املهارات القيادية وتأثريها يف التخطيط االسرتاتيجي:حبث
تطبيقي يف وزارة التخطيط

أ.م.د.فاضل محد القيسي  /كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد
الباحث /زيد خوام حممود /كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد
املستخهص

تناكؿ البحث الحالي"الميارات القيادية كتأثيرىا في التخطيط االستراتيجي" إذ يحضى مكضكعي الميارات

القيادية كالتخطيط االسػتراتيجي بأىميػة متزايػدي فػي الكلػت الحاضػره ل كنيمػا مػف المكاضػي الحديثػة نكعػا مػاه
التي ليا تأثير بالغ في نجاح المنظمات..

ييػػدؼ ىػػذ ا البحػػث الػػى م رفػػة مػػا الميػػارات القياديػػة المت ػكافري فػػي كزاري التخطػػيط ال راليػػة كمػػا ىميػػا

للكزاريه كم رفة ال اللة كالتػأثير بػيف الميػارات القياديػة كالتخطػيط االسػتراتيجيهتـ االسػت انة بنظػاـ اؿ )SPSS

اإلحصائي للكصكؿ الى النتائج هكتػـ اختيػار كزاري التخطػيط للبحػث الميػدانيهفي ػؿ مػف مقػر الػكزاري كالجيػاز
المر زم لإلحصاء كمر ز التطكير اإلدارم) ك اف مجتمػ الدراسػة م ػكف مػف ك يػؿ كزيػر ه مػدير عػاـ هم ػاكف

مػػدير عػػاـ هرئػػيس لسػػـ) كعػػددىـ  )89اال اف عػػدد االسػػتبيانات الم ػػادي انػػت  )73استبانوهصػػي ت فرضػػة
ارتبػػاط رئيسػػة بػػيف الميػػارات القياديػػة كالتخطػػيط االسػػتراتيجي يتمػػرع منيػػا رب ػ فرضػػيات فرعيػػة ه مػػا صػػي ت
فرضية تأثير بيف الميارات القيادية كالتخطيط االستراتيجي يتمرع منيا ػؿ ربػ فرضػيات تػأثير فرعيػة هكتكصػؿ
البحث الى اف جمي فرضيات االرتباط كالتأثير بيف المت يرات الرئيسة كالمرعية ىي لكيػة كذات داللػو م نكيػة ه

ما كصى البحث ب دد مف التكصيات ىميا:التأ يد على ىمية الميارات القيادية في الكزاري لما ليا تأثير بػالغ

في التخطيط االستراتيجيهكعدـ التر يز على مياري دكف خرل بػؿ اسػتخداـ جميػ الميػارات القياديػة فػي جميػ

المسػػتكيات اإلداريػػةهكت ثيؼ عقػػد النػػدكات كالم ػ تمرات كال ػدكرات التدريبيػػة حػػكؿ مكضػػكعي الميػػارات القياديػػة
كالتخطيط االستراتيجيه كالتأ يد على فرؽ ال مؿ مف اجؿ تبادؿ الخبرات كالميارات.
املصطهحات انزئيسية نهبحث /الميارات القيادية  -التخطيط االستراتيجي  -كزاري التخطيط.

*بحث مستؿ عف رسالة ماجستير
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ت ػد القيػػادي فػػي الكلػت الػراىف ال صػػا كيػػرياف الحيػاي فػػي المنظمػػات ال امػػة كالخاصػة افػػو علػػى حػػدا
سكاءه كنيا القاعدي األساس ل ؿ األنيطة كاألعماؿ في افػة المنظمػاتهكم التطػكر الت نلػكجي الحاصػؿ فػي
افة ارجاء ال الـ كىبكا رياح الثكري الم رفيػة اليائلػة فػي الكلػت الحاضػرهمما اسػتكجا األمػر األىتمػاـ بػرس

المػػاؿ البيػػرم كالمحافظػػة عليػػة مػػف خػػالؿ كجػػكد لػػادي الكيػػاء يتمت ػػكف بالصػػمات كالميػػارات القياديػػة الم الػػة
كال م ػ ي مػػف اجػػؿ مكا بػػة التطػػكر الت نلػػكجي كالثػػكري الم رفيػػة اليائليف.لػػذا تػػـ التطػػرؽ الػػى الميػػارات القياديػػة

كالتخطيط االستراتيجي كم رفػة ال اللػة كالتػأثير بينيمػا.يت كف البحػث الحػالي مػف رب ػة محػاكر رئيسػةهالمحكر
األكؿ يضـ منيجية البحث كدراسات سابقةه كالمحكر الثاني يتضمف االطػار النظػرم للمت يريفهكالمحػكر الثالػث

لتحليؿ كتمسير نتائج البحثهك خي ار المحكر الراب لالستنتاجات كالتكصيات .

املبحث االول/منهدية انبحث ودراسات سابقة

اوال/منهدية انبحث

-1مشكهة انبحث

اف عػػدـ ادراؾ المػػديريف فػػي المنظمػػات ال امػػة ألىميػػة الميػػارات القياديػػة كتأثيرىػػا فػػي التخطػػيط األسػػتراتيجيه
يمثؿ مي لة البحثهاذ اف م ض ؼ في ميارات القػادي اإلداريػيف فػي كزاري التخطػيط سػكؼ يػن س سػلبا علػى
التخطيط االستراتيجي فييػا هاف الميػارات القياديػة كالتخطػيط األسػتراتيجي ىمػا مت يػريف اساسػياف كميمػيف فػي
مجػػاؿ األداري كال مػػػؿ األدارم كيسػػػتحقاف البحػػػث كسػػػبر اتكارىمػػاهكل رض تػػػأطير ميػػػ لو البحثهالبػػػد اف تثػػػار

التساكالت االتية:

ا -ما مدل ادراؾ القادي اإلدارييف في المنظمة المبحكثة ألىمية الميارات القيادية كمامدل م رفتيـ بأب ادىا؟

ا -ما مدل ادراؾ القادي اإلدارييف في المنظمة المبحكثة للتخطيط اإلستراتيجي ك ب اده؟
ج -ما مستكل ال اللة كالتأثير للميارات القيادية في التخطيط اإلستراتيجي ؟

-2اهمية انبحث

كيم ف اجماؿ اىمية البحث بالنقاط االتية:

ا -تبػػرز اىميػػة ىػػذا البحػػث مػػف انيػػا ر ػػزت علػػى يػػريحة ساسػػية كميمػػة مػػف ال ػػامليف فػػي كزاري التخطػػيط
ال راليةهىي القيادات االداريةه كنيا المحرؾ األساس للتخطيط االستراتيجي.

ا -ي د ىذا البحث كبحسا اطالع الباحث مف اكائؿ البحكث التػي تناكلػت مكضػكع الميػارات القياديػة كتأثيرىػا
على التخطيط األستراتيجي في كزاري التخطيط ال رالية.

ج -مػػف المم ػػف اف ي ػػكف ىػػذا البحػػث ميمػػا للقيػػادات الحاليػػة فػػي الػػكزاري المبحكثػػوه مػػف اجػػؿ تصػػحي نقػػاط
الض ؼ في مياراتيـ القيادية كت زيز نقاط القكي.

ء -مف المم ف اف ي ػد ىػذا البحػث ميمػا للقيػادات المسػتقبلية فػي الػكزاري المبحكثػوه مػف اجػؿ صػقؿ مػكاىبيـ
كمياراتيـ القيادية.

 -3هذف انبحث
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ييػدؼ ىػذا البحػػث الػى م رفػة الميػػارات القياديػة المتػكفري لػػدل القيػادات فػي كزاري التخطػػيط ال راليػة كاثرىػا فػػي
التخطيط األستراتيجي كذلؾ مف خالؿ ما يأتي مف األىداؼ-:

ا -م رفة تأثير الميارات القيادية على التخطيط األستراتيجي كال اللة بينيما مف كجية نظر المبحكثيف.

ا -الت رؼ على الميػارات القياديػة المسػتخدمة فػي كزاري التخطػيط ال راليػة مػف كجيػة نظػر المبحػكثيف كمػا ىػي اال ثػر
استخداما مف كجو نظر المبحكثيف في كزاري التخطيط ال رالية.

ج -الت رؼ على التخطيط األستراتيجي كاب اده مف كجية نظر المبحكثيف في كزاري التخطيط ال رالية .

 -4خمطط انبحث

املهارات القيادية

املهارات
الذاتية

الرسالة

الي ؿ مف إعداد الباحثيف

املهارات

املهارات

األهداف

التحليل

الفكزية

الفنية

املهارات

اإلنسانية

اخليار

االسرتاتيجي

التخطيط االسرتاتيجي

 -5فزضيات انبحث

ييمؿ البحث فرضيتيف رئيستيفه تتمرع منيا عدي فرضيات فرعية ىي-:

انفزضييية انزئيسيية ا وى /تكجػػد عاللػػة ارتبػػاط ذات داللػػة م نكيػػو بػػيف الميػػارات القياديػػة كالتخطػػيط األسػػتراتيجيه
كينبثؽ مف ىذي المرضية الرئيسة رب فرضيات فرعية ك ما يأتي-:

ا -تكجد عاللة ارتباط ذات داللة م نكية بيف الميارات الذاتية ك اب اد التخطيط األستراتيجي.

ا -تكجد عاللة ارتباط ذات داللو م نكية بيف الميارات المنية ك اب اد التخطيط األستراتيجي.

ج -تكجد عاللة ارتباط ذات داللة م نكية بيف الميارات الم رية ك اب اد التخطيط األستراتيجي.

ء -تكجد عاللة ارتباطية ذات داللة م نكية بيف الميارات االنسانية ك اب اد التخطيط األستراتيجي.

انفزضية انزئيسة انثانية -:/يكجد ىناؾ تأثير م نكم للميػارات القياديػة فػي التخطػيط السػتراتيجيه كينبثػؽ
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عف ىذي المرضية الرئيسة الثانية رب فرضيات فرعية ك ما يأتي-:
ا -يكجد تأثير للميارات الذاتية في اب اد التخطيط األستراتيجي.

ا -يكجد تأثير للميارات المنية في اب اد التخطيط األستراتيجي.

ج -يكجد تأثير للميارات األنسانية في اب اد التخطيط األستراتيجي.

ء -يكجد تأثير للميارات الم رية في اب اد التخطيط األستراتيجي .
 -6جمتمغ انبحث

مجتمػ البحػػث م ػػكف مػػف المال ػػات القيػػادم فػػي كزاري التخطػػيطهكىـ رئػػيس لسػػـه مػػدير عػػاـه م ػػاكف

مػػدير عاـهك يػػؿ كزيػػر) كعػػددىـ  )89مػػكزعيف علػػى مقػػر كزاري التخطػػيط كالجيػػاز المر ػزم كمر ػػز التطػػكير

االدارمه كتػػـ تكزي ػ اسػػتماري االسػػتبانة علػػييـهاال اف االسػػتبانات المسػػترج ة انػػت )73هك ػػاف اتلػػا مجتم ػ

ال ينو اف اختصاصيـ فني كبنسبة  )70%كالنسبة االدارييف انت  )30%ما اف نسبة الذ كر اعلػى مػف

نسبة االناث بمػارؽ لليػؿه فقػد انػت نسػبتيـ )%53امػا نسػبة االنػاث ف انػت  )47%كالمئػة ال مريػة اال بػر
انت )36-45هاما نسبة ر سػاء االلسػاـ ف انػت عاليػةهاذ يػ لت مػا يقػارا  )85%مػف مجتمػ ال ينػوه امػا

التحصيؿ الدراسيه فنسبة حملة ييادي الب الكريكس انت عاليةه حيث ي لت ما يقارا )85%

 -7اسهىب مجغ انبيانات

تػـ جمػ البيانػػات مػػف خػػالؿ اسػػتماري اسػػتبانو كزعػت علػػى افػراد مجتمػ البحػػث فػػي كزاري التخطيطهكلػػد

اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس لي ػػرد الخماسػػي كالػػذم يحتػػكم علػػى خمػػس فق ػرات مػػا يلػػي ال اتمػػؽ تمامػػا  )1ال

اتمؽ  )2محايد  )3اتمؽ  )4ال اتمؽ بيدي  ) )5كلد تضمف االسػتبانو نػكعيف مػف الم لكمػاتهاألكلى ت ريميػةه
كالثانية ذات عاللة بمت يرات البحثه تضمنت على  45س اال) تكزعت على مت يرات البحث ك مايأتي:
جدكؿ  )1تكزي فقرات االستبانة على ب ادىا م ذ ر المصادر
المتغيرات الرئيسية

األبعاد الفرعية
اٌّٙبراد اٌذات١خ

عدد الفقرات
;

اٌّٙبراد اٌفٕ١خ
;
اٌّٙبراد اٌم١بد٠خ
اٌّٙاااااااااااااااااااابراد
اٌفىز٠خ

<

اٌّٙاااااااااااااااااااابراد
اإلٔسبٔ١خ

;

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد  )68لسنة 3122

األرقام
7,9

المصادر
االغب8001,

;,:,8

اٌؼت١ج8009,ٟ

<

االغب8001,

1

Lori,2003

70,9,1

اٌجبدث

7:-77

Lori,2003

;7

االغب8001,

<7

اٌجبدث

79-71

Lori,2003

80

اٌؼت١ج8009,ٟ

87

اٌجبدث

799

اٌزسبٌخ
<
اٌتخط١ظ االستزات١جٟ
األ٘ذاف
;

اٌتذًٍ١

1

اٌخ١اااااااااااااااااااااااااااابر
االستزات١جٟ

;

88

اٌؼبٔ8008.ٟ

89

ٔٛر اٌذ8001,ٓ٠

81,8;,8:

اٌجبدث

<8

اٌذجٕ800<,ٟ

81

اٌىج١س8078,ٟ

98,89

دس800;,ٓ١

90

اٌذجٕ800<,ٟ

97
<:0,91,99,9

Goetsch&David,1997
اٌجبدث

91,9;,9:

ٔٛر اٌذ8001.ٓ٠

99
:;,:9,:7
::,:8

دس800;,ٓ١
دس800;,ٓ١
اٌجبدث

الجدكؿ مف إعداد الباحثيف
 -8صذق املقياس وثباته

ل ػرض ف تسػتكفي االسػػتبانة الدراسػة لليػركط ال لميػػة الم تمػدي فالبػػد مػف إخضػاعيا ليػػركط البحػث ال لمػػيه

كعليو فقد ركعيت ىذه اليركط على كفؽ المقرات اآلتية:

ا-الصدؽ الظاىرم  :بمكجبو يجرم التحقؽ مف كضكح فقرات المقياسه كذلؾ مف خػالؿ عرضػو علػى مجمكعػة

مػػف الخب ػراء بلػػغ عػػددىـ  )14خبي ػراه كعػ ّػدت المقػػري صػػادلة إذا حظيػػت بقبػػكؿ )12خب ػراء م نسػػبة .)%86
كاسػػتنادان إلػػى راء الخب ػراءه كبػػذلؾ تحقػػؽ الصػػدؽ الظػػاىرم للمقيػػاسه ك صػػب عػػدد فقراتيػػا بصػػكرتيا النيائيػػة
 )45فقري.

ا-اختبار الثبػػات  :كت ني الحصكؿ على النتائج نمسيا فيما لك عيد تطبيؽ مقياس م ّيف على ال ينػة نمسػيا
مري خرل بمػارؽ زمنػيه كطريقػة إعػادي االختبػار ىػي كاحػدي مػف الطرائػؽ اليػائ ة فػي اختبػار الثبػاته إال ّنيػا
طريقة تير التصادية فيي م لّمة في الكلته ما لد ال نجد األفراد نمسيـ الذيف جرل اسػتجكابيـ فػي االختبػار

السػػػػػػػػابؽ ل ػػػػػػػػرض إعػػػػػػػػادي تطبيػػػػػػػػؽ االختبػػػػػػػػار علػػػػػػػػييـه لػػػػػػػػذا تسػػػػػػػػت مؿ طريقػػػػػػػػة التجزئػػػػػػػػة النصػػػػػػػػمية
كتػػتلخص ىػػذه الطريقػػة بميجػػاد م امػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات المق ػرات المرديػػة فػػي االسػػتبانة
)Split-halfه
ّ

كدرجػات المقػرات الزكجيػةه كيجػرم تصػحي م امػؿ االرتبػاط ىػذا بم ادلػة )Sperman- Brownه فػمذا ػاف
م امػػؿ الثبػػات  )0.67علػػى كفػػؽ الم ادلػػة  )Sperman - Brownفم ّنػػو ي ػػد افي ػان للبحػػكث التػػي ت تمػػد

االسػػتبانة داي ليا الزيػػدمه .)2007كبيػػذا فػػاف م امػػؿ الثبػػات المحسػػكا )0.88ه ي نػػي إف اسػػتبانة البحػػث

بمقاييسيا المختلمة ذات ثبات ِ
عاؿه مما يم ف است ماليا في كلات مختلمة لإلفراد نمسيـ كت طي النتائج ذاتيا.
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 -9انىسائم ا حصائية املستخذمة

ل رض تحليؿ البيانات تـ األست انة بالمقياس األحصائي  ) SPSSكاستخدمنا األسالا األحصائية االتية:

ا-النسا المئكية :ل رض عرض البيانات الخاصة بكصؼ كاختيار مجتم البحث.

ا-الكسػػط الحسػػابي كاألنح ػراؼ الم يػػارم :مػػف اجػػؿ م رفػػة مػػدل تيػػتت القػػيـ عػػف كسػػطيا الحسػػابيه كايجػػاد
م امؿ األختالؼ

ج-م امؿ األرتباط سبيرماف )  :لتحدد لكي ال اللة بيف المت يرات افة.

ء -تحليػػؿ االنحػػدار البسػػيط ) :(Simple Regression Analysisكىػػك حػػد األسػػاليا اإلحصػػائية التػػي
تستخدـ لتكضي التأثيرات بيف مت يريف حدىما م تمده كاآلخر مستقؿ.
ق -اختبار ) (F-Testل رض اختبار م نكية م امؿ االنحدار الخطي البسيط كالمت دد.
ك -اختبار  )T-Testلم رفة لكي ال اللة بيف المت يرات.

ثانيا /انذراسات انسابقة

-1انذراسات املتؼهقة باملهارات انقيادية
أ-

دراسة االغا ()2008

الميارات القيادية لدل المس كليف في ير ة األتصاالت الخلكية الملسطينية جكاؿ) بيف الكال كالمنظػكر

الم يارم ىدؼ ىذا البحث ىك الت ػرؼ علػى الميػارات القياديػة المتػكفري لػدل المسػ كليف فػي يػر ة األتصػاالت
الخلكيػػة الملسػػطينية مػػف كجيػػة نظػػر المبحػػكثيفه كتمػػت دراسػػة المجتمػػ

ػػؿ فػػي محافظػػات تػػزي كعػػددىـ

)45مس ػ كال.كلد اسػػتخدمت فػػي ىػػذي الدراسػػة المػػنيج الكصػػمي التحليلػػي ألنػػة يتناسػػا م ػ الظػػاىري مكض ػ

البحثهكتـ األعتماد في لياس النتػائج علػى البرنػامج األحصػائي  )SPSSكتكصػلت الدراسػة الػى اف الميػارات
القيادية المنيػػة كاألداريػػة كاألنسػػانية كالم ريػػة ) ميمػػة جػػدا لػػدل المسػ كليف مػػف كجيػػة نظػػرىـ اال انيػػا متػػكفري

لػػدييـ بي ػ ؿ متكسػػط.كاف ا ثػػر الميػػارات اىميػػة لػػدييـ ىػػي الميػػارات الم ريػػة ل نيػػا الػػؿ تػػكاف ار لػػدييـ.كا ثر
الميارات المتكفري لدييـ ىي الميارات المنيةه كالؿ الميارات اىمية مػف كجيػة نظػر المسػ كليف المبحػكثيف ىػي

الميارات األنسانية.

ب -دراسة 2012.Kamal

التحقؽ مف تأثير الميارات االدارية المنية كاالنسانية كالم رية) على انتاجية المكرد البيرية في ايراف
Investigation of the Effect of Management Skills (Technical, Human and
cognitive) on Productivity of Human Resources in Iran.
ترض البحث الت رؼ على تأثير الميارات االدارية المنية كاالنسانية كالم رية ) على انتاجية المػكارد البيػرية

في جام ة ازاد االسالمية في مدينة اكرميػا االيرانيػوه كتػـ تكزيػ

 )100اسػتبانة علػى مػكظمي جام ػة ازاد ه

اال اف عدد المستخدـ في التحليؿ النيائي اف  )66استبانوهكتكصلت الدراسة الى اف الميارات االدارية المنية

كالبيرية كالم ريو) ليا تاثير بير كايجابي في انتاجية المكارد البيرية في ايراف.
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ج -دراسة 2012 Mohammad Iqbal

إسػتراتيجية تحسػيف الميػارات القياديػة لمػديرم المػدارسStrategy for improving leadership .

 skills of school principalsطبػؽ ىػذا البحػث فػي با سػتاف ك ػاف ىدفػو الت ػرؼ علػى الميػارات القياديػة
الت ليمية المتكفري لمػديرم المػدارس فػي محافظػة خيبػر باختانخكا)البا سػتانية ككضػ اسػتراتيجية مناسػبة مػف

اجؿ تحسيف تلؾ الميارات.ك انت عينة الدراسة م كنة مف )20مدي ار ك  )40تدريسياهكتكصلت الدراسة الػى اف

المػػػػػػديريف لػػػػػػـ يتلقػػػػػػكا م تػػػػػػدريا ك تكجيػػػػػػو صػػػػػػػحيحيف فػػػػػػي ميػػػػػػاراتيـ القياديػػػػػػة اثنػػػػػػاء المتػػػػػػري مػػػػػػػف

 )2008-2006مػػا اف المػػديريف ال يػػدر كف تمامػػا دكرىػػـ قػػادي ت ليمييفه مػػا تكصػػلت الدراسػػة اف منػػاخ

المدرسػػػة لػػػـ ي ػػػكف مناسػػػبا ل مليػػػات الػػػت لـ كالت لػػػيـ بيػػػ ؿ حاسػػػـ كف اؿ.ك كصػػػت الدراسػػػة بتم يػػػؿ كتطػػػكير
استراتيجية تدريا مدراء المدارس مف اجؿ تحسيف المدارس.

 -2انذراسات املتؼهقة بانتخطيط االسرتاتيدي
ا -دراسة حسني( )2005

اثػػر التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي رضػػا الزبػػكف علػػى كفػػؽ فلسػػمة اداري الجػػكدي اليػػاملو ىػػدؼ ىػػذا البحػػث

الت رؼ على كال التخطيط االستراتيجي كالت رؼ على مدل رضا الزبائف في ير ة المرات ال امػة هك انػت عينػو

الدراسة م كنػو مػف مػديرم كزبػائف عػددىـ 32مػدير ك 57زبػكف) كل ػرض الحصػكؿ علػى النتػائج تػـ االسػت انو

بالبرنػػامج االحصػػائي  )Microsoft Excelكتكصػػلت الدراسػػة الػػى اف التخطػػيط االسػػتراتيجي بمت يراتػػو

الرسػػػالة هاالىػػػداؼهالتحليؿ.الخيار االسػػػتراتيجي) لػػػو عاللػػػة ارتبػػػاط كتػػػاثير لكيػػػة فػػػي رضػػػا الزبػػػكف كمت يراتػػػو
الجكديهالكلتهالخدمة)عدا الس ر فقد اف لليال.

ب -دراسة)2004( JOHNSON

التخطيط األستراتيجي في المدارس ال امة لميالردStrategic planning in the millard .

 public schoolsىدؼ البحث الى فيـ عملية التخطيط األستراتيجي كاطار عمؿ المطكر مف اجؿ دعـ الت لـ

فػػي مػػدارس مػػيالرد ال امػػة فػػي الكاليػػات المتحػػدي األمري ية.كاعتمػػد الباحػػث علػػى المػػنيج الكصػػمي التحليلػػي ه
كطبقت الدراسة على عينة مف الميػار يف الحػالييف كالسػابقيف فػي عمليػة التخطػيط األسػتراتيجي فػي المنطقػةه

كتـ اعتماد المقابالت اليخصية مػ ال ينػة المبحكثػةهك ظيرت النتػائج اف مػدارس مػيالرد لػد اسػتخدمت طرائػؽ

مختصػػري كمت املػػة للتخطػػيط األسػػتراتيجي .كاكصػػت الدراسػػة علػػى الضػػركري الملحػػة فػػي تقيػػيـ م ػػايير النجػػاح

لتنميذ عمليات التخطيط األستراتيجي.

ج -دراسة انفزا ()2006

التخطػػيط األسػػتراتيجي فػػي يػػر ات المقػػاكالت فػػي لطػػاع تػػزي ىػػدؼ ىػػذا البحػػث الػػى است يػػاؼ كال ػ

التخطػػيط األسػػتراتيجي فػػي يػػر ات المقػػاكالت فػػي لطػػاع تزيهفػػي ضػػكء مػػدل كضػػكح مميكمػػة كاىميتػػة كدرجػػة
استخدامة في الير ات المبحكثةه ك انت عينة الدراسة النيائية م كنة مف  )150ير ةهكتـ استخداـ المنيج
التحليلي الكصميهكاست انت الدراسة بالبرنامج األحصائي  ) spssلتحليؿ اجابات ال ينة.
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كتكصلت الدراسة الػى اف اتلػا المػديريف فػي اليػر ات المبحكثػة ال يػدر كف المميػكـ ال لمػي للتخطػيط

األسػػتراتيجيه كاكصػػت الدراسػػة بضػػركري البػػدء باسػػتخداـ مميػػكـ التخطػػيط األسػػتراتيجي أسػػلكا ادارم حػػديث
يساعد الير ات على التأللـ م بيئتيا الداخلية كالخارجيةه ذلؾ اكصت الدراسة على تم يؿ مبػد الميػار ة فػي

كضػػػ الخطػػػط األسػػػتراتيجية كضػػػركري المزيػػػد مػػػف الػػػدكرات التدريبيػػػة لػػػالدارات ال ليػػػا حػػػكؿ مميػػػكـ التخطػػػيط
األستراتيجي كاألداري األستراتيجية

املبحث انثاني/االطار اننظزي ( املهارات انقيادية وانتخطيط االسرتاتيدي)

اوال -املهارات انقيادية  -:سيتـ التطرؽ الى مميكميا كت ريميا كانكاعيا

 -1مفهىو املهارات انقيادية

الميارات ىي جم ل لمػة ميػاري ) كىػي فػي الل ػة ال ربيػة ت نػي الحػذؽ فػي اليػيء كاح امػو ك األداء

المتقف لو ه كيقاؿ "مير الييء مياري " م ح مة ك صب بو حاذلاهكيقاؿ يضا مير في ال لـ كالصػناعة احمػد

كمحمده )208:2012كالمياري بصمة عامة ت ني الكصكؿ الى درجة مف الدلػة فػي ال مػؿ بألصػر كلػت مم ػف
كبألػػػػػػؿ ت لمػػػػػػةه كفػػػػػػي ال ػػػػػػادي تت ػػػػػػكف الميػػػػػػاري مػػػػػػف ثػػػػػػالث عناصػػػػػػر ىػػػػػػي السػػػػػػرعة هالدلػػػػػػةه الميػػػػػػـ )
الػذكيني ه )10:2005كيقابػؿ مصػطل

ميػػارات ) فػي الل ػة ال ربيػػةه المصػطل االن ليػزم  ) Skillsحيػػث

عرفيا ال الـ  ) Katzمف خالؿ مقالو لػو ب نػكاف "ميػارات المػدير الم ػاؿ " نيػرت فػي مجلػة

Harvard

 ) Business Reviewالميػػاري علػػى إنيػػا لقػػدره التػػي نسػػتطي تنميتيػػا كلػػيس بالضػػركري اف ت ػػكف فطريػػةه
كتتجلى كتظير في األداء كليس في اإلم انياته كالم يار األساسي للميارات يجػا اف ي ػكف ال مػؿ ف ػاال تحػت

الظركؼ المختلمة  )Katz,1955: 33-34كعرؼ  ) Hall,2002: 72المياري علػى إنيػا لابليػة المػرد علػى
اسػتخداـ م رفتػو بصػكره ف الػة مػف اجػؿ انجػاز الميػاـ بيػ ؿ ػؼء ه مػا كعرفيػا)) Odusami,2002: 61

على انيا لقػدره علػى انجػاز الميمػة باليػ ؿ الجيػد ك فػكؽ المتكسػط هكعرفػت ايضػا بأنيػا لقػدره علػى ترجمػة
الم رفة الى ف اؿ )Henny, 2012:150 .كالميارات مف االمكر الميمة في القيادي االداريةه تكجد ال ديد مػف
ال كامؿ التي تساعد المنظمات على النجػاح ه إال اف فػي مقدمػة ىػذه ال كامػؿ ىػي الميػارات القياديػةهاذ يحتػاج

القػػادي اإلداريػػكف فػػي المسػػتكيات التنظيميػػة افػػو مسػػتكل إداري عليػػا ه مسػػتكل إداري كسػػطى ه مسػػتكل
إيرافي ) كعرؼ الميارات القيادية ال ثير مػف ال لمػاء كالباحثيفهحيػث عرفيػا )Kamal,2012:477علػى انيػا

لدري استخداـ اليخص لم رفتو كلابلياتو مف اجػؿ انجػاز مجمكعػة مػف األىػداؼ كال اياته مػا كعرفيػا يػاىيف

ه )8: 2011علػػػػى انيػػػػا لػػػػدرات ك مايػػػػات تسػػػػاعد القائػػػػد االدارم فػػػػي داء كظيمتػػػػو كالقيػػػػاـ بميامػػػػو ك دكاره
الرئيسةهكعرفيا ايضا الخليماته )60 :2006على انيا مجمكعة مف الميارات كالسلك يات التي يتبناىا القادي
ال املكف في المنظمات اإلدارية مػف اجػؿ تحقيػؽ األىػداؼ المكضػكعة ب مػاءي كفاعليػةهمف ػؿ مػا تقػدـ هيتمػؽ
الباحثاف على اف الميارات القيادية لد ت ػكف م تسػبة عػف طريػؽ الممارسػة هاك ت ػكف مكركثػة كتنمػى كتصػقؿ

مف خالؿ التدريا كالممارسة.
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 -2انىاع املهارات انقيادية

تختلؼ الميارات القيادية مف لائد الى اخر هكمف منظمة الى اخرله كمف اجػؿ نجػاح القائػد االدارم فػي

عملػػوهتكجا عليػػو امػػتالؾ مجمكعػػة متنكعػػة مػػف الميػػاراتهاال اف اتلػػا البػػاحثيف كمػػنيـ ال جارمػػةه)2012
ك ياىيفه )2011ك القحطانيه )2003اتمقكا على ارب ة ميارات ليادية ىي-:
أ-املهارات انفنية-:

كىي الميارات الناجمة عف امتالؾ القائد االدارم للم ارؼ كالخبرات الم تسبة في مجاؿ اختصاصوهالتي

ت س لابليتو علػى داء الميمػات ببراعػة كتميزهكتيػمؿ الم رفػة المتخصصػة كالم لكمػات ذات ال اللػة بال مػؿ

فضػػال عػػف إم انيػػة الت امػػؿ م ػ التقنيػػات المطلكبػػة بي ػ ؿ جيػػد .لن يميه )39 :2008مػػا كعرفػػت الميػػارات
المنية على إنيا الم رفة المتخصصة في فرع مف فركع ال لـ كال ماءي في استخداـ ىذه الم رفة فضؿ استخداـ

بي ؿ يحقؽ اليدؼ بماعلية تامة .بدره )39 :2010كىناؾ ال ثير مف األعمػاؿ التػي تتطلػا الميػارات المنيػة
في اإلداري مثؿ التخطيط كرسـ سياسة المنظمة ك تابة التقارير كتيرىػا مػف األمػكر التػي تتطلػا الميػاري المنيػة

فيياهكتلػػػػػػػػػػػػػؾ الميػػػػػػػػػػػػػارات تتطلػػػػػػػػػػػػػا تنميتيػػػػػػػػػػػػػا باسػػػػػػػػػػػػػتمرار مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػالؿ التػػػػػػػػػػػػػدريا الػػػػػػػػػػػػػذاتي
الس ارنة ه)47 :2009

ب-املهارات االنسانية-:

تيير الميارات اإلنسانية الى لدري القائد اإلدارم على الت امؿ م المر كسيف مف اجؿ تنسػيؽ جيػكدىـ

كت ػػكيف فػػرؽ عمػػؿ كتيػػجي ال مػػؿ الجمػػاعي الت ػػاكني بػػيف األفرادهكىػػذا يتطلػػا مػػف القائػػد م رفػػة اتجاىػػات
المر كسيف ك رائيـ كميكليـ كطمكحاتيـ كدكاف يـ كاف ي كف ىناؾ فيػـ متبػادؿ بينػو كبيػنيـ الػذكينيه:2005

 )38كاف القػػادي االداريػػيف يقضػػكف كلػػات طكيلػػة مػػف كلػػتيـ فػػي التماعػػؿ مػ األفػراد بيػ ؿ مسػػتمر مػػف خػػالؿ
االجتماعات المقرري كتير المقرري ) كاالتصاالت م يػـ كجيػا لكجػو هفالميػارات اإلنسػانية الم الػة تم ػف القػادي
االداريػػيف مػػف زيػػادي داف يػػة االف ػراد كمسػػاعدتيـ علػػى التطػػكر ممػػا ي ػ دم الػػى تحقيػػؽ فضػػؿ لػػدر مػػف األداء

كاألىداؼ  )Fred,2010:7كعرؼ  )Katzالميارات اإلنسانية على نيا لػدري المػرد علػى ال مػؿ بيػ ؿ ف ػاؿ
ضك داخؿ المجمكعة كبناء كتدعيـ الجيد الت اكني الميػترؾ داخػؿ المريػؽ  )Katz,1955:34كتتطلػا ىػذه

الميارات لدري كاعية في مجاؿ فيـ كادراؾ مياعر اآلخريف تكجياتيـ كالقدري على ت يير سلك يـ باالتجاه الػذم
يخدـ مصال الجماعة كالمنظمة

ؿهاف القائد االدارم الذم يمثؿ ىذه الميارات يتمت بقدري جيدي على تحقيػؽ

الميـ الذاتي الذم يتي إم انية إتقػاف "الػدكر اليخصػي" فػي داء ال مػؿ كاالىتمػاـ بميػاعر اآلخػريف كفيميػا
لن يميه)40 :2008
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ج -املهارات انفكزية:

كت ني ىذه الميارات لدري المرد ال قلية على ا تساا الم لكمات الكاردي مف المصادر المختلمػة كتحليليػا

كتمسيرىا كاتخاذ الق اررات المناسػبة فػي يػتى الظػركؼ كالت قيػدات فػي سػبيؿ تحقيػؽ ىػداؼ المنظمػة ه كالنظػر
الػى المنظمػة

ػؿ كحػؿ جميػ الميػا الت لصػال

ػؿ األطػراؼ الم نيػةه  ) Fred,2010: 6مػا اف الميػارات

الم رية تتجلى في لدري المدير على التم ير المنطقي كالح ـ على األمكر بي ؿ سليـ كالقدري على التنب كاتخػاذ

القػػػ اررات الصػػػائبة السػػػالـ كصػػػال ه )80 :2000ف الميػػػارات الم ريػػػة تتمثػػػؿ فػػػي لػػػدري القائػػػد االدارم علػػػى
التخطػػيط كالتم يػػر كالتنب ػ بمػػدل إم انيػػة اسػػياـ ػػؿ لسػػـ داخػػؿ المنظمػػة كاعتماديػػة ػػؿ مػػف تلػػؾ األلسػػاـ ك

اإلدارات علػػػػػى ب ضػػػػػيا كمػػػػػدل تحقيقيػػػػػا للتكافػػػػػؽ كالمكائمػػػػػة بػػػػػيف احتياجػػػػػات المنظمػػػػػة كمتطلبػػػػػات بيئتيػػػػػا
 )Daft&Noe,2001:48كيستماد القائد االدارم مػف الميػارات الم ريػة لػيس فقػط فػي التخطيطهبػؿ حتػى فػي

تنظػػيـ ال مػػؿ كم رفػػة يػػؼ يقسػػـ ال مػػؿ علػػى ميػػاـ كالسػ ي الػػى تحقيػػؽ ألىػػداؼ كال ايػػات الميػػتر ة كم رفػػة
ال اللػػػة بػػػيف المنظمػػػة كبيئتيػػػا الخارجيػػػةهك ثر المسػػػتكيات اإلداريػػػة اسػػػتخداما للميػػػارات الم ريػػػة ىػػػي اإلداري

ال لياهألنيا المس كلة عف التم ير اإلستراتيجي للمنظمة

ء -املهارات انذاتية

ؿ)John,2010:20 .

اف الميارات الذاتية تت لؽ بػالمرد كيخصػية كسػلك وهلذا لػد تسػمى تلػؾ الميػارات بالميػارات المرديػة ك

الميارات اليخصيةه كلد عرؼ صال ك خركف ه )269 :2010الميارات الذاتية بأنيا لػدري القائػد علػى فيػـ

ذاتػػو كادارتيػػا بي ػ ؿ ف ػػاؿ يسػػيـ فػػي اتخػػاذ فضػػؿ الق ػ اررات م ػ الحصػػكؿ علػػى ثقػػة المر كسػػيف مػػا ذ ػػر

القحطاني ه )58 :2003اف الميػا ارت الذاتيػو ت ػس ذات القائػد كتتضػمف ب ػض السػمات ك القػدرات الالزمػة

لبناء يخصػية األفػراد ليصػبحكا لػادي كلػد لسػـ السػ ارنة ه )45 :2009الميػارات الذاتيػة علػى عيػري لػدرات
كسمات كىي السمات الجسدية ه القدرات ال قلية ه المبػاد ي كاالبت ػار ه ضػبط الػنمس ه لػكي اليخصػية ه ب ػد

النظر ه الطاللة اللمظية ه القدكي الحسنة ه المركنة في التصرؼ ه التحلي بالسمات الجيدي )

ثانيا -انتخطيط االسرتاتيدي -:سيتـ التطرؽ الى مميكـ التخطيط االستراتيجي كاىميتو كاب اده
 -1انتخطيط االسرتاتيدي

اف بدايات نيكء التخطيط اإلستراتيجي مػف لبػؿ ال ػالـ  )I.Ansoffeفػي كائػؿ السػتيناته كلػد حظػي

التخطيط اإلستراتيجي بأىمية متزايػدي فػي البحػث كالتطبيػؽ كالػدعـ مػف لبػؿ ال ديػد مػف اإلداريػيف كااللتصػادييف
كالسياسييف في دكؿ التصاديات السكؽ المتقدمة همما دف ذلؾ الرئيس األمري ي األسبؽ لينػدكف جكنسػكف)

اف يطلػػا فػػي عػػاـ  )1965مػػف الم سسػػات األمري يػػة افػػة اعتمػػاد كتطبيػػؽ التخطػػيط اإلسػػتراتيجي م ػػركؼ

ه )15 :2009كلػػد عػػرؼ التخطػػيط االسػػتراتيجي بت ريمػػات يػػتىهحيث عرفػػو  )Basel,2011:13علػػى انػػو
عملية تحديد اختيار كتنميذ األنيطة التي مف يأنيا ت زيز داء المنظمة على المػدل الطكيػؿ مػف خػالؿ كضػ

االتجاىػات كخلػػؽ التكافػػؽ المسػػتمر بػيف مصػػادر كميػػارات البيئػػة الداخليػػة كالت يػرات فػػي البيئػػة الخارجيػػة التػػي

ت مؿ ضمنيا المنظمة.
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ما كعرفو برايسكفه )20 :2003بأنػو مجمكعػو مػف الممػاىيـ كاإلجػراءات كاألدكات المصػممة لج ػؿ

القػػػػػػػػادي كالمػػػػػػػػديريف كالمخططػػػػػػػػيف يم ػػػػػػػػركف كيقػػػػػػػػرركف ينمػػػػػػػػذكف) بطريقػػػػػػػػة إسػػػػػػػػتراتيجية .ما عػػػػػػػػرؼ
النجػػاره )112 :2010التخطػػيط االسػػتراتيجي علػػى انػػو األعػػداد للمسػػتقبؿ الب يػػد لميمػػة اك لضػػية م ينػػو

ب ػػرض تحقيػػؽ ال ايػػات المنيػػكدي بػػالمكارد كالمػػرص المتاحػػة كبالر يػػة الثالبػػة كالرسػػالة الكاضػػحة للمنظمػػة فػػي
ضكء التحليؿ البيئي المرص كالتيديدات) كالتحليؿ التنظيمي نقاط لكي كضػ ؼ داخػؿ المنظمػة) .كمػف المالحػظ
مف خالؿ الت ريمػات السػابقةه ال يكجػد اتمػاؽ علػى ت ريػؼ محػدد للتخطػيط االسػتراتيجيه اال انػو بصػكري عامػة

يذ ر  )Asghar,2011:1128اف التخطيط االستراتيجي في الكلت الحالي اصب بمثابػة الم يػار للتمريػؽ
بيف المنظمات الناجحة كاالخرل تير الناجحة.

 -2اهمية انتخطيط االسرتاتيدي

اف الطبي ػػة الم قػػدي كالمتنكعػػة للمنظمػػات الربحيػػة كتيػػر الربحيػػة افػػةهكالت ييرات فػػي البيئػػة الداخليػػة

كالخارجيةهج لت مف تبني كاعتماد التخطيط االستراتيجي لضية ذات ىمية لصػكله فيػك يسػاعد علػى التمريػؽ

بػػيف المنظمػػات ذات الميػػزي التنافسػػية المسػػتدامةهكالتي ال تملػػؾ تلػػؾ الميػػزي المسػػتدامةه مػػا كىػػك األسػػاس فػػي
تحديػػػػد اتجػػػػػاه المنظمػػػػات فػػػػػي التحػػػػػرؾ ككضػػػػ الخطػػػػػط لتنجػػػػز ضػػػػػمف البيئػػػػػة باتجػػػػاىيف طكيػػػػػؿ كلصػػػػػير

األمػػػد )Asghar,2011:1128 .مػػػا كذ ػػػر  ) Bryson,1988: 78عػػػدي نقػػػاط تبػػػيف ىميػػػة التخطػػػيط
االستراتيجي كىي ما يلي:

 -ييج على التم ير االستراتيجي

ا -يكض االتجاه المستقبلي للمنظمة

ج -يساعد على اتخاذ ل اررات في الكلت الحاضر في ضكء عكالا المستقبؿ

ء -يطكر لاعدي متماس ة كم قكلة التخاذ الق اررات

ق -يبني فريؽ ال مؿ كي زز الخبرات

ك -يكض التيديدات كالمرص المستقبلية

ز-يحسف األداء التنظيمي

ر -يت امؿ ب ماءي م الظركؼ سري ة الت يير .
 -3ػناصز انتخطيط االسرتاتيدي

تباينػػت راء البػػاحثيف حػػكؿ عناصػػر التخطػػيط اإلسػػتراتيجيهكمف المحتمػػؿ اف ي ػػكف ىػػذا التبػػايف فػػي

خلميػػاتيـ النظريػػة اك بسػػبا اخػػتالفيـ مػػف بلػػد الػػى خػػرهاال اف اتلػػا البػػاحثيف كمػػنيـ )Robbins,1994

ك حسيفه )2005ك ال انيه )2002لد اجم كا على ارب ػة عناصػر ىػي الرسػالةهاالىداؼه التحليػؿه الخيػار
االستراتيجي) كالتي اعتمدىا الباحث أب اد للبحث الحالي:

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد  )68لسنة 3122

<80

أ-انزسانة

نحف ال نم ف اف نبد بتحليؿ البيئة ك التم يػر بمسػتراتيجية المنظمػة م يػي خػر إال إذا نػا كاضػحيف

في ما تريد المنظمة ف لو  )Gimbert,2011: 22كالكضكح ي مف في رسالة المنظمة هحيث اف الرسالة ىػي
سبا كجكد ية منظمة  ( Hitt etal,2001:27كىي المكجو لنياط المنظمػات كمػا تسػ ى الػى تحقيقػو علػى
المدل المتكسط ك الب يدهلذا فأنيا تكض ال ايػات األساسػية لكجػكد المنظمػة ه كت ػرؼ علػى إنيػا األىػداؼ ك
ال ايات األساسية للمنظمة التي تميزىا عف افة المنظمػات األخرل .القيسػي كالطػائيه )90 :2012لػذا ينب ػي

اف يميـ الرسالة جمي المديريف في المستكيات افة كاف ت كف تلؾ الرسالة ياملة للمنظمػة

ػؿ اك ل ػؿ لسػـ

على حده  ) Mondy&Pearmux,1995:141كت ثر الرسالة القكيػة فػي المػكظميف ال ػادييف كمػف خالليػا
سػػكؼ ي رفػػكف ال ػػرض األساسػػي الػػذم كجػػدت منػػو المنظمػػة كمػػف ثػػـ سػػكؼ يػػزداد التػزاـ المػػكظميف

Daft

)&Marcic ,2000:141
ب -ا هذاف

اف األىداؼ تختلؼ مف منظمة الى خرل هفأىداؼ المنظمات الخاصة ىك الرب ه ما المنظمػات ال امػة

فيػػػدفيا ىػػػػك تقػػػػديـ الخػػػػدمات ككضػػػ المصػػػػلحة ال امػػػػة فػػػػي مقدمػػػة األىػػػػداؼه كبيػػػػ ؿ عػػػػاـ ذ ر القيسػػػػي
كالطائيه )2012اف األىداؼ ىي النتائج التي تس ى المنظمات الى تحقيقيا عبر األنيطة كالميمات كاألعماؿ
التػػي ت دييػػاهكمف كاجػػا اإلداري ال ليػػا اف تتحقػػؽ مػػف األىػػداؼ المكضػػكعة كتحديػػد الم ػػايير لقيػػاس النتػػائج

المتحققة منو القيسي كالطائي ه )106 :2012فاألىداؼ ضركرية للمنظمات افة ميمػا ت ػددت خصائصػيا
كمميزاتياهفكجكد ىداؼ كتايػات منيجيػة ال يضػمف فقػط تكجيػو المنظمػة نحػك تحقيػؽ األىػداؼ لم ينػو ه بػؿ

يمن حتػى االنحرافػات كالنيػاطات تيػر اليادفػة كاإلربػاؾ كضػياع ال ايػة مػف كجػكد المنظمػة السػالـ ه:2005

 )70كينب ػػػي علػػػى اإلداري ال ليػػػا عنػػػد كضػػػ يا لعىػػػداؼ اف تأخػػػذ ب ػػػيف االعتبػػػار لػػػدرتيا علػػػى تحقيػػػؽ تلػػػؾ
األىداؼه كحسا كلكياتياهكمركرىا بمراحؿ عديدي هفالمرحلة األكلى تتصؼ فييا األىداؼ بال مكمية ه كمف ثػـ

تنتقؿ الى مرحلة األىداؼ الم تكبة كتلييا تثبيت األىداؼ بالصػكري الرسػمية ه كمػف ثػـ تأخػذ األىػداؼ صػي تيا
الكاضػػحة كالدليقػػة كالمحػػددي .الػػدكرم ه )61 :2003كذ ػػر ال ػػالـ  )Dess,2007:104اف األىػػداؼ الجيػػدي

كالتي ت كف ذات م نى هتتصؼ ب دي صمات ىي:

 -1إم انية لياسيا  :م اف ت كف تلؾ األىداؼ ملمكسة كنتائجيا لابلة للقياس .
 -2التحديد  :م اف ت كف تلؾ األىداؼ محددي ككاضحة تبيف ما يجا اف يتـ تحقيقو .
 -3لمالئمة  :م اف ت كف األىداؼ متالئمة كمنسجمة م رسالة كر ية المنظمة .

-4المركنة  :م اف ي كف اليدؼ لابال للتحقؽه كي طي المرصة للمنظمة فرصة التماعؿ م البيئة المحيطو بيا.

 -5التكليت  :م يجا كض جدكؿ زمني لتنميذ تلؾ األىداؼ المكضكعة.
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ج -انتحهيم

لبؿ بدء المنظمة بصياتة اإلستراتيجية المناسبة هتقكـ بالتحليؿ البيئي للقكل البيئيػة المحيطػة بالمنظمػةه حيػث

ي رؼ التحليؿ البيئي على انو مجمكعة مف األدكات التي تستخدميا اإلداري اإلستراتيجية لتيػخيص مػدل الت يػر الحاصػؿ
فػػي البيئػػة الخارجيػػة كتحديػػد المػػرص كالتيديداتهكتيػػخيص السػػمات كالممي ػزات للبيئػػة الداخليػػة للمنظمػػة بيػ ؿ يسػػاعد

اإلداري علػى تحقيػػؽ ال اللػػة االيجابيػة بػػيف التحليػػؿ االسػتراتيجي للبيئػػة كتحديػػد األىػداؼ التنظيميػػة كتحديػػد اإلسػػتراتيجية

المطلكبة  .الدكرم ه )83 :2003كذ ر  )Thompsonاف التحليؿ البيئي ىك فيـ المنظمة لبيئتيا الداخلية كالخارجية
كتحديد فضؿ االستجابات للت يرات السري ة كاست الليا لتحقيؽ فضؿ داء )Thompson,1997:37 .كيم ف تقسػيـ

بيئة المنظمة على نكعيف :

 –1بيئة داخلية

 -2بيئة خارجية

كاف التماعؿ بػيف ىػاتيف البيئتػيف يحػدد مقػدري المنظمػة علػى النجػاح ك االسػتمرار فػي ال مػؿ كالتطػكر القيسػي

كالطائيه)132 :2012

ء -اخليار االسرتاتيدي

عػػرؼ الخيػػار االسػػتراتيجي علػػى انػػو اختيػػار بػػديؿ مػػف بػػيف عػػدي بػػدائؿ طرحػػت ب ػػد اف تم ػت دراسػػتيا

كتقكيميا لي كف األفضؿ مف اجؿ المنظمة كال مؿ بو لمتري زمنية لادمة كابقاء المنظمة في حالة منافسة دائمػة

التميميه )42 :2009كعرؼ يضا الخيار االستراتيجي على انو نتاج ل ملية المماضلة المستندي الى م ػايير

محػػدديهبيف البػػدائؿ المتاحػػة المم نػػة كالقابلػػة للتنميػػذهكالقادري علػػى تحقيػػؽ النجػػاح ألىػػداؼ المنظمػػة كاألطػراؼ
المرتبطة بيا مف خالؿ اسػت اللو نقػاط القػكي كالتنػاص المػرص كتجنػا التيديػدات المحتملػة الظػاىر ه:2009

 )218كذ ػػػر الػػػدباغه )65 :1998اف الخيػػػار االسػػػتراتيجي يمػػػر بػػػثالث مراحػػػؿ للكصػػػكؿ للخيػػػار اك البػػػديؿ
المناسا ه كالخطكات ىي :




تكليد البدائؿ اإلستراتيجية
تقكيـ تلؾ البدائؿ

اختيار البديؿ المناسا
فمػػي البدايػػة تقػػكـ المنظمػػة بتكليػػد عػػدي بػػدائؿ إسػػتراتيجيةهكميما انػػت الطريقػػة التػػي تكلػػد بيػػا البػػدائؿ

اإلسػػتراتيجيةهفأنيا تتطلػػا فضػػال عػػف الم رفػػة النظريػػة كالخبػػري ال لميػػة مػػف القػػائميف علييػػا درجػػة عاليػػة مػػف

الخلؽ كاإلبداع في تكليد البدائؿ كالتي يم ف اف ي كف حداىا خيا ار استراتيجيا يحقؽ ميزي تنافسية يص ا علػى
المنافسػػػيف تقليػػػدىا كب ػػػػد ىػػػذه المرحلػػػػة يػػػتـ تقيػػػػيـ تلػػػؾ البػػػدائؿ اإلسػػػػتراتيجية علػػػى كفػػػػؽ م ػػػايير محػػػػددي
القطػػاه )27 :2012إال اف النجػػاح فػػي تطبيػػؽ الخيػػار االسػػتراتيجي لػػد يص ػطدـ بمجمكعػػة مػػف الص ػ كبات

كالمحددات كالتي ىي :
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 -1الم لكمػػات :لػػد ال تتػػكفر امػػؿ الم لكمػػات لصػػان ي الخيػػار االسػػتراتيجيهاك لػػد يػ دكف عمػػاليـ فػػي ضػػكء
م لكمات تير صحيحةهكفي لتا الحالتيف يتأثر ال دد المتػاح مػف البػدائؿهكبالتالي فػأف اسػتمرارية صػن الخيػار

االستراتيجي تبدكا م ار تير مناسبا.

 -2الكلت كضكابط ال لمة :م في حالة تخطػي صػان الخيػار االسػتراتيجي األب ػاد الزمنيػة المحػددي لػو كتجػاكز
ال لؼ المسمكح بيا ه فأف فاعلية الخيار ستتدىكر كمف ثـ تتأخر مناىج ال مؿ عف التنميذ

 -3انقطاع االتصاالت  :لد ت كف الم لكمات المميدي كالمناسبة متكفري ف ال في المنظمةهإال نيا ب يدي عف متناكؿ يدم
اإلدارييف الميار يف في صناعة الخيار االستراتيجي بسبا ض ؼ ك ان داـ االتصاالت داخؿ المنظمة

 -4السػكابؽ المماثلػػة :إذ اف األف ػػاؿ السػػابقة كالسياسػػات المكضػػكعة لػػد تمسػػد التم يػػر كالتػػركم عنػػد صػػان ي
الخيار االستراتيجيهكىنا تحكؿ األعماؿ السابقة دكف دراسة كتميـ البدائؿ الم رية.

 -5اإلدراؾ كالتبصػػر:اف الخيػػار االنتقػػائي مػػف بػػيف مػػا ىػػك مكجػػكد ي ػ ثر كبي ػ ؿ ملحػػكظ فػػي عمليػػة الخيػػار
االستراتيجيهكفي ىذه الحالة ي كف سلكؾ صان ي الخيار االستراتيجي م تمدا على المياىدي فقػطه ل ػف بالقػدري

اإلد ار يػػة السػػليمة كالتبصػػر كالح ػػـ المكضػػكع علػػى األمػػكره كفػػي ضػػكء المحػػددات الداخليػػة كالخارجيػػة يصػػؿ
صان ي الخيار االستراتيجي الى مبت اىـ مف دكف تقصير .الظاىره)218 :2009

املبحث انثانث /ا طار انؼمهي نهبحث

اوال-ػزض اننتائح وحتهيهها

 -1ػزض نتائح املتغري انتفسريي وحتهيهها ( املهارات انقيادية)

بصكري عامة هحصؿ مت ير الميارات القياديػة مػا مبػيف فػي الجػدكؿ  )2علػى كسػط حسػابي عػاؿ ىػك

 )3.9كىك اعلى مف الكسط المرضي  )3اما مف ناحية االب اد المرعيةهفقد ليس مت ير المياري الذاتيػة)ه مػف

خػػالؿ خمسػػة اسػػئلةه ييػػير الجػػدكؿ )2إلػػى األكسػػاط الحس ػابية كاالنحرافػػات الم ياريػػة المت لقػػة بكجيػػة نظػػر
عام ػان فػػكؽ
ال ينػػة المبحكثػػة بخصػػكص المت يػػر الميػػاري الذاتيػػة)ه إذ ي ػػس الجػػدكؿ المػػذ كر كسػػطان حسػػابيان ّ

الكسط الم يارمه إذ بلغ )3.75ه ك اف االنحراؼ الم يارم ال اـ حكليما  )0.61على التكاليه ما علػى صػ يد
األسئلة فقد ظير اف على مستكل إجابػة كلػد حققتيػا المقػري االكلػىه إذ بل ػت ليمػة الكسػط  )4.21كىػي فػكؽ

الكسط المرضي البال ة )3ه كباتماؽ عاؿ نكعان ما بيف اإلجابات ي ده االنحراؼ الم يارم  )0.85ه كىػذا م يػر علػى

اف القػػادي يتمت ػػكف بسػػمات يخصػػية تم ػػنيـ مػػف التػػأثير علػػى االخػػريف هاف اليػػا الميػػـ ىػػك سػػماح القػػادي
للتػػاب يف مػػف انتقػػاد ب ػػض اعمػػاليـ مػػا كرد فػػي المقػػري  )2كل ػػف ذلػػؾ ال ي ػ ثر علػػى حػػا ال ػػامليف ككالئيػػـ
لقيادتيـهاذ بلغ الكسط الحسابي للمقػري المػذ كري  )3.75كىػذا ييػير الػى اف التماعػؿ بػيف القػادي كالتػاب يف يجػرم بػركح

مينية عػاؿيةه كما ي زز المنا ىك ما رد في المقري الخامسة التي نصت ي ترؼ القادي بالخطػأ كيت لمػكف منػو)
م اف الكزاري تسير نحك المنظمة المت لمةه فقػد حققػت ىػذه المقػري دنػى مسػتكل إجابػةه إذ بل ػت ليمػة الكسػط )3.25

كىي اعلى مف الكسط المرضيه كبقبكؿ عاؿ بيف اإلجابات ي ده االنحراؼ الم يارم ).98
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جدكؿ  ) 2األكساط الحسابية للمت ير التمسيرم الميارات القيادية كالمت ير المرعي الميارات الذاتية
اٌفمزاد

د

ٌذ ٞاٌمبدح سّبد شخص١خ ٠ستط١ؼ ِٓ ْٛخالٌٙب اٌتأث١ز ف ٟا٢خزٓ٠
-1
ٕ٠تمذ اٌّٛظف ْٛثؼض أػّبي اٌمبدح ِغ دجٚٚ ُٙالئُ ٌُٙ
-2
٠ضغ اٌمبدح دٍٛي جذ٠ذح غ١ز ِأٌٛفخ ٌذً اٌّشبوً
-3
٠سؼ ٝاٌمبدح اٌ ٝتّٕ١خ لذراد األفزاد ػٍ ٝاإلٔجبس ٚاٌتّٕ١خ اٌذات١خ
-4
٠ؼتزف اٌمبدح ثبٌخطأ ٠ٚتؼٍِّٕٗ ْٛ
-5
اجّبٌ ٟاٌّٙبراد اٌذات١خ
اجّبٌ ٟاٌّٙبراد اٌم١بد٠خ

االٔذاااااااااااااازاف اٌٛساااااظ
اٌذسبثٟ
اٌّؼ١برٞ
4.21
0.85
3.75
0.80
3.56
0.83
4.00
0.85
3.25
0.98
3.75
0.61
3.90
0.57

جػػرل ليػػاس مت يػػر الميػػاري المنيػػة)ه مػػف خػػالؿ خمسػػة اسػػئلةه إذ ييػػير الجػػدكؿ  )3إلػػى األكسػػاط

الحسابية كاالنحرافات الم يارية المت لقػة بكجيػة نظػر ال ينػة المبحكثػة بخصػكص المت يػر الميػاري المنيػة)ه إذ

عامػان فػكؽ الكسػط الم يػارمه إذ بلػغ )4.03ه ك ػاف االنحػراؼ الم يػارم
ي س الجدكؿ المذ كر كسطان حسػابيان ّ
ال اـ كنسبة االتماؽ حكليما  )0.65على التكاليه ما علػى صػ يد األسػئلة فقػد ظيػر اف علػى مسػتكل إجابػة

كلػػد حققتيػػا المقػػري السادسػػةه إذ بل ػػت ليمػػة الكسػػط  )4.51كىػػي فػػكؽ الكسػػط المرضػػي البال ػػة )3ه كبقبػػكؿ

عالي نكعان ما بيف اإلجابات ي ده االنحراؼ الم يارم  )0.71ه كىذا م ير على اتماؽ المسػتجيبيف بػأف خبػري
القادي في مجاؿ عمليـ تم نيـ مف إتقاف عماليـ ه مػا المقػري التاسػ ة التػي نصػت يراعػي القػادي فػي عمليػـ

االلتصاد في النمقات بي ؿ ال ي ثر في ىداؼ المنظمة) فقد حققت دنى مستكل إجابةه إذ بل ػت ليمػة الكسػط
)3.79ه كبقبػكؿ عػػالي نكعػان مػػا بػيف اإلجابػػات ي ػػده االنحػراؼ الم يػارم  )0.83كبصػػكري عامػػةهاف االكسػػاط

الحسابية لمقرات الجدكؿ  )3اعلى مف الكسط المرضيهاف المقري  )8التي اف كسػطيا الحسػابي  )4.05كالتػي
مضمكنيا اف القادي ي منػكف بػالت لـ طريػؽ لعبػداع كاالبت ػارهاف مػا كرد بيػذه المقػري ي ػزز مػا كرد بػالمقري )5

مف الجدكؿ  )2التي تيير الى اف الكزاري في طريؽ الصحي نحك المنظمة المت لمة

جدكؿ  )3االكساط الحسابية كاالنحرافات الم يارية للمياري المنية

د

اٌفمزاد

-6
-7
-8
-9
-10

خجزح اٌمبدح فِ ٟجبي ػٍّ ُٙتّىٕ ِٓ ُٙئتمبْ أػّبٌُٙ
٠ستؼًّ اٌمبدح اٌتىٌٕٛٛج١ب اٌذذ٠ثخ ف ٟأػّبٌُٙ
٠إِٕ ْٛاٌمبدح ثبٌتؼٍُ وطز٠ك ٌإلثذاع ٚاألثىبر
٠زاػ ٟاٌمبدح ف ٟػٍّ ُٙااللتصبد ف ٟإٌفمبد ثشىً ال ٠إثز ف ٟأ٘ذاف إٌّظّخ
ٌذ ٜاٌمبدح اٌمذرح ػٍ ٝتذًّ اٌّسإ١ٌٚخ ػٓ وبفخ األػّبي اٌٍّمبح ػٍ ٝػبتمُٙ
اجّبٌ ٟاٌّٙبراد اٌفٕ١خ

االٔذزاف اٌٛساااااااااااظ
اٌّؼ١بر ٞاٌذسبثٟ
4.51
0.71
3.88
0.78
4.05
0.85
3.79
0.83
3.90
1.00
4.03
0.65

جػػرل ليػػاس مت يػػر الميػػاري الم ريػػة)ه مػػف خػػالؿ سػػتة فق ػراته إذ ييػػير الجػػدكؿ  )4الػػى األكسػػاط الحسػػابية
عامػان فػكؽ الكسػط
كاالنحرافات الم يارية بخصكص المت ير المياري الم رية)ه إذ ي س الجدكؿ المػذ كر كسػطان حسػابيان ّ

الم يارمه إذ بلغ )3.79ه ك اف االنحراؼ الم يػارم ال ػاـ حكليمػا )0.66علػى التػكاليه مػا علػى صػ يد األسػئلة فقػد
ظير اف على مستكل إجابة حققتيا المقػري  )13ه إذ بل ػت ليمػة الكسػط  )4.03كىػي فػكؽ الكسػط المرضػي

البال ة )3ه كبقبكؿ عالي نكعان ما بيف اإلجابات ي ده االنحراؼ الم يارم . )0.85
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كىذا م ير على على اتماؽ المستجيبيف بػأف القػادي ي منػكف بػأف التدا بيػة بػيف االلسػاـ ي ػكف اداءىػا

افضؿ مف اف ي مؿ ؿ لسـ على حدههاف التدا ا ىػك مػف صػمات المنظمػة المت لمةهكىػذا مػا ي ػزز مػا ذ رنػاه

بخصػػػػكص مػػػػا كرد بػػػػالمقرتيف) ) 5ك  )7مػػػػف الجػػػػدكليف  )8,9نمػػػػي الػػػػذ ره ما المقػػػػري  )12التػػػػي نصػػػػت
يض القػادي خطػط للت ييػر المنظمػي تنسػجـ مػ الضػ كط البيئيػة) فقػد حققػت دنػى مسػتكل إجابػةه إذ بل ػت

ليمة الكسط )3.68ه كبقبكؿ عالي نكعان ما بيف اإلجابات ي ده االنحراؼ الم يارم )0.76
جدكؿ  )4االكساط الحسابية كاالنحرافات الم يارية للميارات الم رية
-11
-12
-13
-14
-15
-16

االٔذزاف اٌٛساااااااااااظ
اٌفمزاد
اٌّؼ١بر ٞاٌذسبثٟ
3.74
0.85
ٌذ ٞاٌمبدح رؤ٠ب ٌّب ستى ْٛػٍ١خ إٌّظّخ ِستمجال
3.68
0.76
٠ضغ اٌمبدح خطظ ٌٍتغ١١ز إٌّظّ ٟتٕسجُ ِغ اٌضغٛط اٌج١ئ١خ
4.03
٠إِٓ اٌمبدح ثأْ إٌّظّخ ٘ ٟوال ٚاداذا ٚاْ ِماذار أجابس ألسابِٙب ِجتّؼاخ اوجاز ِآ 0.85
أجبس وً لسُ اٌ ٝدذٖ
3.74
1.00
٠ؼٍٓ اٌمبدح ػٓ أفىبرُ٘ اإلثذاػ١خ ٚاألثتىبر٠خ ٌى٠ ٟستفبد ِٕٙب اٌجّ١غ
3.78
0.82
٠ستط١غ اٌمبدح تط٠ٛز اٌخطظ ٚاجؼٍٙب ِمجٌٛخ ِٓ اٌّزؤٚسٓ١
3.74
0.85
٠ذبٚي اٌمبدح رثظ إٌّظّخ ثبٌّجتّغ ِٓ خالي تٛض١خ ِسإ١ٌٚتٙب اتجب٘ٗ
3.79
0.66
اجّبٌ ٟاٌّٙبراد اٌفىز٠خ

جػػرل ليػػاس مت يػػر الميػػاري اإلنسػػانية)ه مػػف خػػالؿ خمسػػة فق ػراته إذ ييػػير الجػػدكؿ  )5إلػػى األكسػػاط
الحسػػابية كاالنحرافػػات الم ياريػػة بخصػػكص المت يػػر الميػػاري اإلنسػػانية)ه إذ ي ػػس الجػػدكؿ المػػذ كر كسػػطان

عام ػان فػػكؽ الكسػػط الم يػػارمه إذ بلػػغ )4.02ه ك ػػاف االنح ػراؼ الم يػػارم ال ػػاـ حكليمػػا  )0.72علػػى
حسػػابيان ّ
التكاليه ما على ص يد األسئلة فقد ظير اف على مستكل إجابة حققتيػا المقػري  )17ه إذ بل ػت ليمػة الكسػط
 )4.22كىي فكؽ الكسط المرضي البال ة )3ه كبقبكؿ عالي نكعان ما بيف اإلجابػات ي ػده االنحػراؼ الم يػارم

 )0.87ه فمف خالؿ ىػذه المقػري ي ػد المسػتجيبيف اف القػادي يرتبػكف بػأف ت ػكف االتصػاالت كال اللػات بيػنيـ

كبيف المر كسيف لكيةهاف لكي ال اللة بيف القادي كمر كسييـ ت ػزز التمػاىـ كاالنسػجاـ كتبػادؿ اآلراءهكلبػكؿ اك
انتقػػػاد المر كسػػػيف لػػػب ض لػػػ اررات القػػػادي ال ييػػػ ؿ حرجػػػا للمر كسػػػيف كالقاديهخصكصػػػا ي ترفػػػكف باخطػػػائيـ

كيت لمػػكف منيػػا مػػا كرد فػػي المقػػري  )5مػػف الجػػدكؿ  )2اذ بلػػغ الكسػػط الحسػػابي للمقػػري المػػذ كري (3.25كىػػك
اعلى مف الكسط المرضيهكما ي د صحة رينا ىك الكسط الحسابي للمقري )8مف الجدكؿ  )3حيث نصػت المقػري
علػى اف القػػادي يحترمػكف راء االخػػريف كيناليػكنيـ فييػػا للكصػكؿ الػػى اتمػاؽ ميػػترؾهاذ بلػغ الكسػػط الحسػػابي

ليذه المقري  )4.01كىك كسط عالي يتصؼ باليديه ما المقري  )21التي نصت يحػاكؿ القػادي اف يج لػكا حػا
ال مؿ لدل اآلخريف سمى مف الماؿ كالمنزلة) فقد حققت دنى مسػتكل إجابػةه إذ بل ػت ليمػة الكسػط )3.89ه

كبقبكؿ عاؿ بيف اإلجابات ي ده االنحراؼ الم يارم )0.95
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جدكؿ  )5االكساط الحسابية كاالنحرافات الم يارية للميارات االنسانية
-17
-18
-19
-20
-21

االٔذزاف اٌٛساااااااااااظ
اٌفمزاد
اٌّؼ١بر ٞاٌذسبثٟ
4.22
0.87
٠زغت اٌمبدح ثأْ تى ْٛاالتصبالد ٚاٌؼاللبد ثٚ ُٕٙ١ث ٓ١اٌّزؤٚس ٓ١ل٠ٛخ
4.01
0.74
٠ذتزَ اٌمبدح أراء ا٢خزٕ٠ٚ ٓ٠بلش ُٙٔٛفٙ١ب ٌٍٛصٛي اٌ ٝاتفبق ِشتزن
4.01
0.82
٠ش١غ اٌمبدح رٚح اٌتؼب ٚ ْٚاٌؼًّ وفز٠ك ف ٟاٌٛسارح
3.95
 ٠ؼااشس اٌماابدح ثمااخ اٌّزؤٚساا ٓ١ثبٔفسااِ ُٙاآ خااالي اٌثٕاابء ػٍاا ٝاٌىفااٛئِ ٓ١اإ ُٙأِاابَ 1.04
سِالئُٙ
3.89
0.95
٠ذبٚي اٌمبدح اْ ٠جؼٍٛا دت اٌؼًّ ٌذ ٜا٢خز ٓ٠أسّ ِٓ ٝاٌّبي ٚإٌّشٌخ
4.02
0.72
اجّبٌ ٟاٌّٙبراد االٔسبٔ١خ

 -2ػزض نتائح املتغري االستدابي وحتهيهها ( انتخطيط االسرتاتيدي)

ييير الجدكؿ  )6إلى األكساط الحسابية كاالنحرافػات الم ياريػة المت لقػة بكجيػة نظػر ال ينػة المبحكثػة

بخصكص المت ير التمسيرم الػرئيس التخطػيط اإلسػتراتيجي)ه إذ ي ػس الجػدكؿ المػذ كر كسػطان حسػابيان عامػان

بلػػغ  )3.76كىػػك فػػكؽ الكسػػط الم يػػارم البػػالغ  )3ك ػػاف االنح ػراؼ الم يػػارم ال ػػاـ )0.72امػػا علػػى ص ػ يد
االب ػػاد المرعيػػةه لػػيس مت يػػر الرسػػالة)ه مػػف خػػالؿ سػػتة اسػػئلةه ييػػير الجػػدكؿ  )6إلػػى األكسػػاط الحسػػابية
كاالنحرافات الم ياريػة المت لقػة بكجيػة نظػر ال ينػة المبحكثػة بخصػكص المت يػر الرسػالة)ه إذ ي ػس الجػدكؿ

عامان فكؽ الكسط الم يػارمه إذ بلػغ )4.00ه ك ػاف االنحػراؼ الم يػارم ال ػاـ  )0.57ه
المذ كر كسطان حسابيان ّ
ما على ص يد األسئلة فقد ظير اف على مستكل إجابة حققتيا المقػري )6ه إذ بلػغ كسػطيا الحسػابي )4.14
كىك فكؽ الكسط المرضي البال ة )3ه كبقبكؿ فكؽ المتكسط بيف اإلجابػات ي ػده االنحػراؼ الم يػارم )0.65

ه كىذا م ير على اف رسالة الكزاري تتضػمف ليمػا كم تقػدات خالليػة ترمػي الػى اف ي ػكف التخطػيط لػكي داف ػة

لتنمية المجتم

ؿهكىذا ييير الى اف التخطيط المتبػ فػي الػكزاري ال ينظػر الػى لطػاع بصػكري جزئيػة كمن زلػة

عف القطاعات االخرلهكاف تنمية م لطاع ي تمد على تنمية متكازنة للقطاعػات االخػرله مػا المقػري  )23التػي

نصت تتضمف الرسالة تحسيف كتكظيؼ جمي اإلم انيات بما ينسجـ كالر ية المستقبلية للمنظمة) فقػد حققػت
دنػػى مسػػتكل إجابػػةه إذ بل ػػت ليمػػة الكسػػط )3.90ه كبقبػػكؿ عػػاؿ بػػيف اإلجابػػات ي ػػده االنح ػراؼ الم يػػارم
 .)0.67كعلى الرتـ مف اف المقري المذ كري انما لد حققػت الػؿ كسػط حسػابيهاال انيػا تتصػؼ باليػديهكىذا مػا

ي زز ما ذ رناه انماه كف التخطيط المتب في الػكزاري ينظػر الػى ػؿ القطاعػات بصػكري مترابطػةه كاف تنميػة م
كاحد منيا يتطلا تنمية ؿ القطاعات بصكري متكازنو.
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جدكؿ  )6االكساط الحسابية كاالنحرافات الم يارية للمت ير التمسيرم التخطيط االستراتيجي)
كالمت ير المرعي الرسالو
-22
-23
-24
-25
-26
-27

االٔذزاف اٌٛساااااااااااظ
اٌفمزاد
اٌّؼ١بر ٞاٌذسبثٟ
4.11
0.66
تٛضخ رسبٌخ اٌٛسارح طّٛدٙب اٌّستمجٍ ٟف ٟتٛس١غ ٚدلخ اٌتخط١ظ
3.90
تضاآّ اٌزساابٌخ تذسااٚ ٓ١تٛظ١ااإل جّ١ااغ اإلِىبٔ١اابد ثّااب ٕ٠سااجُ ٚاٌزؤ٠ااخ اٌّسااتمجٍ١خ 0.67
ٌٍّٕظّخ
3.96
0.84
تضّٓ رسبٌخ اٌٛسارح ئشزان اٌٛساراد األخز ٜف ٟئثذاء أرائٙب
4.14
تتضّٓ رسابٌخ اٌاٛسارح لّ١اب ِٚؼتماذاد أخالل١اخ تزِا ٟاْ ٠ىا ْٛاٌتخطا١ظ لاٛح دافؼاخ 0.65
ٌتّٕ١خ اٌّجتّغ وىً
3.92
0.89
تّتٍه اٌٛسارح رسبٌخ ٚاضذخ ِٚفِٛٙخ ٌٍجّ١غ
3.95
0.76
تإوذ رسبٌخ اٌٛسارح ػٍ ٝاٌجٛأت اٌفٕ١خ ٚاٌّؼزف١خ اٌذذ٠ثخ ف ٟػٍّ١خ اٌتخط١ظ
4.00
0.57
اجّبٌ ٟاٌزسبٌخ
3.76
0.55
اجّبٌ ٟاٌتخط١ظ االستزات١جٟ

كلػػػيس مت يػػػر األىػػػداؼ)ه مػػػف خػػػالؿ خمسػػػة اسػػػئلةه ييػػػير الجػػػدكؿ  )7إلػػػى األكسػػػاط الحسػػػابية

كاالنحرافات الم يارية المت لقة بكجيػة نظػر ال ينػة المبحكثػة بخصػكص المت يػر األىػداؼ)ه إذ ي ػس الجػدكؿ
عامػان فػكؽ الكسػط الم يػارمه إذ بلػغ )3.88ه ك ػاف االنحػراؼ الم يػارم ال ػاـ )0.68ه
المذ كر كسطان حسابيان ّ
مػػا علػػى ص ػ يد األسػػئلة فقػػد ظيػػر اف علػػى مسػػتكل إجابػػة كلػػد حققتيػػا المقػػري )31ه إذ بل ػػت ليمػػة الكسػػط
 )3.96كىي فكؽ الكسط المرضي البال ة )3ه كبقبكؿ فكؽ المتكسط بيف اإلجابات ي ػده االنحػراؼ الم يػارم
 )0.82ه كىذا م ير على اف ىداؼ الكزاري تجسد المستقبؿ المرتكا فيو كتس ى جاىده الى الكصكؿ إليػو ه

ما المقري  )30التي نصت تأخذ ىدافنا بنظر ال ناية الثقافة االجتماعية كاتجاىات المجتم ) فقد حققت دنػى

مستكل إجابةه إذ بل ت ليمة الكسط )3.73ه كبقبكؿ عاؿ بيف اإلجابات ي ده االنحراؼ الم يارم )0.89
جدكؿ  )7االكساط الحسابية كاالنحرافات الم يارية لعىداؼ

اٌفمزاد
-28
-29
-30

أ٘ذاف اٌٛسارح ٚاضذخ ّ٠ٚىٓ تذم١مٙب
تٕجثك أ٘ذافٕب ِٓ رسبٌتٕب ٚتؼجز ػّب ٚرد فٙ١ب
تأخذ أ٘ذافٕب ثٕظز االػتجبر اٌثمبفخ االجتّبػ١خ ٚاتجب٘بد اٌّجتّغ

االٔذزاف اٌٛساااااااااااظ
اٌّؼ١بر ٞاٌذسبثٟ
3.95
0.88
3.89
0.68
3.73
0.89

-31

تجسذ أ٘ذاف اٌٛسارح اٌّستمجً اٌّزغٛة فٚ ٗ١تسؼ ٝجب٘ذٖ اٌ ٝاٌٛصٛي ئٌٗ١

0.82

3.96

-32

تتصإل أ٘ذافٕب ثبٌشّٛي ٚتزاػ ٟاألّ٘١خ إٌسج١خ ٌأل٠ٌٛٚبد

0.87

3.86

اجّبٌ ٟاال٘ذاف

0.68

3.88

ليس مت ير التحليؿ)ه مف خالؿ ثمانية اسئلةه ييير الجػدكؿ  )8إلػى األكسػاط الحسػابية كاالنحرافػات

الم يارية المت لقة بكجية نظر ال ينة المبحكثة بخصكص المت ير التحليؿ)ه إذ ي س الجدكؿ المػذ كر كسػطان

عامػان فػػكؽ الكسػػط الم يػػارمه إذ بلػػغ )3.51ه ك ػػاف االنحػراؼ الم يػػارم ال ػػاـ  (0.71مػػا علػػى صػ يد
حسػػابيان ّ
األسئلة فقد ظير اف على مسػتكل إجابػة كلػد حققتيػا المقػري )39ه إذ بل ػت ليمػة الكسػط  )3.77كىػي فػكؽ

الكسط المرضي البال ة )3ه كبقبكؿ فكؽ المتكسط بيف اإلجابات ي ػده االنحػراؼ الم يػارم . )0.92

كىػذا

م ير على اف ىػداؼ الػكزاري تجسػد المسػتقبؿ المرتػكا فيػو كتسػ ى جاىػده للكصػكؿ إليػو ه مػا المقػري )33
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التػػي نصػػت لػػدل الػػكزاري جيػػات متخصصػػة لتحليػػؿ البيئػػة الداخليػػة كالخارجيػػة ليػػا) فقػػد حققػػت دنػػى مسػػتكل
إجابةه إذ بل ت ليمة الكسط )3.16ه كبقبكؿ عالي بيف اإلجابات ي ده االنحراؼ الم يارم )0.96
جدكؿ  )8االكساط الحسابية كاالنحرافات الم يارية للتحليؿ

اٌفمزاد
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40

ٌذ ٜاٌٛسارح جٙبد ِتخصصخ ٌتذٍ ً١اٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ ٚاٌخبرج١خ ٌٙب
تسؼ ٝاٌٛسارح ٌّؼزفخ ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼإل ف ٟث١ئتٙب اٌذاخٍ١خ
تسؼ ٝاٌٛسارح ٌّؼزفخ اٌفزص ٚاٌتٙذ٠ذاد ف ٟاٌج١ئخ اٌخبرج١خ
تسؼ ٝاٌٛسارح اٌ ٝتذ ً٠ٛاٌتٙذ٠ذاد اٌ ٝفزص ّ٠ىٓ استثّبر٘ب ثشىً ا٠جبثٟ
تطّخ اٌٛسارح ٌّؼزفخ أفضً االستجبثبد ٌٍتغ١١زاد اٌج١ئ١خ أٌّتسبرػخ
تذبٚي اٌٛسارح ف ُٙاٌج١ئخ اٌس١بس١خ ٚاالجتّبػ١خ ٚاٌتأث١ز فٙ١ب ٌصبٌذب لذر اٌّستطبع
تسؼ ٝاٌٛسارح جب٘ذح ٌفِٚ ُٙؼزفخ ِصبدر اٌتّٚ ً٠ٛتؼش٠ش٘ب ٚتٕٛػٙب
تؼط ٟاإلدارح اٌؼٍ١ب اٌفزصخ ٌٍّذ٠ز ٚ ٓ٠رؤسبء األلسبَ ٌٍم١بَ ثبٌتخط١ظ اإلستزات١جٟ
اجّبٌ ٟاٌتذًٍ١

االٔذزاف اٌٛساااااااااااظ
اٌّؼ١بر ٞاٌذسبثٟ
3.16
0.96
3.55
0.97
3.48
0.82
3.38
0.89
3.55
0.90
3.49
0.85
3.77
0.92
3.67
0.96
3.51
0.71

اما الخيار االستراتيجي فقد لػيس مػف خػالؿ خمسػة اسػئلةه ييػير الجػدكؿ  )9إلػى األكسػاط الحسػابية

كاالنحرافات الم يارية المت لقة بكجية نظر ال ينة المبحكثة بخصكص المت ير الخيار اإلستراتيجي)ه إذ ي ػس

عامػان فػػكؽ الكسػط الم يػػارمه إذ بلػػغ )3.66ه ك ػػاف االنحػراؼ الم يػػارم ال ػػاـ
الجػدكؿ المػػذ كر كسػػطان حسػػابيان ّ
 )0.59ه ما على ص يد األسئلة فقػد ظيػر اف علػى مسػتكل إجابػة كلػد حققتيػا المقػري )41ه إذ بل ػت ليمػة
الكسط  )3.82كىي فكؽ الكسط المرضػي البال ػة )3ه كبقبػكؿ فػكؽ المتكسػط بػيف اإلجابػات ي ػده االنحػراؼ
الم يارم  )0.75ه كىذا م ير على اف الخيار اإلستراتيجي يتناسا م رسالة الكزاري ه ما المقري  )45التػي

نصت تيارؾ الكزاري المستميديف في اختيػار البػديؿ المناسػا) فقػد حققػت دنػى مسػتكل إجابػةه إذ بل ػت ليمػة
الكسط )3.5ه كبقبكؿ فكؽ المتكسط بيف اإلجابات ي ده االنحراؼ الم يارم )0.69

جدكؿ  )9االكساط الحسابية كاالنحرافات الم يارية للخيار االستراتيجي
اٌفمزاد
-41
-42
-43
-44
-45

٠تٕبست اٌخ١بر اإلستزات١جِ ٟغ رسبٌخ اٌٛسارح
٠ؼًّ اٌخجزاء ف ٟاٌٛسارح وفز٠ك ػًّ الخت١بر اٌجذ ً٠إٌّبست
٠تذذد اٌخ١بر اإلستزات١ج ٟإٌّبست دست اٌّٛارد اٌّتبدخ ٌٍٛسارح
ّ٠ىٓ ٌٍٛسارح ٚضغ خطخ طبرئخ ف ٟدبٌخ فشً اإلستزات١ج١خ اٌّختبرح
تشبرن اٌٛسارح اٌّستف١ذ ٓ٠ف ٟاخت١بر اٌجذ ً٠إٌّبست
اجّبٌ ٟاٌخ١بر االستزات١جٟ

االٔذزاف اٌٛساااااااااااظ
اٌّؼ١بر ٞاٌذسبثٟ
3.82
0.75
3.58
0.85
3.77
0.70
3.59
0.76
3.5
0.69
0.59

3.66

ثانيا اختبار فزضيات انبحث
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 -1حتهيم فزضيات االرتباط

كض ػ ت الدراسػػة الحاليػػة فرضػػية ارتبػػاط رئيسػػةه كلػػد تمرعػػت منيػػا فرضػػيات فرعيػػة تت لػػؽ بػػالمت يرات

المرعيةه كفيما يأتي تمصيالن ليذا التحليؿ :

اثيرت في الدراسة الحالية المرضية الرئيسة االكلى كالتي ممادىا تكجد عاللة ارتباط م نكية ذات داللػة

احصائية بيف الميارات القيادية كبيف التخطيط االستراتيجي) كيتمرع منيا ارب فرضيات فرعية ىي :

ىنػػػػاؾ عاللػػػػػة ارتبػػػػاط م نكيػػػػػة ذات داللػػػػػة احصػػػػائية بػػػػػيف الميػػػػاري الذاتيػػػػػة كبػػػػػيف اب ػػػػاد التخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجيالرسالةه األىداؼه التحليؿه الخيار اإلستراتيجي).

ا-ىنػػػػاؾ عاللػػػػة ارتبػػػػاط م نكيػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػائية بػػػػيف الميػػػػاري المنيػػػػة كبػػػػيف اب ػػػػاد التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي
الرسالةه األىداؼه التحليؿه الخيار اإلستراتيجي).

ج-ىنػػػػاؾ عاللػػػػة ارتبػػػػاط م نكيػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػائية بػػػػيف الميػػػػاري الم ريػػػػة كبػػػػيف اب ػػػػاد التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي
الرسالةه األىداؼه التحليؿه الخيار اإلستراتيجي).

ء-ىنػػػػاؾ عاللػػػػة ارتبػػػػاط م نكيػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػائية بػػػػيف الميػػػػاري اإلنسػػػػانية كبػػػػيف اب ػػػػاد التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي
الرسالةه األىداؼه التحليؿه الخيار اإلستراتيجي).

يكض الجدكؿ  )10عاللات االرتباط التي افترضتيا المرضية الرئيسة االكلىه إذ ي د الجػدكؿ المػذ كر الػى كجػكد

عاللػػة ارتبػػاط ايجابيػػة كم نكيػػة بػػيف الميػػارات القياديػػة كبػػيف التخطػػيط اإلسػػتراتيجيه كلػػد بل ػػت ليمػػة م امػػؿ االرتبػػاط
**)0.649ه كلػػد بل ػػت ليمػػة  )tالمحتسػػبة  )7.19كىػػي بػػػر مػػف ليميػػا الجدكليػػة كالبال ػػة ) (2.3بمسػػتكل داللػػػة
 .)0.01كمف خالؿ النتيجة المذ كري انما يم ف التكصؿ الى تحقيؽ المرضية الرئيسة االكلى كالتي ممادىا ىناؾ عاللة

ارتباط م نكية ذات داللة احصائية بيف الميارات القيادية كبيف التخطيط الستراتيجي) .
جذٚي (ِ )10ؼبِالد االرتجبط ٚل (t) ُ١ث ٓ١اثؼبد اٌّٙبراد اٌم١بد٠خ ٚث ٓ١اثؼبد اٌتخط١ظ اٌستزات١جٟ
اٌزسبٌخ

األ٘ذاف

اٌتذًٍ١

r

.000

** ػاللخ االرتجبط ثّستِ ٜٛؼٕ٠ٛخ 0.07
* ػاللخ االرتجبط ثّستِ ٜٛؼٕ٠ٛخ ;0.0

**.649

X4

اٌّٙبرح اإلٔسبٔ١خ

t

X3

اٌّٙبرح اٌفىز٠خ

.000
.000
.008
4.9
6.3
2.75
**.467
**.511
**.348
.000
.000
.003
4.45
5
3.13
**.457
**.547
**.351
.000
.000
.002
4.33
5.5
3.16
ِجّٛع ػاللبد االرتجبط (<= )7
لّ١ااااخ ) (tاٌجذ١ٌٚااااخ ثّساااات ٜٛدالٌااااخ )= (0.01
8.98
لّ١ااااخ ) (tاٌجذ١ٌٚااااخ ثّساااات ٜٛدالٌااااخ )= (0.05
7.<:

7.19

) (Xاٌّٙبراد اٌم١بد٠خ

X2

اٌّٙبرح اٌفٕ١خ

Sin
t
r
Sin
t
r
Sin
t

.008
2.72
**.365
.001
3.3
**.29
.025
2.5

y4
**.428
.000
3.99
**.503

)(Y
Sin

X1

اٌّٙبرح اٌذات١خ

r
Sin
t
r

y1
**.372
.001
3.38
**.307

y2
**.408
.000
3.77
**.310

y3
**.544
.000
5.5
**.598

اٌخ١بر
اإلستزات١جٟ

اٌّتغ١زاد

اٌتخط١ظ اٌستزات١جٟ

100%
n =73

اما بخصكص المرضيات المرعية يبيف الجدكؿ  )10مصمكفة االرتباطات بيف المت يرات المرعية كىي مػا يػأتي
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:
 -تػنص المرضػية المرعيػة االكلػى ىنػاؾ عاللػة ارتبػاط م نكيػة ذات داللػة احصػائية بػيف الميػاري الذاتيػة كبػػيف

اب اد التخطػيط السػتراتيجي الرسػالةه األىػداؼه التحليػؿه الخيػار اإلسػتراتيجي)ه كيبػيف الجػدكؿ  )10مصػمكفة
ارتباطات كمكضحة في المسػتكل ال مػكدم الػذم يمثػؿ المت يػر التمسػيرم الميػارات القياديػة كاب ادىػا الميػاري

الذاتيػػة ه الميػػاري المنيػػة ه الميػػاري الم ريػػة ه الميػػاري اإلنسػػانية)ه فػػي حػػيف يمثػػؿ المسػػتكل االفقػػي المت يػػر
االسػػػتجابي التخطػػػيط اإلسػػػتراتيجي كاب ػػػاده الرسػػػالة ه األىػػػداؼ ه التحليػػػؿ ه الخيػػػار اإلسػػػتراتيجي) ه كيم ػػػف

مالحظػػػة كجػػػكد عاللػػػات اال رتبػػػاط ايجابيػػػة كم نكيػػػة بػػػيف الميػػػاري الذاتيػػػة كبػػػيف ب ػػػاد التخطػػػيط اإلسػػػتراتيجي

كالمتمثلػػة بػػػػ الرسالة ه األىػػداؼ ه التحليػػؿ ه الخيػػار اإلسػػتراتيجي) .ك انػػت م ػػامالت االرتبػػاط ك مػػا مكضػػحة

بالجدكؿ 0.54**,0.40**,0.37**) )10ه ** )0.42على التػكاليه إذ نجػد ف لػيـ  )tالمحتسػبة 3.38ه

3.77ه 5.5ه  )3.99كىػػػي بػػػر مػػػف ليميػػػا الجدكليػػػة كالبال ػػػة ) (2.3بمسػػػتكل داللػػػة  .)0.01كمػػػف خػػػالؿ
مالحظػػة النتيجػػة نمػػة الػػذ ره إذ تحققػػت اربػ فرضػػيات فرعيػػة مػػف صػػؿ رب ػػةه ام بمػػا تيػ ؿ  )%100مػػف
اجمالي المرضية المرعية االكلى ه كىذه النتيجػة تسػم بتحقػؽ المرضػية المرعيػة االكلػى مػف المرضػية الرئيسػة

االكلػػى كالتػػي ممادىػػا ىنػػاؾ عاللػػة ارتبػػاط م نكيػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الميػػاري الذاتيػػة كبػػيف التخطػػيط
االستراتيجي.

ا-تػنص المرضػػية المرعيػػة الثانيػػة ىنػػاؾ عاللػػة ارتبػػاط م نكيػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف الميػػاري المنيػػة كبػػيف
اب اد التخطيط السػتراتيجي الرسػالةه األىػداؼه التحليػؿه الخيػار اإلسػتراتيجي)ه كيم ػف مالحظػة كجػكد عاللػات
االرتبػػػػػاط ايجابيػػػػػة كم نكيػػػػػة بػػػػػيف الميػػػػػاري المنيػػػػػة كبػػػػػيف ب ػػػػػاد التخطػػػػػيط اإلسػػػػػتراتيجي كالمتمثلػػػػػة بػػػػػػػ
الرسالة ه األىداؼ ه التحليؿ ه الخيػار اإلسػتراتيجي) .ك انػت م ػامالت االرتبػاط ك مػا مكضػحة بالجػدكؿ )10

**0.30ه ** 0.31ه ** 0.59ه ** ) 0.50علػػػى التػػػكاليه إذ نجػػػد ف لػػػيـ  )tالمحتسػػػبة 2.72ه 2.75ه

6.3ه  )4.9كىي بر مف ليميا الجدكلية كالبال ة ) (2.3بمستكل داللة  .)0.01كمف خالؿ مالحظة النتيجػة
نمػة الػذ ره إذ تحققػت اربػ فرضػيات فرعيػة مػػف اصػؿ ارب ػةه ام بمػا تيػ ؿ  )%100مػف اجمػالي المرضػػية

المرعيػػة االكلػػى ه كىػػذه النتيجػػة تسػػم بتحقػػؽ المرضػػية المرعيػػة الثانيػػة مػػف المرضػػية الرئيسػػة االكلػػى كالتػػي

ممادىا ىناؾ عاللة ارتباط م نكية ذات داللة احصائية بيف المياري المنية كبيف التخطيط الستراتيجي.

ج-ايارت المرضية المرعية الثالثة الى اف ىناؾ عاللة ارتباط م نكية ذات داللة احصائية بيف الميػاري الم ريػة
كبػػيف اب ػػاد التخطػػيط السػػتراتيجي الرسػػالةه األىػػداؼه التحليػػؿه الخيػػار اإلسػػتراتيجي)ه كيم ػػف مالحظػػة كجػػكد
عاللات االرتباط ايجابية كم نكية بيف المياري الم رية كبيف ب اد التخطيط اإلستراتيجي كالمتمثلػة بػػػ الرسالة ه
األىداؼ ه التحليؿ ه الخيار اإلستراتيجي) .ك انت م امالت االرتباط ك مػا مكضػحة بالجػدكؿ 0.36** )10ه

** 0.34ه ** 0.51ه ** ) 0.46علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاليه إذ نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ  )tالمحتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة
3.3ه 3.13ه  5ه  )4.45كىي بر مف ليميا الجدكلية كالبال ة ) (2.3بمستكل داللة .)0.01
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كمف خالؿ مالحظة النتيجة نمة الذ ره إذ تحققت ارب فرضيات فرعية مف اصػؿ ارب ػةه ام بمػا تيػ ؿ

 )%100مػػف اجمػػالي المرضػػية المرعيػػة االكلػػى ه كىػػذه النتيجػػة تسػػم بتحقػػؽ المرضػػية المرعيػػة الثانيػػة مػػف

المرضػػية الرئيسػػة االكلػػى كالتػػي ممادىػػا ىنػػاؾ عاللػػة ارتبػػاط م نكيػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف الميػػاري الم ريػػة

كبيف التخطيط الستراتيجي.

ء-ايػػارت المرضػػية المرعيػػة الراب ػػة الػػى اف ىنػػاؾ عاللػػة ارتبػػاط م نكيػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف الميػػاري
اإلنسانية كبيف اب اد التخطيط الستراتيجي الرسالةه األىػداؼه التحليػؿه الخيػار اإلسػتراتيجي)ه كيم ػف مالحظػة
كجػػكد عاللػػات االرتبػػاط ايجابيػػة كم نكيػػة بػػيف الميػػاري اإلنسػػانية كبػػيف ب ػػاد التخطػػيط اإلسػػتراتيجي كالمتمثلػػة
بػػ الرسالة ه األىداؼ ه التحليؿ ه الخيار اإلستراتيجي) .ك انت م امالت االرتباط ك مػا مكضػحة بالجػدكؿ )10
**0.29ه ** 0.35ه ** 0.54ه ** )0.45على التكاليه إذ نجػد ف لػيـ  )tالمحتسػبة 2.5ه 3.1ه  5.5ه

 )4.3كىي بر مف ليميا الجدكلية كالبال ة ) (2.3بمستكل داللة  .)0.01كمف خالؿ مالحظػة النتيجػة نمػة
الذ ره إذ تحققت ارب فرضيات فرعية مف اصؿ ارب ةه ام بمػا تيػ ؿ  )%100مػف اجمػالي المرضػية المرعيػة

االكلى ه كىذه النتيجة تسم بتحقؽ المرضية المرعية الثانية مف المرضػية الرئيسػة االكلػى كالتػي ممادىػا ىنػاؾ
عاللة ارتباط م نكية ذات داللة احصائية بيف المياري اإلنسانية كبيف التخطيط الستراتيجي.

-2اختبار فرضيات التأثير بيف مت يرات الدراسة الرئيسة كالمرعية

تس ى ىذه المقري إلى اختبار فرضػيات البحػث المت لقػة بقيػاس تػأثير المت يػرات التمسػيرية المرعيػة كالػرئيس فػي المت يػر
المستجيا الرئيس كاب ػاده المرعيػة باسػت ماؿ نمػكذج االنحػدار البسػيطه كألجػؿ ذلػؾ فقػد كضػ ت فرضػية رئيسػة لتحليػؿ

عاللة التأثير بيف المت ير التمسيرم كالمت ير المستجيا كىي ما يلي

 -ىناؾ تأثير م نكم للميارات القيادية في التخطيط الستراتيجي)ه كتنبثؽ مف ىذه المرضية الرئيسة المرضيات المرعية

ك ما يأتي :

 .1ىناؾ تأثير م نكم للميارات الذاتية في التخطيط الستراتيجي.
 .2ىناؾ تأثير م نكم للميارات المنية في التخطيط الستراتيجي.

 .3ىناؾ تأثير م نكم للميا ارت االنسانية في التخطيط الستراتيجي.
 .4ىناؾ تأثير م نكم للميارات الم رية في التخطيط الستراتيجي.

كفيما يأتي تمصيؿ الختبار المرضية الرئيسة كالمرضيات المرعية :

تضمنت منيجية الدراسة الحالية فرضية التأثير الرئيسة كالتي ممادىا ىناؾ تأثير م نكم للميارات القيادية في التخطيط

اال ستراتيجي) .كلد جرل اختبار ىذه المرضية مف خالؿ تحليؿ االنحدار البسيطه كفػي ضػكء ىػذه المرضػية جػرت صػياتة
عاللػة دالػػة بػػيف القيمػة الحقيقيػػة للمت يػػر المسػػتجيا التخطػيط اإلسػػتراتيجي) الػػذم جػرل ترميػػزه بػػالرمز )(Yه كالمت يػػر

التمسيرم الرئيس الميارات القيادية) كالذم ُرمػز بػالرمز )(Xه كفػي ضػكء جػدكؿ  )11لتحليػؿ التبػايفه الػذم ظيػر مػف
مخرجات النظاـ االحصائي الحاسكبي )SPSSه تظير م نكية األنمكذج على كفؽ اختبار  )Fف ليمة ) (Fالمحسػكبة

بل ت )66.0ه ك انت ىذه القيمة بر مف ليمتيا الجدكلية  )12.3بمستكل م نكية )0.01ه كبحدكد ثقة .)%99
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كىذا ي ني كجكد تأثير لػ الميارات القياديػة) فػي المت يػر المسػتجيا التخطػيط اإلسػتراتيجي .كىػذا يػدلؿ

على ف منحنى االنحدار جيػد لكصػؼ ال اللػة بػيف المت يػريف .كمػف خػالؿ الجػدكؿ  )11يم ػف مالحظػة ليمػة

م امػؿ التحديػد )(R2ه كالػػذم ُي ػد مقياسػان كصػميان يسػػتخدـ فػي تمسػػير مػدل فائػػدي م ادلػة االنحػػدار فػي تقػػدير
القيـه كيمثؿ نسبة االنخماض في األخطاء عند اسػتخداـ م ادلػة االنحػداره كالػذم ػاف مقػداره )0.48ه كالػذم
مسػػر بم ػؿ الميػػارات
ي نػي ف مػا مقػػداره )0.48ه مػف التبػػايف الحاصػؿ فػػي التخطػيط اإلسػتراتيجي ىػػك تبػايف ُم ّ
مسػر مػف لبػؿ عكامػؿ عيػكائية لػـ تػدخؿ نمػكذج
القيادية الذم دخؿ األنمكذجه ك ف  )0.52ىك تبػايف تيػر ُم ّ
االنحدار .ما يار الجدكؿ  )11إلى الم نكية التػي ظيػر مقػدارىا  )0.000فػي مخرجػات النظػاـ االحصػائيه

كىك تأ يد الى كجكد تأثير عالي لػ الميارات القيادية) في التخطيط اإلستراتيجي .كبيػذه النتيجػة تتحقػؽ فرضػية
التأثير الرئيسة مف الدراسة الحالية كالتي ممادىا ىنػاؾ تػأثير م نػكم للميػارات القياديػة مجتم ػة فػي التخطػيط

االستراتيجي).

اما بخصكص المرضيات المرعية جرل اختبار ىذه المرضيات المرعية مف خالؿ تحليؿ االنحدار البسػيطه

كفػػي ضػػكء ىػػذه المرضػػيات جػػرت صػػياتة عاللػػة داليػػة بػػيف القيمػػة الحقيقيػػة للمت يػػر المسػػتجيا التخطػػيط
االستراتيجي) كالػذم جػرل ترميػزه بػالرمز )(Yه كالمت يػرات التمسػيرية المرعيػة الميػاري الذاتيػةه الميػاري المنيػةه
المياري الم ريةه المياري اإلنسانية)ه كالتي ُرمزت على التكالي بػ).(X4,X3,X2,X1

جذٚي ( )11تذٍ ً١تأث١ز اٌّتغ١ز اٌّٙبراد اٌم١بد٠خ ٚأثؼبدٖ ف ٟاٌّتغ١ز اٌتخط١ظ اإلستزات١جٟ
اٌّتغ١ز اٌتفس١زٚ ٞأثؼبدٖ

)ِ (R2ؼبِااً لّ١ااااخ ) (Fلّ١خ )ِ (Pساتٜٛ
اٌّذسٛثخ اٌّؼٕ٠ٛخ
اٌتذذ٠ذ
اٌّتغ١ز االستجبثٟ

اٌّٙبراد اٌم١بد٠خ
X
اٌّٙبرح اٌذات١خ
.25
)(X1
اٌّٙبرح اٌفٕ١خ
.28
)(X2
اٌّٙبرح اٌفىز٠خ
.51
)(X3
اٌّٙبرح اإلٔسبٔ١خ
.38
)(X4
لّ١اااااخ ) (fاٌجذ١ٌٚاااااخ ثّسااااات ٜٛدالٌاااااخ = 0.07
78.9
لّ١خ )(fاٌجذ١ٌٚخ ثّست ٜٛدالٌخ ;:.: = 0.0
.48
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يتض في ضكء جدكؿ  )11ف ليمة ) (fالمحسكبة لػ المياري الذاتيةه الميػاري المنيػةه الميػاري الم ريػةه

المياري اإلنسانية) كالتي جرل ترميزىا في الجدكؿ المذ كر بػػ  )X4,X3,X2,X1بل ػت ليمتيػا 28.7ه 29.6ه

75.8ه  )43.3على التكاليه ك انت ىذه القػيـ بػر مػف ليمتيػا الجدكليػة  )12.3بمسػتكل م نكيػة )0.01ه
كبحدكد ثقة )99%ه كىذا ي ني كجكد تأثير لعب اد المياري الذاتيةه الميػاري المنيػةه الميػاري الم ريػةه الميػاري
اإلنسػػانية) فػػي المت يػػر االسػػتجابي التخطػػيط االسػػتراتيجي .كىػػذا يػػدؿ علػػى ف منحنػػى االنحػػدار جيػػد لكصػػؼ

ال اللة بػيف  )X4, X3, X2, X1ك .)Yكلػد يػارت ليمػة م امػؿ التحديػد ) (R2كالػذم ػاف مقػداره )(0.25

بالنسبة المياري الذاتية )(X1ه كىذا ي ني ف ما مقداره  )0.25مف التبػايف الحاصػؿ الخيػار السػتراتيجي )(Y

مسػر مػف
مسر بم ػؿ المت يػر الميػاري الذاتيػة ) (X1الػذم دخػؿ األنمػكذجه ك ف ) (0.75ىػك تبػايف ُم ّ
ىك تبايف ُم ّ
لبؿ عكامؿ لـ تدخؿ نمكذج االنحدار .كىناؾ ليمة م امؿ التحديد ) (R2كالذم مقداره ) (0.28بالنسبة المياري
المنية ) (X2ه كىذا ي ني ف ما مقداره  )0.28مػف التبػايف الحاصػؿ فػي الخيػار االسػتراتيجي ) (Yىػك تبػايف
مسر مف لبؿ عكامػؿ لػـ تػدخؿ
مسر بم ؿ المت ير المياري المنية الذم دخؿ األنمكذجه ك ف ) (0.72ىك تبايف ُم ّ
ُم ّ
نمكذج االنحدار .كتيير ليمة م امؿ التحديد ) (R2كالػذم مقػداره ) (0.51بالنسػبة الميػاري اإلنسػانية )(X3ه

مسػر بم ػؿ
كىذا ي ني ف ما مقػداره  )0.51مػف التبػايف الحاصػؿ فػي التخطػيط االسػتراتيجي ) (Yىػك تبػايف ُم ّ
مسر مف لبؿ عكامػؿ لػـ تػدخؿ نمػكذج
المت ير المياري اإلنسانية الذم دخؿ األنمكذجه ك ف ) (0.49ىك تبايف ُم ّ
االنحدار.

كييير ليمػة م امػؿ التحديػد ) (R2كالػذم مقػداره ) (0.38بالنسػبة الميػاري الم ريػة ) (X4ه كىػذا ي نػي ف مػا

مسػػر بم ػػؿ المت يػػر الميػػاري
مقػداره  )0.38مػػف التبػػايف الحاصػػؿ فػػي التخطػػيط االسػػتراتيجي ) (Yىػػك تبػػايف ُم ّ
مسر مف لبؿ عكامؿ لـ تدخؿ نمكذج االنحدار.
الم رية الذم دخؿ األنمكذجه ك ف ) (0.62ىك تبايف ُم ّ
مػػا يػػار الجػػدكؿ  )11إلػػى الم نكيػػة التػػي ظيػػر مقػػدارىا  )0.000فػػي مخرجػػات النظػػاـ االحصػػائي لجميػ

االب اده كىك تأ يد الى كجكد تأثير الب اد الميارات القيادية) في الخيػار االسػتراتيجي  .كمػف خػالؿ االختبػارات
اآلنمة الذ ره نستدؿ ف المرضيات المرعية االرب ة لد تحققت كالتي ممادىا:

 .1ىناؾ تأثير م نكم للميارات الذاتية في التخطيط االستراتيجي.
 .2ىناؾ تأثير م نكم للميارات المنية في التخطيط االستراتيجي.

 .3ىناؾ تأثير م نكم الميارات االنسانية في التخطيط االستراتيجي.
 .4ىناؾ تأثير م نكم للميارات الم رية في التخطيط االستراتيجي.
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اوال /االستنتاخات

املبحث انزابغ /االستنتاخات وانتىصيات

 -1ظيرت نتائج مجتم البحث اف مت ير الميارات القيادية لد حصؿ على كسط حسابي عػاؿ لػدره  )3.9كىػك
على مف الكسط المرضيهمما ي د اف الميارات القيادية ميمة حسا راء ال ينة

 -2ظيرت النتائج الميدانية للبحث اف ب د الميػارات المنيػةهكىك الب ػد الثػاني مػف مت يػر الميػارات القياديةهلػد
حصؿ على اعلى كسط حسابي مف بيف األب اد األخرلهحيث حصؿ على  )4.3كىػك اعلػى مػف الكسػط المرضػي

كيتصػػؼ باليػػديهكىذا يتكافػػؽ م ػ اختصػػاص ال ينػػة فػػي الجػػدكؿ  )1حيػػث اف
اختصاصيـ فنيهكبالتالي سكؼ ي دكف على المياري المنية

) )70%مػػف ف ػراد ال ينػػة

 -3ظيػػرت النتػػائج الميدانيػػة اف ب ػػد الميػػارات اإلنسػػانية لػػد حصػػؿ علػػى المرتبػػة الثانيػػة مػػف ناحيػػة الكسػػط
الحسػػابيهحيث ػػاف  )4.2كىػػك اعلػػى مػػف الكسػػط المرضػػي كيتصػػؼ باليػػديهمما ي ػػد علػػى اف اف ػراد ال ينػػو
يحرصكف على الامة عاللات طيبة م المر كسيف كاحتراـ ارائيـ كتقديرىـ تقدي ار جيدا.

 -4ظيػرت النتػائج اف ب ػػد الميػارات الم ريػػة لػد اتػػى بالمرتبػة الثالثػػةهحيث حصػؿ علػػى كسػط حسػػابي )3.79
كىػػك اعلػػى مػػف الكسػػط المرضػػيهمما ي ػػد اف اف ػراد ال ينػػو يػػركف اف المنظمػػة ىػػي يػػاف ال يتجػػز كاف القػػادي
اإلدارييف يستطي كف تطكير الخطط كج ليا مقبكلة مف المر كسيف

 -5ظيرت النتائج الميدانية اف ب د الميارات الذاتية لػد تػى بالمرتبػة األخيريهحيػث حصػؿ علػى كسػط حسػابي

لدري  ) 3.75كىك على مف الكسػط المرضػيهمما ي ػد اف فػراد ال ينػة لػدييـ سػمات يخصػية يسػتطي كف مػف
خالليا التأثير بالمر كسيف كالتماعؿ م يـ بركح مينية عالية

 -6ظيػرت النتػػائج تحليػػؿ إجابػات ال ينػػةهاف مت يػػر التخطػػيط االسػتراتيجي لػػد حصػػؿ علػى كسػػط حسػػابي لػػدري
 )3.75كىػػك علػػى مػػف الكسػػط المرضػػيهمما ي ػػد اف كزاري التخطػػيط لػػدر خرجػػت مػػف التخطػػيط التقليػػدم الػػى

التخطيط االستراتيجي الذم ي مف المستقبؿ األمف

 -7ظيػرت نتػائج التحليػؿ الميػػداني اف ب ػد الرسػالة كىػػك الب ػد األكؿ مػف مت يػػر التخطػيط االسػتراتيجيهلد تػػى
بالمرتبة األكلى مف بيف افة ب ػاد التخطػيط االسػتراتيجي األخرلهحيػث حصػؿ علػى كسػط حسػابي لػدري )4.00

كىك على مف الكسط المرضي كيتصؼ باليديهمما ي د اف كزاري التخطيط ت ير ىميػة بال ػة لصػياتة الرسػالة

كتكضيحيا في سبيؿ فيميا مف لبؿ ا بر عدد مم ف مف األفراد في الكزاري.

 -8ظيرت نتائج البحث اف ب د األىداؼ كىك الب د الثاني مف مت ير التخطيط االستراتيجي لد حصؿ على كسط
حسابي  )3.88كىك على مف الكسط المرضيهمما ي د اف ىداؼ الكزاري يم ػف تحقيقيػا كال ييػكبيا ال مػكض
كتس ى نحك مستقبؿ جيد.

 -9ظيرت النتائج اف ب د الخيار االستراتيجي كىك الب د األخير مف ب اد التخطيط االسػتراتيجي لػد حصػؿ علػى
المرتبػػة الثالثػػة بحسػػا إجابػػات عينػػو الدراسػػةهحيث حصػػؿ علػػى كسػػط حسػػابي  )3.66كىػػك علػػى مػػف الكسػػط
المرضيهمما ي د اف فراد ل ينو ت ير ىمية عالية للخيار االستراتيجي.
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد  )68لسنة 3122

880

 -10ظيرت نتػائج البحػث اف ب ػد التحليػؿ ىػك الب ػد الثالػث مػف اب ػاد التخطػيط االسػتراتيجي لػد تػى بالمرتبػة
األخيريهحيػػث حصػػؿ علػػى كسػػط حسػػابي  )3.51كىػػك علػػى مػػف الكسػػط المرضيهكييػػير ذلػػؾ الػػى اف الػػكزاري
تس ى جاىدي لم رفة نقاط القكي كاست الليا كنقػاط الضػ ؼ كتجنبياهك ػذلؾ التنػاص المػرص الخارجيػة كاالبت ػاد

عف التيديدات كم رفة فضؿ االستجابات للبيئة المت يري.

-11سجلت ج مي عاللات االرتباط بيف مت يرات الدراسةهاف ىنػاؾ عاللػة ارتبػاط لكيػة كم نكيػة بػيف الميػارات
القياديػػة ك ب ادىػػػا كبػػيف مت يػػػر التخطػػػيط االسػػتراتيجيهمما ييػػػير الػػػى دكر الميػػارات القياديػػػة المياري الذاتيػػػة

كالمياري المنية كالمياري الم رية كالمياري اإلنسانية) في التم يؿ االيجابي للتخطيط االستراتيجي

-12بينػػت نتػػائج البحػػثهاف جميػ فرضػػيات التػػأثير تيػػير الػػى كجػػكد تػػأثير ايجػػابي كم نػػكم للميػػارات القياديػػة
ك ب ادىا المياري الذاتية كالمياري المنية كالمياري الم رية كالميػاري اإلنسػانية)على التخطػيط االسػتراتيجي كب ػادي

الرسالة كاألىداؼ كالتحليؿ كالخيار االستراتيجي)مما ييير ذلؾ الى اف تبني القادي اإلدارييف فػي كزاري التخطػيط
ال رالية للميارات القيادية سكؼ ي ثر بي ؿ مباير في تحسيف التخطيط االستراتيجي فييا

ثانيا /انتىصيات

 -1التأ يػػد علػػى الميػػارات القياديػػة كت زيزىػػا كاسػػت الليا فػػي خلػػؽ ليػػادات إداريػػة ف الػػةهمف خػػالؿ خلػػؽ بيئػػة
تنظيمية صحية تيج على التخطيط االستراتيجي كالتي ت ثر بي ؿ ايجابي في ماءي كفاعلية الكزاري ك ىدافيا.

 -2ضركري لياـ اإلداري ال ليا بت ثيؼ عقد الندكات كالم تمرات كالدكرات التدريبية بي ؿ دكرم مف اجػؿ تكضػي
التأثير البالغ للميارات القيادية في بلكري التخطيط االستراتيجي داخؿ الكزاري.

 -3تيجي المديريف كر ساء األلساـ على تمكيض الصالحيات الى األفراد األ ماء مف اجؿ إبراز مياراتيـ كتنميتيا

 -4عػػدـ التر يػػز علػػى ميػػاري لياديػػة كاحػػدي مػػف لبػػؿ القػػادي اإلدارييفهبػػؿ التنكيػ فػػي اسػػتخداـ افػػة الميػػارات
القيادية الذاتية كالمنية كالم رية كاإلنسانية) كفي افة المستكيات اإلداريةهم التأ يد علػى الميػاري اإلنسػانية ه
كذلؾ للضركري الملحة نتيجة الظرؼ الحالي الذم يمر بو البلد

 -5ضركري إيراؾ الػكزاري المػديريف كر سػاء األلسػاـ افػة فػي عمليػة التخطػيط االسػتراتيجيهكم رفة المػديريف

في المستكيات الدنيا كالمكظميف افة تماصيؿ التخطيط االستراتيجي مف اجؿ تنميذه بالصػكري الصػحيحة كتقليػؿ
ال مكض حكلو

 -6حػػث الػػكزاري علػػى ت ػػكيف جيػػات متخصصػػة ترالػػا نقػػاط الضػ ؼ داخػػؿ الػػكزاري كحليػػا كت زيػػز نقػػاط القػػكيه كم رفػػة
المرص الخارجية كاستثمارىا كتجنا التيديداتهمف اجؿ الكصكؿ للخيار االستراتيجي المناسا في ظركؼ الكزاري الداخلية

كالخارجية

 -7ضركري التداخؿ ما بيف األفػراد ذكم الخبػري المت ار مػة مػ األفػراد الجػدد مػف خػالؿ التأ يػد علػى فػرؽ ال مػؿهمف اجػؿ
تبادؿ الخبرات كالم لكمات كمف ثـ رف الميارات لدل األفراد

 -8التأ يد على تكفير نظاـ م لكمات ف اؿ يسيـ في إنجاح التخطيط االستراتيجي للكزاري .

 -9يتطلػػا مػػف كزاري التخطػػيط اف ت ثػػر مػػف إرسػػاؿ المػػديريف كر سػػاء األلسػػاـ فػػي افػػة المسػػتكيات اإلداريػػة افػػة الػػى
إيمادات خارج البلد مف اجؿ زيادي مياراتيـ كخبراتيـ كاطالعيـ على التقدـ االستراتيجي كتكظيمو في البيئة ال رالية.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد  )68لسنة 3122

887

املصادر:

 -1احمده ميسكف عبد اهللهمحمده دينا مناؼ " )2012األنماط القيادية كدكرىػا فػي تنميػة ميػارات ال ػامليف :
دراسة استطالعية على عينة مف ليادي اإلدارات ك ال امليف في مديريػة يػب ة يربػاء نينػكل ه مجلػة الرافػديفه

مجلد34ه ال دد 109ه لية األداري كاأللتصاد ه جام ة المكصؿ

 -2األتاهرائػػد عمػػر  )2008الميػػارات القياديػػة لػػدل المس ػ كليف فػػي يػػر ة األتصػػاالت ج ػكاؿ) بػػيف الكال ػ
كالمنظكر الم يارمه رسالة ماجستير ه الجام ة األسالمية ه لية التجاري ه تزي

 -3بدر ه يسرل رسػمي عبػد ال زيػز )2010تطػكير ميػارات مػديرم المػدارس الثانكيػة فػي محافظػات تػزي فػي
ضكء مميكـ اداري الم رفو ه رسالة ماجستير ه الجام ة األسالمية ه تزي

 -4برايسػػكفهجكف.نقلو لل ربيػػة عبػػد المكجكدهمحمػػد عػػزت2003.هالتخطػػيط االسػػتراتيجي للم سسػػات ال امػػة
كال ير ربحيةهم تبة لبناف نايركفهط1هبيركت -لبناف

 -5التميميهمحمػد ياسػيف رحػػيـ  )2009ال اللػة بػػيف الخيػارات االسػػتراتيجية كالقيػادي التحكيليػػة كتأثيرىمػا فػػي
النجاح التنظيميهرسالة ماجستيره لية االداري كااللتصادهجام ة ب داد

 -6حسيفهسحر عباس  )2005اثر التخطيط االستراتيجي في رضا الزبكف كفؽ فلسمة اداري الجػكدي اليػاملة:
دراسة تطبيقية في ير ة المرات ال امة هرسالة ماجستير ه لية االداري كااللتصادهجام ة ربالء

-7الخليمػػاته ميػػا عبػػد ال زيػػز  )2006اثػػر الميػػارات القياديػػة علػػى بلػػكري التماثػػؿ التنظيمػػي فػػي الم سسػػات
ال امة األردنيةه رسالة ماجستير ه جام ة م تة ه األردف

 -8الػػدباغهجماؿ عبػػد الرسػػكؿ تػػانـ  )1998سػػمات المػػديريف كاتجاىػػاتيـ نحػػك الخطػػر كاثرىػػا فػػي الخيػػار
االستراتيجي:دراسة مقارنة بيف ير ات التأميف ال راليةهاطركحة د تكراهه لية االداري كااللتصاده جام ة ب داد.

 -9الػػدكرمهز ريا مطلػػؾ2003.هاالداري االسػػتراتيجية :ممػػاىيـ كعمليػػات كحػػاالت دراسػػيةهدار اليػػازكرم للنيػػر
كالتكزي هعماف – االردف

-10الػػدجنيهاياد علػػي يحيػػىه  )2006كال ػ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي الجام ػػة االسػػالمية فػػي ضػػكء م ػػايير
الجكديهرسالة ماجستيرهالجام ة االسالميةهتزي

-11الذكيني ه فيد بف محمد  )2005الميارات األدارية كاليخصية كعاللتيا بالت امؿ مػ الجميػكر ه رسػالة
ماجستير ه جام ة نايؼ ال ربية لل لكـ األمنية ه الرياض

-12الزيدمهناظـ جكاد  )2007ال اللة بيف سػلكؾ المكاطنػة التنظيميػة كالقيػادي التحكيليػة كاثرىمػا فػي التمػكؽ
التنظيميهاطركحة د تكرايه لية االداري كااللتصادهجام ة ب داد.

 -13السالـهم يد س يده2005هاساسيات االداري االستراتيجيةهدار كائؿ للنير كالتكزي هط1هعماف االردف.
-14السالـهم يد س يدهصال هعادؿ حرحكشه2000هاداري المكارد البيرية هجام ة ب داد

-15الس ارنو ه بالؿ خلؼه2010هالقيادي األدارية الم الةهدار الميسري للنير كالتكزي هط1هعماف-األردف
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-16يػػاىيف هعبيػػر مريػػد محمػػد  )2011درجػػة ممارسػػة المػػديريف الجػػدد للميػػارات القياديػػة فػػي المػػدارس
الح كمية بمحافضات تزي مف كجية نضرىـ كسبؿ تنميتياه رسالة ماجستير ه الجام ة األسالمية تزي

-17صػػال هاحمد علػػي هال زاكمهبيػػرل ىايػػـه2010هاألداري بالػػذ اءات :مػػنيج التميػػز األسػػتراتيجيهدار كائػػؿ

للنير كالتكزي هط1هعماف-األردف

 -18الظاىرهن يـ ابراىيـه2009هاالداري االستراتيجية:المميكـ كاالىميػة كالتحػدياتهعالـ ال تػا الحديثػة للنيػر

كالتكزي هط1هعماف-االردف

-19ال جارمة ه مكفؽ احمد يحادي  )2012األنماط القيادية السائدي لدل مديرم المدارس الخاصػة كعاللتيػا
بمستكل جكدي الت ليـه رسالة ماجستيره لية ال لكـ التربكية ه جام ة اليرؽ الكسط

 -20ال انيهاثير انكر يريؼ  )2002التخطيط االسػتراتيجي كاليي ػؿ التنظيمػي ال اللػة كاالثر:دراسػة تطبيقيػة
آلراء المدراء ال اميف في كزاري الصناعة كالم ادف هرسالة ماجستير ه لية االداري كااللتصاد .جام ة ب داد

 -21ال تيبػػيه عبػػد المحسػػف بػػف ابػراىيـ  )2003الميػػارات القياديػػة لػػدل الظبػػاط ال ػػامليف فػػي كزاري الػػدفاع
كالطيراف كعاللتيما ب ماءي ادائيـ ه رسالة ماجستيرهجام ة نايؼ ال ربية لل لكـ األمنية ه الرياض

 -22القطػػاهمحيي الػػديفه2012هالخيػػار االسػػتراتيجي كاثػػره فػػي تحقيػػؽ الميػػزي التنافسػػيةهدار الحامػػد للنيػػر

كالتكزي هط1هعماف-االردف

 -23القيسػػي هفاضػػؿ حمػػد ه الطػػائي هعلػػي حسػػكف ه2012هاألداري األسػػتراتيجية :نظريػػات كمػػداخؿ كلضػػايا
م اصري هدار الصماء للطب كالتكزي هط1هعماف –األردف

 -24القحطانيه مسمر ظافر عايض  )2003برامج التأىيؿ القيادم فػي ال ليػات ال سػ رية كدكرىػا فػي بنػاء
الميارات القيادية ه ا اديمية نايؼ لل لكـ األمنية ه الرياض

-25م ركؼه ىكيياره.2009التخطيط االستراتيجيهدار كائؿ للنير كالتكزي هط1هعماف –االردف
 -26ال بيسػػيه عػػادؿ حمػػده  )2012اثػػر التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي تبنػػي التجػػاري االل تركنيػػة علػػى الحصػػة
السكلية :دراسة تطبيقي ة على ير ات البرمجيات في األردفهرسالة ماجستيرهجام ة اليرؽ االكسط

 -27مرتجػػى هذ ريػػات احمػػد محمػػد  )2009دكر الميػػرؼ التربػػكم فػػي تنميػػة الميػػارات القياديػػة لػػدل م لمػػي
المرحلػػػة األعداديػػػة فػػػي مػػػدارس ك الػػػة ال ػػػكث فػػػي محافظػػػات تػػػزي كسػػػبؿ تم يلةهرسػػػالة ماجسػػػتير هالجام ػػػة

األسالمية ه لية التربية هتزي

 -28النجػػػػػػار ه فريػػػػػػد راتػػػػػػاه2010هالمػػػػػػدير ال ربػػػػػػي :ليػػػػػػات استيػػػػػػراؼ المسػػػػػػتقبؿ ل ػػػػػػاـ 2050هدار
الجام هط1هاالس ندرية

 -29الن يميه صالح عبد القادر ه2008ه المػدير ...القائػد كالمم ػر األسػتراتيجي  :فػف كميػارات التماعػؿ مػ
األخريف ه األثراء للنير كالتكزي هط1ه عماف_ األردف

-30نكر الديفهمازف سليـه )2008دكر التخطيط االستراتيجي في زيادي فاعلية االداري االسػتراتيجية محافظػات
تزيهرسالة ماجستيرهالجام ة االسالمية هتزي.
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Leadership Skills and their Impact on Strategic Planning: Applied
Research in the Iraqi Ministry of Planning
Abstract
The present search addressed the " leadership skills and their impact on
strategic planning " Where has the objective of leadership skills and strategic
planning of increasing importance at the present time , for being fairly modern
topics ,which have a tremendous impact on the success of organizations..
Objective of the research to find out what leadership skills available in the Iraqi
Ministry of Planning and the most important of the ministry, and knowledge of
the relationship and influence between leadership skills and strategic planning ,
the use of system the (SPSS) Statistical to get to the results, was chosen the
Ministry of Planning of field research , both in the ( headquarters Ministry and
the Central Bureau of Statistics and the Centre for Management Development )
and was search Community from ( Deputy Minister , General Manager , Deputy
General Manager, head of Department ) and the number (89) , but the number
of questionnaires returned was (73) questionnaire , formulated the hypothesis
link the main contact between leadership skills and planning strategic
ramifications of which four hypotheses subsidiary, as formulated three
hypotheses influence between leadership skills and strategic planning The
ramifications of each of the four sub-hypotheses , the research found that all
hypotheses link and influence between the variables and sub is a powerful and
significant moral, as recommended by search a number of recommendations
most important: to emphasize the importance of leadership skills in the ministry
because of its significant impact on strategic planning, a lack of focus on the skill
without the other , but the use of all leadership skills at all administrative levels ,
and the intensification of seminars , conferences and training sessions on the
themes of leadership skills and strategic planning , and the emphasis on work
teams in order to exchange experiences and skills.
Key Words :Leadership Skills ,Strategic Planning , Ministry of Planning .
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