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نبع الحنان التي سيرت من أجل راحتي، وعاشت من أجل سعادتي، ورسمت طريق بسمتي، ولجأت  إلى

 ت الدنيا كميا من أجميوتحد   ،إلييا في كل أموري
 (أمي الغالية)

 

 ىخر كل ما يممك من أجل توفير لقمة العيش حتأكبر، وواجو الصعاب من أجمي، اد   الذي تمني أن   إلى
 ويفتخر تباىىيىذه المحظة كي  إلىأصل 

 (والدي العزيز)
 

التي  ،الرسالةنجاز ىذه إوسيرت الميالي من أجل خالل دراستي التي ساعدتني ووقفت بجانبي  إلى
 بداععرش التميز واإل ىا عمأكون متربعً  من أجل أن  دعمتني بعمميا وأفكارىا البناءة وتحممت أعباء كثيرًة 

 (صيامالدكتورة نعمة  زوجتي الغاليةشريكة العمر )
 

  (سارةى، سمم، عمر، عبادة)قمبي وسر سعادتي فمذات ميجة روحي و  إلى
 ما أممك في ترانيم قمبي ىيم أغمن  إ

 ء(بنائي األعزاأ)
 

 يءا لي في كل شوقفوا بجانبي في السراء والضراء وكانوا عونً  ن  م   إلى
 (إخواني الكرام وأخواتي الغاليات)

 

 ىذا العملنجاز إكل من وقف بجانبي من أجل إلى 
 

 االشيداء األكرم منا جميعً  إلى
 

 مسار التميز وبناء قادة المستقبلدارة والسياسة نحو اإلالصرح الشامخ أكاديمية  إلى
 

 إلى كل م ن  ساىم في إنجاز ىذا العمل أ ىدي ثمرة ىذا العمل
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ك ر الم و" ك ر النَّاس  ل م  يش   م ن  لم  يش 

ػػ الحمػد محمػػد بػػف عبػػد  ،أشػػرؼ األنبيػػاء كالمرسػػميف ىالـ عمػػالة كالس ػػهلل رب العػػالميف كال  
 أما بعد:  ،ك حبو أجمعيف وآل ىاهلل كعم

أتقػدـ  ف  ، كيطيػب لػي أدراسػةكفقني بإتماـ ىػذه ال ضمو أف  ف ىعم كجؿ   اهلل عز   أشكري  ةن بداي
ػ إلىبجزيؿ الشكر كالعرفاف  بالػذكر  ، كأخػص  الدراسػةىػذه  بإنجػازكقػؼ بجػانبي كسػاندني  ف  كػؿ مى

كمسػػاعدتي فػػي  ،الدراسػػةىػػذه  ىا لػػي عمػػكالػػذم كػػاف مشػػرفن  ،من ػػكر األيػػكبي /الػػدكتكر الضاضػػؿ
 . في التميزحيث كاف مثاالن  ،كالقيمة بأكؿ مف خالؿ مالحظاتو الثمينة إثرائيا أكالن 

ػػػػػػػ               محمػػػػػػد المػػػػػػػدىكف/ المنػػػػػػػاقش الػػػػػػداخمي الػػػػػػػدكتكر إلػػػػػػىا كأتقػػػػػػدـ بالشػػػػػػػكر كالعرفػػػػػػاف أيضن
مناقشػة ىػذه  ىكذلػؾ بتضضػميما المكافقػة عمػ سامي أبك طػو المحتػـر  /الخارجي الدكتكركالمناقش 
 .م فميـ مني كؿ االحتراـ كالتقديرالمدقؽ المغك كأشكر كذلؾ القارئ الداخمي ك  ،الدراسة

جيػػػكدىـ فػػػي تحكػػػيـ االسػػػتبانة،  ىالمحكمػػػيف الكػػػراـ عمػػػ إلػػػىكمػػػا أتقػػػدـ بالشػػػكر الجزيػػػؿ 
 .نجاز ىذه الدراسةإفي مساعدتي في كزارة التربية كالتعميـ العالي  إلىكالشكر مك كؿ 

دارة كالسياسػػػة لمدراسػػػات العميػػػا خػػػكة األفاضػػػؿ فػػػي أكاديميػػػة اإلاأل ىكالشػػػكر مك ػػػكؿ إلػػػ
لػ، اكاألكاديمييف كاإلدارييف فيي ،فممثمة برئيسيا الدكتكر محمد إبراىيـ المدىك  إخػكاني الطمبػة  ىكا 

 .مشكارم التعميميا لي في الذيف كانكا عكنن 
ػػ ػػ أسػػاؿ اهلل عػػز كجػػؿ أف   ،اكختامن يتقبػػؿ منػػي  كأف   ،ا لكجيػػو الكػػريـيكػػكف ىػػذا العمػػؿ خال ن
 .كالسداد كالحمد هلل رب العالميف يميمني التكفيؽ كأف   ،ىذا العمؿ
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 ق شكر كتقدير.
 ك فيرس المحتكيات.
 ط فيرس الجداكؿ.
 ؿ فيرس األشكاؿ.
 ـ خال ة الدراسة.
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 خالصت انذراست
 

أثر التكجو االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي بكزارة التربية كالتعميـ إلى  ىدفت الدراسة التعرؼ
مف جميع العامميف في مجتمع الدراسة ف تككى ي، ك . كقد استخدـ الباحث المنيج الك ضي التحميمالعالي

ـى  ،ا( مكظضن 496بكزارة التربية كالتعميـ العالي كعددىـ )الكظائؼ اإلشرافية  استخداـ أسمكب الح ر الشامؿ  كت
أفراد مجتمع الدراسة، كقد تـ استرداد  جميعنظرنا ل غر حجـ مجتمع الدراسة، حيث تـ تكزيع االستبانة عمى 

 .لبياناتكاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع ا%(، 87.1( استبانة، بنسبة استرداد )474)
 الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا: وتوص مت
  أظيرت نتائج الدراسة أفَّ كاقع التكجو االستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ العالي مف كجية نظر

 كىك بدرجة مكافقة كبيرة.  ،%(74.15العامميف في الكظائؼ اإلشرافية جاء بكزف نسبي )
 التغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي مف كجية نظر  كشضت نتائج الدراسة أفَّ مستكل

 كىك بدرجة مكافقة كبيرة.  ،%(73.84العامميف في الكظائؼ اإلشرافية جاء بكزف نسبي )
 داللة لعند مستك  عالقة ذات داللة إح ائيةنتائج الضرضية األكلى كجكد  بينت (4.45 ≥α ) بيف

حيث بمغ معامؿ  ،كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العاليأبعاد التكجو االستراتيجي 
 (.4.874االرتباط )

 4.45) داللػػةعنػػد مسػػتكل أثػػر ذم داللػػة إح ػػائية النتػػائج كجػػكد  أكضػػحت ≤ (α أبعػػاد التكجػػو  بييين
 ـ العالي.، األىداؼ، القيـ( كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميالرسالةاالستراتيجي )الرؤية، 

 الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أىميا: وتوص مت
 مف خالؿ استخداـ  ،تعزيز رؤية اإلدارة العميا في الكزارة كالعامميف فييا بأىدافيا كخططيا المستقبمية

 تقنيات حديثة كمتطكرة في تكفير الكقت كالجيد، كتيساىـ في تحقيؽ خدمة أفضؿ لممستضيديف.
 اإلدارية كأ حاب الخبرة العممية في رسـ التكجو االستراتيجي لمكزارة. شراؾ جميع المستكياتإ 
  االىتماـ بعمميات التغيير التنظيمي )التغيير في الثقافة التنظيمية، التغيير في التكنكلكجيا، التغيير في

كالتعميـ  ا ليا مف دكر في تحسيف أداء كزارة التربيةلمى   الييكؿ التنظيمي، التغيير في المكارد البشرية(
 العالي.

  بناء نظـ ات االت كمعمكمات متطكرة كمتكاممة تساعد الكزارة بمالحقة بيئتيا، كتشخيص العكامؿ
 المتحكمة فييا، كالتطكرات المختمضة التي تت ؼ بيا.
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Abstract 
 

This study aimed to identify the impact of the strategic direction in the 

management of organizational change in the Ministry of Education and Higher 

Education. The researcher used the descriptive analytical method. The study 

population consisted of all (196) supervisors working in the Ministry of Education 

and Higher Education. The comprehensive inventory method was used due to the 

small size of the study society. The questionnaire was distributed to all members of 

the study community. (171) with a recovery rate (87.2%). The researcher used the 

questionnaire to collect the data. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

 The results of the study showed that the reality of the strategic orientation in 

the Ministry of Education and Higher Education from the perspective of 

workers in supervisory positions came at a relative weight (71.45%) with a 

high degree of approval. 

 The results of the study revealed that the level of organizational change in 

the Ministry of Education and Higher Education from the point of view of 

employees in supervisory posts came at a relative weight (73.81%) with a 

high degree of approval. 

 The results of the first hypothesis showed a statistically significant 

relationship at the level of significance (3030 ≥α)  between the dimensions of 

strategic orientation and organizational change in the Ministry of Education 

and Higher Education, where the coefficient of correlation (0.870). 

 The results showed that there is a statistically significant effect at the level 

of significance (3030 ≥α)  between the dimensions of the strategic orientation 

(vision, message, objectives, values) and organizational change in the 

Ministry of Education and Higher Education. 

The study reached a number of recommendations, the most important of 

which are: 

 Enhance the vision of the senior management in the ministry and its 

employees with its objectives and future plans through the use of modern 

technologies and advanced in saving time and effort, and contribute to better 

service to the beneficiaries. 

 Involve all administrative levels and practical experience in the strategic 

direction of the ministry. 

 Attention to organizational change processes (change in organizational 

culture, change in technology, change in organizational structure, change in 

human resources) because of their role in improving the performance of the 

Ministry of Education and Higher Education. 

 Building advanced and integrated communications and information systems 

that help the Ministry pursue its environment, diagnose the factors that 

govern it, and the various developments that characterize it.
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 الفصل األول  
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة: 
كاف مف أىميا عمـ اإلدارة، كاإلدارة  ،حديثة االعممي كالتقدـ التكنكلكجي أظير عمكمن  التطكرى  إفَّ 

كمف أىـ ىذه  ،الضرد كآلية تضكيره المنظمات، كعمؿاالستراتيجية التي أحدث تغيرات جذرية في آلية عمؿ 
رؤية  في تحديد ىتتجم منظمة التيالتغيرات أ بح ىناؾ تكجو استراتيجي كاستراتيجية كاضحة لعمؿ أم 

مف خالؿ كضع الخطط التي يمتـز العاممكف بتنضيذىا مف أجؿ تحقيؽ  ،تحقيقيا كأىداؼ يمكف كاضحة كرسالة
 كاستمرارىا.أىداؼ المنظمة 

و المسار الذم تسترشد بو نَّ إ منظمة، إذعد حجر األساس لنجاح أم التكجو االستراتيجي يي  كألفَّ 
افيا فمف خالؿ تكجياتيا تقـك المنظمات بكضع أىد المنشكد،مستقبميا  إلىالمنظمات في رحمتيا 

ما غاياتيا كما مجاالت  ارة العميا في المنظمة تدرؾ تمامن التكجو االستراتيجي يجعؿ اإلدا إفَّ  االستراتيجية، إذ
بنيتيا كىيكميا  إلىالمستضيدكف مف الخدمات التي تقدميا، كتضيدىا في التعرؼ  ف  كمى  الخارجية،نشاطاتيا 

 (.1: 1441 طو، كبيئتيا في الداخؿ كالسياسات التي تتبعيا )أبك
يتـ تحديد الئحة القيـ  الدراسةبتحديد رسالة المنظمة كفي إطار ىذه  التكجو االستراتيجي يبدأ أكالن  إفَّ 

تشتؽ الغايات كاألىداؼ االستراتيجية   كأخيران  المستقبمية،األساسية التي تعمؿ عمييا، كمف ثـ رؤية المنظمة 
دريس، )الغالبي  (.485 :1449 كا 

ىك اختالؼ أىداؼ األفراد عف أىداؼ المنظمات التي  المنظمات، التي تكاجو مشاكؿأحد أىـ ال إفَّ 
كعدـ إشراكيـ كاالىتماـ بأكضاعيـ فال يكرسكف  كمضمكنيا،كتجد الضبابية في بياف الميمات  ،يعممكف بيا

االلتزاـ، كىـ ببساطة ال يمتزمكف بيا، فبدكف المشاركة ينعدـ  ،اىتماماتيـ لمقرارات التي تتخذ داخؿ التنظيـ
 كبقائيا،تستطيع المحافظة عمى استمرارىا  األفراد،مف خالؿ التكازف بيف تحقيؽ أىدافيا كأىداؼ  فالمنظمة

مستمر كتعكس ىذه الحالة نجاح المنظمات اإلدارية كنجاح سياساتيا الداخمية لبقاء أفرادىا في حالة عطاء 
 (.1: 1443 سيرم،)ع

كالممحة في ظؿ بيئة األعماؿ الحديثة، حيث  الميمةكيعتبر التغيير التنظيمي قضية مف القضايا 
كفي ظؿ العكلمة  ، ككنو يستند إلى افتراضات فمسضية متعددة   أ بح التغيير التنظيمي مكضكعنا مميزنا
جميع المنظمات إلعادة تكازف  سعىالت، إذ تلكجيا المعمكمات كاالت اكالتطكرات السريعة كالمتالحقة في تكنك 

يعتبر التغيير التنظيمي مف المظاىر ال حية    أعماليا كاقت ادىا كمكانتيا كمكقعيا في السكؽ، لذلؾ
سكاء كانت  ناعية أك خدمية، كلككف المنظمات ىي نظـ مرتبطة ببيئة تت ؼ بككنيا  ،لمنظمات األعماؿ

عمييا مكاكبة ذلؾ مف خالؿ إجراء تغييرات داخمية  فإفَّ  لسريع في عكامميا،ديناميكية تشيد حالة مف التغيير ا
و مف الطبيعي كي تتمكف مف تحقيؽ أىدافيا المتمثمة في البقاء كالنمك كالتكيؼ، فإنَّ    في مككناتيا األساسية
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لغرض اقتناص الضرص في البيئة   عمى مديرم المنظمات التأقمـ كالتكيؼ مع العكامؿ البيئية باستمرار
 (.176: 1447بالمنظمة )خمؼ،  الخارجية المحيطة

كىي األساس في بقاء  ،كتيعد عممية التغيير التنظيمي ظاىرة تنظيمية تخضع ليا جميع المنظمات
كنمك المنظمات المعا رة، كمنو جاء اىتماـ الباحثيف في مجاؿ نظرية المنظمة كالسمكؾ التنظيمي، كذلؾ مف 

مف خالؿ تطكير أدكات  ،لتشخيص مجاالتو كارتباطاتو محددن  اخالؿ محاكلتيـ إعطاء التغيير التنظيمي تعريضن 
لقياسو كتكضيح أىـ المتغيرات التي تسيـ في تضعيمو ك كالن إلى النتائج المرغكبة مف عممية التغيير )شنتير، 

1446 :185.) 
يتحقؽ بقدراتيـ في إحداث التغيير كاالستجابة لو، كبما أف نجاح القائد في إدارة كتكجيو منظماتيـ 

يممككف القدرة عمى التأثير  ف  يـ مى فإف الحاجة األمثؿ ليؤالء القادة أمر ضركرم لقيادة التغيير، باعتبارىـ أنَّ 
كدرجة تقبميـ لمتغيير، مما يجعؿ عمييـ مسؤكليات في متابعة كؿ ما يجرم في البيئة، ككجكب تزكيد 

  إلحداثو. مؽ بيئة عمؿ مناسبةكخ ،عمكمات الكافية كالضركرية عف التغيير التنظيميبالم سييـك مرؤ 
الكزارات الضمسطينية في محافظات  كىذا يؤكد أىمية البحث في ىذا المكضكع كضركرتو، كخا ة كأفَّ 

غزة بعامة ككزارة التربية كالتعميـ العالي بخا ة كاجيت كستكاجو تحديات كاختبارات  عبة قد تيدد كجكدىا 
داراتيا، كنظميا المختمضة مف جانب، ألنَّ   كاستمرارية جكدة خدماتيا يا بحاجة إلى إعادة نظر في ىيكميا، كا 

لى إدراؾ متطمبات البيئة  كالتحديات التي تكاجييا مف جانب آخر، كتتطمب إجراءات التغيير إعادة تضكير كا 
جذرية في كاقع كزارة التربية كالتعميـ العالي ب ضتيا الشاممة أك أحد عممياتيا الرئيسة، كالبحث عف العمميات 

تراتيجي كالعممياتي ذات التأثير في مستكل أدائيا لخدماتيا، كتنعكس بتأثير أكبر عمى التحسف في األداء االس
 لمكزارة.

إدارة التغيير التكجو االستراتيجي في  أثرالدراسة الحالية تيدؼ لدراسة  فإفَّ  سبؽ،كفي ضكء ما 
 غزة. محافظاتبكزارة التربية كالتعميـ ب التنظيمي

 
 مشكمة الدراسة وتساؤلتيا: 5.5

تعمؿ في التعميـ العالي الضمسطينية معظـ المنظمات كمنيا كزارة التربية ك  أفَّ  فيتكمف مشكمة الدراسة 
المعمكمات كاالت االت، كالتغير  اكالتي مف أىميا: التطكر المتسارع في تكنكلكجي ،متقمبة كمتغيرة بيئة عمؿ

تنظيمية بما ينسجـ المتسارع في نكعية المكارد البشرية، كالتغير في الثقافة التنظيمية، كالتغير في اليياكؿ ال
ككذلؾ عدـ اتباع التغيير التنظيمي بشكؿ منتظـ في الكزارة في الييكمية المتبعة كاتباع  مع طبيعة العمؿ

. إذ تسعى الكزارة إلعادة ظرة ال حيحة لمتكجو االستراتيجيكىذا ال يعطي الن ،الركتيف الدائـ في العمؿ
ير التنظيمي مف المظاىر ال حية لعمؿ كزارة التربية كالتعميـ التكازف في أعماليا كمكانتيا، لذلؾ يعتبر التغي

العالي، كلككف الكزارة ىي نظـ مرتبطة ببيئة تت ؼ بككنيا ديناميكية تشيد حالة مف التغيير السريع في 
كي تتمكف مف   عمييا مكاكبة ذلؾ مف خالؿ إجراء تغييرات داخمية في مككناتيا األساسية  عكامميا، فإفَّ 
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و مف الطبيعي عمى اإلدارة العميا في كزارة التربية ىدافيا المتمثمة في البقاء كالنمك كالتكيؼ، فإنَّ تحقيؽ أ
لغرض اقتناص الضرص في البيئة الخارجية   التأقمـ كالتكيؼ مع العكامؿ البيئية باستمراركالتعميـ العالي 

)التغيير في الثقافة، في كالمتمثمة ، أبعادهكء عمى التغيير التنظيمي بالمحيطة بالكزارة، لذا جاءت لتسميط الض
التغيير في التكنكلكجيا، التغيير في الييكؿ التنظيمي، التغيير في المكارد البشرية( في كزارة التربية كالتعميـ 

   العالي الضمسطينية.
قاـ الباحث بإجراء دراسة استكشافية مف خالؿ تكزيع  ،مشكمة الدراسة عمىكمف أجؿ الكقكؼ بدقة 

العينة  أفراد غزة، حيث بمغ عدد محافظاتمجمكعة مف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ العالي ب عمىاستبانة 
َـّ  ،الكزارةفي الكظائؼ اإلشرافية العامميف ب مف مكظضنا( 34المستيدفة ) استرجاع جميع االستبانات، كيكضح  كت

 جدكؿ التالي نتائج ىذه الدراسة:ال
 نتائج الدراسة الستكشافية: (5.5) جدول

 الوسط الفقرة م
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

تميؿ الكزارة إلى إحداث حالة التكيؼ بيف ثقافتيا كاستراتيجيات التغيير المطبقة  .4
 81.2 1.46 فييا.

العامميف فييا عمى التعميمات تحرص اإلدارة العميا في الكزارة عمى اطالع جميع  .1
 التي تحكـ عمؿ الكزارة.

3.86 77.2 

 86.6 4.33 تتأثر القيـ اإلدارية السائدة في الكزارة بالتغييرات السائدة فييا. .3
 49.2 2.46 تشجع اإلدارة العميا في الكزارة عاممييا عمى إحداث التغيير كفؽ مداخؿ إبداعية. .1
الكزارة القدرة عمى تضعيؿ التغيير باتجاه إيجابي عمى المدل يمتمؾ العاممكف في  .5

 البعيد.
2.43 48.6 

تضضؿ الكزارة تعييف أفراد مؤىميف تنطبؽ عمييـ مكا ضات الكظيضة كبما يتناسب  .6
 64.0 3.20 كتنضيذ األىداؼ االستراتيجية.

كالمسؤكليات تسعى اإلدارة العميا في الكزارة إلى إعادة النظر في ال الحيات  .7
 عند إجراء أم تغييرات تنظيمية.

2.40 48.0 

تيجرم الكزارة تعديالت في تشكيالت ىيكميا التنظيمي بما يتناسب كالتغييرات  .8
 الحا مة في بيئة العمؿ.

3.26 65.2 

يمتاز الييكؿ التنظيمي في الكزارة بدرجة عالية مف التنسيؽ كالتعاكف كالتكامؿ  .9
 المختمضة لتحقيؽ التغيير التنظيمي المطمكب.بيف الكحدات 

3.06 61.2 

تحرص الكزارة عمى تأىيؿ مكاردىا البشرية الستعماؿ اآلالت كالمعدات الحديثة  .44
 ك يانتيا بكضاءة.

2.66 53.2 

 46.6 2.33 تحرص الكزارة عمى تأىيؿ مكاردىا البشرية لمكاجية التغيرات التكنكلكجية. .44
 49.2 2.46 العاممكف في الكزارة ميارات تكنكلكجية عالية تستجيب لمتكنكلكجيا الحديثة.يمتمؾ  .41

 50.74 3.04 جميع الفقرات مًعا
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فػػػي الكظػػػائؼ  لػػػدل العػػػامميف إدارة التغييػػػر التنظيمػػػي للمسػػػتك  الػػػكزف النسػػػبي كقػػػد أظيػػػرت النتػػػائج أفَّ   
أكػد لمباحػث ضػركرة تممػا   متكسػطةكىػي نسػبة  %(64.85) كزارة التربية كالتعميـ العالي قد بمػغفي  اإلشرافية

كبنػاءن عمػى مػا تقػدـ فإنػو  ،كالعمػؿ عمػى معالجتيػا ،إجراء ىذه الدراسة  لمكقػكؼ عمػى أىػـ نقػاط القػكة كالضػعؼ
 :اآلتييمكف لمباحث  ياغة مشكمة الدراسة مف خالؿ السؤاؿ الرئيس 

 
 غزة بمحافظاتبوزارة التربية والتعميم العالي  التنظيميإدارة التغيير التوجو الستراتيجي في  أثرما 

 ؟من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية
، سيـ في تحديد مشكمة الدراسة ب كرة أكثر جالءن تي  التساؤالت أدناه يمكف أف   فإفَّ  ،كفي ضكء ذلؾ

 كىي كما يمي:
 كالتعميـ العالي؟ في كزارة التربيةطبيؽ أبعاد التكجو االستراتيجي ما مستكل ت .4
 العالي؟في كزارة التربية كالتعميـ  التغيير التنظيميما مستكل  .1
 ؟في كزارة التربية كالتعميـ العالي التغيير التنظيميتراتيجي ك عالقة بيف التكجيو االسىؿ تكجد  .3
 العالي؟كزارة التربية كالتعميـ ب التغيير التنظيميىؿ يؤثر التكجو االستراتيجي في  .1
حكؿ المبحكثيف  في استجابة α) ≥ 4.45معنكية ) لفركؽ ذات داللة إح ائية عند مستك تكجد ىؿ  .5

أبعاد التكجو االستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ العالي باختالؼ خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، 
 العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(؟

حكؿ المبحكثيف  في استجابة α) ≥ 4.45معنكية ) لتك فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكجد ىؿ  .6
في كزارة التربية كالتعميـ العالي باختالؼ خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، العمر،  التغيير التنظيمي

 المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(؟
 

 :أىداف الدراسة 1.5
كزارة التغييػػػػػػػػر التنظيمػػػػػػػػي بػػػػػػػػسػػػػػػػػتراتيجي فػػػػػػػػي إدارة عػػػػػػػػف أثػػػػػػػػر التكجػػػػػػػػو اال الكشػػػػػػػػؼى  تيػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػةي   

 ة:آلتياالتربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ 
 التعرؼ إلى كاقع التكجو االستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.  .4
 في كزارة التربية كالتعميـ العالي. ستكل التغيير التنظيميبياف م .1
فػػػي كزارة التربيػػػة  السػػػتراتيجي كالتغييػػػر التنظيمػػػيالتكجػػػو االكشػػػؼ عػػػف طبيعػػػة العالقػػػة بػػػيف أبعػػػاد  .3

 كالتعميـ العالي.
 بكزارة التربية كالتعميـ العالي. ستراتيجي في التغيير التنظيميتحديد أثر أبعاد التكجو اال .1
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حكؿ أبعاد التكجو االستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ المبحكثيف  في استجاباتضركؽ معرفة ال .5
اختالؼ خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، العالي ب

 سنكات الخدمة(.
في كزارة التربية كالتعميـ العالي  حكؿ التغيير التنظيميالمبحكثيف  في استجاباتضركؽ معرفة ال .6

باختالؼ خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، سنكات 
 .الخدمة(

لمقترحات الكضيمة بنجاح تضعيؿ أثر التكجو االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي بكزارة تقديـ ا .7
 التربية كالتعميـ العالي الضمسطينية.

 
 أىمية الدراسة: 2.5

 إدارة التغيير التنظيميجو االستراتيجي في دكر التك  إلىتكمف أىمية الدراسة في محاكلة التعرؼ 
 كيندرج مف األىمية أىمية عممية كأخرل عممية: ،كالتعميـ العاليكزارة التربية ب

 . األىمية العممية:2.5
 كجو تبرز األىمية العممية ليذه الدراسة مف اإلثراء العممي الذم تضيضو في مجاالت مضاىيـ الت

 التنظيمييجي في إدارة التغيير ، كتكضيح أثر أبعاد التكجو االستراتاالستراتيجي، كالتغيير التنظيمي
بكزارة التربية كالتعميـ العالي في محافظات غزة، حيث تكاجو الكزارة ظركفان كتحديات تتطمب رفع 

 كضاءة أدائيا لتحقيؽ التميز.
 الستراتيجي كالتغيير تضيد ىذه الدراسة كتكفر لمباحثيف كالدارسيف بيانات كمعمكمات في مجاؿ التكجو ا

 نتائج كتك يات. مف خالؿ ما تتك ؿ إليو مف  ،التنظيمي
 األىمية العممية: 2.1
 كالتػػػػي قػػػػد تضيػػػػد كزارة  ،تكمػػػػف أىميػػػػة الدراسػػػػة فػػػػي مػػػػدل تحقيػػػػؽ كتطبيػػػػؽ التك ػػػػيات التػػػػي تخػػػػرج بيػػػػا

 التربية كالتعميـ العالي.
 ككنػػػػو يسػػػػيـ فػػػػي تطػػػػكير كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػالي كتنظيميػػػػا،   التعريػػػػؼ بالتكجػػػػو االسػػػػتراتيجي

كييعػػػػد مػػػػف أىػػػػـ الكسػػػػائؿ التػػػػي تمكػػػػف الػػػػكزارة مػػػػف الك ػػػػكؿ إلػػػػى مرحمػػػػة التميػػػػز فػػػػي ظػػػػؿ التطػػػػكرات 
زالػػػػػة ال ػػػػػعكبات، ككضػػػػػع الحمػػػػػكؿ الجذريػػػػػة لمػػػػػا  المتسػػػػػارعة، كتسػػػػػاعدىا عمػػػػػى مكا ػػػػػمة تقػػػػػدميا، كا 

نتاجيػػػػة لمخرجػػػػات عمميػػػػة التطػػػػكير كالتغييػػػػر التنظيمػػػػي كزيػػػػادة الجػػػػكدة كاإل ،يعترضػػػػيا مػػػػف مشػػػػاكؿ
 فييا.

 فػػػػػػػي كزارة التربيػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػيـ العػػػػػػػالي ب ػػػػػػػكرة جذريػػػػػػػة  ى تغييػػػػػػػر كاقػػػػػػػع األداء المؤسسػػػػػػػيالعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػ
عػػػػػػف  كبمػػػػػػا يسػػػػػػمك بمؤشػػػػػػرات األداءكالبػػػػػػدء مػػػػػػف جديػػػػػػد بمػػػػػػا يالئػػػػػػـ الخبػػػػػػرات كالكضػػػػػػاءات المتػػػػػػكفرة، 

 طريؽ تطبيؽ التكجيات االستراتيجية.
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 تقػػػػػػػدـ الدراسػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة لػػػػػػػلدارات العميػػػػػػػا كالجيػػػػػػػات المسػػػػػػػؤكلة فػػػػػػػي كزارة التربيػػػػػػػة  مكػػػػػػػف أف  مػػػػػػػف الم
كالتػػػػػػي  ،كالتعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي المعمكمػػػػػػات ببيػػػػػػاف أىميػػػػػػة االىتمػػػػػػاـ بتطبيػػػػػػؽ أبعػػػػػػاد التكجػػػػػػو االسػػػػػػتراتيجي

فػػػػػػي العمػػػػػػؿ، كاسػػػػػػتخراج الطاقػػػػػػات الكامنػػػػػػة لػػػػػػدل  ىا تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تطػػػػػػكير التغييػػػػػػر التنظيمػػػػػػيبػػػػػػدكر 
لػػػػكزارة، كالػػػػذم يػػػػنعكس بػػػػدكره عمػػػػى تحقيػػػػؽ النضػػػػع العػػػػاـ لمػػػػكزارة كالتقػػػػدـ فػػػػي المجػػػػاؿ العػػػػامميف فػػػػي ا

 اإلدارم، ككذلؾ القياـ بكاجباتيـ كخدماتيـ تجاه المجتمع بشكؿ أفضؿ.
 

 :متغيرات الدراسة 3.5
في كزارة التربية كالتعميـ العالي، كقد تـ اعتماد أبعاد التكجو  التكجو االستراتيجيالمتغير المستقل:  5.3.5

(، كدراسة 1441، كدراسة )الزريقات، Anthony)، 4999)نمكذج أ إلىبالرجكع االستراتيجي 
سماعيؿ، 1446(، كدراسة )شنتير، 1443(، كدراسة )أحمد، 1441)حسف،  (، كدراسة )الطائي كا 
يجي المعتمدة في الدراسة أبعاد التكجو االسترات فإفَّ  ،كعميو(، 1447(، كدراسة )محمد كخمؼ، 1446
 ىي:، الحالية

 .الرؤية 
 الرسالة. 
 .األىداؼ 
 .القيـ 

د تـ االعتماد في كزارة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة، كق التغيير التنظيميالمتغير التابع:  1.3.5
كدراسة (، 1445، )الطائي كناجي(، كدراسة 1446، شنتير(، كدراسة )1447، عمى دراسة )خمؼ

 .(Naveed, et al , 2017)(، دراسة 1443، )عالكم
 المعتمدة في الدراسة الحالية ىي: أبعاد التغيير التنظيمي فإفَّ  ،ميوكع

 التغيير في الثقافة التنظيمية. 
 .التغيير في التكنكلكجيا 
 .التغيير في الييكؿ التنظيمي 
 .التغيير في المكارد البشرية 

كىي تمؾ المتغيرات الخا ة بالبيانات الشخ ية لممبحكثيف كقد تـ تحديدىا المتغيرات الشخصية:  2.3.5
 : )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(.اآلتيك
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 الــدراســــة أنموذج: (5.5) شكل
 إلى الدراسات السابقة راسة جردت بواسطة الباحث استناًدامتغيرات الد

 
 :فرضيات الدراسة 4.5

بيدؼ تكفير إجابة مناسبة لمتساؤالت البحثية المطركحة، تسعى الدراسة إلى اختبار  حة الضرضيات 
 ة:اآلتي

أبعاد  بٌن α) ≥ 4.45عند مستكل معنكية )تكجد عالقة ذات داللة إح ائية الفرضية الرئيسية األولى: 
اؼ، القيـ( كالتغيير التنظيمي )التغيير في الثقافة التنظيمية، ، األىدالرسالةالتكجو االستراتيجي )الرؤية، 

في كزارة التربية كالتعميـ  التغيير في التكنكلكجيا، التغيير في الييكؿ التنظيمي، التغيير في المكارد البشرية(
 العالي.

 ة:اآلتيويشتق منيا الفرضيات الفرعية 
لتكجػو أبعػاد ا ن الرؤٌي  أحديدبيٌ α) ≥ 4.45عنػد مسػتكل معنكيػة )تكجػد عالقػة ذات داللػة إح ػائية  .4

 في كزارة التربية كالتعميـ العالي.االستراتيجي كالتغيير التنظيمي 

 التغيير في الثقافة التنظيمية

 التغيير في التكنولوجيا

 التغيير في الهيكل التنظيمي

 التغيير في الموارد البشرية

 

 انتىجه االسرتاتيجي

 الرؤية

 الرسالة 

 األىداف الستراتيجية

 القيم

 المتغيرات الشخصية
 الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة

 املتغري املستقم املتغري انتابع

 انتغيري انتنظيًي
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أبعػاد التكجػو  أحديد الدراسي ن بيٌ α) ≥ 4.45عند مستكل معنكيػة )تكجد عالقة ذات داللة إح ائية  .1
 في كزارة التربية كالتعميـ العالي. ستراتيجي كالتغيير التنظيمياال

أبعػاد التكجػو  ن األهيدا  أحديدبٌ α) ≥ 4.45عند مستكل معنكية )تكجد عالقة ذات داللة إح ائية  .3
 في كزارة التربية كالتعميـ العالي. ستراتيجي كالتغيير التنظيمياال

أبعػػاد التكجػػو  ن القييٌم أحدييدبييٌ α) ≥ 4.45عنػػد مسػػتكل معنكيػػة )تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إح ػػائية  .1
 في كزارة التربية كالتعميـ العالي. ستراتيجي كالتغيير التنظيمياال
 

أبعاد التكجو  بٌن α) ≥ 4.45عند مستكل معنكية )يكجد أثر ذك داللة إح ائية الفرضية الرئيسية الثانية: 
 في كزارة التربية كالتعميـ العالي. اؼ، القيـ( كالتغيير التنظيمي، األىدالرسالةاالستراتيجي )الرؤية، 

 
المبحكثيف  في استجابة α) ≥ 4.45معنكية ) لفركؽ ذات داللة إح ائية عند مستك كجد تالفرضية الثالثة: 

حكؿ أبعاد التكجو االستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ العالي باختالؼ خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، 
 العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(. 

 
المبحكثيف  في استجابة α) ≥ 4.45معنكية ) لفركؽ ذات داللة إح ائية عند مستك كجد يالفرضية الرابعة: 

في كزارة التربية كالتعميـ العالي باختالؼ خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، العمر،  التنظيميحكؿ التغيير 
 المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(.

 
 :حدود الدراسة 5.5
 ستراتيجي في إدارة التغيير التنظيميعمى دراسة أثر التكجو اال اقت رت الدراسة: الحد الموضوعي. 
 الدراسػػة عمػػى جميػػع العػػامميف فػػي الكظػػائؼ اإلشػػرافية بػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ  تقت ػػر ا: الحــد البشــري

 العالي.
 َـّ : الحد الزمني   ـ.1448/1449الدراسي  خالؿ العاـ دراسةتطبيؽ ال ت
 َـّ  ي كزارة التربية كالتعمػيـ العػالي،الدراسة ف أيجريت :الحد المؤسساتي العػامميف فػي كزارة اسػتثناء  كقػد تػ

كعػػػدـ إمكانيػػػة الك ػػػكؿ إلييػػػا  ،بسػػػبب ظػػػركؼ االحػػػتالؿ  فػػػي الضػػػضة الغربيػػػةالتربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي 
 .كالحكاجز اإلسرائيمية اإلغالقات بسبب
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 مصطمحات الدراسة: 6.5

َـّ   ة:اآلتيتعريؼ الم طمحات  تحقيقنا ألغراض الدراسة، ت
التكجػػو االسػػتراتيجي يعكػػس الخيػػارات التنظيميػػة، كالطريقػػة التػػي  "إفَّ : ااصــطالحً  توجــو الســتراتيجيال .4

تتضاعػؿ المنظمػة مػع البيئػة الخارجيػة، ككيػؼ تػدير أعماليػا، كتخ ػص كتعػدؿ، كتعيػد تشػكيؿ المػكارد 
 .(Kaehler, & et al, 2014: 3)" مف أجؿ خمؽ قدرات ديناميكية

االسػتراتيجيات العامػة ذات التكجػو الجػكىرم مجمكعة مف : ائي لمتوجو الستراتيجيأما التعريف اإلجر 
بحيػػث تمػػدىا بالرؤيػػة لممسػػتقبؿ، كنبتكػػر ىػػذه االسػػتراتيجيات بضيػػـ ماىيػػة  ،لمػػكزارة نحػػك كضػػع رسػػالتيا

 الضمسضة كالقيـ كمجمكعة مقارنات مرجعية لمكزارة لتحقيؽ أىدافيا.
الػػذم يسػػعى إلػػى تحقيػػؽ التكيػػؼ البيئػػي  ،كاليػػادؼ العمػػؿ المكجػػو" :اصــطالًحا تغييــر التنظيمــيالإدارة  .1

 "بمػػػػػا يضػػػػػمف التحػػػػػكؿ إلػػػػػى حالػػػػػة تنظيميػػػػػة أكثػػػػػر قػػػػػدرة فػػػػػي حػػػػػؿ المشػػػػػكالت التػػػػػي تكاجػػػػػو المنظمػػػػػة
 (.311: 1441، )العمياف
الػػذم ييػػدؼ إلػػى  ،ىػػك اإلجػػراء المق ػػكد كالمخطػػط :لتعريــف اإلجرائــي إلدارة التغييــر التنظيمــيأمــا ا

 .تحقيؽ التكيؼ البيئي بما يضمف التحكؿ إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة عمى حؿ المشاكؿ
َـّ  ،كزارة التربية كالتعميـ العالي الضمسطينيةوزارة التربية والتعميم العالي:  .3 ـ 4991تأسيسػيا عػاـ  كالتي ت

التي تسػعى إلػى بنػاء إنسػاف فمسػطيني بناءن عمى اتضاقات أكسمك، ك  ،مف قبؿ السمطة الضمسطينية القائمة
 ػػالح يعتػػز بدينػػو ككطنػػو، كيتضاعػػؿ بإيجابيػػة مػػع تطػػكير العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا، كييسػػيـ مبػػدعان فػػي بنػػاء 

 . (www.mohe.ps)كتحقيؽ الجكدة في نظاـ التعميـ كالبحث العممي  ،مجتمع القيـ كالخمؽ الرفيع
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 الممخص
 

التكجو  أثراعتمد الباحث في ىذا الض ؿ عمى خطكات منيج البحث العممي لدراسة مكضكع 
مف كجية نظر العامميف  غزة بمحافظاتبكزارة التربية كالتعميـ العالي  إدارة التغيير التنظيمياالستراتيجي في 

َـّ  ،كعمى مشكمة الدراسة ،ىذا الض ؿ عمى مقدمة عامة اشتمؿ، حيث في الكظائؼ اإلشرافية تعزيزىا  كالتي ت
السؤاؿ الرئيس كتساؤالت الدراسة، كمف ثـ تحديد  ، كما حدد الباحثالدراسة االستكشافيةمف خالؿ استخداـ 

ا ، تمييدن كمحدداتيا الباحث إلى حدكد الدراسة كم طمحاتياأىداؼ الدراسة كأىميتيا كفركضيا، كتطرؽ 
 طار النظرم لمدراسة(.)اإل لمض ؿ الثاني
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 اإلطار اننظري نهذراست
 

 المبحث األول: التوجو الستراتيجي. 5.1

 الثاني: إدارة التغيير التنظيمي.المبحث  1.1

 .وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينيةالمبحث الثالث:  2.1
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 تمييد:

أ بح التكجو االستراتيجي مف المضػاىيـ اإلداريػة الحديثػة الميمػة ذات العالقػة بتحديػد مسػتقبؿ منظمػات 
نقػاط القػكة  إلػىككنػو يعبػر عػف فيػـ كاقعػي لمػا يػدكر فػي البيئػة الداخميػة لممنظمػة، كمحاكلػة التعػرؼ   األعماؿ

الضرص كالمخػاطر التػي تنطػكم عمييػا  إلىكنقاط الضعؼ فييا، كفيـ بيئة المنظمة الخارجية كمحاكلة التعرؼ 
السػتراتيجية التػي تقػكد المنظمػة مما يمكننا مف استشراؼ المستقبؿ كاإلعداد لو ب ياغة مجمكعة مػف البػدائؿ ا

 لتحقيؽ أىدافيا.

عممية التكجو االستراتيجي لمنظمات األعماؿ تعبر عف الكيضية التي سيتـ بكاسطتيا إنجاز األىػداؼ  إفَّ 
 كتقميؿ العنا ر ذات األبعاد السمبية كالمحبطة لعمميا. ،كتسعى إلى تعظيـ العنا ر اإليجابية ،االستراتيجية

كىي األساس في بقاء كنمك  ،تغيير التنظيمي ظاىرة تنظيمية تخضع ليا جميع المنظماتكتيعد عممية ال
المنظمػػات المعا ػػرة، كمنيػػا جػػاء اىتمػػاـ البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ نظريػػة المنظمػػة كالسػػمكؾ التنظيميػػة كذلػػؾ مػػف 

تطػكير أدكات لتشخيص مجاالتو كارتباطاتو مػف خػالؿ  امحددن  اخالؿ محاكلتيـ إعطاء التغيير التنظيمي تعريضن 
لقياسو، كتكضيح أىـ المتغيرات التي تيسيـ في تضعيمو ك كالن إلى النتػائج المرغكبػة مػف عمميػة التغييػر كالكػالـ 

ا عمػػى طبيعػػة كػػؿ  اممػػا يتطمػػب تضريقنػػا بينيمػػا كتحديػػدن   نضسػػو ينطبػػؽ عمػػى متغيػػر التكجػػو االسػػتراتيجي كاضػػحن
جمػػع بػػيف المتغيػػريف المػػذككريف آنضنػػا فػػي محاكلػػة لمعرفػػة منيمػػا، كفػػي ىػػذا اإلطػػار اتجػػو البحػػث الحػػالي نحػػك ال

إدارة التكجػو االسػتراتيجي فػي أثػر فقػد سػعى البحػث إلػى دراسػة  ،كاسترشادنا بػذلؾ. طبيعة العالقة كاألثر بينيما
مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر العػػػػامميف فػػػػي الكظػػػػائؼ  غػػػػزة بمحافظػػػػاتبػػػػكزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػالي  التغييػػػػر التنظيمػػػػي

 .اإلشرافية

 كتأسيسنا عمى ما تقدـ، فقد قيس ـ ىذا الض ؿ إلى ثالثة مباحث عمى النحك اآلتي:
 .التكجو االستراتيجي المبحث األول:

 .إدارة التغيير التنظيمي المبحث الثاني:

 .الضمسطينية كزارة التربية كالتعميـ العالي المبحث الثالث:
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 املبحث األول
 

 انتىجه االسرتاتيجي 2.1
 

 تمييد
 .توجو الستراتيجيال مفيوم 5.5.1
 توجو الستراتيجي.الأىمية  1.5.1
 .المظاىر األساسية لمتوجو الستراتيجي 2.5.1
 .أبعاد التوجو الستراتيجي 3.5.1
 .نواع التوجيات الستراتيجيةأ 4.5.1
 .نتائج اعتماد التوجو الستراتيجي 5.5.1
 .معايير تقييم التوجو الستراتيجي 6.5.1
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 المبحث األول 
 التوجو الستراتيجي 5.1

 تمييد:
ييعػػد مكضػػكع التكجػػو االسػػتراتيجي مػػف المضػػاىيـ اإلداريػػة الحديثػػة التػػي تيػػتـ بتحديػػد المسػػتقبؿ األساسػػي 

ككنو ييعبر عف فيـ كاقعي لما يدكر في البيئة الداخميػة   لممنظمة، كاألىداؼ العريضة التي تسعى إلى تحقيقيا
كمحاكلػة التعػرؼ عمػى  ،نقاط القكة كالضعؼ فييا، كفيـ بيئة الشػركة الخارجيػة إلىلممنظمة، كمحاكلة التعرؼ 

ف مف استشراؼ المستقبؿ، كاإلعداد لػو، ب ػياغة مجمكعػة مػف مك  الضرص كالمخاطر التي تنطكم عمييا، مما يي 
سػػتراتيجية التػػي تقػػكد المنظمػػة لتحقيػػؽ أىػػدافيا، كتػػكفير شػػركط كظػػركؼ أفضػػؿ تيسػػاىـ فػػي تسػػييؿ البػػدائؿ اال

فَّ ك تحقيؽ ىذه األىػداؼ،  دائمػة عمػى تحقيػؽ النجػاح كالمحافظػة عمػى نمكىػا منظمػات األعمػاؿ تعمػؿ ب ػكرة  ا 
لػػػى تطػػػكير  خػػػدماتيا، كتسػػػعى كبقائيػػػا، كىػػػذا يجعميػػػا تسػػػعى باسػػػتمرار إلػػػى تطػػػكير كتحسػػػيف اسػػػتراتيجياتيا، كا 
باسػػػتمرار، كىػػػذه  كفإدارات المنظمػػػات إلػػػى االسػػػتضادة مػػػف المعػػػارؼ كالعمػػػكـ التػػػي يسػػػتحدثيا كيطكرىػػػا البػػػاحث

لى تحقيؽ التقدـ كالتطكر المسػتمر ،الجيكد تؤدم إلى إتاحة الضرص الجديدة كسنسػتعرض فػي ىػذا المبحػث . كا 
لمتكجػػػو االسػػػتراتيجي، كأبعػػػاد التكجػػػو االسػػػتراتيجي،  تكجػػػو االسػػػتراتيجي كأىميتػػػو، كالمظػػػاىر األساسػػػيةال مضيػػػكـ

 .نكاع التكجيات االستراتيجية، كنتائج اعتماد التكجو االستراتيجي، كمعايير تقييـ التكجو االستراتيجيأك 
 
 :توجو الستراتيجيمفيوم ال 5.5.1

، يمكف االستراتيجيتكجو مف خالؿ استعراض الباحث عددنا مف الكتابات كالبحكث التي تناكلت دراسة ال
 كعمى سبيؿ المثاؿ: ،تكجو االستراتيجيعرض بعض المحاكالت الخا ة بتعريؼ ال

 
 توجو الستراتيجي(: إسيامات الباحثين لتعريف ال5.1جدول )

 التعريف المؤلف م

441 :1441يكنس،  .1 عممية تحميمية الختيار المكقع المستقبمي لممنظمة تبعان لمتغيرات ىك  
 .بيئتيا الخارجية، كمدل تكيؼ المنظمة معيا الحا مة في

2. Morgan and Strong, 
2003: 163 

تحديد مكقع المنظمة عمى المدل الطكيؿ في بيئة تنافسية، مف 
 .خالؿ التركيز عمى تخ يص مكاردىا

3. 
Auh and Menguc, 

2005: 33 

تكجيو الجماعة نحك االتجاه الذم يقكد المنظمة لمح كؿ عمى ميزة 
تنافسية مستدامة، كىك يقضي تقاسـ المعمكمات كنشرىا في 

كالتي تككف مكجية  ،المنظمة، باإلضافة إلى تخ يص المكارد
 االستراتيجي.نحك تحقيؽ التكجو 
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 التعريف المؤلف م

54: 1446 الدىدار، .4  

كتسعى  االستراتيجية،الكيضية التي سيتـ بكاسطتيا إنجاز األىداؼ 
إلى تعظيـ العنا ر اإليجابية لمكضاءة التشغيمية لممؤسسة في نضس 
الكقت الذم تؤدم فيو إلى تقميؿ العنا ر ذات األبعاد السمبية 

إلى فالتكجيات االستراتيجية يجب أف تكجو  ،كالمحبطة لعمميا
تخدـ بشكؿ مباشر عممية  كيجب أف   ،االستراتيجية األىداؼ
 .إنجازىا

41-43: 1444العجمي،  .5  

ىك اإلطار العاـ الذم تسترشد بو المنظمة في تكجييا كتحدد 
كفي إنجاز القرارات في مستكياتيا اإلدارية  ، كرتيا لممستقبؿ

كما ىك إال خطة لتحقيؽ التكامؿ بيف أىداؼ المنظمة  ،المختمضة
 كاتباع إجراءاتيا ضمف الكؿ المكحد كالشامؿ. ،الرئيسة كسياساتيا

41: 1441 المجالي، .6  

اتخاذ القرارات طكيمة األجؿ المحيطة بالمنظمات نحك تحقيؽ 
مف خالؿ دراسة عكامؿ القكة كالضعؼ في بيئة  ،أىداؼ المنظمة

المنظمة الداخمية، كربطيا كتكيضيا مع الضرص كالتيديدات في البيئة 
 مما يعزز مكقضيا التنافسي في مجاؿ عمميا.  المحيطة بالمنظمة

7. Nasir, 2013: 7 
مجمكعة مف األنشطة االستراتيجية التي تعتمد عمييا المنظمة 
لغرض تحقيؽ األداء المتضكؽ لممنظمة، أك التكجو االستراتيجي 

 تنضذه المنظمة إلنشاء السمككيات ال حيحة كاألداء المستمر. الذم

8. 
Runing, et al, 2014: 

222 

كذلؾ مف   السميـالكسيمة التي تكجو المنظمة نحك خمؽ السمكؾ 
مف أجؿ تحقيؽ األداء العالي عمى المدل البعيد كالذم يتككف 

 بعاد ىي السكؽ، كالتعمـ، كتنظيـ المشاريع.األ

75: 1445، مقراش .9  
المسار العاـ الذم اختارتو المنظمة لتحقيؽ أىدافيا العامة، كذلؾ 
 ،مع األخذ بعيف االعتبار ظركؼ البيئة الخارجية التي تنشط بيا

 .ات المتكفرة لديياأم التقيد باإلمكان  ككذلؾ مكاردىا المتاحة

44. Tutar, 2015: 710 
 ،ىك فمسضة المنظمات إذ تمثؿ طمكحاتيـ لمك كؿ إلى أعمى أداء

 تؤدم كظائضيا مع مجمكعة مف القيـ كالمعتقدات. ككيؼ يمكف أف  
 باحث استنادنا لمدراسات السابقة.الم در: مف إعداد ال  

 
 السابقة نستنج: ريضاتالتعمف 

 .التكجو االستراتيجي ىك خيار يحدد كيكجو تحركات المنظمة كأىدافيا بعيدة المدل 
 .ييدؼ التكجو االستراتيجي إلى بقاء المنظمة كتحقيقيا لميزة تنافسية في ظؿ تغيرات البيئة المحيطة 
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  عده خطكة أك مرحمة منض مة،  ، كال يمكفإحدل عمميات اإلدارة االستراتيجيالتكجو االستراتيجي ىك
 عمميات اإلدارة االستراتيجية. جميعإنما ىك متداخؿ في 

 .يتطمب تحديد التكجو االستراتيجي تضافر الجيكد كمشاركة جميع العامميف في المنظمة 
 يؤثر التكجو االستراتيجي عمى عمميات اإلدارة كعمى  نع القرارات، كأداء المنظمة الحالي 

 كالمستقبمي.
مجمكعػػة مػػف االسػػتراتيجيات  و:إجرائينػػا بأنَّػػ تكجػػو االسػػتراتيجيييعػػرؼ الباحػػث ال ،سػػبؽكترتيبنػػا عمػػى مػػا   

بحيػػػػث تمػػػػدىا بالرؤيػػػػة لممسػػػػتقبؿ، كنبتكػػػػر ىػػػػذه  ،العامػػػػة ذات التكجػػػػو الجػػػػكىرم لمػػػػكزارة نحػػػػك كضػػػػع رسػػػػالتيا
 ة لتحقيؽ أىدافيا.كمجمكعة مقارنات مرجعية لمكزار  ،ة الضمسضة كالقيـاالستراتيجيات بضيـ ماىي  

 
 أىمية التوجو الستراتيجي: 1.5.1

كتأثيره عمى أدائيا بشكؿ عاـ  ،دت العديد مف الدراسات الدكر الكبير لمتكجو االستراتيجي لممنظماتأك  
سكاء كانت ربحية أـ خدمية أـ غير ذلؾ.  ،التنافسية كغيرىا مف المتغيرات المتعمقة بالمنظمة اتياكعمى ميز 
( فإف التكجو 67 :1441الكرخي،   Hussain, et al, 2013: 17  58: 14446الدىدار، كفؽ )

 سيـ في:االستراتيجي بشكؿ عاـ يي 
 كتحديد اإلجراءات الالزمة لتحقيقيا. ،تحديد األىداؼ البعيدة لممنظمة 
 .تكضيح األىداؼ كالتكجيو الالـز لمستقبؿ المنظمة ككؿ 
  اإلدارات نحك األىداؼ كالغايات المحددة.تكحيد كتنسيؽ جميع الجيكد أك 
  ااستراتيجين  الميمةالتركيز الكاضح عمى األمكر كالمسائؿ. 
 .مساعدة المديريف عمى بمكرة رؤية كتضكير استراتيجي طكيؿ المدل 
 .الضيـ الجيد لمتغيرات البيئية السريعة كأثرىا عمى أداء إدارة المنظمة 
 .تحسيف األداء الكمي لممنظمة 
  بظركؼ البيئة كتغيراتيا. اككعين جعؿ المديريف أكثر استجابة 
 .تحديد التكجيات المستقبمية لممنظمة 
   اؿ مع المتغيرات الداخمية كالخارجية التي تؤثر عمى أداء المنظمة.ضماف التعامؿ الضع 
 مف مختمؼ المستكيات اإلدارية عند إعداد أك تنضيذ الخطط. يريفتنمية التضاعؿ بيف المد 
 عمى التعامؿ مع المشكالت. سيف قدرة المنظمةتح 

تحقيؽ التميز في ييعد األساس في  لكزارة التربية كالتعميـ التكجو االستراتيجي أفَّ  ،نستنتج مما سبؽ
األداء الكمي لمكزارة في األجؿ الطكيؿ، كجعؿ المديركف ب ضة دائمة أكثر استجابة ككعينا بظركؼ البيئة 

تكجيات المستقبؿ إلى أيف تتكجو الكزارة، كتنمية عادات التضكير في المستقبؿ، كتكضيح كتغيراتيا، كتحديد 
 األىداؼ كالتكجيات الالزمة لممستقبؿ ككؿ.
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 المظاىر األساسية لمتوجو الستراتيجي: 2.5.1
 نزلةا لو، كبمعد أساسن يستند التكجو االستراتيجي عمى مجمكعة مف المظاىر االستراتيجية التي تي 

. كىذه المظاىر ىي حسب كمستقبالن ا ات يرتكز عمييا ت ميـ الحركة االستراتيجية لممنظمة حاضرن مسار 
-Avlonitis & Salavou, 2007: 566  Ambad & Wahad, 2013: 96  88 :1441)الخضاجي، 

97): 
 فمسفة إدارة المنظمة: .5

يتـ مف خالليا تحديد مسار اإلدارة في  ياغة استراتيجية  ،تتبنى المنظمات ثالثة نماذج فمسضية
فمسضة ترتبط بالجانب المعرفي، فمسضة ترتبط بالجانب  :كىي ،المنظمة كسياساتيا بشكؿ دقيؽ

 السياسي، فمسضة ترتبط بالمكقع الجغرافي.
 التوجو المنظمي: .1

، المديريفاالستراتيجية عند ا لممنظمة، كداللة ىناؾ ارتباط بيف التكجو االستراتيجي بك ضو تكجين 
سكاء أكانت أداة تحقيؽ تالؤـ المنظمة مع بيئتيا، أك كسائؿ لمكاجية الغمكض البيئي في المستقبؿ، 

ستتكافؽ  استراتيجياتو ال تكجد استراتيجية أك مجمكعة نَّ أأك انو تغير نتيجة التغيرات في المكقؼ، أك 
 مع جميع المكاقؼ.

 الستراتيجية:عناصر العممية  .2
 :آلتيااالستراتيجي بتتمثؿ عنا ر العممية 

  كالغايات. ،كالضمسضة ،الغرض :كالتي تشمؿ ،المؤسسة ياغة رسالة 
 .تطكير الممؼ الذاتي لممنظمة 
 .تحميؿ البيئة الداخمية لممنظمة، كالتي مف خالليا يتـ تشخيص نقاط القكة كالضعؼ 
 كالتي مف خالليا يتـ تحديد  ،لعامة كالبيئة الخا ةتحميؿ البيئة الخارجية لممنظمة البيئة ا

 الضرص كالتيديدات الخارجية.
 .تحميؿ خيارات المنظمة بمقابمة نقاط قكتيا كضعضيا مع الضرص كالتيديدات الخارجية 
  اختيار األىداؼ البعيدة المدل كاالستراتيجيات الشاممة التي تساعد المنظمة في بمكغ خياراتيا

 المضضمة.
  َـّ تطكير ك انتقاؤه مف أىداؼ كاستراتيجيات  مقابمة األىداؼ التشغيمية الق يرة األمد مع ما ت

 بعيدة األمد.
 كالتي يتـ مف خالليا مقابمة  ،تنضيذ الخيارات االستراتيجية عف طريؽ مكازنة تخ يص المكارد

 كنظـ المكافآت الكاجب التأكيد عمييا. ،كالتقنية المؤسسيةكاليياكؿ  ،المياـ كالمكارد البشرية
 .تقكيـ نجاح العممية االستراتيجية كمدخالت التخاذ القرارات المستقبمية 
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 الحركية الستراتيجية: .3
كتكظيؼ قدراتيـ لضيـ حركية  المديريفيتـ استقراء التكجو االستراتيجي مف خالؿ االستعانة بتضكير 

ا لضيـ أكجو كيجب تكضيح الحركية لتككف مرتكزن  ،يجيتياالمنظمات كأثرىا في عممية ت ميـ استرات
لمحركية في تقميؿ ىامش الخطأ  االتكجو االستراتيجي بككنو كا ضن  كيتجمى دكر ،العممية االستراتيجية

في الحكـ، كنضقات التغير ك عكباتو، كتحقيؽ تكازف بيف اإلنضاؽ كال عكبات، كتحقيؽ التكيؼ 
 يادة التعقيد البيئي كمتغيراتو.االستراتيجي استجابة لمظاىر ز 

 مدخل الختيار: .4
لكي يتمكف التكجو االستراتيجي مف اإلجابة   كيمكف االىتداء بيذا المدخؿ لك ؼ القدرة االستراتيجية

ما ىك مدخؿ  :كالثاني ،ما ىي األعماؿ التي ينبغي لممنظمة الدخكؿ فييا؟ :ىما: األكؿ ،تساؤليف عف
تعد أساس تمؾ القدرة التي تن رؼ بمكجبيا باختيار  نيمااإلجابة عف ا  األعماؿ الذم ستتخذه؟ ك 

، كمف ثـ تقكد إلى بمكغ غاياتيا االستراتيجيالتحميالت كالخطط كالقرارات كالسمكؾ المحدد لمتكجو 
 كأىدافيا االستراتيجية في بيئة حركية.

 :المنظميةالمجالت  .5
بيا عند كضع غاياتيا  المنظمةتضك ر إدارة  يرتبط التكجو االستراتيجي بالمجاالت التي ينبغي أف  

سيامات ا  كأىدافيا المتمثمة بمجاالت الربحية كالكضاءة كالنمك كحقكؽ المالكيف، كاستخداـ المكارد ك 
كاإلسياـ في خدمة المجتمع كقيادة السكؽ كالتقنية، كالبقاء، كحاجات المنظمة لممكارد  ،المكارد البشرية
 لدارة العميا.مؤىميف ل رادالبشرية مف أف

االستراتيجية  كالمداخؿ عمى مجمكعة مف المظاىريعتمد التكجو االستراتيجي  أفَّ  ،نستنتج مما سبؽ
كيضية ابتكار كزارة التربية كالتعميـ العالي لخدماتيا كطرائؽ تيدؼ إلى تكضيح مضيـك التكجو، الذم يركز عمى 

احتياجاتيـ الحالية  إلىعرضيا لجميكر المستضيديف، ككذلؾ كيضية التعامؿ مع المستضيديف ككسبيـ، كالتعرؼ 
 كالمستقبمية.

 
 أبعاد التوجو الستراتيجي: 3.5.1

بنى كؿه منيا عمى سابقو، كىذه يي  ،مستكيات لمتكجو االستراتيجي أربعةيتضؽ الباحثكف عمى كجكد 
 ىي: ،بعادالمستكيات كاأل

 الرؤية: .5
 فيي ،نما ىي نقطة مكجية تدؿ كترشد حركة المنظمات باتجاه معيفا  ك  ،ال تعني اليدؼ الرؤية إفَّ 

في  يكفستراتيجتعتمد عمى الخبرة التي يتمتع بيا القادة اال ،تك يؼ لتكجيات المنظمة المستقبمية
التعامؿ مع التحديات التي تكاجو منظماتيـ بضعؿ التأثيرات التي تضرزىا ظركؼ التكجو العالمي الجديد 
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: 1441مكاناتيا )الشعيبي، ا  كبما يتالءـ مع قدرات المنظمة ك  ،في االقت اد كالسياسة كالثقافة كالتقانة
89.) 

عف الحالة المستقبمية  اانطباعن فالرؤية االستراتيجية تعكس المكاقؼ كالظركؼ الحالية، كتعطي 
تككف ىذه الرؤية تكاممية كشمكلية لكؿ أنشطة كأعماؿ المنظمة كالمؤسسة، محققة  المرغكبة، عمى أف  

تحكـ  أف   بذلؾ التنسيؽ كاالرتباط كالتكامؿ كالتضاعؿ بيف ىذه األنشطة، كبذلؾ تستطيع المنظمة
. (9 :1445 )إدريس كالنسكر، تضمف المستقبؿ في ميداف أعماليا كأف   ،كتضبط الكضع الراىف

كتكفر حالة مف  ،تككف كاقعية كممكنة التطبيؽ كالرؤية الناجحة الم اغة عمى نحكو فريد، يجب أف  
ايات المنظمة غ ةكتعكس كالمرآ ،التحدم لكؿ العامميف في المنظمة، كمنبثقة مف اإلحساس بالتكجو

كما  ،كذلؾ مف زاكية األفؽ الزماني كااللتزاـ التنظيمي ،كرسالتيا، بعيدة المدل كلكنيا محددة النياية
 ,Thompson & Strickland) ك االنسجاـ، كالتماسؾ، كالمركنةأيجب أف تتسـ بالكضكح، 

1996: 46). 
الذم يحدد الكجية  ،الرؤية ىي المسار نحك استشراؼ كك ؼ طمكحات المستقبؿ كيرل الباحث أفَّ 

 .في الك كؿ إلييا المنظمة التي ترغب
 :الرسالة .1

فيي  ،فيي تمثؿ غرض المنظمة كالسبب في كجكدىا ،ثاني مككنات التكجو االستراتيجي الرسالةتنعد 
رسالة ك ، (Hill & Jone, 2013: 12)ا تسعى المنظمة لمقياـ بو الغرض مف المنظمة، أك بياف عم  

المنظمة عبارة مخت رة، قميمة الضقرات، سيمة التذكر، تكضح سبب كجكد المنظمة، كت كر أىدافيا 
كأغراضيا، كترشد اإلدارة كالمكظضيف عند  نع القرارات الحاسمة الكثيقة ال مة باتجاه المنظمة 

)عكض،  المستكيات اإلدارية في المنظمةكنشاطيا في المستقبؿ، كرسالة المنظمة ت در مف أعمى 
مف أجؿ زيادة  ، لألفراد العامميف اكحافزن  اكمكجين  امرشدن الكاضحة  رسالةالكتمثؿ  ، (13: 1444

تككف رسالة  كمف أجؿ أف   ،نظمةلمم ا لتقكيـ األداء الكميعف استعماليا معيارن  فضالن كضاءة أدائيـ، 
 ،جب أف تتـ  ياغتيا كفؽ مجمكعة مف المعاييرالمنظمة فاعمة كتحقؽ الغايات كاألىداؼ ي

مكاطف قكة متميزة لدل المنظمة، كالضرص كالتيديدات التي تكاجو  تتضمف: تاريخ المنظمة، كقدرات
كسماتيا مف  رسالةالخ ائص التي تتمثؿ بيا الالمنظمة، كتكافر المكارد المتاحة لممنظمة. كتختمؼ 

مف خ ائص أساسية لمرسالة الناجحة، تعبر عف  دَّ منظمة إلى أخرل، كلكف ب ضة عامة، ال بي 
 :(454-419 :1441)الكرخي،  أسباب كجكدىا، تتمثؿ باآلتي

  ب كرة شاممة تككف عميو مستقبالن  ف  أعف فمسضة المنظمة، كما ترغب  رسالةالأف تعب ر 
 ككاقعية.

 تتطابؽ رسالة المنظمة مع غاياتيا  ينبغي أف   إذ التطابؽ مع غايات المنظمة كأىدافيا
 كأىدافيا االستراتيجية.
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  انسجاـ االستراتيجيات كالسياسات مع األىداؼ عمى مستكل المنظمة، أك عمى مستكل كحدة
 األعماؿ.

   كما اة التي تعمؿ فييما المنظمة حالين تأخذ بالحسباف طبيعة البيئتيف الخارجية كالداخمي أف ،
 تتكيؼ مع تمؾ الظركؼ لتتكافؽ معيا أك لتتضكؽى عمييا.، لكي مستقبالن تتكقعو 

  ،تك يؼ دقيؽ لكيضية تحقيؽ المنظمة أىدافيا المرغكبة، عبر األعماؿ كاألنشطة التي تؤدييا
 سكاء أكانت إنتاجية أـ خدمية.

  بيف األنشطة  سكاءن  ،المنظمة كمككناتيا أجزاءقدرتيا عمى خمؽ حالة مف التكامؿ بيف
مؿ األفقي أـ عمى مستكل المنظمة، كمستكل كحدات األعماؿ التكامؿ كاألقساـ التكا

 العمكدم.
  ،إمكانية تحقيؽ أىداؼ المتعامميف مع المنظمة مستيمكيف، كمجيزيف، كحممة أسيـ

 كمستخدميف، كدائنيف، كمدينيف.
 القدرة عمى ترسيخ قيـ المنظمة كمعتقداتيا بما يتالءـ كقيـ المجتمع كظركفو في زماف كمكاف 

 معينيف.
  القدرة عمى تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمة، عبر تحقيؽ المركز األكؿ مف حيث الخدمات

 .تتطمع إلى المستقبؿ كتأخذ الماضي بالحسباف ،، كمف حيث األماف كالبيئةلألفرادالمقدمة 
منظمة نالحظ األىمية االستراتيجية لمرسالة كأحد األركاف األساسية في عمؿ ال  مما سبؽ

الخدمات التي ك يا تحتكم عمى الضمسضة التي تؤمف بيا، ، كعندما ت اغ فإنَّ التي تضسر سبب كجكدىا
التكنكلكجيا المستخدمة، كبسبب التكجيات الحديثة لممنظمات بات مف ك الجميكر المستيدؼ، ك تقدميا، 

مرنة  ةالرسالتككف  الضركرم إجراء تعديالت أك تغيير كامؿ ليا، لذلؾ عند  ياغتيا يجب أف  
 كليست جامدة.

 الستراتيجية:األىداف  .2
األىداؼ االستراتيجية ىي النيايات أك النتائج الجكىرية التي تسعى المنظمة كالمؤسسة لتحقيقيا مف 

األىداؼ  كتتعمؽ ،خالؿ األنشطة، كذلؾ عف طريؽ االستخداـ األفضؿ لممكارد المتاحة كالمستقبمية
منظكرة كغير المنظكرة، كذلؾ في ضكء المكارد كالقدرات التنظيمية االستراتيجية بالضترة المستقبمية ال

  .(Wayne, 2015: 35) كالتقنية كالتنافسية التي تممكيا المنظمة
كاتباع االستراتيجيات  ،النتائج النيائية المرغكبة مف ممارسة األنشطة المخططة :ياكتيعرؼ بأنَّ 

كما يجب التعبير عنيا في  كرة  ،كمتى ككيؼ ،المطبقة، كتحدد األىداؼ ما الذم يجب إنجازه
تقكـ بتحقيؽ ما  أف   دَّ كعندما تضع المنظمة رؤية كرسالة فإنيا البي  .(414 :1444كمية )السكارنة، 

كالرؤية، كذكر  الرسالة،كضعتو فييا، فتضع األىداؼ ألجؿ ذلؾ، لذلؾ تمثؿ األىداؼ كسيمة لتحقيؽ 
(Dess, et al: 2007: 33)  َّحيث تساعد عمى  ةالرسالمف  األىداؼ االستراتيجية تككف مشتقة أف
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ا لباقي األقساـ في المنظمة، إذ بيف  أف   كضكح رسالة  أفَّ  (White, 2004: 635)تككف أكثر فيمن
تحتكم األىداؼ  المنظمة يجعؿ األىداؼ عمى نحك كاضح كتتحرؾ باالتجاه ال حيح، كينبغي أف  

 :Hill & Jone, 2013)كىي  ،قة لمغاية التي كضعت آلجمياعمى الخ ائص اآلتية لتككف محق
13) ،(Dess, et al: 2007: 34) : 
 .الدقة كقابمة القياس: إذ تعطي األىداؼ القابمة لمقياس لممديريف معيارنا لمحكـ عمى األداء 
  تحتكم عمى العنا ر الحرجة: لمحضاظ عمى التركيز يتعيف عمى المديريف اختيار عدد محدكد

 األىداؼ الرئيسة لتقييـ أداء المنظمة.مف 
  كاقعية: لتككف حاضرنا لمبحث عف سبؿ تحسيف عمميات المنظمة كالكاقعية ليككف ممكف

 اإلنجاز ال خيالينا.
 .تحديد المدة الزمنية التي ينبغي أف يتـ بيا تحقيؽ األىداؼ 

التي تضعيا  فالمنظمة إذ تتعدد أنكاع األىداؼ ،نالحظ أىمية كضع األىداؼ  كمما سبؽ
المنظمة لكف كميا ي ب نحك تحقيؽ الغرض الذم كضعت مف أجمو، فاليدؼ إنما يكضع لتحقيؽ 

، أما في إطار كالرؤية التي تسعى المنظمة لتحقيقيا كتيعد معيارنا لقياس األداء المنظمي ةالرسال
مما   اق ةكفي بعض األحياف متن ،فإننا نالحظ كجكد أىداؼ متعددة ك عبة ،المنظمات العامة

كما يضرض  ،تقـك بإعادة النظر في أىدافيا لتككف منسجمة مع كاقع البيئة ينبغي عمى المنظمات أف  
 عميو مف  عكبات.

 :القيم .3
تيعد القيـ مجمكعة الضضائؿ المتعارؼ عمييا بيف أفراد مجتمع ما، بمكجبيا يحكمكف عمى سمكؾ 

ف ك جماؿ أك القبح، كعادة ال تكاألفراد أك الجماعات بالحسف أك بالسكء، كيحكمكف عمى األشياء مف 
ا ىك الجماعات تختمؼ في أعراقيا كثقافاتيا كمعتقداتيا كنظـ حياتيا، فم ألفَّ   عامة كممزمة

و أعكج ألنَّ   عند مجتمع آخر، كقد يحكـ قكـ عمى سمكؾ امستحسف عند مجتمع قد يككف مستقبحن 
: 1441(، كيعرفيا )أبك العنيف، 69: 1444 غاية االعتداؿ )ياسيف، بينما يعتبره آخركف معتدالن 

لخمقية ( بأنيا معايير اجتماعية ذات  يغة انضعالية قكية كعامة تت ؿ مف قريب بالمستكيات ا31
التي تقدميا الجماعة، كيمت يا الضرد مف بيئتو االجتماعية الخارجية كيقيـ منيا مكازيف يبرر بيا 
أفعالو كيتخذىا ىادينا كمرشدنا، كتنتشر ىذه القيـ في حياة األفراد فتحدد لكؿ منيـ خالنو كأ حابو 

تقكدىا في الحقيقة ثقافة  ( إف عممية التكجو االستراتيجي ىي75: 1441كيرل )الزريقات،  كأعداءه.
 العميا أف تككف نشطة في بناء ىذه الثقافة.قناعة كفكر كقيـ اإلدارة العميا كعمى اإلدارة 

كيرل الباحث أف القيـ مقاييس تحكـ بيا األشخاص كاألعماؿ كاألفكار كالمكاقؼ الضردية كالجماعية، 
قيمتيا ككراىيتيا، كتؤثر القيـ تأثيرنا مف حيث حسنيا كقيمتيا كالرغبة بيا، أك مف حيث سكئيا كعدـ 
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جكىرينا عمى المنظمة، كتعتبر محضزنا لسمكؾ العامميف كمرشدنا للدارة االستراتيجية في التضكير 
 االستراتيجي.

 
 أنواع التوجيات الستراتيجية: 4.5.1

لتعدد المدارس كالنظريات اإلدارية مف جية،  االتكجو االستراتيجي تبعن تعددت كتباينت أنكاع كنماذج 
عمى األدب النظرم المتعمؽ بمكضكع التكجو  كبحسب نكع المنظمة كمجاؿ عمميا مف جية ثانية، كبناءن 

فقد اقت رت الدراسة عمى  ،، ككذلؾ بناء عمى الدراسة االستطالعية التي قاـ بيا الباحثاالستراتيجي
 التكجيات اآلتية:

 العمالء:التوجو نحو  .5
كذلؾ لتقديـ قيـ متضكقة بالنسبة ليـ.   يركز التكجو نحك العمالء عمى الضيـ الكافي الستيداؼ العمالء

ككيضية االستحكاذ عمى  ،كتحميؿ القكل التي تؤثر في تمؾ الحاجات ،فيك ييتـ باحتياجات المستيمؾ
تخذىا المؤسسة لالستجابة يكما يتضمف التكجو نحك العمالء الت رفات التي  ،ح ة سكقية كبيرة

كتقديـ منتجات  ،فيـ احتياجات العميؿ كاالستجابة ليا فإفَّ  لتاليالممعمكمات عف حاجو العمالء. كب
 .(435: 1445كخدمات تتناسب مع العمالء مف شانو تحقيؽ الربح لممنظمة )الدكرم، 

ـ، بحيث يجب أف تمتمؾ التكجو نحك العمالء يمثؿ فمسضة لألعماؿ متكجية نحكى إفَّ كيمكف القكؿ 
كتكقع التغير في ىذه الحاجات في ضؿ  ،إدارة المنظمة الضيـ الكامؿ لحاجات الزبائف المستيدفيف

 طبيعة الظركؼ المتغيرة.
 :التوجو نحو المنافسين .1

كمف ثـ تقديـ منتجات  ،المنافسة منظماتباليتضمف التكجو نحك المنافسيف دراسة المتغيرات المتعمقة 
المنافسة كذلؾ بناء  منظماتالأك مقارنة بما تقدمو  اقياسن أك خدمات تحظى برضا أكثر لدل العمالء 

 .(35 :1445عمى نتائج تمؾ الدراسة )ك اؼ، 
استراتيجية قيادة التكمضة أك : مف أىميا يات كيعتمد التكجو نحك المنافسيف عمى عدد مف االستراتيج

إلى تخضيض تكمضة الكحدة  نظمةالمقيادة التكمضة تمجأ  استراتيجيةفضي  ،لتميز كاالختالؼا استراتيجية
الكاحدة مف سمعتيا، كالمق كد بتكمضة الكحدة ىنا ىك السعر النيائي الذم ت ؿ بو السمعة إلى 

سسة المستيمؾ، بمعنى السعر الذم يأخذ بعيف االعتبار تكمضة اإلنتاج كالتكزيع، فإذا ما تمكنت المؤ 
أما في استراتيجية التميز  ،مف بيع منتجاتيا بسعر منخضض فيمكنيا الضكز بح ة مف السكؽ

تزايد نجاح يكاالختالؼ تقكـ المؤسسة بتقديـ تشكيالت مختمضة لممنتج، أك سمات خا ة بالمنتج، ك 
حاكاتيا ىذه االستراتيجية كزيادة تمتع المؤسسات بالميارات كالكضاءات التي ي عب عمى المنافسيف م

 .(51 :1444)أحمد، 
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بق د  ،تقكـ إدارة المنظمة بتحميؿ المنافسيف الحالييف كالمحتمميف و مف الضركرم أف  كيرل الباحث أنَّ 
تأسيس قاعدة لالستراتيجيات االستجابية لمحالة، كالتنسيؽ بيف الكظائؼ، كقد تككف ىذه الضمسضة 

 استباقية أك استجابية.
 

 التوجو نحو التكنولوجيا: .2
تتضػػمف التكنكلكجيػػا كػػؿ األسػػػاليب التػػي تسػػتطيع المنشػػػأة أك المؤسسػػة مػػف خالليػػػا خمػػؽ القيمػػة إلػػػى 

المعرفػػػة اإلنسػػػانية، طػػػرؽ العمػػػؿ، التجييػػػزات : فالتكنكلكجيػػػا تضػػػـ ،أ ػػػحاب الم ػػػمحة كالشػػػأف فييػػػا
طات المادية، االت ػاالت كاإللكتركنيػات، كمختمػؼ نظػـ العمػؿ كالمعالجػة التػي تسػتخدـ فػي تنضيػذ نشػا

ػػ (IT)كيسػػػتعمؿ م ػػطمح تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات  ،لممنظمػػػةاألعمػػاؿ  ا لك ػػػؼ المنضعػػػة المكحػػػدة عمكمن
لللكتركنيات كاالت االت الالسمكية كالبرمجيػات، باإلضػافة إلػى تكامػؿ كسػائؿ المعمكمػات )ال ػكت، 

كمع التطكر التكنكلكجي المذىؿ الذم يشػيده العػالـ  .(54: 1449النص، البيانات كال كرة( )أحمد، 
نخضي تأثير التكنكلكجيا الحديثة عمى أداء المنظمات، حيث حممت تمؾ  في اآلكنة األخيرة ال يمكف أف  

ال ػػناعات التكنكلكجيػػة المتطػػكرة طػػابع االبتكػػار كالتطػػكر كالمركنػػة فػػي التعامػػؿ، ىػػذا التطػػكر سػػاعد 
كعمى المستكيات المتعددة في الشركة بشكؿ أفضؿ،  ،رة مختمؼ األقساـالعديد مف المنظمات عمى إدا

اسػػتراتيجياتيا اإلداريػػة عمػػى التكنكلكجيػػا، لدرجػػة أف كػػؿ  جميػػعكقػػد أ ػػبحت معظػػـ المؤسسػػات تبنػػي 
منظمػػة تتخمػػؼ عػػف مكاكبػػة ىػػذا الكػػـ اليائػػؿ مػػف التطػػكر، سػػتالحظ بعػػد فتػػرة مػػف الػػزمف أنيػػا بػػدأت 

 نحػػػككدة كالتسػػػكيؽ. فالتكجػػػو األ ػػػعدة، كخا ػػػة عمػػػى  ػػػعيد الجػػػ جميػػػعجػػػع عمػػػى راباالنحسػػػار كالت
 االمسػػػػػػتيمكيف يضضػػػػػػمكف المنتجػػػػػػات كالخػػػػػػدمات المتميػػػػػػزة كالمتضكقػػػػػػة تكنكلكجينػػػػػػ معنػػػػػػاه أفَّ  التكنكلكجيػػػػػػا
 .(17 :1441)الخماسية، 

لكجيا عد ثكرة التكنكلكجيا كالعكلمة مف المضاتيح الميمة في ظؿ المنافسة الحالية، كتعمؿ التكنك كتي 
في  المؤشرات الرئيسيةالحديثة عمى تقميؿ كمضة المكارد كتزيد مف قدرتيا، إذ أ بحت التكنكلكجيا مف 

 لو دالالتكاستخداـ التكنكلكجيا المتطكرة أ بح  ،استراتيجيات الريادة كاغتناـ الضرص باألسكاؽ
جميع نت التكنكلكجيا الحديثة المنظمات مف التنسيؽ بيف القطاعات، حيث مك   جميعكاضحة في 

 لجميعلمزبائف كتغطية شاممة  العمميات كالمكارد كاألعماؿ لمك كؿ إلى أفضؿ خدمة كمنتجات
 (.33 :1449كتحقيؽ قيمة أعمى لألعماؿ )نجـ،  ،األسكاؽ كأكثر مركنة في الك كؿ لمزبائف

مف التكجو نحك البحث  دَّ التكنكلكجيا البي و مف أجؿ إيجاد تكجو نحك كيرل الباحث أنَّ 
أخر المستجدات التكنكلكجية في  إلىكالتطكير، كالتكجو نحك استعماؿ التكنكلكجيا المتقدمة، كالتعرؼ 

أىمية التكجو التكنكلكجي تزداد مع زيادة مستكل االضطراب  أفَّ  ميداف االخت اص، مع التنبيو إلى
 البيئي.
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 التوجو اإلبداعي: .3
التكجو اإلبداعي باألفكار الجديدة في مجاؿ اإلدارة كتطكير المؤسسات التعميمية، كقيادة فريؽ يتعمؽ 

جيدة، قد  القدرة عمى إيجاد أشياء وكيعرؼ التكجو اإلبداعي بأنَّ  ،العمؿ كتطكير الخدمات التعميمية
 ,Samson & Harrison) عمؿ جديدة أساليبأك خدمات، أك طرؽ أك  تككف أفكارنا أك حمكالن 

األفكار كالممارسات التي  :وبأنَّ  ((Dess & Lumpkin, 2005: 150، كيعرفو (47 :2004
كالتي تقضي إلى إيجاد عمميات إدارية جديدة، كطرؽ كأساليب أكثر  ،يقدميا المديركف كالعاممكف

 .كضاءة كفاعمية في إنجاز أىداؼ الشركة، كأكثر خدمة لممجمع
أك تقديـ تكنكلكجيا جديدة، فاإلبداع يرافؽ أم فعؿ جديد  عند فكرة تطكير كال يتكقؼ التكجو اإلبداعي

 أىميا حسب )الخطيب كمعايعة، مفكيأتي اإلبداع بأشكاؿ مختمضة  ،تككف نتيجتو إضافة قيمة جديدة
1449 :11:) 
 التي تيدؼ إلى تطكير  ،اإلبداع التكنكلكجي الذم يظير مف خالؿ الجيكد البحثية كاليندسية

 التعميـ، أك تقديـ خدمات إلكتركنية، كالقياـ بعمميات جديدة.
  اإلبداع اإلدارم كىك ذلؾ اإلبداع الذم يبحث عف الجديد كنظـ اإلدارة كطرؽ الرقابة كالبناء

كيتضمف اإلبداع اإلدارم إيجاد  ،التنظيمي، كيتبنى االتجاىات الحديثة في اإلدارة كيطبقيا
 دارة عالقاتيا بالمؤسسات كالمؤسسات األخرل.ا  دة في تنظيـ الشركة ك طرؽ جدي

التكجو اإلبداعي يمثؿ المدل الذم يميؿ فيو مديرم اإلدارة العميا في  أفَّ كيرل الباحث 
في محاكلة  ،المنظمات إلى تبني السمككيات اإلبداعية كالريادية كالمخاطرة المحسكبة في منظماتيـ

 .يةالستثمار الضرص الرياد

  
 أنواع التوجيات الستراتيجية :(5.1) شكل

 .الم در: جيرد بكاسطة الباحث استنادنا لمدراسات السابقة

أنواع 
التوجهات 
 االستراتيجية

التوجه نحو 
 العمالء

التوجه نحو 
 المنافسين

التوجه نحو 
 التكنولوجيا

التوجه 
 اإلبداعي
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 نتائج اعتماد التوجو الستراتيجي: 5.5.1
تجني ثمار ذلؾ التكجو االستراتيجي  امعينن ا استراتيجين  يناتكجالتي تعتمد  المنظمات فيو أفَّ  مما ال شؾ  

و كبشكؿ إال أنَّ  ،أىدافوالذم تعتمده، كتختمؼ نتائج التكجو االستراتيجي باختالؼ نكع التكجو ككيضية تحقيؽ 
 :(65 :1445اعتماد التكجو االستراتيجي يؤدم إلى )حمزة،  فإفَّ  ،عاـ

  كال دؽ كعدـ التحيز.تككيف ثقافة جديدة في المؤسسة كالشركات مبنية عمى ال راحة 
  عف طريؽ تضكيض ال الحيات إلى اإلدارة المتكسطة كالتنضيذية. البيركقراطيةالقضاء عمى 
 مف خالؿ تشجيع المبادرة الضردية. ،كخمؽ جك عمؿ جديد ،تطكير الييكؿ التنظيمي 
 .االلتزاـ بالجانب االستراتيجي لمخيارات المطركحة 
 لممؤسسات كالشركات كالمنظمات. فيـ معادالت السكؽ الحديثة كالمعقدة 
  حقيقييف  حيث فتح المجاؿ أماـ الجميع لممساىمة بأفكارىـ كشركاء ،بال حدكد مؤسسةاعتماد مبدأ

 كفاعميف في مسار العممية التعميمية.
 .التأقمـ مع المستجدات كمع معطيات الحضارة كالتطكر 

 
 معايير تقييم التوجو الستراتيجي: 6.5.1
يؤخذ بيا عند تقكيـ التكجو االستراتيجي الذم سيتـ اعتماده مف  يجب أف   عدة أساسيةكجد معايير ت

 (:66: 1444نظمة )المحمدم، المقبؿ 
 ككيضية التعامؿ كالتكيؼ مع نظمةالملمظركؼ التي تعمؿ بيا  التكجو االستراتيجيمة ءمدل مال ،

 التكجيات كالتكقعات المستقبمية.
  لى أقؿ مخاطرة ممكنة كأكبر إ  يؤدم  ف  أك  ،لمختمؼ فئات العامميف مقبكالن التكجو االستراتيجي أف يككف

 عكائد متاحة.
  كتنضيذىا  االستراتيجيةالمقدرة عمى ممارسة  نظمةالمأم لدل   االتكجو االستراتيجي ممكنن أف يككف

 كتكافر المكارد كاإلمكانات الالزمة ليا.
  كبيئتيا الداخمية كثقافتيا كمكاردىا. نظمةالم رسالةمع التكجو االستراتيجي تطابؽ 
 تكافؽ التكجو االستراتيجي مع البيئة الخارجية كمتغيراتيا كالضرص المتاحة فييا. 

 كجد مجمكعة معكقات تعيؽ كجكد تكجو استراتيجي لدل المنظمة أىميا:تو كيرل الباحث أنَّ 
  مؼ المستكيات اإلدارية.ألنشطة عمى مختاتعارض األىداؼ االستراتيجية مع الخا ة بالكظائؼ ك 
 .التركيز عمى األىداؼ القريبة المدل 
 .االنضراد بالقرارات االستراتيجية كضعؼ مشاركة العامميف فييا 
 .غمكض األىداؼ االستراتيجية كعدـ كضكحيا كعدـ تحديدىا بشكؿ دقيؽ 
 نظمةات المادية كالبشرية المتكفرة لدل المكضع أىداؼ ال تتناسب مع اإلمكان. 
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  االستراتيجية. تؤثر عمى الخطة مراعاة العكامؿ كالمتغيرات الداخمية كالخارجية التي يمكف أف  عدـ 
 بحيث تككف قادرة عمى ،كعدـ مركنة الخطة االستراتيجية ،ضعؼ التنبؤ بالمتغيرات المستقبمية 

 التكيؼ كمكاكبة التطكرات الحا مة.
 االتجاىات التقميدية في اإلدارة.كاعتماد  ،التعقيدات الركتينية كانتشار البيركقراطية 
 يكتمؿ. قبؿ أف   امن بحيث ي بح التخطيط متقاد ،كجكد بيئة تت ؼ بالتعقيد كالتغير المستمريف 
  لمعمكمات منقك ة أك غير  االتكجو االستراتيجي كفقن عدـ تكفر المعمكمات الكافية، أك اختيار

  حيحة.
 
 

 الممخص

ـ  التطرؽ إليو في المبحث تحديد التكجو االستراتيجي يمثؿ الميمػة يمكف استخالص أفَّ  ،مف خالؿ ما ت
كما تتطمبو  ،األساسية األكلى بالنسبة لمنظمة األعماؿ، مف أجؿ مالحقة التطكرات كالتغيرات في بيئة األعماؿ

مػػف ضػػركرة تخطػػيط عمميػػات التػػأقمـ المسػػتمرة لممنظمػػات كتكجيييػػا، فػػالكاقع يكشػػؼ عػػف ضػػركرة تػػكافر رؤيػػة 
الػػذم ييعػػد أداة محكريػػة أساسػػية  ،كافػػؽ مػػع التضكيػػر الخػػالؽ كاالبتكػػارم فػػي رسػػـ التكجػػو االسػػتراتيجيفاح ػػة تت

مػػؤثرة لتنسػػيؽ جيػػكد كػػؿ المسػػتكيات اإلداريػػة لمنظمػػة األعمػػاؿ، كمػػا تيعػػد رؤيػػة القيػػادات اإلداريػػة بدايػػة التكجػػو 
لمبحػػػػث مضيػػػػـك التكجػػػػو ىػػػػذا اكقػػػػد عػػػػرض الباحػػػػث فػػػػي  الػػػػذم يقػػػػكد حركػػػػة المنظمػػػػة نحػػػػك ىػػػػدفيا المق ػػػػكد.

ف أىميػػة التكجػػو االسػػتراتيجي كالمظػػاىر األساسػػية لمتكجػػو االسػػتراتيجي، كتػػـ بيػػاف أبعػػاد ، كمػػا بػػيَّ االسػػتراتيجي
ف نتػػائج اعتمػػاد التكجػػو االسػػتراتيجي، كمعػػايير تقيػػيـ يػػات االسػػتراتيجية، كبػػيَّ التكجػػو االسػػتراتيجي، كأنػػكاع التكج

 .ااآلتيإف  شاء اهلل في المبحث  تناكؿ مكضكع إدارة التغيير التنظيميسيتـ  كعميو  ،التكجو االستراتيجي
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 املبحث انثاني
 

 إدارة انتغيري انتنظيًي 1.1
 

 تمييد
 .إدارة التغيير التنظيمي مفيوم 5.1.1
 أىمية التغيير التنظيمي. 1.1.1
 خصائص إدارة التغيير التنظيمي. 2.1.1
 التغيير التنظيمي. ممارسة إدارة مجالت 3.1.1
 أنواع التغيير التنظيمي. 4.1.1
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  المبحث الثاني

 إدارة التغيير التنظيمي 1.1

 تمييد:
االقت ادية كالسياسية تشيد المنظمات اليكـ تغيرات بيئة متسارعة في شتى مجاالت الحياة 

كاالجتماعية كالتكنكلكجية، كالمنظمة التي تسعى لممحافظة عمى مكقعيا في السكؽ كاالستمرار كالنمك ينبغي 
ال فإنَّ  ،ال تقؼ ثابتة أماـ تمؾ التغيرات المتسارعة أف   مف أىـ  فيو أفَّ  كمما ال شؾَّ  ،يا تككف ميددة بالزكاؿكا 

كتبني أساليب قيادية مناسبة إلفياـ  ،لذم يستطيع مكاجية تمؾ التغييراتمتطمبات ذلؾ تكفر القائد اإلدارم ا
 يككف أف يجب المنظمات إدارة كفي كاختيار االستراتيجية المالئمة لمتغيير. ،العامميف بأىداؼ عممية التغيير

 كيمكف التغيير، لمجرد اتغييرن  كليس المستقبؿ، كمؤشراتكالحاضر  الماضي قراءة بعد امخططن  اىادفن  التغيير
 ةحيث الرؤي مف االستراتيجي التخطيط ايضن أ يشمؿ كقد كالعمميات كالمخرجات، المدخالت التغيير يشمؿ أف  
، كاألىداؼ االستراتيجية، كاستراتيجيات العمؿ، كالسياسات المتعمقة بالمكارد البشرية، أك التسكيؽ، أك ةالرسالك 

  اإلنتاج كالعمميات، أك اإلدارة المالية، كغيرىا.
إدارة التغيير التنظيمي كأىميتو، خ ائص إدارة التغيير  كسنستعرض في ىذا المبحث مضيكـ

التنظيمي، كمجاالت ممارسة إدارة التغيير التنظيمي، كأنكاع التغيير التنظيمي، كاستراتيجيات التغيير 
 .يير التنظيميالتنظيمي، كعكامؿ نجاح برامج التغ

 
 :إدارة التغيير التنظيميمفيوم  5.1.1

، إدارة التغييػػر التنظيمػػيمػف خػػالؿ اسػتعراض الباحػػث عػػددنا مػف الكتابػػات كالبحػكث التػػي تناكلػػت دراسػة 
 كعمى سبيؿ المثاؿ: ،تكجو إدارة التغيير التنظيمييمكف عرض بعض المحاكالت الخا ة بتعريؼ ال

 إدارة التغيير التنظيمي(: إسيامات الباحثين لتعريف 1.1جدول )
 التعريف المؤلف م

1. Drucker, 2001: 273 

تحسيف فعالية اإلدارة، كتقكية إمكانية مكاجية المشاكؿ التي 
تكاجو ىذه اإلدارة، كىي خطة طكيمة المدل لتحسيف أداء اإلدارة 

لممارستيا في طريقة حميا لممشاكؿ كجديدىا، كتغييرىا، 
اإلدارية، كتعتمد ىذه الخطة عمى مجيكد تعاكني بيف اإلدارييف، 

األخذ في الحسباف البيئة التي تعمؿ فييا اإلدارة، كعمى  يجبك 
التدخؿ مف طرؼ خارجي، فضالن عف التطبيؽ العممي لمعمـك 

 السمككية.
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 التعريف المؤلف م

339: 1441ال رف،  .2  

عادة ،الجديدة األكضاع لمكاجية اإلدارة تحرؾ  األمكر ترتيب كا 
 تقميؿ أك كتجنب اإليجابي، التغيير عكامؿ مف تستضيد بحيث
 أفضؿ استخداـ كيضية عف تعبر ياأنَّ  أم التغيير السمبي، عكامؿ
 .األىداؼ المنشكدة لخدمة التغيير إلحداث كفعالية الطرائؽ

 

61: 1441العتيبي،  .3  

 في التغيير مؤشرات عنى بر ديي  الذم اإلدارم النيج ذلؾ ىي
 عالقة ليا التي المؤشرات تمؾ كفرز ،األعماؿ منظمة بيئة

 تمؾ كتأقمـ تكيؼ بيدؼ ا،إدارتي أكلكيات ضمف بنشاط المنظمة
 المتغيرات مع العممية اإلدارية لكظائؼ ممارستيا في اإلدارة

 .كسمككيا أدائيا لتحسيف المتكقعة
 

311: 1441 ،عميافال .4  
المكجو، كاليادؼ الذم يسعى إلى تحقيؽ التكيؼ البيئي العمؿ 

بما يضمف التحكؿ إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة في حؿ 
 المشكالت التي تكاجو المنظمة.

351: 1448 ،كنعاف .5  

إجراء تغييرات مف القائد في متطمبات عن ر أك أكثر مف 
كإعادة تحديد الكاجبات، أك ت حيح   عنا ر المكقؼ اإلدارم

طرائؽ العمؿ، أك تغيير اخت ا ات بعض اإلدارات، أك إعادة 
 ىيكمية التنظيـ.

389: 1441فيمي،  .6  
 اكمحققن  فعاالن  يككف بحيث ،كمحددات التغيير جكانب إدارة حسف

 .لألىداؼ

7. 
Essrt, et al, 2009: 

131 

ظاىرة طبيعية تقكـ عمى عمميات إدارية متعددة، ينتج عنيا 
إدخاؿ تطكير بدرجة ما عمى عن ر أك أكثر، كيمكف رؤيتو 

يجرم االنتقاؿ مف بك ضو سمسمة مف المراحؿ التي مف خالليا 
 الكضع الحالي إلى الكضع الجديد.

 

8. 
Rees & Hassard, 

2010: 481 

لمكاجية األكضاع الجديدة، الجياز الذم يحرؾ اإلدارة كالمنظمة 
كىي تعبر عف أفضؿ الطرائؽ فاعمية إلحداث التغيير بق د 
بمكغ األىداؼ التنظيمية المحددة لالضطالع بالمسؤكليات التي 

مف خالؿ استخداـ اإلمكانات البشرية  ،تممييا أبعاد التغيير
 كالمادية بكضاءة كفاعمية.

 



 
 

30 
 

 التعريف المؤلف م

9. Reissner, 2011: 595 
العممية اإلدارية التي تتضمف مجمكعة مف الخطكات التي تتمثؿ 

كتكفير  ،كدراسة بيئة التغيير ،بإدراؾ الحاجة إلى التغيير
 مستمزمات التغيير كالتنضيذ كالمتابعة كالتقييـ.

14: 1446سركر،  .44  

تغيير مخطط بعيد المدل كفؽ خطة استراتيجية بناءن عمى 
الجكانب البيئية الداخمية كالخارجية  دراسات ميسبقة ركعي فييا

كالتي يركز في مراحؿ تنضيذ  ،المحيطة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة
 ،عممية التغيير التنظيمي عمى تطبيؽ عنا ر الحككمة مجتمعة

لمك كؿ إلى األمؿ المنشكد في تحقيؽ تغيير تنظيمي ناجح 
 كمثمر.

 السابقة.الباحث استنادنا لمدراسات جيرد بكاسطة الم در:   
 

ىػػػػك اإلجػػػػراء المق ػػػػكد  يػػػػا:إجرائينػػػػا بأنَّ  إدارة التغييػػػػر التنظيمػػػػيسػػػػبؽ ييعػػػػرؼ الباحػػػػث كترتيبنػػػػا عمػػػػى مػػػػا   
بمػا يضػمف التحػكؿ إلػى حالػة تنظيميػة أكثػر قػدرة عمػى حػؿ  ،كالمخطط الذم ييدؼ إلى تحقيؽ التكيػؼ البيئػي

 المشاكؿ.
 

 :أىمية التغيير التنظيمي 1.1.1
 ,Young)تتضح أىميػة التغييػر التنظيمػي مػف خػالؿ الضكائػد الكثيػرة التػي يحققيػا لممنظمػات، إذ أشػار   

إلدارة التغيير التنظيمي أىمية كبيرة في تحقيؽ تكازف المنظمة المستمر كالتكيؼ المراد  إلى أفَّ  (524 :2009
انسػػػػجامو مػػػػع مختمػػػػؼ النشػػػػاطات كالضعاليػػػػات المطمكبػػػػة، كمػػػػا أف المتغيػػػػرات البيئيػػػػة الخارجيػػػػة السػػػػائدة تعمػػػػؿ 

سػتجابة لمقتضػيات باستمرار عمى تغيير األىداؼ العامة كالخا ػة فػي المنظمػة كتطكيرىػا، كعمػى المنظمػة اال
كػػي تضػػمف اسػػتمراريتيا كبقاءىػػا فػػي األسػػكاؽ كتحقػػؽ الثبػػات كاالسػػتقرار فػػي ظػػؿ    التغييػػر كالتكيػػؼ المالئػػـ

 متغيرات المنافسة الحادة في الظركؼ الحالية.
عمػػى أىميػػة التغييػػر التنظيمػػي مػػف الحاجػػة المسػػتمرة لتعػػديؿ  (Starke, et al, 2011: 30)د ك ػأك   

ا بمػػا يتكافػػؽ مػػع متطمبػػات التجديػػد، كتعػػد عمميػػة التغييػػر كالتجديػػد مػػف العمميػػات التػػي تشػػكؿ األىػػداؼ كتغييرىػػ
 ػػػمب المراحػػػؿ التنظيميػػػة، فػػػالتغيير يحػػػاكؿ تكجيػػػو المنظمػػػة نحػػػك كضػػػع إدارم أفضػػػؿ ييحسػػػف اسػػػتغالؿ كػػػؿ 

مػػاعي كاالقت ػػادم اإلمكانػػات كالمػػكارد المتاحػػة لتحقيػػؽ الكضػػاءة اإلنتاجيػػة لممنظمػػة كبمػػا يقػػكد إلػػى النمػػك االجت
فقػد أشػار إلػى أىميػة إدارة التغييػر التنظيمػي مػف خػالؿ  (Soparnot, 2011: 641)كالضنػي لممجتمػع. أمػا 

 ،سػػياميا فػػي إحػػداث تعػػديؿ فػػي أىػػداؼ كسياسػػات اإلدارة أك فػػي أم عن ػػر مػػف عنا ػػر العمػػؿ التنظيمػػيإ
اع الجديدة في المنػاخ المحػيط بػالتنظيـ مة أكضاع التنظيـ كأساليب عمؿ اإلدارة مع األكضتحقيؽ مالءكذلؾ ل
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كاسػػتحداث أكضػػاع تنظيميػػة كأسػػاليب إداريػػة جديػػدة لي ػػبح التنظػػيـ  ،لي ػػبح ىنػػاؾ تكافػػؽ مػػع البيئػػة الخارجيػػة
 أكثر كضاءة كفاعمية.

 مركبػة سياسػية اجتماعيػة اقت ػادية ظػاىرة فيػك األىميػة، شػديد ير التنظيميالتغ أفَّ  ،نستنتج مما سبؽ  
، حيػث تكمػف أىميػة التغييػر المسػتقبؿ إلػى كتمتػد ،الحاضػر فػي يحققػو مػا حػدكد أىميتيػا كتتجػاكز تتعػدل

 يعمػؿالتنظيمي في الحضاظ عمى حيكيػة المنظمػة، كيسػاىـ فػي تنميػة قػدرة المنظمػة عمػى التجديػد كاالبتكػار، ك 
زكاء ،المطالب تضجير عمى التغيير  ذلػؾ يسػتدعيو كالتقػدـ، كمػا االرتقاء نحك كالحافز الدافع كتنمية الرغبات كا 

 مػع كالتكافػؽ التكيػؼ عمػى القػدرة زيػادة عمػى التغييػر يعمػؿكمػا  شػيء، كػؿ فػي متالزميف كتحسيف تطكير مف
تتضاعػؿ  كبيئػة بػؿ ثابتػة، غيػر كمكاقػؼ مختمضػة، ظػركؼ مػف كاألفػراد لمنظمػةكاجػو ات مػا كمػع الحيػاة، متغيػرات

 .كالحقكؽ كالم الح كالقكل كاالتجاىات كاألفكار العكامؿ مف العديد فييا
 

 :التغيير التنظيمي خصائص إدارة 2.1.1
، مما يتعيف اإللماـ بيا، كمعرفتيا كاالحاطة بجكانبيا بخ ائص ميمة عدةتت ؼ إدارة التغيير التنظيمي  

كالتطػكير فػي نجاز التغيير المطمكب في المنظمات، كمقدمة لمنجػاح إالتغيير مف  كلكي يتمكف مدير   المختمضة
منظكمة األعماؿ كاألنشطة، كتنقسـ الخ ائص الرئيسة لمتغيير مف حيث األىمية إلى عشرة خ ائص، كىي 

 (:31: 1448  الرقب، 315: 1445العمياف،   14: 1443الخضيرم، )
 حركة إطار في يتـ بؿعشكائينا أك ارتجالينا،  يحدث ال ذكي تضاعؿ حركة التغيير :الستيدافية .1

 كغاية معيف ىدؼ لتحقيؽ تسعى التغيير إدارة فإفَّ  لذلؾ  محدد كأىداؼ غاية تتجو إلى منظمة
 .التغيير قكل مف كمقبكلة كمكافؽ عمييا معمكمة

 إطار في يتـ كأف   المنظمة، تعيشو الذم العممي بالكاقع التغيير إدارة ترتبط أف   يجب :الواقعية .2
 .تحياىا التي كظركفيا المتاحة إمكانياتيا كمكاردىا

كاحتياجات  رغبات كبيف التغيير عممية بيف التكافؽ مف مناسب قدر ىناؾ يككف أف   يجب :التوافقية .3
 .التغيير لعممية المختمضة القكل كتطمعات

 كتممؾ مناسبة، بحرية الحركة عمى القدرة تممؾ أم الة،فع   التغيير إدارة تككف أف   يتعيف :الفاعمية .4
 المستيدؼ اإلدارية كالكحدات األنظمة في الضعؿ كلقي  كتكجيو اآلخريف، عمى التأثير القدرة عمى

 .تغييرىا
 المشاركة ىك ذلؾ لتحقيؽ الكحيد كالسبيؿ اإليجابي، التضاعؿ إلى التغيير إدارة تحتاج :المشاركة .5

 كالقيكد بالمتغيرات إحاطتيـ ثـ كمف التغيير، قادة مع كتتضاعؿ تتأثر التي كاألطراؼ الكاعية لمقكل
 لمتكجييات تنضيذىـ ثـ كمف Kسميـ بشكؿ لمتطمباتو كتضيميـ التغيير، بعممية تحيط التي كالضكابط

يجابية  مقاكمة عمى كقدرتيـ قابميتيـ تزداد ثـ كمف كتكاليضو، ألعبائو تقبميـ عف فضالن  ،بدقة كا 
 اإليجابية المشاركة إفَّ  متطمباتو، كتنضيذ التغيير، عف لمدفاع استعدادىـ كيزداد لمتغيير، المعارضيف
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 كاألمف ،كالرعاية الحماية ذاتو الكقت في تضمف كما اإلنجاز، جكدة كتأكيد سرعة الكاعية تضمف
 التغيير لعممية حماية كسياجى  كقاية درعى  المشاركةي  ت بح ىنا كمف انتكاسيا، كعدـ لعممية التغيير

 .كالمنضذيف التغيير كقيادات
 القانكف كاف كلما كاحد، آف في كاألخالقية القانكنية الشرعية إطار في التغيير يتـ أف   يجب :الشرعية .6

إجراء  قبؿ القانكف كتغيير تعديؿ أكالن  يتعيف وفإنَّ  التغيير، اتجاىات مع يتعارض قد المنظمة القائـ في
 .القانكنية الشرعية عمى الحضاظ أجؿ مف التغيير،

 نحك تسعى أف   يجب ياأنَّ  بمعنى باإل الح، تت ؼ أف   يجب التغيير إدارة تنجح ىحتَّ  :اإلصالح .7
 .المنظمة في اختالالت مف مكجكد ىك ما كمعالجة عيكب، مف قائـ ما ىك إ الح

 إذ التغيير، إدارة في خا ة كب ضة إدارم، عمؿ لكؿ الزمة  ضة ىك كالرشد :الرشد )الرشادة( .8
 التغيير يحدث أف   المقبكؿ مف فميس كالعائد، التكمضة العتبارات ت رؼ ككؿ كؿ قرار، يخضع
 .تغطيتيا ضخمة ي عب خسائر

 يعمؿ أف   يتعيف فالتغيير التغيير، إلدارة الزمة عممية خا ية كىي :والبتكار التطوير عمى القدرة .9
 االرتقاء نحك يعمؿ فالتغيير ،احالين  مستخدـ أك قائـ ىك مما تطكيرية أفضؿ قدرات إيجاد عمى

ال كالتقدـ  .مضمكنو فقد كا 
 التكيؼ عمى بالقدرةاىتمامنا قكينا  تيتـ التغيير إدارة إفَّ  :األحداث مع السريع التكيف عمى القدرة .11

 كتتكيؼ تتكافؽ اأيضن  كلكنيا فقط، األحداث مع ال تتضاعؿ فإنيا ىنا كمف األحداث، مع السريع
 بذاتيا األحداث كت نع تقكد كقد كمسارىا، في اتجاىيا كالتحكـ عمييا السيطرة كتحاكؿ ،معيا

 المنظمة. كفاعمية حيكية عمى للبقاء
كيقكمكا بدكر  ،كاإلشرافية كضبط الطمبة التعميمية، مسؤكلياتو بممارسة المدير يقـك : أف  القيادية .11

 حكليـ.كالمكجييف مف  المستشاريف،
السمبية كالجمكد ا عف التكجيات الجامدة بعيدن  عمىكعدـ االتكاؿ  المرجكة،تحقيؽ األىداؼ  :يجابيةاإل .12

 االيجابية.ككؿ ذلؾ يتـ بزيادة النشاط كتكجيات المدرسة  ،كاالنطكاء
بنى عمى االلتزاـ، كيكلد الحماس كالدافعية لمتغيير لدل إدارة التغيير نمط إدارم يي  نستنج أفَّ  ،مما سبؽ

لألمكر المتعمقة بنمكىـ العامميف في المنظمات، كيزرع لدييـ األمؿ بالمستقبؿ، كاإليماف بإمكانية التخطيط 
مف  ،الميني كاإلدارم، كييمكف العمؿ التعاكني الذم تسعى إدارة التغيير إلى تعميمو لممشاركيف في العممية

 حساسنا باألمؿ، كالتضاؤؿ كالطاقة لمعمؿ.إتقاف عمميـ كاستشراؼ مستقبميـ، كيزرع لدييـ إ
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 خصائص إدارة التغيير التنظيمي :(1.1) شكل
 .الم در: جيرد بكاسطة الباحث استنادنا لمدراسات السابقة

 
 :مجالت ممارسة إدارة التغيير التنظيمي 3.1.1
تتعدد مجاالت ممارسة التغيير كالتطكير داخؿ المنظمة، حيث يمكف لممنظمة أف تيحدث التغيير في  

 اعتمدت الدراسة عمى ستة مجاالت لمتغيير التنظيمي، كىي كما يمي: كقد مختمؼ عنا رىا الداخمية،
الحالية كمحاكلة اكتساب  التنظيمية يعني التخمي عف مقكمات الثقافة :التنظيمية التغيير في الثقافة .5

 .(Tibbs, 2011: 20)مقكمات أخرل كسبيؿ لمتغيير كالتطكير 
في األعماؿ المسندة إلى الكظيضة، ككذلؾ المياـ يعني ازدياد التكسع  التغيير في الييكل التنظيمي: .1

فكظيضة التنظيـ ىي العممية التي يحدد مف خالليا مختمؼ  ،أك الكاجبات الضركرية لمكظيضة التنظيمية
أكجو النشاط كاألعماؿ الضركرية، كتجمع لتحقيؽ أىداؼ المشركع ككضعيا في ىيكؿ يشغؿ باألفراد 

)عبد الباقي،  يـ مف أداء عمميـ بكضاءة كفاعميةتياجات التي تمكنَّ المؤىميف، كتزكيدىـ بالمكاد كاالح
1445 :338.) 

تقكـ المنظمة بإجراء عممية التغيير التكنكلكجي في  ينطكم عمى ذلؾ أف   التغيير في التكنولوجيا: .2
جراءات جديدة بضعؿ ىذا التغيير، كيككف  ككسائؿى  امما يكلد طرقن   كاإلجراءاتالطرؽ كالكسائؿ  كا 

التغيير ذا آثار ظاىرة عمى السمكؾ الضردم كالجماعات داخؿ المنظمة، كقد يككف ذلؾ عندما تقـك 

خصائص 
إدارة التغٌٌر 
 التنظٌمً

 اإلصالح

 االستهدافٌ 

 الواقعٌ  

 التوافقٌ  

 المشارأ 

 الرشادة الشرعٌ  

 اإلٌجابٌ 

 القٌادة 

القدرة على 
التطوير 
 واالبتكار 

القدرة على 
التأٌ  مع 
 األدداث
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المنظمة بإدخاؿ أسمكب أك طريقة، أك خط إنتاجي، أك معدات، أك اآلالت في العمؿ بحيث يحدث 
 .(17: 1447)الالمي،  ذلؾ تغييران في بيئة العمؿ

و يمثؿ العن ر ألنَّ   في المنظمة كالميـيعتبر األفراد العن ر الحيكم  :الموارد البشريةالتغيير في  .3
يتـ  يركز التغيير عمى األفراد بغرض تطكيرىـ، كالذم يمكف أف   يجب أف    كبالتاليالديناميكي فييا، 

دراؾ األفراد لسمككيـ كشخ ياتيـ، كمف ثـ العمؿ عمى تطك  ى يرىـ كتغييرىـ حت  مف خالؿ تضيـ كا 
 (.494: 1441)حمكدة،  يتالءـ مع احتياجات كأدكار

بؿ ىك عممية التغيير ليس باألمر السيؿ الذم يككف نتاج عشكائية حدثت  فَّ أنستنتج  ،مما سبؽ
ى تحقؽ أىدافيا، كتمبي رغباتيا التي تسعى لتحقيقيا، فال تشمؿ كؿ شيء حت   اعممية مدركسة، كمخططة جيدن 

 مف كضع االستراتيجيات المناسبة لتحقيؽ أىداؼ التغيير. دَّ بي 
 

 
 

 مجالت ممارسة إدارة التغيير التنظيمي :(2.1) شكل
 .الم در: جيرد بكاسطة الباحث استنادنا لمدراسات السابقة

 
 :أنواع التغيير التنظيمي 4.1.1
فيناؾ عدة مف التغيير حسب يتطمب نجاح عممية التغيير التنظيمي فيمنا لطبيعة التغيير كأنكاعو،  

 :(17: 1447  عبكدم، 354: 1445)العمياف،  ، كىي كما يميالمعيار المستخدـ في الت نيؼ
  :الجزئي والتغيير الشامل التغيير .5

التغيير   التغيير مف نكعيف بيف ميزني  أف   نستطيع الشمكؿ، درجة حسب التغييرإلى  نظرنا إذا
فقط  التكنكلكجي التغييرمثؿ:  المنظمة، جكانب مف اكاحدن  اجانبن  يتناكؿ الذم التغيير كىك :الجزئي

مجاالت 
ممارسة إدارة 

التغيير 
 التنظيمي

التغيير في 
الثقافة 
 التنظيمية

التغيير في 
الهيكل 
 التنظيمي

التغيير في 
 التكنولوجيا

التغيير في 
الموارد 
 البشرية
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 ،المنظمة كمجاالت جكانب جميع يتناكؿ الذم الشامؿ كالتغيير المجاالت األخرل، في التغيير دكف
المجاالت  فبعضظمة، المن داخؿ التكازف عدـ مف انكعن  يسبب قد وأنَّ  الجزئي التغيير في كالخطكرة

 .التغيير فاعمية مف يقمؿ مما متخمضة كاألخرل متطكرة تككف
  :المعنوي والتغيير المادي التغيير .1

الييكمي  التغيير :مثؿ المادم التغيير بيف التمييز ألمكف اأساسن  التغيير مكضكع أخذنا إذا
بعض  أفَّ  نجد المثاؿ سبيؿ فعمى الجتماعي،اك  النضسي التغيير ،المعنكم كالتغيير كالتكنكلكجي،
كىذا  تقميدية، فييا العمؿ كأساليب العامميف سمكؾ أنماط كلكف ،حديثة كأجيزة معدات لدييا المؤسسات

 .اؿفعَّ  كغير كسطحي شكمي التغيير مف النكع
  :التدريجي والتغيير السريع التغيير .2

 كقد ،اكتدريجين  بطيئنا التغييري  يككف فقد التغيير، حداثإ سرعة حسب التغيير ألنكاع آخر تقسيـ يكجد
 التغيير مف اأكثر رسكخن  عادة يككف ءه بطي التدريجي التغيير أفَّ  مف الرغـ كعمى ا،سريعن  اتغييرن  يككف
 .المضاجئ السريع

 :العشوائي والتغيير المخطط التغيير  .3
 إلحداث التغيير، كاضحة خطة ىناؾ ككفتك  ق د عف النابع اليادؼ التغيير ىك المخطط التغيير
 لتكقع نتائجو محاكلة فيو تبذؿ كال ،خطة يتبع فال العشكائي التغيير أما مممكسة، أىداؼ إلى كيرمي

 .آثاره معرفة أك
أنكاع التغيير التنظيمي تتعدد كتختمؼ باختالؼ الذم تنظر منو إليو، كيجب  أفَّ نستنتج  ،مما سبؽ

يحدد نكع التغيير الذم يسعى  تحديد نكع التغيير الذم نسعى إليو، كما يتعيف عمى متخذ القرار اإلدارم أف  
ى يحشد لو ى يستخدـ األدكات المناسبة لتحقيقو، كفي الكقت نضسو حت  إلى تحقيقو أك إلى إحداثو، حت  

 ات كالمكارد التي تكضؿ لو تحقيؽ ىذا التغيير.اإلمكان
 

 استراتيجيات التغيير التنظيمي: 5.1.1
في منظمات األعماؿ، كلضماف جيكد  اتألحدث التغيير  (Chin & Bennay, 1997: 28)يشير 

 و يمكف استخداـ االستراتيجيات اآلتية:التغيير فأنَّ 
  الستراتيجية العقالنية: .5

يا تنظر لمتعمـ كالبحكث أىـ معكقات التغيير ىي الجيؿ كانحرافو، كمف ثـ فإنَّ  عمى افتراض أفَّ  تقكـ
عميو التغيير، فالتعميـ كسيمة لنشر المعرفة العممية كالدراسات عمى أنيا العامؿ الرئيسي الذم يقـك 

العممية، أما عمى مستكل المنظمة فيي تتضمف كضع برامج تدريبية تركز بشكؿ رئيسي عمى تزكيد 
 المتدربيف بالمعمكمات، كذلؾ تشجع البعثات الدراسية كالبحكث كالدراسات العممية.
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  استراتيجية التثقيف والتوعية الموجية: .1
الحاجز الرئيس أماـ جيكد التغيير عدـ اقتناع األشخاص أك المنظمات  اض أفَّ كتقكـ عمى افتر 

بضركرة التغيير، أك عدـ رغبتيـ منو أك خكفيـ منو، فقد يككف في التغيير تيديد لم الح بعض 
كمف ثـ يحاكؿ  ،يـ يقاكمكنو كال يقبمكنواألشخاص أك تتضارب مع قيميـ كمعتقداتيـ، كمف ثـ فإنَّ 

زالة  يرغب في إحداث التغيير أف   القائد الذم يتغمب عمى ىذه المقاكمة عف طريؽ التكعية كالتثقيؼ كا 
بحيث ي بح الناس قابميف لمتغيير كراغبيف فيو بدالن  ،المخاكؼ، كتنمية الكالء لمتغيير المنكم إحداثو

ييدؼ إلى كالذم  ،يككنكا رافضيف كمقاكميف لو، كمف األساليب المستخدمة في ذلؾ التدريب مف أف  
 تغيير اتجاىات األفراد كمكاقضيـ.

  استراتيجية القوة القسرية: .2
كيتـ  ،األساليب كالكسائؿ في إحداث التغيير، فالتغيير يضرض عمى األفراد جميعحيث يتـ استخداـ 

أشكاؿ المقاكمة باستخداـ العقكبات كالجزاءات لكؿ مف  جميعتنضيذه بالقكة، كيتـ كذلؾ التغمب عمى 
، كىذه االستراتيجية قد تككف فعالة في بعض الحاالت الطارئة كلكنيا غير مقبكلة  يخالؼ أك يقاـك

 كدعميـ لمتغيير. امناسبن  يا تضمف كالءن ألنَّ   كغير فعالة في المدل البعيد
 ة:اآلتي( فيحدد االستراتيجيات 411: 1446أما )الكسمي، 

كتتـ عف طريؽ إشراؾ أكسع في عممية التخطيط لمتغيير، كالسماح ليـ  المشاركة واسعة النطاق: .5
بمعب دكر في تحديد مجاالت التغيير كطريقة تنضيذه، كغالبنا ما يستخدـ ىذا األسمكب عندما تككف 

 المقاكمة لمتغيير متدنية داخؿ المنظمة.
شراكيـ إمما ي عب   يفنظرنا ألسباب منيا ضيؽ الكقت أك كبر حجـ العامم إعادة التعميم:أسموب  .1

 كميـ، كغالبنا ما تستخدـ أجكاء مقاكمة منخضضة كدرجة إلحاح عالية عمى التغيير.
قناعيـ إكمحاكلة  ،كيتخمؿ ىذا األسمكب مساكمة العامميف األكثر مقاكمة لمتغيير أسموب اإلقناع: .2

الية كدرجة إلحاح بضركرة قبكؿ التغيير، كغالبنا ما يستخدـ ىذا األسمكب في ظركؼ المقاكمة الع
 منخضضة لمتغيير.

جراء إمع  ،ىك إطالؽ البدء بتنضيذ عممية التغيير دكف الرجكع إلى أم مف العامميف أسموب اإلجبار: .3
 االت االت معيـ لتكضيح األىداؼ المشتركة.

 استراتيجيات مختمضة لحشد القكة كالسمطةيستعممكف  ككسطاء التغيير المديريف أفَّ  ،نستنتج مما سبؽ 
نجاح التغيير  إفَّ  ،المخطط كممارسة التأثير باآلخريف لمح كؿ عمى إسناد كدعـ العامميف لجيكد التغيير

كقد  ،يعتمد بدرجة كبيرة عمى األفراد الذيف يقكدكف كيدعمكف عمميات التغيير كيطمؽ عمييـ كسطاء التغيير
كقادة فرؽ العمؿ كاخت ا ييف مف داخؿ المنظمة التي  مديريفيككنكا استشارييف مف خارج المنظمة أك 

 يعممكف فييا.
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 التغيير التنظيمي: عوامل نجاح برامج 6.1.1
 إلى (43: 1441  دكديف، 16: 1447  عبكم، Balogun & Haiely, 1999: 28) يشير

مجمكعة مف العكامؿ التي تتيح لمقائميف عمى برامج التغيير في المنظمات فرص النجاح في جيكدىـ ىذه 
 العكامؿ، كىي:

نسانية كفنية ترتبط بالتغيير، كقد يككف خبراء  .4 كجكد خبراء أك ككالء تغيير يمتمككف شيادات فكرية كا 
 التغيير داخؿ المنظمة أك خارجيا.

ما زادت درجة التغيير داخؿ ة التغيير تناسبنا سمبينا مع نسب النجاح، فكم  درجة التغيير: تتناسب درج .1
 المنظمة كمما كاف مف ال عب تحقيؽ نسب نجاح عالية.

الضترة الزمنية ألحداث التغيير: إذ يتأثر نجاح التغيير بطكؿ أك ق ر الضترة الزمنية، فال بد أف تككف  .3
 التغيير أحدثت تأثيرنا سمبينا كبالعكس عندما تق ر.ترة ترة التغيير معتدلة، فكمما طالت فف
عالقة التغيير ببعض الجكانب الخا ة بالعامميف كثقافتيـ كعاداتيـ أك رمكزىـ، فكمما شمؿ التغيير  .1

 ما زادت مقاكمة التغيير.أكثر عدد مف ىذه الجكانب كم  
يد أثر التغيير عمى فعالية كأدكات القياس الالزمة لتحد ،كتكفير المعايير ،تقييـ التغيير كقياسو .5

 المنظمة.
 كتساعد عمى تنضيذه. ،ييئ لمتغييركالمادية كالضنية التي تي تكفير المكارد البشرية  .6
 تشخيص عكامؿ مقاكمة التغيير كمراكزه. .7
 تكافر المناخ العاـ الذم يقبؿ التغيير كال يعارضو. .8
 التجديد المستمر لمتنظيـ. .9
كيضيؼ الباحث بعض عكامؿ نجاح برامج التغيير  بالمنظمة. االىتماـ بالبعد اإلنساني لمعامميف .44

 التنظيمي عمى العكامؿ السابقة، كىي:
تدعيـ مبدأ المشاركة القائـ عمى الم محة المتبادلة بيف جميع أطراؼ المنظمة ككضع أىداؼ سامية  .4

 تحقؽ رفعة كرقي كزارة التربية كالتعميـ العالي عمى الدكاـ.
 كخمؽ ركح اإلبداع كاالبتكار لدل العامميف في الكزارة. ،الكظيضيكالء تضعيؿ ركح االنتماء كال .1
كالعمؿ عمى تطكيرىا بما يتناسب كينسجـ مع طبيعة عمؿ كزارة  ،القديمةتحديث األنظمة كالمكائح  .3

 التربية كالتعميـ العالي.
 الكزارة.تحقيؽ مبدأ العدالة بيف العامميف مف خالؿ تغيير النظـ كاإلجراءات السائدة في  .1
 زاىة كالشضافية في التعييف كاختيار الكضاءات المؤىمة لمقيادة المستقبمية في الكزارة.نتضعيؿ دكر ال .5
 استخداـ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لمتخمص مف اإلجراءات القديمة كالبطيئة. .6
 تأثير لكزارةا في المجمكعات كتكقعات كقيـ لمعايير أفَّ  إذ األفراد، مف أكثر المجمكعات عمى التركيز .7

 .األفراد سمكؾ عمى اكاضحن 
 التعامؿ ككيضية التغيير مقاكمة عكامؿ تشخيص ككذلؾ عممي، بأسمكب كزارةال مشكالت تشخيص .8

 .معيا
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 الممخص

ـ  التطػػرؽ إليػػو فػػي المبحػػث  يمكػػف اسػػتخالص أفَّ إدارة التغييػػر التنظيمػػي تيػػتـ  ،مػػف خػػالؿ مػػا تػػ
اىتمامنا قكينا بالقػدرة عمػى التكيػؼ السػريع مػع األحػداث، فيػي ال تتضاعػؿ باألحػداث كلكنيػا تتكافػؽ كتتكيػؼ 

كتتحكـ في اتجاىاتيػا كمسػارىا، بػؿ كقػد تقػكد كت ػنع األحػداث بػذاتيا للبقػاء عمػى  ،معيا كتسيطر عمييا
إدارة التغيير التنظيمي  مضيكـف اإلدارم لممنظمة. كقد عرض الباحث في ىذا المبحث حيكية كفاعمية الكيا

خ ػػائص إدارة التغييػػر التنظيمػػي، كمجػػاالت ممارسػػة إدارة التغييػػر التنظيمػػي، كأنػػكاع التغييػػر ك كأىميتػػو، 
يتـ تنػػاكؿ سػػ كعميػػو  ،التنظيمػػي، كاسػػتراتيجيات التغييػػر التنظيمػػي، كعكامػػؿ نجػػاح بػػرامج التغييػػر التنظيمػػي

 .التاليإف  شاء اهلل في المبحث  مكضكع كزارة التربية كالتعميـ العالي
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 المبحث الثالث 

 والتعميم العاليوزارة التربية  2.1

 :تمييد
ييعد قطاع التعميـ مف أكبر قطاع الخدمات التي تديرىا السمطة الضمسطينية ممثمة في كزارة التربية 
كالتعميـ العالي، كتتمثؿ رؤية الكزارة بناء إنساف فمسطيني  الح يعتز بدينو ككطنو، كيتضاعؿ بإيجابية مع 

ناء المجتمع كالقيـ كالخمؽ الرفيع، كتحقيؽ الجكدة في نظاـ التعميـ في ب اتطكر العمـ كالتكنكلكجيا، كيسيـ مبدعن 
 (.61: 1445كالبحث العممي )الكادية، 

نشأة كزارة التربية كالتعميـ العالي كرؤيتيا كرسالتيا االستراتيجية،  ثالباحث في ىذا المبح كقد تناكؿ
كالمياـ التي تقكـ بيا كزارة التربية كالتعميـ العالي، كالييكؿ التنظيمي لمكزارة، كتحدث عف أسباب اختيار كزارة 

 التربية كالتعميـ العالي.
 

 :نشأة وزارة التربية والتعميم العالي 5.2.1
 فمسطيف في التعميـ مياـ الضمسطينية، الكطنية السمطة تسمـ بعد العالي كالتعميـ التربية كزارة نشأت

 التعميـ كزارة اسـ حممت جديدة بكزارة العالي التعميـ  الحيات نيطتأي  ـ(4996) عاـ كفي ـ(،4991) عاـ
 عمى كزارم تعديؿ كفي ،كالتعميـ التربية كزارة اسـ تحمؿ األـ الكزارة ظمت فيما العممي، كالبحث العالي

َـّ  ـ،1441 عاـ الضمسطينية الحككمة  كالتعميـ التربية كزارة اسـ حممت كاحدة كزارة في الكزارتيف دمج إعادة ت
 العالي.

 قطاعي في مراحمو، مختمؼ في كتطكيره الضمسطيني التعميـ عمى اإلشراؼ مسؤكلية الكزارة تتكلى
 تحسيف ككذلؾ التعميـ، سف في ىـ ف  مى  لجميع االلتحاؽ فرص تكفيرل كتسعى  العالي. كالتعميـ العاـ التعميـ
 العاممة البشرية القكل تنمية ككذلؾ ،الع ر مستجدات مع يتالءـ بما بو لالرتقاء كالتعمـ التعميـ كجكدة نكعية
 كاقتدار. بكضاءة بكاجباتو القياـ عمى كالقادر المؤىؿ، الضمسطيني المكاطف إعداد أجؿ مف التعميمي، القطاع في

 بالعممية النيكض عمى التعميـ، دفة قيادة تكلييا منذ الضمسطينية، العالي كالتعميـ التربية كزارة حر ت
 ككرثت ،اكبيرن  اعبئن  تحممت فقد  عبة، سيةسيا ظركؼ كسط المجاؿ، ىذا في كبيرة اجيكدن  كبذلت التربكية،

 ككضعت تنجح، أف عاتقيا عمى كأخذت  اإلسرائيمي. االحتالؿ خم ضيا مدمرة، شبو تربكية كبنية ثقيمة، تركة
 لمتحقيؽ. اىدفن  عينييا بى    ني  ذلؾ

 قرابة عمى كاإلشراؼ معمـ، ألؼ (54) مف كأكثر طالب مميكف (4.4) شؤكف إدارة عف نتحدث كحيف
 جمنيا أكؿ تطبيؽ ببدء تمث ؿ كبير مشركع في كاالنطالؽ العميا، كالمعاىد الجامعات كعشرات مدرسة ألضي

 عبء كتحمؿ لمجميع، كتكفيره الضمسطيني بالتعميـ لمنيكض شاممة تطكيرية خطط بتطبيؽ كالبدء فمسطيني،
 لحؿ المدارس مف كالعديد المزيد لبناء متسارع سباؽ في يجعمنا الذم األمر  المكاليد عدد في الحا ؿ ايدالتز 
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 كعربيان  محميان  كمساندتنا لنا العكف يد مد   يف نطمع فإننا الدراسية، ال ضكؼ في االكتظاظ عف الناتجة المشاكؿ
 فمسطيني لجيؿ كاألمؿ التضاؤؿ أجكاء كتكفير كالنبيؿ، السامي اليدؼ إلى كالك كؿ ال عاب لتخط ي ،اكدكلين 
 كأماف. بحرية كالحياة العمـ ينشد كاعد،

 معايير تحقيؽ أىمية كمدل نكعيتو، كتحسيف العاـ التعميـ تطكير أىمية مدل تدرؾ الكزارة كألفَّ 
 قادرة تربكية قاعدة لخمؽ كتأىيميـ، المعمميف لتدريب جاىدة عممت فقد الجامعي، بالتعميـ يتعمؽ فيما الجكدة
 كالتكنكلكجيا المتسارعة المعمكمات ع ر الحديث، الع ر مجريات نحك فمسطيف أطضاؿ بيد األخذ عمى

 العالمية المعمكمات بشبكة رسالمدا ىذه بعض ربط كتـ المدارس، إلى الحاسكب إدخاؿ عمى فعممت الحديثة،
 فعلر  مستمرة دكرات في الضمسطينييف المعمميف جميع لتدريب خطة تبنت الجيكد ليذه استمرار كفي نترنت"،"اإل

 الجامعات. مع بالتعاكف المعمميف كتأىيؿ تدريب استراتيجية تنضيذ عمى احالين  كتعمؿ كأدائيـ، كضاءتيـ
 استراتيجية الكزارة تبنت فقد كالتقني، الميني المجاؿ في تحتية بنية إيجاد إلى الرامية جيكدىا كضمف

 المادية المكارد كتطكير ،البشرية كالم ادر كالتقني ،الميني كالتدريب التعميـ نظاـ تطكير تشمؿ اأيضن 
 وأنَّ  غير كشاؽ، طكيؿ دربيا أفَّ  الكزارة كتدرؾ الميني. بالتعميـ المتعمقة كالتشريعات كاألنظمة كالمناىج
 كزارة )مكقع كمشر فة مشرقة نياية إلى كسيضضي نجازات،باإل سيحضؿ كاإلرادة، كالمثابرة ـكالت مي بالعزيمة
 .(www.mohe.pna.ps ـ.15/44/1449 بتاريخ العالي كالتعميـ التربية

 
 :رؤية وزارة التربية والتعميم العالي 1.2.1

 نيضة في كيسيـ كاإلسالمية، العربية كثقافتو ككطنو كقكميتو بدينو يعتز فمسطيني إنساف تييئة 
 عمى كقادر كالتكنكلكجي العممي التطكر متطمبات مع بإيجابية كيتضاعؿ كاإلبداع، لممعرفة كيسعى مجتمعو،
 بناء عمى كقادر كالعالمية ميةاإلقمي كاألسكاؽ الثقافات عمى كمنضتح كالعممية العممية المجاالت في المنافسة
 التعميـ بنظاـ كالنيكض الديني، كالتسامح اإلنسانية بالقيـ كالتمسؾ الجنسيف بيف المساكاة عمى يقكـ مجتمع
 كاستدامتو، كفاعميتو، ككضاءتو، كمركنتو، مستكياتو كتعدد برامجو، كتنكع بو، االلتحاؽ سيكلة بػ: يتميز الذم

 ـ.15/44/1449 بتاريخ العالي كالتعميـ التربية كزارة )مكقع كجكدتو مية،المح لالحتياجات كاستجابتو
www.mohe.pna.ps). 

  
 :رسالة وزارة التربية والتعميم العالي 2.2.1
 اجػؿ مػف كمعػاييره نكعيتػو كتحسػيف لمجميػع التعمػيـ تػكفير ضػماف فػي العػالي كالتعمػيـ التربية كزارة رسالة تتمثؿ
 عػػف لمػػدفاع تؤىػػؿ كسػػميمة متكازنػػة بيئػػة كتػػكفير الع ػػر، ىػػذا متطمبػػات مػػع لمتكيػػؼ فالمتعممػػي احتياجػػات تمبيػػة

 إلػى كاالنتمػاء ،اإلسػالمي بالػديف فيميػـ كتقكيػة ،التضكيػر ىعمػ كالقدرة ،بكضاءة الكاجبات كأداء ،الكطنية الحقكؽ
 ـ.15/44/1449 بتػػػػػػػػاريخ العػػػػػػػػالي كالتعمػػػػػػػػيـ التربيػػػػػػػػة كزارة مكقػػػػػػػػع) يػػػػػػػػةكالدكل العربيػػػػػػػػة المجتمعػػػػػػػػات

www.mohe.pna.ps). 

http://www.mohe.pna.ps/
http://www.mohe.pna.ps/
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 :ميام وزارة التربية والتعميم العالي 2.2.1
شػراؾ  ،تعمؿ الكزارة عمى تنمية رؤية مستقبمية كاضػحة لمتعمػيـ الضمسػطيني دخػاؿ التقنيػات الحديثػة، كا  كا 

 المجتمع في العممية التعميمية، كتسعى الكزارة إلى تجنيد الم ادر المختمضة لمنيكض بالتعميـ الضمسطيني.
 ( كما يمي:16:1445كمف المياـ كالكظائؼ التي تقـك بيا الكزارة كما ذكرىا )فركانة، 

دارتيا عمى اختالؼ أنكاعيا كمستكياتيا كتكفير  .4 إنشاء المؤسسات التعميمية الحككمية التابعة لمكزارة، كا 
 ليا. الالزمةالككادر البشرية المؤىمة كالمكاد التعميمية 

 ينسجـ مع السياسات التعميمية. اتكفير األبنية ال الحة لممؤسسة التعميمية الحككمية، كتكزيعيا تكزيعن  .1

جػو النشػاط الطمبيػة فػي المؤسسػات التعميميػة، كتنظػيـ شػؤكف ىػذا النشػاط فػي جميػع ميادينػو تشجيع أك  .3
 الرياضية، كالكشضية، كالضنية، كاالجتماعية.

تكفير الرعاية ال حية الكقائية في المؤسسات التعميميػة الحككميػة، كاإلشػراؼ عمػى حسػف تكفيرىػا فػي  .1
 المؤسسات التعميمية الخا ة.

كسائؿ االت ػاؿ  ـالنشاط الثقافي كالعممي، كا  دار المطبكعات التربكية، كاستخدااإلسياـ في تشجيع  .5
 المختمضة التي تساىـ في تحقيؽ األىداؼ التربكية.

 تشجيع البحث العممي لغايات تطكير العممية التربكية كتحسينيا. .6

 تعزيز الركابط التربكية بيف فمسطيف كسائر البالد العربية كالدكلية. .7

تعميـ الكبار، كتكفير اإلمكانات، كالكسائؿ الالزمػة لتػأميف االسػتقرار لجميػع العػامميف فػي  إنشاء مراكز .8
يجاد الظركؼ كالعكامؿ كالحكافز التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ.  الكزارة، كا 

 تعزيز العالقة بيف الكزارة، كالمجتمع المحمي. .9
منتشػػرة بغػػزة، حيػػث يػػرأس كػػؿ مديريػػة  كتشػػرؼ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي بغػػزة عمػػى سػػبع مػػديريات

كجػد حػدكد إداريػة رسػمية لكػؿ مديريػة إنمػا تتكػكف تمدير تربية يساعده نائباف، أحدىما إدارم كاآلخػر فنػي، كال 
ػػ ا( قسػػمن 48مػػف حػػدكد تربكيػػة تض ػػؿ بػػيف المػػديريات، كيكجػػد فػػي كػػؿ مديريػػة ) ، كتتمتػػع كػػؿ مديريػػة امتخ  ن

َـّ  ال ػػػالحيات ليػػػا فػػػي إدارة شػػػؤكنيا الداخميػػػة كاإلشػػػراؼ المباشػػػر عمػػػى  تضػػػكيض باسػػػتقاللية نسػػػبية، حيػػػث تػػػ
مػػع  اانسػػجامن  االمػػدارس التابعػػة ليػػا، كفػػي إدارة العالقػػة مػػع المجتمػػع المحمػػي، كتتسػػع ىػػذه ال ػػالحيات تػػدريجين 

 (.1:1441في اإلدارة )كزارة التربية كالتعميـ،  ةالكزارة في تدعيـ الالمركزي
 

 :لوزارة التربية والتعميم العاليالييكل التنظيمي  3.2.1
إف كضاءة كفعالية التنظيـ يتأثر بالبيئة المحيطة، فيناؾ عالقة كاضحة بيف البيئة المستقرة كالبيئة 
المتحركة كدرجة تعقيد الييكؿ التنظيمي، كىذا التعقيد بتطمب درجة عالية مف الالمركزية حتى تتمكف كزارة 

ية مف االستجابة لمتغيرات المحيطة بيا، كييعد الييكؿ التنظيمي إحدل األدكات التربية كالتعميـ العالي الضمسطين
 اإلدارية التي تساعد التنظيـ عمى الك كؿ إلى أىدافو.
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 الييكل التنظيمي لوزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية :(3.1شكل رقم )
 .1449الم در: الشؤكف اإلدارية كالمالية في الكزارة، 
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 :التربية والتعميم العاليأسباب اختيار وزارة  4.2.1
 : لي كمحكر لمدراسة لألسباب اآلتيةىتـ الباحث في اختيار كزارة التربية كالتعميـ العاا
 ا الىتماميا بمجاؿ التعميـ كالمعرفة لجميع الضئات.نظرن   تعتبر مف أىـ الكزارات 
 ةكالمدارس الحككمية كالمدارس الخا  عدد كبير مف المديريات ىتشرؼ عم. 
  تعتبر كزارة التربية كالتعميـ العالي مف الكزارات التي تتميز بعدـ االستقرار خا ة بعد االنقساـ

 .مؤسسات السمطة عمىا ا ككاضحن كبيرن  االذم ترؾ أثرن  ،الداخمي
 االستراتيجي.ك كؿ التربية كالتعميـ ألم مرحمة مف مراحؿ التكجو  لمعرفة مد 
  بداع التربية كالتعميـ كرؤية استراتيجية لدييا في التطكير كاإل لكجد نظرة مستقبمية لدتمعرفة ىؿ

 المؤسسي.
 تتبع أساليب إدارة التغيير التنظيمي حسب األفضؿ كالكاقع ذا كانت كزارة التربية كالتعميـ ما إ ةمعرف

 العالـ.كالتطكر المكجكد في 

 

 الممخص

المبحث نشػأة كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي، كرؤيتيػا كرسػالتيا االسػتراتيجية، استعرض الباحث في ىذا   
عػرض الباحػث الييكػؿ التنظيمػي لمػكزارة، كمػا  كتحدث عػف الميػاـ التػي تقػكـ بيػا كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي،

تـ تنػػػاكؿ مكضػػػكع سػػػيك  ،لػػػكزارة التربيػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي فػػػي دراسػػػتو احػػػثتحػػػدث عػػػف أسػػػباب اختيػػػار الب اكأخيػػرن 
 .التاليشاء اهلل في الض ؿ  الدراسات السابقة إف  
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 تمييد:
تمثػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة رافػػػػػػػدنا أساسػػػػػػػينا مػػػػػػػف ركافػػػػػػػد المعرفػػػػػػػة النظريػػػػػػػة كالعمميػػػػػػػة، ككػػػػػػػذلؾ خبػػػػػػػرات 
كتجػػػػػػارب البػػػػػػاحثيف السػػػػػػابقيف، كاالطػػػػػػالع عمػػػػػػى أىػػػػػػـ إنجػػػػػػازاتيـ كالنتػػػػػػائج كالتك ػػػػػػيات التػػػػػػي خم ػػػػػػت ليػػػػػػا 

، ممػػػػػػا تسػػػػػػاعده فػػػػػػي وكمعمكماتػػػػػ كالتػػػػػػي ليػػػػػا األثػػػػػػر الكبيػػػػػػر فػػػػػػي إثػػػػػراء معرفػػػػػػة الباحػػػػػػثدراسػػػػػاتيـ كبحػػػػػػكثيـ، 
، كتجنػػػػػػػب  تكػػػػػػكيف خمضيػػػػػػػة عػػػػػػػف مكضػػػػػػػكع دراسػػػػػػتو، ككػػػػػػػذلؾ إنجازىػػػػػػػا بشػػػػػػػكؿ أفضػػػػػػؿ كأكثػػػػػػػر عمقنػػػػػػػا كشػػػػػػػمكالن

 األخطاء التي كقع بيا الباحثكف السابقكف.
الستراتيجي كالتغيير لتكجو اكقد استعرض الباحث أىـ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكعي ا

كانت بشكؿ مباشر أك غير مباشر، حيث قاـ  سكاءن  ،، كمكضكعات ذات عالقة بمكضكع الدراسةالتنظيمي
( دراسة، 46، كدراسات عربية )ة( دراس43أقساـ، ىي: دراسات فمسطينية ) ةالباحث بتقسيميا إلى ثالث

 قدـ حسب تاريخ نشرىا.( دراسة، كتـ ترتيبيا مف األحدث إلى األ44كدراسات أجنبية )
 
 الدراسات الفمسطينية: 5.2

 :توجو الستراتيجيالدراسات الفمسطينية المتعمقة بال 5.5.2
دور التمكين اإلداري في تحقيـق التوجـو السـتراتيجي لـدا وزارة الماليـة  :بعنوان (1057)بكري،  دراسة .5

 .الفمسطينية
كزارة الماليػػػػػة كجػػػػو االسػػػػػتراتيجي لػػػػدل تحقيػػػػػؽ التدكر التمكػػػػػيف اإلدارم فػػػػي  إلػػػػى ىػػػػدفت الدراسػػػػة التعػػػػػرؼ

ف مجتمػع الدراسػة مػف العػامميف فػي كزارة كقد اسػتخدـ الباحػث المػنيج الك ػضي التحميمػي، كتكػك  . الضمسطينية
كالبػػػالغ  ،الماليػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة مػػػف ذكم المنا ػػػب اإلشػػرافية كذكم االخت ػػػاص مػػػف حممػػػة البكػػػالكريكس

، كاسػتخدـ الباحػث ا( مكظضنػ497اختيار عينة عشكائية طبقية قكاميا ) َـّ كت ،كمكظضة ا( مكظضن 379عددىـ )
 أداة االستبانة لجمع البيانات.

 :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّمستكل التكجو االستراتيجي لدل كزارة المالية كما يت كره كيدركو أفراد عينة الدراسة بشكؿ  أف

 %(.57.58عاـ كاف بدرجة متكسطة بنسبة )
  أبعاد التمكيف اإلدارم مجتمعة كالتكجو بيف قكية طردية كجكد عالقة ذات داللة إح ائية

 (.4.871االستراتيجي، كبمغ معامؿ ارتباط العالقة )
  َّ( 78.4في التكجو االستراتيجي كتضسر ما نسبتو )ا جكىرين  اأبعاد التمكيف اإلدارم تؤثر تأثيرن  أف%

 تراتيجي.مف التبايف كالتغير في التكجو االس
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التوجييـات السـتراتيجية لمـديري المـدارس الثانويـة وعالقتيـا بقيـادة  :بعنـوان (1056)ريـان،  دراسـة .1
 التغيير لدييم. 

دفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تقدير مديرم المدارس الثانكية لمتكجيات االستراتيجية كعالقتيا بدرجػة ى
ف مجتمػع الك ػضي االرتبػاطي، كتكػك   كلتحقيػؽ ذلػؾ اتبعػت الباحثػة المػنيج .تقديرىـ لقيػادة التغييػر لػدييـ

ا مػديرن ( 436الدراسة مف جميع المديريف في المدارس الثانكية الحككمية في قطاع غزة، كالبػالغ عػددىـ )
ـ   ،كمديرة   الشامؿ، كاستخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع البيانات. راستخداـ أسمكب الح  كت

مت  :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وتوص 
  درجة تكافر التكجيات االستراتيجية لػدل المػديريف فػي محافظػات غػزة كبيػرة، حيػث بمػغ الػكزف

 %(.71.1النسبي )

  ال تكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إح ػػػػػػائية بػػػػػػيف متكسػػػػػػطات درجػػػػػػات جميػػػػػػع مجػػػػػػاالت التكجػػػػػػو
 . كسنكات الخدمة ،لمجنس عزلاالستراتيجي تي 

  ا لممؤىػػؿ إح ػػائية بػػيف متكسػػطات مجػػاالت التكجػػو االسػػتراتيجي تبعنػػتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة
 ميا.ككانت جميع النتائج ل الح مديرم المدارس حممة الدراسات الع ،العممي

 
بعنوان: دور التوجو الستراتيجي في تفسير العالقة بين توافر متطمبات  (:1056دراسة )فرج اهلل، .2

 .غيميىندسة العمميات واألداء التشمدخل إعادة 
يج نمػػالكشػػؼ عػػف الػػدكر المضسػػر لمتكجػػو االسػػتراتيجي فػػي العالقػػة بػػيف تػػكافر متطمبػػات ىػػدفت الدراسػػة 

ت ال ػػناعية الضمسػػطينية بقطػػاع ، كذلػػؾ بػػالتطبيؽ عمػػى الشػػركاىندسػػة العمميػػات كاألداء التشػػغيميإعػػادة 
( مضػػػردة مػػػف 134) الدراسػػػةكبمػػػغ حجػػػـ عينػػػة  كقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الك ػػػضي التحميمػػػي، ،غػػػزة

  كاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات.، لعميا في تمؾ الشركاتالعامميف في اإلدارة ا
مت  :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وتوص 
 ككػذلؾ تبنػي التكجيػات االسػتراتيجية تتػكافر بدرجػة  ،أف متطمبات مػنيج إعػادة ىندسػة العمميػات

ة العمميػات كالتكجػو ككػذلؾ بػيف تػكافر متطمبػات إعػادة ىندسػ كبيرة لدل الشركات عينة الدراسػة،
 .االستراتيجي

 ت االستراتيجية كاألداء التشغيميأثر معنكم مكجب بيف تبني التكجيا يكجد. 

 التكجو بالتعمـ( لتكجو اإلبداعيا أبعاد التكجو االستراتيجي )التكجو بالسكؽ، أفَّ  أظيرت النتائج ،
 .كاألداء التشغيمي بدرجات متباينةتتكسط العالقة بيف تكافر متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
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الريادة لدا اإلدارة العميا في تبني التوجيات الخصائص أثر بعنوان:  (:1056،غنامدراسة ) .3
 .الستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاممة بقطاع غزة

التعػرؼ إلػى أثػر الريػادة لػدل اإلدارة العميػا فػي تبنػي التكجيػات االسػتراتيجية فػي شػركات ىدفت الدراسػة 
كبمػػػغ حجػػػـ عينػػػة  كاسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الك ػػػضي التحميمػػػي، ، ػػػناعة األغذيػػػة العاممػػػة بقطػػػاع غػػػزة

ئر فػػػي شػػػركات رؤسػػػاء مجػػػالس اإلدارة كالمػػػديريف التنضيػػػذييف كمػػػديرم الػػػدكا( مضػػػردة مػػػف 454الدراسػػػة )
ـ  ،  ػػػناعة األغذيػػػة العاممػػػة بقطػػػاع غػػػزة الشػػػامؿ، كاسػػػتخدـ الباحػػػث أداة  راسػػػتخداـ أسػػػمكب الح ػػػ كتػػػ

  االستبانة لجمع البيانات.
مت  :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وتوص 
  َّمستكل التكجيات االستراتيجية في شركات  ناعة األغذية العاممة بقطاع غزة مرتضع بػكزف  إف

 %(.78.73نسبي )

 كجكد فركؽ في متكسطات استجابة المبحكثيف في شركات  ناعة األغذية العاممة بقطاع  ـعد
عػػزل لممتغيػػرات الشخ ػػية )الجػػنس، غػػزة حػػكؿ الخ ػػائص الرياديػػة كالتكجيػػات االسػػتراتيجية تي 

 المؤىؿ العممي، العمر، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة، الحالة االجتماعية(. 

 
(: أثر التوجيات الستراتيجية عمى إدارة األزمات دراسة ميدانية 1055وآخرون،  شوبكي،)الدراسة  .4

 وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة.عمى 
 األزمػات إدارة ىمػع (اؼىػداأل ،ةالرسػال ،الرؤيػة (التكجيػات االسػتراتيجية ثػرأ قيػاس إلػى ىدفت الدراسة

ف مجتمع الدراسة مػف . كاستخدـ الباحثكف المنيج الك ضي التحميمي، كتكك  غزة في الدكلية الغكث بككالة
ـ   ،كمكظضػػة ا( مكظضنػػ884) ، كاسػػتخدـ البػػاحثكف ا( مكظضنػػ168اختيػػار عينػػة عشػػكائية طبقيػػة قكاميػػا ) كتػػ

  أداة االستبانة لجمع البيانات.
مت  :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وتوص 
  َّحيػػث بمػػغ المتكسػػط  ،المنظمػػة )رؤيػػة كرسػػالة كأىػػداؼ(مسػػتكل التكجيػػات االسػػتراتيجية فػػي  إف

 %(.71.17) الحسابي النسبي

  تكجػػد عالقػػة طرديػػة مكجبػػة بػػيف كجػػكد تكجيػػات االسػػتراتيجية )رؤيػػة كرسػػالة كأىػػداؼ( لممنظمػػة
دارة األزمات )قبؿ كأثناء كبعد   األزمة( في ككالة الغكث الدكلية بغزة.كا 

 

(: التوجييات الستراتيجية لمجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في ضوء 1054دراسة )حسنين،  .5
 .التجاىات المعاصرة

إلى كاقع التكجيات االستراتيجية لمجامعات الضمسطينية بمحافظات غزة مف كجية  التعرؼ الدراسةىدفت 
بؿ تعزيػػػػػز التكجيػػػػػات االسػػػػػتراتيجية لمجامعػػػػػات ، كبيػػػػػاف سيػػػػػنظػػػػػر رؤسػػػػػاء الجامعػػػػػات كالعمػػػػػداء كالنػػػػػكاب

نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف مػػنيج الك ػػضي، كالمػػنيج البنػػائي، كتكك  . كاسػػتخدـ الباحػػث الالضمسػػطينية المبحكثػػة
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الجامعػػػػات كالعمػػػػداء كنػػػػكابيـ العػػػػامميف فػػػػي الجامعػػػػات الضمسػػػػطينية )جامعػػػػة األزىػػػػر، كالجامعػػػػة رؤسػػػػاء 
، كاسػػػتخدـ الباحػػػث أداة ( مكظضنػػػا81كالبػػػالغ عػػػددىـ ) ،اإلسػػػالمية، كجامعػػػة األق ػػػى( بمحافظػػػات غػػػزة

  االستبانة لجمع البيانات.
مت  :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص 

  َّالدرجة الكمية لمتكجييات االستراتيجية لمجامعات الضمسطينية بمحافظات غزة مف كجية نظر رؤساء  أف
 .%( بتقدير عالي71.43الجامعات كالعمداء كنكابيـ ح مت عمى كزف نسبي )

   تكجد فركؽ ذات دالالت إح ائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ التكجييات االستراتيجية
 اإلسالمية.  الجامعة ضمسطينية في محافظات غزة، حيث كانت الضركؽ ل الحلمجامعات ال

 
 :إدارة التغيير التنظيميالدراسات الفمسطينية المتعمقة ب 5.21.
القيادة البتكارية ودورىا في الحد من مقاومة التغيير التنظيمي:  :بعنوان (1057)أبو عجوة،  دراسة .5

 .دراسة تطبيقية عمى العاممين بجامعة األقصى بقطاع غزة
مػػػف خػػػالؿ  ،قيػػػاس دكر القيػػادة االبتكاريػػػة فػػػي الحػػػد مػػػف مقاكمػػة التغييػػػر التنظيمػػػي ىػػدفت الدراسػػػة إلػػػى

كقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الك ػػػضي  آراء العػػػامميف فػػػي جامعػػػة األق ػػػى بقطػػػاع غػػػزة. إلػػػىالتعػػػرؼ 
ف مجتمػػػػع الدراسػػػػة فػػػػي العػػػػامميف بالجامعػػػػة الػػػػذيف يتقمػػػػدكف منا ػػػػب إداريػػػػة ككظػػػػائؼ التحميمػػػػي، كتكػػػػك  

َـّ 996كالبػػالغ عػػددىـ ) ،كالعػػامميف بنظػػاـ العقػػد ،تخ  ػػية أخػػذ عينػػة عشػػكائية طبقيػػة مػػف  ( مكظضنػػا، كتػػ
 سة االستبانة كأداة لجمع البيانات.( مكظضنا، كاستخدمت الدرا344مجتمع الدراسة بمغت )

 أىميا:، الدراسة إلى نتائج وتوص مت
  تكجد مكافقة بدرجة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى أسػباب مقاكمػة التغييػر التنظيمػي بػكزف

 %(.57.7نسبي )
  بػػيف القيػػادة االبتكاريػػة كالحػػد مػػف مقاكمػػة التغييػػر  ايػػة كمكجبػػة إح ػػائين دتكجػػد عالقػػة ارتبػػاط طر

 نظيمي في جامعة األق ى.الت
  يكجػػد أثػػر مباشػػر ذك داللػػة إح ػػائية لمقيػػادة االبتكاريػػة فػػي الحػػد مػػف مقاكمػػة التغييػػر التنظيمػػي

 في جامعة األق ى.
 

واقــع الممارســات اإلداريــة لمــديري مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة  :بعنــوان (1056)بعموشــة،  دراســة .1
 .بمحافظات غزة في ضوء إدارة التغيير وسبل تحسينو

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى كاقػػع الممارسػػات اإلداريػػة لمػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث الدكليػػة بمحافظػػات 
ج الك ػػػضي التحميمػػػي، كتكػػػكف كقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػني غػػػزة فػػػي ضػػػكء إدارة التغييػػػر كسػػػبؿ تحسػػػينو.
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ػػا كمعممػػة، حيػػث طبقػػت االسػػتبانة عمػػى عينػػة قكاميػػا )8196مجتمػػع الدراسػػة مػػف ) ػػا 376( معممن ( معممن
 كمعممة، كاستخدمت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات، إضافة إلى المقابمة الشخ ية.

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
 ات اإلداريػػة لمػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث الدكليػػة بمحافظػػات غػػزة الدرجػػة الكميػػة لكاقػػع الممارسػػ

 %(، بدرجة مكافقة كبيرة.74.6في ضكء إدارة التغيير، جاءت بكزف نسبي )

  تكجد مكافقة بدرجة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى أسػباب مقاكمػة التغييػر التنظيمػي بػكزف
 %(.57.7نسبي )

 متكسػػػطات درجػػات تقػػػدير أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لكاقػػػع  ال تكجػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إح ػػػائية بػػػيف
الممارسات اإلدارية لمديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة في ضكء إدارة التغيير 

 عزل ل الح سنكات الخدمة.كتكجد فركؽ تي  ،عزل لمتغير الجنس، كالمؤىؿ العمميتي 

 
درجـة ممارسـة مـديري المـدارس الحكوميـة بمحافظـات غـزة إلدارة  :بعنوان (1056)أبو سالم،  دراسة .2

 .التغيير وعالقتيا بضغوط العمل لدييم
ىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى درجػػػة ممارسػػػة مػػػديرم المػػػدارس الحككميػػػة بمحافظػػػات غػػػزة إلدارة التغييػػػر 

ف مجتمػػػع الباحثػػػة المػػػنيج الك ػػػضي التحميمػػػي، كتكػػػك   تكقػػػد اسػػػتخدم كعالقتيػػػا بضػػػغكط العمػػػؿ لػػػدييـ.
َـّ  ا( مديرن 455كمديرة، كبمغت عينة الدراسة ) ا( مديرن 371مف )الدراسة  اختيارىـ بطريقة طبقية  كمديرة، ت

 عشكائية، كاستخدمت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات.
 أىميا:، الدراسة إلى نتائج وتوص مت
  التغييػػػر مػػػف كجيػػػة نظػػػرىـ درجػػػة ممارسػػػة مػػػديرم المػػػدارس الحككميػػػة بمحافظػػػات غػػػزة إلدارة

 %(.86.4بكزف نسبي ) ،جاءت بدرجة كبيرة
  تكجد عالقة ارتباطيػة ذات داللػة إح ػائية بػيف متكسػطات درجػات تقػديرات أفػراد عينػة الدراسػة

لدرجػػة ممارسػػة إدارة التغييػػػر فػػي المػػدارس الحككميػػػة، كبػػيف تقػػديراتيـ لمسػػػتكل ضػػغكط العمػػػؿ 
العالقػة  ( كىػذا يػدلؿ عمػى أفَّ 4.115-مػؿ االرتبػاط تسػاكم )قيمػة معا لدييـ، كمػف النتػائج فػإفَّ 
 بينيـ سالبة )عكسية(.

 
أثــر تطبيــق قواعــد الحوكمــة عمــى عمميــة إدارة التغييــر التنظيمــي:  :بعنــوان (1055)ســرور،  دراســة .3

 .دراسة ميدانية عمى الجامعات العامة بقطاع غزة
المعمػػكؿ بيػػا عمػػى عمميػػة إدارة التغييػػر التنظيمػػي  قيػػاس أثػػر تطبيػػؽ قكاعػػد الحككمػػة ىػػدفت الدراسػػة إلػػى

ف مجتمػػع كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الك ػػضي التحميمػػي، كتكػػك  . فػي الجامعػػات الضمسػػطينية بقطػػاع غػػزة
كعػددىـ  ،الدراسة مف المكظضيف األكاديمييف كاإلدارييف فػي الجامعػات العامػة الضمسػطينية فػي قطػاع غػزة
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( مكظضنػػػػا تػػػػـ اختيػػػػارىـ بطريقػػػػة طبقيػػػػة عشػػػػكائية، 315الدراسػػػػة ) ( مكظضنػػػػا، كبمػػػػغ حجػػػػـ عينػػػػة4158)
 كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات.

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّنسبينا. اكاقع تطبيؽ إدارة التغيير التنظيمي في الجامعات الضمسطينية جاء متكسطن  أف 

  بػيف قكاعػد الحككمػة كعمميػة إدارة التغييػر التنظيمػي  اتكجد عالقة ارتباط طرية كمكجبة إح ائين
 كبدرجة كبيرة نسبينا.

 .يكجد أثر لقكاعد الحككمة عمى عممية إدارة التغيير كداؿ إح ائينا كلكف بدرجة متكسطة نسبينا 

 
درجة ممارسة المشرفين إلدارة التغيير وعالقتيـا بمسـتوا أداء  :بعنوان (1054)أبو حسنين،  دراسة .4

 .م في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزةمعمميي
ىػدفت الدراسػة التعػرؼ إلػى درجػة ممارسػة المشػرفيف إلدارة التغييػر كعالقتيػا بمسػتكل أداء معممػييـ فػػي 

ف مجتمػػع كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الك ػػضي التحميمػػي، كتكػػك   المػػدارس اإلعداديػػة بمحافظػػات غػػزة.
ػا 3947كالبػالغ عػددىـ ) ،اإلعداديػة بككالػة الغػكثالدراسة مف جميػع معممػي كمعممػات المػدارس  ( معممن

َـّ 183نػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف )كمعممػػػػة، فػػػػي حػػػػيف تكك   ػػػػا كمعممػػػػة، تػػػػ يػػػػارىـ بطريقػػػػة العينػػػػة تاخ ( معممن
 العشكائية، كاستخدـ الباحث االستبانة أداة لجمع البيانات.

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّدرجػػة ممارسػػة معممػػي كمعممػػات المػػدارس اإلعداديػػة التابعػػة لككالػػة الغػػكث بمحافظػػات غػػزة  أف

 %(.74.1إلدارة التغيير مف كجية نظرىـ كبيرة، كبكزف نسبي قدره )

  بػػيف متكسػػط تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لدرجػػػة  اتكجػػد عالقػػة ارتبػػاط طرديػػة مكجبػػة إح ػػائين
اديػػػػػة التابعػػػػػة لككالػػػػػة الغػػػػػكث إلدارة التغييػػػػػر كبػػػػػيف ممارسػػػػة معممػػػػػي كمعممػػػػػات المػػػػػدارس اإلعد

 متكسطات تقديراتيـ لمستكل األداء مف كجية نظرىـ.

 

درجة ممارسة مـديري المنـاطق التعميميـة التابعـة لوكالـة الغـوث  :بعنوان (1053)أبو سموت،  دراسة .5
 .يمبمحافظات غزة إلدارة التغيير من وجية نظر مرؤوسييم، وعالقتيا بضغوط العمل لدي

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى درجػػة ممارسػػة مػػديرم المنػػاطؽ التعميميػػة التابعػػة لككالػػة الغػػكث بمحافظػػات 
كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث  غػػزة إلدارة التغييػػر مػػف كجيػػة نظػػر مرؤكسػػييـ، كعالقتيػػا بضػػغكط العمػػؿ لػػدييـ.

تخدـ الباحث أسمكب اس كمديرة، كقد ا( مديرن 311ف مجتمع الدراسة مف )المنيج الك ضي التحميمي، كتكك  
 الح ر الشامؿ، كاستخدـ االستبانة أداة لجمع البيانات.

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّدرجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية التابعة لككالة الغكث بمحافظات غػزة إلدارة التغييػر  أف

 %(.75.19مف كجية نظر مرؤكسييـ كبيرة، كبكزف نسبي قدره )
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  عالقػػػة ارتبػػاط عكسػػػية سػػالبة إح ػػػائيان بػػيف متكسػػػط تقػػديرات أفػػػراد عينػػة الدراسػػػة لدرجػػػة تكجػػد
ممارسػػة مػػديرم المنػػاطؽ التعميميػػة إلدارة التغييػػر كبػػيف متكسػػط تقػػديراتيـ لدرجػػة ضػػغكط العمػػؿ 

 لدييـ.

 

دور إدارة التغييـر فـي تعزيـز اللتـزام التنظيمـي لـدا العـاممين: حالـة  :بعنوان (1051)حمس،  دراسة .6
 .دراسية بمدية غزة

ىدفت الدراسػة التعػرؼ إلػى دكر إدارة التغييػر فػي تعزيػز االلتػزاـ التنظيمػي لػدل العػامميف فػي بمديػة غػزة 
لعػامميف ك ػناع مف خػالؿ تعزيػز مضيػـك االلتػزاـ التنظيمػي لػدل ا ،كالمساىمة في تطكير األداء اإلدارم

( 153ف مجتمػػع الدراسػة مػػف )كقػد اسػػتخدـ الباحػث المػػنيج الك ػضي التحميمػػي، كتكػك  . القػرار فػي البمديػػة
كمكظضػػة مػػف أ ػػحاب الكظػػائؼ اإلشػػرافية فػػي البمديػػة، كقػػدـ اسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب الح ػػر  امكظضنػػ

 الشامؿ، كاستخدـ االستبانة أداة لجمع البيانات.
 :أىميا ،تائجن إلى الدراسة وتوص مت
  (.19.97نسبينا بكزف نسبي ) اأف كاقع إدارة التغيير في بمدية غزة جاء متكسطن% 

  بػيف محػاكر إدارة التغييػر كااللتػزاـ التنظيمػي لػدل  ايػة كمكجبػة إح ػائين دتكجد عالقػة ارتبػاط طر
 العامميف.

 
 :عربيةالدراسات ال 21.
 :الستراتيجيتوجو المتعمقة بال عربيةالدراسات ال 21.5.
التوجو الستراتيجي وأثره في األداء المؤسسي دراسة استطالعية  :بعنوان (1057)خميس،  دراسة .5

 .في المديرية العامة لممناىج في وزارة التربية العراقية
التكجو االستراتيجي في األداء المؤسسي بالمديرية العامة لممناىج في  ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر

ف مجتمع الدراسة مف كقد استخدمت الباحثة المنيج الك ضي التحميمي، كتكك   .التربية العراقيةكزارة 
اختيارىـ بطريقة العينة العمدية،  ( فردنا مف القيادات اإلدارية في كزارة التربية العراقية، تَـّ 33)

 كاستخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع البيانات.
 أىميا: ،نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّكاقػػع التكجػػو االسػػتراتيجي لػػدل القيػػادات المبحكثػػة فػػي كزارة التربيػػة جػػاء بدرجػػة مكافقػػة كبيػػر  أف

 %(.83.4نسبينا بكزف نسبي )
  َّالتكجػو االسػتراتيجي كتعزيػز مؤشػرات األداء  فبػيلة معنكيػة الكبد كتأثير ارتباط عالقة ىناؾ أف

 المؤسسي لممؤسسة المبحكثة.
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دور المقدرات القيادية في صياغة التوجو الستراتيجي: بحث  :بعنوان (1056 ،)محمد وخمف دراسة .1
 .ميداني لعينة القيادات في امانة بغداد

 مىع ذلؾ ثرأك  ،المبحكثة المنظمة في القادة مكيايم التي المقدرات مستكل ىدفت الدراسة التعرؼ إلى
المنيج  تافالباحث تاألىداؼ(، كقد استخدم، الرسالةي بأبعاده )الرؤية، االستراتيج والتكج  ياغة

ف مجتمع الدراسة مف القيادات العميا مف مديرم أقساـ فما فكؽ في أمانة بغداد الك ضي التحميمي، كتكك  
 أداة االستبانة لجمع البيانات. تافالباحث ت( قائدنا، كاستخدم15بعدد )

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّكتعػاني ،االسػتراتيجي والتكجػـ كرسػ القياديػة دراتالمقػ فبػي كتػأثير ارتبػاط عالقػة ىنػاؾ أف 

المؤىػؿ العممػي لمقيػادات،  كانخضػاض ،االسػتراتيجي ييػاتكج فػي غمػكض فمػ المبحكثػة المنظمػة
، ككذلؾ انخضاض في عدد القيادات الشابة لشػغميا سأغمبيـ كانكا مف حممة البكالكريك  ف  إحيث 

، كاألىػػداؼ( الرسػػالةمتغيػػر التكجػػو االسػػتراتيجي بأبعػػاده )الرؤيػػة، ك  المنا ػػب القياديػػة، كح ػػؿ
 عمى درجة متكسطة لدل القيادات في أمانة بغداد.

 

قياس تأثير التوجو الستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي: بحث  :بعنوان (1055)شنتير،  دراسة .2
 .تطبيقي في شركة زين العراق لالتصالت

تأثير التكجو االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي في شركة زيف العراؽ  اسة إلى قياسىدفت الدر 
( مبحكثان تـ 39) الدراسة مف ف عينةالتحميمي، كتكك  ، كقد استخدـ الباحث المنيج الك ضي لالت االت

، كاستخدـ الباحث أداة العراؽ لالت االت مف مراكز إدارية مختمضة داخؿ شركة زيف ااختيارىـ ق دين 
 ستبانة لجمع البيانات.اال

 أىميا:، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّف  أ وتضع الذم االستراتيجي جوالتك  خالؿ مف استطاعت قد لالت االت العراؽ زيف شركة أف 

 نيػاكلك، ؿيالسػبػاألمر  تليسػ التغيير يةمعم أفَّ  مف بالرغـ الشركة في مقبكؿ تغيير إلى تؤدم
 .التغيير ىكك  تياغاي تحقيؽ جؿأ مف جكنا جيدنا ؽمتخ أف   استطاعت

 كجػػػػد عالقػػػػة ارتبػػػػاط قكيػػػػة كمكجبػػػػة كذات داللػػػػة معنكيػػػػة بػػػػيف التكجػػػػو االسػػػػتراتيجي كالتغييػػػػر ت
في خمػؽ التغييػر  كفاعالن  اقكين  المتكجو االستراتيجي الذم تتبعو شركة زيف دكرن  التنظيمي، أم أفَّ 

 في الشركة كفؽ ما تبحث عنو الشركة كترغب فيو.
  ىنػاؾ  ، كأفَّ النتائج كجكد تأثير قكم كمعنكم لمتكجو االسػتراتيجي مػع التغييػر التنظيمػيأظيرت

 كاألىداؼ التي تتبعيا الشركة في التغيير. الرسالةلمرؤية ك  اأساسين  ادكرن 
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سماعيل،  دراسة .3 التناغم بين ممارسات نظرية الفوضى والتوجو  :بعنوان (1055)الطائي وا 
 .لعينة من القيادات العميا في وزارة التعميم العالي والبحث العمميالستراتيجي: بحث ميداني 

، األىداؼ، الرسالةىدفت الدراسة التعرؼ إلى إمكانية تحقيؽ التكجو االستراتيجي بأبعاده )الرؤية، 
 متغيريف ميميف عمى القيـ( في ظؿ الكضع الراىف كفقنا لمعطيات نظرية الضكضى، كتناكؿ البحثي 

، كممارسة نظرية الضكضى(، كسعى مستكل الضكر التنظيمي كاالستراتيجي، ىما: )التكجو االستراتيجي
يجاد طبيعة العالقة بيف المتغيريف، كاستخدمت الدراسة المنيج الك ضي إح ائي مف خالؿ التحميؿ اإل

مي، كطبؽ عمى عينة التحميمي، كتـ اختيار مجتمع الدراسة مف العامميف في كزارة التعميـ كالبحث العم
ا مف القيادات العميا في ىذه الكزارة )مستشار الكزارة، ككيؿ كزير، رئيس جامعة  37مككنة مف ) ( شخ ن

 مساعد رئيس جامعة، مدراء عاميف(، كاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات.
 أىميا:، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  كزارة أك الجامعػػػات كالػػػدكائر التابعػػػة لػػػو تت ػػػؼ بعػػػدـ سػػػكاء عمػػػى مسػػػتكل الػػػ الرسػػػالةالرؤيػػػة ك

، كمعظػػـ العػػامميف ال يمتمكػػكف ثقافػػة االىتمػػاـ بيمػػا، كين ػػب االىتمػػاـ التركيػػز لكثػػرة الكممػػات
ػػػا مػػػع  ػػػياغة كا  ػػػدار  الرسػػػالةحػػػكؿ مضيػػػـك الرؤيػػػة ك  تماشػػػينا مػػػع تكجيػػػات الػػػكزارة خ ك ن

 استراتيجية التربية كالتعميـ العراقية كالسعي لتنضيذىا.

  ،ي اغ التكجو االستراتيجي في الكزارة مف قبؿ لجاف مخت ة مركزية لجميع جامعات العػراؽ
 كيعمـ عمييا مع مراعاة خ ك ية كؿ جامعة.

 

الدور المعدل لمييكل التنظيمي في العالقة بين التوجو الستراتيجي  :بعنوان (1053، القراي) دراسة .4
 وأداء الشركات السودانية.
أثر الييكؿ التنظيمي كمتغير معدؿ لمعالقة بيف التكجو االستراتيجي )التكجو ىدفت الدراسة التعرؼ إلى 

(، حيث استخدمت ىذه التسكيقي كالتكجو اإلبداعي( كأداء الشركات السكدانية )رضا العامميف كالعمالء
اإلدارات  مر يت الدراسة عمى عينة مف اإلدارة العميا كمد، كطبقالدراسة المنيج الك ضي التحميمي

كاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع ( مكظضنا، 415كالبالغ عددىـ ) ،الكسطى في تمؾ الشركات
 البيانات.
 أىميا:، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
 نسػػػبة  عالقػػػة إيجابيػػػة بػػػيف بعػػػدم التكجػػػو االسػػػتراتيجي كاألداء، إال أفَّ  أظيػػػرت النتػػػائج كجػػػكد

 التأثير تختمؼ مف متغير إلى آخر.

  َّػا تيعػدؿ  التعقيد ييعدؿ العالقة بػيف التكجػو التسػكيقي كرضػا العػامميف، كمػا أفَّ  أف المركزيػة أيضن
 .العالقة بيف التكجو التسكيقي كرضا العمالء
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دور التوجو الستراتيجي في بناء القدرات الستراتيجية دراسة  :بعنوان (1052)أحمد،  دراسة .5
 .استطالعية آلراء المديرين في معمل األلبسة الجاىزة في الموصل

مف خالؿ محاكر  ،طبيعة العالقات االرتباط كاألثر بيف متغيرات الدراسةىدفت الدراسة التعرؼ إلى 
الت نحك ع ر لقدرات االستراتيجية تزامننا مع التحك دكر التكجو االستراتيجي في بناء كامتالؾ ا

 ق دية استخدمت الدراسة المنيج الك ضي التحميمي، كطبقت الدراسة عمى عينةالمعمكمات كالمعرفة. 
 كعددىـ ،ىـ بدرجة معاكني رؤساء أقساـ كشعب ف  مديرم اإلدارات كاألقساـ كالشعب كالكحدات كمى  مف
 أداة االستبانة لجمع البيانات. ةالباحث ت، كاستخدمالمبحكثة( مكظضنا في الشركة 51)

 أىميا:، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  أظيرت النتائج تأثر القدرات االستراتيجية في عينة الدراسة معنكينػا بالتكجػو االسػتراتيجي عمػى

 المستكل الكمي كعمى مستكل العنا ر الضرعية المككنة ليا.

  عالقػة ارتبػاط كتػأثير معنػكم بػيف عنا ػر التكجػو االسػتراتيجي كأبعػاد أكضحت النتائج كجكد
 القدرات االستراتيجية.

 

أثر التوجو الستراتيجي في تحقيق المسؤولية الجتماعية دراسة  :بعنوان (1051)الزريقات،  دراسة .6
 .تطبيقية في المصارف التجارية األردنية

يجي في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية في الم ارؼ ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر التكجو االسترات
َـّ  تطكير استبانة لغرض جمع البيانات. استخدمت الدراسة  التجارية األردنية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ت

( مبحكثنا، كاستخدـ الباحث أداة االستبانة 594نت عينة الدراسة مف )ك  المنيج الك ضي التحميمي، كتك
 لجمع البيانات.

 أىميا:، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  أف ت كرات العامميف في الم ارؼ التجارية األردنية ألبعاد التكجو االستراتيجي ذات مستكل

 ت كراتيـ لممسؤكلية االجتماعية ذات مستكل متكسط. مرتضع، كأفَّ 

  َّأبعػػاد التكجػػو  كجػػكد أثػػر ألبعػػاد التكجػػو االسػػتراتيجي فػػي تحقيػػؽ المسػػؤكلية االجتماعيػػة، كأف
 %( مف التبايف في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية.63.8الستراتيجي تضسر ما مقداره )ا

 

مدا توافق المسؤولية الجتماعية وأبعاد التوجو الستراتيجي:  :بعنوان (1051)حسن،  دراسة .7
 .دراسة تحميمية مقارنة لشركتي الحكماء ونينوا لمصناعات الدوائية

المسؤكلية االجتماعية بأبعادىا الداخمي كالخارجي، مع أبعاد  ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل تكافؽ
النظر عف القطاع الذم ، كالقيـ، كاألىداؼ كالغايات( بغض الرسالةالتكجو االستراتيجي )الرؤية، ك 

في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية في الم ارؼ التجارية األردنية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  تنتمي إليو
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ة لغرض جمع البيانات. استخدمت الدراسة المنيج الك ضي التحميمي، كتككنت عينة تـ تطكير استبان
 ( مبحكثنا، كاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات.36الدراسة مف )

 أىميا:، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
 ع ذلػؾ إلػى انحسػار لمتكجو فػي شػركة الحكمػاء، كقػد يرجػ شخ ت األىداؼ كالغايات أقؿ بعد

ممػا سػػبب  ،ليػػة فقػط، أك ضػعؼ تكضػػيح العالقػة مػػا بػيف الغايػات كاألىػػداؼااألىػداؼ فػي الم
 .في فيميا اأرباكن 

  َّيػا لػـ عمى الرغـ مف كجكد تكافؽ بيف المسؤكلية االجتماعية كأبعػاد التكجػو االسػتراتيجي إال أن
ة كلكػػف لػػيس تتبػػايف فػػي أبعػػاده، كىػػك األمػػر الػػذم يشػػير إلػػى االىتمػػاـ بالمسػػؤكلية االجتماعيػػ

 .كلكال الشركتيف ،عمى مستكل أبعاد التكجو االستراتيجي كافة

 

 :إدارة التغيير التنظيميالمتعمقة ب عربيةالدراسات ال 21.1.
انعكــاس عمميــة التغييــر عمــى تعزيــز األداء التنظيمــي: بحــث  :بعنــوان (1057)فــائق وعبــد،  دراســة .5

 .تحميمي
كتأثير عممية التغيير التنظيمػي بأبعػاده المتمثمػة )بػالتغيير فػي ىدفت الدراسة التعرؼ إلى اختبار عالقة 

المػػػكارد البشػػػرية، التغييػػػر التكنكلػػػكجي، التغييػػػر فػػػي الميػػػاـ، التغييػػػر فػػػي الييكػػػؿ التنظيمػػػي( فػػػي األداء 
الباحثتػاف المػنيج الك ػضي التحميمػي، كطبػؽ البحػث  تكقػد اسػتخدم. التنظيمي في ديكاف محافظة بغػداد

( فردنا كالتي تمثمت بالقيػادات اإلشػرافية فػي ديػكاف المحافظػة، 75بمغ عددىا ) ةعمدي ةعمى عينة ق دي
 كاستخدمت الباحثتاف أداة االستبانة لجمع البيانات.

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّبدرجػػة مكافقػػة جػػاء ديػػكاف المحافظػػة لػػدل القيػػادات المبحكثػػة فػػي  غييػػر التنظيمػػيالت مسػػتكل أف

 %(.66.4بكزف نسبي ) ةكبير 
 لتغيير التنظيمي كاألداء التنظيميتكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف ا. 

 اللة متغيراتو في المػكارد بد كية بيف التغيير التنظيمي كاألداء التنظيمييكجد تأثير ذك داللة معن
ييػػر فػػي تحسػػيف األداء مػػا كػػاف دكر التغكمَّ  فعػػاالن  كممػػا كػػاف التغييػػري  أنػػو ضػػح، حيػػث اتَّ البشػػرية

 .التنظيمي في ديكاف المحافظة

 

ـــف،  دراســـة .1 ـــوان (1056)خم ـــف الصـــراع التنظيمـــي: دراســـة  :بعن ـــي تخفي ـــر التنظيمـــي ف دور التغيي
والعـــاممين فـــي شـــركة أيـــرث لنـــك العـــراق لخـــدمات الشـــبكات  المـــديريناســـتطالعية آلراء عينـــة مـــن 

 .والتصالت
لككنػو مػف المكاضػيع   ر التنظيمػي فػي تخضيػؼ ال ػراع التنظيمػيىدفت الدراسة التعرؼ إلػى دكر التغييػ

كالتػػػي ليػػػا أثػػػر كبيػػػر فػػي مسػػػتقبؿ المنظمػػػات، لػػػذلؾ جػػػاءت الدراسػػػة مػػػف أجػػػؿ  ،الميمػػة كالحديثػػػة نسػػػبينا
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التعػػرؼ إلػػى عالقػػة كأثػػر التغييػػر التنظيمػػي كالمتمثػػؿ بأبعػػاده )التكنكلػػكجي، الييكػػؿ التنظيمػػي، المػػكارد 
كقػد اسػتخدـ الباحػث . المياـ( عمى ال ػراع التنظيمػي فػي شػركة أيػرث لنػؾ العػراؽ البشرية، التغيير في

المػػنيج الك ػػضي التحميمػػي، كلغػػرض الك ػػكؿ إلػػى أىػػداؼ البحػػث، فقػػد تػػـ تطػػكير اسػػتبانة كزعػػت عمػػى 
كرؤساء أقساـ كشػعب كمػكظضيف فػي شػركة أيػرث  يرم( مكظضنا مككنة مف مد444عينة عشكائية قكاميا)

 لنؾ العراؽ.
متوت  :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وص 

 كال راع التنظيمي. ،تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف التغيير التنظيمي 

  يكجػػػد تػػػأثير ذك داللػػػة معنكيػػػة بػػػيف التغييػػػر التنظيمػػػي كال ػػػراع بداللػػػة متغيراتػػػو فػػػي ال ػػػراع
كممػا كػاف دكر التغييػر فػي تخضيػؼ ال ػراع  ما كاف التغيير فعػاالن كمَّ  أنَّوضح التنظيمي، حيث اتَّ 
 داخؿ المنظمة.

 

دراســة  :أثــر وظــائف إدارة المــوارد البشــرية عمــى التغييــر التنظيمــي :بعنــوان (1056)كحــول،  دراســة .2
ــال األجــراء وكالــة ــة مؤسســة الصــندوق الــوطني لمتأمينــات الجتماعيــة لمعم -1006الجمفــة )-حال

1055). 
كظػائؼ المػػكارد البشػػرية عمػى التغييػػر التنظيمػػي فػي مؤسسػػة ال ػػندكؽ ىػدفت الدراسػػة التعػرؼ إلػػى أثػػر 

. اسػػػػتخدمت 1446-1447الػػػكطني لمتأمينػػػات االجتماعيػػػػة لمعمػػػاؿ األجػػػػراء ككالػػػة الجمضػػػة لمضتػػػػرة مػػػف 
َـّ  تطػكير اسػتبانة كزعػت  الدراسة المنيج الك ضي التحميمي، كلغرض الك كؿ إلى أىػداؼ البحػث، فقػد تػ

 ( مكظضنا مف مؤسسة ال ندكؽ الكطني لمتأمينات االجتماعية.34يا)عمى عينة عشكائية قكام
 :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّالمؤسسة تمتمؾ القدرة عمى التكيؼ مع المتغيرات في البيئة الخارجيػة، كمػا تمتمػؾ المؤسسػة  أف

 مف الثقة بيف المكظضيف كالمكاطنيف. اجكن 

  َّالمؤسسة ليا القدرة عمى التكسع في استخداـ التكنكلكجيا الحديثة كالمتطكرة، كتستطيع تكفير  أف
أغمب المػكظضيف  المعمكمات الدقيقة في الكقت المناسب بما يسيؿ تقديـ الخدمة لممكاطنيف، كأفَّ 

 يستضيدكف مف تككيف استخداـ التكنكلكجيا.

 

قياس تأثير التوجـو السـتراتيجي فـي إدارة التغييـر التنظيمـي: بحـث  :بعنوان (1055)شنتير،  دراسة .3
 .تطبيقي في شركة زين العراق لالتصالت

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى قيػػاس تػػأثير التكجػػو االسػػتراتيجي فػػي إدارة التغييػػر التنظيمػػي فػػي شػػركة زيػػف العػػراؽ 
إلػى أىػداؼ البحػث، فقػد  كقد استخدـ الباحث المنيج الك ضي التحميمي، كلغرض الك ػكؿ. لالت االت

ـ   ( مبحكثنا مككنة مف مراكػز إداريػة مختمضػة داخػؿ 39ت ميـ استبانة كزعت عمى عينة ق دية قكاميا) ت
 شركة زيف العراؽ لالت االت.
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 :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّتػػؤدم إلػػى  شػػركة زيػػف قػػد اسػػتطاعت مػػف خػػالؿ التكجػػو االسػػتراتيجي الػػذم تضػػعو مػػف أف   إف

بػاألمر السػيؿ، كلكنيػا اسػتطاعت  تعممية التغييػر ليسػ أفَّ تغيير مقبكؿ في الشركة بالرغـ مف 
 تخمؽ جكنا جيدنا مف أجؿ تحقيؽ غاياتيا كىك التغيير. أف  

  تكجػػػد عالقػػػة ارتبػػػاط قكيػػػة كمكجبػػػة كذات داللػػػة معنكيػػػة بػػػيف التكجػػػو االسػػػتراتيجي مػػػع التغييػػػر
االسػػتراتيجي الػػذم تتبعػػو شػػركة زيػػف لػػو دكر قػػكم كفاعػػؿ فػػي خمػػؽ التكجػػو  أم أفَّ   التنظيمػػي

 التغيير في الشركة كفؽ ما تبحث عنو الشركة كترغب فيو.

  رنا ىنػػػاؾ دك  ، كأفَّ يكجػػػد تػػػأثير معنػػػكم لمتكجػػػو االسػػػتراتيجي كقػػػكم مػػػع التغييػػػر التنظيمػػػي إجمػػػاالن
 كاألىداؼ التي تتبعيا الشركة في التغيير. الرسالةك  أساسي لمرؤية

 

دور التغيير التنظيمي في تحقيق النجاح الستراتيجي بحـث  :بعنوان (1054)الطائي وناجي،  دراسة .4
 .وزارة النفط -ميداني في مركز البحث والتطوير النفطي

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى دكر التغييػػر التنظيمػػي فػػي تحقيػػؽ النجػػاح االسػػتراتيجي فػػي مركػػز البحػػث 
كقػد اسػتخدـ الباحثػاف المػنيج الك ػضي التحميمػي، كلغػرض . لكزارة النضط العراقيػةكالتطكير النضطي التابع 

َـّ  ( مبحكثنػػا، 19ت ػػميـ اسػػتبانة كزعػػت عمػػى عينػػة البحػػث قكاميػػا) الك ػػكؿ إلػػى أىػػداؼ البحػػث، فقػػد تػػ
 المتمثؿ بالمديريف كمعاكنييـ كرؤساء األقساـ في مركز البحث كالتطكير النضطي.

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّجميع عالقات االرتباط بيف أبعاد التغيير التنظيمػي كالنجػاح االسػتراتيجي كانػت قكيػة كذات  إف

 داللة معنكية. تداللة معنكية، ككذلؾ عالقات التأثير كانت جميعيا ذا

  أظيػػػرت النتػػػائج امػػػتالؾ المنظمػػػة المبحكثػػػة إلجػػػراءات مبسػػػطة فػػػي أداء العمػػػؿ كاالبتعػػػاد عػػػف
 التعقيدات اإلدارية، مف خالؿ تحديث األنظمة كالمكائح اإلدارية.الركتيف ك 

 

المقــدرات الجوىريــة عمـى التغييــر التنظيمــي: بحــث  تــأثير :بعنـوان (1053)العــزاوي والطــائي،  دراسـة .5
 .ميداني في الشركة العامة لمصناعات الميكانيكية في اإلسكندرية

الجكىريػػػػة عمػػػػى التغييػػػػر التنظيمػػػػي فػػػػي الشػػػػركة العامػػػػة ىػػػػدفت الدراسػػػػة التعػػػػرؼ إلػػػػى تػػػػأثير المقػػػػدرات 
كقػػػد اسػػػتخدـ الباحثػػػاف المػػػنيج الك ػػػضي التحميمػػػي، كلغػػػرض . لم ػػػناعات الميكانيكيػػػة فػػػي اإلسػػػكندرية

( مديرنا مكزعيف 64ت ميـ استبانة كزعت عمى عينة البحث قكاميا) الك كؿ إلى أىداؼ البحث، فقد تـ
 عمى مستكيات إدارية عدة.
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م  :أىميا ،نتائج إلى الدراسة توتوص 
  ََّـّ  إف  ،مسػػتكاه إلػػىالتعػػرؼ  كاقػػع التغييػػر التنظيمػػي فػػي المنظمػػة المبحكثػػة ىػػك جيػػد جػػدنا بعػػدما تػػ

َـّ  كىي مجاالت التغيير التنظيمي كعمميات التغيير  ،تثبيتيا في ىذا البحث مف خالؿ مؤشرات ت
 التغييرات المناسبة في أم مجاؿ تحتاجو.جراء إالتنظيمي، ما يؤكد تمتع المنظمة بالقدرة عمى 

  تكجد عالقة ارتباط كتأثير لمقدرات الجكىرية بأبعادىا الضرعية في التغيير التنظيمي في المنظمة
 المبحكثة.

 

ــة  :بعنــوان (1052)عــالوي،  دراســة .6 ــر التغييــر التنظيمــي عمــى أداء المــوارد البشــرية: دراســة حال أث
 .وحدة األغواط –"سونمغاز" 
الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى أثػػر التغييػػر التنظيمػػي عمػػى أداء المػػكارد البشػػرية فػػي شػػركة سػػكنمغاز كحػػدة ىػػدفت 

كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الك ػػضي التحميمػػي، كلغػػرض الك ػػكؿ إلػػى أىػػداؼ . األغػػكاط فػػي الجزائػػر
َـّ  ح يعممػػكف فػػي الم ػػال ا( مكظضنػػ151ت ػػميـ اسػػتبانة كزعػػت عمػػى عينػػة البحػػث قكاميػػا) البحػػث، فقػػد تػػ

( اسػتبانة  ػالحة 414) ف أفَّ كالككاالت كالمديرات التابعة لمشركة، كبعد مراجعة كتدقيؽ االستبانات تبػيَّ 
 لمتحميؿ.
 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  يكجد أثر لجميع أبعاد التغيير التنظيمػي )الييكػؿ التنظيمػي، كالتكنكلكجيػا المسػتخدمة، كالجانػب

البشػػػػرم( عمػػػػى أداء المػػػػكارد البشػػػػرية فػػػػي شػػػػركة سػػػػكنمغاز كحػػػػدة البشػػػػرم، كاتجاىػػػػات المػػػػكرد 
 األغكاط.

  تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية حكؿ كؿ مف أبعاد التغيير التنظيمي كأداء المكارد البشرية فػي
عػػزل إلػػى )الجػػنس، العمػر، المسػػتكل التعميمػػي، سػػنكات الخبػػرة، المسػػتكل الكحػدة محػػؿ الدراسػػة تي 

 الكظيضي(.

 

دراســة  :تــأثير العمميــات المعرفيــة فــي مجــالت التغييــر التنظيمــي :بعنــوان (1055ري، )الجبــو  دراســة .7
 .وزارة الكيرباء-تطبيقية في المديرية العامة لمتدريب والتطوير

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تػأثير العمميػات المعرفيػة فػي مجػاالت التغييػر التنظيمػي فػي المديريػة العامػة 
كقد استخدمت الباحثة المػنيج الك ػضي التحميمػي، كبمػغ حجػـ . الكيرباء العراقيةلمتدريب كالتطكير بكزارة 

دارييف في األقساـ المختمضػة لممديريػة  ا( شخ ن 11عينة الدراسة ) ممف ىـ بدرجة رؤساء أقساـ كفنييف كا 
 العامة لمتدريب، كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات.

 :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وتوص مت
 مػػف خػػالؿ عالقػػات االرتبػػاط كالتػػأثير التػػي  ،يتكامػػؿ دكر عمميػػات المعرفػػة مػػع مجػػاالت التغييػػر

 بعاده اإلجمالية كالضرعية.أكانت عالقات معنكية عمى مستكل 
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 تحتػاج إلػى تعزيزىػا  أنَّيا تبيف مف تحميؿ العالقة بيف تحديد المعرفة كمجاالت التغيير التنظيمي
 مف قبؿ المسؤكليف عف تحديد المعرفة في المديرية.

  يكجد تأثير كبير لمعمميات المعرفية كمتغير كمي عمى مجمؿ التغيير التنظيمي، كىي تشير إلى
التغييػػػر الحا ػػػؿ فػػػي تحديػػػد المعرفػػػة بمقػػػدار كحػػػدة كاحػػػدة يػػػؤدم إلػػػى تغييػػػر فػػػي مجػػػاالت  أفَّ 

 (.4.611بمقدار ) يالتغيير التنظيم

 
 :التوجو الستراتيجيالمتعمقة ب جنبيةالدراسات األ 22.5.
العالقة بين التوجو الستراتيجي والبتكار التنظيمي،  :بعنوان (Acar & Ozsahin, 2018)دراسة  .5

 .واألداء المؤسسي
The Relationship between Strategic Orientations, Organizational 

Innovativeness, and Business Performance. 

استكشػػاؼ العالقػػة المتبادلػػة بػػيف التكجيػػات السػػكقية كالتكجػػو التكنكلػػكجي،  إلػػى ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ
كاالبتكار التنظيمي، كدراسة اآلثار المشتركة لتمؾ المحركات الرئيسية عمػى أداء المؤسسػة، كتعزيػز فيػـ 

. كقػػػد اسػػػتخدـ الباحثػػػاف المػػػنيج الك ػػػضي كيػػػافػػػي تر  دكر التكجيػػػات االسػػػتراتيجية لمشػػػركات ال ػػػناعية
 .( شركة  ناعية464، كتـ تكزيعيا عمى )لجمع البياناتكأداة االستبانة ت الدراسة التحميمي، كاستخدم

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  تكجػػد عالقػػة طرديػػة قكيػػة بػػيف التكجيػػات االسػػتراتيجية كأداء الشػػركات المبحكثػػة، حيػػث أظيػػرت

يسػػاعد بشػػكؿ كبيػػر الشػػركات ذات التكجػػو التنافسػػي فػػي  ابتكػػار المنتجػػات يمكػػف أف   أفَّ النتػػائج 
الشػػركات المتكجيػػة نحػػك التكنكلكجيػػا تعمػػؿ عمػػى تحسػػيف  تحسػػيف أدائيػػا المػػالي، فػػي حػػيف أفَّ 

 نمكىا كأدائيا في السكؽ.

 

السـتراتيجي والتعاقـد بين أبعاد التوجو العالقة  :بعنوان (Rodríguez & Fierro, 2018)دراسة  .1
 .الخارجي لمفندق وأثرة عمى األداء التنظيمي

The Relationship between Strategic Orientation Dimensions and Hotel 

Outsourcing and Its Impact on Organizational Performance. 

تحديد مػا إذا كػاف التكجػو االسػتراتيجي لمشػركة يػؤثر عمػى مسػتكل االسػتعانة  إلى ىدفت الدراسة التعرؼ
بم ادر خارجية، كما تحمؿ مػا إذا كػاف التعييػد الخػارجي لػو تػأثير عمػى األداء التنظيمػي مػف المنظػكر 

. كقد اسػتخدـ الباحثػاف المػنيج بمنطقة جزر الكنارم في القطاع السياحي األكركبي المالي كغير المالي
َـّ الك ضي التحميمي، كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات،  فػي  ا( فنػدقن 67استيداؼ ) كقد ت

 مدير. كمساعدى  ا( مديرن 77كبمغت عينة الدراسة )منطقة جزر الكنارم، 
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 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  غالبية األبعاد االستراتيجية تؤثر عمى مستكل االستعانة بم ادر خارجيػة  أفَّ تشير النتائج إلى

تػػػرتبط الػػػدكافع كاألبعػػػاد االسػػػتباقية بشػػػكؿ إيجػػػابي بمسػػػتكل االسػػػتعانة بم ػػػادر ك  ،فػػػي الضنػػػدؽ
باإلضػػافة  ،التحميػػؿ التنافسػػي كأبعػػاد العدكانيػػة التنافسػػية تػػؤثر عميػػو سػػمبنا خارجيػػة، فػػي حػػيف أفَّ 
البعػػد المتعمػػؽ بالمسػػتقبؿ ال يػػؤثر  فػػي حػػيف أفَّ  إيجػػابي،عػػد المخػػاطرة تػػأثير إلػػى ذلػػؾ، يكػػكف لب

 عمى مستكل االستعانة بم ادر خارجية.
 بػيف االسػتعانة بم ػادر خارجيػة كاألداء المػالي، فػي حػيف بالنسػبة  ميمػوعالقػة إيجابيػة ك  تكجد

 العالقة ليست كبيرة. لألداء غير المالي فإفَّ 

 

ــوان (Pospiech & Fraczkiewicz-Wronka, 2016)دراســة  .2 التوجــو الســتراتيجي  :بعن
 .والثقافة التنظيمية في المنظمات العامة البولندية

Strategic Orientation and Organisational Culture in Polish Public 

Organisations: Insights from the Miles and Snow Typology. 

االسػػتراتيجيات التنظيميػػة المختمضػػة فػػي داخػػؿ المنظمػػات العامػػة التػػي تقػػدـ ت ػػنيؼ  إلػػى ىػػدفت الدراسػػة
الخدمة االجتماعية في بكلندا  كذلؾ لتقييـ الثقافة التنظيمية األكثر انتشارنا في ىذه المنظمات، كالتي تـ 

السػكؽ، كثقافػة يػا )ثقافػة االسػتبداد، ثقافػة العشػيرة، ثقافػة ي مجمكعة مف الدراسات السػابقة بأنَّ تحديدىا ف
التسمسؿ اليرمي(، ككذلؾ تحديد التكجو االستراتيجي السائد في ىذه المنظمػات مػف أربعػة أنػكاع، كىػي: 

. كقػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنيج الك ػػضي التحميمػػي، كاسػػتخدمت المحمػػؿ، الػػدافع، كالمتضاعػػؿ( )المكتشػػؼ،
( 44ـ(، كتػػـ اختيػػار )1441فػػي عػػاـ )جمػػع البيانػػات الدراسػػة االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات، كقػػد تػػـ 

مػػكظضيف مػػف كػػؿ مؤسسػػة، كقػػد تػػـ اختيػػار ىػػذيف النػػكعيف مػػف مقػػدمي الخػػدمات االجتماعيػػة مػػف خػػالؿ 
اقتناع الباحثيف بالداللة الحاسمة عمى الخدمات االجتماعية التي تقدميا ىذه المؤسسات عمى االقت ػاد 

 .مف حدة مشاكؿ االستبعاد كالتيميشالكطني كالتخضيؼ 
 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّأكثػػر أنػػكاع التكجػػو االسػػتراتيجي السػػائدة قيػػد الدراسػػة ىػػك النػػكع )المتضاعػػؿ(،  أظيػػرت النتػػائج أف

بينما احتؿ النػكع )المػدافع( المركػز الثػاني، كذلػؾ فػي  ،(18( منظمة مف أ ؿ )44كذلؾ في )
 ( منظمات.9)

  َّأنػػػكاع الثقافػػػة التنظيميػػػة المسػػػيطرة عمػػػى ىػػػذه المنظمػػػات ثقافػػػة )العشػػػيرة(  أكضػػػحت النتػػػائج أف
 .كثقافة )التسمسؿ اليرمي(
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توجــو الســتراتيجي الــذي تعتمــده المنظمــة الأثــر  :بعنــوان (Szymaniecmlicka, 2016)دراســة  .3
 .عمى أدائيا، مؤسسات الرعاية الصحية العامة

Impact of strategic orientation adopted by an organisation on its 

Performance, as shown on the example of public healthcare entities. 

تحديد أثر التكجو االستراتيجي الذم تعتمده المنظمة عمى أدائيػا، كمػا قامػت الباحثػة  إلى ىدفت الدراسة
بتحميؿ الػدكر الػذم يمعبػو المػنيج المعتمػد فػي إدارة العالقػة مػع أ ػحاب الم ػالح، كتػـ تطبيػؽ الدراسػة 

ت المػنيج الك ػضي التحميمػي، كاسػتخدم ت الباحثػة. كقػد اسػتخدمعمى مؤسسػات الرعايػة ال ػحية العامػة
( مػديرنا فػي مؤسسػات الرعايػة 414نػت عينػة الدراسػة مػف )، كتكك  الدراسة االستبانة كأداة لجمػع البيانػات

%( مػػػف 15مػػػت العينػػػة مػػػا نسػػػبتو )كالتػػػي تعمػػػؿ كمؤسسػػػات  ػػػحية مسػػػتقمة، كقػػػد مث   ،ال ػػػحية العامػػػة
 مجتمع الدراسة.

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  االرتباط  لمتكجو االستراتيجي عمى أداء المنظمة، عمى الرغـ مف أفَّ كجكد تأثير أظيرت النتائج

مػػػا ارتضػػػع مسػػػتكل أداء األفػػػؽ الزمنػػػي لمتضكيػػػر االسػػػتراتيجي كم   مػػػا قػػػؿ  و كم  نَّػػػإكػػػاف سػػػمبينا، حيػػػث 
 المنظمة.

  َّالمنيج المعتمد إلدارة العالقات مع أ حاب الم الح ال يعتبر متغيرنا تابعنا في العالقة بيف  أف
 كجو االستراتيجي لممنظمة كأدائيا، كلكنو يؤثر بشكؿ مباشر عمى أدائيا.الت

 

يجي التوجـو السـتراتالثقافـة و أثـر  :بعنـوان (Hassanpoura & Mirfallahib, 2015)دراسـة  .4
 .عمى قدرة البتكار في الخدمة: دليل من الصناعة المصرفية

The Impact of Culture and Strategic Orientation on Service Innovation 

Capability: Evidence from Banking Industry. 

يد أثر الثقافة كالتكجو االستراتيجي عمى قدرات ابتكػار الخدمػة، كذلػؾ عمػى عينػة إلى تحد ىدفت الدراسة
المػػػنيج الك ػػػضي  الباحثػػػاف . كقػػػد اسػػػتخدـ( فػػػي إيػػػرافAlbozمختػػػارة مػػػف البنػػػكؾ فػػػي محافظػػػة )البػػػكز 

( مكظضنػا 314نػت عينػة الدراسػة مػف )أداة لجمػع البيانػات، كتكك  انة التحميمي، كاسػتخدمت الدراسػة االسػتب
 ( في إيراف.Albozكمكظضة في البنكؾ العاممة في محافظة )البكز 

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّالثقافة التنظيمية تؤثر بشكؿ  الثقافة التنظيمية تؤثر بشكؿ إيجابي عمى التكجو الييكمي، كأفَّ  أف

 إيجابي عمى القدرة عمى االبتكار في الخدمة.

  َّالتكجو الييكمي يؤثر بشكؿ إيجابي في القدرة عمى االبتكار في الخدمة.  أف 
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العالقة بـين التوجـو السـتراتيجي واإلبـداع فـي الخـدمات،  :بعنوان (Grawe, et al, 2014)دراسة  .5
 .واألداء

The Relationship between Strategic Orientation, Service Innovation, and 

Performance.  

تحديد كيػؼ أف  التكجػو االسػتراتيجي لممنظمػات يػؤثر عمػى إبػداع الخدمػة، ككيػؼ أف  إلى  ىدفت الدراسة
َـّ  ،ألداء التسػػػػكيقي ليػػػػذه المنظمػػػػاتالنتيجػػػػة تػػػػؤثر عمػػػػى ا المػػػػنيج الك ػػػػضي التحميمػػػػي،  اسػػػػتخداـ كقػػػػد تػػػػ

( مكظضنػا كمكظضػة 361نػت عينػة الدراسػة مػف )كاستخدمت الدراسة االسػتبانة كػأداة لجمػع البيانػات، كتكك  
ـ   فشػػػركات أمريكيػػػة تعمػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ اإلمػػػداد، كىػػػـ المسػػػؤكلي (6) فػػػي  التنضيػػػذييف لسمسػػػة التكريػػػد، كتػػػ

اسػػػتخداـ أسػػػمكب نمذجػػػة المعػػػادالت الييكميػػػة لتحميػػػؿ العالقػػػات بػػػيف المتغيػػػرات )تكجػػػو العمػػػالء، تكجػػػو 
 المنافسيف، تكجو التكمضة، إبداع الخدمات، كاألداء التسكيؽ(.

 :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  بػػداع الخدمػػة فػػػي المنظمػػات المبحكثػػة، إال ىنػػػاؾ  أفَّ كجػػكد عالقػػة بػػيف التكجػػػو االسػػتراتيجي كا 

عن ػػػػرنا كاحػػػػدنا مػػػػف عنا ػػػػر التكجػػػػو االسػػػػتراتيجي غيػػػػر مػػػػرتبط بإبػػػػداع الخدمػػػػة ىػػػػك التكجػػػػو 
 بالتكاليؼ.

  َّبداع الخدمة يؤثر عمى األداء التسكيقي ليذه المنظمات. أف  العالقة بيف التكجو االستراتيجي كا 

 
 :إدارة التغيير التنظيميالمتعمقة ب جنبيةالدراسات األ 22.1.
تغييــر التنظيمــي واألداء دراســة حالــة الشــركة الماليــة ال :بعنــوان (Ebongkeng, 2018)دراســة  .5

 .األفريقية سوفينا في الكاميرون
Organizational Change and Performance, Case study: African Financial 

Company (SOFINA) S.A, Cameroon. 

أداء مؤسسػػات التمكيػػؿ األ ػػغر التػػي نضػػػذت أثػػر التغييػػر التنظيمػػػي عمػػى  إلػػى ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ
ىػػػدفت الدراسػػػة الكقػػػكؼ عمػػػى التحػػػديات التػػػي تكاجييػػػا معظػػػـ ك ، بالكػػػاميركف بشػػػكؿ فعػػػاؿ فػػػي سػػػكفينا

المػنيج الك ػضي التحميمػي،  ككيؼ يمكف كضع األداء. كقد استخدـ الباحث ،مؤسسات التمكيؿ األ غر
َـّ الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات،  تكاستخدم  ( شركة  ناعية.18تكزيعيا عمى ) كت
 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  التغيير في مؤسسات التمكيؿ األ غر ضركرم أفَّ يظير. 

  َّاليدؼ األساسػي مػف أم مبػادرة تغييػر ىػك تعزيػز القيمػة االقت ػادية كمسػاىمة المسػاىميف،  أف
 باإلضافة إلى زيادة األرباح.
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التحقـق مـن صـحة التغييـر التنظيمـي باسـتخدام تحميـل  :بعنـوان (Naveed, et al, 2017)دراسة  .1
 .عامل التأكيد

The validation of the organizational change construct using confirmatory 
factor analysis. 

يمػػي فػػي تطػػكير المنظمػػات، التغييػػر التنظ الكشػػؼ عػػف الػػدكر الػػذم يمعبػػو إلػػى ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ
الدراسة األبعاد )العمميػات، كالتكنكلكجيػا، كالثقافػة التنظيميػة، كالييكػؿ التنظيمػي، كاالسػتراتيجية،  تكحدد

المػػػػػنيج الك ػػػػضي التحميمػػػػػي،  كف. كقػػػػد اسػػػػػتخدـ البػػػػاحثكالمكقػػػػؼ السػػػػمككي( لقيػػػػػاس التغييػػػػر التنظيمػػػػػي
َـّ   بنؾ في ماليزيا. ( مدير384تكزيعيا عمى ) كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات، كت

 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  أبعاد التغييػر التنظيمػي )العمميػات، كالتكنكلكجيػا، كالثقافػة تكجد عالقة ذات داللة إح ائية بيف

التنظيميػػػػػػػة، كالييكػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػي، كاالسػػػػػػػتراتيجية، كالمكقػػػػػػػؼ السػػػػػػػمككي( كتطػػػػػػػكير المنظمػػػػػػػات 
 الم رفية.

  َّأبعػػاد )العمميػػات، كاالسػػتراتيجية، كالمكقػػؼ السػػمككي، كالثقافػػة التنظيميػػة، كالتكنكلكجيػػا( ىػػي  أف
 .العكامؿ الرئيسية لمتنبؤ بالتغيير التنظيمي

 

 .المواقف تجاه التغيير التنظيمي بين مدراء القطاع العام :بعنوان (Giauque, 2015)دراسة  .2
Attitudes towards Organizational Change among Public Middle 
Managers. 

القطاع العاـ نحك التغيير التنظيمي في المستشضيات العامػة  مر ياتجاىات مد إلى ىدفت الدراسة التعرؼ
. كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الك ػػضي التحميمػػي، كاسػػتخدمت الدراسػػة االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع السكيسػػرية

َـّ  يعممػػكف بػػاإلدارة الكسػػطى فػػي خمػػس مستشػػضيات عامػػة فػػي  ا( مػػديرن 714تكزيعيػػا عمػػى ) البيانػػات، كتػػ
 .المنطقة الناطقة بالضرنسية في سكيسرا

 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّالػػػدعـ االجتمػػػػاعي المػػػػدرؾ )عالقػػػات العمػػػػؿ المق ػػػػكرة عمػػػى الػػػػزمالء كالمشػػػػرفيف( كالػػػػدعـ  أف

، كات اؿ المعمكمات، التكازف بيف الحياة كالعمػؿ(  كت المكظؼ كمشاركتونظيمي المدرؾ )الت
 .نحك التغيير التنظيمي المديريفيرتبطاف بشكؿ إيجابي كممحكظ باتجاىات 

  َّنحك التغيير التنظيمي المديريفعمى اتجاىات  اسمبين  ات كر اإلجياد يظير تأثيرن  أف. 

 

اآلثـار المترتبـة عمـى ممارسـة : التغييـر التنظيمـي نظريـة :بعنوان (Batras, et al, 2014)دراسة  .3
 .تعزيز الصحة

Organizational change theory: implications for health promotion 

practice. 

نمػاذج التغييػر التنظيمػي لتحديػد أكثػر األفكػار ذات ال ػمة لممارسػي تعزيػز  إلػى ىدفت الدراسػة التعػرؼ
الػػذيف يسػػعكف إلػػى تعزيػػز التغييػػر التنظيمػػي  فال ػػحة، كتتضػػمف االعتبػػارات المشػػتقة نظرينػػا لمممارسػػي
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ػا اسػتراتيجيات لتسػػييؿ تبنػي الػػرؤل النظريػة األساسػػية  داخػؿ المؤسسػات ال ػػحية. كتتنػاكؿ الدراسػػة أيضن
كف المػػنيج . كقػػد اسػػتخدـ البػػاحثفػػي ت ػػميـ كتنضيػػذ مبػػادرات تعزيػػز ال ػػحة فػػي بيئػػات تنظيميػػة متنكعػػة

 االستقرائي.
 :أىميا ،نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  َّـ فح ػػيا فػػي ىػػػذه المقالػػة عمػػػى كظيضػػة حػػػؿ  يمكػػف تطبيػػؽ نظريػػػات التغييػػر التنظيمػػػي التػػي تػػػ

 المشكالت المتأ مة في بناء القدرات.

  يمثػػؿ التغييػػر التنظيمػػي أحػػد مجػػاالت العمػػؿ المتشػػابكة الالزمػػة لبنػػاء البنيػػة التحتيػػة كالقػػدرات
 ػػرؼ بشػػكؿ عمػػى التال ػػحي قػػدرة الحقػػؿ  الالزمػػة لمكاجيػػة التحػػديات ال ػػحية المعا ػػرة. إفَّ 

عة مػػف النظريػات كاألبحػػاث ، مػػف خػالؿ االعتمػػاد عمػى مجمكعػػة كاسػاسػتراتيجي فػي ىػػذا العمػؿ
 يحققيا. كبير نطاؽ كاستدامة اآلثار ال حية التي يمكف أف   ، سكؼ تحدد إلى حدو المتاحة

 
 .الناجح لمتغيير: نماذج لمتنفيذ التغيير التنظيمي :بعنوان (Calder, 2013)دراسة  .4

Organizational Change: Models for Successfully Implementing Change. 

ثالثػػة مػػف نمػػػاذج التغييػػر التنظيمػػي التػػي تضػػػمف التنضيػػذ النػػاجح لمتغييػػػر،  إلػػػى ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ
كالتعرؼ إلى أكثرىا فعالية، كتحديد ما ىي التداخالت المكجكدة بيف ىذه النماذج، كبياف أقكل نقطة في 

كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج  نمػػكذج، كمعرفػػة أم مػػف النمػػاذج المسػػتخدمة فػػي الشػػركات المبحكثػػة.أكػػؿ 
َـّ الدراسػػة المقابمػػة كػػأداة لجمػػع البيانػػات، حيػػث  الك ػػضي التحميمػػي، كاسػػتخدمت ( شخ ػػية 46مقابمػػة ) تػػ

 .مف العامميف في الشركات الكبيرة كال غيرة في كالية يكتاه بالكاليات المتحدة األمريكية
 :أىميا، نتائج إلى الدراسة وتوص مت
  ََّـّ  أف نمػػػػػكذج تغييػػػػػر محػػػػػدد، كلكػػػػػنيـ ال أمقػػػػػابمتيـ يػػػػػدرككف أىميػػػػة كجػػػػػكد  األشػػػػخاص الػػػػػذيف تػػػػػ

 يستخدمكنو في شركتيـ.

  لمتغييػر ىػك أفضػؿ طريػؽ لتقػدـ الشػركات، كعمػى قائػد التغييػر  عػدة نمػاذجقد يككف الرجكع إلى
 نمكذج التغيير الذم يناسب بيئة عمميا.أفي الشركة استخداـ 

 
 عمى الدراسات السابقة: قيبالتع

السابقة نالحظ قمة الدراسات السابقة التي درست أثر التكجو  الدراسات استعراض خالؿ مف
معظـ  االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي بكزارة التربية كالتعميـ العالي، كعمى الرغـ مف ذلؾ نالحظ أفَّ 

إدارة التغيير التنظيمي،  دت عمى أىمية تطكيركأخرل أك   ،الدراسات قد أكدت عمى أىمية التكجو االستراتيجي
كفيما يمي استعراض أكجو التشابو كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة مدعمةن بالضجكة البحثية 

 التي تسعى إلى تغطيتيا.
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 :من حيث الموضوع 
 التوجو الستراتيجيمنيا ما تناكؿ مكضكع  مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة كجد الباحث أفَّ 

، (، كدراسة )فرج اهلل1447، (، دراسة )رياف1448، دراسة )بكرمك  (،1448دراسة )خميس،  مثؿ
، وينها تناول (Acar & Ozsahin,2012دراسة )(، و(Grawe,  et al, 2014، كدراسة (1447

ودراست (، 9307، (، ودراست )خهف9307، يثم دراست )كحىلالتغيير التنظيمي يىضىع 

 0(Naveed, et al, 2017)كدراسة  ،(Ebougkeng, 2018) ودراست(، 9302)سرور، 
 :من حيث الزمان 

ـ  اجميع الدراسات السابقة حديثة نسبين   ـ. 2018ى عاـ ـ كحت  1444إجراؤىا في الضترة ما بيف  ، فقد ت
 :من حيث المكان 

، كدراسة )سركر(، 1447، فمنيا الضمسطينية كدراسة )غناـ، تنكعت أماكف تطبيؽ الدراسات السابقة
)فائؽ كعبد،  كمنيا العربية )العراؽ، األردف، الجزائر( كدراسة ،(1445 ،حسنيف) ة(، كدراس1446
 جنبية كدراسة، كمنيا األ(1445، (، كدراسة )الطائي كناجي1446، )شنتير (، كدراسة1448

(Ebongkeng, 2018)ودراست ، (Giaugue, 2015) ، كدراسة(Batras, et al, 2014).  
 :من حيث المنيج 

اتضقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات في استخداميا المنيج الك ضي التحميمي، كذلؾ لمالءمتيا 
عمى مجمكعة مف المراجع  البيانات الخا ة بالبحث اعتمادنا لمكضكع الدراسة، مف حيث تجميع

 العربية كاألجنبية.
 :من حيث أداة الدراسة 

معظـ الدراسات السابقة في استخداميا االستبانة كأداة لمدراسة، كبعض اتضقت الدراسة الحالية مع 
 (.Calder, 2013) (، كدراسة1447)بعمكشة،  بمة كدراسةالدراسات استخدمت المقا

 :من حيث المجتمع وعينة الدراسة 
تككف مجتمع الدراسات السابقة مف العامميف في المؤسسات الحككمية كغير الحككمية مثؿ: 

شركات االت االت،  ،س، كالمستشضياتالحككمية، الشركات، البنكؾ، الجامعات، كالمدار  )الكزارات
ف كالمعممات، كالمسؤكلكف، المعممك  المديريف(، كلكف تنكعت طبيعة العامميف فمنيـ: )الم انع

ف يك كأعضاء مجمس إدارة، مدير منظمة، نائب مدير، مدير دائرة، ميندس، رؤساء اقساـ، أكاديم
 ات(.في الجامع

 (،1448، الطبقية البسيطة كدراسة )بكرم كاستخدمت بعض الدراسات السابقة العينة العشكائية
)فائؽ كعبد،  استخدـ العينة الق دية كدراسة ف  كمنيـ مى ، (1446كدراسة )الشكبكي كآخركف، 

مسح استخدـ أسمكب ال ف  كمنيـ مى . (1443، كدراسة )أحمد، (1446)شنتير،  (، كدراسة1448
 .(1447، كدراسة )غناـ، (1447، الشامؿ كدراسة )رياف
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 :من حيث النتائج 
 ة:اآلتياتضقت معظـ الدراسات السابقة عمى النتائج 

 .التغيير التنظيميأىمية إدارة  -
 .يتكامؿ دكر عمميات المعرفة مع مجاالت التغيير التنظيمي -
 االجتماعية.تؤثر أبعاد التكجو االستراتيجي عمى تحقيؽ المسؤكلية  -
 تكجد عالقة بيف أبعاد التغيير التنظيمي كال راع التنظيمي. -
 يساىـ التكجو االستراتيجي في تطكير األداء المؤسسي. -
 يؤثر التغيير التنظيمي عمى أداء المكارد البشرية. -

 
 أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

كأثره عمى إدارة التغيير  يضكع التكجو االستراتيجالتي تناكلت مك  التعرؼ إلى أحدث الدراسات .4
 .التنظيمي

 إثراء الدراسة الحالية في الجانب النظرم نظران لمكـ الكبير مف المعمكمات التي احتكتيا. .1
 .التحميمي الك ضي المنيج كىك الدراسة، منيج اختيار .3
انتقاء ما يتناسب منيا مع مكضكع  اآلتيكباالطالع عمى األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة،  .1

 .لبناء أدكاتيا، كالمتمثمة في االستبانة االدراسة الحالية تمييدن 
 .لمدراسة المناسبة المتغيرات تحديد .5
 .لمدراسة المناسبة اإلح ائية المعالجات نكع إلى التعرؼ .6
 بناء النتائج كالتك يات الختامية لمدراسة. إلىاستضادت في التعرؼ  .7

 
 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:أوجو تميز 

 يا:ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة أنَّ 
أثر التكجو  عمى الضكء ألقت التي -عمى حد عمـ الباحث  –القالئؿ  الدراسات مف الدراسة ىذه عدتي  .4

 .االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي بكزارة التربية كالتعميـ العالي الضمسطينية
 مكضكع الدراسة لـ يطبؽ مف قبؿ عمى المستكل المحمي رغـ األىمية الكبيرة التي يحمميا. .1
ـ   .3 حساس كميـ في فمسطيف لما حككمي ، كىك قطاع في كزارة التربية كالتعميـ العالي تطبيؽ الدراسة ت

 .مجتمع المحميخدمات لم يقدمو مف
الدراسات  ، في حيف أفَّ خدمي تعميمي إف مجاؿ الدراسة يختمؼ عف الدراسات السابقة في أنو مجاؿ .1

حية، كقميؿ منيا بكانت ربحية أك غير ر  سكاءن  ،السابقة كانت تتحدث أغمبيا عف العديد مف المنظمات
 . تحدث عف المجاؿ التعميمي ف  مى 
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 الفجوة البحثية: 5.4
 يكضح الضجكة البحثية لمدراسة: اآلتيالجدكؿ 

 الفجوة البحثية: (5.2) جدول
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية السابقةالدراسات 

أثػػر ات السػػابقة عمػػى زت الدراسػػرك ػػ
قيػػػػػادة عمػػػػػى  التكجػػػػػو االسػػػػػتراتيجي

عػػادة ىندسػػة العمميػػات  ،التغييػػر، كا 
دارة األزمػػػػات، كتطػػػػكير القػػػػدرات  كا 

، كقػػػدرة االبتكػػػار فػػػي االسػػػتراتيجية
الخدمػػػة، كالمسػػػؤكلية االجتماعيػػػة، 

 .كاإلبداع في الخدمات كاألداء

تختمػػػػػػػػػؼ الدراسػػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف 
حيث اليدؼ الدراسات السابقة مف 

كجػػػػػػػد ت كمجػػػػػػػاؿ التطبيػػػػػػػؽ، حيػػػػػػػث
ركػػػػػزت عمػػػػػى  قميمػػػػػة جػػػػػدنا اتدراسػػػػػ

ف متغيػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػة العالقػػػػػػػة بػػػػػػػي
التغييػػػػػػػر ، ك التكجػػػػػػػو االسػػػػػػػتراتيجي)

خا ػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػات  (التنظيمػػػػػػػػػػي
 .محمية

اىتمػػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة بػػػػالتعرؼ 
أثػػػر التكجػػػو االسػػػتراتيجي فػػػي إلػػػى 

دارة التغييػػػػػػػػػر التنظيمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػكزارة إ
 التربية كالتعميـ العالي.

زت معظـ الدراسات السابقة رك  
منظمات الكزارات، ك عمى 
 كال ناعات المختمضة. ،األعماؿ

زت عدد الدراسات التي رك   قؿ  
 ذات طابع عمى منظمات

كخا ة كزارة التربية تعميمي 
 كالتعميـ العالي.

كزارة زت الدراسة الحالية عمى رك  
كىي كزارة التربية  ،خدمية تعميمية

 .كالتعميـ العالي الضمسطينية

 الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة.جيرد بكاسطة الم در: 
 الممخص

، كالتػػػػػي تمثػػػػػؿ رافػػػػػدنا مػػػػػف الدراسػػػػػات السػػػػػابقة المتعمقػػػػػة بمكضػػػػػكع الدراسػػػػػة اىػػػػػذا الض ػػػػػؿ عػػػػػددن  تنػػػػػاكؿ
كالعمميػػػػػػة، ككػػػػػػذلؾ خبػػػػػػرات كتجػػػػػػارب البػػػػػػاحثيف السػػػػػػابقيف، كاالطػػػػػػالع أساسػػػػػػينا مػػػػػػف ركافػػػػػػد المعرفػػػػػػة النظريػػػػػػة 

عمػػػػى أىػػػػـ إنجػػػػازاتيـ كالنتػػػػائج كالتك ػػػػيات التػػػػي خم ػػػػت ليػػػػا دراسػػػػاتيـ كبحػػػػكثيـ، كالتػػػػي ليػػػػا األثػػػػر الكبيػػػػر 
فػػػػػي إثػػػػػراء معرفػػػػػة الباحػػػػػث كمعمكماتػػػػػو، مػػػػػف خػػػػػالؿ تكػػػػػكيف خمضيػػػػػة عػػػػػف مكضػػػػػكع دراسػػػػػتو، ككػػػػػذلؾ إنجازىػػػػػا 

 شمكالن كتجنب األخطاء التي كقع فييا الباحثكف السابقكف.بشكؿ أفضؿ كأكثر عمقنا ك 
لتكجػػػو االسػػػتراتيجي كالتغييػػػر اسػػػتعرض الباحػػػث أىػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػػت مكضػػػكعي اكقػػػد 
كانػػت بشػػكؿ مباشػػر أك غيػػر مباشػػر، حيػػث قػػاـ  سػػكاءن  ،، كمكضػػكعات ذات عالقػػة بمكضػػكع الدراسػػةالتنظيمػػي

( دراسػػػة، 46، كدراسػػػات عربيػػػة )ة( دراسػػػ43قسػػػاـ، ىػػػي: دراسػػػات فمسػػػطينية )أ ةالباحػػػث بتقسػػػيميا إلػػػى ثالثػػػ
، ثػـ عق ػب الباحػث عمػى ترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ حسب تاريخ نشػرىا ( دراسة، كتـ  44كدراسات أجنبية )

ـ   جرابيػاف الضجػكة البحثيػة.  الدراسات السابقة، كأخيػرنا تػ ءاتيػا إف كعميػو، سػيتـ تنػاكؿ مكضػكع منيجيػة الدراسػة كا 
 .اآلتيشاء اهلل في الض ؿ 
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 الفصل الرابع
جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 :تمييد
جراءاتيػػا محػػكرن   الدراسػػة،نجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف إا يػػتـ مػػف خاللػػو ا رئيسػػين تعتبػػر منيجيػػة الدراسػػة كا 

كعػف طريقيػػا يػػتـ الح ػكؿ عمػػى البيانػػات المطمكبػػة إلجػراء التحميػػؿ اإلح ػػائي لمتك ػػؿ إلػى النتػػائج التػػي يػػتـ 
 تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. كبالتالي الدراسة،دبيات المتعمقة بمكضكع األتضسيرىا في ضكء 

ككػػذلؾ أداة الدراسػػة  الدراسػة،كعينػػة كمجتمػع  متبػػعنيج اللممػا تنػػاكؿ ىػذا الض ػػؿ ك ػػضن  ،عمػػى ذلػؾ كبنػاءن 
ا للجػػراءات كمػػا يتضػػمف ك ػػضن  ،كمػػدل  ػػدقيا كثباتيػػا ،ككيضيػػة بنائيػػا كتطكيرىػػاإعػػدادىا المسػػتخدمة كطريقػػة 

كينتيػي كاألدكات التي استخدميا لجمع بيانات الدراسػة،  كتقنينيا،أداة الدراسة  ت ميـفي ث الباح ابيـ التي قا
يمي ك ؼ ليذه  اكاستخالص النتائج، كفيملبيانات ي استخدمت في تحميؿ االض ؿ بالمعالجات اإلح ائية الت

 اإلجراءات.
 
 : دراسةمنيجية وأسموب ال 5.3

 خاللػو مػف الػذم يحػاكؿ التحميمػي الك ػضي المػنيج باسػتخداـ الباحػث قػاـ ،الدراسػة أىػداؼ تحقيػؽ أجػؿ مف

 التي كالعمميات حكليا تطرح التي مككناتيا كاآلراء بيف بياناتيا، كالعالقة كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة ك ؼ

 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا
"المػنيج الػذم يسػعى لك ػؼ  و:بأنَّػ التحميمػي الك ػضي المػنيج (444: 1446الحمػداني،  (كيعػرؼ

فيػػػك أحػػػد أشػػػكاؿ التحميػػػؿ كالتضسػػػير المػػػنظـ لك ػػػؼ ظػػػاىرة أك  ،الظػػػكاىر أك األحػػػداث المعا ػػػرة أك الراىنػػػة
مشكمة، كيقدـ بيانات عف خ ائص معينة في الكاقػع، كتتطمػب معرفػة المشػاركيف فػي الدارسػة كالظػكاىر التػي 

 ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات". 
 ين لممعمومات:يوقد استخدم الباحث مصدرين أساس

ــة: .5 جػػو الباحػػث فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػرم لمدراسػػة إلػػى م ػػادر البيانػػات حيػػث ات   المصــادر الثانوي
كالتػػػػي تتمثػػػػؿ فػػػػي الكتػػػػب كالمراجػػػػع العربيػػػػة كاألجنبيػػػػة ذات العالقػػػػة، كالػػػػدكريات كالمقػػػػاالت  ،الثانكيػػػػة

كالتقػػارير، كاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع الدارسػػة، كالبحػػث كالمطالعػػة فػػي مكاقػػع 
 نت المختمضة.اإلنتر 

جمػع البيانػات األكليػة  ىلجأ الباحػث إلػ دراسةلمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع ال المصادر األولية: .1
 يذا الغرض.ا لمف خالؿ االستبانة أداة رئيسة لمبحث،  ممت خ ي ن 
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 :الدراسة مجتمع 1.3
جميع مضردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، كبناء عمى مشكمة الدراسة  :ويعرؼ مجتمع الدراسة بأنَّ 

مجتمع ىذه الدراسة يتككف مف جميع العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة التربية كالتعميـ  فإفَّ  ،كأىدافيا
ـ  . ا( مكظضن 496غزة كعددىـ )-العالي الضمسطينية استثناء العامميف في كزارة التربية كالتعميـ العالي  كقد ت
بسبب ظركؼ االحتالؿ كعدـ إمكانية الك كؿ إلييا، إضافةن إلى اإلغالقات كالحكاجز   بالضضة الغربية

تكزيع االستبانة  ، حيث تـ  ل غر حجـ مجتمع الدراسة نظرنا  استخداـ أسمكب الح ر الشامؿتـ ك  اإلسرائيمية.
، كالجدكؿ رقـ %(87.1( استبانة، بنسبة استرداد )474مجتمع الدراسة، كقد تـ استرداد ) عمى كافة أفراد

( يكضح تكزيع العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة محؿ 4.1)
 الدراسة.

 مجتمع الدراسة: (5.3) جدول
 حجم مجتمع الدراسة مدير عام الرقم
 48 عاـمدير  .4
 43 نائب مدير عاـ  .1
 56 مدير دائرة  .3
 86 رئيس قسـ  .1
 13 رئيس شعبة .5

 585 المجموع
 ـ.11/47/1448تاريخ ب غزة، –كزارة التربية كالتعميـ العالي  :الم در

 

 :أداة الدراسة 2.3
ـ   بوزارة التربية والتعميم أثر التوجو الستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي حكؿ " استبانةإعداد  ت

 ىي: ،"، حيث تتككف مف ثالث أقساـ رئيسةالعالي
المسمى  العممي،المؤىؿ  العمر، النكع،لممستجيبيف )البيانات الشخصية كىك عبارة عف القسم األول: 

 سنكات الخدمة(. الكظيضي،
 

 :مجاالت ( 1) مكزع عمى ( فقرة،11)كيتككف مف  ،التوجو الستراتيجيكىك عبارة عف  القسم الثاني
 كىي:

 .( فقرات6كيتككف مف ) ،الرؤيةالمجال األول: 
 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،رسالةالالمجال الثاني: 

 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،المجال الثالث: األىداف الستراتيجية
 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،القيمالمجال الرابع: 

 :مجاالت كىي: (1)مكزع عمى  ( فقرة،11)كيتككف مف  ،التغيير التنظيميكىك عبارة  القسم الثالث 
 .( فقرات6كيتككف مف ) ،التنظيميةالتغيير في الثقافة المجال األول: 
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 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،التكنولوجياالمجال الثاني: التغيير في 
 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،التنظيميالمجال الثالث: التغيير في الييكل 

 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،البشريةالتغيير في الموارد المجال الرابع: 
 

عمى  دؿ   (44)ما اقتربت الدرجة مف بحيث كم   ،االستبانةلضقرات  44-4كقد تـ استخداـ المقياس مف 
 ( يكضح ذلؾ:1.1) رقـالمكافقة العالية عمى ما كرد في العبارة كالعكس  حيح، كالجدكؿ 

 في الستبانةدرجات المقياس المستخدم : (1.3جدول )

 الستجابة
موافق 
بدرجة 
 اقميمة جدً 

 
موافق 
بدرجة 
 اكبيرة جدً 

 44 9 8 7 6 5 1 3 1 4 الدرجة
 

 :الستبانةخطوات بناء  3.3
أثــر التوجــو الســتراتيجي فــي إدارة التغييــر التنظيمــي لمتعػػرؼ عمػػى "قػػاـ الباحػػث بإعػػداد أداة الدراسػػة 

 االستبانة:ة لبناء آلتيا"، كاتبع الباحث الخطكات بوزارة التربية والتعميم العالي
كاالستضادة منيا في بنػاء  ،ع الدراسةالدراسات السابقة ذات ال مة بمكضك األدب اإلدارم ك عمى  االطالع .4

 ك ياغة فقراتيا. االستبانة
 .ستبانة كفقراتيااالمف أساتذة الجامعات كالمشرفيف في تحديد مجاالت  ااستشار الباحث عددن  .1
 ستبانة.المجاالت الرئيسة التي شممتيا االتحديد  .3
 تحديد الضقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. .1
ـ   .5  ستبانة في  كرتيا األكلية. ت ميـ اال ت
ـ   .6  مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. ت
ـ   .7 ( مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في أكاديمية اإلدارة كالسياسية 44ستبانة عمى )عرض اال ت

 كالعديد مف الجامعات كالكميات الضمسطينية بقطاع غزة. ، إلسالميةجامعة االلمدراسات العميا ك 
ـ    .8 تعػػديؿ بعػػض فقػػرات االسػػتبانة مػػف حيػػث الحػػذؼ أك اإلضػػافة كالتعػػديؿ،  فػػي ضػػكء آراء المحكمػػيف تػػ

 (.3لتستقر االستبانة في  كرتيا النيائية، ممحؽ )
 

 صدق الستبانة: 4.3
(، كمػا يق ػد 445: 1444يعني: "أف  يقيس االستبياف ما كضػع لقياسػو" )الجرجػاكم،  دؽ االستبانة 

تػػدخؿ فػػػي التحميػػؿ مػػف ناحيػػػة، ككضػػكح فقراتيػػػا  "شػػمكؿ االستق ػػػاء لكػػؿ العنا ػػر التػػػي يجػػب أف   :بال ػػدؽ
(. كقػد 479:1444كمضرداتيا مف ناحية ثانيػة، بحيػث تكػكف مضيكمػة لكػؿ مػف يسػتخدميا" )عبيػدات كآخػركف، 

 التأكد مف  دؽ االستبانة بطريقتيف:تـ 
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 صدق آراء المحكمين "الصدق الظاىري": .4
 مجاؿ الظاىرة أك في المتخ  يف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أف   يق د ب دؽ آراء المحكميف: "ىك

ـ  447: 1444الدراسػػػة" )الجرجػػػاكم،  مكضػػػكع المشػػػكمة عػػػرض االسػػػتبانة عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف  (، حيػػػث تػػػ
في المجاالت األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلح ػائية كأسػماء  ا( محكمنا متخ  ن 44المحكميف تألضت مف )

(، كقػػاـ الباحػػث بػػإجراء مػػا يمػػـز مػػف حػػذؼ كتعػػديؿ فػػي ضػػكء المقترحػػات المقدمػػة، 1المحكمػػيف بػػالممحؽ رقػػـ )
 (.3انظر الممحؽ رقـ ) -النيائية  افي  كرتي ةاناالستب تكبذلؾ خرج
 

 صدق المقياس: .1
 :Internal Validityأوًل: التساق الداخمي 

يق د ب دؽ االتساؽ الداخمي مدل اتسػاؽ كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة مػع المجػاؿ الػذم تنتمػي إليػو 
ت االرتبػاط بػيف كػؿ مف خالؿ حسػاب معػامال ،ىذه الضقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة

ـ   ذلػؾ عمػى العينػة االسػتطالعية المككنػة  فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نضسو، كقد تػ
 ( مكظضنا.34مف )
 "التوجو الستراتيجي" التساق الداخمي لـ -

 لممجال" والدرجة الكمية الرؤيةمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (2.3جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *820. تمتمؾ الكزارة رؤية استراتيجية كاضحة كمحددة لممستقبؿ.  .4
 0.000 *851. تيعمف الكزارة عف رؤيتيا كتحاكؿ تطكيرىا باستمرار.  .1
 0.000 *767. يعرؼ العاممكف رؤية الكزارة.  .3
 0.000 *864. العامميف في الكزارة نحك اإلنجاز العالي.تحضز الرؤية   .1
 0.000 *870. تقكد رؤية الكزارة عممية التغيير التنظيمي نحك الكضع المأمكؿ.  .5
 0.000 *646. تشارؾ المستكيات اإلدارية المختمضة في كضع الرؤية.  .6
 .α ≤ 4.45عند مستكل داللة  االرتباط داؿ إح ائينا *
 

" كالدرجة الكمية لممجاؿ، الرؤيةمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (3.1جدكؿ )يكضح 
ا كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ادق  ،   α≤ 4.45معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ف أفَّ كالذم يبي  

 لما كضع لقياسو.
 
 

 والدرجة الكمية لممجال" الرسالةمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (3.3جدول )



 
 

75 
 

 الفقرة م
ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *932. تت ؼ رسالة الكزارة بالشمكؿ كالكاقعية.  .4
 0.000 *886. رسالة الكزارة شاممة بحيث تسمح ليا باستثمار الضرص كالتطكير كالتحسيف نحك األفضؿ.  .1
 0.000 *861. ة عمميا كأىـ ما يميزىا.كمعتقداتيا كماىي  تتضمف رسالة الكزارة قيميا   .3
 0.000 *819. كفؽ اإلمكانات كالمكارد المتكفرة. رسالةالتقـك الكزارة بإعداد   .1
 0.000 *787. تطمح الكزارة إلي اؿ رسالتيا إلى العامميف لغرض رفع كضاءة األداء.  .5
 0.000 *651. .رسالةالتشارؾ المستكيات اإلدارية المختمضة في كضع   .6
 .α ≤ 4.45عند مستكل داللة  االرتباط داؿ إح ائينا *
 

 لممجاؿ،" كالدرجة الكمية الرسالة( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "1.1جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ادقان لما   α≤ 4.45كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 كضع لقياسو.
 
 " والدرجة الكمية لممجالاألىداف الستراتيجيةمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (4.3جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *884. طكيمة األجؿ تعمؿ عمى تحقيقيا. اأىدافن  الكزارةي  تمتمؾي   .4
 0.000 *867. أىداؼ الكزارة محضزة لقدرات كميارات العامميف مف أجؿ التطكير كتحسيف مستكل األداء.  .1
 0.000 *879. يتـ تحكيؿ األىداؼ العامة إلى أىداؼ تشغيمية تتحقؽ عمى المستكل المتكسط كالق ير.  .3
 0.000 *865. ات المتاحة.األىداؼ التي تضعيا كفؽ اإلمكان تحقؽ الكزارة  .1
 0.000 *868. أىداؼ الكزارة كاضحة كمضيكمة لدل جميع العامميف في الكزارة.  .5
 0.000 *821. يشارؾ في  ياغة أىداؼ الكزارة جميع األطراؼ المسؤكلة عف تحقيقيا.  .6
 .α≤  4.45عند مستكل داللة  االرتباط داؿ إح ائينا   *

" كالدرجة األىداؼ االستراتيجيةمف فقرات مجاؿ " ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة5.1جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α≤  4.45معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ف أفَّ الكمية لممجاؿ، كالذم يبي  

 المجاؿ  ادقان لما كضع لقياسو.
 
 

 لممجال" والدرجة الكمية القيممعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (5.3جدول )
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 الفقرة م
ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *862. كمعتقدات محددة تسعى لمحضاظ عمييا. اتمتمؾ الكزارة قيمن   .4
 0.000 *873. تتعامؿ الكزارة بم داقية كشضافية مع جميكر المستضيديف.  .1
 0.000 *885. تعتمد الكزارة مبدأ العدالة في التعامؿ مع العامميف.  .3
 0.000 *845. تيسيـ القيـ السائدة في الكزارة في تحقيؽ رسالتيا كأىدافيا.  .1
 0.000 *866. كالشضافية.، كالنزاىة  ،مثؿ: اإلخالص ،تسعى الكزارة إلى نشر قيـ  .5

بالمعػػػػػايير األخالقيػػػػػة مثػػػػػؿ: الحياديػػػػػة، كعػػػػػدـ اسػػػػػتغالؿ السػػػػػمطة ألغػػػػػراض  فمكظضػػػػػك اليمتػػػػػـز   .6
 0.000 *894. شخ ية.

 .α≤  4.45عند مستكل داللة  االرتباط داؿ إح ائينا   *
 

" كالدرجة الكمية لممجاؿ، القيـ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "6.1جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ادقان لما  ،α≤  4.45كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 كضع لقياسو.
 "التغيير التنظيمي" التساق الداخمي لـ -

 : (6.3جدول )
 " والدرجة الكمية لممجالالتغيير في الثقافة التنظيميةباط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل الرت

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *871. كاستراتيجيات التغيير المطبقة فييا.تميؿ الكزارة إلى إحداث حالة التكيؼ بيف ثقافتيا   .4

تحرص اإلدارة العميا في الكزارة عمى اطالع جميع العامميف فييا عمى التعميمات التي تحكـ   .1
 0.000 *927. عمؿ الكزارة.

 0.000 *818. تتأثر القيـ اإلدارية السائدة في الكزارة بالتغييرات السائدة فييا.  .3
 0.000 *918. كالعمؿ كضريؽ كاحد في الكزارة.يسكد ركح التعاكف   .1
 0.000 *886. تعمؿ الكزارة عمى تنمية الرقابة الذاتية كاإلحساس بالمسؤكلية لدل العامميف.  .5

تبػػاع مجمكعػػة مػػف المعػػايير األخالقيػػة أك القػػيـ أك المعتقػػدات اتشػػجيع الػػكزارة العػػامميف عمػػى   .6
 0.000 *855. لخ.إكأخذ المبادرة أك اتخاذ مكقؼ ناقد ..

 .α≤  4.45عند مستكل داللة  االرتباط داؿ إح ائينا   *
" التغيير في الثقافة التنظيمية( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "7.1جدكؿ )يكضح 

كبذلؾ   α≤ 4.45كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 
 لما كضع لقياسو.ا يعتبر المجاؿ  ادق  

 :(7.3جدول )
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 " والدرجة الكمية لممجالالتغيير في التكنولوجيامعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 الفقرة م
ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *854. لعممية التغيير. يستند العمؿ في الكزارة عمى استخداـ التكنكلكجيا المناسبة  .4
 0.000 *845. دفع التطكر التكنكلكجي الكزارة إلى تبني عممية التغيير التنظيمي في الكزارة.  .1
 0.000 *813. المياـ الالزمة إلنجاح عممية التغيير التنظيمي. جميعتتكفر برامج الحاسكب الضركرية ل  .3
 0.000 *722. البيركقراطية في العمؿ.ييحد استخداـ الكزارة لمتكنكلكجيا مف   .1
 0.000 *777. تتسـ اإلمكانات التكنكلكجية المتكفرة بالكضاءة العالية.  .5
 0.000 *904. أدت التكنكلكجيا المستخدمة في الكزارة إلى تحسيف جكدة الخدمة المقدمة لممستضيديف.  .6
 .α  ≤ 4.45عند مستكل داللة  االرتباط داؿ إح ائينا   *

 

" كالدرجة التغيير في التكنكلكجيا( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "8.1جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α≤  4.45معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ف أفَّ الكمية لممجاؿ، كالذم يبي  

 لما كضع لقياسو. االمجاؿ  ادق  
 :(8.3جدول )

 " والدرجة الكمية لممجالالتغيير في الييكل التنظيميفقرات مجال " معامل الرتباط بين كل فقرة من

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *850. ييالئـ الييكؿ التنظيمي طبيعة عمؿ الكزارة.  .4
 0.000 *899. يت ؼ الييكؿ التنظيمي الحالي لمكزارة بالكضكح في خطكط السمطة.  .1
 0.000 *917. الييكؿ التنظيمي لمكزارة عمى التضكيض في السمطات. يعتمد  .3
 0.000 *888. تكجد آليات كاضحة لتنسيؽ العمؿ ما بيف الكظائؼ المختمضة في الكزارة.  .1
 0.000 *786. تعتبر اإلدارات المتخ  ة في تقديـ خدمات الدعـ في الكزارة كافية.  .5
 0.000 *872. لمكاكبة التغيرات كالتطكرات. يتـ تطكير الييكؿ التنظيمي بشكؿ مستمر  .6
 .α  ≤ 4.45عند مستكل داللة  االرتباط داؿ إح ائينا   *

 

" التغيير في الييكؿ التنظيمي( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "9.1جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α≤  4.45كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 يعتبر المجاؿ  ادقان لما كضع لقياسو.
 

 :(50.3جدول )
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 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التغيير في الموارد البشرية" والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000 *821. تحرص الكزارة عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف خالؿ عممية التغيير باستمرار.  .4
 0.000 *909. ف مع متطمبات العمؿ الجديدة.ك لتدريبية التي يشارؾ فييا العاممتتكافؽ الدكرات ا  .1
 0.000 *898. تقـك بو الكزارة العامميف لمعمؿ بشكؿ أفضؿ.يدفع التغيير الذم   .3
 0.000 *886. تشجع الكزارة عاممييا عمى إحداث التغيير كفؽ مداخؿ إبداعية.  .1
 0.000 *712. يمتمؾ العاممكف في الكزارة القدرة عمى تضعيؿ التغيير باتجاه إيجابي عمى المدل البعيد.  .5

تنطبؽ عمييـ مكا ضات الكظيضة كبما يتناسب كتنضيذ  تضضؿ الكزارة تعييف أفراد مؤىميف  .6
 0.000 *837. األىداؼ االستراتيجية.

 .α≤ 4.45عند مستكل داللة  ااالرتباط داؿ إح ائين    *
 

" التغيير في المكارد البشرية( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "44.1جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α≤  4.45معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  أفَّ  فكالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبي  

 يعتبر المجاؿ  ادقان لما كضع لقياسو.
 :Structure Validity البنائيا: الصدق ثانيً 

يعتبر ال دؽ البنائي أحد مقاييس  دؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
، كقد تـ ذلؾ االستبانةف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لضقرات الك كؿ إلييا، كيبي  

 .امكظضن  (34)عمى العينة االستطالعية المككنة مف 
 

 لالستبانةوالدرجة الكمية  الستبانةمعامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت : (55.3جدول )
 (.Sig)الحتمالية القيمة لالرتباط معامل بيرسون المجال

 0.000 *906. الرؤية
 0.000 *928. الرسالة

 0.000 *970. األىداؼ االستراتيجية
 0.000 *918. القيـ.

 0.000 *978. التوجو الستراتيجي
 0.000 *919. التغيير في الثقافة التنظيمية

 0.000 *758. التغيير في التكنكلكجيا
 0.000 *937. التغيير في الييكؿ التنظيمي
 0.000 *950. التغيير في المكارد البشرية

 0.000 *970. التغيير التنظيمي
 .α ≤ 4.45عند مستكل داللة  االرتباط داؿ إح ائينا * 
عند  االستبانة دالة إح ائيناجميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  ( أفَّ 44.1ف جدكؿ )يبي    

 لما كضعت لقياسو.  ادقة االستبانةكبذلؾ تعتبر جميع مجاالت  ، α≤  4.45مستكل معنكية 
  :Reliability الستبانةثبات  5.3
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، عدة متتالية مرات اتطبيقي عيدأي  إذا النتائج نضس ةاالستبيان عطيت أفيق د بثبات االستبانة ىك         
أك ما ىي درجة  فييا،ا إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ كيق د بو أيضن 

ـ   (،97: 1444اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمضة )الجرجاكم، ذلؾ  كقد ت
 . امكظضن  (34)عمى العينة االستطالعية المككنة مف 
 Cronbach's Alpha الدراسة مف خالؿ معامؿ ألضا كركنباخ  استبانةكقد تحقؽ الباحث مف ثبات 

Coefficient( 41.1، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ.) 
 

 الستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات : (51.3) جدول
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.890 6 الرؤية
 0.907 6 الرسالة

 0.927 6 األىداؼ االستراتيجية
 0.933 6 القيـ

 0.971 24 التوجو الستراتيجي
 0.939 6 التغيير في الثقافة التنظيمية

 0.902 6 التغيير في التكنكلكجيا
 0.935 6 التغيير في الييكؿ التنظيمي
 0.919 6 التغيير في المكارد البشرية

 0.969 24 التغيير التنظيمي
 0.984 48 اجميع المجالت معً 

 

، مؿ ألضا كركنباخ مرتضعة لكؿ مجاؿقيمة معا ( أفَّ 41.1كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
كىذا يعنى أف الثبات  ،(0.984) االستبانة(، بينما بمغت لجميع فقرات 0.890،0.971)حيث تتراكح بيف 

  ا.مرتضع كداؿ إح ائين 
( قابمة لمتكزيع. كيككف الباحػث قػد 3في  كرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ) االستبانةكبذلؾ تككف 

ك الحيتيا لتحميػؿ النتػائج  االستبانةمما يجعمو عمى ثقة تامة ب حة   الدراسة استبانةد مف  دؽ كثبات تأك  
 كاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 
 
 

 :اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجات 6.3
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ـ     Statistical Package forتضريػغ كتحميػؿ االسػتبانة مػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلح ػائي تػ

the Social Sciences (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   -

ـ    K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ - اختبػار ككلمجػكركؼ اسػتخداـ تػ
فػػي ، ككانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي مبينػػة الختبػػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو

 (.43.1جدكؿ )
 التوزيع الطبيعينتائج اختبار : (52.3) جدول

 (.Sig)القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال
 0.314 0.961 ؤيةالر 

 0.567 0.786 الرسالة
 0.433 0.872 األىداؼ االستراتيجية

 0.646 0.739 القيـ
 0.496 0.830 التوجو الستراتيجي

 0.493 0.832 التغيير في الثقافة التنظيمي
 0.327 0.950 التغيير في التكنكلكجيا

 0.224 1.046 التغيير في الييكؿ التنظيمي
 0.176 1.102 في المكارد البشرية التغيير
 0.733 0.687 التنظيميالتغيير 

 0.355 0.940 جميع مجالت الستبانة
 

مستكل مف  أكبر (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 43.1كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
ـ   حيث ،يذه المجاالت يتبع التكزيع الطبيعيكبذلؾ فإف تكزيع البيانات ل ،(4.45) الداللة استخداـ  ت

 فرضيات الدراسة.  لتحميؿ البيانات كاختباراالختبارات المعممية 
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -

ـ    Statistical Package for theسػتبانة مػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلح ػائي تضريغ كتحميؿ اال ت

Social Sciences  (SPSS) ، ة:ااآلتيحيث تـ استخداـ األدكات اإلح ائية 
 لك ؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات  .4

 كاالنحراؼ المعيارم. المتكسط الحسابي كالكزف النسبي .1

 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألضا كركنباخ ) .3
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الختبار ما إذا كانت  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ .1
 .التكزيع الطبيعي مف عدمو البيانات تتبع

( لقيػاس درجػة االرتبػاط: يقػـك ىػذا Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ) .5
. كقػد اسػتخدمو الباحػث لحسػاب االتسػاؽ الػداخمي كال ػدؽ االختبار عمى دراسة العالقػة بػيف متغيػريف

 ككذلؾ لدراسة العالقة بيف المجاالت. ،البنائي لالستبانة

( لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد ك ػمت T-Test) في حالة عينػة كاحػدة Tار اختب .6
أـ زادت أك قمػت عػف ذلػؾ. كلقػد اسػتخدمو الباحػث لمتأكػد مػف داللػة  5.5إلى الدرجػة المتكسػطة كىػي 

 المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

 .(Linear Regression- Model Multiple) المتعدد تحميؿ االنحدار الخطينمكذج أ .7

 ت( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقػاIndependent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  .8
 ذات داللة إح ائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. 

( لمعرفػة مػا (One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم .9
  فركقات ذات داللة إح ائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.إذا كاف ىناؾ 

 
 الممخص

جراءاتيػػا، كأشػػار إلػػى اعتمػػاده المػػنيج الك ػػضي  اسػػتعرض الباحػػث فػػي ىػػذا الض ػػؿ منيجيػػة الدراسػػة كا 
التحميمي، كما أكضح الباحث م ادر جمع البيانػات كالمعمكمػات التػي اسػتخدميا فػي الدراسػة بنكعييػا الثانكيػة 

افية بػكزارة التربيػة كالتعمػيـ جميػع العػامميف فػي الكظػائؼ اإلشػر  المكػكف مػفكاألكلية، كاستعرض مجتمع الدراسػة 
ـ  . ا( مكظضنػػػ496غػػػزة كعػػػددىـ )-العػػػالي الضمسػػػطينية اسػػػتثناء العػػػامميف فػػػي كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي  كقػػػد تػػػ
بسػػػبب ظػػػركؼ االحػػػتالؿ كعػػػدـ إمكانيػػػة الك ػػػكؿ إلييػػػا، إضػػػافةن إلػػػى اإلغالقػػػات كالحػػػكاجز   بالضػػػضة الغربيػػػة

ـ   اإلسرائيمية. ـ    ح ر الشامؿاستخداـ أسمكب ال كت تكزيع االسػتبانة  نظرنا ل غر حجـ مجتمع الدراسة، حيث ت
%(، كاسػػػتخدـ 87.1( اسػػػتبانة، بنسػػػبة اسػػػترداد )474أفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة، كقػػػد تػػػـ اسػػػترداد ) جميػػػععمػػػى 

النيػائي، الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات، كأكضح الباحث الخطكات التي اتبعيا إلعداد االستبانة بشكميا 
ـ   اسػػتخداميا لمتحقػػؽ مػػف  ػػدؽ كثبػػات االسػػتبانة، كأخيػػرنا تػػـ عػػرض األدكات  كمػػف ثػػـ أكضػػح الطػػرؽ التػػي تػػ

اإلح ائية المستخدمة في ىذه الدراسة. كعميو، سيتـ تناكؿ مكضكع تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسػة 
 .اآلتيشاء اهلل في الض ؿ  كمناقشتيا إف  

 
 



 انفصم اخلايس
 

 حتهيم انبياناث واختبار فرضياث انذراست ويناقشتها
 

 تمييد
   الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية. 5.4
 تحميل فقرات الستبانة. 1.4
 اختبار الفرضيات. 2.4

 الممخص
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 الفصل الخامس
 واختبار فرضيات الدراسةتحميل البيانات 

 تمييد:
، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةا ليتضمف ىذا الض ؿ عرضن 

ـ   ،كاستعراض أبرز نتائج االستبانة ،أسئمة الدراسة كالكقكؼ  فقراتيا،التك ؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ  كالتي ت
 ،(المحافظة الخبرة،سنكات  ، نكع التعييف، العمر،)المؤىؿ العممي :عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى

ـ    لذا ـ   الدراسة، استبانةإجراء المعالجات اإلح ائية لمبيانات المتجمعة مف  ت استخداـ برنامج الرـز  إذ ت
 لمح كؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا (SPSS)اإلح ائية لمدراسات االجتماعية 

 الض ؿ. 
 
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية: 5.4

 كفيما يمي عرض لخ ائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخ ية.
 :عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 5.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 74.9 128 ذكر
 25.1 43 أنثى

 100.0 171 المجموع
 

ىػػذه األعػػداد متكافقػػة نسػػبينا مػػع الضػػرؽ فػػي نسػػبة أعػػداد المػػكظضيف الػػذككر  كيرجػػع الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أفَّ 
ات العمػػؿ باإلضػػافة إلػػى أفَّ قػػدرة الػػذككر عمػػى التعامػػؿ مػػع متطمبػػ، كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػاليي كاإلنػػاث فػػ

بشػػكؿ أكبػػر، ككػػذلؾ فتػػرات تغيػػب اإلنػػاث المتكػػررة بسػػبب رعايػػة األبنػػاء كاألسػػرة،  كتحمػػؿ األعبػػاء فػػي الػػكزارة
إضافة إلى الثقافة السائدة في المجتمع الضمسػطيني  كالتػي تنظػر بشػكؿ سػمبي إلػى سػاعات عمػؿ المػرأة لضتػرات 

كػػزم للح ػػاء نظػػرنا لتكافقيػػا مػػع التقػػارير ال ػػادرة عػػف الجيػػاز المر   ىػػذه النسػػبة منطقيػػة كػػذلؾ فػػإفَّ  ،طكيمػػة
نسػبة المػرأة العاممػة  ( حكؿ مسح القكل العاممة في فمسػطيف، حيػث أكضػح التقريػر أفَّ 1447الضمسطيني لعاـ )
لكتركنػػػػي لمجيػػػػاز المركػػػػزم للح ػػػػاء %( )المكقػػػػع اإل84.6نسػػػػبة الػػػػذككر ) %(، بينمػػػػا49.1فػػػػي فمسػػػػطيف )
 الضمسطيني(.
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 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب العمر(: توزيع 1.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر
 7.0 12 عاـ 34أقؿ مف 

 33.9 58 عاـ 14أقؿ مف  -34
 35.7 61 عاـ 54أقؿ مف  -14
 23.4 40 عاـ 64أقؿ مف  -عاـ 54

 100.0 171 المجموع
 

ىػذه النسػبة تعكػس العمػر الػذم ي ػؿ إليػو العػدد األكبػر مػف العػامميف كىػك  كيعػزك الباحػث ذلػؾ إلػى أفَّ 
عػػاـ(، كىػػك العمػػر الػػذم يكػػكف فيػػو الضػػرد فػػي قمػػة  14أقػػؿ مػػف  -34عػػاـ(، كمػػف ) 54أقػػؿ مػػف  -14مػػف )

ىػػذه الضئػػات العمريػػة ىػػي األكثػػر خبػػرة كفعاليػػة فػػي مجػػاؿ العمػػؿ كالنشػػاط  عطائػػو الػػكظيضي، إضػػافةن إلػػى  أفَّ 
مػا تقػدـ المكظػؼ فػي السػف تقػدـ فػي العمػـ كالخبػرة كالممارسػة و كم  بالشكؿ المطمكب، كأنَّػ الكزارةىداؼ كتحقيؽ أ

بسػػػبب  عػػػدة التكظيػػػؼ متكقػػػؼ فػػػي الػػػكزارة منػػػذ سػػػنكات إضػػػافةن إلػػػى أفَّ  ،العمميػػػة فػػػي مجػػػاؿ عممػػػو كتخ  ػػػو
 االنقساـ.
 

 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع  -
 الدراسة حسب المؤىل العمميعينة (: توزيع 2.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 1.2 2 ةدكتكرا
 20.5 35 ماجستير
 78.4 134 بكالكريكس
 100.0 171 المجموع

 
ىػـ مػف  النسػبة األكبػر لمعػامميف فػي كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي فَّ مػف خػالؿ الجػدكؿ السػابؽ أ يتضح

تقػـك عمػى  السياسػة العامػة لمتكظيػؼ فػي الػكزارة حممة شيادة البكالكريكس، كيرجع الباحث تمؾ النتيجػة إلػى أفَّ 
ىػػذه النتيجػػة تنسػػجـ مػػع كػػكف  ، كمػػا أفَّ فػػي الػػكزارة الشػػيادة الجامعػػة األكلػػى )البكػػالكريكس( كمتطمػػب تكظيػػؼ

ا سبة عاليػة مػف حممػة الشػيادة الجامعيػة األكلػى، كمػا كتكجد بو ن ،المجتمع الضمسطيني مف أكثر الشعكب تعميمن
ممػا يعنػي تػكفر  ىػي نسػبة معتبػرة  ( العػامميف فػي الػكزارةنسبة حممة الشيادات العميا )الماجسػتير كالػدكتكراة أفَّ 

 الخبرة كالمعرفة الكافية.
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 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -
 المسمى الوظيفيعينة الدراسة حسب (: توزيع 3.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 1.2 2 مدير عاـ

 7.0 12 نائب مدير عاـ
 13.5 23 مدير دائرة
 50.3 86 رئيس قسـ
 28.1 48 رئيس شعبة
 100.0 171 المجموع

 
 وألنَّ   األكبر ىي إدارم رئيس قسـ فئة نسبة أفَّ  الكظيضي لممسمى كفقنا الدراسة عينة تكزيع مف يتضح

 االحتياجات لسد إدارات الكزارة مختمؼ في لمعمؿ كبير بشكؿ الضئة ليذه الكزارة تحتاج العمؿ لطبيعة تبعنا
 . الكزارة في عالمتب التنظيمي لمييكؿ كفقنا طبيعية النتيجة ىذه تعتبر لذلؾ المختمضة، الكظيضية

 
 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع  (:4.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة

 4.7 8 سنكات 5أقؿ مف 
 23.4 40 سنكات 44إلى أقؿ مف  5مف 
 35.1 60 سنة 45إلى أقؿ مف  44مف 

 36.8 63 سنة فأكثر 45
 100.0 171 المجموع

 
مياميـ  الممارسةىذه النسبة تعكس مدل تمتع العامميف بالخبرة العممية التي تؤىميـ  يرل الباحث أفَّ  

سنكات الخدمة الطكيمة مف  الكظيضية، مما ييعطي ذلؾ مؤشرات جيدة تيالئـ طبيعة ىذه الدراسة، حيث إفَّ 
مما يدعـ   عاليشأنيا أف تينتج عامميف قادريف عمى المساىمة في تحقيؽ أىداؼ كزارة التربية كالتعميـ ال

 ك كليا نحك تحسيف أدائيا.
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 :(Ozen et al., 2012)المحك المعتمد في الدراسة 
 المتكسطات ترتيبعمى  الباحث داعتم االستجابة، مستكل عمى كالحكـ الدراسة نتائج لتضسير

 مكافقةال درجة ثالباح حدد كقد مجاؿ، كؿ في الضقرات كمستكل ةانالستبل المجاالت مستكل عمى الحسابية
 :آلتيا الجدكؿ في مكضح ىك كما ،لمدراسة المعتمد المحؾ حسب

  

 المحك المعتمد في الدراسة: (5.4جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 امنخضضة جدن  18% -44مف % 1 - 2.80مف 
 منخضضة 16% - 18أكبر مف % 2.80 - 4.60 أكبر مف 
 متكسطة  61%-% 16أكبر مف  4.60 – 6.40أكبر مف 
 كبيرة 81%- 61أكبر مف % 6.40 – 8.20أكبر مف 
 اكبيرة جدن  444% -81أكبر مف % 10 -  8.20أكبر مف

                   Source: (Ozen, G., Yaman, M. and Acar, G. 2012). 
 

 :تحميل فقرات الستبانة 1.4
 "التوجو الستراتيجي: تحميل فقرات "أوًل 
 " الرؤية تحميل فقرات مجال " -

ـ   درجػة لمعرفػة  tكقيمػة اختبػار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالػكزف النسػبي كالترتيػباستخداـ  ت
 (.7.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

 

فقرة من لكل  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (6.4جدول )
 "فقرات مجال "الرؤية

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

تمتمؾ الػكزارة رؤيػة اسػتراتيجية   .4
 0.000 16.82 كبيرة 1 76.78 1.69 7.68 كاضحة كمحددة لممستقبؿ.

تيعمػػػػػػػػف الػػػػػػػػكزارة عػػػػػػػػف رؤيتيػػػػػػػػا   .1
 0.000 17.62 كبيرة 2 75.53 1.52 7.55 كتحاكؿ تطكيرىا باستمرار.

 0.000 14.00 كبيرة 4 70.94 1.48 7.09 يعرؼ العاممكف رؤية الكزارة.  .3

تحضػػػػػػز الرؤيػػػػػػة العػػػػػػامميف فػػػػػػي   .1
 0.000 13.43 كبيرة 5 70.47 1.51 7.05 الكزارة نحك اإلنجاز العالي.

5.  
تقكد رؤية الكزارة عممية 

التنظيمي نحك الكضع التغيير 
 المأمكؿ.

 0.000 15.07 كبيرة 3 71.40 1.42 7.14

تشارؾ المستكيات اإلدارية   .6
 0.000 10.68 كبيرة 6 67.86 1.56 6.79 المختمضة في كضع الرؤية.

 0.000 17.27 كبيرة  72.20 1.30 7.22 اجميع فقرات المجال معً 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:7.5مف جدكؿ )

 ((7.68تمتمؾ الكزارة رؤية استراتيجية كاضحة كمحددة لممستقبؿ" يساكم كلى "األلمضقرة المتكسط الحسابي  -
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف  ، كىذا يعني أفَّ (%(76.78( أم أف الكزف النسبي 44)الدرجة الكمية مف 

امتالؾ رؤية كاضحة لمعمؿ كاستراتيجيات  أفَّ  إلى كيرجع الباحث النتيجةقبؿ أفراد العينة عمى ىذه الضقرة. 
تنضيذىا عمى أرض الكاقع سمة ميمة لمكزارة كالعامميف فييا الذيف يت ضكف بالع رية أك الحداثة، إذ بدكف 

  رؤية ال يمكف تحقيؽ النجاح االستراتيجي باعتبارىا المكجو العاـ لتحقيؽ أىداؼ الكزارة.  
 (6.79)تشارؾ المستكيات اإلدارية المختمضة في كضع الرؤية" يساكم السادسة "لمضقرة المتكسط الحسابي  -

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  ، كىذا يعني أفَّ (%(67.86الكزف النسبي  أم أف  
مشاركة المستكيات اإلدارية في كضع الرؤية االستراتيجية لمكزارة تيساىـ  كيضسر الباحث النتيجة أفَّ  الضقرة.
خمؽ درجة عالية مف التكامؿ كالتنسيؽ في البيئة التنظيمية تتضمف مشاركة جميع المستكيات في 

التنبؤ بنتائج  ، إضافة إلى دقةكتشجع العامميف عمى التطمع كالتقييـ كقبكؿ بدائؿ متعددة ،اإلدارية
، لذلؾ تحرص الكزارة عمى مشاركة المستكيات اإلدارية كتقدير الضرص المستقبمية االستراتيجية الت رفات

 .المختمضة بكضع رؤيتيا
أم أف الكزف النسبي  (7.22)الرؤية" يساكم لمجاؿ "المتكسط الحسابي  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأفَّ  -

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.  ، كىذا يعني أفَّ (%(72.20
كيعزك الباحث النتيجة أف كزارة التربية كالتعميـ العالي تعتبر الرؤية ىي أكثر مف مجرد تخطيط مف أجؿ 
تنضيذ األنشطة كالمشاريع كالبرامج المختمضة، بؿ ىي عبارة عف ت كر لما ستككف عميو الكزارة في 

ا فيي تمثؿ بيانن المس تككف رؤيتيا جذابة  عف السياسات العميا لمكزارة، كعميو، سعت الكزارة أف   اتقبؿ، كأيضن
كت، اتضقت نتائج الدراسة مع دراسة )زقك  بشكؿ كاضح، كتمثؿ تحدينا جزئينا يستحؽ العمؿ مف أجمو.

كزارة الداخمية كاألمف %( في 61.48الرؤية بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )( حيث جاء بيعد 1448
الرؤية بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ( حيث جاء بيعد 1448، خميسكدراسة )، الكطني الضمسطيني

( حيث جاء 1441ات، كدراسة )الزريق، في المديرية العامة لممناىج في كزارة التربية العراقية %(78.4)
كاختمضت نتائج  الم ارؼ التجارية األردنية. %( في71.6الرؤية بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )بيعد 

( حيث جاء بيعد الرؤية بدرجة مكافقة كبيرة جدنا كبكزف نسبي 1446الدراسة مع دراسة )شنتير، 
سماع %( في شركة زيف العراؽ لالت االت،85.14) ( حيث جاء بيعد 1446يؿ، كدراسة )الطائي كا 

كدراسة  %( في كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي،85.14الرؤية بدرجة مكافقة كبيرة جدنا كبكزف نسبي )
%( في شركتي 16.6كبكزف نسبي ) الرؤية بدرجة مكافقة متكسطة جاء بيعد( حيث 1441)حسف، 

الرؤية بدرجة مكافقة ( حيث جاء بيعد 1448رم، كدراسة )بك الحكماء كنينكل لم ناعات الدكائية،
بيعد  ( حيث جاء1443كدراسة )أحمد،  لمالية الضمسطينية،%( في كزارة ا19.11متكسطة كبكزف نسبي )
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كيعزك . %( في معمؿ األلبسة الجاىزة في المك ؿ19.11الرؤية بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف نسبي )
الباحث االختالؼ بيف نتائج دراستو كنتائج الدراسات السابقة إلى اختالؼ حقؿ التطبيؽ كتبايف الثقافات 

ظمات المبحكثة، إضافةن إلى ظركؼ البيئة الضمسطينية التي تعاني مف مشكالت لدل العامميف في المن
 .كزارة التربية كالتعميـ العالياقت ادية كسياسية انعكست سمبنا عمى طبيعة عمؿ 

 
 "الرسالةتحميل فقرات مجال " -

ـ   درجػة لمعرفػة  tكقيمػة اختبػار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالػكزف النسػبي كالترتيػباستخداـ  ت
 (.8.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

 
لكل فقرة  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (7.4جدول )

 "الرسالةمن فقرات مجال "
 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

4.  
تت ؼ رسالة الكزارة بالشمكؿ 

 كالكاقعية.
 0.000 16.61 كبيرة 4 74.74 1.55 7.47

1.  

رسالة الكزارة شاممة بحيث 
تسمح ليا باستثمار الضرص 
كالتطكير كالتحسيف نحك 

 األفضؿ.

 0.000 17.33 كبيرة 5 73.80 1.42 7.38

3.  
تتضمف رسالة الكزارة قيميا 

ة عمميا كأىـ كمعتقداتيا كماىي  
 ما يميزىا.

 0.000 18.87 كبيرة 3 75.06 1.39 7.51

1.  
كفؽ رسالة التقـك الكزارة بإعداد 

 0.000 19.88 كبيرة 1 75.91 1.37 7.59 اإلمكانات كالمكارد المتكفرة.

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

5.  
تطمح الكزارة إلي اؿ رسالتيا 
إلى العامميف لغرض رفع كضاءة 

 األداء.
 0.000 18.47 كبيرة 2 75.61 1.46 7.56

تشارؾ المستكيات اإلدارية   .6
 .رسالةالالمختمضة في كضع 

 0.000 10.33 كبيرة 6 66.29 1.43 6.63

 0.000 20.61 كبيرة  73.57 1.18 7.36 اجميع فقرات المجال معً 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:8.5مف جدكؿ )

كفؽ اإلمكانات كالمكارد المتكفرة" يساكم  رسالةالتقكـ الكزارة بإعداد الرابعة "لمضقرة المتكسط الحسابي  -
، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة (%(75.91الكزف النسبي  ( أم أف  44)الدرجة الكمية مف  (7.59)

يتـ تحديد  كزارةفي ضكء رسالة الكيرجع الباحث ذلؾ إلى أنو كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الضقرة. 
لذلؾ ىداؼ المرحمية االخرل. نجازىا عمى المدل البعيد كاشتقاؽ األإىداؼ االستراتيجية المطمكب األ

مكاناتيا كمكاردىا المتكفرة  حتى تستطيع تحقيؽ تعمؿ الكزارة عمى كضع رسالة منسجمة كتتناسب كا 
 .االقت ادية التي تمر بيا غزةبسبب الظركؼ السياسية ك   يناأىدافيا في ضكء إمكاناتيا الضعيضة حال

 (6.63)" يساكم رسالةالتشارؾ المستكيات اإلدارية المختمضة في كضع السادسة "لمضقرة المتكسط الحسابي  -
بؿ أفراد العينة عمى ىذه ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف ق ، كىذا يعني أفَّ (%(66.29الكزف النسبي  أم أفَّ 
كيضسر الباحث النتيجة أف رسالة الكزارة تعكس حقيقة العمؿ كتكضح نكع الخدمة التي تقدميا  الضقرة.
زارة، إضافة إلى تكضيح سياساتيا كمنيجيا ما إذا كانت تقميدية أك تشجع عمى االبتكار، كتكضح الك 

ا عالقتيا بالعامميف في الكزارة كالمستضيديف بشكؿ عاـ مف خدماتيا، لذلؾ مشاركة المستكيات  فإفَّ   أيضن
 .كالتنسيؽ في البيئة التنظيميةخمؽ درجة عالية مف التكامؿ اإلدارية في كضع رسالة لمكزارة تيساىـ في 

الكزف النسبي  أم أفَّ  ((7.36" يساكم رسالةاللمجاؿ "المتكسط الحسابي  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأفَّ  -
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.  ، كىذا يعني أفَّ (%(73.57

للدارة العميا  تمثؿ دليالن كيعزك الباحث النتيجة أف ك كؿ الكزارة ألىدافيا االستراتيجية يحتاج إلى رسالة، 
لمكزارة، كفي ضكئيا تحدد المسؤكليات، فرسالة الكزارة تمثؿ تكجييا االستراتيجي، كرغـ الظركؼ التي تمر 

كىي ضماف تكفير التعميـ  ،لتيا كاضحة كمحددةبيا كزارة التربية كالتعميـ العالي إال أنيا حافظت عمى رسا
لمجميع، كتحسيف نكعيتو كمعاييره مف أجؿ تمبية احتياجات المتعمميف لمتكيؼ مع متطمبات ىذا الع ر، 

كالقدرة عمى التضكير  ،كتكفير بيئة متكازنة كسميمة تؤىؿ لمدفاع عف الحقكؽ الكطنية كأداء الكاجبات بكضاءة
كاتضقت نتائج الدراسة مع دراسة  سالمي كاالنتماء إلى المجتمعات العربية كالدكلية.كتقكية فيميـ بالديف اإل

%( في كزارة الداخمية 67.79بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) الدراسة( حيث جاء بيعد 1448، )زقكت
بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف  الرسالة( حيث جاء بيعد 1448، كدراسة )خميس كاألمف الكطني الضمسطيني،

( 1447كدراسة )محمد كخمؼ، %( في المديرية العامة لممناىج في كزارة التربية العراقية، 76.4نسبي )
كدراسة )أحمد، ، مانة بغدادأ%( في 69.1بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) الرسالةحيث جاء بيعد 

%( في معمؿ األلبسة الجاىزة 65.81زف نسبي )بدرجة مكافقة كبيرة كبك  ةالرسال( حيث جاء بيعد 1443
بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي  الرسالة( حيث جاء بيعد 1441كدراسة )الزريقات،  في المك ؿ،

( حيث جاء 1448كاختمضت نتائج الدراسة مع دراسة )بكرم،  %( في الم ارؼ التجارية األردنية.76.6)
كدراسة  %( في كزارة المالية الضمسطينية،51.43نسبي )بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف  الرسالةبيعد 
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سماعيؿ،  %( 87.56بدرجة مكافقة كبيرة جدنا كبكزف نسبي ) الرسالة( حيث جاء بيعد 1446)الطائي كا 
بدرجة مكافقة  الرسالة( حيث جاء بيعد 1441كدراسة )حسف،  في كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي،

كيعزك الباحث في شركتي الحكماء كنينكل لم ناعات الدكائية.  %(16.6متكسطة كبكزف نسبي )
االختالؼ بيف نتائج دراستو كنتائج الدراسات السابقة إلى اختالؼ حقؿ التطبيؽ كتبايف الثقافات لدل 
العامميف في المنظمات المبحكثة، إضافةن إلى ظركؼ البيئة الضمسطينية التي تعاني مف مشكالت 

 .رننة بالمنظمات األخرل في دكؿ أكثر استقرارنااسية مقااقت ادية كسي
 
 "األىداف الستراتيجيةتحميل فقرات مجال " -

درجػة لمعرفػة  tكقيمػة اختبػار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالػكزف النسػبي كالترتيػبتـ استخداـ 
 (.9.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة  tوقيمة اختبار والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي : (8.4جدول )

 "األىداف الستراتيجيةمن فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

4.  
طكيمة األجؿ  اتمتمؾ الكزارة أىدافن 
 تعمؿ عمى تحقيقيا.

 0.000 15.28 كبيرة 1 74.04 1.63 7.40

1.  
أىداؼ الكزارة محضزة لقدرات 
كميارات العامميف مف أجؿ 
 التطكير كتحسيف مستكل األداء.

 0.000 14.68 كبيرة 3 71.52 1.47 7.15

3.  
يتـ تحكيؿ األىداؼ العامة إلى 
أىداؼ تشغيمية تتحقؽ عمى 

 كالق ير.المستكل المتكسط 
 0.000 15.25 كبيرة 5 70.82 1.36 7.08

األىداؼ التي تضعيا  تحقؽ الكزارة  .1
 0.000 19.23 كبيرة 2 73.98 1.29 7.40 ات المتاحة.كفؽ اإلمكان

5.  
أىداؼ الكزارة كاضحة كمضيكمة 
 لدل جميع العامميف في الكزارة.

 0.000 13.93 كبيرة 4 71.23 1.52 7.12

6.  
الكزارة  يشارؾ في  ياغة أىداؼ

جميع األطراؼ المسؤكلة عف 
 تحقيقيا.

 0.000 11.38 كبيرة 6 69.30 1.64 6.93

 0.000 17.64 كبيرة  71.81 1.25 7.18 اجميع فقرات المجال معً 
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  ( يمكف استخالص ما يمي:9.5مف جدكؿ )
 (7.40)" يساكم طكيمة األجؿ تعمؿ عمى تحقيقيا اتمتمؾ الكزارة أىدافن كلى "األلمضقرة المتكسط الحسابي  -

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف  ، كىذا يعني أفَّ (%(74.04( أم أف الكزف النسبي 44)الدرجة الكمية مف 
كيعزك الباحث النتيجة إلى امتالؾ الكزارة خطة استراتيجية خمسية قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الضقرة. 
تساعد األىداؼ اإلدارة العميا في تحديد التي تعمؿ عمى تحقيقيا، حيث تشتمؿ عمى أىدافيا االستراتيجية 

كتمثؿ األىداؼ نقطة  كتحديد أدكارىـ في الييكؿ التنظيمي، ،السمطات كالمسؤكليات لألفراد كاألقساـ
يا نقطة النياية التي تمتقي عندىا مختمؼ ز التي تبنى عمييا مدخالت العممية التربكية، كما أنَّ االرتكا

 في أثناء التقزيـ الشامؿ لمعممية التعميمية.مدخالت 
يشارؾ في  ياغة أىداؼ الكزارة جميع األطراؼ المسؤكلة عف السادسة "لمضقرة المتكسط الحسابي  -

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف  كىذا يعني أفَّ  (،%(69.30الكزف النسبي  أم أفَّ  (6.93)تحقيقيا" يساكم 
الكزارة تضع أىدافيا االستراتيجية مف خالؿ  كيعزك الباحث ذلؾ إلى أفَّ قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الضقرة. 

رة عالية القيادات العميا فييا، كبمشاركة جميع المستكيات اإلدارية المسؤكلة عف تحقيقيا، كىذا يتطمب ميا
 في األداء مف خالؿ المشاركة الضاعمة مف العامميف.

أم أف  (7.18)" يساكم األىداؼ االستراتيجيةلمجاؿ "المتكسط الحسابي  بأفَّ  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ -
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  ، كىذا يعني أفَّ (%(71.81الكزف النسبي 

إلدارة إذ ال يمكف قياـ ا األىداؼ مف أىـ عنا ر عممية التخطط، الباحث النتيجة بأفَّ  كيضسرالمجاؿ. 
بني عمميات التنبؤ، تى فى  ،إلى تحقيقيا كزارةأىداؼ كاضحة تسعى ال التخطيطية دكف كجكد ابكظيضتي العميا

 األىداؼكتيعد . عد المكازنات كالبرامج لتحقيؽ أىداؼ معينةكتؤسس السياسات اإلجراءات كالقكاعد، كتي 
في الكزارة، كتيسيـ في تحديد مراكز المسؤكلية، كتضكيض السمطة، كما تيسيـ  القرارات التخاذ امرشدن 

كاتضقت نتائج الدراسة مع دراسة  األىداؼ في بياف نكعية العالقات السائدة بالكزارة كعالقتيا ببيئتيا.
%( في كزارة الداخمية 69.14بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) ( حيث جاء بيعد األىداؼ1448، )زقكت

بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف  ألىداؼ( حيث جاء بيعد ا1448كدراسة )خميس،  كاألمف الكطني الضمسطيني،
( 1447%( في المديرية العامة لممناىج في كزارة التربية العراقية، كدراسة )محمد كخمؼ، 84.4نسبي )

، كدراسة )شنتير، مانة بغدادأ%( في 69.4بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) ىداؼألحيث جاء بيعد ا
%( في شركة زيف العراؽ 79.6( حيث جاء بيعد األىداؼ بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )1446

بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي  ألىداؼ( حيث جاء بيعد ا1443كدراسة )أحمد، لالت االت، 
( حيث جاء بيعد 1441كدراسة )الزريقات،  ؿ األلبسة الجاىزة في المك ؿ،%( في معم65.14)
كاختمضت نتائج  %( في الم ارؼ التجارية األردنية.73.1بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) ألىداؼا

بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف نسبي  ألىداؼ( حيث جاء بيعد ا1448الدراسة مع دراسة )بكرم، 
سماعيؿ،  المالية الضمسطينية،%( في كزارة 53.85)  ألىداؼ( حيث جاء بيعد ا1446كدراسة )الطائي كا 
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كدراسة  %( في كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي،95.41بدرجة مكافقة كبيرة جدنا كبكزف نسبي )
%( في شركتي 16.6بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف نسبي ) ألىداؼ( حيث جاء بيعد ا1441)حسف، 

 ل لم ناعات الدكائية.الحكماء كنينك 
 

 "القيمتحميل فقرات مجال " -

ـ   درجػة لمعرفػة  tكقيمػة اختبػار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالػكزف النسػبي كالترتيػباستخداـ  ت
 (.44.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

 tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (50.4جدول )
 "القيملكل فقرة من فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

ػػػػػػ  .4 كمعتقػػػػػػدات  اتمتمػػػػػػؾ الػػػػػػكزارة قيمن
 0.000 19.12 كبيرة 1 75.85 1.43 7.58 محددة تسعى لمحضاظ عمييا.

الػػكزارة بم ػػداقية كشػػضافية تتعامػػؿ   .1
 0.000 13.83 كبيرة 2 70.00 1.42 7.00 مع جميكر المستضيديف.

تعتمػػػػد الػػػػكزارة مبػػػػدأ العدالػػػػة فػػػػي   .3
 0.000 8.05 كبيرة 5 65.09 1.64 6.51 التعامؿ مع العامميف.

تيسيـ القيـ السائدة في الكزارة فػي   .1
 0.000 11.09 كبيرة 4 66.20 1.32 6.62 تحقيؽ رسالتيا كأىدافيا.

 مثػؿ: ،تسعى الػكزارة إلػى نشػر قػيـ  .5
 0.000 10.77 كبيرة 3 67.89 1.57 6.79 كالنزاىة كالشضافية. اإلخالص

6.  

بالمعػػػػػػػػػػػػػػايير  فمكظضػػػػػػػػػػػػػك اليمتػػػػػػػػػػػػػـز 
األخالقيػػػػة مثػػػػؿ: الحياديػػػػة، كعػػػػدـ 
اسػػػػػػػػػػػػتغالؿ السػػػػػػػػػػػػمطة ألغػػػػػػػػػػػػراض 

 شخ ية.

 0.000 7.33 كبيرة 6 64.24 1.64 6.42

 0.000 13.49 كبيرة  68.23 1.28 6.82 اجميع فقرات المجال معً 

 ( يمكف استخالص ما يمي:44.5مف جدكؿ )
 ((7.58تمتمؾ الكزارة قيـ كمعتقدات محددة تسعى لمحضاظ عمييا" يساكم كلى "لمضقرة األالمتكسط الحسابي  -

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف  ، كىذا يعني أفَّ (%(75.85الكزف النسبي  ( أم أفَّ 44)الدرجة الكمية مف 
كيرجع ذلؾ إلى أف المحرؾ الرئيسي لممارسات العامميف في كزارة التربية قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الضقرة. 

 كالتعميـ ىي القكانيف كاألنظمة كمف ثـ القيـ التي تستند إلييا الكزارة في عمميا.
مثؿ: الحيادية، كعدـ استغالؿ ، بالمعايير األخالقية  المكظضكفيمتـز السادسة "لمضقرة المتكسط الحسابي  -

ىناؾ  ، كىذا يعني أفَّ (%(64.24أم أف الكزف النسبي  (6.42)السمطة ألغراض شخ ية" يساكم 
تعدد الم ادر التي كيضسر الباحث النتيجة إلى مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الضقرة. 
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 ،كاألعراؼ ،كالتقاليدعادات كال ،الديف مؿ في كزارة التربية كالتعميـ العالي، كييعدأخالقيات العتستند عمييا 
كالخبرة  ،كظيكر الجماعات المرجعية كالقادة كاألحزاب السياسية ،كالتككيف العائمي ،كالثقافة الكطنية

كيمتـز  الكزارة ساىـ في تشكيؿ أخالقيات األعماؿ فيتي  يا م ادرى جميع تيع   عامميفالعممية كالعممية لم
 .الجميع بيا

الكزف النسبي  أم أفَّ  (6.82)القيـ" يساكم لمجاؿ "المتكسط الحسابي  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأفَّ  -
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.  ، كىذا يعني أفَّ (%(68.23

كيؤمف بيا جميع العامميف  كزارة،كثقافية تتضؽ عمييا المعايير أخالقية كيعزك الباحث النتيجة إلى كجكد 
عمى تكجيو كضبط األداء نحك ، حيث تعمؿ القيـ المستكيات لخمؽ االنسجاـ كالترابط فيما بينيـ جميعمف 

( حيث جاء بيعد 1448كاتضقت نتائج الدراسة مع دراسة )زقكت، ة لمكزارة. تحقيؽ األىداؼ االستراتيجي
كدراسة  %( في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الضمسطيني،73.34بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) القيـ

%( في المديرية العامة 76.4بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) قيـ( حيث جاء بيعد ال1448)خميس، 
بدرجة مكافقة كبيرة  ( حيث جاء بيعد القيـ1441كدراسة )الزريقات، لممناىج في كزارة التربية العراقية، 

%( في الم ارؼ التجارية األردنية. كاختمضت نتائج الدراسة مع دراسة )بكرم، 74.1كبكزف نسبي )
%( في كزارة المالية 57.47( حيث جاء بيعد القيـ بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف نسبي )1448

سماعيؿ،  مكافقة كبيرة جدنا كبكزف  ( حيث جاء بيعد القيـ بدرجة1446الضمسطينية، كدراسة )الطائي كا 
( حيث جاء بيعد القيـ 1443%( في كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، كدراسة )أحمد، 94.88نسبي )

%( في معمؿ األلبسة الجاىزة في المك ؿ، كدراسة 64.81بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف نسبي )
%( في شركتي الحكماء 54.1نسبي )( حيث جاء بيعد القيـ بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف 1441)حسف، 

 كنينكل لم ناعات الدكائية.
 

 التوجو الستراتيجي تحميل جميع فقرات -

درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 (.44.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

 

لجميع  tوقيمة اختبار الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط : (55.4جدول )
 "التوجو الستراتيجي" فقرات

المتوسط  المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 17.27 كبيرة 1 72.20 1.30 7.22 الرؤية.
 0.000 20.61 كبيرة 4 73.57 1.18 7.36 .رسالةال

 0.000 17.64 كبيرة 3 71.81 1.25 7.18 .األىداؼ االستراتيجية
 0.000 13.49 كبيرة 1 68.23 1.28 6.82 القيـ.

 0.000 19.34 كبيرة  71.45 1.11 7.15 "التوجو الستراتيجيجميع فقرات "
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 (7.15)يسػػاكم  التكجػػو االسػػتراتيجيالمتكسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات  أفَّ  ( تبػػيفَّ 44.5مػػف جػػدكؿ )
ىناؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة مػف قبػؿ  كىذا يعني أفَّ  ،(%(71.45الكزف النسبي  ( أم أفَّ 44)الدرجة الكمية مف 

يجي التكجػػو االسػػترات أفَّ كيعػػزك الباحػػث النتيجػػة إلػػى  .بشػػكؿ عػػاـ التكجػػو االسػػتراتيجيأفػػراد العينػػة عمػػى فقػػرات 
األجػؿ الطكيػؿ، كجعػؿ لكزارة التربية كالتعميـ العالي ييعد األساس في تحقيؽ التميز في األداء الكمػي لمػكزارة فػي 

تكحيػد كتنسػيؽ جميػع الجيػكد كييساىـ فػي ف ب ضة دائمة أكثر استجابة ككعينا بظركؼ البيئة كتغيراتيا، يالمدير 
، اسػػػتراتيجينا الميمػػػةالتركيػػػز الكاضػػػح عمػػػى األمػػػكر كالمسػػػائؿ ات نحػػػك األىػػػداؼ كالغايػػػات المحػػػددة، ك أك اإلدار 

 المػديريفتنميػة التضاعػؿ بػيف ؤية كتضكير استراتيجي طكيؿ المدل، كيعمػؿ عمػى مساعدة المديريف عمى بمكرة ر ك 
 عمى التعامػؿ مػع المشػكالت. دارية عند إعداد أك تنضيذ الخطط، كييحسف قدرة الكزارةمف مختمؼ المستكيات اإل

نػػػػت كجػػػػكد درجػػػػة مكافقػػػػة كبيػػػػرة كبػػػػكزف نسػػػػبي التػػػػي بي  ( 1448قػػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػة مػػػػع دراسػػػػة )زقػػػػكت، كاتض
كدراسػػػة )خمػػػيس، ، فػػػي كزارة الداخميػػػة كاألمػػػف الػػػكطني الضمسػػػطيني%( ألبعػػػاد التكجػػػو االسػػػتراتيجي 67.71)

فػي المديريػة %( ألبعاد التكجػو االسػتراتيجي 78.4نت كجكد درجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )التي بي  ( 1448
نػت كجػكد درجػة مكافقػة كبيػرة التػي بي  ( 1447العامة لممناىج في كزارة التربية العراقية، كدراسة )محمد كخمؼ، 

نػػت ( التػػي بي  1447اف، كدراسػػة )ريػػ، فػػي امانػػة بغػػداد %( ألبعػػاد التكجػػو االسػػتراتيجي74.38كبػػكزف نسػػبي )
، %( ألبعاد التكجو االستراتيجي في المدارس الثانكية بقطاع غزة71.1كجكد درجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )

%( ألبعػػػاد التكجػػػػو 84.1نػػػت كجػػػػكد درجػػػة مكافقػػػة كبيػػػػرة كبػػػكزف نسػػػػبي )( التػػػػي بي  1447كدراسػػػة )فػػػرج اهلل، 
نػت كجػكد درجػة مكافقػة كبيػرة ( التي بي  1447دراسة )غناـ، ك ، االستراتيجي في الشركات ال ناعية الضمسطينية

%( ألبعاد التكجو االستراتيجي في شركات  ناعة األغذية العاممة بقطاع غزة، كدراسة 78.73كبكزف نسبي )
%( ألبعػػاد التكجػػو 71.17نػػت كجػػكد درجػػة مكافقػػة كبيػػرة كبػػكزف نسػػبي )( التػػي بي  1446)الشػػكبكي كآخػػركف، 
نػػت كجػكد درجػػة مكافقػػة ( التػي بي  1445كدراسػة )حسػػنيف، ، الػة الغػػكث الدكليػة بقطػػاع غػػزةاالسػتراتيجي فػػي كك
كدراسػػة ، %( ألبعػػاد التكجػػو االسػػتراتيجي فػػي ككالػػة الغػػكث الدكليػػة بقطػػاع غػػزة71.43كبيػػرة كبػػكزف نسػػبي )

السػتراتيجي %( ألبعػاد التكجػو ا74.8نت كجكد درجػة مكافقػة كبيػرة كبػكزف نسػبي )( التي بي  1441)الزريقات، 
نػػت كجػػكد درجػػة ( التػػي بي  1448كاختمضػػت نتػػائج الدراسػػة مػػع دراسػػة )بكػػرم،  فػػي الم ػػارؼ التجاريػػة األردنيػػة.
%( ألبعػػاد التكجػػو االسػػتراتيجي فػػي كزارة الماليػػة الضمسػػطينية، كدراسػػة 53.58مكافقػػة متكسػػطة كبػػكزف نسػػبي )

سػػػماعيؿ،  %( ألبعػػػاد 91.81رة جػػػدنا كبػػػكزف نسػػػبي )( التػػػي بينػػػت كجػػػكد درجػػػة مكافقػػػة كبيػػػ1446)الطػػػائي كا 
نػت كجػكد درجػة ( التػي بي  1443التكجو االستراتيجي في كزارة التعمػيـ العػالي كالبحػث العممػي، كدراسػة )أحمػد، 

%( ألبعاد التكجو االستراتيجي في معمؿ األلبسة الجاىزة في المك ؿ، 61.94مكافقة متكسطة كبكزف نسبي )
%( ألبعػػاد التكجػػو 17.55نػػت كجػػكد درجػػة مكافقػػة متكسػػطة كبػػكزف نسػػبي )( التػػي بي  1441كدراسػػة )حسػػف، 

 االستراتيجي في شركتي الحكماء كنينكل لم ناعات الدكائية.
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 "ا: تحميل فقرات "التغيير التنظيميثانيً 
 "التغيير في الثقافة التنظيميةتحميل فقرات مجال " -

َـّ  درجػة لمعرفػة  tكقيمػة اختبػار  كالػكزف النسػبي كالترتيػبالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم استخداـ  ت
 (.41.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

 
 tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (51.4جدول )

 "التغيير في الثقافة التنظيميةلكل فقرة من فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

4.  

تميؿ الكزارة إلى إحداث حالة 
التكيؼ بيف ثقافتيا 
كاستراتيجيات التغيير المطبقة 

 فييا.

 0.000 14.84 كبيرة 4 72.28 1.52 7.23

1.  

تحرص اإلدارة العميا في الكزارة 
العامميف عمى اطالع جميع 

فييا عمى التعميمات التي تحكـ 
 عمؿ الكزارة.

 0.000 13.42 كبيرة 2 72.46 1.70 7.25

3.  
تتأثر القيـ اإلدارية السائدة في 
 الكزارة بالتغييرات السائدة فييا.

 0.000 14.81 كبيرة 2 72.46 1.54 7.25

1.  
يسكد ركح التعاكف كالعمؿ 

 0.000 11.92 كبيرة 6 69.47 1.59 6.95 كضريؽ كاحد في الكزارة.

5.  
تعمؿ الكزارة عمى تنمية الرقابة 
الذاتية كاإلحساس بالمسؤكلية 

 لدل العامميف.
 0.000 13.07 كبيرة 5 70.58 1.56 7.06

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

6.  

تشجيع الكزارة العامميف عمى 
تباع مجمكعة مف المعايير ا

األخالقية أك القيـ أك 
المعتقدات كأخذ المبادرة أك 

 لخ.إاتخاذ مكقؼ ناقد ..

 0.000 14.24 كبيرة 1 73.16 1.67 7.32

 0.000 16.00 كبيرة  71.73 1.37 7.17 اجميع فقرات المجال معً 
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 يمي:( يمكف استخالص ما 12.5مف جدكؿ )
تباع مجمكعة مف المعايير األخالقية أك اتشجيع الكزارة العامميف عمى السادسة "لمضقرة المتكسط الحسابي  -

( أم 44)الدرجة الكمية مف  (7.32)لخ" يساكم إ ..أخذ المبادرة أك اتخاذ مكقؼ ناقدالقيـ أك المعتقدات ك
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  ، كىذا يعني أفَّ (%(73.16أف الكزف النسبي 

يمتـز بالعادات كالتقاليد كالقيـ  ،بالضطرة طبيعة المجتمع الضمسطيني متديفه  كيعزك الباحث ذلؾ أفَّ  الضقرة.
تشجع الكزارة العامميف  األخالقية بما يتماشى مع تعاليـ الديف اإلسالمي الحنيؼ، لذلؾ مف الطبيعي أف  

المعايير األخالقية كالقيـ كاحتراـ عادات كتقاليد المجتمع كعدـ الخركج عنيا، كتنمية ركح المبادرة،  إتباع
 كغيرىا.

أم  (6.95)يسكد ركح التعاكف كالعمؿ كضريؽ كاحد في الكزارة" يساكم الرابعة "لمضقرة المتكسط الحسابي  -
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  ، كىذا يعني أفَّ (%(69.47أف الكزف النسبي 

كيرجع ذلؾ إلى اىتماـ الكزارة بزيادة الكضاءة في تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ التعاكف بيف العامميف الضقرة. 
العمؿ عمى تحسيف العالقات في بيئة العمؿ، كرفع الركح المعنكية لمعامميف، بما  إلى كضريؽ، إضافةن 
 دة اإلبداع كاالبتكار في العمؿ.ييساىـ في زيا

أم  (7.17)التغيير في الثقافة التنظيمية" يساكم لمجاؿ "بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي  -
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات  ، كىذا يعني أفَّ (%(71.73أف الكزف النسبي 

الثقافة التنظيمية تتنكع حسب درجة تمسؾ العامميف بيا، فكمما  أفَّ كيعزك الباحث النتيجة إلى ىذا المجاؿ. 
ما كاف ذلؾ دليالن عمى قكة الثقافة التنظيمية، كانت القيـ األساسية لمعمؿ مشتركة كمقبكلة مف الجميع، كم  

كاتضقت نتائج الدراسة كىذه ميزة لممؤسسات التعميمية المستقرة نسبينا كالقكية، تجعميـ أكثر كالء كانتماء ليا. 
( حيث جاء بيعد الثقافة التنظيمية بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي 1447مع دراسة )بعمكشة، 

 (Naveed, et al, 2017)كدراسة %( في مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة، 69.14)
( حيث جاء بيعد الثقافة 1445 كدراسة )أبك حسنيف،حيث جاء بيعد الثقافة التنظيمية بدرجة مكافقة كبيرة، 

كدراسة  %( في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة،74.1التنظيمية بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )
%( 67.6( حيث جاء بيعد الثقافة التنظيمية بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )1445)الطائي كناجي، 

( حيث جاء بيعد الثقافة 1441)العزاكم كالطائي، كدراسة  في مركز البحث كالتطكير النضطي في العراؽ،
%( في الشركة العامة لم ناعات الميكانيكية في 66.1التنظيمية بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )

( حيث جاء بيعد الثقافة التنظيمية بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف 1441كدراسة )أبك سمكت، اإلسكندرية، 
لغكث الدكلية بمحافظات غزة، كاختمضت نتائج الدراسة مع دراسة %( في مدارس ككالة ا75.78نسبي )

%( في 81.1( حيث جاء بيعد الثقافة التنظيمية بدرجة مكافقة كبيرة جدنا كبكزف نسبي )1447)أبك سالـ، 
 .المدارس الحككمية بمحافظات غزة
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 "التغيير في التكنولوجياتحميل فقرات مجال " -

ـ   درجػة لمعرفػة  tكقيمػة اختبػار  كاالنحراؼ المعيارم كالػكزف النسػبي كالترتيػبالمتكسط الحسابي استخداـ  ت
 (.43.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (52.4جدول )

 "التغيير في التكنولوجيامن فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

4.  
يستند العمؿ في الكزارة عمى 
استخداـ التكنكلكجيا المناسبة 

 لعممية التغيير.
 0.000 21.30 كبيرة 3 78.01 1.41 7.80

1.  
دفع التطكر التكنكلكجي الكزارة 

عممية التغيير إلى تبني 
 التنظيمي في الكزارة.

 0.000 19.95 كبيرة 6 76.32 1.40 7.63

3.  

تتكفر برامج الحاسكب 
المياـ  لجميعالضركرية 

الالزمة إلنجاح عممية التغيير 
 التنظيمي.

 0.000 24.34 كبيرة 1 80.41 1.36 8.04

1.  
ييحد استخداـ الكزارة لمتكنكلكجيا 

 مف البيركقراطية في العمؿ.
 0.000 20.96 كبيرة 5 77.43 1.40 7.74

5.  
تتسـ اإلمكانات التكنكلكجية 

 المتكفرة بالكضاءة العالية.
 0.000 24.13 كبيرة 4 77.94 1.24 7.79

6.  
أدت التكنكلكجيا المستخدمة 
في الكزارة إلى تحسيف جكدة 

 الخدمة المقدمة لممستضيديف.
 0.000 23.38 كبيرة 2 80.36 1.41 8.04

 0.000 26.33 كبيرة  78.41 1.16 7.84 االمجال معً جميع فقرات 
 ( يمكف استخالص ما يمي:13.5مف جدكؿ )

المياـ الالزمة إلنجاح عممية  لجميعتتكفر برامج الحاسكب الضركرية الثالثة "لمضقرة المتكسط الحسابي  -
، كىذا (%(80.41الكزف النسبي  ( أم أفَّ 44)الدرجة الكمية مف  (8.04)التغيير التنظيمي" يساكم 

كيضسر الباحث ذلؾ إلى أف كزارة ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الضقرة.  يعني أفَّ 
التربية كالتعميـ العالي الضمسطينية قامت كمنذ سنكات كتماشينا مع رغبتيا في التحكؿ إلنشاء منظكمة 

تيدؼ إلى تحكيؿ العمؿ اإلدارم العادم مف إدارة يدكية إلى إدارة باستخداـ الحاسكب،  ،لكتركنية متكاممةإ
كذلؾ باالعتماد عمى نظـ معمكماتية قكية تساعد في اتخاذ القرار اإلدارم بأسرع كقت كأقؿ تكاليؼ، 

 .كتيساىـ في تكفير مجمكعة مف اإلجراءات الرقابية عمى األعماؿ لضماف إنجازىا بالشكؿ ال حيح
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دفع التطكر التكنكلكجي الكزارة إلى تبني عممية التغيير التنظيمي في الثانية "لمضقرة المتكسط الحسابي  -
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف  ، كىذا يعني أفَّ (%(76.32الكزف النسبي  أم أفَّ  (7.63)الكزارة" يساكم 

مف  ،مكاكبة التطكر التكنكلكجي كيرجع ذلؾ إلى حرص الكزارة عمىقبؿ أفراد العينة عمى ىذه الضقرة. 
خالؿ استخداـ التقنيات كالبرامج التي مف شأنيا تدعيـ العمؿ المؤسسي، لذلؾ تقكـ الكزارة بتحديث 

  برامجيا مف حيف آلخر لمكاكبة عممية التغيير كالتطكير.
 أم أفَّ  (7.84)" يساكم التغيير في التكنكلكجيالمجاؿ "المتكسط الحسابي  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأفَّ  -

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  ، كىذا يعني أفَّ (%(78.41الكزف النسبي 
التكنكلكجيا أضحت أحد المكارد األساسية الكاجب استثمارىا مف  كيعزك الباحث النتيجة إلى أفَّ المجاؿ. 

أعماليا اإلدارية، كلالرتقاء بمستكل أداء تشكيالتيا اإلدارية،  قبؿ كزارة التربية كالتعميـ العالي كذلؾ ألتمتة
إذ يعتبر معيار مستكل استخداـ التكنكلكجيا مف المعايير األساسية لقياس مدل التقدـ اإلدارم ألم 
مؤسسة، كما إف االرتقاء بمستكل استخداـ التكنكلكجيا يعتبر مف المياـ الرئيسية التي ال تزاؿ تحرص 

( حيث جاء 1447، خمؼكاتضقت نتائج الدراسة مع دراسة ) لكزارات عمى تحقيقيا كديمكمتيا.العديد مف ا
%( في شركة أيرث لنؾ العراؽ 77.1بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) تغيير في التكنكلكجيابيعد ال

تغيير في حيث جاء بيعد ال (Naveed, et al, 2017)، كدراسة لخدمات الشبكات كاالت االت
بدرجة  تغيير في التكنكلكجيا( حيث جاء بيعد ال1446، شنتيركدراسة ) بدرجة مكافقة كبيرة، كلكجياالتكن

كدراسة )الطائي كناجي،  ،في شركة زيف العراؽ لالت االت%( 76.1مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )
مركز  %( في68.4بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) تغيير في التكنكلكجيا( حيث جاء بيعد ال1445

تغيير في ( حيث جاء بيعد ال1441كدراسة )العزاكم كالطائي،  البحث كالتطكير النضطي في العراؽ،
%( في الشركة العامة لم ناعات الميكانيكية في 68.1بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) التكنكلكجيا
كبيرة كبكزف ة مكافقة ( حيث جاء بيعد التغيير في التكنكلكجيا بدرج1441كدراسة )حمس،  اإلسكندرية،

( حيث جاء بيعد 1448كاختمضت نتائج الدراسة مع دراسة )فائؽ كعبد، في بمدية غزة. %( 65.86نسبي )
كدراسة %( في ديكاف محافظة بغداد، 63.4التغيير في التكنكلكجيا بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف نسبي )

ة مكافقة كبيرة جدنا كبكزف نسبي ( حيث جاء بيعد التغيير في التكنكلكجيا بدرج1447)كحكؿ، 
( 1443كدراسة )عالكم،  %( في مؤسسة ال ندكؽ الكطني لمتأمينات االجتماعية بالجمضة،86.66)

%( في شركة 64.91حيث جاء بيعد التغيير في التكنكلكجيا بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف نسبي )
 سكنمغاز العراقية.

 
 تنظيميالتغيير في الييكل التحميل فقرات مجال " -

 

َـّ  درجػة لمعرفػة  tكقيمػة اختبػار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالػكزف النسػبي كالترتيػباستخداـ  ت
 (.41.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
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لكل فقرة  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (53.4جدول )
 "التغيير في الييكل التنظيميمن فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

ييالئػػـ الييكػػؿ التنظيمػػي طبيعػػة   .4
 0.000 18.60 كبيرة 1 74.76 1.39 7.48 عمؿ الكزارة.

1.  
يت ػػػػػػػػػػؼ الييكػػػػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػػػي 

بالكضػػػػػكح فػػػػػي الحػػػػػالي لمػػػػػكزارة 
 خطكط السمطة.

 0.000 17.37 كبيرة 2 72.69 1.33 7.27

3.  
يعتمػػد الييكػػؿ التنظيمػػي لمػػكزارة 
 0.000 13.72 كبيرة 6 69.88 1.42 6.99 عمى التضكيض في السمطات.

1.  
تكجػػػػد آليػػػػات كاضػػػػحة لتنسػػػػيؽ 
العمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف الكظػػػػػػػػػائؼ 

 المختمضة في الكزارة.
 0.000 15.14 كبيرة 4 71.17 1.40 7.12

5.  
تعتبػػػػػػػػر اإلدارات المتخ  ػػػػػػػػة 
فػػػػي تقػػػػديـ خػػػػدمات الػػػػدعـ فػػػػي 

 الكزارة كافية.
 0.000 14.76 كبيرة 3 71.58 1.47 7.16

6.  
يػػػػتـ تطػػػػكير الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي 
بشكؿ مستمر لمكاكبػة التغيػرات 

 كالتطكرات.
 0.000 12.88 كبيرة 5 70.71 1.59 7.07

 0.000 18.05 كبيرة  71.78 1.22 7.18 اجميع فقرات المجال معً 
 

 ( يمكف استخالص ما يمي:41.5مف جدكؿ )
)الدرجة  (7.48)ييالئـ الييكؿ التنظيمي طبيعة عمؿ الكزارة" يساكم كلى "األلمضقرة المتكسط الحسابي  -

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد  ، كىذا يعني أفَّ (%(74.76( أم أف الكزف النسبي 44الكمية مف 
بنى الييكؿ التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي يي  كيرجع الباحث ذلؾ إلى أفَّ العينة عمى ىذه الضقرة. 

 كتعتبر الكزارة أفَّ  ،عمى أسس كمبادئ عممية أىميا التسمسؿ اليرمي، كالمركنة، كالتخ ص في العمؿ
 تمد عمى درجة مالءمتو لطبيعة نشاطيا.نجاح الييكؿ التنظيمي يع

يعتمد الييكؿ التنظيمي لمكزارة عمى التضكيض في السمطات" يساكم الثة "لمضقرة الثالمتكسط الحسابي  -
بؿ أفراد العينة ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف ق ، كىذا يعني أفَّ (%(69.88الكزف النسبي  أم أفَّ  (6.99)

الييكؿ التنظيمي في الكزارة يعتمد عمى التسمسؿ الكظيضي  النتيجة أفَّ كيضسر الباحث  عمى ىذه الضقرة.
المرؤكسيف في اتخاذ القرارات الالزمة إلنجاز  كتضكيض السمطات إلى حدو كبير، حيث يضكض الرؤساءي 

 العمؿ كتحقيؽ األىداؼ. 
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أم  (7.18)" يساكم التغيير في الييكؿ التنظيميلمجاؿ "المتكسط الحسابي  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأفَّ  -
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات  ، كىذا يعني أف  (%(71.78الكزف النسبي  أفَّ 

لو تأثير كبير  في كزارة التربية كالتعميـ العالي كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الييكؿ التنظيميىذا المجاؿ. 
بدقة لمعامميف،  ؤكلياتألىدافيا بكضاءة كفاعمية، فيك يعكس مدل تحديد األدكار كالمس كزارةعمى تحقيؽ ال

ليات، ككذلؾ طبيعة االت اؿ بيف العامميف كاإلدارة، كبيف العامميف ؤك كضماف عدـ االزدكاجية في المس
ة )فائؽ كعبد، كاتضقت نتائج الدراسة مع دراس .كزارةكبعضيـ البعض، ككذلؾ نكع العالقات السائدة داخؿ ال

%( في 74.8( حيث جاء بيعد التغيير في الييكؿ التنظيمي بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )1448
بدرجة مكافقة  جاء بيعد التغيير في الييكؿ التنظيمي ( حيث1447دراسة )خمؼ، ديكاف محافظة بغداد، ك 
كاالت االت، كدراسة  %( في شركة أيرث لنؾ العراؽ لخدمات الشبكات79.1كبيرة كبكزف نسبي )

(Naveed, et al, 2017) بدرجة مكافقة كبيرة، كدراسة  جاء بيعد التغيير في الييكؿ التنظيمي حيث
بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي  جاء بيعد التغيير في الييكؿ التنظيمي ( حيث1446)شنتير، 

ر ( حيث جاء بيعد التغيي1445كدراسة )الطائي كناجي،  %( في شركة زيف العراؽ لالت االت،75.1)
%( في مركز البحث كالتطكير النضطي في 67.1بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) في الييكؿ التنظيمي

بدرجة مكافقة  جاء بيعد التغيير في الييكؿ التنظيمي ( حيث1441كدراسة )العزاكم كالطائي،  العراؽ،
كدراسة )أبك  الميكانيكية في اإلسكندرية، %( في الشركة العامة لم ناعات73.4كبيرة كبكزف نسبي )

بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي  التغيير في الييكؿ التنظيمي( حيث جاء بيعد 1441سمكت، 
سة مع دراسة )عالكم، كاختمضت نتائج الدرا. %( في مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة71.61)

%( 57.88مي بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف نسبي )( حيث جاء بيعد التغيير في الييكؿ التنظي1443
( حيث جاء بيعد التغيير في الييكؿ التنظيمي بدرجة 1441في شركة سكنمغاز العراقية، كدراسة )حمس، 

 في بمدية غزة. %(55.17مكافقة متكسطة كبكزف نسبي )
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 "التغيير في الموارد البشريةتحميل فقرات مجال " -

َـّ  درجػة لمعرفػة  tكقيمػة اختبػار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالػكزف النسػبي كالترتيػباستخداـ  ت
 (.45.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (54.4جدول )

 "البشريةالتغيير في الموارد من فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

4.  
تحػػػػػػرص الػػػػػػكزارة عمػػػػػػى تحديػػػػػػد 
االحتياجػػػات التدريبيػػػة لمعػػػامميف 
 خالؿ عممية التغيير باستمرار.

 0.000 15.81 كبيرة 1 74.85 1.64 7.49

1.  
التدريبيػػػة التػػػي تتكافػػػؽ الػػػدكرات 

يشػػػػػػػػارؾ فييػػػػػػػػا العػػػػػػػػامميف مػػػػػػػػع 
 متطمبات العمؿ الجديدة.

 0.000 15.99 كبيرة 3 73.16 1.49 7.32

يير الذم تقـك بو الكزارة يدفع التغ  .3
 0.000 16.30 كبيرة 2 73.57 1.49 7.36 ف لمعمؿ بشكؿ أفضؿ.ك العامم

تشجع الكزارة عاممييا عمى إحداث   .1
 0.000 14.25 كبيرة 6 72.40 1.60 7.24 التغيير كفؽ مداخؿ إبداعية.

5.  

يمتمػػػػػػؾ العػػػػػػػاممكف فػػػػػػي الػػػػػػػكزارة 
القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى تضعيػػػػػػػؿ التغييػػػػػػػػر 
باتجػػػػػػاه إيجػػػػػػابي عمػػػػػػى المػػػػػػدل 

 البعيد.

 0.000 15.48 كبيرة 5 72.63 1.49 7.26

6.  

تضضػػؿ الػػكزارة تعيػػيف أفػػراد مػػؤىميف 
تنطبػػؽ عمػػييـ مكا ػػضات الكظيضػػة 
كبمػػػػػػا يتناسػػػػػػب كتنضيػػػػػػذ األىػػػػػػداؼ 

 االستراتيجية.

 0.000 13.39 كبيرة 3 73.16 1.77 7.32

 0.000 17.71 كبيرة  73.29 1.35 7.33 اجميع فقرات المجال معً 
 

 ( يمكف استخالص ما يمي:45.5مف جدكؿ )
تحرص الكزارة عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف خالؿ عممية األكلى "لمضقرة المتكسط الحسابي  -

، كىذا يعني (%(74.85( أم أف الكزف النسبي 44)الدرجة الكمية مف  (7.49)التغيير باستمرار" يساكم 
كيعتبر الباحث عممية تحديد ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الضقرة.  أفَّ 

ت التدريبية الحمقة األىـ في العممية التدريبية بكزارة التربية كالتعميـ العالي، كيرجع السبب في االحتياجا
ذلؾ إلى اختالؼ عممية تحديد االحتياجات التدريبية مف دائرة إلى أخرل، باإلضافة إلى اختالؼ 

إلى ارتضاع تكمضة  انظرن االحتياجات التدريبية في دائرة ما عف االحتياجات التطكيرية في الدائرة نضسيا، ك 
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فال تستطيع الكزارة تمبية جميع احتياجات العامميف التدريبية، لذلؾ تمجأ إلى انتقاء بعض الدكرات  ،التدريب
 التدريبية كتقكـ بتنضيذىا بما يمبي احتياجات الكزارة.

تشجع الكزارة عاممييا عمى إحداث التغيير كفؽ مداخؿ إبداعية" يساكم الرابعة "لمضقرة المتكسط الحسابي  -
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة  ، كىذا يعني أفَّ (%(72.40أم أف الكزف النسبي  ((7.24

 العامميف عمى طرح األفكار تشجعاإلدارة العميا في الكزارة  كيرجع الباحث النتيجة أفَّ عمى ىذه الضقرة. 
 الرائدة اإلبداعية التي يركنيا مناسبة لتسييؿ عمميـ لممساىمة في إحداث التغيير.

أم أف  ((7.33التغيير في المكارد البشرية" يساكم لمجاؿ "المتكسط الحسابي  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأفَّ  -
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  ، كىذا يعني أفَّ (%(73.29الكزف النسبي 

األفراد يمثمكف العن ر الحيكم  تعتبر أفَّ كيعزك الباحث النتيجة أف كزارة التربية كالتعميـ العالي المجاؿ. 
يركز التغيير عمى األفراد بغرض  يجب أف   التاليو يمثؿ العن ر الديناميكي فييا، كبـ في الكزارة ألنَّ ميكال

دراؾ األفراد لسمككيـ كشخ ياتيـ، كمف ثـ العمؿ عمى  تطكيرىـ، كالذم يمكف أف   يتـ مف خالؿ تضيـ كا 
كاتضقت نتائج الدراسة مع دراسة )فائؽ كعبد،  الكزارة. ى يتالءـ مع احتياجات كأدكارتطكيرىـ كتغييرىـ حت  

%( في ديكاف 69.6بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) ارد البشريةجاء بيعد التغيير في المك  ( حيث1448
بدرجة مكافقة كبيرة  مكارد البشرية( حيث جاء بيعد التغيير في ال1447، دراسة )بعمكشةمحافظة بغداد، ك 
( حيث جاء بيعد 1447كدراسة )خمؼ، ، %( في جامعة األق ى بقطاع غزة73.14كبكزف نسبي )

%( في شركة أيرث لنؾ العراؽ 71.8رية بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )التغيير في المكارد البش
( حيث جاء بيعد التغيير في المكارد البشرية 1447لخدمات الشبكات كاالت االت، كدراسة )كحكؿ، 

%( في مؤسسة ال ندكؽ الكطني لمتأمينات االجتماعي 76.66بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )
بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف  مكارد البشرية( حيث جاء بيعد التغيير في ال1446ير، كدراسة )شنتبالجمضة، 
( حيث جاء بيعد 1445كدراسة )الطائي كناجي،  %( في شركة زيف العراؽ لالت االت،71.8نسبي )

%( في مركز البحث كالتطكير 74.6بدرجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي ) مكارد البشريةالتغيير في ال
بدرجة  مكارد البشرية( حيث جاء بيعد التغيير في ال1441كدراسة )العزاكم كالطائي،  العراؽ، النضطي في

كاختمضت ناعات الميكانيكية في اإلسكندرية. %( في الشركة العامة لم 71.8مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )
بدرجة مكافقة  مكارد البشرية( حيث جاء بيعد التغيير في ال1443نتائج الدراسة مع دراسة )عالكم، 

( حيث جاء بيعد 1441كدراسة )حمس،  %( في شركة سكنمغاز العراقية،19.91متكسطة كبكزف نسبي )
 .في بمدية غزة %(11.65بدرجة مكافقة متكسطة كبكزف نسبي ) مكارد البشريةالتغيير في ال
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 التغيير التنظيمي تحميل جميع فقرات -

ـ   درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ استخداـ  ت
 (.46.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

 
لجميع  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (55.4جدول )

 "التغيير التنظيمي" فقرات

المتوسط  المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 16.00 كبيرة 1 71.73 1.37 7.17 التغيير في الثقافة التنظيمية
 0.000 26.33 كبيرة 4 78.41 1.16 7.84 التغيير في التكنكلكجيا

 0.000 18.05 كبيرة 3 71.78 1.22 7.18 ظيميتنيكؿ الالتغيير في الي
 0.000 17.71 كبيرة 1 73.29 1.35 7.33 التغيير في المكارد الشرية
 0.000 21.54 كبيرة  73.81 1.14 7.38 "التنظيميجميع فقرات "التغيير 

 
 ((7.38يسػػاكم  التكجػػو االسػػتراتيجيالمتكسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات  ف أف  ( تبػػي  46.5مػػف جػػدكؿ )
ىناؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة مػف قبػؿ  كىذا يعني أفَّ  ،(%(73.81الكزف النسبي  ( أم أفَّ 44)الدرجة الكمية مف 

أف إلدارة التغييػػر التنظيمػػي كيعػػزك الباحػػث النتيجػػة  .بشػػكؿ عػػاـ التكجػػو االسػػتراتيجيأفػػراد العينػػة عمػػى فقػػرات 
في أىداؼ كسياسات اإلدارة أك في أم عن ر مف عنا ػر  إسياميا في إحداث تعديؿأىمية كبيرة مف خالؿ 

مػػػة أكضػػػاع التنظػػػيـ كأسػػػاليب عمػػػؿ اإلدارة مػػػع األكضػػػاع ي داخػػػؿ الػػػكزارة، كذلػػػؾ لتحقيػػػؽ مالءالعمػػػؿ التنظيمػػػ
الجديػػػدة فػػػي المنػػػاخ المحػػػيط بػػػالتنظيـ لي ػػػبح ىنػػػاؾ تكافػػػؽ مػػػع البيئػػػة الخارجيػػػة كاسػػػتحداث أكضػػػاع تنظيميػػػة 

عمميػة التغييػر التنظيمػي ليسػت بػاألمر السػيؿ الػذم يكػكف  إفَّ  تتميز بالكضػاءة كالضاعميػة.كأساليب إدارية جديدة 
نتػػاج عشػػكائية حػػدثت بػػؿ ىػػك عمميػػة مدركسػػة، كمخططػػة جيػػدنا تشػػمؿ كػػؿ شػػيء حتػػى تحقػػؽ أىػػدافيا، كتمبػػي 

 ر التنظيمػػي.مػػف كضػػع االسػػتراتيجيات المناسػػبة لتحقيػػؽ أىػػداؼ التغييػػ دَّ رغباتيػػا التػػي تسػػعى لتحقيقيػػا، فػػال بيػػ
التػػػي بينػػػت كجػػػكد درجػػػة مكافقػػػة كبيػػػرة كبػػػكزف نسػػػبي ( 1448كاتضقػػػت نتػػػائج الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة )فػػػائؽ كعبػػػد، 

التػػي بينػػت كجػػكد ( 1447فػػي ديػػكاف محافظػػة بغػػداد، كدراسػػة )بعمكشػػة،  %( ألبعػػاد التغييػػر التنظيمػػي66.4)
، فػػػي جامعػػػة األق ػػػى بقطػػػاع غػػػزة ي%( ألبعػػػاد التغييػػػر التنظيمػػػ74.64درجػػػة مكافقػػػة كبيػػػرة كبػػػكزف نسػػػبي )

 %( ألبعاد التغيير التنظيمي76.6نت كجكد درجة مكافقة كبيرة كبكزف نسبي )يَّ التي ب( 1447كدراسة )خمؼ، 
التػي بينػت كجػكد درجػة ( 1446في شركة أيرث لنؾ العراؽ لخدمات الشبكات كاالت ػاالت، كدراسػة )شػنتير، 

كدراسػػة  فػػي شػػركة زيػػف العػػراؽ لالت ػػاالت، التغييػػر التنظيمػػي %( ألبعػػاد75.1مكافقػػة كبيػػرة كبػػكزف نسػػبي )
%( ألبعػاد التغييػر التنظيمػي فػي 61.61نت كجكد درجة مكافقة كبيرة كبػكزف نسػبي )( التي بي  1446)سركر، 

( التي بينت كجكد درجة مكافقة كبيرة كبكزف نسػبي 1445كدراسة )أبك حسنيف، ، الجامعات العامة بقطاع غزة
كدراسػػػػة )الطػػػػائي كنػػػػاجي، ، عػػػػاد التغييػػػػر التنظيمػػػػي فػػػػي المػػػػدارس اإلعداديػػػػة بمحافظػػػػات غػػػػزة%( ألب74.1)
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فػػي مركػػز  %( ألبعػػاد التغييػػر التنظيمػػي67.65نػػت كجػػكد درجػػة مكافقػػة كبيػػرة كبػػكزف نسػػبي )التػػي بي  ( 1445
مكافقػة كبيػرة التػي بينػت كجػكد درجػة ( 1441كدراسػة )العػزاكم كالطػائي،  البحث كالتطكير النضطي في العراؽ،

 فػي الشػركة العامػة لم ػناعات الميكانيكيػة فػي اإلسػكندرية، %( ألبعػاد التغييػر التنظيمػي69.6كبكزف نسػبي )
%( ألبعػػاد التغييػػر 75.19نػػت كجػػكد درجػػة مكافقػػة كبيػػرة كبػػكزف نسػػبي )( التػػي بي  1441كدراسػػة )أبػػك سػػمكت، 

( التػي 1448ائج الدراسة مع دراسة )أبك عجكة، . كاختمضت نتالتنظيمي في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة
%( ألبعػػػاد التغييػػػر التنظيمػػػي فػػػي جامعػػػة األق ػػػى 54.9بينػػت كجػػػكد درجػػػة مكافقػػػة متكسػػػطة كبػػػكزف نسػػػبي )

%( 86.4نػػت كجػػكد درجػػة مكافقػػة كبيػػرة جػػدنا كبػػكزف نسػػبي )( التػػي بي  1447كدراسػػة )أبػػك سػػالـ،  بقطػػاع غػػزة،
( التي بينت كجػكد درجػة 1443كدراسة )عالكم،  رس الحككمية بقطاع غزة،ألبعاد التغيير التنظيمي في المدا
كدراسػػػة  %( ألبعػػػاد التغييػػػر التنظيمػػػي فػػػي شػػػركة سػػػكنمغاز العراقيػػػة،54.64مكافقػػػة متكسػػػطة كبػػػكزف نسػػػبي )

%( ألبعػاد التغييػر التنظيمػي فػي 19.97نت كجكد درجػة مكافقػة كبيػرة كبػكزف نسػبي )( التي بي  1441)حمس، 
 ة.بمدية غز 

 

 :فرضيات الدراسةختبار ا 2.4
 الفرضية الرئيسية األولى: 

أبعاد التوجو الستراتيجي )الرؤية،  بين α) ≥ 0.04عند مستوا معنوية )توجد عالقة ذات دللة إحصائية 
التغيير ، األىداف، القيم( والتغيير التنظيمي )التغيير في الثقافة التنظيمية، التغيير في التكنولوجيا، الرسالة

 في الييكل التنظيمي، التغيير في الموارد البشرية( في وزارة التربية والتعميم العالي.
 

ـ    يكضح ذلؾ. آلتيااستخداـ اختبار "معامؿ بيرسكف لالرتباط"، كالجدكؿ  الختبار ىذه الضرضية ت
 أبعاد التوجو الستراتيجي والتغيير التنظيمي  بينمعامل الرتباط  (:56.4جدول )

 في وزارة التربية والتعميم العالي

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

بيف الرؤية كأحد  α) ≥ 4.45تكجد عالقة ذات داللة إح ائية عند مستكل معنكية )
 0.000 *781. أبعاد التكجو االستراتيجي كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.

 رسالةالبيف  α) ≥ 4.45تكجد عالقة ذات داللة إح ائية عند مستكل معنكية )
 0.000 *817. كأحد أبعاد التكجو االستراتيجي كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.

بيف األىداؼ  α) ≥ 4.45تكجد عالقة ذات داللة إح ائية عند مستكل معنكية )
 0.000 *838. راتيجي كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.كأحد أبعاد التكجو االست

بيف القيـ كأحد  α) ≥ 4.45تكجد عالقة ذات داللة إح ائية عند مستكل معنكية )
 0.000 *660. أبعاد التكجو االستراتيجي كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.

بين أبعاد التوجو  α ≤ 0.05 دللة اعند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
 0.000 *870. .الستراتيجي والتغيير التنظيمي في وزارة التربية والتعميم العالي

 .α ≤ 0.05 داللة لعند مستك  االرتباط داؿ إح ائينا   *
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.( تساكم Sigالقيمة االحتمالية ) ، كأفَّ 4.874معامؿ االرتباط يساكم  ( أفَّ 47.5جدكؿ )ف يبي  
كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إح ائية بيف أبعاد  ،0.05كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

 التكجو االستراتيجي كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.
 :اآلتيكما كأظيرت النتائج الضرعية لمضرضية الرئيسية األكلى 

أبعػاد التكجػو  ن الرؤٌي  أحديدبيٌ α) ≥ 4.45عنػد مسػتكل معنكيػة )تكجػد عالقػة ذات داللػة إح ػائية  .4
،  4.784 حيث بمػغ معامػؿ االرتبػاطاالستراتيجي كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي، 

 .4.45كىي أقؿ مف  ،4.444 كالداللة اإلح ائية
أبعػاد التكجػو  أحديد الرسيال ن بيٌ α) ≥ 4.45عند مسػتكل معنكيػة )تكجد عالقة ذات داللة إح ائية  .1

 4.847 حيػػث بمػػغ معامػػؿ االرتبػػاطي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي، االسػػتراتيجي كالتغييػػر التنظيمػػي فػػ
 .4.45كىي أقؿ مف  ،4.444 كالداللة اإلح ائية

أبعػاد التكجػو  األهيدا  أحديدن بٌ α) ≥ 4.45عند مستكل معنكية )تكجد عالقة ذات داللة إح ائية  .3
 4.838 حيػػث بمػػغ معامػػؿ االرتبػػاطي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي، االسػػتراتيجي كالتغييػػر التنظيمػػي فػػ

 .4.45كىي أقؿ مف  ،4.444 كالداللة اإلح ائية
أبعػػاد التكجػػو  ن القييٌم أحدييدبييٌ α) ≥ 4.45عنػػد مسػػتكل معنكيػػة )تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إح ػػائية  .1

 4.664 حيػػث بمػػغ معامػػؿ االرتبػػاطي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي، االسػػتراتيجي كالتغييػػر التنظيمػػي فػػ
 .4.45كىي أقؿ مف  4.444 كالداللة اإلح ائية

دارة التغييػػر التنظيمػػيك  التكجػػو االسػػتراتيجيكيعػػزك الباحػػث كجػػكد العالقػػة القكيػػة بػػيف  كجػػكد إلػػى أف  ا 
، حيث يعكد عمييا بالنضع كبضكائد متعددة ييالو أىمية كبيرة لد بية كالتعميـ العاليتكجو استراتيجي لدل كزارة التر 

بأفضػػؿ النتػػائج كأقػػؿ  تحقيػػؽ أىػػدافيا التنظيميػػة آلتياتسػػاعدىا فػػي أداء مياميػػا كأنشػػطتيا بكضػػاءة كفعاليػػة، كبػػ
المسػتمر  التػكازفتحقيػؽ ـ فػي يسػيي ساعدىا عمى مكاجية المتغيرات كالتحػديات المحيطػة بيػا، كمػا يي التكاليؼ، ك 

، كمػػا أف المتغيػػرات تنضيػػذىا فػػي الػػكزارة كالتكيػػؼ المػػراد انسػػجامو مػػع مختمػػؼ النشػػاطات كالضعاليػػات المطمكبػػة
البيئية الخارجية السائدة تعمػؿ باسػتمرار عمػى تغييػر األىػداؼ العامػة كالخا ػة فػي المنظمػة كتطكيرىػا، كعمػى 

 ف اسػتمراريتيا كبقاءىػا تعمػؿ بكضػاءة كفعاليػة،كي تضػم   تكيؼ المالئـاالستجابة لمقتضيات التغيير كال كزارةال
. التػػي تمػػر فييػػا الػػكزارة الحػػادة فػػي الظػػركؼ الحاليػػةبيئػػة العمػػؿ كتحقػػؽ الثبػػات كاالسػػتقرار فػػي ظػػؿ متغيػػرات 

ة التكجيػات االسػتراتيجي لتي أثبتت كجػكد عالقػة طرديػة بػيف( ا1448كاتضقت نتائج الدراسة مع دراسة )زقكت، 
 & Rodríguez)كدراسػة كتحسػيف جػػكدة الخػػدمات األمنيػة فػػي كزارة الداخميػػة كاألمػف الػػكطني الضمسػػطيني، 

Fierro, 2018) بػػػيف أبعػػػاد التكجػػػو االسػػػتراتيجي كاألداء التنظيمػػػي فػػػي  لتػػػي أثبتػػػت كجػػػكد عالقػػػة طرديػػػةا
بػيف التكجػو االسػتراتيجي  لتػي أثبتػت كجػكد عالقػة طرديػةا (Acar & Ozsahin, 2018)الضنػادؽ، كدراسػة 

التمكػيف  لتي أثبتت كجػكد عالقػة طرديػة بػيف( ا1448دراسة )بكرم، كاالبتكار التنظيمي، كاألداء المؤسسي، ك 
لتػي أثبتػت كجػكد عالقػة ا( 1448كدراسػة )خمػيس، اإلدارم كالتكجو االستراتيجي في كزارة المالية الضمسطينية، 
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في المديرية العامة لممناىج في كزارة التربية العراقية، كدراسة  المؤسسي التكجو االستراتيجي كاألداء طردية بيف
مانػة أفػي المقػدرات القياديػة كالتكجػو االسػتراتيجي  لتي أثبتت كجكد عالقة طردية بػيفا( 1447)محمد كخمؼ، 

عػػادة  لتػػي أثبتػػت كجػػكد عالقػػة طرديػػة بػػيفا( 1447بغػػداد، كدراسػػة )فػػرج اهلل،  ىندسػػة التكجػػو االسػػتراتيجي كا 
 لتػػي أثبتػػت كجػػكد عالقػػة طرديػػة بػػيفا( 1447فػػي الشػػركات ال ػػناعية الضمسػػطينية، كدراسػػة )غنػػاـ،  العمميػػات

في شػركات  ػناعة األغذيػة العاممػة بقطػاع غػزة، كدراسػة )الشػكبكي  الخ ائص الريادية كالتكجو االستراتيجي
دارة األزمػات لتػي أثبتػػت كجػكد عالقػة طرديػػة بػيفا( 1446كآخػركف،  فػػي ككالػة الغػػكث  التكجػػو االسػتراتيجي كا 

دارة  لتػي أثبتػت كجػكد عالقػة طرديػة بػيف( ا1446كدراسػة )شػنتير، الدكلية بقطاع غزة،  التكجػو االسػتراتيجي كا 
سػماعيؿ،  لتػي أثبتػت كجػكد ( ا1446التغيير التنظيمي فػي شػركة زيػف العػراؽ لالت ػاالت، كدراسػة )الطػائي كا 

ممارسات استراتيجية الضكضى كالتكجو االستراتيجي في كزارة التعميـ العالي كالبحث العممػي،  فعالقة طردية بي
بػيف التكجػو االسػتراتيجي كاإلبػداع فػي  لتػي أثبتػت كجػكد عالقػة طرديػةا (Grawe, et al, 2014)كدراسػة 

جػػػو االسػػػتراتيجي التك  لتػػػي أثبتػػػت كجػػػكد عالقػػػة طرديػػػة بػػػيفا( 1441كدراسػػػة )الزريقػػػات، الخػػػدمات، كاألداء، 
دراسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الم ػػػػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػػة. كاختمضػػػػػػػػػت نتػػػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع  كالمسػػػػػػػػػؤكلية االجتماعيػػػػػػػػػة

(Szymaniecmlicka, 2016) التكجو االستراتيجي كاألداء المؤسسػي  بيف عكسيةجكد عالقة ك لتي أثبتت ا
 .في مؤسسات الرعاية ال حية العامة

 
 الفرضية الرئيسية الثانية: 

أبعاد التوجو الستراتيجي )الرؤية،  بين α) ≥ 0.04عند مستوا معنوية )يوجد أثر ذو دللة إحصائية 
 ، األىداف، القيم( والتغيير التنظيمي في وزارة التربية والتعميم العالي.الرسالة

 
 :يكضح ذلؾ ااآلتيكالجدكؿ المتعدد الخطي االنحدار  استخداـالختبار ىذه الضرضية تـ 

 (: تحميل النحدار المتعدد 57.4جدول )
 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المتغيرات المستقمة
 0.000 3.655 1.027 المقدار الثابت

 0.001 3.373 0.197 الرؤية
 0.001 3.271 0.244 رسالةال

 0.000 4.674 0.336 األىداؼ االستراتيجية
 0.025 2.255 0.106 القيـ

 4.764معامؿ التحديد الميعدَّؿ=  4.876 معامؿ االرتباط =
 4.444القيمة االحتمالية =  F  =436.574قيمة االختبار 
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 ( يمكف استنتاج ما يمي:48.5المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
مف التغير  (%76.4 ) ، كىذا يعني أفَّ 4.764، كمعامؿ التحديد الميعدَّؿ= 4.876=  رتباطمعامؿ اال -

ـ  إدارة التغيير التنظيمي في  تضسيره مف خالؿ العالقة الخطية كالنسبة المتبقية قد ترجع إلى عكامؿ أخرل  ت
 . إدارة التغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي في تؤثر

مما يعني رفض  ،4.444القيمة االحتمالية تساكم  كما أفَّ  ،436.574بمغت المحسكبة  Fاالختبار قيمة -
دارة التغيير ا  التكجو االستراتيجي ك  بيف ذات داللة إح ائيةالضرضية ال ضرية كالقبكؿ بكجكد عالقة 
  التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.

 ذا القيـ( تؤثر تأثيرنا إيجابينا، األىداؼ االستراتيجية، ةالرسالالمتغيرات المستقمة )الرؤية،  جميعف أف تبي   -
 .كزارة التربية كالتعميـ العالي إدارة التغيير التنظيمي في في (α 0.05 ≥)ح ائية عند مستكل إداللة 

 معادلة االنحدار: -
 (رسالةال) 0.244( + الرؤية) 0.197+  1.027 = التغيير التنظيمي

 (القيـ) 0.106( + األىداؼ االستراتيجية) 0.336+  
 

اإلدارة العميا في كزارة التربية كالتعميـ العالي تكجو استراتيجي كيعزك الباحث النتيجة إلى أف لدل 
تدني مستكيات األداء، مف القكل كالمسببات الداخمية التي تدفع الكزارة لمتغيير ، ك إلحداث التغيير التنظيمي

كتدني مستكيات أداء العامميف بسبب الظركؼ االقت ادية التي يمركف فييا، كحدكث األزمات الداخمية 
إلى المسببات  ةن كالضعؼ الجديدة كالمختمضة، إضاف الطارئة كالشبو مستمرة، كالتيديدات كالضرص كم ادر القكة

 الخارجية التي تدفع الكزارة إلحداث التغيير التنظيمي مثؿ: ظاىرة العكلمة التعميمية، كالتغييرات السياسية،
دراؾ الكزارة لمسؤكليا كالتغيير السريع في التكنكلكجيا تيا االجتماعية، كاألكضاع االقت ادية ال عبة التي كا 

كاتضقت نتائج الدراسة يمر بيا قطاع غزة بشكؿ عاـ، حيث تيعد قكة رئيسة مؤثرة إلحداث التغيير التنظيمي. 
ألبعاد التكجيات االستراتيجية كتحسيف جكدة الخدمات  أثرلتي أثبتت كجكد ( ا1448مع دراسة )زقكت، 
بتت لتي أثا (Rodríguez & Fierro, 2018)داخمية كاألمف الكطني الضمسطيني، كدراسة األمنية في كزارة ال

لتي أثبتت ( ا1448دراسة )بكرم، ، ك كجكد تأثير ألبعاد التكجو االستراتيجي كاألداء التنظيمي في الضنادؽ
( 1448دراسة )خميس، التمكيف اإلدارم كالتكجو االستراتيجي في كزارة المالية الضمسطينية، ك  أثر ألبعادكجكد 

التكجو االستراتيجي كاألداء المؤسسي في المديرية العامة لممناىج في كزارة  تأثير ألبعادلتي أثبتت كجكد ا
المقدرات القيادية كالتكجو  تأثير ألبعادلتي أثبتت كجكد ( ا1447التربية العراقية، كدراسة )محمد كخمؼ، 

التكجو االستراتيجي  تأثير ألبعادلتي أثبتت كجكد ( ا1447اهلل،  مانة بغداد، كدراسة )فرجأاالستراتيجي في 
عادة ىندسة العمميات في الشركات ال ناعية الضمسطينية، كدراسة )غناـ،  أثر لتي أثبتت كجكد ( ا1447كا 

كدراسة خ ائص الريادية كالتكجو االستراتيجي في شركات  ناعة األغذية العاممة بقطاع غزة، ل
(Szymaniecmlicka, 2016) تأثير ألبعاد التكجو االستراتيجي كاألداء المؤسسي في  جكدك لتي أثبتت ا
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التكجو االستراتيجي  أثر ألبعادلتي أثبتت كجكد ( ا1446كدراسة )شنتير، مؤسسات الرعاية ال حية العامة، 
دارة التغيير التنظيمي في شركة زيف العراؽ لالت االت، كدراسة  تي أثبتت لا (Grawe, et al, 2014)كا 

لتي أثبتت ( ا1441كدراسة )الزريقات، ، التكجو االستراتيجي كاإلبداع في الخدمات، كاألداء أثر ألبعادكجكد 
 ة في الم ارؼ التجارية األردنية.التكجو االستراتيجي كالمسؤكلية االجتماعي أثر ألبعادكجكد 

 
 

 الفرضية الثالثة: 
حول أبعاد المبحوثين  في استجابة α) ≥ 0.04معنوية ) يفروق ذات دللة إحصائية عند مستو وجد ت

التوجو الستراتيجي في وزارة التربية والتعميم العالي باختالف خصائصيم الشخصية )الجنس، العمر، 
 المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(. 

 
 ة:آلتياكيشتؽ مف ىذه الضرضية الرئيسة الضرضيات الضرعية 

 
أبعاد  في استجابة المبحوثين حول( α ≤ 0.04توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوا دللة ) -

 .لجنسا التوجو الستراتيجي في وزارة التربية والتعميم العالي تعزا إلى

 يكضح ذلؾ. اآلتيلعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ  -  T" الختبار ىذه الضرضية تـ استخداـ اختبار
 

 

 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  T(: نتائج اختبار" 58.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.844 0.197 7.19 7.23 الرؤية

 0.653 0.450 7.29 7.38 رسالةال

 0.507 0.664- 7.29 7.14 األىداؼ االستراتيجية

 0.959 0.051 6.81 6.83 القيـ
 0.993 0.008 7.14 7.15 جميع مجالت التوجو الستراتيجي

 
 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية  ف أف  ( تبي  49.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة ، 0.05لعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستكل الداللة 
كيعزك الباحث النتيجة  .الجنسعزل إلى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تي إح ائية بيف 

الجنسيف يخضعكف لنضس ظركؼ بيئة العمؿ، كتطبؽ عمييـ خطط كسياسات متقاربة، كيمارسكف نضس  إلى أفَّ 
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دراسة )زقكت،  الدراسة معىذه نتائج كاتضقت  المياـ الكظيضية، كيتحممكف نضس األعباء دكف النظر إلى نكعيـ.
نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى الجنس في كزارة الداخمية كاألمف الكطني ( كالتي بي  1448

نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى الجنس في ( كالتي بي  1448دراسة )بكرم، ك  الضمسطيني،
نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى ( كالتي بي  1447دراسة )رياف، ك  كزارة المالية الضمسطينية،

( كالتي بينت عدـ كجكد 1447دراسة )غناـ، ك  قطاع غزة، تالجنس في المدارس الثانكية الحككمية بمحافظا
 فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى الجنس في شركات  ناعة األغذية العاممة بقطاع غزة،

 
أبعاد  في استجابة المبحوثين حول( α ≤ 0.04توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوا دللة ) -

 العمر. التوجو الستراتيجي في وزارة التربية والتعميم العالي تعزا إلى

 .يكضح ذلؾ اآلتي" التبايف األحادم " كالجدكؿ  الختبار ىذه الضرضية تـ استخداـ اختبار
 

 العمر –"  اختبار" التباين األحادي(: نتائج 10.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
 عام 20

أقل - 30
 30من 
 عام

أقل  40-
 40من 
 عام

-50 
أقل من 

 عام 50
 0.635 0.571 7.30 7.25 7.07 7.54 الرؤية

 0.477 0.833 7.48 7.35 7.20 7.71 رسالةال

 0.538 0.725 7.32 7.06 7.14 7.56 االستراتيجيةاألىداؼ 

 0.627 0.583 7.04 6.71 6.82 6.68 القيـ
 0.659 0.535 7.28 7.09 7.06 7.37 جميع مجالت التوجو الستراتيجي

 
المقابمة الختبار "التبايف  (.Sig)القيمة االحتمالية  ف أف  ( تبي  14.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية بيف  ،0.05" أكبر مف مستكل الداللة األحادم
التكجو  ألفَّ   عزك الباحث ذلؾكتي  .العمرعزل إلى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تي 

االستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ العالي ال يرتبط بعمر المكظضيف، كلكف بمدل فيميـ لممياـ التي يقكمكف 
نت عدـ كجكد فركؽ ( كالتي بي  1448دراسة )زقكت،  ىذه الدراسة معنتائج كاتضقت  .بيا كقدرتيـ عمى إنجازىا

( 1447دراسة )غناـ، ك  اخمية كاألمف الكطني الضمسطيني،ذات داللة إح ائية تيعزل إلى العمر في كزارة الد
نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى العمر في شركات  ناعة األغذية العاممة بقطاع كالتي بي  
 غزة.
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أبعاد  في استجابة المبحوثين حول( α ≤ 0.04توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوا دللة ) -
 المؤىل العممي. الستراتيجي في وزارة التربية والتعميم العالي تعزا إلىالتوجو 

ـ    يكضح ذلؾ. اآلتيلعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ  -  T" استخداـ اختبار الختبار ىذه الضرضية ت
 

 

 المؤىل العممي –لعينتين مستقمتين "  -  T(: نتائج اختبار" 15.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
 بكالوريوس دراسات عميا .(

 0.834 0.044 7.23 7.18 الرؤية

 0.171 1.893 7.42 7.12 رسالةال

 0.369 0.810 7.23 7.02 األىداؼ االستراتيجية

 0.707 0.141 6.84 6.75 القيـ
 0.433 0.616 7.18 7.02 جميع مجالت التوجو الستراتيجي.

 
 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية  ف أف  ( تبي  14.5المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  ،0.05" أكبر مف مستكل الداللة لعينتيف مستقمتيف
يعزك الباحث ك  عزل إلى المؤىؿ العممي.إح ائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تي 

إدارة التغيير التنظيمي بكزارة التربية كالتعميـ في  دكر التكجو االستراتيجي النتيجة إلى إدراؾ المكظضيف أىمية
( كالتي 1448دراسة )زقكت،  ىذه الدراسة معنتائج كاتضقت  المبحكثة بغض النظر عف مؤىميـ العممي. العالي

بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى المؤىؿ العممي في كزارة الداخمية كاألمف الكطني 
نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى المؤىؿ ( كالتي بي  1448دراسة )بكرم، ك  الضمسطيني،

( كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية 1447ناـ، دراسة )غك  العممي في كزارة المالية الضمسطينية،
تيعزل إلى المؤىؿ العممي في شركات  ناعة األغذية العاممة بقطاع غزة. بينما اختمضت مع دراسة )رياف، 

نت كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى المؤىؿ العممي ل الح مؤىؿ الدراسات العميا ( كالتي بي  1447
 قطاع غزة. تالثانكية الحككمية بمحافظا في المدارس

 
 
 
 



 
 

000 
 

أبعاد  في استجابة المبحوثين حول( α ≤ 0.04توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوا دللة ) -
 المسمى الوظيفي. التوجو الستراتيجي في وزارة التربية والتعميم العالي تعزا إلى

 .يكضح ذلؾ اآلتي" التبايف األحادم " كالجدكؿ  الختبار ىذه الضرضية تـ استخداـ اختبار
 

 المسمى الوظيفي –التباين األحادي" " اختبار(: نتائج 11.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

نائب 
مدير عام 
 فأعمى

رئيس  رئيس قسم مدير دائرة
 شعبة

 0.567 0.678 7.03 7.25 7.34 7.52 الرؤية

 0.251 1.378 7.37 7.37 7.01 7.81 رسالةال

 0.524 0.750 7.16 7.18 6.98 7.61 األىداؼ االستراتيجية

 0.292 1.253 7.03 6.77 6.46 7.06 القيـ
 0.542 0.718 7.15 7.14 6.95 7.50 جميع مجالت التوجو الستراتيجي.

 
المقابمة الختبار "التبايف  (.Sig)القيمة االحتمالية  ف أف  ( تبي  11.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية بيف  ،0.05" أكبر مف مستكل الداللة األحادم
كيعزك الباحث النتيجة إلى . المسمى الكظيضي عزل إلىمتكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تي 

لى الخبرة كالمؤىالت  حالة التدرج المنيجي لمعامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة التربية كالتعميـ العالي، كا 
ف ك ياإلشراف فالمديرك كالميارات التي يتمتع بيا العاممكف، باإلضافة إلى أف جميع المنا ب التي يشغميا 

ىذه نتائج كاتضقت  الستراتيجي لممساىمة في إحداث التغيير التنظيمي.سيمت مف فيميـ ألىمية التكجو ا
ائية تيعزل إلى المسمى نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ( كالتي بي  1448دراسة )بكرم، ع الدراسة م
ات داللة نت عدـ كجكد فركؽ ذ( كالتي بي  1447دراسة )رياف، ك  في كزارة المالية الضمسطينية، الكظيضي

دراسة )غناـ، ك  قطاع غزة، تفي المدارس الثانكية الحككمية بمحافظا تيعزل إلى المسمى الكظيضيإح ائية 
 ناعة في شركات  لمسمى الكظيضينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى ا( كالتي بي  1447

 األغذية العاممة بقطاع غزة.
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أبعاد  في استجابة المبحوثين حول( α ≤ 0.04توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوا دللة ) -
 سنوات الخدمة. عزا إلىالتوجو الستراتيجي في وزارة التربية والتعميم العالي ت  

 .يكضح ذلؾ اآلتي" التبايف األحادم " كالجدكؿ  الختبار ىذه الضرضية تـ استخداـ اختبار
 

 سنوات الخدمة –"  (: نتائج اختبار" التباين األحادي12.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
50 
 سنوات

أقل من -50
 سنة 54

سنة  54
 فأكثر

 0.385 0.959 7.05 7.27 7.39 الرؤية

 0.373 0.991 7.21 7.38 7.52 رسالةال

 0.118 2.168 6.92 7.33 7.33 األىداؼ االستراتيجية

 0.801 0.223 6.76 6.91 6.79 القيـ
 0.361 1.024 6.99 7.22 7.26 جميع مجالت التوجو الستراتيجي

 
قابمة الختبار "التبايف الم (.Sig)القيمة االحتمالية  ف أفَّ ( تبي  13.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية بيف  ،0.05" أكبر مف مستكل الداللة األحادم
كيرجع ذلؾ إلى تحدم الثكرة  .سنكات الخدمةعزل إلى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تي 

التكنكلكجية كثكرة المعمكمات كاالت االت كالذم يضرض عمى كزارة التربية كالتعميـ العالي ضركرة مكاكبة 
يرات التكنكلكجية في العمؿ كاستيعاب االنضجار المعرفي، كحسف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كتطكيعيا التغ

ف الجدد مف معارؼ ميص الضجكة بيف ما يمتمكو المكظضكف القدامى كالمكظضك في عممياتيا، كالذم ساىـ في تق
نت عدـ كجكد فركؽ ذات لتي بي  ( كا1448دراسة )زقكت،  ىذه الدراسة معنتائج كاتضقت  كميارات كخبرات.
دراسة )بكرم، ك  في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الضمسطيني، عزل إلى سنكات الخدمةداللة إح ائية تي 

في كزارة المالية  ات داللة إح ائية تيعزل إلى سنكات الخدمةنت عدـ كجكد فركؽ ذ( كالتي بي  1448
ات داللة إح ائية تيعزل إلى سنكات عدـ كجكد فركؽ ذنت ( كالتي بي  1447دراسة )رياف، ك  الضمسطينية،

نت عدـ كجكد ( كالتي بي  1447دراسة )غناـ، ك  قطاع غزة، تفي المدارس الثانكية الحككمية بمحافظا الخدمة
  ناعة األغذية العاممة بقطاع غزة.في شركات  كؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى سنكات الخدمةفر 
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 الفرضية الرابعة: 
حول التغيير المبحوثين  في استجابة α) ≥ 0.04معنوية ) افروق ذات دللة إحصائية عند مستو وجد ت

التنظيمي في وزارة التربية والتعميم العالي باختالف خصائصيم الشخصية )الجنس، العمر، المؤىل العممي، 
 المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(.

 
 : اآلتية الضرعيةكيشتؽ مف ىذه الضرضية الرئيسة الضرضيات 

 
 في استجابة المبحوثين حول( α ≤ 0.04توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوا دللة ) -

 النوع. عزا إلىالتغيير التنظيمي في وزارة التربية والتعميم العالي ت  

ـ    يكضح ذلؾ. اآلتيلعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ  -  T" استخداـ اختبار الختبار ىذه الضرضية ت
 

 جنسال –لعينتين مستقمتين "  -  T(: نتائج اختبار" 13.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.744 0.327- 7.23 7.15 التغيير في الثقافة التنظيمية
 0.368 0.902- 7.98 7.79 التغيير في التكنكلكجيا

 0.644 0.462- 7.25 7.15 التغيير في الييكؿ التنظيمي
 0.879 0.152- 7.36 7.32 التغيير في المكارد البشرية

 0.623 0.493- 7.46 7.36 جميع مجالت التغيير التنظيمي

 
 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية  ف أفَّ ( تبي  11.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  ،0.05لعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستكل الداللة 
الباحث التقارب  كيعزك .الجنسعزل إلى إح ائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تي 
الجنسيف يخضعكف لنضس ظركؼ بيئة  الكاضح في قيـ نسب متكسطات االستجابة لمذككر كاإلناث إلى أفَّ 

العمؿ، كتطبؽ عمييـ خطط كسياسات متقاربة، كيمارسكف نضس المياـ كاألنشطة الكظيضية، كيتحممكف نضس 
نت عدـ ( كالتي بي  1448دراسة )أبك عجكة،  ىذه الدراسة معنتائج كاتضقت  .جنسيـاألعباء دكف النظر إلى 

( 1447دراسة )بعمكشة، ك  الجنس في جامعة األق ى بقطاع غزة، كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى
نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى الجنس في مدارس ككالة الغكث الدكلية كالتي بي  
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نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى الجنس ( كالتي بي  1446دراسة )سركر، ك  بمحافظات غزة،
  ة بقطاع غزة،في الجامعات العام

نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى الجنس في ( كالتي بي  1441دراسة )أبك سمكت، ك 
( كالتي 1447دراسة )أبك سالـ،  ىذه الدراسة معنتائج  ختمضتكامدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة. 

إلناث في المدارس الحككمية بمحافظات نت كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى الجنس ل الح ابي  
( كالتي بينت كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى الجنس ل الح 1445دراسة )أبك حسنيف، ك  غزة،

نت كجكد فركؽ ذات داللة ( كالتي بي  1441دراسة )حمس، ك  اإلناث في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة،
 في بمدية غزة.إح ائية تيعزل إلى الجنس ل الح الذككر 

 
 في استجابة المبحوثين حول( α ≤ 0.04توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوا دللة ) -

 العمر. عزا إلىالتغيير التنظيمي في وزارة التربية والتعميم العالي ت  

 يكضح ذلؾ اآلتي" التبايف األحادم " كالجدكؿ  الختبار ىذه الضرضية تـ استخداـ اختبار
 

 العمر –التباين األحادي" " نتائج اختبار (:14.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
 عام 20

أقل - 30
 30من 
 عام

أقل  40-
 40من 
 عام

-50 
أقل من 

 عام 50
 0.378 1.037 7.36 7.26 6.92 7.33 الثقافة التنظيميةالتغيير في 

 0.542 0.718 8.02 7.89 7.72 7.60 التغيير في التكنكلكجيا
 0.560 0.689 7.20 7.32 7.00 7.25 التغيير في الييكؿ التنظيمي
 0.249 1.384 7.42 7.43 7.07 7.79 التغيير في المكارد البشرية

 0.430 0.926 7.50 7.47 7.18 7.49 التنظيميجميع مجالت التغيير 
 

 
المقابمة الختبار "التبايف  (.Sig)القيمة االحتمالية  ف أفَّ ( تبيَّ 15.5المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية بيف  ،0.05" أكبر مف مستكل الداللة األحادم
معظـ العامميف  كيعزك الباحث ذلؾ أفَّ  .العمرعزل إلى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تي 

كييساىمكف في إحداث التغيير التنظيمي بإيجابية بغض النظر  ،عمى يدرككف جيدنا التكجو االستراتيجي لمكزارة
نت عدـ كجكد فركؽ ( كالتي بي  1448دراسة )أبك عجكة،  ىذه الدراسة معنتائج كاتضقت  متغير عمر المكظؼ.

نت ( كالتي بي  1446دراسة )سركر، ك  ق ى بقطاع غزة،ذات داللة إح ائية تيعزل إلى العمر في جامعة األ
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دراسة )حمس، ك  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى العمر في الجامعات العامة بقطاع غزة،
 نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى العمر في بمدية غزة.( كالتي بي  1441

 
 في استجابة المبحوثين حول( α ≤ 0.04توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوا دللة ) -

 المؤىل العممي. التغيير التنظيمي في وزارة التربية والتعميم العالي تعزا إلى

 يكضح ذلؾ. اآلتيلعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ  -  T" الختبار ىذه الضرضية تـ استخداـ اختبار
 

 المؤىل العممي –لعينتين مستقمتين "  -  T(: نتائج اختبار" 15.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
 بكالوريوس دراسات عميا .(

 0.050 3.901* 7.28 6.78 الثقافة التنظيميةالتغيير في 

 0.267 1.238 7.89 7.65 التغيير في التكنكلكجيا

 0.068 3.386 7.27 6.85 التنظيمي التغيير في الييكؿ

 0.036 4.451* 7.44 6.92 التغيير في المكارد البشرية

 0.049 3.944* 7.47 7.05 جميع مجالت التغيير التنظيمي
 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  االضرؽ بيف المتكسطيف داؿ إح ائين *      

 
 يمي:( يمكف استنتاج ما 16.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

لعينتيف مستقمتيف" أكبر مف مستكل الداللة  -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية  ف أفَّ تبي  
" كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد التغيير في الييكؿ التنظيمي ،التغيير في التكنكلكجيالممجاليف "  0.05

ة حكؿ ىذيف المجاليف تعزل إلى المؤىؿ فركؽ ذات داللة إح ائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراس
 العممي. 

أقؿ مف  (.Sig)القيمة االحتمالية  ف أفَّ فقد تبي   ،اأما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معن 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية بيف متكسطات تقديرات عينة  ،0.05مستكل الداللة 

كيرجع عزل إلى المؤىؿ العممي كذلؾ ل الح الذيف مؤىميـ العممي بكالكريكس. الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تي 
حيث بمغ نسبة حممة مؤىؿ غالبية العامميف في كزارة التربية كالتعميـ العالي مف حممة البكالكريكس  ذلؾ إلى أفَّ 

طبيعة العمؿ بشكؿ عاـ في الكزارة ال تحتاج إلى  %(، إضافة إلى أفَّ 78.1البكالكريكس مف العينة المبحكثة )
 ىذه الدراسة معنتائج كاتضقت  مؤىالت عممية عالية بالقدر التي تحتاج مكظضيف مؤىميف كأ حاب خبرة عممية.

كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى المؤىؿ العممي ل الح نت ( كالتي بي  1447دراسة )أبك سالـ، 
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ينت كجكد ( كالتي ب  1441دراسة )أبك سمكت، ك  مؤىؿ بكالكريكس في المدارس الحككمية بمحافظات غزة،
فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى المؤىؿ العممي ل الح مؤىؿ بكالكريكس في مدارس ككالة الغكث الدكلية 

( كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات 1448)أبك عجكة،  دراسة ىذه الدراسة معنتائج  ختمضتكابمحافظات غزة. 
( كالتي 1447دراسة )بعمكشة، ك  قطاع غزة،في جامعة األق ى ب المؤىؿ العمميداللة إح ائية تيعزل إلى 

في مدارس ككالة الغكث الدكلية  المؤىؿ العممينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى بي  
نت عدـ كجكد فركؽ ذات ( كالتي بي  1446دراسة )سركر،  ىذه الدراسة معنتائج كاتضقت  بمحافظات غزة،

( 1445دراسة )أبك حسنيف، ك  ي في الجامعات العامة بقطاع غزة،داللة إح ائية تيعزل إلى المؤىؿ العمم
ل الح اإلناث في المدارس  المؤىؿ العمميكجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى عدـ نت كالتي بي  

  اإلعدادية بمحافظات غزة،
 
 في استجابة المبحوثين حول( α ≤ 0.04توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوا دللة ) -

 المسمى الوظيفي. التغيير التنظيمي في وزارة التربية والتعميم العالي تعزا إلى

 يكضح ذلؾ اآلتي" التبايف األحادم " كالجدكؿ  الختبار ىذه الضرضية تـ استخداـ اختبار
 

 المسمى الوظيفي –التباين األحادي" اختبار "(: نتائج 16.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
Si

g
). 

نائب مدير 
رئيس  رئيس قسم مدير دائرة عام فأعمى

 شعبة

 0.410 0.966 7.20 7.19 6.80 7.57 التغيير في الثقافة التنظيمية

 0.030 3.055* 7.97 7.86 7.25 8.31 التغيير في التكنكلكجيا

 0.358 1.083 7.24 7.25 6.75 7.25 التغيير في الييكؿ التنظيمي

 0.351 1.098 7.42 7.35 6.88 7.60 التغيير في المكارد البشرية

 0.175 1.671 7.46 7.41 6.92 7.68 جميع مجالت التغيير التنظيمي
 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  ا* الضرؽ بيف المتكسطات داؿ إح ائين 

 
 ( يمكف استنتاج ما يمي:17.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

 0.05" أقؿ مف مستكل الداللة "التبايف األحادم مقابمة الختبارال (.Sig)القيمة االحتمالية ف أف َّ تبي  
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية بيف متكسطات  ،" التغيير في التكنكلكجيالمجاؿ "

لذيف مسماىـ الكظيضي كذلؾ ل الح ا ،عزل إلى المسمى الكظيضيتقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تي 
 . نائب مدير عاـ فأعمى
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أكبر مف  (.Sig)ف أف القيمة االحتمالية فقد تبي   ،اأما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معن 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية بيف متكسطات تقديرات  0.05مستكل الداللة 

جميع العامميف في  كيعزك الباحث ذلؾ إلى أفَّ عزل إلى المسمى الكظيضي. عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تي 
لكاقع ، كتضسيرىـ حدةطبؽ عمييـ نظاـ إدارم كسياسة مك كزارة التربية كالتعميـ العالي يالكظائؼ اإلشرافية في 

مرتبط بحجـ معرفتيـ كاطالعيـ ضمف مجاؿ عمميـ، كالذم يعتمد عمى معرفة التغيير التنظيمي في الكزارة 
 .دقيقة بالسياسات، كاإلجراءات، كالقكانيف، كاإلمكانات المادية، كالمالية، كالبشرية التي تؤثر عمى بيئة العمؿ

نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل ( كالتي بي  1446دراسة )سركر،  ىذه الدراسة معنتائج كاتضقت 
( كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ 1441دراسة )حمس، ك  إلى المسمى الكظيضي في الجامعات العامة بقطاع غزة،

سة مع ذات داللة إح ائية تيعزل إلى المسمى الكظيضي ل الح الذككر في بمدية غزة. كاختمضت نتائج ىذه الدرا
المسمى الكظيضي ل الح كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى نت ( كالتي بي  1448، دراسة )أبك عجكة

( كالتي بينت كجكد فركؽ ذات داللة 1441دراسة )أبك سمكت، ك  في جامعة األق ى بقطاع غزة، عميد كمية
 الغكث الدكلية بمحافظات غزة. إح ائية تيعزل إلى المسمى الكظيضي ل الح مدير مدرسة في مدارس ككالة

 
 في استجابة المبحوثين حول( α ≤ 0.04توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوا دللة ) -

 سنوات الخدمة. عزا إلىالتغيير التنظيمي في وزارة التربية والتعميم العالي ت  

 يكضح ذلؾ اآلتي" كالجدكؿ "التبايف األحادم الختبار ىذه الضرضية تـ استخداـ اختبار
 

 سنوات الخدمة –التباين األحادي" " اختبار(: نتائج 17.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
50 
 سنوات

أقل من -50
 سنة 54

سنة  54
 فأكثر

 0.092 2.416 6.88 7.33 7.37 التغيير في الثقافة التنظيمية

 0.054 2.971 7.83 8.09 7.55 التغيير في التكنكلكجيا

 0.108 2.257 6.93 7.28 7.39 التغيير في الييكؿ التنظيمي

 0.096 2.380 7.04 7.49 7.51 التغيير في المكارد البشرية

 0.162 1.840 7.17 7.55 7.45 جميع مجالت التغيير التنظيمي

 
المقابمة الختبار "التبايف  (.Sig)القيمة االحتمالية  ف أفَّ ( تبي  18.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية بيف  ،0.05" أكبر مف مستكل الداللة األحادم
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى تحدم  .سنكات الخدمةعزل إلى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تي 
لكجية كثكرة المعمكمات كاالت االت، كالذم يضرض عمى كزارة التربية كالتعميـ العالي ضركرة مكاكبة الثكرة التكنك 

التغيرات التكنكلكجية في العمؿ، كاستيعاب االنضجار المعرفي، كحسف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كتطكيعيا 
ف الجدد مف معارؼ قدامى كالمكظضك ميص الضجكة بيف ما يمتمكو المكظضكف الفي العمؿ، كالذم ييساىـ في تق

كميارات كخبرات، كالذم أعطى كؿ مكظؼ فر ة لتطكير ذاتو كزيادة مياراتو كمعارفو مف خالؿ ما تقدمو 
الكزارة مف مساىمات لتطكير قدرات العامميف كزيادة مياراتيـ المعرفية، أك التعمـ الذاتي، األمر الذم ساىـ في 

ىذه نتائج كاتضقت المبحكثيف خا ة الجدد حكؿ إدارة التغيير التنظيمي في الكزارة. تجاكز الضركؽ في آراء 
سنكات نت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى ( كالتي بي  1448دراسة )أبك عجكة،  الدراسة مع

ذات نت عدـ كجكد فركؽ ( كالتي بي  1445دراسة )أبك حسنيف، ك  في جامعة األق ى بقطاع غزة، الخدمة
دراسة )أبك سمكت، ك  داللة إح ائية تيعزل إلى سنكات الخدمة في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة،

( كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى سنكات الخدمة في مدارس ككالة الغكث 1441
ت داللة إح ائية تيعزل إلى نت عدـ كجكد فركؽ ذا( كالتي بي  1441دراسة )حمس، ك  الدكلية بمحافظات غزة،

كجكد ( كالتي بينت 1447دراسة )بعمكشة، اختمضت نتائج ىذه الدراسة مع ك  سنكات الخدمة في بمدية غزة.
في  سنكات( 44أقؿ مف  -5سنكات الخدمة ل الح سنكات خدمة مف )فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى 

نت كجكد فركؽ ذات داللة ( كالتي بي  1447)أبك سالـ، كدراسة  مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة،
سنكات( في المدارس الحككمية  44أقؿ مف  -5إح ائية تيعزل إلى سنكات الخدمة ل الح سنكات خدمة مف )

سنكات كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية تيعزل إلى نت ( كالتي بي  1446دراسة )سركر، ك  بمحافظات غزة،
  في الجامعات العامة بقطاع غزة، سنة(  45 -44الخدمة ل الح سنكات خدمة مف )
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 الممخص

استعرض الباحث في ىذا الض ؿ تحميؿ خ ائص مجتمع الدراسة، كالتي تضمنت الك ؼ اإلح ائي 
المسمى الكظيضي، )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، لممجتمع كفقنا لسماتيـ الشخ ية كالتي تمثمت في: 

. ثـ تطرؽ إلى تحميؿ فقرات المتغيريف  المستقؿ كالمتمثؿ في أبعاد التكجو االستراتيجي، سنكات الخدمة(
كالتابع المتمثؿ في التغيير التنظيمي، ثـ أكضح الباحث تضسير نتائج اختبار الضرضيات كمناقشتيا، كمف ثـ 

كعميو، سيتـ تناكؿ مكضكع النتائج كالتك يات إف شاء . ذكر أكجو االتضاؽ كاالختالؼ مع الدراسات السابقة
 .ااآلتياهلل في الض ؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 انفصم انســادس
 

 اننتــائج وانتـىصـياث
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   نتائج الدراسة. 5.5
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات

 تمييد:
أثر التكجو االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي بكزارة التربية بناءن عمى الدراسة التي أجريت حكؿ   

، كمف خالؿ ما تطرؽ إليو مف المضاىيـ كالجكانب في اإلطار النظرم كأدبيات كالتعميـ العالي الضمسطينية
ـ   جمعو مف بيانات أكلية مف خالؿ االستبانة، كبعد نتائج التحميؿ اإلح ائي  الدراسة، باإلضافة إلى ما ت

المناسب لمجاالت الدراسة مف بيانات االستبانة الممثمة لممتغير المستقؿ كلممتغير التابع، كتضسير ىذه النتائج 
 كالتك يات كما يظير في ىذا الض ؿ. 

 
 نتائج الدراسة: 5.5
لمستقؿ )التكجو خم ت الدراسة لمجمكعة مف النتائج م نضة كاآلتي: النتائج المتعمقة بالمتغير ا  

(، كنتائج متعمقة باختبار الضرضيات، كنتائج بالمتغير التابع )التغيير التنظيمي(، كالنتائج المتعمقة االستراتيجي
 تحقيؽ األىداؼ.

 (:)التوجو الستراتيجيلمستقل النتائج المتعمقة بالمتغير ا 5.5.5
 كاقع التكجو االستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ العالي مف كجية نظر فَّ أظيرت نتائج الدراسة أ

 كىك بدرجة مكافقة كبيرة.  ،%(74.15العامميف في الكظائؼ اإلشرافية جاء بكزف نسبي )
   كانت كفقنا ألىميتيا النسبية  كاقع التكجو االستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ العالي نت النتائج أفَّ بي

 كما يمي: 
  (، كىك بدرجة مكافقة كبيرة.73.57) الرؤيةإلجمالي محكر الكزف النسبي بمغ% 
  كىك بدرجة مكافقة كبيرة.، %(71.14) رسالةال حكرالكزف النسبي إلجمالي مبمغ 
  (، كىك بدرجة مكافقة 74.84) األىداف الستراتيجيةإلجمالي محكر الكزف النسبي بمغ%

 كبيرة
  (، كىك بدرجة مكافقة كبيرة. 68.13) قيمالمحور إلجمالي الكزف النسبي بمغ% 

 (:بالمتغير التابع )التغيير التنظيميالنتائج المتعمقة  1.5.5
التربية كالتعميـ العالي مف كجية نظر كشضت نتائج الدراسة أفَّ مستكل التغيير التنظيمي في كزارة  .4

 كىك بدرجة مكافقة كبيرة.  ، %(73.84العامميف في الكظائؼ اإلشرافية جاء بكزف نسبي )
مستكل التغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي كانت كفقنا ألىميتيا النسبية  نت النتائج أفَّ بي   .1

 كما يمي: 
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  كىك بدرجة مكافقة ، %(78.14) تغيير في التكنولوجياال كرحالكزف النسبي إلجمالي مبمغ
 كبيرة.

  (، كىك بدرجة مكافقة كبيرة.73.19) موارد البشريةالمحور إلجمالي الكزف النسبي بمغ% 
  (، كىك بدرجة 74.78) التغيير في الييكل التنظيميإلجمالي محكر الكزف النسبي بمغ%

 مكافقة كبيرة
  (، كىك بدرجة 74.73) التغيير في الثقافة التنظيميةإلجمالي محكر الكزف النسبي بمغ%

 مكافقة كبيرة.
 النتائج المتعمقة باختبار الفرضيات: 2.5.5
بيف ( α≤ 4.45) داللة لعند مستك  عالقة ذات داللة إح ائيةأظيرت نتائج الضرضية األكلى كجكد  .4

حيث بمغ معامؿ  ،التربية كالتعميـ العاليأبعاد التكجو االستراتيجي كالتغيير التنظيمي في كزارة 
 (.4.874االرتباط )

 :اآلتيأما بالنسبة لنتائج الضرضيات الضرعية لمضرضية األكلى كانت عمى النحك 
 ( 4.45تكجػد عالقػة ذات داللػػة إح ػائية عنػد مسػػتكل معنكيػة ≤ (α  بػيف الرؤيػػة كأحػد أبعػػاد

حيػػػث بمػػػغ معامػػػؿ ، التكجػػو االسػػػتراتيجي كالتغييػػػر التنظيمػػػي فػػػي كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي
 (.4.784االرتباط )

 ( 4.45تكجد عالقة ذات داللة إح ائية عنػد مسػتكل معنكيػة ≤ (α  كأحػد أبعػاد  رسػالةالبػيف
حيػػػث بمػػػغ معامػػػؿ ، التكجػػو االسػػػتراتيجي كالتغييػػػر التنظيمػػػي فػػػي كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي

 (.4.847االرتباط )
 ( 4.45تكجػػػػػػد عالقػػػػػػة ذات داللػػػػػػة إح ػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل معنكيػػػػػػة ≤ (α ىػػػػػػداؼ بػػػػػػيف األ

تربيػػػة كالتعمػػػيـ كأحػػػد أبعػػػاد التكجػػػو االسػػػتراتيجي كالتغييػػػر التنظيمػػػي فػػػي كزارة ال االسػػػتراتيجية
 (.4.838حيث بمغ معامؿ االرتباط )، العالي

 ( 4.45تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إح ػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة ≤ (α كأحػػد أبعػػاد  قػػيـبػػيف ال
حيػػػث بمػػػغ معامػػػؿ ، التكجػػو االسػػػتراتيجي كالتغييػػػر التنظيمػػػي فػػػي كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي

 (.4.664االرتباط )
أبعػػػاد التكجػػػو  بيييين α) ≥ 4.45) داللػػػةعنػػػد مسػػػتكل أثػػػر ذم داللػػػة إح ػػػائية النتػػػائج كجػػػكد نػػػت بي   .1

 ، األىداؼ، القيـ( كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.الرسالةاالستراتيجي )الرؤية، 
فػػػػي  α) ≥ 4.45) داللػػػػة لفػػػػركؽ ذات داللػػػػة إح ػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتك كجػػػػكد عػػػػدـ أكضػػػػحت النتػػػػائج  .3

حػػػػكؿ أبعػػػػاد التكجػػػػو االسػػػػتراتيجي فػػػػي كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػالي بػػػػاختالؼ المبحػػػػكثيف  اسػػػػتجابات
 خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(.
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 في اسػتجابات α) ≥ 4.45) داللة لفركؽ ذات داللة إح ائية عند مستك أظيرت النتائج عدـ كجكد  .1
أبعػػػػاد التغييػػػػر التنظيمػػػػي فػػػػي كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػالي بػػػػاختالؼ خ ائ ػػػػيـ حػػػػكؿ المبحػػػػكثيف 

 الشخ ية )الجنس، العمر، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(.
 فػػػػي اسػػػػتجابات α) ≥ 4.45) داللػػػػة لفػػػػركؽ ذات داللػػػػة إح ػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتك نػػػػت النتػػػػائج كجػػػػكد بي   .5

التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػالي بػػػػاختالؼ خ ائ ػػػػيـ حػػػػكؿ أبعػػػػاد التغييػػػػر التنظيمػػػػي فػػػػي كزارة المبحػػػػكثيف 
 الشخ ية )المؤىؿ العممي(.

 
 نتائج اختبار الفرضيات: 3.5.5
 ف مف تحميؿ الدراسة الميدانية المتعمقة باختبار الضرضيات ما يمي:تبي    

 (: تمخيص نتائج اختبار الفرضيات5.5جدول رقم )

الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 الدراسة اختمفت مع

 لعند مستك  تكجد عالقة ذات داللة إح ائية :ىاألول الرئيسية الفرضية
بيف أبعاد التكجو االستراتيجي كالتغيير التنظيمي في  α) ≥ 4.45) داللة

 .كزارة التربية كالتعميـ العالي
ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 1448، )زقكت
 (.1448، )بكرم

تكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػػتكل  الفرضـــية الفرعيـــة األولـــى:
بػػيف الرؤيػػػة كأحػػد أبعػػاد التكجػػػو االسػػتراتيجي كالتغييػػػر  α) ≥ 4.45معنكيػػة )

 التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.
ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 1448، خميس)
 (.1447، محمد كخمؼ)

تكجد عالقة ذات داللة إح ائية عند مستكل  الفرضية الفرعية الثانية:
كأحد أبعاد التكجو االستراتيجي كالتغيير  لرسالةابيف  α) ≥ 4.45معنكية )

 التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.
ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 1446، )شنتير
 (.1443، )أحمد

تكجد عالقة ذات داللة إح ائية عند مستكل  الفرضية الفرعية الثالثة:
كأحد أبعاد التكجو  ىداؼ االستراتيجيةبيف األ α) ≥ 4.45معنكية )

 االستراتيجي كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.
ثبت صحة 
 الفرضية

(، 1441، )الزريقات
 (.1441، )حسف

تكجد عالقة ذات داللة إح ائية عند مستكل  الفرضية الفرعية الرابعة:
كأحد أبعاد التكجو االستراتيجي كالتغيير  قيـبيف ال α) ≥ 4.45معنكية )

 التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.
ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 1446)النسكر، 
 (.1444)العطار، 

عند مستكل معنكية يكجد أثر ذك داللة إح ائية  الثانية: الرئيسية الفرضية
(4.45 ≤ (α  األىداؼ، الرسالةأبعاد التكجو االستراتيجي )الرؤية، بٌن ،

 القيـ( كالتغيير التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 1448)زقكت، 
 (.1448)بكرم، 

معنكية  لفركؽ ذات داللة إح ائية عند مستك كجد ت الفرضية الثالثة:
(4.45 ≤ (α حكؿ أبعاد التكجو االستراتيجي في المبحكثيف  في استجابة

كزارة التربية كالتعميـ العالي باختالؼ خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، 
 العمر، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(. 

 

  
-- 
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الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 اختمفت مع الدراسة

 ة:اآلتي ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية
في ( α ≤ 4.45تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكل داللة ) .4

أبعاد التكجو االستراتيجي في كزارة التربية  استجابة المبحكثيف حكؿ
 )الجنس(. عزل إلىكالتعميـ العالي تي 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 ،(1447، )رياف
 .(1447)غناـ، 

في ( α ≤ 4.45تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكل داللة ) .1
أبعاد التكجو االستراتيجي في كزارة التربية  استجابة المبحكثيف حكؿ

 )العمر(. عزل إلىكالتعميـ العالي تي 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (، 1448)زقكت، 
 (.1447)غناـ، 

في ( α ≤ 4.45تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكل داللة ) .3
أبعاد التكجو االستراتيجي في كزارة التربية  استجابة المبحكثيف حكؿ

 )المؤىؿ العممي(. عزل إلىكالتعميـ العالي تي 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (، 1448)بكرم،  
 (.1447)رياف، 

في ( α ≤ 4.45تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكل داللة ) .1
أبعاد التكجو االستراتيجي في كزارة التربية  استجابة المبحكثيف حكؿ
 )المسمى الكظيضي(. كالتعميـ العالي تعزل إلى

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (، 1448)بكرم، 
 (.1445)حسنيف، 

في ( α ≤ 4.45تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكل داللة ) .5
أبعاد التكجو االستراتيجي في كزارة التربية  استجابة المبحكثيف حكؿ

 )سنكات الخدمة(. عزل إلىكالتعميـ العالي تي 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (، 1448)زقكت، 
 (.1448)بكرم، 

معنكية  لإح ائية عند مستك فركؽ ذات داللة كجد ي الفرضية الرابعة:
(4.45 ≤ (α حكؿ أبعاد التغيير التنظيمي في كزارة المبحكثيف  في استجابة

التربية كالتعميـ العالي باختالؼ خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، العمر، 
 المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(. 

  

 ة:اآلتيويتفرع منيا الفرضيات الفرعية 
في ( α ≤ 4.45تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكل داللة ) .4

في كزارة التربية كالتعميـ التغيير التنظيمي أبعاد  استجابة المبحكثيف حكؿ
 )الجنس(. عزل إلىالعالي تي 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 ،(1448، )أبك عجكة
 .(1447)بعمكشة، 

في ( α ≤ 4.45تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكل داللة ) .1
في كزارة التربية كالتعميـ التغيير التنظيمي أبعاد  استجابة المبحكثيف حكؿ

 )العمر(. عزل إلىالعالي تي 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (، 1446، )سركر
 (.1441، )حمس

في ( α ≤ 4.45تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكل داللة ) .3
في كزارة التربية كالتعميـ التغيير التنظيمي أبعاد  استجابة المبحكثيف حكؿ

 )المؤىؿ العممي(. عزل إلىالعالي تي 
ثبت صحة 
 الفرضية

 (،1445، )أبك حسنيف
 (.1441، )أبك سمكت

في ( α ≤ 4.45تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكل داللة ) .1
في كزارة التربية كالتعميـ التغيير التنظيمي أبعاد  استجابة المبحكثيف حكؿ

 )المسمى الكظيضي(. العالي تعزل إلى

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (،1448)أبك عجكة، 
 (.1441)حمس، 

في ( α ≤ 4.45تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكل داللة ) .5
كالتعميـ في كزارة التربية التغيير التنظيمي أبعاد  استجابة المبحكثيف حكؿ

 )سنكات الخدمة(. عزل إلىالعالي تي 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (،1447، )بعمكشة
 (.1447، )أبك سالـ



 
 

025 
 

 النتائج المتعمقة بتحقيق األىداف: 4.5.5
 لما يمي: ا( كفقن 1.6أظيرت النتائج تحقؽ أىداؼ الدراسة عمى النحك المكضح في الجدكؿ رقـ )  

 
 بتحقيق األىداف (: النتائج المتعمقة1.5جدول رقم )

 مجال تحققو مدا تحققو اليدف الرقم

4. 

التعرؼ إلى كاقع التكجو االستراتيجي في كزارة التربية 
 كالتعميـ العالي. 

 تحقؽ

مف خالؿ تحميؿ محاكر استراتيجية 
المحيط األزرؽ، كما ىك مكضح مف 

( كحتى جدكؿ 7.5جدكؿ رقـ )
(44.5.) 

1. 
كزارة التربيػػػػػػػة  بيػػػػػػػاف مسػػػػػػػتكل التغييػػػػػػػر التنظيمػػػػػػػي فػػػػػػػي

 تحقؽ كالتعميـ العالي.
مف خالؿ تحميؿ محكر األداء 

كما ىك مكضح مف جدكؿ التسكيقي، 
 (.45.5( كحتى جدكؿ )41.5رقـ )

3. 
الكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف طبيعػػػػػػػة العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف أبعػػػػػػػاد التكجػػػػػػػو 
االسػػػػػػػتراتيجي كالتغييػػػػػػػر التنظيمػػػػػػػي فػػػػػػػي كزارة التربيػػػػػػػة 

 كالتعميـ العالي.
 تحقؽ

الضرضية األكلى، كما مف خالؿ اختبار 
 (.46.5ىك مكضح مف جدكؿ رقـ )

تحديد أثر أبعاد التكجو االستراتيجي في التغيير  .1
 التنظيمي بكزارة التربية كالتعميـ العالي.

 تحقؽ
مف خالؿ اختبار الضرضية الثانية، كما 

 (.47.5ىك مكضح في جدكؿ رقـ )

5. 

 حكؿ أبعادالمبحكثيف  في استجاباتضركؽ معرفة ال
التكجو االستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ العالي 
باختالؼ خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، العمر، 

 المؤىؿ العممي، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(.

 تحقؽ

مف خالؿ اختبار الضرضية الثالثة، كما 
( 48.5ىك مكضح مف جدكؿ رقـ )

 (.11.5كحتى جدكؿ رقـ )

6. 

حكؿ التغيير المبحكثيف  في استجاباتضركؽ معرفة ال
التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي باختالؼ 
خ ائ يـ الشخ ية )الجنس، العمر، المؤىؿ 

 العممي، المسمى الكظيضي، سنكات الخدمة(.

 تحقؽ

مف خالؿ اختبار الضرضية الرابعة، كما 
( 13.5ىك مكضح مف جدكؿ رقـ )

 (.17.5كحتى جدكؿ رقـ )

7. 
المقترحات الكضيمة بنجاح تضعيؿ أثر التكجو تقديـ 

االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي بكزارة التربية 
 كالتعميـ العالي الضمسطينية.

 تحقؽ

التك يات التي كضعيا الباحث في 
 ضكء نتائج الدراسة.

 توصيات الدراسة: 1.5
 ة:اآلتيتقدـ الباحث بالتك يات يفي ضكء اإلطار النظرم لمدراسة، كالنتائج التي أسضرت عنيا، 

 (:لمستقل )التوجو الستراتيجيتوصيات متعمقة بالمتغير ا 5.1.5
مف )رؤية، كسالة،  كزارة التربية كالتعميـ العالي لمتكجو االستراتيجي التكجو االستراتيجي تعزيز تبني .4

 .لما لو مف تأثير عمى فاعمية التغيير التنظيمي  كأىداؼ استراتيجية، كقيـ(
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تعزيز رؤية اإلدارة العميا في الكزارة كالعامميف فييا بأىدافيا كخططيا المستقبمية مف خالؿ استخداـ  .1
 ساىـ في تحقيؽ خدمة أفضؿ لممستضيديف.تقنيات حديثة كمتطكرة في تكفير الكقت كالجيد، كتي 

 .لمكزارةرسـ التكجو االستراتيجي في  كأ حاب الخبرة العممية شراؾ جميع المستكيات اإلداريةإ .3
شرح كتضسير رؤية كسالة الكزارة لمعامميف فييا بطريقة مقنعة تيساعد كؿ فرد عمى فيميا كالمكافقة  .1

 عمييا، كييعد خطكة ضركرية لتكجو العامميف كتنمية استعدادىـ لمتحرؾ في االتجاه المطمكب.
مثؿ: اإليجابية، كاإلتقاف، كتحمؿ المسؤكلية،  ،تشكيؿ منظكمة قيـ تساعد في تدعيـ قيـ اإلنجاز .5

 .كالتعميـ المستمر، كالتنمية المستدامة، كالعمؿ كضريؽ، كغيرىا، كتحكيؿ ذلؾ مف الشكمية إلى الضعمية
لما لو مف انعكاس إيجابي عمى  ،تعزيز الثقافة التنظيمية بما يتالءـ مع القيـ الدينية كالعادات كالتقاليد .6

 .كزارة التربية كالتعميـ العاليأداء العامميف في 
التزاـ اإلدارة العميا في الكزارة بالقيـ المنظمية، كبالشكؿ الذم يكجو سمكؾ العامميف نحكىا مما يعطي  .7

 ليذه القيـ القكة، كيساعد الكزارة في تحقيؽ أىدافيا.
كالحكافز تشكيؿ لجنة مخت ة إلعادة النظر في األنظمة الحالية كسياسات العمؿ كنظـ المكافآت  .8

ـ    تغييره. مف تكجو استراتيجي كما تـ   إلجراء التغييرات المناسبة كفؽ ما ت
 

 (:تغير التابع )التغيير التنظيميتوصيات متعمقة بالم 1.1.5
االىتماـ بعمميات التغيير التنظيمي )التغيير في الثقافة التنظيمية، التغيير في التكنكلكجيا، التغيير  .4

لما ليا مف دكر في تحسيف أداء كزارة التربية   التغيير في المكارد البشرية(في الييكؿ التنظيمي، 
 كالتعميـ العالي.

ا أكبر في اليياكؿ التنظيمية مف حيث تكامم أف   .1 يا، كتناسبيا، تكلي اإلدارة العميا في الكزارة اىتمامن
لمياـ كال الحيات متيا مع الكظائؼ المكجكدة داخؿ التنظيـ، كتكزيع السمطات كاكمركنتيا، كمالء

 بشكؿ يتناسب كحجـ األنشطة.
العمػػػؿ عمػػػى التطػػػكير المسػػػتمر لميياكػػػؿ التنظيميػػػة، كت ػػػميـ ىياكػػػؿ جديػػػدة تتسػػػـ بالمركنػػػة كعػػػدـ  .3

التداخؿ في االخت ا ات كالمسؤكليات بيف كحدات العمؿ، كذلػؾ لتػتمكف مػف تعزيػز قػدرتيا عمػى 
لظػػػػركؼ البيئيػػػػة التػػػػي تكاجييػػػػا لمكاكبػػػػة التكيػػػػؼ مػػػػع الظػػػػركؼ الطارئػػػػة كالمسػػػػتجدات الخارجيػػػػة كا

 التغيرات كالتطكرات.

العمػػؿ عمػػى بنػػاء ثقافػػػة تنظيميػػة قكيػػة داعمػػػة للبػػداع كالتميػػز كالعمػػػؿ الجمػػاعي كالجػػكدة الشػػػاممة  .1
 التعميـ العالي لمك كؿ إلييا.كزارة التربية ك تحقؽ األىداؼ التي تسعى 

تكفير ثقافة تنظيمية تتسـ بالمركنة، كتبتعد عف الجمكد مػف خػالؿ الحػرص عمػى مشػاركة العػامميف  .5
كزارة فػػي المسػػتكيات اإلداريػػة المختمضػػة فػػي عمميػػة  ػػنع كاتخػػاذ القػػرارات الخا ػػة بتحقيػػؽ أىػػداؼ 

 .التربية كالتعميـ العالي
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حقة بيئتيا، كتشخيص العكامؿ بناء نظـ ات االت كمعمكمات متطكرة كمتكاممة تساعد الكزارة بمال .6
 المتحكمة فييا، كالتطكرات المختمضة التي تت ؼ بيا.

ينبغي تكظيؼ المعمكماتية كاالستضادة مف التكنكلكجيا الحديثة في تشخيص كاستشراؼ المستقبؿ،  .7
 ككضع الخطط كرسـ السياسات، كالمتابعة كالتقييـ كاتخاذ القرارات.

، كذلؾ مف خالؿ إقامة دكرات تدريبية ككرش احيكين  اارىا عن رن االىتماـ بالمكارد البشرية كاعتب .8
 عمؿ كندكات ألجؿ إكسابيـ ميارات كقدرات جديدة.

 
 (: خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة2.5جدول رقم )

 

 التوصيات
الجية المسؤولة عن 

 التنفيذ
 اإلطار 

 )الفترة الزمنية(
 التربية والتعميم العاليمحور التوجو الستراتيجي في وزارة 

تعزيز تبني كزارة التربية كالتعميـ العالي لمتكجو االستراتيجي التكجو االستراتيجي 
مف )رؤية، كسالة، كأىداؼ استراتيجية، كقيـ( لما لو مف تأثير عمى فاعمية التغيير 

 التنظيمي.

 اإلدارة العميا. 
 مستمر .الدكائر مديرك 

في الكزارة كالعامميف فييا بأىدافيا كخططيا المستقبمية تعزيز رؤية اإلدارة العميا 
مف خالؿ استخداـ تقنيات حديثة كمتطكرة في تكفير الكقت كالجيد، كتيساىـ في 

 تحقيؽ خدمة أفضؿ لممستضيديف.

 الدكائر مديرك. 
 مستمر .رؤساء األقساـ 

اشراؾ جميع المستكيات اإلدارية كأ حاب الخبرة العممية في رسـ التكجو 
 االستراتيجي لمكزارة.

 اإلدارة العميا. 
 الدكائر مديرك. 

 مستمر

شرح كتضسير رؤية كسالة الكزارة لمعامميف فييا بطريقة مقنعة تيساعد كؿ فرد عمى 
فيميا كالمكافقة عمييا، كييعد خطكة ضركرية لتكجو العامميف كتنمية استعدادىـ 

 لمتحرؾ في االتجاه المطمكب.

 اإلدارة العميا. 
 الدكائر مديرك. 
 .رؤساء األقساـ 

 مستمر

مثؿ: اإليجابية، كاإلتقاف،  ،تشكيؿ منظكمة قيـ تساعد في تدعيـ قيـ اإلنجاز
كتحمؿ المسؤكلية، كالتعميـ المستمر، كالتنمية المستدامة، كالعمؿ كضريؽ، كغيرىا، 

 .كتحكيؿ ذلؾ مف الشكمية إلى الضعمية

 اإلدارة العميا. 
 مستمر .الدكائر يركمد 

لمػا لػو مػف   تعزيز الثقافة التنظيميػة بمػا يػتالءـ مػع القػيـ الدينيػة كالعػادات كالتقاليػد
 .كزارة التربية كالتعميـ العاليانعكاس إيجابي عمى أداء العامميف في 

 اإلدارة العميا. 
 الدكائر يركمد. 

 مستمر

ؿ الذم يكجو سمكؾ العامميف التزاـ اإلدارة العميا في الكزارة بالقيـ المنظمية، كبالشك
 مما يعطي ليذه القيـ القكة، كيساعد الكزارة في تحقيؽ أىدافيا.نحكىا  

 اإلدارة العميا. 
 الدكائر يركمد. 

 مستمر
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 التوصيات
الجية المسؤولة عن 

 التنفيذ
 اإلطار 

 )الفترة الزمنية(
كنظـ تشكيؿ لجنة مخت ة إلعادة النظر في األنظمة الحالية كسياسات العمؿ 

المكافآت كالحكافز إلجراء التغييرات المناسبة كفؽ ما تـ مف تكجو استراتيجي كما 
 تـ تغييره.

 اإلدارة العميا. 
 مستمر .الدكائر يركمد 

 محور التغيير التنظيمي في وزارة التربية والتعميم العالي
التغيير في االىتماـ بعمميات التغيير التنظيمي )التغيير في الثقافة التنظيمية، 

لما ليا   التكنكلكجيا، التغيير في الييكؿ التنظيمي، التغيير في المكارد البشرية(
 مف دكر في تحسيف أداء كزارة التربية كالتعميـ العالي.

 اإلدارة العميا. 
 مستمر .الدكائر مديرك 

ا أكبر في اليياكؿ التنظيمية مف حيث  أف   تكلي اإلدارة العميا في الكزارة اىتمامن
متيا مع الكظائؼ المكجكدة داخؿ التنظيـ، مميا، كتناسبيا، كمركنتيا، كمالءتكا

 كتكزيع السمطات كالمياـ كال الحيات بشكؿ يتناسب كحجـ األنشطة.

 اإلدارة العميا. 
 الدكائر يركمد. 
 .رؤساء األقساـ 

 مرمست

العمػػػؿ عمػػػى التطػػػكير المسػػػتمر لميياكػػػؿ التنظيميػػػة، كت ػػػميـ ىياكػػػؿ جديػػػدة تتسػػػـ 
بالمركنة كعدـ التداخؿ في االخت ا ات كالمسؤكليات بيف كحػدات العمػؿ، كذلػؾ 
لتتمكف مف تعزيز قدرتيا عمى التكيؼ مع الظركؼ الطارئة كالمستجدات الخارجيػة 

 التغيرات كالتطكرات.كالظركؼ البيئية التي تكاجييا لمكاكبة 

 اإلدارة العميا. 
 الدكائر مديرك. 

 مستمر

العمػػػؿ عمػػػى بنػػػاء ثقافػػػة تنظيميػػػة قكيػػػة داعمػػػة للبػػػداع كالتميػػػز كالعمػػػؿ الجمػػػاعي 
التعمػيـ العػالي لمك ػكؿ كزارة التربيػة ك كالجكدة الشاممة تحقػؽ األىػداؼ التػي تسػعى 

 إلييا.

 اإلدارة العميا. 
 مستمر .الدكائر مديرك 

تػكفير ثقافػة تنظيميػة تتسػـ بالمركنػة، كتبتعػد عػف الجمػكد مػف خػالؿ الحػرص عمػػى 
مشاركة العامميف في المستكيات اإلدارية المختمضة في عممية  نع كاتخػاذ القػرارات 

 .كزارة التربية كالتعميـ العاليالخا ة بتحقيؽ أىداؼ 

 اإلدارة العميا. 
 الدكائر مديرك. 
 .رؤساء األقساـ 

 مستمر

ظـ ات االت كمعمكمات متطكرة كمتكاممة تساعد الكزارة بمالحقة بيئتيا، بناء ن
 كتشخيص العكامؿ المتحكمة فييا، كالتطكرات المختمضة التي تت ؼ بيا.

 اإلدارة العميا. 
 الدكائر مديرك. 

 مستمر

ينبغي تكظيؼ المعمكماتية كاالستضادة مف التكنكلكجيا الحديثة في تشخيص 
ككضع الخطط كرسـ السياسات، كالمتابعة كالتقييـ كاتخاذ كاستشراؼ المستقبؿ، 

 القرارات.

 .اإلدارة العميا 
 الدكائر مديرك. 
 .دائرة التخطيط 

 مستمر

، كذلؾ مف خالؿ إقامة دكرات احيكين  ااالىتماـ بالمكارد البشرية كاعتبارىا عن رن 
 تدريبية ككرش عمؿ كندكات ألجؿ إكسابيـ ميارات كقدرات جديدة.

 العميا اإلدارة. 
 الدكائر مديرك. 

 مستمر
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 دراسات مستقبمية مقترحة: 2.5

يرل الباحث بضركرة إجراء دراسات ذات عالقة بمكضكع الدراسة الحالية كذلؾ مف خالؿ إجراء 
 ة:اآلتيالدراسات المقترحة 

  االستراتيجية ت كر مقترح لتحسيف األداء المؤسسي لكزارة التربية كالتعميـ العالي في ضكء التكجيات
 المعا رة.

 .دكر التكجو االستراتيجي في تعزيز مبادم الحكـ الرشيد في كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 .أثر التكجو االستراتيجي في تحقيؽ الريادة االستراتيجية في كزارة التربية كالتعميـ العالي 
 ربية كالتعميـ العالي.ر التغيير التنظيمي في تحقيؽ النجاح االستراتيجي في كزارة التك د 
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 أوًل: المصادر والمراجع العربية
 القرآف الكريـ.

 
 الكتب العربية:
 ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردف.لكترونيةاإلدارة اإل (: 1449أحمد، محمد )

، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجراح، غزة، القواعد المنيجية لبناء الستبيان(: 1444الجرجاكم، زياد )
 فمسطيف.
 ، مؤسسة الكراؽ لمنشر، عماف، األردف.مناىج البحث العممي(: 1446الحمداني، مكفؽ )
 .، األردف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف(: السموك التنظيمي1441كاظـ )حمكدة، خضير 

مدخل اقتصادي لمسيكولوجيا اإلدارية لمتعامل مع متغيرات  :إدارة التغيير (:1443) الخضيرم، محسف
، دار الرضا لمنشر، دمشؽ، الحاضر لتحقيق التفوق والمتياز الباىر في المستقبل لممشروعات

 سكريا،
، اإلدارة الحديثة: نظريات واستراتيجيات ونماذج حديثة(: 1449الخطيب، أحمد، المعايعة، عادؿ سالـ )

 عالـ الكتب الحديث، عماف، األردف.
 الثقافة دار ، مكتبةوالعمميات والمفاىيم المدخل الستراتيجية اإلدارة: (1441) خضير عباس الخضاجي،

 ، عماف، األردف.كالتكزيع لمنشر
، دار عالـ الحكومة اللكترونية الطريق إلى اإلصالح اإلداري(: 1441الخماسية،  داـ محمد طالب )

 الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.
 ، دار اليازكرم العممية، عماف، األردف.إدارة التغيير والتطوير التنظيمي(: 1441دكديف، أحمد يكسؼ )

، دار اليازكرم، لمنشر كالتكزيع، عماف، الستراتيجية مفاىيم وحالت عممية اإلدارة(: 1445الدكرم، زكريا )
 األردف.

، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، اإلدارة واألعمال(: 1448العامرم،  الح ميدم، الغالبي، محسف من كر )
 عماف، األردف.

 شر، اإلسكندرية، م ر.، الدار الجامعية لمنمبادئ السموك التنظيمي(: 1445عبد الباقي،  الح الديف )
 ، منشكرات دار دجمة، عماف، األردف.اإلدارة واتجاىاتيا المعاصرة(: 1447عبكم، زيد منير )

، مفيومو وأدواتو وأساليبو-البحث العممي(: 1444عبيدات، ذكقاف كعدس، عبد الرحمف، كعبد الحؽ، كايد )
 دار الضكر لمنشر كالتكزيع، عماف.

، عماف، دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع، تطكر الضكر كاألنشطة اإلدارية (:1441) العتيبي،  بحي جبر
 األردف.
 ، دار الراية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.اتجاىات حديثة في إدارة التغيير(: 1441عرفة، سيد سالـ )
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، الطبعة الثانية، دار كائؿ لمنشر، السموك التنظيمي في منظمات األعمال(: 1441العمياف، محمد سمماف )
 عماف، األردف. 
، الدار الجامعية لمطباعة اإلدارة الستراتيجية: األصول واألسس العممية(: 1444عكض، محمد أحمد )

 كالنشر، اإلسكندرية، م ر.
دريس، كائؿالغالبي، طاىر سمسمة إدارة، األداء الستراتيجي المنظور لبطاقة التقييم  :(1449) ، كا 

 .عماف، األردف، دار كائؿ لمنشر، المتوازن
 : منشكرات كزارة الثقافة كالتراث.التخطيط الستراتيجي المبني عمى النتائج(: 1441الكرخي، مجيد )
، دار المناىج لمنشر إدارة التكنولوجيا مفاىيم ومداخل تقنيات تطبيقات عممية(: 1447الالمي، غساف )

 .، األردفكالتكزيع، عماف
 ، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.لكترونيةاإلدارة والمعرفة اإل (: 1449نجـ، عبكد )

 ،والعربية العالمية التجاربالفكر الستراتيجي لمقادة، دروس مستوحاة من ( 1441يكنس، طارؽ شريؼ )
 .اإلدارية لمتنمية العربية المنظمة منشكرات، م ر
 الرسائل العممية:

(: درجة ممارسة المشرفيف إلدارة التغيير كعالقتيا بمستكل أداء معممييـ في 1445أبك حسنيف، محمد )
، كمية التربية، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة،

 اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
حافظات غزة إلدارة التغيير كعالقتيا (: درجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية بم1447أبك سالـ، دعاء )

، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستير غير منشورةبضغكط العمؿ لدييـ، 
 فمسطيف.
(: درجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية التابعة لككالة الغكث بمحافظات غزة 1441أبك سمكت، سامر )

رسالة ماجستير غير  كعالقتيا بضغكط العمؿ لدييـ،إلدارة التغيير مف كجية نظر مرؤكسييـ، 
 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.منشورة
رسالة  عالقة التكجو االستراتيجي باألداء التسكيقي، عمىأثر االضطرابات البيئية  :(1441أبك طو، نيي، )

 .، جامعة الشرؽ األكسط، األردفغير منشورة ماجستير
(: القيادة االبتكارية كدكرىا في الحد مف مقاكمة التغيير التنظيمي: دراسة تطبيقية 1448بد اهلل )أبك عجكة، ع

، كمية االقت اد كالعمـك رسالة ماجستير غير منشورةعمى العامميف بجامعة األق ى بقطاع غزة، 
 اإلدارية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

اإلدارية لمديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة في (: كاقع الممارسات 1447بعمكشة، محمد )
، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورةضكء إدارة التغيير كسبؿ تحسينو، 

 غزة، فمسطيف.
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، دكر التمكػػيف اإلدارم فػػي تحقيػػؽ التكجػػو االسػػتراتيجي لػػدل كزارة الماليػػة الضمسػػطينية(: 1448) حمػػد، مبكػػرم
 ، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشورة

 االتجاىػات فػي ضػكء غػزة بمحافظػات الضمسػطينية لمجامعػات االسػتراتيجية التكجيػات :(1445حسنيف، رائػد )
 فمسطيف.  ،ةجامعة األزىر، غز  التربية، يةمك ،غير منشورة ماجستير رسالة ،المعا رة

(: دكر إدارة التغيير في تعزيز االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف: حالة دراسية بمدية 1441حمس،  قر محمد )
 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشورةغزة، 

ت إدارة المعرفة (: التكجو االستراتيجي كأثره عمى أداء شركات االت اال1445حمزة، تياني الرشيد أحمد )
 ، غير  رسالة دكتوراةكمتغير كسيط: دراسة عمى عينة مف شركات االت االت بكالية الخرطـك

 ، جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، السكداف.منشورة
العالقة بيف التكجو االستراتيجي لدم االدارة العميا في الجامعات الضمسطينية (: 1446الدىدار، مركاف )

، كمية رسالة ماجستير غير منشورة، جامعات قطاع غزة ىنافسية دراسة ميدانية عمكميزتيا الت
 التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

رسـالة (: التكجيات االستراتيجية لمديرم المدارس الثانكية كعالقتيا بقيادة التغيير لػدييـ، 1447رياف، إيماف )
 فمسطيف.، جامعة األزىر، غزة، ماجستير غير منشورة

(: أثر تطبيؽ قكاعد الحككمة عمى عممية إدارة التغيير التنظيمي: دراسة ميدانية عمى 1446سركر، طارؽ )
كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، ، غير منشورة رسالة ماجستيرالجامعات العامة بقطاع غزة، 

 غزة، فمسطيف.
مي  ياغة االستراتيجية الشاممة عة العالمية تأثير سياسات منظمة التجار  (:1441) الشعيبي، محمد ال غير

ؿ، جامعة المك  كاالقت اد،دارة ، كمية اإلغير منشورة دكتوراةرسالة لمنظمات  ناعة األدكية، 
 العراؽ.

(: أثر التكجو االستراتيجي التحميمي عمى أداء المنظمات في ضكء القدرات 1444العجمي، سالـ حسيف )
 .جامعة الشرؽ األكسط، األردف، غير منشورة ستيررسالة ماجالتسكيقية المتاحة، 

األنماط القيادية كعالقتيا بااللتزاـ التنظيـ لمعامميف في األمانة العامة لمجمس : (1443عسيرم، أحمد )
 ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.غير منشورة رسالة ماجستيرالشكرل السعكدم، 

 –(: أثر التغيير التنظيمي عمى أداء المكارد البشرية: دراسة حالة "سكنمغاز" 1443عالكم، عبد الضتاح )
، كمية العمكـ االقت ادية كالعمكـ التجارية كعمـك غير منشورة أطروحة دكتوراةكحدة األغكاط، 

 .التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر
ارة العميػػا فػػي تبنػػي التكجيػات االسػػتراتيجية فػػي شػػركات  ػػناعة (: أثػػر الريػػادة لػدل اإلد1447غنػاـ، محمػػكد )

، كمية االقت اد كالعمػـك اإلداريػة، جامعػة رسالة ماجستير غير منشورةاألغذية العاممة بقطاع غزة، 
 األزىر، غزة، فمسطيف.
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ادة ىندسػة دكر التكجو االستراتيجي في تضسير العالقة بيف تكافر متطمبات مدخؿ إع :(1447فرج اهلل، أحمد )
، جامعػػػة السػػػكداف لمعمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا، غيـــر منشـــورة ةرســـالة دكتـــوراالعمميػػػات كاألداء التشػػػغيمي، 

 السكداف.
الدكر المعدؿ لمييكؿ التنظيمي لمعالقة بيف التكجو االستراتيجي كأداء الشركات  :(1441القرام، حاتـ )

 لمعمـك كالتكنكلكجيا، السكداف.، جامعة السكداف غير منشورة رسالة ماجستيرالسكدانية، 
أثر كظائؼ إدارة المكارد البشرية عمى التغيير التنظيمي دراسة حالة مؤسسة  :(1447كحكؿ، زىرة )

رسالة (، 1446-1447الجمضة )-ال ندكؽ الكطني لمتأمينات االجتماعية لمعماؿ األجراء ككالة
 ة زياف عاشكر، الجمضة، الجزائر.، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعماجستير غير منشورة

: أثر أنماط التكجيات االستراتيجية عمى األداء التسكيقي لمبنكؾ التجارية (1441) محمد كايد محمد، المجالي
جامعة الشرؽ األكسط، كمية إدارة األعماؿ، ، غير منشورة رسالة ماجستير ،العاممة في األردف

 .األردف
لعالقة بيف الخيار االستراتيجي كالييكؿ التنظيمي كتأثيرىا في تحقيؽ (: ا1444المحمدم، سعد عمي ريحاف )

 ، جامعة سانت كميمنتس العالمية.رسالة دكتوراه غير منشورةفعالية المؤسسات ال ناعية، 
دارة التغيير لدل المؤسسات غير 1446مرزكؽ، ابتساـ إبراىيـ ) (: فعالية متطمبات التنكير التنظيمي كا 

 ،ةالجامعة اإلسالمية، غز  ،جارةالت يةمك ،غير منشورة ماجستير رسالة ،نيةالحككمية الضمسطي
 فمسطيف.
(: أثر اإلدارة بالذكاءات عمى التكجو االستراتيجي: دراسة حالة الخطكط الجكية 1445مقراش، فكزية )

جامعة ، كمية العمكـ االقت ادية كالتجارية كعمكـ التسيير، غير منشورة ةرسالة دكتوراالجزائرية، 
 محمد خضير، بسكرة، الجزائر.

سياـ القادة التربكييف في إدارة التغيير في المؤسسات التربكية، إ(: درجة 1446الكسمي، في ؿ سعد فالح )
 .، األردفعماف العربية، عماف، جامعة غير منشورة رسالة ماجستير

 
 المجالت والدوريات:

 آلراء استطالعية القدرات االستراتيجية دراسة بناء في االستراتيجي التكجو دكر(: 1445أحمد، إيماف )
، جامعة الب رة، مجمة كمية اإلدارة والقتصادالمك ؿ،  في الجاىزة معمؿ األلبسة في المديريف
 .41، العدد: 7المجمد: 

تأثير العمميات المعرفية في مجاالت التغيير التنظيمي دراسة تطبيقية في  :(1444الجبكرم، عمياء جاسـ )
، جامعة بغداد، مجمة العموم القتصادية واإلداريةكزارة الكيرباء، -ديرية العامة لمتدريب كالتطكيرالم

 .64، العدد: 47المجمد: 
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تأثير العمميات المعرفية في مجاالت التغيير التنظيمي دراسة تطبيقية في  :(1444الجبكرم، عمياء جاسـ )
، جامعة بغداد، مجمة العموم القتصادية واإلداريةباء، كزارة الكير -المديرية العامة لمتدريب كالتطكير

 .64، العدد: 47المجمد: 
مقاكمة المكظضيف لمتغيير التنظيمي في الكزارات الضمسطينية في قطاع غزة،  (1449(: 1449حجاج، حجاج )
 .45، العدد: جامعة القدس المفتوحة مجمة
مقاكمة المكظضيف لمتغيير التنظيمي في الكزارات الضمسطينية في قطاع غزة،  (1449(: 1449حجاج، حجاج )
 .45، العدد: جامعة القدس المفتوحة مجمة

(: مدل تكافؽ المسؤكلية االجتماعية كأبعاد التكجو االستراتيجي: دراسة تحميمية 1441حسف، عالء أحمد )
، كمية كريت لمعموم اإلدارية والقتصاديةمجمة تمقارنة لشركتي الحكماء كنينكل لم ناعات الدكائية، 

 .11، العدد: 8اإلدارة كاالقت اد، جامعة تكريت، المجمد: 
(: مدل تكافؽ المسؤكلية االجتماعية كأبعاد التكجو االستراتيجي: دراسة تحميمية 1441حسف، عالء أحمد )

، كمية دارية والقتصاديةمجمة تكريت لمعموم اإلمقارنة لشركتي الحكماء كنينكل لم ناعات الدكائية، 
 .11، العدد: 8اإلدارة كاالقت اد، جامعة تكريت، المجمد: 

دكر التغيير التنظيمي في تخضيؼ ال راع التنظيمي: دراسة استطالعية آلراء  :(1447خمؼ، ياسر لطيؼ )
مجمة كالعامميف في شركة أيرث لنؾ العراؽ لخدمات الشبكات كاالت االت،  المديريفعينة مف 

 .99، العدد: 13، المجمد:عموم القتصادية واإلداريةال
(: التكجو االستراتيجي كأثره في األداء المؤسسي دراسة استطالعية في المديرية 1448خميس، لمى ىادم )

، جامعة بغداد، المجمد: مجمة العموم القتصادية واإلداريةالعامة لممناىج في كزارة التربية العراقية، 
 .448، العدد: 11

(: أثر التكجو االستراتيجي في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية دراسة تطبيقية 1441الزريقات، خالد خمؼ سالـ )
 .34، العدد: مجمة كمية بغداد لمعموم القتصادية الجامعة .في الم ارؼ التجارية األردنية

ارة التغيير التنظيمي: قياس تأثير التكجو االستراتيجي في إد :بعنكاف (1446شنتير، عبد الرحمف طاىر )
، مجمة األنبار لمعموم القتصادية واإلداريةبحث تطبيقي في شركة زيف العراؽ لالت االت، 

 .45، العدد: 8المجمد: 
دكر التغيير التنظيمي في تحقيؽ النجاح  :(1445الطائي، عمي حسكف، كناجي، م طضى ناطؽ )

مجمة العموم القتصادية كزارة النضط، -نضطياالستراتيجي بحث ميداني في مركز البحث كالتطكير ال
 .81، العدد: 14، جامعة بغداد، المجمد: واإلدارية

سماعيؿ، فراس )  االستراتيجي بحث كالتكجو الضكضى نظرية ممارسات بيف التناغـ (:1446الطائي، عمي، كا 
كمية اإلدارة  مجمةالعممي،  كالبحث العالي التعميـ-كزارة في العميا القيادات مف لعينة ميداني

 .449، جامعة بغداد، العدد والقتصاد
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تأثيرات المقدرات الجكىرية عمى التغيير التنظيمي:  :(1441العزاكم، شضاء محمد، كالطائي، أيمف ىادم )
مجمة كمية اإلدارة والقتصاد بحث ميداني في الشركة العامة لم ناعات الميكانيكية في اإلسكندرية، 

 .41، العدد: 491جامعة بابميكف، المجمد:  ،لمدراسات القتصادية
(: انعكاس عممية التغيير عمى تعزيز األداء التنظيمي: بحث 1448فائؽ، تال عا ـ كعبد، عذراء محسف )

 .443، العدد: 11، جامعة بغداد، المجمد: مجمة العموم القتصادية واإلداريةتحميمي، 
دارة الت (:1441) فيمي، أميف ، العدد: 44: المجمد، مستقبل التربية العربيةمجمة ، غييرالمدخؿ المنظكمي كا 
35. 

بحث ميداني -(، دكر المقدرات القيادية في  ياغة التكجو االستراتيجي1447محمد، نسريف، كخمؼ زينب )
، 9المجمد:  مجمة جامعة األنبار لمعموم القتصادية واإلدارية،لعينة القيادات في امانة بغداد، 

 .47العدد: 
 المؤتمرات والتقارير:

مـؤتمر إدارة االتجاه االستراتيجي كاألداء التنظيمي: دراسػة تحميميػة،  (:1445إدريس، كائؿ، كالنسكر، جاسر )
 ردف.األ عماف،، جامعة الزيتكنة، المعرفة

(: أثػر التكجيػات االسػتراتيجية عمػى إدارة األزمػات 1446، مازف، كأبك أمكنػة، يكسػؼ، كبػدح، كائػؿ )الشكبكي
، المـؤتمر العممـي األول لتنميـة المجتمــعدراسػة ميدانيػة عمػى ككالػة الغػكث الدكليػة فػي قطػاع غػزة، 

 ـ، كمية االقت اد كالعمـك اإلدارية، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.6/44/1446-5مف
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 ( استبانت انذراست االستكشافيت2يهحق رقى ) -أوالا 
 

 

 تعبئ  استبان 
 

       
 ورعاكن،،،حفظكن هللا                  ...................................................... /ةالسيد

 ورحمة اهلل وبركاتو،،،السالم عميكم 
 

ػػػػػف جيػػػػػكدكـ الكبيػػػػػرة فػػػػػي خدمػػػػػة البحػػػػػث العممػػػػػي، كباإلشػػػػػػارة       أتكجػػػػػو إلػػػػػيكـ بالتقػػػػػدير كاالحتػػػػػراـ كأثم 
 إلى المكضكع أعاله فإنني أقـك بإعداد دراسة بعنكاف: 

 أثر انتىجه االسرتاتيجي يف إدارة انتغيري انتنظيًي 
 بىزارة انرتبيت وانتعهيى انعايل 

برنػػػػػامج -اسػػػػػتكماالن لمتطمػػػػػب الح ػػػػػكؿ عمػػػػػى درجػػػػػة الماجسػػػػػتير فػػػػػي برنػػػػػامج القيػػػػػادة كاإلدارةكذلػػػػػؾ 
غػػػػػػزة،  –الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا المشػػػػػػترؾ بػػػػػػيف أكاديميػػػػػػة اإلدارة كالسياسػػػػػػة لمدراسػػػػػػات العميػػػػػػا كجامعػػػػػػة األق ػػػػػػى 

جػػػػراء الدراسػػػػة االست ذ إننػػػػا فػػػػي مرحمػػػػة إعػػػػداد الخطػػػػة كا  رات يرجػػػػى مػػػػنكـ التكػػػػـر باإلجابػػػػة عػػػػف فقػػػػ كشػػػػافيةكا 
ىػػػػػػذه االسػػػػػػتبانة آمػػػػػػؿن مػػػػػػنكـ تػػػػػػكخي الكاقعيػػػػػػة كالدقػػػػػػة كالمكضػػػػػػكعية فػػػػػػي إجابػػػػػػاتكـ، كذلػػػػػػؾ لممسػػػػػػاعدة فػػػػػػي 
تحقيػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػػة. عممػػػػػػػػان بػػػػػػػػأف البيانػػػػػػػػات المعطػػػػػػػػاة ستسػػػػػػػػتخدـ لتحقيػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػداؼ البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػي 

 كستعامؿ بسرية تامة، كسكؼ تعرض نتائج ىذه الدراسة بمنتيى ال دؽ كالمكضكعية. 
 ،، واالحترام،لص التقدير وتقبلوا خا

      

 الباحث     

 عبد الفتاح العصار                                                                                
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 في الخانة المخصصة لإلجابة: (√)الرجاء اإلجابة عن جميع فقرات الستبانة وذلك بوضع إشارة 

 م
 
 الفقرة

شدة 
ق ب

أواف
 

فق
أوا

 

طة
وس
 مت
رجة

 بد
فق
أوا

 

فق
 أوا
ل

شدة 
ق ب

أواف
ل 

 

تميؿ الكزارة إلى إحداث حالة التكيؼ بيف ثقافتيا كاستراتيجيات  .4
 التغيير المطبقة فييا.

     

تحرص اإلدارة العميا في الكزارة عمى اطالع جميع العامميف  .1
 فييا عمى التعميمات التي تحكـ عمؿ الكزارة.

     

      اإلدارية السائدة في الكزارة بالتغييرات السائدة فييا.تتأثر القيـ  .3
تشجع اإلدارة العميا في الكزارة عاممييا عمى إحداث التغيير  .1

 كفؽ مداخؿ إبداعية.
     

يمتمؾ العاممكف في الكزارة القدرة عمى تضعيؿ التغيير باتجاه  .5
 إيجابي عمى المدل البعيد.

     

تعييف أفراد مؤىميف تنطبؽ عمييـ مكا ضات تضضؿ الكزارة  .6
 الكظيضة كبما يتناسب كتنضيذ األىداؼ االستراتيجية.

     

تسعى اإلدارة العميا في الكزارة إلى إعادة النظر في  .7
 ال الحيات كالمسؤكليات عند إجراء أم تغييرات تنظيمية.

     

بما  تيجرم الكزارة تعديالت في تشكيالت ىيكميا التنظيمي .8
 يتناسب كالتغييرات الحا مة في بيئة العمؿ.

     

يمتاز الييكؿ التنظيمي في الكزارة بدرجة عالية مف التنسيؽ  .9
كالتعاكف كالتكامؿ بيف الكحدات المختمضة لتحقيؽ التغيير 

 التنظيمي المطمكب.
     

تحرص الكزارة عمى تأىيؿ مكاردىا البشرية الستعماؿ اآلالت  .44
 الحديثة ك يانتيا بكضاءة. كالمعدات

     

تحرص الكزارة عمى تأىيؿ مكاردىا البشرية لمكاجية التغيرات  .44
 التكنكلكجية.

     

يمتمؾ العاممكف في الكزارة ميارات تكنكلكجية عالية تستجيب  .41
      لمتكنكلكجيا الحديثة.
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 ( قائًت احملكًني.1يهحق رقى ) -ثانياا 
 مكان العمل اسم المحكم لرقما

 الجامعة اإلسالمية بحرعبد عطية يكسؼ أ.د.  .4
 الجامعة اإلسالمية سامي عمي أبك الركسد.  .1
 الجامعة اإلسالمية  سمير  افيد.  .3
 الجامعة اإلسالمية ياسر الشرفاد.  .1
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا المدىكف إبراىيـ د. محمد .5
 ديكاف المكظضيف العاـ المكحد. نبيؿ  .6
 غير متضرغ –جامعة اإلسراء   أيمف راضيد.  .7
 غير متضرغ –جامعة القدس المضتكحة  د. خميؿ ماضي .8
 غير متضرغ –جامعة القدس المضتكحة  د. سامي أبك طو .9
 محمؿ إح ائي أ. عمي  نع اهلل .44
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 االستبانت يف صىرتها اننهائيت( 2يهحق رقى ) -ثانثاا 

 
 

 

 ستبيانا تحكيم
 

     
 الفاضل/ ......................................................         حفظكم اهلل ورعاكم الدكتور

 
 وبركاتو،السالم عميكم ورحمة اهلل 

التنظيمي بوزارة التربية والتعميم أثر التوجو الستراتيجي في إدارة التغيير قكـ الباحث بدراسة حكؿ "ي        
المقدمة لممستضيديف، عمى  في تطكير مستكل خدماتيا ة كزارة التربية كالتعميـ العالي الضمسطينية"، بيدؼ مساعدالعالي

جكدة األداء، كذلؾ استكماالن لمتطمبات الح كؿ عمى درجة الماجستير في  طكيراعتبار أنيا مف أىـ متطمبات ت
، كقد قاـ الباحث ب ياغة استبياف لجمع المعمكمات حكؿ مكضكع الدراسة ، لذا نرجك مف  كاإلدارةبرنامج القيادة 

حضرتكـ التكـر بإبداء رأيكـ السديد كمقترحاتكـ بشأف فقرات االستبياف فيما إذا كاف  الحا ، كمدم انتماء كؿ عبارة 
ات أك تعديالت تركنيا مناسبة لتحقيؽ أىداؼ إلي المحكر المخ ص ليا كخدمتيا لو ، كبنائيا المغكم كأم اقتراح

 الدراسة .

 
       وتقبموا خالص التقدير والحترام،

      
     

 الباحث      
 عبد الفتاح محمد العصار   
 0484067076جوال   



 
 

045 
 

 انبيانــاث انشخصيت:  -أوالا 
 أنثى  ذكر  نوع:ال -1
 عاـ 14أقؿ مف - 34 عاـ  34أقؿ مف   العمر -2
  14-عاـ 54مف  أقؿ  54-عاـ 64مف  أقؿ 
 بكالكريكس  دراسات عميا  :المؤىل العممي -3
 نائب مدير عاـ  نائب مدير عاـ فأعمى   المسمى الوظيفي: -3
  رئيس قسـ  رئيس شعبة 
 سنكات 44أقؿ مف  - 5 سنكات   5أقؿ مف   الخدمــة:وات ـــسن -4
  44- ةسن 45 مف  أقؿ  45 سنة فأكثر 

 
 انتىجه االسرتاتيجي:  -ثانياا 

ىي أعمى درجة لممكافقة كدرجة  44لتعبر عف درجة المكافقة عمى كؿ عبارة، عممان بأف الدرجة  44-4الرجاء كضع درجة مف 
 ىي أدنى درجة. 4

 درجة الموافقة الفقرة م
5-50 

 المحور األول: الرؤية
  كاضحة كمحددة لممستقبؿ.تمتمؾ الكزارة رؤية استراتيجية  .4
  تيعمف الكزارة عف رؤيتيا كتحاكؿ تطكيرىا باستمرار. .1
  يعرؼ العاممكف رؤية الكزارة. .3
  تحضز الرؤية العامميف في الكزارة نحك اإلنجاز العالي. .1
  تقكد رؤية الكزارة عممية التغيير التنظيمي نحك الكضع المأمكؿ. .5
  اإلدارية المختمضة في كضع الرؤية.تشارؾ المستكيات  .6

 الدراسةالمحور الثاني: 
  تت ؼ رسالة الكزارة بالشمكؿ كالكاقعية. .4
  رسالة الكزارة شاممة بحيث تسمح ليا باستثمار الضرص كالتطكير كالتحسيف نحك األفضؿ. .1
  تتضمف رسالة الكزارة قيميا كمعتقداتيا كماىية عمميا كأىـ ما يميزىا. .3
  كفؽ اإلمكانات كالمكارد المتكفرة. الدراسةتقـك الكزارة بإعداد  .1
  تطمح الكزارة إلي اؿ رسالتيا إلى العامميف لغرض رفع كضاءة األداء. .5
  .الدراسةتشارؾ المستكيات اإلدارية المختمضة في كضع  .6

 ىداف الستراتيجيةالمحور الثالث: األ
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 درجة الموافقة الفقرة م
5-50 

  طكيمة األجؿ تعمؿ عمى تحقيقيا. اتمتمؾ الكزارة أىدافن  .4
  أىداؼ الكزارة محضزة لقدرات كميارات العامميف مف أجؿ التطكير كتحسيف مستكل األداء. .1
  يتـ تحكيؿ األىداؼ العامة إلى أىداؼ تشغيمية تتحقؽ عمى المستكل المتكسط كالق ير. .3
  المتاحة.ات األىداؼ التي تضعيا كفؽ اإلمكان تحقؽ الكزارة .1
  ف في الكزارة.يرة كاضحة كمضيكمة لدل جميع العاممأىداؼ الكزا .5
  يشارؾ في  ياغة أىداؼ الكزارة جميع األطراؼ المسؤكلة عف تحقيقيا. .6

 المحور الرابع: القيم
  كمعتقدات محددة تسعى لمحضاظ عمييا. اتمتمؾ الكزارة قيمن  .4
  كشضافية مع جميكر المستضيديف.تتعامؿ الكزارة بم داقية  .1
  تعتمد الكزارة مبدأ العدالة في التعامؿ مع العامميف. .3
  تيسيـ القيـ السائدة في الكزارة في تحقيؽ رسالتيا كأىدافيا. .1
  كالشضافية. ،كالنزاىة ،مثؿ: اإلخالص ،تسعى الكزارة إلى نشر قيـ .5
  مثؿ: الحيادية، كعدـ استغالؿ السمطة ألغراض شخ ية.، بالمعايير األخالقية  فمكظضك اليمتـز  .6

 
 انتغيري انتنظيًي:  -ثانثاا 

 درجة الموافقة الفقرة م
5-50 

 المحور األول: التغيير في الثقافة التنظيمية
  تميؿ الكزارة إلى إحداث حالة التكيؼ بيف ثقافتيا كاستراتيجيات التغيير المطبقة فييا. .4
العميا في الكزارة عمى اطالع جميع العامميف فييا عمى التعميمات التي تحكـ تحرص اإلدارة  .1

 عمؿ الكزارة.
 

  تتأثر القيـ اإلدارية السائدة في الكزارة بالتغييرات السائدة فييا. .3
  يسكد ركح التعاكف كالعمؿ كضريؽ كاحد في الكزارة. .1
  كاإلحساس بالمسؤكلية لدل العامميف.تعمؿ الكزارة عمى تنمية الرقابة الذاتية  .5
تباع مجمكعة مػف المعػايير األخالقيػة أك القػيـ أك المعتقػدات كأخػذ اتشجيع الكزارة العامميف عمى  .6

 المبادرة أك اتخاذ مكقؼ ناقد ..الخ.
 

 غيير في التكنولوجياالمحور الثاني: الت
  المناسبة لعممية التغيير.يستند العمؿ في الكزارة عمى استخداـ التكنكلكجيا  .4
  دفع التطكر التكنكلكجي الكزارة إلى تبني عممية التغيير التنظيمي في الكزارة. .1
  المياـ الالزمة إلنجاح عممية التغيير التنظيمي. جميعتتكفر برامج الحاسكب الضركرية ل .3
  .ييحد استخداـ الكزارة لمتكنكلكجيا مف البيركقراطية في العمؿ .1
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  تتسـ اإلمكانات التكنكلكجية المتكفرة بالكضاءة العالية. .5
  أدت التكنكلكجيا المستخدمة في الكزارة إلى تحسيف جكدة الخدمة المقدمة لممستضيديف. .6

 تغيير في الييكل التنظيميالمحور الثالث: ال
  انىزارة0 عًمانهيكم انتنظيًي طبيعت ياُلئى  .4
  .السمطة خطكطكضكح في الب كزارةالحالي لم ؼ الييكؿ التنظيمي يت .1
  .عمى التضكيض في السمطاتالتنظيمي لمكزارة ييكؿ اليعتمد  .3
  تكجد آليات كاضحة لتنسيؽ العمؿ ما بيف الكظائؼ المختمضة في الكزارة. .1
  كافية.لكزارة اإلدارات المتخ  ة في تقديـ خدمات الدعـ في اتعتبر  .5
  الييكؿ التنظيمي بشكؿ مستمر لمكاكبة التغيرات كالتطكرات.يتـ تطكير  .6

 المحور الرابع: التغيير في الموارد البشرية
  تحرص الكزارة عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف خالؿ عممية التغيير باستمرار. .4
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