
 المستخلص

الرؤية األستراتيجية وتأثيرها في ادارة البيئة وقيادة التغيير التنظيمي )دراسة تطبيقية خالدية مصطفى عطا. 

الجامعة المستنصرية : كلية االدارة  -في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( )اطروحة دكتوراه(.

 .0202واالقتصاد : قسم االقتصاد ، 

 

إلستراتٌجٌة من الموضوعات المهمة فً حقل اإلدارة اإلستراتٌجٌة التً لها دور كبٌر وفاعل فً تحدٌد تعدٌّ الرؤٌة ا
سلوكٌات التعامل مع البٌئة وقٌادة التغٌٌر التنظٌمً ولذلك تفاعلت ثالثة متغٌرات لتشكٌل اإلطار الفكري والفلسفً لهذه الدراسة 

دة التغٌٌر التنظٌمً( والتً انطلقت من عدة تساوالت عامة وخاصة، وقد اثٌرت وهً )الرؤٌة اإلستراتٌجٌة وإدارة البٌئة وقٌا
التساؤالت العامة لتحدٌد مستوى متغٌرات الدراسة والتساؤالت الخاصة عبرت عن مشكلة الدراسة، كان الهدف من إالجابة عنها 

ات الحدٌثة على البٌئة العربٌة عامة والبٌئة استجالء الفلسفة النظرٌة والمرامً الفكرٌة لهذه المتغٌرات كونها من الموضوع
العراقٌة خاصة ولتحدٌد مستوى متغٌرات الدراسة وأختبار فرضٌاتها تم استخدام عدد من األسالٌب األحصائٌة الالمعلمٌة فً 

ة بالوسط ( والمتمثلSPSS ver-10تحلٌل ومعالجة البٌانات والمعلومات وذلك باالعتماد على البرامج إالحصائٌة الجاهزة )
لقٌاس طبٌعة  Spearmanالحسابً، اإلنحراف المعٌاري، األهمٌة النسبٌة لبٌان مستوى المتغٌرات، ومعامل أرتباط الرتب 

 Multipleواإلنحدار المتعدد  Simple linear regressionالعالقة بٌن متغٌرات الدراسة، ومعامل إإلنحدار الخطً البسٌط 
regression ( مسؤوالً على مستوى القٌادات اإلدارٌة العلٌا 64لقٌاس عالقات التأثٌر. معتمدة اإلستبانة كأداة للقٌاس من قبل )

من هم بمرتبة )درجة خاصة، وكٌل، مستشار، مدٌر عام، معاون مدٌر عام، رئٌس قسم( فً مركز وزارة التعلٌم العالً والبحث 
تأصٌل فكري لطبٌعة متغٌرات الدراسة مستنده الى جهد تطبٌقً من خالل تطبٌق العلمً. تكمن أهمٌة الدراسة فً تقدٌمها 

 المفاهٌم النظرٌة فً المٌدان العملً. 
 توصلت الدراسة الى مجموعة من اإلستنتاجات كان من ابرزها: 

عاٍل وبدرجات قوة تتمتع الوزارة برؤٌة ستراتٌجٌة وقدرة على إدارة البٌئة الخارجٌة وقٌادة التغٌٌر التنظٌمً بمستوى  .1
 متفاوته.

 تؤثر الرؤٌة اإلستراتٌجٌة فً إدارة البٌئة الخارجٌة وقٌادة التغٌٌر التنظٌمً.  .2
 وخرجت الدراسة بجملة من التوصٌات أهمها:

"اإلهتمام بالقدرات والكفاءات القٌادٌة القادرة على تعزٌز شعور العاملٌن بضرورة التغٌٌر وتوعٌتهم بأهمٌته بالشكل الذي 
 رؤٌة اإلستراتٌجٌة فً الوزارة".جعلهم قادرٌن على قٌادة التغٌٌر برغبة ومسؤولٌة عالٌتن ضمن توجهات الٌ

 


