متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية يف
مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية

أ.د .شٙاب اٌذ ٓ٠دّذ إٌؼ/ ّٟ١وٍ١ح االداسج ٚااللرصاد  /جاِؼح تغذاد
اٌثادث /سِٕٙ ُ٠ذ دّ١ذ
املستخهص:

لقد جاء ىذا البحث لتسميط الضوء عمى العالقة بين متطمبات (ممارسات) أدارة االلتزام العالي (مشاركة

في اتخاذ القرار ومشاركة المعمومات والتعويضات والتدريب والتطوير واالختيار والتعين وفرق العمل واالمن

الوظيفي ) والريادة االستراتيجية بأبعادىا (الثقافة الريادية والقيادة الريادية والعقل الريادي والموارد المدارة

ستراتيجيأ ) ،سعى البحث الى تحقيق جممة من االىداف المعرفية والتطبيقية ،وتم اختبار طبيعة العالقة واالثر

بين المتغيرات في عينة بحجم ( )011فرد من مديري اقسام وشعب ومعاونييم في شركات المقاوالت العراقية

في بغداد (حمورابي والمعتصم والرشيد والمنصور) ،وتمحورت مشكمة البحث بوجود قصور واضح في تطبيق
ممارسات أدارة االلتزام العالي لمموارد البشرية وكيفية توظيفو بما يكفل في تحقيق الريادة االستراتيجية في

شركات المقاوالت العراقية ،ولتحميل بيانات البحث استخدم البرنامج االحصائي الجاىز ( (SPSSوبرنامج

( ) Excelومن أىم االدوات االحصائية المستخدمة في التحميل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل
االختالف ومعامل االرتباط لسبيرمان ،وكانت ابرز النتائج التى توصل الييا وجود عالقة ارتباط وتأثير بين

أدارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية ،وتضمن ىذا البحث اربعة محاور انصرف االول لممنيجية والثاني
لمتأطير النظري والثالث لعرض النتائج وتحميميا وأختبار الفرضيات فيما خصص الرابع لالستنتاجات والتوصيات

.

املصطهحاخ انرئيسيح نهثحج /أدارة االلتزام العالي ،الريادة االستراتيجية .

*البحث مستل من رسالة ماجستير
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية

احملىر األول /منهزيح انثحج

سيتم في ىذا المحور تناول مشكمة البحث واىميتو واىدافو ونموذجو وفرضياتو وادواتو وكاالتي:

اوال :مشكهح انثحج

تمخصت مشكمة البحث في ضعف انتشار مصطمح ادارة االلتزام العالي وكيفية توظيفو بما يكفل تحقيق

الريادة االستراتيجية والجدل حول النتائج المتوقعة ليذا التوظيف ،وأن ىناك توافر لمكفاءات ولكن اليوجد تركيز
وتاكيد عمى ممارسات تتعمق بادارة االلتزام العالي التي من خالليا يمكن ايجاد موارد بشرية قادرة عمى التفكير

الصحيح وتطويرىا مما يوسع االفق في خمق الفرص واستثمارىا بشكل يؤدي الى تحقيق الريادة لمنظماتيم،

وىذا ينعكس بدوره عمى اعتماد منظمات عينة البحث عمى التعرف عمى مخرجات العالقة بين ادارة االلتزام
العالي لتحقيق الريادة االستراتيجية وىذا يشكل دافعا لمشكمة البحث ميدانيا ،وتبرز مشكمة البحث اكثر بأثارة

التساؤالت االتية :

التساؤالت النظرية :

 -0ماذا تعني أدارة االلتزام العالي لمموارد البشرية؟ وماىي أىم المتطمبات (الممارسات ) واالنشطة التي تقوم بيا ؟
 -2ما المقصود بالريادة االستراتيجية؟ وما ىي اشكاليا؟ وكيف يمكن لممنظمات بناءىا وتعزيزىا بشكل مستمر ؟

التساؤالت الميدانية :

 -0ما مستوى اىتمام شركات المقاوالت عينة البحث بتطبيق متطمبات ادارة االلتزام العالي ؟
 -2ما مدى اىتمام إدارة شركات المقاوالت عينة البحث بالريادة االستراتيجية ؟

 -3ىل ىناك عالقة بين أدارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية في شركات المقاوالت عينة البحث ؟
 -4ما مستوى تأثير ممارسات االلتزام العالي في تحقيق الريادة االستراتيجية ؟

حانيا :اهميح انثحج

يمكن تقسيم اىمية البحث عمى:

 األىمية النظرية  :تتجمى األىمية النظرية لمبحث من خالل المتغيرات المبحوثة ،والمتمثمة بأدارة االلتزام
العالي والريادة االست ارتيجية ،وبناء عمى ذلك سيسعى البحث الى تقديم اسياماً عممياً وعممية حول كيفية

االستفادة منيا .

 األىمية العممية :أن نتائج العالقات االرتباطية والتاثيرية بين متغيرات البحث  ،تساعد القيادات االدارية في
الشركات المبحوثة عمى التعرف عمى العناصر االكثر تأثير ،لغرض اعطائيا االىمية الالزمة.

حانخا :اهذاف انثحج

اعداد اطار نظري فيما يخص الربط بين متغيرات البحث ،اذ لم تتطرق الكثير من البحوث ليا وىي

ادارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية وتوضيح العالقة بينيما ،التعرف عمى طبيعة العالقة بين أدارة االلتزام
العالي والريادة االستراتيجية ،واثار تطبيقيا في الشركات المبحوثة .
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية

راتعا :فرضياخ انثحج

 .0الفرضية الرئيسة االولى :ىناك ارتباط ذو داللة معنوية بين أدارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية.
.2الفرضية الرئيسة الثانية :ىناك تأثير ذو داللة معنوية بين أدارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية .

ً
خامسا :املخطط انفرضي نهثحج

ِرطٍثاخ اداسج االٌرضاَ اٌؼاٌٟ

اٌّشاسوح
ف ٟاذخار
اٌمشاس

ِشاسوح
اٌّؼٍِٛاخ

اٌرؼ٠ٛضاخ

االخر١اس
ٚاٌرؼٓ١

فشق اٌؼًّ

اٌرذس٠ة
ٚاٌرط٠ٛش

االِٓ
اٌٛظ١فٟ

اٌش٠ادج االسرشاذ١ج١ح
اٌثمافح
اٌش٠اد٠ح

اٌم١اد٠ح
اٌش٠اد٠ح

اٌؼمً
اٌش٠ادٞ

اٌّٛاسد اٌّذاسج
سرشاذ١ج١ا

ً
خامسا :االسانية االحصائيح

تم استخدام البرنامج اإلحصائي الجاىز ( )SPSSوبرنامج ( )Excelفي إدخال بيانات البحث وتحميميا

 ،ومن أىم األدوات اإلحصائية التي تم استخداميا في الجانب الميداني ليذ البحث األتي:

 .0الوسط الحسابي  :ويستخدم لتحديد مستوى اإلجابة عن الفقرات ومعرفة مستوى المتغيرات أو متوسط تمك
المجموعة .

 .2االنحراف المعياري  :يستخدم لمعرفة مستوى تشتت إجابات العينة المطمق عن الوسط الحسابي  ،وىو
الجذر التربيعي الموجب لمتباين .

.3معامل االختالف  :ويستخدم لمعرفة مستوى تشتت االجابات النسبي عن الوسط الحسابي ويستخرج من
خالل قسمة االنحراف المعياري عمى قيمة الوسط الحسابي مضروباً بمئة لتحديد اىمية متغيرات البحث .

 .4معامل االرتباط لسبيرمان  :لتحديد مدى العالقة بين متغيرات البحث التفسيرية واالستجابية.
.5معامل االنحدار الخطي البسيط  :لقياس تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع .
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية

ً
سادسا  :عينح انثحج

تضمنت عينة البحث (معاون المدير العام لمشركة ،مديري اقسام والشعب ومعاونييم ) لكل شركة من

الشركات المبحوثة ،اذ بمغ عدد افراد عينة شركة حمورابي ( )27فرداً ،وكان عدد افراد عينة شركة المعتصم

وشركة رشيد ( )25فردا لكل شركة ،وبمغ عدد افراد عينة شركة المنصور ( )23فردا ،وقد تم توزيع ()011

استبانة عمى الشركات المبحوثة .

ً
ساتعا :ادواخ انثحج

أ -ادوات جمع البيانات  :استندت الى اىداف البحث ولغرض اختبار فرضياتو تم الحصول عمى البيانات من
خالل االتي :

 -0المصادر والمراجع العممية المختمفة  :اعتمد الباحث في الجانب النظري عمى االدبيات العربية واالجنبية
التى تم ادرجيا في قائمة المصادر .

 -2المقابالت الشخصية  :قام الباحث باجراء عدد من المقابالت مع بعض مديري االقسام من كل شركة من
الشركات المبحوثة .

 -3ا الستبانة  :تم الحصول عمى بيانات البحث من خالل اعداد االستبانة الخاصة بالبحث لمحصول عمى
البيانات الخاصة بالجانب العممي باالستناد الى المقاييس المتوفرة في االدبيات .

وقد خضعت استبانة البحث بمقاييسيا الى اختبار الصدق والثبات ،حيث يستخدم الصدق لمتأكد من مدى

وضوح كل فقرة من فقرات المقياس من ناحية المعنى والصياغة والتصميم المنطقي ليا بحيث تغطي االىداف

المحددة ليا ،وبناء عمى ذلك قام الباحث باختبار صدق المحتوى لممقياس لمتحقيق من قدرة فقرات االستبانة
عمى التعبير عن اليدف الذي وضعت من اجمو ،اذ ان الصدق والثبات متالزمان وان المقياس الثابت صادق

فيمكن اذن استخرج صدق المحتوى من معامل الثبات ،اذ ان قيمة صدق المحتوى قد بمغت ( )%94وىي

قيمة تؤكد صدق المقياس عمى وفق المعادلة االتية .
الصدق

الثبات

اذ بمغت قيمة معامل الثبات لالستبانة ككل عمى وفق معامل "كرونباخ الفا " ( )%89وىي مقبولة ودالة

احصائيا في الوقت نفسو ،وىذا يعني انيا بمقاييسيا المختمفة ذات ثبات ٍ
عال يمكن اعتمادىا في اوقات
مختمفة لألفراد انفسيم وتعطي النتائج نفسيا .
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية

احملىر انخاني  /اجلانة اننظري

سيتم في ىذا المحور تناول المفاىيم االساسية الدارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية .

اوال :مفهىو أدارج االنتزاو انعايل :

سيتم في ىذه الفقرة عرض مفيوم أدارة االلتزام العالي واىميتيا وممارساتيا .

 :1مفهىو أدارج االنتزاو انعايل

انتشر نموذج االلتزام العالي " " High commitmentفي الثمانينات عندما أدركت الشركات االمريكية

التقميديو توجو االفراد نحو " أداره الرقابة "  Managing controlفقد كان اقل فعالية من التوجو نحو أدارة
االلتزام من نظرائيم اليابانيين ،بحيث اصبح االلتزام العالي يمتمك العديد من الميزات المشتركة مع نظم العمل

اليابانية التقم يدية ،لكن مبادئو االساسية ترجع الى حركة العالقات االنسانية في الواليات المتحدة

& Kim

.)2010 :155)،Wright

وازداد انتشاره في النصف الثاني من الثمانينات بواسطة ) Walton (1985اذ اشار الى دور االلتزام

العالي بوصف العاممين الموارد التي ستوضع بدال من عوامل االنتاج )،)Mohyin et al ,2012:5
ويعرف ىذا النموذج بواسطة عدة مصطمحات في عمم االدارة مثل ادارة االحتواء العالي )،)Lawler,1986

ونظم عمل االداء العالي ( ،(Huselid) , 1996وممارسات العمل الجديدة،Bacon & Blyton )2001) ،
كمرادفات الدارة االلتزام العالي ).)Martin,2006:52

وقدم  )1995:220)،Wood & Albaneseتعريفاً عاماً إلدارة االلتزام العالي عمى انة شكل من اشكال

االدارة اليادفة باتجاه استنباط االلتزام لكي يكون السموك منظماً ذاتيا غير مضبوط بالعقوبات والضغوط

الخارجيو لمفرد ويعتمد عمى العالقات داخل المنظمو عمى المستويات عاليو الثقو .واتفق معو في التعريف

) )Wood,1996:41و ) )Martin,2006:60و) )Mohyin etal ,2012:6و).)Armstrong ,2006:56

واشار  )2009 :2)،Garbeالى أن ادارة االلتزام العالي ىي حزمة " "bundleمن ممارسات الموارد

البشريو لدييا القدرة عمى تحسين موقف وسموك العامل لخفض مستويات الغياب ودوران العمل وزيادة

مستويات الجودة واالنتاجية وخدمة الزبائن ويكون ليا تاثير عمى توليد اعمى مستويات الربحية ،اما

) ،(Bryson et al,2007:405فيؤكد أن ادارة االلتزام العالي ىي تكنولوجيا رقابة االدارة المصممة لتحسين

اداء الشركة باستخدام تقنيات يبادر بيا صاحب العمل الدارة العاممين ،ويرى ) ،(Huselid,1995:639ان
ادارة االلتزام العالي ىي مجموعة من الممارسات بما في ذلك االختيار الدقيق لمعاممين الجدد وتدريب العاممين

وتبادل المعمومات الواسعة النطاق واستخدام الفرق واالىتمام باتجاىات العاممين وتحفيز خطط االداء.
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية
 :2أهميح ادارج االنتزاو انعايل

لخص الباحث اىمية ادارة االلتزام العالي بعدت نقاط وىي :

 تعمل ادارة االلتزام العالي عمى تطابق العاممين مع الوظيفة والعمل عمى زيادة المواءمة لممنظمة من خالل

االختيار لمتعيين في المنظمة (.)Meyer & Allen,1997:25
 تتخمل أدارة االلتزام العالي النواحي التنظيمية في حياة العاممين من خالل تطوير العاممين وتدريبيم وتجييزىم بالمعارف
الجديدة والميارات والكفاءات التي تؤدي الى زيادة الوالء لممنظمة ). )Lee & Bruovld,2003:982

 تسيم ادارة االلتزام العا لي في صنع الق اررات االدارية واالشكال التنظيمية الدارة العاممين Byson et
.)2007 :397 )،al

 تيتم أدارة االلتزام العالي باالدارة الفاعمة لالفراد النيا ترى ان التزام العاممين ىو مطمب اساسي لتحقيق
اىداف المنظمة .2009: 1150)،(Geare et al

 أن ادارة االلتزام ال عالي تمكن المنظمات من االحتفاظ بالعاممين عالي االداء في المنظمة من خالل تاثيرىا
االيجابي في التزام العاممين التنظيمي (.)2010:57،Kwon et al

 أن ادارة االلتزام العالي ىي مصدر لمميزة التنافسية الن االحتفاظ بالعاممين ذوي االداء العالي اصبح تحديا
بسبب تنافس المنظمات حول راس المال البشري لكي تتمكن من توسيع قدراتيا وتحقيق النجاح التنافسي في

المنظمة . 2007 :457)،(Iverson & Zatzick

 ان ادارة االلتزام العالي لمموارد البشرية تؤثر في الدعم التنظيمي المدرك والذي يؤثر بدوره في سموك
مشاركة معرفة العاممين الواسعة في المنظمة اذ ان العاممين الذين يدركون الدعم التنظيمي والرعاية التنظيمية
سيكون ليم معدل حضور واداء عمل افضل وسموك مواطنة تنظيمية ورضا عمل والتزام شعوري افضل في

المنظمة (.)2003,103،Allen et al

 :3ممارساخ ادارج االنتزاو انعايل :
أ .املشاركح يف اختار انقرار:

تس تخدم المنظمات المشاركة في اتخاذ القرار من اجل زياده معدل تدفق المعمومات من خالل تقوية الروابط بين

العاممين،

لتنظيم

واثراء

االتصاالت

وزياده

تنوع

النماذج

المطبقة

عمى

معمومات

متخذ

القرار

) ، (Anderson & Mcdaniel,1999:11وان اتخاذ الق اررات التي تتعمق بمرونة قوة العمل سوف يكون ليا
انعكاسات عمى التزام العاممين ويساعد المنظمات لتصبح مرنة واكثر انفتاحا ،إذ أن زيادة االسيام تقتضي الالمركزية

وىي عمى األرجح تعزز نشر وتقاسم المعمومات بين العاممين في العمل )،(Gilmore & Williams, 2009:26

طبقا لـ ) ،(Black & Gregersen,1997:866أن مشاركة العاممين او مساىماتيم تشير الى مصطمح المشاركة في
اتخاذ القرار الى العممية التي تتم فييا المشاركة بين الرؤساء والمرؤوسين

لتحقيق االىداف التنظيمية  .ويرى

( )zeidan,2006:23أن المشاركة في اتخاذ القرار تزيد من التزام العاممين العالي من خالل زيادة احساسيم
بالمسؤولية الى المدى الذي يجعميم يتخذون خيارات ممتزمة لذ ينبغي تعزيز شعورىم بالدعم وتوفير مواقف ايجابية في

العمل وتقميل دوران االيدي العاممة .
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ب .مشاركه املعهىماخ:

اشار ( )2012 :785،Songzheng & Mingالى أن مشاركة المعمومات ىي الدرجة التي يتم فييا

ايصال المعمومات الحرجة والخاصة باآلخرين ،وتتصف تمك المعمومات بالدقة وفي الوقت المناسب والمصداقية
والكفاية .تعد جانب اساسي من جوانب ادارة الموارد البشرية سواء كانت مشاركة باألىداف والرؤى

واالستراتيجيات او المشاركة بالحقائق والمعمومات والبيانات ،اذ أن مشاركة المعمومات مع العاممين يزيد من

شعورىم بانيم ذوي قيمة في المنظمة ويبني الثقة بتمك المنظمة ويزيد من التزاميم ،فضال عن ذلك أن

المسح الذي أجراه ) (Watson &Wyatt,2004في شركات تمثل كل القطاعات الصناعية الكبيرة في

الواليات المتحدة من ( )2112-0998استنتج بأن تمك المنظمات التى تشارك بالمعمومات بشكل اكثر
فاعمية مع العاممين انتجت عائدات اجمالية بنسبة  %26لحاممي االسيم (Hart & johanson,2003:

) .48ويرى ( )1999,41،pefferضرورة مشاركة المعمومات لاللتزام العالي لمعاممين من خالل التواصل
المفتوح حول االداء المالي واالستراتيجية واالجراءات التنفيذية والعمل عمى ايصال رسالة لمعاممين بانيم

موثوق بيم ،وكذلك تشجيع العاممين لعرض االفكار وليكونوا متواصمين مع فريق العمل بنجاح .
د .انتذرية وانتطىير:

يعرف ( )2011:292 ،Desslerالتدريب بانو العممية التي يتم من خالليا تزويد الموظفين الجدد او

الحاليين بالميارات المطموبة الداء وظائفيم ،اما (بن عيشي )78-79 :2102،عرفو بعمميو التعمم التي
تتضمن اكتساب ميارات ومفاىيم وقواعد واتجاىات لزيادة وتحسين اداء الفرد وتقع المسؤوليو االولى لتدريب

الفرد الجديد بصفو عامو عمى الرئيس المباشر لو وفي بعض االحيان تفوض مسؤوليو ىذا التدريب الى عامل
من العمال او فرد من االفراد القدامى ذو خبرة في المنظمة  .وعرفو ( )2006 : 259،Noe et alالتطوير
التعمم الرسمي والتجارب الوظيفية والعالقات وتقدير الشخصية والقدرات التي تساعد العاممين في التجييز

لممستقبل .ويرى ()2009 :118،Gilmore &Williamsان نمو الموارد البشرية من خالل تدريبيا

وتطويرىا يمعب دور في تعزيز االلتزام العالي اذ أن التركيز عمى نماذج ادارة الموراد البشرية التى تسعى الى

تحقيق التزام العاممين تجاه المنظمة واىدافيا من خالل التدريب الفاعل والتطوير.
س .فرق انعمم :

ويعرف ( )Ivancevich &Matteson,2002:382فرق العمل عمى انيا مجموعة من االفراد

يجمـعيم االعتماد عمى بعضيم بعض والدافع وااللتزام المشترك النجاز ىدف متفق عميو .ويرى

( ،)Harris & harris,1996:23فرق العمل ىي مجاميع العمل او وحدات لغرض مشتــرك من خالليا

تتطور العالقات المتبادلة لألعضاء لتحقيق االىداف .ويشير ) )Zeidan,2006:26أن العاممين يكون لدييم
التزام عالي ويعممون عمى نحو افضل عندما يكونوا جزءا من فريق العمل ،حيث أن المنظمات الرائدة تضع

اىمية كبيرة لالفراد الذين يعممون في فرق .
خ .انتعىيضاخ :
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عرف ( )Dessler,2011:412التعويضات االجور او العوائد كافة التي يحصل عمييا الموظف لقاء
عممو بوظيفة معينة ،ويتفق معو (بربر )211: 2102 ،بانيا اشكال االجور والعوائد كافة التي يحصل عمييا
الفرد نظير جيد مبذول في وظيفة محددة ،او مقابل عممو بوظيفة معينة .ويشير (الدليمي)44: 2103،

الى ان التعويضات عبارة عما يحققو العاممون مقابل جيودىم في عمميم ،اي انيا ناتج عن عممية مقايضة
الن العامل ال يحصل عمى تعويض مالم يتمكن من انجاز العمل المطموب .و تعد التعويضات العممية التي

توفر تحميالً لممقدرات الكمية لمفرد وطاقاتو الكامنة بما يسمح بإتخاذ ق اررات حكيمة بالنسبة إلغراض معينة

فإنيا تجمع بيانات عن األداء السابق والحالي لمفرد فضالً عن السموك في العمل وتدقيق تمك البيانات ولكنو
توجد ىنالك أيضاً أنواعاً من األغراض االخرى لمتعويضات والمنافع المرغوب بيا بضمنيا تحسين الدوافع

والمعنويات ،وتوضي ح ما ىو مطموب او متوقع ،وتقميل الغموض الخاص باألداء ،وتحديد المكافآت ،وتعريف
فرص التدريب والتطوير ،وحسن االتصال ،واختيار العاممين لغرض الترقية ورفع المستوى ،وادارة التطوير

الميني ،وتقديم االستشارات ،واالنضباط والتأديب ،وتخطيط اإلجراءات ،ووضع األىداف والغايات

(العبيدي .)012 :2101،وتعد التعويضات من اىم العناصر في تحقيق االلتزام العالي لمموراد البشرية،

والحفاظ عمييا فان العاممين كثي ار منيم لن يقبل االلتزام في العمل في منظمة لم توفر لو تعويضات كافيو

وسيبقى دائما ينتظر الفرصة لمعمل في أية منظمة اخرى تقدم لو تعويضات اكثر،اذا تعد التعويضات اداة التزام

العاممين اتجاه المنظمة في تحقيق اىدافيا (.)Gillmore & Williams,2006:159

د .االختيار وانتعيني :

عرف ( )Noe et al,2006:70االختيار العممية التى تحاول من خالليا المنظمة تحديد المتقدمين من

خالل المعرفة الضرورية بالميارات والقدرات والخصائص التى ستساعد الشركة عمى تحقيق اىدافيا  .ويرى
(اليعقوبي )36-35 :2100،أن االختيار يساعد في تعيين من ىو االفضل لصياغة االستراتيجية وتوظيف
االفراد في المنظمة االكثر فاعمية في تنفيذ االستراتيجية ،وتعد عممية التوظيف احدى اىم الوظائف التي يجب

ان تنجزىا ادارة الموارد البشرية في المنظمة بكفاءة وفاعمية ،اذ عمى اساسيا يتحدد نجاح النشاطات الوظيفية

االخرى ،وتشمل عممية التوظيف االستقطاب واالختيار والتعيين ،اذ تعد ىذه العممية مفتاح منظمة االعمال،

والوسيمة التي تمكن المنظمة من اكتساب الميزة التنافسية المتمثمة بنوعية الموارد البشرية التي يصعب

تقميدىا من قبل المنافسين االخرين  ،مما يوضح ان االستقطاب عممية ثنائية بين الفرد والمنظمة كل منيما

يبحث عن االخر ،فضال عن كونو يمثل حمقة وصل بين تخطيط الموارد البشرية وعممية االختيار ،ويعد التعيين

الخطوة االخيرة في عممية التوظيف ،ويعد االختيار والتعيين وسيمتين فاعمتين في تحقيق التزام العالي لممورد
البشرية من خالل استقطاب وجذب المواىب البشرية الفريد والممتزمة في تحقيق اىداف المنظمة

(. )Zeidan,2006:25

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )45لشهة 3126

07

متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية
ر .االمن انىظيفي :

يعرف ( )Zeidan,2006: 27االمن الوظيفي بوصفو الحالة النفسية لمعاممين اذ تختمف توقعاتيم

لمبقاء واالستمرار مستقبال داخل المنظمة ،وعرفو (الفاضل )46 :2100 ،شعور بالثقة سينعكس عمى
مستويات االداء ،وقبول العمل بشرط ان يمبي رغبات العاممين ويشبع طموحاتيم االنية والمستقبمية ،وتوفير

االستقرار نتيجة استمرار العمل ،وتوفير مصدر دخل مناسب وبيئة عمل مستقرة .ويعد االمن الوظيفي اليدف
المتوخى من تخطيط وتنمية المسار الوظيفي من خالل العمل عمى تحقيق التوافق بين الموظف ووظيفتو من

خالل مدخمين االول فردي يتضمن تنميو ميارات االفراد لتمكينيم من تحسين اداء العمل بما يضمن تحقيق
اىدافيم المنشودة وتحقيق الرضا الوظيفي والثاني تنظيمي يتضمن اتباع االساليب اإلدارية كالتدريب والنقل

والترقية لوضع الفرد المناسب في ال مكان المناسب ولتحقيق اىداف المنظمة في تحقيق االنتاجية المتميزة
واىداف

الفرد

في

الرضا

عن

العمل

والشعور

بقيمة

ما

يقوم

بو

من

عمل

(الفاضل .) 02 : 2100،واشار ( )Peffer,1999:66الى ان االمن الوظيفي يعد عنص ار اساسيا اللتزام
الموارد البشرية ودعميا ألنو يمكن العاممين تقديم افكارىم والعمل بجد محققا بذلك االستقرار المعنوي والمادي

في المنظمة ومن ثم يتحقق االلتزام العالي لممورد البشرية .

حانيا :انريادج االسرتاتيزيح :سيتم في ىذه الفقرة عرض مفيوم الريادة االستراتيجية واىميتو وابعادىا وكاالتي:

 .1مفهىو انريادج االسرتاتيزيح

تعد الريادة االستراتيجية من الموضوعات الحديثة تكمن جذورىا في مجال االقتصاد واالدارة وقد كشفت

عدة بحوث العالقة بين الريادة واالدارة االستراتيجية ،اذ اشار ( ) Rensburg, 2013 :16-17الى أن
االعمال المبكرة التى كشفت العالقة بين االستراتيجية وريادة االستراتيجية بدأت حينما قدم ()0973

 Mintzbergفكرة عمل الريادة االستراتيجية  .واشار ( )Hitt et al,2001:480الى مفيوم الريادة

االستراتيجية بوصفو عمالً ريادياً ذا منظور ستراتيجي ،اذ أن العمل الريادي الذي يستخدم المنظور

االستراتيجي يساعد عمى تشخيص الفرص المالئمة اكثر الستغالليا ومن ثم خمق ميزة تنافسية مستدامة تقود
الى تعظيم خمق الثروة .ويرى ( )Kuratko et al,2001:62الريادة واالدارة االستراتيجية ىما عمميتان
ديناميكيتان تيتمان باداء الشركة اذ تدعو االدارة االستراتيجية الشركات الى تأسيس واستغالل المزايا التنافسية

ضمن سياق بيئي معين .في حين تعزز الريادة البحث عن الميزة التنافسية من خالل المنتج والعممية

وابداعات السوق .وعرف (  )Yilmaz, 2012 : 73والريادة االستراتيجية عمى انيا حقل حديث في عمم
االدارة تعتمد عمى تكامل الريادة واالدارة االستراتيجية لتقييم وتنفيذ االستراتيجيات الريادية التى تعمل عمى خمق

الثروة .
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 .2اهميح انريادج االسرتاتيزيح :

الريادة االستراتيجية ىي تكامل الريادة (سموك البحث عن الفرصة) واالدارة االستراتيجية

(سموك البحث عن الميزة ) ،اذ تتجمى اىميتيا في تكامل الريادة واالستراتيجية ألنو من الضروري خمق الثروة

العظمى لممنظمات ( ،)Hitt el al, 2001 : 2اما بالنسبة لتوسيع القيمة او النمو فان تكامل الريادة واالستراتيجية

سيقودىا الى عممية ناجحة ) .)Yilmaz, 2012: 74واشار كال من ) (Foss & Lyngsie, 2011 : 7انو لغرض
الوصول الى الميزة التنافسية المستدامة فأنو ستكون ىناك حاجة لخمق الثروة من الناحية االستراتيجية ،فضال

عن وصول الشركة الى فرصة معينة عندىا فأن ىيكل الشركة سيتكيف مع الفرص المالئمة عمى وفق طريقة
ستراتيجية ،ان سموكيات البحث عن الفرصة والبحث عن الميزة ينتج عنيا اداء اعمى لمشركة ،فأن الريادة
االستراتيجية ترتبط بأداء الشركة أل نيا طريقة لتحقيق اداء اعمى عن طريق زيادة ربحيتيا او زيادة حصتيا

السوقية واتفق معو  )2009 : 5 )،Kuratko & Audretchعمى ان الريادة واالدارة االستراتيجية تيتمان
باداء الشركة ،حيث تدعو االدارة االستراتيجية الى تأسيس واستغالل الميزة التنافسية ضمن سياق بيئي معين

في حين تعزز الريادة البحث عن الميز التنافسية من خالل المنتج والعممية وابداعات السوق ،وتحاول

ستراتيجية تحديد اتجاه الشركة وكيف تخطط لمنجاح ،وعند دمج الريادة مع الستراتيجية سوف يتم توسيع
االمكانيات المتعمقة بمسالة الى اين تتجو الشركة وكيف تنجح ،فضال عما تؤديو الريادة من دورميم في

ستراتيجية الشركة .

 .3اتعاد انريادج االسرتاتيزيح
أ -انخقافح انرياديح

تعد الثقافة الريادي ة نظام القيم المشترك (اي ماىو ميم ) واالعتقادات ( اي كيف تعمل االشياء ) التي

تصيغ الييكل التنظيمي لممنظمة واعمال اعضائيا لوضع المعايير السموكيو (اي طريقو اكمال العمل في

المنظمة ) ( )Ireland et al ,2003 : 970و( )Mohutsiwa ,2012 :42ويتفق الباحث معيم كتعريف

لمثقافة الريادية  .واشار ( )Yilmaz,2012 : 75الى ان الثقافة الريادية تتضمن تحمل المخاطرة والعمل في
بيئة غير مؤكدة والبحث عن الفرص والميزة والتغيير والتنافس في ظل التعقيد والتوجو البيئي،اذ تعمل الثقافو

عمى تعزيز السموك الريادي في المنظمو اذ تركز الثقافة الريادية عمى الفرص والطمبات والفجوات ،فضال عن
ذلك تعتمد عمى تقييم نقاط القوة والضعف والتيديدات والتي يشار الييا بــ  SWOTوالتي تمثل ادوات تحميل

لالدارة االستراتيجية.

ب -انقيادج انرياديح :

عرف ( )Kuratko,2007:1القيادة الريادية بوصفيا قابمية الريادي عمى التوقع والتصور والحفاظ

عمى المرونة والتفكير ستراتيجيا والعمل مع االخرين لبدء التغيرات التي تخمق المستقبل المشرق لممنظمة .

وترتبط القيادة الفاعمة بنجاح مع كل انماط الشركات بمختمف انواعيا والنمط الناجح لمقيادة ىو القيادة
الريادية من خالل قابمية التاثير في االخرين الدارة الموارد ستراتيجيا والتأكيد عمى سموكيات البحث عن الفرصة

و الميزة(.) Mohutsiwa, 2012 : 42
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية
خ -انعقم انريادي :

يعد العقل الريادي ظاىرة فردية أو الجماعية ،وذات اىمية لممديرين والعاممين في المنظمات لمتفكير

والعمل رياديا ( . ) 2012 : 41 ،Mohutsiwaويرى ( )2000 :160 ،Mcgrath & Macmillanالعقل
الريادي بوصفو طريقة لمتفكير بالعمل الذي يركز ويحقق فوائد في ظل ظروف عدم التأكد ،وعدم التأكد ىي

ظاىرة ادراكية مشتقو من عدم القابمية او القدرة عمى تعيين االحتماالت لالحداث المستقبمية ،بسبب قمة

المعمومات عن عالقات السبب والنتيجة ،اذ ان المخاطرة والغموض ىما جزءان من عدم التـأكد،فضال عن ذلك

فان المنظمات القادرة عمى التعامل مع عدم التاكد بنجاح تتمكن من تحقيق التفوق باالداء عمى غيرىا من
المنظمات ،اذ يساىم العقل الريادي في تحقيق الميزة التنافسية وخمق الثروة .

ث -املىارد املذارج سرتاتيزيا

اخر لمريادة االستراتيجية ويشير الى راس المال المالي بوصفو احد
تعد الموارد المدارة ستراتيجيا بعدا ا

الموارد الممموسة بينما راس المال البشري وراس المال االجتماعي ىي موارد غير ممموسو وتعد اساس

االداء التفاضمي لمشركة من حيث خمق الثروة،اذ ان الموارد المدارة ستراتيجيا يسيل نشرىا مع تزامن استخدام

سموكيات البحث عن الفرصو والميزة ،فضال عن الشركات تتبنى محفظة الموارد لتشكيل القدرات ورفع تدفق

ىذه القدرات من اساسيا المالي والبشري واالجتماعي الى سموكيات البحث عن الفرصة والميزة وخمق الثروة

فانيا تدير مواردىا ستراتيجيا ،اذ ان الموارد المدارة ستراتيجيا تؤثر عمى القيمة المستمدة من الموارد
الممموسة وغير الممموسة التي تستخدميا المنظمة لتطوير وتنفيذ ستراتيجياتيا 2003 ،(Ireland et al

).:974

احملىر انخانج  /عرض اننتائذ وحتهيهها واختثار انفرضياخ

سيتم في ىذا المحور عرض النتائج التي افرزتيا االستبانة وتحميميا لتشخيص مستوى متغيرات البحث

بأستخدام بعض اساليب االحصاء الوصفي  :الوسط الحسابي لتقدير مستوى كل متغير ،واالنحراف المعياري
لتقدير التشتت المطمق ومعامل االختالف لتقدير التشتت النسبي ومن خالل تحميل اجابات افراد العينة عن
االبعاد المكونة لكل متغيرات البحث الرئيسة والفرعية ثم بعد ذلك اختبار فرضيات البحث وكأالتي:

 -0ادارة االلتزام العالي  :تم قياس متغير ادارة االلتزام العالي من خالل سبعة ابعاد ىي" :مشاركة في اتخاذ
القرار ومشاركة المعمومات والتعويضات واالختيار والتعيين والتدريب والتطوير وفرق العمل واالمن الوظيفي"،
وفيما يأتي تشخيص واقع ىذه االبعاد في الشركات عينة البحث ،والجدول رقم ( ) 0يوضح تمك االىمية،

ويعكس الجدول المذكور وسطا حسابيا عاما بمغ ( )3.38وىو حول الوسط الفرضي البالغ ( ،)3وبأنسجام
ممتاز حول االجابات حددت االنحراف المعياري العام ومعامل االختالف ( )16.92( )0.57عمى التوالي وفيما

ياتي تشخيص لواقع المتغيرات الفرعية .

أ -المشاركة في اتخاذ القرار  :نالحظ من خالل الجدول رقم ( ) 0أن ممارسة المشاركة في اتخاذ القرار تم
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية
قياسو من خالل خمس فقرات ،إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا البعد ( )3.87وىي نسبة جيدة جدا النيا
اعمى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي والبالغ ( ،(3كما بمغت قيمة االنحراف المعياري ليذا البعد ()0.91

وىذه النتيجة تعكس وبداللة واضحة بان مستوى االنسجام بين اجابات افراد العينة المبحوثة حول فقرات بعد

المشاركة في اتخاذ القرار جيدة ،وكما بمغت قيمة معامل االختالف ( .)23.71وكانت النتائج عن ىذا البعد قد
توزعت بين اعمى نسبة وسط حسابي لمفقرة الثالثة (اتشجع بالمشاركة في الق اررات التي تؤثر فيو) اذ بمغت

( ) 4.08وىي نسبة ممتازة النيا اعمى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي ،وبمغ االنحراف المعياري ()0.93

مما يدل عمى انسجام اجابات افراد العينة المبحوثة عن ىذه الفقرة ،وبمغ معامل اختالف (.)23.01وىذا ما
لمسة الباحث عند اجراء مقابالت مع مديري االقسام في الشركات المبحوثة إذ ان المديرين يتاثرون بحكم
االختصاص والوظيفة المسؤولين عنيا .اما الفقرة الرابعو (امتمك مايكفي من الصالحيات التخاذ القرارات
الضرورية من اجل توفير الجودة وخدمة الزبائن ) بمغت ادنى مستوى بوسط حسابي بمغ ( )3.73وىي نسبة

جيدة النيا اعمى من الوسط الفرضي ،وبمغ االنحراف المعياري ( )1.15مما يدل عمى ان ىناك تشتتاً في

اجابات افراد العينة المبحوثة ،وبمغ معامل اختالف ( ،)30.91وىذه النتيجة تؤكد ان الصالحيات موزعة عمى

وفق االختصاص الوظيفي وىذا ما اشار إليو مدراء الشركات لوجود الصالحيات لتسييل العمل االداري وتقميل

الروتين والوقت وسرعة في تسييل الميمات .

ب -مشاركة المعمومات :تم قياس بعد مشاركة المعمومات من خالل عشر فقرة ،كما موضحة في الجدول(،)0

إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا البعد ( )3.56وىي اعمى من قيمة الوسط الفرضي ونسبة جيدة ،وبمغت

قيمة االنحراف المعياري ( )0.77مما يدل عمى ان ىناك انسجاماً بين اجابات افراد العينة المبحوثة ،وبمغت

قيمة معامل االختالف ( .)21.67وكانت الفقرة العاشرة (االدارة لدييا عمم كاف لمقضايا الميمة في القسم) قد
حققت اعمى قيمة وسط حسابي ( )4.02وىذه نسبة ممتازه النيا اعمى من قيمة الوسط الفرضي وبانحراف

معياري ( )0.88ومعامل اختالف ( . )22.06بينما بمغت الفقرتين السابعة والحادية عشر عمى التوالي (تعطي
االدارة ميمة كافية لمموظفين قبل اجراء تغيرات في السياسات واالجراءات ) ( تبذل االدارة جيدا كافيا لمحصول

عمى اراء ومشاعر االفراد الذين يعممون معيا ) ادنى وسط حسابي والبالغ ( )3.33وىي نسبة جيدة النيا

اعمى من الوسط الفرضي،وبانحراف معياري ( )1.19و ( )1.15عمى التوالي ومعامل اختالف ( )35.97و

( )34.68عمى التوالي ،وىذا ما لمسة الباحث إذ ان االدارة تعطي ميمة كافية وتراعي مشاعر عاممييا من
اجل توليد الثقة بين الرؤساء والمرؤسين وبناء التعاون معيم .

ت -التعويضات  :قيس ىذا البعد من خالل اربع فقرات كما مبينة في الجدول ( ،) 0حيث بمغت قيمة الوسط

الحسابي ( )3.60وىي اعمى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي وىي نسبة جيدة ،وبمغ االنحراف المعياري

( )0.95مما يدل عمى ان ىناك انسجاماً بين اجابات افراد العينة المبحوثو ،وبمغ معامل االختالف (.)26.50
وقد حققت الفقرة السادسة عشر (أن تقيم ادائي في السنوات الماضية مفيد لي في تطوير وظيفتي ) اعمى

وسط حسابي بالغ ( )3.92ألنو اعمى من الوسط الفرضي وىي نسبة جيدة جدا ،وىذا يدل عمى ان تقييم اداء
العينة المبحوثة يولد حاف از لدييم في االلتزام اكثر في اداء الميام وتطويرىا .وبمغ االنحراف المعياري ()1.12

ومعامل اختالف ( .) 28.69بينما بمغت الفقرة الثامنة عشر( انا راض عن مقدار التقييم الذي احصل عمية
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية
عندما اقوم بعمل جيد ) ادنى قيمة وسط حسابي بمغ ( )3.30وىي نسبة جيدة النيا اعمى من قيمة الوسط
الحسابي الفرضي والبالغ ( ،)3وىذا يدل عمى ان الشركة تقييم عاممييا ماديا ومعنويا كالمكافآت المادية وكتب
الشكر او الترقيات في المناصب الوظيفية ،وبمغ االنحراف المعياري ( )1.21ومعامل االختالف (.)36.93

ث -االختيار والتعيين  :تم قياس ىذا البعد من خالل خمس فقرات كما مبين في جدول ( ،)0إذ بمغت قيمة

الوسط الحسابي ليذا البعد ( )2.81وىي نسبة ضعيفة النيا اقل من قيمة الوسط الحسابي الفرضي البالغ

) ،)3وبمغ االنحراف المعياري ( )0.70مما يدل عمى ان ىناك انسجاماً بين اجابات افراد العينو ،وبمغ معامل

االختالف ( .)25.12وحققت الفقرة الرابعة والعشرون (تعتقد الشركة بأىمية توظيف االفراد المناسبين لموظيفة)
اعمى قيمة وسط حسابي البالغ ( )3.46ونسبة جيدة ،وانحراف معياري ( )1.01ومعامل اختالف (،)29.45

بينما بمغت ادنى قيمة وسط حسابي( )2.09لمفقرة الثانية والعشرين (غالبا ما يفتقر الموظفون الجدد لمكفاية
لمقيام بوظائفيم بشكل جيد ) ،وانحراف معياري ( )1.05ومعامل اختالف (.)50.47

ج -فرق العمل :تم قياس ىذا البعد من خالل ستة فقرات كما مبين في جدول (  ،)0إذ بمغت قيمة الوسط

الحسابي ليذا البعد ( )3.28وىي نسبة جيدة النيا اعمى من قيمة الوسط الفرضي البالغ ( ،)3وانحراف

معياري ( )0.72وىذا يشير بداللة واضحة الى ان ىناك انسجاماً بين اجابات افراد العينة المبحوثة ،وبمغ
معامل اختالف ( . )22.23وحققت الفقرة السادسة والعشرون (يعد العمل في فرق ميماً جدا لمشركة) اعمى

قيمة وسط حسابي ( )4.14وىي نسبة ممتازة ،وانحراف معياري ( )0.85ومعامل اختالف ( ،)20.60وحققت
الفقرة التاسعة والعشرون (العمل بروح الفريق موجود فقط باالسم ىنا ) ادنى قيمة وسط حسابي البالغ (2.25

) ،وانحراف معياري (  )1,267ومعامل اختالف (. )50.27

ح -التدريب والتطوير  :قيس ىذا البعد من خالل خمس فقرات كما مبين في جدول ( ،) 0إذ بمغت قيمة
الوسط الحسابي ليذا البعد ( )3.57وىي نسبة جيدة ألنيا اعمى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي،

واالنحراف معياري ( )0.73من ما يدل داللة واضحة عمى ان ىناك انسجاما ًًبإجابات افراد العينة المبحوثة،
وبمغت قيمة معامل اختالف ( .)20.45وبمغت اعمى قيمة وسط حسابي ( )3.93لمفقرة الحادية والثالثين

(يوظف التدريب في شركتي لتحسين االداء) وىي نسبة جيدة جدا ،وىذا يدل أن الشركة تيتم بتدريب العاممين
لمرفع من مستوى االداء ،واعداد خطة التدريب والتاىيل لمعاممين وبحسب حاجة الشركة وتطوير كفاءة اداء
كوادر الشركة وىي مسؤولية قسم التخطيط والمتابعة في شركات المقاوالت ،وتبمغ قيمة اال نحراف المعياري

( ) 0.94ومعامل االختالف ( ،) 24.07اما الفقرة الخامسة والثالثون (لم توفر الشركة التدريب الجيد لموظائف
المستقبمية) فقد حققت ادنى وسط حسابي البالغ ( ،)2.78وبمغت قيمة االنحراف المعياري ( )1.28وبمغت قيمو

معامل االختالف (.)46.18

خ -االمن الوظيفي  :تم قياس ىذا البعد من خالل ثالث فقرات كما مبين في الجدول ( ،)0حيث بمغت قيمة
الوسط الحسابي ليذا البعد ( )2.58وىي نسبة اقل من قيمة الوسط الحسابي الفرضي البالغ ( ،)3ويبمغ

االنحراف المعياري ( )1.08مما يدل ىناك تشتت بين اجابات افراد العينو المبحوثة ،وبمغت قيمة معامل
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية
اختالف ( .) 41.95وقد حققت الفقرة السابعة والثالثون (ىناك مخاطرة لترك وظيفتي الحالية في العام القادم)
اعمى قيمة وسط حسابي البالغ ( )2.79وىي اقل من قيمة الوسط الفرضي عمى الرغم من كون سؤال عكسي

فيذا يدل عمى عدم وجود مخاطر في الشركات المبحوثة ،وىناك تشتت عال في اجابات افراد العينة المبحوثة

حيث بمغت نسبة االنحراف المعياري ( )1.209ومعامل اختالف ( ،)43.33اما الفقرة السادسة والثالثون (انا
قمق بشأن مغادرة عممي قبل ان ارغب انا بذلك) حققت ادنى وسط حسابي البالغ ( ،)2.33وانحراف معياري

( ) 0.85ومعامل اختالف (. ) 20.60

جدول رقم ( )0يبين معدل التك اررات وقيمو الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف ألبعاد ادارة
االلتزام العالي

ِشاسوح ف ٟاذخار
اٌمشاس
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اٌٛسظ اٌذساتٟ

5

االٔذشاف اٌّؼ١اسٞ

1
2
3
4

أِرٍه اٌصالد١اخ اٌ ىاف١ح ٌرٍث١ح ِرطٍثاخ اداء ٚظ١فرٟ
اِرٍه ِا٠ىف ِٓ ٟاٌّذخالخ الذخار اٌمشاساخ ف ٟػٍّٟ
اذشجغ ف ٟاٌّشاسوح ف ٟاٌمشاساخ اٌر ٝذؤثش فٗ١
اِرٍه ِا٠ىف ِٓ ٟاٌصالد١اخ الذخار اٌمشاساخ اٌضشٚس٠ح ِٓ ذٛف١ش
اٌجٛدٖ ٚخذِٗ اٌضتائٓ
اِرٍه ِا٠ىف ِٓ ٟاٌذش٠ح ٌٍم١اَ تؼٍّٟ
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ
س١اساخ ٚاجشاءاخ اٌششوح ذشاسن تٛضٛح اٌّؼٍِٛاخ ِغ اٌؼآٍِ١
ذؼط ٟاالداسج ٍِٙح واف١ح ٌٍّٛظف ٓ١لثً اجشاء ذغ١شاخ ف ٟاٌس١اساخ
ٚاالجشاءاخ
اسرٍُ ِالدظاخ واف١ح ٌٍرغ١شاخ اٌر ٝذؤثش ف ٟاٌؼًّ
ذٛضخ االداسج ٌٍؼاٍِ ٓ١االسثاب اٌر ٝدفؼرٙا الذخار اٌمشاساخ اٌصاسِح
االداسج ٌذٙ٠ا ػٍُ واف ٌٍمضا٠ا اٌّّٙح ف ٟاٌمسُ
ذثزي االداسج جٙذا واف١ا ٌٍذصٛي ػٍ ٝاساء ِٚشاػش االفشاد اٌزٓ٠
٠ؼٍِّ ْٛؼٟ
ذرجح االداسج ٌٍثماء ػٍ ٝاطالع ٌّرطٍثاخ اٌؼآٍِ١
ذؼذ لٕٛاخ االذصاي ت ٓ١اٌّٛظفٚ ٓ١االداسج اٌؼٍ١ا فاػٍح
ذشاسن وً االلساَ اٌّٛجٛدٖ ف ٟذذم١ك سساٌح إٌّظّح
٠ؼًّ اٌؼاٍِ ٓ١ف ٟاٌششوح تاذجاج ذذم١ك ا٘ذاف إٌّظّح
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ

ِؼاًِ االخرالف

ِرغ١شاخ اداسج االٌرضاَ اٌؼاٌٟ

3.9
3.88
4.08
3.73

1.26
1.17
0.93
1.15

32.48
30.25
23.01
30.91

3.77
3.87
3.51
3.33

1.09
0.91
1.15
1.19

28.91
23.71
33.01
35.97

3.81
3.18
4.02
3.33

0.99
1.18
0.88
1.15

26.03
37.23
22.06
34.68

3.43
3.58
3.67
3.75
3.56

1.08
1.13
0.99
1.04
0.77

31.63
31.81
27.11
27.94
21.67
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يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية

اٌرؼ٠ٛضاخ

16
17
18
19

االخر١اس ٚاٌرؼٓ١١

20
21
22
23
24

فشق اٌؼًّ

25
26
27
28
29
30

اٌرذس٠ة ٚاٌرط٠ٛش

31
32
33
34
35

االِٓ

اٌٛظ١فٞ

36
37
38

اْ ذم ُ١١ادائ ٟف ٟاٌسٕٛاخ اٌّاض١ح ِف١ذج ٌ ٟف ٟذط٠ٛش ٚظ١فرٟ
ذىافئ اٌششوح اٌؼاٍِ ٓ١اٌز٠ ٓ٠ثزٌ ْٛجٙذااضاف١ا
أا ساض ػٓ ِمذاس اٌرم ُ١اٌز ٞادصً ػٍ١ح ػٕذِا ال َٛتؼًّ ج١ذ
اداء ػٍّ ٟاٌج١ذ ٠ؤد ٞاٌ ٝادرّاي ذشل١رٟ
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ
ذٛظف اٌششوح اد١أا االفشاد اٌز١ٌ ٓ٠س ٌذ ُٙ٠اٌّٙاساخ اٌالصِح ٌٍم١اَ تاٌؼًّ
فِ ٟىاْ ػٍّ٠ ٟرُ ذٛظ١ف االفشاد اٌز٠ ٓ٠رالئِّ ْٛغ ِرطٍثاخ اٌٛظ١ف١ح
غاٌثا ِا٠فرمش ْٚاٌّٛظف ٓ١اٌجذد اٌىفا٠ح ٌٍم١اَ تٛظائف ُٙتشىً ج١ذ
ذم َٛاٌششوح ترٛظ١ف افشاد اوفاء
ذؼرمذ اٌششوح تاّ٘١ح ذٛظ١ف االفشاد إٌّاسثٌٍٛ ٓ١ظ١فح
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ
ذشجغ اٌششوح االفشاد ػٍ ٝاٌؼًّ ف ٟفشق فاػٍح
٠ؼذ اٌؼًّ ف ٟاٌفشق ِ ُٙجذا ٌٍششوح
ٕ٘ان اٌرضاَ ٌرذس٠ة االفشاد ػٍ ٝاٌؼًّ ف ٟفشق داخً اٌششوح
ذٕظُ االداسج اٌؼًّ تذ١ث ِؼظُ االفشاد ذؼًّ ضّٓ فشق اٌؼًّ
اٌؼًّ تشٚح اٌفش٠ك ِٛجٛد فمظ تاالسُ ٕ٘ا
٠ؼًّ االفشاد تشىً فشد١ٌٚ ٞس وأػضاء ف ٟاٌفش٠ك
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ
ٛ٠ظف اٌرذس٠ة ف ٟششورٌ ٟرذس ٓ١االداء
اِرٍه فشصح ٌرٛس١غ ِجاي ػٍّٟ
ّ٠ىٕٕ ٟذط٠ٛش ػٍّ ٟف٘ ٟزٖ اٌششوح
اِرٍه اٌفشصح ٌرذسِٙ ٓ١اساذ ٟف ٟاٌششوح
ٌُ ذٛفش اٌششوح اٌرذس٠ة اٌج١ذ ٌٛظائف اٌّسرمثٍ١ح
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ
أا لٍك تشأْ ِغادسج ػٍّ ٟلثً أْ اسغة أا تزٌه
ً٘ ٕ٘ان ِخاطشج ٌرشن ٚظ١فر ٟاٌذاٌ١ح ف ٟاٌؼاَ اٌمادَ
اشؼش تؼذَ سادر ٟدٛي فمذأٌٛ ٟظ١فر ٟف ٟاٌّسرمثً
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ الجّاٌ ٟاداسج االٌرضاَ اٌؼاٌٟ

3.92
3.59
3.3
3.59
3.6
2.24
3.25
2.09
3.04
3.46
2.81
3.58
4.14
3.54
3.25
2.52
2.67
3.28
3.93
3.71
2.82
3.63
2.78
3.57
2.33
2.79
2.63
2.58
3.38

1.12
1.24
1.21
1.11
0.95
1.19
1.16
1.05
1.04
1.01
0.70
1.01
0.85
0.97
1.06
1.26
1.28
0.72
0.94
1.06
1.07
1.24
1.28
0.73
1.24
1.20
1.36
1.08
0.57

28.69
34.76
36.93
30.94
26.50
53.12
35.90
50.47
34.43
29.45
25.12
28.40
20.60
27.65
32.83
50.27
47.94
22.23
24.07
28.73
28.19
34.26
46.18
20.45
53.21
43.33
51.74
41.95
16.92

 -2الريادة االستراتيجية :تم قياس متغير الريادة االستراتيجية من خالل اربعة ابعاد ىي" :الثقافة الريادية

والقيادة الريادية والعقل الريادي والموارد المدارة ستراتيجيا" ،وفيما يأتي تشخيص ألىمية وواقع ىذه االبعاد في
الشركات المبحوثة ،وكما موضح في الجدول رقم ( ، )2ويعكس الجدول المذكور وسطا حسابيا عاما بمغ

( )3.78وىو حول الوسط الفرضي البالغ ( ،)3وبأنسجام ممتاز حول االجابات حددت االنحراف المعياري العام
ومعامل االختالف ( )13.16( (0.49عمى التوالي وفيما ياتي تشخيص لواقع المتغيرات الفرعية .

أ -الثقافة الريادية  :قد تم قياس ىذا البعد من خالل اربع فقرات كما مبينة في الجدول( ،)2وقد بمغت قيمة
الوسط الحسابي ليذا البعد ( ) 3.59وىي اعمى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي البالغ ( ) 3وىي نسبة

جيدة ،وبمغت نسبة االنحراف المعياري ( )0.70وىذه النتيجة تعكس بداللة واضحة ان مستوى االنسجام بين
اجابات افراد العينة المبحوثة حول فقرات بعد الثقافة الريادية ،وبمغ معامل االختالف ( .)19.59إذ بمغت اعمى

قيمة وسط حسابي لمفقرة التاسعة والثالثين (لدينا العديد من االفكار الواعدة ،وكذلك الوقت والموارد) البالغ
( ) 3.63وىي نسبة جيدة النيا اعمى من الوسط الفرضي ،وبمغ االنحراف المعياري ( )1.09ومعامل اختالف

( .)30.24اما الفقرة الحادية واالربعون (نحن نعاني من انعدام االفكار التي يمكن تحويميا الى خدمات مربحة)
بمغت ادنى وسط حسابي بمغ ( ،)3.54وبمغ االنحراف المعياري ( (1.09ومعامل اختالف (.)30.67

ب -القيادة الريادية  :تم قياس ىذا البعد من خالل فقرتين كما مبين في الجدول ( ،)2وقد بمغت قيمة الوسط
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية
الحسابي ليذا البعد ( )3.86وىي اعمى من قيمة الوسط الفرضي ،وبمغ االنحراف المعياري ( )0.84مما يدل
عمى ان ىناك انسجاما بين اجابات افراد العينة المبحوثة ،وبمغت قيمة معامل االختالف ( .)21.86حيث
حققت الفقرة الرابعة واالربعون (نحن نؤكد بقوة اعطاء الثقة والشجاعة من خالل تقديم الطمأنينة وتقديم

النصح) اعمى قيمة وسط حسابي بمغت ( )4.07وىي نسبة ممتازة ،وبمغت قيمة االنحراف المعياري ()0.82

ومعامل اختالف ( .)20.14اما الفقرة الخامسة واالربعون (قيادتي قادرة عمى اقناع العاممين بشكل كبير
بوجيات نظري في العمل) فقد حققت ادني وسط حسابي بمغت قيمتو ( )3.65وىي نسبة جيدة ،وانحراف

معياري ( )0.79ومعامل اختالف (.)19.87

ت -العقل الريادي  :تم قياس ىذا البعد من خالل اربعة فقرات كما مبينة في الجدول ( ،)03وقد بمغت قيمة
الوسط الحسابي ليذا البعد ( )3.98وىي نسبة جيدة جدا ألنيا اعمى من قيمة الوسط الفرضي البالغ (،)3

وبمغت قيمة االنحراف المعياري ( )0.69وىذا يشير بداللة واضحة ىناك انسجاماً عالياً بين اجابات افراد العينو

المبحوثة ،وبمغت قيمة معامل اختالف ( .)17.35وبمغت اعمى قيمة وسط حسابي لمفقرة السابعة واالربعين

(عمينا التركيز بصورة ثابتة عمى التنفيذ ) بمغت ( )4.17وىي نسبة ممتازة النيا اعمى من قيمة الوسط

الفرضي ،وبمغت قيمة االنحراف المعياري ( )0.87ومعامل اختالف ( ،)21.03بينما بمغت الفقرة الثامنة
واالربعين (نمتمك االلتزام إلشراك الجميع في تحديد ومتابعة الفرص الريادية) ادنى قيمة وسط حسابي بمغت

قيمتة ( )3.52وىي نسبة جيدة ،وبمغت قيمة االنحراف المعياري ( )0.89ومعامل اختالف (. )22.96

ث -الموارد المدارة استراتيجيا :قيس ىذا البعد من خالل اربعة فقرات كما مبين في جدول ( ،)2وبمغت قيمة
الوسط االحسابي ليذا البعد ( )3.75وىي نسبة جيدة جدا النيا اعمى من قيمة الوسط الفرضي ،وبمغت قيمة

االنحراف المعياري ( )0.69مما يشير عمى وجود انسجام ممتاز بين اجابات افراد العينة المبحوثة  ،وبمغت

قيمة معامل االختالف ( .)18.49وحققت الفقرة التاسعة واالربعين (نحن نركز عادة عمى موارد الشركة الخاصة
التي يمكننا استخداميا لحماية ميزتيا التنافسية) اعمى قيمة وسط حسابي البالغ ( )4,00وىي نسبة ممتازة،

وبمغت قيمة االنحراف المعياري ( )0.91ومعامل اختالف ( ،)22.75اما الفقرة الحادية والخمسون (يمتمك
المديرون القدرات التي تسيم في بناء اليياكل ستراتيجيا لمحفظة الموارد) فقد حققت ادنى وسط حسابي بمغت

قيمتة ( )3.52وىي نسبة جيدة ،وانحراف معياري ( )0.91ومعامل اختالف (.)25.99
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متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة االسرتاتيجية
يف مهظنات االعنال حبث ميداني يف شركات املقاوالت العراقية
جدول رقم (  )2يبين معدل التك اررات وقيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف البعاد
الريادة االستراتيجية

اٌثمٍفح اٌش٠اد٠ح
اٌؼمً اٌش٠ادٞ

45
46
47
48

اداسجاٌّٛاسد
سرشاذ١ج١ا

49
50
51
52

اٌٛسظ اٌذساتٟ

اٌم١ادج
اٌش٠اد٠ح

43
44

االٔذشاف اٌّؼ١اسٞ

39
40
41
42

ٌذٕ٠ا اٌؼذ٠ذ ِٓ االفىاساٌٛاػذج ٚوزٌه اٌٛلد ٚاٌّٛاسد
ذمٛد اٌرغ١شاخ ف ٟاٌّجرّغ وىً اٌ ٝافىاس ذجاس٠ح ٚاػذج ف ٟاٌششوح
ٔذٓ ٔؼأ ِٓ ٟأؼذاَ االفىاس اٌرّ٠ ٝىٓ ذذٍٙ٠ٛا اٌ ٝخذِاخ ِشتذح
ٔذٓ ٔشوضػٍ ٝذذس ٓ١اٌخذِاخ اٌّٛجٛدج ف ٟششورٕا
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ
ل١ادذ ٟلادسج ػٍ ٝالٕاع اٌؼاٍِ ٓ١تشىً وث١ش تٛجٙاخ ٔظش ٞف ٟاٌؼًّ
ٔؤوذ ٔذٓ تمٛج اػ طاء اٌثمح ٚاٌشجاػح ِٓ خالي اٌطّائٕٕ١ح ٚذمذ ُ٠إٌصخ
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ
ٔراتغ تشغف اٌفشص اٌش٠اد٠ح
ٔذٓ ٔشذد تمٛج ٌٍسؼٌ ٟرذم١ك اٌفشص اٌٛاػذج
ػٍٕ١ا اٌرشو١ض تصٛسج ثاترح ػٍ ٝاٌرٕف١ز
ّٔرٍه االٌرضاَ الششان اٌجّ١غ فِ ٟراتؼح ٚذذذ٠ذ اٌفشص اٌش٠اد٠ح
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ
ٔذٓ ٔشوض ػادج ػٍِٛ ٝاسد اٌششوح اٌخاصح اٌرّ٠ ٝىٕٕا اسرخذاِٙا ٌذّا٠ح اٌّ١ضج
اٌرٕافسٗ١
اداسج ِٛاسدٔا ذرُ سرشاذ١ج١ا ٌٍثذث ػٓ اٌفشص ٚاٌرّ١ض
ّ٠رٍه اٌّ١ش ْٚاٌمذساخ اٌر ٝذس ُٙتثٕاء اٌ١ٙاوً اٌسرشاذ١ج١ح ٌّذفظح اٌّٛاسد
ذشجغ اٌسرشاذ١ج١ح ٚاٌؼٍّ١اخ الورساب اٌّٛاسد ٚاٌّذافظح ػٍٙ١ا
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞاٌؼاَ
اٌٛسظ اٌذساتٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١اس ٞالجّاٌ ٟاٌش٠ادج االسرشاذ١ج١ح

ِؼاًِ االخرالف

ِرغ١شاخ اٌش٠ادج االسرشاذ١ج١ح

3.63
3.6
3.54
3.6
3.59
3.65
4.07
3.86
3.98
3.9
4.17
3.88
3.98
4.00

1.08
1.08
1.08
1.13
0.70
1.06
0.82
0.84
0.79
0.83
0.87
0.89
0.69
0.91

30.05
30.05
30.67
31.58
19.59
29.23
20.14
21.86
19.87
21.41
21.03
22.96
17.35
22.75

3.76
3.52
3.74
3.75
3.78

0.85
0.91
0.94
0.69
0.49

22.71
25.99
25.37
18.49
13.16

حانيا  :اختثار انفرضياخ

أ -الفرضيو الرئيسو االولى  :يظير الجدول ( )3وجود عالقة ارتباط طردية بين أدارة االلتزام العالي والريادة
االستراتيجيو بمغت (** ).683بمستوى معنوية ( ،)0.01وىذا يدل عمى وجود ارتباط معنوي بين ادارة االلتزام
العالي والريادة االستراتيجية .اما بخصوص المتغيرات.

 -0ظيرت عالقات االرتباط موجبة وذات داللة معنويو عند مستوى ( (0.01بين المشاركة في اتخاذ القرار

وبين ابعاد الريادة االستراتيجية ،وبين المشاركو بالمعمومات وبين ابعاد الريادة االستراتيجية ،وكذلك بين
التعويضات وابعاد الريادة االستراتيجية ،وىذا يشير الى ان الشركات المبحوثة تركز عمى ممارسات مشاركة في

اتخاذ القرار وم شاركة المعمومات والتعويضات في تحقيق عاممين ذوي ثقافة وقيادة وعقل ريادي ويتمكنون من
ادارة موردىم بشكل ستراتيجي وبالتالي تمك الممارسات تسيم في بناء الريادة االستراتيجية .

 -2ظيرت عالقة االرتباط موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى ( )0.01و( )0.05بين االختيار والتعيين
وابعاد الريادة االستراتيجيو باستثناء بعد الثقافة الريادية اذا كانت موجبة ولكنيا غير معنوية من الناحية

االحصائية .وىذا ويدل عمى ان مسؤولية االختيار والتعيين ىي من مسؤوليات القيادات العميا في الشركات

المبحوثة ،وأن اختيار العاممين المبدعين ذوي الكفاءات العالية من خبراء وميندسين واداريين وفنيين وتعيينيم
في الشركات المبحوثة يسيم في تحقيق الريادة االستراتيجية .
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 -3ظيرت عالقة االرتباط موجبة وذات داللو معنوية عند مستوى ( )0.01و ( )0.05بين فرق العمل وابعاد
الريادة االستراتيجية باستثناء بعد القيادة الريادية اذ كانت موجبة ولكنيا غير معنوية من الناحية االحصائية .

ويشير ذلك الى ان الشركات المبحوثة تيتم بفرق العمل لمبحث عن الفرص الريادية والتركيز عمييا ومتابعتيا

واشراك الجميع في تحقيقيا وىي تدير مواردىا البشرية والمالية واالجتماعية .

 -4ظيرت عالقة االرتباط موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى ( )0.01و( )0.05بين التدريب والتطوير
وابعاد الريادة االستراتيجية ،وىذه النتيجة تعكس ان التدريب والتطوير يسيم في بناء ثقافة وقيادة وعقل ريادي
لدى عاممي الشركات المبحوثة من خالل البرامج التدريبية في داخل الشركة وخارجيا .بينما ظيرت عالقات

االرتباط سمبية بين االمن الوظيفي وابعاد الريادة االستراتيجية ،وتؤكد ىذه النتيجة عمى عدم اىمية ممارسة
االمن الوظيفي لمريادة االستراتيجية.

وىذه النتائج المذكورة آنفاً تسمح بقبول ألفرضيو الرئيسة االولى والتي مفادىا (ىناك ارتباط ذو داللة معنوية

بين أدارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية )

جدول (  )3عالقات االرتباط بين ممارسات ادارة االلتزام العالي وابعاد الريادة االستراتيجية

اداسج االٌرضاَ اٌؼاٌٟ
اٌش٠ادج االسرشاذ١جٟ

ِشاسوح
ف ٟاذخار
اٌمشاس

ِشاسوح
اٌّؼٍِٛاخ

اٌرؼ٠ٛضاخ

االخر١اس
ٌٍرؼٓ١

فشق اٌؼًّ

اٌرذس٠ة
ٚاٌرط٠ٛش

االِاْ
اٌٛظ١فٟ

اجّاٌٟ
اداسج
االٌرضاَ
اٌؼاٌٟ

اٌؼاللاخ اٌّؼٕ٠ٛح
اٌؼذد

االّ٘١ح

اٌثمافح اٌش٠اد٠ح

**0.450

**0.389

**0.416

0.162

*0.197

**0.505

0.109-

**0.419

6

75%

اٌم١ادج اٌش٠اد٠ح

**0.319

**0.303

**0.436

**0.315

0.173

**0.348

0.160

**0.419

6

75%

اٌؼمً اٌش٠ادٞ

**0.434

**0.333

**0.416

*0.252

**0.430

**0.523

0.176-

**0.471

7

87.5%

اداسج اٌّٛاسد
سرشاذ١ج١ا

**0.282

**0.584

**0.575

*0.216

**0.441

*0.244

0.107

**0.547

7

87.5%

**0.543

**0.594

**0.667

**0.327

**0.467

**0.592

0.032-

**0.683

7

87.5%

5

5

5

4

4

5

-

5

اجّاٌ ٟاٌش٠ادج
االسرشاذ١ج١ح
اٌؼذد
اٌؼاللاخ
اٌّؼٕ٠ٛح
االّ٘١ح

100%

100%

100%

80%

80%

100%

-

100%

ب -الفرضيو الرئيسة الثانية  :ظير من خالل الجدول ( ) 4وجود عالقات تاثير بين ممارسات ادارة االلتزام العالي
والريادة االستراتيجية باستثناء ممارسة االمن الوظيفي حيث ظيرت قيمتيا الجدولية ( )0.104وىي اقل من قيمتيا

الجدولية البالغو ( )6.90بمستوى معنوية ( ،)0.01وىذا يعني عدم وجود تأثير لممارسة االمن الوظيفي في الريادة

االستراتيجية ،يظير الجدول ( ) 4وجود عالقة تأثير بين ادارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية ،حيث بمغت قيمتو ()f

المحسوبة ( (85.81وىي اكبر من قيمتيا الجدولية ( )6.90عند مستوى معنوية ( ،)0.01وبما أن اجمالي أدارة االلتزام
العالي حققت أثر معنويا في الريادة االستراتيجية ،فأن ىناك مسوغاً لقبول الفرضية الرئيسة الثانية والتي مفادىا  :ىناك
تأثير ذو داللو معنوية بين أدارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية .
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جدول (  )4تأثير ادارة االلتزام العالي في الريادة االستراتيجية
ِسر ٜٛاٌّؼٕ٠ٛح
F
R2
B
a

اداسج االٌرضاَ
اٌؼاٌٟ
اٌّشاسوح فٟ
اذخاراٌمشاس
اٌّشاسوح
اٌّؼٍِٛاخ
اٌرؼ٠ٛضاخ

2.65

0.30

0.30

40.95

0.01

ٛ٠جذ ذأث١ش

2.42

0.38

0.35

53.55

0.01

ٛ٠جذ ذأث١ش

2.53

0.35

0.45

78.58

0.01

ٛ٠جذ ذأث١ش

االخر١اس ٚاٌرؼٓ١

3.14

0.23

0.11

11.74

0.01

ٛ٠جذ ذاث١ش

فشق اٌؼًّ

2.74

0.32

0.22

27.32

0.01

ٛ٠جذ ذأث١ش

اٌرذس٠ة ٚاٌرط٠ٛش

2.55

0.40

0.35

52.86

0.01

ٛ٠جذ ذأث١ش

االِٓ اٌٛظ١فٟ

3.83

-0.015

0.001

0.104

0.748

0.594

0.47

85.80

0.01

الٛ٠جذ
ذأث١ش
ٛ٠جذ ذأث١ش

اجّاٌ ٟاداسج
االٌرضاَ اٌؼاٌٟ
 Fاٌجذ١ٌٚح تّسر ٜٛدالٌح 6.90 = 0.01
1.78
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احملىر انراتع /االستنتاراخ وانتىصياخ

سيتم في ىذا المحور التطرق الى اىم االستنتاجات والتوصيات وكأالتي :

اوال  :االستنتاراخ

 -0ما زالت موضوعات ادارة االلتزام العالي تفتقر الى التأطير والوضوح عمى المستويين المعرفي والتطبيقي
والسيما أدارة االلتزام العالي ىو ىدف متحرك غير قابل لمتأطير أو الثبات في ظل بيئة حركية وسريعو التغيير

.

 -2أن موضوع الريادة االستراتيجية من المواضيع المعاصرة التى مازالت أطرىا الفكرية والمفاىيمية قيد
التطوير والتشكيل عمى المستويين النظري والتطبيقي .

 -3اتضح وجود عالقة معنوية قوية بين اجمالي أدارة االلتزام العالي واجمالي الريادة االستراتيجية ،وىذا يدل
عمى ان توفير متطمبات ادارة االلتزام العالي تسيم في بناء الريادة االستراتيجية في شركات المقاوالت المبحوثة .

 -4ظير التأثير االكثر الدارة االلتزام العالي لممارستيا (المشاركة في اتخاذ القرار والمشاركة المعمومات

والتعويضات واالختيار والتعيين وفرق العمل والتدريب والتطوير) ،ماعدا ممارسة االمن الوظيفي ،وىذا يدل
عمى وجود تأثير ذو داللة معنوية بين أدارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية ،ومن ثم ىناك وجود لمتأثير
الدارة االلتزام العالي في الريادة االستراتيجية في شركات المقاوالت العراقية .

حانيا  :انتىصياخ

 -0بذل المزيد من الجيد البحثي المنظم عمى المستويين النظري والتطبيقي من اجل استكمال االطر
المفاىيمية والفكرية لمفيوم ادارة االلتزام العالي والريادة االستراتيجية بوصفيما من المداخل المعاصرة .

 -2ضرورة تفعيل منظومة البحث العممي في موضوع الريادة االستراتيجية والتي عدت من الموضوعات

المعاصرة في االدبيات وصوال الى نظرية متكاممة لمريادة االستراتيجية تأخذ باالعتبار اختالف رؤية واستراتيجية

وطبيعة عمل المنظمات .

 -3ضرورة استثمار شركات المقاوالت المبحوثة لممارسات أدارة االلتزام العالي وتفعيل دورىا في دعم وبناء
الريادة االستراتيجية ،فضال عن االىتمام بتطبيقيا من خالل االطالع عمى تجارب الدول المتقدمة واالستفادة
منيا بافضل شكل ممكن.
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املصادر

 -0بربر ،كامل ،)2102(،ادارة الموارد البشرية اتجاىات وممارسات ،الطبعة االولى ،دار المنيل
المبناني،بيروت ،لبنان .

 -2بن عيشي ،عمار ،)2102(،اتجاىات التدريب المعاصر وتقييم أداء االفراد العاممين ،الطبعو االولى ،دار
اسامة لمنشر و التوزيع ،عمان ،االردن .

 -3العبيدي ،نور ،خميل ،ابراىيم ( )2101بناء نموذج ادارة االحتواء العالي في اطار معالجات تنوع الموارد
البشرية ومقدرات تطوير راس المال االجتماعي دراسة ميدانيو في مصرف الرشيد العراقي ،رسالة ماجستير،
كمية االدارة واالقتصاد ،جامعو بغداد .

 -4اليعقوبي ،عمي بن سالم ،بن راشد ( )2100واقع فاعمية أداء تخطيط الموارد البشرية في ظل التخطيط
االستراتيجي في النظام التربوي بسمطنو عمان ،رسالة ماجستير ،االكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي.

 -5الفاضل ،عبد العزيز بن محمد ،بن عبد العزيز ( )2100تخطيط وتنمية المسار الوظيفي وانعكاساتة عمى
االمن الوظيفي من وجيو نظر العاممين في وزارة التربية والتعميم ،رسالة ماجستير ،جامعو نايف العربية لمعموم

االمنية .

 -6الدليمي ،فايق ،حمد عبد )2103( ،العالقة بين الدعم التنظيمي المدرك وممارسات ادارة الموارد البشرية
وتأثيرىما في سموكيات فرق العمل في عدد من شركات المقاوالت العامة ،رسالة ماجستير ،كمية االدارة

واالقتصاد ،جامعو بغداد .
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Requirements high commitment management to achieve
entrepreneurship strategic in busness organization / Field research in
Iraqi construction companies
Abstract:
This research came to shed light on the relationship between the
requirements of (practices) high commitment management (participative
decision making،information sharing، training and development،team
working،rewards،selective staffing،job security ) and strategic entrepreneurship
dimensions (entrepreneurial culture،entrepreneurial leadership،entrepreneurial
mindset، strategic management resources ) Sought to achieve the number of
goals the knowledge and applied, and tested the relationship and impact between
variables in a sample size of 100 directors of personnel departments and
divisions and their associates in the Iraqi contractors in Baghdad (Hamorabi،
Mutassim، AL Rasheed، AL Mansour )، focused research problem is the
existence of a distinct lack of application high commitment management human
resources and how to employ in order to ensure the achievement of strategic
enterpreneurship in construction companies Iraq، and data analysis research
used statistical ready (SPSS) and program (Excel )، is the most important
statistical tools in analysis of the mean deviation normative and coefficient of
variation and spearman correlation.the main findings of the existence of a
correlation and impact between the high commitment management and strategic
entrepreneurship ، his included four research axes went to the first systematic
and theoretical framing of the second and third to view and analyze the results
and hypothesis testing in the fourth devoted to the conclusions and
recommendations.
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