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 :امللخص

التعرف على الدور الذي يلعبه التخطيط  إن اهلدف الرئيس من هذه الدراسة هو 

ولتحقيق  األهلية لألمسنت املساهمة ,  لدى العاملني بالشركة االسرتاتيجي   يف التغيري التنظيمي

( 04)هذا اهلدف قام الباحثان بإعداد استبانة مت توزيعها على عينة عشوائية مشلت مايزيد عن  

, الدراسة املنهج الوصفي التحليلي املناسب لتحقيق أهدافهاواتبعت , مفردة من جمتمع الدراسة 

يف التغيري   عالقة ذات داللة  إحصائية  للتخطيط  االسرتاتيجيوجود  وتوصلت هذه الدراسة إلي

رسالة املنظمة , أهداف املنظمة , البيئة : بعاد التخطيط  االسرتاتيجي  االتنظيمي من خالل 

  .الداخلية للمنظمة , البيئة اخلارجية للمنظمة

 .بعاد التخطيط  االسرتاتيجي  , التغيري التنظيميأالتخطيط  االسرتاتيجي  , : الكلمات املفتاحية

 

 :مقدمة

ن التخطيط  أ ي منظمة وخصوصًاساس ألاالسرتاتيجي  حجر األ  يعترب التخطيط

التخطيط  االسرتاتيجي  ويوجه من قبل  أاالسرتاتيجي  يهتم بالشؤون العامة للمنظمة ككل , ويبد

ن تشارك فيه لكي تعمل بكفاءة أولكن مجيع املستويات اإلدارية   جيب  ‘علىداري األغاملستوى ال

 .  ا للتغيري التنظيميهًمم وهنا يعترب التخطيط  االسرتاتيجي  مدخاًل ,وفاعلية عالية

ثره يف التغيري التنظيمي  , فقد مت أومن أجل معرفة املزيد عن التخطيط  االسرتاتيجي  و

ويتناول , حيث يتناول املبحث األول اإلطار املنهجي للدراسة , تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة مباحث 

أما املبحث الثالث فيتناول اجلانب العملي والنتائج , اإلطار النظري للدراسةحث الثاني املب

 .والتوصيات ومصادر الدراسة
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 اإلطار املنهجي للدراسة: املبحث األول

 

 :الدراسات السابقة -أواًل

 :التخطيط  االسرتاتيجي الدراسات اليت تناولت  . أ

أثر التخطيط  االسرتاتيجي  والتحسن املستمر على " بعنوان  (2412العتييب, )دراسة  -1

 " فاعلية املؤسسات املستقلة بدولة الكويت

التعرف على مدى تأثري التخطيط  االسرتاتيجي  يف فعالية املؤسسات :  هدفت هذه الدراسة إىل

ت املستقلة يف دولة املستقلة بدولة الكويت, والتعرف على تأثري التحسن املستمر يف فعالية املؤسسا

 .الكويت

على املؤسسات املستقلة االهتمام بالتخطيط  االسرتاتيجي  : توصلت هذه الدراسة إىل 

قوة التفكري  االسرتاتيجي  , تصميم اخلطة  االسرتاتيجي ة , التحليل  )وتدعيم ابعاده كنقاط قوة 

املستمر لتحقيق األهداف ضافة إىل عقد دورات تدريبية للتطوير والتحسني إ(. االسرتاتيجي 

 .املرسومة

أثر التخطيط  االسرتاتيجي  يف حتسني جودة اخلدمة " بعنوان  (2412عمران و عبد اهلل, )دراسة  -2

 "املصرفية

ثارة االهتمام حول موضوع التخطيط  إتوضيح متغريات البحث و: هدفت هذه الدراسة إىل 

 بعاده أاالسرتاتيجي  ودراسة 

وجود عالقة أثر قوية بني كل من التخطيط  االسرتاتيجي  وحتسني جودة : توصلت هذه الدراسة إىل 

اخلدمات املصرفية  االمر الذي يعين ان كفاءة التخطيط  االسرتاتيجي  تؤدي إىل حتسني جودة 

 .اخلدمات املصرفية 

 "على  إدارة االزمات  االسرتاتيجي  أثر التخطيط " بعنوان  (2442العزاوي, )سة درا -3

زمات  ودراسة األإدارة  التعرف على  التخطيط  االسرتاتيجي  و:  هدفت هذه الدراسة إىل 

 .كيفية  اتباع التخطيط  االسرتاتيجي  يف مواجهة االزمات

ال يتم دراسة وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة وال يتم : الدراسة إىل توصلت هذه 

 .االزمة مما سبب املشاكل املالية موضوع الدراسةإدارة  استخدام  األسلوب الصحيح ل

 :التغيري التنظيميالدراسات اليت تناولت  . ب

التسويقي   التخطيط عملية تعزيز يف ودورها إدارة التغيري " بعنوان  (2442الزعيب, )دراسة  -1

 " ردنيالقطاع الصناعي األ االسرتاتيجي  يف

 توظيف .للتغيري املعريف البناء وهو احلديث التوجه إىل البناء حماولة   : هدفت هذه الدراسة إىل 

 منهجية عدادإ بلورة التسويقي  االسرتاتيجي  يف التخطيط إدارة التغيري  عن املعريف الرتاكم
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 بني طردية جوهرية عالقة وجود مدى على الوقوف . بعدد متغرياته متواضع إسهام وتقديم الدراسة

 االبتكارية للموارد القرارات من تعتمدها اإلدارة وكل اليت التسويقي وعملية التخطيط التغيري

 . البشرية

 املسببة والعوامل التغيري مشكلة حتليل إمكانية. الدراسة عينة منظمات يف إدارة التغيري  تقييم -

 . عليها للسيطرة ووضع أساليب الظاهرة هلذه

ن هناك حاجة لتخطيط دقيق ومدروس يؤدي إىل عدم وجود مقاومة أ: توصلت هذه الدراسة إىل 

سباب املقاومة للتغيري قد تكون عدم الفهم أحد أن أللتغيري بل محاس على التنفيذ والتطوير , و

 .فائدة وجدوى هذا التغيريل

 "داريةالتطوير الوظيفي والتنمية اإل" بعنوان  (2414ابودية, )دراسة  -2

فراد الذين عداد خطة لألإدور التطوير الوظيفي وهو  على الوقوف :هدفت هذه الدراسة إىل 

وحتديد احتياجاتها من القوى العاملة عداد الدراسة إقامت ب سيشغلون الوظائف داخل املؤسسة اليت

صالح اإلداري  ويقصد به اما التنمية اإلدارية   ويقصد بها يف هذه الدراسة اإل, للوصول إىل أهدافها

داء دوره يف اجملتمع , والتغلب على تلك العملية اليت يتم من خالهلا تأهيل اجلهاز اإلداري  أل

 .داء هذا الدورأتواجهه يف  املشاكل اليت

التوصل إىل نقاط ميكن االستفادة منها يف وضع برنامج يهدف : توصلت هذه الدراسة إىل 

دارية فعالة حبيث تساعد على احلد من الفساد إسس لتنمية أإىل تطوير الوظيفة العامة ووضع 

 .جهزة اإلدارية   العامة واخلاصةوالتقليل منه والرفع من كفاءة األ

 :سابقة املتعلقة مبتغريات الدراسة ما يلييتضح من استعراض الدراسات ال*

ثراء الفكري واإلداري يف اجلانب النظري من خالل توظيف تلك الدارسات يف حتديد أبعاد اإل.1

التخطيط  االسرتاتيجي  و التغيري التنظيمي , وكذلك توظيف هذه املتغريات يف بناء االستبانة 

 .وقياس متغرياتها

 .ربطت بني موضوع التخطيط  االسرتاتيجي  والتغيري التنظيمي معًا قلة الدراسات السابقة اليت.2

تتعدد العناصر واألبعاد اليت ميكن إدراجها حتت موضوع التخطيط  االسرتاتيجي  إال أن هذه .3

والواردة يف (  رسالة املنظمة , أهداف املنظمة , البيئة الداخلية , البيئة اخلارجية )الدراسة ركزت على

 .سات السابقة احدى الدرا

 

 :مشكلة الدراسة - ثانيًا

ا ال يف ظل ختطيط اسرتاتيجي يكون قادًرإإن جناح املنظمات يف عصرنا احلاضر ال ميكن أن يتحقق 

ثره اتتصف بالتغيري والتطوير املستمر , ولذلك يستلزم التعرف على  على مواجهة بيئة العمل اليت

جلها أسست من أظمات قادرة على حتقيق أهدافها اليت  يف  إدارة التغيري التنظيمي حتى تكون املن



دراسة ميدانية على العاملني بالشركة .. أثر التخطيط االسرتاتيجي يف إدارة التغيري التنظيمي باملنظمة

 (202-178.....)................................................لعامة اخلمس اإلدارة ا -األهلية لألمسنت املساهمة

 

  1039 سبتمرب  (13)العدد  ...ةــة الزيتونــجملة جامعــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

313 

فإن مشكلة الدراسة تكمن يف  ذلكوب, وتكون قادرة على التكيف يف عصر املنافسة اليت جتتاح العامل

 :التساؤل التالي

 ما أثر التخطيط  االسرتاتيجي  يف  إدارة التغيري التنظيمي باملنظمة  حمل الدراسة؟ *

 

 :اسةأهمية الدر - ثالثًا

نه من إتنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع التخطيط  االسرتاتيجي  والتغيري التنظيمي , حيث .1

املواضيع اليت حظيت وال زالت باهتمام الباحثني واملهتمني بهذا اجملال, كونه يعد سبب جناح 

بعاد التخطيط  أكما تزداد أهمية هذه الدراسة كونها تتناول . املنظمات واستمرارها واحلفاظ عليها

 .ثره يف  إدارة التغيري التنظيمي أاالسرتاتيجي  و

ستكون هذ الدراسة إضافة جديدة واستكمااًل للدراسات احمللية والعربية يف جمال التخطيط  .2

 .املنظمة حمل الدراسةاالسرتاتيجي  والتغيري التنظيمي  يف 

 .املنظمة حمل الدراسة وير نتائج وتوصيات من شأنها تط يأمل الباحثان التوصل إىل.3

 :تهدف هذه الدراسة إىل :أهداف الدراسة  - رابعًا

 . التعرف على مفهوم وأبعاد التخطيط  االسرتاتيجي  يف املنظمة حمل الدراسة.1

 .حمل الدراسةيف املنظمة   بعاد التغيري التنظيمي أمفهوم والتعرف على .2

يلعبه التخطيط  االسرتاتيجي  يف  إدارة التغيري تهدف الدراسة إىل التعرف على الدور الذي .3

 .حمل الدراسةاملنظمة التنظيمي لدى العاملني ب

 : فرضيات الدراسة  - خامسًا

 :تقوم الدراسة على الفرضيات التالية

للتخطيط  االسرتاتيجي  يف التغيري إحصائية   يوجد أثر معنوي ذو داللة : H1الفرضية الرئيسة 

 التنظيمي

 :الفرعية  الفرضيات

يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد االول للتخطيط  : H11الفرضية البديلة  

 االسرتاتيجي  رسالة الشركة  يف التغيري التنظيمي 

يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الثاني للتخطيط  : H12  الفرضية البديلة

 يري التنظيمي االسرتاتيجي  أهداف الشركة  يف التغ

يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الثالث  للتخطيط  : H13  الفرضية البديلة

 االسرتاتيجي  البيئة الداخلية للشركة  يف التغيري التنظيمي 

يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الرابع للتخطيط  : H14  الفرضية البديلة

 اخلارجية للشركة  يف التغيري التنظيمي  االسرتاتيجي  البيئة
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 :منوذج الدراسة: سادسا 

والتغيري ( املتغري املستقل)مت االعتماد يف هذه الدارسة على حتديد أبعاد التخطيط  االسرتاتيجي  

 .يوضح ذلك(  1)والشكل , (املتغري التابع)التنظيمي

 

 

 

  

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 الدراسةمنوذج ( 3)شكل رقم .      نيمن إعداد الباحث: املصدر                    

 

 اإلطار النظري للدراسة: املبحث الثاني

 

 التخطيط  االسرتاتيجي  -أواًل

 :التخطيط  االسرتاتيجي  مفهوم 

ورد علماء اإلدارة من خالل أبرزت العديد من التعاريف للتخطيط  االسرتاتيجي  , وقد 

من هذه  انستعرض جزًء ذلكالعديد من الدراسات العلمية املتخصصة  العديد من التعاريف وب

, عملية مستقبلية  Poster  ,2442 -:(2412عمران و عبد اهلل, ) التعريفات على النحو التالي

تهدف إىل حتقيق انتقال منظم من موقف حالي إىل موقف مستقبلي مستهدف يفوقه قيمة ويفوقه 

 .داء قدرة على األ

- Hung  ,2442  حداث التكامل بني أهداف وسياسات ونشاطات إ, العملية اليت  يتم من خالهلا

 .املنظمة والعمل على دجمها يف كيان واحد متماسك

- Fred  ,2442  جمموعة سهلة التمييز من االنشطة تتضمن تطور واسع وفعال وبشكل جوهري ,

 جناز األهداف وتطور رسالة املنظمة واسرتاتيجيتهاإل

 الرسالة

 األهداف

 البيئة الخارجية

 البيئة الداخلية

التخطيط المتغير المستقل 
 التغيير التنظيميالمتغير التابع     االستراتيجي 

 
 

 (التغيير التنظيمي)
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 :  (2442الزبيدي, )مراحل التخطيط  االسرتاتيجي  

 :وهي ثالث مراحل وتتمثل يف 

هداف , يا , الرسالة , األؤجية , الريحتديد فلسفة االسرتات)عداد  االسرتاتيجي ة وتتضمن اإل -1

 (اخليارات , الفجوة

التنظيمي , اختيار نظم حمفزة لالسرتاتيجية تطوير اهليكل )وتتضمن : تطبيق  االسرتاتيجية  -2

 (مد, املوازنات التطويريةهداف القصرية األ, وضع األ

عداد املعايري إهداف العامة واخلاصة والنتائج من خالل وهو مايتعلق باأل: تقييم  االسرتاتيجية  -3

 .اخلاصة باالسرتاتيجية ومدى املطابقة

 

تشخيص الوضع الراهن 

 / 

 حتليل البيئة

 املتابعة والتقييم تنفيذ  االسرتاتيجية صياغة  االسرتاتيجية

حتليل البيئة اخلارجية 

 (العامة واخلاصة)

 

 الرسالة

 األهداف 

 الفجوات

 اخلطط

  

حتليل البيئة الداخلي 

 (اهليكل التنظيمي)

 مشروعات 

 ميزانيات

 إجراءات

 

 األداء

  

 التغذية العكسية املرتدة

 

 

 

 (14, صفحة 2442الزبيدي, )اخلطوات املتتالية للتخطيط  االسرتاتيجي  ( 2)شكل 

 

 :  (2442السكارنة, ) متطلبات تطبيق مفهوم التخطيط  االسرتاتيجي 

التغيري  االسرتاتيجي  والذي يكون حداث إوهذا من خالل قدرتها على : القيادة  االسرتاتيجية  - أ

 .حداث التكيف التنظيميإعلى  قادرًا

جل تقديم أنتاجية من وذلك من خالل االلتزام بأخالقيات العمل واإل: املوارد البشرية املتميزة  - ب

 .فضل للعمالءاخلدمة األ
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االسرتاتيجية تساعد التكنولوجيا املتقدمة على مرونة وفاعلية  : التكنولوجيا املتقدمة  -ج

وكذلك القدرة على تطوير اخلدمات من حيث اجلودة العالية وقلة التكلفة وسرعة االستجابة 

 .للعمالء

كثر أعطاء مرونة إكثر فاعلية وكفاءة يساعد يف أوجود هيكل تنظيمي : هيكل تنظيمي مرن  -د

 .يف تطوير  االسرتاتيجية 

 

 : (2442بين محدان و ادريس, )منافع التخطيط  االسرتاتيجي  

. يهتم التخطيط  االسرتاتيجي  بالتغيريات اليت    حتدث يف القدرات واملهام  االسرتاتيجية 

فالتخطيط  االسرتاتيجي  يساعد يف تطوير مفهوم واضح عن املنظمة وهذا بدوره جيعل من املمكن 

جهة ن املدراء من موانه ميّكأصياغة اخلطط والنشاطات اليت    تقرب املنظمة من أهدافها , كما 

ى املعاجلة الصحيحة للبيئة ذات التغري السريع اليت    تعمل فيها أالتغيريات البيئية والتعامل معها , 

: همية التخطيط  االسرتاتيجي  تنبع من منافعه التاليةأن أوقد بينت بعض الدراسات  . منظماتهم

رات يف مجيع مستويات املنظمة , طار الختاذ القراإسئلة اليت    تواجه املنظمة , يزود بجابة على األاإل

ساس لقياس أجناز , يزود بحمددة لإل يوضح ويبني التهديدات والفرص املستقبلية , يضع أهدافًا

االداء , يصلح كقناة اتصال , يعمل على تطوير الفرق اليت    تركز على مستقبل املنظمة , يزود 

 .باالحتياجات التدريبية

 

 :التغيري التنظيمي  -ثانيًا

غرّي الشيء أي بدل به غريه أو "املفهوم اللغوي جاء يف املعجم الوسيط : التغيري التنظيمي

  (222, صفحة 1222مصطفي, ) جعله على غري مما كان عليه

وذلك على حنو  ,ويالحظ أنه ال يوجد اتفاق معني بني العلماء على مفهوم حمدد للتغيري

 :تيماجاءت به تعريفاتهم هلذا املفهوم وهي كاآل

أن التغيري عبارة عن عملية توازن ديناميكي بني   Kurt Lewinيرى كريت ليوين 

 ,جمموعتني من القوى تعمالن يف اجتاهني متعاكسني يف اجملال املادي و االجتماعي و النفسي للعمل

بني  ونتيجة للتفاعل ة,خرى قوى مقيديف حني تتضمن األ حدى هذه اجملموعات قوى دافعةإوتتضمن 

, صفحة 1223املغربي, ) ةالقوتني تصل املنظمة إىل حالة من التوازن يطلق عليه احلالة الراهن هاتني

202). 

نقطة أو كما أنه من املمكن أن يطلق عليه التحول من نقطة أو حاله يف فرتة زمنية إىل 

 .حاله أخرى يف املستقبل

خر منشود خالل فرتة زمنية آن التغيري هو عملية التحول من دافع معني إىل واقع أكما 

وفاعلية للتحول إىل واقع ة مكانات البشرية و املادية بكفاءمعينة أما  إدارة التغيري فهي استخدام اإل
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درة, )فراد و بأقصر وقت و أقل جهد ألمعني إىل واقع أفضل منشود بأقل ضرر ممكن للمنظمة و ا

 . (20, صفحة 1222

ومن هنا يطلق على التغيري كمؤشر للتخطيط  االسرتاتيجي  على اعتبار أنه أوسع من 

إىل أخرى بغض النظر  ةخر وصف حالآليه  االنتقال من وضع إىل إذلك الوصف بكثري حبيث ينظر 

سباب اليت مت االعتماد عليها كما أن التغيري ميكن أن ة اليت تتم بها هذه النقلة و األعلى الطبيع

  .سريعًاويكون مقصودًا 

عادة التنظيم على أن التغيري من املمكن الوصول للعمليات اهلادفة إىل إكما يشري مصطلح 

عادة النظر يف اهلياكل التنظيمية من حيث توزيع إداء اجلهاز اإلداري  من خالل أحتسني 

االختصاصات بني الوحدات املختلفة ومنط العالقات و االتصاالت فيما بينها ومنط التبعية اإلدارية   

 .(12, صفحة 2442القريوتي, )

ي  بشكل حيقق األهداف إضافة إىل أن االصالح اإلداري  يستهدف تنظيم اجلهاز اإلدار

املتعلقة بالسياسات اإلدارية   بكفاءة وفاعلية من خالل التغيري الشامل يف سلوكيات وقيم العاملني 

حداث التغيريات بشكل يؤكد مفهوم الوظيفة مت ميتد ليشمل اجلوانب اهليكلية والتشريعية إل

همية للعوامل السياسية و االجتماعية و الثقافية باعتبارها مقومات وكذلك نعطي األ, السلوكية 

 . (22, صفحة 1222درة, )املناخ الضروري الالزم لنجاح تلك التغيريات 

 

  (132, صفحة 2442الصرييف, ): جماالت التغيري التنظيمي

 :بصفة عامة أن جماالت التغيري التنظيمي متشعبة بقدر تنوع األهداف وهييالحظ 

 .دراكهم ونظم االتصاالت و احلوافزإفراد ومثل تغري اجتاهات األ: فراد وسلوكياتهمنظام األ. 1

 .جراءاتمثل تبسيط اإل: نظام هيكل املنظمة وطرق العمل.2

 .مثل التغيري يف جودة املنتج: تغري باملنظمة.3

كرتونية وما ترتب عليها من تدريب وتعيني عمالة إلالت جديدة ونظم آدخال إنتاجي مثل لنظام اإلا.0

 .جديدة كفرصة وظائف عمل جديدة

اتباع نظم جديدة يف جماالت التخطيط بصفه عامة و التخطيط  االسرتاتيجي  : داريةالنظم اإل.2

 .ابةوما يرتتب عليه من مراحل تنظيمية وأساليب رق ,بصفة خاصة

ساليب املتبعة و التعديالت يف سياسة البيع و التغليف و التعبئة ويف مثل األ: النظام التسويقي.2

 .منافد التوزيع
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 : خصائص التغيري التنظيمي

ميكن أن يطلق على التغيريات التنظيمية اليت حتدث داخل املنظمات أنها تتميز باخلصائص 

 :التالية

كاستجابة للتغريات اليت حتدث يف ظروف املنظمة أو من املتوقع التغيريات عملية مستمرة .1

 .حدوثها

 (321, صفحة 1223السيد, )التغيري عملية خمططة فهو ليس عمل عشوائي .2

والسيما لية إدارية فهو من املهام الرئيسة للمستويات اإلدارية   املختلفة باملنظمة والتغيري مسؤ.3

 .اإلدارة العليا

ن قدرة املنظمة على القيام بوظائفها وحتقيق إالتغيري مبين على مفهوم النظم املفتوحة حيث .0

 .أهدافها تتوقف على فاعلية العالقات بينها وبني البيئة اخلارجية اليت تعيش فيها

 .حداثهإالتغيري يعتمد أساسًا على مشاركة العاملني مع اإلدارة يف .2

 .لتغيري بهدف إىل حتسني الفعالية التنظيمية أي زيادة قدرة املنظمة على حتقيق أهدافهاا.2

ن هذا  األسلوب وكيفية ادخاله ميكن أن خيتلف من إحداث التغيري حيث ال يوجد أسلوب مثالي إل.2

 (132, صفحة 2442الصرييف, )منظمة إىل أخرى 

جيات املتبعة موجهًا يأيًا كانت االسرتات( التغيري)ا سبق يبقى تعديل السلوك التنظيمي ومن خالل م

 تههميأ ولهأحد حماور التغيري  دالتطوير يعفولذلك  ,خلدمة األهداف التنظيمية وخدمة العاملني

وإىل زيادة قدرات اجلماعات على حل  ,جيات اليت تستهدف السلوك التنظيمييكأحد االسرتات

 .نساني يستعمل أحيانًا مصطلح زيادة صحة التنظيموألن الرتكيز على العنصر اإل ,املشكالت

نسان مما يستوجب االعتناء يهدف التطوير التنظيمي وهي مصطلح جمازي يشبـّه التنظيم باإل

وجية لتحسني صحته فالتنظيم مور احلسية أو الفسيولبأمور نفسية بدرجة كبرية إىل جانب األ

اإلداري  املعايف من وجهة النظر هذه اليت تتدفق فيه املعلومات بشكل تصاعدي أو تنازلي و فيه روح 

وهذا وضع يساعد على منو  ,واليت تسود الثقة و االحرتام املتبادل بني أفراده, الفريق وعالقات الزماله 

  (304, صفحة 2442القريوتي, )  شخصية الفرد وتطوير قدراته

 :وميكن تلخيص أهدافه على النحو التالي

 :طري يفأاألهداف من وراء كل هذا الت   (Sherwood, 1988, p. 206) ويلخص جون شريود

 .يف التنظيمشاعة جو من التقة بني العاملني عرب املستويات املختلفة إ.1

إجياد تواؤم يف املناخ التنظيمي ميكن مجيع العاملني من معاجلة كل املشاكل اليت يعاني منها .2

 .التنظيم بصراحة وعدم التعتيم أو اهلروب من مناقشتها

 .وجود املعلومات الالزمة الكافية ملتخذ القرار دون انقطاع وال تغري وتشويه.3

 .هداف الفردية و األهداف التنظميةالعمل على اجياد تطابق بني األ.0
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فراد و اجلماعات وتشجيع ضرورة العمل على وجود عالقات تبنى على االعتمادية املتبادلة بني األ.2

 .طار روح الفريقإوتنافس يف 

سبابها من خالل تنامي الوعي أزيادة عمليات االتصال وأساليب القيادة يف حل الصراعات و.2

 بديناميكية 

 شرايف على تبينأو املستوى اإل.لعناصر القيادية سواء يف اإلدارة العليا أو الوسطى مساعدة ا.2

 Management byشراف على مرؤوسهم مثل اإلدارة باألهداف دميقراطية اإلدارة يف اإل

objective  زمات بدل اإلدارة باألManagement by crises. 

عتماد على ذلك كأساس للرقابة اخلارجية تعود العاملني على ممارسة الرقابة الذاتية و اال.2

 .وتكميالتها

من هنا نستطيع القول أن الوظيفة اإلدارية   يف حد ذاتها عند ممارسة التغيري هي مهنه 

طوياًل  عدادًا أوليًاإكالطب واهلندسة فاملهنة يف أحدث أشكاهلا تتطلب  ةاملهن العلمية  املعروف هتشب

 . (102, صفحة 1222النوري, ) متتزج فيه العناصر الفكرية باملعارف العلمية النظرية املتخصصة

نها أهذا وخيتلف كل ماذكر عن املهارات اليت تكتسب بالتجارب املرتاكمة فاملهنة كما يسن على 

وعلى ذلك فإن املردودات املالية ال تكون مقياسًا  ,ةخرين وليست خلدمة املصاحل الذاتيخدمة لآل

 .دارةعمال أو املناصب املهنية يف جماالت اإلمقبواًل لنجاح األ

وعلى هذا ميكننا أن نوجز أن اإلدارة من هذا اجلانب هي عمل يعتمد على القيادة املؤشرة و 

ىل جانب ذلك تصاحب هذا إو ,القراراتاملقتنعة اليت تبنى على مبدأ تكامل الفكر و العمل يف اختاد 

العمل ختطيط وتنظيم وتنسيق دقيق يف تقييم احلقائق اجلارية يف احلاالت املختلفة هلذا العمل 

 .داريةإضافة  إىل استثمار مجيع املوارد الطبيعية و البشرية حسب سياق العملية اإل( سرتاتيجيًاا)

جيًا يف عملية التدريب اليت تتبناه يسرتاتاعنصرًا إن اعتقاد املرؤوسني يف تنظيم يثق فيه يعترب 

وكما أسلفنا يعترب مفيدًا إىل أقصى احلدود هذا  ,املنظمة ففي مثل ذلك يكون تبادل املعلومات

جنازات اليت تبدو ضخمة يقوم ن كثريًا من اإلأنه لن يعود عليه بالضرر , وأو ,ضافة إىل أنه رئيسباإل

 (33, صفحة 1222اخلري, )" مال رؤسائهمآلن خييبوا " بتنفيذها رجال يؤمنون بأنهم 

 :عالقة التخطيط  االسرتاتيجي  بالتغيري التنظيمي

هناك العديد من املتغريات اليت جيب اإلحاطة بها ووضعها يف احلسبان قبل البدء يف التخطيط  

- :االسرتاتيجي  ومنها 

سواء مبشاركة املدراء يف وضع  االسرتاتيجي ات أو وضع نظام للتخطيط  االسرتاتيجي   -1

 .(32, صفحة 1222ماهر, )إشراك خربات خارجية 
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كما أن اإلعداد ألنظمة التخطيط  االسرتاتيجي  يف املدى الطويل والقصري يعترب مهما لكي 

وجماالتها املختلفة ومن ضمنها التنظيم الذي يوضح العالقات داخل تعطي أنشطة الشركة  

 .هذا اجلسم التنظيمي

كما أن هذا النشاط وهو التخطيط يساعد علي ترمجة خطط اإلدارة إلي خطط تنفيذيه لباقي 

ماهر, )اإلدارات مما يساعد على توضيح العالقات بني خمتلف هذه األجزاء املكونة للتنظيم 

 .(00, صفحة 1222

الباحثان أنها ميكن اإلشارة إليها بأنها  ىوالنظر إىل أهداف وخصائص التنفيذ التنظيمي ير

بل  وهي حركة تفاعل ذكي ال حيدث عشوائيًا: االستهدافية (2442العميان, ): تتصف باآلتي

 .يتم يف ظل حركة منظمة

 .جيب أن يتم التغيري بالواقع العملي: الواقعية-1

 .جيب أن يكون هناك توافق بني عملية التغيري ومتطلبات املرحلة املراد فيها التغيري: التوافقية-2

 .أن تكون  إدارة التغيري فعالة: الفاعلية-3

عملية ومن خالل دراسة العالقة بني املتغريين السابقني جند أن التغيري التنظيمي هو لب 

 .التخطيط  االسرتاتيجي  لوجوب التغيري طلبا للتغري يف البيئة اخلارجية ومعطياتها

 

 اجلانب العملي: املبحث الثالث 

 :مقدمـــــــــــــــــة

جراء العمليات اإلحصائية  الالزمة إل يلدخاهلا إىل احلاسب اآلإبعد ترميز البيانات مت 

, واستخدم الباحثان مقياس  21صدار اإل SPSSحصائي اإللتحليل البيانات باستخدام الربنامج 

وذلك كما هو  جيابيإمت صياغة عبارات هذا املقياس بشكل ليكارت اخلماسي يف عبارات االستبيان , 

 : مبني باجلدول التالي

 

 ترميز بدائل االجابة( : 1)جدول 

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة جابة اإل

 1 2 3 0 2 الرتميز

كما هو ( 4.2)كما مت تقسيم بدائل االجابة إىل مخس فرتات متساوية حبيث يكون طول الفرتة 

 :مبني يف باجلدول التالي
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 يبني طول اخلاليا املستخدم لتحديد االجتاه السائد الستجابة افراد العينة( 2)جدول 

 اجتاه الراي املتوسط املرجح

 اىل من  

 غري موافق بشدة 1.80 1.00

 غري موافق 2.60 1.81

 حمايد 3.40 2.61

 موافق 4.20 3.41

 موافق بشدة 5.00 4.21

 

 جمتمع وعينة الدراسة

اخلمس  –األهلية لألمسنت املساهمة  بالشركةيتمثل جمتمع الدراسة من  العاملني 

للتحليل  مع وجود قيم املفقودة استبانة صاحلة  04استبانة ومت جتميع  24وزعت . اإلدارة العامة  

 .ا  مت استخدام طريقة املتوسط ملعاجلتها , و ال وجود لعدم اجلدية يف االجابة بنسبة ضئيلة جًد

 االستبانات املوزعة واالستبانات املسرتدة واالستبانات الصاحلة للتحليل( : 3)اجلدول 

 الصاحلة للتحليل املسرتدة املوزعة البيان

 04 04 24 االستباناتإمجالي 

 

 :خطوات تصميم وبناء االستبانة

استخدم الباحثان صحيفة االستبيان لغرض حتقيق هدف الدراسة , حيث اشتملت على 

ول يف مجع البيانات الشخصية عن املبحوثني وهي اجلنس , العمر ,  ين استخدم اجلزء األأجز

ما اجلزء الثاني فتكون من حمورين  أ. التخصص , املؤهل العلمي , سنوات اخلربة , والوظيفة 

بعاد رسالة املنظمة أ ةربعأوله ( املتغري املستقل) التخطيط  االسرتاتيجي  ول خصص احملور األ

الداخلية للمنظمة والبيئة اخلارجية للمنظمة واحملور الثاني  لدراسة  وأهداف املنظمة والبيئة

  حمل الدراسة(  املتغري التابع)التغيريالتنظيمي 

 

 :ختبار صدق االتساق البنائي حملاور الدراسةا

ن معامالت االرتباط بني كل حمور من حماور االستبيان أ( 0)بينت نتائج يف اجلدول 

, حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية  ( 4.42)عند مستوى املعنوية  حصائيًاإمجالي االستبيان دالة إو

 . , وبذلك تعترب احملاور صادقة ملا وضعت له( 4.42)قل من أ
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 مجالي االستبيانإمعامل االرتباط بني حماور االستبيان و( : 0)جدول رقم 

 قيمة الداللة االحصائية معامل االرتباط عدد الفقرات احملاور ت

 التخطيط  االسرتاتيجي  1
12 

4.222 

4.444 

 التغيري التنظيمي 2

12 

4.222 

4.444 

 

 

 :اختبار ثبات االستبانة 

غلب املواقف , وتعتمد هذه ألالتساق الداخلي يزودنا بتقدير جيد يف ( الفا ) ن معامل أ 

ذا إن قيمة معامل الفا للثبات تعد مقبولة أخرى , وأداء الفرد من فقرة إىل أالطريقة على اتساق 

قل من ذلك تكون ضعيفة , وقد كانت قيمة معامل الثبات حملور التخطيط  أو( 4.2)كانت 

ميكن القول انها معامالت  ذلكوب 4.2مجالي االستبيان تفوق االسرتاتيجي  والتغيري التنظيمي وإل

ويعرض اجلدول عليها يف تعميم النتائج ,   غراض البحث , وميكن االعتمادذات داللة  إحصائية  أل

 . ختبارنتائج هذا اال( 2)رقم 

 نتائج اختبار ألفا للصدق والثبات( :  2)جدول رقم 

 معامل ألفا عدد الفقرات احملاور ت

 التخطيط  االسرتاتيجي   1
12 

4.222 

 التغيري التنظيمي  2
12 

4.222 

 امجالي االستبيان 

31 

4.232 

 

 :حصائي لعينة الدراسة وفق اخلصائص والسمات الشخصيةالوصف اإل

حتليل املتغريات الشخصية للمشاركني بالدراسة,  من حيث النوع ( 2)يعرض اجلدول رقم 

, %  22سنة فما فوق بنسبة  34لعينة من با نيعمار املشاركأهم من الذكور , معظم % 22.2ن إف

معظم . خرى أثم ختصصات % 02.2بة بنسبة  بالعينة من ختصص احملاسنين معظم املشاركأكما 

ن أضافة إىل , باإل% 22.2على بنسبة أ بالعينة لديهم شهادات جامعية عليا من ماجستري فنياملشارك

 بالعينة يعملون نيمن املشارك% 01, % 22.2كثر بنسبة أسنة ف 11سنوات اخلربة لديهم تفوق 

 بالعينة نيح بأن اخلصائص املتعلقة باملشاركخرى ,  مما سبق يتضأوالباقي يف وظائف  ,كمحاسبني

 . نهم على قدرة كبرية على اإلجابة على العبارات الواردة باالستبانة أب
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 حتليل صفات املشاركني( :  2)جدول 

 النسبة املئوية العدد اجملموعات اخلصائص

 اجلنس

 %92.5 37 ذكر

 %7.5 3 نثىأ

 العمر

 %15.0 6      34قل من أإىل  24قل من  أ

 %25.0 10      04قل من أإىل  34من  

 %42.5 17      24قل من أإىل  04من  

 %17.5 7 فما قوق  24من 

 التخصص

 %47.5 19 حماسبة

 %5.0 2 متويل ومصارف

 %7.5 3 جتارة الكرتونية

 %7.5 3 إدارة اعمال 

 %5.0 2 اقتصاد

 %27.5 11 خرىأ

 املؤهل العلمي

 %10.0 4 دكتوراه

 %72.5 29 ماجستري

 %15.0 6 مؤهل جامعي/ دبلوم عالي 

 %2.5 1 علوم متوسط/ ثانوي 

 %0 0 قل من الثانوية العامةأ

 %0 0 خرىأ

 سنوات اخلربة

 %2.5 1 سنوات     2قل من سنه إىل أ

 %27.5 11            14سنوات إىل  2من 

 %67.5 27      سنه فما فوق    11من 

 %2.6 1 مدير عام الوظيفة

 %10.3 4 دارةإمدير 

 %15.4 6 رئيس قسم

 %41.0 16 حماسب

 %15.4 6 داريإ

 %15.4 6 خرىأوظيفة 
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     :جابات املشاركني يف العينة إالتحليل الوصفي ملتغريات الدراسة وفق 

 (املتغري املستقل)التخطيط  االسرتاتيجي   : ول  احملور األ

عندما تكون اإلجابة ( 2)حيث يعطي للمشارك جيابيإمت صياغة عبارات هذا املقياس بشكل 

, (غري موافق بشدة)عندما تكون اإلجابة ( 1), ويف حني يعطي للمشارك الدرجة (موافق بشدة)بأنه 

رجة , والد(موافق)الدرجة الرابعة وتعين أن املشارك : وتقع بني هاتني الدرجتني ثالث درجات أخرى هي

مت استخدام (. غري موافق) , أما الدرجة الثانية فتعين أن املشارك (حمايد)الثالثة, وتعين أن املشارك 

بعاد التخطيط  االسرتاتيجي  رسالة الشركة وأهداف الشركة والبيئة الداخلية للشركة والبيئة أ

 . (2412عمران و عبد اهلل, )سئلة اخلاصة بكل بعد واملبينة يف دراسة اخلارجية للشركة  واأل

 

 رسالة الشركة / البعد االول 

نتائج عبارات البعد االول  للتخطيط  االسرتاتيجي   واخلاص  (2)يعرض اجلدول رقم 

حنراف املعياري إلجابات املشاركني حول برسالة الشركة  , حيث يبني أن املتوسط املرجح واال

 :  السائد وذلك على النحو التالي  أيالعبارات والر

 

 نتائج عبارات البعد االول رسالة الشركة  –( 2)جدول 

 العبــــــــارات الرقم
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

الراي 

 السائد

1 

تعد رسالة املنظمة واضحة 

ومفهومة وخمتصرة لكافة 

 العاملني 

 موافق 8930. 3.850 1 1 14 12 9

2 
تعكس رسالة املنظمة الصورة 

الذهنية اليت    يرغب يف تكوينها 

 لدى العمالء  

 موافق 7494. 3.550 4 3 12 12 3

3 
تتميز رسالة املنظمة 

باخلصوصية والتميز عن باقي 

 املنظمات

 موافق 6775. 3.450 4 0 10 22 4

4 
تقوم رسالة املنظمة على وجود 

 نقاط قوة تعترب مصدر لنجاحه
 موافق 8066. 3.625 4 3 10 12 2

 

 :مكان استنتاج النقاط التالية من خالل اجلدول السابق باإل

ها  أنمجيع العبارات املتعلقة بهذا البعد قد وافق املشاركني بالعينة على وضوح رسالة املنظمة و -1

نها تتصف باخلصوصية والتميز والرتكيز على نقاط القوة أتعكس الصورة  اليت    يرغب يف تكوينها و

ول جيابية ختص البعد األإ ًان هناك نقاطأكدت على أ واليت( 3.224 – 3.02)مبتوسط يرتاوح بني 
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للتخطيط  االسرتاتيجي   واملتعلق برسالة املنظمة  , مع مالحظة وجود تباين  حمدود بني املشاركني 

 . ن االحنراف املعياري  يقل عن الواحد الصحيح إحيث 

 4.222واالحنراف املعياري  العام هو   3.22املتوسط احلسابي العام هلذا البعد هو  -2

 

 أهداف الشركة / البعد الثاني 

نتائج عبارات البعد الثاني  للتخطيط  االسرتاتيجي  واخلاص  (2)دول رقم يعرض اجل

حنراف املعياري إلجابات املشاركني حول بأهداف الشركة  , حيث يبني أن املتوسط املرجح واال

 :  السائد وذلك على النحو التالي أيالعبارات والر

 نتائج عبارات البعد االول رسالة الشركة  –( 2)جدول 

 العبــــــــارات مالرق
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

الراي 

 السائد

1 
تربط أهداف  املنظمة مابني 

 افعال املنظمة ورسالته
 موافق 6699. 3.750 4 2 2 22 3

2 
أهداف  املنظمة تتميز بالوضوح 

 والشفافية لكافة العاملني
 موافق 8469. 3.725 4 3 12 12 2

3 

تتسم أهداف  املنظمة بالشمولية 

مبا يسهم يف امكانية حتقيقها 

ألهداف  املنظمة والعاملني 

 بالكفاءة والفاعلية املطلوبة 

 موافق 6699. 3.750 4 1 12 23 0

4 
متتاز أهداف  املنظمة بالواقعية 

 وعدم املبالغة وامكانية التحقيق
 موافق 7299. 3.675 4 2 13 21 0

 

 :مكان استنتاج النقاط التالية من خالل اجلدول السابق باإل

مجيع العبارات املتعلقة بهذا البعد قد وافق املشاركني بالعينة على وضوح ومشولية  والواقعية  -1

 – 3.222)نها مرتبطة مابني افعال املنظمة ورسالته   مبتوسط يرتاوح بني أألهداف  املنظمة كما 

جيابية ختص البعد الثاني  للتخطيط  االسرتاتيجي   إ ًان هناك نقاطأاكدت على  واليت( 3.224

ن االحنراف إواملتعلق بأهداف املنظمة  , مع مالحظة وجود تباين  حمدود بني املشاركني حيث 

 . املعياري  يقل عن الواحد الصحيح 

 4.222املعياري  العام هو واالحنراف   3.23املتوسط احلسابي العام هلذا البعد هو  -2
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 البيئة الداخلية للشركة  / البعد الثالث 

نتائج عبارات البعد الثالث  للتخطيط  االسرتاتيجي  واخلاص بالبيئة  (2)يعرض اجلدول رقم         

حنراف املعياري إلجابات املشاركني حول الداخلية للشركة , حيث يبني أن املتوسط املرجح واال

 :  السائد وذلك على النحو التالي  أيرالعبارات وال

 نتائج عبارات البعد الثالث البيئة الداخلية للشركة  –( 2)جدول 

 العبــــــــارات الرقم
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

الراي 

 السائد

1 
يتم حتليل البيئة الداخلية ملعرفة 

 القوة باملنظمةنقاط 
 موافق 7161. 3.500 4  3 12 12 2

2 
تتوفر لدى املنظمة قاعدة بيانات 

تساعده يف عملية التحليل 

 الداخلي لبيئة املنظمة

 موافق 6938. 3.675  4 1 12 24 0

3 

تتوفر لدى املنظمة اخلربات 

واملهارات الالزمة لعملية التحليل 

 الداخلي لبيئة املنظمة

 موافق 7808. 3.575  4 0 12 21 3

4 

يتم حتليل البيئة الداخلية 

للمنظمة ملعرفة نقاط الضعف 

متنعه من حتقيق  فيها واليت

 رسالته

 حمايد 8066. 3.375  4 2 12 10 3

 

 :مكان استنتاج النقاط التالية من خالل اجلدول السابق باإل

ن بالعينة على ووافق املشاركوىل إىل الثالثة املتعلقة بهذا البعد قد مجيع العبارات من األ -1

ولذا املنظمة  ,ه يتم حتليل البيئة الداخلية ملعرفة نقاط القوة  باستخدام قاعدة بياناتأن

ن هناك أكدت على  أواليت( 3.222 – 3.244)اخلربة هلذا التحليل    مبتوسط يرتاوح بني 

بدراسة البيئة  جيابية ختص البعد الثالث  للتخطيط  االسرتاتيجي   واملتعلقإ ًانقاط

ن االحنراف إالداخلية للمنظمة  , مع مالحظة وجود تباين  حمدود بني املشاركني حيث 

 . املعياري  يقل عن الواحد الصحيح 

بالنسبة للعبارة الرابعة هناك عدم القدرة على احلسم باملوافقة او عدم املوافقة هلذه العبارة  -2

متنعه من  ملعرفة نقاط الضعف فيها واليت تحليل البيئة الداخلية للمنظمةواملتعلقة ب

ن إوتباين بني املشاركني حيث (  3.322), مبتوسط حسابي يرتاوح بني  حتقيق رسالته

 .االحنراف املعياري يقل  عن الواحد الصحيح 

 4.222واالحنراف املعياري العام هو   3.23املتوسط احلسابي العام هلذا البعد هو  -3
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 خلارجية للشركةالبيئة ا/ البعد الرابع 

نتائج عبارات البعد الرابع للتخطيط  االسرتاتيجي  واخلاص بالبيئة  (14)يعرض اجلدول رقم 

حنراف املعياري إلجابات املشاركني حول اخلارجية للشركة , حيث يبني أن املتوسط املرجح واال

 :  السائد وذلك على النحو التالي أي العبارات والر

 عبارات البعد الرابع البيئة اخلارجية للشركةنتائج   –( 14)جدول 

 العبــــــــارات الرقم
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

الراي 

 السائد

1 

يتم حتليل البيئة اخلارجية 

للمنظمة ملعرفة الفرص املتاحة 

ميكن اغتنامها لتحقيق  واليت

 رسالته وأهدافه

 موافق 9661. 3.700 1 3 11 12 2

2 

يتم النظر غالبا إىل التجارب 

املميزة والناجحة واخذها بعني 

 االعتبار لالستفادة منها

 موافق 7143. 3.550 4 3 10 21 2

3 

يتم حتليل البيئة اخلارجية 

للمنظمة ملعرفة التهديدات اليت    

إىل اعاقة املنظمة ميكن ان تؤدي 

 عن حتقيق رسالته وأهدافه

 موافق 6751. 3.425 4 3 12 12 1

4 

يتم دراسة القوانني والتشريعات 

ذات االثر يف عملية التخطيط  

االسرتاتيجي  واخذها يف 

 احلسبان

 موافق 8756. 3.450 1 2 11 21 2

 

 :مكان استنتاج النقاط التالية من خالل اجلدول السابق باإل

نه يتم حتليل البيئة أن بالعينة على والعبارات املتعلقة بهذا البعد قد وافق املشارك مجيع -1

اخلارجية ملعرفة الفرص املتاحة والتهديدات اليت    تواجه املنظمة ودراسة التجارب الناجحة 

كدت أوالتى ( 3.244 – 3.022)ثر, ومبتوسط يرتاوح بني والقوانني والتشريعات ذات األ

جيابية ختص البعد االرابع  للتخطيط  االسرتاتيجي   واملتعلق بالبيئة إ ًانقاط ن هناكأعلى 

ن االحنراف إاخلارجية للمنظمة  , مع مالحظة وجود تباين  حمدود بني املشاركني حيث 

 . املعياري  يقل عن الواحد الصحيح 

 4.220 واالحنراف املعياري العام هو  3.03املتوسط احلسابي العام هلذا البعد هو  -2
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 ( املتغري التابع)التغيري التنظيمي : احملور الثاني 

حنراف نتائج عبارات التغيري التنظيمي  , حيث يبني أن املتوسط املرجح واال (11)يعرض اجلدول رقم 

 :  السائد وذلك على النحو التالي  أياملعياري إلجابات املشاركني حول العبارات والر

 (املتغري التابع)نتائج عبارات التغيري التنظيمي   –( 11)جدول             

 العبــــــــارات الرقم
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

الراي 

 السائد

1 
تزود اإلدارة العاملني باملهارات 

 وليةؤالالزمة لتحمل املس
 موافق 8533. 3.700 4 0 14 24 6

2 
يوجد وصف وظيفي حيدد 

 الواجبات واملسئوليات لكل وظيفة
 موافق 1.0813 3.600 1 2 2 12 8

3 
شراك املرؤوسني يف اختاذ إيتم 

 القرارات
 حمايد 8767. 3.275 1 2 12 12 2

يتم تقييم البدائل املختلفة قبل  4

 اختاذ القرار

 موافق 7299. 3.675 4 2 13 21 0

2 
التطورات تهتم اإلدارة مبواكبة 

 التكنولوجية
 موافق 7828. 3.550 4 2 12 10 2

يوجد تطوير مستمر  2

 للتكنولوجيات املستخدمة 

 حمايد 7742. 3.375 4 0 24 13 3

2 
ترافق التكنولوجيات اجلديدة 

 دورات تدريبية للعاملني
 موافق 7143. 3.450 4 2 21 10 3

 موافق 7143. 3.550 4 0 11 20 1 يتصف اهليكل التنظيمي باملرونة 2

2 
تقوم اإلدارة مبراجعة اهليكل 

 التنظيمي دوريا وبشكل مدروس
 حمايد 9842. 3.175 2 2 14 12 1

14 
تقوم اإلدارة بتحسينات جوهرية 

يف اهليكل التنظيمي لتحسني 

 االداء

 حمايد 9115. 3.300 1 2 13 12 2

يساعد اهليكل التنظيمي على   11

 إدارة عمليات التغيري

 حمايد 7579. 3.200 4 2 12 13 1

دات وحدات جديدة حمت است 12

 ملواكبة التغيريات البيئية

 موافق 8458. 3.450 4 2 14 21 2

13 
يتم اعادة توزيع املسئوليات تبعا 

 للمتغريات الداخلية
 حمايد 8969. 3.375 4 2 12 12 3

10 
تشجع اإلدارة املرؤوسني على 

 حتمل املسؤولية
 موافق 8149. 3.450 1 3 12 12 2

12 
يرى العاملون ان حتمل املسئولية 

 فرصة لتطوير اعماهلم وانفسهم 
 حمايد 1.1022 3.375 3 2 11 12 2
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 :مكان استنتاج النقاط التالية إلمن خالل اجلدول السابق با

بالنسبة للعبارات الثالثة والسادسة والتاسعة والعاشرة واحلادية عشر والثالثة عشر  -1

شراك املرؤوسني إو عدم املوافقة واملتعلقة بأواخلامسة عشر  بعدم القدرة على احلسم باملوافقة 

ضافة إىل مراجعة وتطوير اهليكل يف اختاذ القرارات والتطوير املستمر للتكنولوجيا باإل

عادة توزيع املسؤوليات وحتمل املسؤولية كفرصة لتطوير إكما مايتعلق ب  التنظيمي

ن إوتباين بني املشاركني حيث (  3.322 – 3.122)نفسهم مبتوسط حسابي أاعماهلم و

ن التباين إما باقي العبارات فأاالحنراف املعياري  يزيد عن الواحد العبارة اخلامسة عشر , 

 .حمدود يقل عن الواحد الصحيح

وىل والثانية والرابعة واخلامسة والسابعة والثامنة والثانية عشر األ)النسبة لباقي العبارات ب -2

ن اإلدارة تزود العاملني باملهارات أوهي  ,فراد العينة  باملوافقةأخذت موافقة أ(  والرابعة عشر

الالزمة وتشجعهم لتحمل املسؤولية كما يوجد وصف وظيفي حيدد الواجبات واملسئوليات 

لكل وظيفة كما وصف املشاركني مبرونة اهليكل التنظيمي واستحداث وحدات جديدة 

, مع مالحظة وجود تباين  بني ( 3.244– 3.024)للتطوير ويرتاوح  املتوسط احلسابي بني 

وذلك يف العبارة الثانية  والباقي   ,ن االحنراف املعياري  يزيد عن الواحدإاملشاركني حيث 

 . الصحيح قل من الواحد أفهو 

 4.220واالحنراف املعياري العام هو   3.03املتوسط احلسابي العام هلذا املتغري التابع  هو  -3

 

 :اختبار فرضيات الدراسة

رتاتيجي يف التغيري سيوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  للتخطيط اال: H1الفرضية الرئيسية 

 التنظيمي

 :الفرضيات الفرعية 

ول للتخطيط  يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد األ: H11الفرضية البديلة  

 االسرتاتيجي  رسالة الشركة  يف التغيري التنظيمي 

يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الثاني للتخطيط  : H12  الفرضية البديلة

 االسرتاتيجي  أهداف الشركة  يف التغيري التنظيمي 

يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الثالث  للتخطيط  : H13  الفرضية البديلة

 االسرتاتيجي  البيئة الداخلية للشركة  يف التغيري التنظيمي 

يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الرابع للتخطيط  : H14  الفرضية البديلة

 ظيمي االسرتاتيجي  البيئة اخلارجية للشركة  يف التغيري التن
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 بعاد للتخطيط  االسرتاتيجي  والتغيري التنظيمي دراسة االرتباط بني األ - واًلأ

الختبار صحة فرضيات الدراسة مت استخدام ارتباط  بريسون الختبار حقيقة العالقة بني التخطيط  

 :التالي االسرتاتيجي  والتغيري التنظيمي فبداية جيب شرح مفاتيح الكلمات لالرتباط  على النحو 

قرتاب إىل الواحد الصحيح تكون هناك عالقة قوية بني املتغريين , وعند االقرتاب من الصفر االعند 

حدهما تؤدي إىل زيادة أن زيادة إعندما تكون العالقة موجبة ف. تكون هناك عالقة ضعيفة بني املتغريين

ضافة إىل ذلك باإل. خرص اآلنق ىلإحدهما تؤدى أن زيادة إخر , وعندما تكون العالقة سلبية فاآل

(   4.42) قل من أذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية  إ( حصائيةإذات داللة )تكون العالقة معنوية 

 (. 4.42)  كرب من أذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية  إوتكون غري معنوية 

 التنظيمييبني معامل االرتباط بني ابعاد التخطيط  االسرتاتيجي  والتغيري ( 12)جدول 

 التغيري التنظيمي احملور 

620. ارتباط بريسون رسالة املنظمة
**

 

Sig .000 

676. ارتباط بريسون أهداف املنظمة
**

 

Sig .000 

709. ارتباط بريسون البيئة الداخلية
**

 

Sig .000 

742. ارتباط بريسون البيئة اخلارجية
**

 

Sig .000 

 

 –بعاد التخطيط  االسرتاتيجي  أن هناك عالقة قوية موجبة بني أتبني ( 12)النتائج يف اجلدول 

مع (  البيئة اخلارجية  –البيئة الداخلية  –أهداف املنظمة  –رسالة املنظمة ) -املتغري املستقل 

620.بني  r)  )وترتاوح قيمة معامل االرتباط  –املتغري التابع  –التغيري التنظيمي  
742.و  **

**   

للعالقة بني  املتغريات مساوية للصفر,  كما هو مبني يف   sigو   4.41مبستوى داللة   واالرتباط هام

 (.12)اجلدول 
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 :املتعدد البسيط بني التخطيط  االسرتاتيجي  والتغيري التنظيمي دراسة االحندار -ثانيًا

والتغيري التنظيمي بعاد التخطي  االسرتاتيجي   املتغري املستقل سيتم دراسة االحندار بني األ

 :وذلك على النحو التالي ( 13)كمتغري تابع  كما هو مبني باجلدول 

ول للتخطيط  االسرتاتيجي  هو رسالة املنظمة ودوره يف التغيري التنظيمي البعد األ -

 <p  4.214=  و بيتا   sig  =4.422و   1.222احملسوبة تكون    tن قيمة إف. كمتغري تابع 

ولذلك يتم قبول فرضية العدم ,  وهلذا ال  0.05مستوى الداللة   كرب منأوهي  0.05

 .ول رسالة املنظمة والتغيري التنظيمييوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد األ

البعد الثاني  للتخطيط  االسرتاتيجي  هو أهداف املنظمة ودوره  يف التغيري التنظيمي  -

 <p   4.121=  بيتا   sig   =0.2و    1.342تكون    احملسوبة tفان قيمة . كمتغري تابع 

ولذلك يتم قبول فرضية العدم ,  وهلذا ال  0.05وهي اكرب من  مستوى الداللة  0.05

 .يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الثاني  أهداف املنظمة والتغيري التنظيمي

الداخلية للمنظمة  ودوره  يف التغيري  البعد الثالث   للتخطيط  االسرتاتيجي  هو البيئة -

= بيتا و sig   = 0.012و   2.202احملسوبة تكون    tن قيمة إف. التنظيمي كمتغري تابع 

4.222    p< 0.05  ولذلك يتم رفض  فرضية العدم ,   0.05وهي تقل عن  مستوى الداللة

يئة الداخلية والتغيري وهلذا يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الثالث الب

 .التنظيمي

البعد الرابع  للتخطيط  االسرتاتيجي  هو البيئة اخلارجية للمنظمة  ودوره يف التغيري  -

=  و بيتا  sig   =.000و    0.222احملسوبة تكون    tن قيمة إف. التنظيمي كمتغري تابع 

4.031    p< 0.05  ولذلك يتم رفض فرضية العدم ,   0.05قل من  مستوى الداللة أوهي

وهلذا يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الرابع البيئة اخلارجية والتغيري 

 .التنظيمي
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 بعاد التخطيط  االسرتاتيجي  يف التغيري التنظيميأيبني  االحندار بني ( : 13)جدول 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta 

 375. 898.-   364. 327.- (الثابت)

 068. 1.885 210. 112. 211. رسالة املنظمة

 200. 1.306 161. 114. 149. أهداف املنظمة

 012. 2.642 288. 108. 286. البيئة الداخلية

 000. 4.299 431. 094. 406. البيئة اخلارجية

 

 : نتائج الدراسة

 :ًا على ما مت استعرضه التحليل العملي السابق نستنتج  اآلتيداستنا

نها  تعكس الصورة  اليت    أوهي وضوح رسالة املنظمة و, جيابية ختص رسالة املنظمة إ ًان هناك نقاطأ .1

 . ها تتصف باخلصوصية والتميز والرتكيز على نقاط القوةأنيرغب يف تكوينها و

وهي من حيث  األسلوب وضوح ومشولية  والواقعية  ,جيابية ختص أهداف املنظمةإ ًانقاطن هناك أ .2

 . عال املنظمة ورسالته أفنها مرتبطة مابني أألهداف  املنظمة كما 

وهي يتم حتليل البيئة الداخلية ملعرفة نقاط القوة   ,جيابية ختص البيئة الداخليةإ ًان هناك نقاطأ .3

تحليل البيئة ولذا املنظمة اخلربة هلذا التحليل ونقاط سلبية تتعلق ب ,باستخدام قاعدة بيانات

 .متنعه من حتقيق رسالته الداخلية للمنظمة ملعرفة نقاط الضعف فيها واليت

جيابية ختص البيئة اخلارجية  وهي  يتم حتليل البيئة اخلارجية ملعرفة الفرص إ ًان هناك نقاطأ .0

 .املنظمة ودراسة التجارب الناجحة والقوانني والتشريعات ذات االثراملتاحة والتهديدات اليت    تواجه 

ن اإلدارة تزود العاملني باملهارات الالزمة أجيابية ختص التغيري التنظيمي وهي إ ًان هناك نقاطأ .2

وليات لكل وظيفة كما ؤوتشجعهم لتحمل املسؤولية كما يوجد وصف وظيفي حيدد الواجبات واملس

ة اهليكل التنظيمي واستحداث وحدات جديدة للتطوير, وهناك نقاط سلبية وصف املشاركني مبرون

ضافة إىل مراجعة شراك املرؤوسني يف اختاذ القرارات والتطوير املستمر للتكنولوجيا باإلإتتعلق ب

عادة توزيع املسؤوليات وحتمل املسؤولية كفرصة لتطوير إوتطوير اهليكل التنظيمي  كما مايتعلق ب

 سهماعماهلم وانف

 .ول رسالة املنظمة والتغيري التنظيميال يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد األ .2

 .ال يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الثاني  أهداف املنظمة والتغيري التنظيمي .2



دراسة ميدانية على العاملني بالشركة .. أثر التخطيط االسرتاتيجي يف إدارة التغيري التنظيمي باملنظمة

 (202-178.....)................................................لعامة اخلمس اإلدارة ا -األهلية لألمسنت املساهمة

 

  1039 سبتمرب  (13)العدد  ...ةــة الزيتونــجملة جامعــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

103 

 .تنظيمييوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الثالث البيئة الداخلية والتغيري ال .2

 .يوجد أثر معنوي ذو داللة  إحصائية  بني البعد الرابع البيئة اخلارجية والتغيري التنظيمي .2

 :توصيات الدراسة 

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تقدم جمموعة من التوصيات اليت يؤمل من 

خذها بعني االعتبار لتحقيق النتائج املطلوبة بكفاءة وفعالية وهذه أبالشركة العامة لألمسنت 

 : بعض التوصيات تتمثل يف اآلتي

جيابية جيب التاكيد عليها ونقاط سلبية جيب معاجلتها يف التخطيط  إهناك نقاط  .1

 .بعاده وكذلك التغيري التنظيمي أاالسرتاتيجي   بكافة 

 . لتنسيق التام مع التخطيط  االسرتاتيجي يكون با أنحتقيق التغيري التنظيمي جيب   .2

 

 :املراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 املراجع العربية  - واًلأ

 

 .املكتبة االسالمية: اسطنبول. املعجم الوسيط(. 1222. )إبراهيم مصطفي.3

الدار : االسكندرية. االسرتاتيجي ةدليل املدير خطوة خبطوة يف اإلدارة  (. 1222. )أمحد ماهر.2

 .اجلامعية

: االسكندرية. اإلدارة  االسرتاتيجي ة مفاهيم وحاالت تطبيقية(. 1223. )أمساعيل حممد السيد.3

 .املكتب العربي احلديث

اسرتاتيجيات الريادة ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية وحتسني (. 2442. )بالل خلف السكارنة.0

 .22ة دكتوراه غري منشورة, رسال. االداء

أثر التخطيط  االسرتاتيجي  يف (. 2412. )حسن عبد السالم عمران, و الصادق احممد عبد اهلل.2

 -جامعة الزيتونة  -جملة االقتصاد والتجارة . حتسني جودة اخلدمة املصرفية

 .002-020سوق االحد, 

االسرتاتيجي ة والتخطيط  (.  2442. )خالد حممد طالل بين محدان, و وائل حممد ادريس.2

 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: االردن -عمان . االسرتاتيجي  منهج معاصر

أثر التخطيط  االسرتاتيجي  والتحسني املستمر على فاعلية (. 2412. )عامر ذايب العتييب.2

عمان  -ط مت االسرتداد من جامعة الشرق االوس. املؤسسات املستقلة يف دولة الكويت

 https://meu.edu.jo/libraryTheses/58610fb91c7d1_1.pdf: االردن

جملة االقتصاد والعلوم . التطوير الوظيفي والتنمية االدارية(. 2414. )عامر عاشور ابودية.2

 .122-123السياسية, 
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ي  إدارة التغيري ودورها يف تعزيز عملية التخطيط التسويق(.  2442. )علي فالح الزعيب.2

-24احباث اقتصادية وادارية العدد السادس ديسمرب, . االسرتاتيجي  يف القطاع

142. 

دار الكندي : االردن -اربد . السلوك اإلداري  وخلقياته االجتماعية (. 1222. )قيس النوري.14

 . للنشر والتوزيع

 .مكتبة عني مشس: القاهرة. التنظيم(. 1222. )كمال محدي ابو اخلري.11

 .دار الفكر للنشر: عمان. السلوك التنظيمي(. 1223. )مل حممد املغربيكا.12

 .الكويت. التغيري الذكي اسسه وافرتاضاته الفكرية(. 1222. )املؤمن درة .13

 .دار وائل للنشر: عمان. السلوك التنظيمي(. 2442. )حممد سامل القريوتي .10

وك التنظيمي التحليل على مستوى املنظمة املوسوعة العلمية للسل(. 2442. )حممد الصرييف.12

 .املكتب اجلامعي احلديث: االسكندرية. اجلزء الرابع

دار وائل : عمان. السلوك التنظيمي يف منظمات االعمال(. 2442. )حممود سلمان العميان.12

 .للنشر

: بغداد. التخطيط  االسرتاتيجي  باالليات املدافعة(. 2442. )مصطفى جليل ابراهيم الزبيدي.12

 .معهد التخطيط احلضري واالقليمي -جامعة بغداد 

مت االسرتداد من مؤسسة . أثر التخطيط  االسرتاتيجي  على  إدارة االزمة(. 2442. )جنم العزاوي.12

-http://iefpedia.com/arab/wp: االقتصاد والتمويل االسالمي

content/uploads/2009/11/16 

 :ثانيا املراجع االجنبية

 

12-John Sherwood. (1988). An Introduction to organization development, 

Third edition. New York: Marcel dekker inc. 

 

 

 

 

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

