



وٍ١خ اٌززث١خ
اٌّجٍخ اٌززث٠ٛخ
***

التخطيط االسرتاتيجي وعالقته بإدارة السلوك التنظيمي
(دراسة ميذانية مبكتب تعليم حمافظة ثادق)

إعداد
د /طريفة عوض الكشر
أستاذ اإلدارة المشارك بجامعة شقراء
المممكة العربية السعودية

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 103516

اجملمة الرتبوية ـ العدد الشادض والشبعون ـ أغشطص ً2020
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

التخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة السلوك التنظيمي ............................................................

املمخص
ىدفت الدراسة عمى التعرف عمى العالقة بين التخطيط االستراتيجي و السموك التنظيميي

داخييا المنظمييات و واقييق تطبيييط التخطيييط االسييتراتيجي بمكتييب التعميييح بمةافظيية ييادط

شييممت الدراسيية جميييق العيياممين بمكتييب تعميييح ييادط ةيييث تييح توزيييق االسييتبانة عمييييح
وبمغت نسبة اإلجابية عميييا ميا يقيارب  %22مين عينية الدراسية أعتميدت الدراسية فيي
تةميييا بياناتيييا عمييى المتوسييطات الةسييابية واالنةرافييات المعيارييية لمتعييرف عمييى واقييق

تطبيط التخطيط االسيتراتيجي ولمتةقيط مين معنويية العالقية بيين التخطييط اإلسيتراتيجي
وادارة السموك التنظيمي جرى اختبار معاما ارتباط كنداا بمقياس ( )Tتوصمت الدراسة
إلى أن واقق تطبيط التخطيط االستراتيجي بمكتب تعميح مةافظة ادط كان بدرجية عالييو

وأن ىنيياك عالقيية إيجابييية بييين تطبي يط التخطيييط االسييتراتيجي وادارة السييموك التنظيمييي

وخمصييت الدراسيية إلييى العديييد ميين التوصيييات أىمييياز لموصييوا لمتميييز المؤسسييي عمييى

المنظمييية اإلىتمييياح بيييالتخطيط االسيييتراتيجي كيييدداة تسييياعد فيييي إدارة السيييموك التنظيميييي

لمعاممين في المنظمة

كممات مفتاةيةز التخطيط االستراتيجي السموك التنظيمي اإلدارة التخطيط
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التخطيط اإلستراتيجي وعالقته بإدارة السلوك التنظيمي
Strategic Planning And Its Relationship To Management Of
Organizational Behavior
)Field study at Thadiq Governorate Education Office(
Abstract:
The study purpose is to identify the relationship between strategic
planning and organizational behavior. The study included all the employees of
the Thadiq Education Office, and the response rate reached about 90% of the
study sample. The study concluded that the reality of the implementation of
strategic planning in the education office of Thadiq is very high and that there
is a positive relationship between the application of strategic planning and
management of organizational behavior. The study concluded with several
recommendations, the most important of which is: To reach institutional
excellence the organization should pay attention to strategic planning as a tool
that helps in managing organizational behavior of workers in the organization.
Keywords: Strategic Planning, Organizational Behavior, Management.
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 .1وكدوة:
ةد ت تغيرات جوىرية في األساليب التخطيطية التي اتبعت في األلفية ال انية وذلك
نتيجة لمتغيرات المتسارعة والتي شممت البنية التةتية الداخمية والخارجية ةيث اعتمدت
أساليب التخطيط الةدي ة عمى تةميا واستقراء االةداث الماضية وافتراض ان المستقبا امداد
لمماض ي الن المتغيرات تم ا تيديد لممنظمة مالح تتماشى معيا وىذا ما عرف بمصطمح
التخطيط االستراتيجي (السيد )p35 6102
ويعد التخطيط االستراتيجي أداءه إدارية لمساعدة المنظمة عمى القياح بعمميا بشكا
أفضا في جميق الظروف التي تتعرض ليا وتساعد جميق العاممين لتةقيط نفس اليدف
وتقدير وتعديا اتجاه المنظمة والتجاوب مق بيئتيا المتغيرة ويعد المورد البشري من أىح
عواما نجاح الخطة اإلستراتيجية ألي منظمة (المرسى و ابت )p62 6102
كما يعد المورد البشري من أك ر عناصر اإلنتاج أىمية في المنظمات المختمفة ومن
أك رىا إ ارة وتعقيداً فميما توافرت المستمزمات المادية لممنظمات فإن العاما اإلنساني
والموارد البشرية المتاةة تبقى من أك ر العواما ةسما في تةقيط كفاءة وفعالية األداء

التنظيمي المستيدف وليذا زاد االىتماح بإدارة السموك التنظيمي في المنظمات المعاصرة ةيث
يعد عنصر أساسي في تةقيط أىداف المنظمة والخطط اإلستراتيجية (عبدالباقي
)p45 6104

 :1.1وظكمة الدراسة:
يعتبر اإلنسان العنصر الوةيد الذي ال يمكن السيطرة عمى سموكو وانما يمكن مراقبتو
وتوجييو فقط وىذا راجق إلى تباين طبيعة األنماط السموكية لألفراد أو الجماعات وفقا
لمقتضيات العما التنظيمي والمتغيرات التي تتةكح بصور أدائيح وانجازىح ألىدافيح إذ من
المتعذر القوا بدن األنماط السموكية لألفراد تدخذ جانبا متجانسا داخا التنظيح وخارجو (ماىر
 )p32 6102ومن ىذا المنطمط فقد كرس العديد من المفكرون والباة ون اىتماميح
بدراسة السموك التنظيمي لألفراد والجماعات مستيدفين من ذلك تةقيط درجة عالية من
االنسجاح بين أىداف التخطيط االستراتيجي التنظيمية المتوخى تةقيقيا وسموك األفراد
العاممين في المنظمة أن خمط ةاالت االنسجاح والتعاون بين األفراد من جية وبين أىداف
الخطط االستراتيجية المتوخى تةقيقيا من جية أخرى من شدنو أن يعطي لممنظمة قدر كبير
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من االستقرار واستمرارية األداء اليادف في إطار تةقيط األىداف المبتغاة (الةمود 6102
)p33
وفي ضوء ماسبط يةاوا البةث الةالي اإلجابة عمى السؤاا الرئيس التاليز
• ما ىو واقق تطبيط التخطيط االستراتيجي بمكتب التعميح بمةافظة ادط؟
كما تسعى الدراسة الختبار صةة الفرض الرئيس التاليز
• توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مراةا التخطيط االستراتيجي (اإلعداد التةميا
التنفيذ الرقابة) وادارة السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط
واختبار صةة الفرضيات األربق التالية المنب قة من الفرض الرئيسز
الفرضية الفرعية األولىز
• توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة اإلعداد في التخطيط االستراتيجي وبين إدارة
السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط
الفرضية الفرعية ال انيةز
• توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة التةميا في التخطيط االستراتيجي وبين إدارة
السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط
الفرضية الفرعية ال ال ةز
• توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة التنفيذ في التخطيط االستراتيجي وبين إدارة
السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط
الفرضية الفرعية الرابعةز
• توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة الرقابة في التخطيط االستراتيجي وبين إدارة
السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط
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 :2 :1أهىية الدراسة:
إن التغيرات التي تةيط بالتعميح من كا جانب وفي كا مجاا والتةديات والضغوط
المتزايدة التي تواجيو تزيد من إ راء معرفة القائمين عمى التعميح بمفيوح التخطيط اإلستراتيجي
وأبعاده األمر الذي قد يساىح في إدارة السموك التنظيمي لمعاممين في مجاا إدارة التعميح
ومن ىذا المنطمط تبرز أىمية ىذه الدراسة من خالاز
 0التعرف عمى مدى وعي مسؤولي مكتب التعميح بمةافظة ادط بمدى استخداح التخطيط
االستراتيجي وذ لك من خالا تناوا أ ر تطبيط الخطة االستراتيجية عمى إدارة السموك
التنظيمي
 6تعد ىذه الدراسة إضافة أخرى تضاف إلى الدراسات السابقة نظ ارً لقمة الدارسات السابقة

المقدمة في ىذا الموضوع خاصة تمك التي تدرس تد ير تطبيط التخطيط االستراتيجي عمى

إدارة السموك التنظيمي فعمى الرغح من توجو عدة أبةاث نةو دراسة التخطيط االستراتيجي
إال أن التغطيو لعالقتو بإدارة السموك التنظيمي من وجية نظر الباة ة مازالت تةتاج إلى
إ راء وتدخا من قبا الباة ين خاصة في مجاا إدارة التعميح

 :3 :1أهداف الدراسة:
تيدف الدراسة إلىز
 0التعرف عمى واق ق تطبيط التخطيط اإلستراتيجي بمكتب التعميح بمةافظة ادط
 6اإلةاطة بموضوع التخطيط االستراتيجي عمى الصعيد النظري والفكري
 2التةقط من مدى ارتباط وتد ير التخطيط االستراتيجي بإدارة السموك التنظيمي في
المنظمات

 :4 :1حدود الدراسة:
الةد الزمانيز الفصا الدارسي ال اني من العاح الجامعي 6161-6102
الةد المكانيز إدارة التعميح بمةافظة ادط
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 :5 :1وصطمحات الدراسة:
 :1 :5 :1تعريف التخطيط االسرتاتيجي:
عرف زعيبي ( ) 6105التخطيط االستراتيجي بدنو عممية إعادة ترتيب أنشطة المنظمة
بشكا صةيح مما يةقط نموىا في المستقبا وذلك عن طريط وضق وادامة العالقة بين
تطمعات المنظمة وأىدافيا
كما عرف ةمد ( )6102التخطيط االستراتيجي بدنو " العممية التي يتح من خالليا
وضق االستراتيجية وتتضمن التةميا االستراتيجي واالختيار االستراتيجي وتةديد البدائا
ويعنى بإيجاد الترابط والتناسط بين األىداف االستراتيجية والمرةمية واألىداف قصيرة األجا بما
ُ
يضمن أن كافة الجيود المتنا رة تصب تجاه تةقيط األىداف الشخصية المةددة بدفضا السبا
والتكاليف"
ويعرف التخطيط االستراتيجي إجرائياً في ىذه الدراسة بدنو العممية اإلدارية التي يتح

بناء عمى
فييا تةميا البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة بغرض وضق أىداف المنظمة
ً
معطيات الةاضر وتطمعات المستقبا

 :2 :5 :1تعريف الشموك التٍظيىي:
عرف بالا ( ) 6102السموك التنظيمي بدنو فيح ودراسة سموك الموظفين في
المنظمات ويشما ذلكز إدراك الموظفين وأسموب تفكيرىح ودوافعيح لمعما وشخصياتيح
ومدى رضاىح الوظيفي باإلضافة إلى دارسة وفيح ممارسات ىؤالء الموظفين كدفراد أو
مجموعات داخا المنظمة وتفاعا ىذا السموك مق بيئة المنظمة وذلك لتةقيط أىداف
الموظفين والمنظمات في أن واةد
كما عرف عبد الباقي ( )6104السموك التنظيمي بدنو دراسة سموك وأداء الموظفين
في ال منظمات باعتبار أن بيئة المنظمة ليا تد ير كبير عمى تصرفات وسموك الموظفين ومن
ح أدائيح وانتاجيح
ويعرف السموك التنظيمي إجرائياًز بدنو الطريقة التي يتصرف بيا العاممين في المنظمة

جماعات وافراداً مما يؤ ر عمى أدائيح وبالتالي عمى تةقيط أىداف المنظمة
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 .2اإلطار الٍظري:
 :1 :2التخطيط االسرتاتيجي:
 :1 :1 :2متويد:
نظ ارً لتزايد أىمية التخطيط بصورة عامة في العصر الةديث فقد تزايدت أىمية

التخطيط االستراتيجي نظ ارً لوجود ك ير من التةديات والمتغيرات البيئة مةمياً واقميمياً

وعالمياً ةيث يعد التخطيط االستراتيجي من أىح العواما لمواكبة ىذه التغيرات المتسارعة
ةيث يتعاما التخطيط االستراتيجي مق األ ر المستقبمي لمق اررات الةالية

فالتخطيط

االستراتيجي ينظر إلى سمسمة األسباب والنتائج المترتبة عمى قرار معين يتح إتخاذه من قبا
اإلدارة العميا في المنظمة

 :2 :1 :2وفووً التخطيط االسرتاتيجي:
ال يوجد نظاح واةد معين لمتخطيط االستراتيجي يتح أخذه من قبا كافة المنظمات فالخطط
االستراتيجية تختمف بإختالف بيئة المنظمات التي تعما بيا فنظح التخطيط االستراتيجي يتح
تصميميا وفقاً لخصائص وطبيعة كا منظمة لكن ىناك سمات عامة ومبادئ أساسية يتفط

عمي يا أغمب اإلداريين عند وضق الخطط االستراتيجية فالتخطيط االستراتيجي عممية إدارية
بناء عمى
شاممة لجميق إجزاء المنظمة يقوح عمى إتخاذ ق اررات تةدد مستقبا المنظمة
ً
معمومات شاممة عن بيئة المنظمة الداخمية والخارجية وما يقابميا من فرص وتةديات ونقاط
قوة وضعف في بيئة المنظمة (ةمد )6102

 :3 :1 :2أهداف التخطيط االسرتاتيجي وأهىيتى يف وؤسشات إدارة التعميي:
وضح عبد الرزاط ( )6106أن لمتخطيط االستراتيجي عدد من األىداف ومن أىميا
ما يميز
• تغيير اتجاه اإلدارة أو القسح
• توجيو اإلدارة العميا لمموضوعات ذات األولوية
• تركيز الموارد عمى األشياء اليامة
• توفير المعمومات لإلدارة العميا بةيث تتخذ ق اررات أفضا
• تةميا نقاط القوة والضعف والفرص ومعوقات العما
• تةقيط تنسيط أفضا بين األنشطة المختمفة في اإلدارة أو القسح
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• إةكاح الرقابة عمى العمميات اإلدارية والفنية
• تةديد أىداف أك ر واقعية
وتبرز أىمية التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميح من خالا عدد من النقاطز
 يوفر التخطيط االستراتيجي الفرصة لمعاممين في المنظمات المشاركة في عممية اتخاذ
الق اررات؛ الذي يةقيط نوع من الرضا لدييح
 تةقيط القدرة عمى التد ير والقيادة ال أن تكون ق اررات اإلدارات التعميمية عبارة عن رد
فعا لألةداث الجارية ومجرد مستجيبة ليا؛ تةقيط القدرة عمى التنسيط بين مختمف
أوجو النشاط وااللتزاح باألىداف االستراتيجية التي تضعيا اإلدارة
 يساعد في التقميا من اآل ار السمبية لمظروف البيئة المةيطة التي تعما عمى زيادة
الكفاءة والفعالية في إتخاذ الق اررات
 التوقق في ظا ظروف عدح التدكد بالنسبة لمعواما البيئية الخارجية وتشخيص آ ارىا
عمى ةركة إدارة التعميح وتةديد القيود التي تفرضيا والفرص المتاةة بما يسيح في
تةقيط فعالية اإلدارات التعميمية؛ في التنبؤ بالمستقبا عند اتخاذ الق اررات
االستراتيجية (عطا اهلل )p22 6104

 :4 :1 :2خصائص ومميزات التخطيط االسرتاتيجي يف وؤسشات إدارة التعميي:
يتسح التخطيط االستراتيجي في إدارة التعميح بخصائص عدة يمكن اجماليا بما يميز
 اآل ار الطويمة األجاز ييدف التخطيط االستراتيجي إلى اةداث تغيرات جوىرية وىامة فيالمؤسسات التعميمية وىذا ال يظير في األجا القصير با يةتاج إلى فترة طويمة األمد
وتكاليف كبيرة وجيود ميمة
 المشاركة الواسعةز يتطمب التخطيط االستراتيجي مشاركة واسعة في وضعو ابتداء مناإلدارة العميا ونزوال إلى العاممين والمستفيدين والجميور وغيرىح
 المرونةز يتميز التخطيط االستراتيجي بالمرونة لكي يستطيق مواجية التغيرات المةتممة عندالتنفيذ
 ةشد الطاقات الكامنة والمواردز يسعى التخطيط االستراتيجي لةشد طاقات مؤسسات إداراتالتعميح الكامنة ومواردىا المتاةة سواء الذاتية أو التي يمكن توفيرىا من خارج المؤسسة
وتوجيييا نةو تةقيط األىداف المرسومة
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 المستقبميةز ينظر التخطيط االستراتيجي إلى المستقبا فيو أسموب مستقبمي بالرغح من أنويعتمد مؤشرات الماضي ومعطيات الةاضر ألغراض معرفة واقق المؤسسة اال أنو ينطمط
من ىنا ليرسح أىداف المستقبا في التعميح
 الترتيب لمخيارات واألولوياتز من الخصائص الميمة لمعما االستراتيجي أنو يضق الخياراتأماح المؤسسة التي تسمكيا في خطتيا التنفيذية وأنو يترتب البرامج التنفيذية ةسب
أولوياتيا وأىميتيا (الشافعي والغضاب )p24 6106

 :5 :1 :2فوائد التخطيط االسرتاتيجي يف وؤسشات إدارة التعميي:
لمتخطيط االستراتيجي في إدارة التعميح عدد من الفوائد وضةيا القرني ( )6106فيما
يميز
• أسموب منظح لمتعاما مق المستقبا
• التعرف إلى الفرص المتاةة والعما عمى است مارىا والتعرف إلى التيديدات المةتممة والعما
عمى تفادييا أو التقميا من آ ارىا
• التعرف عمى مصادر القوة والضعف في اإلدارة أو القسح وتةميميا
• وضق اإلدارة في معرفة اةتماالت المستقبا مما يساعدىا عمى التكيف مق المتغيرات
الجديدة ويساعد المديرين عمى وضق األولويات لمتعاما مق القضية الرئيسة التي تواجو
اإلدارة أو القسح
• يجعا اإلدارة تعرف نفسيا أك ر وما ىو مطموب منيا إنجازه وما ىي إمكاناتيا
• يوفر طريقة أفضا لتوزيق الموارد
• يعطي المديرين طريقة أو اتجاه متفط عمييما لتتبعيما
• يبني نظاح الضبط اإلداري في اإلدارة
• يشجق التصرف اإليجابي في العما وليس رد الفعا
• يزود اإلدارة بنظاح أفضا لتقويح األداء
• يتيح ل جميق منتسبي اإلدارة المشاركة في إبداء وجية نظرىح في تةديد أىداف اإلدارة ومن
ح رسح الخطة االستراتيجية وتنفيذىا مما يولد لدييح الشعور بالمشاركة وتةقيط درجة من
الرضا الوظيفي
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• يساعد المديرين عمى الةصوا عمى الدعح المناسب والمةافظة عمى نفس المستوى من
الدعح من قبا اإلدارة العامة
• يساعد عمى زيادة اإلنتاجية وكفاية األداء في اإلدارة أو القسح

 :6 :1 :2وراحن التخطيط االسرتاتيجي يف وؤسشات إدارة التعميي:
ةتى يتح تطبيط التخطيط االستراتيجي في مؤسسات إدارة التعميح بطريقة صةيةة
المراةا الميمة والتي تتشابو مق مراةا التخطيط االستراتيجي
يعتمد ذلك عمى مجموعة من َ
في المؤسسات العامة وىيز
مرةمة اإلعدادز ىي المرةمة التي تيدف إلى وضق كافة األدوات والوسائا واألمور
سيتح استخداميا قبا المباشرة في وضق االستراتيجية الخاصة بالتخطيط فيقوح الفريط
التي
ّ
المشرف عمى العما داخا المن شدة بإعداد كافة اإلجراءات التي سيستعين بيا من أجا نجاح
تطبيط العما وفقاً لمخطة التي سيتح تنفيذىا

مرةمة التةمياز ىي المرةمة التي تةرص عمى وضق توقّعات وتخمينات ةوا مدى

نجاح اإلعداد في توفير كافة الوسائا التي تساىح في تطبيط االستراتيجية في التخطيط وكمّما

أما إذا كانت
كانت النتائج المتوقعة إيجابية ّ
دا ذلك عمى ّ
أن االستراتيجية المتبعة مناسبة ّ
فضا وضق استراتيجيات بديمة
النتائج المتوقعة سمبية أو ال تةقط األىداف المطموبة عندىا ُي ّ
ضمن خطة عما التخطيط

مرةمة التنفيذز ىي المرةمة التي يتح فييا تطبيط االستراتيجية ضمن بيئة العما
فتيدف إلى تنفيذ كافة الخطوات التي يةتوي عمييا التخطيط االستراتيجي ويعتمد التنفيذ عمى

فترٍة زمنية يتح تةديدىا مسبقاً من قبا القائمين عمى وضق الخطة قيد التنفيذ ومن الميح أن
يتح التطبيط بشكا صةيح من خالا االستفادة من كافة الموارد المتاةة لضمان نجاح مرةمة

التنفيذ
مرةمة الرقابةز ىي المرةمة األخيرة من مراةا التخطيط االستراتيجي والتي تقوح
طة االستراتيجية بعد تنفيذه واقعياً وييدف أيضاً إلى
بمتابعة ومراقبة العما المرتبط بالخ ّ
معالجة أي أخطاء قد تةدث أ ناء التنفيذ لتداركيا في المستقبا أ ناء العما عمى تنفيذ خطّة

استراتيجية جديدة في بيئة العما (الةمود )p44 6102
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 :7 :1 :2وعوقات التخطيط االسرتاتيجي يف وؤسشات إدارة التعميي:
ىناك معوقات ك يرة أبرزىا كما ذكر عطا اهلل ()6104ز
• الخوف من التخطيط (التخطيط يعني التغيير)
• قمة اإليمان بدىمية التخطيط االستراتيجي لدى بعض القيادات العميا
• ضعف ميارات التخطيط االستراتيجي لدى المديرين أو العاممين في اإلدارة أو القسح
• ةاجة خطوات التخطيط االستراتيجي لمممارسة والتدريب
• عدح التدكد من الظروف المالية أو مصادر التمويا
• عدح رغبة السمطة العميا في اإلفصاح عن طبيعة التغيرات الييكمية المطموبة خاصة عندما
يكون في ىذه التغيرات مساس بمصالح سائدة مما يؤدي إلى التضارب في عممية التخطيط
وعدح وضوح األىداف
• عدح وضوح المسؤوليات في مختمف وةدات المؤسسة
• انشغاا المستويات اإلدارية العميا بالمشكالت الروتينية اليومية واىماا المشكالت
االستراتيجية التي تتعمط بتطور المؤسسة عمى المدى الطويا
• تميا اإلدارة إلى أن تقبا نظاح التفكير أو التخطيط االستراتيجي في أوقات األزمات ولكن
عندما تنتيي األزمة يتح الرجوع إلى النظاح التقميدي
• االعتقاد أو االفتراض أن التخطيط االستراتيجي ىو مسؤولية جية متخصصة في التخطيط
وليس مسؤولية كافة المستويات اإلدارية
• نظاح الةوافز يركز عمى النتائج قصيرة األجا دون ارتباطو بالغايات االستراتيجية المرسومة
لألجا الطويا
• وضق نظح جديدة دون مشاركة األفراد فييا أي دون تييئة ال قافة المؤسسية الموائمة ليذه
النظح
• عدح توفر نظاح معمومات متكاما وديناميكي
• عدح تشجيق التفكير االبتكاري إجماال بسبب سيطرة النمط البيروقراطي في اإلدارة والتخطيط
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 :2 :2الشموك التٍظيىي:
 :1 :2 :2متويد:
إن دراسة السموك اإلنساني والتنظيمي يتطمب بيان المتغيرات اإلنسانية والتنظيمية
التي تتداخا وتتفاعا معاً ونتيجة ليذا التفاعا يبرز سموك األفراد في منظمات األعماا
فالسموك التنظيمي ىو عممية تواصا لمسموك

ويعتبر السموك اإلنساني والسموك التنظيمي في الةقيقة أساسيات نفسية واجتماعية
تتفاعا معاً فعممية سموك وتصرفات األفراد في المنظمة مرتبطة ببعض العواما والجوانب
النفسية واالجتماعية ويطمط عمى العواما النفسية العواما الداخمية وعمى العواما االجتماعية
العواما الخارجية ةيث تتفاعا العواما النفسية مق العواما االجتماعية وينتج عن ىذا التفاعا
سموك الفرد والمنظمة وقد يكون ىذا السموك إيجابياً أو سمبياً (ماىر )p65 6102

 :2 :2 :2أهىية الشموك التٍظيىي يف وؤسشات إدارة التعميي:
يساعدنا السموك التنظيمي عمى التعرف عمى المسببات المؤدية إلى السموك الفردي
والتنبؤ بيذا السموك مستقبالً إذا ما توافرت ىذه المسببات فمعرفة المبادئ العممية لمدافعية

م الً تمكننا من معرفة كيف نةمس أو ن بط األفراد من خالا عناصر معينة م ا تمكين
العاممين التةفيز المادي أو المعنوي وغيرىا

وتتمخص أىمية السموك التنظيمي في إدارات التعميح كما ذكرىا المرسى و ابت
( )6102في النقاط التاليةز
 -0تعد الموارد البشرية مورد ىاح لممنظمة لذلك استمزح ضرورة االىتماح بدراسة وفيح
سموك األفراد لما ليا من تد ير عمى فعالية المنظمة
 -6تغيير النظرة إلى الموارد البشرية وجذب االنتباه إلى ضرورة االىتماح بتنمية وتطوير
ىذا المورد ويمكن تةقيط ىذا باالست مار فيو لزيادة كفاءتو وتةسين ميارتو ومن
ح فإن الفيح الصةيح لسموك األفراد يم كن المنظمة من التعاما مق األفراد بطريقة
صةيةة واتخاذ اإلجراءات السموكية التصةيةية كمما تطمب األمر
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 -2ت عقد الطبيعة البشرية ووجود االختالفات الفردية التي تميز ىذا السموك مما يتطمب
من المنظمة فيح وتةميا ىذه االختالفات لموصوا إلى طرط تعاما متمايزة تتناسب
مق ىذه االختالفات وىذا يؤدي إلى زيادة التد ير والتةكح في ىذا السموك

 :3 :2 :2أهداف الشموك التٍظيىي يف وؤسشات إدارة التعميي:
عمح السموك التنظيمي يةاوا أن يقدح إطا ارً لكيفية تفسير وتةميا السموك اإلنساني

وذلك بغرض التنبؤ بو مستقبالً والسيطرة عميو أو التةكح فيو وبناء عمى ذلك يمكننا القوا
بدن ىناك ال ة أىداف من وراء دراسة السموك التنظيمي في اإلدارات التعميمية كما ذكرىا

ماىر ( )6102وىيز
 0التعرف عمى مسببات السموك
 6التنبؤ بالسموك في ةالة التعرف عمى ىذه المسببات
 2التوجيو والسيطرة والتةكح في السموك من خالا التد ير في المسببات

 :4 :2 :2وشتويات عٍاصر الشموك التٍظيىي يف وؤسشات إدارة التعميي:
ىناك مستويان من العناصر السموكية يتكون منيما السموك التنظيمي أوليما
عناصر السموك الفردي و انييما عناصر السموك الجماعي كما أن ىناك نواتج لمسموك
التنظيمي وذلك كما وضةيا عفيفي وعبد اليادي ( )6102عمى النةو التاليز

أوالً :عٍاصر الشموك الفردي:
وىي العناصر التي تؤ ر بالدرجة األولى عمى السموك الفردي لمناس والتي يجب دراستيا لفيح
ىذا السموك والتنبؤ بو وتوجييو وىذه العناصر ىيز
 0ي الدافعيةز وىو موضوع يفيد في فيح العناصر التي تؤ ر في رفق ةماس ودافعية العاممين
وفي التسمح ببعض األدوات والميارات التي يمكن من خالليا ةث العاممين ورفق
ةماسيح في أعماليح
 6ي االتجاىات النفسيةز وىو موضوع يفيد المدير عمى وجو الخصوص في معرفة آراء
ومشاعر وميوا األفراد ومدى إمكانية التد ير عمييا لصالح العما
 2ي اإلدراكز وىو عبارة عن الكيفية التي يرى الفرد بيا الناس من ةولو ويفسر ويفيح
المواقف واألةداث وكيف يؤ ر ىذا اإلدراك عمى ةكمو عمى اآلخرين وعمى تصرفاتو
واتخاذه لمق اررات
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 5ي التعمحز وىو موضوع يفيد المدير عمى وجو الخصوص في فيح الكيفية التي يكتسب بيا
ا لعاممون سموكيح والكيفية التي يمكن من خالليا تقوية أو إضعاف أنماط معينة من ىذا
السموك

ثاٌياً :عٍاصر الشموك اجلىاعي:
وىي عبارة عن تمك المتغيرات أو العناصر المؤ رة في السموك الجماعي لألفراد أو
الجماعات وىي الزمة لفيح ىذا السموك والتنبؤ بو وتوجييو وىذه العناصر ىيز
 0ي الجماعاتز وفييا يتح التعرف عمى تكوين الجماعات وظواىر التماسك الجماعي وعالقتيا
بسموك العما كما يتح من خالليا التعرف عمى ظاىرة اتخاذ الق اررات داخا جماعات
العما
 6ي القيادةز ويفيد ىذا الموضوع في التعرف عمى كيفية اكتساب التصرفات الفعالة والظروف
المةددة ليا واألنماط القيادية المناسبة والمؤ رة عمى سموك اآلخرين
 2ي االتصااز ويساعد ىذا الموضوع المدير عمى فيح الكيفية التي يتح بيا االتصاا داخا
العما بدون معوقات كما أنو يوضح الطرط المختمفة لرفق ميارات االتصاا كاالستماع
والمقابالت الشخصية واالجتماعات (عفيفي وعبد اليادي )p53 6102

ٌ :5 :2 :2واتج الشموك التٍظيىي يف وؤسشات إدارة التعميي:
لسموك األفراد داخا أعماليح نواتج معينة نود أن نجعميا في أةسن صورة ليا وأىح
ىذه النواتج ىيز

 1ـ األداء واإلٌتاجية:
ويمكن التمييز بين أبعاد األداء التاليةز
أ أن يةقط األفراد األىداف واألعماا المطموبة منيح وىو ما يشير إلى الفعالية في األداء
ب أن يستخدح األفراد الموارد المتاةة بشكا اقتصادي ودون إسراف وىو ما يشير إلى
الكفاءة في األداء
 6ي الرضا عن العماز وىو يم ا االتجاىات النفسية لمعاممين تجاه أعماليح ومدى ارتياةيح
وسعادتيح في العما عمى األخص بالنسبة لعناصر أساسية في العما كاألجر وسياسات
المنظمة والرؤساء والزمالء والمرؤوسين وفرص النمو والترقي وفرص تةقيط الذات
(عفيفي وعبداليادي )6102
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 .3 :2الدراسات الشابكة:
في دراسة يونس ( )6102ىدف الباةث إلى توظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير
اإلشراف التربوي في مةافظات غزة وفي الدراسة استخدح المنيج الوصفي التةميمي ةيث
أظيرت نتائج الدراسة أن درجة توافر متطمبات توظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير
اإلشراف التربوي في مةافظات غزة متوسطو وكذلك فإن درجة وجود معوقات توظيف
التخطيط ا الستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في مةافظات غزة بدرجة متوسطة وخمصت
الدراسة بوضق تصور مقترح لتوظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في
مةافظة غزة وعدد من التوصيات من أىمياز إعداد قاعدة بيانات ومعمومات متكاممة لتكون
ىذه القاعدة مرجعاً أساسياً لعممية التخطيط االستراتيجي تقوية العالقة بين اإلشراف التربوي
والمجتمق المةمي تطوير ىيكا اإلشراف التربوي واعطاء أفراده صالةيات أوسق
العما عمى اطالع المشرفين التربويين عمى خطط الوزارة الخمسية و التشغيمية

وأخيراً

ىدفت دراسة ةمد ( )6102إلى التعرف عمى واقق التخطيط االستراتيجي في منظمات
االعماا النفطية بيدف تعزيز اال ار اإليجابية لتطبيط التخطيط االستراتيجي في تمك
المنظمات والةد من اآل ار السمبية لضعف تطبيط التخطيط االستراتيجي فييا توصمت الدراسة
إلى وجود تخطيط استراتيجي متوسط المدى في الشركة مةا الدراسة مق وجود رقابة وتعاون
مشترك بين مختمف المستويات اإلدارية لتنفيذ الخطط االستراتيجية في الشركة وكان من أبرز
توصيات الدراسة ما يميز ضرورة وضق خطط طويمة األمد لمتعرف عمى المشكالت المستقبمية
التي قد تواجو المنظمة مق مراعاة النتائج المرغوب تةقيقيا عند وضق الخطط االستراتيجية
مق وضق بعين االعتبار مرونة ىذه الخطط لالستجابة لممتغيرات المختمفة ضرورة أن تعما
الخطة االستراتيجية عمى التوظيف األم ا لإلمكانات المادية والبشرية في الشركة لتةقيط
أفضا أداء
ىدفت دراسة بالا ( )6102إلى التعرف عمى دور السموك التنظيمي في تةسين أداء
المنظمات واستخدمت المنيج الوصفي الذي توصا إلى عدد من النتائج كان من أبرزىا أن
ىناك أ ر إيجابي لم قافة التنظيمية عمى كفاءة األداء كما أن ال قافة التنظيمية لممنظمات
تتد ر ببيئة المنظمة الداخمية من ضغوط عما وصراع تنظيمي كما بينت النتائج أن بعض
عناصر ال بيئة الداخمية لممنظمة يعدا السموك التنظيمي وخمصت الدراسة بعدد من التوصيات
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كان من أبرزىا ضرورة اىتماح المنظمات بتخطيط وتصميح ىياكميا التنظيمية معتمدةً في ذلك

عمى أسس عممية وعممية مق وضق الموائح التنظيمية التي تةدد مياح وصالةيات كا فرد في

المنظمة كما اوصت الدراسة بضرورة تعزيز بيئة العما الداخمية اإليجابية لتةسين السموك
التنظيمي لممنظمة
ىدفت دراسة العمودي ( )6102إلى بيان درجة أىمية توافر القيادات الفاعمة إلنجاح
التخطيط االستراتيجي المدرسي وبيان درجة أىمية األىتماح بمراةا التخطيط االستراتيجي
بيدف تةقيط النجاح عند التنفيذ وفقاً لعدد من المتغيرات ولتةقيط أىداف الدراسة اتُبق
المنيج الوصفي وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات كان من أىمياز أن
التخطيط االستراتيجي المدرسي يةتاج القيادة الفاعمة ألىميتيا العالية في إنجاح الخطط
االستراتيجية العما عمى نشر قافة الجودة لما ليا من إسياح بدرجة عالية في تنفيذ
التخطيط االستراتيجي
ىدفت دراسة عيداروس ( )6104إلى التعرف عمى طبيعة إدارة عممية التخطيط
االستراتيجي من ةيث مفيوميا وخطواتيا ومبرراتيا في األدبيات ولتةقيط أىداف الدراسة
اتُبق المنيج الوصفي لوصف واقق إدراسة مؤسسات التعميح العاح بمصر من خالا القوانين
والموائح ح بناء التصور المستقبمي نةو تطبيط بنية الفيدرالية اإلدارية بمؤسسات التعميح
العاح بمصر وقدوصمت نتائج الدراسة إلى أن ىناك ستة أبعاد يةب أن تشتما عمييا عمميات
التخطيط االستراتيجي المدرسي وىي تةميا البيئة الخارجية والداخمية والتوجو االستراتيجي
لمتعميح المدرسي وتطبيط الخطة اإلستراتيجية واستراتيجيات التنفيذ

وتقويح األداء

ومن

توصيات الدراسة أنو البد أن تةدد اإلدارة التعميمية االةتياجات المعموماتية من المدارس
وبرامجيا التعميمية وتطوير نظح معموماتية إدارية مناسبة
في دراسة زعيبي ( ) 6105التي ىدفت إلى معرفة اتجاىات الموظفين اإلداريين في
الجامعة نةو أ ر التخطيط االستراتيجي في مستوى أدائيح واختبار الفروط في تمك االتجاىات
تبعاً الختالف الخصائص الوظيفية والشخصية لمموظفين توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من
أىمياز أن المتغيرين الخيار والتةميا االستراتيجي التابعين لمتخطيط االستراتيجي تؤ ر عمى
أداء الجامعة والذي يعد المتغير التابق في الدراسة وخمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات
من أىمياز أن عمى الجامعة أن تسمح لجميق األطراف المسؤولة عن تةقيط األىداف في
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المشاركة في صياغتيا كما أن عمى الجامعة التعرف عمى المتغيرات المختمفة التي يمكن أن
تؤ ر عمييا في المستقبا وذلك عن طريط تةميا بيئة الجامعة الخارجية
ىدفت دراسة  )6102( Defifoإلى التعرف عمى دور عممية التخطيط االستراتيجي في
اتخاذ الق اررات وفي تةسين أداء المؤسسات وأظيرت النتائج أن التخطيط االستراتيجي
يساعد العاممين عمى الفيح المشترك ألىداف المؤسسة ورؤيتيا المستقبمية وخمصت الدراسة
إلى عدد من التوصيات كان من أبرزىا أىمية االتصاا الفعاا في إنجاح التخطيط االستراتيجي
وتةسين سموك الموارد البشرية في المنظمة وزيادة والئيح ليا
في دراسة  ) 6102( Ecungالتي تيدف إلى دراسة ا ر نظاح مشاركة المسؤولية عمى
عممية التخطيط االستراتيجي في الكميات الجامعية وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج
كان من أبرزىا ما يميز أنو يمكن إيجاد آلية قوية لةا المشكالت منطمقة من مبدأ توسيق
المسؤولية في التخطيط االستراتيجي مما يةقط قدرة المنظمة عمى التغمب عمى التغيرات
المتسارعة كما أن عدح فيح العاممين في المنظمة لمصطمةات تقاسح المسؤولية وعممية
التخطيط االستراتيجي يؤ ر عمى أداء إعداد وتنفيذ الخطط االستراتيجية واوصت الدراسة
بدىمية مشاركة الموارد البشرية في مرةمة التخطيط االستراتيجي لتةسين أدائيح بصورة
خاصة واألداء المؤسسي بصورة عامة
ىدفت دراسة  )6102( Wirkkulaإلى التعرف عمى عممية التخطيط االستراتيجي في
التعميح العالي من وجية نظر عمداء الكميات وخمصت نتائج الدراسة إلى إنو قبا عممية
التخطيط االسترات يجي البد من وجود التفكير االستراتيجي الذي يعد اليوية العامة
لالستراتيجية كما أن القيادة األكاديمية البد أن تكون مندمجة بشكا متكاما في التفاعا بين
االفراد وتفكيرىح
كما ىدفت دراسة  )6104( Pellowإلى إنشاء نظاح لمتعميح العالي ييدف إلى
التميز المؤسسي القائح عمى االختيارات االستراتيجية المؤسسية وخمصت النتائج إلى عدد من
النتائج كان من أىميا أن نموذج التخطيط االستراتيجي التفسيري ىو االفضا في التطبيط في
مؤسسات التعميح العالي لذا أوصت الدراسة بدىمية التخطيط االستراتيجي في إدارة السموك
التنظيمي لمعاممين في المنظمة بيدف الوصوا إلى التميز المؤسسي
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 :1 :3 :2تعكيب عمى الدراسات الشابكة:
بمراجعة االدبيات السابقة يتضح أن جميعيا ركزت عمى التخطيط االستراتيجي ومنيا ما
أىتح بالتخطيط االستراتيجي في مجاا التعميح العاح كدراسة يونس ( )6102ودراسة العمودي
( )6102و دراسة عيداروس ( )6104بينما أىتمت دراسات أخرى بالتخطيط االستراتيجي في
مجاا التعميح العالي م ا دراسة زعيبي ( )6105ودراسة  )6102( Ecungودراسة
 )6102( Wirkkulaودراسة  )6104( Pellowبينما اىتمت دراسة بالا ( )6102ودراسة
 )6102( Defifoبالتخطيط االستراتيجي في منظمات االعماا بصورة عامة بينما اقتصرت
دراسة ةمد ( )6102عمى أىمية التخطيط االستراتيجي في المنظمات النفطية وتتشابو
الدراسة الةالية مق الدراسات السابقة في اىتماميا بالتخطيط االستراتيجي واعتمادىا عمى
المنيج الوصفي التةميمي واستخداح العينات العشوائية بينما تنوعت المجتمعات في جميق
الدراسات لتشما المممكة العربية السعودية وجميورية مصر العربية وفمسطين والسودان
والدوا األوروبية والمدن األمريكية وتتفط الدراسة الةالية مق الدراسات السابقة في المنيج
المستخدح
ولكن ما يميز الدراسة الةالية عن الدراسات السابقة ىو ندرة الدراسات التي تربط بين
متغيرات الدراسة المتم مة في التخطيط االستراتيجي كمتغير مستقا والسموك التنظيمي كمتغير
تابق باإلضافة إلى ندرة الدراسات المطبقة عمى إدارات التعميح العاح أيضاً اختمفت الدراسة

الةالية عن الدراسات السابقة من ةيث قطاع التطبيط والفترة الزمنية التي سيتح التطبيط فييا

وبيئة التطبيط
وقد استفادت الدراسة الةالية من الدراسات في بناء اإلطار النظري وكذلك بناء أداءة
الدراسة
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 .3إجراءات الدراسة امليداٌية:
 :1 :3وٍوجية الدراسة:
بناء عمى طبيعة الدارسة واألىداف التي تسعى لتةقيقيا فقد أُستخدح المنيج الوصفي
التةميمي والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقق وييتح بوصفيا وصفاً دقيقاً
ويعبر عنيا تعبي ارً كيفياً وكمياً كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمق المعمومات المتعمقة

بالظاىرة من أجا استقصاء مظاىرىا وعالقاتيا المختمفة با يتعداه إلى التةميا والربط

والتفسير لموصوا إلى استنتاجات يبنى عمييا ةا مشكمة الدراسة واجابة اسئمتيا والتةقط من
فروضيا (عبد اهلل )P33 2018
2ز 6ز مجتمق وعينة الدراسةز تح اختيار جميق العاممين في إدارة التعميح بمةافظة
ادط وبمغ عددىح  22فرداً وقد استجاب من ىذه الفئة ( )64فرد بنسبة مئوية مقدارىا ما

يقارب ( )%22من المجتمق األصمي
2ز 2ز أداة الدراسةز

تح بناء أداة الدراسة من خالا الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة والتي كان
ليا األ ر الفعاا في تصميح االستبانة ةيث صممت خصيصاً لجمق البيانات بةيث تغطي

أسئمة االستبانة أسئمة وفرضيات الدراسة ةيث تح استخالص مراةا التخطيط االستراتيجي
وعناصر السموك التنظيمي من خالا اإلطار النظري ومن ح تح بناء استبانة التةكيح
وتضمنت االستبانة مقدمة تبين اليدف من االستبانة وطريقة اإلجابة عن عباراتيا والبيانات

األساسية واعتمد أسموب التةميا وفط مدرج خماسي واشتممت األداة عمى مةورينز
المةور األواز يتعمط بواقق تطبيط التخطيط اإلستراتيجي ومراةمة األربعوز (اإلعداد
التةميا التنفيذ الرقابة)
المةور ال انيز يتعمط بالسموك التنظيمي وادارتو (عناصر السموك التنظيمي الفردي
وعناصر السموك التنظيمي الجماعي)
وأعطي لكا فقرة من فقرات االستبانة وزناً مدرجاً لتقدير مدى التطبيط عمى الشكا

اآلتيز (عالية جداً =  4عالية =  5متوسطة =  2ضعيفة =  6ضعيفة جداً =  )0وقد
ةسبت النتائج من خالا قيمة المتوسط الةسابي عمى الدرجة القصوى ةيث ةددت النقاط

الفاصمة عمى التدرج من خالا (المدى األعمى – األدنى مقسوماً عمى ال ة مستويات)
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( )4-0÷2وذلك بغرض المقارنة بين المتوسطات ومدى التطبيط وبالتالي تح وصف
مستوى عبارات المتطمبات عمى الشكا اآلتيز من ( )6 22- 0ضعيفة من (– 6 25
 )2 22متوسطة من ( )4- 2 22عالية وبذلك تح تةميا نتائج األداة باستخداح برنامج
الةزمة اإلةصائية " "SPSSلمتوصا إلى نتائج الدراسة

 :4 :3صدق االستباٌة:
لمتدكد من أن االستبانة تقوح بقياس ما وضعت لقياسو ولمتعرف عمى مدى صدط أداة
الدراسة تح عرضيا عمى ( )01مةكمين من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات وفي ضوء
آراء المةكمين تح إعداد أداة الدراسة بصورتيا النيائية

 :1 :4 :3ثبات وصدق أداة الدراسة:
بعد التةقط من الصدط الظاىري تح تطبيط عينة استطالعية قواميا ( )64فرداً

لةساب كا من ال بات وصدط البناء لمتدكد من صالةية األداة لمتطبيط الميداني

تح استخداح طريقة الفا كرونباخ لقياس بات وصدط االستبانة وكانت النتائج كما
ىي مبينة في جدوا رقح ()0
اٌجذٚي :1
ٔزبئج اخزجبر اٌفب وزٔٚجبخ ٌم١بص ثجبد ٚصذق االطزجبٔخ
**اٌصذق
اٌثجبد
اٌعجبراد
اٌّحٛر
9.05
0. 90
72
اٌّحٛر األٚي :اٌزخط١ظ االطززار١ج.ٟ
9.02
9.05
72
اٌّحٛر اٌثبٔ :ٟاٌظٍٛن اٌزٕظّٟ١
9.00
0.96
55
اإلجّبٌٟ
**رُ حظبة اٌّحه ثبحزظبة جذر ٌّعبًِ اٌثجبد.
*اٌّصذر :إعذاد اٌجبحثخ .7979

يشير جدوا ( ) 0السابط إلى معامالت ال بات والصدط لعبارات االستبيان ةيث بمغ
معاما ال بات الكمي ( )1 22أي نسبة  %22وىي نسبة مرتفعة مما يعكس مدى بات
استجابات االستمارة وكذلك تشير معامالت الصدط إلى مدى اتساط العبارات ومن اليدف
الذي وضعت من أجمو بواقق  %22بالمعمومات الموجودة في فقرات االستبيان
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 :2 :4 :3اساليب املعاجلة اإلحصائية:
اعتمد في معالجة البيانات عمى البرنامج اإلةصائي لمعموح االجتماعية
((SPSSلتةميا بيانات الدراسة من خالا األساليب اإلةصائية التاليةز المتوسطات الةسابية
واالنةرافات المعيارية

 :3 :4 :3وعاجلة البياٌات:
تح ترميز البيانات لتةديد طوا الخاليا لمقياس لكرت الخماسي لمةاور الدراسة
فدصبح طوا الخاليا كما يميز
جدا
 -من  0إلى  0 22تم ا درجة منخفضة ً

 من  0 21إلى  6 42تم ا درجة منخفضة من  6 21إلى  2 22تم ا درجة متوسطة من  2 51إلى  5 02تم ا درجة عاليةجدا
 -من  5 61إلى  4تم ا درجة عالية ً

ٌ :4 :4 :3تائج الدراسة:

لةساب نتائج الدراسة تح ةساب النسب المتوسطات الةسابية واالنةرافات المعيارية
لمعرفة ميوا استجابات عينة الدراسة لمفرداتيا تجاه عبارات المةاور الرئيسة التي تتضمنيا
أداة الدراسة وكانت النتائج عمى النةو التاليز

 :5 :4 :3وٍاقظة اإلجابة عمى الشؤاه الرئيص التالي:
ما ىو واقق تطبيط التخطيط االستراتيجي في مكتب التعميح بمةافظة ادط؟
لإلجابة عمى سؤاا الدراسة الرئيس السابط استخدمت المتوسطات الةسابية واالنةرافات
المعيارية لمةور التخطيط االستراتيجي و كانت النتائج كما في الجدوا التاليز
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اٌجذٚي :7
اٌّزٛططبد اٌحظبث١خ ٚاالٔحزافبد اٌّع١بر٠خ ٌٛالع رطج١ك اٌزخط١ظ االطززار١ج ٟثّىزت إدارح اٌزعٍُ١
ثّحبفظخ ثبدق ِٓ ٚجٙخ ٔظز عٕ١خ اٌذراطظ
اٌّحٛر األٚي :اٌزخط١ظ االطززار١جٟ
اٌّزحٍخ األ :ٌٝٚاإلعذاد
د اٌعجبراد
1
7
3
5
5
6
2
0
د
0
19
11
17
13
15
15
16
د
12
10
10
79

اٌّزٛطظ
اٌحظبثٟ
رٛضع ِ١شأ١بد رمذ٠ز٠خ أثٕبء إعذاد خطخ إدارح اٌزعٍ ُ١رشًّ جّ١ع 4.22
أٚجٗ أٔشطخ اإلدارح.
٠زُ إعذاد أ٘ذاف اطززار١ج١خ رٛاسْ ث ٓ١األ٘ذاف لص١زح ٚطٍ٠ٛخ األجً 3.51
رم َٛإدارح اٌزعٍ ُ١ثئعذاد خطخ إطززار١ج١خ ِىزٛثخ عٓ فززح سِٕ١خ 3.76
ِحذدح ِظزمجٍ١خ
4.32
رزاع ٟاإلِىبٔ١بد اٌذاخٍ١خ إلدارح اٌزعٍ ُ١عٕذ ٚضع األ٘ذاف
٠زاع ٟعٕذ إعذاد اٌخطخ االطززار١ج١خ ِزٔٚزٙب ثح١ث ّ٠ىٓ رعذٍٙ٠ب 4.12
وٍّب اطزحذثذ ظزٚف جذ٠ذح.
4.18
رّزبس عٍّ١خ اٌزخط١ظ االطززار١ج ٟإلدارح اٌزعٍ ُ١ثأٔٙب ِظزّزح
رزُ ص١بغخ األ٘ذاف اإلطززار١ج١خ أثٕبء إعذاد اٌخطخ االطززار١ج١خ 3.96
ثبٌّٛضٛع١خ اٌز ٟرعىض ل١بص وفبءح ا٢داء ٌٍّٛظف.ٓ١
٠شبرن جّ١ع ِٛظف ٟإدارح اٌزعٍ ُ١ف ٟص١بغخ األ٘ذاف اإلطززار١ج١خ 3.84
أثٕبء إعذاد اٌخطخ االطززار١ج١خ.
اٌّزحٍخ اٌثبٔ١خ :رحٍ ً١اٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ ٚاٌخبرج١خ
َ .ح
اٌعجبراد
ٛ٠جذ لظُ ِظئٛي ف ٟإدارح اٌزعٍ ُ١عٓ جّع ٚرحٍ ً١اٌج١بٔبد عٓ اٌج١ئخ 3.61
اٌخبرج١خ
رحًٍ ث١بٔبد اٌّزغ١زاد ف ٟاٌج١ئخ اٌخبرج١خ ٌزحذ٠ذ رأث١ز٘ب عٍ3.35 ٝ
إٌّظّخ.
٠زُ رحذ٠ذ اٌفزص ف ٟاٌج١ئخ اٌخبرج١خ اٌزّ٠ ٟىٓ ٌإلدارح االطزفبدح 3.22
ِٕٙب.
رحذد اٌزٙذ٠ذاد ف ٟاٌج١ئخ اٌخبرج١خ اٌز ٟرٕذر ثبٌخطز ٚرظزٍشَ لزاراد 3.22
ِالئّخ ٌزجٕجٙب.
رظزع ٓ١اإلدارح ثّظزشبرِ ٓ٠زخصص ٓ١ف ٟرحٍ ً١اٌزغ١زاد ف ٟاٌج١ئخ 3.62
اٌخبرج١خ ٚرم٘ ُ١١ذٖ اٌزغ١زاد.
3.00
ٌزحذ٠ذ االطززار١ج١خ اٌّالئّخ ٌإلدارح رحًٍ إِىبٔبرٙب اٌّبٌ١خ.
3.25
ٌزحذ٠ذ االطززار١ج١خ اٌّالئّخ ٌإلدارح رحًٍ إِىبٔبرٙب اٌجشز٠خ.
5.91
ٌزحم١ك أ٘ذاف اإلدارح اٌّخطظ ٌٙب رحذد ٔمبط اٌمٛح اٌّزٛافزح ٌذٙ٠ب.
اٌّزحٍخ اٌثبٌثٗ :اٌزٕف١ذ
َ.ح
اٌعجبراد
رزجٕ ٝاإلدارح اٌعٍ١ب ثئدارح اٌزعٍ ُ١اٌخطخ االطززار١ج١خ ٚاٌظ١بطبد 3.59
اٌّزعٍمخ ثٙب.
3.06
ٛ٠جذ رِّ ً٠ٛبٌ ٟوبفٌ ٟزٕف١ذ االطززار١ج١خ
رحزص اإلدارح عٍ ٝاخز١بر ِٛارد ثشز٠خ ِؤٍ٘خ ٌزٕف١ذ اٌخطخ 3.56
االطززار١ج١خ
رحزص إدارح اٌزعٍ ُ١عٍِ ٝجذأ اٌّزٔٚخ ف ٟرٕف١ذ اٌخطخ االطززار١ج١خ5.92 .
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االٔحزاف
اٌّع١برٞ
0‚70
1.08
0.96
0.76
0.82
0.74
0.79
0.79
اَْ .
9.00
9.01
9.01
9.01
1.11
9.01
9.02
9.26
اَْ .
9.030
9.072
1.96
9.07
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 71رعًّ إدارح اٌزعٍ ُ١عٍ ٝرذر٠ت اٌّٛظفٌ ٓ١زّٕ١خ ِٙبرار ُٙاٌّطٍٛثخ 3.61
ٌزٕف١ذ اإلطززار١ج١خ.
3.00
٠ 77عذ اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١إلدارح اٌزعٍ ُ١ثطز٠مخ رالئُ رٕف١ذ االطززار١ج١خ.
 73رعزّذ إدارح اٌزعٍ ُ١عٍِٕٙ ٝج١خ ٚاضحخ رعًّ عٍِ ٝمبِٚخ اٌزغ١١ز 3.25
أثٕبء اٌزٕف١ذ.
اٌّزحٍخ اٌزاثعٗ :اٌزلبثخ
َ .ح
د اٌعجبراد
 75رعذ اٌزلبثخ رعبِ ْٚشززن ث ٓ١جّ١ع اٌّٛظف ٓ١ف ٟاإلدارح ِٓ أجً 3.63
رحم١ك األ٘ذاف اٌّزطِٛخ ٚرٕف١ذ اٌخطخ االطززار١ج١خ.
ٌ 75زم ُ١اإلدارح ِذ ٜرٕف١ذ خططٙب االطززار١ج١خ ٚرحم١ك أ٘ذافٙب ،رضع 3.25
جذٚالً سِٕ١ب ً ٌذٌه.
3.53
 76رٙزُ اإلدارح ف ٟاٌخطخ االطززار١ج١خ ثّزالجخ ط١ز اٌعًّ.
3.03
 72رظزخذَ اإلدارح اٌزمبر٠ز اٌذٚر٠خ ٌّزالجخ عًّ ِٕظٛثٙ١ب.
3.25
اٌّزٛطظ اٌحظبثٚ ٚ ٟاالٔحزاف اٌّع١برٌٍّ ٞحٛر األٚي وىً:
*اٌّصذر :إعذاد اٌجبحثخ .7979

1.920
9.092
9.076
اَْ .
9.010
9.076
1.955
9.010
9.66

يالةظ من الجدوا ( )6أن متوسط بنود العبارات الواردة في مةور واقق تطبيط
التخطيط االستراتيجي في مكتب تعميح مةافظة ادط جاء بواقق متوسط ةسابي ( ) 2 25
وىو يقق ضمن الدرجة العالية ةسب الترميز المذكور سابقاً كما أن جميق عبارات ىذا

المةور جاءت بمتوسط ةسابي يترواح بين ( )2 41 5 66ضمن الدرجة العالية والعالية
جداً ولح تقق أي من العبارات في المستويات المتوسطة أوالمنخفضة مما يبرىن عمى أن
مكتب التعميح بمةافظة ادط يعما عمى تطبيط الخطة اإلستراتيجية في العما وىذا يبرىن عمى

أن اإلدارة العميا بمكتب إدارة التعميح بمةافظة ادط يدركون أىمية تنفيذ الخطط اإلستراتيجية
في إنجاح العما المؤسسي

 :6 :4 :3اختبار فرضية الدراسة الرئيص:
والختبار فرضية الدراسة الرئيس والتي تنص عمىز توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين
التخطيط اإلستراتيجي وادارة السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط
فالبد من اختبار الفرضيات الفرعية األربعة المنب قة منيا والتي تنص عمىز

الفرضية الفرعية األوىل:
• توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة اإلعداد في التخطيط االستراتيجي وبين إدارة
السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط
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الفرضية الفرعية الجاٌية:
• توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة التةميا في التخطيط االستراتيجي وبين إدارة
السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط

الفرضية الفرعية الجالجة:
• توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة التنفيذ في التخطيط االستراتيجي وبين إدارة
السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط

الفرضية الفرعية الرابعة:
• توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة الرقابة في التخطيط االستراتيجي وبين إدارة
السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط
ةيث تح اةتساب عالقات االرتباط بين مراةا التخطيط اإلستراتيجي وادارة السموك التنظيمي
كما يميز
الختبار الفرضية الرئيس تح ربط الفقرات التي تخص المتغيرين من خالا تطبيط
معاما ارتباط كنداا ولمتةقط من معنوية العالقة جرى اختبار معاما ارتباط كنداا بمقياس
( )Tكما يظير في الجدوا التاليز
اٌجذٚي :3
اخزجبر عاللخ االررجبط ثِ ٓ١زاحً اٌزخط١ظ االطززار١جٚ ٟإدارح اٌظٍٛن اٌزٕظّٟ١
اٌمّ١خ
اٌمّ١خ
لّ١خ االررجبط ث ٓ١درجخ
اٌّزغ١زاد
اٌجذ١ٌٚخ
اٌحز٠خ اٌّحظٛثخ
ادارح اٌظٍٛن
ٌـ ()t
ٌـ ()t
اٌزٕظّٟ١
7.956
3.03
75
9.571
ِزحٍخ اإلعذاد
ٌٍزخط١ظ االطززار١جٟ
7.956
7.56
75
9.59
ِزحٍخ اٌزحًٍ١
ٌٍزخط١ظ االطززار١جٟ
7.956
3.25
75
0.50
ِزحٍخ اٌزٕف١ذ
ٌٍزخط١ظ االطززار١جٟ
7.956
7.23
75
9.50
ِزحٍخ اٌزلبثخ
ٌٍزخط١ظ االطززار١جٟ

*المصدر إعداد الباة وز 6161
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اٌّعٕ٠ٛخ
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ِعٕٞٛ
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اختبار الفرضية األوىل:
نصت الفرضية األولى عمى انو " توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة اإلعداد
في التخطيط اإلستراتيجي وادارة السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط "
يشير جدوا ( )2الى ان ىناك عالقة ارتباط معنوية بين مرةمة اإلعداد اإلستراتيجي
وادارة السموك التنظيمي إذ بمغت ( )0.521وىي قيمة تعكس وجود عالقة إيجابية ذات داللة
إةصائية بمستوى قة ( )%24إذ يعزز ىذا االرتباط أىمية مرةمة اإلعداد لمتخطيط في إدارة
السموك التنظيمي مما يؤكد ذلك أن قيمة  tالمةسوبة بمغت ( )3.83وىي أكبر من قيمة t
الجدولية ( )2.056عند مستوى معنوية ()%4

اختبار الفرضية الفرعية الجاٌية:
نصت الفرضية الفرعية ال انية عمى انو " توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة
التةميا اإلستراتيجي وادارة السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط"
يتضح من جدوا ( ) 2أن ىناك عالقة ارتباط معنوية بين مرةمة التةميا في التخطيط
اإلستراتيجي وادارة السموك التنظيمي إذ بمغت بينيما ( )0.40وىي قيمة متوسطة تعني
وجود عالقة إيجابية ذات داللة إةصائية بمستوى قة ( )%95وتدا ىذه العالقة عمى أنو
كمما زادت اىتماح المنظمة المبةو ة بتةميا بئتُيا الداخمية والخارجية أدى ذلك الى االرتقاء
بمستوى السموك التنظيمي أما قيمة  tالمةسوبة ( )2.56وىي أكبر من  tالجدولية
( )2.056عند مستوى معنوية (.)%5

اختبار الفرضية الفرعية الجالجة:
نصت الفرضية الفرعية ال ال ة عمى أنوز توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة
التنفيذ اإلستراتيجي وادارة السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط"
يشير جدوا ( )2الى ان ىناك عالقة ارتباط معنوية بين مرةمة التنفيذ في التخطيط
اإلستراتيجي وادارة السموك التنظيمي إذ بمغت ( )41 1وىي عالقة قوية تعكس وجود عالقة
إيجابية ذات داللة إةصائية بمستوى قة ( )%24وتفسر ىذه العالقة أنو كمما تح تنفيذ
الخطة اإلستراتيجية كمما أدى ذلك إلى زيادة قدرة المنظمة عمى إدارة السموك التنظيمي وىي
عالقة ذات داللة معنوية إذ بمغت قيمة  tالمةسوبة بمغت ( )2 25وىي أكبر من قيمة t
الجدولية ( )6 142عند مستوى معنوية ()%4
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اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
نصت الفرضية الفرعية الرابعة عمى أنوز توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة
الرقابة اإلستراتيجية وادارة السموك التنظيمي بمكتب التعميح بمةافظة ادط"
يشير جدوا ( ) 2الى ان ىناك عالقة ارتباط معنوية بين مرةمة الرقابة في التخطيط
اإلستراتيجي وادارة السموك التنظيمي إذ بمغت ( )1 52وىي عالقة قوية تعكس وجود عالقة
إيجابية ذات داللة إةصائية بمستوى قة ( )%24عند مستوى معنوي ( )%4وتفسر ىذه
العالقة أنو كمما تمت الرقابة اإلستراتيجية كمما أدى ذلك إلى زيادة قدرة المنظمة عمى إدارة
السموك التنظيمي وىي عالقة ذات داللة معنوية إذ بمغت قيمة  tالمةسوبة ( )6 22وىي
وبناء عمى ذلك يؤكد
أكبر من قيمة  tالجدولية ( )6 142عند مستوى معنوية ()%24
ً
وجود عالقة ذات داللة إةصائية بين مرةمة الرقابة اإلستراتيجية وادارة السموك التنظيمي
بمكتب التعميح بمةافظة ادط
وبما أنو تح قبوا الفرضيات الفرعية األربعة المنب قة من الفرضية الرئيس لذا تقبا
الفرضية الرئيس (توجد عالقة ذات داللة إةصائية بين التخطيط اإلستراتيجي وادارة السموك
التنظيمي)
وىذا يدا عمى وجود عالقة ذات داللة إةصائية إيجابية بين التخطيط اإلستراتيجي وادارة
السموك التنظيمي فتطبيط التخطيط اإلستراتيجي والعما بو يعد عاما فعاا في إدارة السموك
التنظيمي في المن ظمة ةسب ما أظيرتو نتائج الدراسة وىذا ما يتوافط مق أدبيات الدراسة
ةيث أن مراةا التخطيط االستراتيجي المختمفة من إعداد وتةميا لمبيئة الداخمية والخارجية
لممنظمة وتنفيذ لمخطة االستراتيجية ورقابة يؤدي إلى تغيير في سموك العاممين تغيي ارً إيجابياً
السيما عند إشراكيح في وضق الخطط االستراتيجية التي تؤدي إلى تةقيط أىداف المنظمة

.4اخلامتة والتوصيات:
اوضةت النتائج السابقة بدن واقق تطبيط التخطيط االستراتيجي في مكتب تعميح
مةافظة ادط يعد عالي كما أنو يوجد عالقة معنوية ذات تد ير إيجابي بين التخطيط
االستراتيجي وادارة السموك التنظيمي بالمكتب وىذه النتائج تتفط مق نتائج دراسة بالا
( )6102ودراسة زعيبي ( )6105بدن ىناك أ ر إيجابي لم قافة التنظيمية عمى كفاءة األداء
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كما أن ال قافة التنظيمية لممنظمات تتد ر ببيئة المنظمة الداخمية من ضغوط عما وصراع
تنظيمي و أن بعض عناصر البيئة الداخمية لممنظمة يعدا السموك التنظيمي كما اوضةت
دراسة زعيبي ( )6105بدن التخطيط االس تراتيجي يؤ ر عمى أداء المنظمة كما اتفقت نتائج
الدراسة الةالية بدراسة  )6102( Defifoبدىمية التخطيط االستراتيجي فتةسين سموك
الموارد البشرية في المنظمة
بناء عمى ما سبط خمصت الدراسة بعدد من التوصيات كما يميز
ً
 عمى المنظمات أن تعما عمى مشاركة الموظفين في عممية التخطيط االستراتيجي
لتةسين أدائيح بصورة خاصة واألداء المؤسسي بصورة عامة
 لموصوا لمتميز المؤسسي عمى المنظمة اإلىتماح بالتخطيط االستراتيجي كدداة تساعد في
إدارة السموك التنظيمي لمعاممين في المنظمة
 عمى المنظمة اإلىتماح بتخطيط وتصميح ىياكميا التنظيمية خالا مرةمة إعداد الخطة
االستراتيجية معتمدةً في ذلك عمى أسس عممية وعممية مق وضق الموائح التنظيمية التي
تةدد مياح وصالةيات كا فرد في المنظمة

 ضرورة تعزيز بيئة العما الداخمية اإليجابية لتةسين السموك التنظيمي لألفراد في
المنظمة وذلك خالا مرةمة تةميا البيئة الداخمية في عممية التخطيط االستراتيجي ةيث
يتح تعزيز نقاط القوة في البيئة الداخمية والعما عمى تةسين نقاط الضعف مما يؤ ر إيجاباً
عمى سموك العاممين في المنظمة

 ضرورة اىتماح المسئولين في المنظمات عمى اختالف مستوياتيح الوظيفية بعناصر
السموك التنظيمي الفردي والجماعي ةيث إن جميق ىذه العناصر تؤ ر إما إيجاباً أو سمباً
عمى تةقيط أىداف الخطط االستراتيجية

 من أجا تةقيط سموك تنظيمي فعاا يةقط مبادئ العالقات اإلنسانية لدى كافة الموظفين
مما يساعد عمى رفق كفاءة وفعالية األداء لدييح ويعما عمى تةقيط األىداف والغايات
التي تخص المن ظمة والعاممين بيا عمى ةد سواء عمى إدارة المنظمة أن تقوح بالتركيز
عمى السموك التنظيمي الذي ينسجح مق قافتيا وذلك من خالا البرامج التدريبية الخاصة
بذلك وأيضاً من خالا الموائح والنشرات الداخمية التي تصدرىا إدارة المنظمة بيدف
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توعية العاممين بدىمية السموك التنظيمي الفعاا وأ ره عمى مستوى تةقيط أىداف التخطيط
اإلستراتيجي
 رسح استراتيجيات فاعمة لمةد من مظاىر اليدر والضياع في الموارد واإلمكانات البشرية
 االستمرار بممارسة وتطبيط عممية التخطيط االستراتيجي من قبا المؤسسات بصورة عامة
والمؤسسات التعميمية بصورة خاصة باعتبارىا أداة إدارية تساعد المؤسسا ت عمى التكيف
والتدقمح مق ظروف بيئتيا الداخمية والخارجية وتطوير موردىا البشري
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أوالً :املراجع العربية:
الحمود ،منى (" :)8106التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن –دراسة تطبيقية

عمى مركز التدريب المجتمعي وادارة األزمات ،"-الدبموم الميني في إدارة منظمات المجتمع المدني،
الجامعة االسالمية ،غزة ،فمسطين ،ص.06 :
السيد ،إسماعيل محمد ( :)8107اإلدارة اإلستراتيجية :مفاىيم وحاالت تطبيقية،ط  ،3دار وائل
لمنشر ،عمان.

الشافعي ،حسن أحمد والغضاب ،عبد اهلل ( :)8108التخطيط والتخطيط االستراتيجي وعالقتو

ب (االمكانيات – اتخاد القرار – أسباب فشمو) بالمؤسسات الرياضية ،الطبعة األولى ،دار الوفاء
لمطباعة والنشر ،االسكندرية.
العمودي ،عمى حسين ( :)8105درجة توافر متطمبات التخطيط اإلستراتيجي المدرسي ودرجة

أىميتيا وذلك من وجية نظر الييئة التعميمية في المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة (رسالة ماجستير
غير منشورة) .جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.
القرني ،عبد الخالق محمد مانع" .) 8108 ( .التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميم العالي
بمحافظة الطائف (تصور مقترح)" ،رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية والتخطيط غير منشورة ،قسم
اإلدارة التربوية والتخطيط ،غزة ،فمسطين.

المرسى ،إدريس وثابت ،عبد الرحمن ( :)8105السموك التنظيمي (نظريات ونماذج وتطبيق

عممي إلدارة السموك في المنظمة) ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
بالل ،عبد الحق ( :)8106دور السموك التنظيمي في أداء منظمات األعمال :بيئة المنظمة
الداخمية كمتغير معدل .جامعة السودان لمعموم والتكنموجيا ،الخرطوم ،السودان.

حمد ،منال ( :)8107التخطيط االستراتيجي وأثره عمى أداء الموارد البشرية لقطاع النفط دراسة

حالة (شركة سودابت) .قسم إدارة األعمال ،جامعة الرباط ،المغرب.
زعيبي ،رحمة ( :)8102أثر التخطيط االستراتيجي في أداء مؤسسات التعميم العالي الجزائرية
(من منظور بطاقة األداء المتوازن) دراسة حالة جامعة محمد خيضر بسكرة .كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير ،قسم عموم التسيير .جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.

عبدالباقي ،صالح ( :)8103مبادئ السموك التنظيمي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.10 ،
عبد الرزاق ،رمضان ( :)8108التخطيط االستراتيجي .القاىرة ،جامعة اإلسكندرية.
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 مدى االلتزام بمنيج سيجما ستة في ضبط جودة التدقيق الداخمي (دراسة:)2018(  ىبة،عبداهلل
تطبيقية
. غزة، الجامعة اإلسالمية.)عمى المصارف العاممة في قطاع غزة

 "واقع التخطيط االستراتيجي في قطاع المقاوالت –دراسة:)8103( . سمر رجب،عطا اهلل
 الجامعة، رسالة ماجستير في إدارة األعمال غير منشورة،"ميدانية عمى شركات المقاوالت في قطاع غزة
. فمسطين، غزة،االسالمية
 مكتبة عين، القاىرة. السموك التنظيمي:)8101(  أحمد، صديق محمد وعبد اليادي،عفيفي

.شمس

 إدارة عممية التخطيط االستراتيجي كمدخل لفعالية اإلدارة: ) 8103 (  احمد محمد،عيداروس
 ص،)2(  العدد،)00(  المجمد، جامعة حموان،  مجمة دراسات تربوية واجتماعية،المرتكزة إلى المدرسة
.)841-881( ص
.1 ط، الدار الجامعية، مصر. السموك التنظيمي:)8101(  أجمد،ماىر

 توظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في محافظات:)8107(  نزيو،يونس
. فمسطين، غزة، كمية التربية بالجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة في اإلدارة التربوية.غزة
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