
 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات 
 

 محتويات الفصل السادس: النتائج والتوصيات:

 مقدمة 

 نتائج الدراسة 

 توصيات الدراسة 

 الدراسات المستقبلية المقترحة 

 الملخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النتائج والتوصيات
 مقدمة

ية في وزارة راتيجية في تعزيز الميزة التنافسدور القيادة االستفي هذه الدراسة  ةالباحث تتناول
األوقاف والشئون الدينية، من خالل البيانات التي جمعتها من االستبانة المعدة بهذا الخصوص، 
ومن خالل مناقشة األسئلة واختبار الفرضيات وتفسيرها وربطها بالدراسات السابقة ذات العالقة. 

ليها البحث وكذلك أهم التوصيات والدراسات سيعرض في هذا الفصل النتائج التي توصل إ
 المستقبلية.

 :النتائج 1.6

بناًء على تحليل البيانات ومناقشة أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات توصلت الباحثة إلى 
النتائج التي تم تصنيفها كالتالي: نتائج متعلقة بالمتغير المستقل )القيادة االستراتيجية(، والنتائج 

تغير التابع )الميزة التنافسية(، ونتائج متعلقة باختبار الفرضيات، ونتائج تحقيق المتعلقة بالم
 األهداف.

 (:القيادة االستراتيجيةالنتائج المتعلقة بالمتغير المستقل ) .1

ون الدينية وزارة األوقاف والشئلدى العاملين في  القيادة االستراتيجيةكشفت النتائج أن واقع  .1
 .%6..5 ل حصولها على وزن نسبيمرتفع بدرجة كبيرة من خال

أوضحت النتائج أن واقع ممارسات القيادة االستراتيجية كانت كاآلتي: تحديد التوجه  .2
, تطوير %57.7, استثمار القدرات التنافسية والحفاظ عليها بواقع %2.7.االستراتيجي بواقع 

 سات األخالقية بواقع, دعم وتطوير الثقافة التنظيمية بالممار %57.6رأس المال البشري بواقع 
 .%1.6., تنفيذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة بواقع 56.5%

 (:الميزة التنافسية) تابعالنتائج المتعلقة بالمتغير ال .2

أن مستوى تعزيز الميزة التنافسية في وزارة األوقاف والشئون الدينية متوسط كشفت النتائج  .1
 (.%57.6حيث اتضح ذلك من خالل حصوله على وزن نسبي )

 



 باختبار الفرضيات:النتائج المتعلقة  .3

بين ( α ≤ 6...داللة احصائية عند مستوى داللة )أظهرت النتائج أنه توجد عالقة ذات  .1
 .9.1..دور القيادة االستراتيجية ومستوى الميزة التنافسية حيث بلغ معامل االرتباط بينهما 

بين تحديد التوجه  (α ≤ 6...داللة )عند مستوى تبين أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  .2
 .5.2..حيث بلغ معامل االرتباط بينهما االستراتيجي ومستوى الميزة التنافسية 

استثمار القدرات بين  (α ≤ 6...عند مستوى داللة )تبين أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  .7
 .621..هما رتباط بينحيث بلغ معامل االومستوى الميزة التنافسية  التنافسية والحفاظ عليها

تطوير رأي بين  (α ≤ 6...عند مستوى داللة )تبين أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  ..
 ..66..حيث بلغ معامل االرتباط بينهما ومستوى الميزة التنافسية  المال البشري

دعم وتطوير بين  (α ≤ 6...عند مستوى داللة )تبين أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  .6
رتباط بينهما حيث بلغ معامل االومستوى الميزة التنافسية  ثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقيةال

..662. 

تنفيذ نظم الرقابة بين  (α ≤ 6...عند مستوى داللة )أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية تبين  .5
 .6.6..نهما حيث بلغ معامل االرتباط بيومستوى الميزة التنافسية التنظيمية المتوازنة 

اد العينة فر بين مستويات تقديرات أأشارت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  ..
مستوى دور القيادة االستراتيجية بشكل عام وكل من )الجنس, المسمى الوظيفي, سنوات حول 

 الخبرة(.
دور القيادة بين ( α ≤ 6...داللة احصائية عند مستوى داللة )أظهرت النتائج أنه يوجد أثر  .6

 .21..1االستراتيجية ومستوى الميزة التنافسية حيث بلغ معامل االرتباط بينهما 
أشارت النتائج إلى وجود فروق في متوسط استجابة العاملين في وزارة األوقاف والشئون  .9

 الدينية حول القيادة االستراتيجية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
اد العينة فر بين مستويات تقديرات أذات داللة إحصائية أشارت النتائج أنه ال يوجد فروق  ..1

مستوى تعزيز الميزة التنافسية بشكل عام وكل من )الجنس, المسمى الوظيفي, سنوات الخبرة, حول 
 المؤهل العلمي(.



 
 :التوصيات 2.6
من واقع النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يقترح الباحث عددًا من التوصيات التي تتعلق  
لقيادة االستراتيجية لدى العاملين في وزارة األوقاف، باإلضافة إلى الميزة التنافسية لهذه الوزراة، با

 وتوصيات عامة وفقًا لرؤى سليمة.
 :بالقيادة االستراتيجيةالتوصيات المتعلقة  .1

تعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية بوزارة األوقاف والشئون الدينية والعمل على تهئية قادة  .1
عدادهم.م  ستقبلية وا 
تعزيز مفهوم القيادة االستراتيجية لدى القيادات في وزارة األوقاف من خالل عقد دورات  .2

عطاء المزيد من االهتمام لطبيق ممارساتها المختلفة عبر عقد دورات  ومؤتمرات خاصة وا 
 تدريبية.

تراتيجية االس رفع درجة الوعي لدى العاملين في الوزارة بأهمية تطبيق الممارسات للقيادة .7
 لدورها الفعال في تعزيز الميزة التنافسية.

العمل على تغطية كل من البيئة الداخلية والخارجية في التحليل البيئي قبل تصميم  ..
 االستراتيجية.

مشاركة كافة العاملين في إعداد الخطة التنفيذية داخل كل دائرة ليتسنى بهم ربط كافة  .6
 وصاًل لألهداف العامة لوزارة األوقاف.أعمالهم مع تحقيق أهداف الدائرة 

العمل على تحفيز العاملين داخل الوزارة بصورة دائمة وفق إمكانيات الوزارة مع التركيز  .5
 على التحفيز المعنوى في حال عدم توفر اإلمكانات المادية.

 العمل على توجيه العاملين نحو التغيير من قبل اإلدارة العليا. ..
 ي من خالل تكوين فرق عمل من قبل القيادات.االهتمام بالعمل الجماع .6
 تعزيز اإليمان الذاتي للعاملين في وزارة األوقاف وثقتهم بأنفسهم وقدراتهم وامكانياتهم. .9
تشجيع العاملين على تقديم المبادرات الفردية ومناقشتها، حتى تصبح جزءًا من ثقافة  ..1

 الوزراة.
، يادية قيادية تساهم في تحسن العملتوعية العاملين بأهمية اإلبداع في خلق شخصية ر  .11

 وتنمي من مهارات الفرد، مع توفير بيئة عمل تنتج إبداعًا فنيًا يعبر عن التميز.



 تشجيع العاملين في الوزارة عند أدائهم المتميز للعمل. .12
التعمق في تنمية الرقابة الذاتية واإلحساس بالمسئولية لدى العاملين في وزارة األوقاف  .17

 نية.والشئون الدي
التأكد من تخصص العاملين في الرقابة داخل الوزارة حتي يستطيعوا العمل بناء على علم  ..1

مسبق يستطيعوا من خالله تنويع األساليب الرقابية التي يتم استخدامها أثناء الرقابة داخل 
 الوزارة.

 التوصيات المتعلقة بالميزة التنافسية: .2
ادة جميع المستويات من خالل ممارسات القيضرورة تحسين وتطوير القدرات التنافسية في  .1

 االستراتيجية ونظم بنائها واالهتمام بالجوانب األخالقية.
 العمل على تحسين الجودة داخل الوزارة من خالل أساليب وأدوات عملية. .2
 .لتقديم خدمات متميزة بأقل التكاليف للجمهورتعاون اإلدارة العليا مع العاملين  .7
ات المقدمة للمجتمع المحلي بصورة دائمة لتلبي احتياجاتهم, العمل على تطوير الخدم ..

 وتزيد من انتمائهم للوزارة.
 صقل مواهب العاملين داخل الوزارة بشكل يليق بجودة الحياة الوظيفية. .6
العمل على قياس رضى المجتمع عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وعقد ورش عمل مع  .5

 اتهم.مختلف فئات المجتمع لمالمسة احتياج
تطوير مؤشرات قياس مستوى الميزة التنافسية في الوزارة، والعمل على قياس األداء على  ..

 فترة محددة، وعمل مقارنات مستمرة، واستخالص النتائج وطرح وتطبيق التوصيات.
 
 
 
 

 دراسةخطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات ال(: 6.1جدول رقم )

 قاف والشئون الدينيةممارسات القيادة االستراتيجية في وزارة األو 



 التوصيات
الجهة المسئولة عن 

 التنفيذ
اإلطار )الفترة 

 الزمنية(

تعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية بوزارة 
األوقاف والشئون الدينية والعمل على تهئية 

عدادهم.  قادة مستقبلية وا 
 مستمر اإلدارة العليا داخل الوزارة

ى لدتعزيز مفهوم القيادة االستراتيجية 
القيادات في وزارة األوقاف من خالل عقد 
عطاء المزيد من  دورات ومؤتمرات خاصة وا 
االهتمام لطبيق ممارساتها المختلفة عبر عقد 

 دورات تدريبية.

 مستمر اإلدارة العليا داخل الوزارة

رفع درجة الوعي لدى العاملين في الوزارة 
بأهمية تطبيق الممارسات للقيادة 

زة ورها الفعال في تعزيز المياالستراتيجية لد
 التنافسية.

 مستمر اإلدارة العليا داخل الوزارة

العمل على تغطية كل من البيئة الداخلية 
والخارجية في التحليل البيئي قبل تصميم 

 االستراتيجية.

اإلدارة العامة للتخطيط 
 والسياسات

سنوية، مع المتابعة 
 والتقييم

الخطة مشاركة كافة العاملين في إعداد 
التنفيذية داخل كل دائرة ليتسنى بهم ربط كافة 
أعمالهم مع تحقيق أهداف الدائرة وصاًل 

 لألهداف العامة لوزارة األوقاف.

 اإلدارة العليا داخل الوزارة
مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

العمل على تحفيز العاملين داخل الوزارة 
بصورة دائمة وفق إمكانيات الوزارة مع 

 اإلدارة العليا داخل الوزارة
مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم



على التحفيز المعنوى في حال عدم  التركيز
 توفر اإلمكانات المادية.

العمل على توجيه العاملين نحو التغيير من 
 اإلدارة العليا داخل الوزارة قبل اإلدارة العليا.

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

خالل تكوين  االهتمام بالعمل الجماعي من
 اإلدارة العليا داخل الوزارة فرق عمل من قبل القيادات.

، مع مستمر
 المتابعة والتقييم

تعزيز اإليمان الذاتي للعاملين في وزارة 
األوقاف وثقتهم بأنفسهم وقدراتهم 

 وامكانياتهم.

اإلدارة العامة للتخطيط 
 والسياسات

، مع مستمر
 المتابعة والتقييم

دية لى تقديم المبادرات الفر تشجيع العاملين ع
ومناقشتها، حتى تصبح جزءًا من ثقافة 

 الوزراة.
 اإلدارة العليا داخل الوزارة

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

توعية العاملين بأهمية اإلبداع في خلق 
شخصية ريادية قيادية تساهم في تحسن 
العمل، وتنمي من مهارات الفرد، مع توفير 

 يز.عًا فنيًا يعبر عن التمبيئة عمل تنتج إبدا

 اإلدارة العليا داخل الوزارة
مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

تشجيع العاملين في الوزارة عند أدائهم 
 مستمر رئيس شعبة فما فوق المتميز للعمل.

التعمق في تنمية الرقابة الذاتية واإلحساس 
بالمسئولية لدى العاملين في وزارة األوقاف 

 ة.والشئون الديني
 مستمر دائرة الرقابة داخل الوزارة



التأكد من تخصص العاملين في الرقابة 
داخل الوزارة حتي يستطيعوا العمل بناء على 
علم مسبق يستطيعوا من خالله تنويع 
األساليب الرقابية التي يتم استخدامها أثناء 

 الرقابة داخل الوزارة.

 مستمر دائرة الرقابة داخل الوزارة

 ة التنافسية في وزارة األوقاف والشئون الدينيةتعزيز الميز 

 التوصيات
الجهة المسئولة عن 

 التنفيذ
اإلطار )الفترة 

 الزمنية(

ضرورة تحسين وتطوير القدرات التنافسية في 
جميع المستويات من خالل ممارسات القيادة 
االستراتيجية ونظم بنائها واالهتمام بالجوانب 

 األخالقية.

 اخل الوزارةاإلدارة العليا د
، مع مستمر

 المتابعة والتقييم

العمل على تحسين الجودة داخل الوزارة من 
 خالل أساليب وأدوات عملية.

اإلدارة العامة للتخطيط 
 والسياسات

، مع المتابعة سنوي
 والتقييم

تعاون اإلدارة العليا مع العاملين لتقديم 
 ا داخل الوزارةاإلدارة العلي خدمات متميزة بأقل التكاليف للجمهور.

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

العمل على تطوير الخدمات المقدمة 
للمجتمع المحلي بصورة دائمة لتلبي 

 احتياجاتهم, وتزيد من انتمائهم للوزارة.

كافة اإلدارات العاملة 
 داخل الوزارة

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

صقل مواهب العاملين داخل الوزارة بشكل 
 اإلدارة العليا داخل الوزارة ودة الحياة الوظيفية.يليق بج

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم



العمل على قياس رضى المجتمع عن الخدمات 
التي تقدمها الوزارة، وعقد ورش عمل مع مختلف 

 فئات المجتمع لمالمسة احتياجاتهم.

كافة اإلدارات العاملة 
 داخل الوزارة

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

تطوير مؤشرات قياس مستوى الميزة التنافسية 
في الوزارة، والعمل على قياس األداء على فترة 
محددة، وعمل مقارنات مستمرة، واستخالص 

 .النتائج وطرح وتطبيق التوصيات

اإلدارة العامة للتخطيط 
 والسياسات

خالل سنة، مع 
 المتابعة والتقييم

 ةالمصدر: إعداد الباحث

 تقبلية مقترحة:ثالثًا/ دراسات مس
 الية:من نتائج وتوصيات، يمكن اقتراح الدراسات المستقبلية الت ةإليه الباحث تفي ضوء ما تم توصل

 لى وزارة دراسة تطبيقية عودورها في تحسين مستوى األداء المؤسسي:  القيادة االستراتيجية
 .األوقاف والشئون الدينية

  وعالقته  ،العاملينمن وجهة نظر  شئون الدينيةوزارة األوقاف والفي  الميزة التنافسيةواقع
 ببعض الخصائص الديمغرافية.

 زارة األوقاف و لدى الجهات اإلشرافية في  بالميزة التنافسيةوعالقتها  أنماط القيادة االستراتيجية
 والشئون الدينية.

 ي وزارة فالعاملين في المناصب العليا وعالقتها بالتوجهات المستقبلية لدى  األنماط القيادية
 األوقاف والشئون الدينية.

 
 
 
 
 



 
 

 الفصل السادس: خالصة
في هذا الفصل النتائج التي توصل إليها من خالل نتائج التحليل  ةالباحث تاستعرض 

أبعاد  ظممعاإلحصائي، حيث أشارت النتائج لوجود مستوى موافقة مرتفعة بدرجة كبيرة  على 
الميزة  على مجال متوسطةمن الموافقة بدرجة  متوسطةة ضافة لوجود درجالقيادة االستراتيجية، إ

على الميزة  بممارساتها الخمسة القيادة االستراتيجية. وبينت النتائج وجود عالقة بين التنافسية
لقيادة لممارسات ا. كما أظهرت الدارسة وجود أثر التنافسية في وزارة األوقاف والشئون الدينية

. وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق بين استجابات التنافسية االستراتيجية في تعزيز الميزة
يعة بتعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية )الجنس، العمر، ط القيادة االستراتيجيةالمبحوثين حول 

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في متوسط استجابة و  الوظيفة، عدد سنوات الخدمة(.
عزى تتعزيز الميزة التنافسية لخاصة بقطاع غزة حول العاملين في الجامعات الفلسطينية ا

للمتغيرات الديمغرافية التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، طبيعة الوظيفة، عدد سنوات 
وأخيرًا اقترحت الباحثة مجموعة من العناوين لدراسات مستقبلية بخصوص القيادة  الخدمة(.

 االستراتيجية والميزة التنافسية.

 


