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مقدمة
لما كان العالم في سباق محموم نحو االستفادة القصوى من ثروات الطبيعية مستفيدا من كل امكانياتو
البشرية والتكنولوجية وصوال الى أفضل عائد سواء كان ماديا من حيث األموال او معنويا من الريادة او

السيطرة عمى األسواق كان البد لو في سيره االنتباه الى العنصر البشري بصفتو العنصر الذي ال يمكن

االستغناء عنو ميما تطورت التكنولوجيا.

فالمورد البشري ىو أساس ىذه الطفرة العممية والعممية لذا فقد أولت كل المنظمات االقتصادية منيا

والسياسية واإلدارية عناية خاصة بو لدرجة انيا اعتبرتو رأسمال ليا يمزم المحافظة عميو وتنميتو مستعينة
بكل الطرائق العممية والمعرفية
وتعد الثقة في عالقات العمل أحد الدعائم األساسية التي تساعد المنظمات عمى تدعيم فاعميتيا وتحقيق

أىدافيا ،كما تعد من أكثر األدوات اإلدارية فاعمية؛ ألنيا تييئ الظروف الالزمة لنجاح المنظمات ،فيي
عامل محوري في تحقيق نجاح المنظمات ،كذلك الثقة بالمنظمة تعد عنص اًر ميماً في الثقة التنظيمية

فحينما يسود جو من الثقة بالمنظمة فإن األفراد يستطيعون اإلفصاح عن أفكارىم ومشاعرىم ،ويعاون

بعضيم بعضاً ،ويتعممون معاً ،من جانب آخر فإنو في المنظمات التي تفتقر إلى الثقة ،يعوق مثل ىذا

االفتقار االتصاالت ،ويحبط التعاون ،ويقمل من االلتزام (الزىراني. (2012:

وقد أكد جيمس ( )James,2010عمى أىمية الثقة التنظيمية ودورىا في تحقيق التكامل التنظيمي بين
افراد المؤسسة وضمان االستقرار عمى المدى الطويل لتحقيق مصالح العاممين في المؤسسات وتحقيق

فعالية المؤسسة.

وىذا يتطمب من اإلدارات العميا في المنظمات استشراف المستقبل من خالل العمل بطرق غير تقميدية في

ظل ظروف معقدة غير مؤكدة وتحمل الكثير من المخاطر ،ويعتبر التوجو االستراتيجي عامال ميما وقد
يكون حاسما في بقاء المنظمة في بيئة العمل التي تتصف بالتغير المستمر وقد بين كل من

(Zhou,

) Gao, Yang , & Zhou ,2005:1التوجو االستراتيجي عمى أنو اتجاه المنظمة لخمق السموكيات

السميمة لتحقيق التفوق في األداء ،فالتوجو نحو السوق والتوجو نحو اإلبداع يعتبران من أىم التوجيات
االستراتيجية لممنظمة لتحقيق النجاح عمى المدى الطويل.

وأكد الصيرفي ( )2008أن ىدف التوجو االستراتيجي ىو دعم القادة لكي يكونوا عمى وعي بأىدافيم

ووسائميم .وبذلك فالتوجو االستراتيجي ىو مساعدة المنظمة في أداء عمل أفضل ويمكن لمتوجو

االستراتيجي أن يساعد المنظمة عمى أن تركز أولوياتيا في االستجابة لمتغيرات الحادثة في البيئة من

حوليا وأن يضمن أن أفراد المنظمة يعممون باتجاه تحقيق نفس األىداف.

من خالل ما سبق ال يمكن لممنظمات بما فييا الجمعيات النسوية – في قطاع غزة  -العمل بشكل مستقر
في بيئة ال تتسم باالستقرار دون وجود أساس متين يعتمد عمى الثقة التنظيمية في ظل التوجيات
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االستراتيجية لذا جاءت ىذه الدراسة لمحاولة التعرف عمى أثر الثقة التنظيمية في تحقيق التوجو
االستراتيجي في الجمعيات النسوية في قطاع غزة.

أوال :مشكمة الدراسة وتساؤالتيا
أشارت العديد من الدراسات أن الثقة التنظيمية من المفاىيم والمتغيرات التي ليا تأثير كبير عمى االفراد
داخل منظمات االعمال ومنيا دراسة (الرشيدي وسالمة  )2015ودراسة (فارس  )2014ودراسة
) )Lewicka & others, 2017ولما كانت الموارد البشرية ىي العمود الفقري لموارد المنظمات
والتي من خالليا ال تسعى فقط الى تحقيق أىدافيا بل الى التميز في بيئة أعمال تتسم بالتغير المستمر
سواء خارجيا او داخميا لذا وجب عمى المنظمات االىتمام بيا بشكل خاص وتييئة المناخ التنظيمي السميم
والذي يعد زرع الثقة في نفوس األفراد العاممين بعضيم مع بعض ومشرفييم وادارة المنظمة من أساسيات
العمل .كما بينت بعض الدراسات ضرورة االىتمام وتعزيز التوجو االستراتيجي كما في دراسة
(الضالعين )2017،والذي كان مؤشر أبعاده  %65.7أي بدرجة متوسطة
وتعد الجمعيات االىمية النسوية من اىم القطاعات الحيوية في قطاع غزة لما ليا من تأثير كبير عمى
المجتمع من خالل نشر الثقافة ودورىا في التنمية واالغاثة وما تقدمو من خدمات لصالح تحقيق أىدافيا
حيث بمغت نفقات الجمعيات النسوية والبالغ عددىا ( )52جمعية مبمغ ( )28,855,836شيكل عام
 ( 2016مصطفى االغا ،و ازرة الداخمية) ،ومن خالل عمل الباحث سابقا في أحد الجمعيات وحاليا في
و ازرة شؤون المرأة كمشرف ألحد المشاريع لمس وجود تباين في الثقة التنظيمية لدى العاممين بالجمعيات
وكيف أنيا اثرت عمى متطمبات التحسين المستمر لألداء وبالتالي كيفية تحقيق األىداف طويمة المدى ،
ولتعزيز ذلك قام الباحث بعمل ( )4مقابالت مع مدراء ( )4جمعيات نسوية وتوصل الى نتائج مفادىا
وجود رؤية ورسالة وأىداف وشعار وقيم لمجمعيات وذلك لمتطمبات تنظيمية ورقابية وتمويمية مع اختالف
في درجة وضوح الرؤية لكل من العاممين والجميور إضافة الى التباين في توظيف رسالة الجمعية لتحفيز
العاممين بيا وفروق في مشاركة العاممين في صياغة األىداف من جمعية الى أخرى وحتى شعار الجمعية
فقد اختمف أيضا في درجة تعبيره عن طبيعة الجمعية فمنيا ما يعبر عن صميم العمل ومنيا من ال يشير
الييا بالمطمق وحتى القيم قد تكون حاضرة في األذىان عند البعض والممارسة عند اآلخرين بدرجات
متفاوتة ومن ىنا يمكن استنتاج مشكمة البحث من خالل السؤال الرئيس اآلتي:
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ما أثر الثقة التنظيمية في تحقيق التوجو االستراتيجي في الجمعيات النسوية في قطاع غزة؟
ويتفرع منو االسئمة الفرعية اآلتية:
 .1ما أثر الثقة بالزمالء في تحقيق التوجو االستراتيجي في الجمعيات النسوية؟
 .2ما أثر الثقة بالمشرفين في تحقيق التوجو االستراتيجي في الجمعيات النسوية؟
 .3ما أثر الثقة في ادارة المنظمة في تحقيق التوجو االستراتيجي في الجمعيات النسوية؟
 .4ما مستوي الثقة التنظيمية في الجمعيات النسوية في قطاع غزة؟
 .5ما مدى وجود توجيات استراتيجية لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة؟
 .6ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الثقة التنظيمية لدى المبحوثين تعزى لممتغيرات
الشخصية (الجنس ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة)؟
 .7ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول لتحقيق التوجو االستراتيجي لدى مدراء
الجمعيات تعزى لممتغيرات الشخصية (الجنس ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة)؟

ثانيا :أىداف الدراسة
 .1التعرف عمى الثقة التنظيمية والتوجو االستراتيجي
 .2بيان أثر الثقة التنظيمية في تحقيق التوجو االستراتيجي في الجمعيات النسوية.
 .3الكشف عن مستوى الثقة التنظيمية في الجمعيات النسوية في قطاع غزة
 .4القاء الضوء عمى مدى وجود توجيات استراتيجية لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة.
 .5العمل عمى تقديم توصيات وحمول مقترحة بخصوص زيادة الثقة التنظيمية .
 .6التعرف عمى الفروق في استجابات المبحوثين حول الثقة التنظيمية لدى العاممين في الجمعيات
النسوية في تحقيق التوجو االستراتيجي تعزى لممتغيرات الشخصية (الجنس،المؤىل العممي،سنوات
الخبرة)
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ثالثا :أىمية الدراسة
تكتسب أىمية الدراسة من خالل بعدين وىما نظريا وعمميا او تطبيقيا
 .1نظريا
أ -اثراء المكتبة العربية بمفيوم الثقة التنظيمية والتوجو االستراتيجي وذلك لندرة الدراسات
التي ربطت بينيما عمى حد عمم الباحث.
ب -تعتبر الدراسة أداة لمساعدة الباحثين ف االطالع عمى نتائج الدراسة والتوصيات وامكانية
تطبيق دراسات مشابية عمى مجتمعات اخري
ت -لفت نظر اإلدارة العميا في الجمعيات النسوية الى اىمية تحقيق توجياتيا االستراتيجية من
خالل تعزيز الثقة التنظيمية بين العاممين
 .2تطبيقيا

أ -مساعدة الباحث في التعرف عمميا عمى أثر الثقة التنظيمية في عمى مستوى كل الجمعيات
النسوية في قطاع غزة.
ب -تزويد صناع القرار بالجمعيات النسوية بالمعمومات التي من شأنيا زيادة الثقة التنظيمية
لمعاممين بالجمعيات وبالتالي رفع كفاءة أداء العاممين في تجاه تحقيق التوجيات االستراتيجية
ت -رفد و ازرة شؤون المرأة بصفتيا ذات جية اختصاص ومتابعة ىذه الجمعيات بالمعمومات عن
اداءىا واخذ ذلك بعين االعتبار عند تنفيذ مشاريع مشتركة.

رابعا :متغيرات الدراسة
بناء عمى مشكمة الدراسة ولموصل ليدفيا ،فقد تم تحديد متغيرات الدراسة مستقمة وتابعة كالتالي
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شكل رقم ( )1متغيرات الدراسة

المتغير المستقل

المتغير التابع

الثقة التنظيمية

التوجه االستراتيجي

.1

الثقة بالزمالء.

.2

الثقة بالمشرفين.

.3

الثقة بإدارة المنظمة.

 .1المتغير المستقل

(الرؤية والرسالة واالهداف
والقيم والشعار)

 الثقة التنظيمية(الثقة بزمالء العمل ،الثقة بالمشرفين ،الثقة بإدارة المنظمة)
 .1المتغير التابع
 -التوجو االستراتيجي )الرؤية ،الرسالة ،األىداف ،القيم ،الشعار(

خامسا :فرضيات الدراسة
الفرضية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين الثقة التنظيمية
وتحقيق التوجو االستراتيجي لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة.
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية اآلتية:
 .1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين الثقة بزمالء العمل وتحقيق
التوجو االستراتيجي لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة.
 .2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين الثقة بالمشرفين العمل
وتحقيق التوجو االستراتيجي لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة.
 .3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين الثقة بإدارة المنظمة العمل
وتحقيق التوجو االستراتيجي لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة.
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 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05حول الثقة التنظيمية لدى
المبحوثين تعزى لممتغيرات الشخصية (الجنس ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة).
 .5ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة(  (α ≤ 0.05إحصائية حول تحقيق التوجو
االستراتيجي لدى الجمعيات تعزى لممتغيرات الشخصية لمعبئ االستبانة (الجنس ،المؤىل العممي،
سنوات الخبرة).

سادسا :حدود الدراسة
 .1الحد الموضوعي :تقتصر الدراسة الحالية عمى أثر الثقة التنظيمية في تحقيق التوجو االستراتيجي
في الجمعيات النسوية في قطاع غزة
 .2الحد المكاني :قطاع غزة
 .3الحد الزماني2018 :
 .4الحد البشري :العاممين في الجمعيات النسوية في قطاع غزة

سابعا :منيجية الدراسة
من اجل تحقيق منيج الدراسة سيقوم الباحث باستخدام المنيج الوصفي التحميمي والذي يعرف بأنو طريقة
في البحث تتناول أحداث وظواىر وممارسات موجودة ومتاحة لمدراسة والقياس دون تدخل الباحث في
مجرياتيا ويستطيع الباحث أن يتفاعل معيا فيصفيا ويحمميا.

ثامنا :مجتمع وعينة الدراسة
يتألف مجتمع الدراسة من جميع العاممين في الجمعيات النسوية في قطاع غزة والذذي يبمذغ عذددىم ()629
شخصذا وبالتذالي تكذون العينذة وفقذاً لمعادلذة مذدخل رابطذة التربيذة األمريكيذة ((Kergcie & Morgan
( )232شخصا وسيتم اختيارىم بطريقة عشوائية.
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تاسعا:مصادر البيانات
سيعتمد الدراسة في جمع البيانات ،والمعمومات الالزمة عمى مصدرين ىما:
المصادر الثانوية :يرتكز موضوع الدراسة عمى جانبين أساسيين وىما الثقة التنظيمية
.1
والتوجو االستراتيجي ولتغطية ذلك سيتم الحصول عمى البيانات من مختمف الدراسات السابقة
والكتب والمجالت المتخصصة والتقارير الدولية وبعض المواقع ذات الصمة عمى شبكة
االنترنت.
المصادر األولية :ستتمثل باالستبانة التي سيتم تصميميا لغرض جمع البيانات من أفراد
.2
عينة الدراسة إضافة الى المقابمة ،ومن ثم جمع المعمومات الالزمة لمبحث ومن ثم تفريغيا
وتحمي ميا واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدف الوصول إلى دالالت ذات قيمة
ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

عاش ار :أداة الدراسة
سيستخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسذية فذي جمذع البيانذات الالزمذة لموضذوع الد ارسذة والمقابمذة والمالحظذة
كأداة مساعدة

احدى عشر :مصطمحات الدراسة
 الثقة التنظيمية :بأنيا" توقعات ومعتقدات ومشاعر إيجابية يحمميا األفراد تجاه المنظمةالتي ينتمون إلييا ،والمرتبطة بالممارسات والسموكيات اإلدارية المطبقة ،والتي روعي فييا
االلتزام بالقيم األخالقية العامة واإلدارية الخاصة ،واالبتعاد عن كل ما يضر بالمصالح
المشتركة )الشكرجى)2008،
 التوجو االستراتيجي :ىو عبارة عن الكيفية التي سيتم بواسطتيا إنجاز األىدافاالستراتيجية ،وتسعى إلى تعظيم العناصر اإليجابية لمكفاءة التشغيمية لممؤسسة في نفس
الوقت الذي تؤدي فيو إلى تقميل العناصر ذات األبعاد السمبية والمحبطة لعمميا
 الجمعيات النسوية :ىي تنظيمات رسمية تيتم بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرةإلشباع احتياجات المرأة الفمسطينية وىي مؤسسات اجتماعية ال تسعى إلى الربح المادي
كغرض أساسي لموجود وحصرىا عمى توفير الخدمات التي تقابل احتياجات

اثنى عشر :الدراسات السابقة
سيتم تقسيم الدراسات السابقة حسب متغيرات الدراسة وىي الثقة التنظيمية ثم التوجو
االستراتيجي وسيتم عرضيا من األحدث الى االقدم حسب اآلتي:
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 .1المتغير المستقل الثقة التنظيمية
 دراسة (عتودي )2117،بعنوان :الثقة التنظيمية وعالقتيا باألداء الوظيفي من وجية نظرالعاممين بإمارة منطقة جازان
ىدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين الثقة التنظيمية واألداء الوظيفي من وجية نظر العاممين بإمارة
منطقة جازان وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي االرتباطي وتكون مجتمع الدراسة من
جميع العاممين بإمارة جازان والبالغ عددىم  1755موظف وقد واستخدم الباحث االستبانة كأداة
لمدراسة حيث طبقت عمى عينة عشوائية مقدارىا ( )316موظف.
وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 ان افراد مجتمع الدراسة موافقون عمى 16مممح من مالمح واقع الثقة التنظيمية بإمارة منطقة
جازان وكان أبرزىا (إمكانية االعتماد عمى زمالء العمل بالقيام بالعمل اثناء الغياب) فيما أعرب
عينة من افراد مجتمع الدراسة عن حيادىم عمى  6مالمح.
 أفراد مجتمع الدراسة يرون ان مستوي األداء الوظيفي بإمارة جازان (درجة متوسطة) وتمثل ذلك
من خالل  7مالمح وكان أبرز مستويات األداء (إمكانية تحمميم مسؤوليات أعمى).
 وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند  0,01بين واقع الثقة التنظيمية ومستوى األداء
الوظيفي بإمارة جازان.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0,05فأقل في اتجاىات افراد عينة المجتمع حول
(واقع الثقة التنظيمية ومستوى األداء الوظيفي بإمارة جازان) باختالف متغير العمر.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 التوعية بأىمية التجديد في أساليب العمل التي تساعد في رفع مستوى األداء الوظيفي.
 إقامة اتصاالت فعالة مع االخرين لالستفادة من آرائيم التي تساعد في تطوير العمل وتعزيز
الثقة المتبادلة.
حث اإلدارات بالقيام بتوعية العاممين بأىمية رفع مستواىم التعميمي الذي يساعد في رفع قدراتيم
العممية والعممية.
 دراسة (دراوشة )2116،بعنوان :العدالة التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية وعالقتيابالثقة التنظيمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن تقدير درجة ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية
وعالقتيا بالثقة التنظيمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .تكونت عينة الدراسة من )(378
عضو من اصل  2580عضو أي بنسبة  %15لتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة
االستبانة كأداة لمدراسة واألسموب الوصفي التحميمي كمنيج لمدراسة.
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وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين العدالة التنظيمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات
األردنية والثقة التنظيمية لدييم وىذا يعني انو كمما زادت درجة ممارسة العدالة التنظيمية زادت
درجة الشعور بالثقة التنظيمية.
 درجة تطبيق العدالة التنظيمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية من وجية نظرىم
جاءت بدرجة "متوسطة" ،حيث جاءت عدالة اإلجراءات في المرتبة األولى وبدرة تطبيق مرتفعة
فيما جاءت عدالة المعامالت في المرتبة األخيرة.
 أن مستوى الثقة التنظيمية لدى أفراد عينة الدراسة (أعضاء ىيئة التدريس) مرتفع حيث أشارت
نتائج التحميل بأن درجة الثقة التنظيمية جاءت مرتفع ،حيث جاءت الفقرة رقم ( )5التي نصت
عمى " أشعر بأن عممي كعضو ىيئة تدريس في الجامعة يعزز من ثقتي بالعمل يدفعني لبذل
مزيد من النشاط واإلبداع " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي (  ) 3.73وبمستوى (مرتفع)،
في حين جاءت الفقرة رقم()1التي نصت عمى " اشعر بأن إدارة الجامعة تحاول إشراك العاممين
بكل القضايا المستقبمية " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.21وبمستوى (متوسط).
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 زيادة اىتمام إدارة الجامعات بعضو ىيئة التدريس من حيث التقدير واالحترام المتبادل بينيم،
وتحقيقيم العدالة واالستقرار واألمن الوظيفي ،وتييئة بيئة تنظيمية تدعم احتياجاتو مادياً ومعنوياً،
من خالل تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الفرص والمكآفأت لمجميع بعدالة.
 تعزيز قيم من كل من العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية كونيما عنصرين ميمين في تحقيق
اىداف الجامعات حيث ان أعضاء ىيئة التدريس الذين يتمتعون بالثقة ويشعرون بالعدالة اتجاه
جامعاتيم يبذلون استعدادا أكبر لمنجاح في إيجاد بيئات تعميمية منتجة.
 اجراء دراسات حول العدالة التنظيمية وعالقتيا بالثقة التنظيمية مع متغيرات أخرى قد يسيم في
تحسين البيئة والمناخ التنظيمي الجامعي.
 دراسة (بنات )2116 ،بعنوان :الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس االبتدائية بوكالةالغوث الدولية بمحافظات غزة وعالقتيا بالمناخ التنظيمي السائد لدييم.
ىدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس االبتدائية بوكالة الغوث
الدولية بمحافظات غزة وعالقتيا بالمناخ التنظيمي السائد لدييم من وجية نظرىم ولتحقيق ذلك
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،ويتكون مجتمع الد ارسة من جميع مديري المدارس
االبتدائية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة والبالغ عددىم ( )155مدير ومديرة ،وبمغت عينة
الدراسة()136مدير ومديرة بنسبة قدرىا .%87.7
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وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 مستوى الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس االبتدائية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة من
وجو نظرىم جاءت بدرجة كبيرة حيث حصمت عمى وزن نسبي .%80.07
 مستوى جودة المناخ التنظيمي السائد لدى مديري المدارس االبتدائية بوكالة الغوث الدولية
 بمحافظات غزة من وجية نظرىم جاء بدرجة كبيرة جيدا ،حيث حصمت عمى وزن نسبي
.%86.42
 توجد عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بين درجات تقدير مديري المدارس االبتدائية
يرتيم لجودة المناخ
بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمستوى الثقة التنظيمية ومتوسطات تقد ا
التنظيمي السائد لدييم.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 ضرورة اىتمام دائرة التعميم بوكالة الغوث الدولية بتنفيذ جميع المقترحات االبداعية من قبل
المدارس من خالل توفير حوافز ومكافآت وشيادات تقدير ،واحتفاالت تكريم لجميع الفعاليات
واألنشطة اإلبداعية والنوعية.
 زيادة البرامج التطويرية لممعممين ضمن إطار النمو الميني ،أثناء الدوام المدرسي وخارجو من
خالل الفعاليات المختمفة؛ الدورات التدريبية ،وورش العمل ،والمجموعات المركزة.
 دراسة (كريم ومحمد  :) 2116،دور الثقة التنظيمية في تعزيز وتدعيم االستغراقالوظيفي دراسة استطالعية آلراء عينة من الموظفين في مركز رئاسة بمدية السميمانية -
كردستان العراق.
 ىدفت الدراسة التعرف عالقة ارتباط واثر الثقة التنظيمية كمتغير مستقل عمى االستغراق الوظيفي
لدى العاممين في مركز رئاسة بمدية السميمانية وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي
منيجا واالستبانة كأداة وتكون المجتمع من ( )400موظفا وجري استخدام العينة العشوائية
الطبقية لعدد  100موظف حيث تم استرجاع  77استبانة
وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 تعد الثقة في الزمالء العمل ليكون أوالً في ترتيب ابعاد الثقة ،ليأتي بعد الثقة بالرئيس ثانياً ،يميو
بعد الثقة في اإلدارة العميا ثالثاً.
 العاممون ال يشعرون بالراحة عندما يشتغمون مع زمالئيم في العمل في مركز رئاسة البمدية
السميمانية بسبب الفروقات الفردية من كل نواحي.
 قمة شعور العاممين بالثقة تجاه الرئيس وعدم شعور باالستقرار النفسي عندما يتعاممون مع رئيسيم
ىذا بسبب عدم اىتمام الرئيس المباشر بأولويات واحتياجات العاممين الشخصية والوظيفية.
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وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 ضرورة األخذ بنظر اإلعتبار أولويات تأثير ابعاد الثقة التنظيمية في االستغراق الوظيفي لمعاممين
ؾ ينبغي ترتيب سمم
بغية الحصول عمى تأثير فاعل لمثقة التنظيمية في االستغراق التنظيمي ،لذل
أولويات ابعاد الثقة التنظيمية بحيث تحقق اىدافيا.
 يوصي البحث بتعزيز الثقة بالرئيس لدى عاممييا لزيادة استغراقيم الوظيفي من خالل استخدام
الرئيس اجراءات عادلة ومقبولة من قبل العاممين وتشجيع العالقات التعاونية واالنفتاح عمى آراء
العاممين بفتح الحوارات المتبادلة وذلك إليصال المعمومات المتعمقة بالمنظمة ليم باستمرار.
 ضرورة االىتمام بأولويات واحتياجات العاممين الشخصية والوظيفية المادية والمعنوية ومشاركة
العاممين في اتخاذ الق اررات االدارية واالستراتيجية خاصةً الق اررات المرتبطة بمصمحة العاممين.
 دراسة (عمران وعبدالسالم )2115 ،بعنوان :دور الثقة التنظيمية في التوجو المعاصرنحو تطبيقات اإلدارة االلكترونية بجامعة سبيا دراسة ميدانية عمى العاممين باإلدارة العامة
جامعة سبيا.
ىدفت الدراسة التعرف إلى التعرف عمى دور الثقة التنظيمية في التوجو المعاصر نحو تطبيقات
اإلدارة االلكترونية بجامعة سبيا وىي دراسة ميدانية عمى العاممين باإلدارة العامة بجامعة سبيا
ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثان المنيج الوصفي التحميمي ،ويتكون مجتمع الد ارسة من العاممين
باإلدارة العامة بالجامعة والبالغ عددىم ( )120فردا ،وبمغت عينة الدراسة العشوائية()33فرد
بنسبة قدرىا .%33
وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين الثقة في الزمالء والتوجو المعاصر نحو تطبيقات
اإلدارة االلكترونية.
 وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين الثقة في الرئيس المباشر والتوجو المعاصر نحو
اإلدارة االلكترونية مما يعني رفض الفرضية وقبول الفرضية البديمة التي تنص توجد عالقة
معنوية ذات داللة إحصائية بين الثقة التنظيمية بوصفيا متغير مستقل والتوجو المعاصر نحو
تطبيقات اإلدارة االلكترونية بوصفو متغير تابع.
 وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين الثقة في اإلدارة العميا والتوجو المعاصر نحو
تطبيقات اإلدارة االلكترونية.
 تبين من خالل الدراسة إن الثقة في الرئيس المباشر تحتل المركز األول في االىتمام حيث كانت
( )%78.2وأخي ار جاء الثقة في اإلدارة العميا بنسبة ()%72.2
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
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 العمل عمى خمق جو من الثقة والطمأنينة في العالقات التنظيمية ما بين كل من الرؤساء
والمرؤوسين وخاصة فيما يتعمق بإنجاز المعامالت عبر االنترنيت.
 ضرورة التأكيد عمى استخدام األنظمة االلكترونية المتقدمة ومتابعة التطورات الحديثة في مجال
اإلدارة االلكترونية والوصول إلى كافة المستفيدين من الخدمة التعميمية واالستشارات عبر أحدث
الوسائل االلكترونية في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من أجل تحقيق أىداف الجامعة
التي وجدت من اجميا.
 النظر إلى تجارب اآلخرين في ىذا المجال واالستفادة من ىذه الخبرات في تطوير الجامعة وذلك
من خالل الربط بشبكات االكسترانت واالنترانت والتي من شانيا خمق بيئة معرفة مشتركة ما بين
الجامعات والجامعة وكمياتيا.
 .2المتغير التابع التوجو االستراتيجي
 دراسة (الضالعين )2117،بعنوان :أثر أبعاد التوجو االستراتيجي في تحسين األداءاالستراتيجي في خطوط الممكية األردنية :دراسة ميدانيو
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر أبعاد التوجو االستراتيجي في تحسين األداء االستراتيجي في
خطوط الممكية األردنية ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وتكون مجتمع الدراسة من جميع
العاممين في الخطوط الجوية األردنية داخل المممكة وخارجيا وعددىم ( )4216موظفا وقد استخدم
الباحث أداة االستبانة وتم سحب عينة عشوائية بسيطة بمغ تعدادىا الصافي ) (248موظفا أي ما
نسبتو  %6من مجتمع الدراسة بعد استبعاد االستبانات الغير صالحة.
وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 إن أبعاد التوجو االستراتيجي تفسر) )%65.7من التباين في ُبعد )األداء االستراتيجي).

 دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعمقة )الرؤية ،الرسالة ،األىداف ،القيم ،الشعار(ىي
أكثر متغيرات أبعاد التوجو االستراتيجي تأثي اًر في األداء االستراتيجي في خطوط الممكية األردنية
 أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعمقة )الرؤية ،الرسالة ،األىداف ،القيم ،الشعار(ىي أكثر
متغيرات التوجو االستراتيجي تأثي اًر في األداء المالي.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 ضرورة مراجعة القوانين واألنظمة والتشريعات القادرة عمى إحداث التغيرات التنظيمية واالجتماعية
والثقافية والتعميمية ذات التأثير عمى سموك األفراد والجماعات داخل الشركة والتي تعيق إدخال
النماذج واألساليب اإلدارية المتطورة.
 البدء في إحالل ثقافة تنظيمية داخل الشركة ترتكز عمى استراتيجيات التوجو االستراتيجي ،وبمورة
قيم تعبر عن مفاىيم المشاركة والتعاون ،والعمل كفريق وتنوع الميارات لما ليا من أثر إيجابي
عمى تحسين األداء االستراتيجي.
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 التنسيق بين المديرين والعاممين في كافة المستويات اإلدارية لممناقشة وتبادل الرأي حول التغييرات
وبما يقود إلى تنمية مناخ من الثقة المتبادلة بين اإلدارة والعاممين ،ويشجع االتصال بكافة
االتجاىات والمشاركة بين العاممين في اتخاذ الق اررات.
 دراسة (خمف )2116،بعنوان :دور المقدرات القيادية في صياغة التوجو االستراتيجي :بحث ميداني لعينة القيادات في امانة بغداد
ييدف البحث الى التعرف عمى مستوى المقدرات التي يممكيا القادة في امانة بغداد وأثر ذلك عمى
صياغة التوجو االستراتيجي فييا وشمل مجتمع الدراسة عمى كل القيادات العميا من مدراء األقسام فما
فوق وعددىم  31شخص وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وتم توزيع االستبانة كأداة
لذلك وقد تم استبعاد التالف منيا وعددىم  6لتصبح العينة  25مفردة.
وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 ا ن الطاقات الشابة لم تشغل المناصب القيادية في المنظمة المبحوثة وكذلك انخفاض المؤىل
العممي من حممة الشيادات العميا بينما لوحظ ارتفاع في حممة شيادات البكالوريوس والدبموم.
 تمتمك المنظمة المبحوثة توجو استراتيجيا اال انو غامض وغير معمن عنو مما جعل ىناك عدم
االىتمام بيا من قبل المنظمة من رؤيا ورسال واىداف.
 تؤثر القيادة عمى التوجو االستراتيجي اذ ان ىناك تأثير واضح وقوي لمقدرات الذىنية في صياغة
التوجو االستراتيجي اما تأثير المقدرات اإلدارية عمى التوجو االستراتيجي من خالل االستخدام
األمثل لمموارد البشرية والمالية والتكنولوجية لتحقيق األىداف ومن ثم الرسالة والرؤيا وكذلك
القدرات العاطفية.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 اتاحة المجال لمقيادات الشابة من لشغل الناصب القيادية وخصوصا من أصحاب المؤىالت
العميا او تطويرىم من خالل زجيم في الجامعات إلكمال الدراسات العميا.
 صياغة توجو استراتيجي واضح وفعال لممنظمة ونشره عمى كافة المستويات التنظيمية.
 فتح برامج تدريبية لمقيادات لتطوير قدراتيم الذىنية والعاطفية واكسابيم المقدرة عمى التأثير
عمى العاممين وبالتالي تطوير أداء المنظمة.
 دراسة (بشير وعمار )2116،بعنوان :دور التوجو االستراتيجي في تحقيق أبعادالمسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصناعية الجزائرية :دراسة حالة المؤسسات
الصناعية بوالية بسكرة – الجزائر
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور التوجو االستراتيجي في تحقيق أبعاد المسؤولية االجتماعية في
المؤسسات الصناعية الجزائرية ،دراسة حالة المؤسسات الصناعية بوالية بسكرة-الجزائر -ولتحقيق
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أىداف الدراسة تم تطوير استمارة لغرض جمع البيانات ،تكونت عينة الدراسة من  130مبحوثاً،
واستخدمت الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية  SPSSلتحميل بيانات االستمارة.
وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 أن تصورات العاممين في المؤسسات الصناعية الجزائرية عينة البحث ألبعاد التوجو االستراتيجي
ذات مستوى مرتفع ،حيث بمغ المتوسط حسابي الكمي لمتوجو االستراتيجي  03.79و انحراف
معياري  ، 0.43وقد احتل بعد الشعار المرتبة االولى بمتوسط حسابي بمغ  03.98وانحراف
معياري  ، 0.86يمي ذلك بعد الرؤية بمتوسط حسابي بمغ  03.87وانحراف معياري ، 0.71
يمي ذلك بعد االىداف بمتوسط حسابي بمغ  03.82وانحراف معياري  ، 0.96يمي ذلك بعد
الرسالة بمتوسط حسابي بمغ  03.75وانحراف معياري  ، 0.34في حين جاء في المرتبة
الخامسة واالخيرة بعد القيم بمتوسط حسابي بمغ  03.57وانحراف معياري  ، 0.43ويعكس
ذلك أىمية التوجو االستراتيجي و تركيزه عمى نظم العمل ،و تقديم تصور لمرؤى المستقبمية
لممؤسسة ،و تصميم رسالتيا وتحديد غايتيا عمى المدى البعيد.
 وجود عالقة ارتباط معنوية بين كل مكون من التوجو االستراتيجي وأبعاد المسؤولية االجتماعية
المؤشر الكمي إذ اشار مكون الشعار أعمى قيمة ارتباط بمغ  0.83تمتو الرؤية  0.80ثم االىداف
 0.75ثم الرسالة  0.73وأخي ار القيم .0.71
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 ضرورة زيادة وعي المؤسسات الصناعية بأىمية المسؤولية االجتماعية ودورىا في تحقيق
التفوق التنافسي.
 رفع وعي ادارات المؤسسات الصناعية بدور المسؤولية االجتماعية لتحقيق العدالة االجتماعية
واالستقرار االقتصادي ألفراد المجتمع المحمي.
 أن تأخذ المؤسسات الصناعية عمى عاتقيا ترسيخ مبدا االحترام لمبيئة الداخمية(العاممين)،
والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع) في كافة ممارستيا التجارية.
 دراسة (عباس )2115،بعنوان :تأثير التوجيات اإلستراتيجية في والء الزبائن (دراسةمجموعة من المجمعات التجارية في محافظة النجف األشرف(
ان اليدف من الدراسة ىو قياس تأثير التوجيات االستراتيجية (العدائي ،التحميمي ،الدفاعي،
المستقبمي،االستباقي ،التوجو نحو المخاطرة )في ووالء الزبائن ( عمى مجموعة من المجمعات التجارية
المتواجدة في محافظة النجف االشرف وقد استخدم الباحث المنيج وقد تم اخذ المجتمع بأكممو حيث ان
المجتمع غير محدد فاعتمد الباحثان االستقصاء الميداني وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لمدراسة
حيث وزع ( )151استباتة وىم يشكمون نسبة ( )%60من نسبة المدراء
وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
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 يعد التوجو االستراتيجي من المفاىيم اإلدارية الحديثة التي تيتم بتحديد المستقبل األساسي
لممنظمة ،واألىداف العريضة التي تسعى إلى تحقيقيا ،كونو يعبر عن فيم واقعي لما يدور في
البيئة الداخمية لممنظمة ،ومحاولة التعرف عمى نقاط القوة ونقاط الضعف فييا ،وفيم بيئة
المنظمة الخارجية ومحاولة التعرف عمى الفرص والمخاطر التي تنطوي عمييا ،مما يمكن من
استشراف المستقبل ،واإلعداد لو ،بصياغة مجموعة من البدائل االستراتيجية التي تقود المنظمة
لتحقيق أىدافيا ،وتوفير شروط وظروف أفضل تساىم في تسييل تحقيق ىذه األىداف.
 التوجو االستراتيجي عبارة عن منيجا محددا تقوم المنظمة بتطبيقو لموصول الى االداء المتفوق
والمستمر في أنشطتيا وأعماليا التسويقية.
 يمكن ان تستفيد المنظمات من التوجيات االستراتيجية لتعزيز والء زبائنيا الذي يؤدي بدوه الى
تعزيز مكانة المنظمة لدى الزبائن وبالتالي الحفاظ عمى سمعتيا في السوق.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 تشجيع المتاجر (عينة الدراسة) لعينة الدراسة عمى االىتمام بالتوجيات االستراتيجية ليا باعتبارىا
الحجر األساس في ديمومة بقائيا في السوق.
 أن تعمل المتاجر بشكل مستمر لمدراسة عن الفرص الجديدة التي قد تكون ضمن منتج أو سوق
أو تكنولوجيا واستثمار الفرص االنموذجية أسرع من المتاجر المنافسة.
 ال يحاول المتجر تفادي المخاطر والتيرب منو ،الن ذلك ىو الخطر بعينو  ،إذ يمكن لممتجر من
تقميل المخاطر عن طريق إدارة المخاطر وتوفير عدة بدائل وتوقع نتائج كل بدبل ومدى مساىمتو
في زيادة ربح المتجر واختبار البديل األفضل.
 دراسة (فوزية )2114،بعنوان :أثر اإلدارة بالذكاءات عمى التوجو االستراتيجي لممؤسسة-دراسة حالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية
ىدفت الدراسة إلى اختبار أثر اإلدارة بالذكاءات عمى التوجو االستراتيجي لشركة الخطوط الجوية
الجزائرية إذ تم اختيار أبعاد لإلدارة بالذكاءات والمتمثمة في الذكاء االستراتيجي ،الذكاء التنافسي ،والذكاء
العاطفي ،بينما قسم التوجو االستراتيجي إلى أربعة أبعاد ىي :التوجو نحو العمالء ،التوجو نحو المنافس،
التوجو نحو التعمم ،والتوجو نحو اإلبداع ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي االرتباطي حيث
يتكون مجتمع الد راسة من اإلداريين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وتم اختيار العينة المقصودة وقد
استخدمت الباحثة االستبانة كأداة وتم توزيع  175استبانة وكانت نسبة االسترداد %75.86
وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 ان شركة الخطوط الجوية الجزائرية تممك ذكاًء استراتيجيا عال أو مرتفع ،ويمكن تفسيره بأن ىذه
الشركة تدرك األىمية االستراتيجية ليذا النوع من الذكاء والدور الذي يمعبو في توفير معمومات
عن البيئة االستراتيجية لمشركة
17

 أن التوجو االستراتيجي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عال ،ويمكن تفسيره بأن ىذه الشركة
تحرص عمى توجيو الجيود الجماعية لموظفييا لتحقيق األىداف اإلستراتيجية والحصول عمى ميزة
تنافسية تتفوق بيا عمى منافسييا ،باإلضافة فيذا دليل عمى قدرة الشركة عمى تخصيص الموارد
المتاحة ليا وكذلك قدرتيا عمى التكيف مع التغيرات البيئية
 أن اإلدارة بالذكاءات تؤثر إيجابيا عمى التوجو االستراتيجي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية
بحدود17.8 %
 أثبتت نتائج الد راسة أن لمرؤية المستقبمية أثر إيجابي عمى التوجو االستراتيجي بما يعادل %20
وأوصت الدراسة بدة توصيات أىميا:
 إعادة النظر في استخدام الذكاء التنافسي لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية في التوجو
االستراتيجي ألنو مورد غير مستغل.
 عمى الشركة تفعيل استخدام االستشراف ،فال يقتصر استخدامو فقط في بناء التوجو نحو
اإلبداع ،بل تجعمو طريقة لمتفكير في كل التوجيات اإلستراتيجية.
 عمى الشركة نشر الوعي بأىمية التوجو نحو اإلبداع وتحفيز الموظفين عميو ،وتوضح ليم أن
كل التغيرات التنظيمية التي ستحدث جراء اإلبداع بالشركة كميا لصالح الموظف.
 عمى الشركة إنشاء وحدة خاصة ىي اإلدارة بالذكاءات إذ تعمل عمى جمع كل أنواع الذكاء
وتحرص عمى نشر ىذه المعمومات حسب الضرورة عمى الموظفين في الوقت المناسب ،فيذا
يجعل المعمومات أكثر كفاءة وفعالية.
 دراسة (لويكا وآخرون" :)7102 ،الثقة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام المعياري"Lewicka & others, 2017) :"Organizational trust and normative
"commitment
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير الثقة المؤسسية عمى التزام الفريق المعياري حيث تم إجراء المسح
االستطالعي عمى عينة مكونة من 501موظف تم اختيارىم عشوائياً من المؤسسات والشركات العاممة في
بولندا ،وقد تم استخدام طريقة تحميل االنحدار المتعدد من أجل اختبار الفرضيات حول تأثير مختمف
أنواع الثقة التنظيمية عمى التزام الفريق المعياري.
وقد خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا
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 النتائج المتحصل عمييا تسمح بتأكيد الفرضيات المقبولة فيما يتعمق تأثير الثقة عمى االلتزام
المعياري والتزام الفريق المعياري
 أن الثقة التنظيمية األفقية تمارس التأثير األكبر عمى كال النوعين من االلتزام المعياري .بينما لم
يتم الحصول عمى نتائج تؤكد تأثير الثقة المؤسسية عمى التزام الفريق المعياري بدرجة عالية.
 تشير الدراسة إلى التأثير اليام لمثقة األفقية عمى المعايير يجب أال يكون التزام الفريق غير
متوقع .ثقة الفريق قائمة عمى التوقع أن الموظف العامل سيأخذ بعين االعتبار مصمحة الفريق.
وعمى العكس من ،مشاركة الفريق المعيارية ىي االلتزام الداخمي لمثل ىذا العمل .أيضا.

 دراسة (المأمون و بين  )2017:التوجو االستراتيجي وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة فيماليزيا
(Nasir. Al Mamun. & Breen, 2017): Strategic Orientation and
Performance of SMEs in Malaysia

تيدف الدراسة إلى معرفة تأثير التوجو االستراتيجي عمى أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في
ماليزيا .تم اعتماد ثالثة ثوابت شاممة ،وىي التوجو المبادر ،والتوجو نحو السوق ،وتوجيو
التفاعل لتقديم صورة شاممة لتأثير التوجو االستراتيجي عمى أداء الشركات.
تعتمد ىذه الدراسة عمى تصميم استطالعي وتستخدم طريقة أخذ العينات العشوائية الطبقية
الختيار المستجيبين المحتممين .وتم جمع البيانات الكاممة من  473من رجال األعمال الذين
يعممون في قطاع الخدمات في ماليزيا .تظير نتائج ىذه الدراسة أن التوجيات التجارية
وتوجيات السوق ليا تأثير إيجابي عمى أداء الشركة المتفوقة .وأن التوجو المبادر ىو عبارة عن
بناء يساىم في عالقة إيجابية مع كل التركيبات األخرى في النموذج ،وقد تم تحديده عمى أنو
أىم توجو استراتيجي .ولذلك ينبغي أن تركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا عمى
اعتماد استراتيجيات تتناسب مع اتجاه السوق عن طريق بذل جيود تسويقية مناسبة ،وفي توجيو
المبادرات حيث يحتاج صاحب المشروع إلى اعتماد موقف استباقي لمواجية التحديات في سوق
المنتجات الجديدة وتغيير تفضيالت العمالء.
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 دراسة (مورفازيتش وبيراها  )6102:التوجه االستراتيجي للشركات الصغيرةوالمتوسطة:
(Minović. Moravčević. Beraha, 2016): Strategic Orientation of SMEs:

اليدف الرئيسي من الورقة ىو تحديد مصادر الميزة التنافسية لمشركات الصغيرة والمتوسطة في
صربيا .اكتساب ميزة تنافسية ىو األولوية الرئيسية لمشركات الموجية نحو السوق بغض النظر
عن حجميا وقطاعيا .بما أن بيئة العمل في صربيا ليست محفزة بما يكفي لمشركات لمنمو
والتنمية ،فقد سمطت الورقة الضوء عمى دور التوجو االستراتيجي في تعزيز األعمال وتطويرىا.
من أجل تحديد مصادر الميزة التنافسية ،يتم إجراء البحث التجريبي باستخدام طريقة المسح
االنتقائي لمعينة وىذه العينة تشمل الشركات التي لدييا أكثر من عشرة موظفين ،والشركات التي
لدييا القدرة عمى النمو والتطور .نتائج البحث تشير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
في صربيا بشكل عام تركز عمى التكاليف كمصدر لمميزة التنافسية ،أي أنيا تكتسب ميزة
تنافسية في مجموعة مختارة لقطاع السوق من خالل تقديم منتجات  /خدمات منخفضة السعر
ومتوسط الجودة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن نتائج البحث تشير إلى أن الشركات الصغرى
والمتوسطة الحجم موجية نحو االبتكار .تركز الشركات المؤىمة كمؤسسات متوسطة الحجم في
الغالب عمى ابتكارات العمميات ،في حين أن الشركات الصغيرة موجية في المقام األول تتوجو
نحو ابتكارات المنتجات .مع األخذ بعين االعتبار أن الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم تولد
حوالي  ٪ 30من الناتج المحمي اإلجمالي لمبالد ،ونحن نعتبر أن نتائج البحث مفيد لكل من
المجتمعات العممية والمينية ،وكذلك لصانعي السياسة االقتصادية في صربيا.
 دراسة (االجنابور وآخرون" :)7102 ،العالقة بين االلتزام التنظيمي والثقة التنظيميةلمموظفين".
(Alijanpour & other, 2013): "The Relationship between Organizational
Commitment and Organizational Trust of Staff".
ىدفت الدراسة إلى التحقق من العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي لمموظفين .حيث استجاب
 44شخصاً من  101من موظفي قسم الرياضة والشباب في مقاطعة مازانداران بايران الستبيانين حول "
الثقة التنظيمية" الذي وضعو شوكمي-زاالبا واليس ووينوغراد و"استبيان االلتزام التنظيمي" والذي طورىا
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ألين وماير .وقد تم تحميل موثوقية االستبيانات وكانت نتيجة ألفا  ɑ = 0.92و  ، ɑ = 0.82عمى التوالي
عمى أساس ألفا كرونباخ .كما أظيرت النتائج وجود عالقة إيجابية وىامة بين الثقة التنظيمية وااللتزام
التنظيمي ( ،)p = 0.001 ،r = 0.573االلتزام العاطفي ( ،)p = 0.001 ،r = 0.54التزام الميمة ( = r
 . )p = 0.001 ،0.345لكن العالقة اإليجابية بين الثقة التنظيمية وااللتزام المستمر ( )r = 0.202لم
تكن ميمة ( .)p = 0.066وتوصي الدراسة المدراء بضرورة خمق ثقة الموظفين من أجل زيادة التزاميم
التنظيمي.

اثنى عشر  :الفجوة البحثية:
جدول رقم ( :)1الفجوة البحثيت
الفجوة

الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

 تنوعتتتتتت الدراستتتتتات التتتتتتي تناولتتتتتت الثقتتتتتة

 لتتتتم تتنتتتتاول الدراستتتتات  تعتبتتتتر ىتتتتذه الدراستتتتة

التنظيميتتة فتتي دراستتتيا متتن حيتتث العالقتتة

السابقة البحث في أثر

ىتتي األولتتى عمتتى حتتد

أو األثر او كالىما "دورىتا" وقتد تتم ربطيتا

الثقتتتتة التنظيميتتتتة فتتتتي

عمتتتتتم الباحتتتتتث التتتتتتي

بالعديد من المتغيرات منيا األداء التوظيفي

تحقيتتتتتتتتتتتتق التوجتتتتتتتتتتتتتو

ربطتتتتتت بتتتتتين ىتتتتتذين

والعدالتتتتتتة والمنتتتتتتاخ وااللتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتي

االستتتتتتتتتتتراتيجي فتتتتتتتتتتي

المتغيتتتر وىمتتتا الثقتتتة

واالستتتتتتغراق التتتتتوظيفي والتوجتتتتتو لتطبيتتتتتق

الجمعيات النسوية فتي

التنظيميتتتتتتة والتوجتتتتتتو

اإلدارة االلكترونيتتتتتتتتتتة وأيضتتتتتتتتتتا االلتتتتتتتتتتتزام

قطتتتاع غتتتزة حيتتتث تتتتم

االستتتتتتتتتتراتيجي فتتتتتتتتتي

المعياري.

تناول كتل متن متغيتري

فمسطين.

 اغمتتا الدراستتات الستتابقة تناولتتت موضتتوع

الدراسة كل عمى حدا.

 ال توجتتتتتتتتتتتد دراستتتتتتتتتتتة

الثقتتتة التنظيميتتتة كمتغيتتتر مستتتتقل ماعتتتدا

 كمتتتتتتتتتتتتا ان الجانتتتتتتتتتتتتا

ناقشتتتتتت اثتتتتتر الثقتتتتتة

دراستتتتتتة دراوشتتتتتتة( )2116و االجنتتتتتتابور

التطبيقتتتتي تميتتتتز عتتتتن

التنظيميتتتتتة بأبعادىتتتتتا

وآخرون ()2113

الدراستتتتتتتتات الستتتتتتتتابقة

(الثقتتة بتتزمالء العمتتل

 اتفقت الدراستات الستابقة عمتى ابعتاد الثقتة

والتتتتتتذي تنوعتتتتتتت بتتتتتتو

والثقتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتالرئيس

التنظيمية وىي الثقتة بتزمالء العمتل والثقتة

بيئتتتتات التطبيتتتتق متتتتتن

المباشتتتتتتتتتتر والثقتتتتتتتتتتة
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بتتتالرئيس المباشتتتر والثقتتتة بتتتاإلدارة العميتتتا

الحكتتتتتتتتتتتومي وشتتتتتتتتتتتبو

بالمنظمتتتتتتتتتة) عمتتتتتتتتتى

باستثناء دراسة بنات (.)2116

الحكتومي التى التجتاري

تحقيتتتتتتتتتتتق التوجتتتتتتتتتتتو

 كما تنوعت الدراستات التتي تناولتت التوجتو

والصتتناعي والجامع تات

االستراتيجي

االستتتتتتراتيجي كمتغيتتتتتر تتتتتتابع او مستتتتتتقل

وحتتتتى المتتتتدارس بتتتتأن

وربطتتتو بمجموعتتة متتن المتغي ترات األختترى

بيئتتتتتتة التطبيتتتتتتق ىتتتتتتي

فتتتتتي بيئتتتتتة التطبيتتتتتق

منيتتتتتتتتا األداء االستتتتتتتتتراتيجي والمقتتتتتتتتدرات

الجمعيات النسوية فتي

وىتتتتتتتتتتي الجمعيتتتتتتتتتتات

القياديتتتتة وابعتتتتاد المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة

قطاع غزة

النسوية بشكل ختاص



ووالء الزبائن واإلدارة بالذكاء.

كما تميتزت أيضتا

في قطاع غزة عتددىا
 52جمعية.

 كما تنوعت ابعاد التوجو االستتراتيجي وفقتا
لبيئتتتة العمتتتل فاستتتتخدمت مجموعتتتة منيتتتا
جزئيتتتتتا او كميتتتتتا ابعتتتتتاد الرؤيتتتتتة والرستتتتتالة
واالىتتداف والقتتيم والشتتعار واتجيتتت غيرىتتا
التتتتى ابعتتتتاد التوجتتتتو العتتتتدائي و التحميمتتتتي
والتدفاعي واالستتباقي والمستتقبمي والتوجتو
نحتتتتتو المختتتتتاطرة عبتتتتتاس ( )2115فيمتتتتتا
ركتتزت دراستتة فوزيتتة( )2114عمتتى ابعتتاد
التوجتتتو نحتتتو العمتتتالء والمنتتتافس والتعمتتتيم
واالبداع
جرد بواسطة الباحث باالستناد إلى الدراسات السابقة.

اثنى عشر :ىيكمية الدراسة
ستتكون الدراسة من خمسة فصول رئيسية ،الفصل األول :اإلطار العام لمدراسة ،أما الفصل الثاني:
اإلطار النظري لمدراسة ويتكون من ثالث مباحث ،المبحث األول عن الثقة التنظيمية ،والمبحث الثاني
يتناول التوجو االستراتيجي ،والمبحث الثالث يتناول الجمعيات االىمية النسوية ،وسيتناول الفصل الثالث:
الدراسات السابقة والتعقيب عمييا ،أما الفصل الرابع :سيتناول المنيجية واالجراءات ،سيتناول الفصل
الخامس :النتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة ،ثم قائمة المصادر والمراجع ،وأخي اًر المالحق.
الفصل الثاني
الفصل االول

اإلطار النظري

اإلطار العام للدراسة

المبحث األول :الثقة التنظيمية
المبحث الثاني :التوجه االستراتيجي
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البحث الثالث :الجمعيات النسوية

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

الفصل الثالث
الدراسات السابقة والتعقيب عليها

الفصل الرابع
المنهجية واالجراءات

ثالثة عشر :المصادر والمراجع
 .1العربية
أ -الكتا
 .1إدريس ،ثابت عبد الرحمن ،والمرسى ،جمال الدين ( )2006اإلدارة استراتيجية ...مفاىيم ونماذج
تطبيقية ،القاىرة :الدار الجامعية لمنشر.
 .2اندراوس ،رامي جمال ومعايعة ،عادل سالم ( ،)2008اإلدارة بالثقة والتمكين ،ط  ،1عالم الكتب
الحديث لمنش والتوزيع ،إربد ،األردن.
 .3الصيرفي ،محمد ( )2008اإلدارة استراتيجية ،دار الوفاء لمنشر ،اإلسكندرية.
 .4العنزي ،سعد عمي ( ،)2015عناصر القوة في القيادة )االدارة ،المنظمة ،الموارد البشرية،
االستراتيجية) ،ط ، 1بغداد ،مطبعة عدنان

ا -الرسائل
 .1البموي ،عوض ( )2011دور القيادة ذات الرؤية في تحديد التوجو االستراتيجي "دراسة تطبيقية عمى
المؤسسات العامة في دولة قطر" رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة قطر.
 .2بنات ،عايدة سعيد ( )2015الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس االبتدائية بوكالة الغوث الدولية
بمحافظات غزة وعالقتيا بالمناخ التنظيمي السائد لدييم .رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة
اإلسالمية .غزة.
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 .3الزىراني ،احمد بن حسن الوزاب ) (2012الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بالطائف
وعالقتيا بالسموك إلداري اإلبداعي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.
 .4الشكرجي ،أسماء طو نوري ) (2008أثر العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية في االحتراق النفسي
لمعاممين -دراسة تطبيقية آلراء عينة من العاممين في و ازرة التربية والتعميم العالي والبحث العممي ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .5صديق ،محمد جالل سميمان ) (2005أثر الثقة التنظيمية عمى إدراك العاممين لإلدارة المعرفة في
البنوك التجارية المعربة ،كمية التجارة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة المنصورة
 .6عتودي ،احمد حجاب ( )2017الثقة التنظيمية وعالقتيا باألداء الوظيفي من وجية نظر العاممين بإمارة
منطقة جازان .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة نايف لمعموم األمنية .الرياض.
 .7فوزية ،مقراش ( )2014بعنوان :أثر اإلدارة بالذكاءات عمى التوجو االستراتيجي لممؤسسة-دراسة حالة
شركة الخطوط الجوية الجزائرية ،رسالة دكتوراه ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،
جامعو محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر

ت -المجالت
 .1بن عيشي بشير ،بن عيشي عمار ( )2016بعنوان :دور التوجو االستراتيجي في تحقيق أبعاد المسؤولية
االجتماعية في المؤسسات الصناعية الجزائرية :دراسة حالة المؤسسات الصناعية بوالية بسكرة –
الجزائر ،مجمة الدراسات المالية والمصرفية ،المعيد العربي لمدراسات المالية والمصرفية ،العدد ،2
.2016
 .2الخاشمي ،شاكر جاداهلل ،والتميمي ،اياد فضل ( )2008دور الثقافة بين افراد الجماعة في تحديد
استراتيجية المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة .المجمة األردنية لمعموم التطبيقية ،سمسمة العموم
اإلنسانية. 183-163 (2) 11 .
 .3خمف  ،زينب ( )2016بعنوان :دور المقدرات القيادية في صياغة التوجو االستراتيجي :بحث ميداني
لعينة القيادات في امانة بغداد ،مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية ،المجمد  ،9العدد ،17
لسنة .2017
 .4دراوشة )2016،بعنوان :العدالة التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية وعالقتيا بالثقة التنظيمية من
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،المجمة األردنية في العموم التربوية ،مجمد  ،13عدد ،2017 ،3
.388-373
 .5الرشيدي ،احمد عبيد وسالمة كايد ( .)2015درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية
والخاصة وعالقتيا بالدافعية لدى أعضاء ىيئة التدريس فييا من وجية نظرىم ،مجمة جامعة القدس
المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -المجمد الثالث  -ع ( - )12تشرين األول .2015
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 .6الشتوي ،سميمان بن عبداهلل ( )2016الثقة التنظيمية لمديري المدارس الثانوي بمدينة الرياض ،المجمة
العممية لكمية التربية ،جامعة اسيوط المجمد  ،32العدد  ،2الجزء  ،2ابريل .2016
 .7الضالعين ،عمي ( )2017بعنوان :أثر أبعاد التوجو االستراتيجي في تحسين األداء االستراتيجي في
خطوط الممكية األردنية :دراسة ميدانيو ،المجمة الدولية لمتراث والسياحة والضيافة ،كمية السياحة
والفنادق ،جامعة الفيوم ،المجمد  ،11العدد ( )1/2سبتمبر 2017
 .8عباس ،الحمزة فاضل ( )2015تأثير التوجيات االستراتيجية في والء الزبائن "دراسة مجموعة من
المجمعات التجارية في محافظة النجف االشرف" .مجمة العموم االقتصادية واإلدارية ،السنة  ،11المجمد
 ،12العدد "2015" 35
 .9عمران ،حسن ،وعبدالسالم عبدالسالم ( )2015دور الثقة التنظيمية في التوجو المعاصر نحو تطبيقات
اإلدارة االلكترونية بجامعة سبيا دراسة ميدانية عمى العاممين باإلدارة العامة جامعة سبيا .مجمة سبيا
(العموم البحثية والتطبيقية) المجمد الخامس عشر العدد الثاني (.)2016
 .10فارس ،محمد جودت ( )2014العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي دراسة ميدانية عمى
جامعة األزىر – غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية ،المجمد الثاني
والعشرون ،العدد الثاني ،ص - 165ص  195يونيو .2014
 .11كريم ىوار ،محمد عمر( )2016دور الثقة التنظيمية في تعزيز وتدعيم االستغراق الوظيفي دراسة
استطالعية لعينة من الموظفين في مركز رئاسة بمدية السميمانية -كردستان العراق جامعة االنبار مجمة
جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالدارية ،سمسمة العموم اإلنسانية. .مجمد  8العدد  16سنة .2016
 .12لفتو ،جواد كاظم ( )2008معالجة منيجية لمتوجو االستراتيجي في ظاىرة اليجرة والنزوح القسري
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 الساعة2018/08/06  اسالم ابوالخير المدير التنفيذي لجمعية انا وطفمي يوم االثنين.1
.12:10
 عالء آدم انشاصي رئيس مجمس إدارة جمعية لمتنمية وتطوير االسرة والمجتمع يوم االحد.2
.18:50  الساعة2018/08/05
- محمد الجدبة مسؤول قسم المشاريع بالجمعية الفمسطينية لصاحبات االعمال – أصالة.3
.11:15  الساعة2018/08/07 الثالثاء
 يوسف بنات نائب رئيس مجمس إدارة جمعية لو بطمنا نحمم الخيرية األربعاء.4
.9:30  الساعة2018/08/08
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