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ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،سيدنا محمد صلى اهلل
عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين .الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا

لنهتدي لوال أن هدانا اهلل.

امتثاالً لقوله تعالى" :لئن شكرتم ألزيدنكم" سورة إب ارهيم ( ،)7فإنني بدأي أشكر اهلل العلي القدير

الذي أمدني برعايته وتوفيقه إلتمام هذه الرسالة ،فالحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا الجهد المتواضع ،فإن

أخطات فمن نفسي وان أصبت فمن اهلل وحده ،وما توفيقي إال باهلل.

وانطالقاً من قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" ،فإنني أتوجه

بالشكر والعرفان إلى الدكتور /رامز عزمي بدير ،والدكتور /محمد جودت فارس لتفضلهما باإلشراف على

هذه الرسالة ،واللذان لم يبخال علي بالجهد والتوجيه ،فكانا نعم المرشدان والموجهان ،حيث كان التساع

أفقهما العلمي وتوجيهاتهما المنهجية الفضل الكبير في إنجاز هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة إلى أن

أصبحت رسالة متكاملة.
كما وأتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى الدكتور/وائـــل ثــــابت على تشريفه لي مناقشاً داخلياً،

والشكر موصول إلى الدكتور/أيمــــن راضـــي على تشريفه لي مناقشاً خارجياً ،وعلى توجيهاتهما السديدة
ونصائحهما العلمية القيمة التي بال شك ستثري البحث وتغنيه.

وأتقدم كذلك بخالص الشكر والعرفان للصرح التعليمي والتربوي الشامخ جامعة األزهر -بغزة،
وأخص بالذكر عمادة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  -قسم إدارة األعمال ،ممثلة بأساتذتي الكرام.
كما وأتوجه بالشكر إلدارة الجامعات الفلسطينية الثالث (الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهر،
جامعة األقصى) لما قدموه لي من تسهيالت وتعاون كان له بالغ األثر في إنجاح هذه الرسالة .وال يفوتني
أن أتقدم بالشكر لجميع األساتذة الذين ساهموا في تحكيم االستبانة ،لما كان إلرشاداتهم من النفع والفائدة.

وكذلك الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة.


ت

ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر القوة التنظيمية على تعزيز التطوير التنظيمي من وجهة
نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي

التحليلي ،وأداة االستبانة لجمع البيانات من عينة عشوائية طبقية مقدارها ( )174من مجتمع الدراسة

المكون من القيادات اإلدارية بدرجة رئيس قسم فأعلى في الجامعات الفلسطينية الثالث (جامعة األزهر،

الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى) ،وبلغ عدد االستبانات المستردة ( )139استبانة بنسبة ( )%80من

العدد الكلي.

وأظهرت الدراسة أن مستوى القوة التنظيمية مرتفع وبوزن نسبي( )%81.6ومستوى التطوير

التنظيمي مرتفع وبوزن نسبي( ،)%76.04وأن هناك عالقة طردية قوية بين القوة التنظيمية وتعزيز
التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية ،وأن القوة التنظيمية تؤثر بكامل أبعادها (القوة الرسمية ،قوة
المعلومات ،قوة االرتباط ،قوة الخبرة ،القوة المرجعية) في تعزيز التطوير التنظيمي ،وتفسر ما نسبته

( )%60.1من التغير في التطوير التنظمي ،وأن بعدي (قوة االرتباط والقوة المرجعية) كان لهما التأثير
األضعف ،في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية تعزى لمتغيرات (المؤهل

العلمي وسنوات الخبرة) كما وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية تعزى إلى متغير

العمر وكانت لمصلحة الذين أعمارهم فوق  45سنة ،وأن هناك فروقاً حول القوة الرسمية تعزى لمتغيري
الجنس واسم الجامعة ،وكانت لمصلحة الذكور في جامعة األزهر على جامعة األقصى ،بينما ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية حول تعزيز التطوير التنظيمي تعزى لمتغيرات (الجنس ،المسمى الوظيفي،
المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة) ،وأن هناك فروقاً تعزى لمتغيري العمر واسم الجامعة لمصلحة الذين
أعمارهم فوق  45سنة ،وللجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر على جامعة األقصى.

وأوصت الدراسة بتعزيز عمليات التطوير التنظيمي داخل الجامعات الفلسطينية من خالل تخصيص
الموازنات الالزمة  ،واالهتمام بالقوة التنظيمية بوصفها عامالً مؤث اًر في تعزيز التطوير التنظيمي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وذلك من خالل تعزيز مصادر القوة على النحو الذي يدعم مجاالت

التطوير التنظيمي ،والحرص على تطوير نظم الحوافز والمكافآت واشراك الموظفين في عمليات اتخاذ

الق اررات ومنح المزيد من الصالحيات.


ث

Abstract
The purpose of this research is to identify the impact of organizational power on
enhancing organizational development, from the perspective of administrative leadership in
the Palestinian universities in Gaza Strip. The researcher used the analytical descriptive
approach in addition to the questionnaire as a tool for data collection from a random stratified
sample, representing (174) from the research community that consisted of the administrative
employees holding titles: head of department and higher positions, in the three Palestinian
Universities: (Al Azhar, Islamic University, and Al Aqsa). Retrieved questionnaires were
(139), representing (%80) out of the total number.
The results, being statistically processed, showed that the level of both organizational power
and organizational development was high, thus demonstrating a strong correlation between
organizational power & organizational development in the three Palestinian Universities:
1- Organizational power in full dimensions (legitimate power, information power,
connection power, expert power, and referent power) does have an impact on
enhancing organizational development.
2- The dimensions (connection power and referent power) had the least impact, while
there were no statistically significant differences on organizational power attributed to
the variables (academic qualification and years of experience).
3- There were statistically significant differences regarding organizational power
attributed to the variables (gender, title, academic qualification, and years of
experience).
4- There were statistically significant differences regarding legitimate power attributed to
age and was for the favor of those who were 45 years and above.
5- There were significant differences regarding legitimate power attributed to gender and
university; differences were in favor of males in Al Azhar University in contrast to Al
Aqsa University.
6- There were no statistically significant differences regarding organizational
development attributed to (gender, title, academic qualifications, years of experience),
but there were differences attributed to age and university in favor of those who were
45 years and above; differences were in favor of Al Azhar University and the Islamic
University in contrast to Al Aqsa University.
The research recommended the need to further enhance organizational development process
in the Palestinian universities and to further develop incentives and rewards besides involving
staff in decision –making processes and power delegation.
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الفصـل األول
اإلطــــار العــــام للدراســــة

 المقدمة

 أوالً :مشكلة الدراسة
 ثانياً :فرضيات الدراسة
 ثالثاً :متغيرات الدراسة
 رابعاً :أهداف الدراسة
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 سادساً :حدود الدراسة
 سابعاً :مصطلحات الدراسة

المقدمة:

ت ازياادت وتااداخلت العواماال والمتغي ارات النفسااية واالجتماعيااة التااي تااؤثر تنظيمي ااً بشااكل كبياار علااى

المنظمااات فااي العقاادين األخي ارين ،وكااذلك تشااابكت عالقااة تلااك العواماال والمتغي ارات فيمااا بينهااا وان كاناات

جميعها تساعى إلاى تنمياة وتطاوير األداء والماوارد البشارية لتحقياق األهاداف التنظيمياة والفردياة والمجتمعياة
مع ااً .وتس ااعى الجامع ااات الفلس ااطينية فااي قط اااع غا ازة إل ااى مواكب ااة ومالحقااة التغيياارات ف ااي البيئ ااة الداخلي ااة
والخارجية من خالل وضع الخطط والبرامج التطويرية الالزمة لتحقيق أهدافها.

والقوة التنظيمية هي عملية طبيعية فاي أي جماعاة أو منظماة يجاب التعارف علاى كيفياة الحصاول

عليها وممارستها إذا ما أردنا فهم سلوك المنظمة ،والقوة ليست دائماً شيئاً سايئاً فاي حقيقاة الحيااة المنظمياة
وال يمكن تجنبها ،إذا ما عرفنا كيف نعمل في المنظمات فإن ذلك سيكون حااف اًز للماديرين ألن يكوناوا أكثار

فاعلية (العطياة ،)245 :2003،وهاي قادرة شاخص أو مجموعاة علاى التاأثير فاي بعان الجواناب المتعلقاة
بأشخاص أو مجموعة آخرين ( )Uhl-Bien et. al,2014:260وهي القدرة المحتملة للتأثير في السلوك

لتغييا ا اار مسا ا ااار األحا ا ااداث والتغلا ا ااب علا ا ااى المقاوما ا ااة ،وجعا ا اال األف ا ا اراد يفعلا ا ااون األشا ا ااياء بطريقا ا ااة أخا ا اارى

(.)LuThans,2011:313

والتط ااوير التنظيماااي عمليا ااة مخططا ااة لتطاااوير وتحفيا ااز الع اااملين ع اان طريا ااق التا ااأثير فاااي قا اايمهم
ومهاراتهم وأ نماط سلوكياتهم ،وعن طريق تغيير التكنولوجيا ،وكاذلك عملياات الهياكال التنظيمياة ،وذلاك فاي
سبيل تطوير الموارد البشرية والمادية ،وتحقياق األهاداف التنظيمياة ،ويهادف التطاوير التنظيماي بشاكل عاام

إلى تطوير كفاءة المؤسسة وفعاليتها وزيادة اإلنتاجية وتحساين القاوى البشارية وتحساين أدائهاا ،وهاي عملياة
طويلة المدى لرفع قدرة المؤسسة علاى التعامال ماع المجتماع الخاارجي والبيئاة الداخلياة ،لاذلك يجاب العمال

على خلق ثقافة جديدة تعتمد على التعااون واقتساام السالطة بادل السايطرة والنازاع (الساكارنة،)22 :2013،
ل ااذا يع ااد التط ااوير التنظيم ااي عملي ااة تغيي اار مب ااررة ومخطط ااة اس ااتراتيجياً بش ااكل مس اايطر علي ااه لنق اال الواق ااع
التنظيماي إلاى حالاة أفضاال مان التاوازن والفاعلياة ،وذلااك مان خاالل اختياار مجموعااة مان التادخالت للتااأثير
فيها والسيطرة على عناصر النظام اإلدارية بشمولية وتكاملية (الشملة.)10 :2017،

أوالً :مشكلة الدراسة:

تسعى الجامعات الفلسطينية إلى تحقياق أهادافها الموضاوعة ضامن خططهاا االساتراتيجية بماا فيهاا

تحقيق التميز في األداء الجامعي في المجتماع الفلساطيني ،ماا يتطلاب مواكباة التغييارات المحيطاة بماا فيهاا

التكنولوجية والمعرفية .ومن خاالل مراجعاة األدبياات الساابقة للجامعاات الفلساطينية فقاد استخلصات الباحثاة
بعاان المؤشارات التااي تاادل علااى ضاارورة اهتمااام الجامعااات بتعزيااز التطااوير التنظيمااي ،فقااد أوصاات د ارسااة

(الصا اوالحي )2016،بالعم اال عل ااى تنمي ااة وتط ااوير ق اادرات ومه ااارات الع اااملين وم اانحهم مزي ااداً م اان المه ااام
والصااالحيات بمااا يتناسااب مااع تطااور العماال داخاال الجامعااات الفلسااطينية ،وأكااد (مساالم )2015،وجااوب أن
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تعمل قيادات الجامعات الفلسطينية على تبني رؤياة شااملة واضاحة تعناى بتادريب وتطاوير قادرات العااملين

وتبنااي األفكااار الجدياادة للتطااوير ،وأشااار(حويحي )2015،إلااى ضاارورة تطااوير األفكااار واألساااليب التقليديااة
في الجامعات ،واعادة صياغتها بشكل مختلف من خاالل تبناي األسااليب الحديثاة وتطاوير قادرات العااملين

لزي ااادة الكفا اااءة فا ااي العم اال ،وأوصا ااى (قشا ااق  )2014،االهتما ااام بتط ااوير الهيكا اال اإلداري فاااي الجامعا ااات

الفلسا ااطينية ،وتشا ااكيل فا اارق العما اال فا ااي المها ااام الوظيفيا ااة بما ااا يسا اااهم فا ااي رفا ااع مسا ااتويات األداء ،وأكا اادت
(شاالبي )2011،علااى ضاارورة العماال علااى تطااوير الهيكاال اإلداري والتنظيمااي وتطااوير أنظمااة المعلومااات

اإلدارياة المحوسابة وزياادة االهتماام بعملياة تادريب العاااملين ،وكاذلك أشاار(عبد اإللاه )2006،إلاى ضاارورة

االهتم ااام بتنمي ااة مه ااارات األك اااديميين واإلداري ااين ف ااي الجامع ااات م اان خ ااالل تحدي ااد احتياج اااتهم ،وض اارورة
تحديث التكنولوجيا في الجامعات الفلسطينية ومواءمتها لطبيعة العمل.

ولعاال غي اااب الجامع ااات الفلس ااطينية ف ااي قط اااع غا ازة ع اان التواج ااد ض اامن أول ( )80جامع ااة عل ااى
مسااتوى الشاارق األوسااط وشاامال إفريقيااا تبعااً لتصاانيف ) (QS Rankingلعااام  ،2016عاادا عاان الجامعااة

اإلسالمية التي صنفت في المرتبة ) (51-60في  -2018فإن هذا تأكياد علاى ضارورة اهتماام الجامعاات
في قطاع غزة بالعمل على تعزيز التطوير التنظيمي .ومما سبق انبثق السؤال الرئيس لهذه الدراسة ،وهو:

ما أثر القوة التنظيمية على تعزيز التطوير التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟
وتتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مستوى القوة التنظيمية بأبعادها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من وجهة نظر الموظفيين
اإلداريين؟

 .2ما مستوى التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من وجهة نظر الموظفيين
اإلداريين؟

 .3ما عالقة القوة التنظيمية بتعزيز التطوير التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟

 .4ما عالقة القوة الشرعية بتعزيز التطوير التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟

 .5ما عالقة قوة المعلومات بتعزيز التطوير التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟

 .6ما عالقة قوة الخبرة بتعزيز التطوير التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة؟
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 .7ما عالقة قوة االرتباط بتعزيز التطوير التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة؟

 .8ما عالقة القوة المرجعية بتعزيز التطوير التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟

 .9ما أثر القوة التنظيمية بأبعادها الخمسة (القوة الشرعية ،قوة المعلومات ،قوة الخبرة ،قوة االرتباط،
القوة المرجعية) على تعزيز التطوير التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة؟

 .10هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05حول القوة التنظيمية من وجهة نظر
القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية

(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)؟

 .11هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05حول التطوير التنظيمي من وجهة
نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية

والوظيفية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)؟

ثانياً :فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى:
توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )α≥0.05بااين القااوة التنظيميااة وتعزيااز التطااوير

التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
وتتفرع من الفرضية الرئيسية األولى الفرضيات الفرعية التالية:

 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين القوة الشرعية وتعزيز التطوير
التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين قوة المعلومات وتعزيز التطوير
التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين قوة الخبرة وتعزيز التطوير
التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين قوة االرتباط وتعزيز التطوير
التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 .5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين القوة المرجعية وتعزيز التطوير
التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
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الفرضية الرئيسية الثانية:
يوجااد أث اار ذو دالل ااة إحصااائية عن ااد مس ااتوى ( )α≥0.05للق ااوة التنظيميااة بأبعاده ااا الخمس ااة (الق ااوة

الشرعية ،قوة المعلومات ،قوة الخبرة ،قوة االرتباط ،القوة المرجعية) في تعزيز التطوير التنظيماي مان وجهاة
نظر الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
الفرضية الرئيسية الثالثة:
توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )α≥0.05حااول القااوة التنظيميااة ماان وجهااة نظاار

القي ااادات اإلداري ااة العليا ااا ف ااي الجامع ااات الفلسا ااطينية بقط اااع غا ازة تعا اازى للمتغيا ارات الشخص ااية والوظيفياااة
(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).
الفرضية الرئيسية الرابعة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05حول التطوير التنظيمي مان وجهاة نظار
القي ااادات اإلداري ااة العليا ااا ف ااي الجامع ااات الفلسا ااطينية بقط اااع غا ازة تعا اازى للمتغيا ارات الشخص ااية والوظيفياااة

(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).
ثالثاً :نموذج ومتغيرات الدراسة:

أوالً :المتغير المستقل :القوة التنظيمية بأبعادها (القوة الشرعية ،قوة المعلومات ،قوة الخبرة ،قوة االرتباط،
القوة المرجعية).

ثانياً :المتغير التابع :تعزيز التطوير التنظيمي
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والشكل اآلتي رقم ( )1يوضح نموذج الدراسة:
الجامعة ،الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة

القوة التنظيمية
.1

القوة الشرعية

.2

قوة المعلومات

.3

قوة الخبرة

.4

قوة االرتباط

.5

القوة المرجعية

تعزيز التطوير التنظيمي

شكل ( :)1يوضح متغيرات الدراسة
المصدر :أعد بواسطة الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقة( :سارة وأحمد ،2018الزبيدي ،2017عمران ،2017
شريف وعبد ،2015أنور  ،2014خروفة )Ball et all 2008 ،Yahaya et al 2011 ،2010

رابعاً :أهداف الدراسة:

 .1التع اارف عل ااى مس ااتوى الق ااوة التنظيمي ااة ف ااي الجامع ااات الفلس ااطينية بقط اااع غا ازة م اان وجه ااة نظ اار
الموظفين اإلداريين.

 .2التعاارف علااى مسااتوى التطااوير التنظيمااي فااي الجامعااات الفلسااطينية بقطاااع غ ازة ماان وجهااة نظاار
الموظفين اإلداريين.

 .3معرفااة العالقااة بااين القااوة التنظيميااة وتعزيااز عمليااات التطااوير التنظيمااي فااي الجامعاات الفلسااطينية
بقطاع غزة من وجهة نظر الموظفين اإلداريين.

 .4التعرف على تأثير القوة التنظيمية في تعزيز عمليات التطوير التنظيمي فاي الجامعاات الفلساطينية
بقطاع غزة من وجهة نظر الموظفين اإلداريين.

 .5الكشااف عاان الفااروق حااول القااوة التنظيميااة ماان وجهااة نظاار المبحااوثين تبع ااً للمتغي ارات الشخصااية
والوظيفية.

 .6الكشف عن الفروق حول التطوير التنظيماي مان وجهاة نظار المبحاوثين تبعااً للمتغيارات الشخصاية
والوظيفية.
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خامساً :أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة في العديد من الجوانب ،ومنها:
 .1األهمية العلمية:
أ .تتمثل األهمية العلمية للدراسة في أن هذا الموضوع ُيلقي الضوء على قضية هامة وهي أثار القاوة
وجديدا -وعلى قدر علم
التنظيمية على تعزيز التطوير التنظيمي ،حيث إنه يعتبر موضوعا حديثًا
ً
الباحثة -فهي من أولى الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع وجمعت بين المتغيرين.

اء للجانااب العلمااي والبحثااي للمكتبااة العربيااة وم اركااز البحااث العلمااي ،وللمجتمااع

ب .تعااد هااذه الد ارسااة إثار ً
الفلسطيني على وجه الخصوص ،ما ينعكس إيجاباً على الجانب المهني والعلمي.
 .2األهمية العملية :
أ .تكمن أهمية الدراسة التطبيقية ،في أنها تساعد صناع القرار في الجامعاات الفلساطينية بقطااع غازة
علااى التعاارف علااى أهميااة القااوة التنظيميااة ودورهااا فااي تعزيااز التطااوير التنظيمااي ،واعتماااد نتااائج

الد ارسااة لتعزيااز القااوة التنظيميااة ،مااا سااينعكس علااى التطااوير التنظيمااي ويساااهم فااي تغيياار ترتيااب
الجامعات الفلسطينية وتصنيفها عالمياً واقليمياً.

ب.تقديم توصيات حول واقع القوة التنظيمية والتطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطااع غازة
من وجهة نظر العاملين ودوره في التطوير التنظيمي.
 .3األهمية للباحثة:
أ .تس اااهم ه ااذه الد ارس ااة ف ااي إثا اراء معلوم ااات الباحث ااة ح ااول أث اار الق ااوة التنظيمي ااة ف ااي تعزي ااز التط ااوير
التنظيمي من خالل االطالع على أدبيات الدراسة في الكتب والدراسات السابقة والمراجع.

ب .الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األزهر -غزة.

سادساً :حدود البحث
سوف تقتصر حدود البحث على ما يلي:
 .1الحــدود المكانيــة :تتمثاال فااي الجامعااات الفلسااطينية الكباارى فااي قطاااع غ ازة (الجامعااة اإلسااالمية،
جامعة األزهر ،جامعة األقصى)

 .2الحدود الزمانية :العام الدراسي 2018-2017م.

7

 .3الحـــدود البشـــرية :يتك ااون مجتم ااع الد ارس ااة اإلداري ااين (اإلداري ااين واألك اااديميين بدرج ااة رئ اايس قس اام
فأعلى) العاملين في الجامعات المذكورة وعددهم ( )311موظفاً.

 .4الحـــدود الموضـــوعية :بحااث أثاار القااوة التنظيميااة علااى تعزيااز التطااوير التنظيمااي فااي الجامعااات
الفلسطينية بقطاع غزة

سابعاً :مصطلحات الدراسة:
 القــوة التنظيميــة :هااي قاادرة شااخص أو مجموعااة علااى ممارسااة الساايطرة علااى شااخص أو مجموعااةأخرى (.)Moorhead&Griffin,2014:337
 وتعرف الباحثة القوة التنظيمية إجرائياً :مقدار القوة التي يستطيع المدير من خاللها التأثير علىالموظفين ،وتتشكل عادة من الموقع الوظيفي والصالحيات المخولة له مع توافر المعلومات
والخبرة الالزمة واقتناع الموظفين وتعلقهم به لتحقيق الفعالية العالية في أداء المهام وسير العمل.
 القوة الشرعية :هاي مقادرة الفارد علاى التاأثير فاي اآلخارين بحكام موقعاه الاوظيفي (حاريم:2009 ،.)153

 قــــوة المعلومــــات :ه ااي ام ااتالك المعلوم ااات والس اايطرة عل ااى توزيعه ااا ،واس ااتخدامها ف ااي العملي اااتالتنظيمية والخطط المستقبلية والتحليل واتخاذ الق اررات (خضير وآخرون.)148 :2009 ،

 قوة الخبرة :تمثل القدرة على التحكم في سلوك اآلخرين أو التأثير فيهم عن طريق امتالك المعرفاةأو الخبرة الوظيفية بغن النظر عن الموقع الوظيفي للفرد المؤثر (نجم.)130 :2011 ،

 قوة االرتباط :تعني مدى ارتباط الفرد مع المجموعات المؤثرة داخل المنظمة وخارجها الاذين تكاونمعرفتهم وأفكارهم ودعمهم مهمة لتحقيق متطلبات القيادة الفاعلة (السالم.)71 :2009 ،

 القــوة المرجعيـــة :تشاامل قاادرة الفاارد علااى التااأثير فااي اآلخ ارين ماان خااالل احت ارامهم لااه واعجااابهمبشخصه وتقديرهم لخبراته وتنفيذ تعليماته (الزبيدي.)318 :2017 ،

 التطـــوير التنظيمـــي :عمليااة تغيياار مبااررة ومخططااة اسااتراتيجياً بشااكل مساايطر عليااه لنقاال الواقااعالتنظيمي إلى حالة أفضل من التاوازن والفاعلياة ،وذلاك مان خاالل اختياار مجموعاة مان التادخالت
للتأثير فيها والسيطرة على عناصر النظام اإلداري بشمولية وتكاملية (الشملة.)10 :2017،

-

وتعرف الباحثة التطوير التنظيمي إجرائياً :العمليات المتعلقة بتنمية وتطوير قدرات الموارد
البشرية في المنظمات من خالل التغيير في الهياكل التنظيمية والمعرفة التكنولوجية لرفع كفاءة
العاملين وزيادة االنتاجية

.
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الفصل الثاني
اإلطـــــار النظـــري
 المبحث األول :القوة التنظيمية
 المبحث الثاني :التطوير التنظيمي
 المبحث الثالث :الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة






 مقدمة

املبحث األول

 أوالً :مفهوم القوة التنظيمية
 ثانياً :الفرق بين القوة والسلطة
 ثالثاً :القوة والتأثير
 رابعاً :أهمية القوة التنظيمية
 خامساً :تكتيكات القوة التنظيمية
 سادساً :نظريات القوة التنظيمية
 سابعاً :مصادر القوة التنظيمية
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مقدمة
تسعى المنظمات بمختلف أنواعها وأماكن تواجدها إلى اماتالك القاوة علاى مساتوى األفاراد والهياكال

التنظيمية والموارد المتنوعة والسعي إلى تعزيزهاا ،بماا يانعكس علاى أداء العااملين وزياادة اإلنتاجياة وتحقياق
النجاح والتميز ،والقدرة على المنافسة في ظل التطورات والتغي ارت البيئية المختلفة في سوق العمال .وتمثال

القااوة التنظيميااة ساامة مميازة للمنظمااة المعاصارة ،فقااد توالاات الد ارسااات النظريااة والتطبيقيااة فااي تقااديم مفاااهيم

متنوعااة لهااا ،كمااا أن مفهااوم القااوة ورد فااي عاادة مواضااع ماان الق ارآن الك اريم للداللااة علااى أهميتهااا فااي إدارة
استَ ْغ ِفروْا رَّب ُكم ثَُّم تُ ُ ِ ِ ِ ِ
ار َوَي ِازْد ُك ْم قُ َّاوةً إِلَاى
َّاماء َعلَ ْاي ُكم َم ْاد َرًا
شؤون األمم والحضارات " َوَيا قَ ْوِم ْ ُ َ ْ
وبوْا إلَ ْياه ُي ْرسال الس َ
َّ
ين (هود.)52
قُ َّوتِ ُك ْم َوالَ تَتَ َول ْوا ُم ْج ِرِم َ
وازداد اهتمااام الباااحثين بمفهااوم القااوة ودورهااا فااي المنظمااات ،وأيض ااً بمختلااف األط اراف التااي لهااا

عالقة بالمنظمة من :عاملين وعمالء وموردين ومديرين وغيرهم ،وبكيفية اكتساب القوة ،وتطويعهاا لتحقياق

أهااداف كاال ماانهم .ويوجااد مفهومااان مختلفااان للقااوة :األول متعلااق بااالقوة الشخصااية التااي تركااز علااى التااأثير
الشخص ااي وال ت ااؤثر عل ااى المنظم ااة إال هامش ااياً أو بطريق ااة غي اار مباشا ارة ،والمفه ااوم الث اااني يتعل ااق ب ااالقوة

التنظيميااة الممنوحااة لاابعن اإلدارات أو األقسااام داخاال المنظمااة التااي توجااه مباش ارة للتااأثير علااى المنظمااة

(حسانين وآخرون.)78 :2013 ،

والمعروف أن القوة تستخدم في المنظمات للتأثير على عملية اتخاذ الق اررات وال سيما تلك المتعلقة

بتوزيع الموارد المتاحة بين الوحدات اإلدارية ،ويكمن األساس لإلدارة الفعالة في الطريقة التي يستخدم فيهاا
المديرون قوتهم للتأثير في سلوك اآلخرين ،حيث إن القوة تعني القدرة علاى جعال اآلخارين يعملاون ماا ياراد

منهم أن يعملوه لمصلحة المنظمة (عبيدات.)302 :2006 ،

وتعتباار جااودة أداء العنصاار البشااري مفتاااح نجاااح أي منظمااة فااي تحقيااق أهاادافها ،ولكااي تااتمكن
المنظم ااة م اان تحقي ااق ذل ااك فالب ااد أن ت ااولي اهتماما ااً كبيا ا اًر لد ارس ااة س االوك الع اااملين به ااا أفا اراداَ ،وجماع ااات،
وتنظيم ااات ،كم ااا أص اابحت العالق ااة ب ااين الموظ ااف والمنظم ااة م اان الموض ااوعات الهام ااة الت ااي نال اات اهتم ااام

الباحثين وذلك في إطار سعي المنظمات الستخدام مواردها البشرية بشكل أكثر فعالية للحصول على ميازة
تنافسية (.)Jamalumdin, 2009:49-50

أوالً :مفهوم القوة التنظيمية
القااوة هااي عمليااة طبيعيااة فااي أي جماعااة أو منظمااة ،ولااذلك يجااب التعاارف علااى كيفيااة الحصااول

عليها وممارستها إذا ما أردنا فهم سلوك المنظمة ،وبالرغم من أننا كثي اًر ما نسامع عان فسااد القاوة ،إال أنهاا

ليست دائماً شيئاً سيئاً .وكما أشار أحد الكتاب ،فإن أغلب األدوية تؤدي إلى الموت إذا تام أخاذها بكمياات
غير صحيحة (محمد وصادق.)4 :2014 ،
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ويرى القريوتي ( )2000أن القوة التنظيمية تعد عامالً رئيسياً في تفسير أداء المنظمات ألعمالها،

وها ااي ضا اارورية لعما اال القيا ااادة واإلدارة ،فا ااالقوة ها ااي تحديا ااد نما ااط الق ا ا اررات وآليتها ااا فا ااي المنظما ااة ،وعرفها ااا
 )2000( Mcshane& Glinowبأنهاا قادرة الشاخص أو المنظماة علاى التاأثير فاي اآلخارين ،كماا عرفهاا

( Johns& Saks (2005بأنها القدرة على التأثير على اآلخرين بحكم موقع العمل.

والقوة التنظيمية هي إمكانية امتالك األفراد تأثي اًر على سلوك أفراد آخرين ( Schemerrhorn et

 ،)al, 2000:172أماا ( )Daft, 2001:447فيفسار القاوة بأنهاا القابلياة التاي يمتلكهاا أحاد األشاخاص أو

األقسام للتأثير في األفراد من أجل تحقيق نتائج مرغوباة ،وتشاير القاوة التنظيمياة إلاى قادرة (أ) للتاأثير علاى
سا االوك (ب) بحيا ااث إن (ب) يعما اال بموجا ااب رغبا ااات (أ) .ويالحا ااظ ما اان ها ااذا التعريا ااف أن القا اادرة الكامنا ااة
اعتمادية ،فقد تكون ظاهرة وفعالة أو كامناة ،وكلماا ازدادت اعتمادياة (ب) علاى (أ) ،كلماا أدى ذلاك لزياادة
قوة (أ) في هذه العالقة ،حيث إن االعتمادية تعتمد على البدائل المدركة من قبل (ب) وأهمياة هاذه البادائل
بالنسبة له ،والتي يسيطر عليها مان قبال (أ) إذ يمكان للشاخص أن تكاون لدياه قاوة علاى شاخص آخار فقاط
في حالة أنه يسيطر على شيء ما يرغب به ذلك الشاخص .وحياث إن القاوة التنظيمياة هاي عملياة طبيعياة

فااي أي جماعااة أو منظمااة ،فإنااه يجااب التعاارف علااى كيفيااة الحصااول عليهااا وممارسااتها إذا مااا أردنااا فهاام

سا االوك المنظما ااة ،فها ااي حقيقا ااة فا ااي الحيا اااة المنظميا ااة وال يمكا اان تجنبها ااا .واذا ما ااا عرفنا ااا كيا ااف تعما اال فا ااي

المنظمااات ،فااإن ذلااك ساايكون عااامالً مساااعداً للمااديرين ألن يكون اوا أكثاار فاعليااة (العطيااة-244 :2003،
.)250

القااوة التنظيميااة هااي عبااارة عاان مقاادرة الفاارد فااي التااأثير علااى الق ا اررات ،حيااث ت ارى أن الساالطة فااي
الواقااع جاازء ماان المفهااوم األوسااع للقااوة ،أي أن المقاادرة علااى التااأثير اسااتناداً إلااى الوظيفااة المشااروعة للفاارد
تسااتطيع أن تااؤثر فااي القا اررات ،ولكاان لاايس بالضاارورة وجااوب امااتالك الفاارد للساالطة المشااروعة ليمتلااك مثاال

هذا التأثير (.)Robbins, 2001: 251

ثانياً :الفرق بين القوة والسلطة:
يعااد الفصاال والتمييااز بااين القااوة والساالطة ماان األمااور الهامااة ،وذلااك السااتيعاب وادراك خصااائص

وطبيعة عمل كل منها ،والكشف عن مكامن التداخل فاي ماا بينهاا (النعيماي ،)122 :2013 ،لاذلك يمكان
توضيح االختالف بين المفهاومين ،إذ تعاد السالطة جانبااً أو شاكالً مان أشاكال القاوة والتاي ال تساتلزم إجباار

األفراد العاملين على تنفيذ األوامر بل تتطلب الطاعة والسمع ،بخالف القوة التي تستلزم اإلجبار أو اإلكراه

إلنجاااز األعمااال الواجااب تنفيااذها تجاااه المنظمااة ،وقااد كااان عااالم االجتماااع األلماااني ( )Max weberماان
األوائل الذين دعوا إلى التفريق ما بين المفهومين (المال .)94 ،2014 ،الجادول التاالي يوضاح الفارق باين

مفهومي القوة والسلطة:
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جدول رقم ( )1يوضح الفرق بين القوة والسلطة
القوة Power
1

السلطة AuThority

تمثاال القااوة جانااب القيااادة أو الهيمنااة المقبولااة أو الااتحكم الساالطة تعكااس ماادى رسااوخ القااوة الرساامية فااي منصااب
المقبول باألفراد اآلخرين

2

وظيفي محدد أو منصب قيادي ما

يمك ا اان أن تم ا ااارس الق ا ااوة ف ا ااي المنظم ا ااات م ا اان خ ا ااالل تما ااارس السا االطة فا ااي المنظما ااات علا ااى طا ااول السلسا االة
القانوني ااة والرس اامية لألوام اار والمواق ااع وعل ااى رأس اله اارم

التسلسل الهرمي لألسفل أو لألعلى أو حتى أفقياً

التنظيم ااي وأس اافل اله اارم العم ااودي المتسلس اال إذ يمتل ااك

الرؤساء في قمة الهرم سلطة أكبر من المساتويات التاي
في أسفل الهرم
3

يمتل ااك الق ااادة وأص ااحاب القا ارار والم ااؤثرون الق ااوة ولك اان يمتلااك الرؤساااء أو الماادراء ساالطة قانونيااة ولك ان القلياال
يمتلك القوة الحقيقية والمؤثرة

ليس بالضرورة أن يمتلكوا السلطة
4

الق ا ااوة ممنوح ا ااة أو مكتس ا اابة وتس ا اامى عملي ا ااة تفويض ا ااها السلطة مفوضة وعملية تفويضها تسمى بالتخويل

5

مصدرن أساسيان ،األول :السالطة التاي تقابال القاوة
ا
مصا ا ااادرها تسا ا ااتمد ما ا اان مصا ا ااادر متعا ا ااددة مثا ا اال القا ا ااوة لها

بالتعزيز أو التقوية والتمكين

القانونيا ااة ،والثا اااني :اعت ا اراف األف ا ا ارد المرؤوسا ااين بها ااذه

الهيكلية ،القوة الشخصية وقوة األقسام

السلطة
6

تعرف القوة بأنها القابلية والقادرة علاى التاأثير فاي سالوك تع اارف الس االطة بأنه ااا الح ااق الرس اامي والق ااانوني التخ اااذ
اآلخ ارين بالشااكل الااذي يجعلهاام يخضااعون لااه وينفااذون القا اررات واعطاااء األواماار وهااي تعنااي الطاعااة خوفااً ماان
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أوامره ورغباته ليس خوفا منه ولكن قناعة برأيه

صاحب السلطة ومن عقابه تحت طائلة المسئولية

القوة أشمل وأوسع من السلطة

تعتبر السلطة شكل أو جانب معين من القوة

المصدر( :القريوتي( ) 2010: 267،Daft( ،)397 :2009 ،العنزي)337 :2015 ،

وللمزيد أكثار عان الفارق باين مفهاومي القاوة والسالطة يتباين وجاود فجاوة باين القاوة والسالطة ،وتازداد
هااذه الفجااوة كثافااة ألن القااوة تعماال وفااق المصااادر الممنوحااة لهااا ولكنهااا تحتاااج إلااى مزيااد ماان االعت اراف
الرسمي والقانوني ضمن الهيكل الرسمي التنظيمي ،أما السالطة فتختلاف عان القاوة حياث إنهاا تعمال ضامن

السااياق الرساامي أو القااانوني الممنااوح لهااا فااي المنظمااة ،ولكنهااا تفتقاار أحيانااً إلااى أي نااوع ماان أناواع التااأثير
التنظيمااي فااي األف اراد اآلخ ارين ،أي باادون قااوة ،لااذا يتضااح أن الساالطة أضااعف ماان القااوة ،ألن الفاارد مهمااا

امتلااك ماان ساالطة رساامية معينااة ال يعنااي أنااه امتلااك القااوة ،فااامتالك القااوة أمار أصااعب ماان امااتالك الساالطة
وباادون وجااود للقااوة ال يسااتطيع الفاارد التااأثير علااى األفاراد اآلخارين ،لااذلك فاإن امااتالك الفاارد للقااوة رغاام عاادم

امتالكه للسلطة أهم من امتالكه السلطة فقط ،ما يسااعده علاى تحقياق أهدافاه بكفااءة واخضااع أفاراد فريقاه
لق ارراته( .شريف وعبد.)362 :2015 ،
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ثالثاً :القوة والتأثير:
إن التأثير أوسع من القوة ،ألنه يتضمن القدرة على تغيير اآلخرين في مجااالت كثيارة ،مثال تغييار

رضاهم وأدائهم ،كما أن التأثير أكثر ارتباطاً بالقيادة من القوة ،إال أن كليهما (التاأثير والقاوة) يعادان ضامن
العمليات القيادية ،واذا كان كل العاملين في المنظمة لديهم تأثيرات علاى بعضاهم الابعن فإنناا ال نساتطيع

القااول إنهاام جميع ااً لااديهم ساالطة رساامية لممارسااة التااأثير ،ويتمثاال جااوهر العمليااة القياديااة فااي التااأثير الااذي
يمارسه الفرد القائد على اآلخرين الذين يمثلون التابعين أو المرؤوسين (السالم.)52 :2009،

رابعاً :أهمية القوة التنظيمية
إن قراءة وفهم واقع القوة أمر ضاروري لفهام آلياة عمال المنظماة واإلدارة والكيفياة التاي تساير عليهاا
في ظروف معينة وكيف يعمل األفراد فيها وكيف يمكن للشاخص الاذي يمتلاك القاوة التاأثير علاى اآلخارين،

وبالتالي التأثير على المنظمة وعلى تنفيذها لواجباتها ( .)Manda& Roy 2012:34وتكمن أهمية القاوة

بماادى قاادرتها وتأثيرهااا الهااام والفاعاال ماان خااالل العمليااات التااي تقااوم بهااا وتكتيكاتهااا وخططهااا االسااتراتيجية
المستقبلية وبعيدة المدى.
في حين أكد  )2010) Daftأن ق اررات العمال االساتراتيجية والخطاط التاي تقاوم بهاا المنظماة تاتم
عن طريق األنشطة التاي يتخاذها الرؤسااء بالتعااون ماع األفاراد العااملين إلحاداث التغييارات بماا ياتالءم ماع

وضاع المنظمااة ،وجعال األفاراد متطلعااين وعلاى معرفااة تاماة بالنشاااطات التااي يؤدونهاا وخصوصااً إذا كاناات
هذه األنشطة والمهام صعبة وليس بمقدور الجهات األخرى تنفيذها.

باإلضافة إلى ذلك ،فهناك جانب آخر لمعالجة المشاكل التي تحدث داخل المنظمة ،وذلاك عان طرياق ساد
الصراع القاائم الاذي يحصال ماا باين األفاراد نتيجاة قلاة الماوارد المادياة المتاحاة .ويتمثال دور الماديرين ومان

يمتلك القوة من األفراد بحل هذه المشاكل عن طريق الحصول على الموارد بالتأثير في ق اررات التخصايص

والموازنة وتوجيهها صوب تحقيق األهداف والغايات التي تطمح لها المنظمة وما يطمح له األفراد العاملون

(الجميلي.)31 :2004 ،

خامساً :تكتيكات القوة التنظيمية:

حااددت العطيااة ( )244 :2003ساابعة أبعاااد تكتيكيااة أو اسااتراتيجيات السااتخدام القااوة التنظيميااة،

جاءت كما يلي:
 .1المنطق :استخدام الحقائق والبيانات لعرن اآلراء بشكل منطقي أو عقالني.
 .2الودية :استخدام اإلطراء ،خلق السمعة ،التواضع ،والودية قبل التقدم بطلب ما.
 .3التحالفات :الحصول على دعم األفراد اآلخرين في المنظمة لتأييد الطلب.
14

 .4المساومة :التفاون من خالل تبادل المنافع أو الخدمات.

 .5التثبياات :اسااتخدام ماادخل مباشاار وقااوي ،مثاال فاارن الطاعااة ،تك ارار التااذكير ،أماار األف اراد بالعماال
بموجب األوامر ،واإلشارة إلى أن القواعد تستوجب الطاعة.

 .6السلطة العليا :الحصول على دعم المستويات العليا في المنظمة لتأييد األوامر.

 .7العقوبات :استخدام المكافآت والعقوبات المشتقة منظميااً ،مثال مناع الزياادة فاي األجاور ،أو التهدياد
بتقييم سيئ لألداء ،أو منع الترقية.

وهنااك اساتخدامات أو تكتيكاات أخارى للقاوة التنظيمياة مان بينهاا ( Aldage and Kuzuhara,
:)2008:298
 .1القوة من أجل السيطرة والهيمنة ،وهي القوة التي يستخدمها الفرد لجعال اآلخارين يتصارفون بطريقاة
معينة.

 .2القاوة ماان أجاال الادعم والتعزيااز ،وهااي القااوة التاي تعطااي اآلخارين الوسااائل للعمال بحريااة أكثاار ،وهاام
واثقون من أن شخصاً أو جهة معينة تدعمهم وتساندهم في هذا المجال.

 .3القوة من أجل المقاومة ،وهي القوة التي تحمينا من قوة اآلخرين وتساعدنا على مقاومتهم.
وتشير النقاط السابقة إلى أن القوة أكثر من كونها مجرد وسيلة لتغيير سلوك اآلخرين ،فعلى الرغم

من أهمية هذه الوظيفة إال أن القوة أيضااً تساتخدم لمسااعدة اآلخارين ليعملاوا بحرياة أكبار أو لمناع اآلخارين
من إجبارنا على أداء أشياء ال نرغبها ،بمعناى أن بإمكاان القاوة مسااعدتنا علاى المقاوماة والتمساك بسالوكية

معينة نرتاح لها.

سادساً :نظريات القوة التنظيمية:

برزت القوة التنظيمية ظاهرة اجتماعياة علاى امتاداد التااريخ اإلنسااني ،مان خاالل الارؤى والفلسافات

اء كاناات عسااكرية أم سياسااية أم اجتماعيااة أم اقتصااادية تعتباار األساااس
العدياادة التااي تناولتهااا ،فااالقوة س او ً
لدينامكي ااة الجماعا اة ،فبتط ااور عل اام ال اانفس االجتم اااعي وتفرع ااه يمك اان تش ااخيص د ارس ااة الق ااوة ف ااي م اادخلين
أساساايين :األول يركااز علااى العالقااات الشخصااية بااين األف اراد ،وأمااا الثاااني يركااز علااى الناحيااة البنائيااة أو
التنظيمية للقاوة ،فاالقوة توجاد داخال أنسااق تنظيمياة ،وتتااح بشاكل متغااير لألفاراد والجماعاات وفقااً لماواقفهم

فااي األنساااق االجتماعيااة الكباارى التااي يتعباارون جاازءاً منهااا .ونسااتعرن هنااا بعاان النظريااات التااي تناولاات
القوة في ضوء هذين المدخلين (بن عمر:)57 :2016،

 .1نظرية مـدخل العالقـات الشخصـية :ويركاز هاذا المادخل علاى د ارساة ارتباطاات القاوة بالصاراع مان
منطلااق تالزمهمااا معااً ،فااالقوة فااي حقيقتهااا مؤشاار علااى عاادم العدالااة فااي المجتمااع ،وبالتااالي حيثمااا
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تكااون القااوة يوجااد الصاراع ،وماان أهاام نظريااات هااذا الماادخل نظريااة البيروقراطيااة عنااد ماااكس ويباار،

ونظرية المجال لكيرت لوين ،ونظرية اعتمادية القوة عند ثيبوت وكيلي.

 .2نظرية مدخل البناء التنظيمي :يهتم هذا المدخل بموضوع هيكل القوة .والمقصود به من يؤثر فاي
من ،في إطار العمل اليومي في المنظمة ،فقد يستطيع الفرد التأثير في فارد آخار لاه قاوة علياه فاي
أمور معينة ،في حين يتأثر نفس ذلاك الفارد فاي أماور أخارى ،ويحادد موقاع الفارد فاي بنااء القاوة ماا
يسااتطيع هااذا الفاارد أن يفعاال ومجااال حريتااه فااي الحركااة ومقاادار اسااتقالله فااي عملااه .وياارى هااذا

الماادخل أنااه بنمااو العالقااة مااع أط اراف التفاعاال االجتماااعي تتشااكل عمليااة معينااة تاادعى التوقعااات
بخصوص الكيفية التي يجب أن يتصرف األعضاء بعضهم مع بعن في المستقبل .ويوضح هذا

المدخل من خالل نظرية التبادل االجتمااعي نظرياة التباادل والقاوة فاي الحيااة االجتماعياة ،ونظرياة
تشبيك القوة.

 .3نظريــة القــوة الرمزيــة :وهااي الوسااائل الضاامنية التااي تسااتخدمها اإلدارة أو المجموعااة للتااأثير فااي
عواطف ومشاعر واتجاهات ومدركات األعضاء في المجموعة ألجل إضفاء الشرعية على النتائج
المتحقق ااة عااان طري ااق العالقا ااات االعتمادي ااة الداخليا ااة ،وتتجس ااد الق ااوة الرمزي ااة م اان خاااالل اللغاااة،
واألساطير ،والطقوس والمراسيم.

سابعاً :مصادر القوة التنظيمية:

في نظرية المنظمة لم يتفق الكتاب والباحثون على مصادر محددة للقوة ،ويأتي هذا االختالف من

وجود وجهات نظر متعددة في دراسة مصادر القوة ،فهناك مفهومان أساسيان للقوة ،هما:
.1

مفهوم المواقف االستراتيجية:
حيااث وصااف القااوة بأنهااا قااوة األقسااام والوحاادات التنظيميااة ،واعتمااد هااذا التصاانيف علااى د ارسااات

عدياادة ،وقااد وضااح  (2001( Daftهااذا التصاانيف بمفهااوم المواقااف االسااتراتيجية التااي تُعاارف علااى أنهااا
أحداث أو أنشطة تجري داخل المنظمة أو خارجها لتحقيق األهداف التنظيمية .ويبين الشاكل ( )2مصاادر

قوة الوحدات التنظيمية وفقاً لهذا المفهوم.
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االعتمادية
الموارد المالية
المركزية

قوة القسم

إمكانية اإلحالل
معالجة عدم التأكد
شكل ( :)2يوضح المواقف االستراتيجية التي تؤثر على القوة األفقية بين األقسام
المصدر)Daft,2001:455( :

وفيما يلي شرح ألبعاد القوة التنظيمية حسب مفهوم المواقف االستراتيجية:
أ -الموقع المركزي في الهيكل التنظيمي
ويعرف بأنه الدرجة التي تكون فيها أنشطة القسام حيوياة بالنسابة إلنتااج المناتج الرئيساي للمنظماة،
ودرجة تداخل أنشطة القسم في أنشطة األقساام األخارى داخال المنظماة ،فكلماا كانات أنشاطة القسام مركزياة

كلمااا زادت قوتااه داخاال المنظمااة ،حيااث أنااه يوجااد جانب اان رئيساايان للموقااع المركاازي فااي الهيكاال التنظيمااي
يتمثالن في (نجم وآخرون.)492 :2010 ،
 التداخل :ويعني المدى الذي تكون عنده أنشطة القسم أو اإلدارة مرتبطة بتادفق العمال مان األقساام
أو اإلدارات األخ اارى داخ اال المنظم ااة ،وعلياااه يك ااون القس اام أو اإلدارة األكثا اار ت ااداخالً ف ااي أنشا ااطة
األقسام أو اإلدا ارت األخرى أكثر قوة وتحكماً في أعمال السلطة.

 اآلنيـــة :وتشااير إلااى الساارعة والشاادة التااي ماان خاللهااا تااؤثر أنشااطة القساام علااى أنشااطة أو ن اواتج
األقسام األخرى داخل المنظمة.

ب -القدرة على أداء األنشطة غير القابلة لإلحالل:
تعب اار ع اان ق اادرة المنظم ااة عل ااى الحص ااول عل ااى أداء ب ااديل ألنش ااطة القس اام ،ألن ااه يص ااعب إح ااالل

األشااخاص الماااهرين ،وبالتااالي ينشااأ لااديهم قااوة أكباار ماان أقارانهم فااي إطااار عماال المنظمااة (السااالم:2009،
 .)98كما يعرفها  )2005( Aktureبأنها عدم قدرة المنظمة علاى إيجااد باديل للقياام بأنشاطة القسام ،ومان

ثم يكتسب هذا القسم قوةً ونفوذاً على غيره من األقسام داخل المنظمة.
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ت -التكيف مع حاالت عدم التأكد
تواجه المنظمات العديد من حاالت عدم التأكد ،وباذلك فاإن القسام القاادر علاى التكياف ماع حااالت

عاادم التأكااد يكتسااب قااوة أكباار داخاال المنظمااة ،حيااث إن هااذا القساام يمثاال مصاادر حمايااة ماان المشااكالت
الخطيا ارة لألقس ااام األخ اارى ،ول ااذلك نج ااد أن ق ااوة القس اام ت اازداد عن اادما تك ااون ب اااقي األقس ااام ف ااي حاج ااة إلي ااه

(حسانين.)81 :2013،

كما يرى  )2005( Aktureأن حااالت عادم التأكاد تعناي عادم اإللماام بالمعلوماات عان األحاداث
المسااتقبلية وبالتااالي نجااد أن القساام القااادر علااى التكيااف مااع حاااالت عاادم التأكااد يتمتااع بمزيااد ماان القااوة عاان
غيره من األقسام داخل المنظمة.
ث -السيطرة على الموارد
يكتسب القسم أو اإلدارة قوته عندما يستطيع التحكم في الموارد المحدودة التي تحتاجها األقساام أو

اإلدارات األخرى .وتختلف قوة األقسام داخال المنظماة عنادما تكاون الماوارد محادودة ،حياث إن القاوة ليسات

كمية ثابتة ،فالمديرون الذين يصنعون الق اررات التي تخدم المنظمة يستطيعون زيادة قوتهم داخال المنظماة.

(حسانين.)81 :2013،
تزداد قوة المنظمة مع زيادة سيطرتها على الموارد ،وبالتالي لو أن هناك مورداً مهماً للمنظمة ،فإن

القسم الذي يتحكم في هذا المورد سوف يحصال علاى مزياد مان القاوة .وتازداد قاوة المنظماة كلماا اساتطاعت

التحكم في الموارد الخاصة بالبيئة الخارجية ،وكذلك داخل المنظمة ،فإن القوة التنظيمية تكتسب من خاالل
التحكم في الموارد وأيضاً من خالل توزيع وتخصيص الموارد( .نجم وآخرون.)493 :2010،
ج -السلطة
ياارى  )2006( Kylikأن الساالطة تتحاادد ماان خااالل اتباااع المنظمااة للمركزيااة أو الالمركزيااة ،ففااي

حالة المركزية تكون السلطة مع اإلدارة العليا ويصعب على باقي األفراد في المنظمة القيام بأعمال تكسبهم
القوة ،أما في حالة المركزية السلطة فيزداد تمكين األقسام وبالتالي تزداد القوة لدى هذه األقسام.
.2

تصنيف  French & Ravenللقوة التنظيمية:
ويركاز فيهاا علاى قاوة الفارد (القائاد) ،وقاد عاد تصانيف ( ) 1959،French & Ravenارئاداً فاي

هااذا المجااال حيااث عاادد مصااادر القااوة (الشاارعية ،والمكافااأة ،واإلك اراه ،والمرجعيااة ،والكارزماتيااة ،والخب ارة).
ويوضح الجدول ( )2هذ التصنيف:
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جدول رقم ( )2يوضح تصنيف ( )French & Raven,1959للقوة التنظيمية
النوع

المعنى

مثال

العقالنية  /الشرعية

القوة المكتسبة من شرعية (قانونية) الموقع

إطاعة األوامر التي تمثل سياسة

المكافأة

تحصل الفوائد لآلخرين

العمل للحصول على الترقية أو التزكية

اإلكراه

إجبار أو إلزام اآلخرين لتنفيذ العمل ومنها

عقوبة قطع راتب لمدة ثالثة أيام

الوظيفي

المنظمة

إمكانية اللجوء إلى العقوبات
المرجعية

مطابقة الشخص مع قوة الموقع

شخصية بارزة في مقام رفيع

الكارزماتية

الحركية الشخصية

القادة الدينيين

الخبرة

معرفة واسعة أو مهارة بمستوى عال

مبرمج الحاسبة

وصنف ( )Schermerhorn et al,2000:311القوة إلى نوعين:

أ -النوع األول ،قوة الموقع ( :)Position Powerوتشمل قوة المكافأة ،والقوة القسرية ،والقوة
الشرعية.

ب -النوع الثاني ،القوة الشخصية ( :)Personal Powerوتشمل قوة الخبرة ،وقوة اإلقناع العقالني،
والقوة المرجعية.

واعتماادت الباحثااة فااي هااذا البحااث وفااق هااذا التصاانيف أبعاااد القااوة التنظيميااة األكثاار شاايوعاً وهااي

(القااوة الشاارعية ،قااوة المعلومااات ،قااوة الخب ارة ،قااوة االرتباااط ،القااوة المرجعيااة) والتااي تاام اختيارهااا ماان خااالل
مراجعة األدبيات السابقة كما يلي:

أ -القــوة الشــرعية (الرســمية) :تعااد القااوة الشاارعية ماان أقااوى أن اواع القااوة فااي المنظمااات والمجموعااات
الرسمية وتسمى بقوة المنصب أو المركز الوظيفي أو القوة الرسمية ،نظا اًر ألن الموظاف يتمتاع بهاا

نتيجة لتقبلاه وظيفاة رسامية فاي الهيكال الاوظيفي للمنظماة (.)Moorhead & Griffin, 2001: 371

والقااوة الشاارعية تسااتخدم فقااط بالنساابة لألنشااطة المعتاارف بهااا والمقبولااة ماان جميااع األط اراف وفااي

المنظمة التي يتم فيها استخدام هذا النوع من القوة .ومن األمثلة على هذا النوع من القوة ،اعتاراف

الطلبااة بحااق المدرسااين فااي وضااع السياسااات الخاصااة بااإدارة الفصااول الد ارسااية وتوزيااع الاادرجات،
وهذا يعني أن لهم سلطة شرعية على الفصول التي يدرسون فيها ،وتكون أوضح صورة لهذا الناوع

من القوة في التقسيمات الهيكلية للمنظمة ،إذ إن األفراد في المستويات العليا يمتلكون قوة أكبر من
األفراد في المستويات الدنيا وهذا يعني أن المدير يمارس تأثيره فاي اآلخارين بسابب موافقاة السالطة

مع وظيفته (جرينبرج وبارون.)522 :2004 ،

ب -قوة المعلومات :وقد أصبحت مقبولة وبشكل متزايد في ظل االقتصااد القاائم علاى المعرفاة ،ويفسار
( )Mcshane & Glinow, 2005: 367قاوة المعلوماات بأنهاا السايطرة علاى تادفق المعلوماات
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وتفسااير المعلومااات الممنوحااة لآلخارين وقاادرة األفاراد علااى التعاماال ماع حاااالت عاادم التأكااد البيئااي،
ومن أجل الحصول على المعلومات فاإن األفاراد يحتااجون إلاى التمركاز فاي شابكات مناسابة لتادفق

المعلومااات وتطااوير االرتباطااات االجتماعيااة المفياادة مااع الم اركااز األساسااية فااي المنظمااة (الحميااري

والياس ااري ،)10 :2006 ،وتقلي اادياً فإن ااه يتا اوافر لش اااغلي الوظ ااائف العلي ااا ف ااي المنظم ااات مص ااادر

معلومااات هام ااة ال تت اوافر لغي اارهم (معلوم ااات عاان أداء المنظم ااة ،اتجاه ااات السااوق م ااثالً) ،وي اارى

جرينب اارج ب ااأن ام ااتالك المعلوم ااات تزي ااد م اان ق ااوة م اان يس اايطر عليه ااا (جرينب اارج وب ااارون:2004 ،

 ،)523فالسيطرة على المعلومات تقلل من احتمالية تحدي القا اررات الصاادرة مان المادير ،فاامتالك
المعلومات من قبل المدير تمكنه من صياغة إدراك المشكلة واتخاذ أحد البدائل لحلهاا وهاذا يعطاي

قااوة لل ارئيس .وتعااد قااوة المعلومااات ماان أهاام التحااديات التااي تواجااه القااوة التنظيميااة بفعاال التطااورات
التكنولوجياة الحاليااة التاي تساااهم فاي معالجااة البياناات وتخزينهااا ونشارها ماان قبال الجانااب التشااغيلي
لنظااام المعلومااات (تقانااة المعلومااات) ،بحيااث أصاابحت المعلومااات اآلن متاحااة لجميااع العاااملين وال

يمكاان احتكارهااا ماان طاارف معااين ،باال العكااس ،فاإن الفلساافة اإلداريااة الحديثااة تؤكااد علااى أن تكااون
المعلومات متاحة للجميع من أجل المساعدة في تفعيل أداء األنشطة بفاعلية وكفاءة.

ت -قــوة الخبــرة :المقصاود بهااا الخبارة الفنيااة والمهااارة التااي يبااديها الماادير فااي مجااال عملااه ،إضااافة إلااى
الخبرة اإلدارية المتعلقاة بشاؤون المنظماة والعااملين فيهاا (الساالم .)109 :2009 ،كماا وتتمثال قاوة

الخب ارة فااي القاادرة علااى الااتحكم فااي ساالوك اآلخ ارين أو التااأثير فاايهم ماان خااالل امااتالك المعرفااة أو

الخبارة ذات العالقااة بالوظيفااة (إدريااس والمرسااي  ،)556 :2001فااالخبير يمتلااك القااوة حتااى عناادما

يك ااون الموق ااع الرس اامي ف ااي أدن ااى اله اارم التنظيم ااي ،وكلم ااا قل اات إمكاني ااة اس ااتبدال الف اارد الخبي اار أو

المادير ،كلماا تضااعفت درجاة القااوة التاي يمتلكهااا ،إال أن كال مااا ذكار عاان قاوة الخبارة مرهاون بثقااة
الماارؤوس بخب ارة الماادير الفعليااة القائمااة علااى تزويااد الماارؤوس بالمعلومااات الدقيقااة والصااحيحة فااي

مجاال معاين ( )390 ،2002:Ivancevich & Mattesonويشاير (،Kinicki & Kreitner

 )2001: 524أن المعرفاة تعطاي المادير قاوة خبارة علاى أولئاك الاذين بحاجاة لمثال هاذه المعرفاة،

فمثالً قوة الرئيس (مدير القسم) تتعزز بسبب معرفته حول جداول العمل والطلبيات قبال مرؤوسايه.

إن االسااتخدام الحاااذق أو الماااهر لقااوة الخب ارة يلعااب دو اًر رئيسااياً فااي فاعليااة قااادة الفريااق ،فالمعرفااة
تمثل قوة في بيئات عمل تتميز بالتقانة العالية اليوم.

ث -قــوة االرتبــاط (التقــرب) :تنشااأ هااذه القااوة عناادما يكااون للماادير اتصاااالت مااع أشااخاص اإلدارة العليااا
الااذين يتحكمااون بماانح الموافقااات ويتمتعااون بالهيبااة واإلسااناد فضاالً عاان شاابكة المعااارف والعالقااات
التي توفر للمدير المعلومات وتكون له سامعة جيادة لهاا تاأثير فاي هاذا المجاال ،هاذا التقارب يشاكل

مصدر قوة للمدير (السالم .)110 :2009 ،زياادة درجاة ارتبااط المادير ماع النااس الماؤثرين داخال
المنظمااة وخارجهااا والااذين تكااون (مع ارفتهم ،أفكااارهم ،دعمهاام ،تعاااونهم ،وم اواردهم) مهمااة لتحقيااق
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متطلبات القيادة الفعالة .فقوة االرتباط هي تأثير المدير نتيجة للدعم الذي يمتلكه مان اآلخارين فاي

المنظمااة ،وتب اارز هن ااا أهميااة تش ااجيع ال اادعم ماان الع اااملين ال ااذين تعااد مس اااندتهم ض اارورية إلنج اااز
العمل .ويتضمن هذا النوع من القوة شكالً من أشكال التبادل االجتماعي ،أي أن المدير الذي يريد
الق ااوة وفق ا ااً له ااذا األس ا ااس يج ااب أن يكا ااون مسا ااتعداً للتع اااون ما ااع اآلخا ارين ودعمها اام ،إذ ال يمكناااه

الحصاول علااى تعاااون اآلخارين ودعمهاام مااا لاام يكان هاو نفسااه قااد اًر علااى ذلااك (الجميلااي:2004 ،

 .)43وتجدر اإلشارة إلى أن المدير الذي يتمتع بشبكة اتصاالت واساعة ولاه القادرة علاى الوصاول
إلااى أصااحاب التااأثير فااي المنظمااة يكتسااب ب ادوره قااوة مسااتمدة ماان قااوتهم ،ولهااذا يركااز الكثياار ماان

المااديرين والرؤساااء علااى إقامااة مثاال هااذه الشاابكات بطاارق عدياادة ويص ارفون أم اواالً وجهااوداً للتمتااع
بممياازات هااذه العالقااات التااي تشااكل وسااائل دعاام ووق اأي وحم اأي لألط اراف التااي تسااعى إلقامتهااا

(القريوتي.)716 :2000 ،

ج -قـــوة المرجعيـــة (القـــدوة) :إن الخصااائص الشخصااية للماادير تشااكل أساس ااً إلعجاااب اآلخ ارين فااي
المنظمة فيكتسب محبتهم واحترامهم ويؤثر في سالوكهم ،كماا وأن اماتالك المادير ماؤهالت وسامات
شخصااية تاادفع اآلخ ارين إلااى التعاماال اإليجااابي معااه ،فكبااار المااديرين الااذين يتمتعااون بخصااائص

مرغوبااة واحت ارام قااد يجاادون فيه اا مصاادر قااوة إضااافياً بالنساابة لصااغار المااديرين الااذين يرغبااون فااي

تقليدهم واالرتباط بهم (جرينبرج وباارون ،)525 :2004 ،والشايء المهام حاول القاوة المرجعياة هاو

تماثاال (تطااابق) المرؤوسااين مااع قائاادهم ،والطريقااة المعتااادة لتحقيااق ذلااك تكااون عاان طريااق اختيااار
المرؤوساين الاذين يمتلكاون خلفيااات مشاابهة مان حياث الااتعلم والتادريب .وباساتخدام نموذجياة الاادور

يمكن التأكد فيماا إذا كاان يوجاد تماثال باين المادير والعااملين أم ال .وربماا تعاد قاوة القادوة مان أكثار
أشكال القوة غرابة وغموضااً ،ف ا(س) يتمتاع بقاوة قادوة علاى (ص) عنادما يرغاب (ص) فاي تقلياد أو
طاعة (س) لكونه يعجبه أو يتماثل معه ،فالتماثل (التطابق) مع الفرد يعني أن تارى أن ذاك الفارد

يمتلااك ساامات ترغااب فااي امتالكهااا أو تقلياادها .والمقاادار األكباار ماان قااوة القاادوة وتأثيرهااا يشااتق ماان
الكاريزمااا ،والتااي هااي نمااط شخصااية يسااتحوذ علااى اهتمااام وقلااوب وخياااالت األفاراد ،فااالفرد ساايكون

لديااه قااوة كاريزمااا لاايس بساابب ساامات شخصاايته فقااط باال بساابب الااتالؤم بااين هااذه الخصااائص أو

السمات وتلك المرغوبة أو محل إعجاب من اآلخرين .ومن المفيد اإلشارة إلى أن ذلاك التاأثير مان
قبل المادير يعتماد وبشاكل كبيار علاى المواقاف ،فاإذا ماا تغيار الموقاف فاإن حاجاات األفاراد ساتتغير
وكااذلك تع ارفهم لشااخص النمااوذج .خالصااة القااول :إن قااوة المرجعيااة (القاادوة) تسااتند إلااى انج اذاب
العاملين ومشاركتهم الوجدانية مع المدير بسبب إعجابهم وانجذابهم إلى شخصيته (،McKenna

.)2000: 395

وتارى الباحثاة ان األبعااد الماذكورة (القااوة الشارعية ،قاوة المعلوماات ،قااوة الخبارة ،قاوة االرتبااط ،القااوة

المرجعية) هي األكثر شيوعاً وقدرة على تفسير القوة التنظيمية في المنظمات .
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خالصة:
استعرضت الباحثة في بداية هذا المبحث المفاهيم المتعلقة بالقوة التنظيمية والفرق بين القوة

والسلطة ،والقوة والتأثير وأهمية القوة التنظيمية ،كما وذكرت الباحثة التكتيكات واألساليب المستخدمة في

القوة التنظيمية ،ونظريات القوة التنظيمية ومصادرها المختلفة في المنظمات والمؤسسات ،وانواع القوة
المستخدمة في هذه الدراسة (القوة الشرعية ،قوة المعلومات ،قوة الخبرة ،قوة االرتباط ،القوة المرجعية)
وسننتقل للحديث في المبحث الثاني عن المتغير التابع وهو التطوير التنظيمي.
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 مقدمة

املبحث الثاني

 أوالً :مفهوم التطوير التنظيمي
 ثانياً :أهداف التطوير التنظيمي
 ثالثاً :خصائص التطوير التنظيمي
 رابعاً :مجاالت التطوير التنظيمي
 خامساً :الصفات المميزة للتطوير التنظيمي
 سادساً :مبررات التطوير التنظيمي
 سابعاً :أساليب التطوير التنظيمي
 ثامناً :سلبيات التطوير التنظيمي
 تاسعاً :مراحل التطوير التنظيمي
 عاشراً :القوة التنظيمية والتطوير التنظيمي
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مقدمة:

تتطلب منظمات األعمال في العصر الحاالي ضارورة م ارعااة المتغيارات البيئياة الداخلياة والخارجياة

المحيطااة بهااا عاان طريااق العماال علااى مواكبااة هااذه التطااورات وانشاااء الب ارامج المقابلااة لهااا ،لتاانعكس بشااكل
إيجااابي علااى المنظمااات .ويعااد التطااوير التنظيمااي ماان العمليااات الحيويااة السااتنهان العماال اإلداري فااي
المنظماات بمختلااف أنواعهاا ماان خاالل التغيياار فاي األنظمااة اإلدارياة والهياكاال التنظيمياة والثقافااة التنظيميااة

وتنمية قدرات وتطوير مهارات العااملين ،وهاذه الجهاود التطويرياة ال يمكان أن يكتاب لهاا النجااح إال بالادعم

الكامل من القيادة اإلدارية والتي يجب أن تكون قيادة داعمة لعمليات التطوير.

وأضااحت قضااية التطااوير التنظيمااي للمؤسسااات ماان القضااايا الحديثااة فااي مجااال اإلدارة ،نظ ا اًر لمااا

للتطوير التنظيمي من أهمية والذي يرتبط بمفهوم إعادة الهيكلية ،والجودة الشاملة ،والتخطيط االستراتيجي،
عصاار المعلوماتيااة بعااد اإلنترناات ،وأن المعلومااات

واعتماااداً علااى مقولااة أساسااية هااي أننااا أمسااينا نعااي

والتنظيم الرقمي لها أصبح سلعة اقتصادية ال يستهان بها ،حيث دخلت البشرية األلفية الثالثة يدفعها التقدم

العلمي والتقني في االتصاالت ونظم المعلومات إلى طريق العولمة والكيانات االقتصادية الكبيارة والمنظماة

العالمية للتجارة واتفاقية الجات ،والنظام العالمي الجديد ،وتشهد أهم ما يترتب علياه مان تغيارات وتحاديات،

والتااي تاانعكس آثارهااا علااى عاادم قاادرة اإلدارة تجاااه القيااام باادورها الهااام فااي منظمااات األعمااال باعتبااار أن
العملياة اإلداريااة هااي وساايلة المنظمااة فااي أي ماان مسااتوياتها وأشااكالها لتوظيااف واسااتثمار مواردهااا للوصااول

إلااى تحقيااق أهاادافها ،مااا يتطلااب إيجاااد الساابل والوسااائل واألدوات التنظيميااة التااي تمكاان اإلدارة ماان إعااادة

التاوازن اإلداري الااذي يعااالج نقاااط الضااعف والقااوة ويسااتفيد ماان الفاارص ويواجااه المخاااطر التااي أفرزتهااا تلااك

المتغيرات والتطاورات ،متخطياة فاي ذلاك وظائفهاا التقليدياة إلاى آفااق أخارى تتسام بالتجدياد واالبتكاار اللاذين
يحققان التفوق والتميز للمنظمة ويكسباها مزيداً من المزايا التنافسية (العتيبي.)125 :2013 ،

ويعد التطوير التنظيمي ظاهرة صحية وطبيعية في حيااة المنظماات اإلدارياة ،فلاه أهمياة كبيارة فاي

زيااادة كفاااءة األداء الااوظيفي وفعاليتااه ،وخاصااة فااي العصاار الحااديث حيااث النهضااة الشاااملة فااي المجاااالت

كافااة وذل ااك ألن النهض ااة الشاااملة والناجح ااة تعتم ااد عل ااى وجااود منظم ااات إداري ااة فعالااة تق ااوم عل ااى البح ااث

والد ارسااة والتحلياال لتطااوير جوانبهااا المختلفااة بمااا فااي ذلااك الجانااب اإلنساااني والجانااب التنظيمااي ،ويعتباار

الجانبان البشري والتنظيمي من أهم مقومات النهضة الناجحة وما يبذل من جهد وكفاءة وفعالية يساهم في
رف ااع مس ااتويات التنظ اايم واألداء ال ااوظيفي للمنظم ااات اإلداري ااة ،فنج اااح أي تنظ اايم يقتض ااي زي ااادة االهتم ااام
بتطوير األفراد والتنظيم بأبعاده المختلفة ،وتهيئة الجو المناسب ،وخلق روح المنااخ التنظيماي النااجح الاذي

يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي واالنتماء الوظيفي واإلنتاجياة ،ولاذلك فاإن تلبياة احتياجاات األفاراد والتنظايم

ماان العناصاار المهمااة التااي يسااعى التطااوير التنظيمااي إلااى تحقيقهااا .والتطااوير يعباار عاان الجهااود الشاامولية
المخططة الهادفة إلى تغيير وتطوير األفراد من خالل التأثير في قيمهم ومهاراتهم وسلوكهم ،وكذلك العمل

على تغيير االعتقادات واالتجاهات بشكل يؤدي إلى خلق مناخ تنظيمي سليم (السكارنة.)22 :2011،
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أوالً :مفهوم التطوير التنظيمي

تدارس الباحثون التطوير التنظيمي باهتمام كبير ،وظهرت تعاريف عديدة للتطوير التنظيمي الاذي

يعتبر امتداداً للمدارس السلوكية التي دعمت المدارس الفكرية الحديثة المرتكزة على الجانب اإلنساني.

فيعرفااه  )37 :2005( Mcleanعلااى أنااه "عمليااات منظمااة تهاادف إلااى تجديااد المنظمااة ،وتغيياار
ثقافتها ،وتعزيز الربحية والقدرة التنافسية ،وضمان صحة العمل والمنظمة ،وتيسير التعلم والتنمية ،وتحسين

حل المشكالت ،وزيادة الفعالية ،وادارة التغيير ،وتعزيز نظم إجراءات التحسين ،ودعم التكيف للتغيير".

ويع اارف بأنا اه ك اال الجه ااود المتوس ااطة وطويل ااة األج اال المبذول ااة لتحس ااين آلي ااات ح اال المش ااكالت

التنظيمية المعقدة ومعالجة األمران التي تعااني منهاا المنظماات ،وتجدياد وبعاث روح الخلاق واإلباداع باين

العاااملين واشاااعة الثقافااة والحضااارة التنظيميااة المحف ازة ،وذلااك بتوظيااف المعرفااة الساالوكية والعلميااة المتاحااة
حول اإلنسان والجماعاة والمجتماع ،وتطبياق تقنياات التادخل واالختياار والتجرياب إلحاداث التغييار المخطاط

والهادف (الكبيسي.)65 :2006 ،

والتطوير التنظيمي هو نشاط منهجي طويل األمد مستديم ،يساتند علاى إطاار مفااهيمي ومنطلقاات

أساسااية واسااتراتيجيات وعمليااات ومناااهج وتقنيااات منبثقااة عاان العلااوم الساالوكية ،ويسااتخدم إلحااداث مقاصااد

مدروس ااة تأخ ااذ أش ااكال التغيي اار (تحس ااين ،تع ااديل ،تجدي ااد ،تح ااديث ،اس ااتجابة ،بن اااء رؤي ااة مس ااتقبلية) عل ااى
المس ااتوى الكل ااي للمنظم ااة به اادف زي ااادة األداء المنظم ااي ،وتنش اايط ق اادرات موارده ااا البشاارية ،ينف ااذ م اان قب اال
أصحاب المصالح داخل المنظمة (الغالبي وصالح.)38 :2010،

والتطوير التنظيمي هو فن وعلام تحساين فعالياة المنظماة واألفاراد ،وهاو التحادي الصاعب ولكان إذا

تم إنجازه بشكل صحيح فإنه ساوف يصانع الظاروف المالئماة لتحقياق نتاائج مجاددة بشاكل واضاح وملحاوظ

في تحسين رأس المال البشري الخاص بالمنظمة ).(AO Concepts, 2011: 1

ويعرفااه الطراونااة وآخاارون ( )147 :2012بأنااه "جهااد مخطااط علااى مسااتوى المنظمااة ككاال تدعمااه

اإلدارة العليا لزيادة فاعلية المنظمة من خالل تدخالت مخططة في العمليات وباستخدام العلوم السلوكية".

والتطااوير التنظيمااي هاو جهااد مخطااط يهاادف إلااى تغيياار وتطااوير العاااملين عاان طريااق التااأثير فااي

قاايمهم ومهاااراتهم وأنماااط ساالوكهم ،وعاان طريااق تغيياار التكنولوجيااا وكااذلك عمليااات الهياكاال التنظيميااة ،فااي
سبيل تطوير الموارد البشرية والمادية وتحقيق األهداف التنظيمية أو الهدفين معاً (السكارنة.)2013:24،

ثانياً :أهداف التطوير التنظيمي

يمكن تحديد أهداف التطوير التنظيماي فاي عادة محااور تشامل (تطاوير األفاراد ،تطاوير الجماعاات

وفاارق العماال ،تطااوير المنظمااة ،تطااوير المجتمااع) بمااا يحقااق اآلتااي( :الغااالبي وصااالح)65-64 :2010 ،

و(الصيرفي )28 :2006،و(خيري )2013:287،و(العميان:)349 :2010،
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 .1تطوير نظم واجراءات اتخاذ الق ارر بحيث تصبح أقرب إلى ما تكون إلى مصادر المعلومات.
 .2زيادة قدرة المنظمة على التكيف مع التغيرات والتطورات واالتجاهات المعاصرة.

 .3مس اااعدة المنظم ااة عل ااى النما او والتط ااور وف ااق فلس اافة إداري ااة أساسا اها تفاع اال األفا اراد كف اارق عم اال
متخصصة ذات ديناميكية عالية.

 .4تحسين أداء األفراد والجماعات والمنظمات ككل.
 .5أن يكون الهدف أو الوظيفية هو األساس في اختيار الشكل التنظيمي.

 .6خلق مناخ تنظيمي صحي وفعال في المنظمة ككل يزيد من درجة االنتماء لها.
 .7تشجيع األفراد على تحقيق أهداف المنظمة.

 .8رفع مهارات االبتكار وتحمل المخاطر ،وحل المشكالت واتخاذ الق اررات.

 .9تمكين المديرين من اتباع أسلوب اإلدارة باألهداف بدالً من األساليب التقليدية.

 .10إيجاد التوافق بين األهداف الفردية والتنظيمية.

ثالثاً :خصائص التطوير التنظيمي:
للتطوير التنظيمي العديد من الخصائص التي تساهم في تحقيق األهداف المطلوبة ومنهاا (الطجام

 )71-69 :2009و(فيان وآخرون:)278 :2010،

 .1يركز التطوير التنظيمي على أداء العاملين في المنظمات ،ليصبح أكثر كفاءة وجودة.

 .2يأخذ التطوير التظيمي بعين االعتبار العالقات التبادلية واالعتمادية ودرجاة التكامال باين الوحادات
اإلدارية واألقسام والجماعات داخل المنظمة.

 .3يهاادف التطااوير التنظيمااي إلااى تغيي ار فعل اي يباادأ بمرحلااة التشااخيص ثاام يااتم تحديااد وساايلة التغيياار
المناسبة ثم عملية المتابعة والتقييم ،لمعرفة مدى النجاح الذي تم تحقيقه.

 .4يقوم التطوير التنظيمي على قاعدة من المعلومات للتغيير ،تشمل العدياد مان العناصار والمتغيارات
بالتخطيط اإلداري ،ووضع األهداف ،والتنفيذ ،والتقييم ،وتصحيح النتائج.

 .5تتصااف مجهااودات التطااوير بااالتخطيط ممااا يعنااي أنهااا ال تعماال فااي فا ار باال تنصااب علااى تحسااين
األساليب التشغيلية ،لتحقيق أهداف التنظيم.

 .6يتعلم المشاركون خالل مراحل التطوير تعميق تجاربهم من خالل ما يواجهونه من مشاكل حقيقية،
فماان خااالل المشاااركة فااي النقااا

وعاارن الخبارات المختلفااة تظهاار الحلااول المناساابة ،ويتااوفر قاادر

من التعليم ناتجاً عن تجارب حقيقية ينتج عنها تغير في السلوك.

 .7تحتاااج عملي ااة التطااوير إل ااى خبياار التط ااوير الااذي يق ااوم باادوره ف ااي إحااداث وتنفي ااذ وتنساايق عملي ااة
التطوير ،وقد يكون الخبير من داخل التنظيم أو خارجه.
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 .8تعماال ب ارامج التطااوير التنظيمااي علااى إيجاااد مناااخ تنظيمااي يسااود فيااه التعاااون والمصااارحة والثقااة
المتبادلة ،وتوزيع السلطة وكل ما يجعل التنظيم يستجيب لالحتياجاات اإلنساانية ،ويحقاق األهاداف
التنظيمية.

رابعاً :مجاالت التطوير التنظيمي:
هناك مجاالت عديدة فاي المنظماة يمكان مان خاللهاا إحاداث تغييارات مان أجال التطاوير التنظيماي

كما ذكر (عامر وقنديل )2010:237،و(العتيبي )2013:133،بأن مجاالت التطوير التنظيمي هي:

 .1الموارد البشرية :حيث يعتبر العنصر البشري من العناصر األساسية في المنظمة فلو أردنا إحداث
تغيير في مجال التكنولوجيا فإن ذلك يحتاج إلى تدريب العاملين.

 .2الهيكل التنظيمي :المنظمة بحاجة إلى هيكل تنظيماي يانظم ويوضاح العالقاات التنظيمياة واإلدارياة
وتوزيع المهام والمسئوليات والصالحيات فعند إحداث تغيير في ظروف العمل ،فاإن األمار يتطلاب

إحداث إجراءات وتعديالت في الهيكل التنظيمي لكي يتماشى مع الظروف الجديدة.

 .3إعااادة الهندسااة :إن إعااادة الهندسااة تعتمااد علااى إعااادة تصااميم عمليااات وأنشااطة اإلنتاااج ،مان أجاال
تحقيق زيادة فاعلية المنظمة على المدى الطويل ،ومن هنا بادأت األفكاار تناادي باساتخدام أسالوب

إعادة الهيكلة كمجال للتطوير التنظيمي.

 .4نظاام العماال :وهااذا الماادخل ي ارتبط بتطااوير نظاام العماال المتمثلااة باااللوائح المختلفااة والمتعلقااة بااأداء
األنشااطة المختلف ااة سا اواء كان اات تخااص اإلنت اااج أو األفااراد أو التموي اال ،كمااا تض اام رؤي ااة المنظم ااة
ورسالتها وكذلك الخطط االستراتيجية المختلفة التي تحكم السلوك والتصرفات في المنظمة.

خامساً :الصفات المميزة للتطوير التنظيمي:
إن اإللمااام باابعن الصاافات الممي ازة للتطااوير التنظيمااي ساايعمق ماان فهاام هااذا الحقاال الجديااد نساابياً

والااذي يمكاان أن يميا ازه عاان غي اره م اان الب ارامج التطويريااة األخ اارى ،حيااث إن ماان الممياازات التااي يحتويه ااا

التطوير التنظيمي ما يلي (الغامدي:)34 :2009،

 .1قيادة التغيير :يعتبر التطاوير التنظيماي اساتراتيجية مخططاة تهادف إلاى تحقياق التغييار التنظيماي،
كما تهدف جهود التغيير فيها إلى أهداف معينة ،وتستند إلى تحليل مجااالت المشاكالت وتحديادها

(أو المجاالت التي تظهر فيها المشكالت).

 .2المشاركة :يتضمن التطوير التنظيمي بشكل تقليدي اتجاهاً للمشاركة ،أي يتضمن تادخل ومشااركة
األفراد العاملين في المنظمة ،والذين يتأثرون بالمتغيرات.

 .3األداء :يتضمن برنامج التطوير التنظيمي التركيز على طرق تطوير ودعم األداء والجودة.
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 .4إنس ا اااني :يعتم ا ااد التط ا ااوير التنظيم ا ااي عل ا ااى مجموع ا ااة م ا اان الق ا اايم اإلنس ا ااانية الت ا ااي تتن ا اااول األفا ا اراد
والمنظمات ،والتي تهدف إلى الحصول على منظمات أكثر فاعلية تفتح مجااالت جديادة لالساتفادة
بشكل أكبر من اإلمكانات البشرية.

 .5األنظمة :يعمل التطوير التنظيمي اتجاهاً منظماً يتعلق بالعالقاات المتبادلاة باين األقساام المختلفاة،
والوحدات ،والجماعات واألفراد على أنها أنظمة فرعية ترتبط ببعضها فتشكل النظام الكلي.

 .6علمية :يستند التطوير التنظيمي إلى اتجاهات علمية تستهدف زياادة فعالياة المنظماة ،وبشاكل عاام
وشامل يمكننا القول :يجب أن تكون المنظمة أكثر مان مجارد فعالاة (تحقاق أهادافها) بال عليهاا أن

تتكيف وتتغير.

 .7المشاااركة :حيااث يشااارك جميااع أعضاااء النظااام فااي تنفيااذ عمليااة التطااوير التنظيمااي فااي مراحلهااا
المختلفة ويصبحون فيما بعد هم المصدر لقوة الدفع في المنظمة.

سادساً :مبررات التطوير التنظيمي:
ي اارى (ف اارج وأبا او ع اارو  )10-9 :2016،أن هنا ااك مب ااررات داخلي ااة وخارجي ااة تس ااتوجب إجا اراء

التطوير التنظيمي وهي:

 .1تغيير أهداف المنظمة ورسالتها وثقافتها.
 .2إدخال التكنولوجيا الجديدة في العمل اإلداري.
 .3ندرة القوة العاملة المطلوبة.

 .4إدخال نظم معالجة معلومات متطورة.
 .5الدمج مع منظمات أخرى.
 .6تدني معنويات العاملين.

 .7ارتفاع نسبة دوران العمل والغياب.
 .8حدوث أزمة داخلية طارئة.

 .9تدني مستوى تحقيق األهداف.

سابعاً :أساليب التطوير التنظيمي:
حتى تتم عملية التطوير التنظيمي بفاعلية البد من أن تكون هنالك وسائل وأساليب إلتمام العملية

بنجاح بحيث يتمكن من خاللها المدير أو الخبير المسئول عن عملية التطوير التنظيمي أن يستخدمها في

إنجاااز المهااام المطلوبااة منااه ،حيااث يتفااق كاال ماان (الرحاحلااة والع ازام )266 :2011 ،و(ديااري:2011 ،
 )199على أن أساليب التطوير التنظيمي هي:
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 .1أساالوب الد ارسااة الميدانيااة :وه او األساالوب الااذي يااتم بااه اس اتبيان العاااملين بإحاادى الط اريقتين :إم اا
المقابلة الشخصية أو عن طريق االستقصاء البريدي ثم ياتم تزوياد العااملين عان نتيجاة االساتبيان،
وأهم المواضيع التي ياتم تغطيتهاا فاي هاذا األسالوب هاي درجاة الرضاا ،ورأي العااملين فاي األنمااط

القيادية ودرجة الصراع التي يشعر بها العاملون ،وفي ضوء هذه المناقشات يتم اقتراح وتنفياذ عادد
من برامج التدريب والتنمية اإلدارية إليجاد حل للمشاكل التي أسفر عنها االستبيان.

 .2أساالوب االستشااارات :يااتم إحضااار عاادد ماان الخب اراء لرصااد مالحظااة بعاان أنماااط ساالوك جماعااة
العماال فااي المنظمااة كالتعاااون الموجااود أو درجااة الص اراع الحاصاال ،ونظااام االتصاااالت المسااتخدم
ومدى فاعليته وما هو األسلوب المتبع في اتخاذ القارار ،وعلاى أسااس هاذه المالحظاات ياتم اقتاراح
التغييرات الالزمة لزيادة فاعلية األداء واالرتقاء برضا العاملين في المنظمة.

 .3أس االوب بن اااء الجماع ااات :ه ااذا األس االوب يه اادف إل ااى زي ااادة درج ااة التماس ااك ب ااين جماع ااات العم اال
واالرتقاااء بمسااتوى أدائهااا ،وهااذا يااتم ماان خااالل بعاان األساااليب كأساالوب مناقشاة الجماعااة بغاارن

الكش ااف ع اان األس ااباب الت ااي تح ااول دون التوص اال إل ااى درج ااة عالي ااة م اان التماس ااك ب ااين أعض اااء
الجماعة ،أو أسلوب تدريب الحساسية حيث يتم التركيز على زيادة وعي الشخص بسلوكه.

 .4أساالوب الشاابكة اإلداريااة :يهاادف هااذا األساالوب إلااى تشااخيص نمااط القيااادة اإلداريااة الحااالي للماادراء
لمعرفة نقاط الضعف للسلوك الحالي ،وبعدها يتم تادريبهم علاى كيفياة االنتقاال مان هاذا الانمط إلاى
نمط السلوك األمثل أو المرغوب فيه.

ثامناً :سلبيات التطوير التنظيمي:
هناك بعن السلبيات التي قد تصاحبها عملية التطوير التنظيمي في المنظماات وهاي علاى النحاو

التالي (السكارنة:)42-41 :2013،

 .1التركيز واالهتمام الكبيران اللذان تعطيهما حركة التطاوير التنظيماي للجاناب اإلنسااني واالجتمااعي
ف ااي المنظم ااة ق ااد ي ااتم إذا ل اام ي ااتم التحي ااز عل ااى حس اااب االهتم ااام بجوان ااب العم اال والعناص اار الفني ااة
والهيكليااة ومااا يااؤدي إليااه التفاعاال بينهااا ماان تااأثير علااى مسااار المنظمااة وأدائهااا ،ولهااذا فااإن علااى

المتخصصااين فااي مجااال التطااوير التنظيمااي أن يول اوا اهتمام ااً أكباار ويماادوا جسااور االتصااال مااع

المتخصصين في مجاالت اإلدارة العملية وشؤون األفاراد وعلام الانفس الصاناعي وبحاوث العملياات
والهندسة الصناعية ...إلخ ،حتى يكون لتدخلهم شموالً أكثر وأبعد تأثي اًر على المنظمة.

 .2دخول بعن العناصر غير المتخصصة والداخلية من المتخصصين في جوانب أخارى مان اإلدارة
على الحركة مما يؤدي إلى نتاائج ضاعيفة أو ربماا عكساية عناد محااولتهم تطبياق أسااليب التطاوير

التنظيمي ما يضر بمصداقية التطوير التنظيمي كأسلوب لعالج المشكالت كوسيلة فاعلة إلحاداث

التغيير.
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 .3الخطر الحقيقي في تبني حركة التطوير التنظيمي لنفس القيم واألعراف التي سادت في المنظمات
التقليدية ،ذلك إن مثل هذا الموضع رهين بإيجاد نوع من التناقن بين ما تدعو له حركاة التطاوير
التنظيمااي ماان تجديااد وتغيياار فااي المفاااهيم األساسااية وأساالوب إدخااال التغيياار وبااين مااا تمثلااه القاايم

واألعراف التقليدية .ولهذا فالبد مان تبناي نظاام جدياد للقايم يتماشاى وينساجم ماع توجهاات وأسااليب
حركة التطور التنظيمي.

 .4يؤخذ علاى التطاوير التنظيماي أيضااً ،أناه بطبيعتاه وأسااليبه التاي يساتخدمها ،قاد يأخاذ مادى طاويالً
قبل أن تظهر نتائجه ،أو تثمر المجهودات التي بذلها القاائمون علياه ،كماا أناه قاد يكلاف كثيا اًر مان
حيث التصرفات واالحتياجات المادية ،مما يجعل الجهات التي تلجأ إليه كأسالوب لحال المشاكالت

تضيق به لبطئه ولتكلفته العالية ،فتبحث بالتالي عن وسائل وأساليب أخرى نعتقد أنها أسرع عائاداً

وأقل تكلفة.

 .5مااا قااد تقااود إليااه التغيارات التااي تحاادث بساابب تاادخالت التطااوير التنظيمااي ،ماان تناااقن بااين ثقافااة

وأعراف المنظمة المكتسبة حديثاً ،وبين القيم واألعاراف الساائدة فاي البيئاة المحيطاة والخارجياة .إن

مثاال هااذا الوضااع إذا لاام يعااالج ويحتااوى ،فإنااه قااد يضاار بمقاادرة المنظمااة علااى التعاماال مااع البيئااة

الخارجية ،ويقلل فرصاها فاي إنجااز أهادافها األساساية ،ويقلال بالتاالي أو يلغاي نهائيااً أي جادوى أو
معنى للتطوير التنظيمي.

تاسعاً :مراحل التطوير التنظيمي:
ينط ااوي التط ااوير التنظيم ااي عل ااى الم ارح اال التالي ااة (حس اان )203 ،2000 ،و(الطراون ااة وآخ اارون،

 )179 :2012و(الطجم والسواط:)304 :2000،

 .1التشااخيص وجمااع المعلومااات ماان األف اراد ماان خااالل اسااتخدام كاال ق اوائم استقصاااء واسااتطالعات
االتجاهات.

 .2التخطايط ،ويهاتم بتنمياة خطاة لتحساين المنظماة ،والمبنياة علاى البياناات الماأخوذة مان التشااخيص،
ويحاادد تخطاايط االسااتراتيجية المجاااالت التااي قااد يوجااد بهااا مشاااكل فااي المنظمااة ،ويرساام الخطااوط

العريضة التي يمكن اتخاذها لحل هذه المشاكل.

 .3التهيئة لقبول التطوير ورعايته :وفيه توضع الخطط لتكون قابلة للتنفيذ.
 .4التاادخل وه او عبااارة عاان تصاارف محاادد يااتم بواسااطة خبياار التغيياار لغاارن تسااهيل عمليااة التغيياار،
ولكن له داللة أكبر في التطوير التنظيمي تتمثل في تعلقه بالنشاط الرسامي واالختياار باين البادائل

المختلفااة ،وهنااا تااأتي عمليااة التاادخل بشااكل ماانظم وفااي الوقاات المناسااب ،حيااث تتعاارف اإلدارة ماان
خ ااالل التش ااخيص عل ااى ن ااوع الت اادخل المناس ااب لتحقي ااق النت ااائج المرغوب ااة م اان التغيي اار والتط ااوير
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التنظيمي ،سواء أكانت متمثلاة فاي تنمياة مهاارات أو فاي اتجاهاات وسالوك األفاراد ،أو فاي الهياكال
التنظيمية.

 .5التعلاايم ،ويتبااين ماان مشاااركة المعلومااات التااي تاام الحصااول عليهااا ماان التشااخيص مااع األفاراد الااذين
يت ااأثرون به ااا بمس اااعدتهم ف ااي إدراك ح اااجتهم إل ااى تغيي اار س االوكهم .وتحت اااج مرحل ااة التعل اايم وج ااود

استشاري من خارج المنظمة يقدم الرأي واإلرشااد والنصاح لألفاراد أو الجماعاات ،ويمكان أيضاا فاي
هذه المرحلة استخدام برامج التطوير اإلداري.

 .6تنفيااذ التطااوير التنظيمااي ،وينطااوي علااى تنفيااذ التاادخل للتطااوير التنظيمااي بعاادان أساساايان همااا:
الوقات والماادى ،فالوقات يارتبط بالميعااد الااذي تام اختياااره لبادء تنفيااذ برناامج التغيياار ،والمادى يتعلااق
بماادى التغيياار ال اذي سااوف يااتم تنفيااذه ،فهاال ه او علااى مسااتوى المنظمااة ككاال أم علااى المسااتويات

اإلدارية واحدة تلو األخرى ،أم هو على مستوى كل إدارة على حدة.

 .7أما مرحلة التقييم فتشبه مرحلة التشخيص ،حيث يتم جمع البيانات مرة أخرى بعد مرورها بالمراحل
الااثالث األوليااات ماان خااالل قاوائم االستقصاااء ،واسااتطالع االتجاهااات ،وهااذا بغاارن التعاارف علااى
مدى تأثير جهود التطوير التنظيمي عبر المنظمة ككل وهذه المعلومات اإلضافية قد تتطلب مزيدا

من الجهود التعليمية والتخطيطية.

عاش ارً :القوة التنظيمية والتطوير التنظيمي:
اس ااتحوذ التط ااوير التنظيم ااي عل ااى أهمي ااة مت ازي اادة ف ااي العص اار الح ااديث باعتب اااره أح ااد المتطلب ااات
الجوهريااة إلحااداث النقلااة النوعيااة التااي تساااعد علااى اكتساااب منظمااات األعمااال القاادرة التنافسااية فااي بيئااة
متغي ارة ومتقلبااة ممااا يتطلااب العماال علااى إدراك الم اوارد البش ارية فااي مختلااف المسااتويات التنظيميااة بأهميااة

عمليااة التطااوير ،حيااث أصاابح التغيياار جاازًءا ال يتج ا أز ماان القيااادة واإلدارة فااي المنظمااات كافااة ( العاادواني
وآخرون ،)43 :2014،وعملية التطوير تحتاج إلى قيادة فاعلة تقوم بشرح طبيعة التطوير المنشود وتشعر
اآلخرين بأهميته وتخلق لديهم الدافع إلحداثه (الشمري.)2007،

وتقتص اار اس ااتراتيجية التط ااور التنظيم ااي حاليا ااً عل ااى نم اااذج التغيي اار المخط ااط ،والت ااي تعتب اار قليل ااة

ومحدودة وبالتالي فإن التطوير التنظيمي لم يتناول ولم يتعامل مع مفهوم النفوذ والقوة في التنظيم ،ذلك أن
منطلقات التطوير التنظيمي ظلت تركز على أهمية توفير مناخ من الثقة والتآلف ،فوسائل وأسااليب فعالياة

التنظيم مهملة ،بالتالي أهمية الصراع والسلطة والقوة والمنافسة ،وتأثيرها على ساالمة مساار المنظماة ،مماا
يحتم إعادة النظر في نموذج التطوير التنظيمي ليصبح أكثر شموالً (السكارنة.)41 :2013 ،
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وتعتبر القوة التنظيمياة عاامالً إيجابيااً مان حياث أهادافها ودورهاا فاي التاأثير علاى األفاراد فاي سابيل

تحقياااق أهاااداف العما اال والمنظما ااة (صا ااادق )2014:24،ويجاااب أن ي ااتم اسا ااتخدامها فاااي تحياااق األها ااداف
التنظيمية العامة (.)Wagner & Hollenbeck,2010:215
وتزداد قاوة المنظماات بت ازياد قادرات األفاراد علاى الاتعلم وحال المشااكل بأسااليب ابتكارياة وكفاؤة ،لاذا

فااإن اإلدارات ف ااي المنظمااات تق اادس األفك ااار الجدياادة وتش ااجعها ،وتاارى أخط اااء الف اارد فرص ااً جدي اادة لل ااتعلم
والتط ااور وتقوي ااة مركا ازه ال ااوظيفي ،وم اان أج اال تحقي ااق ذل ااك والتغل ااب عل ااى حال ااة ع اادم التأك ااد البيئ ااي تط اارح

المنظمااات أمااو ار تارتبط مباشارةً مااع القااوة التنظيميااة ومنهااا الالمركزيااة فااي اتخاااذ القا اررات ،وتشااجيع ممارسااة
التجريب ،والتشاركية في المعلومات (السالم.)205 :2009،
وعملياة التطاوير تقابال بمقاوماة تنااتج مان عادم وجاود اإلدارة القوياة التااي تقادم الادعم الاالزم للتغيياار

والعمل على استم ارره وتحقيقه (خروفة.)2،2010 ،

ملخص المبحث الثاني:
تحاادثت الباحثااة فااي هااذا المبحااث عاان مفاااهيم التطااوير التنظيمااي ،حيااث تعااددت واختلفات المفاااهيم

ح ااول التطا ااوير التنظيما ااي ودوره فا ااي حا اال المشاااكالت التنظيميا ااة المعقا اادة ،وأهدافا ااه .واستعرضا اات الباحثا ااة
خصائص عمليات التطوير التنظيمي والمجاالت التي يمكن من خاللها إحداث تغييارات مان أجال التطاوير

التنظيمااي علااى مسااتوى الماوارد البشارية والهياكاال التنظيميااة وعمليااات إعااادة الهندسااة ونظاام العماال ،وكااذلك

الصاافات الممي ازة ومبااررات التطااوير التنظيمااي التااي أهمهااا تغيياار ثقافااة ورسااالة وأهااداف المنظمااة .وذكاارت
الباحثااة أساااليب التطااوير التنظيمااي والساالبيات التااي قاد تواكااب عمليااات التطااوير التنظيمااي ،والم ارحاال التااي
تنطوي عليها عمليات التطاوير التنظيماي ،وفاي نهاياة المبحاث تطرقات الباحثاة إلاى القاوة التنظيمياة ودورهاا

في التطوير التنظيمي ،وسننتقل إلى الحديث في المبحث الثالث عن مكاان تطبياق الد ارساة وهاو الجامعاات
الفلسطينية في قطاع غزة (جامعة األزهر ،جامعة األقصى ،الجامعة اإلسالمية).
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املبحث الثالث

اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة

 المقدمة

 أوالً :جامعة األزهر
 ثانياً :جامعة األقصى
 ثالث ًا الجامعة اإلسالمية
 رابعاً :أسباب التطوير التنظيمي في الجامعات
 خامساً :أهداف التطوير التنظيمي في الجامعات
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المقدمة:
ل اام تنش ااأ الجامع ااات الفلس ااطينية كاس ااتجابة للتط ااور الحض اااري فحس ااب ،وانم ااا كض اارورة لمواجه ااة

الصراع الحضاري أيضا ،وظلت الجامعات الفلسطينية تسعى إلى ترسيخ وجودها وكينونتها كي تتمكن من
تحمل مسئوليتها فاي ترسايخ الهوياة الوطنياة الفلساطينية التاي شاكلت التحادي األهام فاي رساالتها إلاى جاناب

اهتمامها بمرتكزات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،ولذلك كانت المهمة صعبة منذ البادأي،

وانعقاادت المساائولية بحجاام المهمااة ،وان أي تصاادع فااي األداء لمؤسسااات التعلاايم العااالي الفلسااطيني ،يعنااي
انهيار صرح حضاري يشكل قلعة الصمود الوطني في وجه االحتالل وسياسات طمس الهوية.
إن قانون التعليم العاالي الفلساطيني رقام  111لسانة ( )1998أشاار إلاى أهاداف التعلايم العاالي التاي تتمثال

في اآلتي:

 .1فااتح المجااال أمااام جميااع الطلبااة المااؤهلين لاللتحاااق بااالتعليم العااالي ومتابعااة الكفاااءات العلميااة فااي
الداخل والخارج وتنميتها.

 .2تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسساات
التعليم العالي الفلسطينية.

 .3تمكا ااين المجتم ا ااع الفلس ا ااطيني م ا اان التعام ا اال ما ااع المس ا ااتجدات العلمي ا ااة والتكنولوجي ا ااة والمعلوماتي ا ااة
واستثمارها وتطويرها.

 .4اإلسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجاالت
العلمية الثقافية.

 .5توثيااق أطاار التعاااون العلمااي مااع الهيئااات العلميااة والدوليااة ودعاام تطااوير مؤسسااات التعلاايم العااالي
ومراكز البحث العلمي.

 .6العنأي بدراسة الحضارة العربية واإلسالمية واكساب الطلبة مهارات التفكيار الناقاد وتشاجيع اإلباداع
واالبتكار العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلمي.

 .7تنمياة القاايم العلميااة والروحيااة وتنشائة أفاراد منتمااين لااوطنهم وعاروبتهم وتعزيااز روح التعاااون والعماال
الجماعي لدى الطلبة.

 .8اإلسااهام فااي تقاادم العلاام وصااون الحريااات ون ازهااة البحااث العلمااي وبناااء الدولااة علااى أسااس تضاامن
سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة.
وأضااافت الباحث اة نبااذة مختص ارة عاان الجامعااات الفلسااطينية فااي قطاااع غ ازة التااي شااملتها الد ارسااة
وهي :جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى ،وهي من أكبر وأقدم الجامعات في القطاع.
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أوال :جامعة األزهر -غزة hTTp://www.alazhar.edu.ps :
ج اااءت جامع ااة األزه اار -غا ازة كمؤسس ااة م اان مؤسس ااات التعل اايم الع ااالي ،لتلب ااي طموح ااات الش ااعب

الفلسااطيني ولتكااون عنوان ااً لقاادرة هااذا الشااعب علااى البااذل والعطاااء ،وقااد كااان ق ارار ساايادة ال ارئيس الشااهيد-
ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين -بإنشاء هذه الجامعة هادفا إلاى غارس الشاباب الفلساطيني فاي بلاده وماد

جذوره فيها وقد نمت هذه الجامعة نموا سريعا يستحق كل اإلعجاب والتقدير.
بدأت جامعة األزهار بكليتاين فقاط هماا :كلياة الشاريعة والقاانون (الحقاوق اآلن) وكلياة التربياة ،وفاي
العام 1992م تم إنشاء أربع كليات أخرى هي :الصيدلة ،والزراعة ،والعلوم ،واآلداب والعلوم اإلنساانية ،ثام
أضيفت لها في العام  1993كلية سابعة وهي االقتصاد والعلوم اإلدارية.

وف ااي مرحل ااة أخ اارى م اان م ارح اال تط ااور الجامع ااة وف ااي ع ااام  1997ت اام إنش اااء كلي ااة العل ااوم الطبي ااة
التطبيقي ااة تلبي ااة الحتياج ااات المجتم ااع الفلس ااطيني الق ااادر عل ااى الخ ااون ف ااي مج ااال التخصص ااات العلمي ااة

الدقيقااة ،ثاام تااال إنشاااء هااذه الكليااة فااي العااام 1999م الموافقااة علااى إنشاااء كليااة طااب فلسااطين فاارع جامعااة
األزهر -غزة لتكون أول كلية طب بشري في القطاع.
وفي العام 2001م قفزت الجامعة قفزة نوعية مواكبة للتطور الهائل في علوم الحاسوب وتكنولوجيا

المعلومات فكان قرارها الحكيم بإنشاء الكلية العاشرة فيها وهي كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

اسااتمرت الجامعااة تتطلااع لخدمااة المجتمااع الفلسااطيني فكااان القارار بإنشاااء كليااة الاادكتور حياادر عبااد

الشااافي لطااب األساانان فااي العااام 2007م والمعتماادة ماان و ازرة التربيااة والتعلاايم العااالي لتااوفير فرصااة د ارسااة
طب األسنان في الوطن.
وفي العام 2009م تم إعادة تفعيل كلية الشريعة بالجامعاة لتنطلاق مان جدياد مركاز هادأي للشاباب

الجامعي ،ومصادر إشاعاع إساالمي متخصاص تمتاد آثااره عبار فلساطين إلاى العاالم اإلساالمي الاذي يتطلاع
إلى مزيد من الدراسات اإلسالمية والشرعية.
أ -رؤية الجامعة:
جامع ااة األزه اار -غا ازة تس ااعى إل ااى التمي ااز واإلب ااداع والرقمي ااة ،لتك ااون ض اامن الجامع ااات المرموق ااة

فلسطينياً وعربياً ودولياً ،لتكون مرك اًز لإلشعاع العلمي والبحثي والتنماوي للمجتماع الفلساطيني المبناي علاى
الجودة الشاملة والتحسين المستمر.
ب -رسالة الجامعة:
جامعااة األزهاار هااي مؤسسااة تعلاايم غياار ربحيااة ،تهاادف إلااى تلبيااة احتياجااات المجتمااع الفلسااطيني
والعربي من موارد البشرية المؤهلة في التخصصات المعرفية المختلفة ،والبحوث العلمية التطبيقية ،والتنمية
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المسااتدامة مااع التركيااز علااى توظيااف تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت ،والمحافظااة علااى أصااالة الت اراث
العربااي واإلسااالمي وااللت ازام بمبااادح حقااوق اإلنسااان التااي تشاامل العدالااة والمساااواة وااللت ازام بحكاام القااانون
والشفافية والتسامح واالحترام وعدم التمييز والتنوع والشراكة ألصحاب المصلحة.
ت -األهداف االستراتيجية للجامعة:
 .1تطااوير قاادرات الطاااقم الجااامعي األكاااديمي واإلداري والعمليااات اإلداريااة المساااندة للب ارامج التعليميااة
والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

 .2تطوير البرامج األكاديمية لتلبية احتياجات العمل الفلسطيني والعرباي مان خاالل خلاق بيئاة تعليمياة
ذات جودة عالية.

 .3المس اااهمة ف ااي تحس ااين مس ااتوى المعرف ااة كأس اااس لص اانع السياس ااات ح ااول تط ااوير جامع ااة األزه اار
والتنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.

 .4ربط الجامعة بالمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات االستثمارية والتدريبية والبحثية والعمل
التطوعي.

 .5تحس ااين العالق ااات الدولي ااة لجامع ااة األزه اار وتعزي ااز ق اادراتها عل ااى الوص ااول إل ااى مص ااادر التموي اال
الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية.

عمادة التخطيط والجودة في الجامعة:
 .1رؤية عمادة التخطيط والجودة :
الريادة واإلبداع في التخطيط المؤسسي وفي تطبيق و تطوير ممارسات الجودة بالجامعة .
 .2رسالة عمادة التخطيط والجودة :
التخطيط الفعاال لضامان وتحساين الجاودة فاي جمياع وحادات الجامعاة مان خاالل مشااركة العااملين

والطلبة والمجتمع في تطبيق أنظمة الجودة الشاملة بما يدعم رسالة الجامعة ويحقق أهدافها االستراتيجية
 .3القيم:
الريادة ،التميز ،اإلبداع ،النزاهة ،العمل الجماعي ،التكامل ،االحترام.
ثانياً :جامعة األقصىhTTps://www.alaqsa.edu.ps :

تطورت جامعة األقصى عن معهدي المعلماين والمعلماات اللاذين تأسساا عاام 1955م ،تحات إدارة

الحكومة المصرية ،وكان الهدف آنذاك هو إعداد المعلمين وتأهيلهم ،وفي عام 1991م تطور المعهاد إلاى
كلية عرفت بكلية التربية الحكومية ،ومنذ ذلك الحين أخذت الكلية تتنامى شيئاً فشيئاً في خططها التعليمياة
وأقسامها العلمية وأساتذتها وطالبها ،وخرجت الكثير من المدرسين والباحثين ذوي الكفاءة العلمياة والتربوياة

العاليااة ماان حملااة البكااالوريوس واللسااانس والماجسااتير والاادكتوراه عباار برنااامج الد ارسااات العليااا المشااترك مااع
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جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية ،ومع بدايات العام الجامعي  2001 /2000تام تحويال الكلياة

إلى جامعة األقصاى .تضام الجامعاة حاليااً ثمااني كلياات هاي :كلياة مجتماع األقصاى ،كلياة اآلداب والعلاوم

اإلنسااانية ،كليااة التربيااة ،كليااة العلااوم التطبيقيااة ،كليااة اإلعااالم ،كليااة الفنااون الجميلااة ،كليااة التربيااة البدنيااة

والرياضااية ،كليا اة العلا اوم اإلداريااة .وج اااري العم اال حاليا ااً علااى اعتم اااد كليت ااين جدياادتين هم ااا :كلي ااة العل ااوم

الطبية ،كلية تكنولوجيا المعلومات.

أما بالنسبة للدراسات العليا فقد تأسس البرنامج المشاترك للد ارساات العلياا عاام 1994م ،وذلاك باين

جامعة األقصى ،وكليتي البنات والتربية في جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربياة الشاقيقة ،وذلاك
إلتاحااة الفرصااة للطلبااة والعاااملين فااي أقسااام الجامعااة وكلياتهااا المختلفااة إلتمااام تعلاايمهم العااالي ماان خااالل

الدراسة في برنامج الدبلوم العام والخاص ،وبرنامج الماجستير والدكتوراه ،ثام توساع برناامج الد ارساات العلياا
نتيج ااة اإلقب ااال الملح ااوظ م اان مؤسس ااات التعل اايم الع ااالي ف ااي داخ اال محافظ ااات غا ازة والض اافة الغربي ااة ،وم اان

مؤسسات الوطن المختلفة ،وذلك ليتيح فرصة الدراسات العليا لقطاع واساع مان الدارساين فاي الاوطن .وفاي

العااام 2012م حصاالت الجامعااة علااى اعتماااد لماانح درجااة الماجسااتير ماان نفااس الجامعااة فااي التخصصااين:
اللغة العربية ،اإلرشاد النفسي ،والجامعة بانتظار اعتماد العديد من برامج الدراسات العليا األخرى.
أ -رؤية الجامعة:
تسااعى جامعااة األقصااى إلااى أن تكااون متمي ازة بااين الجامعااات الفلسااطينية واإلقليميااة فااي مجاااالت

التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع المبنية على ثقافة الجودة الشاملة.
ب -رسالة الجامعة:

جامعة األقصى هي مؤسسة تعليم ٍ
عال حكومية فلسطينية تهدف إلى إعاداد إنساان مازود بالمعرفاة

والمهارات والقيم ولديه القدرة على التعلم المستمر وتوظيف تكنولوجيا المعلومات من خالل برامج ذات بناء
القدرات ،والتعليم الجامعي ،والبحث العلمي ،وتنمية وخدمة المجتماع .تلتازم جامعاة األقصاى خاالل تحقيقهاا

لرؤيتها بالثقافة العربية ،واإلسالمية ،ومبادح حقوق اإلنسان التي تشمل المسئولية ،وااللتزام بحكم القاانون،
والشفافية ،واالحترام ،والتسامح ،والعدالة ،والمساواة ،والتمكين ،والمشاركة ألصحاب المصلحة.
ت -األهداف االستراتيجية:
تسعى الجامعة إلى نشر المعرفة ،وتعميق جذورها ،وخدمة المجتمع الفلسطيني خاصة ،في إطار

فلسفة تستند إلى المفاهيم وتراث الحضارة العربية واإلسالمية ،وتسعى لتحقيق هذا الهدف من خالل:

 .1تعزيز التطوير المؤسسي لجامعة األقصى من خالل تحسين كفاءة الدعم المساند للعملية التعليمية
التعلمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

 .2تحسين جودة البرامج األكاديمية في الجامعة من خالل توفير بيئة تعليمية تعلمية فاعلة.
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 .3المساهمة في تحسين المعرفة والفهم كأسااس لادعم القا اررات وصانع السياساات حاول قضاايا جامعاة
األقص ااى والمجتم ااع الفلس ااطيني م اان خ ااالل التش اابيك م ااع المؤسس ااات والم ارك ااز التعليمي ااة والبحثي ااة
ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

 .4المساااهمة فااي عمليااة التنميااة المسااتدامة للمجتمااع الفلسااطيني ماان خااالل تقااديم الخاادمات التعليميااة
والتدريبية والبحثية واالستشارية والعمل التطوعي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات

المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 .5تطوير نظام تعليمي مهني متوسط يرتكز على التميز واإلتقان ويلبي احتياجات المجتمع التنموية.

عمادة التخطيط والتطوير في جامعة األقصى:
انطالقاً من اهتمام جامعة األقصى في تحقيق رسالتها الساعية إلى نشر المعرفة وخدمة المجتمع،

وتعزيز التطوير المؤسساي لهاا ،وصاوالً إلاى التمياز فاي مجااالت التعلايم الجاامعي ،أنشاأت عماادة التخطايط
والتطااوير لتأخااذ دورهااا فااي عمليااة التطااوير األكاااديمي واإلداري والعم ارنااي فااي الجامعااة ،ماان خااالل إعااداد

الد ارسااات والمشاااريع والمقترحااات والخطااط التطويريااة ،ومتابعااة الخطااة االسااتراتيجية ،والتعاااون مااع عمااادات
ووحاادات الجامعااة حااول إعااداد وتنفيااذ الخطااط التشااغيلية ،واعااداد نماااذج التقااارير .كمااا تعماال العمااادة علااى

تصميم المشاريع التطويرية والتنموية الخاصاة بالمبااني وانشاائها ،والمختبارات وتأثيثهاا وتجهيزهاا ،وعرضاها
على الجهات الممولة والداعمة ،األمر الذي يساهم في وصول الجامعة إلى التميز والجودة.
ثالثاً :الجامعة اإلسالميةhttp://www.iugaza.edu.ps :
تأسست الجامعة اإلسالمية بغازة فاي العاام 1978م ،وهاي مؤسساة أكاديمياة مساتقلة مان مؤسساات

التعليم العالي في فلساطين ،تعمال بإشاراف و ازرة التربياة والتعلايم العاالي الفلساطينية ،وهاي عضاو فاي اتحااد
الجامعات العربية ،ورابطة الجامعات اإلسالمية ورابطة جامعات البحر األبين المتوسط ،واالتحااد الادولي

للجامعات ،وتربطها عالقات تعاون بالكثير من الجامعات العربية واألجنبية.

باادأت الجامعااة بصااورة أوليااة بكليااة الش اريعة والقااانون وكليااة أصااول الاادين وقساام اللغااة العربيااة ،ثاام
توسعت بشكل كبير ،فمع افتتاح الجامعة عام 1978م بدأ الطالب يدرسون في كليتي الشريعة وقسم اللغة
العربية (نواة كلية اآلداب) وفي العام الجامعي  1980-1979افتتَحت كليتاي أصاول الادين والتربياة ،وفاي
العام التالي افتتحت كليتي التجارة والعلوم ،وفي العام الجامعي  1986-1985قررت الجامعة افتتاح كلية
التمرين إال أنها اضطرت لتأجيل ذلك بسبب رفن سلطات االحتالل ،لكنها افتتحت تلك الكلية في العام

الجامعي  ،2005 -1992ثم افتتحت كلية تكنولوجيا المعلومات ،وفي عام  2006افتتحت كلية الطب.
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أ -رؤية الجامعة:
منارة علمية رائدة للمعرفة والثقافة وخدمة اإلنسانية إلحداث نهضة مجتمعية شاملة.
ب -رسالة الجامعة:
الجامعة اإلسالمية مؤسسة أكاديمية تسعى للنهون بالمستوى العلماي والثقاافي والحضااري ،تعمال
على مواكبة االتجاهاات الحديثاة فاي التعلايم والتطاور التكنولاوجي وتشاجيع البحاث العلماي وتسااهم فاي بنااء

األجيال وتنمية المجتمع في إطار من القيم اإلسالمية.
ت -غايات الجامعة:

 .1رفع مستوى البرامج التعليمية في الجامعة وفقاً لمعايير الجودة.

 .2االرتقاء بالبحث العلمي ودعمه واستثماره في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
 .3تعزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع.

 .4ضبط ورفع كفاءة األداء المؤسسي إدارياً وتقنياً.

 .5االرتقاء بالبيئة الجامعية ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين.

 .6تدعيم عالقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية.

وحدة التخطيط والتطوير في الجامعة اإلسالمية:

تم استحداث وحدة التخطيط والتطوير مؤخ اًر بعد إجراء عملية دمج لعمادة التخطيط والتطاوير ماع

الجودة األكاديمياة واإلدارياة تحات مظلاة واحادة هاي عماادة الجاودة والتطاوير ،بهادف توحياد منظوماة العمال

وايجاااد نااوع ماان التكامليااة والتناااغم فااي األداء المؤسسااي .وتعااد الوحاادة ماان أهاام الوحاادات التااي تتبااع عمااادة
الجااودة والتطااوير لمااا له اا ماان دور هااام فااي المساااهمة فااي تحديااد اسااتراتيجية الجامعااة والخطااوط العريضااة
واآلليااات التااي توجااه الجامعااة نحااو تحقيااق رؤيتهااا وأهاادافها .وماان أجاال ذلااك أُناايط به اا مساائوليات ومهااام

التخطاايط والمتابعااة والتقياايم والتطااوير ألوجااه العماال المؤسسااي بهاادف االرتقاااء باااألداء المؤسسااي اإلداري
واألكاديمي.
مهام ومسؤوليات الوحدة:
 .1اإلشراف على إعداد وتجهيز الخطة االستراتيجية للجامعة.
 .2متابعة تنفيذ وتقييم وتحديث الخطة االستراتيجية.
 .3تطوير مؤشرات لقياس األداء المؤسسي.

 .4متابعة وتقييم الخطط السنوية للكليات والعمادات والدوائر دورياً في ضوء الخطة االستراتيجية.
 .5مراجعة التقارير السنوية وقياس نسب اإلنجاز الفعلية.
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 .6رف ااد الكلي ااات /العم ااادات بالتغذي ااة الراجع ااة ح ااول عملي ااات التقي اايم الس اانوية وقي اااس مس ااتوى التق اادم
الحاصل.

 .7إعداد الدراسات التطويرية في ضوء نتائج التقييم السنوية.

أسباب التطوير التنظيمي في الجامعات:

هناك العديد من األسباب التي تدعو إلى تطوير اإلدارة الجامعية (العاجز:)2009:286،

 .1طبيعاة العالقاة باين الجامعاة والمجتماع ،فالجامعاة تساتجيب للحاجاات الملحاة فاي المجتماع وهاذه
الحاجاات متجاددة ومتطاورة ،لاذا يجاب تطاوير اإلدارة الجامعياة لتواكاب التجديادات والتطاورات فاي

المجتمع.

 .2زياادة الطلاب علاى التعلايم الجاامعي ماا يساتلزم تطاوير اإلدارة الجامعياة لكاي تكاون قاادرة علاى

اساتيعاب األعاداد المت ازيادة مان المتعلماين فاي الجامعاات اساتيعاباً مدروسااً يوفاق باين اإلمكانياات
والطلاب المت ازياد علاى التعلايم الجاامع ،ويوفاق باين رغباات الطلباة وباين حاجاات المجتماع مان

التخصصات المختلفة.

 .3ضرورة إيجاد إدارة جامعية قادرة على أن تقود التغيير االجتمااعي فاي الادول إلاى األفضال بحياث
يكاون هاذا التغييار ملبيااً لطبيعاة المجتماع العرباي دون إهماال العوامال الخارجياة

والتغيارات

االجتماعية في العالم.

 .4الثورة العلمية والتكنولوجياة فاي العاالم ماا يساتدعي وجاود إدارة جامعياة قاادرة علاى اساتيعاب التقادم
العلمي والتكنولوجي في النهون بالجامعة وتطويرها وقيامها برسالتها خير قيام.

أهداف التطوير التنظيمي في الجامعات:

وتتمثل هذه األهداف في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي فيما يلي(:)6:2000 ،French

 .1بناء نظام مؤسسي للجامعة متجدد وحيوي ،وأكثر قابلية للتكيف مع البيئة المحيطة.

 .2تطوير نظم واجراءات عملية صنع واتخاذ القرار الجامعي ،لتكون أقرب لمصادر المعلومات.
 .3االرتقااء بكفااءة الوحادات التنظيمياة فاي الجامعاة إلاى أقصاى حاد ممكان ،وتغييار أنمااط السالوك

اعتمادا على مبادح العلوم السلوكية ،وتحقيق أكبر درجة من التعاون والتكامل بين أجازاء
السائدة
ً
المؤسسة واشاعة جو من الثقة وعالقات التكامل بين العناصر البشرية كافة.

 .4محاولة التوفيق بين أهداف الجامعة وأهداف العاملين وتشجيع روح المنافسة اإليجابية بين األفراد
والجماعات ضمن العمل كفريق ،ومساعدة إدارة الجامعة على تبني أساليب إدارياة ديمقراطياة فاي

تسيير أعمالها.
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ومهماا يكان مان أمار تناوع أهاداف التطاوير التنظيماي فاي مجاال إدارة التعلايم الجاامعي ،فاإن ثماة

ظروف موضوعية تواجه منظومة التطوير التنظيماي فاي كال جامعاة ساواء كانات متعلقاة بالبعاد البشاري أو
البعد المؤسسي أو البعد البيئي ،ومن ثم تصبح أهداف التطوير التنظيمي في الجامعات متفاوتة في سعتها
ومتبايناة فاي طموحهاا ،بنااء علاى مادى اساتجابتها للضاغوط الناشائة عان القاوى الداخلياة والخارجياة التاي

تادفعها إلاى التغييار ،وتساتند فكارة التطاوير التنظيماي إلدارة التعلايم الجاامعي إلاى عادد مان المسالمات أو
االفت ارضاات التاي اساتمدتها مان نظرياات التنظايم المعدلاة التاي تركاز علاى السالوك اإلنسااني ،والنظرياات

مفتوحا ،ومان أهام هاذه المسالمات التاي تساتند إليهاا الفكارة
نظاما
الحديثة التي تنظر إلى المنظمة باعتبارها
ً
ً
(فرج وأبو عرو :)2016:8،
 .1الكل أكبار مان مجماوع األجازاء ،أي أن قادرة جماعاات العمال فاي مؤسساة الجامعاة ال تحساب فقاط
بمجموع قدرات األفراد ،بل يضاف إليها التعاون بينهم ،واالستفادة من قدراتهم مجتمعة.

 .2أن غالبياة األفاراد مادفوعون برغباة فاي النماو والتقادم الشخصاي ،وأنهام يعكساون هاذه الرغباة فاي
تصرفاتهم إذا توفر مناخ تنظيمي صحي.

 .3إن العمل الجماعي المتشابك والمتكامل هو السبيل األمثل لتحقيق الفاعلية التنظيمية.

 .4إن معرفاة مشااعر وحاجاات أعضااء المنظماة وكيفياة إشاباعها لهاا نفاس أهمياة معرفاة قادراتهم،
ومهاراتهم ،ومعارفهم ،وأهدافهم ،ودوافعهم واالستغالل األمثل للموارد البشرية المتاحة في الجامعة

قبل المطالبة بأي زيادة كمية فيها.

 .5إن تعاون األعضااء فاي تحقياق أهاداف الجماعاة يصابح ضارورياً فاي إطاار مان القياادة الفعالاة ،إذ
إن انتماء الفرد إلى جماعة في إطار العمل له تأثير كبير في تشكيل سلوكه.

غالباا علاى المسااهمة والمشااركة فاي تحقياق أهاداف الجامعاة وذلاك بادرجات أعلاى
 .6األفاراد قاادرون ً
اعار فقاط وانماا هاي سالوك يحكام
بكثيار مماا تسامح باه المنظماات العادياة ،فالديمقراطياة ليسات ش ًا
التصرفات اإلدارية في الجامعة.

ملخص المبحث الثالث:

تناولات الباحثاة فاي هاذا المبحاث مجتماع الد ارساة وهاو الجامعاات الفلساطينية بقطااع غازة ،فقامات

بعاارن نبااذة مختص ارة عاان الجامعااات التاليااة (جامعااة األزهاار ،الجامعااة اإلسااالمية ،جامعااة األقصااى) ماان
حيث النشأة والرؤية والرسالة الخاصة بها ،وعماادات التطاوير والتخطايط فيهاا واألهاداف االساتراتيجية التاي
تسعى إلى تحقيقها ،واألسباب الداعية للة التطةير التظيييةو واألهةدا

واليلةاياف ةو عياية التطةير

والتااي تهاادف كله ااا إل ااى تمكااين المجتم ااع الفلسااطيني م اان التعاماال م ااع المسااتجدات العلمي ااة والتكنولوجي ااة
والمعلوماتيااة واسااتثمارها وتطويرهااا ،وسااننتقل إلااى الفصاال الثالااث الااذي ساايتناول الد ارسااات السااابقة المتعلقااة

بكل من القوة التنظيمية والتطوير التنظيمي والعالقة بينهما.
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 مقدمة

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 المحور األول :دراسات تتعلق بالقوة التنظيمية
 المحور الثاني :دراسات تتعلق بالتطوير التنظيمي
 المحور الثالث :دراسات تتعلق بالقوة التنظيمية والتطوير التنظيمي معاً

مقدمة:
اطلع ا ات الباحث ا اة علا ااى العديا ااد ما اان الد ارسا ااات السا ااابقة با اااللغتين العربيا ااة واإلنجليزيا ااة ذات الصا االة

بموضوع البحث ،وذلك من خالل البحث في المواقاع اإللكترونياة وقواعاد البياناات البحثياة المختلفاة ،وزياارة

المكتبات المحلية واالطالع على الكتب والدوريات ،ووجدت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع القوة
التنظيمياة والتطاوير التنظيمااي ،حياث اختلفات هااذه الد ارساات فاي عاادة جواناب منهاا :أبعاااد الد ارساة ،مجتمااع

الدراسة ،أدوات الدراسة وغيرها ،وتم اختيار عدد من هذه الدراسات األقرب لموضوع الدراسة الحالية ،وذلك
ماان خااالل ارتباطهااا مااع متغي ارات الد ارسااة ،س اواء المسااتقل (القااوة التنظيميااة) أو المتغياار التااابع (التطااوير

التنظيمي) أو كليهما.

ويحت ااوي ه ااذا الفص اال عل ااى ع اادد م اان الد ارس ااات الس ااابقة مص اانفة ف ااي ثالث ااة مح اااور رئيس ااية وه ااي
كالتالي :المحور األول يتناول الدراسات المتعلقة بالقوة التنظيمية ،أما المحور الثاني فتعرن فيه الدراسات

التي تناولت موضوع التطوير التنظيمي ،بينما يحتوي المحور الثالث على الدراسات التي ربطت المتغيارين
معاً.
وتُصاانف الد ارسااات فااي ك اال محااور ماان المح اااور الثالثااة السااابقة إلااى ثالث ااة أصااناف وذلااك تبعا ااً
لمجتمع الدراسة ،والتصنيفات هي كالتالي :دراسات محلياة ،د ارساات عربياة ،د ارساات أجنبياة .فاي حاين ياتم
ترتيااب الد ارسااات داخاال كاال تصاانيف وفق ااً للتاادرج الزمنااي للد ارسااات ماان األحاادث لألقاادم .وفااي ختااام هااذا

الفصل تعلق الباحثة على هذه الدراسات وتوضح مدى استفادتها منها ،والجديد الذي ستضيفه هذه الد ارساة
وما يميزها عن الدراسات السابقة.

المحور األول :دراسات تتعلق بالقوة التنظيمية
الدراسات المحلية:
 -1دراسة (زيدية )2007 ،بعنوان :أثر مصادر قوة اإلدارة العليا في تحديد األهداف االستراتيجية،
دراسة تطبيقية على المصارف التجارية في قطاع غزة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مصاادر قاوة اإلدارة العلياا بأبعادهاا (القاوة الهيكلياة ،قاوة الملكياة ،قاوة
الخبرة ،قوة الصفات الشخصية) وأثرها على تحديد األهداف االستراتيجية مان وجهاة نظار ماوظفي اإلدارات

العليااا بالمصااارف التجاريااة فااي قطاااع غ ازة ،واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة
لجمع البياناات ،وطبقات الد ارساة علاى مجتماع مكاون مان ( )122موظفااً ،وعيناة مقادارها ( )74موظفااً فاي
اإلدارات العليا في المصارف التجارية ،وأظهرت الدراسة وجود تأثير إيجاابي للقاوة التنظيمياة بأبعادهاا علاى
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تحدي ااد األه ااداف االس ااتراتيجية ،وأوص اات الد ارس ااة فح ااص مص ااادر أخ اارى لق ااوة اإلدارة العلي ااا لفه اام أه ااداف

استراتيجية أخرى.

الدراسات العربية:
 -1دراسة (سارة وأحمد )2018،بعنوان :أثر القوة التنظيمية على االلتزام التنظيمي في المنظمة:
دراسة حالة جامعة طاهري محمد بشار.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التحقااق ماان أثاار أبعاااد القااوة التنظيميااة (القااوة الشاارعية ،قااوة المكافااأة ،قااوة
اإلكا اراه ،ق ااوة الخبا ارة ،ق ااوة اإلعج اااب) عل ااى االلتا ازام التنظيم ااي ف ااي جامع ااة ط اااهري محم ااد بش ااار ب ااالجزائر،
واسااتخدم الباحثااان الماانهج الوصاافي التحليلااي ،واالسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات ماان عينااة عش اوائية طبقيااة

مقاادارها ( )30موظف ااً ،وأظهاارت الد ارسااة وجااود أثاار ذي داللااة إحصااائية ألبعاااد القااوة التنظيميااة مجتمعااة
ومنفاردة علااى مسااتوى االلت ازام التنظيمااي فااي الجامعااة ،وأوصاات الد ارسااة باسااتخدام القااوة التنظيميااة لتشااجيع
ودفع األفراد لاللتزام من خالل برامج تدريبية للمديرين توضح كيفية تطبيقها.

 -2دراسة (الزبيدي )2017،بعنوان :القوة التنظيمية ودورها في تحقيق التوافق المهني لدى عينة
من مد ارء ومسئولي األقسام والشعب في كليات جامعة القادسية.

ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى دور الق ااوة التنظيمي ااة (الق ااوة الش اارعية ،ق ااوة الخبا ارة ،الق ااوة

المرجعية) في اإلساهام بعملياة التوافاق المهناي لادى عيناة مان مادراء ومسائولي (األقساام والشاعب والوحادات
اإلدارية) في بعان كلياات جامعاة القادساية ،واساتخدم الباحاث المانهج الوصافي التحليلاي ،واالساتبانة كاأداة
لجمااع البيانااات ماان عينااة عشاوائية مقاادارها ( )52فاارداً ،وأظهاارت الد ارسااة وجااود عالقااة ارتباااط معنويااة بااين

القوة التنظيمية والتوافق المهني في الكليات المبحوثة ،وأوصت الدراسة استخدام القوة التنظيمية بشكل فعال
بقصد تكييف األفراد وخلق مستوى ٍ
عال من التوافق المهني للوصول إلى حالة التميز في األداء.
 -3دراسة (عمران )2017،بعنوان :أثر مصادر القوة التنظيمية على ضغوط العمل في المؤسسات
المصرفية العامة في سوريا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مصادر القوة التنظيمية (القوة الشرعية ،قاوة المكافاأة ،قاوة

اإلكا اراه ،ق ااوة الخبا ارة ،الق ااوة المرجعي ااة) عل ااى ض ااغوط العم اال ف ااي المؤسس ااات المصا ارفية العام ااة ف ااي س ااوريا
وبااالتطبيق علااى مصاارف التسااليف الشااعبي ،واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي ،واالسااتبانة كااأداة

لجمااع البيانااات ،وتكااون مجتمااع الد ارسااة مان العاااملين فااي المصاارف كمصارفيين وعااددهم ( ،)997وجمعاات
البيان ااات م اان عين ااة مق اادارها ( )150موظفا ااً ،وأظه اارت الد ارس ااة وج ااود عالق ااة معنوي ااة عكس ااية ذات دالل ااة
إحص ااائية ب ااين مص ااادر الق ااوة التنظيمي ااة مجتمع ااة وض ااغوط العم اال ،وأوص اات الد ارس ااة وض ااع خط ااة إداري ااة
متكاملة على مستوى المصرف فيما يتعلق بمصادر القوة وضغوط العمل.
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 -4دراسة (إمام وآخرون )2015،بعنوان :القوة التنظيمية وعالقتها باإلنجاز المهني لدى القيادات
الرياضية بمديرية الشباب والرياضة

ه اادفت الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى العالق ااة ب ااين الق ااوة التنظيمي ااة واإلنج اااز المهن ااي ل اادى القي ااادات

الرياضااية بمديريااة الشااباب والرياضااة ،واسااتخدم الباااحثون الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع
البيانات ،وطبقت الد ارساة علاى مجتماع مكاون مان( )104أفاراد ممان تزياد مادة عملهام الرياضاي عان ()10
سنوات ،وجمعت البيانات من عينة عشوائية مقدارها ( )60فرداً ممن يشغلون مناصاب قيادياة فاي محافظاة
المنيا ،وأظهرت الدراسة توافر القوة التنظيمياة بدرجاة متوساطة ،وأناه توجاد عالقاة ذات داللاة إحصاائية باين

القا ااوة التنظيميا ااة بأبعادها ااا واإلنجا اااز المهنا ااي ،وأوصا اات الد ارسا ااة التركيا ااز علا ااى عناصا اار القا ااوة التنظيميا ااة
للمؤسسات الرياضية لدورها الهام في زيادة فاعلية اإلنجاز المهني لدى القادة الرياضيين.
 -5دراسة (شريف وآخرون )2015،بعنوان :دور القوة التنظيمية في تحديد استراتيجيات إدارة
الموارد البشرية :بحث ميداني في مجلس محافظة كركوك

ه اادفت الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى عالق ااة وت ااأثير الق ااوة التنظيمي ااة ف ااي اس ااتراتيجيات إدارة الما اوارد

البشارية فاي مجلااس محافظاة كركااوك ،واساتخدم الباااحثون المانهج الوصاافي التحليلاي واالسااتبانة كاأداة لجمااع
البيانات ،وطبقت الدراسة على مجتمع مجلس محافظة كركوك والبالغ عددهم( )90فارداً ،وجمعات البياناات
ماان عينااة قصاادية مقاادارها ( )72فاارداً ماان أعضاااء المجلااس ورؤساااء األقسااام وماادراء الوحاادات ،وأظهاارت

الدراسة ارتفاع مستوى القوة التنظيمية واستراتيجيات إدارة الماوارد البشارية فاي مجلاس المحافظاة ،وأناه توجاد
عالقات ارتباط وتأثير عالية المعنوية بين القوة التنظيمية بأبعادهاا واساتراتيجيات الماوارد البشارية ،وأوصات

الد ارسااة اهتمااام وسااعي مجل اس محافظااة كركااوك لمعرفااة مصااادر أو أن اواع القااوة التنظيميااة السااائدة فيهااا،
ومعرفة أكثر األنواع ارتباطاً وتأثي اًر في الق اررات المتعلقة باستراتيجيات الموارد البشرية.
 -6دراسة (أنور )2014،بعنوان :تحليل العالقة بين القوة التنظيمية واستراتيجيات إدارة الصراع
التنظيمي.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى معرفااة أثاار القااوة التنظيميااة بأبعادهااا (القااوة الشاارعية ،قااوة المعلومااات ،قااوة
الخب ارة ،قااوة االرتباااط ،القااوة المرجعيااة) عل ااى اسااتراتيجيات إدارة الص اراع (التكاماال ،التسااامح ،االنس ااحاب،

السايطرة ،المساااومة) ،واسااتخدم الباحااث المانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كاأداة لجمااع البيانااات ،وتكااون

مجتمااع الد ارسااة ماان مااوظفي رئاسااة جامعااة تكرياات بااالعراق ،وجمعاات البيانااات ماان عينااة عش اوائية مقاادارها

( )45موظفااً مان رئاسااة جامعاة تكريات ،وأظهاارت الد ارساة أن تااأثير القاوة التنظيمياة بأبعادهااا مجتمعاة كااان
محاادوداً علااى اسااتراتيجيات إدارة الصاراع مجتمعااة ،وأوصاات الد ارسااة تنويااع مصااادر القااوة التنظيميااة للتااأثير
في سلوك العاملين باتجاه تحقيق النتائج المرغوبة.
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 -7دراسة (عبد الستار )2014،بعنوان :القوة التنظيمية وعالقتها بالهوية التنظيمية لدى مدراء
المدارس اإلعدادية في مديرية الكرخ.

هدفت هذه الد ارساة إلاى معرفاة عالقاة القاوة التنظيمياة بأبعادهاا (قاوة القاادة اإلدارياين ،قاوة الوحادات

التنظيمي ااة) م ااع الهوي ااة التنظيمي ااة ،واس ااتخدم الباح ااث الم اانهج الوص اافي التحليل ااي واالس ااتبانة ك ااأداة لجم ااع
البيانات ،وتكاون مجتماع الد ارساة مان ( )34مادي اًر وماديرة فاي المادارس اإلعدادياة بمحافظاة الكارخ العراقياة،

وجمعت البيانات من عينة مقدارها ( )20مفردة ،وأظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية
ب ااين الق ااوة التنظيمي ااة والهوي ااة التنظيمي ااة ،وأوص اات الد ارس ااة بالتأكي ااد عل ااى وض ااوح الق ااوة التنظيمي ااة والهوي ااة

التنظيمة لدى مدراء الدارس وذلك بإصدار كتيب يوزع على إدارات المدارس.
 -8دراسة (حساسين )2013،بعنوان :أثر القوة التنظيمية على األمان الوظيفي بالتطبيق على
العاملين بقطاع األعمال الخاص الصناعي بالمنطقة الغربية بالسعودية.

هدفت الدراسة إلى التعارف علاى تاأثير أبعااد القاوة التنظيمياة علاى مساتوى األماان الاوظيفي بقطااع
األعمال الخاص الصناعي بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية ،واساتخدم الباحاث المانهج الوصافي

التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات ،وتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان جميااع ماادراء ومااوظفي اإلدارات فااي
الم ارك ا ااز الرئيس ا ااية للمنظم ا ااات الص ا ااناعية ف ا ااي المنطق ا ااة الغربي ا ااة م ا اان المملك ا ااة العربي ا ااة الس ا ااعودية والب ا ااالغ

عااددهم( )3270ماادي اًر وموظفااً ،وجمعاات البيانااات ماان عينااة عشاوائية طبقيااة ماان العاااملين مقاادارها ()344

مفااردة ،وأظهاارت الد ارسااة ت اوافر القااوة التنظيميااة بدرجااة متوسااطة ،وأنااه توجااد عالقااة ارتباطيااة معنويااة وأثاار
إيجااابي بااين جميااع أبعاااد القااوة التنظيميااة واألمااان الااوظيفي ،وأوصاات الد ارسااة بإعااادة النظاار فااي الهياكاال
اررات بمااا يساااهم فااي ارتفاااع
التنظيميااة ،واتباااع مباادأ الالمركزيااة إلتاحااة فرصااة المشاااركة فااي صااناعة القا ا

مستوى القوة التنظيمية.

 -9دراسة (أبو زيد )2010 ،بعنوان :أثر القوة التنظيمية على اإلبداع الوظيفي للعاملين في البنوك
التجارية األردنية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر القوة التنظيمية بأبعادها (القوة الرسمية ،قاوة المكافاأة ،قاوة

الخبرة) على اإلبداع الوظيفي بأبعاده (توليد أفكار جديدة ،تنفيذ التغييار ،حال المشاكالت) ،مان وجهاة نظار

العااملين فااي البنااوك التجاريااة األردنيااة ،واسااتخدم الباحاث الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع
البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من بعن المادراء فاي المساتويات اإلدارياة الثالثاة وعاددهم ( )560مادي اًر،
وجمعاات البيانااات ماان عينااة عشاوائية مكونااة ماان( )150ماادي اًر ،وأظهاارت الد ارسااة وجااود أثاار قااوي ذي داللااة

إحصااائية للقااوة التنظيميااة بأبعادهااا علااى اإلبااداع الااوظيفي بأبعاااده كافااة ،وأوصاات الد ارسااة باالهتمااام بااالقوة
الرسمية بشكل أكبر وذلك لتشجيع وحفز العاملين على اإلبداع في أداء وظائفهم.
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 -10دراسة (دوسة وحسين )2009 ،بعنوان :القوة التنظيمية للقادة اإلداريين وأثرها في السلوك
القيادي.

ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى أث اار الق ااوة التنظيمي ااة بأبعاده ااا (ق ااوة القائ ااد ،ق ااوة الوح اادات

اإلدارية) على السلوك القيادي المتمثل با(االهتمام بالعاملين ،االهتمام بالعمل) في و ازرة المهجرين العراقية،
واسااتخدم الباحثااان الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات ،وتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان

الم اادراء الع ااامين وم اادراء األقس ااام وع ااددهم ( ،)50وجمع اات البيان ااات بطريق ااة المس ااح الش ااامل ،وك ااان ع اادد

المستجيبين هو ( )46موظفاً بدرجة (مدير عام ،مدير قسم ،مدير) ،وأظهرت الدراسة وجاود أثار قاوي للقاوة
التنظيمية بأبعادها على السلوك القيادي المهتم بالعمل والعاملين ،وأوصت الد ارساة بضارورة اساتثمار القاادة
لطاق اااتهم الذاتي ااة ،وأن ي اادركوا أن الق ااوة التنظيمي ااة ت اانجم ع اان مص اادرين هم ااا ق ااوتهم كق ااادة وق ااوة وح ااداتهم

التنظيمية.
 -11دراسة (الخشالي )2006 ،بعنوان :أثر مصادر قوة اإلدارة العليا في اختيار استراتيجية النمو–
دراسة ميدانية في البنوك األردنية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر القوة التنظيمية بأبعادهاا (القاوة الهيكلياة ،قاوة الملكياة ،قاوة

الخب ارة ،قااوة المكانااة) علااى اسااتراتيجيات النم او ماان وجهااة نظاار اإلدارات العليااا للبنااوك التجاريااة األردنيااة.
واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات ،وتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان

جميااع الماادراء فااي المسااتويات العليااا للبنااوك العاملااة فااي األردن وعااددهم ( )150ماادي اًر ،وجمعاات البيانااات

بطريقة المسح الشامل وبلغ عدد المستجيبين ( )113مدي اًر ،وأظهرت الدراسة وجود تأثير معنوي لثالثة من

مصااادر الق ااوة التنظيميااة عل ااى اختيااار اس ااتراتيجية النم اوفي البن ااوك األردنيااة ،وأوص اات الد ارسااة االس ااتخدام
المتوازن لألنواع المختلفة من استراتيجيات النمو بدالً من االهتمام بتطبيق استراتيجية النمو فقط.

الدراسات األجنبية:

 -1دراسة ( )Alapo,2018بعنوان:
Organizational Power Politics and Leadership Experiences on the View and Use of
Power in Organizations.

سياسات القوة التنظيمية والخبرات القيادية واستخدام القوة في المنظمات.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على سياسات القوة التنظيمية والخبرات القيادية فاي المنظماات مان
وجهااة نظاار النساااء الل اواتي يشااغلن مناصااب قياديااة فااي المنظمااات النيجيريااة ،وتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان

( )50سيدة تتراوح أعمارهن بين  50-35سنة ،وجمعت البيانات بطريقة المسح الشامل ،وأظهرت الد ارساة
أن هناك اختالفاً في فهم القوة التنظيمية ،وأن التعليم والوضع االقتصاادي والمعتقادات الدينياة كاان لهاا أثار
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إيجابياً على نوع القيادة وفهم القوة التنظيمية ،وأن القوة التنظيمية هي وسيلة تتخلل جميع اإلجراءات داخل
المنظمة وتساهم في تحقيق األهداف التنظيمية.

 -2دراسة (  )Zogjani et al,2013بعنوان:
The Role of Power in effective Leadership and Fellowship.

القوة ودورها في العالقة بين القيادة الفاعلة والعاملين.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القوة في العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين في العمل في

الش ااركات األلباني ااة ،وطبق اات الد ارس ااة عل ااى عين ااة قوامه ااا ( )200مبح ااوث ،بواق ااع ( )100رئ اايس و()100

مرؤوس في ( )30شركة مختلفة بمدينة تيرانا األلبانية ،وأظهارت الد ارساة أن هنااك درجاة مرتفعاة مان تاوفر

القااوة التنظيميااة ماان وجهااة نظاار الرؤساااء والمرؤوسااين ،وأن هناااك اختالف ااً فااي تقاادير القااوة التنظيميااة بااين
الرؤس اااء والمرؤوس ااين ،حي ااث كان اات ق ااوة الخبا ارة ه ااي األعل ااى م اان وجه ااة نظ اار الرؤس اااء ،بينم ااا كان اات ق ااوة

الشخصية هي األعلى من وجهة نظر المرؤوسين ،وأن اختالف المسمى الوظيفي يؤثر على مستوى القوة،
وأوصت الدراسة التركيز على دراسة األبعاد األخرى للقوة التنظيمية وتطبيقها على الرؤساء ومرؤوسيهم.

 -3دراسة ( )Altinkurt & Yilmaz,2012بعنوان:
Relationship between School Administrators Organizational Power Sources and
Teachers Organizational Citizenship Behavior.

العالقة بين مصادر القوة التنظيمية إلدارات المدارس وسلوكيات المواطنة التنظيمية للمدرسين

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة مصادر القوة التنظيمياة بأبعادهاا (القاوة الشارعية ،وقاوة
الخبا ارة ،وق ااوة اإلجب ااار ،والق ااوة المرجعي ااة ،وق ااوة المكاف ااأة) وس االوكيات المواطن ااة التنظيمي ااة م اان وجه ااة نظ اار
المدرسااين فااي مدينااة كوتاهيااا بتركيااا ،واسااتخدم الباحثااان الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع

البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )912مدرسااً ،وجمعات البياناات مان عيناة عشاوائية مقادارها ()275
مدرساً ،وأظهرت الد ارساة وجاود عالقاة متوساطة باين مصاادر القاوة التنظيمياة مجتمعاة وسالوكيات المواطناة
التنظيمية ،وأوصت الدراسة بإجراء الد ارساات حاول متغيارات أخارى لهاا عالقاة وقاادرة علاى توضايح العالقاة

بين المواطنة والقوة بشكل أفضل مثل االلتزام التنظيمي ،الثقة التنظيمية ،العدالة التنظيمية.
 -4دراسة ( )Yahaya, et al,2011بعنوان:
Relationship between Leadership Personality Types and Source of Power and
Leadership Styles among Managers.

العالقة بين أنواع الشخصية القيادية ومصادر القيادة واأل نماط القيادية بين المديرين.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة أنواع الشخصية القيادية ومصادر القوة بأبعادها (القاوة

الشاارعية ،والقااوة المرجعيااة ،وقااوة اإلجبااار ،وقااوة الخبارة ،وقااوة المكافااأة) والاانمط القيااادي ،واسااتخدم الباااحثون
الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات ،وطبقاات الد ارسااة علااى عينااة عش اوائية بساايطة

مكوناة ماان ( )300مادير ماان ( )6شااركات مختاارة فااي مديناة كوااللمبااور ،وأظهاارت الد ارساة ارتفاااع مسااتوى
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القااوة التنظيميااة ،وأن هناااك عالقااة بااين القيااادة التحويليااة وأبعاااد القااوة التنظيميااة ،وأن قااوة المكافااأة هااي التااي
تتنبأ بالقيادة التحويلية ،وأظهرت الدراسة وجود عالقة باين القياادة العملياة ماع أبعااد القاوة التنظيمياة ماا عادا

القوة المرجعية ،وأوصت بإجراء المزيد من البحوث حول الروابط بين السمات الشخصية الخمس والقيادة.
 -5دراسة ( )Gadot & Beeri,2011بعنوان:
Change-Oriented Organizational Citizenship Behavior in Public Administration: The
Power of Leadership and the Cost of Organizational Politics.

التغير الموجه في سلوكيات المواطنة التنظيمية في اإلدارة العامة :قوة القيادة وتكلفة السياسات

التنظيمية.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف علااى كيفيااة اناادماج المااوظفين العمااوميين فااي األنشااطة الموجهااة

للتغيياار فااي ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة وتحسااين بيئااة العماال ماان وجهااة نظاار العاااملين فااي أحااد الم اركااز
الطبيااة الكبيارة بمدينااة حيفااا ،واسااتخدم الباحثااان الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات،
وتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان كاال العاااملين فااي المركااز وعااددهم ( )240وجمعاات البيانااات بطريقااة المسااح

الشاامل وبلااغ عاادد المسااتجيبين ( )217موظفااً ،وأظهاارت الد ارسااة وجااود تااأثير إيجااابي للقااوة علااى ساالوكيات
المواطنة التنظيمية ،وتأثير متوسط على السياسات في هذه العالقة.

 -6دراسة ) (Kolkowska & Dhilson,2008بعنوان:
Organizational Power and Information Security Rule Compliance.

القوة التنظيمية وااللتزام بقواعد أمن المعلومات.

ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى دور الق ااوة التنظيمي ااة ف ااي التا ازام الم ااوظفين بقواع ااد أم اان
المعلومات في أحد أقسام الخدمات االجتماعية بالبلدياة الساويدية المسائولة عان مسااعدة األطفاال الصاغار،
وطبق اات ه ااذه الد ارس ااة عل ااى ( )80موظفا ااً بالمقابل ااة ،وأظه اارت الد ارس ااة أن هن اااك عالق ااة ب ااين أبع اااد الق ااوة

التنظيمي ااة وأم اان المعلوم ااات ،وأن المنظم ااات المبحوث ااة فش االت ف ااي تط ااوير خططه ااا ف ااي أم اان المعلوم ااات
وتطوير الهياكل والعمليات والقيم ،نتيجة لعدم وجود وعي وادراك بمفهاوم القاوة التنظيمياة ،وأوصات الد ارساة

التركيااز علااى أن أماان المعلومااات يشاامل التغيي ارات االسااتراتيجية ممااا يسااتدعي تعزيااز القااوة التنظيميااة ،وأن
القوة التنظيمية داخل الهيكل التنظيمي ليست مفهومة.
 -7دراسة ( )Ball et al,2008بعنوان:

The Role of Power in Effective Leadership

دور القــــوة في القيادة الفاعلة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القوة بأنواعها (قوة الموقع ،الكاريزماا ،قاوة العالقاات ،قاوة

المعلومات ،قوة المعرفة ،قوة العقاب ،قوة المكافأة) فاي القياادة الفاعلاة ،واساتخدم البااحثون المانهج الوصافي
التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وطبقت هذه الدراسة على عيناة مكوناة مان ( )305مشااركين فاي
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برنامج تدريبي في الواليات المتحدة األمريكية ،وأظهرت الدراسة أن القوة تاؤثر بشاكل فاعال فاي القياادة وأن

األكث اار ش ااعو ار ب ااالقوة ها او الش ااعور بالس االطة والمكان ااة (ق ااوة الموق ااع) ،وأوص اات الد ارس ااة تعظ اايم رأس الم ااال
االجتماعي وتقوية الروابط االجتماعية لدورها المؤثر في التأثير على اآلخرين بشكل أفضل.
جدول رقم ( )3يوضح األوزان النسبية لمتغير القوة التنظيمية وأبعاده في الدراسات السابقة
الدراسة

القوة الرسمية

زيدية2007 ،

مرتفع

مرتفع

"الشرعية"

قوة

المعلومات

قوة

االرتباط

قوة الخبرة

القوة

المرجعية

القوة التنظيمية ككل
مرتفع

سارة وأحمد2018 ،

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

الزبيدي2017 ،

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

عمران2017 ،

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

إمام وعبد الحكم2015 ،

متوسط

مرتفع

متوسط

شريف وعبد2015،

مرتفع

أنور2014 ،

مرتفع جدا

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع
مرتفع

مرتفع

عبد الستار2014 ،

مرتفع

حسانين2013 ،

منخفض

أبو زيد2010 ،

مرتفع

منخفض
مرتفع

مرتفع

دوسة وحسين2009 ،

متوسط

الخشالي2006 ،
Alapo,2018

متوسط

متوسط

منخفض

مرتفع
مرتفع

Zagjani et al,2013
& Altinkurt
Yilmaz,2012
& Gadot
Beeri,2011
 Yahaya et al,2011مرتفع
& Kolkowska
Dhilson,2008
 Ball et al,2008مرتفع

منخفض

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

المحك المعتمد في الدراسة

الوزن النسبي

مستوى الموافقة

من %36- %20

منخفن جداً

أكبر من %52 - %36

منخفن

أكبر من %68 -%52

متوسط

أكبر من %84 -%68

مرتفع

أكبر من %84

مرتفع جداً
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المحور الثاني :دراسات تتعلق بالتطوير التنظيمي
الدراسات المحلية:
 -1دراسة (صرصور )2017،بعنوان :رأس المال الفكري ودوره في التطوير التنظيمي لدى السلطة
القضائية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور رأس الماال الفكاري فاي التطاوير التنظيماي لادى المجلاس
األعلااى للقضاااء النظااامي فااي قطاااع غ ازة ،واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي ،واالسااتبانة كااأداة
لجم ااع البيان ااات ،وتك ااون مجتم ااع الد ارس ااة م اان أص ااحاب المناص ااب اإلشا ارافية ورؤس اااء المح اااكم والوح اادات

القضااائية والبااالغ عااددهم ( )57موظف ااً ،وجمعاات البيانااات بطريقااة المسااح الشااامل وبلااغ عاادد االسااتبانات

المستردة ( )47استبانة ،وأظهارت الد ارساة وجاود عالقاة وأثار لارأس الماال الفكاري علاى التطاوير التنظيماي،
وأوصاات الد ارسااة اعتماااد الهيكاال التنظيمااي للمجلااس ،وبناااء وتطااوير قواعااد البيانااات وأنظمااة المعلومااات،
وتطبيق نظام أرشفة الكترونية للوثائق.

 -2دراسة (أبو جزر )2016،بعنوان :دور اإلدارة العليا في التطوير التنظيمي لجهاز الشرطة
الفلسطيني.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف علااى دور اإلدارة العليااا فااي التطااوير التنظيمااي لجهاااز الشاارطة

الفلسااطيني ،واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي ،واالسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات ،وتكااون مجتمااع
الدراسة من جميع العاملين في جهاز الشرطة الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية من رتبة رائد فاأعلى والباالغ

عااددهم ( ،)465وجمع اات البيان ااات م اان عين ااة عش اوائية مق اادارها ( )211ش اارطياً ،وأظه اارت الد ارس ااة وج ااود
عالقا ااة طرديا ااة ذات داللا ااة إحصا ااائية با ااين واقا ااع اإلدارة العليا ااا والتط ا اوير التنظيما ااي فا ااي جها اااز الشا اارطة

الفلسطيني ،وأوصت الدراسة بتطوير الهياكل التنظيمية بجهاز الشارطة لتصابح أكثار مروناة فاي االساتجابة
للمتغيرات المتالحقة ،وخلق ثقافة تنظيمية تشجع على التواصل المستمر وتبادل الخبرات.

 -3دراسة (الهور وسليمان )2015،بعنوان :دور التحليل االستراتيجي في إحداث التطوير
التنظيمي في البلديات الفلسطينية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التحليل االستراتيجي في التطوير التنظيمي فاي البلاديات

الفلسطينية ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلاي واالساتبانة كاأداة لجماع البياناات مان خاالل المساح

الشااامل لمجتمااع الد ارسااة البااالغ عاادده ( )86موظفااً ماان أصااحاب المناصااب اإلداريااة فااي بلااديات المحافظااة
الوس ااطى بقط اااع غا ازة ،وبل ااغ ع اادد المس ااتجيبين ( )83موظفا ااً ،وأظه اارت الد ارس ااة ارتف اااع مس ااتوى التحلي اال
االستراتيجي في البلديات المذكورة ،وكان التطوير التنظيمي بدرجة متوسطة ،وأن هناك عالقة بين التحليل
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االسااتراتيجي للبيئااة والتطااوير التنظيمااي فااي البلااديات المااذكورة ،وأوصاات الد ارسااة تخصاايص موازنااة خاصااة
بالتطوير التنظيمي ،وتشكيل جسم إداري يقوم باإلشراف على عملية التطوير التنظيمي.

 -4دراسة (مطر )2015،بعنوان :دور القيادات الشابة في التطوير التنظيمي للمؤسسات الشبابية
الفلسطينية بقطاع غزة.

ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى دور القي ااادات الش ااابة ف ااي التط ااوير التنظيم ااي للمؤسس ااات

الشبابية في قطاع غزة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكون

مجتمع الدراسة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الشبابية بمحافظاة غازة والباالغ عاددهم ( ،)152وبلاغ
دور إيجابيااً مرتفعااً وبااوزن
عاادد المسااتجيبين ( )132فاارداً ماان القيااادات الشااابة ،وأظهاارت الد ارسااة أن هناااك اً

نسبي ( )%74.6للقيادات الشابة في تطاوير أنظماة المؤسساات التاي يعملاون بهاا ،وأوصات الد ارساة بنشار
وتعزيز مفهوم التطوير التنظيمي بين القيادات الشابة ،وضرورة تطوير المهارات القيادية للشباب من خالل

البرامج التدريبية المتخصصة.

 -5دراسة (أبوعمرة )2012 ،بعنوان :تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجهة نظر
موظفي مكتب غزة مع التركيز على اإلدارة والقيادة.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف علااى تقياايم مااوظفي اإلدارة والقيااادة بوكالااة الغااوث بمكتااب غ ازة
اإلقليمااي لعمليااة التطااوير التنظيمااي ،واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع

البيانات بطريقة المسح الشامل من كل المدراء العاملين في مكتب غزة اإلقليمي والبالغ عددهم( )99مدي اًر،
وأظهاارت الد ارسااة وجااود تقياايم متوسااط لنتااائج مبااادرات عمليااة التطااوير التنظيمااي ،وأوصاات الد ارسااة بوضااع

خطة شاملة ومستمرة للتدريب للمحافظة على إنجازات مباادرة تحساين اإلدارة والقياادة ،مان خاالل المحافظاة
على قوة عمل ذات مهارة عالية.

 -6د ارسة (شلبي )2011،بعنوان :واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعة اإلسالمية وأثرها على
التطوير التنظيمي.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف علااى واقااع اإلدارة االلكترونيااة فااي الجامعااة اإلسااالمية بغازة وأثرهااا

عل ااى التط ااوير التنظيم ااي بأبع اااده (تط ااوير الهيك اال التنظيم ااي ،تنمي ااة الما اوارد البشا ارية ،توظي ااف تكنولوجي ااا

المعلومات) ،واستخدمت الباحثاة المانهج الوصافي التحليلاي واالساتبانة كاأداة لجماع البياناات بطريقاة المساح
الشااامل لمجتمااع الد ارسااة المكااون م ان ( )170موظف ااً فااي الطبقتااين اإلداريتااين العليااا والوسااطى ،وبلااغ عاادد

المسااتجيبين ( )160مفااردة ،وأظهاارت الد ارسااة وجااود عالقااة إيجابيااة بااين اإلدارة االلكترونيااة وقاادرة الجامعااة
علااى التطااوير التنظيمااي ،وأوصاات بالعماال علااى تعزيااز الهيكاال التنظيمااي اإلداري بمااا يتناسااب مااع عمليااة

التغيير إلى اإلدارة االلكترونية.
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الدراسات العربية:
 .1دراسة (سليمة )2018،بعنوان :التطوير التنظيمي وانعكاسه على أداء العاملين -دراسة
ميدانية لعمال مديرية اتصاالت الجزائر بورقلة.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف علااى دور التطااوير التنظيمااي فااي أداء العاااملين ماان وجهااة نظاار
العاملين في مديرية اتصاالت الجزائر بورقلة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واالساتبانة كاأداة

لجمع البيانات من مجتمع الدراسة البالغ عددهم ( )84موظفاً بطريقة المسح الشاامل ،وأظهارت الد ارساة أن

لعملي ا ااات التط ا ااوير التنظيم ا ااي (الت ا اادريب واالتص ا ااال) انعكاسا ا ااً إيجابيا ا ااً عل ا ااى أداء الع ا اااملين ف ا ااي مديري ا ااة

االتصاالت ،وأوصت الدراسة بتشجيع العمل الجماعي ،واستخدام وسائل وقنوات اتصاال حديثاة تسااهم فاي
عملية تحسين االتصاالت.

 .2دراسة (العابدي والجبوري )2017،بعنوان :االستراتيجيات الموجهة باالستدامة ودورها في
التطوير التنظيمي لمحافظة النجف -األشرف دراسة ميدانية في ديوان المحافظة.

هاادفت هااذه الد ارس ااة إلااى التعاارف عل ااى االسااتراتيجيات الموجهااة باالس ااتدامة ودورهااا فااي التط ااوير

التنظيمي لمحافظة النجف ،واستخدم الباحثان المانهج الوصافي التحليلاي ،واالساتبانة كاأداة لجماع البياناات،
وتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان المااوظفين العاااملين فااي دي اوان المحافظااة وعااددهم( )310مااوظفين ،وجمعاات

البيانات من عينة مقدارها ( )156موظفاً ،واظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط بين االستراتجيات الموجهة
باالسااتدامة مجتمعااة والتطااوير التنظيمااي فااي دي اوان محافظااة النجااف ،وأوصاات الد ارسااة االهتمااام وتعزيااز

االسااتراتيجيات الموجهااة باالسااتدامة كماادخل للتحسااين المسااتمر وتعزيااز قاادراتها التنافسااية فااي تقااديم أفضاال

الخدمات للمواطنين.

 .3دراسة (أحمد )2016 ،بعنوان :استراتيجية التطوير التنظيمي وأثرها في تحقيق األهداف
االستراتيجية -اختبار الدور الوسيط للتعلم التنظيمي -دراسة ميدانية على شركات صناعة

األدوية في عمان.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثار اساتراتيجية التطاوير التنظيماي فاي األهاداف االساتراتيجية بوجاود

ال ااتعلم التنظيم ااي كمتغي اار وس اايط ،واس ااتخدم الباح ااث الم اانهج الوص اافي التحليل ااي ،واالس ااتبانة ك ااأداة لجم ااع

البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة مان ماوظفي شاركات صاناعة األدوياة فاي األردن والباالغ عاددهم ()5000

موظااف ،وجمعاات البياناات ماان عينااة عشاوائية طبقيااة مقاادارها ( )357موظفااً ،وأظهاارت الد ارسااة وجااود أثاار

ذي داللااة إحصااائية السااتراتيجية التطااوير التنظيمااي مجتمعااة علااى األهااداف االسااتراتيجية بوجااود التطااوير
التنظيم ااي كمتغي اار وس اايط ،وأوص اات الد ارس ااة ض اارورة توعي ااة ش ااركات األدوي ااة باهمي ااة تطبي ااق اسا اتراتيجية

التطوير التنظيمي كأحد أهم األدوات التي تمكنها من التغلب على المشاكل والعقبات.
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 .4دراسة (شمروخ )2015،بعنوان :آليات التطوير التنظيمي وتحقيق الجودة الشاملة في
مؤسسات التعليم العالي من منظور طريقة تنظيم المجتمع.

ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى آلي ااات التط ااوير التنظيم ااي وتحقي ااق الج ااودة الش اااملة ف ااي

مؤسسااات التعلاايم العااالي ،واسااتخدمت الباحث اة الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات،
وتك ااون مجتم ااع الد ارس ااة م اان الع اااملين بكلي ااة الخدم ااة االجتماعي ااة بجامع ااة حلا اوان والب ااالغ ع ااددهم ()109

ع اااملين ،وجمع اات البيان ااات م اان عين ااة عشا اوائية مق اادارها ( )39ع ااامالً ،وأظه اارت الد ارس ااة ارتف اااع مس ااتوى

التطااوير التنظيمااي كماادخل لتحقيااق الجااودة الشاااملة ،وأن هناااك عالقااة طرديااة دالااة إحصااائياً بااين التطااوير
التنظيمااي وتحقيااق الجااودة الشاااملة بمؤسسااات التعلاايم العااالي ،وأوصاات الد ارسااة بتعزيااز التطااوير التنظيمااي
داخل المؤسسات التعليمية لتحقيق الجودة الشاملة.
 .5دراسة (دراركة ومحمود )2014،بعنوان :متطلبات تطبيق سيجما ستة وعالقتها بالتطوير
التنظيمي بجامعة الطائف.

هاادفت ه ااذه الد ارسااة إل ااى التعاارف عل ااى متطلب ااات ساايجما س ااتة Sigma

 Sixبجامع ااة الط ااائف

السعودية ،والتعارف علاى واقاع التطاوير التنظيماي ،واساتخدم الباحثاان المانهج الوصافي التحليلاي واالساتبانة
كاأداة لجماع البياناات ،وتكاون مجتماع الد ارساة مان جمياع أعضااء هيئاة التادريس بجامعاة الطاائف الساعودية
وعددهم ( )1017عضو هيئاة تادريس برتباة أساتاذ ،وأساتاذ مسااعد ،وأساتاذ مشاارك ،وجمعات البياناات مان
عينة عشوائية مقدارها ( )150من أعضاء هيئة التادريس بجامعاة الطاائف ،وأظهارت الد ارساة وجاود عالقاة

ارتباطيااة موجبااة بااين مختلااف متطلبااات ساايجما سااتة والتطااوير التنظيمااي ،وأوصاات الد ارسااة بزيااادة الااوعي
بمفه ااوم التط ااوير التنظيم ااي ف ااي المؤسس ااات الجامعي ااة لجمي ااع الع اااملين م اان خ ااالل الن اادوات وور العم اال

والمؤتمرات والدورات التدريبية.
 .6دراسة (عوض )2013،بعنوان :أثر تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري في التطوير التنظيمي.
هدفت هذه الد ارساة إلاى التعارف علاى واقاع اإلباداع اإلداري فاي مؤسساات االتصااالت الخلوياة فاي
لبنااان وأث اره فااي التطااوير التنظيمااي ،واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع

البيانااات بطريقااة المسااح الشااامل لمجتمااع الد ارسااة المكااون ماان ( )425موظف ااً فااي مؤسسااات االتصاااالت
الخلويااة ،وبلااغ عاادد االسااتبيانات المسااتردة ( )385اسااتبانة ،وأظهاارت الد ارسااة أن تطبيااق عناصاار اإلبااداع

اإلداري يؤثر إيجابياً على التطوير التنظيمي في كل المستويات اإلدارية ،وأوصات الد ارساة بزياادة االهتماام
بااإجراء الد ارسااات الخاصااة بأساااليب تطااوير األعمااال بمؤسسااات االتصاااالت لمااا فااي ذلااك ماان أثاار إيجااابي
على عملية اإلبداع .
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 .7دراسة (محمد علي وآخرون )2013،بعنوان :أثر تمكين العاملين في التطوير التنظيمي.
ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى ت ااأثير التمك ااين فا اي تط ااوير ونج اااح المنظم ااات ،واس ااتخدم

الباحثون المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات من عيناة مكوناة مان ( )40شخصااً مان

العاااملين فااي الشااركة العامااة للص ااناعات الصااوفية بااالعراق ،وأظهاارت الد ارس ااة وجااود أثاار إيجااابي لتمك ااين
العاملين في سلوك وأداء العاملين و عمليات التطوير التنظيمي ،وأوصت الدراسة بإعداد الدراسات البحثياة
فااي مختلااف المنظمااات حااول التطااوير التنظيمااي إليجاااد أهاام العواماال والمقومااات التااي تااؤدي إلااى نجاااح

المنظمات في تحقيق أهدافها.

الدراسات األجنبية:
 -1دراسة ) (Grue,2013بعنوان:
Emotional Intelligence in Organizational Development.

الذكاء العاطفي وعالقته بالتطوير التنظيمي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الذكاء العاطفي فاي عملياة التطاوير التنظيماي ،واساتخدم

الباحث المنهجين الوصفي والكمي بطريقة " "Q meThodفي اختيار عينة الد ارساة ،وطبقات هاذه الد ارساة
عل ااى عين ااة مكون ااة م اان ( )18ف اارداً ،وأظه اارت أن هن اااك آراء مختلف ااة ح ااول التط ااوير التنظيم ااي ،ويمك اان

توضيحها بزيادة تطوير الذكاء العاطفي للعاملين ،وأوصت التركيز علىعملياتالنمو والتطور للعاملين فيها.
 -2دراسة ) (Androniceanu,2013بعنوان:
Motivation of Human Resources for Sustainable Organizational Development.

تحفيز الموارد البشرية لتحقيق االستدامة للتطوير التنظيمي.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف علااى دور تحفيااز الم اوارد البشارية فااي تحقيااق االسااتدامة للتطااوير
التنظيمااي ،واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي ،وتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان ( )1000موظااف فااي

ثااالث منظمااات كبي ارة بمدينااة بوخارساات الرومانيااة ،وجمعاات البيانااات ماان عينااة مقاادارها ( )460موظف ااً،
وأظهاارت الد ارسااة ضاارورة االهتمااام بتحفيااز الم اوارد البش ارية ماان خااالل تحسااين المناااخ التنظيمااي وتخفيااف

الضغوط الوظيفية ،ومنح الحوافز التشجيعية للحصول على االستدامة للتطوير التنظيمي ،وأوصت بتحفيز
الموارد البشرية وتحسين المناخ التنظيمي للمساهمة في ارتفاع مستوى التطوير التنظيمي المستدام.

 -3دراسة ) )Khan et al,2011بعنوان:
Impact of Training and Development on Organizational Performance.

أثر التدريب والتطوير على األداء التنظيمي.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف علااى تااأثير التاادريب والتطااوير التنظيمااي علااى األداء ،واسااتخدم

الب اااحثون الم اانهج الوص اافي التحليل ااي ،وطبق اات ه ااذه الد ارسا اة عل ااى عين ااة مكون ااة م اان ( )100موظ ااف م اان
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منظمااات مختلفااة فااي مدينااة إسااالم آباااد الباكسااتانية ،وأظهارت الد ارسااة أن التاادريب والتطااوير يساااهمان بقااوة

فااي زيااادة مسااتوى األداء الااوظيفي ،وأوصاات بتااوفير التاادريب الجيااد للمااوظفين النعاكاساااته بشااكل أو ب اآخر
على أداء المنظمة ككل.
جدول رقم( )4يوضح األوزان النسبية لمتغير التطوير التنظيمي في الدراسات السابقة
الدراسة

التطوير التنظيمي

المحك المعتمد

صرصور2017،

مرتفع

أكبر من %84 -%68

أبو جزر2016،

مرتفع

أكبر من %84 -%68

الهور وسليمان2015،

متوسط

أكبر من %68 -%52

مطر2015،

مرتفع

أكبر من %84 -%68

أبو عمرة2012،

متوسط

أكبر من %68 -%52

شلبي2011،

مرتفع

أكبر من %84 -%68

سليمة 2018

مرتفع

أكبر من %84 -%68

العايدي والجبوري 2017

متوسط

أكبر من %68 -%52

أحمد 2016

مرتفع

أكبر من %84 -%68

شمروخ2015،

مرتفع

أكبر من %84 -%68

دراركة ومحمود2014،

مرتفع

أكبر من %84 -%68

محمد علي وآخرون2013،

مرتفع جدا

أكبر من % 84

2013،Grue

مرتفع

أكبر من %84 -%68

2013،Androniceanu

مرتفع

أكبر من %84 -%68

2011،Khan et al

مرتفع

أكبر من %84 -%68
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المحور الثالث :دراسات تتعلق بالقوة التنظيمية والتطوير التنظيمي معاً:
الدراسات المحلية:

 .1دراسة (األغا )2010،بعنوان :القيادات اإلدارية ودورهـا فـي إحـداث التطـوير والتغييـر التنظيمـي
اإليجابي في البنوك العاملة في قطاع غزة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور العالقات اإلدارية في إحداث التطوير والتغيير التنظيمي
اإليجابي على مستوى األفراد والجماعات في البنوك والمصارف التجارية العاملاة فاي قطااع غازة ،واساتخدم

الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي واالسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات ،وتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان القيااادات

اإلدارية في المستويات الثالثة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة وعددهم ( )630موظفااً ،وجمعات

البيانات من عينة عشوائية طبقياة مقادارها ( )245موظفااً وموظفاة ،وأظهارت الد ارساة أن الانمط الساائد فاي

البن ااوك ه ااو ال اانمط ال ااديموقراطي ،وأن هن اااك دو اًر كبيا ا اًر للقي ااادات اإلداري ااة ف ااي إح ااداث التط ااوير والتغيي اار
اإليجااابي فااي البنااوك فااي قطاااع غ ازة علااى مسااتوى األف اراد والجماعااات والتنظاايم ،وأوصاات بزيااادة االهتمااام
بتطوير القيادات اإلدارية في البنوك المبحوثاة مان خاالل عملياة التادريب واإلعاداد والتأهيال بماا ينساجم ماع

عملهم في المستويات اإلدارية الثالثة.

 .2دراسـة (عبـد اإللـه )2006،بعنـوان :واقـع الثقافــة التنظيميـة السـائدة فـي الجامعـات الفلســطينية
بقطاع غزة وأثرها على مستوى التطوير التنظيمي للجامعات.

ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى ن ااوع الثقاف ااة التنظيمي ااة الس ااائدة ومنه ااا (ثقاف ااة الق ااوة) ف ااي

الجامعاات الفلسااطينية وأثرهااا علاى مسااتوى التطااوير التنظيماي ،واسااتخدم الباحااث المانهج الوصاافي التحليلااي

واالس ااتبانة ك ااأداة لجم ااع البيان ااات ،وتك ااون مجتم ااع الد ارس ااة م اان أعض اااء مج ااالس الجامع ااات واألك اااديميين
واإلداريين وعددهم ( ،)1710وجمعت البيانات من عينة عشوائية طبقية مقدارها ( )340موظفاً ،وأظهارت

اختالف نوع الثقافة من جامعة ألخرى ،وأن هناك تفاوتااً فاي مساتوى التطاوير التنظيماي ،وأن هنااك عالقاة

ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااين الثقاف ااة التنظيمي ااة ومس ااتوى التط ااوير التنظيم ااي ،وأوص اات بتخف ااين شخص اانة
الق اررات اإلدارية ،وتعزيز العمل المؤسساتي.

الدراسات العربيــة:

 .1دراسـة (العـدواني )2014،بعنـوان :قـدرة القيـادة فـي إحـداث التطـوير التنظيمـي :دراسـة تطبيقيـة
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب -دولة الكويت

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين مدى ارتباط مهارات قادة التغييار وقادرتهم علاى إحاداث

التطااوير التنظيمااي بمجاالتااه المختلفااة بالمؤسسااات األكاديميااة واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي
واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة مان العااملين باديوان الهيئاة العاماة للتعلايم التطبيقاي
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والت اادريب وع ااددهم ( )755ع ااامالً ،وجمع اات البيان ااات م اان عين ااة عشا اوائية طبقي ااة مق اادارها ( )255موظفا ااً
وأظهاارت الد ارسااة وجااود عالقااة ارتباااط طرديااة ذات داللااة إحصااائية بااين مهااارات قااادة التطااوير التنظيمااي

والق اادرة عل ااى إح ااداث التط ااوير التنظيم ااي ،وأن هنا ااك معوق ااات ف ااي ق اادرة القي ااادات عل ااى إح ااداث التط ااوير
التنظيمي أهمهاا المعوقاات السالوكية والمعوقاات البشارية والمعوقاات التنظيمياة ،وأوصات الد ارساة باالساتفادة

من الموارد البشرية المتخصصة في مجال التطوير والتغيير التنظيمي.

 .2دراســة (محمــد وصــادق )2014 ،بعن ـوان :أثــر القــوة التنظيميــة فــي التغييــر التنظيمــي -دراســة
استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعة دهوك.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى تحديااد أثاار القااوة التنظيميااة بأبعادهااا (قااوة اإلجبااار ،القااوة الشاارعية ،قااوة

الخبرة ،القوة المرجعية ،قوة المكافأة) في التغيير التنظيمي في الكليات اإلنسانية في جامعة دهوك العراقية.
واساتخدم الباحثااان المانهج الوصاافي التحليلااي واالساتبانة كااأداة لجمااع البياناات ماان عينااة قصادية مكونااة ماان

( )47موظف ااً بدرجااة (عميااد ،معاااون عميااد ،ماادير ،رئاايس قساام) ،وأظهاارت الد ارسااة وجااود عالقااة ارتباااط
تأثير معنوياً للقوة التنظيمية في التغيير التنظيمي
معنوية بين القوة التنظيمية والتغيير التنظيمي ،وأن هناك
اً

فااي الكليااات المبحوثااة .وأوصاات الد ارسااة بتعزيااز الااوعي داخاال الكليااات المبحوثااة وعلااى المسااتويات كافااة
بأهمية التغيير من خالل إقامة ورشات العمل المتخصصة.

 .3دراســة (خروفــة )2010،بعن ـوان :قــوة القيــادة أداة لــدعم مجــاالت التغييــر التنظيمــي فــي بعــض
المنظمات الصناعية بمحافظة نينوى.

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى تحديااد عالقااة وأثاار قااوة القيااادة بأبعادهااا (قااوة اإلجبااار ،القااوة الشاارعية ،قااوة

الخب ارة ،القااوة المرجعيااة ،قااوة المكافااأة ،قااوة المعلومااات) فااي التغيياار التنظيمااي فااي الشااركة العامااة لألدويااة

والشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في محافظة نينوى .واستخدمت الباحثاة المانهج الوصافي التحليلاي
واالستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة قصدية مكونة من ( )56موظفاً بدرجة (مدير ،رئيس قسم ،رئايس

شعبة) ،وأظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط وأثر معنوياة باين قاوة القياادة والتغييار التنظيماي فاي الشاركات
الم ااذكورة ،وأوص اات باالهتم ااام ب ااالقوة التنظيمي ااة بوص اافها ع ااامالً م ااؤث اًر ف ااي إح ااداث التغيي اار التنظيم ااي ف ااي

الشركتين من خالل تعزيز مصادر القوة .
الدراسات األجنبية:

 .1دراسة (  )Falkheimer,2014بعنوان:
The Power of Strategic Communication in Organizational Development.

قوة االتصال االستراتيجي مع التطوير التنظيمي.

ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى عالق ااة ق ااوة االتص اااالت االس ااتراتيجية ،وأهميته ااا للتط ااوير
اافر لجها ااود
التنظيما ااي ،واسا ااتخدم الباحا ااث الما اانهج الوصا اافي التحليلا ااي ،وأظها اارت الد ارسا ااة أن هنا اااك تضا ا اً
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االتص ا اااالت االس ا ااتراتيجي ،وأن الق ا ااوة الش ا اارعية ه ا ااي ال ا اادافع الا ا ارئيس وراء زي ا ااادة االهتم ا ااام باالتص ا اااالت
االستراتيجية من أجل التطوير التنظيمي.
 .2دراسة ( )Ford,2006بعنوان:
Organizational Learning, Change and Power: Toward a Practice-Theory Framework.

التعلم والتغيير التنظيمي والقوة التنظيمية نحو الممارسة العملية
هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف علااى ممارسااات الماادراء التنفيااذين المااؤقتين والحاااليين فااي تحقيااق

اإلدارة الداعم ااة لل ااتعلم التنظيم ااي باإلض ااافة إل ااى الحف اااظ عل ااى التغيي اار التنظيم ااي م اان خ ااالل الت ااأثير للق ااوة

التنظيمي ااة الت ااي يعب اار عنه ااا بق ااوة الموق ااع ال ااوظيفي .وأظه اارت الد ارسا اة أن الجه ااود المبذول ااة ف ااي مس اااعدة
المشاركين على إدراك وتنفيذ القوة المتبادلة يساهم في تحسن كل من التعلم والتغيير التنظيمي.
 .3دراسة ( )Kirkebak & Tolsby,2006بعنوان:
The Power of Politics on Organizational Learning and Knowledge Creation.

دور قوة السياسات في التعلم التنظيمي وخلق المعرفة
هدفت هذه الدراسة إلى إظهار قوة السياسات في عملية التعلم التنظيمي ،ودورهاا فاي خلاق اإلباداع

والمعرف ااة ،وطبق اات ه ااذه الد ارس ااة عل ااى مجم ااوعتين مختلفت ااين بش ااكل جزئ ااي وكل ااي م اان ممثل ااي الشا ااركات

الصناعية النرويجية .وأظهرت الدراسة أن القوة التنظيمية متوفرة وتساهم في عملياة الاتعلم التنظيماي لزياادة
االبداع واالبتكار ،وأوصت بتحسين المناخ التنظيمي للمساهمة في تعزيز عمليات التعلم لدى الموظفين.
جدول رقم ( :)5يوضح العالقة بين القوة التنظيمية والتطوير التنظيمي في الدراسات السابقة
الدراسة

العالقة أو األثر بين المتغيرين

العدواني2014،

وجود عالقة

محمد وصادق2014،

وجود أثر

خروفة2010،

وجود عالقة وأثر

األغا2010،

وجود أثر

عبد اإلله2006،

وجود عالقة

Falkheimer,2014

وجود أثر

Ford,2006

وجود أثر

Kirkebak & Tolsby ,2006

وجود أثر
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التعقيب على الدراسات السابقة:

ماان خ ااالل اسااتعران الد ارس ااات السااابقة ،تتض ااح أهمي ااة القااوة التنظيمي ااة والتطااوير التنظيم ااي ف ااي

مختلااف المجتمعااات اإلحصااائية ماان المؤسسااات العامااة ومؤسسااات التعلاايم العااالي والربحيااة وغياار الربحيااة
وغيرها .وتأتي أهمية هذه الدراسة في كونها األولى فلسطينياً – على حاد علام الباحثاة  -التاي تتنااول القاوة

التنظيمية والتطوير التنظيمي معاً.

 وفيمااا يخااص الد ارسااات التااي تناولاات القااوة التنظيميااة ،فنجااد أن هناااك العديااد ماان الد ارسااات تناولاات
الق ااوة التنظيمي ااة  ،ف اانالحظ أن ه ااذه الد ارس ااة تتف ااق م ااع ك اال الد ارس ااات ف ااي اس ااتخدام متغي اار الق ااوة

التنظيمية كمتغير مستقل ،وفي استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وأن هنااك د ارساة محلياة واحادة
فقط في الدراسات السابقة تناولت القوة التنظيمية وهي د ارساة (زيدياة )2007،التاي تتفاق معهاا فاي

استخدام بعدي (القوة الشرعية ،قوة الخبرة).

 وفي الدراسات العربية واألجنبية نجد أن هناك تنوعاً في استخدام األبعاد فتتفق هذه الد ارساة بشاكل
كام اال ف ااي األبع اااد المس ااتخدمة (الق ااوة الش اارعية ،ق ااوة المعلوم ااات ،ق ااوة الخبا ارة ،ق ااوة االرتب اااط ،الق ااوة

المرجعية) مع دراسات كل من (أنور ،) Ball et al2008 ،2014وتتفق مع دراسة ( Yahaya
 ،et al,2011الخشاالي ،2006ساارة وأحماد ،2018الزبيادي ،2017عماران ) 2017فاي األبعااد

التالية (القوة الشرعية ،قاوة الخبارة ،قاوة المرجعياة) وماع د ارساات كال مان (إماام وعباد الحكام،2015

أبو زيد  ،2010الخشالي ،2006شريف وعبد  ،2015حسانين Altinkurt & Yilmaz ،2013

 )2012فااي كاال ماان بعاادي القااوة الشاارعية وقااوة الخب ارة ،وتتفااق هااذه الد ارسااة مااع د ارسااات كاال ماان

(عبااد السااتار ،2014دوسااة وحسااين،Gadot & Beeri 2011, Alapo 2018 ،2009
 )Zagiani et al2013 ،Kolkowska & Dhilson2008فااي اسااتخدام القااوة التنظيميااة

كمتغير ،وتختلف معهم في استخدام أبعاد القوة التنظيمية.

 أمااا فااي الد ارسااات المتعلقااة بااالتطوير التنظيمااي ،فقااط أظهاارت الد ارسااات السااابقة أهميااة التطااوير
التنظيمي من خالل المتغيارات التنظيمياة المختلفاة التاي تمات د ارساتها مثال (التحليال االساتراتيجي،

اإلدارة االلكترونيااة ،دور القيااادات الشااابة ،ساايجما سااتة ،اإلبااداع اإلداري ،تمكااين العاااملين ،الااذكاء

العاطفي وغيرها).

 وتتف ااق ه ااذه الد ارس ااة م ااع ك اال الد ارس ااات الس ااابقة المحلي ااة والعربي ااة واألجنبي ااة ف ااي د ارس ااة التط ااوير
التنظيماي كمتغيار تاابع ماا عادا د ارساة كال مان (شامروخ  )Khan et al 2011 ،2014وفيهماا
متغير مستقالً وتدرسان عالقتاه ماع كال مان تحقياق الجاودة الشااملة واألداء
كان التطوير التنظيمي
اً

التنظيمااي علااى الترتيااب ،فيم اا تناولاات د ارسااتا (باحاااذق وآخاارون ،2015الروقااي )2014معوقااات
التطوير التنظيمي.
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 وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت المتغيرين معاً ،فتتفق هذه الدراسة مع كل الدراسات فاي تنااول

القااوة التنظيميااة كمتغياار مسااتقل والتطااوير التنظيمااي كمتغياار تااابع ،وتتفااق مااع د ارسااة (عبااد اإللااه

 )Falkheimer 2014, Kirkebak & Tolsby 2006, ،2006فاي المتغيار المساتقل وهاو

الق ااوة التنظيمي ااة الت ااي تع ااد ف ااي تل ااك الد ارس ااة أح ااد أبع اااد الثقاف ااة التنظيمي ااة ،وم ااع د ارس ااة (خروف ااة،
 )2010في استخدام أبعاد القوة التنظيمياة وهاي (القاوة الشارعية ،قاوة المعلوماات ،قاوة الخبارة ،القاوة
المرجعية) وتتفق مع دراسة (العدواني )2014،في استخدام بعدي القوة المرجعية وقوة االرتباط.

 وتتف ااق م ااع د ارس ااات ك اال م اان (محم ااد وص ااادق ،2014األغ ااا )Ford,2006 ،2010ف ااي د ارس ااة
العالقة بين القوة التنظيمية والتطوير والتغيير التنظيمي وان كانت في د ارسة (األغا )2008،قد تم
تناولها من خالل أنواع القيادة المختلفة (القيادة الديمقراطية ،القيادة البيروقراطية ،القيادة الحرة.

خالصة الدراسات السابقة وميزة هذه الدراسة:
 اعتبرت الدراسات السابقة أن ارتفاع مستوى القوة التنظيمية في المنظمات يؤدي لمزياد مان النجااح
وتحقيق األهداف االستراتيجية المرسومة ،وأنه ينعكس على أداء العاملين بالشكل اإليجاابي وزياادة

مستوى اإلنتاجية.

 أظه اارت الد ارس ااات الس ااابقة أن التط ااوير التنظيم ااي م اان المف اااهيم الت ااي تالق ااي اهتماما ااً كبيا ا اًر ف ااي
المجتمعات المختلفة ،ويؤثر بشكل فعال على العديد من المتغيرات التنظيمية.

 ندرة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت عالقاة القاوة التنظيمياة باالتطوير التنظيماي ،ماا يجعال
هذه الدراسة تختلف عما سبق في كونها -على حد علم الباحثة -ستدرس العالقة واألثر بين القاوة

التنظيميااة وبأبعادهااا المعتماادة فااي هااذه الد ارسااة (القااوة الشاارعية ،قااوة المعلومااات ،قااوة الخب ارة ،قااوة
االرتباط ،القوة المرجعية) والتطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 عينة الدراسة هي عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة المكون مان الماوظفين اإلدارياين بدرجاة
رئايس قسام فااأعلى فاي الجامعاات الفلسااطينية الاثالث الكبارى (جامعااة األزهار ،الجامعاة اإلسااالمية،

جامعة األقصى).
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الفجوة البحثية:
جدول رقم( :)6تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية والجوانب اإلضافية للدراسة
أهم نتائج الدراسات السابقة
.1

رك ا ا ا ا اازت عل ا ا ا ا ااى المتغي ا ا ا ا اار

المس ا ااتقل :عالق ا ااة الق ا ااوة التنظيمي ا ااة
بمتغيا ا ارات متع ا ااددة عل ا ااى اعتباره ا ااا

الباحثا اة -الت ااي تناول اات العالق ااة الفلسطينية بقطاع غزة ،من خالل:

بين متغيرات الدراسة الحالية .1 .التعرف على واقع القوة التنظيمية في

فااي أخاارى وماان المتغي ارات التااي تاام

.2

ربطهااا بااالقوة التنظيميااة(:المتغياارات

فلسا ا ااطينية جمعا ا اات با ا ااين القا ا ااوة وجهة نظر الموظفين اإلداريين.

الشخصية ،إدارة الصراع التنظيمي،

اكل .التعرف على واقع التطوير التنظيمي في
التنظيمي ا ا ااة أو أبعاده ا ا ااا بشا ا ا ا 2

الهويا ا ا ا ا ا ا ااة التنظيميا ا ا ا ا ا ا ااة ،األما ا ا ا ا ا ا ااان

مباشر مع التطوير التنظيمي.

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من

التنظيميا ا ا ا ا ااة ،اإلبا ا ا ا ا ااداع الا ا ا ا ا ااوظيفي

الد ارس ا ااات السا ا ااابقة ما ا اان حيا ا ااث .3

وغيرها).

شاامولية األبعاااد أو العالقااة فيمااا التنظيمية

وكا ااان مجا ااال التطبيا ااق( جامعا ااات،

ب ا ا ا ا ااين المتغيا ا ا ا ا ارات ،حي ا ا ا ا ااث إن التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع

 .2ركا ا اازت علا ا ااى المتغيا ا اار التا ا ااابع:

األبع ا ا اااد دون اآلخ ا ا اار ،أو أنه ا ا ا4اا .التعرف على تأثير القوة التنظيمية في

وذل ا ااك بقياس ا ااه ،وعالقت ا ااه كت ا ااابع أو

اعتمدت علاى العالقاة باين القاوة تعزيز عمليات التطوير التنظيمي في

مس ا ا ا ااتقل م ا ا ا ااع متغيا ا ا ا ارات مختلف ا ا ا ااة

التنظيمية ومتغيرات أخرى.

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من

االلكترونيا ااة ،سا اايجما سا ااتة ،تمكا ااين

اث .الكشف عن الفروق حول القوة التنظيمية
الد ارس ا ااات السا ا ااابقة ما ا اان حيا ا ا 5

العاملين ،الذكاء العاطفي).

الهاادف ومجااال التطبيااق .حيااث من وجهة نظر المبحوثين تبعاً للمتغيرات

الوظيفي،سا ا ا ا ا ا ا ا االوكيات المواطنا ا ا ا ا ا ا ا ااة

و ازرات ،بنوك ،شركات خاصة).

منها(التحلي ا اال االس ا ااتراتيجي ،اإلدارة

-

قلا ا ا ااة ونا ا ا اادرة الد ارسا ا ا ااات اهتما اات بد ارسا ااة أثا اار القا ااوة التنظيميا ااة فا ااي

بشا ااكل عا ااام – علا ااى حا ااد عل ا اام تعزيا ااز التطا ااوير التنظيما ااي فا ااي الجامعا ااات

مساتقلة فاي بعاان الد ارساات وتابعااة

-

الفجوة البحثية
.1

الدراسة الحالية

وكا ا ا ااان مجا ا ا ااال التطبيق(مؤسسا ا ا ااات
ش ا ا ا ا ا اابابية ،ش ا ا ا ا ا ااركات اتص ا ا ا ا ا اااالت،
جامعات ،بلديات ،شركات أدوية).

.3

ع ا ا ا ا اادم وج ا ا ا ا ااود د ارس ا ا ا ا ااة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من

تختل ا ا ااف الد ارس ا ا ااة م ا ا ااع وجهة نظر الموظفين اإلداريين.
العالقة

معرفة
وتعزيز

بين

عمليات

القوة
التطوير

معظمهاا إماا اعتمادت علاى أحاد غزة من وجهة نظر الموظفين اإلداريين.

.4

تختلا ا ا ا ااف ما ا ا ا ااع معظا ا ا ا اام وجهة نظر الموظفين اإلداريين.

ال يوجاد د ارساة فلساطينية ركازت الشخصية والوظيفية.
على مجاال تطبياق هاذه الد ارس6اة .الكشف

عن

الفروق

حول

التطوير

وهااو المااوظفين اإلداريااين بدرجااة التنظيمي من وجهة نظر المبحوثين تبعاً

رئيس قسم فأعلى في الجامعات للمتغيرات الشخصية والوظيفية.

 .7تقديم توصيات لتعزياز القاوة التنظيمياة لادى

الفلسطينية.

الع اااملين ف ااي الجامع ااات الفلس ااطينية ورف ااع

مسا ا ا ا ا ااتوى التطا ا ا ا ا ااوير التنظيما ا ا ا ا ااي داخا ا ا ا ا اال
الجامعات.
المصدر :من إعداد الباحثة
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أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وصياغة تساؤالتها.
 االستفادة من الدراسات السابقة في صياغة الفرضيات واختيار المتغيرات.

 االستفادة من الدراسات السابقة في اختيار منهج الدراسة واألساليب اإلحصائية وكيفية تحليل
البيانات في هذه الدراسات.

 االستفادة من الدراسات السابقة في عرن اإلطار النظري.
 االستفادة من الدراسات السابقة في تكوين االستبانة.

 االستفادة من الدراسات السابقة في الربط بين النتائج والمقارنة مع نتائج هذه الدراسة.
 االستفادة من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة لتوفير الوقت والجهد.

ملخص الفصل الثالث :

تناااول هااذا الفصاال مجموعااة ماان الد ارسااات السااابقة التااي تناولاات جوانااب هااذه الد ارسااة بمتغيريهااا

المسااتقل القااوة التنظيميااة ،والتااابع تعزيااز التطااوير التنظيمااي .واستعرضاات الباحثااة عااددا ماان الد ارسااات التااي

تناولت القوة التنظيمية ،والدراسات التي تناولت تعزيز التطوير التنظيمي ،والدراسات التي ربطات باين القاوة
التنظيمي ااة وتعزي ااز التط ااوير التنظيم ااي .كم ااا ص اانفت الباحث ااة الد ارس ااات ف ااي ك اال ج اازء م اان األجا ازاء لثالث ااة
تصاانيفات (محليااة ،عربيااة ،أجنبيااة) ،حيااث القاات الباحثااة قصااو اًر فااي الد ارسااات المحليااة التااي تناولاات القااوة

التنظيمياة وعالقتهااا بااالتطوير التنظيمااي .وفااي ختااام الفصال عقباات الباحثااة علااى الد ارسااات السااابقة ،وبيناات

مدى تميز هاذه الد ارساة عان تلاك الد ارساات وأوجاه االساتفادة منهاا ،وسايتم االنتقاال إلاى الفصال ال ارباع الاذي

سيتحدث عن طريقة إجراء الدراسة والمنهجية وأداة الدراسة ....إلخ
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 المقدمة.

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

 أوالً :منهج الدراسة.
 ثانياً :مجتمع الدراسة.
 ثالثاً :عينة الدراسة.
 رابعاً :أداة الدراسة.
 خامساً :خطوات بناء االستبانة.
 سادساً :صدق االستبانة.
 سابعاً :ثبات االستبانة.
 ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة.

المقدمة:

تعد منهجياة الد ارساة واجراءاتهاا محاو ار رئيساا ياتم مان خاللاه إنجااز الجاناب التطبيقاي مان الد ارساة،

وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي ياتم

تفساايرها فااي ضااوء أدبيااات الد ارسااة المتعلقااة بموضااوع الد ارسااة ،وبالتااالي تحقااق األهااداف التااي تسااعى إلااى
تحقيقها.
وبناااء عل ااى ذل ااك تن اااول ه ااذا الفص اال وصاافا للما انهج المتب ااع ومجتم ااع وعين ااة الد ارس ااة ،وك ااذلك أداة
الد ارس ااة المس ااتخدمة وطريق ااة إع اادادها وكيفي ااة بنائه ااا وتطويره ااا ،وم اادى ص اادقها وثباته ااا ،وينته ااي الفص اال
بالمعالجااات اإلحصااائية التااي اسااتخدمت فااي تحلياال البيانااات واسااتخالص النتااائج ،وفيم اا يلااي وصااف لهااذه

اإلجراءات.

أوالً :منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي تحااول مان خاللاه وصاف

الظااهرة موضاوع الد ارساة ،وتحليال بياناتهاا ،والعالقاة باين مكوناتهاا واآلراء التاي تطارح حولهاا والعملياات التاي
تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

ويعارف الحمااداني ( )100:2006الماانهج الوصاافي التحليلاي بأناه "المانهج الااذي يساعى لوصااف

الظ اواهر أو األحااداث المعاص ارة ،أو الراهنااة فه او أحااد أشااكال التحلياال والتفسااير الماانظم لوصااف ظاااهرة أو
مشااكلة ،ويقاادم بيانااات عاان خصااائص معينااة فااي الواقااع ،وتتطلااب معرفااة المشاااركين فااي الد ارسااة والظاواهر

التي ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".
وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسيين للمعلومات:

 .1المصـادر الثانويــة :حيااث تام معالجااة اإلطاار النظااري للد ارساة ماان مصاادر البيانااات الثانوياة والتااي
تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث
والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
 .2المصــادر األوليــة :لمعالجااة الجوانااب التحليليااة لموضااوع الد ارسااة لجااأت الباحثااة إلاى جمااع البيانااات
األولية من خالل االستبانة كأداة للدراسة ،صممت خصيصاً لهذا الغرن.

ثانياً :مجتمع الدراسة:

وبناء على مشكلة الدراسة
مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث،
ً
وأهادافها فااإن المجتماع المسااتهدف يتكاون ماان الماوظفين اإلداريااين بدرجاة رئاايس قسام فااأعلى فاي الجامعااات

الفلسطينية الثالث الكبرى في قطاع غزة (اإلسالمية ،واألزهر ،واألقصاى) ،والباالغ عاددهم ( )311موظفااً،
والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الجامعة.
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جدول ( :) 7يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الجامعة
العدد

الجامعة

النسبة المئوية %

جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية
جامعة األقصى
المجموع
المصدر( :دائرة شؤون الموظفين بالجامعات)2017،

ثالثاً :عينة الدراسة:
 العينة االستطالعيةتكون اات عين ااة الد ارس ااة االس ااتطالعية م اان  30موظفا ااً ،ت اام اختي ااارهم بغ اارن تقن ااين أداة الد ارس ااة،

والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية ،وقد تم إدخالهم في التحليل النهائي نظ ار لعادم وجاود
مشاكل بالصدق والثبات وصغر حجم مجتمع الدراسة ،وقد تم توزيعها حسب النسب المئوية لكل جامعة.
 العينة األصلية "الفعلية":تاام اسااتخدام طريقااة العينااة العشاوائية الطبقيااة حسااب الجامعااة ،حيااث تاام توزيااع  174اسااتبانة علااى

مجتمع الدراسة وقد تم استرداد  139استبانة بنسبة  ،%80وقد تام حسااب حجام العيناة مان المعادلاة اآلتياة
(:)Moore,2003
2

)(1

 Z 
n 

 2m 

حيث:
 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم (مثالً Z=1.96 :لمستوى داللة .)   0.05
ويعبر عنه بالعالمة العشرية (مثالً) 0.05 :
 :Mالخطأ الهامشيُ :
يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
)(2

nN
N  n 1

= ُالم َعدل n

حيث  Nتمثل حجم المجتمع
باستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
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الم َعدل باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
حيث إن مجتمع الدراسة  ،N =311فإن حجم العينة ُ
384 * 311
 174
311  384  1

وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي

= ُالم َعدل n

174

موظفاً.

وعليه يصبح توزيع عينة الدراسة على النحو التالي:
جدول ( :) 8يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة
الجامعة

عدد االستبانات الموزعة

جامعة األزهر

60

الجامعة اإلسالمية

58

جامعة األقصى

56

المجموع

174

رابعاً :أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة حول أثر القوة التنظيمية على تعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة " ،حيث تتكون من ثالثة أقسام رئيسة هي:
 القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيبين (الجامعة ،الجنس ،العمر،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).

 -القسم الثاني :وهو عبارة عن تعزيز التطوير التنظيمي ،ويتكون من  24فقرة.

 القسم الثالث :وهو عبارة عن القوة التنظيمية ،ويتكون من  38فقرة ،موزعةً على  5مجاالت هي: oالمجال األول :القوة الرسمية ،ويتكون من ( )8فقرات.

 oالمجال الثاني :قوة المعلومات ،ويتكون من ( )8فقرات.
 oالمجال الثالث :قوة االرتباط ،ويتكون من ( )6فقرات.
 oالمجال الرابع :قوة الخبرة ،ويتكون من ( )8فقرات.

 oالمجال الخامس :القوة المرجعية "القدوة" ،ويتكون من ( )8فقرات.
وقااد تاام اسااتخدام مقياااس ليكاارت الخماسااي لقياااس اسااتجابات المبحااوثين لفق ارات االسااتبيان حسااب
جدول (:)9
جدول ( :)9درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الدرجة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

1

2

3

4

5
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خامساً :خطوات بناء االستبانة:

تاام إعااداد أداة الد ارسااة لمعرفااة " أثاار القااوة التنظيميااة علااى تعزيااز التطااوير التنظيمااي فااي الجامعااات

الفلسطينية بقطاع غزة " ،وذلك باتباع الخطوات التالية لبناء االستبانة:

 -1االطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الد ارساة ،واالساتفادة منهاا
في بناء االستبانة وصياغة فقراتها.

 -2استشارة عدد من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت االستبانة وفقراتها.
 -3تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 -5تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.

 -6تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.

 -7تم عرن االستبانة على ( )8محكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة األزهر ،والجامعاة
اإلسالمية ،ملحق رقم (.)2

 -8ف ااي ض ااوء آراء المحكم ااين ت اام تع ااديل بع اان فقا ارات االس ااتبانة م اان حي ااث الح ااذف أو اإلض ااافة
والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتها النهائية ،ملحق رقم (.)1

سادساً :صدق االستبانة:

يقصااد بالصاادق "شاامول االستقصاااء لكاال العناصاار التااي يجااب أن تاادخل فااي التحلياال ماان ناحيااة،

ووضااوح فقراتهااا ومفرداتهااا ماان ناحيااة ثانيااة ،بحيااث تكااون مفهومااة لكاال ماان يسااتخدمها" (عبياادات وآخاارون،

 .)179:2001وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -1رأي المحكمين "الصدق الظاهري":

اددا مان المحكماين المتخصصاين فاي مجاال الظااهرة
يقصد برأي المحكماين "هاو أن يختاار الباحاث ع ً

أو المشااكلة موضااوع الد ارسااة" (الجرجاااوي )107 :2010،حيااث تاام عاارن االسااتبانة علااى مجموعااة ماان

المحكمااين تألفاات ماان  8متخصصااين فااي إدارة األعمااال وأسااماء المحكمااين بااالملحق رقاام ( ،)2وقااد أخااذت

الباحث اة ب اآراء المحكمااين وأجاارت مااا يلاازم ماان حااذف وتعااديل فااي ضااوء المقترحااات المقدمااة ،وبااذلك خاارج
االستبيان في صورته النهائية  -انظر الملحق رقم (.)1

 -2صدق المقياس:
أ.

االتساق الداخلي Internal Validity

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كال فقارة مان فقارات االساتبانة ماع المجاال الاذي تنتماي

إليه هذه الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معاامالت االرتبااط
بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
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يوضاح جادول ( )10معامال االرتبااط باين كال فقارة مان فقارات مجاال " تعزياز التطاوير التنظيمااي "

والدرجااة الكليااة للمجااال ،والااذي يبااين أن معااامالت االرتباااط المبينااة دالااة عنااد مسااتوى معنويااة α≥ 0.05
وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ( :)10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تعزيز التطوير التنظيمي " والدرجة الكلية للمجال

.3

لالرتباط

.2

تسعى الجامعة الستكشاف المشاكل المحتملة
تهتم الجامعة بدراسة مكونات بيئة الجامعة الداخلية مثل القيادة والحوافز
وعالقات العمل

.4

تهتم الجامعة بدراسة مكونات بيئة الجامعة الخارجية مثل التطورات البيئية

.5

أهداف الجامعة واضحة ومحددة للجميع

.6

تستثمر الجامعة مواردها البشرية على أكمل وجه

.7

تستثمر الجامعة مواردها المادية على أكمل وجه

.8

تقيس الجامعة مدى تحقيقها ألهدافها

.9

إجراءات الجامعة في معامالتها سهلة وبسيطة يدركها الموظفون

.10

يوجد أنظمة ولوائح يتم العمل بها في تنفيذ المهام الوظيفية

.11

تستخدم نماذج العمل بشكل كامل في تنفيذ المهام

.12

توجد إجراءات رقابية وتدقيقية واضحة في المعامالت اإلدارية

.13

يتم التنسيق بين الوحدات اإلدارية بسالسة

.14

تهتم الجامعة بتشكيل فرق العمل كأسلوب القتراح األفكار ووضع الحلول

المناسبة

.15

تهدف الجامعة إلى إشراك العاملين في اتخاذ الق اررات

.16

يوجد هيكل تنظيمي يتناسب مع األهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها

.17

يوجد توصيف وظيفي يحدد واجبات ومسئوليات كل وظيفة

.18

يوجد تخطيط متواصل لمواكبة التطورات المستقبلية

.19

تدرب الجامعة موظفيها في مجال البرمجيات والتقنيات

.20

يوجد كادر بشري مؤهل في الجامعة قادر على تحقيق أهداف الجامعة

.21

يدرك الموظفون أهمية التطوير والتغيير التنظيمي

.22

تحرص الجامعة على تقديم الحوافز المادية والمعنوية للموظفين

.23

يتقبل الموظفون عمليات التغيير في الجامعة

.24

يوجد معايير واضحة ومحددة الختيار العاملين

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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معامل بيرسون

.1

توجد رؤية ورسالة واضحة للجامعة

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

يوضح جدول ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القوة الرسمية " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقاً لما وضع لقياسه.

جدول ( : )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "القوة الرسمية" والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

.3

يمكنني الطلب من الموظفين التعاون في قضايا العمل

.2

().Sig

.1

يتم تفويضي الصالحيات التي تمكنني من تغيير بعن إجراءات العمل في الجامعة

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

يمكنني إصدار تعليمات العمل للموظفين

يمكنني تفوين بعن الصالحيات للموظفين

.4

يخولني موقعي الوظيفي صالحيات تغيير بعن إجراءات العمل في الجامعة

.5

يمكنني استخدام السلطة إلدارة وحل الصراع بين الموظفين

.6

يستلزم موقعي الوظيفي تحمل مسئوليات ومهام أخرى

.7

يجعلني مركزي الوظيفي أؤدي دو اًر محورياً في عمل الجامعة

.8

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "قوة المعلومات" والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقاً لما وضع لقياسه.

جدول ( :)12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " قوة المعلومات " والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

.3

أمتلك معلومات تفصيلية عن نظام العمل

.2
.4
.5
.6
.7
.8

يتيح لي موقعي الوظيفي التحكم في تدفق البيانات والمعلومات
يزودني رئيسي في العمل بمقترحات جيدة تتعلق بأنظمة العمل

يطلعني رئيسي في العمل على معارفه الوظيفية المرتبطة بمهامي

يزودني رئيسي في العمل بمعلومات مهمة ومفيدة عن كيفية تنفيذ العمل

تساهم المعلومات المتوفرة لدي في تحسين األداء الوظيفي
أسعى أن تكون المعلومات متوفرة وفي متناول الموظفين

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05
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().Sig

.1

أتمتع بالقدرة على تجميع المعلومات المهمة والمؤثرة في أداء الجامعة

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

يوضح جدول ( )13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "قوة االرتباط" والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر

المجال صادقاً لما وضع لقياسه.

جدول ( :)13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " قوة االرتباط " والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

 .1أمتلك عالقات جيدة مع كافة أصحاب المصالح في الجامعة
 .2أحظى بدعم المستويات اإلدارية العليا في الجامعة

أؤدى دو اًر حيوياً ومحورياً في الجامعة تحت دعم وتأييد المستويات اإلدارية
.3
العليا
 .4أتمتع بشبكة عالقات واسعة مع أصحاب القرار داخل وخارج الجامعة
 .5أتبادل األفكار ووجهات النظر مع المتنفذين من أصحاب القرار
.6

الدعم والتأييد من قبل أصحاب القرار في الجامعة يساهم في إنجاز العمل

وتحقيق األهداف

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضااح جاادول ( )14معاماال االرتباااط بااين كاال فق ارة ماان فق ارات مجااال "قااوة الخب ارة" والدرجااة الكليااة

للمجااال ،والااذي يبااين أن معااامالت االرتباااط المبينااة دالااة عنااد مسااتوى معنويااة  α≥ 0.05وبااذلك يعتباار

المجال صادقاً لما وضع لقياسه.

جدول ( :)14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " قوة الخبرة " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

.3

تتصف المجاالت الوظيفية التي أشغلها بتنوعها

.2
.4
.5
.6
.7
.8

أقوم بتقديم النصائح المتعلقة بمشكالت العمل بشكل مستمر

تساهم خبرات المدير ومعلوماته في بناء العالقات القوية مع العاملين

تتضمن وظيفتي القيام بأنشطة عديدة ومتنوعة

يستخدم المدير خبراته السابقة في التأثير على الموظفين في الجامعة

أكسبتني مواقع عملي السابقة في الجامعة خبرات واسعة

يستخدم المدير خبراته في تشجيع الموظفين على استنباط أفكار جديدة

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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.1

يتم العمل باقتراحاتي المتالكي خبرة مهنية عالية

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

يوض ااح ج اادول ( )15معام اال االرتب اااط ب ااين ك اال فقا ارة م اان فقا ارات مج ااال "ق ااوة المرجعي ااة "الق اادوة" "

والدرجااة الكليااة للمجااال ،والااذي يبااين أن معااامالت االرتباااط المبينااة دالااة عنااد مسااتوى معنويااة α≥ 0.05
وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه.

جدول (:)15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " قوة المرجعية "القدوة" " والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

.1

يرغب موظفو الجامعة في إقامة عالقات شخصية معي

.3

يحترم موظفو الجامعة ق ارراتي في العمل

.2
.4
.5
.6
.7
.8

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

يؤيدني موظفو الجامعة لتأثرهم بشخصيتي وانجذابهم لي
أشعر بثقة موظفي الجامعة بي بشكل شخصي

أسعى لبناء سمعة حسنة بين الزمالء في الجامعة

يشعرني مديري بأهميتي وبأنني موضع احترام وتقدير

يقدم مديري مثاالً جيداً (قدوة) للموظفين اآلخرين
أتميز بقدرتي على بناء عالقات جيدة داخل وخارج الجامعة

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

ب .الصدق البنائي STructure Validity

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة

الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

يبين جدول ( )16أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً عند
مستوى معنوية  α≥ 0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول (:)16معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
معامل بيرسون

المجال

لالرتباط

تعزيز التطوير التنظيمي
القوة الرسمية

قوة المعلومات
قوة االرتباط

قوة الخبرة

القوة المرجعية "القدوة"

القوة التنظيمية

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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سابعاً :ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة "هو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية،

ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها ،أو ما هي درجة

اتساقه وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة" (الجرجاوي.)97 :2010،

وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's

 ،Alpha Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)17

جدول ( :)17معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد الفقرات

المجال

معامل ألفا كرونباخ

تعزيز التطوير التنظيمي
القوة الرسمية
قوة المعلومات
قوة االرتباط
قوة الخبرة
القوة المرجعية "القدوة"
القوة التنظيمية
جميع المجاالت معا

يتضااح ماان النتااائج الموضااحة فااي جاادول ( )16أن قيمااة معاماال ألفااا كرونباااخ مرتفعااة لكاال مجااال
حيااث تت اراوح بااين (

مرتفع ودال إحصائيا.

،

) ،بينمااا بلغاات لجميااع فق ارات االسااتبانة (

) ،وهااذا يعنااى أن الثبااات

وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق ( )1قابلة للتوزياع .وتكاون الباحثاة

قد تأكدت من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحتها وصالحيتها لتحليل النتاائج
واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تام تفرياغ وتحليال االساتبانة مان خاالل برناامج التحليال اإلحصاائي Statistical Package for
the Social Sciences
 اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تم اساتخدام اختباار كولمجاوروف  -سامرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختباار
ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)18
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جدول ( :)18يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة االختبار

المجال

القيمة االحتمالية
)(Sig.

تعزيز التطوير التنظيمي
القوة الرسمية
قوة المعلومات
قوة االرتباط
قوة الخبرة
القوة المرجعية "القدوة"
القوة التنظيمية
جميع مجاالت االستبانة

أظهاارت النتااائج الموضااحة فااي جاادول ( )18أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.لجميااع مجاااالت الد ارسااة

أكباار ماان مسااتوى الداللااة  0.05وبااذلك فااإن توزيااع البيانااات لهااذه المجاااالت يتبااع التوزيااع الطبيعااي حيااث تاام
استخدام االختبارات المعلمية الختبار فرضيات الدراسة.

وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري.

 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 .4اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ماا إذا كانات
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 .5معامال ارتبااط بيرسااون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيااس درجااة االرتبااط ،وقااد
استخدمته الباحثة لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة والعالقة بين المتغيرات.

 .6اختبار  Tفاي حالاة عيناة واحادة ( )T-Testلمعرفاة ماا إذا كاان متوساط درجاة االساتجابة قاد وصال
إلى درجة الحياد وهاي  3أم زادت أو قلات عان ذلاك .ولقاد تام اساتخدامه للتأكاد مان داللاة المتوساط
لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 .7نماوذج االنحادار الخطاي المتعادد ( ،)Multiple Linear Regression- Modelإليجااد تااأثير
المتغيرات المستقلة مجتمعة على التابع.

 .8اختبااار  Tفااي حالااة عينتااين ( )Independent Samples T-Testلمعرفااة مااا إذا كااان هناااك
فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.
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 .9اختبار تحليل التباين األحاادي )  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفاة ماا

إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر مان البياناات .اساتخدمته

الباحثة للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.

 .11اختبار  LSDلمقارنة المتوسطات البعدية.
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الفصل اخلامس
حتليل البيانات واختبار فرضيات
الدراسة ومناقشتها

 المقدمة.

 أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
 ثانياً :المحك المعتمد في الدراسة.
 ثالثاً :تحليل فقرات االستبانة.
 رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة.









المقدمة:

يتضاامن هااذا الفصاال عرضااً لتحلياال البيانااات واختبااار فرضاايات الد ارسااة ،وذلااك ماان خااالل اإلجابااة

عاان أساائلة الد ارسااة واسااتعران أباارز نتااائج االسااتبانة و التااي تاام التوصاال إليهااا ماان خااالل تحلياال فقراتهااا،

والوقوف على البيانات الشخصية للمستجيبين فيها ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصاائية للبياناات المتجمعاة
من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصاول علاى
نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
فيما يلي عرن لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
أ .توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة
جدول ( :)19توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة
الجامعة

عدد االستبانات عدد االستبانات
الموزعة

المستردة

النسبة المئوية
لالسترداد %

النسبة المئوية %

جامعة األزهر

60

45

75.0

32.4

الجامعة اإلسالمية

58

46

79.3

33.1

جامعة األقصى

56

48

85.7

34.5

المجموع

174

139

80

100.0

يتضااح ماان ج اادول ( )19أن مااا نساابته  %32.4م اان عينااة الد ارسااة يعمل ااون فااي جامعااة األزه اار،

 %33.1يعملااون فااي الجامعااة اإلسااالمية ،بينمااا  %34.5يعملااون فااي جامعااة األقصااى ،وقااد كان ات نساابة
استرداد االستبانات هي األعلى في جامعة األقصى بنسبة .%85.7

ت .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
جدول ( :)20توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
العدد

الجنس

النسبة المئوية %

ذكر
أنثى
المجموع

يتضح من جدول ( )20أن ما نسبته  %89.2من عينة الدراسة ذكور ،بينما  %10.8إناث ،وهذا

يعني أن نسبة الذكور من الموظفين اإلداريين العاملين بدرجة رئيس قسم فاأعلى فاي الجامعاات الفلساطينية

الثالث الكبرى في قطاع غزة (اإلسالمية ،واألزهر ،واألقصى) هي األكبر.
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وترى الباحثة أن ذلك يعود إلاى العاادات والتقالياد الساائدة فاي المجتماع الفلساطيني والتاي فاي كثيار

من األحيان تفضل الذكور على اإلناث في العمل ،باعتبارهم أكثر تحمالً لضاغوط وظاروف العمال ،وهاذا
يجعل عدد العامالت اإلناث أقل من عادد العااملين الاذكور ،وتتوافاق هاذه البياناات ماع التقاارير اإلحصاائية
الصااادرة عاان الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني ،حيااث أصاادر الجهاااز تقري ا اًر فااي 2018م فااي اليااوم
العالمي للسكان أشار فيه إلى وجود فجوة كبيرة بين الذكور واإلناث في نسابة المشااركة فاي القاوى العاملاة،

حيث بلغت النسبة  %68.6للذكور ،مقابل  %18.8لإلناث)www.pcbs.gov.ps(.

ث .توزيع عينة الدراسة حسب العمر

جدول ( :)21توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العدد

العمر

النسبة المئوية %

أقل من  25سنة
من  25إلى أقل من  35سنة
من  35إلى أقل من  45سنة
 45سنة فأكبر
المجموع

يتضح من جدول ( )21أن ما نسبته 5

 %52.5أعمارهم  45سنة فأكبر.

 %من عينة الدراسة أعمارهم أقل من  45سنة ،بينما

وترى الباحثة أن القيادة اإلدارية في الجامعات تتسم بالقدرة والحيوية والقابلية للتطوير التنظيمي،

وهي تجمع بين الطاقات والقدرات اإلبداعية والخبرات الكبيرة وبين روح التطوير والتحديث ما يساعدهم في
تبني مفاهيم وأساليب إدارية حديثة بمرونة وفعالية كبيرة.

ج .توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

جدول ( :) 22توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
العدد

المسمى الوظيفي

النسبة المئوية %

مساعد /نائب رئيس الجامعة
عميد
نائب /مساعد عميد
مدير
نائب /مساعد مدير
رئيس قسم
المجموع

يتضااح ماان جاادول ( )22أن مااا نساابته  %4.3ماان عينااة الد ارسااة مسااماهم الااوظيفي مساااعد /نائااب

رئ اايس الجامعا ااة %10.8 ،مسا ااماهم الاااوظيفي عمياااد %10.1 ،مساااماهم ال ااوظيفي نائ ااب /مسا اااعد عمياااد،

 %23.0مس ااماهم ال ااوظيفي م اادير %7.2 ،مس ااماهم ال ااوظيفي نائ ااب /مس اااعد م اادير ،و  %44.6مس ااماهم
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الوظيفي رئيس قسم ،وهذا يعني ضارورة التركياز علاى الماوظفين بدرجاة رئايس قسام حياث إنهام يشاكلون ماا
يقارب النصف تقريباً من العاملين في الجامعات الفلسطينية.

وتفســر الباحثــة النسااب المبينااة أنهااا تتناسااب مااع طبيعااة العماال المتشااعبة والمختلفااة فااي الجامعااات
ّ
التي تتطلب وجود هيكل تنظيمي يضم مواقع تنظيمية بالنسب المبينة .وتعازو الباحثاة ارتفااع نسابة رؤسااء
األقسام والمدراء من أفراد مجتمع الدراسة ألن طبيعة عمال الجامعاات وتعادد الكلياات والتخصصاات يحتااج

إلى تغطية وتلبية االحتياجات اإلدارية واألكاديمية ،وأيضاً األقساام والادوائر التاي تعناى بقضاايا واحتياجاات

الطالب .
ج.


توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول ( :)23توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

النسبة المئوية %

العدد

دبلوم فأقل
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
المجموع

يتضح من جدول ( )23أن ما نسبته  %5.0من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم فأقل ،و

 %25.2مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،وأن ما نسبته  %69.7من الموظفين من حملة الشهادات العليا.

وتــرى الباحثــة أن المسااتجيبين مااؤهالتهم العلميااة تت اراوح بااين البكااالوريوس والماجسااتير والاادكتوراه،
وذلااك يعااد ماان أساساايات العماال داخاال الجامعااات ،وهااذا يعكااس حالااة الااوعي والثقافااة والقاادرة علااى التطااوير
والتغيي اار وتبن ااي أس اااليب إداري ااة حديث ااة ،وس ااعي الم ااوظفين لتط ااوير أنفس ااهم بش ااكل دائ اام والحص ااول عل ااى

المؤهالت العلمية العالية التي تساعدهم في الترقية وشغل مناصب إدارية مهمة في الجامعات.
ح.


توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

جدول ( :)24توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
العدد

سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات إلى أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
المجموع
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النسبة المئوية %

يتضح من جدول ( )24أن ما نسبته  %14.4من عينة الدراسة سنوات خبرتهم أقل من 10

سنوات ،وأن  %85.6يتمتعون بخبرة ال تقل عن  10سنوات.

وترى الباحثة أن هذه األرقام طبيعية نتيجة لنشأة الجامعات المذكورة والتي تعدت ( )20سنة على
األقل ،وهاذا يعناي وجاود ماوظفين داخال الجامعاات الماذكورة يمتلكاون ويتمتعاون بخبارات كبيارة متراكماة فاي
العم اال اإلداري واألك اااديمي داخ اال الجامع ااات ،مم ااا يمكنه ااا ويجعله ااا ق ااادرة عل ااى مواكب ااة عملي ااات التط ااوير
التنظيمي المتالحقة وبشكل مميز.

ثانياً :المحك المعتمد في الدراسة ):)Ozen et al, 2012

لتحدياد المحاك المعتماد فاي الد ارساة فقاد تام تحدياد طاول الخالياا فاي مقيااس ليكارت الخماساي مان
خاالل حسااب المادى باين درجاات المقيااس ( )4=1-5ومان ثام تقسايمه علاى أكبار قيماة فاي المقيااس

للحصول على طول الخلية أي ( )0.80=5/4وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة فاي المقيااس
(بداية المقياس وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح طول الخاليا كما
هو موضح في الجدول التالي:

جدول ( :)25يوضح تفسير المحك المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة

مستوى الموافقة

من 1.80 - 1

من %36- %20

غير موافق بشدة

أكبر من 2.60 - 1.80

أكبر من %52 - %36

غير موافق

منخفن جداً
منخفن

أكبر من 3.40 – 2.60

أكبر من %68 -%52

محايد

متوسط

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

موافق

مرتفع

أكبر من 5 - 4.20

أكبر من %100-% 84

موافق بشدة

مرتفع جداً

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمادت الباحثاة علاى ترتياب المتوساطات
الحساابية علاى مساتوى المجااالت لالساتبيان ومساتوى الفقارات فاي كال مجاال ،وقاد حاددت الباحثاة مساتوى

الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة ،والذي يتم من خالله تحديد مساتوى الموافقاة مان مانخفن جادا إلاى
مرتفع جداً وحسب الوزن النسبي لكل فقرة ومجال ومحور.
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ثالثاً :تحليل فقرات االستبانة
.1

تحليل فقرات "القوة التنظيمية":

أ .تحليل فقرات مجال "القوة الرسمية"
تاام اسااتخدام المتوسااط الحسااابي واالنح اراف المعياااري والااوزن النساابي والترتيااب واختبااار  Tلمعرفااة

درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)26

جدول ( :)26يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار Tلكل فقرة
من فقرات مجال "القوة الرسمية"

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الفقرة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

يااتم تفويض ااي الص ااالحيات التااي تمكننااي م اان

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

الترتيب
7

تغيير بعن إجراءات العمل في الجامعة
يمكنني إصدار تعليمات العمل للموظفين

4

يمكننا ااي الطلا ااب ما اان الما ااوظفين التعا اااون فا ااي

2

قضايا العمل
يمكنني تفوين بعن الصالحيات للموظفين

3

يخ ااولني م ااوقعي ال ااوظيفي ص ااالحيات تغيي اار

8

بعن إجراءات العمل في الجامعة

يمكنناي اسااتخدام الساالطة إلدارة وحاال الصاراع

6

بين الموظفين
يس ا ااتلزم م ا ااوقعي ال ا ااوظيفي تحم ا اال مس ا اائوليات

1

ومهام أخرى
يجعلن ااي مرك اازي ال ااوظيفي أؤدي دو اًر محوريا ااً

5

في عمل الجامعة

جميع فقرات المجال معاً

من جدول ( )26يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة السابعة " يستلزم موقعي الوظيفي تحمل مسئوليات ومهاام أخارى " يسااوي(الدرجااة الكليااة ماان  )5أي أن الااوزن النساابي

 ،%وهااذا يعنااي أن هناااك موافقااة بدرجااة

مرتفعااة ماان قباال أفاراد العينااة علااى هااذه الفقارة ،وهااذا يعنااي أن لاادى المااوظفين الشااعور والقاادرة علااى
تحمل مسئوليات ومهام أخرى تتعلق بوظائفهم داخل الجامعات.
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 المتوسااط الحسااابي للفق ارة الخامسااة " يخااولني مااوقعي الااوظيفي صااالحيات تغيياار بعاان إج اراءاتالعمل في الجامعة " يساوي

أي أن الوزن النسبي

 ،%وهذا يعني أن هنااك موافقاة مان

أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهذا يعني أن هناك بعن الصالحيات التي يجاب أن تمانح للعااملين
وفااق م اواقعهم الوظيفيااة بمااا يساامح لهاام باتخاااذ ق ا اررات ضاارورية فااي تغيياار إج اراءات العماال عنااد

اللزوم.
النسبي

بشكل عام يمكان القاول إن المتوساط الحساابي لمجاال " القاوة الرسامية " يسااوي

أي أن الاوزن

 ،%وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

وتعزو الباحثة ذلك إلى تنوع المهاام الوظيفياة ماا يعناي ضارورة ارتفااع مساتوى القاوة الرسامية ،وأن
هااذا النااوع ماان القااوة يشااعر بااه شاااغلو المناصااب بشااكل كبياار ،ويساااهم فااي رساام شخصاايتهم والعماال علااى

تحقيق ذاتهم ،ما ينعكس على أدائهم بإيجابية وبالتالي تحقيق أهداف الجامعة.

واتفقاات هااذه النتااائج فااي ارتفاااع درجااة الموافقااة علااى القااوة الرساامية "الشاارعية" مااع معظاام الد ارسااات
كد ارسا ااة (أب ا او زياااد  ،2010زيديا ااة  ،2007الزبيا اادي ، 2017عم ا اران  ،2017ش ا اريف وعب ااد  ،2015أنا ااور
 )Ball et al2008 ،Yahya et al 2011 ، 2114واختلفات ماع د ارساات كال مان (إماام وعباد الحكام

 ،2015الخش ا ااالي )2006والت ا ااي ك ا ااان فيه ا ااا مس ا ااتوى تا ا اوافر الق ا ااوة الرس ا اامية متوس ا ااطاً ،ود ارس ا ااات (س ا ااارة
وأحمد ،2018حسانين )2013والتي كاان فيهماا مساتوى تاوفر القاوة الرسامية منخفضااً .وتعازو الباحثاة ذلاك
الختالف مجتمع الدراسة وعينتها ومكان تطبيقها عن باقي الدراسات .
ب .تحليل فقرات مجال "قوة المعلومات"
تاام اسااتخدام المتوسااط الحسااابي واالنح اراف المعياااري والااوزن النساابي والترتيااب واختبااار  Tلمعرفااة

درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)27
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جدول ( :)27يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلكل
فقرة من فقرات مجال "قوة المعلومات"

م
.1
.2

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

أتمتع بالقدرة على تجميع المعلومات المهمة

.5
.6
.7
.8

االحتمالية

4

والمؤثرة في أداء الجامعة

يتيح لي موقعي الوظيفي التحكم في تدفق

8

البيانات والمعلومات

 .3أمتلك معلومات تفصيلية عن نظام العمل
.4

القيمة

الترتيب

5

يزودني رئيسي في العمل بمقترحات جيدة تتعلق

7

بأنظمة العمل

يطلعني رئيسي في العمل على معارفه الوظيفية

1

المرتبطة بمهامي

يزودني رئيسي في العمل بمعلومات مهمة ومفيدة

6

عن كيفية تنفيذ العمل

تساهم المعلومات المتوفرة لدي في تحسين األداء

3

الوظيفي

أسعى أن تكون المعلومات متوفرة وفي متناول

2

الموظفين

جميع فقرات المجال معاً

من جدول ( )27يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة "يطلعني رئيسي في العمل على معارفه الوظيفية المرتبطةبمهامي" يساوي

(الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي

 ،%وهذا يعني أن هناك

موافقة بدرجة مرتفعة من أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهذا يعني أن تبادل المعلومات والمعارف
بين الرئيس والمرؤوس يساهم في تنفيذ المهام المطلوبة وبشكل فعال.

 المتوسط الحسابي للفقرة الثانية "يتيح لي موقعي الوظيفي التحكم في تدفق البيانات والمعلومات"يساوي

أي أن الوزن النسبي

 ،%وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة جداً من

أفراد العينة على هذه الفقرة ،وأن هناك سهولة في تبادل وتدفق البيانات والمعلومات من خالل
الصالحيات الممنوحة لشاغل الموقع .
النسبي

بشكل عام يمكن القول إن المتوسط الحسابي لمجال " قوة المعلومات " يساوي

أي أن الوزن

 ،%وهذا يعني أن هناك موافقة من أفراد العينة على فقرات هذا المجال .وتعزو الباحثة ذلك
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إلى أننا نعي

في عصر المعلومات ،وكلما اتسمت المعلومات بالقوة في العمل كلما ساهمت في إنجاز

العمل بكفاءة وفاعلية مرتفعة ،وخاصة في مؤسسات التعليم الجامعي.

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (أنور  )Ball et al 2008، 2014في ارتفاع مستوى قوة

المعلومات.

ت .تحليل فقرات مجال "قوة االرتباط"
تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)28
جدول ( :)28يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلكل
فقرة من فقرات مجال قوة االرتباط

م
.1
.2
.3
.4
.5

.6

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

القيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

االختبار

االحتمالية

أمتل ا ااك عالق ا ااات جي ا اادة م ا ااع كاف ا ااة أص ا ااحاب

الترتيب
1

المصالح في الجامعة
أحظااى باادعم المسااتويات اإلداريااة العليااا فااي

4

الجامعة

أؤدى دو اًر حيوياً ومحوريااً فاي الجامعاة تحات

3

دعم وتأييد المستويات اإلدارية العليا

أتمت ااع بش اابكة عالق ااات واس ااعة م ااع أص ااحاب

4

القرار داخل وخارج الجامعة
أتبادل األفكاار ووجهاات النظار ماع المتنفاذين

6

من أصحاب القرار
الاادعم والتأييااد ماان قباال أصااحاب الق ارار فااي

الجامع ااة يس اااهم فاااي إنج اااز العم اال وتحقي ااق

2

األهداف
جميع فقرات المجال معاً

من جدول ( )28يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة األولى " أمتلك عالقات جيدة مع أصحاب المصالح في الجامعة " يساوي( 4.19الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%83.74وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
مرتفعة من أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهذا يدل على ضرورة نسج عالقات جيدة مع المتعاملين
مع الجامعة داخلياً وخارجياً.
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 -المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة " أتبادل األفكار ووجهات النظر مع المتنفذين من أصحاب

القرار " يساوي  3.96أي أن الوزن النسبي  ،%79.14وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة
من أفراد العينة على هذه الفقرة ،وهذا يدل على الجو الصحي الذي يعيشه العاملون في قطاع

التعليم العالي من خالل التواصل الجيد وتبادل األفكار والمقترحات لمصلحة العمل.

بشكل عام يمكن القول إن المتوسط الحسابي لمجال "قوة االرتباط" يساوي  4.05أي أن الوزن

النسبي  ،%80.94وهذا يعني أن هناك موافقة من أفراد العينة على فقرات هذا المجال .وتعزو الباحثة
ذلك إلى االستقرار الوظيفي للعاملين وفترة العمل الطويلة في الجامعات ،حيث إن العمر الزمني النشاء

الجامعات في قطاع غزة متقارب ،وبالتالي فهم مرتبطون مع بعضهم البعن وحريصون على تنمية
العالقات اإليجابية الداخلية.
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسات كل من (أنور  ،2014شريف وعبد Ball et ،2015

 )al2008في ارتفاع مستوى قوة االرتباط .
ث .تحليل فقرات مجال "قوة الخبرة"

تاام اسااتخدام المتوسااط الحسااابي واالنح اراف المعياااري والااوزن النساابي والترتيااب واختبااار  Tلمعرفااة

درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)29

جدول ( :)29المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلكل فقرة من
فقرات مجال "قوة الخبرة"

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

يتم العمل باقت ارحااتي المتالكاي خبارة

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

الترتيب
8

مهنية عالية
أق ا ا ا ااوم بتق ا ا ا ااديم النص ا ا ا ااائح المتعلق ا ا ا ااة

5

بمشكالت العمل بشكل مستمر
تتص ا ااف المج ا اااالت الوظيفي ا ااة الت ا ااي

7

أشغلها بتنوعها
تساااهم خبارات الماادير ومعلوماتااه فااي

4

بناء العالقات القوية مع العاملين
تتض ا ا اامن وظيفت ا ا ااي القي ا ا ااام بأنش ا ا ااطة

6

عديدة ومتنوعة
يس ااتخدم الم اادير خب ارت ااه الس ااابقة ف ااي

2

التأثير على الموظفين في الجامعة
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م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

أكس اابتني مواق ااع عمل ااي الس ااابقة ف ااي

.7

3

الجامعة خبرات واسعة

يس ااتخدم الم اادير خب ارت ااه ف ااي تش ااجيع

.8

الترتيب

1

الموظفين على استنباط أفكار جديدة
جميع فقرات المجال معاً

من جدول ( )29يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة " يستخدم المدير خبراته في تشجيع الموظفين على استنباط أفكارجديدة" يساوي

(الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي

 ،%وهذا يعني أن هناك

موافقة بدرجة مرتفعة جداً من أفراد العينة على هذه الفقرة, ،ضرورة أن تساهم خبرات المدراء في
استخراج األفكار من عقول العاملين وتشجيعهم بهذا االتجاه.

 المتوسط الحسابي للفقرة األولى "يتم العمل باقتراحاتي المتالكي خبرة مهنية عالية" يساويأي أن الوزن النسبي

 ،%وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من أفراد العينة على

هذه الفقرة ،وأن اقتراحات أصحاب الخبرة العملية تلقى قبول اإلدارات العليا ويتم األخذ بها في

غالب األحيان.
بشكل عام يمكن القول إن المتوسط الحسابي لمجال " قوة الخبرة " يساوي
النسبي

أي أن الوزن

 ،%وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن العاملين في الجامعات الفلسطينية يتمتعون بخبرة ال تقل عن

 10سنوات ما يعني أن خبراتهم تنعكس بشكل إيجابي من خالل القدرة على اإلبداع واالبتكار في حل
المشاكل وتحقيق األهداف.

واتفقت هذه النتائج في ارتفاع درجة الموافقة على قوة الخبرة مع معظم الدراسات كدراسة (أبو زيد

 ،2010زيدية  ،2007الزبيدي ،2017عمران ،2017شريف وعبد ،2015أنورYahya et ،2014
.)Altinkurt & Yilmaz 2012،Ball et al2008 ،al2011
واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من (سارة وأحمد ،2018الخشالي )2006

والتي كان فيها مستوى توافر قوة الخبرة منخضاً ومتوسطاً على الترتيب وتعزو الباحثة ذلك الختالف

مجتمع الدراسة وعينتها ومكان تطبيقها عن باقي الدراسات.
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ج .تحليل فقرات مجال " القوة المرجعية" "القدوة"
تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلمعرفة

درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)30

جدول ( :)30المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلكل فقرة من
فقرات مجال "القوة المرجعية" "القدوة"

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الفقرة
يرغب موظفو الجامعة في إقامة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

الترتيب
7

عالقات شخصية معي

يؤيدني موظفو الجامعة لتأثرهم

8

بشخصيتي وانجذابهم لي

يحترم موظفو الجامعة ق ارراتي

6

في العمل

أشعر بثقة موظفي الجامعة بي

5

بشكل شخصي

أسعى لبناء سمعة حسنة بين

1

الزمالء في الجامعة

يشعرني مديري بأهميتي وبأنني

3

موضع احترام وتقدير

يقدم مديري مثاالً جيداً (قدوة)
للموظفين اآلخرين

4

أتميز بقدرتي على بناء عالقات

2

جيدة داخل وخارج الجامعة

جميع فقرات المجال معاً

من جدول ( )30يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسااط الحسااابي للفقارة الخامسااة " أسااعى لبناااء ساامعة حساانة بااين الاازمالء فااي الجامعااة " يساااوي(الدرجااة الكليااة ماان  )5أي أن الااوزن النساابي

 ،%وهااذا يعنااي أن هناااك موافقااة بدرجااة

مرتفعة جداً من أفراد العينة على هذه الفقرة ،وأن الموظفين حريصون على بناء العالقات والسامعة
الطيبة مع زمالئهم وهاو ماا يتناساب ماع طبيعاة أبنااء الشاعب الفلساطيني فاي ساعيهم لرسام الصاورة
الحسنة عنهم في أماكن عملهم.

 المتوس ااط الحس ااابي للفقا ارة الثاني ااة " يؤي اادني موظفا او الجامع ااة لت ااأثرهم بشخص اايتي وانج ااذابهم ل ااي "يساوي

أي أن الوزن النسابي

 ،%وهاذا يعناي أن هنااك موافقاة بدرجاة مرتفعاة مان أفاراد
87

العينة على هذه الفقرة ،وأن الشخصية المميزة والقدوة الحسانة يؤيادها ويتبعهاا ويتعلاق بهاا العااملون
في الجامعات الفلسطينية.

بشكل عام يمكن القول إن المتوسط الحسابي لمجال " القوة المرجعياة" القادوة يسااوي

الاوزن النساابي

المجال.

أي أن

 ،%وهااذا يعناي أن هناااك موافقااة بدرجاة مرتفعااة جااداً مان أفاراد العينااة علاى فقارات هااذا

وتعـــزو الباحثـــة ذلااك إلااى طبيعااة المجتمااع الفلسااطيني فااي حااب بناااء العالقااات مااع الشخصاايات

المرجعية (الكاريزمية) التي تلعب دو اًر في نشر المحبة والمودة بين الموظفين.

واتفقاات هااذه النتااائج فااي ارتفاااع درجااة الموافقااة علااى القااوة المرجعيااة مااع معظاام الد ارسااات كد ارسااة

(الزبيادي ،2017عماران ،2017إماام وعباد الحكام ،2015أناورBall et ،Yahya et al2011 ،2014

.)Altinkurt & Yilmaz 2012،al2008

واختلفاات نتيجااة هااذه الد ارسااة مااع نتااائج د ارسااات كاال ماان (سااارة وأحمااد، 2018الخشااالي )2006

والتي كان فيها مستوى توافر القوة المرجعية في كل منهما منخفضاً .وتعزو الباحثة ذلك الخاتالف مجتماع
الدراسة وعينتها ومكان تطبيقها عن باقي الدراسات .
تحليل جميع فقرات القوة التنظيمية
تاام اسااتخدام المتوسااط الحسااابي واالنح اراف المعياااري والااوزن النساابي والترتيااب واختبااار  Tلمعرفااة

درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)31

جدول ( :)31يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلجميع
فقرات القوة التنظيمية

المجال

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

الترتيب

القوة الرسمية

قوة المعلومات
قوة االرتباط

قوة الخبرة

القوة المرجعية "القدوة"

جميع فقرات القوة التنظيمية

ماان جاادول ( )31تبااين أن المتوسااط الحسااابي لجميااع فق ارات القااوة التنظيميااة يساااوي

الكلياة مان  )5أي أن الاوزن النسابي

(الدرجااة

 ،%وهاذا يعناي أن هناااك موافقاة بدرجاة مرتفعاة مان أفاراد العينااة

على فقرات القوة التنظيمية بشكل عام.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الموظفين بدرجة رئايس قسام فاأعلى فاي الجامعاات الفلساطينية يادركون
أهمية القوة التنظيمية في العمال باعتبارهاا أحاد المتغيارات التنظيمياة الماؤثرة والفعالاة فاي تنظايم العالقاة فاي

العمل بين الرؤساء والمرؤوسين بما يساهم في تحقيق النجاح والتميز في العمل.

واتفق ا ا اات ه ا ا ااذه النت ا ا ااائج ف ا ا ااي ارتف ا ا اااع مس ا ا ااتوى ت ا ا ااوفر الق ا ا ااوة التنظيمي ا ا ااة م ا ا ااع معظ ا ا اام الد ارس ا ا ااات

كد ارسا ا ااة(الزبيا ا اادي ،2017عم ا ا اران ،2017ش ا ا اريف وعبا ا ااد ،2015محما ا ااد وصا ا ااادق ،2014أنا ا ااور2014

خروفاة،2010أبوزياد  ،2010زيدياة  ،2007عباد الساتار  ،2014شاريف وعباد ،2015حساانين ،2013
Kolkowska Yahaya et al,2011 ، Gadot & Beeri 2011،Altinkurt & Yilmaz 2012

. )Ball et al2008 ،Zagiani et al2013 ،Alapo2018 ،&Dhilson 2008

واختلفات نتيجااة هااذه الد ارسااة مااع د ارسااات كال ماان (سااارة وأحمااد  ،2018إمااام وعبااد الحكاام،2015

حساسااين ،2013الخشااالي ،2006دوسااة وحسااين  ،2009عبااد اإللااه  )،2006والتااي كااان فاايهم مسااتوى

القااوة التنظيميااة متوسااطاً ومنخفض ااً .وتعاازو الباحثااة ذلااك الخااتالف مجتمااع وعينااة الد ارسااة الحاليااة ومكااان
تطبيقها عن الدراسات األخرى .

 .2تحليل فقرات مجال "تعزيز التطوير التنظيمي"
تاام اسااتخدام المتوسااط الحسااابي واالنح اراف المعياااري والااوزن النساابي والترتيااب واختبااار  Tلمعرفااة
درجة الموافقة .النتائج موضحة في جدول (.)32
جدول ( :)32يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار  Tلكل
فقرة من فقرات مجال "تعزيز التطوير التنظيمي"

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الفقرة
توجد رؤية ورسالة واضحة للجامعة

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

الترتيب
1

تسعى الجامعة الستكشاف المشاكل المحتملة

7

تهتم الجامعة بدراسة مكونات بيئة الجامعة

10

الداخلية مثل القيادة والحوافز وعالقات العمل

تهتم الجامعة بدراسة مكونات بيئة الجامعة

13

الخارجية مثل التطورات البيئية

أهداف الجامعة واضحة ومحددة للجميع

3

تستثمر الجامعة مواردها البشريةعلى أكمل وجه

22
19

تستثمر الجامعة مواردها المادية على أكمل وجه

تقيس الجامعة مدى تحقيقها ألهدافها

15

إج ا ا اراءات الجامعا ا ااة فا ا ااي معامالتها ا ااا س ا ا ااهلة

12

وبسيطة يدركها الموظفون

89

م
.10
.11
.12

المتوسط االنحراف

الفقرة
يوجد أنظمة ولوائح يتم العمل بها في تنفيذ

الحسابي المعياري

.15

المهام الوظيفية

تستخدم نماذج العمل بشكل كامل في تنفيذ

8

المهام

توجد إجراءات رقابية وتدقيقية واضحة في

5

المعامالت اإلدارية

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

16

تهتم الجامعة بتشكيل فرق العمل كأسلوب

18

القتراح األفكار ووضع الحلول المناسبة

تهدف الجامعة إلى إشراك العاملين في اتخاذ

24

الق اررات

يوجد هيكل تنظيمي يتناسب مع األهداف
التي تسعى الجامعة لتحقيقها

يوجد

توصيف

وظيفي

ومسئوليات كل وظيفة

يحدد

11

واجبات

6

يوجد تخطيط متواصل لمواكبة التطورات

14

المستقبلية

تدرب الجامعة موظفيها في مجال البرمجيات

21

والتقنيات

يوجد كادر بشري مؤهل في الجامعة قادر

4

على تحقيق أهداف الجامعة

يدرك الموظفون أهمية التطوير والتغيير

9

التنظيمي

تحرص الجامعة على تقديم الحوافز المادية

23

والمعنوية للموظفين

 .23يتقبل الموظفون عمليات التغيير في الجامعة
.24

النسبي

االختبار

االحتمالية

2

 .13يتم التنسيق بين الوحدات اإلدارية بسالسة
.14

الوزن

قيمة

القيمة

الترتيب

19

يوجا ا ااد معا ا ااايير واضا ا ااحة ومحا ا ااددة الختيا ا ااار

17

العاملين

جميع فقرات المجال معاً

من جدول ( )32يمكن استخالص ما يلي:
 -المتوسط الحسابي للفقرة األولى "توجد رؤية ورسالة واضحة للجامعة" يساوي ( 4.29الدرجة الكلية

من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%85.90وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعاة جاداً مان أفاراد
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العينااة علااى هااذه الفق ارة ،وهااذا يعنااي أن معرفااة العاااملين ووعاايهم ووضااوح رؤيااة ورسااالة الجامعااة
يساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافها وتعزيز التطوير التنظيمي داخلها.

 المتوسااط الحسااابي للفقارة الخامسااة عشاار "تهاادف الجامعااة إلااى إشاراك العاااملين فااي اتخاااذ القا اررات"يساااوي  3.32أي أن الااوزن النساابي  ،%66.47وهااذا يعنااي أن هناااك درجااة موافقااة متوسااطة ماان

أفراد العينة علاى هاذه الفقارة ،وهاذا يعناي ضارورة أن تهاتم الجامعاات بإشاراك العااملين فاي عملياات

اتخاذ الق اررات ،واشعارهم بأهمية أدوارهم وتشجيعهم وتحفيزهم على المبادرة تجاه عملهم.

 بشاكل عاام يمكان القاول إن المتوساط الحساابي لمجاال " تعزياز التطاوير التنظيماي " يسااوي 3.80أي أن الوزن النسبي  ،%76.04وهذا يعني أن هنااك موافقاة مرتفعاة مان أفاراد العيناة علاى فقارات
هذا المجال.

وتعزو الباحثة ذلك إلاى أهمياة التطاوير التنظيماي فاي المؤسساات كوناه احاد المحاددات الهاماة فاي

نج اااح ورق ااي المؤسس ااات ب اااختالف أنواعه ااا ،وش ااعور القي ااادة والع اااملين مواكب ااة التغييا ارات وارتف اااع مس ااتوى

المنافسااة ،ووجااود الرؤيااة والرسااالة التااي تهاادف للتطااوير المسااتمر وتنميااة قاادرات العاااملين بمااا ياانعكس علااى
ارتفاع مستوى أدائهم وكفاءتهم.

واتفق اات ه ااذه النت ااائج ف ااي ارتف اااع مس ااتوى التط ااوير التنظيم ااي م ااع معظ اام نت ااائج الد ارس ااات (س االيمة

 ،2018صرص ا ااور ،2017أب ا ااو ج ا اازر ،2016مط ا اار ،2015ش ا االبي  ،2011الع ا اادواني  ،2014محم ا ااد

وصادق  ،2014شمروخ  ،2015محمد علي وأحماد ،2013دراركاة ومحماود  ،2014عباد اإللاه ،2006

 ،)Khan et al2011 ، Androniceanu 2013،Grue2013واختلفت نتائج الدراسة مع دراسات كل

من (العايدي والجبوري ،2017أبو عمرة  ،2012الهور وسليمان  )2015والتي كان فيها مستوى التطوير

التنظيمي متوسطاً.

وتعزو الباحثة ارتفاع مستوى التطوير التنظيماي فاي معظام الد ارساات إلاى األهمياة الكبيارة للتطاوير

في المجتمعات التي تسعى إلى النجاح والتميز ،في حين تعزو االختالف إلى طبيعاة اخاتالف المجتمعاات
اإلحصائية ومجتمع الدراسة وعينتها ومكان تطبيقها.

رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األولـى :توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة )0.05
التنظيمية وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

≥ )α

بـين القـوة

الختبااار هااذه الفرضااية والفرضاايات الفرعيااة تاام اسااتخدام معاماال بيرسااون لالرتباااط والجاادول التااالي

يوضح ذلك.
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جدول ( :)33معامل االرتباط بين القوة التنظيمية وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
م

معامل

بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بين القوة التنظيمية

#

وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يبين جدول ( )33أن معامل االرتباط يساوي  0.659وأن القيماة االحتمالياة ( )Sig.تسااوي

وهي أقل من مساتوى الداللاة  0.05وهاذا يادل علاى وجاود عالقاة ذات داللاة إحصاائية باين القاوة التنظيمياة

وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

وهذا يؤكد أن ارتفاع مستوى القوة التنظيمية لدى الموظفين يساهم بشاكل كبيار فاي تعزياز التطاوير

التنظيمي في الجامعات الفلسطينية.

واتفقاات هااذه النتااائج مااع نتااائج بعاان الد ارسااات كد ارسااة (العاادواني ،2014محمااد وصااادق،2014

خروفة ،2010األغا ،2010عبد اإلله )2006والتي أكدت جميعها أن ارتقاع مستوى القوة التنظيمية بشكل
عام وقوة القيادة بشكل خاص يساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى التطوير والتغيير التنظيمي.

اختبار الفرضيات الفرعية:

جدول ( :)34معامل االرتباط بين أبعاد القوة التنظيمية وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات

م

الفلسطينية بقطاع غزة

الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

.763

*0.000

.580

*0.000

.658

*0.000

.244

*0.002

.611

*0.000

لالرتباط

.1

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بين القوة

.2

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بين قوة

.3

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بين قوة

.4

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بين قوة

.5

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بين القوة

الرسمية وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية.

المعلومات وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية.

االرتباط وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية.
الخبرة وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية.

المرجعية "القدوة" وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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االحتمالية)(Sig.

يبااين جاادول ( )34أن القيمااة االحتماليااة ( )Sig.هااي أقاال ماان مسااتوى الداللااة " ،"0.05وأن معاماال

االرتباط يتراوح بين ( )0.763 ،0.244وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين أبعااد

القااوة التنظيميااة منفااردة وتعزيااز التطااوير التنظيمااي فااي الجامعااات الفلسااطينية بقطاااع غازة ،وتعــزو الباحثــة

ذلك إلى امتالك العاملين للقوة بمختلف أنواعها ماا يسااهم بشادة فاي ارتفااع ثقاتهم فاي أنفساهم ورغباتهم فاي
تطوير الذات وتقبل كل ما هو جديد وتطوير أدائهم الوظيفي بما ينعكس إيجابياً على الجامعات.

الفرضــية الرئيســية الثانيــة :يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α≥0.05للقــوة التنظيميــة
بأبعادها الخمسة (القوة الرسمية ،قوة المعلومات ،قوة االرتباط ،قوة الخبرة ،القوة المرجعية) في التطوير

التنظيمي من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد ،والجدول اآلتي يوضح ذلك:
المتغيرات المستقلة
المقدار الثابت

جدول ( :)35تحليل االنحدار المتعدد
قيمة اختبار T

معامالت االنحدار

القيمة االحتمالية Sig.

القوة الرسمية

قوة المعلومات
قوة االرتباط
قوة الخبرة

*

القوة المرجعية

الم َّ
عدل= 0.601
معامل التحديد ُ
القيمة االحتمالية = 0.000

معامل االرتباط = 0.784

قيمة االختبار = F

*دالة احصائياً
من النتائج الموضحة في جدول ( )35يمكن استنتاج ما يلي:

الم َّ
عدل=  ،0.601وهذا يعني أن  %60.1من
 معامل االرتباط =  ،0.784ومعامل التحديد ُالتغيير في التطوير التنظيمي تم تفسيره من خالل العالقة الخطية ،والنسبة المتبقية  %39.9قد
ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 -قيمااة االختبااار Fالمحسااوبة بلغاات

 ،كمااا أن القيمااة االحتماليااة تساااوي  0.000مااا يعنااي

رف اان الفرض ااية الص اافرية والقب ااول بوج ااود أث اار ذو دالل ااة إحص ااائية ب ااين الق ااوة التنظيمي ااة بأبعاده ااا
الخمس ااة (الق ااوة الرس اامية ،ق ااوة المعلوم ااات ،ق ااوة االرتب اااط ،ق ااوة الخبا ارة ،الق ااوة المرجعي ااة) والتط ااوير

التنظيمي.

 تبااين أن المتغي ارات " القااوة الرساامية ،قااوة المعلومااات ،قااوة الخب ارة" تااؤثر فااي التطااوير التنظيمااي فاايالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجاة د ارساة (خروفاة )2010،فاي تاأثير

(القوة الرسمية ،قوة المعلومات ،قوة الخبرة) في التطوير والتغييار التنظيماي ،بينماا تباين عادم وجاود
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أثر معنوي لكل مان المتغيارين " قاوة االرتبااط ،القاوة المرجعياة" علاى تعزياز التطاوير التنظيماي مان
وجه ا ااة نظ ا اار القي ا ااادات اإلداري ا ااة ف ا ااي الجامع ا ااات الفلس ا ااطينية وه ا ااذا يختل ا ااف م ا ااع نتيج ا ااة د ارس ا ااة

(خروفة )2010،التي أظهرت أن القوة المرجعية تؤثر بشكل قوى في التطوير والتغييار التنظيماي.
وتعزو الباحثة ذلك إلى اختالف مجتمع الدراسة وعينتها ومكان تطبيقها ،حيث كان مجتماع د ارساة

(خروفة )2010،مكوناً من العاملين في شركة مستلزمات طبية في العراق.

 أهمية المتغيرات المؤثرة في " التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية " حسب قيمة اختبار Tهي( :القوة الرسمية ،قوة المعلومات ،قوة الخبرة).

 معادلة االنحدار:التطوير التنظيمي =
( 0.564 + 0.743القوة الرسمية) ( 0.146 +قوة المعلومات) ( 0.057 +قوة الخبرة)
وهذا يعني انه لو زادت القوة الرسمية درجة واحدة فهذا يعني أن التطوير التنظيمي في الجامعات

سيزيد بمقدار . 1.56

وترى الباحثة أن على الجامعات االهتمام بالقوة الرسمية في الجامعات من خالل تفوين

الصالحيات للمدراء وألصحاب المناصب اإلدارية ،وتوفير نظم معلومات متطورة تساهم في إنجاز العمل،

واالهتمام بتطوير قدرات العاملين واستقطاب الخبرات اإلدارية في سوق العمل الجامعي بما يكفل ارتفاع

مستوى القوة والتأثير على التطوير التنظيمي.

الفرضية الرئيسـية الثالثـة :يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α≥0.05بـين متوسـطات
درجــات تقــدير أف ـراد عينــة الدراســة حــول القــوة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة العليــا فــي
الجامعـــات الفلســـطينية بقطـــاع غـــزة تعـــزى للبيانـــات الشخصـــية (الجامعـــة ،الجـــنس ،العمـــر ،المســـمى

الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار" Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات
داللااة إحصااائية وهاو اختبااار معلمااي يصاالح لمقارنااة متوسااطي مجمااوعتين ماان البيانااات ،كااذلك تاام اسااتخدام
اختبااار "التباااين األحااادي " لمعرفااة مااا إذا كااان هناااك فااروق ذات داللااة إحصااائية وهااذا االختبااار معلمااي
يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر ،ويشتق من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 بالنسبة للجامعة:الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي" ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ( :)36نتائج اختبار"التباين األحادي" – الجامعة
االختبار F

قيمة

().Sig

األ زهر

اإلسالمية

األقصى

االحتمالية

المجال

جامعة

الجامعة

جامعة

القيمة

المتوسطات

القوة الرسمية
قوة المعلومات
قوة االرتباط
قوة الخبرة
القوة المرجعية "القدوة"
جميع المجاالت معا
* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( ) 36تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أقل من مستوى الداللاة  0.05لمجاال "القاوة الرسامية " وباذلك يمكان اساتنتاج أناه توجاد فاروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول القوة الرسمية تعزى إلى الجامعة.
أمااا بالنساابة لباااقي المجاااالت والمجاااالت مجتمعااة معااا فقااد تبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.أكباار
ماان مسااتوى الداللااة  0.05وبااذلك يمكاان اسااتنتاج أنااه ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطات
تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجامعة.

اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات الجامعة لمجال القوة الرسمية:
جدول ( :)37نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات الجامعة لمجال القوة الرسمية
الفئات

الفرق بين المتوسطات
جامعة األزهر

الجامعة اإلسالمية

جامعة األقصى

جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية
جامعة األقصى
* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يوضااح جاادول ( )37نتااائج اختبااار  LSDلمقارنااة متوسااطات فئااات الجامعااة لمجااال القااوة الرساامية،

حيااث تظهاار النتااائج وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطات الااذين يعملااون فااي جامعااة األزهاار
ومتوسطات الذين يعملون في جامعة األقصى ،وذلك لمصلحة الذين يعملون في جامعة األزهار ،وقاد تباين

أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين باقي فئات الجامعة.
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ما يعني أن القوة التنظيمياة الرسامية الموجاودة يشاعر بهاا الموظفاون فاي جامعاة األزهار أكثار منهاا

فااي جامعااة األقصااى ،وربمااا يعااود هااذا إلااى السياسااة الخاصااة بجامعااة االزهاار ووجااود قااوة رساامية واضااحة
تنعكس على العاملين.
-

بالنسبة للجنس.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " - Tلعينتين مستقلتين " ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)38نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
قيمة االختبار T

().Sig

المجال

ذكر

أنثى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

القوة الرسمية
قوة المعلومات
قوة االرتباط
قوة الخبرة
القوة المرجعية "القدوة"
جميع المجاالت معا
* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

ماان النتااائج الموضااحة فااي جاادول ( )38تبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.المقابلااة الختبااار" - T

لعينتااين مسااتقلتين " أقاال ماان مسااتوى الداللااة  0.05لمجااال "القااوة الرساامية " وبااذلك يمكاان اسااتنتاج أنااه توجااد
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى الجنس ،وذلاك

لمصلحة الذكور ،وهاذا يرجاع إلاى طبيعاة المجتماع الفلساطيني ،الاذي يشاعر باأن الاذكور هام الطارف األقاوى
وهم القادرون على تولي المسئولية.

أمااا بالنساابة لباااقي المجاااالت والمجاااالت مجتمعااة معااا فقااد تبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.أكباار

ماان مسااتوى الداللااة  0.05وبااذلك يمكاان اسااتنتاج أنااه ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطات
تقااديرات عينااة الد ارسااة حااول هااذه المجاااالت والمجاااالت مجتمعااة معااا تعاازى إلااى الجاانس ،ويتفااق مااع نتيجااة

دراسة(زيدية.)2007
 -بالنسبة للعمر:

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي " ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ( :)39نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

 35سنة

من 45

فأكثر

سنة

قيمة االختبار F

أقل من

إلى أقل

 45سنة

().Sig

المجال

من 35

القيمة االحتمالية

المتوسطات

القوة الرسمية
قوة المعلومات
قوة االرتباط
قوة الخبرة
القوة المرجعية "القدوة"
جميع المجاالت معا
* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )39تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أكبر من مستوى الداللة  0.05لمجال " قوة المعلومات " وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى العمر.
أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أقل من

مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة
الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى العمر ،وتختلف مع نتيجة

دراسة(زيدية )2007التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير العمر ،وتعزو الباحثة ذلك الختالف
مجتمع وعينة الدراسة .
اختبار LSDلمقارنة متوسطات فئات العمر للقوة التنظيمية بشكل عام:
جدول ( :)40نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات العمر للقوة التنظيمية
الفرق بين المتوسطات
الفئات

أقل من  35سنة

أقل من  35سنة
من  35إلى أقل من  45سنة
 45سنة فأكثر
* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
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من  35إلى أقل من
 45سنة

 45سنة فأكثر

يوضااح جاادول ( ) 40نتااائج اختبااار  LSDلمقارنااة متوسااطات فئااات العماار للقااوة التنظيميااة بشااكل

عام ،حيث تظهر النتائج وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات الاذين أعماارهم تتاراوح مان 35
إلى أقل من  45سنة وبين متوسطات الذين أعمارهم  45سانة فاأكثر ،وذلاك لمصالحة الاذين أعماارهم 45

سنة فأكثر ،وقد أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين باقي فئات العمر.

وتعازو الباحثاة ذلاك إلاى أن العاااملين فاي هاذه الساان قاد تادرجوا فاي مناصااب إدارياة مختلفاة حسااب
أعمااارهم وفت ارة عملهاام ،وأن لااديهم شااعو اًر بأهميااة القااوة التنظيميااة ماان خااالل ممارسااة األدوار المختلفااة فااي

العمل.

 بالنسبة للمسمى الوظيفي:الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي" ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)41نتائج اختبار"التباين األحادي" – المسمى الوظيفي

رئيس
الجامعة

عميد

مدير

قسم

قيمة االختبار F

نائب

عميد

مساعد

مدير

مساعد

رئيس

().Sig

المجال

مساعد/

نائب/

نائب/

القيمة االحتمالية

المتوسطات

القوة الرسمية
قوة المعلومات
قوة االرتباط
قوة الخبرة
القوة المرجعية "القدوة"
جميع المجاالت معا

من النتائج الموضحة في جدول ( )41تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت
مجتمعة معا تعزى إلى المسمى الوظيفي ،وتختلف مع نتيجة دراسة (زيدية )2007التي أظهرت وجود

فروق تعزى لمتغير المسمى الوظيفي وكانت لمصلحة رؤساء األقسام.
 -بالنسبة للمؤهل العلمي:

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي" ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ( :)42نتائج اختبار"التباين األحادي" – المؤهل العلمي
قيمة االختبار F

بكالوريوس

().Sig

المجال

ماجستير

دكتوراه

القيمة االحتمالية

المتوسطات

القوة الرسمية
قوة المعلومات
قوة االرتباط
قوة الخبرة
القوة المرجعية "القدوة"
جميع المجاالت معا

من النتائج الموضحة في جدول ( )42تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت

مجتمعة معا تعزى إلى المؤهل العلمي ،وتتفق مع نتيجة دراسة (زيدية  )2007التي أظهرت عدم وجود
فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وذلك الن العاملين في الجامعات قادرين ومؤهلين على استيعاب وفهم
القوة التنظيمية بأبعادها .

 بالنسبة لسنوات الخبرة:الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي" ،والجدول اآلتي يوضح ذلك.
جدول ( :)43نتائج اختبار"التباين األحادي" – سنوات الخبرة

سنوات
القوة الرسمية
قوة المعلومات
قوة االرتباط
قوة الخبرة
القوة المرجعية "القدوة"
جميع المجاالت معا
* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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سنة

 15سنة

قيمة االختبار F

10

إلى 15

().Sig

المجال

أقل من

من 10

أكثر من

القيمة االحتمالية

المتوسطات

من النتائج الموضحة في جدول ( )43تبين أن القيماة االحتمالياة ) (Sig.المقابلاة الختباار" التبااين

األحادي " أقل من مستوى الداللاة  0.05لمجاال " قاوة االرتبااط " وباذلك يمكان اساتنتاج أناه توجاد فاروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عيناة الد ارساة حاول هاذا المجاال تعازى إلاى سانوات الخبارة ،وتختلاف
مع نتيجة دراسة(زيدية )2007التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

أمااا بالنساابة لباااقي المجاااالت والمجاااالت مجتمعااة معااا فقااد تبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.أكباار ماان
مستوى الداللة  0.05وباذلك يمكان اساتنتاج أناه ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات تقاديرات
عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات الخبرة ،وذلك الن العاملين فاي

الجامعات يتمتعون بالخبرة الالزمة والكافية الستيعاب وفهم القوة التنظيمية بأبعادها .
 اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات سنوات الخبرة لمجال قوة االرتباط:جدول ( :)44نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات سنوات الخبرة لمجال قوة االرتباط
الفئات

الفرق بين المتوسطات
أقل من  10سنوات من  10إلى  15سنة

أكثر من  15سنة

أقل من  10سنوات
من  10إلى  15سنة
أكثر من  15سنة
* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يوضاااح جا اادول ( )44نتا ااائج اختبا ااار  LSDلمقارنا ااة متوساااطات فئا ااات سا اانوات الخب ا ارة لمجا ااال قا ااوة

االرتباط ،حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين سنوات خبرتهم تتاراوح

من  10إلى أقل من  15سنة وبين متوسطات الذين سنوات خبارتهم أكثار مان  15سانة ،وذلاك لمصالحة
الذين سنوات خبرتهم أكثر من  15سنة ،وقد تبين عدم وجود فروق ذات داللاة إحصاائية باين بااقي فئاات
سنوات الخبرة.

وتعازو الباحثااة ذلاك إلااى أن قاوة الخبارة تلعاب دو اًر فااي زيااادة عملياة االتصااال واالرتبااط بااين دوائاار

العمل المختلفة في الجامعات الفلسطينية.
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الفرضية الرئيسية الرابعة :يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α≥0.05بـين متوسـطات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسـة حـول التطـوير التنظيمـي مـن وجهـة نظـر القيـادات اإلداريـة العليـا فـي

الجامعـــات الفلســـطينية بقطـــاع غـــزة تعـــزى للبيانـــات الشخصـــية (الجامعـــة ،الجـــنس ،العمـــر ،المســـمى

الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).

الختبااار هااذه الفرضااية تاام اسااتخدام اختبااار " Tلعينتااين مسااتقلتين" لمعرفااة مااا إذا كااان هناااك فااروق

ذات داللااة إحصااائية وه او اختبااار معلمااي يصاالح لمقارنااة متوسااطي مجمااوعتين ماان البيانااات .كااذلك تاام
اسااتخدام اختبااار "التباااين األحااادي " لمعرفااة مااا إذا كااان هناااك فااروق ذات داللااة إحصااائية وهااذا االختبااار

معلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر ،ويشتق من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 بالنسبة للجامعة:الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي" ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)45نتائج اختبار" التباين األحادي " – الجامعة
قيمة االختبار
F

().Sig

األزهر

اإلسالمية

األقصى

القيمة

جامعة

الجامعة

جامعة

االحتمالية

المتوسطات

التطوير التنظيمي
* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتاائج الموضاحة فاي جادول ( )45تباين أن القيماة االحتمالياة ) (Sig.المقابلاة الختباار"التبااين

األحااادي" أقاال ماان مسااتوى الداللااة  0.05وبااذلك يمكاان اسااتنتاج أنااه توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى الجامعة.
اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات الجامعة لمجال التطوير التنظيمي:
جدول ( :)46نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات الجامعة لمجال التطوير التنظيمي
الفئات

الفرق بين المتوسطات
جامعة األزهر

جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية
جامعة األقصى
* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
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الجامعة اإلسالمية

جامعة األقصى

يوض ا ااح ج ا اادول ( )46نت ا ااائج اختب ا ااار LSDلمقارن ا ااة متوس ا ااطات فئ ا ااات الجامع ا ااة لمج ا ااال التط ا ااوير

التنظيمي ،حيث تظهر النتائج وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات الاذين يعملاون فاي جامعاة
األزهاار وبااين متوسااطات الااذين يعملااون فااي جامعااة األقصااى ،وذلااك لمصاالحة الااذين يعملااون فااي جامعااة
األزهاار ،وق ااد تب ااين أيض ااا وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااين متوس ااطات ال ااذين يعمل ااون ف ااي الجامع ااة

اإلسالمية وبين متوسطات الذين يعملاون فاي جامعاة األقصاى ،وذلاك لمصالحة الاذين يعملاون فاي الجامعاة
اإلسالمية ،وتبين عدم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات الاذين يعملاون فاي جامعاة األزهار
وبين متوسطات الذين يعملون في الجامعة اإلسالمية.

وتعاازو الباحثااة ذلااك إلااى أن جامعااة األقصااى هااي جامعااة حكوميااة بعكااس الجامعااة اإلسااالمية وجامعااة

األزهاار ،وبالتااالي قااد يخضااع ق ارار التطااوير التنظيمااي لرتابااة الااروتين الحكااومي ممااا يعرضااها للتوقااف أو

التأجيل.

 بالنسبة للجنس:الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " - Tلعينتين مستقلتين" ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)47نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
قيمة االختبار T

().Sig

ذكر

أنثى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

التطوير التنظيمي

من النتائج الموضحة في جدول ( )47تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" - T
لعينتين مستقلتين" أكبر من مستوى الداللة

0.05

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى الجنس ،وتتفق مع نتيجة دراسة
(أبو عمرة  ،2011شلبي )2011التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس ،وهذا يعني ان
التطوير التنظيمي شيء ملموس ومفهوم لدى كال الجنسين من العاملين في الجامعات .

بالنسبة للعمر:
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي" ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ( :)48نتائج اختبار"التباين األحادي" – العمر

من 45
سنة

فأكثر

قيمة االختبار F

 35سنة

إلى أقل

 45سنة

().Sig

المجال

أقل من

من 35

القيمة االحتمالية

المتوسطات

التطوير التنظيمي
* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول ( )48تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين

األحادي " أقل من مستوى الداللة

0.05

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى العمر ،وتختلف مع نتيجة دراسة(صرصور ،2017أبو

جزر ،2017أبو عمرة  ،2011شلبي  )2011التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير العمر.
اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات العمر لمجال التطوير التنظيمي:
جدول ( :)49نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات العمر لمجال التطوير التنظيمي
الفرق بين المتوسطات
الفئات

أقل من  35سنة

من  35إلى أقل من
 45سنة

 45سنة فأكثر

أقل من  35سنة
من  35إلى أقل من  45سنة
 45سنة فأكثر
* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يوضح جدول ( )49نتائج اختبار  LSDلمقارنة متوسطات فئات العمر لمجال التطوير التنظيمي،

حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين أعمارهم أقل من  35سنة وبين
متوسطات الذين أعمارهم  45سنة فأكثر ،وذلك لمصلحة الذين أعمارهم  45سنة فأكثر ،وقد تبين أيضا
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين أعمارهم تتراوح من  35إلى أقل من  45سنة وبين

متوسطات الذين أعمارهم  45سنة فأكثر ،وذلك لمصلحة الذين أعمارهم  45سنة فأكثر ،وتبين عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذين أعمارهم أقل من  35سنة وبين متوسطات الذين أعمارهم

تتراوح من  35إلى أقل من  45سنة ،وهذا يعني ان الفئة العمرية من  45سنة فأكثر تمتاز بالقدرة الالزمة
والمطلوبة للتكيف مع عمليات التطوير التنظيمي أكثر من باقي الفئات العمرية .
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 بالنسبة للمسمى الوظيفي:الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي " ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)50نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي

رئيس
الجامعة

عميد

مدير

قسم

قيمة االختبار F

نائب

عميد

مساعد

مدير

مساعد

رئيس

().Sig

مساعد/

نائب/

نائب/

القيمة االحتمالية

المتوسطات

التطوير التنظيمي

من النتائج الموضحة في جدول ( )50تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة

0.05

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى المسمى الوظيفي ،وتتفق مع نتيجة دراسة كل من

(صرصور ،2017أبو عمرة  )2011التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،وذلك

الن المسميات التنظيمية المبحوثة في الدراسة تقع تقريباً في نفس المستوى اإلداري االشرافي لذا يمتلكون
نفس النظرة والرؤية لعملية التطوير التنظيمي.

 بالنسبة للمؤهل العلمي:الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي" ،والجدول اآلتي يوضح ذلك.
جدول ( :)51نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العلمي
المتوسطات
قيمة االختبار F

().Sig

القيمة االحتمالية

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

التطوير التنظيمي

من النتائج الموضحة في جدول ( )51تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين
األحادي" أكبر من مستوى الداللة

0.05

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى المؤهل العلمي ،وتتفق مع نتيجة دراسة (أبوعمرة ) 2011 ،التي
أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وتختلف مع نتيجة دراسة (أبو جزر ،2017شلبي

 )2011والتي أظهرت فروقاً لمصلحة حملة الماجستير.
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بالنسبة لسنوات الخبرة:
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي " ،والجدول اآلتي يوضح ذلك.
جدول ( :)52نتائج اختبار"التباين األحادي" – سنوات الخبرة

سنوات

سنة

قيمة االختبار F

10

إلى 15

 15سنة

().Sig

أقل من

من 10

أكثر من

القيمة االحتمالية

المتوسطات

التطوير التنظيمي

من النتائج الموضحة في جدول ( )52تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين
األحادي" أكبر من مستوى الداللة

0.05

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى سنوات الخبرة ،وتتفق مع نتيجة دراسة كل من (أبو

جزر ،2017أبو عمرة  ،2011شلبي  )2011التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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 مقدمة

الفصل السادس
النتائج والتوصيات

 أوالً :النتائج
 ثانياً :التوصيات
 ثالثاً :الدراسات المقترحة

مقدمة:
اء على الدراسة الميدانية التي أجرتها الباحثة حاول العالقاة باين القاوة التنظيمياة وتعزياز التطاوير
بن ً
التنظيمااي فااي الجامعااات الفلسااطينية الااثالث (الجامعااة اإلسااالمية ،جامعااة األزهاار ،جامعااة األقصااى) ،فقااد
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك من خالل البيانات التي جمعتهاا الباحثاة ،وبعاد

عرن وتفسير النتائج وربطها بالدراسات السابقة ذات العالقة فقد توصلت الدراسة إلى:

أوالً :النتائج:
أ .نتائج محاور الدراسة:

 .1مستوى القوة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مرتفع وبوزن نسبي(.)%81.6
 .2مستوى القوة الرسمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مرتفع وبوزن نسبي(.)%78.23
 .3مستوى قوة المعلومات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مرتفع وبوزن نسبي(.)%81.2
 .4مستوى قوة االرتباط في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مرتفع وبوزن نسبي(.)%80.94

 .5مستوى قوة الخبرة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مرتفع جداً وبوزن نسبي(.)%84.52
 .6مستوى القوة المرجعية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مرتفع وبوزن نسبي(.)% 82.9

 .7مستوى التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مرتفع وبوزن نسبي(.)%76.04

ب .نتائج فرضيات الدراسة:
 .1توجد عالقة طردية قوية بين القوة التنظيمية وتعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية.
 .2تؤثر القوة الرسمية في تعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 .3تؤثر قوة المعلومات في تعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 .4تؤثر قوة االرتباط في تعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 .5تؤثر قوة الخبرة في تعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 .6تؤثر القوة المرجعية في تعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 .7بع اادا (ق ااوة االرتب اااط ،الق ااوة المرجعي ااة) كان ااا األض ااعف ت ااأثي اًر ف ااي تعزي ااز التط ااوير التنظيم ااي ف ااي
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 .8ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمياة تعازى لمتغيارات (المؤهال العلماي ،سانوات
الخبرة).

 .9توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية حااول القااوة التنظيميااة تعاازى إلااى متغياار العماار وكاناات لمصاالحة
الذين أعمارهم فوق  45سنة.
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 .10توجد فروق ذات داللة إحصاائية حاول القاوة الرسامية تعازى لمتغياري الجانس واسام الجامعاة وكانات
لمصلحة الذكور ولجامعة األزهر على جامعة األقصى.

 .11ال توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ح ااول تعزي ااز التط ااوير التنظيم ااي تع اازى لمتغيا ارات (الج اانس،
المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).

 .12توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ح ااول تعزي ااز التط ااوير التنظيم ااي تع اازى لمتغي ااري العم اار واس اام
الجامعة لمصلحة الذين أعمارهم فوق  45سنة ،وللجامعاة اإلساالمية وجامعاة األزهار علاى جامعاة
األقصى.

 النتائج المتعلقة بتحقيق األهداف:
الدراسة.

الجدول التالي يوضح النتائج المتعلقة باألهداف فكل هدف موضح مدى تحققاه ومجاال تحققاه فاي
جدول رقم(:)53نتائج تحقيق أهداف الدراسة

الرقم 

1

2
3

الهدف 
التعرف على مستوى القوة التنظيمية في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة
التعرف على مستوى التطوير التنظيمي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
قياس عالقة و أثر القوة التنظيمية في تعزيز
التطوير التنظيمي

مدى

تحققه 

من خالل تحليل مجاالت الدراسة (فقرات
تحقق 

تحقق 
تحقق 

تحديد أهم الفروق بين استجابات المبحوثين حول
4

القوة التنظيمية تعزى للمتغيرات الشخصية
والتنظيمية

تحقق 

تحديد أهم الفروق بين استجابات المبحوثين حول
5

تعزيز التطوير التنظيمي تعزى للمتغيرات
الشخصية والتنظيمية

تحقق 

العمل على تقديم توصيات علمية يمكن االستفادة
6

بناء على أثر القوة التنظيمية في تعزيز
منها ً
التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية

مجال تحققه 

تحقق 

االستبانة).كما هو موضح في جدول رقم

( .)31(،)29(،)28(،)27(،)26(،)25
من خالل تحليل مجاالت الدراسة (فقرات
االستبانة).كما هو موضح في جدول رقم (.)31
نتائج اختبار الفرضية األولى ،الثانية كما هو موضح
في جدول رقم ()34(،)33(،)32

نتائج اختبار الفرضية الثالثة كما هو موضح في
جدول رقم ( )43-35
نتائج اختبار الفرضية الرابعة كما هو موضح في
جدول رقم ( )51-44
التوصيات التي وضعتها الباحثة في ضوء نتائج
الدراسة كما هو موضح في جدول رقم ()53

المصدرُ :جّردبواسطةالباحثةباالعتمادعلىنتائجالدراسةالحالية 
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ثانياً :التوصيات:

 .1ضرورة تعزيز عمليات التطوير التنظيمي داخل الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من خالل

تخصيص موازنة خاصة ،وأن ُيخصص جزء منها لتطوير وتدريب وتنمية قدرات الموظفين.
 .2االهتمام بالقوة التنظيمية بوصفها عامالً مؤث اًر في تعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة وذلك من خالل تعزيز مصادر القوة على النحو الذي يدعم مجاالت

التطوير التنظيمي.

 .3الحرص على تطوير نظم الحوافز والمكافآت بما يتواءم مع احتياجات ورغبات الموظفين.

 .4إشراك الموظفين في عمليات اتخاذ الق اررات ،وتطوير أنظمة ولوائح العمل ،والحرص على
التوصيف الوظيفي ،وتحديد المسئوليات والواجبات بشكل واضح دقيق للموظفين.

 .5منح المزيد من الصالحيات في العمل للموظفين ،والحرص على تسهيل عملية تبادل المعلومات
واستخدامها في الدوائر واألقسام المختلفة.

 .6العمل على تقديم مصادر جديدة للقوة التنظيمية مثل (قوة التهديد ،قوة المكافأة ،قوة اإلقناع) تدعم
عمليات تعزيز التطوير التنظيمي.

 .7تعزيز القوة الشرعية للمديرين وتفويضهم الصالحيات المناسبة إلصدار األوامر واتخاذ الق اررات.
 .8زيادة قوة االرتباط مع المجموعات المؤثرة داخل وخارج الجامعات المبحوثة لالستفادة من معارفهم
ودعمهم وتعاونهم لتحقيق متطلبات القيادة الفاعلة.

 .9تطوير رأس المال الفكري المتمثل بمهارات ومعارف وقابليات المديرين من أجل تعزيز قوة الخبرة
في الجامعات.

جدول رقم( :)54آليات تنفيذ التوصيات 
التوصية

الجهة المسئولة
عن التنفيذ

ضرورة تعزيز عمليات التطوير التنظيمي داخل
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من خالل

تخصيص موازنة خاصة ،وأن يخصص جزء منها

رئاسة الجامعة

االهتمام بالقوة التنظيمياة بوصافها عاامالً ماؤث اًر فاي

للتنفيذ

وضع بند في الموازنة العامة للجامعات

يختص بتنفيذ ومتابعة تطبيق البرامج الخاصة فصلي

تقييم الهيكلية اإلدارية في الجامعات ،واتباع

تعزيز التطوير التنظيمي في الجامعاات الفلساطينية

وعل ا ا ااى النح ا ا ااو ال ا ا ااذي ي ا ا اادعم مج ا ا اااالت التط ا ا ااوير

الزمني

بتطوير قدرات الموظفين

لتطوير وتدريب وتنمية قدرات الموظفين.

بقطاااع غ ازة وذلااك ماان خااالل تعزيااز مصااادر القااوة

آليات التطبيق

المدى

رئاسة الجامعة

التنظيمي.
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الالمركزية في العمل إلتاحة فرصة المشاركة
في صناعة التغيير المطلوب

سنوي

الحرص على تطوير نظم الحوافز والمكافآت بما
يتواءم مع احتياجات ورغبات الموظفين.

تقديم المكافآت بأنواعها للموظفين المتميزين
رئاسة الجامعة

ومواكبة التطوير والتغيير

إشراك الموظفين في عمليات اتخاذ الق اررات،
وتطوير أنظمة ولوائح العمل ،والحرص على

التوصيف الوظيفي ،وتحديد المسئوليات والواجبات
بشكل واضح دقيق للموظفين.

رئاسة الجامعة
وعمداء الكليات
ومدراء الدوائر

منح المزيد من الصالحيات في العمل للموظفين،
والحرص على تسهيل عملية تبادل المعلومات
واستخدامها في الدوائر واألقسام المختلفة.

رئاسة الجامعة

مثل (قوة التهديد ،قوة المكافأة ،قوة اإلقناع ) تدعم

وعمداء الكليات

عمليات تعزيز التطوير التنظيمي.

ومدراء الدوائر

القوة

تعزيز
الق اررات.

رئاسة الجامعة

الحصول على

المعلومات والبيانات وتمكينهم واكسابهم قوة

شهري

تعزيز نقاط القوة في الهيكليات الموجودة
وتطوير نظم المكافآت والبحث عن مصادر

للقوة عن طريق الحوار المتبادل مع العاملين

شهري

وتشكيل فرق العمل
(الشرعية) وعقد الدورات وورشات العمل
والعصف الذهني وتوضيح الواجبات والمهمات

شهري

التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية من
رئاسة الجامعة

ودعمها وتعاونها لتحقيق متطلبات القيادة الفاعلة

أجل عقد دورات تدريبية مشتركة وبمشاركة كل

شهري

المستويات في الجامعة

تطوير رأس المال الفكري المتمثل بمهارات

رئاسة الجامعة

ومعارف وقابليات المديرين من أجل تعزيز قوة

وعمداء الكليات

الخبرة في الجامعات

اإلدارة

والمسئوليات

زيادة قوة االرتباط مع المجموعات المؤثرة داخل
وخارج الجامعات المبحوثة لالستفادة من معارفها

متطلبات العاملين لتعزيز الثقة بينهم وبين

من خالل تنمية مفهوم القوة الرسمية

وتفويضهم

الصالحيات المناسبة إلصدار األوامر واتخاذ

والعاملين واالستماع لهم ،والعمل على تحقيق

شهري

المشاركة

العمل على تقديم مصادر جديدة للقوة التنظيمية

الشرعية

من خالل التواصل الدائم بين اإلدارة العليا

إتاحة الفرصة للعاملين

رئاسة الجامعة

للمديرين

من أجل تشجيعهم على توليد أفكار جديدة

شهري

ومدراء الدوائر

من خالل وضع البرامج التدريبية المالئمة

لتطوير قدرات الموارد التنظيمية في الجامعة

ثالثاً :الدراسات المقترحة:
 -1القوة التنظيمية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية.
 -2القوة التنظيمية وعالقتها باألداء الوظيفي في البنوك الفلسطينية.

 -3التطوير التنظيمي كمدخل لتحقيق الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية.
 -4أثر الذكاء العاطفي في التطوير التنظيمي بشركة االتصاالت الفلسطينية.
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فصلي

املراجـــــــــــع

 القرآن الكريم

المراجع:

أوالً :المراجع العربيــــــة:

 أبااو جاازر ،محمااد :)2017(.دور اإلدارة العليااا فااي التطااوير التنظيمااي لجهاااز الشاارطة الفلسااطيني،
رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.

 أبو زياد ،خالاد :)2010(.أثار القاوة التنظيمياة علاى اإلباداع الاوظيفي للعااملين فاي البناوك التجارياة
األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 أب او عم ارة ،عبااد ربااه :)2012(.تقياايم التطااوير التنظيمااي بوكالااة الغااوث ماان وجهااة نظاار مااوظفي
مكتب غزة مع التركيز علاى اإلدارة والقياادة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،الجامعاة اإلساالمية،

غزة.
 أحمااد ،نضااال :)2016(.اسااتراتيجية التطاوير التنظيمااي وأثرهااا فااي تحقيااق األهااداف االسااتراتيجية،
اختيار الدور الوسيط ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان.

 إدريس ،ثابت ومرسي ،جمال الدين :)2001(.السلوك التنظيمي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 األغا ،وفيق :)2010( .القيادات اإلدارية ودورها في إحداث التطوير والتغيير التنظيماي اإليجاابي

ف ا ااي البن ا ااوك العامل ا ااة ف ا ااي قط ا اااع غاا ازة ،مجلـــــة جامعـــــة األزهـــــر ،سلســـــلة العلـــــوم اإلنســـــانية،
مج(،)12ع(.)2

 إمام ،أحمد وعبد الحكم ،أحمد :) 2015(.القوة التنظيمية وعالقتها باإلنجاز المهني لدى القيادات
الرياض ا ااية بمديري ا ااة الش ا ااباب والرياض ا ااة ،المـــــؤتمر العلمـــــي األول للرياضـــــة والصـــــحة ،جامع ا ااة

أسيوط،ع(.)6
 أنااور ،حميااد :)2014(.تحلياال العالقااة بااين القااوة التنظيميااة واسااتراتيجيات إدارة الصاراع التنظيمااي،
مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،مج،4ع.11

 بان عمار ،فاطناة :)2016(.مصاادر القاوة التنظيمياة كماا يادركها القاادة اإلدارياون -د ارساة ميدانياة
بمؤسسااة ناحيااة الشااؤون االجتماعيااة سااوناطراك ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعااة محمااد

خيضر بسكرة ،الجزائر.

 الجرجاااوي ،زي اااد .)2010(.القواعـــد المنهجيـــة لبنـــاء االســـتبيان ،الطبع ااة الثانيااة ،مطبع ااة أبن اااء
الجراح ،فلسطين.

 جرينبارج ،جي ارلاد وباارون ،روبارت :)2004(.إدارة السـلوك فـي المنظمـات) ترجماة رفااعي محماد،
إسماعيل بسيوني) الريان :دار المريخ للنشر.
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 الجميلااي ،خماايس :)2004(.أثاار التقانااة والقااوة التنظيميااة فااي الساالوك القيااادي :د ارسااة تحليليااة فااي
القطاع المصرفي العام ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة المستنصرية.

 حريم ،حساين :)2009(.السلوك التنظيمي -سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،دار
الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.
 حسااانين ،جاااد الاارب:)2013(.أثاار القااوة التنظيميااة علااى األمااان الااوظيفي بااالتطبيق علااى العاااملين
بقط اااع األعم ااال الخ اااص الص ااناعي بالمنطق ااة الغربي ااة بالس ااعودية ،المجلـــة المصـــرية للدراســـات

التجارية ،مج ،37ع.3

 حسن ،راوية :)2000(.إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،مصر.

 الحمداني ،موفق :)2006(.مناهج البحث العلمي ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق للنشر.
 الحميا ااري ،عبا اااس والياسا ااري ،أكا اارم :)2006(.تحديا ااد أثا اار القا ااوة واإلبا ااداع فا ااي إحا ااداث التغييا اار
التنظيمي ،المجلة العراقية للعلوم اإلدارية ،مج(،)4عدد(.)13

 ح ااويحي ،إس ااماعيل :)2015(.الثقاف ااة التنظيمي ااة وعالقته ااا باإلب ااداع اإلداري د ارس ااة مقارن ااة ع اان
الجامعات العامة والخاصة بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

 خروفااة ،رغااد :)2010(.قااوة القيااادة أداة لاادعم مجاااالت التغيياار التنظيمااي فااي بعاان المنظمااات
الصناعية بمحافظة نينوى ،مجلة تنمية الرافدين ،جامعة الموصل ،مج( ،)33ع(.)99

 الخشااالي ،شاااكر :)2006(.أثاار مصااادر قااوة اإلدارة العليااا فااي اختيااار اسااتراتيجية النم او -د ارسااة
ميدانية في البنوك األردنية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،مج( ،)2ع(.)1

 خضااير ،كاااظم واللااوزي ،موسااى والشااهابي ،أنعااام :)2009(.الســلوك التنظيمــي مفــاهيم معاصــرة،
دار إثراء للنشر والتوزيع ،عمان.
 دراركا ااة ،أمجا ااد ومحما ااود ،أشا اارف :)2014(.متطلبا ااات تطبيا ااق سا اايجما سا ااتة وعالقتها ااا با ااالتطوير
التنظيمي بجامعة الطائف ،مجلة الثقافة والتنمية،ع.80

 دوس ااة ،طال ااب وحس ااين ،سوس اان :)2009(.الق ااوة التنظيمي ااة للق ااادة اإلداري ااين وأثره ااا ف ااي الس االوك
القيادي ،مجلة اإلدارة واالقتصاد،ع.75

 ديري ،زاهد :)2011(.السلوك التنظيمي ،دار الميسرة للنشر والطباعة والتوزيع ،عمان ،األردن.

 الرحاحلااة ،عبااد الارازق وعازام ،زكريااا :)2011(.الســلوك التنظيمــي فــي المنظمــات ،عمااان :مكتبااة
المجتمع العربي للنشر والتوزيع.
 الزبيدي ،سامر :)2017(.القاوة التنظيمياة ودورهاا فاي تحقياق التوافاق المهناي لادى عيناة مان مادراء

ومسئولي األقسام والشعب في كليات جامعة القادساية ،مجلة الغـري للعلـوم االقتصـادية واإلداريـة،

مج  ،14ع.3
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 زيديااة ،منااى :)2007(.أثاار مصااادر قااوة اإلدارة العليااا فااي تحديااد األهااداف االسااتراتيجية ،د ارسااة
تطبيقي ااة عل ااى المص ااارف التجاري ااة ف ااي قط اااع غا ازة ،رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ،الجامع ااة

اإلسالمية ،غزة.
 سارة ،مومني وأحمد ،بوسهمين :)2018(.أثر القوة التنظيمية على االلتازام التنظيماي فاي المنظماة

د ارسااة حالااة جامعااة طاااهري محمااد بشااار" ،المجلـــة العالميـــة لالقتصـــاد واألعمـــال ،مااج  ،4ع،2

ص.181-164

 السالم ،مؤيد :)2009(.القوة التنظيمية ،إثراء للنشر والتوزيع ،عمان.

 السااكارنة ،بااالل :)2009(.التطـــوير التنظيمـــي واإلداري ،دار المساايرة للنشاار والتوزيااع والطباعااة.
األردن.

 السااكارنة ،بااالل :)2013(.التطـــوير التنظيمـــي واإلداري ،دار المساايرة للنشاار والتوزيااع والطباعااة.
األردن.

 سليمة ،إدريسي :)2018(.التطوير التنظيمي وانعكاسه على أداء العاملين ،رسالة ماجستير غيـر
منشورة ،جامعة قاصدي مرياح،الجزائر.

 ش االبي ،جمان ااة :)2011(.واق ااع اإلدارة اإللكتروني ااة ف ااي الجامع ااة اإلس ااالمية وأثره ااا عل ااى التط ااوير
التنظيمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 شا اريف ،أثي اار وعب ااد ،ص اابا :)2015(.دور الق ااوة التنظيمي ااة ف ااي تحدي ااد اس ااتراتيجيات إدارة الما اوارد
البش ارية :بحااث ميااداني فااي مجلااس محافظااة كركااوك ،مجلــة جامعـــة األنبـــار للعلـــوم االقتصـــادية
واإلدارية ،مج(،)7ع.14

 شمروخ ،مرفت :)2015(.آلياات التطاوير التنظيماي وتحقياق الجاودة الشااملة فاي مؤسساات التعلايم
العا ااالي ما اان منظا ااور طريقا ااة تنظا اايم المجتما ااع ،مجلــــة الخدمــــة االجتماعيــــة ،الجمعيا ااة المص ا ارية

لألخصائيين االجتماعيين،ع.54

 الشمري ،حامد :)2007(.إدارة الجودة الشاملة ،صناعة النجاح في سياق التحديات ،الريان.

 الشااملة ،عبااد الفتاااح :)2017(.التطـــوير التنظيمـــي ،منشااورات جامعااة القاادس المفتوحااة ،عمااان،
األردن.
 صرصا ااور ،محما ااود :)2017(.رأس الما ااال الفكا ااري ودوره فا ااي التطا ااوير التنظيما ااي لا اادى السا االطة
القضائية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.

 الصاوالحي ،عماااد :)2016(.الاذكاء العاااطفي وعالقتاه باإلبااداع اإلداري فاي الجامعااات الفلسااطينية
بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

 الطجم ،عبد اهلل :)2009(.التطوير التنظيمي ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،األردن.
 الطراونة ،حسين :)2012(.نظرية المنظمة ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن.
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 العابادي ،علاي والجبوري،قاساام :)2017(.االساتراتيجيات الموجهاة باالسااتدامة ودورهاا فاي التطااوير
التنظيمي لمحافظة النجف األشرف ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،مج  ،14ع.2

 العا اااجز ،ف ا اؤاد :)2009(.تا اادريب القيا ااادات الجامعيا ااة الفلسا ااطينية كأحا ااد مجا اااالت تطا ااوير اإلدارة

الجامعيااة فااي فلسااطين ،مجلــة الجامعــة اإلســـالمية( سلســلة الدراســات اإلنســانية ،مااج،17ع،2

ص.)302-273

 عامر ،سامح وقنديل ،عالء :)2010(.التطوير التنظيمي ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،األردن.
 عباد اإللااه ،سامير :)2006(.واقااع الثقافاة التنظيميااة السااائدة فاي الجامعااات الفلساطينية بقطاااع غازة
وأثره ااا عل ااى مس ااتوى التط ااوير التنظيم ااي للجامع ااات ،رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ،الجامع ااة

اإلسالمية ،غزة.
 عبااد السااتار ،ماجاادة :)2014(.القااوة التنظيميااة وعالقتهااا بالهويااة التنظيميااة لاادى ماادراء الماادارس
اإلعدادية في مديرية الكرخ ،مجلة كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد ،مج،2ع.1

 العتيبااي ،سااعد :)2013(.دور التطااوير التنظيمااي فااي تحقيااق التنميااة اإلداريااة ،مساااهمة تحليليااة،
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ،المغرب ،ع( ،)112-113ص.156-125

 عبياادات ،ذوقااان وعاادس ،عبااد الاارحمن ،وعبااد الحااق ،كايااد .)2001(.البحــث العلمــي -مفهومــه
وأدواته وأساليبه ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.

 عبي اادات ،سا اليمان :)2006(.العالق ااة ب ااين نظ ااام المعلوم ااات اإلداري ااة وتوزي ااع الق ااوة ب ااين الوح اادات
التنظيمي ااة وج ااودة القا ارار ب ااالتطبيق عل ااى المص ااارف التجاري ااة األردني ااة ،مجلـــة دراســـات ،العلـــوم

اإلدارية ،مج،33ع،2ص.302

 العاادواني ،سااعود والرشاايدي ،حامااد والمصااري ،ناصاار :)2014(.قاادرة القيااادة فااي إحااداث التطااوير
التنظيمي :دراسة تطبيقية بالهيئة العاماة للتعلايم التطبيقاي والتادريب دولاة الكويات ،المجلـة العلميـة

للبحوث والدراسات التجارية ،مج ،28ع ،1ج.2

 العطية ،ماجدة :)2003(.سلوك المنظمة :سلوك الفرد والجماعات ،دار الشروق للنشر والتوزياع،
األردن.

 عم ا اران ،ف ا اراس :)2017(.أثا اار مصا ااادر القا ااوة التنظيميا ااة علا ااى ضا ااغوط العما اال فا ااي المؤسسا ااات
المصرفية العامة في سوريا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االفتراضية السورية ،سوريا.

 العنزي ،سعد :)2015(.نظرية المنظمة :مفاهيم – مداخل عمليات ،مكتبة السيسبان ،بغداد.

 عااون ،عاااطف :)2013(.أثاار تطبيااق عناصاار اإلبااداع اإلداري فااي التطااوير التنظيمااي ،مجلـــة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ،مج  ،29ع.3

 الغالبي ،طاهر وصالح ،أحمد :)2010(.التطوير التنظيمي ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن.
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 الغام اادي ،منص ااور :)2009(.عالق ااة التط ااوير التنظيم ااي ب اااألداء ف ااي المنظم ااات العام ااة ،مجلـــة
البحوث اإلدارية ،مج،27ع ،3ص.57-29

 فرج ،فتحي وأبو عارو  ،مفتااح :)2016(.التطاوير التنظيماي لمؤسساات التعلايم :رؤياة معاصارة،
المجلة الليبية العالمية ،جامعة بنغازي،ع،7ص.26-1

 القريوتي ،محمد :)2000(.السلوك التنظيمي :دراسـة للسـلوك اإل نسـاني الفـردي والجمـاعي ،دار
الشروق للنشر والتوزيع ،األردن.

 القريوتي ،محماد :)2009(.السلوك التنظيمي :دراسة للسلوك اإل نساني الفردي والجمـاعي ،ط،5
دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن.

 قشااق  ،خالااد :)2014(.رأس المااال الفكااري وعالقتااه فااي تعزيااز المي ازة التنافسااية ،د ارسااة تطبيقيااة
على الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

 محم ااد ،ش اااكر وص ااادق ،درما ااان :)2014(.أث اار الق ااوة التنظيمي ااة فاااي التغيي اار التنظيم ااي :د ارساااة

استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية فاي جامعاة دهاوك ،مجلـة رمـال للبحـوث والدراسـات،

األردن ،ع.13

 محمااد علااي ،عاليااة وأحمااد ،ساايف الاادين :)2013(.أثاار تمكااين العاااملين فااي التطااوير التنظيمااي،
مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،ع.36

 الكبيس ااي ،ع ااامر :)2006(.التطـــوير التنظيمـــي وقضـــايا معاصـــرة ،دار الرض ااا للنش اار والتوزي ااع،
دمشق.
 مسلم ،تامر :)2015(.أثر الذكاء االستراتيجي على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

 مطر ،خليل :)2015(.دور القيادات الشابة في التطوير التنظيمي للمؤسسات الشبابية الفلساطينية
بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.

 مطاار ،عصااام :)2008(.التطااوير التنظيمااي وأث اره علااى فعاليااة الق ا اررات اإلداريااة فااي المؤسسااات
األهلية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 المااال ،حميااد :)2014(.تعزيااز القااوة التنظيميااة فااي إطااار المواءمااة بااين رأس المااال البشااري ،ورأس

المااال االجتماااعي :بحااث ميااداني فااي عاادد ماان المصااارف األهليااة فااي بغااداد ،أطروحــة دكتــوراه،

جامعة بغداد.
 نجم ،عبد الحكيم وحسانين ،جاد وعبد اللطياف محماود :)2010(.أثار القياادة التحويلياة علاى القاوة
التنظيميااة بااالتطبيق علااى الشااركات الصااناعية التابعااة لقطاااع األعمااال بمحافظااة الدقهليااة ،المجلــة

المصرية للدراسات التجارية ،مصر ،مج ،34.ع ،4.صص.518-487

 نجم ،عبود :)2011(.أنماط السلوك التنظيمي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان .
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. عمان، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، اإلدارة:)2013(. صالح، النعيمي
 دور التحلي اال االس ااتراتيجي ف ااي إح ااداث التط ااوير:)2015(. عب ااد العزي ااز، أرف اات وس االيمان، اله ااور
، جامعاة الساودان للعلاوم والتكنولوجياا، مجلة العلوم االقتصادية،التنظيمي في البلديات الفلساطينية

.)2(16مج
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املالحــــق

ملحق رقم()1
جامعة األ زهر  -غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
برنامج ماجستير إدارة األعمال

الموضوع :قائمة استقصاء
تتشرف الباحثة أن تضع بين أيديكم استبانة إلجراء بحث بعنوان:

أثـر القوة التنظيمية على تعزيز التطوير التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير تخصص إدارة األعمال من جامعة األزهر-
غزة ،يشتمل مجتمع البحث على أصحاب المناصب اإلدارية العليا في كل من جامعة األزهر والجامعة
اإلسالمية وجامعة األقصى .فأرجو من سيادتكم قراءة كل عبارة من عبارات االستبانة ،ثم وضع عالمة
(×) في الخانة التي تمثل وجهة نظركم نحو ما هو قائم بالفعل وفق تدرج خماسي (موافق بشدة ،موافق،
محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) علماً بأنه سيتم معالجة إجاباتكم بسرية تامة وألغران البحث
العلمي فقط.
نشكر لكم تعاونكم ونؤكد لكم أن إلجاباتكم تأثي اًر مهماً في دقة النتائج وتحقيق أهداف البحث...

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
الباحث  :ماجـدة ماجد صبــاح

Sabbah.majeda@outlook.com
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المحور األول :البيانات الشخصية
 -1الجامعة:
جامعة األزه اار

جامعة األقصى

الجامعة اإلسالميا ااة

 -2الجنس:
أنثى

ذك ا ا اار
 -3العمر:
أقل من 25سنة

من  25إلى أقل من  35سنة

من  35إلى أقل من  45سنة

 45سنة فأكثر
-4المسمى الوظيفي:
مساعد /نائب رئيس الجامعة
نائب /مساعد مدير

مدير

نائب /مساعد عميد

عميد
رئيس قسم

-5المؤهل العلمي:
دبلوم فأقل

بكالوريوس

دكتوراه

ماجستير

 -6سنوات الخبرة:
أقل من  5سنوات

من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

من  10سنوات إلى  15سنة

أكثر من  15سنة

122

المحور الثاني :تعزيز التطوير التنظيمي :عملية تغيير مبررة ومخططة استراتيجياً بشكل مسيطر
عليه لنقل الواقع التنظيمي إلى حالة أفضل من التوازن والفاعلية ،وذلك من خالل اختيار مجموعة من
التدخالت للتأثير فيها والسيطرة على عناصر النظام اإلداري بشمولية وتكاملية.
م

موافق
بشدة

الفقــــرة

.1

توجد رؤية ورسالة واضحة للجامعة

.2

تسعى الجامعة الستكشاف المشاكل المحتملة

.3

تهتم الجامعة بدراسة مكونات بيئة الجامعة الداخلية مثل

.4

تهتم الجامعة بدراسة مكونات بيئة الجامعة الخارجية مثل

القيادة والحوافز وعالقات العمل
التطورات البيئية

.5

أهداف الجامعة واضحة ومحددة للجميع

.6

تستثمر الجامعة إمكانياتها البشرية على أكمل وجه

.7

تستثمر الجامعة إمكانياتها المادية على أكمل وجه

.8

تقيس الجامعة مدى تحقيقها ألهدافها

.9

إجراءات الجامعة في معامالتها سهلة وبسيطة يدركها

الموظفون

 .10يوجد أنظمة ولوائح يتم العمل بها في تنفيذ المهام الوظيفية
 .11تستخدم نماذج العمل بشكل كامل في تنفيذ المهام
 .12توجد إجراءات رقابية وتدقيقية في المعامالت اإلدارية
 .13يتم التنسيق بين الوحدات اإلدارية بسالسة
 .14تهتم الجامعة بتشكيل فرق العمل كأسلوب القتراح األفكار
ووضع الحلول المناسبة
 .15تسعى الجامعة إلشراك العاملين في اتخاذ الق اررات
 .16يوجد هيكل تنظيمي يتناسب مع األهداف التي تسعى
الجامعة لتحقيقها
 .17يوجد توصيف وظيفي يحدد واجبات ومسئوليات كل وظيفة
 .18يوجد تخطيط متواصل لمواكبة التطورات المستقبلية
 .19تدرب الجامعة موظفيها في مجال البرمجيات والتقنيات
 .20يوجد كادر بشري مؤهل في الجامعة قادر على تحقيق
أهداف الجامعة
 .21يدرك الموظفون أهمية التطوير والتغيير التنظيمي
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موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

م

موافق
بشدة

الفقــــرة

موافق

محايد

غير موافق

غير

بشدة

موافق

 .22تحرص الجامعة على تقديم الحوافز المادية والمعنوية
للموظفين

 .23يتقبل الموظفون عمليات التغيير في الجامعة
 .24يوجد معايير واضحة ومحددة الختيار العاملين

المحور الثالث :القوة التنظيمية
م

موافق
بشدة

الفقــــرة

موافق

محايد

غير

موافق

القوة الرسميــــة

" تستمد هذه القوة من موقع الفرد في المنظمة الذي يعطيه الحق في إصدار األوامر لمرؤوسيه"
.1

يتم تفويضي الصالحيات التي تمكنني من تغيير بعن

.2

يمكنني إصدار تعليمات العمل للموظفين

.3

يمكنني الطلب من الموظفين التعاون في قضايا العمل

.4

يمكنني تفوين بعن الصالحيات للموظفين

.5

يخولني موقعي الوظيفي صالحيات تغيير بعن إجراءات

إجراءات العمل في الجامعة

العمل في الجامعة
.6

يمكنني استخدام السلطة إلدارة وحل الصراع بين الموظفين

.7

يستلزم موقعي الوظيفي تحمل مسئوليات ومهام أخرى

.8

يجعلني مركزي الوظيفي أؤدي دو اًر محورياً في عمل الجامعة

قوة المعلومات

"قوة السيطرة على تدفق المعلومات وتفسيرها لآلخرين والقدرة على التعامل مع حاالت عدم التأكد"
.1

أتمتع بالقدرة على تجميع المعلومات المهمة والمؤثرة في أداء
الجامعة

.2

يتيح لي موقعي الوظيفي التحكم في تدفق البيانات والمعلومات

.3

أمتلك معلومات تفصيلية عن نظام العمل

.4

يزودني رئيسي في العمل بمقترحات جيدة تتعلق بأنظمة العمل

.5

يطلعني رئيسي في العمل على معارفه الوظيفية المرتبطة
بمهامي

.6

يزودني رئيسي في العمل بمعلومات مهمة ومفيدة عن كيفية
تنفيذ العمل
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غير

موافق
بشدة

م

موافق
بشدة

الفقــــرة

.7

تساهم المعلومات المتوفرة لدي في تحسين األداء الوظيفي

.8

أسعى أن تكون المعلومات متوفرة وفي متناول الموظفين

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

قوة االرتباط

" تستمد هذه القوة عندما يكون للمدير اتصاالت فعالة مع متخذي الق اررات ،ويحظى بدعمهم"
.1

أمتلك عالقات جيدة مع كافة أصحاب المصالح في الجامعة

.2

أحظى بدعم المستويات اإلدارية العليا في الجامعة

.3

أؤدى دو اًر حيوياً ومحورياً في الجامعة بسبب دعم وتأييد

.4

أتمتع بشبكة عالقات واسعة مع المتنفذين داخل وخارج الجامعة

.5

أتبادل األفكار ووجهات النظر مع المتنفذين من أصحاب القرار

.6

الدعم والتأييد من قبل أصحاب القرار في الجامعة يساهم في

المستويات اإلدارية العليا

إنجاز العمل وتحقيق األهداف
قوة الخبرة

" تتمثل في القدرة على التحكم في سلوك اآلخرين أو التأثير فيهم عن طريق امتالك المعرفة أو الخبرة الوظيفية بغن النظر
عن الموقع الوظيفي"
.1

يتم العمل باقتراحاتي المتالكي خبرة مهنية عالية

.2

أقوم بتقديم النصائح المتعلقة بمشكالت العمل بشكل مستمر

.3

تتصف المجاالت الوظيفية التي أشغلها بتنوعها

.4

تساهم خبرات المدير ومعلوماته في بناء العالقات القوية مع
العاملين

.5

تتضمن وظيفتي القيام بأنشطة عديدة ومتنوعة

.6

يستخدم المدير خبراته السابقة في التأثير على الموظفين في

.7

أكسبتني مواقع عملي السابقة في الجامعة خبرات واسعة

.8

يستخدم المدير خبراته في تشجيع الموظفين على استنباط أفكار

الجامعة

جديدة
القوة المرجعية "القدوة"

" تكمن هذه القوة في امتالك المدير أو الفرد مؤهالت وسمات شخصية تدفع اآلخرين للتعامل معه"
.1

يرغب موظفو الجامعة في إقامة عالقات شخصية معي

.2

يؤيدني موظفو الجامعة لتأثرهم بشخصيتي وانجذابهم لي

.3

يحترم موظفو الجامعة ق ارراتي في العمل
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م

موافق
بشدة

الفقــــرة

.4

أشعر بثقة موظفي الجامعة بي بشكل شخصي

.5

أسعى لبناء سمعة حسنة بين الزمالء في الجامعة

.6

يشعرني مديري بأهميتي وبأنني موضع احترام وتقدير

.7

يقدم مديري مثاالً جيداً (قدوة) للموظفين اآلخرين

.8

أتميز بقدرتي على بناء عالقات جيدة داخل وخارج الجامعة
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

ملحق رقم()2

قائمة المحكمين
م

اسم الجامعة

اسم المحكم

1

د .نهأي التلباني

جامعة األزهر

2

د .بالل البشيتي

جامعة األزهر

4

د .وائل ثابت

جامعة األزهر

5

د .وفيق األغا

جامعة األزهر

6

د .وسيم الهابيل

الجامعة اإلسالمية

7

د .سليمان الطالع

الدراسات المتوسطة -األزهر

8

د .سامي أبو شمالة

الكلية الجامعية

9

د .خليل ماضي

جامعة غزة
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