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 مستخلص 

في إطار عينة  و  االستراتيجي ومجاالت التغيير الحالية تحليل العالقة بين التوجه  البحث تناول
بحثية تمثلت بالتساؤالت اآلتية :  . وانطلقت الدراسة من مشكلة من موظفي مديرية كهرباء ميسان

ما هي العالقة   ؟التعرف على ابعاد التوجه االستراتيجي وتأثيره على مجاالت التغير التنظيمي 
ما هي ايجابيات التوجه   ؟التوجه االستراتيجي بمجاالت التغير في دائرة كهرباء ميسان 

وقد سعت الدراسة نحو إيجاد   ؟ت التغير في الدائرة المبحوثة؟االستراتيجي استخدامه على مجاال 
إجابات موضوعية لهذه التساؤالت ، وفي هذا السياق هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إحاطة نظرية  

ايجاد عالقة االرتباط بين التوجه االستراتيجي    ، االستراتيجي ومجاالت التغييرعن التوجه 
ائرة المبحوثة. ومعرفة العالقة التوجه االستراتيجي بمجاالت  مجاالت التغير التنظيمي في الد 

التغير في دائرة كهرباء ميسان. والوقوف على ايجابيات التوجه االستراتيجي استخدامه بشكل  
وفي هذا السياق قدمت الدراسة فرضيتين   االمثل على مجاالت التغير في الدائرة المبحوثة.

 رئيستين كانتا على النحو اآلتي : 

 .  التنظيمي ناك عالقة ارتباط معنوية بين التوجه االستراتيجي والتغيير ه -1
   . التنظيميالتغيير  على لتوجه االستراتيجي يوجد تأثير معنوي ل -2

  العملي ولقد استخدمت استمارة االستبانة بوصفها أداة رئيسة في جمع البيانات المتعلقة بالجانب  
وللحصول على النتائج   من خالل دراسه استطالعية آلراء عينة من منتسبي دائرة كهرباء ميسان

الل  فتم تحليل بيانات االستمارة من خ فقد تّم استعمال األساليب اإلحصائية المناسبة للتحليل
من  . وانتهت الدراسة إلى استخالص مجموعة من االستنتاجات  SPSSبرنامج االحصائي  

 والتغيير االستراتيجي  التوجه بين ما معنوية  داللة ذات وموجبة قوية ارتباط عالقة هناك اناهمها
  خلق في وفاعل قوي  دور له  البحث عينة منظمة  تتبعه الذي   االستراتيجي التوجه ان  التنظيمي

  على  اهم التوصياتومن  فيه وترغب المنظمة  عنه تبحث ما وفق  المبحوثة المنظمة  في التغيير
  تحسين و دعم طرق  تحديد في للمساعدة بحوث  بإجراء االستمرار  ضرورة البحث  عينة منظمة

  عينة  منظمة رسالة جعل على العمل مواصلة  إلى الحاجة لديها ضرورة النجاح   المقاييس هذه
   بسهولة فهمها من المنظمة والداخل خارج األشخاص  يتمكن حتى وإيجاًزا وضوًحا أكثر البحث
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 مقدمة 

ينطوي عالم المستقبل على تحديات تفوق التحديات التي يشهدها عالمنا الحاضر كمًا ونوعًا اذ  
ان عملية مالحقة التطورات والتغيرات في بيئة االعمال وما تتطلب من ضرورة تخطيط عمليات  
التأقلم المستمرة للمنظمات وتوجيهها من اهم المسؤوليات ملقا على عاتق القادات االدارية  في  
منظمات المختلفة اذ تمثل هذه الشريحة الحلقة االهم بالسلسلة االدارية النهم المعنيون بصنع  

راهنة واهميته  االستراتيجية واتخاذ القرارات بشأنها ، ومع تزايد دور القيادات االدارية بالمرحلة ال
بفعل السرعة بمعدالت التغير البيئي ، والزيادة في تعقيد المنظمات ، فان الواقع يكشف عن  

ضرورة توفر قيادات ادارية ذات رؤية فاحصة تتوافق مع التفكير الخالق واالبتكاري في رسم  
ائرة كهرباء  فتم اختيار د التوجه االستراتيجي الذي يعد اداة لتنسيق الجهود جميعها بالمنظمة

  للدولة   ومملوكة ومركزيا ذاتيا ممولة اقتصادية خدمية وحدة تعتبر ميسان كجتمع للبحث ولتي 
  إقتصادية أسس  وفق وتعمل واإلداري  المالي واإلستقالل المعنوية  بالشخصية  وتتمتع بالكامل
  إلى   الشركة  وتهدف .البصرة  محافظة في  الرئيسي  مركزها ويكون  والمعادن الصناعة  بوزارة  وترتبط
  وتشييد أجورها وجباية  الكهربائية  الطاقة  توزيع مجال في الوطني  اإلقتصاد دعم في اإلسهام
  في مستوى  أعلى لبلوغ  التحويل ومحطات  الكهربائية   لتوزيع  شبكات  وصيانة وتوسيع وتطوير
  تحقيق  في وفاعليتها العامة األموال إستثمار وكفاءة  اإلقتصادي الحساب مبدأ وإعتماد األداء
من خالل رسم   التنمية خطط أهداف يحقق  بما  الوطني اإلقتصاد  مستويات ورفع الدولة أهداف

محور اساسي لتحقيق االتصال المؤثر بين المستويات االدارية ، فمن دون التوجه االستراتيجي ال  
دارية بداية التوجه  تستطيع المنظمات وضع رسالتها وتحديد اهدافها كما تعد رؤية القيادات اال 

الذي يقود حركة المنظمة نحو هدفها المقصود ، فألجل البقاء والنمو في بيئة متغيرة تتطلب  
االمر ان تكون للمنظمة القدرة على التغيير ومواكبة او استباق المتغيرات المتالحقة في االساليب  

فقد اتجهت هذه الدراسة نحو   االدارية التي تقود الى ناصية التفوق والنجاح ، وانطالقا مما سبق 
 .  التنظيمي التغييرالكشف عن طبيعة العالقة بين التوجه االستراتيجي ومدى اسهامه في 
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 المبحث االول الفصل االول
 منهجية البحث

 مشكلة البحث: اوال: 

بيئية تمتاز بتسارع شديد المترتب على   ظروفاتواجه المنظمات على اختالف انواعها 
تسارع التغيير في عواملها المختلفة , االمر الذي يقود الى حدوث حاالت تغيير في  

توصف بانها تغيرات استراتيجية مستجيبة   منظمةالبيئة يستلزم معها احداث تغيرات 
االدارية سواء كانت في التخطيط ام في التنفيذ بهدف مواكبة    العمليةتشمل كل جوانب 

التغيرات في البيئة الخارجية وعلى وفق ذلك يوصف التوجه االستراتيجي المصاغ 
بموجب التغيرات البيئية الحاصلة بأنه  استجابة لتلك التغيرات البيئية وفيما ياتي توضيح  

 -مشكله البحث :
 ؟ التنظيمياالستراتيجي وتأثيره على مجاالت التغير ابعاد التوجه   على  التعرف -أ

 ؟ دائرة كهرباء ميسان في التوجه االستراتيجي بمجاالت التغير العالقة هي ما -ب
الدائرة   ه على مجاالت التغير فياستخدام التوجه االستراتيجي  ايجابيات  هي ما -ث

 ؟ المبحوثة 
 اهمية البحث  ثانيا:

مجاالت  تكمن أهمية الدراسة في محاولة التعرف إلى دور التوجه االستراتيجي في إدارة  
، ويندرج من األهمية أهمية علمية وأخرى عملية  في دائرة كهربا ميسانالتنظيمي   التغير

تبرز األهمية العلمية لهذه الدراسة من اإلثراء العلمي الذي تضيفه    : األهمية العلمية -أ
في مجاالت مفاهيم التوجه االستراتيجي ، والتغيير التنظيمي ، وتوضيح أثر أبعاد التوجه  

  الدائرة، حيث تواجه  ميسان كهرباء دائرةفي االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي 
   أدائها لتحقيق التميز   ظروفًا وتحديات تتطلب رفع كفاءة

 األهمية العملية :  -ب
تكمن أهمية الدراسـة فـي مـدى تحقيق وتطبيق التوصيات التي تخرج بها ،   •

 والتي قد تفيد الدائرة المبحوثة 
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،   تطوير المنظمات وتنظيمها  التعريف بالتوجـه االستراتيجي ؛ كونه يسهم في •
ويعـد مـن أهـم الوسائل التي تمكـن من الوصول إلى مرحلة التميز في ظل 

، وإزالـة   المنظمات تقدمعلى مواصلة  وتساعدهالتطورات المتسارعة ، 
 .الصعوبات ، ووضع الحلول الجذريـة لمـا يعترضـها مـن مشـاكل

 : اهداف البحثثالثا: 
في الدائرة   التنظيمي التغير    مجاالت االستراتيجي  التوجه ايجاد عالقة االرتباط بين -أ  

 المبحوثة. 
 ميسان.  كهرباء دائرة   في التغير بمجاالت  االستراتيجي التوجه العالقة  معرفة -ب
  على استخدامه بشكل االمثل االستراتيجي  التوجه ايجابيات الوقوف على -ث

 المبحوثة.   الدائرة في التغير مجاالت
 : البحثنموذج رابعا: 

 ( نموذج االفتراضي للبحث 1شكل رقم )
 
 
 

   

   

   

 

 

 

 

 

 مصدر: من اعداد الباحثتان 

 

 االستراتيجي  التوجه

 القيم االستراتيجية االهداف  الرسالة  الرؤية 

 مجاالت التغير 
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 فرضيات البحث خامسا: 
 الفرضية الرئيسية االولى  -أ

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين التوجه االستراتيجي ومجاالت التغير في  
 المبحوثة  المنظمة

 الفرضية الرئيسية الثانية  -ب
ير يهنالك تأثير ذات داللة معنوية العتماد التوجه االستراتيجي في ومجاالت التغ

 في المنظمة المبحوثة 
 حدود البحث: سادسا: 
راسة على الحدود المكانية على مديرية شبكات  الحدود المكانية: اقتصرت هذا الد  •

 الجنوب الشرقي ) دائرة كهرباء ميسان( 
من مختلف المستويات   الحدود البشرية: العاملين في دائرة كهرباء ميسان •

 التظيمية 
-28/2/2022الحدود الزمنية: تم اجراء البحث خالل العام الدراسي  •

15/5/2022 
 االحصائية: االساليب سابعا: 
  التطبيقية  العملية للدراسة  الالزمة  البيانات على والحصول البحث هذا  انجاز بغرض 
 : التحليلي   الوصفي المنهج على االعتماد  تم  فقد ،  به المتعلقة

  االطالع  بهدف البحث من النظري   الجانب  في اتباعه  تمسي:  الوصفي المنهج -1
 . الخصوص  بهذا المنشورة األدبيات وأهم ، المشابهة  الدراسات أهم على

  اقسام ثالثة تتضمن الغرض  لهذا  استبانة   تنظيم تمسي حيث :  التحليلي المنهج -٢ 
يخص ابعاد المتغير المستقل   والثاني  ،  البحث لعينة   الشخصية بالبيانات يعني األول

يخص المتغير التابع   والثالث ،التوجه االستراتيجي )الرؤية, الرسالة, االهداف, القيم (
 من وعدد البحث  مشرف على  االستبانة وسيتم استعراض  ، التنظيميالتغيير 

  توزيعها ثم  ، مقترحات من قدموه  ما على  بناء تعديلها  وسيتم الشأن  بهذا المختصين
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 تحليل  وتم ، کورونا جانحة بسبب   اإلغالق لظروف  نظراً  والكترونيا  مباشر بشكل
 SPSS االحصائي  التحليل  برنامج باستخدام   البيانات

 االحصائي  التحليل أساليب 

(   SPSS)   برنامج باستخدام اإلحصانية األساليب من بمجموعة االستعانة   تمسي 
  المعالجات  بأساليب وتمثلت واختبارها البحث لفرضيات   االحصائي التحليل إلجراء

 . التالية اإلحصائية

 .  الدراسة  لمتغيرات  العينة  أفراد  استجابة  مستوى  لتحديد  : الحسابي الوسط ـ أ 

   الحسابي وسطها عن اإلجابات تشتت درجة يظهر والذي:  المعياري  االنحراف - ب 
 .  الحسابي وسطها عن اإلجابات ثبات  درجة ويبين : االختالف معامل - ت

 . البحث عينة  أفراد إجابات  مستوى  وتعني : المئوية النسبة - ث 
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 المبحث الثاني / الدراسات السابقة 

 اوال: دراسات متعلقة بالمتغير المستقل التوجه االستراتيجي

 الدراسة االولى 
اسم الباحث  
ومكان الدراسة  

 والسنة

 2013عبد الوهاب,اليمن,

 
 

 عنوان الدراسة 

عنوان الدراسة : أثر التوجهات االستراتيجية االبداعية واالستباقية في تطوير المنتجات الجديدة واالداء التسويقي 
 تخصص ادارة االعمال جامعة الشـرق دراسة تطبيقية على شركات صناعة االغذية في اليمن 

اداء وعينة  
 الدراسة 

( شركة نظرا  114( شركة فقط من اجمالي شركات مجتمع البحث والبالغ عددها )92اقتصرت عينة الدراسة على )
( استبانة بواقع استبانة واحدة  92لصعوبة وصول الباحث لبعض المحافظات عدن وحضرموت ولحج حيث تم توزيـع )

( لعدم  5( تقريبا وتم استبعاد )87( استبانة بنسبة )%80مجتمع البحث وقد بلغ عدد االستبانة المسترة )لكل شركات 
( استبانة  75كفائتها للتحليل االحصائي ، وبذلك اصبح عدد االستبانات الصـالحة والتي خضعت للتحليل االحصائي )

 %( تقريبا من مجموع االستمارات الموزعة ,82بنسبة )

 دراسة اهداف ال
 

هدفت الدراسة الى التعرف على اثر التوجهات االستراتيجية االبداعية واالستباقية في تطوير المنتجـات الجديدة واالداء  
التسوقي في شركات صناعة االغذية في اليمن ، واستخدمت االستبانة لتحقيـق اهـداف الدراسة وقد تكون مجتمع 

 العليا لشركات صناعة االغذيـة فـي الــمنالدراسة من القيادات االدارية  
 الدراسة الثانية 

اسم الباحث  
ومكان الدراسة  

 والسنة

 ,فلسطين 2017غنام,

 
 

 عنوان الدراسة 

اثر الخصائص الريادية لدى االدارة العليا في تبني التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة االغدية العاملة بقطاع  
 االعمال جامعة االزهر غزة غزة تخصص ادارة  

اداء وعينة  
 الدراسة 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي وقد صممت االستبانة كاداة لجمع البيانات ، وتم استخدام اسلوب المسح  
التنفيذيين  ( مفردة ، لروؤساء مجالس االدارة والمدراء  150الشامل الستطالع آراء مجتمـع الدراسة والتي بلغت ) 

ومدراء الـدوائر فـي شركات صناعة االغذية العاملة بقطاه غزة اعضاء اتحاد الصناعات الفلسطينية بغزة ، وقد بلغت  
 (   88.7( استبانة بنسبة استرداد ) %   133االستبانة المستردة ) 

 اهداف الدراسة 
 

ة العليا فـي تبنـي التوجهـات االستراتيجية في  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر الخصائص الريادية لدى االدار 
 شركات صناعة االغذية العاملة بقطاع غزة . 

اسم الباحث  
ومكان الدراسة  

 والسنة

 ,فلسطين 2017غنام,
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 ( دراسات السابقة المتعلقة بالمتغير المستقل  1جدول رقم )

 ثانيا: الدراسات المتعلقة بمتغير التابع ) مجاالت التغير(

 ( دراسات السابقة متعقة بالمتغير التابع 2جدول رقم )

 

 

 

 الدراسة االولى 
اسم الباحث  
ومكان الدراسة  

 والسنة

 , الجزائر ( 2016بداد فوزية ) 

 عنوان الدراسة 
عنوان اإلبداع والتغيير التنظيمي في المؤسسة االقتصادية : دراسة حالة المؤسسة الوطنية للصناعات االلكترونية )  

ENIE  بسيدي بلعبـاس أطروحة دكتوراه . كليـة العلـوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير . جامعة تلمسان ) 
اداء وعينة  
 الدراسة 

( عامل ، وفي األخير تم استرجاع   1067عامل مأخوذة من المجتمع الكلي المقدر )  369عينة عشوائية قدرها 
 للتحليل اإلحصائي ومختلف المقاييس اإلحصائية ،  spss20استبان صـالح للتحليل واستخدام برنامج  110

 اهداف الدراسة 
التنظيمي على اإلبداع اإلداري بمختلف أبعاده وكيفية التعامل مع المتغيرات  هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر التغيير 

 البيئية ومقاومة التغيير 
 الدراسة الثانية 

اسم الباحث  
ومكان الدراسة  

 والسنة

   Karabal,2018تركيا, 

 البناء في اسطنبول تأثير الذاكرة التنظيمية على مقومة التغيير التنظيمي : بحث في قطاع  عنوان الدراسة 
اداء وعينة  
 الدراسة 

استخدام أداة االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات إطافة إلى استخدام المنهج الوصفي في الدراسة كما استعمل  
 في معظم الدراسات السابقة

 اهداف الدراسة 

المقاومة التي تواجهها المنظمات في جهودها  حيث هدف هذا المقال إلى التعرف على تأثير الذاكرة التنظيمية على 
للتغيير ، باالعتماد على أداة االستبيان ، وقد تم مناقشة أسباب مقاومة التغيير وكيفية التعامل معها ، كما هدفت  
للكشف على عامل مهم في سياق معالجة األبعاد الفرعية للذاكرة التنظيمية وتأثيرها على مقاومة التغيير ، وأضرت  

 ج الدراسة في هذا المقال أنه يوجد تأثير كبير للذاكرة التنظيمية على مختلف أبعاد نتائ

 النتائج والتوصيات 

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في طبيعة المنظمات المدروسة ، فمنهم من درس منظمات صناعية ،  
د أيضا من االختالفات أن كل دراسة واألبعاد التي  أو منظمات بناء أما الدراسة الحالية درست منظمة خدماتية ، ونج 

تناولتها على عكس الدراسة الحالية فهي تناولت مكونات الثقافة التنظيمية . ه إن ما استفادت منه الدراسة الحالية  
  من الدراسات السابقة هو كيفية عرض اإلطار النظري للدراسة ، وكيفية تسلسل األفكار في الدراسة وأيضا استفادت

 من الكتب والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة لتوفير الوقت والجهد 
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 التغير ثالثا: الدراسات المتعلقة بتوجه االستراتيجي واثرة على مجاالت 

  بالتوجه االستراتيجي واثرة على مجاالت التغيير متعلقة السابقة دراسات( 3) رقم جدول

 الدراسة االولى -1
اسم الباحث ومكان  
 الدراسة والسنة 

 ۲۰۱۷ريان, فلسطين، 

 لتوجيهات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية وعالقتها بقيادة التغيير لديهم  عنوان الدراسة 

 وعينة الدراسة اداء 
  136وتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين في المدارس الثانوية الحكومية في قطاع غزة ، والبالغ عددهم ) 
 ( مديرا ومديرة ، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل ، واستخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع البيانات . 

 اهداف الدراسة 
تقدير مديري المدارس الثانوية للتوجهات االستراتيجية وعالقتها بدرجة تقديرهم  هدفت الدراسة التعرف إلى درجة 

 لقيادة التغيير لديهم . ولتحقيق ذلك اتبعت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي ، 

 النتائج والتوصيات 

افظات غزة كبيرة  وتوصلت الدراسة إلى نتائج ، أهمها : • درجة توافر التوجهات االستراتيجية لدى المديرين في مح
% ( . • ال توجـد فـروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات جميـع   ٧٢٠٤، حيث بلغ الوزن النسبي ) 

مجاالت التوجـه االستراتيجي ُتعزى للجنس ، وسنوات الخدمة . للمؤهل ه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  
انت جميع النتائج لصالح مديري المدارس حملة الدراسات  متوسطات مجاالت التوجه االستراتيجي العلمي ، وك

 العليا . 

 الدراسة الثانية-2
اسم الباحث ومكان  
 الدراسة والسنة 

 ٢٠١٦شنتير ،العراق, 

 قياس تأثير التوجه االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي : بحث تطبيقي في شركة زين العراق لالتصاالت  عنوان الدراسة 

 وعينة الدراسة اداء 
مبحوثا  (   ۳۹ولغرض الوصول إلى أهداف البحث ، فقد تم تصميم استبانة وزعت على عينة قصدية قوامها ) 

 مكونة من مراكز إدارية مختلفة داخل شركة زين العراق لالتصاالت .

 اهداف الدراسة 
في شركة زين العراق لالتصاالت .   هدفت الدراسة إلى قياس تأثير التوجه االستراتيجي في إدارة التغيير التنظيمي

 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، 

 النتائج والتوصيات 

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج ، أهمها :  
إن شركة زين قد استطاعت من خالل التوجه االستراتيجي الذي تضعه من أن تؤدي إلى تغيير مقبول في الشركة  

ست باألمر السهل ، ولكنها استطاعت أن تخلق جوا جيدا من أجل تحقيق غاياتها  بالرغم من أن عملية التغيير لي
 وهو التغيير .

 توجد عالقة ارتباط قوية وموجبة وذات داللة معنوية بين التوجه االستراتيجي مع التغيير  
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 الدراسة الثالثة-3

اسم الباحث ومكان  
 الدراسة والسنة 

 , فلسطين 2015دراسة حسنين,

 التوجيهات االستراتيجية للجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في ضوء االتجاهات المعاصرة  الدراسة عنوان 

 اداء وعينة الدراسة 

وقد تكونت عينة الدراسة من رؤساء الجامعات والعمداء ونوابهم العاملين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات  
( فقرة موزعة  60موجهة لعينة الدراسة ومكونة من )  ( وقد أعد الباحث استبانة  82غزة والبالغ عددهم ) 

( أبعاد وهي ) إدارة الجودة الشاملة ، االعتماد األكاديمي ، اإلدارة االستراتيجية ، إعادة الهندسة ،   7على ) 
  التغيير التنظيمي المخطط ، اإلدارة التشاركية ، اإلدارة والتعليم اإللكتروني ( باإلضافة إلى سؤال مفتوح في

 نهايتها ،

 اهداف الدراسة 
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع االتجاهات االستراتيجية للجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة من وجهة نظر  

 رؤساء الجامعات والعمداء ونوابهم ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والبنائي ، 

 النتائج والتوصيات 

 الدراسة : أهم النتائج التي توصلت إليها 
. أن الدرجة الكلية للتوجيهات االستراتيجية للجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة من وجه نظر رؤساء 1 

 ( بتقدير عالي .  72,03الجامعات والعمداء ونوابهم حصلت على وزن نسبي ) 
راتيجية  . توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول التوجيهات االست2 

للجامعات الفلسطينية في محافظات غزة تعزي لمتغير الكلية ) علمية وإنسانية ( والرتبة األكاديمية ) أستاذ  
 أستاذ مساعد ( .  -أستاذ مشارك  -دكتور 

تبني الجامعات الفلسطينية عامة وجامعتي األزهر واألقصى نظرة شمولية لعملية التحديث و اإلصالح اإلداري   
 لى اإلدارة والتخطيط االستراتيجي القائم على الفكر اإلداري المعاصر ، مع توفير مستلزمات النجاح . باالستناد إ

توحيد التوجهات االستراتيجية للجامعات الفلسطينية برؤية وطنية موحدة لالنسجام بين الخطط و تنمية   - 
 المجتمع الفلسطيني . 

ائل التقنية الحديثة في تطوير نظم المعلومات اإلدارية في  مواكبة التطورات التكنولوجية لالستفادة من وس - 
 الجامعات الفلسطينية لتالئم التغيرات السريعة . 

 
 
 
 
 
 



10 

 

 
 الدراسة الرابعة:-4

اسم الباحث ومكان  
 الدراسة والسنة 

 ٢٠١٥الطائي وناجي ،العراق, 

 عنوان الدراسة 
وزارة   -االستراتيجي بحث ميداني في مركز البحث والتطوير النفطيدور التغيير التنظيمي في تحقيق النجاح  

 النقط . 

 اداء وعينة الدراسة 
( مبحوثا ، المتمثل بالمديرين ومعاونيهم    ٤٩فقد تم تصميم استبانة وزعت على عينة البحث قوامها ) 

 ورؤساء األقسام في مركز البحث والتطوير النفطي . 

 اهداف الدراسة 
الدراسة التعرف إلى دور التغيير التنظيمي في تحقيق النجاح االستراتيجي في مركز البحث والتطوير  هدفت 

النفطي التابع لوزارة النفط العراقية . وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ، ولغرض الوصول إلى  
 أهداف البحث ، 

 النتائج والتوصيات 

: ه إن . جميع عالقات االرتباط بين أبعاد التغيير التنظيمي والنجاح   وتوصلت الدراسة إلى نتائج ، أهمها
االستراتيجي كانت قوية وذات داللة معنوية ، وكذلك عالقات التأثير كانت جميعها ذات داللة معنوية . أظهرت  

ات اإلدارية ،  النتائج امتالك المنظمة المبحوثة إلجراءات مبسطة في أداء العمل واالبتعاد عن الروتين والتعقيد
 من خالل تحديث األنظمة واللوائح اإلدارية
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 الفصل الثاني / الجانب النظري 

 لمبحث األول: التوجه االستراتيجي ا

 مفهوم التوجه االستراتيجي: اوال:

يعد االتجاه االستراتيجي أحد المتغيرات المهمة في عالم األعمال  وهو يتعلق بالطريقة التي  

تختارها المنظمة للبقاء والمنافسة في بيئة األعمال تعطي اإلدارة التنظيمية األولوية ألهداف  

البقاء التنظيمي والمسؤولية االجتماعية عند تحديد أهدافها اإلستراتيجية  وتنمو في إطار رؤية  

 (85، 2004)الخفاجي، إستراتيجية طويلة المدى.

االستراتيجي من باحث إلى آخر ومن دراسة إلى أخرى على النحو اختلفت تعريفات التوجه 

 التالي 

 أهمها: 

  هي عملية تحليلية الختيار الموقع المستقبلي للمؤسسة وفقا للتغيرات التي تحدث في بيئتها    •

 (112، 2002يونس، ).الخارجية ومدى تكيف المنظمة معها

تحديد مكانة المنظمة على المدى الطويل في بيئة تنافسية من خالل التركيز على    •

 ( Morgan and Strong, 2003, 163) تخصيص مواردها.

  مستدامة تنافسية  ميزة على للحصول المنظمة  يقود الذي  االتجاه نحو المجموعة  توجيه •

  يتم التي  الموارد تخصيص   إلى باإلضافة المنظمة  في  المعلومات ونشر مشاركة وهي

 ( Auh and Menguc, 2005,  335) .االستراتيجي التوجه  تحقيق نحو  توجيهها

هو كيفية تحقيق األهداف اإلستراتيجية وتسعى لتعظيم العناصر اإليجابية للكفاءة    •

التشغيلية للمنظمة في نفس الوقت الذي تؤدي فيه إلى تقليل العناصر السلبية والمحبطة  

لعملها أن توجه التوجهات اإلستراتيجية نحو األهداف اإلستراتيجية وأن تخدم بشكل  

 ( 50، 2006دهدار، )ال مباشر عملية تحقيقها.

المسار العام الذي تختاره المؤسسة لتحقيق أهدافها العامة  مع مراعاة ظروف البيئة    •

  الخارجية التي تنشط فيها والموارد المتاحة لها أي االلتزام باإلمكانيات المتاحة لها. 

 (75، 2015)فوزية، 
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 من التعاريف السابقة نستنج: 

 االستراتيجي هو خيار يحدد ويوجه حركات المنظمة وأهدافها طويلة المدى. االتجاه   ▪

التوجه االستراتيجي يهدف إلى بقاء المنظمة وتحقيق ميزة تنافسية في ضوء التغيرات   ▪

 البيئية. 

  في التغيرات  ظل  في تنافسية   ميزة وتحقيق المنظمة بقاء   إلى  االستراتيجي االتجاه يهدف ▪

 . المحيطة   البيئة

  أو خطوة   اعتباره يمكن وال  اإلستراتيجية اإلدارة  عمليات  إحدى  هو االستراتيجي  االتجاه ▪

 . اإلستراتيجية  اإلدارة  عمليات جميع  في  يتداخل ولكنه  منفصلة  مرحلة

 . المنظمة  في العاملين  جميع ومشاركة الجهود   تضافر االستراتيجي االتجاه تحديد  يتطلب ▪

  الحالي المنظمة  وأداء القرار واتخاذ  اإلدارة  عمليات على االستراتيجي االتجاه  يؤثر ▪

 .  والمستقبلي 

 أهمية التوجه االستراتيجي:ثانيا: 

أكدت العديد من الدراسات الدور المهم للتوجه االستراتيجي للمؤسسات وتأثيره على أدائها بشكل  

 مة  سواء عام ومزاياها التنافسية وحصتها في السوق والمتغيرات األخرى المتعلقة بالمنظ

 هل كان ربًحا أم خدمة أم شيء آخر؟ 

 فإن التوجه االستراتيجي بشكل عام يسهم في: (67، 2014)الكرخي، وفق 

 . لتحقيقها  الالزمة اإلجراءات   وتحديد للمنظمة  المدى طويلة   األهداف تحديد  •

 .  ككل المنظمة لمستقبل  الالزمة  والتوجهات األهداف توضيح •

 .  المحددة  واألهداف الجهود أو اإلدارات نحو الغايات جميع  وتوحيد  تنسيق  •

  .تركيز واضح على األمور والقضايا ذات األهمية االستراتيجية •

 مساعدة المديرين على صياغة رؤية وتفكير استراتيجي طويل المدى.  •

 الفهم الجيد للتغيرات البيئية السريعة وتأثيرها على أداء إدارة المنظمة.  •

 للمنظمة.    تحسين األداء العام •

  .جعل المديرين أكثر استجابة وإدراًكا للظروف والتغيرات البيئية  •

 المظاهر األساسية للتوجه االستراتيجي:ثالثا: 

يعتمد التوجه اإلستراتيجي على مجموعة من الجوانب اإلستراتيجية التي هي أساسه  وكمسارات يقوم عليها  

 (88، 2004)الخفاجي، حسب:المظاهر   والحاضر والمستقبل وهذاتصميم الحركة اإلستراتيجية للمنظمة 

 فلسفة إدارة المنظمة:  -1



13 

 

تتبنى المنظمات ثالثة نماذج فلسفية يتم من خاللها تحديد مسار اإلدارة بدقة في صياغة  

إستراتيجية وسياسات المنظمة )فلسفة مرتبطة بالجانب المعرفي، فلسفة مرتبطة بالجانب  

 مرتبطة بالموقع الجغرافي(. السياسي ، فلسفة 

 ي:  التوجه المنظم -2

سواء    هناك للمديرين   االستراتيجية  وأهمية  للمنظمة  كتوجه  االستراتيجي  التوجه  بين  ارتباط 

كانت أداة لتحقيق توافق المنظمة مع بيئتها  أو وسيلة لمواجهة الغموض البيئي في المستقبل  أو  

أو الموقف   في  للتغيرات  نتيجة  تغير  قد  من   أنه  مجموعة  أو  استراتيجية  توجد  ال  أنه 

 .االستراتيجيات التي ستكون متوافقة مع جميع المواقف

 عناصر العملية االستراتيجية: -3

 عناصر العملية االستراتيجية هي:

 تطوير الملف الذاتي للمنظمة.    •

 صياغة رسالة المنظمة والتي تشمل الغرض والفلسفة واألهداف.   •

 البيئة الداخلية للمؤسسة والتي من خاللها يتم تشخيص نقاط القوة والضعف. تحليل     •

   تحليل خيارات المنظمة من خالل مطابقة نقاط قوتها وضعفها مع الفرص والتهديدات   •

 الخارجية.      

 اختيار األهداف طويلة المدى واالستراتيجيات الشاملة التي تساعد المنظمة على تحقيق     •

 ها المفضلة.  خيارات    

 الحركية االستراتيجية:  -4

  تنقل  لفهم  قدراتهم وتوظيف المديرين  تفكير  استخدام خالل  من االستراتيجي  االتجاه استقراء  يتم

  لفهم  أساًسا  ليكون التنقل  توضيح  يجب استراتيجيتها تصميم  عملية على وتأثيرها المنظمات

  تقليل في  للتنقل  واصفاً  كونه  في االستراتيجي  التوجيه دور  يتجلى االستراتيجية   العملية  جوانب

   والصعوبات اإلنفاق  بين التوازن وتحقيق وصعوباته  التغيير ونفقات  الحوكمة في  الخطأ هامش

 . ومتغيراته  المتزايد البيئي  التعقيد لمظاهر استجابة االستراتيجي  التكيف  وتحقيق

 مدخل االختيار:  -5

  يجيب   أن  االستراتيجي  للتوجه  يمكن  بحيث  االستراتيجية القدرة  لوصف  النهج  هذا  استخدام  يمكن

  مدخل   هو  ما:   الثاني   المنظمة؟  فيها  تنخرط   أن  يجب  التي  األعمال  هي  ما:  أواًل :  سؤالين  على

  اختيار   خاللها  من  يتم  التي  القدرة   تلك   أساس  هي  عليهم  اإلجابة   تأخذه؟   سوف  الذي  العمل
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  تحقيق   إلى  يؤدي   ثم  ومن  االستراتيجي   للتوجه   المحدد  والسلوك  والقرارات   والخطط  التحليالت

 . ديناميكية  بيئة في االستراتيجية  وأهدافه أهدافه

 

 المجاالت المنظمية: -6

يرتبط االتجاه االستراتيجي بالمجاالت التي يجب أن تفكر فيها إدارة المنظمة عند تحديد أهدافها  

مجاالت   في  المتمثلة  الموارد  وغاياتها  واستخدام  المالكين  وحقوق  والنمو  والكفاءة  الربحية 

القيادة والتكنولوجيا والبقاء   المجتمع والسوق  الموارد البشرية والمساهمة في خدمة  ومساهمات 

 واحتياجات المنظمة من الموارد البشرية من موظفين مؤهلين لإلدارة العليا. 

 ابعاد التوجه االستراتيجي: رابعا

يتفق الباحثون على أن هناك ثالثة مستويات من التوجيه االستراتيجي كل منها مبني على  

 سابقتها هذه المستويات هي:  

 الرؤية االستراتيجية   -1

الرؤية ال تعني الهدف  بل هي نقطة إرشادية تشير وتوجه حركة المنظمات في اتجاه معين.      

د على خبرة القادة االستراتيجيين في التعامل  هو وصف للتوجهات المستقبلية للمنظمة التي تعتم

مع التحديات التي تواجه منظماتهم بسبب اآلثار التي تنتجها ظروف االتجاه العالمي الجديد في  

،  2004)الشعيبي،  االقتصاد والسياسة والثقافة بطريقة متسقة بإمكانيات وقدرات المنظمة. 

89  ) 

والظروف الحالية  وتعطي انطباعاً بالوضع المستقبلي  تعكس الرؤية اإلستراتيجية األوضاع 

المنشود  بشرط أن تكون هذه الرؤية تكاملية وشاملة لجميع أنشطة وأعمال المنظمة  وبالتالي  

تحقيق التنسيق والربط والتكامل والتفاعل بين هذه األنشطة وبذلك تستطيع المنظمة التحكم  

 ( 9، 2005)إدريس والنسور، بل في مجال عمله.والسيطرة على الوضع الحالي وتأمين المستق 

 رسالة المنظمة:  -2

تتمثل مهمة المنظمة في عبارة قصيرة  وفقرات قليلة  يسهل تذكرها  تشرح سبب وجود  

المنظمة  وتصور أهدافها وغاياتها  وتوجه اإلدارة والموظفين عند اتخاذ القرارات الحاسمة  

بل وتكون مهمة المنظمة صادرة من أعلى  المتعلقة بتوجه المنظمة ونشاطها في المستق

 المستويات اإلدارية في المنظم.  

تمثل الرسالة من وجهة نظر "اإلستراتيجية أو نموذج العمل الذي تريد المؤسسة تحقيقه  وتساعد  

إلى   المؤسسة  تسعى  التي  القوة  نقاط  على  تركز  إعالنية  وسائط  تصميم  في  المؤسسة  رسالة 

الموظفين   وتجعل  معينة  إبرازها  أهداف  تحقيق  العليا وإصرارها على  اإلدارة  بجدية  يشعرون 

 بطريقة محددة ومعلنة رسميا.  
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  خصائص  هناك  عام بشكل ولكن  أخرى  إلى   منظمة من المهمة  وخصائص  خصائص  تختلف 

 : التالي  النحو  على   وجودها أسباب  عن تعبر الناجحة للرسالة  أساسية 

المنظمة وما تريد أن تكون عليه في المستقبل بشكل شامل  أن الرسالة تعبر عن فلسفة    •

 وواقعي.

التوافق مع أهداف وغايات المنظمة يجب أن تتطابق مهمة المنظمة مع أهدافها وغاياتها   •

 اإلستراتيجية. 

مواءمة االستراتيجيات والسياسات مع األهداف  على مستوى المنظمة  أو على مستوى   •

 ل. أهدافها االستراتيجية وحدة عم

مراعاة طبيعة البيئات الخارجية والداخلية التي تعمل فيها المنظمة حاليا  وما تتوقعه في   •

)الكرخي،    المستقبل من أجل التكيف مع تلك الظروف لتتوافق معها أو تتجاوزها.

2014 ،149-151) 

 األهداف االستراتيجية  -3

تسعى المنظمة إلى تحقيقها من خالل  األهداف اإلستراتيجية هي الغايات أو النتائج النهائية التي  

األنشطة  من خالل االستخدام األفضل للموارد المتاحة والمستقبلية تتعلق األهداف اإلستراتيجية  

والفنية   التنظيمية  والقدرات  الموارد  ضوء  في  المتوقعة   وغير  المتوقعة  المستقبلية  بالفترة 

  النهائية   النتائج  أنه  على  تعريفه  يتم  ( ,Wayne,2015  35)  والتنافسية التي تمتلكها المنظمة.

  ما   األهداف  تحدد  المطبقة   االستراتيجيات  واتباع   لها   المخطط   األنشطة   ممارسة  من   المرجوة

 (141، 2010)السكارنة،    .كمي شكل في عنها  التعبير  ويجب  وكيف ومتى   إنجازه   يجب

السمات أهمها )تحدي محدد ، مجدي  ويجب أن تتميز األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة بعدد من   

، مقبول لدى العاملين من خالل مشاركتهم في تطويره ، وقت محدد لتنفيذه( تلعب العديد من  

 العوامل دوًرا رئيسيًا في تحديد األهداف اإلستراتيجية  ومن هذه األهداف: 

االجتماعية  المؤثرات الخارجية وتشمل )القوانين واألنظمة والتشريعات والقيم   •

 وجماعات الضغط(. 

 طبيعة النشاط بما في ذلك )الوضع في السوق ، التقنية ، نوع المنتجات(   •

الثقافة التنظيمية بما في ذلك نموذج القيادة واإلدارة ، والهيكل التنظيمي ، والتاريخ   •

 والتنمية. األفراد والجماعات وتشمل )النقابات والعمالء والموظفين(. 

(Wheelen & Hunger,2013 ) 

 أنواع التوجهات االستراتيجية: خامسا: 

التوجه االستراتيجي بحسب تعدد المدارس والنظريات اإلدارية من جهة    تنوعت أنواع ونماذج 

المتعلقة   النظرية  األدبيات  إلى  واستناداً  أخرى   جهة  من  عمله  ومجال  التنظيم  نوع  وحسب 

الدر على  بناًء  وكذلك  االستراتيجي   التوجه  الباحث   بموضوع  أجراها  التي  االستكشافية  اسة 

 واقتصرت الدراسة على االتجاهات التالية: 
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 التوجه نحو العمالء:  -1

يهتم   لهم  أعلى  قيم  لتقديم  وذلك  العمالء  الستهداف  الكافي  الفهم  على  العمالء  توجيه  يركز 

وكيفية   االحتياجات  تلك  على  تؤثر  التي  القوى  وتحليل  المستهلك   على  باحتياجات  الحصول 

على   للرد  المؤسسة  تتخذها  التي  اإلجراءات  أيًضا  العمالء  توجيه  يشمل  كبيرة  سوقية  حصة 

لها وتقديم   العميل واالستجابة  احتياجات  فإن فهم  لذلك   العمالء  باحتياجات  المتعلقة  المعلومات 

 ( 135، 2005)الدوري،  المنتجات والخدمات المناسبة للعمالء سيحقق ربًحا للمؤسسة.

 التوجه نحو المنافسين: -2

التنافسي النسبي الجيد   التوجه االستراتيجي الذي يعكس الموقف  المنافسين هو ذلك  التوجه نحو 

والمستمر للمؤسسة مقابل منافسيها  والذي يتجلى في شكل تقديم منتجات ذات خصائص فريدة  

 تقل قيمة عن منتجات  يكون العميل على استعداد لدفع المزيد منها أو تقديمها المنتجات التي ال 

استراتيجي   هدف  هو  التنافسية  الميزة  تطوير  فإن  المعنى   وبهذا  منخفضة  بأسعار  المنافسين 

والكفاءات   الداخلية   للموارد  المتميز  األداء  خالل  من  االقتصادية  المؤسسة  تحقيق  إلى  يسعى 

ة والعمليات المختلفة  اإلستراتيجية ذات المعرفة الكامنة  ضمن األنظمة واالستراتيجيات واألنشط

للمؤسسة  والتي تقود لخفض التكلفة وتحسين الجودة والريادة في السوق وتعظيم الربحية على  

 (35، 2005)وصاف، .  المدى الطويل

 التوجه نحو التكنولوجيا:  -3

قيمة    تخلق  أن  خاللها  من  المنظمة  أو  للشركة  يمكن  التي  الطرق  جميع  التكنولوجيا  تشمل 

المصلحة فيها تشمل التكنولوجيا )المعرفة البشرية ، وطرق العمل ، والمعدات المادية  ألصحاب  

، واالتصاالت واإللكترونيات ، وأنظمة العمل والمعالجة المختلفة التي تستخدم في تنفيذ األنشطة  

 ( المعلومات  تكنولوجيا  مصطلح  يستخدم  للمؤسسة(  األداة  ITالتجارية  لوصف  عام  بشكل   )

لكترونيات واالتصاالت الالسلكية والبرامج  باإلضافة إلى تكامل وسائط المعلومات  الموحدة لإل 

 (51، 2009)أحمد، )الصوت والنص والبيانات والصورة(.  

 التوجه اإلبداعي:  -4

يرتبط التوجه اإلبداعي باألفكار الجديدة في اإلدارة وتطوير المنتجات وقيادة الفريق وتطوير  

 عملية إنشاء منتجات أو خدمات جديدة. خدمة العمالء. اإلبداع هو 

 هناك العديد من التعريفات للتوجيه اإلبداعي ، منها:

انفتاح المنظمة على األفكار الجديدة والميل إلى التغيير من خالل تبني تقنيات ومهارات   •

 وأنظمة إدارة جديدة. 

خدمات أو طرقًا أو  القدرة على إيجاد األشياء الجيدة  والتي قد تكون أفكاًرا أو حلواًل أو   •

 (   ,Harrison & Samson, 2002 47) أساليب عمل جديدة. 
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ألفكار والممارسات التي يقدمها المدراء والموظفون والتي تؤدي إلى إيجاد عمليات إدارية   •

جديدة وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفاعلية في تحقيق أهداف الشركة وخدمة المجتمع بشكل  

 (     ,Dess & Lumpkin, 2005 150) أكبر.

في    • واالبتكار  المنتجات  وتصميم  السوق  دراسة  يشمل  والذي  التسويقية  البضائع  إبداع 

الدعاية والترويج باإلضافة إلى إيجاد طرق جديدة لتقديم المنتجات والخدمات للعميل  وكيفية  

 تعريف العميل بهذه المنتجات والخدمات 

 

 مجاالت التغير  المبحث الثاني:

 ) التغير التنظيمي(  

 المفهوم   اوال:

بمعنى التحويل أو  المعجم الغني ورد مصطلح التغيير في التغيير كمفهوم عام:  -

قاموس االستبدال أو بمعنى التغيير أو التعديل أو التنويع أو التحويل كما هو موضح في 

معنى التغيير هو االنتقال من   Le Larousse، بينما يشرح قاموس  عربي عربي

 حالة إلى أخرى. 

"جهود مخططة ومدروسة للتدخل في طريقة عمل    التغيير التنظيمي كمفهوم إداري:   -

تحسين   بهدف  والتنظيمية  السلوكية  المجاالت  في  نوعية  تغييرات  إلحداث  المنظمات 

تحسين   و  الموظفين  قدرات  وتحسين  التنظيمية  القدرات  وتطوير  العمل  بيئة  في  األداء 

السلوكي بالعلوم  المعرفة  بمساعدة  العملية  الموظفين من خالل هذه  تحفيز  قدرات  ة مثل 

السلوكية   والجوانب   ، والجماعات  األفراد  بين  والعالقات   ، واالتصاالت   ، األفراد 

 Spector(2013 :3).األخرى التي يعتمد عليها التغيير التنظيمي في المنظمة

  إلى   يهدف   األمد  وطويل  مخطط   ونشاط   جهد   هو   (343:  2004)العميان، ويعرف -

  أدائها   جودة  وزيادة  رؤيتها  تطوير   على  قدرتها  تحسين  أجل  من  المنظمة  ثقافة  تغيير

.  وأهدافها   رسالتها  لتحقيق   موظفيها  وتعاون  مشاركة  خالل  من  نفسها  وتجديد   وإنتاجيتها

هي فلسفة إلدارة المنظمة تشمل التدخل المخطط في أحد     ( 37:  2004)عياض،  يشير

التوافق المنشود مع مبررات هذا  أو بعض جوانبه لتغييره من أجل زيادة فعاليته وتحقيق 

قبل من  أضيفت  وبلعرابي،    التغيير.  نقطة    (497:  2005)مخلوفي  من  التحول  هو 

للتكيف مع البيئة الخارجية بطريقة أفضل    التوازن المستهدفة  التوازن الحالية إلى نقطة 

   . باإلضافة إلى تطوير األنماط السلوكية للموظفين

 ي  أهداف التغيير التنظيمثانيا: 

,  2006,)العطيات  ،يمكن تحديد عدد من األهداف التي تتطلب عملية التغيير في المنظمة 

61)   
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الهدف األساسي يكمن في تحقيق التكامل في األنظمة من أجل التكيف والتوازن والتكامل  
أجل  من  ومقصود  ومخطط  ومدروس  هادف  تغيير  إحداث  وبالتالي  الهدف  تحقيق  ثم 

 األهداف التالية: الوصول إلى 

زيادة قدرة المنظمة أو المؤسسة على التعامل والتكيف مع البيئة المحيطة وتحسين قدرتها    •
 التنافسية. 

 تشجيع العاملين على تحقيق األهداف التنظيمية وتحقيق الرضا الوظيفي لهم.  •
مساعدة المؤسسة على حل المشكالت التي تواجهها من خالل تزويدها بالمعلومات حول   •

مليات المؤسسات المختلفة ونتائجها من خالل بناء جو من الثقة واالنفتاح بين األفراد في  ع
 المؤسسة. 

تحقيق التطوير اإلداري من خالل تحقيق التوازن التنظيمي بجعل كافة مكونات المؤسسة   •
 متناسبة مع أهدافها. 

دم التردد في  إتباع األسلوب العلمي في اتخاذ القرارات من خالل الحرص في اتخاذها وع •
 اتخاذ القرارات.  

 أهدف أخرى للتغيير التنظيمي وهي :   (83: 2013)كمال، وأضاف     

   المتغيرة   بيئتها   مع  التكيف خالل  من  واالستمرارية  والبقاء  التطور على  المنظمة   قدرات   زيادة    •

 . متجدًدا نظاًما وجعلها

 . لها  وانتمائهم والئهم درجة  وزيادة   المنظمة  أهداف  بأهمية  الموظفين شعور زيادة     •

  وتحسين   ومهاراتهم الموظفين معارف وتنمية  للتغيير وتقباًل  كفاءة أكثر  إداري  فريق  تشكيل    •

  في  المشاركة تطوير على والعمل   القرار صنع  وإجراءات أنظمة  وتطوير السلوكية  أنماطهم 

  التغييرات   مواجهة من يتمكن حتى الموظفين سلوك تعديل في  والرغبة  التهديدات توجيه  عملية

 . به  تحيط التي 

     المنظمة داخل  الجماعية  والحيوية بالتفاعل الشعور  زيادة خالل من الجماعة  روح تنمية   •

 . مكوناتها بين الثقة  أسس  وإرساء

  أسبابها  وتحديد النزاعات إلزالة الطرق أفضل وإيجاد  االتصال عمليات  فهم زيادة    •

  .ومعالجتها
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  التنظيمي التغيير مجاالت ثالثا:

 (  50: 2007( و )بروش و هدار،379: 2002)أبو بكر،   اشرح كل من

 هناك خمسة مجاالت يمكن أن يؤثر فيها التغيير التنظيمي ، على النحو التالي: 

تسعى المنظمة إلى إجراء تعديالت وتغييرات  • التغيير على مستوى االستراتيجيات: 

 ستجابة للتغيرات البيئية المحيطة. ا على أهدافها واستراتيجياتها 

قد تضطر المنظمة إلى تغيير هيكلها  ألن كل   • التغيير على مستوى الهيكل التنظيمي:

تغيير داخلها يكون مصحوبًا بتغيير على مستوى الهيكل التنظيمي اما بحذف بعض  

ات التنظيمية أو دمجها أو إعادة توزيع بعض الكفاءات وإعادة تحديد المسؤوليات  الوحد

 والصالحيات والمهام بما يتماشى مع التغييرات التي تم الحصول عليها.

تسعى بعض المنظمات إلى إدخال تغييرات مستمرة   • التغيير على مستوى الثقافة:

يعهم على االنتماء وتقوية السلوك  على مواقف األفراد وقيمهم لخلق ثقافة قوية وتشج

 اإليجابي. 

قد يتطلب التغيير في بيئة عمل المنظمة تغيير وتطوير  لتغيير على مستوى األنظمة: ا •

أنظمة عملها من خالل تبسيط وتطوير إجراءات العمل وأنظمة المتابعة وتقييم األداء  

 وأنظمة التحفيز وأنظمة داخلية أخرى. 

قد تلجأ المنظمة إلى تغيير األسلوب الحالي  • التغيير على مستوى أساليب القيادة: 

واعتماد أسلوب قيادي جديد لضمان نجاح عملية التغيير وتشجيع األفراد على التعاون  

 وتحمل المخاطر والمسؤوليات. 

 التنظيمي  التغيير عملية مراحل رابعا:

  بالمراحل( 391: 2011)زاهر ، حماد ، تمر عملية التغيير التنظيمي كما أوضحه    

 : التالية

التخلي عن القيم والعادات واآلراء  • مرحلة تحفيز الفرد أو مجموعة األفراد: 

والممارسات القديمة من خالل التحضير النفسي للتغيير وبالتالي تحقيق الخروج من  

 حالة االستقرار ويحدث في هذه المرحلة ما يلي: 
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صحة الممارسات والعادات والقيم واآلراء والسلوكيات السابقة من  إثارة الشكوك حول  -

 خالل إثبات عدم دقة األدلة واألدلة التي تدعم سالمتها أو صحتها. 

خلق شعور بالذنب وإثارة القلق والخوف من استمرار السلوك نفسه وكذلك الممارسات   -

 واآلراء والمبادئ السابقة. 

راد بأن قبولهم للتغيير سيوفر لهم الطمأنينة  خلق شعور لدى الفرد أو مجموعة األف -

 النفسية. 

 

  يتم   وبالتالي  التغيير لقبول جاهًزا  المرحلة  هذه في  الفرد يكون :التغيير مرحلة•  

  ومبادئ  وسلوك  وممارسات بطريقة استهدافها  يتم   التي والبيانات  بالمعلومات تزويده

 . الجديدة   واألساليب األنماط  على  الفرد تدريب  وأيًضا  جديدة   وآراء وقيم

  حدث  الذي   التغيير  قبوله من التأكد  بعد  الفرد يكون: جديدة استقرار حالة خلق مرحلة •

 : يلي  ما  المرحلة هذه  وتشمل ، عقلي  استقرار حالة   في الثانية   المرحلة خالل

 .  له مناسب  وأنه منه جزًءا  أصبح الجديد  الوضع  بأن الفرد  لدى  شعور توليد -

  في  خاصة أهمية  ذا أصبح  وألنه  الجديد  الوضع  تطبيق بدأ قد  الفرد أن من التأكد  -

 . للعمل  أدائه  وطريقة وممارساته عالقاته
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 الفصل الثالث 
 العملي للبحث الجانب  /المبحث االول

 نبذه تعريفية عن مديرية دائرة كهرباء الجنوب: 
الكهرباء " ، مسؤولة عن توزيع الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين  إحدى تشكيالت " وزارة وهي 

وبمختلف األصناف لمحافظات المنطقة الجنوبية ) البصرة ، وذي قار ، وميسان ، والمثنى ( ،  
وتتولى الشركة استالم الطاقة الكهربائية من " الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة  

خالها إلى المحطات الثانوية الخاصة بالشركة وتوزيعها على المشتركين .  الجنوبية " ومن ثم إد 
وتضم الشركة فروع في كل من : البصرة ، وشمال البصرة ، وذي قار ، وشمال الناصرية ،  

 وميسان ، والمثنى . 
ممولة ذاتيا ومركزيا ومملوكة   اقتصاديةشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب وحدة خدمية وتعتبر 

ولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي واإلداري وتعمل وفق أسس  للد
 . إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة البصرة

تهدف الشركة إلى اإلسهام في دعم اإلقتصاد الوطني في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وجباية  و 
د وتطوير وتوسيع وصيانة شبكات لتوزيع الكهربائية ومحطات التحويل لبلوغ أعلى  أجورها وتشيي

مستوى في األداء وإعتماد مبدأ الحساب اإلقتصادي وكفاءة إستثمار األموال العامة وفاعليتها في  
 تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات اإلقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية . 

 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
 
 
 
 
 

 : استبانة البحث اوال
  : البحثمنهج  -1

من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها واختبار فرضياتها جرى استخدام  
المنهج الوصفي التحليلي ، إذ يعتمد هذا المنهج على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع  

 2015، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ، ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وتعبيرًا كميًا ) قنديلجي ، 
وقد تم اختيار هذا المنهج لمناسبته ألسئلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها .  ( .  81، ص 

ومعرفة أثر  دائرة كهرباء ميسان إذ سيتم من خالله تعرف واقع التوجه االستراتيجي في 
، وذلك من خالل تصميم استبانة أعدت لهذا الغرض ،   على مجاالت التغييرهذا التوجه 

ام القوانين واألساليب اإلحصائية المناسبة لذلك . ومن وتفريغها وتحليل نتائجها باستخد 
ثم تفسير هذه النتائج بهدف التوصل إلى مقترحات تسهم في تحسين التوجه االستراتيجي  

 كهرباء الجنوب واثرة في مجاالت التغيير في دائرة كهرباء ميسان احد فروع مديرية 
 تصميم اداء االستبانة   -2

  ، ولكونها أكثر االهداف البحثجمع البيانات، لمناسبتها كأداة ل االستبانةتم استخدام 
يوضح توزع  اآلتياقتصادية من حيث الوقت والجهد والتكاليف، والجدول  األدوات
 . البحثعلى المتغيرات   االستبانة  عبارات

 
 : وصف مجتمع عينة البحث ثانيا

بمنتسبي دائرة كهرباء ميسان من مختلف  مجتمع الدراسة وعينتها : يتحـدد مجتمـع الدراسـة 
وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ، إذا تم توزيع )    المستويات التنظيمية 

 ( استبانة ، يوضح عملية توزيع االستبانات  35)   تم استرجاع ( استبانة ،  50
 

 بحث العدد النهائي لعينة ال االستباناتعملية توزيع  (4) الجدول
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 من اعداد الباحثتان 
التوزيع التكراري والنسب المئوية لألفراد المبحوثين حسب ) الجنس والعمر  (5) رقم الجدول

 (  االجماليفي المنصب الحالي و  الخدمةالخبرة و  والتحصيل الدراسي وعدد سنوات
 النسبة مئوية %  التكرار  الفئة  المتغير 

 
 الجنس 

%80 28 ذكر   

%20 7 أنثى   

%100 35 المجموع   

 
 
  العمر 

%6 2 سنة 30اقل من   

 %25 9 سنة  40-30بين 

%52 18 سنة  50-40بين   

%17 6 سنة فأكثر  50  

%100 35 المجموع   

 
 

  مؤهل العلمي ال

%43 15 دبلوم   

%57 20 بكالوريوس   

 0 0 ماجستير 

 0 0 دكتوراه 

%100 35 المجموع   

 
 

  سنوات الخدمة 

%8 3 سنوات  5اقل من   

 %34 12 سنوات  10-5من 

%29 10 سنوات  15-10من   

%29 10 سنوات فأكثر  15  

%100 35 المجموع   

عدد سنوات الخدمة في  
 المنصب الحالي 

 %12 4 سنوات فاقل  2

 %34 12 سنوات  6-3بين 

 %34 12 سنوات  8-6بين 

 %20 7 سنوات فاكثر  8

 %100 35 المجموع 

عدد السنوات الخدمة  
 االجمالية 

 %9 3 سنوات فاكثر  10

11- 16 10 29% 

16- 20  11 31% 

فاكثر  21  11 31% 

 %100 35 المجموع 

 spssباالعتماد على مخرجات برنامج  حثتانالمصدر : من اعداد البا

 

 التسلسل

العدد الموزع 

من 

 االستمارات 

 

المسترجع 

من 

 االستمارات 

 

المستبعد من 

 االستمارات 

 

غير المسترجع  

 من االستبانات

 

الصالح من 

 االستمارات 
 النسبة المئوية

1  50  35 0 15 35 70% 
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( فردًا أي بنسبة  28( توزيع أفراد العينة على وفق الجنس إذ بلغ عدد الذكـور )5يوضح الجدول )
%( لإلناث، ويالحظ من نتائج 20( وبنسبة ) 7%( من العدد الكلي لعينة البحث مقابل )80)

إجابات العينة أن نسبة الذكور كانت أعلى من نسبة اإلناث مما يؤشر عدم مشاركة المرأة إال 
يوضح  . بنسبة تعد ضئيلة في إشغال والوظائف في المنظمة المبحوثة بوصفها مجتمعًا للبحث

( فرادًا من  18سنة ( اعلى فئة عمرية وتضم ) 50-40( أن الفئة العمرية )بين 5الجدول )
 . %( من عينة البحث 52أجمالي عدد أفراد العينة، إذ تمثل )

ونالحظ من خالل الجدول ان اعلى نسبة ممن يمتلكون تحصيل دراسي من بين عينة الدراسة هم  
ايضا من خالل جدول  , افراد العينة البحث( من 20%( وبعدد بلغ )57البكالوريوس بنسبة )

سنوات( و فئة   7-3اعاله يبين عدد سنوات الخبرة في المنصب الحالي حيث حصلت فئة ) 
%( كما 34( فردا من عينة البحث وبنسبة )12( على نفس النسبة والعدد والتي بلغتا )6-8)

 21( وفئة )20-16)( عدد السنوات الخدمة االجمالية حيث حصلت فئة  1يوضح جدول رقم )
 ( فردا من عينة البحث 11%( وبعدد )31فاكثر( على نفس النسبة والتي بلغت )

 :  البحث متغيراتاالحصائي ل : وصف  ثالثا
الحــالي وصــف وتشـــخيص متغيــرات الدراســـة التــي تمــت اإلشـــارة إليهــا فـــي  هــذا المحـــورســيحتوي 
 .البحثمخطط 

 (التوجه االستراتيجي  أواًل: وصف وتشخيص أبعاد المتغير المستقل )عناصر  
( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية االنحراف المعياري لفقرات 6يوضح الجدول ) :الرؤيةأ.  

 .الرؤيةعنصر  
 الرؤية لفقرات عنصر التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري  (6جدول )

 فقرات
 اتفق 
3 

 محايد 
2 

 ال أتفق 
الوســــــــــــــــط  1

 الحسابي
االنحــــــــراف 

 المعياري 
 % ت % ت % ت

ــايير تنبثــــق  .1 ــا مــــن المعــ ــة دائرتنــ رؤيــ
 0.61 2.54 5.7 2 34.3 12 60 21 األخالقية والقواعد للمجتمع.

ــوح  .2 ــا بالوضــــ ــة دائرتنــــ ــف رؤيــــ تتصــــ
 والتماسك.

21 60 14 40 0 0 2.6 0.49 

تركــــز رؤيـــــة دائرتنـــــا  علـــــى تحديـــــد  .3
 المقاييس األساسية للنجاح.

28 80 6 17.1 1 2.9 2.77 0.49 
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بأنها هادفة للنمو تتسم رؤية دائرتنا    .4
 0.61 2.54 5.7 2 34.3 12 60 21 وتستشرف المستقبل

ــا لتــواري  محــددة  .5 تخضــع رؤيــة دائرتن
 0.78 2.02 28.6 10 40 14 31.4 11 لتجسيدها على أرض الواقع.

 0.11 2.49 8.5  33.1  58.2  المؤشر الكلي 
 (. SPSSنتائج الحاسبة اإللكترونية ) من اعداد الباحثتان باالعتماد على المصدر:
%( 58.2أن ما نسـبته ) عبارات حيث 5 ( إلى6حيث تشير معطيات الجدول )تناول هذا البعد  

حيث يعكس تصور واضح  لرؤية المستقبلية فـي المنظمـة عند مستوى )اتفق( من المستجيبين 
%( عنــد مســتوى )ال اتفـــق( ال 5.8وبالمقابــل فــان مــا نســـبته ) للنمـــوالمبحوثــة وانهــا هادفــة 

 (.0.11( وانحراف معياري )2.49يتفقون مع ذلك، وجاء ذلك بوسط حسابي )
ــذا البعــــــد هــــــي الفقــــــرة )  ( والتــــــي تــــــنص علــــــى3وكانــــــت أبــــــرز الفقــــــرات مســــــاهمة فــــــي أغنــــــاء هــــ

( 2.77يـــدعمها وســـط حســـابي ))تركــز رؤيـــة دائرتنـــا  علــى تحديـــد المقـــاييس األساســـية للنجــاح.( 
والتي تــنص علــى  (5) (. في حين كانت اقل الفقرات مساهمة هي الفقرة0.49وانحراف معياري )

ويدل علــى ذلــك وســط حســابي  دائرتنا لتواريخ محددة لتجسيدها على أرض الواقع.(  )تخضع رؤية
 (.0.78( وانحراف معياري مقداره )2.02بلغ )
( التوزيعــات التكراريــة واألوســاط الحســابية واالنحــراف المعيـــاري 7يوضــح الجــدول ): الرســالةب. 

 .الرسالة لمتغيرات عنصر
 الرسالة لفقرات عنصر التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري  (7جدول )

 فقرات
 اتفق 
3 

 محايد 
2 

 ال أتفق 
الوســــــــــــــــط  1

 الحسابي
االنحــــــــراف 

 المعياري 
 % ت % ت % ت

تنبثــــق رســــالة دائرتنــــا  مــــن رؤيتهـــــا  .6
 الواضحة والمحددة.

21 60 11 31.4 3 8.6 2.51 0.65 

ــك  .7 دائرتنــــا تصــــورا واضــــحا عــــن تمتلــ
 الرسالة التي تؤديها.

25 71.4 9 25.7 1 2.9 2.68 0.52 

تعتبر رسالة دائرتنا  اإلطار العـام الـذي  .8
 0.65 2.42 8.6 3 40 14 51.4 18 ينبثق منه األهداف.
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 (. SPSSنتائج الحاسبة اإللكترونية ) من اعداد الباحثتان باالعتماد على المصدر:
%( عند مسـتوى )أتفـق( مـن المسـتجيبين 58.8) هما نسبت( إلى أن 7تشير معطيات الجدول )
الدائرة المبحوثة الدقة والوضوح لرسالتها وانهـا تمتلـك تصـورا واضـحا عـن يؤكدون على امتالك  
( عنـد مسـتوى )ال اتفـق( ال يؤيـدون 10.3%) همـا نسـبت، وبالمقابـل فـان   الرسالة التي تؤديهـا

 (. 0.09( وانحراف معياري )2.48ذلك، وجاء ذلك بوسط حسابي )
تمتلــك دائرتنــا ( والتــي تــنص علــى )7ومــن أهــم الفقــرات التــي أســهمت فــي أغنــاء هــذا البعــد هــي )

( وانحــراف معيــاري 2.68يــدعم ذلــك وســط حســابي )تصــورا واضــحا عــن الرســالة التــي تؤديهــا.( 
ــد هـــي 0.52) ــذا البعـ ــي أغنـــاء هـ ــرات مســـاهمة فـ ــل الفقـ ــين كانـــت أقـ ــي حـ ــي تـــنص  (10)(. فـ والتـ

( ويـــدل علــى ذلــك وســط حســـابي )تشــترك جميــع االقســام التنظيميــة فـــي تحديــد رســالة دائرتنــاعلى
 (.0.78( وانحراف معياري يبلغ )2.17)
 

المعياريــة  اتالحســابية واالنحرافــ ( التوزيعــات التكراريــة واألوســاط 8يوضح الجدول ):  االهدافت.  
 .االهداف االستراتيجيةلفقرات عنصر 

 االهداف  (التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لفقرات عنصر 8الجدول )

 فقرات
 اتفق 
3 

 محايد 
2 

 ال أتفق 
الوســــــــــــــــط  1

 الحسابي
االنحــــــــراف 

 المعياري 
 % ت % ت % ت

ــق أهــداف  .11 ــا مــن الرســالة تنبث دائرتن
 0.61 2.54 5.7 2 34.3 12 60 21 التي تؤمن بها تلك المنظمة.

تقوم دائرتنا بوضـع خطـوط عريضـة  .12
ــل تحــــدد  ــة األجـ ــية طويلـ ــداف رئيسـ وأهـ

 النتائج المطلوب التوصل إليها.
19 54.3 15 42.9 1 2.9 2.51 0.56 

ــين  .9 ــالتها بـــ ــر رســـ ــا بنشـــ ــوم دائرتنـــ تقـــ
العـــــــاملين لتحفيـــــــزهم علـــــــى تحقيـــــــق 

 األهداف.
25 71.4 7 20 3 8.6 2.62 0.64 

ــة  .10 ــام التنظيميـ ــع االقسـ ــترك جميـ تشـ
 0.78 2.17 22.9 8 37.1 13 40 14 في تحديد رسالة دائرتنا

 0.09 2.48 10.3  30.8  58.8  المؤشر الكلي



27 

 

يــتم تقســيم األهــداف طويلــة األجـــل  .13
مسـتوى االقسـام إلى أهداف عامة على  

 التنظيمية
21 60 11 31.4 3 8.6 2.51 0.65 

ــة إلــــى  .14 ــل األهــــداف العامـ ــتم تحويـ يـ
أهـداف تشـغيلية تتحقــق علـى المســتوى 

 المتوسط والقصير
17 48.6 13 37.1 5 14.3 2.34 0.72 

يشــارك فــي صــياغة أهــداف دائرتنــا  .15
كافــة األطــراف المعنيــة والمســؤولة عــن 

 تحقيقها .
17 48.6 13 37.1 5 14.3 2.34 0.72 

 0.07 2.45 9.1  36.5  54.3  المؤشر الكلي
 (. SPSSالمصدر: من اعداد الباحثتان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية )

 
%( عنـد مسـتوى )اتفـق( مـن المسـتجيبين يؤكـدون 54.3(أن مانسبته ) 8يتضح من الجدول )

ــات فــي الشــركة قيــد  ــى ان إدارة العملي ــى تحقيقهــا، عل ــديها أهــداف محــددة تســعى إل الدراســة ل
%( عنــد مســتوى )ال اتفــق( مــن المســتجيبين ال يؤكــدون ذلــك, 9.1وبالمقابــل فــان مــا نســبته )
 (.0.07( وانحراف معياري قدره )2.45وجاء ذلك بوسط حسابي )

نــا مــن تنبثــق أهــداف دائرت)والــذي يــنص ( X20( و)10ولقــد ســاهم فــي أغنــاء هــذا البعــد الفقرتــان )
( وانحــراف معيــاري 2.54يدعم ذلك وسط حســابي مقــداره )الرسالة التي تؤمن بها تلك المنظمة.( 

والتــي تــنص  (15)(. في حين كانت أقل الفقرات مساهمة في أغناء هذا البعــد هــي 0.61مقداره )
ويــدل )يشارك فــي صــياغة أهــداف دائرتنــا كافــة األطــراف المعنيــة والمســؤولة عــن تحقيقهــا .( على  

 (.0.65( واالنحراف المعياري )2.51على ذلك الوسط الحسابي والبالغ )
( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لفقرات  9)يوضح الجدول  : القيمث. 

 .القيمعنصر  
 القيم  لفقرات عنصرالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري  (9الجدول )

 فقرات
 اتفق

3 
 محايد

2 
 ال أتفق

الوســــــــــــــــط  1
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري 

 % ت % ت % ت
تنسجم دائرتنا مع المعايير األخالقية   .16

 .للمجتمع
25 71.4 10 28.6 0 0 2.71 0.45 
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دائرتنا  تتبلور القيم التي تؤمن بها  .17
بصورة سلوكيات وممارسات تحكم سلوك 

 .العاملين فيها
22 62.9 12 34.3 1 2.9 2.6 0.55 

دائرتنا  يتمثل كافة العاملين في  .18
معاييرها األخالقية ومنظومتها القيمية  

 .ويؤمنون بها
20 57.1 15 42.9 0 0 2.57 0.50 

  التي تتبناهاتعتبر المنظومة القيمية  .19
دائرتنا المرتكز الرئيسي الذي تتطلق منه  

 .رؤيتها الخاصة بها
22 62.9 12 34.3 1 2.9 2.6 0.55 

أرى أن القوانين التي تختص بالقيم   .20
 0.65 2.4 8.6 3 42.9 15 48.6 17 في دائرتنا تطبق بشمل منصف 

 0.07 2.57 2.8  36.6  60.5  المؤشر الكلي

 (. SPSSالباحثتان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية )المصدر: من اعداد  
 

%( عنـــد مســـتوى )أتفـــق( مـــن 60.5( إلـــى أن مـــا نســـبته )9حيـــث تشـــير معطيـــات الجـــدول )
، وبالمقابـل فـان مـا  ان لـدى الـدائرة المبحوثـة قـيم ومعـاير اجتماعيـةالمستجيبين يؤكدون علـى  

( 2.57يؤيــدون ذلــك، وجــاء هــذا بوســط حســابي )%( عنــد مســتوى )ال اتفــق( ال 2.8نســبته )
 (.0.07وانحراف معياري )

ــرة ) ــي الفقـــ ــد هـــ ــذا البعـــ ــاء هـــ ــي أغنـــ ــاهمة فـــ ــرات مســـ ــرز الفقـــ ــت أبـــ ــنص علـــــى16وكانـــ ــي تـــ  ( والتـــ
( وانحراف معياري 2.71.( يدعمها وسط حسابي )تنسجم دائرتنا مع المعايير األخالقية للمجتمع)
القــوانين  ارى والــذي تــنص علــى ) (20)(. في حين كانت أقل الفقــرات مســاهمة هــي الفقــرة 0.45)

( 2.4( ويــدل علــى ذلــك وســط حســابي بلــغ )التــي تخــتص بــالقيم فــي دائرتنــا تطبــق بشــمل منصــف
 (.0.65وانحراف معياري مقداره )
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 (التنظيميالتغيير  ثانيًا: وصف وتشخيص المتغير المعتمد )
ــة واألوســاط الحســابية واالنحرافــ10يوضــح الجــدول ) ــرات  ات( التوزيعــات التكراري ــة لفق المعياري

 التنظيميالتغيير    مجال

 فقرات
 اتفق 
3 

 محايد 
2 

 ال أتفق 
الوســــــــــــــــط  1

 الحسابي
االنحــــــــراف 

 المعياري 
 % ت % ت % ت

 إدارية بإجراءات دائرتنا تقوم .21
 . التغيير إحداث قبل

20 57.1 14 40 1 2.9 2.71 0.45 
  العاملين من وزمالئك انت تقوم .22

 داخل للتغيير اقتراحات بتقديم
 . دائرتنا

18 51.4 16 45.7 1 2.9 2.6 0.55 

  أدائكم بتحسين التغيير يقوم .23
 .العاملين أنتم

23 65.7 9 25.7 3 8.6 2.57 0.50 
  الموارد دائرتنافي  توفر .24

 لعملية الالزمة والبشرية المادية
 . التغيير

16 45.7 15 42.9 4 11.4 2.6 0.55 

 التغيير تقاومون العاملين نتما .25
 مصالحكم على نتائجه من خوفا

 . الشخصية
12 34.3 14 40 9 25.7 2.4 0.65 

  تحسين الى يؤدي التغيير .26
 . دائرتنا داخل عملكم ظروف

18 51.4 15 42.9 2 5.7 2.57 0.071 
  العاملين من وزمالئك أنت تلعب .27

 .التغيير احداث في مهما دورا
17 48.6 17 48.6 1 2.9 2.54 0.56 

  العاملين وزمالئك أنت تتلقى .28
  لدعمكم ومعنوية مادية تحفيزات

 . التغيير عملية
17 48.6 11 31.4 7 20 2.48 0.56 

 البشرية الموارد دائرتنا في  توفر.29

 .التغيير لعملية الالزمة
18 51.4 10 28.6 7 20 2.57 0.65 
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 (. SPSSالمصدر: من اعداد الباحثتان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية )
%( عند مسـتوى )أتفـق( مـن المسـتجيبين 47.9( بأن نسبة )10معطيات الجدول )حيث تشير 

ــةيتفقـــون علـــى أن  ــدائرة المبحوثـ ــديها التغييـــر  الـ ــبته  التنظيمـــيلـ ــا نسـ ــان مـ ، وفـــي المقابـــل فـ
عنـد مسـتوى )ال اتفـق( مـن المسـتجيبين ال يؤيـدون ذلـك، جـاء ذلـك بوسـط حســابي  %(11.4)

(، وكانت أبرز الفقرات الداعمة لهذا البعـد هـي 0.79معياري مقداره )(، وانحراف  2.31مقداره )
( ويـدعم ذلـك وسـط تقوم دائرتنـا بـاجراءات إداريـة قبـل إحـداث التغييـر.)والتي تنص على    (21)

ــاري )2.71حســابي قــدره ) ــي 0.45( وانحــراف معي ــل الفقــرات مســاهمة ف (. فــي حــين كانــت أق
انتم العاملين تقاومون التغيير خوفا مـن نتائجـه نص على )والتي ت (25)أغناء هذا البعد الفقرة 

( وانحـراف معيـاري 2.4يـدلل علـى ذلـك الوسـط الحسـابي والبـالغ )على مصالحكم الشخصـية.(،  
 (.0.65مقداره )

 اختبار فرضية البحث: رابعا: 
ــتقل ) ــر المسـ ــين المتغيـ ــاط بـ ــة االرتبـ ــى عالقـ ــارة إلـ ــور اإلشـ ــذا المحـ ــه يتنـــاول هـ ــتراتيجيالتوجـ ( االسـ

(، فضــاًل عــن توضــيح عالقــة األثــر بــين  التنظيمــي رمجــاالت التغييــر, التغييــ والمتغيــر المعتمــد )
 والتي سنحاول عن طريقها اختبار فرضية البحث وكاالتي: ت البحث المتغيرا
 :البحث ي تحليل عالقة االرتباط بين متغير أواًل: 

 دائرتنافي   إدارة تقوم .29
  استخدامطرق على بتشجيعكم

 للعمل  جديدة وأفكار

25 71.4 6 17.1 4 11.4 2.34 0.68 

 على باطالعكم اإلدارة تقوم .30
حدثت بفعل عملية  التي المستجدات

 . المنظمة في التغيير
22 62.9 10 28.6 3 8.6 2.08 0.78 

  لتنويع المؤسسة تسعى .31
  على بناء التنظيميةالممارسات 

 والعالمية  المحلية التغيرات
18 51.4 11 31.4 6 17.1 2.45 0.61 

 التغييرات بإجراء االدارة يقوم .32
 إشراك ودونا خبرته حسب

 . األخرين
16 45.7 13 37.1 6 17.1 2.45 0.56 

  وبقية بمشاركتكم تقوم االدارة .33
االقسام التنظيمية في   في العاملين

  واآلخذ القرارات عملية اتخاذ
 تخص التياألمور  في بآرائكم
 . دائرتنا

12 34.3 17 48.6 6 17.1 2.28 0.78 

 0.79 2.31 11.4  33.9  47.9  المؤشر الكلي 
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اختبــار الفرضــية الرئيســة األولــى والتــي تــنص علــى أن )هنــاك عالقــة  المحورسيتم من خالل هذا  
(. تم إعــداد الجــدول في الدائرة المبحوثة التنظيميوالتغيير  التوجه االستراتيجيارتباط معنوية بين 

والتغيير    التوجه االستراتيجيمعنوية بين  طردية موجبة  ( والذي يشير إلى وجود عالقة ارتباط11)
وهذا يثبت صحة ( 0.003وبداللة معنوية عند )( 0.492حيث بلغ المؤشر الكلي )**  التنظيمي

 الفرضية الرئيسة األولى.
 
 

 ( 11الجدول )
 المتغير التابع و  المتغير المستقلعالقة االرتباط بين 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر من إعداد الباحثتان لالختبار صحة الفرضية الرئيسية البحث االولى باالعتماد على مخرجات برنامج  
spss 

 
 : البحث متغيري ثانيًا: تحليل عالقة األثر بين 

يمثل مضمون هذه العالقة اختبارا لمرضية البحث الرئيسة الثانية التي تشير إلى أنه " يوجد تأثير  

 في الدائرة المبحوثة ".  التنظيميتراتيجي في التغيير معنوي للتوجة االس

( الخاص بتحليل االنحدار إلى وجود تأثير معنوي للتوجه االستراتيجي بوصفه  12ويشير الجدول )   

( المحسوبة والبالغة  Fبوصفه متغيراً معتمداً. وذلك وفقا لقيمة )  التنظيميمتغيرا مستقال في التغيير  

( وهي معنوية عند مستوى 4.170( وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ) 10.542قيمتها )

Correlations 

 
المتغير  
 المستقل

المتغير  
 التابع

ي التوجه االستراتيج  

Pearson 
Correlation 

1 .492** 

Sig. (2-tailed)  .003 
N 35 35 

التنظيمي التغيير   

Pearson 
Correlation 

.492** 1 

Sig. (2-tailed) .003  
N 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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( المحسوبة معنوية للمتغير المستقل والبالغة  T( و مادامت قيم )1,33رجتي حرية ) ( بد0.05)

( فإن ذلك يعكس معنوية النموذج، ويتضح أن  1.697 (( وهي أكبر من قيمتها الجدولية 3.247)

( يشير إلى أن قدرة المتغير المستقل على تفسير  0.219( والتي بلغت قيمته )R2معامل التحديد ) 

 .ختالفات الحاصلة في البعد التابع . وبهذا فانه يتم قبول الفرضية الرئيسة الثانية%( من اال21)

 

التابع   المتغير في المستقل )التوجه االستراتيجي( المتغير تأثير عالقات( 12جدول رقم )
 ( التنظيمي)التغيير 

 المتغير

 المستقل

 المتغير 

 المعتمد

 R2 T F التوجه االستراتيجي 

 

B0 

 

B1 
 

 الجدولية المحسوبة
ةالمحسوب  الجدولية 

 التغيير 

 التنظيمي
0.492 0.654 0.219 3.247 1.697 10.542 

4.1709 

P ≤ 0.05        N=35         d.f: (1, 33)                           *: 

 spssالمصدر من إعداد الباحثتان لالختبار صحة الفرضية الرئيسية الثانية باالعتماد على مخرجات برنامج 
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 المبحث الثاني
 االستنتاجات والتوصيات 

 اوال: االستنتاجات
أتضح من خالل التحليل االحصائي بأن هناك عالقة ارتباط قوية وموجبة ذات داللة    -1

ان التوجه االستراتيجي الذي تتبعه    التنظيميمعنوية ما بين التوجه االستراتيجي والتغيير 
منظمة عينة البحث له دور قوي وفاعل في خلق التغيير في المنظمة المبحوثة وفق ما  

 ب فيه تبحث عنه المنظمة وترغ
اظهرت نتائج البحث أن منظمة عينة البحث تركز على رؤية في تحديد المقاييس   -2

األساسية للنجاح, تستندا الى النتائج ردود الموظفين الذين تمت مقابلتهم. بتالي يتيح هذا  
 التركيز للمنظمة المبحوثة تحديد أهداف وغايات قابلة للتحقيق

البحث تركز على تحديد المقاييس األساسية    وأظهرت نتائج البحث أن رؤية منظمة عينة -3
للنجاح. هذا يعني أن الشركة تتطلع إلى تحديد العوامل التي ستؤدي إلى نتيجة ناجحة  

 ألعمالها.
أظهرت نتائج البحث أن منظمة عينة البحث  لديها تصور واضح للرسالة التي تؤديها   -4

 مما يعني أن المنظمة المبحوثة  فعالة في ايصال رسالتها 
كشفت نتائج البحث عن ضعف نسبي في مشاركة جميع اإلدارات التنظيمية في تحديد   -5

رسالة في منظمة عينة البحث يمكن أن يؤدي هذا النقص في التواصل إلى االرتباك  
 واإلحباط بين الموظفين والعمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين.

ير مما يعني أن المنظمة  أظهرت نتائج البحث أن هناك إجراءات إدارية قبل إجراء التغي -6
تسعى للحصول على موافقة اإلدارات المختلفة داخل منظمة عينة البحث . وكشفت  

الدراسة أيًضا أن هناك نقًصا في التواصل بين اإلدارة والموظفين يمكن أن يؤدي إلى  
مقاومة التغيير, مما يعني أن المنظمة تسعى للتأكد من أنها تتماشى مع رؤية ورساله  

 وقيم التي تتبناها.  وأهداف
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بصوره اجمالية يتضح لنا ان التوجه االستراتيجي له تأثير معنوي وقوي في التغيير    -7
وان هناك دور اساسي للرؤيا والرسالة واالهداف والقيم التي تتبعها منظمة عينة   التنظيمي

 التنظيمي البحث في التغيير 
 
 
 

 ت ثانيا: التوصيا
ضرورة  االستمرار بإجراء بحوث للمساعدة في تحديد طرق  على منظمة عينة  البحث  -1

 دعم و تحسين هذه المقاييس النجاح لديها 
ضرورة الحاجة إلى مواصلة العمل على جعل رسالة منظمة عينة البحث أكثر وضوًحا   -2

 وإيجاًزا حتى يتمكن األشخاص خارج والداخل المنظمة من فهمها بسهولة أكبر. 
مستوى أكبر من االتصال والتنسيق بين اإلدارات التنظيمية لضمان ضرورة حاجة إلى  -3

 تناسق الرسالة التي يتم توصيلها مع أهداف وغايات المنظمة ككل.
ضرورة  قيام منظمة عينة البحث بتطوير سياسة واضحة وموجزة حول التغيير التنظيمي   -4

رح الباحثتان أنه  كذلك يجب إبالغ السياسة إلى جميع الموظفين. عالوة على ذلك، تقت 
يجب على المنظمة المبحوثة توفير التدريب للموظفين حول كيفية التعامل مع التغييرات  

 في المنظمة. 
 . واستراتيجياتها الشركة  االهداف, في صياغة  اإلدارية ضرورة اشراك جميع المستويات  -5
بأهدافها وخططها المستقبلية من    فيها والعاملين منظمة عينة البحثتعزيز رؤية أدارة  -6

في تحقيق   وتساهم والجهد تساعد في توفير الوقت خالل استخدام تقنيات حديثة ومتطورة 
 خدمة افضل.

  تعزيز البد من ضرورة ،عينة البحث المنظمة في  التغيير جهود  نجاح ضمان أجل من -7
  على التعزيز هذا  يتم أن  يجب.  المنظمة تتبعها   التي والقيم واألهداف والرسالة الرؤية
  كلية المحبوثة تضع أن أيًضا  المهم من. أسفل إلى  أعلى  من المنظمة، مستويات  جميع

  والمثابرة  الصبر فإن لذا بطيئة، عملية يكون  أن يمكن التنظيمي  التغيير أن  اعتبارها في
 . المفتاح هما
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 ( نموذج االستمارة 1مالحق رقم )

 بسم  هللا الرحمن الرحيم                      

 جامعة ميسان     

 كلية اإلدارة واالقتصاد  

 قسم ادارة االعمال   

 

 استمارة استبانة

 المحترمون  ... السادة المشاركين في ملئ االستبانة 

 ... نهديكم تحياتنا وبعد 

 األعمال إدارة في تخرج بحث  إعداد متطلبات من جزءا هذه االستبانة استمارة تمثل

  عينة  آلراء  استطالعية ,االستراتيجي واثرة في مجاالت التغيير التوجه )والموسوم 

  ذات الحقيقية  الصورة تقسيم في مشاركتكم  وتعد  (من منتسبي دائرة كهرباء ميسان

  باختيار  تفضلكم ارجو لذا المطلوب، بالمستوى الرسالة هذه إخراج في ايجابي  أثر

  السرية بطابع تتسم   المدونة البيانات  بان علما  سؤال لكل مناسبة  ترونها  التي اإلجابة

 .  االسم  لتثبيت داعي  وال العلمية واألمانة

 عامة  مالحظة

 صالحية عدم يعني اإلجابة دون سؤال أي ترك ألن, جميعها األسئلة على اإلجابة يرجى

  .للتحليل االستمارة

   .نظرك  وجهة يمثل الذي الحقل في( ) عالمة وضع يرجى

 . باالستمارة الخاصـة واستفسـاراتكم أسئلتكم على اإلجابة الباحث باستطاعة

                                                                         شاكرين تعاونكم

 المشرف                                                       اعداد الطالبتان                       

 ياض عزيز                                                     فاطمة احمد  أ.م.د ر         

 غفران ناصر                                                                            
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 اوال: البيانات الشخصية

 . المناسب االختبار اسفل  )) عالمة وضع الرجاء

 الجنس  .1
 انثى ذكر
  

 الفئة العمرية  .2
 سنة فاكثر 50 سنة  50 -40بين  سنة  40 -30بين  سنه  30اقل من 

    
 المؤهل العلمي  .3

 دكتوراه ماجستير    سبكالوريو  دبلوم 
   

 سنوات الخبرة  .4
 سنوات فاكثر  15 سنوات  15-10من  سنوات  10 -5من  سنوات  5اقل من 

    
 عدد سنوات الخدمة في المنصب الحالي  .5

 سنوات فاكثر  8    سنوات 8 -6 سنوات 6 -3 سنوات فاقل  2
    

 عدد السنوات الخدمة االجمالية   .6
 فاكثر21 20-16 16-11 سنوات فأقل  10  
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 ثانيا: فقرات الخاصة باستمارة االستبيان 

  لتحقيق المنظمة اختارته الذي العام المسار : االستراتيجي هالمستقل التوج المتغير 

  وكذلك بها تنشط التي الخارجية البيئة ظروف االعتبار بعين األخذ مع وذلك العامة، أهدافها

 (   75 ، 2015 فوزية،) لديها ةباإلمكانيات المتوفر التقيد أي المتاحة مواردها

, 2004النقطة موجهه تدل وترشد حركة المنظمة باتجاه معين )الشعيبي, يه :الرؤية .1

89) 

 أتفق  الفقرات  ت
  3   

 محايد 
   2 

 ال أتفق 
    1 

    .للمجتمع والقواعد األخالقية المعايير رؤية دائرتنا من تنبثق  .1

    . والتماسك بالوضوح دائرتنا رؤية تتصف  .2

    .للنجاح  األساسية المقاييس تحديد على  دائرتنا رؤية تركز  .3

     المستقبل وتستشرف للنمو هادفة بأنها  دائرتنا رؤية تتسم   .4

 أرض على لتجسيدها محددة لتواريخ دائرتنا رؤية تخضع  .5
 . الواقع

   

توضح سبب وجود المنظمة وتصور اهدافها واغراضها وترشد االدارة  : الرسالة .2

 (149, 2014الكرخي, والموظفين عند صنع القرارات ) 

 أتفق  الفقرات  ت
  3   

 محايد 
   2 

 ال أتفق 
    1 

    . والمحددة الواضحة رؤيتها من  دائرتنا رسالة تنبثق  .6

    . تؤديها التي الرسالة عنواضحا  تصورا دائرتنا تمتلك  .7

    .األهداف  منه ينبثق الذي العام اإلطار  دائرتنا رسالة تعتبر  .8

  تحقيق على لتحفيزهم العاملين بين رسالتها بنشر دائرتنا تقوم  .9
 . األهداف

   

    دائرتنا  رسالة تحديد في جميع االقسام التنظيمية تشترك  .10
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هي النتائج الجوهرية التي تسعى المنظمة لتحقيقها من خالل االنشطة  وذلك : االهداف .3

 (wayne,2015,35من خالل استخدام افظل الموارد المتاحة. )

 أتفق  الفقرات  ت
  3   

 محايد 
   2 

 ال أتفق 
    1 

    .المنظمة تلك بها تؤمن التي الرسالة من دائرتنا أهداف تنبثق  .11

بوضع خطوط عريضة وأهداف رئيسية طويلة  دائرتناتقوم   .12

 .األجل تحدد النتائج المطلوب التوصل إليها

   

أهداف عامة على  يتم تقسيم األهداف طويلة األجل إلى   .13
 التنظيمية  مستوى االقسام

   

يتم تحويل األهداف العامة إلى أهداف تشغيلية تتحقق على   .14
 المستوى المتوسط والقصير 

   

كافة األطراف المعنية   دائرتنايشارك في صياغة أهداف   .15
 . والمسؤولة عن تحقيقها

   

 

 قريب من تتصل وعامة قوية انفعالية صيغة ذات اجتماعية معايير بأنها : القيم .4

 ( ٣٤:  ۲۰۱۲ ، العنين أبو) ، الجماعة تقدمها التي الخلقية بالمستويات

 أتفق  الفقرات  ت

  3   

 محايد 

   2 

 ال أتفق 

    1 

    .مع المعايير األخالقية للمجتمع دائرتناتنسجم    .16

بصورة سلوكيات   دائرتناتتبلور القيم التي تؤمن بها   .17

 .وممارسات تحكم سلوك العاملين فيها

   

معاييرها األخالقية ومنظومتها  دائرتنايتمثل كافة العاملين في   .18
 .القيمية ويؤمنون بها

   

المرتكز الرئيسي  دائرتنا تعتبر المنظومة القيمية التي تتبناها   .19
 .الذي تتطلق منه رؤيتها الخاصة بها

   

 بشمل تطبق التي تختص بالقيم في دائرتنا القوانين أن أرى  .20
 منصف 
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  إلى عليها المتعارف الحالة من التحول يعني (:التنظيمي)التغيير  التابع مجاالت التغييرالمتغير 

 البيئية  التغيرات مع والتكيف والتحسين التطوير بهدف منها أفضل جديدة أخرى حالة

 (66، 2011رافدة،).المتسارعة

 

 أتفق  الفقرات  ت

  3   

 محايد 

   2 

 ال أتفق 

    1 

 إحداث  قبل إدارية بإجراءات دائرتنا تقوم  .21
 . التغيير

   

 داخل للتغيير اقتراحات بتقديم العاملين من وزمالئك انت تقوم  .22
 . دائرتنا

   

    . العاملين أنتم أدائكم بتحسين التغيير يقوم  .23

 لعملية الالزمة والبشرية المادية الموارد دائرتنافي  توفر  .24
 . التغيير

   

 نتائجه  من خوفا التغيير تقاومون العاملين نتما  .25
 . الشخصية مصالحكم على

   

 داخل  عملكم ظروف تحسين الى يؤدي التغيير  .26
 . دائرتنا

   

 في  مهما دورا العاملين من وزمالئك أنت تلعب  .27
 . التغيير احداث

   

 مادية  تحفيزات العاملين وزمالئك أنت تتلقى  .28
 .التغيير عملية لدعمكم ومعنوية

   

 الالزمة  البشرية الموارد دائرتنا في  توفر   .29
 . التغيير لعملية

   

 استخدام  على بتشجيعكم دائرتنافي   إدارة تقوم  .30
 للعمل  جديدة وأفكار طرق

   

 المستجدات  على باطالعكم اإلدارة تقوم  .31
 . المنظمة في حدثت بفعل عملية التغيير التي

   

  على بناء التنظيميةالممارسات  لتنويع المؤسسة تسعى  .32
 والعالمية  المحلية التغيرات

   

 ا خبرته حسب التغييرات بإجراء االدارة يقوم  .33
 . األخرين إشراك ودون

   

االقسام التنظيمية  في العاملين وبقية بمشاركتكم االدارةتقوم   .34
  التياألمور  في بآرائكم واآلخذ القرارات في عملية اتخاذ

 .دائرتنا تخص
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