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دور المقدرات القيادية في صياغة التوجو االستراتيجي  :بحث ميداني لعينة القيادات في امانة بغداد

1

Leadership competencies role in shaping the strategic direction, field
research to sample the senior leadership in the Municipality of Baghdad
طالبة الماجستير زينب ابوعمي خمف

أ.م.د نسرين جاسم محمد

جامعة بغداد  /كمية االدارة واالقتصاد  /قسم االدارة العامة

المستخمص
ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى مستوى المقدرات التي يممكيا القادة في المنظمة المبحوثة واثر ذلؾ عمى
صياغة التوجو االستراتيجي وكانت المنظمة المبحوثة ىي امانة بغداد  ،وشممت العينة القيادات العميا مف مدراء اقساـ
فما فوؽ وبعدد ( )25شخصاً حيث تمثمت المشكمة في المنظمة المبحوثة في انخفاض مستوى الميارات القيادية
وغموض في التوجو االستراتيجي  ،وتـ االعتماد عمى بعض الوسائؿ االحصائية لمعالجة البيانات التي تـ الحصوؿ

عمييا مف االستبياف مف برنامج ( )spssكالنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ
ولمعرفة االرتباط بيف المتغيريف تـ االعتماد عمى معامؿ ارتباط الرتب (سبيرماف) اما تأثير المتغير المستقؿ عمى التابع
فا ستخدـ معامؿ االنحدار البسيط  ،وتوصؿ البحث الى اف ىنالؾ عالقة ارتباط وتأثير بيف المقدرات القيادية ورسـ

التوجو االستراتيجي وتعاني المنظمة المبحوثة مف غموض في توجييا االستراتيجي وانخفاض المؤىؿ العممي لمقيادات

حيث اغمبيـ كانوا مف حممة شيادة البكالوريوس وكذلؾ انخفاض في عدد القيادات الشابة لشغميا المناصب القيادية ،
واوصى البحث الحالي باتاحة الفرصة لمقيادات الشابة في شغؿ المناصب القيادية وضرورة االرتقاء بالمقدرات القيادية
الذىنية واالدارية والعاطفية لدورىا الفعاؿ في صياغة التوجو االستراتيجي مف خالؿ وضع برامج تدريبية في المنظمة
المبحوثة أو خارجيا .

المصطمحات الرئيسية لمبحث  /المقدرات القيادية  ،التوجو االستراتيجي

Abstract
The current research is aimed at identifying the level of estimators owned by leaders in the
surveyed organization and its impact on the formulation of the strategic direction and the
organization under study is the Municipality of Baghdad, and the sample included senior
leadership of the sections managers and above the number of 25 people was where the
problem in the surveyed in the lower level of the organization leadership skills and
ambiguity in the strategic direction, has been relying on some statistical methods to process
the data obtained from the questionnaire of the program (spss) percentage and arithmetic
mean and standard deviation and coefficient of variation and to find out the correlation
between the two variables were relying on simple correlation coefficient (sperman) the
impact the independent variable on the use simple regression coefficient, the research found
 - 1بحث مستل من رسالة ماجستيز
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that there is a correlation and effect between the abilities Leadership competencies and
draw a strategic orientation and suffer organization researched the ambiguity in the
strategic direction qualification for leadership and low, where most of them were of
bachelor's degree holders as well as the decrease in the number of young leaders to fill
positions leadership, and recommended current search by allowing young leaders in
leadership positions and the need to improve mental Leadership competencies,
administrative and emotional active role in shaping the strategic direction through the
development of training programs in the surveyed or outside the organization.
Min keyboard : Leadership competencies, Strategic Direction

المقدمة
تعد المقدرات القيادية مف اىـ اسباب نجاح المنظمة وتتكوف مف ثالث ابعاد (المقدرات الذىنية  ،المقدرات االدارية ،

المقدرات العاطفية ) في وضع التوجو االستراتيجي لرسـ المسار المستقبمي لممنظمات لمغوص في غمار المنافسة
ويتكوف مف (الرؤيا  ،الرسالة  ،االىداؼ )  ،وسيتـ تفصيؿ ذلؾ كما في المباحث االتية :
المبحث االوؿ  :منيجية البحث وبعض الدراسات السابقة
المبحث الثاني  :المقدرات القيادية
المبحث الثالث  :التوجو االستراتيجي
المبحث الرابع :الجانب التطبيقي
المبحث الخامس  :االستنتاجات والتوصيات

المبحث االول  :منيجية البحث
اوالً  -:مشكمة البحث
لمقيادة دور رئيس في حياة األفراد واألمـ والشعوب ،وىناؾ حاجة متزايدة في كؿ المجتمعات إلى القادة القادريف عمى
تنظيـ وتطوير إدارة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لإلرتقاء بمستوى أدائيا لموصوؿ إلى مثيالتيا في المجتمعات
األكثر تقدما والتعرؼ عمى الخصائص المميزة ليا،فالبد اف يتسـ القائد بمقدرات تمكنو مف اداء ميامو بالشكؿ المناسب
فالمقدرات الذىنية والمقدرات االدارية والمقدرات العاطفي ىي مف ماتـ االعتماد عمية لمعرفة مدى كفاءة القائد في
صياغة الرؤيا االستراتيجية والرسالة واالىداؼ والتي تعد مجتمعو التوجو االستراتيجي الذي يتـ توجيو كافة االنشطة

والموارد لتحقيقو وحاولت البحث االجابة عف ىذه التساؤالت :
 -1ماىي المقدرات التي يتمتع بيا القادة في المنظمة المبحوثة ؟
 -2مستوى التوجو االستراتيجي في المنظمة المبحوثة ؟
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 -3ما ىو دور المقدرات القيادية في صياغة التوجو ستراتيجي ؟
ثانياً -:اىمية البحث
 -1اف القيادات ىي السبب االكبر في نجاح المنظمات في ظؿ بيئة متغيرة اذ سيتـ التعرؼ عمى مستوى المقدرات
القيادية التي يمتمكيا القادة في المنظمة المبحوثة ومنيا المقدرات الذىنية واالدارية والعاطفية .
 -2يعد التوجو االسترات يجي الركيزة االساسية في عمؿ المنظمات العامة والذي يعمؿ عمى تقميؿ االرباؾ والخمؿ في اداء
اعماليا ويؤدي الى التميز في األداء و تطوير أو تحسيف األداء الكمي لممنظمة ويتكوف مف الرؤيا والرسالة واالىداؼ
ليذا سيتـ التعرؼ عمى مستوى التوجو االستراتيجي في المنظمة المبحوثة.
ثالثا  :اىداف البحث
 -1تحديد االطر النظرية لمتغيرات البحث
 -2قياس مستوى المقدرات التي يتمتع بيا قادة المنظمة المبحوثة
 -3تحديد التوجو االستراتيجي في ظؿ الوضع الراىف
 -4تحديد طبيعة عالقات االرتباط بيف متغيرات البحث
 -5تشخيص طبيعة تاثير المقدرات القيادية في صياغة التوجو االستراتيجي
رابعا  :فرضيات البحث
 الفرضية الرئيسية االولى  :توجد عالقة ارتباط بيف المقدرات القيادية والتوجو االستراتيجي مجمال وبأبعاده منفردةويتفرع منو الفرضيات االتية :
 -1توجد عالقة ارتباط معنوي بيف المقدرات الذىنية وبيف اجمالي التوجو االستراتيجي
 -2توجد عالقة ارتباط معنوي بيف المقدرات االدارية وبيف اجمالي التوجو االستراتيجي
 -3توجد عالقة ارتباط معنوي بيف المقدرات العاطفية وبيف اجمالي التوجو االستراتيجي .
 الفرضية الرئيسية الثانية  :يوجد تأثير ذات داللة احصائية بيف المقدرات القيادية اجماالً وبيف التوجو االستراتيجياجماالً وبيف ابعادىا منفردة ويتفرع منو الفرضيات االتية :
 -1يوجد تأثير ذات داللة احصائية بيف المقدرات الذىنية وبيف التوجو االستراتيجي .
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 -2يوجد تأثير ذات داللة احصائية بيف المقدرات االدارية والتوجو االستراتيجي .
 -3يوجد تأثير ذات داللة احصائية بيف المقدرات العاطفية وبيف التوجو االستراتيجي .
خامسا  :منيجية البحث
اعتمدت البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي لوصؼ و بياف واقع متغيرات البحث والمتمثمة في المتغير المستقؿ
وىو المقدرات القيادية والمتغير التابع وىو التوجو االستراتيجي ويعرؼ المنيج الوصفي التحميمي بأنو أحد أشكاؿ التحميؿ
كميا عف طريؽ جمع البيانات والمعمومات المقننة
والتفسير العممي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة ،وتصويرىا ً
عف الظاىرة أو المشكمة ،وتصنيفيا وتحميميا ٕواخضاعيا لمدارسة الدقيقة.
سادسا  :أساليب جمع المعمومات
حتى تتـ معالجة ىذه الدارسة بشقييا النظري والتطبيقي ،سيتـ االعتماد عمى:
 .1الكتب والمجالت والدوريات والرسائؿ واالطاريح الجامعية المتوفرة في المكتبات العممية ،باإلضافة إلى المراجع
االلكترونية عمى شبكة االنترنت .
 .2االستبانة :حيث تـ تصميـ االستبانة باالعتماد عمى المصادر االجنبية ذات الصمة بموضوع البحث وتضمنت جزئيف
االوؿ منيا البيانات الشخصية (الجنس،العمر،المؤىؿ العممي ،الموقع الوظيفي ،سنوات الخدمة ،عدد الدورات التطويرية
) اما الجزء الثاني منيا فقد تضمف البنود الخاصة باالستبانو والذي يشمؿ متغيريف ( المقدرات القيادية  ،التوجو
االستراتيجي ) حيث تـ بناء ( )49فقرة واالعتماد عمى مقياس ليكرت الخماسي في طرح اسئمة االستبانة وعمى النحو
االتي (اتفؽ تماماً  ،اتفؽ  ،محايد  ،ال اتفؽ  ،ال اتفؽ تماماً ) .
سابعاً -:قياس صدق االستبانة وثباتيا
حيث يقصد بمقياس الصدؽ ىو الى اي حد تقيس االداة مايفترض اف تقيسو ،حيث تـ قياس الصدؽ بالصدؽ الظاىري
والصدؽ باستخداـ معامؿ الثبات وىو كما يمي :
 .1قياس الصدؽ الظاىري  -:ويسمى( صدؽ الخبراء ايضاً )حيث تـ التأكد مف قدرة االستبانة عمى قياس متغيرات
البحث ومدى انسجاميا مع واقع البيئة العراقية والمنظمة المبحوثة مف خالؿ عرض االستبانة عمى مجموعة مف
المحكميف مف ذوي االختصاص وفي ضوء المالحظات تـ تعديؿ الفقرات وتـ استخداـ الفقرات السمبية لغرض زيادة
صدؽ االستبانة
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 .2الصدؽ بااستعماؿ معامؿ الثبات  -:ويسمى (صدؽ المحتوى) حيث يتـ ايجاده مف معامؿ الثبات اذ اف الصدؽ
=معامؿ الثبات
حيث كاف معامؿ الثبات عند استخراجو مف طريقة الفا –كر ونباخ ( )%93.4لذا فأف صدؽ االستبانة يكوف
( )%96.6وىي قيمة انما تدؿ عمى اف صدؽ المقياس ممتاز
.3ثبات االستبانة  -:اختبار الثبات يعني اف االختبار يعطينا قياسات ثابتة ومستقرة (الضامف  ) 193:2009 ،وىذا
يعني اف الحصوؿ عمى نتائج متسقة وثابتة اذا ماتـ اعادة استعماؿ المقياس لعدة مرات وبفترات زمنية مختمفة وتـ
حسابو بطريقة معامؿ الفا –كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلالتساؽ الداخمي  -:بمغت قيمة معامؿ الفا
لالستبانة الكمية ( )93.4وىذا يدؿ عمى اف المقياس متسؽ داخمي
ثامناُ  :حدود البحث
 .1الحدود المكانية :تتمثؿ الحدود المكانية ألمانة بغداد في العراؽ.
 .2الحدود الزمنية :التي امتدت مف تاريخ  2016-2015في تناوؿ المعمومات الخاصة بالبحث .
 .3الحدود البشرية :عدد مف القيادات في المنظمات المبحوثة .
 .4الحدود العممية  :حيث تمثمت بالتركيز عمى متغيريف االوؿ المقدرات القيادية كمتغير مستقؿ والمتغير الثاني ىو
التوجو االستراتيجي كمتغير تابع.
تاسعاً -:مجتمع وعينة البحث
 .1مجتمع البحث :اتخذ البحث مف الدوائر التابعة المانة بغداد .
 .2عينة البحث :حيث تـ اختيارالقيادات العميا في امانة بغداد (مدراء اقساـ فما فوؽ ) والبالغ عددىـ ( )31تـ توزيع
استمارة االستبياف وحسب الدوائر التي ينتموا الييا وتـ انتقاء العينة بصورة قصدية وىي شاممة وبمغ العدد التالؼ
( )6فكاف االجمالي لمعينة (. ) 25
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عاش ارً :المخطط االفتراضي لمبحث

حيث تـ بناء مخطط فرضي لمبحث الذي تضمف متغيرات البحث (المقدرات القيادية والتوجو االستراتيجي ) حيث يشمؿ
االوؿ المتغير المستقؿ ثالث ابعاد ىي (المقدرات الذىنية  ،المقدرات االدارية ،المقدرات العاطفية ) اما الثاني المتغير
المعتمد يشمؿ (الرؤيا ،الرسالة  ،االىداؼ ) ويوضح شكؿ (  ) 1عالقات االرتباط والتأثير بيف متغيرات البحث
احد عشر :الوصف الديمغرافي لعينة البحث
يوضح الجدوؿ االتي وصؼ لمتغيرات البحث لمعينة المبحوثة والتي تتكوف مف ( )50شخصاً

الجدول ( )2يوضح وصف لمتغيرات البحث للعينة المبحوثة
المعمومات التعريفية

المؤشرات

الجنس

العمر

العدد

النسبة

ذكر

19

%76

أنثى

6

%24

المجموع

25

%100

اقؿ مف  25سنة

------

------

29 -25سنة

3

%12

34-30سنة

2

%8

39-35سنة

3

%12

44-40سنة

2

%8
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المؤىؿ العممي

الموقع

الوظيفي

الحالي

سنوات الخدمة

49-45سنة

5

%20

50سنة فأكثر

10

%40

المجموع

25

%100

اعدادية

1

%4

معيد

1

%4

بكالوريوس

16

%64

دبموـ عالي

2

%8

ماجستير

2

%8

دكتوراه

3

%12

المجموع

25

%100

2

%8

مدير عاـ

3

%12

مدير قسـ

20

%70

المجموع

25

%100

أقؿ مف( )5سنوات

2

%8

 10-6سنة

2

%8

 15-11سنة

2

%8

 20-16سنة

7

%28

 25-21سنة

3

%12

 30-26سنة

4

%16

 31فأكثر

5

%20

المجموع

25

%100

معاوف مدير عاـ

السنة1071/م

مما سبؽ نالحظ ما يمي:
-1الجنس  -:بمغت نسبة الذكور (  )%76اما االناث بمغت نسبة (  )%24حيث كانت القيادات العميا في المنظمة
المبحوثة اغمبيا مف الذكور مما غيب الطاقات النسوية ودورىا الياـ في شغؿ مثؿ تمؾ المناصب .
-2الفئات العمرية  -:اذ كانت الفئات العمرية مف (29-25سنة )بمغت نسبتيـ ( )8%ومف ( )39-30وبنسبة ) 20
 )%فمـ تحظ الطاقات الشابة بمكاف مناسب لشغؿ المناصب القيادية ومف ( )49-40وبنسبة( )% 28بينما نالحظ اف
الفئة االكثر شغال لممناصب القيادية ىي ( 50سنة فأكثر )اذ بمغت نسبتيـ ( . )% 40
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-3المؤىل العممي  -:اذ بمغ المؤىؿ العممي لشيادة المعيد و البكالوريوس نسبة) )% 72اما حممة الشيادات العميا مف
الدبموـ العالي الماجستير والدكتوراه فبمغت ( )% 28وىذا مؤشر سمبي اذ اف الخبرة وحدىا ال تكفي لشغؿ المناصب
القيادية اذ البد مف توافر الميارات العممية .
-4الموقع الوظيفي الحالي  -:كاف عدد المدراء العاميف بمغت نسبتيـ ( )%8اما معاوني المدراء العاميف ( )%12اذ
بسب كثرة انشغاليـ لـ تتمكف الباحثة مف الوصوؿ الييـ اما مدراء االقساـ كانوا بنسبة (  )%80مف العينة المبحوثة .
-5سنوات الخدمة  -:اذ كاف عدد السنوات التي يقضييا القائد في منصبو بيف العينة المبحوثة بنسب متفاوتة فكانت
عدد السنوات التي يشغميا القائد اذ بمغ الخدمة لمفئة (اقؿ مف سنوات  ) 5بنسبة( 10-6( )%8سنة) بنسبة ( )%8
ومف ( )15-11وبنسبة (  )%8و مف ()20-16وبنسبة (  )%28و مف( )25-21بنسبة ( ) %12اما مف ( 26فأكثر
) بعدد ( )11اي بنسبة ( )% 36حيث اف ىنالؾ تفاوت في عدد سنوات الخدمة لمشخص الذي يشغؿ المنصب القيادي
اثنا عشر  :التعريفات االجرائية
 . 1المقدرات القيادية  :ىي الميارات التي يمتمكيا القائد في مواجية التحديات البيئية وتتمثؿ بالمقدرات الذىنية والمقدرات
االدارية والمقدرات العاطفية .
أ -المقدرات الذىنية  :ىي الممكة الفكرية التي يممكيا القائد ويوظفيا لصنع واتخاذ القرار الذي يحقؽ لمنظمتو النجاح
عمى االمد البعيد .
ب -المقدرات االدارية  :ىي االمكانات التي يتمتع بيا القائد الستغالؿ موارد المنظمة بالشكؿ االمثؿ ويكوف عمى
تواصؿ مستمر مع العامميف ويعمؿ عمى تطويرىـ .
ج -المقدرات العاطفية  :ىي المشاعر واالحاسيس التي يممكيا القائد لمتأثير عمى االخريف لتحقيؽ النجاح التنظيمي .
. 2التوجو االستراتيجي  :الخطوط العريضة التي تقوـ المنظمة بوضعيا لتوجيو استراتيجياتيا وق ارراتيا التنظيمية لمتفاعؿ
مع البيئة الخارجية .
أ -الرؤيا االستراتيجية  :ىي عبارة عف التوقعات او الحمـ التي تريد اف تصؿ اليو المنظمة .
ب -الرسالة  :ىو الغرض او السبب مف وجود المنظمة حيث تمثؿ فمسفة وتوجيات المنظمة وكما تبيف ما توفره مف
منتجات وخدمات لزبائنيا وكذلؾ التقنيات المستخدمة في ذلؾ .
ج-االىداؼ  :ىي النتائج النيائية والغايات التي تطمح المنظمة لتحقيقو والتي تكوف منبثقة مف الرؤية والرسالة .
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بعض الدراسات السابقة
اوالً :المقدرات القيادية
) (Geoghegan& Dulewicz,2008)-1

Do Project Managers’ Leadership Competencies

 ) Contribute to Project Successييدؼ البحث الى معرفة دور المقدرات القيادية في نجاح المشروع باالبعاد
(الذىني  ،العاطفي  ،االداري ) اما اساليب جمع البيانات االستبياف عينة البحث :المدراء وعددىـ ( )80وبأستخداـ
المنيج المسحي النتائج ىنالؾ عالقة مابيف ابعاد المقدرات القيادية لضماف نجاح المشروع اال اف ىنالؾ اىتماـ ضعيؼ
بالمقدرات العاطفية لمعينة المبحوثة حتى تمكنيـ مف اداء افضؿ
 Role of leadership and team social capital in it service ( lee et al,2013)-2دور المقدرات القيادية
في فريؽ رأس الماؿ االجتماعي ويتضمف متغير المقدرات ثالث ابعاد ىي (العاطفي  ،المعرفي  ،االجتماعي )  ،اما
اساليب جمع البيانات االستبياف و المجتمع شركة الخدمات التكنموجية وبعينة ( )252اما النتائج الذكاء العاطفي يؤثر
عمى مباشرة عمى اداء المشروع اما المقدرات االجتماعية فانو يؤثر بشكؿ غير مباشر عمى اداء المشروع وتؤثر
المقدرات المعرفية في االمد القصير عمى اداء المشروع اذ يكوف تأثيره تراكمي
 -3الناصري ( 2009،القدرات والمواصفات القيادية لمقائد االداري في جامعة تكريت وبغداد) ىدفت الدراسة الى معرفة
مستوى القدرات القيادية لمقائد االداري مجتمع وعينة البحث كانت التدريسييف الجامعييف واالدارييف والطمبة في جامعة
تكريت وبغداد وبعينة  70شخصاً اما اساليب جمع المعمومات كانت االستبانة والمقابمة وكانت النتائج ىو افتقاد القادة
في مؤسسات الدولة الى البصيرة والتروي والحكمة في معالجة االمور العالقة وحسميا بالشكؿ الصحيح اما التوصيات
كانت في اعادة النظر في االختبار والترقية لمقادة لتكوف مبنية عمى قدرات ومواصفات القائد االداري الكفوء حتى يكوف
الشخص المناسب في المكاف المناسب
 -4العامري  ،فراس محمد ( 2015،التوجو االستراتيجي لممنظمات في اطار التفاعؿ بيف القدرات القيادية وممارسات
نظرية الف وضى ،بحث ميداني) اليدؼ دراسة التوجو االستراتيجي في ظؿ معطيات نظرية الفوضى وذلؾ مف خالؿ
تنمية الميارات القيادية وبالشكؿ الذي يتناسب مع معطيات البيئة وقد حدد الباحث ابعاد التوجو االستراتيجي ب (الرؤيا
،الرسالة ،االىداؼ ،القيـ ) امامجتمع وعينة الدراسة  ،جامعة بغداد حيث شممت عينة البحث بعض وكالء الو ازرة،
والمستشاريف ،و رؤساء الجامعات ،والبالغ عددىا  22جامعة وبعدد  37شخصاً واساليب جمع المعمومات استعممت
االحصائيات الخاصة بالو ازرة والمقابمة الشخصية واالستبياف  ،منيج الدراسة ىو الوصفي التحميمي اما النتائج توصؿ
ا لبحث اف الرؤيا والرسالة سواء كانت عمى مستوى الجامعو او عمى مستوى الو ازرة تتصؼ بعدـ التركيز وذات طابع
عمومي ومعظـ العامميف ال يمتمكوف ثقافة االىتماـ بمصطمحات الفكر االستراتيجي .
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ثانياً  :التوجو االستراتيجي
 -1حسف ،عالء احمد  (2012،مدى توافؽ المسؤولية االجتماعية وابعاد التوجو االستراتيجي ،دراسة تحميمية مقارنة
لشركتي الحكماء و نينوي لمصناعات الدوائية ) اليدؼ ىدفت ىذه الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى مدى توافؽ المسؤولية
االجتماعية بابعادىا الداخمي والخارجي ،مع ابعاد التوجو االستراتيجي (الرؤيا والرسالة واالىداؼ والقيـ والغايات )
واساليب جمع البيانات تـ االعتماد عمى تقنية االستبانة والمقابمة والكتب الموثقة لجمع البيانات ،اما مجتمع وعينة
الدراسة شركتي الحكماء ونينوى اما العينة تمثمت بمدراء القطاع العاـ لشركتي الحكماء ونينوي لمصناعات الدوائية بعدد
( )36واىـ النتائج ض رورة وضع توجو ستراتيجي لممسؤولية االجتماعية والسعي نحو فيـ القيـ والعادات وتوجيييا نحو
التكافؿ االجتماعي بيف العامميف مما ينعكس الحقا في سد حاجاتيـ االجتماعية
 -2جالب ( 2013 ،دور التوجو االستراتيجي لممنظمات التعميمية في اليقظة الريادية :بحث ميداني في جامعة كربالء)
اليدؼ  :التعرؼ عمى طبيعة الدور الذي يمعبو التوجو االستراتيجي (السوؽ ،الريادة ،التكنولوجي ) في اليقظة الريادية
(الفحص والبحث االقتراف واالتصاؿ التقييـ والحكـ) اما مجتمع وعينة البحث :القيادات الجامعية ممف يمثموف فريؽ
اإلدارة العميا في الكميات المبحوثة مف عمداء ومعاونييـ ورؤساء اقساـ وفروع عممية وامناء مجالس الكميات في جامعة
كربالء بعدد (.) 101اداة البحث :االستبياف والنتائج والتوصيات :توصؿ البحث إلى اإلقرار بوجود التبايف في التوجو
االستراتيجي واليقظة الريادية باختالؼ نوع الكمية فضال عف وجود اثر لمتوجو االستراتيجي في اليقظة الريادية اما
التوصيات ابرزىا توجيو اىتماـ االدارات المنظمات المحمية نحو حاجات ورغبات الزبائف ومف ثـ اىمية سعي تمؾ
االدارات الى اجراء مسوحات دورية واجراء المزيد مف عمميات الفحص البيئي .
 )Setting strategic direction: a top down or bottom up , Dublin ,Ireland( Brady,2008 -3اليدؼ
بحثت ىذه الدراسة وضع التوجو االستراتيجي لممنظمة وحاولت الدراسة بتعريؼ التوجو مف رسالة واىداؼ وقيـ مف
االعمى الى االسفؿ او مف االسفؿ الى االعمى اما مجتمع وعينة الدراسة  :أعضاء منظمة الخدمات القانونية المينية
وكاف عددىـ  400موظؼ اما اساليب جمع المعمومات أجريت المقابالت الفردية والمتعمقة مع العينة المبحوثة وكانت
اىـ نتائج الدراسة باف القادة في الواقع ىي أكثر معرفة بالتغيرات و اكتشاؼ الجديد ،أو إعادة ترتيب أولويات القواعد
في الشركة ووضع "رسالة جديدة"" ،األىد اؼ الجديدة ' '،تغيير في الثقافة" وكذلؾ فاف أنظمة الرقابة و ثقافة المنظمة
ونظاـ المكافأة ،فانيا تمعب دو ار حاسما في تحديد فعالية تحديد االتجاه لممنظمات
STRATEGIC ORIENTATION AND ORGANIZATIONAL ( Olufemi&Olayinka,2013-4
 )PERFORMANCE A STUDY OF THE AFRICAN TEXTILE INDUSTRYالهدف بحثت هذه
الدراسة تأثير التوجو االستراتيجي عمى األداء التنظيمي في صناعة الغزؿ والنسيج األفريقية في نيجيريا اما االبعاد في
التوجو االستراتيجي ىو التوجو نحو العمالء والتوجو نحو التنافس والتوجو نحو المنتج وكاف االساليب االحصائية وتـ
اعتماد االستبانة كاداة رئيسية لجمع المعمومات وكاف حجـ العينة  72موظؼ اما منيج الدراسة تـ استخداـ اسموب
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المنيج المسحي النتائج توصمت الدراسة الى اف النتيجة مف تحميؿ البيانات كانت (أف التوجو نحو المنتج لو عالقة
إيجابية قوية مع األداء التنظيمي في حيف أف المتغيرات األخرى ليا ارتباط ضعيؼ مع االداء التنظيمي.

الجانب النظري
المبحث الثاني  :المقدرات القيادية
تمعب القيادة دو اًر ميماً في حياة الشعب اذ ومنذ االزؿ وجدت ظاىرة القيادة لتنظيـ امورىـ اال اف تسميط الضوء عمييا
بدء في القرف الماضي ومنيا ظيرت مدارس فكرية متعددة تفسر القيادة اذ مدرسة السمات والمدرسة السموكية والظرفية
والحديثة حيث تعددت وجيات نظر الباحثيف حوؿ القيادة وكالً حسب فمسفتو والفترة الزمنية ونوع القطاع الذي عمؿ فيو
وقد صنؼ جيرالد المقدرات في مجموعتيف  :قدرات عقمية وتتضمف القدرة عمى القياـ باألعماؿ الفكرية اما الثانية ىي
قدرات بدنية تتضمف القدرة عمى القياـ باألعماؿ التي تحتاج الى مجيود بدني (جرينبرج )147:2009 ،
وتعمؿ المنظمات جاىدة لبناء نموذج لمقدرات لمساعدتيـ في بناء تحديد المقدرات االساسية في المنظمة مما يجعؿ منيـ
اكثر قدرة عمى المنافسة والنجاح ( )Kessler ,2008:12وذكر (الناصري  )518:2009،اف المقدرات القيادية ىي
الفيـ الواعي والمدرؾ لواقع العممية االدارية وفنوف االدارة وتطبيقاتيا العممية  ،وعرفيا كسمر المقدرات بأنيا الخصائص
التي يممكيا افضؿ العامميف والتي تساعدىـ عمى النجاح  ،اما ( (kim & et al ,2015:11بأنيا المقدرات الميمة
التي يممكيا القائد إلدارة المواىب والتي تؤدي الى زيادة الفعالية التنظيمية
ابعاد المقدرات القيادية
 -1المقدرات الذىنية
يمكف تعريؼ المقدرات الذىنية بأنيا "القدرة عمى البحث والتحميؿ واالستنتاج بالمقارنة والمرونة واالستعداد الذىني لتقبؿ

افكار االخريف وكذلؾ افكار تغيير المنظمة وتطويرىا حسب متطمبات العصر والظروؼ (العالؽ  )15:2010،اذ البد
اف يمتمؾ القائد خياؿ وقدرة عمى خمؽ رؤية استراتيجية لمستقبمو ىو ولغد منظمتو وقد يتطمب تفكير تأممي وحاسـ
ٕواسقاطي يستند الى تقييـ الرغبة والجموح واالمكانية لتحويؿ الرؤية الى واقع ممموس (العنزي  )96:2014،فالمنظمات
المتميزة لدييا القادة القادروف عمى صياغة وتجسيد الرؤية المستقبمية الى واقع يمكف تحقيقو والتصرؼ كمثاؿ يحتذي بو
بالقيـ واخالقيات المينة (اليالالت  )115:2014،لذلؾ يمكف تعريؼ المقدرات الذىنية ممكة فكرية يممكيا القائد ويوظفيا
لصنع واتخاذ القرار الذي يحقؽ لمنظمتو النجاح عمى االمد البعيد
ولخص (الزعبي والبطاينة  )55:2014،الميارات الفكرية بما يمي
أ -سرعة القائد عمى االدراؾ لمتفصيالت الدقيقة بما في ذلؾ اوجو التشابو واالختالؼ
ب -تمتع القائد بالذاكرة الجيدة
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ج -قدرة القائد عمى االستنتاج واالستنباط
ء -قدرة القائد عمى التعامؿ مع نظاـ القيـ السائد في المجتمع
 -2المقدرات االدارية
تتمثؿ المقدرات االدارية باإلمكانات التي يتمتع بيا القائد الستغالؿ موارد المنظمة بالشكؿ االمثؿ ويكوف عمى تواصؿ
مستمر مع العامميف ويعمؿ عمى تطويرىـ ومف ىذه المقدرات ىي االتصاؿ حيث اشار اليالالت  )56:2014 ،انيا
القدرة عمى التعبير المفظي  ،التعبير عف االفكار واآلراء واالىداؼ ،الصياغة السميمة والصحيحة وطرح االفكار والرؤى
وسرد القصص  ،وذكر (السكارنة  )192:2014 ،اف القائد يقوـ بتقسيـ العمؿ وتوزيع الواجبات والوظائؼ بيف
العامميف وحسب الكفاءات والخبرات والمقدرات والطموحات  ،وفي نفس االتجاه ذكر (الزعبي و البطانية )55:2014،
اف الميارة التنظيمية لمقائد تعني قدرة القائد عمى فيـ اف المنظمة نظاـ متكامؿ ويجب عميو اف يكوف ممماً ومتفيما
ألىدافيا وانظمتيا وخططيا والقدرة عمى تنظيـ العمؿ وتوزيع الواجبات وبحث الواقع واالمكانات المتوفرة والظروؼ البيئية
المحيطة اما (العجمي  )211:2010،ذكر انو البد اف يمتمؾ القائد المقدرة عمى ربط االمور االدارية بالخطوط
العريضة لسياسة السمطة واف يمتمؾ المعارؼ الف تكوف لديو القدرة عمى اختيار افضؿ السبؿ واالساليب التي تكفؿ
الحصوؿ عمى اكبر قدر مف االنتاجية حيث يجمع ما بيف التنظيـ والتفويض
 -3المقدرات العاطفية
ذكر دانياؿ جولماف اف الذكاء العاطفي يتضمف مجموعة مف المقدرات التي ليا عالقة بجانب المشاعر والعواطؼ في
الحياة فالقدرة عمى تكويف عالقات فعالة وطويمة االجؿ مع االخريف فيؤالء يمتمكوف قد اًر عالياً مف الذكاء العاطفي
بأستطاعتيـ تنمية عالقاتيـ باألخريف مع مرور الزمف (جرينبرج )149:2009،

 ،وعرفيا ( )lee,2013:8ىي

المقدرات المتعمقة بإدارة الشبكات والتعاطؼ والتفاوض مع االخريف وادارة العالقات وبناء الثقة  ،واشار حيث ذكر
() follesdal&hagtvet ,2013:747اف الذكاء العاطفي ىي سمة ميمة في القيادة لتجعؿ منيا قيادة فاعمة اذ يكوف
الذكاء العاطفي يكوف نتيجة سمات شخصية او مزيج مف السموؾ الفاعؿ والسمات الشخصية  ،حيث البد اف يقوـ القائد
بأحداث تأثير في سموؾ العامميف لتحقيؽ جممة مف االىداؼ المشتركة والمرغوبة لمجميع (العالؽ )16:2010،
وذكر (السكارنة  )177:2014 ،اف القائد عند تعاممو مع الموارد البشرية اف يقوـ بتقدير وتعظيـ مساىمات افراد
الجماعة و تكوف لو ميارة التواصؿ والتعاوف بيف العامميف فالقائد الناجح ىو الذي يوفؽ بيف قدرات االفراد وصالح
الجماعة .
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المبحث الثالث  :التوجو االستراتيجي
يمثؿ التوجو االستراتيجي السبب الذي تعمؿ المنظمات ألجمو اذ يعتبر خارطة الطريؽ لمواجية المنافسة الشديدة التي
تعمؿ فييا وما النجاح التنظيمي االبوجود توجو استراتيجي واضح وفعاؿ ليا ويتكوف التوجو االستراتيجي مف نجـ تيتدى
بو او حمـ او صورة لممستقبؿ المرغوب وىو الرؤيا وفي اطار ذلؾ تضع رسالتيا والتي تمثؿ النطاؽ او المجاؿ الذي
تعمؿ فيو وليتـ بعدىا صياغة االىداؼ في ضوء ما تـ تعريفو مف الرسالة والرؤيا لتكوف اكثر وضوحا لممستويات االدنى
في المنظمة  ،وقد حدد ( )Venkatraman, 1986: 9التوجو االستراتيجي بمجموعة استراتيجيات منيا (المدافعيف ،
المحمميف  ،المستجيبيف  ،المنقبيف) بينما ذكر (  )Gatignon & Xuereb, 1995:2اف ىنالؾ ثالث أنواع مف
التوجيات االستراتيجية ىي (السوؽ ،التنافس ،التكنموجي ) و عرؼ التوجو االستراتيجي بانو بناء متعدد األبعاد الذي
يوجو أنشطة المنظمة لفيـ ٕوادارة القوى البيئية والتصرؼ وفقيا واشار ( (Tutar,2015:710اف التوجو االستراتيجي ىو
فمسفة المنظمات اذ تمثؿ محاوالتيـ لموصوؿ إلى أعمى أداء وكيؼ يمكف أف تؤدي وظائفيا مع مجموعة مف القيـ
والمعتقدات بينما اشار()Kaehler& et al,2014:3اف التوجو االستراتيجي يعكس الخيارات التنظيمية ،والطريقة التي
تتفاعؿ المنظمة مع البيئة الخارجية ،وكيؼ تدير أعماليا ،وتخصص ،تعدؿٕ ،واعادة تشكيؿ الموارد مف أجؿ خمؽ قدرات
وعرؼ ( )Gitr& et al, 1998اف التوجو االستراتيجي ىو مجموعة لالستراتيجيات العامة ذات التوجو
ديناميكية َّ
الجوىري لممنظمة نحو وضع رسالتيا (مف نحف) بحيث تمدىا بالرؤية لممستقبؿ ماذا سنكوف نحف ،ونبتكر ىذه
االستراتيجيات (فيـ  ،ذكاء  ،تفاىـ) بفيـ ماىية الفمسفة والقيـ ومجموعة مقارنات مرجعية لممنظمة لتحقيؽ اىدافيا (ابو
طو)15 :2012 ،غالباً ما يتبنى مسؤوؿ المنظمات توجيات إستراتيجية تضمف ليـ تطور المنظمة؛ وبالتالي قد يجيؿ
العكس نتيجة لصعوبة تنسيقيا كحدوث تغيرات إستراتيجية  ،التقاليد ،الثقافة وحتى ىوية المنظمة (مفيدة وكاميميا،
 )123 :2011ولغرض صياغة توجو ستراتيجي ناجح ىناؾ متطمبات توضع بنظر االعتبار عند ذلؾ وىي ( Rigby,
-:)2015: 38
 التعرؼ بوضوح عمى ثقافة المنظمة والقيـ االستراتيجية لمعرفة المستقبؿ مف خالؿ إجراء المقابالت مع الموظفيفوالمورديف والعمالء .
 مخاطبة أو معالجة التزاـ المنظمة بمساىمييا الرئيس بما في ذلؾ العمالء والموظفيف والمساىميف والمجتمعات . ضماف أف تكوف األىداؼ قابمة لمقياس. اف تكوف الرسالة بمغة واضحة وبسيطة ودقيقة. اف تكوف داعمة لجميع أنحاء المنظمة.ابعاد التوجو االستراتيجي
 -1الرؤيا
أف الرؤية تصؼ الوضع المطموب مف المنظمة لتحقيقو في المستقبؿ ( ، )Righby, 2013:38وتتقدـ الرؤية التوجو
االستراتيجي ويمثؿ االنطالؽ نحو رسالة وأىداؼ ذات العالقة ( ) Kofi, 2012: 96فيي تعبر عف فمسفة المنظمة
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الذي يحدد االتجاه الواضح لممنظمة () ) Abu bakar & Zainol, 2015: 48وذكر (العنزي )93 :2014 ،اف
الرؤية تصؼ التطمعات المستقبمية بدوف تحديد الوسائؿ التي تستخدـ لتحقيؽ النيايات المطموبة فالرؤية الفاعمة ىي تمؾ
التي تكوف مميمة ويؤخذ ىذا اإللياـ عمى صيغة سؤاؿ عف ما ىو األفضؿ األكبر ،األعظـ ،المفيد ،المناسب ،األجود،
األحسف وقد يصؿ األمثؿ ويمكف أف يكوف بصيغة الخدمة األفضؿ ،المنتج األكبر ،اإلنجاز األعظـ ،االداء العالي فيي
تحقؽ عدة منافع لممنظمات ،فقد ذكرىا (: )Dess & et al , 2011: 398
 االتجاه المستقبمي الواضح. إطار لوضع الرسالة واألىداؼ. تعزيز األتصاالت وااللتزاـ والمشاركة مع العامميف. فيـ ضمني لمنجاح في المنظمة وكيؼ يتـ إنجازه. تستخدـ لتحفيز والياـ العامميفومما سبؽ نالحظ اىمية الرؤية في المنظمات وكيؼ تحقؽ المنظمات مف خالليا النجاح والتفوؽ التنظيمي والتي تعد
االطار لصياغة الرؤية واالىداؼ .
 -2الرسالة
تعد الرسالة ثاني مكونات التوجو االستراتيجي وتعد في ضوء رؤية فيي تمثؿ غاية المنظمة والسبب في وجودىا ،
فالفيمسوؼ اليوناني أرسطو حدد "الرسالة" ،كأحد مكونات التوجو االستراتيجي ألي نشاط إنساني منظـ عمى النحو

اآلتي -:ىذا الذي مف أجمو شيء ما يوجد" وبما أف المنظمة ىي شيء ما  ،فأنيا وجدت لتحقيؽ رسالة ما (لفتو،
 )105 :2008وعرفيا ( )Papulova,2014: 15بأنيا المجاؿ الرئيسي الذي تعمؿ فيو المنظمة حيث تفسر "مف
نحف؟" ،ما نقوـ بو  ،وتعطي البعد الفمسفي لماذا نحف موجودوف؟ ،وما ىو معنى وجودنا.

اما المجاالت التي تغطييا رسالة المنظمة فيي تكوف إجابة لألسئمة اآلتية (-: )Katsioloudes, 2006: 11

مف زبائنؾ؟،ما المنتجات التي تقدميا؟  ،ايف تنافس؟  ،ما المنتجات  ،الخدمات التي تقدميا؟  ،مدى االىتماـ
بالتكنموجيا؟  ،ىؿ انت ممتزـ باليدؼ االقتصادي؟  ،ما ىي فمسفتؾ التنظيمية؟  ،ما ىي المقدرات المتميزة في المنظمة؟
 ،ماىو موقؼ شركتؾ تجاه العامميف؟

نالحظ مما سبؽ اف الرسالة ىي سبب وجود المنظمة اذ تبيف مف خالليا ماىي ؟ ومالذي تقدمو ؟ وتكوف الرسالة مشتقة
مف الرؤيا وتضع المنظمة اىدافيا مف خالؿ الرسالة فأي خمؿ في الرؤية سينعكس ذلؾ عمى الرسالة وكذلؾ الخمؿ في

الرسالة سينعكس عمى االىداؼ .
 -3االىداؼ
اف األىداؼ ىي النتائج أو الغايات النياية لممياـ واألنشطة المكمفة بيا المنظمة وتشكيالتيا الييكمية كافة اذ تمثؿ ما
ينبغي تحقيقو مف حيث تحديد ماذا يجب عمى المنظمة وضعو مف غايات تصبو لتحقيقيا (العنزي)430 :2015 ،
وذكر (العامري  )65:2015،اف االىداؼ ىي التزامات تتعيد بيا المنظمة لترجمة رؤيتيا ورسالتيا الى واقع عممي
وضمف توقيت محدد وبكمفة مناسبة  ،فاليدؼ االستراتيجي ىو ىدؼ طويؿ األجؿ حيث يمثؿ طموح المنظمة لبناء
الكفاءات الجوىرية وتوجيو جميع مستويات المنظمة وىو عادة ما يحدد مف ( )20-10عاـ ( Schilling, 2010:
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 )125ومف المالحظ أف ىناؾ اختالؼ في األىداؼ في المنظمات العامة منيا في المنظمات الخاصة

إذ أف

الخصائص التي يتميز بيا القطاع العاـ تجعؿ مف وجود أىداؼ طويمة االجؿ ىي التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا
ضمف سنوات متعددة فأشار ( )Pearce & Robinson, 2011: 13اف صياغة األىداؼ في القطاع العاـ تخمؼ عف
صياغتيا في القطاع الخاص فأشار ( )Baile, 1998:12أف األىداؼ في القطاع العاـ تكوف متناقضة ،متعددة صعبة
التحديد ومتغيرة  ،وذكر ( )Daft, 2010: 65اف االىداؼ بمثابة مجموعة قيود عمى السموؾ الفردي والعممياتي الجؿ
اف يتصرفوا ضمف الحدود المقبولة لممنظمة والمجتمع وتكمف اىميتيا بمايمي -:
 تعد مبادئ توجيييو لسموؾ العامميف تساعد عمى تحديد الق اررات المناسبة بشأف الييكؿ التنظيمي تكوف معيا اًر لتقييـ اداء العامميف والمنظمةومما تـ طرحو مف االدبيات السابقة اف االىداؼ عندما تصاغ في ضوء الرسالة واالىداؼ ستعد المعيار االساسي

لتقييـ االداء عمى مستوى العامميف والمنظمة .

المبحث الرابع  :الجانب العممي
 -1وصف متغيرات البحث لإلجابة عمى المقدرات القيادية
حيث يتمثؿ المقدرات القيادية (المقدرات الذىنية  ،المقدرات االدارية  ،المقدرات العاطفية) وحقؽ متغير المقدرات القيادية
ككؿ وسط حسابي (  )3.36وانحراؼ معياري ( )0.52886ومعامؿ اختالؼ ( )15.73حيث كاف مستوى االىمية
ليذا البعد ككؿ "متوسط" حسب وجية نظر العينة المبحوثة .
تمتمؾ المنظمة المبحوثة قدرات قيادية مقبولة الى حد ما فالمقدرات الذىنية واالدارية والعاطفية اذا ما توفرت في منظمة
ما فأنيا ستساعدىـ في مواجية التحديات البيئية .
وقد حقؽ بعد المقدرات االدارية مستوى اىمية "االوؿ" بالنسبة ألبعاد المقدرات القيادية ككؿ بوسط حسابي()3.7067
وانحراؼ معياري ( ) 0.95413ومعامؿ اختالؼ ( ) 0.257ومستوى اىمية "عاؿ" حسب قوة المتوسطات وىذا شيء
ايجابي الى حد ما حيث يتضح اف ىنالؾ اىتماـ عاؿ في المقدرات القيادية في المنظمة المبحوثة مف قبؿ القيادات
العميا وجاء بعدىا المقدرات الذىنية وبمستوى اىمية "ثانية " وبوسط حسابي ( )3.7280وانحراؼ معياري ()1.00313
ومعامؿ اختالؼ ( )0.269وجاء بالمرتبة االخيرة المقدرات العاطفية حيث كاف الوسط الحسابي ( )3.6720وانحراؼ
معياري ( )0.99646ومعامؿ اختالؼ ( )0.271حيث كاف ىنالؾ اىتماـ متوسط بو لذلؾ يجب تسميط الضوء عمى
المقدرات العاطفية لمقائد والتي ودوره الفعاؿ في التأثير لتحقيؽ النجاح المنظمي وكما في الجدوؿ االتي :
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جدول ( )2يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف ومستو االىمية لمقدرات القيادية
االبعاد

الوسط

معامؿ االختالؼ

االنحراؼ المعياري

الحسابي
المقدرات الذىنية

مستوى
االىمية

3.7280

0.269 1.00313

الثاني

المقدرات االدارية

3.7067

0.257 0.95413

االوؿ

المقدرات العاطفية

3.6720

0.271 0.99646

الثالث

3.7040

0.239 0.88709

اجمالي المقدرات القيادية

وصف متغيرات البحث لإلجابة عمى التوجو االستراتيجي
حيث يتمثؿ التوجو االستراتيجي بالرؤية والرسالة واالىداؼ وحقؽ متغير التوجو االستراتيجي ككؿ وسط حسابي
( )3.5691وانحراؼ معياري ( )0.75613ومعامؿ اختالؼ ( )0.211حيث كاف مستوى االىمية ليذا البعد ككؿ
"متوسط" حسب وجية نظر العينة المبحوثة حيث اف التوجو االستراتيجي في المنظمة المبحوثة يحتاج الى اف يكوف
اكثر وضوحاً واف تتـ صياغتو بشكؿ فعاؿ
وقد حقؽ بعد الرؤيا مستوى اىمية "االوؿ" بالنسبة ألبعاد التوجو االستراتيجي ككؿ بوسط حسابي ( )3.7840وانحراؼ
معياري ( )0.72093ومعامؿ اختالؼ ( )0.190ومستوى اىمية "عاؿ" حسب قوة المتوسطات وىذا شيء ايجابي الى
حد ما حيث يتضح اف ىنالؾ اىتماـ عاؿ في رؤية المنظمة المبحوثة مف قبؿ القيادات العميا وجاء بعدىا االىداؼ
وبمستوى اىمية "ثانية " وبوسط حسابي ( )3.4514وانحراؼ معياري ( )0.86374ومعامؿ اختالؼ ( )0.250وجاء
بالمرتبة االخيرة الرسالة حيث كاف الوسط الحسابي ( )3.4720وانحراؼ معياري ( )0.89978ومعامؿ اختالؼ)
 (0.259حيث كاف ىنالؾ اىتماـ متوسط بو لذلؾ يجب تسميط الضوء عمى الرسالة ودورىا الفعاؿ في تحقيؽ النجاح
المنظمي وكما في الجدوؿ االتي :
جدول ( )3يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف ومستو االىمية لمتوجو االستراتيجي
الوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

معامؿ االختالؼ %

مستوى االىمية

الرؤيا

3.7840

0.72093

0.190

االوؿ

الرسالة

3.4720

0.89978

0.259

الثالث

االىداؼ

3.4514

0.86374

0.250

الثاني

التوجو االستراتيجي

3.5691

0.75613

0.211
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ثالثاً :عالقات االرتباط بمتغيرات البحث
يوضح في ىذا المبحث التحقؽ مف صحة فرضيات البحث المتعمقة بعالقات االرتباط والتي تـ صياغتيا استناداً إلى
مشكمة البحث وتـ استخداـ الوسائؿ اإلحصائية بمعامؿ ارتباط بيرسوف وكما في الجدوؿ االتي ( Correlation
.)Pearson
جدول ( )4يوضح معامل االرتباط بين المقدرات القيادية و التوجو االستراتيجي
المتغير التابع
المتغير المستقل

الرؤية

الرسالة

االىداؼ

التوجو االستراتيجي

0.393

**0.578

0.336

*0.469

0.052

0.002

0.100

0.018

0.335

*0.409

*0.416

0.376

0.102

0.042

0.038

0.064

*0.449

**0.597

**0.711

**0.624

)Sig. (2-tailed

0.024

0.002

0.000

0.001

Correlation
Coefficient

0.376

**0.540

**0.526

*0.482

)Sig. (2-tailed

0.064

0.005

0.007

0.015

المقدرات الذىنية

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed

المقدرات االدارية

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed

المقدرات العاطفية

Correlation
Coefficient

المقدرات القيادية

** ارتباط ذات داللة معنوية ()0.01
* ارتباط ذات داللة معنوية ()0.05
 -1عالقات االرتباط بيف المقدرات القيادية اجماالً و التوجو االستراتيجي إجماالً وبأبعادىا منفردة
إذ بمغ االرتباط بيف إجمالي المقدرات القيادية التوجو االستراتيجي إجماالً اذ بمغ معامؿ االرتباط ( )0.483عند مستوى
معنوية (  )0.05وىذا يشير إلى وجود عالقة ارتباط إيجابية بيف المقدرات القيادية اجماالً والتوجو االستراتيجي إجماالً
وعميو نقبؿ الفرضية ((توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف إجمالي المقدرات القيادية و التوجو االستراتيجي

762

اجمللد  9العـدد 71

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة1071/م

اجماالً)) وقد حقؽ بعد ارتباط المقدرات القيادية بػ الرسالة أعمى قيمة وبالتالي ىو أكثر األبعاد قوة وارتباطاً مع المقدرات
القيادية إذ كاف االرتباط ))0.540عند مستوى معنوية ( )0.01وىو ارتباط طردي قوي وعميو نقبؿ الفرضية ((توجد
عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف إجمالي المقدرات القيادية وبيف الرسالة)).
وجاء بعدىا االىداؼ إذا كاف االرتباط بيف إجمالي المقدرات القيادية واالىداؼ اذ بمغ معامؿ االرتباط ( ) 0.526عند
مستوى معنوية ( )0.01وىذا ارتباط إيجابي قوي وىذا يدؿ عمى اف المقدرات القيادية تنعكس بصورة طردية عمى فاعمية
االىداؼ في الو ازرة وبالتالي نقبؿ الفرضية ((توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف إجمالي المقدرات القيادية
واالىداؼ)).
ثـ جاء بعد ذلؾ الرؤيا إذ كاف االرتباط بيف إجمالي المقدرات القيادية والرؤية غير معنوي  ،اذ بمغ معامؿ االرتباط(.
 ) 0.376وعميو ال توجد عالقة ارتباط وعميو نرفض الفرضية وتكوف ((ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف
إجمالي المقدرات القيادية و الرؤيا)).
 -2عالقة االرتباط بين أبعاد المقدرات القيادية و اجمالي التوجو االستراتيجي
حيث حقؽ بعد المقدرات العاطفية أعمى مستوى ارتباط إيجابي وطردي وقوي مع اجمالي التوجو االستراتيجي اذ بمغ
معامؿ االرتباط ( ) 0.624عند مستوى معنوية ( )0.01وعميف نقبؿ الفرضية ((توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية
بيف المقدرات العاطفية ٕواجمالي التوجو االستراتيجي)).
بعد ذلؾ إذ َّ
أف ىنالؾ ارتباط إيجابي مع إجمالي التوجو االستراتيجي اذ بمغ معامؿ االرتباط
وجاء بعد المقدرات الذىنية َ
() 0.469عند مستوى معنوية ( )0.01وعميو نقبؿ الفرضية ((توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف المقدرات
الذىنية ٕواجمالي التوجو االستراتيجي)) اما بعد المقدرات االدارية ال توجد ىنالؾ ارتباط إيجابي مع إجمالي التوجو
االستراتيجي اذ بمغ معامؿ االرتباط ( )0.376اذ اف االرتباط غير معنوي وعميو نرفض فرضية االرتباط وتكوف ((ال
توجد عالقة ارتباط ذات معنوية بيف المقدرات االدارية ٕواجمالي التوجو االستراتيجي)).
رابعاً :اختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث وتحميميا وتفسيرىا
حيث يتـ في ىذا المبحث تحديد التأثير بيف المتغير المستقؿ المقد ارت القيادية وبيف المتغير التابع التوجو االستراتيجي
وتـ استخداـ معامؿ االنحدار الخطي البسيط ) )Simple Linear Regressionلغرض التحقؽ مف صحة الفروض
والجدوؿ ( )7يوضح النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا مف برنامج)  (SPSSو قيـ ( ). R2. Fوبمغت قيمة ()F
وبناء عميو تقبؿ الفرضية ((يوجد تأثير ذات
المحسوبة لمنموذج بمغت ( )20.050وىي أكبر مف ( )Fالجدولية ()7.19
ً
داللة إحصائية بيف المقدرات القيادية وبيف التوجو االستراتيجي )) وعند مستوى معنوية ( )0.01ومف خالؿ قيمة

معامؿ التحديد ( )R2البالغة (  ) 0 .480يتضح أف التوجو االستراتيجي قادر عمى تفسير ما نسبتو (  )%48إلى
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متغيرات أخرى غير داخمة في انموذج البحث ويتضح مف خالؿ قيمة معامؿ الميؿ الحدي )  ) البالغ ( ) 0.566بأف
التغيير في المقدرات القيادية بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغيير في التوجو االستراتيجي بنسبة (. )%56
جدول ( )5يوضح قيم التأثير( ). R2. Fالمقدرات القيادية في التوجو االستراتيجي
المتغير المعتمد
المتغير

المستقؿ

التوجو االستراتيجي
معامؿ

معامؿ

احصائية

االنحدار


التحديد

االختبار

R2

معنوية F

F

المقدرات الذىنية

0.556

0.310

10.315

المقدرات االدارية

0.566

0.321

10.864

المقدرات العاطفية

0.762

0.580

31.764

0.000

المقدرات القيادية

0.566

21.262

0.000

0 .480

اختبار t

معنوية t

0.000
0.001

3.212
3.660
5.636
4.611

0.004
0.001
0.000
0.000

*ذات داللة احصائية عمى مستوى ()0.05
*بمغت ) )Fالجدولية ()7.19
اما بالنسبة لتأثير المقدرات الذىنية عمى التوجو االستراتيجي  ،حيث بمغت قيمة ( )Fالمحسوبة ( ) 10.315وىي
أكبر مف ( )Fالجدولية ( )7.19عند مستوى معنوية ( )0.01وكذلؾ بالنسبة الختبار( )tحيث بمغت ( )3.212عند
مستوى معنوية ( )0.05وعميو نقبؿ الفرضية البديمة (( H1يوجد تأثير ذات داللة إحصائية ومعنوية بيف المقدرات
الذىنية والتوجو االستراتيجي )) وبمغت قيمة معامؿ التحديد (  )0.310( ) Rويتضح أف (  )%31يفسره المتغير
المقدرات الذىنية  ،وأف ( ) %69تعود لعوامؿ أخرى لـ يتطرؽ إلييا النموذج أما معممة الميؿ الحدي)  ) بمغ
( )0.556حيث أف التغير في المقدرات الذىنية بوحدة واحدة يؤدي إلى تغيير ما نسبتو (  )%55.6في التوجو
االستراتيجي  ،وىذا يدؿ عمى وجود تأثير واضح  ،وقوي لمقدرات الذىنية في الو ازرة في صياغة التوجو االستراتيجي ،
اما تأثير المقدرات االدارية عمى التوجو االستراتيجي حيث بمغت ( )Fالمحسوبة ( )10.864وىي أكبر مف ()F
الجدولية ( )7.19عند مستوى معنوية ( )0.01اما اختبار( )tقد بمغ ( )3.660عند مستوى معنوية ( )0.05وعميو
نقبؿ الفرضية البديمة ونرفض فرضية العدـ ((يوجد تأثير ذات داللة إحصائية ذات داللة معنوية بيف المقدرات االدارية
والتوجو االستراتيجي)) وبمغت قيمة معامؿ التحديد ( ) R2) (0.321حيث (  )%32يفسره المتغير التوجو االستراتيجي
وأف (  )% 67.9تعود إلى عوامؿ أخرى لـ يتطرؽ إلييا النموذج  ،أما معامؿ الميؿ الحدي )  ) بمغ) )0 .566
حيث اف التغير في ميارة المقدرات االدارية بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغير ما نسبتو (  )% 56.6في التوجو
االستراتيجي  ،اما تأثير المقدرات العاطفية في التوجو االستراتيجي  ،إذ بمغت ( )Fالمحسوبة ( )31.764وىي أكبر
مف ( )Fالجدولية والبالغة ( )7.19عند مستوى معنوية ( )0.01اما اختبار( )tقد كاف ( ) 5.636عند مستوى معنوية
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( ) 0.05وىذا يدؿ عمى قبوؿ فرضية البديمة ورفض فرضية العدـ عندىا تكوف ((يوجد تأثير ذات داللة إحصائية ذات
داللة معنوية بيف المقدرات العاطفية وبيف التوجو االستراتيجي)) وبمغت قيمة معامؿ التحديد ( ) ( (0 .580حيث أف
( )% 58يفسره التوجو االستراتيجي وأف (  )%42يمكف إرجاعيا إلى عوامؿ أخرى لـ يتضمنيا النموذج أما معامؿ
الميؿ الحدي )  ) بمغ ( ) 0.762إذ أف التغيير في المقدرات العاطفية بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغيير ما نسبتو (
 )% 76.2التوجو االستراتيجي.
ومما سبؽ يتضح إلى أف المقدرات القيادية يؤثر عمى صياغة التوجو االستراتيجي في المنظمة المبحوثة  ،إذ أف
المقدرات التي يتمتع بيا القائد تمعب دور ميـ في صياغة التوجو االستراتيجي مما يؤدي إلى نجاح المنظمة المبحوثة في
أداء مياميا

المبحث الخامس  :االستنتاجات والتوصيات
اوالً -:االستنتاجات
 -1اف الطاقات الشابة لـ تشغؿ المناصب القيادية في المنظمة المبحوثة وكذلؾ انخفاض المؤىؿ العممي مف حممة
الشيادات العميا بينما نالحظ ارتفاعيا في حممة شيادة البكالوريوس والدبموـ
 -2تمتمؾ المنظمة المبحوثة توجو استراتيجي اال انو غامض و غير معمنة مما جعؿ ىنالؾ عدـ االىتماـ بيا مف قبؿ
المنظمة المبحوثة مف رؤيا ورسالة واىداؼ .
 -3لممنظمة المبحوثة قيادات تتمتع بمقدرات مقبولة الى حد ما وتعد المقدرات االدارية اكثر اىتماماً مف قبميـ اال اف
ىناؾ اىتماـ ضعيؼ في المقدرات العاطفية .
 -4ترتبط المقدرات القي ادية بصياغة التوجو االستراتيجي اذ اف المقدرات الذىنية والعاطفية ترتبط بشكؿ مباشر في
التوجو االستراتيجي مف رسالة واىداؼ اما االدارية فانيا ال تؤثر في التوجو االستراتيجي.
 -5تؤثر المقدرات القيادية عمى التوجو االستراتيجي  ،اذ اف ىنالؾ تأثير واضح  ،وقوي لمقدرات الذىنية في المنظمة
المبحوثة في صياغة التوجو االستراتيجي  ،اما تأثير المقدرات االدارية عمى التوجو االستراتيجي مف خالؿ
االستخداـ االمثؿ لمموارد البشرية والمالية والتكنموجية لتحقيؽ االىداؼ ومف ثـ الرسالة والرؤيا وكذلؾ القدرات العاطفية .
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ثانياً :التوصيات والمقترحات
التوصيات
 -1اتاحة المجاؿ لمطاقات الشابة لشغؿ المناصب القيادية في الخط الوسط وبالمؤىؿ العممي مف خريجي الدراسات العميا
باعتبارىا الفئة التي توفر القاعدة العممية لمنجاح التنظيمي في خضـ االزمات التي تعاني منيا المنظمة المبحوثة أو
تطويرىـ مف خالؿ زجيـ في الجامعات إلكماؿ الدراسات العميا .
 -2صياغة توجو استراتيجي واضح وفعاؿ لممنظمة المبحوثة ونشره عمى كافة المستويات التنظيمية .
 -3االىتماـ بالمقدرات القيادية مف خالؿ فتح برامج تدريبة تجعؿ القادة اكثر اىتماـ بالعامميف وتأثي اًر عمى سموكيـ مف
خالؿ ت سميط الضوء عمى اىمية المقدرات العاطفية  ،وكذلؾ المقدرات الذىنية ليكونوا اكثر قدرة عمى التحميؿ واالستنباط
واالستنتاج ومقدرات ادارية تكوف مف خالؿ القدرة عمى االستغالؿ االمثؿ لموارد المنظمة
المقترحات  :بعد ما طرح مف استنتاجات وتوصيات تقترح الباحثة عدد مف الدراسات المستقبمية في المواضيع االتية:
 -1تطبيؽ انموذج البحث الحالي في منظمات اخرى (كالصحة مثالً) .
 -2بحث المقدرات القيادية ودورىا في تحقيؽ النجاح االستراتيجي .
 -3بحث اثر التوجو االستراتيجي في الريادة االستراتيجية.
 -4اجراء بحث حوؿ التوجو االستراتيجي ودوره في تحقيؽ الكفاءة التنظيمية.
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ممحق ( )1االستبانة
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة بغداد

كمية اإلدارة واالقتصاد

قسم االدارة العامة
م /استبانة

السادة والسيدات األفاضل .....

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

تروـ الباحثة أجراء بحث بعنواف" دور المقدرات القيادية في صياغة التوجو االستراتيجي " وىو رسالة الماجستير في
االدارة العامة  ،يرجى تفضمكـ بإمالء االستبانة المرفقة وال داعي لذكر االسـ واف نتائج االجابة سوؼ تحمؿ احصائياً.

مع فائق االحترام والتقدير

الباحثة

المشرف

زينب ابوعمي خمف

األستاذ المساعد الدكتور

طالبة ماجستير–ادارة عامة

نسرين جاسم محمد
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معمومات تعريفية

 -1الجنس :

أنثى

ذكر

 -2العمر  :أقل من 25سنة

 32 – 35سنة

 22-25سنة

 44- 40سنة

34-30سنة

42 -45سنة

 50سنة فأكثر
-3التحصيل الدراسي  :إعدادية

معيد

دبموم ِ
عال

بكالوريوس
دكتوراه

ماجستير

 -4الموقع الوظيفي الحالي  /عنوان الوظيفة :
 -5عدد سنوات الخدمة من الموقع الوظيفي الحالي  :اقل من 5سنة
من 15-11سنة

..

من 25-21سنة

من 20-16سنة
 31فأكثر

من30 -26سنة

-6عدد سنوات الخدمة الكمية :
 -7عدد الدورات التدريبية المشارك فييا :

777

من10-6سنة

اجمللد  9العـدد 71

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

الفقرات

اتفؽ تماماً

اتفؽ

 -1يمتمؾ القائد مجموعة واسعة مف المعمومات ويقوـ
بتقصي الحقائؽ ليميز الصحيحة والخاطئة منيا
 -2يتخذ القائد القرار الصحيح ويعي تأثير ذلؾ
القرار
 -3يضع القائد الرؤية المستقبمية ويمتمؾ حدساً
لمتغييرات التي ستط أر عمى العمؿ

 -4يدرؾ القائد النتائج البعيدة االمد والمشاكؿ
المحتممة
 -5يأخذ القائد بنظر االعتبار الفرص والتيديدات
المحتممة
 -6ينظـ القائد الموارد ويقوـ بتنسيقيا بشكؿ كفوء وفاعؿ

 -7يؤسس القائد ألىداؼ واضحة ويحوؿ االىداؼ
الى خطط عمؿ
 -8يقوـ القائد بتأسيس اتصاالت فاعمة مع العامميف
 -9اف االتصاالت التي تربط القائد مع العامميف

سيمة وممكنة

 -10يشجع القائد العامميف لتولي ادوار ومسؤوليات
مختمفة

 -11يطور القائد قدرات العاممة ويخصص الجيد
والوقت الكافي لتدريبيـ
 -12القائد قادر عمى اتخاذ الق اررات الناجحة في ظؿ
نقص او غموض المعمومات

 -13يدرؾ القائد حاجات ورغبات االخريف التخاذ
القرار المناسب
 -14القائد قادر عمى اقناع االخريف لتغيير وجيات
نظرىـ مف خالؿ توضيح سبب التغيير
 -15يمتمؾ القائد الحافز والطاقة لتحقيؽ النتائج
المرغوبة
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 -16يدرؾ القائد ذاتو ومشاعره وقادر عمى السيطرة
عمييا

ت
1
2
3
4

الفقرات

اتفؽ تمام ًا

اتفؽ

محايد

الاتفؽ

الاتفؽ تمام ًا

تضع الو ازرة رؤية استراتيجية واضحة وتسعى
لتحقيقيا.
تتسـ رؤية الو ازرة بالواقعية ازاء ما تريد اف
تكوف عميو مستقبال.
تشرؾ الو ازرة مدراءىا في عممية تطوير الرؤية
االستراتيجية .
توضح رؤية الو ازرة الغايات المستقبمية والموقع
الذي تطمح اف تصؿ اليو .
الرؤية الحالية لمو ازرة ال تواكب التغييرات

5

البيئية وبالتالي فيي بحاجة الى مراجعة
وتطوير.

الفقرات
6

اتفؽ تماماً

اتفؽ

محايد

الاتفؽ

الاتفؽ تماماً

تمتمؾ الو ازرة رسالة واضحة تعمؿ بدأب كبير
عمى تحقيقيا .
ىنالؾ توافؽ في اراء القيادات العميا والعامميف

7

8
9
10

بشأف االعماؿ الرئيسية الموضحة في الرسالة

.

يسود المناخ التنظيمي في الو ازرة قيـ

ومعتقدات مشتركة .

رسالة الو ازرة تعبر عف عالقة الو ازرة مع البيئة

الخارجية

رسالة الو ازرة تجسد االىداؼ المثمى التي

تحرص قيادات الو ازرة عمى انجازىا

الفقرات
.11

اتفؽ تمام ًا

اتفؽ

تتفؽ األىداؼ والغايات التي تضعيا الو ازرة

مع رؤيتيا ورسالتيا

 .12تضع الو ازرة اىدافيا في حدود االمكانيات
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المتاحة ليا .
 .13ال يمتزـ العامميف بتحقيؽ اىداؼ الو ازرة.
.14
.15
.16

تسعى الو ازرة الى التنسيؽ بيف استراتيجياتيا
واالىداؼ التي تسعى لبموغيا.

ىنالؾ مشاركة بيف المدراء والعامميف في

تحديد اىداؼ الو ازرة

تضع الو ازرة اىدافيا في اطار التغيرات
البيئية.

 .17تبقي الو ازرة عمى األىداؼ التي تتبناىا .
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