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 مقدمة

ي سباق محموم نحو االستفادة القصوى من ثروات الطبيعية مستفيدا من كل امكانياتو لما كان العالم ف
ن ماديا من حيث األموال او معنويا من الريادة او االبشرية والتكنولوجية وصوال الى أفضل عائد سواء ك

كن مال يالسيطرة عمى األسواق كان البد لو في سيره االنتباه الى العنصر البشري بصفتو العنصر الذي 
 االستغناء عنو ميما تطورت التكنولوجيا.

ولت كل المنظمات االقتصادية منيا أفالمورد البشري ىو أساس ىذه الطفرة العممية والعممية لذا فقد  
والسياسية واإلدارية عناية خاصة بو لدرجة انيا اعتبرتو رأسمال ليا يمزم المحافظة عميو وتنميتو مستعينة 

 ة والمعرفيةبكل الطرائق العممي

 وتحقيق تدعيم فاعميتيا عمى المنظمات تساعد التي األساسية الدعائم أحد العمل عالقات في الثقة تعدو 
 فيي المنظمات، لنجاح الظروف الالزمة تييئ ألنيا فاعمية؛ اإلدارية األدوات أكثر من تعد كما أىدافيا،
 التنظيمية الثقة في ميماً  عنصراً  تعد الثقة بالمنظمة كذلك المنظمات، نجاح تحقيق في محوري عامل
 ويعاون ومشاعرىم، أفكارىم عن اإلفصاح األفراد يستطيعون فإن بالمنظمة الثقة من جو يسود فحينما
 ىذا مثل يعوق الثقة، إلى تفتقر التي المنظمات في فإنو آخر من جانب معًا، ويتعممون بعضًا، بعضيم
  .2012) )الزىراني: االلتزام من قملوي التعاون، ويحبط االتصاالت، االفتقار
ودورىا في تحقيق التكامل التنظيمي بين  ةالتنظيمي( عمى أىمية الثقة James,2010كد جيمس )أوقد 

عمى المدى الطويل لتحقيق مصالح العاممين في المؤسسات وتحقيق  افراد المؤسسة وضمان االستقرار
  فعالية المؤسسة.

في  ةتقميديغير  العمل بطرقمن خالل  يا في المنظمات استشراف المستقبلوىذا يتطمب من اإلدارات العم
ويعتبر التوجو االستراتيجي عامال ميما وقد  ،معقدة غير مؤكدة وتحمل الكثير من المخاطرظل ظروف 

 ,Zhou) كل من  وقد بين تتصف بالتغير المستمر التي عمللفي بيئة ايكون حاسما في بقاء المنظمة 
Gao, Yang , & Zhou ,2005:1)  السموكيات لخمق المنظمة اتجاه أنو عمىالتوجو االستراتيجي 

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

 بأىدافيم وعي عمى يكونوا لكي القادة دعمىو الستراتيجي ا التوجون ىدف أ (2008) وأكد الصيرفي
 لمتوجو ويمكن أفضلمساعدة المنظمة في أداء عمل  ىو االستراتيجي فالتوجو وبذلك .ووسائميم

 من البيئة في الحادثة لمتغيرات االستجابة في تركز أولوياتيا أن عمى المنظمة يساعد أن االستراتيجي
 اف.األىد نفس تحقيق باتجاه لمنظمة يعممونا أفراد أن يضمن وأن حوليا

العمل بشكل مستقر  - في قطاع غزة –ال يمكن لممنظمات بما فييا الجمعيات النسوية من خالل ما سبق 
في بيئة ال تتسم باالستقرار دون وجود أساس متين يعتمد عمى الثقة التنظيمية في ظل التوجيات 



 
 

4 
 

ولة التعرف عمى أثر الثقة التنظيمية في تحقيق التوجو لذا جاءت ىذه الدراسة لمحا ةاالستراتيجي
 . ة في قطاع غزةاالستراتيجي في الجمعيات النسوي

 

 وتساؤالتيا مشكمة الدراسةأوال: 

كبير عمى االفراد  تأثيرن الثقة التنظيمية من المفاىيم والمتغيرات التي ليا أدراسات شارت العديد من الأ
ودراسة  (2014)فارس  ودراسة (2015)الرشيدي وسالمة  اسةدر داخل منظمات االعمال ومنيا 

Lewicka & others, 2017)) ولما كانت الموارد البشرية ىي العمود الفقري لموارد المنظمات 
عمال تتسم بالتغير المستمر أوالتي من خالليا  ال تسعى فقط الى تحقيق أىدافيا بل الى التميز في بيئة 

ظيمي السميم نالمناخ الت يئةا وجب عمى المنظمات االىتمام بيا بشكل خاص وتيسواء خارجيا او داخميا لذ
دارة المنظمةفراد العاممين بعضيم مع بعض و األزرع الثقة في نفوس والذي يعد  ساسيات أمن  مشرفييم وا 

كما في دراسة  كما بينت بعض الدراسات ضرورة االىتمام وتعزيز التوجو االستراتيجي العمل.
 أي بدرجة متوسطة %65.7بعاده أوالذي كان مؤشر  (2017،)الضالعين

غزة لما ليا من تأثير كبير عمى وتعد الجمعيات االىمية النسوية من اىم القطاعات الحيوية في قطاع 
 لصالح تحقيق أىدافيا وما تقدمو من خدماتالمجتمع من خالل نشر الثقافة ودورىا في التنمية واالغاثة 

 شيكل عام (28,855,836)جمعية مبمغ  (52)عيات النسوية والبالغ عددىا حيث بمغت نفقات الجم
في حد الجمعيات وحاليا أفي ، ومن خالل عمل الباحث سابقا ) مصطفى االغا، وزارة الداخمية( 2016

 الجمعياتب العاممين لدى ةحد المشاريع لمس وجود تباين في الثقة التنظيميوزارة شؤون المرأة كمشرف أل
 ، تحقيق األىداف طويمة المدى بالتالي كيفيةو  داءلأليا اثرت عمى متطمبات التحسين المستمر نأوكيف 

 جمعيات نسوية وتوصل الى نتائج مفادىا (4)مدراء مقابالت مع  (4)ك قام الباحث بعمل ذلولتعزيز 
مع اختالف  ةلمتطمبات تنظيمية ورقابية وتمويمي وذلك لمجمعيات وقيم ورسالة وأىداف وشعار وجود رؤية

كل من العاممين والجميور إضافة الى التباين في توظيف رسالة الجمعية لتحفيز لفي درجة وضوح الرؤية 
وفروق في مشاركة العاممين في صياغة األىداف من جمعية الى أخرى وحتى شعار الجمعية العاممين بيا 

عن صميم العمل ومنيا من ال يشير  فقد اختمف أيضا في درجة تعبيره عن طبيعة الجمعية فمنيا ما يعبر
خرين بدرجات البعض والممارسة عند اآلذىان عند قد تكون حاضرة في األالييا بالمطمق وحتى القيم 

 : تيؤال الرئيس اآلمشكمة البحث من خالل الس استنتاجومن ىنا يمكن  متفاوتة
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 لنسوية في قطاع غزة؟الجمعيات ا فيفي تحقيق التوجو االستراتيجي  الثقة التنظيمية أثرما 

 ويتفرع منو االسئمة الفرعية اآلتية:

 ؟الجمعيات النسويةأثر الثقة بالزمالء في تحقيق التوجو االستراتيجي في  ما .1

 الجمعيات النسوية؟أثر الثقة بالمشرفين في تحقيق التوجو االستراتيجي في ما  .2

 الجمعيات النسوية؟في أثر الثقة في ادارة المنظمة في تحقيق التوجو االستراتيجي ما  .3

 ما مستوي الثقة التنظيمية في الجمعيات النسوية في قطاع غزة؟ .4

 ستراتيجية لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة؟ما مدى وجود توجيات ا .5

تعزى لممتغيرات  المبحوثينلدى  الثقة التنظيميةلة إحصائية حول ىل توجد فروق ذات دال .6
 ؟وات الخبرة(الشخصية )الجنس، المؤىل العممي، سن

لدى مدراء  التوجو االستراتيجيلتحقيق  حولتوجد فروق ذات داللة إحصائية ىل  .7
 ؟تعزى لممتغيرات الشخصية )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة( الجمعيات

 الدراسة فأىدا ثانيا:

 الثقة التنظيمية والتوجو االستراتيجي عمى التعرف .1

 لجمعيات النسوية.االتوجو االستراتيجي في  في تحقيقالثقة التنظيمية  أثربيان  .2

 الثقة التنظيمية في الجمعيات النسوية في قطاع غزة ىالكشف عن مستو   .3

 القاء الضوء عمى مدى وجود توجيات استراتيجية لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة. .4

 .مقترحة بخصوص زيادة الثقة التنظيمية العمل عمى تقديم توصيات وحمول  .5

ى الفروق في استجابات المبحوثين حول الثقة التنظيمية لدى العاممين في الجمعيات التعرف عم .6
النسوية في تحقيق التوجو االستراتيجي تعزى لممتغيرات الشخصية )الجنس،المؤىل العممي،سنوات 

 الخبرة(
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 أىمية الدراسةثالثا: 

  تكتسب أىمية الدراسة من خالل بعدين وىما نظريا وعمميا او تطبيقيا

 ظريان .1

وذلك لندرة الدراسات  الثقة التنظيمية والتوجو االستراتيجياثراء المكتبة العربية بمفيوم  - أ
 التي ربطت بينيما عمى حد عمم الباحث.

مكانية  الدراسة تعتبر - ب أداة لمساعدة الباحثين ف االطالع عمى نتائج الدراسة والتوصيات وا 
 اخري مجتمعاتتطبيق دراسات مشابية عمى 

من  تحقيق توجياتيا االستراتيجية الى اىمية دارة العميا في الجمعيات النسويةاإل لفت نظر - ت
  تعزيز الثقة التنظيمية بين العاممين خالل

 تطبيقيا .2

أثر الثقة التنظيمية في عمى مستوى كل الجمعيات  مميا عمىالتعرف عمساعدة الباحث في  - أ
 .النسوية في قطاع غزة

الثقة التنظيمية زيادة  بالمعمومات التي من شأنياية بالجمعيات النسو تزويد صناع القرار  - ب
 ي تجاه تحقيق التوجيات االستراتيجيةالعاممين فأداء رفع كفاءة  وبالتالي لمعاممين بالجمعيات

بالمعمومات عن ذات جية اختصاص ومتابعة ىذه الجمعيات  رفد وزارة شؤون المرأة بصفتيا - ت
 مشاريع مشتركة. اداءىا واخذ ذلك بعين االعتبار عند تنفيذ

 

 متغيرات الدراسة رابعا:

 كالتالي وتابعة مستقمة الدراسة متغيرات تحديد تم فقد ،ليدفيا ولموصل الدراسة مشكمة عمى بناء
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 ( متغيرات الدراسة1شكل رقم )

 

 

 المتغير المستقل .1

 الثقة التنظيمية -
 (ةالثقة بالمشرفين، الثقة بإدارة المنظم، العمل زمالءالثقة ب)

 المتغير التابع   .1

 ) الشعار القيم، األىداف، الرسالة، الرؤية،(التوجو االستراتيجي  -

 فرضيات الدراسةخامسا: 

 ةبين الثقة التنظيمي (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر وجديال  :األولى الفرضية
 .في قطاع غزةالتوجو االستراتيجي لدى الجمعيات النسوية تحقيق و 

 :رع منيا الفرضيات الفرعية اآلتيةويتف

تحقيق و  بزمالء العملبين الثقة  (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر ال يوجد .1
 التوجو االستراتيجي لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة.

ل العم المشرفينبين الثقة ب (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر ال يوجد .2
 التوجو االستراتيجي لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة.تحقيق و 

العمل  بإدارة المنظمةبين الثقة  (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر ال يوجد .3
 التوجو االستراتيجي لدى الجمعيات النسوية في قطاع غزة.تحقيق و 

 لمتغير المستقلا

 الثقة التنظيمية

 .ثقة بالزمالءال .1

 .ثقة بالمشرفينال .2

 .ثقة بإدارة المنظمةال .3

 

 المتغير التابع

 التوجه االستراتيجي

والرسالة واالهداف الرؤية )

 (والقيم والشعار
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لدى  الثقة التنظيميةحول  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  لة إحصائيةتوجد فروق ذات دال ال .4
 تعزى لممتغيرات الشخصية )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة(. المبحوثين

تحقيق التوجو إحصائية حول  α ≤ 0.05)عند مستوى داللة)  توجد فروق ذات داللة ال .5
ؤىل العممي، )الجنس، الم لمعبئ االستبانة تعزى لممتغيرات الشخصية الجمعيات االستراتيجي لدى
 سنوات الخبرة(.

 حدود الدراسةسادسا: 

 أثر الثقة التنظيمية في تحقيق التوجو االستراتيجي عمى تقتصر الدراسة الحالية: الحد الموضوعي .1
 قطاع غزة الجمعيات النسوية في في

 قطاع غزة :الحد المكاني .2

 2018: الحد الزماني .3

 طاع غزةفي ق الجمعيات النسوية: العاممين في الحد البشري .4

 

  لدراسةا ةمنيجي سابعا:
والذي يعرف بأنو طريقة  تحميميحث باستخدام المنيج الوصفي الالبا سيقوممن اجل تحقيق منيج الدراسة 

في البحث تتناول أحداث وظواىر وممارسات موجودة ومتاحة لمدراسة والقياس دون تدخل الباحث في 
 .ا ويحمميامجرياتيا ويستطيع الباحث أن يتفاعل معيا فيصفي

 
 
 الدراسةوعينة مجتمع ثامنا:  

 (629) معذددىوالذذي يبمذغ  الجمعيات النسوية في قطاع غزةالعاممين في  جميع يتألف مجتمع الدراسة من
  Kergcie & Morgan))وفقذًا لمعادلذة مذدخل رابطذة التربيذة األمريكيذة وبالتذالي تكذون العينذة  اشخصذ

 .شوائيةا وسيتم اختيارىم بطريقة عشخص (232)
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 مصادر البيانات تاسعا:
 عمى مصدرين ىما: انات، والمعمومات الالزمةالدراسة في جمع البي دعتميس
ما الثقة التنظيمية وى يينأساس ين: يرتكز موضوع الدراسة عمى جانبالمصادر الثانوية .1

قة تم الحصول عمى البيانات من مختمف الدراسات السابسيولتغطية ذلك  والتوجو االستراتيجي
وبعض المواقع ذات الصمة عمى شبكة  والكتب والمجالت المتخصصة والتقارير الدولية

 .االنترنت
تصميميا لغرض جمع البيانات من أفراد  سيتمالتي  باالستبانة مثلستت المصادر األولية: .2

، ومن ثم جمع المعمومات الالزمة لمبحث ومن ثم تفريغيا إضافة الى المقابمة عينة الدراسة
ميا واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدف الوصول إلى دالالت ذات قيمة وتحمي

 ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
 
 

  الدراسةأداة : عاشرا
 والمالحظذة المقابمذةو ستخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسذية فذي جمذع البيانذات الالزمذة لموضذوع الدراسذة سي

 مساعدة كأداة 
 لدراسة: مصطمحات ااحدى عشر
 المنظمة تجاه األفراد يحمميا إيجابية ومشاعر ومعتقدات توقعات" بأنيا الثقة التنظيمية: -

 فييا روعي والتي المطبقة، اإلدارية والسموكيات بالممارسات والمرتبطة إلييا، ينتمون التي
 حبالمصال يضر ما كل عن واالبتعاد الخاصة، واإلدارية العامة األخالقية بالقيم االلتزام

 (2008الشكرجى،( المشتركة
 األىداف إنجاز بواسطتيا سيتم التي الكيفية عن عبارة ىو التوجو االستراتيجي: -

 نفس في لممؤسسة التشغيمية لمكفاءة اإليجابية العناصر تعظيم إلى تسعىو  االستراتيجية،
 لعمميا والمحبطة السمبية األبعاد ذات العناصر تقميل إلى فيو تؤدي الذي الوقت

تنظيمات رسمية تيتم بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة  ىي :جمعيات النسويةال -
ال تسعى إلى الربح المادي  ماعيةؤسسات اجتم وىي المرأة الفمسطينية إلشباع احتياجات

 كغرض أساسي لموجود وحصرىا عمى توفير الخدمات التي تقابل احتياجات
 الدراسات السابقةعشر:  اثنى
اسات السابقة حسب متغيرات الدراسة وىي الثقة التنظيمية ثم التوجو تقسيم الدر  سيتم

 االستراتيجي وسيتم عرضيا من األحدث الى االقدم حسب اآلتي:
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 المتغير المستقل الثقة التنظيمية .1
الثقة التنظيمية وعالقتيا باألداء الوظيفي من وجية نظر  ( بعنوان:2117،عتوديدراسة ) -

 انالعاممين بإمارة منطقة جاز 
ىدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين الثقة التنظيمية واألداء الوظيفي من وجية نظر العاممين بإمارة 

وتكون مجتمع الدراسة من  يمنطقة جازان وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي االرتباط
 ستبانة كأداةموظف وقد واستخدم الباحث اال 1755جميع العاممين بإمارة جازان والبالغ عددىم 

 ( موظف.316)لمدراسة حيث طبقت عمى عينة عشوائية مقدارىا 
 وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:

 مممح من مالمح واقع الثقة التنظيمية بإمارة منطقة  16ان افراد مجتمع الدراسة موافقون عمى
 أعرببالعمل اثناء الغياب( فيما إمكانية االعتماد عمى زمالء العمل بالقيام ) أبرزىاجازان وكان 

 مالمح. 6عينة من افراد مجتمع الدراسة عن حيادىم عمى 
 بإمارة جازان )درجة متوسطة( وتمثل ذلك  يفراد مجتمع الدراسة يرون ان مستوي األداء الوظيفأ

 إمكانية تحمميم مسؤوليات أعمى(.)مالمح وكان أبرز مستويات األداء  7من خالل 
 بين واقع الثقة التنظيمية ومستوى األداء  0,01ة ذات داللة إحصائية عند وجود عالقة طردي

 الوظيفي بإمارة جازان.
فأقل في اتجاىات افراد عينة المجتمع حول  0,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 )واقع الثقة التنظيمية ومستوى األداء الوظيفي بإمارة جازان( باختالف متغير العمر.
 أوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:و 

 .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.
فع مستواىم التعميمي الذي يساعد في رفع قدراتيم حث اإلدارات بالقيام بتوعية العاممين بأىمية ر 

 العممية والعممية.
 وعالقتيا األردنية الجامعات في السائدة التنظيمية العدالة ( بعنوان:2116،دراوشةدراسة ) -

 التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من التنظيمية بالثقة
 األردنية الجامعات في ةالتنظيمي العدالة ممارسة درجة تقدير عن الكشف إلى الدراسة ىدفت

 (378) من الدراسة عينة تكونت .التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من التنظيمية بالثقة وعالقتيا
الدراسة استخدمت الباحثة  أىداف لتحقيق% 15عضو أي بنسبة  2580عضو من اصل  

 .ج لمدراسةياالستبانة كأداة لمدراسة واألسموب الوصفي التحميمي كمن
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 ة الى مجموعة من النتائج أىميا:وخمصت الدراس
 الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء لدى التنظيمية العدالة بين إحصائيا دالة موجبة عالقة وجود 

 زادت التنظيمية العدالة ممارسة درجة زادت كمما انو يعني وىذا لدييم التنظيمية األردنية والثقة
 .التنظيمية بالثقة الشعور درجة

 أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية من وجية نظرىم  ة التنظيمية لدىدرجة تطبيق العدال
حيث جاءت عدالة اإلجراءات في المرتبة األولى وبدرة تطبيق مرتفعة  بدرجة "متوسطة"، جاءت

 فيما جاءت عدالة المعامالت في المرتبة األخيرة.
 حيث أشارت  ئة التدريس( مرتفعأفراد عينة الدراسة )أعضاء ىي أن مستوى الثقة التنظيمية لدى

( التي نصت 5)مرتفع، حيث جاءت الفقرة رقم  نتائج التحميل بأن درجة الثقة التنظيمية جاءت
لبذل  عممي كعضو ىيئة تدريس في الجامعة يعزز من ثقتي بالعمل يدفعني عمى " أشعر بأن

مرتفع(، وبمستوى ) ( 3.73 )مزيد من النشاط واإلبداع " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
 التي نصت عمى " اشعر بأن إدارة الجامعة تحاول إشراك العاممين(1)في حين جاءت الفقرة رقم

 وبمستوى )متوسط(.( 3.21) بكل القضايا المستقبمية " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
 دة توصيات أىميا:عوأوصت الدراسة ب

 بينيم، المتبادل واالحترام التقدير حيث من تدريسال ىيئة بعضو الجامعات إدارة اىتمام زيادة 
 ماديًا ومعنويًا، احتياجاتو تدعم تنظيمية بيئة وتييئة الوظيفي، واالستقرار واألمن العدالة وتحقيقيم

 .بعدالة لمجميع الفرص والمكآفأت توزيع في العدالة مبدأ تطبيق خالل من
 تنظيمية كونيما عنصرين ميمين في تحقيق تعزيز قيم من كل من العدالة التنظيمية والثقة ال

اىداف الجامعات حيث ان أعضاء ىيئة التدريس الذين يتمتعون بالثقة ويشعرون بالعدالة اتجاه 
 جامعاتيم يبذلون استعدادا أكبر لمنجاح في إيجاد بيئات تعميمية منتجة.

 يرات أخرى قد يسيم في اجراء دراسات حول العدالة التنظيمية وعالقتيا بالثقة التنظيمية مع متغ
 تحسين البيئة والمناخ التنظيمي الجامعي.

 
لثقة التنظيمية لدى مديري المدارس االبتدائية بوكالة بعنوان: ا (2116بنات، )دراسة  -

 .التنظيمي السائد لدييم الدولية بمحافظات غزة وعالقتيا بالمناخ الغوث
 الغوث بوكالة االبتدائية المدارس مديري لدى التنظيمية الثقة مستوى إلى التعرفراسة الد ىدفت
ولتحقيق ذلك  نظرىم وجية من لدييم السائد التنظيمي بالمناخ وعالقتيا غزة بمحافظات الدولية

 المدارس مديري جميع من سةراالد مجتمع تكونيو  التحميمي، الوصفي المنيج الباحثة استخدمت
 عينة وبمغت ومديرة، مدير( 155) عددىم بالغوال غزة بمحافظات الدولية الغوث بوكالة االبتدائية
 %.87.7قدرىا  بنسبة ومديرة مدير(136الدراسة)
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 وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 من  غزة بمحافظات الدولية الغوث بوكالة االبتدائية المدارس مديري لدى التنظيمية الثقة مستوى

 %.80.07زن نسبي وجو نظرىم جاءت بدرجة كبيرة حيث حصمت عمى و 
 الدولية الغوث بوكالة االبتدائية المدارس مديري لدى السائد التنظيمي المناخ جودة مستوى 
 وزن نسبي  عمى حصمت حيث ،جيدا كبيرة بدرجة جاء نظرىم وجية من غزة بمحافظات

86.42.% 
 دائية االبت توجد عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بين درجات تقدير مديري المدارس

لجودة المناخ تيم اير ة التنظيمية ومتوسطات تقدبوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمستوى الثق
 التنظيمي السائد لدييم.

 وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 قبل من االبداعية المقترحات جميع بتنفيذ الدولية الغوث بوكالة التعميم دائرة اىتمام ضرورة 

 لجميع الفعاليات تكريم واحتفاالت تقدير، وشيادات ومكافآت حوافز فيرتو  خالل من المدارس
 .والنوعية اإلبداعية واألنشطة

 من  التطويرية لممعممين ضمن إطار النمو الميني، أثناء الدوام المدرسي وخارجو رامجزيادة الب
 التدريبية، وورش العمل، والمجموعات المركزة. راتل الفعاليات المختمفة؛ الدو خال
 االستغراق وتدعيم تعزيز في التنظيمية الثقة (: دور 2116دراسة )كريم ومحمد ، -

  -بمدية السميمانية رئاسة مركز في الموظفين من عينة آلراء استطالعية الوظيفي دراسة
 كردستان العراق.

 في ة التنظيمية كمتغير مستقل عمى االستغراق الوظيعالقة ارتباط واثر الثق التعرفراسة الد ىدفت
لدى العاممين في مركز رئاسة بمدية السميمانية وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي 

( موظفا وجري استخدام العينة العشوائية 400منيجا واالستبانة كأداة وتكون المجتمع من )
 استبانة 77موظف حيث تم استرجاع  100الطبقية لعدد 

 أىميا:وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج 
 ميو بعد الثقة بالرئيس ثانيًا، ي أواًل في ترتيب ابعاد الثقة، ليأتي نليكو  لعد الثقة في الزمالء العمت

 .ثالثاً  ميافي اإلدارة الع الثقة بعد
  يةمركز رئاسة البمد يالعمل ف يتغمون مع زمالئيم فيشبالراحة عندما  رونعشيالعاممون ال 

 نواحي.من كل  يةبسبب الفروقات الفرديمانية السم
 رئيسيم عاممون مع يتعندما  يباالستقرار النفسر شعو  مبالثقة تجاه الرئيس وعد مينة شعور العاممق

 ىذا بسبب عدم اىتمام الرئيس المباشر بأولويات واحتياجات العاممين الشخصية والوظيفية.



 
 

13 
 

 وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 معاممينالوظيفي ل غراقظيمية في االستنعاد الثقة التير ابضرورة األخذ بنظر اإلعتبار أولويات تأث 

سمم نبغي ترتيب ي ؾالتنظيمي، لذلراق التنظيمية في االستغ ل لمثقةتأثير فاع ول عمىالحص بغية
 .ق اىدافياالثقة التنظيمية بحيث تحق ابعاد أولويات

 م استخدا ن خالليفي مالوظاستغراقيم لزيادة  ممييالدى عا بتعزيز الثقة بالرئيس البحثوصي ي
مى آراء واالنفتاح ع التعاونية وتشجيع العالقات ل العاممينقب منعادلة ومقبولة  جراءاتالرئيس ا
 يم باستمرار.ل بالمنظمةالمعمومات المتعمقة  إليصالوذلك المتبادلة رات بفتح الحواالعاممين 

 ة المادية والمعنوية ومشاركةالشخصية والوظيفي مينبأولويات واحتياجات العام ىتمامضرورة اال 
 .محة العاممينالمرتبطة بمص راراتخاصًة الق راتيجيةاالدارية واالست راراتفي اتخاذ الق ممينالعا

 
 المعاصر التوجو في التنظيمية الثقة دور( بعنوان: 2115عمران وعبدالسالم، )دراسة  -

 العامة باإلدارة العاممين مىع ميدانية دراسة سبيا بجامعة االلكترونية اإلدارة تطبيقات نحو
 .سبيا جامعة

التعرف عمى دور الثقة التنظيمية في التوجو المعاصر نحو تطبيقات  إلى التعرفراسة الد ىدفت
 اإلدارة االلكترونية بجامعة سبيا وىي دراسة ميدانية عمى العاممين باإلدارة العامة بجامعة سبيا

العاممين  من سةراالد مجتمع تكونيو  التحميمي، فيالوص المنيج الباحثان استخدمتولتحقيق ذلك 
 فرد(33)العشوائية الدراسة عينة وبمغت ،فردا( 120) عددىم والبالغباإلدارة العامة بالجامعة 

 %.33قدرىا  بنسبة
 وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:

 و المعاصر نحو تطبيقاتالثقة في الزمالء والتوجة معنوية ذات داللة إحصائية بين وجود عالق 
 .دارة االلكترونيةاإل

 الثقة في الرئيس المباشر والتوجو المعاصر نحوة معنوية ذات داللة إحصائية بين وجود عالق 

تنص توجد عالقة  يالفرضية البديمة الت اإلدارة االلكترونية مما يعني رفض الفرضية وقبول
التوجو المعاصر نحو مستقل و  وصفيا متغيرداللة إحصائية بين الثقة التنظيمية ب معنوية ذات

 .ير تابعااللكترونية بوصفو متغ تطبيقات اإلدارة
 الثقة في اإلدارة العميا والتوجو المعاصر نحوة معنوية ذات داللة إحصائية بين وجود عالق 

 .تطبيقات اإلدارة االلكترونية
 كانت حيث االىتمام في األول المركز تحتل المباشر الرئيس في الثقة إن الدراسة خالل من تبين 

 %(72.2) بنسبة العميا اإلدارة في الثقة جاء وأخيرا%( 78.2)
 وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
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  بين كل من الرؤساء في العالقات التنظيمية ماعمى خمق جو من الثقة والطمأنينة العمل 
 .المعامالت عبر االنترنيتبإنجاز والمرؤوسين وخاصة فيما يتعمق 

  مجال  االلكترونية المتقدمة ومتابعة التطورات الحديثة فيرة التأكيد عمى استخدام األنظمة ضرو
 أحدث المستفيدين من الخدمة التعميمية واالستشارات عبرة اإلدارة االلكترونية والوصول إلى كاف

الجامعة  المعمومات واالتصاالت من أجل تحقيق أىداف الوسائل االلكترونية في مجال تكنولوجيا
 .التي وجدت من اجميا

 وذلك  واالستفادة من ىذه الخبرات في تطوير الجامعة النظر إلى تجارب اآلخرين في ىذا المجال
بين  مشتركة ما واالنترانت والتي من شانيا خمق بيئة معرفةت من خالل الربط بشبكات االكستران

 .الجامعات والجامعة وكمياتيا
 تراتيجيالمتغير التابع التوجو االس .2

 األداء تحسين في االستراتيجي التوجو أبعاد أثر( بعنوان: 2117،الضالعيندراسة ) -
 ميدانيو دراسة :األردنية الممكية خطوط في االستراتيجي

 في االستراتيجي األداء تحسين في االستراتيجي التوجو أبعاد أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
راسة المنيج الوصفي التحميمي وتكون مجتمع الدراسة من جميع واعتمدت الد األردنية، الممكية خطوط

وقد استخدم  موظفا (4216العاممين في الخطوط الجوية األردنية داخل المممكة وخارجيا وعددىم )
موظفا أي ما  (248) الصافي تعدادىا بمغ بسيطة عشوائية عينة سحب وتمالباحث أداة االستبانة 

 عد استبعاد االستبانات الغير صالحة.% من مجتمع الدراسة ب6نسبتو 
 وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا: 
 االستراتيجي(. األداء( ُبعد في التباين من %(65.7(تفسر االستراتيجي التوجو أبعاد إن 
 ىي)الشعار القيم، األىداف، الرسالة، الرؤية، (والمتعمقة التالية الفرعية المتغيرات أن النتائج دلت 

 األردنية الممكية خطوط في االستراتيجي األداء في تأثيراً  االستراتيجي التوجو أبعاد متغيرات كثرأ
 أكثر ىي)الشعار القيم، األىداف، الرسالة، الرؤية،( والمتعمقة التالية الفرعية المتغيرات أن 

 .المالي األداء في تأثيراً  االستراتيجي التوجو متغيرات
 يات أىميا:ة توصوأوصت الدراسة بعد 
 واالجتماعية التنظيمية التغيرات إحداث عمى القادرة والتشريعات واألنظمة القوانين مراجعة ضرورة 

 إدخال تعيق والتي الشركة داخل والجماعات األفراد سموك عمى التأثير ذات والتعميمية والثقافية
 .المتطورة اإلدارية واألساليب النماذج

 وبمورة االستراتيجي، التوجو استراتيجيات عمى ترتكز الشركة داخل تنظيمية ثقافة إحالل في البدء 
 إيجابي أثر من ليا لما الميارات وتنوع كفريق والعمل والتعاون، المشاركة مفاىيم عن تعبر قيم

 .االستراتيجي األداء تحسين عمى
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 التغييرات حول رأيال وتبادل لممناقشة اإلدارية المستويات كافة في والعاممين المديرين بين التنسيق 
 بكافة االتصال ويشجع، والعاممين اإلدارة بين المتبادلة الثقة من مناخ تنمية إلى يقود وبما

 .القرارات اتخاذ في العاممين بين والمشاركة االتجاىات
 :التوجو االستراتيجي صياغة في القيادية المقدرات دور( بعنوان: 2116،خمفدراسة ) -

 بغداد امانة في اتالقياد لعينة ميداني بحث
التعرف عمى مستوى المقدرات التي يممكيا القادة في امانة بغداد وأثر ذلك عمى  الى البحثييدف 

القيادات العميا من مدراء األقسام فما  كل عمىوشمل مجتمع الدراسة  صياغة التوجو االستراتيجي فييا
االستبانة كأداة تم توزيع يمي و شخص وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحم 31وعددىم  فوق
 .مفردة 25لتصبح العينة  6التالف منيا وعددىم وقد تم استبعاد  لذلك

 وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 ن الطاقات الشابة لم تشغل المناصب القيادية في المنظمة المبحوثة وكذلك انخفاض المؤىل ا

 والدبموم. وسالبكالوريلوحظ ارتفاع في حممة شيادات  العممي من حممة الشيادات العميا بينما
  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 
يا وكذلك األمثل لمموارد البشرية والمالية والتكنولوجية لتحقيق األىداف ومن ثم الرسالة والرؤ 

 القدرات العاطفية.
 وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

  اتاحة المجال لمقيادات الشابة من لشغل الناصب القيادية وخصوصا من أصحاب المؤىالت
 او تطويرىم من خالل زجيم في الجامعات إلكمال الدراسات العميا. العميا

 افة المستويات التنظيمية.صياغة توجو استراتيجي واضح وفعال لممنظمة ونشره عمى ك 
  فتح برامج تدريبية لمقيادات لتطوير قدراتيم الذىنية والعاطفية واكسابيم المقدرة عمى التأثير

 عمى العاممين وبالتالي تطوير أداء المنظمة.
 أبعاد تحقيق في االستراتيجي التوجو دور( بعنوان: 2116،بشير وعماردراسة ) -

 المؤسسات حالة دراسة :الجزائرية الصناعيةت االمؤسس في االجتماعية المسؤولية
 الجزائر – بسكرة بوالية الصناعية

 في االجتماعية المسؤولية أبعاد تحقيق في االستراتيجي التوجو دور عمى التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت
 لتحقيقو  -الجزائر-بسكرة بوالية لصناعيةا المؤسسات حالة دراسة الجزائرية، الصناعية المؤسسات
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 مبحوثًا، 130 من الدراسة عينة تكونت البيانات، جمع لغرض استمارة تطوير تم الدراسة أىداف
 االستمارة. بيانات لتحميل SPSS االجتماعية لمعموم اإلحصائية الرزمة استخدمتو 

 وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 التوجو االستراتيجي  ة البحث ألبعادأن تصورات العاممين في المؤسسات الصناعية الجزائرية عين

و انحراف   03.79االستراتيجي   ذات مستوى مرتفع، حيث بمغ المتوسط حسابي الكمي لمتوجو
وانحراف   03.98االولى بمتوسط حسابي بمغ   ، وقد احتل بعد الشعار المرتبة 0.43معياري  
،  0.71وانحراف معياري    03.87الرؤية بمتوسط حسابي بمغ   ، يمي ذلك بعد 0.86معياري  

 ، يمي ذلك بعد 0.96وانحراف معياري    03.82االىداف بمتوسط حسابي بمغ   يمي ذلك بعد
في المرتبة  ، في حين جاء 0.34وانحراف معياري    03.75الرسالة بمتوسط حسابي بمغ  

ويعكس  ، 0.43معياري   وانحراف  03.57الخامسة واالخيرة بعد القيم بمتوسط حسابي بمغ  
العمل، و تقديم تصور لمرؤى المستقبمية  ذلك أىمية التوجو االستراتيجي و تركيزه عمى نظم

 .غايتيا عمى المدى البعيد لممؤسسة، و تصميم رسالتيا وتحديد
 االجتماعية  وجود عالقة ارتباط معنوية بين كل مكون من التوجو االستراتيجي وأبعاد المسؤولية

االىداف ثم  0.80الرؤية  تمتو 0.83كون الشعار أعمى قيمة ارتباط بمغ ر ماالمؤشر الكمي إذ اش
 .0.71أخيرا القيم و  0.73ثم الرسالة  0.75

 وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 تحقيق في ودورىا االجتماعية المسؤولية بأىمية الصناعية المؤسسات وعي زيادة ضرورة 

 .التنافسي التفوق
 االجتماعية  االجتماعية لتحقيق العدالة ةالمسؤوليالصناعية بدور  رفع وعي ادارات المؤسسات

 واالستقرار االقتصادي ألفراد المجتمع المحمي.
 (العاممين)قيا ترسيخ مبدا االحترام لمبيئة الداخميةتأخذ المؤسسات الصناعية عمى عات أن ،

 في كافة ممارستيا التجارية. (أفراد المجتمع)والبيئة الخارجية 
 )دراسة الزبائن والء في اإلستراتيجية التوجيات تأثير( بعنوان: 2115،عباس)دراسة  -

 )شرفاأل النجف محافظة في التجاريةالمجمعات  من مجموعة
 ،، التحميمي، الدفاعيالعدائي)االستراتيجية  التوجيات تأثير اسقي ىو الدراسة من اليدف ان

 التجارية المجمعات من مجموعة عمى ) الزبائن ءووال في (المخاطرة نحو التوجو المستقبمي،االستباقي،
 ان حيث بأكممو المجتمع اخذ تم وقدوقد استخدم الباحث المنيج   االشرف النجف محافظة في المتواجدة
وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لمدراسة  الميداني االستقصاء الباحثان فاعتمد محدد رغي المجتمع

 %( من نسبة المدراء60نسبة ) يشكمون وىم( استباتة 151حيث وزع )
 وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
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 األساسي المستقبل بتحديد تيتم التي الحديثة اإلدارية المفاىيم من االستراتيجي التوجو عدي 
 في دوري لما واقعي فيم عن يعبر كونو تحقيقيا، إلى تسعى التي العريضة واألىداف لممنظمة،

 بيئة وفيم فييا، الضعف ونقاط القوة نقاط عمى التعرف ومحاولة لداخمية لممنظمة،ا البيئة
 من يمكن مما عمييا، تنطوي التي والمخاطر الفرص عمى ومحاولة التعرف الخارجية المنظمة
 المنظمة تقود التي جيةاالستراتي البدائل من مجموعة لو، بصياغة واإلعداد المستقبل، استشراف
 .األىداف ىذه تحقيق تسييل في تساىم وظروف أفضل شروط وتوفير ا،أىدافي لتحقيق

 المتفوق االداء الى لموصول بتطبيقو المنظمة تقوم محددا منيجا عن عبارة االستراتيجي التوجو 
 ة.التسويقي وأعماليا أنشطتيا في والمستمر

 الى  بدوه يؤدي الذي زبائنيا والء لتعزيز االستراتيجية التوجيات من المنظمات تستفيد ان مكني
 .السوق في سمعتيا عمى الحفاظ وبالتالي الزبائن لدى المنظمة مكانة تعزيز

 وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 باعتبارىا ليا االستراتيجية بالتوجيات االىتمام عمى الدراسة لعينة عينة الدراسة() المتاجر تشجيع 

 .السوق في بقائيا ديمومة فياألساس  الحجر
 سوق أو منتج ضمن تكون قد التي الجديدة الفرص عن لمدراسة مستمر بشكل المتاجر تعمل أن 

 المنافسة. المتاجر من أسرع ةاالنموذجي الفرص واستثمار تكنولوجياأو 
 لممتجر من مكني إذ ، بعينو الخطر ىو ذلك الن ،منو والتيرب المخاطر تفادي المتجر حاولي ال 

مساىمتو  ومدى بدبل كل نتائج وتوقع بدائل عدة وتوفير المخاطر ةإدار  طريق عن المخاطر تقميل
 .األفضل البديل واختبار المتجر ربح زيادة في
-لممؤسسة االستراتيجي التوجو عمى بالذكاءات اإلدارة أثر بعنوان: (2114،فوزيةدراسة ) -

 الجوية الجزائرية الخطوط شركة حالة دراسة
 ةالجوي الخطوط لشركة االستراتيجي التوجو عمى بالذكاءات رةاإلدا أثر اختبار إلى الدراسة ىدفت

 والذكاء التنافسي، الذكاء ،االستراتيجي الذكاء في والمتمثمة بالذكاءات لإلدارة أبعاد اختيار تم إذ الجزائرية
 س،المناف نحو التوجو العمالء، نحو التوجو :ىي أبعاد أربعة إلى االستراتيجي التوجو قسم نمابي العاطفي،
االرتباطي حيث   ، وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمياإلبداع نحو والتوجو التعمم، نحو التوجو

وقد   المقصودة نةالعي اراختي تمو  بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ناإلدارييمن  راسة الد مجتمع تكوني
 %75.86ت نسبة االسترداد استبانة وكان 175تم توزيع و   استخدمت الباحثة االستبانة كأداة

 وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا: 
 ىذه بأن  هتفسير  نويمك مرتفع، أو عالذكًاء استراتيجيا  تممك الجزائرية ةالجوي الخطوط شركة نا 

 معمومات توفير في معبوي الذي والدور الذكاء من النوع ليذااالستراتيجية  األىمية تدرك الشركة
 لمشركة االستراتيجية البيئة عن
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 الشركة ىذه بأن رهتفسي مكنوي عال،الجزائرية  ةالجوي الخطوط لشركة االستراتيجي التوجو أن 
 زةمي عمى والحصول راتيجيةاإلست األىداف لتحقيق لموظفييا الجماعية الجيود وتوجي عمى تحرص
 الموارد تخصيص عمى ةالشرك قدرة عمى لدلي فيذا باإلضافة يا،يمنافس عمى بيا تتفوق تنافسية
 ةالبيئيالتغيرات  مع فالتكي عمى قدرتيا وكذلك ليا المتاحة

 الجزائرية ةالجوي الخطوط لشركة راتيجياالست التوجو عمىإيجابيا  تؤثر بالذكاءات اإلدارة أن 
 % 17.8 بحدود

 20عادل ي بما راتيجياالست التوجو عمى إيجابي أثر المستقبمية لمرؤية أن راسة الد نتائج أثبتت% 
 وأوصت الدراسة بدة توصيات أىميا:

  إعادة النظر في استخدام الذكاء التنافسي لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية في التوجو
 االستراتيجي ألنو مورد غير مستغل. 

 نحو التوجو بناء في فقط استخدامو قتصري فال ،رافشاالست استخدام تفعيل الشركة عمى 
 اإلستراتيجية. التوجيات كل في لمتفكير قةيطر  تجعمو بل اإلبداع،

 أن ليم وتوضح و،عمي الموظفين وتحفيز اإلبداع نحو التوجو بأىمية الوعي نشر الشركة عمى 
 الموظف. لصالح كميا بالشركة اإلبداعجراء  ستحدث التي التنظيمية التغيرات كل

 الذكاء أنواع كل جمع عمى تعمل إذ بالذكاءات اإلدارة ىي خاصة وحدة إنشاء الشركة عمى 
 فيذا المناسب، الوقت في الموظفين عمى الضرورة حسب المعمومات ىذه نشر عمى وتحرص

 .وفعالية كفاءة المعمومات أكثر جعلي
 

 (: "الثقة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام المعياري"7102دراسة )لويكا وآخرون،  -

Lewicka & others, 2017) :"Organizational trust and normative 

commitment"  
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير الثقة المؤسسية عمى التزام الفريق المعياري حيث تم إجراء المسح 

العاممة في  من المؤسسات والشركاتموظف تم اختيارىم عشوائيًا  501االستطالعي عمى عينة مكونة من
عدد من أجل اختبار الفرضيات حول تأثير مختمف وقد تم استخدام طريقة تحميل االنحدار المت ،بولندا

 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
 اريالمعياري والتزام الفريق المعي

  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.

 التزام الفريق غير  تشير الدراسة إلى التأثير اليام لمثقة األفقية عمى المعايير يجب أال يكون
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

 

والمتوسطة في التوجو االستراتيجي وأداء الشركات الصغيرة ( 2017دراسة )المأمون و بين : -
 ماليزيا

 (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 
، والتوجو نحو السوق، وتوجيو ماليزيا. تم اعتماد ثالثة ثوابت شاممة، وىي التوجو المبادر

 التفاعل لتقديم صورة شاممة لتأثير التوجو االستراتيجي عمى أداء الشركات. 

تعتمد ىذه الدراسة عمى تصميم استطالعي وتستخدم طريقة أخذ العينات العشوائية الطبقية 
ل الذين من رجال األعما 473الختيار المستجيبين المحتممين. وتم جمع البيانات الكاممة من 

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 

أنو بناء يساىم في عالقة إيجابية مع كل التركيبات األخرى في النموذج، وقد تم تحديده عمى 
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 

 .جات الجديدة وتغيير تفضيالت العمالءالمنت
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التوجه االستراتيجي للشركات الصغيرة ( 6102دراسة )مورفازيتش وبيراها : -

 والمتوسطة:

 (Minović. Moravčević. Beraha, 2016): Strategic Orientation of SMEs: 

 

والمتوسطة في اليدف الرئيسي من الورقة ىو تحديد مصادر الميزة التنافسية لمشركات الصغيرة 
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 

يرىا. والتنمية، فقد سمطت الورقة الضوء عمى دور التوجو االستراتيجي في تعزيز األعمال وتطو 
يتم إجراء البحث التجريبي باستخدام طريقة المسح  التنافسية،من أجل تحديد مصادر الميزة 

والشركات التي  موظفين،االنتقائي لمعينة وىذه العينة تشمل الشركات التي لدييا أكثر من عشرة 
طة الحجم لدييا القدرة عمى النمو والتطور. نتائج البحث تشير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوس

أي أنيا تكتسب ميزة  التنافسية،في صربيا بشكل عام تركز عمى التكاليف كمصدر لمميزة 
تنافسية في مجموعة مختارة لقطاع السوق من خالل تقديم منتجات / خدمات منخفضة السعر 

، فإن نتائج البحث تشير إلى أن الشركات الصغرى الجودة. باإلضافة إلى ذلكومتوسط 
في لحجم موجية نحو االبتكار. تركز الشركات المؤىمة كمؤسسات متوسطة الحجم والمتوسطة ا

، في حين أن الشركات الصغيرة موجية في المقام األول تتوجو الغالب عمى ابتكارات العمميات
نحو ابتكارات المنتجات. مع األخذ بعين االعتبار أن الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم تولد 

ل من ، ونحن نعتبر أن نتائج البحث مفيد لكتج المحمي اإلجمالي لمبالدن النا٪ م 30حوالي 
 ، وكذلك لصانعي السياسة االقتصادية في صربيا.المجتمعات العممية والمينية

 التنظيمية والثقة التنظيمي االلتزام بين العالقة(: "7102دراسة )االجنابور وآخرون،  -
 ".لمموظفين

 (Alijanpour & other, 2013): "The Relationship between Organizational 

Commitment and Organizational Trust of Staff". 

 استجاب حيث .موظفينلم التنظيمي وااللتزام التنظيمية الثقة بين العالقة من التحقق إلى الدراسة ىدفت
"  حول ستبيانينال بايران مازانداران مقاطعة في والشباب الرياضة قسم موظفي من 101 من شخصاً  44
ليس زاالبا-شوكمي وضعو الذي "التنظيمية الثقة  طورىاوالذي " التنظيمي االلتزام استبيان"و ووينوغراد وا 
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 التوالي عمى ، ɑ = 0.82 و ɑ = 0.92 وكانت نتيجة ألفا ستبياناتاال موثوقية تحميل تموقد . وماير ألين
 وااللتزام التنظيمية الثقة بين وىامة إيجابية القةع وجود النتائج أظيرتكما . كرونباخ ألفا أساس عمى

 = r) الميمة التزام ،(r = 0.54، p = 0.001) العاطفي االلتزام ،(r = 0.573، p = 0.001) التنظيمي

0.345، p = 0.001 . )المستمر وااللتزام التنظيمية الثقة بين اإليجابية العالقة لكن (r = 0.202 )لم 
 مالتزامي زيادة أجل من الموظفين ثقة خمقبضرورة  لمدراءوتوصي الدراسة ا. (p = 0.066) ميمة تكن

 .التنظيمي
 
 
 

 الفجوة البحثية:اثنى عشر : 

 (: الفجوة البحثيت1)رقم جدول 

 الدراسة الحالية الفجوة الدراسات السابقة
  تنوعتتتتتت الدراستتتتتات التتتتتتي تناولتتتتتت الثقتتتتتة

التنظيميتتة فتتي دراستتتيا متتن حيتتث العالقتتة 
د تتم ربطيتا وقت ر او كالىما "دورىتا"و األثأ

األداء التوظيفي  من المتغيرات منيا بالعديد
 التنظيمتتتتتتيوااللتتتتتتتزام والعدالتتتتتتة والمنتتتتتتاخ 

تطبيتتتتتق واالستتتتتتغراق التتتتتوظيفي والتوجتتتتتو ل
االلتتتتتتتتتتتزام  يضتتتتتتتتتتاأااللكترونيتتتتتتتتتتة و اإلدارة 

 .المعياري
  اغمتتا الدراستتات الستتابقة تناولتتت موضتتوع

دا الثقتتتة التنظيميتتتة كمتغيتتتر مستتتتقل ماعتتت
االجنتتتتتتابور  ( و2116دراستتتتتتة دراوشتتتتتتة)

 (2113) وآخرون
 ابعتاد الثقتة  الستابقة عمتى اتفقت الدراستات

وىي الثقتة بتزمالء العمتل والثقتة التنظيمية 

  لتتتتم تتنتتتتاول الدراستتتتات
ثر أ السابقة البحث في

الثقتتتتة التنظيميتتتتة فتتتتي 
تحقيتتتتتتتتتتتتق التوجتتتتتتتتتتتتتو 
االستتتتتتتتتتتراتيجي فتتتتتتتتتتي 
الجمعيات النسوية فتي 
قطتتتاع غتتتزة حيتتتث تتتتم 
تناول كتل متن متغيتري 

 .الدراسة كل عمى حدا
  كمتتتتتتتتتتتتا ان الجانتتتتتتتتتتتتا

التطبيقتتتتي تميتتتتز عتتتتن 
الدراستتتتتتتتات الستتتتتتتتابقة 
والتتتتتتذي تنوعتتتتتتت بتتتتتتو 
بيئتتتتات التطبيتتتتق متتتتتن 

  تعتبتتتتر ىتتتتذه الدراستتتتة
ىتتي األولتتى عمتتى حتتد 
عمتتتتتم الباحتتتتتث التتتتتتي 
ربطتتتتتت بتتتتتين ىتتتتتذين 
المتغيتتتر وىمتتتا الثقتتتة 
التنظيميتتتتتتة والتوجتتتتتتو 
االستتتتتتتتتتراتيجي فتتتتتتتتتي 

 فمسطين.
  ال توجتتتتتتتتتتتد دراستتتتتتتتتتتة

 ناقشتتتتتت اثتتتتتر الثقتتتتتة
بأبعادىتتتتتا  التنظيميتتتتتة

لعمتتل )الثقتتة بتتزمالء ا
والثقتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتالرئيس 
المباشتتتتتتتتتتر والثقتتتتتتتتتتة 
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بتتتالرئيس المباشتتتر والثقتتتة بتتتاإلدارة العميتتتا 
 .(2116باستثناء دراسة بنات )

  كما تنوعت الدراستات التتي تناولتت التوجتو
او مستتتتتتقل االستتتتتتراتيجي كمتغيتتتتتر تتتتتتابع 

األختترى مجموعتتة متتن المتغيتترات ب وربطتتتو
منيتتتتتتتتا األداء االستتتتتتتتتراتيجي والمقتتتتتتتتدرات 
القياديتتتتة وابعتتتتاد المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة 

 .ووالء الزبائن واإلدارة بالذكاء
  كما تنوعت ابعاد التوجو االستتراتيجي وفقتا

فاستتتتخدمت مجموعتتتة منيتتتا لبيئتتتة العمتتتل 
جزئيتتتتتا او كميتتتتتا ابعتتتتتاد الرؤيتتتتتة والرستتتتتالة 
واالىتتداف والقتتيم والشتتعار واتجيتتت غيرىتتا 
التتتتى ابعتتتتاد التوجتتتتو العتتتتدائي و التحميمتتتتي 
والتدفاعي واالستتباقي والمستتقبمي والتوجتو 

( فيمتتتتتا 2115نحتتتتتو المختتتتتاطرة عبتتتتتاس )
( عمتتى ابعتتاد 2114ركتتزت دراستتة فوزيتتة)

التوجتتتو نحتتتو العمتتتالء والمنتتتافس والتعمتتتيم 
 واالبداع

الحكتتتتتتتتتتتومي وشتتتتتتتتتتتبو 
الحكتومي التى التجتاري 

ات والصتتناعي والجامعتت
وحتتتتى المتتتتدارس بتتتتأن 
بيئتتتتتتة التطبيتتتتتتق ىتتتتتتي 
الجمعيات النسوية فتي 

 قطاع غزة 
 

بالمنظمتتتتتتتتتة( عمتتتتتتتتتى 
تحقيتتتتتتتتتتتق التوجتتتتتتتتتتتو 

 االستراتيجي 
  كما تميتزت أيضتا

فتتتتتي بيئتتتتتة التطبيتتتتتق 
وىتتتتتتتتتتي الجمعيتتتتتتتتتتات 

 بشكل ختاص النسوية
عتددىا  في قطاع غزة

 جمعية. 52
 

 جرد بواسطة الباحث باالستناد إلى الدراسات السابقة.

  ىيكمية الدراسةاثنى عشر: 
من خمسة فصول رئيسية، الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة، أما الفصل الثاني:  ستتكون الدراسة

، والمبحث الثاني الثقة التنظيمية عناإلطار النظري لمدراسة ويتكون من ثالث مباحث، المبحث األول 
الثالث:  ، وسيتناول الفصلالجمعيات االىمية النسوية، والمبحث الثالث يتناول وجو االستراتيجييتناول الت

سيتناول الفصل  : سيتناول المنيجية واالجراءات،الدراسات السابقة والتعقيب عمييا، أما الفصل الرابع
 الخامس: النتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة، ثم قائمة المصادر والمراجع، وأخيرًا المالحق.

 
 

 

 

 

 

 الولالفصل ا

 اإلطار العام للدراسة

 الفصل الثاني

 النظري اإلطار

 المبحث األول: الثقة التنظيمية

 االستراتيجي هالمبحث الثاني: التوج

 النسوية تالبحث الثالث: الجمعيا
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