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:المستخمص

ي يدف البحث الحالي الى قياس تأثير التوجو االستراتيجي في ادارة التغيير التنظيمي في شركة زين العراق
 فقد تم تصميم استبانة لجمع البيانات ومن ثم توزيعيا عمى عينة البحث,لألتصاالت ولغرض تحقيق ىدف البحث
 وقد قام,) مبحوثاَ تم اختيارىم قصدياً في مراكز ادارية مختمفة داخل شركة زين العراق لالتصاالت39( المكونة من

 وقد, ) ألجراء عمميات التحميل االحصائي وتفريغ البيانات االحصائيةSPSS) الباحث باستخدام البرنامج االحصائي

توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات كان اىميا إن شركة زين العراق لالتصاالت قد استطاعت من خالل
التوجو االستراتيجي الذي تضعو من إن تؤدي إلى تغيير مقبول في الشركة بالرغم من إن عممية التغيير ليس باالمر
 اما اىم التوصيات التي توصل الييا,السيل ولكنيا استطاعت إن تخمق جوا جيدا من اجل تحقيق غايتيا وىو التغيير
البحث تمثمت في تطوير الميارات وتوفير رؤية استراتيجية واضحة المعالم وتعزيز رسالة الشركة من خالل الخصائص

.الفريدة التي يمكن لمشركة المبحوثة ان تتميز بيا عن غيرىا من الشركات وذلك لتحقيق االىداف التي تسعى الييا

. التغيير التنظيمي, التوجه االستراتيجي:الكلواث االساسيت
Abstract:
The goal of current research to measure the impact of the strategic orientation in the
management of organizational change in Zain Iraq Telecommunications Company for the
purpose of achieving the goal of the research, it has been a questionnaire to collect data
design and then distributed to the research sample consisting of (39) Mbhotha selected
Qsidia in various management positions within Zain Iraq Telecommunications, has the
researcher using the statistical program (SPSS) for statistical analysis and unloading of
statistical data, and research found to a set of conclusions was that the most important Zain
Iraq Telecom has been able through the strategic orientation set by the lead to change
acceptable in the company, despite of the process of change is not easy but it has been able
to create a good atmosphere in order to achieve the purpose of a change, either the most
important recommendations of the research was to develop skills and provide a vision and a
clear strategy and enhance the company's message through unique characteristics that can
be for the company surveyed that are characterized by from other companies so as to
achieve the objectives of the.
Key words: strategic orientation, organizational change,Zain Iraq Telecommunication
company.
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المقدمة :
يعد التوجو االستراتيجي من المفاىيم االدارية الحديثة التي تيتم بتحديد المستقبل االساسي لمشركة  ,واالىداف
العريضة التي تسعى الى تحقيقيا  ,كونو يعبر عن فيم واقعي لما يدور في البيئة الداخمية لمشركة  ,ومحاولة التعرف
عمى نقاط القوة والضعف فييا  ,وفيم بيئة الشركة الخارجية ومحاولة التعرف عمى الفرص والمخاطر التي تنطوي عمييا
 ,مما يمكن من استشراق المستقبل  ,واالعداد لو  ,بصياغة مجموعة من البدائل االستراتيجية التي تقود الشركة لتحقيق
اىدافيا  ,وتوفير شروط وظروف افضل تساىم في تسييل تحقيق ىذه االىداف  ,ان منظمات االعمال تعمل بصورة

دائمة عمى تحقيق النجاح والمحافظة عمى نموىا وبقائيا  ,وىذا يجعميا تسعى باستمرار الى تطوير وتحسين وتعديل

استراتيجيتيا  ,والى تطوير منتجاتيا  ,واستخدام ادوات ووسائل متجددة  ,وتسعى إدارات المنظمات الى االستفادة من
المعارف والعموم التي يستحدثيا ويطورىا الباحثين باستمرار  ,وىذه الجيود تؤدي الى إتاحة الفرص الجديدة والى تحقيق
التقدم والتطور المستمر (الزريقات  .)284:2012,وتعد عممية التغيير التنظيمي ظاىرة تنظيمية تخضع ليا جميع

المنظمات وىي االساس في بقاء ونمو المنظمات المعاصرة  ,ومنيا جاء اىتمام الباحثين في مجال نظرية المنظمة

والسموك التنظيمي وذلك من خالل محاولتيم اعطاء التغيير التنظيمي تعريف محدد لتشخيص مجاالتو وارتباطاتة من
خالل تطوير ادوات لقياسو وتوضيح اىم المتغيرات التي تسيم في تفعيمو وصوال الى النتائج المرغوبة من عممية التغيير
والكالم ذاتو ينطبق عمى متغير التوجو االستراتيجي مما يتطمب تفريقا بينيما وتحديد واضحاً عمى طبيعة كل منيما وفي

ىذا االطار اتجو البحث الحالي نحو الجمع بين المتغيرين المذكورين آنفاً في محاولة لمعرفة طبيعة العالقة بينيما
وتحقيقا ليذا اليدف فقد اعتمد التوجو االستراتيجي بوصفو متغي ار مستقال وقد ُمثل ىذا المتغير بمجاالت التوجو
االستراتيجي (الرؤية – الرسالة – األىداف) في حين اختص التغيير التنظيمي بكونو متغي اًر تابعاً وقد مثل بمجاالتو وىي

(الموارد البشرية – الييكل التنظيمي – التقانة) .تشكل البحث من اربعة مباحث تناول المبحث االول منيجية البحث
ودراسات سابقة والمبحث الثاني االطار النظري لمبحث اما المبحث الثالث فضم وصفا لممتغيرات المبحوثة واىتم الفصل

الرابع باختبار فرضيات البحث  ,وجاء المبحث الخامس ليختتم البحث باالستنتاجات والتوصيات

المبحث االول

منهجيـــة البحـــث ودراسات سابقة
اوالً -مشكمة البحث :

ان اي منظمة ميما كان حجميا تحتاج الىى ان تىدرك تمامىا وضىعيا الحىالي (ايىن ىىي اين ) وكيىف تريىد ان تكىون

في المستقبل

والمتأمل في الواقع االداري لشركات االتصاالت في العراق ونخص بالذكر شركة زيىن العىراق لالتصىاالت

يممح في معظميا غياب التوجو االستراتيجي  ,ومن خالل البحث والمطالعة التىي قىام بيىا الباحىث فىي المصىادر المختمفىة
لقنىوات البحىىث فىىي المكتبىىات المحميىىة وااللكترونيىىة واالنترنيىىت تبىىين نىىدرة البحىىوث المتعمقىىة بالتوجىىو االسىىتراتيجي فىىي مجىىال
االتصاالت في العراق  ,حيث فرضت التحوالت والتغيىرات التىي يشىيدىا العىالم فىي جميىع المجىاالت عمىى منظمىات اتبىاع

اسموب يضمن ليا القدرة عمى التغيير بيدف التأقمم مع البيئة من اجل النمو والبقاء ,أن البحث الحالي جاء لمتعرف عمىى
تأثير التوجو االستراتيجي في ادارة التغيير لمنظمات االعمال  ,كون ان عممية التغيير التنظيمي عىادةَ مىا تقابىل بمقاومىة
تنىىتج عىىن عىىدم وجىىود ادارة قويىىة تقىىدم الىىدعم الىىالزم ليىىذا التغييىىر .وتأسيس ىاَ عمىىى مىىا تقىىدم يمكىىن تىىأطير مشىىكمة البحىىث

بالتساؤالت ايتية :

285

اجمللد  8العـدد 15

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة0211/م

 )1ىل ىناك تصور واضح لمشركة المبحوثة لمتوجو االستراتيجي
 )2ما مدى ادراك الشركة المبحوثة ألىمية التغيير التنظيمي
ثانياً  -أهمية البحث:

تكمن اىمية البحث في االتي:

 -1تبىىرز أىميىىة ىىىذا البحىىث مىىن اىميىىة المتغي ىرات المبحوثىىة كالتوجىىو االسىىتراتيجي حيىىث يحقىىق كثيىىر مىىن الم ازيىىا لمشىىركة
المبحوثة .
 -2كما تنبع اىمية ىذا البحث من كون ان التوجو االستراتيجي يسيم في تطوير الشركات وتنظيميا ويعد من اىم الوسائل
التي تمكن الشركات من الوصول الى مرحمة التميز في ظل التطورات المتسارعة وتساعد المنظمات عمى مواصمة تقدميا
 ,وازالة الصعوبات ووضع الحمول الجذرية لما يعترضيا من مشاكل , .وزيىادة الجىودة االنتاجيىة لمخرجىات عمميىة التغييىر
التنظيمي فييا.
 -3ان تن ىىاول موض ىىوع التوج ىىو االس ىىتراتيجي ف ىىي المنظم ىىات م ىىن خ ىىالل اجى ىراء ى ىىذا البح ىىث يمث ىىل العم ىىود الفق ىىري لى ى دارة
االستراتيجية وىي احدى التوجيات الحديثة من البحوث المتقدمة في مجال ادارة المنظمات .
ثالثاً -أهداف البحث:

تكمن اىداف البحث باألتي :

 .1التعرف عمى تصورات االدارة العميا والوسطى في شىركة زيىن العىراق لالتصىاالت ألبعىاد التوجىو االسىتراتيجي (الرؤيىة ,
الرسالة  ,االىداف).
 .2تحديد طبيعة العالقة بين التوجو االستراتيجي وادارة التغيير التنظيمي.
 .3تحديد مدى تأثير التوجو االستراتيجي في ادارة التغيير التنظيمي.
 .4تقديم مجموعة من التوصيات الى المدراء في الشركة المبحوثة.
رابعا -حدود الحث:

أ.

الحدود المكانية:تم اختيار شركة زين العراق لالتصاالت كموقع لمبحث الحالي.

ب .الحدود الزمانية:استغرق العمل الميداني لمفترة من 2015/5/25-2015/4/4
ج .الحدود البشرية:اختيار عينة البحث من المدراء في شركة زين العراق لالتصاالت البالغ عددىم ( )39مبحوثا.
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خامسا  -مخطط البحث الفرضي :

الشكل ( )1مخطط البحث الفرضي
سادسا  -فرضيات البحث :في ضوء المخطط الفرضي تم صياغة الفرضيات االتية:

 .1توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين أبعاد التوجو االستراتيجي وادارة التغيير التنظيمي.
 .2توجد عالقة تأثير ايجابية وذات داللة معنوية بين أبعاد التوجو االستراتيجي وادارة التغيير التنظيمي.
سابعا  -منهج البحث:

تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي فىي تحديىد مشىكمة البحىث التىي تمثمىت فىي ابىراز دور التوجىو االسىتراتيجي فىي

ادارة التغييىىر التنظيمىىي ,والمعىىروف عىىن المىىنيج الوصىىفي التحميمىىي انىىو يسىىتخدم لد ارسىىة اوصىىاف دقيقىىة لمظىواىر التىىي مىىن
خالليا يمكن تحقيق تقدم كبير في حل المشكالت وذلىك مىن خىالل القيىام بتصىوير الوضىع الىراىن وتحديىد العالقىات التىي
توجد بين الظواىر لوضع التنبؤات عن االحداث المتصمة.
ثامنا  -أدوات البحث :تمثمت ادوات جمع البيانات والمعمومات باالتي:
 .1المؤلفات والبحوث في مجال متغيرات البحث.

 .2االستبانة :وتعد المصدر الرئيس لمبيانات والتي امدت الباحث بالبيانات والمعمومىات الميدانيىة الالزمىة حيىث تىم اتبىاع
الخطوات االتية في اعداد االستبانة وتوزيعيا وتجميعيا:
أ.

تصميم االستبانة :لمحصول عمىى البيانىات مىن افىراد مجتمىع البحىث فقىد تطمىب اعىداد اسىتبانة خصىص جزؤىىا االول

لمبيانىىات الشخصىىية (الجىىنس  ,التحصىىيل الد ارسىىي  ,عىىدد سىىنوات الخدمىىة  ,العمىىر  ,المركىىز الىىوظيفي) ,والجىىزء الثىىاني

تضمن فقرات تيدف الى تحديد التوجو االستراتيجي حيىث تىم االسترشىاد فىي بنىاء فقىرات ىىذا المتغيىر بد ارسىة (الزريقىات ,
 ) 2012ويتضىمن ثىىالث ابعىىاد فرعيىىة لقيىىاس التوجىىو االسىىتراتيجي والمتمثمىة فىىي (الرؤيىىا  ,الرسىىالة  ,االىىىداف) ,امىىا الجىىزء
الثالىىث تضىىمن فق ىرات تيىىدف الىىى قيىىاس التغييىىر حيىىث تىىم االسترشىىاد فىىي بنىىاء فق ىرات ىىىذا المتغيىىر بد ارسىىة (الجبىىوري ,
 ) 2011ويتضمن ثالث أبعاد فرعية لقياس التغيير التنظيمي والمتمثمة في (الموارد البشرية  ,الييكل التنظيمي  ,التقانة).
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وقىىد اسىىتخدم الباحىىث مقيىىاس ليكىىرت الخماسىىي حيىىث يكىىون المقيىىاس مىىن عبىىارات تقريريىىة تعبىىر عىىن قيىىاس تىىاثير التوجىىو
االسىىتراتيجي فىىي ادارة التغييىىر لمنظمىىات االعمىىال  ,بأختبىىار واحىىد مىىن خمىىس إجابىىات ىىىي  :اتفىىق تمام ىاً وأعطيىىت (5
درجات)  ,وأتفق  ,وأعطيت ( 4درجات) .ومحايد  ,أعطيت( 3درجات) .وال أتفق  ,أعطيت (درجتان) .وال أتفىق تمامىاً ,

أعطيت (درجة واحدة).

ب .صىىدق وثبىىات االسىىتبانة:بيدف ضىىمان الدقىىة المطموبىىة لمبيانىىات التىىي سىىيتم الحصىىول عمييىىا خضىىعت اسىىتبانة البحىىث
بمقاييسيا المعتمدة إلى اختبارات الصدق والثبات وكايتي:

 .1مصداقية االستبانة ( :) Validityإذ يشير الصدق إلى قدرة االستبانة عمى قياس ما صممت من أجمو ,ويعد ىذا مىن
أىم الشروط الواجب توافرىا فىي بنىاء المقيىاس وفقىدان ىىذا الشىرط يعنىي عىدم صىالحية المقيىاس والختبىار صىدق المقيىاس
ىناك طرق متعددة اعتمد الباحث قسماً منيا ىي:

 -الصدق الظاىري :الذي يعىرف بصىدق المحكمىين ( )Trustees Validityفعىرض الباحىث االسىتبانة بعىد االنتيىاء مىن

صياغتيا عمى محكمين متخصصىين فىي العمىوم ارداريىة واالقتصىادية بيىدف التحقىق مىن مىدى أنتمىاء الفقىرة الىى مجاليىا,
ولقد كانىت آراؤىىم إيجابيىة بخصىوص صىالحية معظىم الفقىرات ,فضىال عىن تثبيىت بعىض المالحظىات الميمىة فىي ضىرورة
تعىىديل واعىىادة صىىياغة فق ىرات أخىىرى .ممىىا سىىاعد عمىىى تقىىويم صىىالحية ىىىذه الفق ىرات مىىن خىىالل أخىىذ الباحىىث بيىىا واج ىراء
التصحيحات المالئمة عمييا.

 صدق المحتوى  :وىو مدى وضىوح كىل فقىرة مىن فقىرات المقيىاس مىن ناحيىة المعنىى والصىياغة والتصىميم المنطقىي ليىابحيىىث تغطىىي المسىىاحة الميمىىة لمجاليىىا  ,اذ اسىىتعممت معادلىىة (ألفىىا – كرونبىىاخ)  ,بنسىىبة ( )%85وىىىذا مىىا يوضىىح ان
المعامل مطمئن يؤكد صدق المقياس وصالحيتو لمتطبيق.

 .2ثبىىات االسىىتبانة ( :)Reliabilityوألجىىل التحقىىق مىىن ثبىىات المقيىىاس ,أن مقيىىاس االسىىتبانة يعطىىي النتىىائج نفسىىيا لىىو
أعيىىد تطبيقيىىا بعىىد مىىدة مىىن الىىزمن عمىىى األف ىراد أنفسىىيم م ىرة أخىىرى ,ولحسىىاب معامىىل الثبىىات تىىم اسىىتخدام طريقىىة التجزئىىة

النصفية ( )Split Halfوتتمخص بإيجاد معامل االرتباط بين درجات األسئمة الفردية فىي االسىتبانة وبىين درجىات األسىئمة
الزوجية ويىتم تصىحيح معامىل االرتبىاط بمعادلىة ( ,)Spearman-Brownوبعىد تطبيىق ىىذه الطريقىة الثانيىة وجىد معامىل
الثبىىات لالسىىتبانة ككىىل ( )%92وىىىذا يعنىىي أنيىىا بمقاييسىىيا المختمفىىة ذات ثبىىات عىىال يمكىىن اعتمادىىىا فىىي أوقىىات مختمفىىة
لألفراد أنفسيم وتعطي النتائج ذاتيا.

تاسعا  -التعريفات اإلجرائية لمبحث.
.1

التوجو االستراتيجي:بانو الدرجة التي نحصل عمييا من استجابات افراد العينة من المدراء عىن فقىرات اسىتبانة التوجىو

االستراتيجي المستخدمة في البحث الحالي من الفقرة ( )1إلى الفقرة (.)9
 .2ادارة التغيير التنظيمي:بانو الدرجة التي نحصل عمييا من استجابات افراد العينة من المدراء عن فقرات استبانة التغيير
التنظيمي المستخدمة في البحث الحالي من الفقرة ( )10إلى الفقرة (.)18
عاش ار  -الوسائل االحصائية المستخدمة.

 .1الوسط الحسابي:لتحديد مستوى استجابة عينة البحث نحو المتغيرات المستقمة والتابعة.
 .2االنحراف المعياري:لتحديد درجة تشتت االجابات عن وسطيا الحسابي.

 .3معامل االختالف:يستخدم لممقارنة بين ظاىرتين او اكثر ويتأكد استخدامو في حالة اختالل احد مقاييس التشتت.

288

اجمللد  8العـدد 15

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة0211/م

 .4معامل االرتباط (:)Spearmanلبيان قوة العالقة بين متغيرات البحث المستقمة والتابعة.
 .5االنحدار الخطي البسيط:يستخدم في تحديد تأثير متغير مستقل واحد في متغير معتمد واحد.
احد عشر:دراسات سابقة:

 .1دراسات متعمقة بالتوجه االستراتيجي:
أ.

دراسة (الزريقات  )2012 ,بعنوان أثر التوجو االستراتيجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية.

ىدفت الدراسة الى التعىرف عمىى اثىر التوجىو االسىتراتيجي فىي تحقيىق المسىؤولية االجتماعيىة فىي المصىارف التجاريىة

االردنيىىة ولتحقيىىق اىىىداف الد ارسىىة تىىم تصىىميم اسىىتبانة لغىرض جمىىع البيانىىات وتكونىىت عينىىة الد ارسىىة مىىن ( )590مبحوثىىا ,
واستخدمت الرزمة االحصائية لمعموم االجتماعية ) (spss.16لتحميل بيانات االستبانة وقد توصمت الدراسة الى مجموعة
من النتائج كان من ابرزىا ,ان تصورات العاممين في المصارف التجارية االردنية ألبعاد التوجو االست ارتيجي ذات مستوى

مرتفىىع وان تصىىوراتيم لممسىىؤولية االجتماعيىىة ذات مسىىتوى متوسىىط .ووج ىىود أثىىر ألبع ىىاد التوجىىو االس ىىتراتيجي فىىي تحقيىىق
المسى ىىؤولية االجتماعيى ىىة وان ابعى ىىاد التوجى ىىو االسى ىىتراتيجي تفسى ىىر مامقى ىىداره ) (63.8%مى ىىن التبى ىىاين فى ىىي تحقيى ىىق المسى ىىؤولية
االجتماعي ىىة .وأوص ىىت الد ارس ىىة بض ىىرورة العمى ىل عم ىىى ايج ىىاد ثقاف ىىة تنظيمي ىىة تع ىىزز ابع ىىاد التوج ىىو االس ىىتراتيجي ف ىىي البيئ ىىة
التنظيمية  ,واالرتقاء بيذه االستراتيجيات الى المستويات العميا المرغوب بيا  ,من خالل تطىوير ميىارات العىاممين وتىوفير

رؤية استراتيجية واضحة المعالم لقطاع المصارف واىدافو  ,لما ليا اثر واضح في تحقيق المسؤولية االجتماعية.

ب .د ارسىىة (احمىىد  )2013 ,بعن ىوان ((تىىأثير خصىىائص التفكيىىر االسىىتراتيجي فىىي م ارحىىل تطبيىىق اعىىادة ىندسىىة عمميىىات
االعمال))
ى ىىدفت الد ارس ىىة ال ىىى محاول ىىة تحقي ىىق التحس ىىين الج ىىذري ف ىىي تركي ىىب المنظم ىىة وط ارئ ىىق انج ىىاز اعمالي ىىا نح ىىو تحقي ىىق
مستويات فائقة في االداء والتي ينعكس عمى تحقيق اىدافيا  ,من خالل تناول ىذه الد ارسىة انعكاسىات خصىائص التفكيىر
االسىىتراتيجي فىىي م ارحىىل تطبيىىق اعىىادة ىندسىىة االعمىىال لمشىىركة العامىىة لمصىىناعات القطنيىىة مىىن خىىالل اختبىىار العالقىىات

والتأثير بين ىذين المتغيرين  ,معتمدا اسموب االسىتبانة كىأداة رئيسىية لجمىع البيانىات والمعمومىات مىن عينىة قصىدية بمغىت
( )30فىىردا تتمثىىل بىىاالدارات العميىىا والوسىىطى ومعىىاوينيم واالستشىىارين والىىذين يعىىدون ممارسىىين لمعمىىل االسىىتراتيجي وحممىىت
اجابى ىىاتيم بأسى ىىتخدام االوسى ىىاط الحسى ىىابية  ,والنسى ىىب المئويى ىىة  ,واالنح ارفى ىىات المعياريى ىىة لقيى ىىاس مسى ىىتوى االداء بخصى ىىوص

المتغي ىرات الوصىىفية وكىىذلك معامىىل االرتبىىاط واالنحىىدار الخطىىي البسىىيط  ,ألختبىىار فرضىىيتي البحىىث لتشىىخيص خصىىائص
التفكيىىر االسىىتراتيجي فىىي م ارحىىل تطبيىىق اعىىادة ىندسىىة العمميىىات .وقىىد افىىرز عىىرض نتىىائج البحىىث وتحميميىىا عىىن جممىىة مىىن
االستنتاجات اىميا ثبوت العالقة واالثر بين خصائص التفكير االستراتيجي ومراحل تطبيق اعادة ىندسة العمميىات .ومىن
اىم التوصيات زيادة االىتمام بتبني االسىتراتيجيات والسياسىات لمفكىر االسىتراتيجي ومواكبىو التطىورات الحاصىمة فىي مجىال
أعىىادة ىندسىىة العمميىىات وزيىىادة مسىىتويات االنتفىىاع مىىن الم ىوارد المتاحىىة بمىىا يسىىيم فىىي تطىىوير اداء الشىىركة والوصىىول الىىى
التميز في االداء وجعميا نموذجا يقتدى بو في القطاع الصناعي عمى المستوى المحمي والدولي.

ج .دراسة ) (Xuereb and Gatignon ,1995بعنوان:
))((Strategic Orientation of the firm and new product performance
سىىعت ىىىذه الد ارسىىة الىىى فيىىم ثىىالث توجيىىات اسىىتراتيجية مختمف ىة لمشىىركة (العمىىالء والمنافسىىة والتوجيىىات التكنموجيىىة)
ومى ىىاىي االكثى ىىر مالئمى ىىة فى ىىي سى ىىياق تطى ىىوير االبتكى ىىارات لممنى ىىتج  ,وأسى ىىتخدمت الد ارسى ىىة النمى ىىوذج الييكمى ىىي لتى ىىأثير التوجى ىىو
االستراتيجي لمشركة عمى اداء منىتج جديىد بأعتبىاره سمسىمة مىن االحىداث .وتوصىمت الد ارسىة الىى سمسىمة مىن االسىتنتاجات
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منيا إن الشركة الراغبة في التطوير يجب ان يكون االبتكار لدييا متفىوق عمىى حجىم المنافسىة فىي ظىل التوجىو التكنمىوجي
القوي .وتنافسية التوجو االستراتيجي في االسواق عالية النمو وىذا مفيد ألنيا تمكىن الشىركات عمىى تطىوير االبتكىارات مىع
انخفاض التكاليف وىو عنصر حاسم لمنجاح.
د .دراسة ) (Henri,2010بعنوان:
))(( Configuring Out Strategic Orientation
ىنالىىك طىىرق واجىراءات تقىىوم بيىىا المنظمىىات لصىىيانة وتحسىىين ادائيىىم وكثيى ار مىىا توصىىف التوجيىىات االسىىتراتيجية فييىىا

ومع ذلك فأن ىذه التوجيات مجزئة وتوفر فقط وجيات نظر جزئية ولذلك فأن اليدف الرئيسي مىن ىىذا البحىث ىىو لىدمج
اربىىع وجيىىات نظىىر مختمفىىة وتكىىوين مفيىىوم التوجىىو االسىىتراتيجي ان التوجىىو االسىىتراتيجي فىىي ىىىذه الد ارسىىة يضىىم كوكبىىة او
مجموعة مثل السوق وتنظيم المشاريع والتكنموجيا والتعمىيم ممىا يىدل عمىى ان التوجىو االسىتراتيجي ىىو موقىف قيمىة الشىركة
في االسواق واالنماط السموكية المتعمقة بكيفية تنظيم تحىول مواردىىا الىى منتجىات وخىدمات ذات قيمىة لمسىوق المسىتيدف.
ان النتائج تضيف الى فيمنا لمتفاعل والتآزر اثار ىذا الموضوع وينبغي النظر في التوجيىات وأقتىراح التوجىو االسىتراتيجي

بأعتبىىاره يتكىىون مىىن ابعىىاد متعىىددة وعمومىىا تبىىرز النتىىائج اىمي ىة اسىىتخدام المىىديرين لعىىدة توجيىىات  ,وتعرضىىيم لتبنىىي نظ ىرة
شمولية نحو العمل عمى األدارة االستراتيجية.
 .2دراسات متعمقة بالتغيير التنظيمي.
أ.

دراسة (خروفة  )2010 ,بعنوان (( قوة القيادة لدعم مجاالت التغيير التنظيمي))
تشىىكل قىىوة القيىىادة احىىد المفىىاىيم االداريىىة الحديثىىة التىىي حظيىىت بأىتمىىام العديىىد مىىن البىىاحثين فىىي مجىىال االدارة وذلىىك

ألثارىىىا االيجابيىىة عمىىى الكثيىىر مىىن المتغي ىرات المنظمىىة .مىىن ىنىىا فقىىد ىىىدف البحىىث الىىى بيىىان طبيعىىة العالقىىة والتىىأثير لقىىوة
القيادة في تحقيق التغيير التنظيمي واستند في ذلىك الىى فرضىية اسىاس مفادىىا ان ىنىاك عالقىة ارتبىاط وتىأثير لقىوة القيىادة

فىي مجىاالت التغييىىر التنظيمىي  ,ومىن أجىىل تحقيىق ىىدف البحىىث تىم االعتمىاد عمىىى اسىتمارة اسىتبانية اعىىدت ليىذا الغىىرض
ووزعىىت عمىىى (المىىدراء  ,ورؤسىىاء  ,االقسىىام والشىىعب) فىىي الشىىركة العامىىة لألدويىىة والمسىىتمزمات الطبيىىة والشىىركة العامىىة
لصناعة األلبسة الجاىزة في نينوى .وبعد تحميىل البيانىات االحصىائية تبىين بىأن ىنىاك عالقىة ارتبىاط وأثىر معنويىة بىين قىوة
القيادة بداللة متغيراتيا والتغيير التنظيمي بداللة مجاالتو.

ب .دراسة (الجبوري  )2011 ,بعنوان ((تأثير العمميات المصرفية في مجاالت التغيير التنظيمي))
تتمح ىىور الد ارس ىىة عم ىىى م ىىدى أىتم ىىام المديري ىىة العام ىىة لمت ىىدريب والتط ىىوير  /و ازرة الكيرب ىىاء لترس ىىي مفي ىىوم العممي ىىات
المصرفية وتعزيزىا في مجاالت التغيير  ,التنظيمي  ,اذ بمغت عينة الدراسة ( )44شخص ممن ىم بدرجىة رؤسىاء اقسىام

وفنيين وأداريين فىي االقسىام المختمفىة لممديريىة وبأسىتخدام معامىل االتبىاط (سىبيرمان) ومعامىل االنحىدار البسىيط تىم اختبىار
عالقىىات االرتبىىاط والتىىاثير بىىين متغيىىري الد ارسىىة اذ تىىم التوصىىل الىىى تكامىىل دور العمميىىات المصىىرفية مىىع مجىىاالت التغييىىر
التنظيمي والتي كانت عالقات معنوية عمى مستوى ابعاده االجمالية والفرعية.
ج .دراسة ) (chen ,et,al,2009بعنوان:
))((Organizational Change and Development
التغييىىر التنظيمىىي ىىىو مسىىألة ميمىىة فىىي المنظمىىات .او ىىىو الواقىىع عمميىىة منظمىىة لتحسىىين األداء كمىىا ان المنظمىىات

المثاليىىة تعتمىىد ىىىذا االسىىموب ألحىىداث نقمىىة نوعيىىة مىىن خىىالل التغييىىر التنظيمىىي .التغييىىر التنظيمىىي النىىاجح ىىىو لىيس مجىىرد
عمميىىة التكيىىف .ولكىىن ايضىىا يتطمىىب قىىدرات اداريىىة كافيىىة ومىىع ذلىىك ىنىىاك العديىىد مىىن المواضىىيع الميمىىة لتحقيىىق التغييىىر
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الناجح وبالتالي تنىاقش ىىذه الد ارسىة أسىباب التغييىر التنظيمىي وعناصىره والىنيج والعمميىة والمقاومىة واردارة وأخيى اًر العوامىل
المحتممة التي تؤدي الى انييارىا.

د .دراسة ) (Gilley and Heather,2009بعنوان:
))((Organizational Change: Motivation , Communication , and Leadership Effectiveness
تشىىير االبح ىىاث ال ىىى ان العدي ىىد م ىىن المتغيىىرات لي ىىا تىىأثير عم ىىى فاعمي ىىة القيىىادة وتستكش ىىف ىىىذه الد ارس ىىة الس ىىموكيات
المرتبطة بفاعمية ا لقيادة في قيادة التغيير  ,اال ان النتائج والد ارسىات السىابقة تؤكىد ان مىن يحىدد التغييىر الميىارات الفاعمىة
ألنيىىا تعتبىىر ذات قيمىىة فىىي التنفيىىذ  ,كمىىا وضىىحت ىىىذه الد ارسىىة ان التغييىىر وسىىموكيات القيىىادة ت ىرتبط بشىىكل ايجىىابي مىىع

المحاوالت الناجحة لمتغيير.
عاش ار  :مناقشة الدراسات السابقة.

من خالل تفحص دراسات سابقة في مجالي التوجو االستراتيجي والتغيير يمكن تأشير ما يأتي:

 . 1تناولت بعض الدراسات اثار التوجو االستراتيجي وكيفية تحقيق التحسين الجذري في تركيب المنظمة من خىالل تنىاول
الخص ىىائص لمتوج ىىة االس ىىتراتيجي كم ىىا ف ىىي د ارس ىىة (الزريق ىىات  )2012 ,و (احم ىىد ( ,)2013 ,

and

Xuereb

 , )Gatignon,1995وركىزت د ارسىىات أخىىرى عمىى التغييىىر التنظيمىىي ومىدى اىتمىىام مىىديريات التىدريب والتطىىوير لترسىىي
مفيىىوم العمميىىات المصى ىرفية فىىي ى ىىذا المج ىىال كمىىا فىىي د ارس ىىة (الجبىىوري  ,)2013 ,أمىىا د ارس ىىة (خروفىىة  )2010 ,فق ىىد
شخصت تأثيرقوة القيادة في تحقيق التغيير التنظيمي .
 .2اعتمدت أغمب الدراسات المنظمات الصناعية المتوسطة والكبيىرة مجتمعىاً لمد ارسىة واىتمىت أخىرى بالمنظمىات الخدميىة
كالمؤسسات المصرفية .

 .3اتفقت اغمب الدراسات السابقة عمى االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات وتحميميا.
 .4ان اغمب الدراسات السابقة كانت تطبيقية .

المبحث الثاني

االطار النظري لمبحث
اوالً -مفهوم التوجه االستراتيجي.

شىىيدت المفىىاىيم االسىىتراتيجية تطىىو ار كبي ى ار خىىالل السىىنوات السىىابقة  ,وذلىىك نتيجىىة لمتغي ىرات والتطىىورات الس ىريعة فىىي

البيئىىة المحيطىىة بالمنظمىىات  ,ممىىا أسىىيم فىىي ت ازيىىد أىميىىة مفيىىوم االسىىتراتيجية إذ عرفىىت عمىىى انيىىا لاتخىىاذ الق ى اررات طويمىىة
االجل الموجية نحو تحقيق اىداف المنظمة من خالل دراسة عوامل القوة والضىعف فىي بيئىة المنظمىة الداخميىة  ,وربطيىا

وتكيفيىىا مىىع الفىىرص والتيديىىدات فىىي البيئىىة المحيطىىة بالمنظمىىة  ,ممىىا يعىىزز موقفيىىا التنافسىىي فىىي مجىىال عمميال(.المجىىالي
.)14:2012 ,
ان التوجو االستراتيجي ىو مدخل محىدد لممنظمىة تقىوم مىن خاللىو بتنفيىذ خططيىا لتحقيىق مسىتويات اداء متفوقىة بالمقارنىة
مىىع المنافسىىين  ,وىىىو مىىنيج تقىىوم المنظمىىة بتطبيقىىو لموصىىول الىىى االداء المتفىىوق والمسىىتمر فىىي سىىير عمميىىا  ,و التوجىىو

االستراتيجي يعمل عمى تحديد الخطوط العريضة الستراتيجية المنظمة  ,وىذا السبب الرئيسي لتباين مستويات االداء بىين
منظمات االعمال .ىذا ويعد التوجو االستراتيجي مفيوما يؤثر عمى فاعمية المنظمات  ,ألنو يؤثر فىي كيفيىة تفكيىر وعمىل
االدارة  ,كما يعد التوجو االستراتيجي ذا فائدة ألنو يركىز اوالً عمىى المنظمىة ويجمىع بشىكل مسىتمر معمومىات عىن حاجىات
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الفئىىات المسىىتيدفة وقىىدرات المنافسىىين وثاني ىاً اسىىتخدام ىىىذه المعمومىىات لتوليىىد قيمىىة عاليىىة لممسىىتيمكين بشىىكل دائىىم .وغالبىىا

مايعد مفيوم التوجو االستراتيجي حجر االساس الذي يقوم عميو التغيير التنظيمي كما يبين ان التوجو االستراتيجي يعكىس

مستوى ادراك مديري المنظمات لمبيئة المحيطة بمنظمىاتيم وردود أفعىاليم لمتطىورات والتغييىرات البيئيىة وقىد توصىل العممىاء
الىىى وجىىود عالقىىة تىىأثير مباشىرة فيمىىا بىىين التوجىىو االسىىتراتيجي والتغييىىر ممىىا يىىدل عمىىى ان فمسىىفة التوجىىو نحىىو السىىوق ىىىي
جوىر اىداف المنظمة المحددة في مواجيتيا وتكيف ردود افعاليا طبقا لالحداث الجارية في بيئة السوق.

ان التوج ىىو االس ىىتراتيجي يجع ىىل االدارة العمي ىىا ف ىىي المنظم ىىة ت ىىدرك تمام ىىا ماغايتي ىىا ومامج ىىاالت نش ىىاطاتيا الخارجي ىىة وم ىىن
المستفيدين من المنتجات التي تقدميا وتفيدىا في التعرف عمىى بنيتيىا وبيئتيىا فىي الىداخل والسياسىات التىي تتبعيىا واالطىر
الفمس ىىفية التى ىىي تحكى ىىم اسى ىىاليبيا فى ىىي اتخى ىىاذ الق ى ىرار واحتياجاتيى ىىا البش ى ىرية والماديى ىىة والمتطمبى ىىات الشى ىىمولية لمتطى ىىور فالتوجى ىىو
االستراتيجي ىىو فىي الحقيقىة ثقافىة تقودىىا قناعىة وفكىر وقىيم االدارة العميىا ولىذا فىأن عمىى االدارات العميىا ان تكىون نشىيطة

في بناء ىذه الثقافة وان نظام قيم التوجو االستراتيجي ييتم بتطبق المشروع تمو المشروع في اعمال المنظمة وكىذلك حىول
تمبية احتياجات المنظمة ومشاركة الموظفين واتخاذ القى اررات المرتكىزة عمىى البيانىات وتعزيىز العمىل الجمىاعي وارسىاء رؤيىا
طويمىىة االمىىد واذا لىىم يحىىظ التوجىىو االسىىتراتيجي باالىتمىىام مىىن قبىىل االدارة العميىىا فىىأن عمميىىة بنىىاء جماعىىة ناجحىىة حىىول
مجموعة من القيم ستكون بطيئة وغير فعالة( .المجالي .)15:2012 ,
ثانيا -أهمية التوجه االستراتيجي.

تصدى العديد مىن البىاحثين ألىميىة التوجىو االسىتراتيجي عمىى فاعميىة المنظمىة  ,وقىد خمصىت احىدى الد ارسىات الىى

ان االدارة تتوقىىع ان يمكنيىىا التوجىىو االسىىتراتيجي مىىن تحسىىين موقفيىىا التنافسىىي وارباحيىىا فىىي االجىىل الطويىىل .حيىىث تتبمىىور
أىميىة التوجىىو االسىتراتيجي مىىن خىىالل المنىافع التىىي تعىىود عمييىا مىىن جىراء تطبيىق المفىىاىيم واالسىىاليب المسىتخدمة فىىي ىىىذا

المجىىال االداري اليىىام .ومىىن المؤكىىد انيىىا تسىىيم فىىي االرتقىىاء بمسىىتوى فاعميىىة المنظمىىات مقارنىىة مىىع المنظمىىات التىىي لىىيس
لدييا توجو استراتيجي.
وىناك منافع لمتوجو االستراتيجي منيا)الدىدار.)58 :2006,

 -1التميز في االداء المالي وتطوير او تحسين األداء الكمي لممنظمة في األجل الطويل.
 -2جعل المديرين بصفة دائمة اكثر أستجابة ووعياً بظروف البيئة وتغيراتيا.
 -3تجديد توجيات المستقبل الى اين تتوجو المنظمة.
 -4تنمية عادات التفكير في المستقبل.
 -5توضيح االىداف والتوجيو الالزم لمستقبل المنظمة ككل.
 -6توحيد وتألف جميع الجيود او االدارات نحو اىداف وغايات واحدة.
 -7مشىىاركة العىىاممين تسىىاىم فىىي تكىىوين االسىىتراتيجية فىىي تحسىىين فيىىم العالقىىة بىىين االنتاجيىىة والحىىافز وذلىىك فىىي كىىل
عممية تخطيط استراتيجي وىو مايثير دافعيتيم لمعمل واالنجاز.
 -8الحىىد مىىن مقاومىىة التغييىىر  :فالمشىىاركة تعنىىي تحقيىىق الفيىىم واالقنىىاع كمىىا يعنىىي توليىىد االلت ىزام االخالقىىي والتعمىىد
بالتنفيذ  ,االمر الذي يساعد في النيايىة عمىى تأييىد عمميىات التغييىر التىي قىد تنشىأ عىن اسىتخدام مىداخل وأنظمىة
جديدة لمعمل نتيجة تبني استراتيجيات محددة.

292

اجمللد  8العـدد 15

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة0211/م

ثالثا  :ابعاد التوجه االستراتيجي

 .1الرؤية  :المسار المستقبمي لممنظمة الذي يحدد الوجيىو التىي ترغىب فىي الوصىول الييىا والمركىز التسىويقي الىذي تنىوي

تحقيقو ونوعية القدرات واالمكانات التي تخطط لتنميتيا (الزريقات  .)286:2012,ويشير(حسن  .)20:2012 ,الىى ان
الرؤية ال تعنىي اليىدف وأنمىا ىىي نقطىة موجيىة تىدل او ترشىد حركىة المنظمىات بأتجىاه معىين .تصىف الرؤيىة امىالً وصىورة

تود المنظمة ان تحققيا في المستقبل ومن حيث الزمن فأن الرؤية اقصر من الرسالة (ماىر  .)86: 2011 ,كمىا وتمثىل
الرؤي ىىة ام ىىال المنظم ىىة وأحالمي ىىا وطموحاتي ىىا الت ىىي تأم ىىل ان تحققي ىىا ف ىىي المس ىىتقبل م ىىن خ ىىالل أس ىىتخدام مواردى ىىا الحالي ىىة
والمتوقعىىة  ,فالرؤيىىا ترسىىم الطريىىق الواصىىل بىىين الحاضىىر والمسىىتقبل والىىذي يجىىب ان النحيىىد عنىىو عنىىد المسىىير بالمنظمىىة

بغض النظر عن الظروف والصعاب التي تواجينا (الفريجي .)48 : 2013 ,

.2الرســالة  :الغىىرض االساسىىي الىىذي انشىىأت المنظمىىة مىىن اجمىىو وتتحىىدد مىىن خىىالل نطىىاق عمميىىا وعممياتيىىا (الزريقىىات
 .)287:2012,وىي غرض المنظمة حيث تركز عمى الواقع الحالي والمستقبمي لممنظمة كنوع من االنشطة التي تمارس
وتقىىدم لعىىدد كبيىىر مىىن االطىراف المسىىتفيدة ومىىن حيىىث الىىزمن فىىأن الرسىىالة تغطىىي عمىىر المنظمىىة( .مىىاىر .)71 :2011 ,

تتبمور رسالة المنظمة بناءاً عمى التحميىل الربىاعي لممنظمىة واسىتناداً الىى االىىداف التىي تسىعى الىى المشىاركة فىي تحقيقيىا

وتعبي اًر عن طموحاتيا في تحقيق اقصى درجات التفاعل والتميز في مجال عمميا وتحقيقا لمتطمبىات المجتمىع االقتصىادي
(السىىكارنة  .)176 : 2010,وتع ىىد الرسىىالة ترجم ىىة لرؤي ىىة المنظمىىة وتفس ىىير ليىىا إذ ان الرس ىىالة تش ىىتق مىىن الرؤي ىىا وتعي ىىد
صياغتيا بعبارات اوسع واكثر تخصيصاً  ,فالرسىالة تعبىر عىن ىويىة المنظمىة وسىبب وجودىىا وتفردىىا مقارنىة بالمنظمىات

االخىرى( .الفريجىي  .)51 : 2013,ويىرى (حسىن  .) 20:2012 ,أنيىا اداة اسىتراتيجية تسىتخدميا االدارة العميىا لألجابىىو
عمى سؤالين يتعمق االول بنوع العمل الذي تمارسو المنظمة  ,ويختص الثاني بما سيكون العمل عميو بالمستقبل.
.3االهـــداف  :ىىىي المقصىىد ال ىىذي تسىىعى المنظمىىة الىىى تحقيقىىو خىىالل فتى ىرة زمنيىىة معينىىة وترك ىىز االىىىداف عمىىى النتىىائج
والمخرجىىات التىىي تسىىعى المنظمىىة الىىى انجازىىىا عمىىى ان تتسىىق ىىىذه االىىىداف مىىع رسىىالة ورؤيىىة وقىىيم المنظمىىة (الزريقىىات

 .)287:2012,وىىىي النتىىائج المطمىىوب تحقيقيىىا لترجمىىة ميىىام المنظمىىة ورسىىالتيا الىىى واقىىع عم ىل وتتسىىم بالتحديىىد الىىدقيق
وأمكانية القياس والميل الى التفصيل وتتميز االىداف بكونيا تعكس حالو او وضع مرغوب فيو ووسيمة لقياس التقدم تجاه

المرغى ىىوب ونتيجى ىىة يمكى ىىن تحقيقيى ىىا وأطى ىىار زمنى ىىي يمكى ىىن مى ىىن خاللى ىىو تحقيى ىىق األىى ىىداف المنشى ىىودة (السى ىىكارنة : 2010 ,

.)234وىي النتائج التي ترغب المنظمة في تحقيقيىا مىن خىالل التخطىيط االسىتراتيجي والرؤيىا فىي ضىوء الرسىالة المحىددة
لممنظمىىة كمىىا انيىىا تسىىتند عمىىى تقيىىيم موضىىوعي لمبيئىىة الخارجيىىة واالداء الىىداخمي لممنظمىىة( .مىىاىر  .)109 : 2011 ,او
انيىا النتىائج المسىتقبمية المرغىىوب فييىا التىي تطمىىح المنظمىة الىى تحقيقيىا خىىالل فتىرة زمنيىة معينىىة اوىىي صىيرورة مسىىتقبمية

تعمل المنظمة عمى انجازىا بأفضل صورة ضمن المدى الزمني المحدد ليا( .الفريجي .)56 : 2013 ,
رابعا :مفهوم التغيير التنظيمي:

تعد عممية التغيير التنظيمي من أىم التحديات التي تواجيو القيادة االدارية في مختمف المنظمىات المعاصىرة بسىبب

الطبيعة البيئيىة التىي تعىيش فييىا تمىك المنظمىات والتىي تتسىم بالحركيىة وسىرعة التغييىر ولقىد ادرك الكتىاب والمختصىون فىي
مجىىال األدارة والسىىموك التنظيمىىي بخاصىىة اىميىىة عمميىىة التغييىىر ودورىىىا االيجىىابي فىىي حيىىاة المنظمىىات وتطويرىىىا وكثف ىوا
جيىىودىم نحىىو تحديىىد خصائصىىو وطبيعتىىو مىىن خىىالل تحديىىد مفىىاىيم صىىاغوىا بمىىا يتفىىق مىىع توجيىىاتيم الفكريىىة إذ عىىرف

293

اجمللد  8العـدد 15

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة0211/م

التغيير التنظيمي بأنو األسموب االداري الذي يتم بموجبو تحويل المنظمة من حالتيا الراىنة الىى الحالىة األكثىر كفىاءه مىن
بىىين ح ىىاالت تطويرى ىىا المتوقع ىىة ف ىىي المسىىتقبل وف ىىي أط ىىار مواجي ىىة حال ىىة عىىدم التأك ىىد البيئ ىىي .وعى ىرف (ال ىىدىان 1992 ,
 .)161:التغييىىر التنظيمىىي بوصىىفو قىىدرة المنظمىىة عمىىى التكيىىف مىىع المتغيىرات البيئيىىة وذلىىك بأحىىداث تىىأثير عمىىى متغيىرات
المىىدخالت ومتغي ىرات االنشىىطة والعمميىىات فىىي االتجىىاه نفسىىو .وتأسيس ىاً عمىىى مىىا تقىىدم تىىرى (خروفىىو  .)7 :2010 ,بىىأن
التغييىىر التنظيمىىي يشىىير الىىى قىىدرة المنظمىىة عمىىى تبنىىي فك ىرة اوسىىموك جديىىد  ,بمىىا يعكىىس تعىىديالً جوىري ىاً عمىىى المنظمىىة

ومجاالتيا الوظيفية.

خامسا :اهمية التغيير التنظيمي

أصىىبح التغييىىر التنظيمىىي امىىالً حتميى ىاً فىىي عمىىل وسىىموك المنظمىىات المعاصى ىرة حتىىى تىىتمكن مىىن النمىىو واالس ىىتمرار

ومواجية المنافسة فىي ظىل التغييىر المسىتمر لعناصىر بيئتيىا الداخميىة والخارجيىة وذلىك مىن خىالل اجىراء التغييىرات الميمىة
في مجاالتيا ,فالتغيير أمىر حتمىي ل فىراد والمنظمىة والمجتمىع كىالتغييرات التكنولوجيىة وتغييىرات القىيم واالتجاىىات وتغييىر

في الحاجات واالىداف والتغييرات القانونية والحكومية ولكي يحدث التغييىر عمىى مسىتوى المنظمىة وال تسىبب صىداماً فىال
ب ىىد ان تك ىىون ىن ىىاك رؤي ىىة قي ىىادة تق ىىود التغيي ىىر بنج ىىاح .فالرؤي ىىة نح ىىو المس ىىتقبل ق ىىادرة عم ىىى التركي ىىز ف ىىي طاق ىىات االفى ىراد
والمجموعىات والتىزام القيىىادات العميىا فىىي المرحمىىة المبكىرة لعمميىة التغييىىر مطموبىىة لىىألدارة بفاعميىة  ,فىىالتغيير عمميىىة مسىىتمرة
لممحافظة عمى بقاء المنظمة في سوق العمل وجعميىا اكثىر اسىتجابة وفعاليىة مىن منافسىييا أذ يتضىح ممىا تقىدم ان التغييىر

يمثل تحدياً ل دارة فضالً عن كونو مرحمىة حاسىمة فىي تطىور االحىداث وتحويميىا نحىو االفضىل او األسىوأ حسىب اسىتجابة
وقدرة المدراء وكفاءتيم في المنظمات( .صبري .)110:2009 ,
سادسا :ابعاد التغيير التنظيمي

.1المـــوارد البشـــرية :ان التغييىىر التنظيمىىي ال يكىىون فعىىال بىىدون ان يكىىون ىنىىاك مشىىاركة والت ىزام مىىن قبىىل العىىاممين فىىي
المنظمة وعميو البد من تثقيف العىاممين وادخىاليم ضىمن بىرامج تدريبيىة ألسىتعياب ضىرورة التغييىر اوالً واكتسىاب الميىارات
المطموبىىة لمنمىىو المينىىي س ىواء داخىىل او خ ىىارج المنظمىىة(.الجبوري  .)89:2012,تعتب ىىر اح ىىدى الوظىىائف االساسىىية فىىي
المنظمة وليا نفس اىمية تمك الوظىائف (االنتىاج  ,التسىويق  ,التمويىل  )...وذلىك ألىميىة العنصىر االنسىاني وتىأثيره عمىى
الكفائىىة االنتاجيىىة لممنشىىأة (عبىىدالباقي  )13 : 2005 ,وتعتبىىر ادارة الم ىوارد البش ىرية االدارة المسىىؤولة عىىن زيىىادة فاعميىىة
الموارد البشرية في المنظمة لتحقيق اىداف الفرد والمنظمة والمجتمع وىي المسؤولة عىن تكيىف المنظمىة مىن بنىاء مزاياىىا

االستراتيجية والمحافظة عمييا وتطويرىا من خالل تخطيط واقعي وتوظيف مالئم وتدريب دقيىق ومتابعىة مسىتمرة( .الييتىي
.)31 :1999 ,
.2الهيكــل التنظيمــي:تىىؤثر الق ى اررات التىىي تتخىىذىا ادارة المنظمىىة بشىىأن الييكىىل التنظيمىىي فىىي كىىل مىىن المنظمىىة وأعضىىائيا
وليس من الضىروري ان تكىون األثىار ايجابيىة ليىذين الطىرفين بىنفس الوقىت اي قىد تكىون القى اررات الييكميىة ايجابيىة لطىرف

وسىىمبية لطىىرف أخىىر فىىأي تغييىىر فىىي ىيكىىل المنظمىىة اذا مااريىىد ان يكىىون نافعىاً البىىد ان يحقىىق غىىرض المنظمىىة ونمىىو الفىىرد

وتطىىوره والرض ىىا االجتم ىىاعي( .الشىىماع  .)175 :2007,وى ىىو عب ىىارة عىىن ص ىىورة كاريكاتيري ىىة عىىن التنظ ىىيم توض ىىح فيي ىىا
خطىوط السىىمطة التىي تنسىىاب مىن االعمىىى الىى االسىىفل واليوجىد ىيكىىل تنظيمىي محىىدد صىالح لكىىل زمىان ومكىىان بىل ان كىىل
منظمة تصمم وتختار الييكل التنظيمي الذي يتناسب وطبيعتيا ويخدم مصالحيا (الشواورة .)151: 2011 ,
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.3التقانة  -:تعتبىر التقانىة وتقانىة المعمومىات واحىدة مىن اىىم االدوات التىي يسىتخدميا المىديرون لمواجيىة التحىديات سىواء
في التجييزات المادية رتمام نشىاط المىدخالت والمعالجىة والمخرجىات او فىي برامجيىات الحاسىب التىي ت ارقىب وتعمىل عمىى
تعاون المكونات المادية في نظام المعمومات.

اما تقانة االتصاالت فتتكون من وسائط مادية وبرامجيات تربط المكونات المادية وتنقل المعمومات مىن محطىة الىى اخىرى

فتساعد بىذلك عمىى المشىاركة فىي البيانىات او المىوارد .وقىد ادى كىل ذلىك الىى اسىتخدام شىبكة االنترنيىت وبشىكل واسىع مىن
قبىىل االف ىراد والمنظمىىات( .النجىىار  .)102 : 2007 ,ان التغيي ىرات فىىي التقانىىة تشىىمل طىىرق العمىىل والمعىىدات واج ىراءات
العمل بيدف زيادة كفائة الخدمات والمنتجات فيناك من يرى ان التغيير مىرتبط بالتقىدم التقنىي والسىيما الحاسىوب االلىي اذ
يفىىرض التغييىىر التقنىىي اسىىتمرار األف ىراد والجماعىىات لالسىىتمرار بىىالتعميم والتىىأقمم واالبىىداع وىىىي تعتبىىر احىىد عناصىىر القىىوة

لممنظمة ضد التيديدات( .الجبوري.)133 :2011,

المبحث الثالث

وصف متغيرات البحث
اوالً  :وصف مجتمع وعينة البحث:
اختير العاممين فىي شىركة زيىن العىراق لألتصىالت كمجتمىع لمبحىث الحىالي وىىي الفىرع الع ارقىي مىن شىركة االتصىاالت
الكويتيىىة زيىىن بىىدأت الشىىركة عىىام  2003تحىىت اسىىم ) (MTCأثيىىر وفىىي عىىام  2007اشىىترت شىىركة ) (MTCالتىىي تمىىت
تسىىميتيا فىىي العىىام نفسىىو بى ى زيىىن  ,شىىركة عراقنىىا وكونىىت كىىل مىىن الشىىركتين شىىركة واحىىدة تسىىمى االن زيىىن الع ىراق  ,وىىىي
المشغل االبرز لالتصاالت النقالة في العراق وىي أحدى شىركات مجموعىة زيىن ال ارئىدة فىي خىدمات االتصىاالت والبيانىات
المتنقمىىة فىىي منطقىىة الشىىرق االوسىىط وشىىمال افريقي ىىا والت ىىي تمتمىىك قاعىىدة مش ىىتركين واسىىعة فىىي ثم ىىان دول مختمفىىة .وم ىىع
اسىتثماراتيا الكبيىرة المباشىرة فىىي العىراق خىىالل فتىرة زمنيىىة تتعىىدى العشىىر سىىنوات تعتبىىر الشىىركة المشىىغل االكبىىر لمنقىىال فىىي
العىراق مىىن ناحيىىة عىىدد المشىىتركين .واسىىتراتيجية زيىىن العىراق مبنيىىة عمىىى فيىىم المسىىتيمك وجعمىىو محىىور اي خدمىىة او فك ىرة
لتقديم افضل الخدمات واألكثر تطو اًر .والشركة تممك البنى التحتية واألجيزة والمعدات المطموبة والخبرة ارقميمية والعالمية
لتوفير أفضل وأسرع خدمة  3Gلكافة العراقيين  ,وتتخذ زين العراق من بغداد مق اًر اداريىاً ليىا وتىؤمن شىبكة تواصىل عاليىة
المقىىاييس تىىؤمن الخدمىىة لى ى  97%مىىن سىىكان العراق.وترتكىىز زيىىن الع ىراق فىىي تميزىىىا عمىىى ايىىالء المسىىؤولية االجتماعيىىة
اىتماماً خاصاً من خالل برامجيا التي تركز عمى اعطىاء واضىافة قيمىة لممجتمىع المحمىي عبىر مشىاريع التنميىة المسىتدامة
وبرامجيىىا االقتصىىادية واالجتماعيىىة والثقافيىىة  ,حيىىث اشىىتممت عينىىة البحىىث عمىىى مجموعىىة مىىن المىىدراء ورؤسىىاء االقسىىام
والشىىعب فىىي االدارة العميىىا والوسىىطى فىىي الشىىركة المبحوثىىة اذ تىىم توزيىىع ( )39اسىىتبانة شىىممت عينىىة البحىىث ووفقىاً لمبيانىىات
قدميا افرادىا من خالل اجاباتيم عن القسم االول من أستبانة البحث الخاصة بيم والمبينة بالجدول االتي:
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جدول رقم ( )1المتغيرات الشخصية ألفراد عينة البحث

الرقم

المتغير

1

الجنس

2

التحصيل الدراسي

3

عدد سنوات الخدمة

4

العمر

5

المركز الوظيفي

المستوى

التكرار

النسبة المئوية

ذكور

24

62%

أناث

15

38%

دبموم

3

8%

30

77%

ماجستير

4

10%

دكتوراة

2

5%

اقل من  5سنوات

18

46%

 6-10سنة

20

51%

 11-15سنة

1

3%

 16سنة فأكثر

اليوجد

-----

اقل من  30سنة

17

44%

 30 – 35سنة

12

31%

 36 – 40سنة

4

10%

 41سنة فأكثر

6

15%

مدير شعبة

16

41%

مديرقسم

23

59%

مدير عام

اليوجد

----

بكموريوس

المصدر :من اعداد الباحث
بناءاً عمى نتائج الجدول ( )1يتوزع افراد عينة البحث كاألتي:
 -1الجنس :أظير البحث ان نسبة الذكور ىي االكبر من االفراد وشكمت مايقارب ( )62%في حين كانت نسىبة االنىاث
تمثل()38%

 -2التحصىىيل الد ارسىىي :يتضىىح مىىن الجىىدول ( )1ان التحصىىيل الد ارسىىي ألغمىىب اف ىراد العينىىة ىىىو شىىيادة البكموريىىوس اذ
شكمت نسبة ( )77%وتمييا النسبة ( )10%لحممة شيادة الماجسىتير ليىأتي بعىد ذلىك االفىراد الىذين يحممىون شىيادة الىدبموم
اذ شىىكمت النسىىبة ( )8%وتمييىىا النسىىبة ( )5%لحممىىة شىىيادة الىىدكتوراة ممىىا يىىؤىميم لفيىىم االسىىتبانة واالجابىىة عمييىىا بشىىكل
منطقي.
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 -3عدد سنوات الخدمة :يتضح من الجدول ( )1ان اغمب افراد العينىة تتىراوح مىدة خىدمتيم بىين ( )6-10سىنة وأقىل مىن
 5سنوات اذ كانىت نسىبتيم ( )51%و ( )46%عمىى التىوالي وتمييىا النسىبة ( )3%لمىذين تتىرواح مىدة خىدمتيم بىين (11-
 )15في حين ان الذين لدييم خدمة  16سنة فأكثر كانت نسبتيم صفر.
 -4العمر :يتضح من الجدول ( )1ان ( )44%من االفراد كانت اعمارىم اقل من  30عام وىي تمثل النسبة االكبر من
افىراد العينىىة ,تمييىىا الفئىىة مىىن ( )30-35والفئىىة ( 41سىىنة فىىأكثر) وأخيى ار الفئىىة مىىن ( )36-40التىىي شىىكمت نسىىبة ()31%
( )10%( )15%عمى التوالي.
 -5المركىىز الىىوظيفي :يتضىىح مىىن الجىىدول ( )1ان غالبيىىة اف ىراد عينىىة البحىىث يعممىىون فىىي االدارة الوسىىطى والعميىىا حيىىث
شكمت نسبة مدراء االقسام ( )59%ونسبة مدراء الشعب ( )41%وكانت نسبة المدراء العامين (صفر).
ثانياً  :ثبات األداة :

تسىتخدم طريقىة التجزئىة النصىفية ) (split – Halfفىي قيىاس الثبىات  ,والتىي تىتمخص بإيجىاد معامىل االرتبىاط بمعادلىة

) , (Spearman – Brownفإذا كان معامل الثبات ) (0,67عل وفق المعادلة فأنو كافيا لمبحوث التي تعتمد ارستبانة
أداة ليا  ,وعند تطبيق ىذه الطريقة وجىد ان معامىل االرتبىاط ل سىتبانة بمىغ ) , (0,92ممىا يعنىي أنيىا بمقاييسىيا المختمفىة
ذات ثبات جيد ويمكن اعتمادىا فىي اوقىات مختمفىة ولألفىراد نفسىيم وتعطىي نفىس النتىائج  ,وباسىتخ ارج معامىل (Alpha
) Cronbachلغرض التحقيق من معامل ثبات األستبانة بشكل أكبر  ,فقىد بمغىت قيمتىو لفقىرات ارسىتبانة الكميىة )(0,85
 ,وىذا يشير وبوضوح عمى درجة جيد جداً من ثبات األستبانة  ,ومعامل مطمئن يؤكد صدق المقياس وصىالحيتو لتطبىق
في اوقات مختمفة.
ثالثاً  :االساليب االحصائية المستخدمة :

أ .الوسط الحسابي  /لتحديد مستوى اجابات افراد العينة حول الفقرات.
ب .االنحراف المعياري  /لمعرفة مستوى التشتت في اجابات العينة في فقرات البحث.
ج .معامل االرتباط /يستعمل لتحديد نوع العالقات بين متغيرات البحث.
د .معامل االنحدار  /يستخدم في تحديد تأثير متغير مستقل واحد في متغير معتمد واحد.
ه .معامىىل االخىىتالف  /معامىىل نسىىبي يسىىتخدم لممقارنىىة بىىين ظىىاىرتين او اكثىىر ويتأكىىد اسىىتخدامو فىىي حالىىة أخىىتالل احىىد مقىىاييس

التشتت.
و .معادلة كرونباخ الفا لألتساق الداخمي /لمتحقق من ثبات أداة البحث.
ز .برنامج  / SPSSرجراء عمميات التحميل االحصائي وتفريغ البيانات االحصائية .
ح .معامل االرتباط سبيرمان واالختبار التائي  /الختبار االرتباط بين متغيرات البحث .
ط .معادلة االنحدار الخطي البسيط  /الختبار وتحميل التأثير بين متغيرات البحث .
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ان اليدف من عرض المؤشرات االحصائية االولية ىىو فىي توضىيح المتغيىرات التىي اعتمىدت فىي بنىاء نمىوذج لقيىاس
تىأثير التوجىىو االسىتراتيجي فىىي ادارة التغييىر التنظيمىىي .اذ تىم حسىىاب االوسىاط الحسىىابية واالنح ارفىات المعياريىىة ومعىىامالت
االختالف لكل بعد عمى حدة بحيث شمل كل بعد جميع المتغيرات فيو ضمن البعد الواحد وكما يمي:
 -1التوجىو االسىىتراتيجي:تىم قيىىاس التوجىىو االسىتراتيجي مىىن خىالل ( )9فقىرات والجىىدول ( )2يعىرض المقىىاييس االحصىىائية
والوصفية كالوسط الحسابي واالنحراف المعياري اضافة الى معامل االختالف.
جدول ()2يوضح مستوى اجابات عينة البحث عمى وفق ابعاد التوجه االستراتيجي
المتوســــــــــــــط االنحـــــــــــــراف معامــــــــــــــــــــل
البعد
الرؤية

ت

الفقرات

الحسابي

المعياري

االختالف

1

تتصف رؤية الشركة التي اعمل بها بالوضوح والتماسك

4.12

0.86

21%

2

تتسم رؤية الشركة التي اعمل بها بأنها هادفة لمنمـو وتستشـرق 4.46

0.68

15%

المستقبل
3

تنبثـــق رؤيـــة الشـــركة التـــي اعمـــل بهـــا مـــن المعـــايير األخالقيـــة 4.23

0.87

21%

والقواعد القيمة لممجتمع

الرسالة

المجموع

4.27

0.80

19%

4

تمتمك الشركة التي اعمل بها تصو ارً واضحاً عن الرسالة التي تؤديها

4.17

0.82

20%

5

تقوم الشركة التي اعمل بها بنشر الرسالة بين العاممين لتحفيزهم 3.92

0.87

22%

عمى تحقيق األهداف
6

األهداف

7

تتسم رسالة الشركة التي اعمل بها بالدقة والوضوح

4.17

0.91

22%

المجموع

4.08

0.86

21%

تقوم الشركة بوضع خطوط عريضة واهداف رئيسية طويمة االجل 4.05

0.85

21%

تحدد النتائج المطموب التوصل اليها
8

يــتم تحويــل األهــداف العامــة الــة اهــداف تشــغيمية تتحقــق عمــى 3.97

0.77

19%

المستوى المتوسط والقصير
9

يشــــارك فــــي صــــيارة اهــــداف الشــــركة كافــــة األطــــراف المعنيــــة 3.92
والمسؤولة عن تحقيقها
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3.98

0.84

21%

4.11

0.83

20%

المصى ىىدر :م ىىن اعى ىىداد الباحث باألعتم ى ىىاد عم ى ى ىىى مخرجى ىىات التحمي ى ىىل األحصائ ىىي.
ولمعرفة مستوى اجابات العينة حول ابعاد التوجو االستراتيجي ومناقشتيا وذلك باستخراج االوسىاط الحسىابية واالنح ارفىات
المعيارية ومعامالت االختالف وكما موضح في الجدول ( )2كانت مستوى االجابات كاألتي:
أ .الرؤية  :تناول ىذا البعد ( )3فقرات تمثمت باألسئمة ( )3_1فقد اظير ىذا البعد مستوى جيد في اجابات المبحوثين اذ
بمغ الوسط الحسابي ( )4.27مقارنة بالوسىط الفرضىي البىالغ ( )3وبىانحراف معيىاري ( )0.80وىىذا يعكىس تصىور واضىح
لمىىرؤى المسىىتقبمية لمشىىركة وانيىىا ىادفىىة لمنمىىو وتستشىىرق المسىىتقبل فقىىد حصىىمت الفق ىرة ( )2عمىىى أعمىىى وسىىط حس ىابي بمىىغ
( )4.46وبأقىىل تشىىتت بمىىغ ( )0.68فىىي حىىين حصىىمت الفقىرة ( )1المتمثمىىة بىىأن رؤيىىة الشىىركة تتصىىف بالوضىىوح والتماسىىك
عمى اقل وسط حسابي بمغ ( )4.12اما الفقرة ( )3فقد حصمت عمى أعمى تشتت بمغ (. )0.87
ب .الرسالة  :تمثمت بالفقرات ( )6_4وكما موضح في الجدول ( )2فقد بمىغ الوسىط الحسىابي ليىذا البعىد ( )4.08مقارنىة
بالوسىىط الفرضىىي البىىالغ ( )3وبىىانحراف معيىىاري ( )0.86وىىىذه النتيجىىة تبىىين مسىىتوى الدقىىة والوضىىوح لرسىىالة الشىىركة وأنيىىا
تمتمك تصو ار واضحا عن الرسالة التي تؤدييا حيث بمغت الفقىرة ( )4والفقىرة ( )6وسىطا حسىابيا متسىاويا بمىغ ( )4.17فىي
حىين حصىمت الفقىرة ( )5عمىى اقىل وسىىط حسىابي بمىىغ ( )3.92مقارنىة ببقيىة الفقىرات  .امىا الفقىرة ( )4حصىىمت عمىى ادنىىى
تشتت بمغ ( )0.82اما اعمى تشتت كان لمفقرة ( )6اذ بمغ االنحراف المعياري ليا (. )0.91
ت .األىداف  :يتضىمن ىىذا البعىد الفقىرات ( )9_7اذ اظيىر البعىد وسىطا حسىابيا بمىغ ( )3.98وبىانحراف معيىاري ()0.84
وىىىذا يعنىىي ان الشىىركة المبحوثىىة تقىىوم بوضىىع خطىىوط عريضىىة وأىىىداف رئيسىىية طويمىىة األجىىل تحىىدد فييىىا النتىىائج المطمىىوب
التوصل الييا حيث حصمت الفقرة ( )7عمى اعمى وسط حسابي بمغ ( )4.05في حين حصمت الفقرة ( )9عمى اقل وسط
حسابي بمغ ( . )3.92اما الفقرة ( )8فقد حصمت عمى ادنى تشتت بمغ ( )0.77امىا اعمىى تشىتت كىان لمفقىرة ( )9اذ بمىغ
االنحراف المعياري ليا (. )0.92
ويتضح من الجدول اعاله ان عينة البحث كانوا اكثر اتفاقا بشأن الفقرة ( )2والتي تنص عمىى (تتسىمم رؤيىة الشىركة التىي
اعمل بيا بأنيا ىادفة لمنمو وتستشىرق المسىتقبل) اذ بمىغ المتوسىط الحسىابي بشىأنيا ( )4.46واالنحىراف المعيىاري ليىا بمىغ
( ) 0.68مما يشير الى ان شركة زين العراق لالتصىاالت تتسىمم برؤيىة ىادفىة وتسىعى لمنمىو وتسىعى فىي الوقىت ذاتىو الىى
تحقيىىق اىىىداف تكنولوجيىىة مرسىىومة ليىىا مىىن حيىىث التقنيىىة فىىي مجىىال االتصىىال وتطىىوير الك ىوادر وبمىىا يتسىىاوق مىىع رؤيتىىو

المسىتقبمية وبمىا يواكىب التطىورات فىي مجىىال االتصىال عمىى صىعيد العىالم المسىتقبمي فىىي حىين كىان افىراد العينىة اقىل اتفاقىاً

وأكثر تباعداً بشأن الفقرة ( )9والتي تنص عمى (يشارك في صياغة اىداف الشركة كافة االطراف المعنيىة والمسىئولة عىن
تحقيقي ىىا) .اذ بم ىىغ المتوس ىىط الحس ىىابي بشى ىأنيا ( )3.92وانحى ىراف معي ىىاري ( )0.92ولك ىىن  ,عم ىىى ال ىىرغم م ىىن ذل ىىك  ,ف ىىأن
المؤشرات بشأن ىذه الفقرة لم تصل الى عدم تأييدىا وانما كانت أقل انسجاماً من غيرىا من الفقرات ايخرى.
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وممكن ان تشير ىذه الفقرة الى ان سياسة الشركة شبو بيروقراطية اي ان القىائمين عمييىا مىن ذوي القىرار يتفىردون بىآرائيم
ويتجاىمون اراء االخرين من المستويات الدنيا من العاممين في المؤسسة وخاصة رؤساء االقسام ومسؤلي الشعب  ,الىذين
مثموا عينة البحث الحالي.
يتضح من خالل مستوى ارجابات عن ابعاد التوجو االستراتيجي ما يمي:
• أن كل االجابات ولجميع االبعاد كانت بمستوى اعمى من الوسط الفرضي البالغ (. )3
• بنىىاء عمىىى قىىيم االوسىىاط الحسىىابية لألبعىىاد الثالثىىة فقىىد حقىىق متغيىىر الرؤيىىا عمىىى المسىىتوى االجمىىالي بوسىىط حسىىابي بمىىغ
( )4.27وبأقل تشتت اذ بمغ االنحراف المعياري (. )0.80
• ان اجمالي متغير التوجو االستراتيجي قد حصل عمى وسط حسابي بمغ ( )4.11وىي اعمىى مىن قيمىة الوسىط الفرضىي
مما يدل عمى ان ىناك مستوى جيد من التوجو االستراتيجي في الشركة المبحوثة  .كما بمىغ االنحىراف المعيىاري ألجمىالي
متغي ىىر التوج ىىو االس ىىتراتيجي ( )0.83وى ىىو يش ىىير ال ىىى ان ىن ىىاك تش ىىتت بس ىىيط ف ىىي اجاب ىىات العين ىىة عم ىىى اس ىىئمة التوج ىىو
االسىىتراتيجي  .امىىا عمىىى مسىىتوى االبعىىاد الثالثىىة لمتغيىىر التوجىىو االسىىتراتيجي فىىأن قىىيم معامىىل االخىىتالف اظيىىرت ان بعىىد
الرؤيىىا قىىد حصىىل عمىىى ادنىىى نسىىبة معامىىل اخىىتالف وىىىي ( )19%ممىىا يىىدل عمىىى ان بعىىد الرؤيىىا االكثىىر تجىىانس ومالئمىىة
وأىميىىة مىىن وجيىىة نظىىر العينىىة مىىن بعىىد الرسىىالة واألىىىداف والسىىبب فىىي ذلىىك انيمىىا حصىىال عمىىى اقىىل قىىيم لموسىىط الحسىىابي
واعمى قيم لالنحراف المعياري  .وتعكس ىذه النتيجة حالة االىتمام بالرؤيا التي تأخذ النصيب االكبىر مىن اىتمىام الشىركة
المبحوثة واحتل بعدي الرسالة واألىداف المرتبة االخيرة من حيث االىمية حيث بمغ معامل االختالف ليما ()21%
 -2التغيي ىىر التنظيم ىىي:تم قي ىىاس التغيي ىىر التنظيم ىىي م ىىن خ ىىالل ( )9فقى ىرات والج ىىدول ( )3يع ىىرض المق ىىاييس االحص ىىائية
الوصفية كالوسط الحسابي واالنحراف المعياري بارضافة الى معامل االختالف.
جدول ()3يوضح مستوى اجابات عينة البحث عمى وفق ابعاد التغيير التنظيمي
المتوســـــــط االنحـــــــــراف معامـــــــــــــــــل
البعد

الحسابي

الموارد البشرية

ت

الفقرة

10

تشجع ادارة الشركة عامميها عمى احداث التغيير عمى وفق 3.56

المعياري

االختالف

0.96

27%

مداخل ابداعية
11

لمعــاممين فــي الشـــركة القــدرة عمــى تفعيـــل التغييــر بأتجـــا

3.71

0.97

26%

ايجابي عمى المدى البعيد
12

تفضل الشركة تعيين افراد مؤهمين تنطبق عميهم مواصفات 3.94

0.91

23%

الوظيفية وبما يتناسب وتنفيذ األهداف االستراتيجية
3.74

المجموع
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0.98

27%

والمسؤوليات عند أجراء اي تغييرات
14

تجري الشركة تعديالت في تشـكيالت هيكمهـا التنظيمـي بمـا 3.87

0.97

25%

يتناسب والتغييرات الحاصمة في البيئة
15

يمتـــاز الهيكـــل التنظيمـــي فـــي الشـــركة بدرجـــة عاليـــة مـــن 3.76

0.90

24%

التنسيق والتعاون والتكامل بين الوحدات المختمفة لتحقيـق
التغيير المطموب
المجموع
التقانة

16

3.76

0.95

25%

تحــرص الشــركة عمــى تأهيــل مواردهــا البشــرية ألســتعمال 3.74

1.06

28%

االالت والمعدات الحديثة وصيانتها بكفائة
17

تحـــرص الشـــركة عمـــى تأهيـــل مورادهـــا البشـــرية لواجهـــة 3.87

0.95

25%

التغيرات التقانية
18

لمعاممين في الشركة مهارات تقانية عالية تستجيب لمتقانـة 3.84

0.98

26%

الحديثة
المجموع
اجمالي التغيير التنظيمي

3.82

0.99

26%

3.77

0.96

25%

المصى ىىدر :م ىىن اعى ىىداد الباحث باألعتم ى ىىاد عم ى ى ىىى مخرجى ىىات التحمي ى ىىل األحصائ ىىي.
ولمعرفىة مسىتوى اجابىات العينىة حىول ابعىاد التغييىر التنظيمىي ومناقشىتيا وذلىك باسىتخ ارج االوسىاط الحسىابية واالنح ارفىات
المعيارية ومعامالت االختالف وكما موضح في الجدول ( )3كانت مستوى االجابات كاألتي:
أ .الموارد البشرية  :تضمن ىذا البعد ثالث فقرات تمثمت من الفقرة ( )10الى الفقرة ( )12وكما موضح في الجىدول ()3
 .اذ حقق ىذا البعد وسط حسابي بمغ ( )3.74وبانحراف معياري ( )0.95ولما كان الوسط الفرضي يبمغ ( )3فيذا يشير
الى تقدم ممحوظ فىي ادارة المىوارد البشىرية وطىرق اختيىار عاممييىا والقىدرة عمىى تفعيىل التغييىر باتجىاه ايجىابي  .وقىد حققىت
الفقىرة ( )12اعمىىى وسىىط حسىىابي اذ بمىىغ ( (3.94وبأقىىل تشىىتت اذ بمىىغ االنحىراف المعيىىاري ليىىا ( )0.91فىىي حىىين جىىاءت
الفقره ( )11بأعمى تشتت اذ بمغ االنحراف المعياري ليا (. )0.97
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ب .الييكىىل التنظيمىىي  :تن ىىاول ى ىىذا البع ىىد الفقىىرات م ىىن ( )13ال ىىى ( )15فق ىىد اظي ىىر ى ىىذا البع ىىد مسىىتوى جي ىىد فىىي اجاب ىىات
المبحوثين اذ بمغ الوسىط الحسىابي ( )3.76وىىو اعمىى مىن الوسىط الفرضىي ( )3وبأقىل تشىتت اذ بمىغ االنحىراف المعيىاري
( ) 0.95اذ يتبين ان الشركة تسعى الىى اجىراء التعىديالت الييكميىة بمىا يتناسىب والتغيىرات الحاصىمة فىي البيئىة  .اذ حققىت
الفقى ىرة ( )14اعم ىىى وس ىىط حس ىىابي حي ىىث بم ىىغ ( )3.87ف ىىي ح ىىين ج ىىاءت الفقى ىرة ( )13بأق ىىل وس ىىط حس ىىابي بم ىىغ ()3.64
والمتعمقىة بىإجراء التعىىديالت الييكميىة واعىىادة النظىر فىي الصىىالحيات والمسىؤوليات وبمىىا يتناسىب مىع المتغيىرات وىىي اعمىىى
من الوسط الفرضي وبأعمى انحراف معياري بمغ ( . )0.98في حين جاءت الفقرة ( )15بأقل تشىتت حيىث بمىغ االنحىراف
المعياري ليا (. )0.90
ت .التقانىىة  :تمثمىىو الفقىرة مىىن ( )16الىىى ( )18وكمىىا موضىىح فىىي الجىىدول ( )3فقىىد كىىان مسىىتوى ىىىذا البعىىد مقبىىول اذ بمىىغ
الوسط الحسابي ( )3.82وىىو اعمىى مىن الوسىط الفرضىي ( )3وبىانحراف معيىاري ( )0.99فقىد حققىت الفقىرة ( )17اعمىى
وسط حسابي بمغ ( )3.87وبأقل تشتت اذ بمغ االنحراف المعياري ( )0.95والتي تتعمىق بتأىيىل الشىركة لمواردىىا البشىرية
لمواجية التغيرات التقنية الحديثة في حين حصمت الفقرة ( )16عمى اقل وسط حسابي بمغ ( )3.74وىو اعمى من الوسط
الفرضي وبأعمى تشتت اذ بمغ االنحراف المعياري ليا (. )1.06
ويتضح من الجدول اعىاله ان عينىة البحىث كىانوا اكثىر اتفاقىا بشىأن الفقىرة ( )12والتىي تىنص عمىى (تفضىل الشىركة تعيىين
اف ىراد مىىؤىمين تنطبىىق عمىىييم مواصىىفات الوظيفىىة وبمىىا يتناسىىب وتنفيىىذ األىىىداف االسىىتراتيجية) اذ بمىىغ المتوسىىط الحسىىابي
بشأنيا ألفراد العينة ( )3.94واالنحراف المعياري ليا بمغ ( )0.91مما يشير الى ان شىركة زيىن العىراق لالتصىاالت تقىوم
باختيىىار افرادىىىا العىىاممين بدقىىة مىىن الىىذين تنطبىىق عمىىييم مواصىىفات الوظيفىىة ومىىن الىىذين يسىىتطيعون مىىن خالليىىم تحقيىىق
االىداف باالعتماد عمى مؤىالتيم العممية والذىنية والفكرية في حين كان افراد العينة اقل اتفاقاً وأكثىر تباعىداً بشىأن الفقىرة
( )10والتىىي نصىىيا (تشىىجع ادارة الشىىركة عاممييىىا عمىىى احىىداث التغييىىر عمىىى وفىىق مىىداخل ابداعيىىة)  .اذ بمىىغ المتوسىىط
الحسىىابي بشىىأنيا ( )3.56واالنحىراف المعيىىاري ( )0.96ولكىىن وعمىىى الىىرغم مىىن ذلىىك فىىأن المؤشىرات بشىىأن ىىىذه الفقىرة لىىم
تصل الى عدم تأييدىا وانما كانت اقل انسجاماً من غيرىا من الفقرات االخرى.
وممكىن ان تشىىير ىىىذه الفقىرة الىىى ان ادارة الشىىركة قىىد تكىىون تشىىجع عاممييىىا عمىىى أحىىداث التغييىىر ولكىىن

لىىيس بالمسىىتوى

المطمىىوب الىىذي يمكىىن مىىن خاللىىو او تىىتمكن مىىن خاللىىو الشىىركة احىىداث تغييىىر نىىوعي عمىىى وفىىق المىىداخل االبداعيىىة التىىي
يمتمكيا االفراد داخل الشركة.
يتضح من خالل مستوى ارجابات عن ابعاد التغيير التنظيمي ما يمي:
• أن كل االجابات ولجميع االبعاد كانت بمستوى اعمى من الوسط الفرضي البالغ (. )3
• بنىىاء عمىىى قىىيم االوسىىاط الحسىىابية لألبعىىاد الثالثىىة فقىىد حقىىق متغيىىر التقانىىة عمىىى المسىىتوى االجمىىالي بوسىىط حسىىابي بمىىغ
( )3.82فىىي حىىين جىىاء متغيىىر الم ىوارد البش ىرية ومتغيىىر الييكىىل التنظيمىىي بأقىىل تشىىتت اذ بمىىغ االنح ىراف المعيىىاري ليمىىا
(. )0.95
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• ان اجمىالي متغيىر التغييىر التنظيمىي قىد حصىىل عمىى وسىط حسىابي بمىغ ( )3.77وىىىي اعمىى مىن قيمىة الوسىط الفرضىىي
بقميل مما يدل عمى ان ىناك مستوى مقبول الىى حىد مىا مىن التغييىر التنظيمىي فىي الشىركة المبحوثىة  .كمىا بمىغ االنحىراف
المعياري ألجمالي متغير التغيير التنظيمي ( )0.96وىو يشير الى ان ىناك تشتت في اجابات العينة عمى اسئمة التغييىر
التنظيمي  .امىا عمىى مسىتوى االبعىاد الثالثىة لمتغيىر التغييىر التنظيمىي فىأن قىيم معامىل االخىتالف اظيىرت ان بعىد المىوارد
البشرية والييكل التنظيمي قد حصال عمى ادنى نسىبة معامىل اخىتالف وىىي ( )25%ممىا يىدل عمىى انيمىا االكثىر تجىانس
ومالئمة وأىمية من وجية نظر العينة من بعد التقانة والسبب في ذلك انيما حصىال عمىى اعمىى وسىط حسىابي واعمىى قىيم

لالنحىراف المعيىاري  .وتعكىس ىىذه النتيجىة حالىة االىتمىام بىالموارد البشىرية والييكىل التنظيمىي التىي تأخىذ النصىيب االكبىىر
من اىتمام الشركة المبحوثة واحتل بعد التقانة المرتبة االخيرة من حيث االىمية حيث بمغ معامل االختالف لو ()26%

المبحث الرابع

اختبار فرضيات البحث
اوالً  :اختبار فرضيات االرتباط
لمعرف ىىة العالقى ىىة االرتباطي ىىة بى ىىين متغيى ىرات البحى ىىث ( المتغيى ىرات المسى ىىتقمة ) والمتمثم ىىة فى ىىي متغي ىىر متطمبى ىىات التوجى ىىو

االسىىتراتيجي ومحىىاوره (الرؤيىىة .الرسىىالة .االىىىداف) مىىع المتغيىىر المعتمىىد والمتمثىىل فىىي متغيىىر التىىابع التغييىىر والمتكىىون مىىن
المحىىاور (الم ىوارد البش ىرية .الييكىىل التنظيمىىي .التقانىىة) تىىم اسىىتخدام معامىىل ارتبىىاط سىىبيرمان وكىىذلك أختبىىار ( )Tالختبىىار
معامل االرتباط بين المتغيرات وكانت النتائج كما يأتي :
أ.

االرتباط بين التوجو االستراتيجي و التغيير

الختبىىار الفرضىىية الرئيسىىة االولىىى (توجىىد عالقىىة ارتبىىاط ذات داللىىة معنويىىة بىىين أبعىىاد التوجىىو االسىىتراتيجي وادارة التغييىىر

التنظيمي ).من خالل الجدول (  ) 4نالحظ :
جدول (  ) 4يبين معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين ابعاد التوجه االستراتيجي مع التغيير
التنظيمي
التغيير R
التوجى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىو التغيير اجماال

0.654

t-test

الداللة

6.347

دال

االستراتيجي
الرؤية

التغيير اجماال

0.668

5.649

دال

الرسالة

التغيير اجماال

0.709

6.396

دال

االىداف

التغيير اجماال

0.405

3.651

دال

القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة  0.05ىي ()2.02
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 -1بمغىىت قيمىىة معامىىل االرتبىىاط بىىين التوجىىو االسىىتراتيجي مىىع ادارة التغييىىر اجمىىاال ( )0.654وىىىي قيمىىة موجبىىة ودالىىة
حيىىث بمغ ىىت القيم ىىة التائي ىىة المحس ىىوبة ( )6.347وى ىىي اكب ىىر م ىىن قيمتي ىىا الجدولي ىىة عن ىىد مس ىىتوى دالل ىىة ( )0.05والبالغ ىىة
( ,) 2.02وىذا يعني بأن ىناك عالقة ارتباط قوية و موجبة و ذات داللة معنوية ما بىين التوجىو االسىتراتيجي مىع التغييىر
اي ان لمتوجو االستراتيجي الذي تتبعو شركة زين لو دور قىوي و فاعىل فىي خمىق التغييىر فىي الشىركة وفىق مىا تبحىث عنىو
الشركة وترغب فيو .
 -2وقىىد بمغىىت قيمىىة معامىىل االرتبىىاط بىىين الرؤيىىة مىىع ادارة التغييىىر اجمىىاال ( )0.668وىىىي قيمىىة موجبىىة و دالىىة اذ بمغىىت
القيمىىة التائيىىة المحسىىوبة ( )5.649وىىىي اكبىىر مىىن قيمتيىىا الجدوليىىة عنىىد مسىىتوى داللىىة ( )0.05والبالغىىة ( ,)2.02وىىىذا
يعني بأن ىناك عالقة ارتب اط قوية وذات داللة مما يعني ان لمرؤية التي يتبعيا شركة الزين لالتصاالت ليا دور قوي في
التغيير الموجود في الشركة .
 -3اما قيمة معامل االرتباط بين الرسالة و التغيير فقد بمغت ( )0.709وىي قيمة موجبىة وذات داللىة معنويىة اذ بمغىت
القيمىىة التائيىىة المحسىىوبة ( )6.396وىىي اكبىىر مىىن قيمتيىىا الجدوليىىة عنىىد مسىىتوى داللىىة ( )0.05والبالغىىة ( ,)2.02وىىىذا
يعني بأن ىناك عالقة ارتباط قوي وذات دالة معنوية .مما يشير الى ان عالقة االرتبىاط لمرسىالة التىي يسىير عمييىا شىركة
زين ليا دور كبير في التغيير الموجود في الشركة المبحوثة.
 -4فىي حىىين جىىاءت قيمىة معامىل االرتبىىاط بىىين االىىىداف و التغييىىر بصىورة عامىىة ( )0.405وىىىي قيمىىة موجبىىة و ذات
داللىىة معنويىىة .اذ بمغىىت القيمىىة التائيىىة المحسىىوبة ( )3.651وىىىي اكبىىر مىىن قيمتيىىا الجدوليىىة عنىىد مسىىتوى داللىىة ()0.05
والبالغة ( ,)2.02وىذا يدل عمىى وجىود عالقىة ارتبىاط طرديىة و ذات داللىة معنويىة لألىىداف مىع التغييىر .اي ان اىىداف
الشركة التي وضعتيا زين ليا دور كبير في عممية التغيير التي تسعى الييا الشركة.
وبصىىورة اجماليىىة يتضىىح لنىىا ان شىىركة زيىىن قىىد اسىىتطاعت مىىن خىىالل التوجىىو االسىىتراتيجي الىىذي تضىىعو مىىن ان تىىؤدي الىىى
التغيير المقبول لدى العاممين بالرغم من ان عممية التغيير ليس باألمر السيل ولكنيا اسىتطاعت مىن تخمىق جىوا جيىداً مىن
اجل تحقيق غايتيا وىو التغيير.
ثانياً  :اختبار وتحميل التأثير بين متغيرات البحث
تختص ىذه النقطة باختبار فرضية التأثير التي تم تحديدىا .لغرض تحديد أمكانية الحكم عمييىا بىالقبول أو الىرفض.
وكان ىىت فرض ىىية الت ىىأثير (توج ىىد عالق ىىة ت ىىأثير ايجابي ىىة وذات دالل ىىة معنوي ىىة ب ىىين أبع ىىاد التوج ىىو االس ىىتراتيجي وادارة التغيي ىىر
التنظيمي .).إذ سيتم التحري عنيا وفقا لمعادلة االنحدار البسيط  .كاألتي:
Y = a + B1X1+ B2X2+ B3X3
وقد حسبت عمى مستوى عينة البحث البالغة ( )39لعينة العاممين في شركة زين العراق لالتصاالت و سىيجري تحميىل
مستويات التأثير بين المتغيرات كاألتي :اُستخدمت المؤشرات ارحصائية المبينة في الجدول ( )5رظيار النتائج.
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جدول ( )5تحميل تأثير التوجه االستراتيجي وابعاد في ادارة التغيير التنظيمي
ادارة التغيير التنظيمي

المتغير التابع
المتغير المستقل

)(R2

قيمة معامل

قيمة )(F

معامل التحديد

الميل الحدي)𝛃(

المحسوبة

الرؤية

0.46

0.77

31.91

الرسالة

0.52

0.71

40.90

االىداف

0.27

0.53

13.29

التوجو االستراتيجي

0.52

0.85

40.29

قيمة ( )Fالجدولية = 4.09
ففيما يخص اختبار الفرضية الرئيسية الثانيىة والتىي تىنص عمىى (يوجىد تىأثير ذو داللىة معنويىة لمتوجىو االسىتراتيجي فىي
ابعاد التغيير) وحسب ما جاء في الجدول ( )5فقد كانت النتائج كما يأتي :
)Y= a + B (X1
)Y= 0.275 + 0.85 (1X
و في ضوء معادلة االنحدار يؤشر الثابت لعينة البحث في شركة الزين ( )aقيمة مقدارىا ()0.275
وىذا يعني إن ىناك وجودا لمتغيير مقىداره ( )0.275عنىدما تكىون قيمىة جميىع إبعىاد التوجىو االسىتراتيجي )=X1.X2.X3
صفر) .و لغرض تقدير اثر التوجو االستراتيجي ( )X1في التغيير ( . )Yيتضح من الجدول ( )5ما يأتي :
أ -أن قيمة ( )Fالمحسوبة لمنموذج المقدرة بمغت ( . )40.29وىي اكبر من القيمة ( )Fالجدولية البالغة ( )4.09عند
مستوى داللة ( . ) 0.05و بناءا عميو تقبل الفرضية و ىذا يعني وجود تىأثير ذو داللىة إحصىائية لمتوجىو االسىتراتيجي فىي
التغييىر فىي شىىركة الىزين عنىىد المسىتوى ( )%5أي بدرجىىة ثقىة ( .)%95ممىا يىىدل عمىى ان لمتوجىىو االسىتراتيجي دور كبيىىر
ورئيسي وفاعل في التأثير عمى التغيير الموجود في شركة الزين.
ب  -ومن خالل قيمة معامل التحديد ( )R²البالغة ( )0.52يتضح بىان التوجىو االسىتراتيجي قىادر عمىى تفسىير مىا نسىبتو
( )%52من التغيرات التي تط أر عمى المتغيىر االسىتجابي (التغييىر) .و النسىبة الباقيىة ( )%48تابعىة الىى متغيىرات اخىرى
غير داخمة في انموذج البحث.
ج  -يتضح من خالل قيمة معامل الميل الحدي ( )βالبالغ ( .)0.85بان زيىادة التوجىو االسىتراتيجي بمقىدار وحىدة واحىدة
سيؤدي إلى زيادة التغيير بنسبة ( )%85من وحدة انحراف معياري واحد.
و فيمىا يخىىص الفرضىية( -2أ) و التىىي جىىاء فييىا (يوجىىد تىأثير ذو داللىىة معنويىىة لمرؤيىة فىىي التغييىر)  .تُظيىىر نتىىائج
الجدول( )5كاالتي :
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)Y= a + β (X2

)Y= 0.468 + 0.77 (X2
أ-

اذ بمغت قيمة ( )Fالمحسوبة ( )31.91وىي اكبىر مىن قيمىة ( )Fالجدوليىة البالغىة ( )4.09عنىد مسىتوى داللىة (.)0.01
و ىي نسبة قويىة وتىدل عمىى قىوة تىأثير الرؤيىة فىي التغييىر و بنىاءا عميىو تقبىل الفرضىية و ىىذا يعنىي يوجىد تىأثير ذو داللىة
إحصائية لمرؤية في التغيير عند المستوى ( )%5أي بدرجة ثقة ()%95
ب -من خالل قيمة معامىل التحديىد ( )R²البالغىة ( )0.46يتضىح بىان الرؤيىة قىادر عمىى تفسىير مىا نسىبتو ( )%46مىن
التغيرات التي التغيير  .اما النسبة الباقية ( )%54فتابعة الى متغيرات اخرى غير داخمة في انموذج البحث.
ج -و يتضح من خالل قيمة معامل الميل الحدي ( )βالبالغ ( .)0.77بان زيادة الرؤية بمقدار وحدة واحىدة سىيؤدي إلىى
زيادة التغيير بنسبة (. )%77
وفيمىىا يتعمىىق بالفرضىىية (-2ب) والتىىي تقىىول (يوجىىد تىىأثير ذو داللىىة معنويىىة لمرسىىالة فىىي التغييىىر) .و كمىىا ىىىو موضىىح فىىي
الجدول (  ) 5يتضح ما يأتي:
)Y= a + β (X3
)Y= 0.856 + 0.71 (X3

أ-

فان ( )Fالمحسوبة بمغت قيمتيا ( )40.90وىي اكبر من قيمة ( )Fالجدولية البالغة ( )4.09عند مستوى داللة ()0.05
مما تدل عمى وجود تأثير لمرسالة فىي التغييىر .و بنىاءا عميىو تقبىل الفرضىية عنىد المسىتوى ( )%5أي بدرجىة ثقىة ()%95
وىذا يدل عمى وجود تأثير لمرسالة في التغيير.
ب -من خالل قيمة معامل التحديد ( )R²البالغة ( )0.52يتضح بىأن لمرسىالة قىادر عمىى تفسىير مىا نسىبتو ( )%52مىن
التغيرات التي تط أر عمى التغيير  .اما النسبة الباقية ( )%48فتابعة الى متغيرات اخرى غير داخمة في انموذج البحث.
ج -و يتضىىح مىىن خىىالل قيمىىة معامىىل الميىىل الحىىدي ( )βالبىىالغ ( .)0.71بىىان زيىىادة بعىىد الرسىىالة بمقىىدار وحىىدة واحىىدة
سيؤدي إلى زيادة التغيير بنسبة (.)%71
واما فيما يتعمىق بالفرضىية ( -2ج) والتىي تقىول (يوجىد تىأثير ذو داللىة معنويىة لالىىداف فىي التغييىر) .و كمىا ىىو موضىح
في الجدول ( )5يتضح ما يأتي:

)Y= a + β (X3
)Y= 1.685 + 0.53 (X3
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أ .فىىان ( )Fالمحسىىوبة بمغىىت قيمتيىىا ( )13.29وىىىي اكبىىر مىىن قيمىىة ( )Fالجدوليىىة البالغىىة ( )4.09عنىىد مسىىتوى داللىىة
( ) 0.05مما يدل عمى وجود تأثير لالىداف في التغيير .و بناءا عميو تقبل الفرضية عند المستوى ( )%5أي بدرجىة ثقىة
( )%95وىذا يعني وجود تأثير معنوي ودال لالىداف في التغيير الحاصل داخل شركة زين العراق.
ب -من خالل قيمة معامل التحديد ( )R²البالغة ( )0.27يتضح بان االىداف قادر عمى تفسير ما نسىبتو ( )%27مىن
التغيرات التي تط أر عمى التغيير.
ج -و يتضح من خالل قيمة معامىل الميىل الحىدي ( )βالبىالغ ( .)0.53بىان زيىادة االىىداف بمقىدار وحىدة واحىدة سىيؤدي
إلى التغيير بنسبة (.)%53
وبصىىورة اجماليىىة يتضىىح لنىىا ان لمتوجىىو االسىىتراتيجي لىىو تىىأثير معنىىوي وقىىوي مىىع ادارة التغييىىر اجمىىاال وان لمرؤيىىة و
الرسالة واالىداف التي تتبعيا الشركة ليا دور فاعل وقوي في ادارة التغيير.

المبحـــث الخامس
االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات :تتمثل استنتاجات البحث باألتي:

 )1أتضح من خالل التحميل ارحصائي بأن ىناك عالقة ارتباط قوية و موجبة و ذات داللة معنوية ما بين التوجو
االسىىتراتيجي مىىع التغييىىر اي ان لمتوجىىو االسىىتراتيجي الىىذي تتبعىىو شىىركة زيىىن لىىو دور قىىوي و فاعىىل فىىي خمىىق
التغيير في الشركة وفق ما تبحث عنو الشركة وترغب فيو .
)2

أتضح من خالل التحميل ارحصائي بأن ىناك عالقة ارتباط قوية وذات داللة مما يعني ان لمرؤيا التي تتبعيا
شركة زين لالتصاالت ليا دور قوي في التغيير الموجود في الشركة .

)3

أتضىىح مىىن خىىالل التحميىىل ارحصىىائي بىىأن ىنىىاك عالقىىة ارتبىىاط قىىوي وذات داللىىة معنويىىة ,ممىىا يشىىير الىىى ان
عالقة االرتباط لمرسالة التي تسير عمييا شركة زين ليا دور كبير في التغيير الموجود في الشركة المبحوثة.

)4

أتضىىح مىىن خىىالل التحميىىل ارحصىىائي عمىىى وجىىود عالقىىة ارتبىىاط طرديىىو و ذات داللىىة معنويىىة لألىىىداف مىىع
التغيير .اي ا ن اىداف الشركة التي وضعتيا زين ليا دور كبير في عممية التغيير التي تسعى الييا الشركة.

)5

يتضح لنا ان شركة زين قىد اسىتطاعت مىن خىالل التوجىو االسىتراتيجي الىذي تضىعو مىن ان تىؤدي الىى التغييىر
المقبول لدى العاممين بالرغم من ان عممية التغيير ليس باألمر السيل ولكنيا استطاعت من أن تخمق جواً جيداً
من اجل تحقيق غايتيا وىو التغيير.

)6

بصورة اجمالية يتضح لنا ان التوجو االستراتيجي لو تأثير معنوي وقوي مع التغيير التنظيمي اجماالً وان ىناك
دور أساسي لمرؤيا و الرسالة واألىداف التي تتبعيا الشركة في التغيير.
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ثانيا:التوصيــــات:

 )1تعزيز تبني شركة زيىن العىراق لالتصىاالت لمتوجىو االسىتراتيجي لمىا لىو مىن تىأثير عمىى فاعميىة التغييىر التنظيمىي
وىىىذا مىىا أكىىد عميىىة ىىىذا البحىىث مىىن خىىالل التحميىىل األحصىىائي الىىذي يبىىين ان ىنىىاك عالقىىة ارتبىىاط قويىىة وموجبىىة
وذات داللة معنوية ما بين التوجو االستراتيجي والتغيير التنظيمي.
 )2ضىىرورة االىتمىىام بالبحىىث والتطىىوير ومراقبىىة التغي ىرات الحاصىىمة فىىي البيئىىة الخارجيىىة لتعزيىىز الرؤيىىة التىىي تتبعيىىا
الشىىركة المبحوثىىة وذلىىك لمواكبىىة التغي ىرات واالسىىتجابة لحاجىىات ورغبىىات الزبىىائن المتغي ىرة  ,فقىىد بىىين ىىىذا البحىىث
وبحوث اخرى ان التوجو االستراتيجي والذي يتميز بالبحث والتطوير ومراقبىة البيئىة بشىكل مسىتمر ىىو مىن اكثىر
التوجيات الذي يمنح الشركة نجاحاً وتمي اًز.
 )3ضرورة اشراك جميع المستويات االدارية  ,في صياغة اىداف الشركة واستراتيجياتيا.
 )4االىتمام بالمنافسين ومراقبة تحركاتيم لمتعرف عمىى وسىائميم المسىتخدمة فىي جىذب الزبىائن واالحتفىاظ بيىم  ,لمىا
لذلك من دور كبير في تعزيز رسالة الشركة من خالل الخصائص الفريدة التي يمكن لمشركة ان تتميز بيا عىن
غيرىا من الشركات.
 )5تعزيىىز ابعىىاد التوجىىو االسىىتراتيجي واالرتقىىاء بيى ِ
ىذه االسىىتراتيجيات الىىى المسىىتويات العميىىا المرغىىوب بيىىا مىىن خىىالل
تىىوفير رؤيىىا اسىىتراتيجية واضىىحة المعىىالم وذل ىك لتحقيىىق االىىىداف التىىي تسىىعى إلييىىا لمىىا ليىىا مىىن أثىىر فىىي ضىىمان
فاعمية التغيير التنظيمي.
 )6تعزيز رؤية أدارة الشركة والعاممين فييا بأىدافيا وخططيا المستقبمية من خالل استخدام تقنيىات حديثىة ومتطىورة
تساعد في توفير الوقت والجيد وتساىم في تحقيق خدمة افضل لمزبائن.
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المصادر
اوال:المصادر العربية
أ.الكتب.
.1السكارنة ,بالل خمف ()2010لالتخطيط االستراتيجيل ,الطبعة االولى  ,دار المسيرة  ,عمان  ,االردن .
.2الشماع ,خميل محمد حسن ()2007لمبادئ االدارة مع التركيز عمى ادارة االعمالل ,الطبعة الخامسة  ,دار المسيرة ,
عمان  ,االردن.
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الممحق ()1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
م /استمارة أستبيان
السادة الكرام...

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته .

يروم الباحث إجراء بحث بعنوان(قياس تاثير التوجة األستراتيجي في ادارة التغيير التنظيمي)بحث تطبيقي فيي رير
زين العراق لألتصاالت ويأمل الباحث من حضرت م أيالء الموضوع اهتمام م للحصول علي إجابيات مقنعي تعيزز مين
فرص نجاح البحث في تحقيق أهدافه ،را رين تعاون م ومقدرين جهد م ووقت م  .متمنين ل م دوام التوفيق وتقبليوا فيا ق
االحترام...
القسم األول  :المعمومات الشخصية
.1الجنس:

أنثى

ذكر

.2التحصيل الدراسي :دبموم

بكالوريوس

.3عدد سنوات الخدمة :اقل من  5سنوات

ماجستير

10-6

دكتو ار

15-11

 16سنت فأكثر
.4العمر :اقل من  33عام
. 5المركز الوظيفي :مدير شعبة

43_36

35_33
مدير قسم
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القسم الثاني:األسئمة المتعمقة بفقرات التوجه األستراتيجي.
*نرجوا تأشير األجابة المناسبة لتحديد مدى االتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات التوجه األستراتيجي.
ت

اتفق

الفقرات

تماما

أ .الرؤية
 1تتصف رؤية الشركة التي اعمل بها بالوضوح
والتماسك

2

تتسم رؤية الشركة التي اعمل بها بأنها هادفة

3

تنبثق رؤية الشركة التي اعمل بها من المعايير

لمنمو وتستشرق المستقبل

األخالقية والقواعد القيمية لممجتمع

ب .الرسالة
 4تمتمك الشركة التي اعمل بها تصو ارً واضحاً عن
الرسالة التي تؤديها

5

تقوم الشركة التي اعمل بها بنشر الرسالة بين

6

تتسم رسالة الشركة التي اعمل بها بالدقة

العاممين لتحفيزهم عمى تحقيق األهداف
والوضوح

ج .األهداف
 7تقوم الشركة بوضع خطوط عريضة وأهداف
رئيسية طويمة االجل تحدد النتائج المطموب

التوصل اليها
8

يتم تحويل األهداف العامة الة أهداف تشغيمية

9

يشارك في صيارة أهداف الشركة كافة األطراف

تتحقق عمى المستوى المتوسط والقصير
المعنية والمسؤلة عن تحقيقها
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القسم الثالث:األسئمة المتعمقة بفقرات التغيير.

*نرجوا تأشير االجابة المناسبة لتحديد مدى األتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات التغيير.
ت

اتفق

الفقرات

تماما

د.الموارد البشرية
 13تشجع ادارة الشركة عامميها عمى احداث التغيير
عمى وفق مداخل أبداعية

11

لمعاممين في الشركة القدرة عمى تفعيل التغيير

12

تفضل الشركة تعيين افراد مؤهمين تنطبق عميهم

بأتجا ايجابي عمى المدى البعيد

موصفات الوظيفة وبما يتناسب وتنفيذ األهداف

األستراتيجية

ه .الهيكل التنظيمي
 13تسعى أدارة الشركة الى اعادة النظر في

الصالحيات والمسؤليات عند أجراء أي تغييرات

14

تجري الشركة تعديالت في تشكيالت هيكمها

التنظيمي بما يتناسب والتغييرات الحاصمة في

البيئة
15

يمتاز الهيكل التنظيمي في الشركة بدرجة عالية
من التنسيق والتعاون والتكامل بين الوحدات

المختمفة لتحقيق التغيير المطموب

و .التـقــانة
 16تحرص الشركة عمى تأهيل مواردها البشرية

ألستعمال االالت والمعدات الحديثة وصيانتها

بكفائة
17

تحرص الشركة عمى تأهيل مواردها البشرية

18

لمعاممين في الشركة مهارات تقانية عالية

لمواجهة التغيرات التقانية
تستجيب لمتقانة الحديثة

313

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق
تماما

