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 وتقدير  شكر  

وعلى ,والمرسلٌندمحم خاتم األنبٌاء األمٌن على الرسولوالصالة والسالم الحمدهلل رب العالمٌن 

 آله الطٌبٌن وأصحابه المٌامٌن .

 

الذٌن ٌعترفون لذوي الفضل بفضلهم ولذوي  الٌسعنً وأنا أقدم هذه الرسالة إال أن أكون من

للعرفان بالجمٌل إلى الدكتور الفاضل مجد الشاكرٌن والمقدرٌن العلم بعلمهم وأن أكون من 

صقور المشرف على الرسالة لما قدمه لً من توجٌهات سدٌدة ورعاٌة علمٌة وآراء قٌمة. كان 

 لها األثر الكبٌر فً إغناء الرسالة ,وإخراجها بهذه الصورة.

 

بذلوه من جهد األفاضل لما كما تود الباحثة أن تتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة 

 . تحكٌمالفً 

 

لما قدموه من مساعدة  -اإلدارة المركزٌة -كافة العاملٌن فً وزارة التعلٌم العالًلوأتقدم بالشكر 

  .واستجابة كبٌرٌن وكذلك مابذلوه من جهد فً توزٌع االستبانة وجمعها فلهم جزٌل الشكر
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–االستراتٌجٌة فً أداء وزارة التعلٌم العالً  ةسات القٌادممارأثر  هدفت الدراسة للتعرف على

حٌث تكون مجتمع الدراسة من العاملٌن فً الوزارة على اختالف مناصبهم  –المركزٌة اإلدارة 

ّ فً الوزارة 370موظف(وٌقّدر عددهم ب ) -معاون مدٌر -الوظٌفٌة )مدٌر ,أما عٌنة ( موظفا

 (.86الدراسة فاعتمدت على المسح الشامل لمجتمع الدراسة من جمٌع العاملٌن والبالغ عددهم)

( فقرة توزعت على خمسة 50للدراسة عبارة عن استبانة مكونة من )صممت الباحثة أداة 

 .(SPSSمحاور واستخدمت الباحثة المنهج الوصفً التحلٌلً وبرنامج التحلٌل اإلحصائً )

هذا وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج التً بٌنت أثر الممارسات التً تتبعها القٌادة 

جود ثقافة تنظٌمٌة واضحة تتبعها الوزارة كبنٌة تنظٌمٌة فً الوزارة سواء كانت من خالل و

ٌا, كما أن الهتمام المدراء بالموظفٌن الذٌن ٌمثلون رأس المال البشري أثر عبر إداراتها العل

 كبٌر فً نجاح أداء الوزارة.

كما أوضحت الدراسة من خالل النتائج التً تم الحصول علٌها وجود أثر واضح ألهمٌة 

راتٌجً للوزارة والعمل على تطبٌقه كونه قادر على مواكبة جمٌع التطورات التً التصور االست

ئة الداخلٌة والخارجٌة للوزرا ة, باإلضافة إلى التؤكٌد على األثر المهم ٌمكن أن تطرأ فً البٌ

 والواضح لضرورة وجود رقابة استراتٌجٌة تساعد القٌادة العلٌا على تحقٌق أهداف الوزارة . 

إلى مجموعة من المقترحات الباحثة بالتحٌلٌل فقد توصلت  لنتائج التً حصلت علٌهامن خالل ا

كان من أهمها دعم القٌادة العلٌا لألفكار الجدٌدة المقترحة من قبل الموظفٌن , اعتماد المدراء 

على أسس تتمثل بالخبرة والكفاءة الوظٌفٌة فً ترقٌة العاملٌن فً الوزارة , تشجٌع اإلداراة 

 .ا للموظفٌن كً ٌكونوا شركاء فً وضع أهداف الوزارة ودعمهم لتحقٌقها العلٌ

 األداء  ,الكلمات المفتاحٌة : االستراتٌجٌة , القٌادة االستراتٌجٌة 
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The study aims at identifying the impact of strategic leadership practices 
in the performance of the Ministry of Higher Education –Central 
Administration- where the study society consists of employees of the 
ministry in different position (director-assistant director-employee),It 
relied on a comprehensive survery of the study population of all 
employees(86).The researcher designed a study tool consisting of(50) 
paragraphs divided into five axes.The researcher used the descriptive 
analytical approach and the statistical analysis program(SPSS). 

The researcher found a number of results that showed the impact of the 
leadership practices in the ministry whether it is through a clear 
organizational culture,the managers' attention to employees who 
represent human capital,the importance of the strategic vision of the 
ministry and its implementation as it is capable of keeping pace with all 
developments that may occur in the internal and external environment of 
the ministry,to achieve the Ministry's objectives. 
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Through the results obtained by the researcher analysis, it reached a 
number of proposals, the most important of which was to support the 
senior leadership of the new ideas proposed by the staff, the adoption of 
managers on the basis of experience and functional competence in the 
promotion of staff in the ministry, encouraging the senior staff to be 
partners in the development Objectives and support of the ministry to 
achievethem. 
Keywords:Strategy, Strategic Leadership, the performance. 
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 :السقدمة  -1-1

عميو  وما تدببت بو الحخب الكػنية في ضل الستغيخات التي يعيذيا بمجنا الحبيب سػرية ,     

وكحلظ االحتياجات الستدايجة لػجػد أشخاص أكفاء  , مغ نقز في الكػادر العمسية واإلدارية

الػشغ والسزي بو قجمَا كي يعػد ليأخح مكانتو في مراّؼ الجوؿ  يداىسػف في إعادة إعسار

كاف ال بج مغ اإلىتساـ  الستصػرة التي مالبث أف وصل الييا حتى جاءت اليجسة الذخسة عميو ,

الكػادر البذخية العاممة في مختمف قصاعات الجولة , فيع الشػاة واألساس ألي تصػر يسكغ أف ب

 . يحرل في الببلد

فإنو  ولسا كاف قصاع التعميع العالي ىػ واجية الببلد العمسية وىػ أحج دعائع قػة الػشغ ,     

الحاصل في العالع  البج مغ اإلىتساـ بو بذكل واضح وخاصة بعج التصػر العمسي والتكشػلػجي

, إف كل مغ خمق السيدة  ليذ فقط مغ أجل السشافدة فحدب بل مغ أجل تأميغ اإلستسخارية أيزاَ 

التشافدية والسحافطة عمييا ليذ باألمخ الديل بل والتأتي بسجخد التفكيخ فييا , فيي تحتاج إلى 

التحجي , وليذ ىحا فقط ميارات وجيػد جبارة ومتسيدة ىي األخخى قادرة عمى رفع ىحا الشػع مغ 

بل وتحتاج إلى وقت لزساف الزبط الجيج إلستخاتيجية تشديق وتكامل بيغ ماىػ داخل السؤسدة 

مغ إمكانيات ومػارد , وماىػ خارج السؤسدة مغ فخص وتيجيجات , كل ىحا يقع عمى عاتق 

ع مغ اإلدارة العميا االستخاتيجية التي يجب عمييا أف تكػف قادرة عمى ضبط ىحا الشػ 

ووضعيا قيج التشفيح, الخقابة والتػجيو الجيج لسغ سيشفحونيا مغ أجل خصيط ليا الت اإلستخاتيجيات ,

يخ معاصخ. ضساف الفيع والتصبيق الرحيح ليا كل ىحا يأتي مغ بعج تبشي اإلدارة العميا لشسط تفك

ى أداء السػضفيغ لحلظ فاليجؼ مغ ىحه الجراسة ىػ التعخؼ عمى ماىية اإلستخاتيجية وتأثيخىا عم

  وبالتالي أثخىا عمى أداء وزارة التعميع العالي بذكل عاـ .
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وىكحا فإف ىحا الفرل سػؼ يتشاوؿ اإلشار العاـ لمبحث حيث سيتزسغ مجسػعة مغ الجراسات 

الدابقة  العخبية واألجشبية تسييجَا لصخح مذكمة البحث وفخضياتو ومغ ثع تأتي مذكمة البحث يمييا 

وأىجافو لشبحث بعجىا بسشيجية البحث والعيشة السجروسة وأختع ىحا الفرل بالحجود أىسية البحث 

 الدمانية والسكانية والسػضػعية لمبحث .

 :الدراسات الدابقة  -2-1

 :الدراسات العربية 1-2-1- 

ستراتيجي في تحدين األداء "أثر أبعاد التهجو اإل( بعشهان :2017دراسة )الزالعين, -

 :خطهط السمكية األردنية : دراسةميدانية "االستراتيجي في 

أبعاد التػجو اإلستخاتيجي في تحديغ األداء اإلستخاتيجي في لى معخفة ىجفت ىحه الجراسة إ

وتع  ,مػضفا  ( 248ة بديصة بمغ تعجادىا )وتع سحب عيشة عذػائي خصػط السمكية األردنية ,

لى تػصمت الجراسة إ لتحميل البيانات ,( SPSSجتساعية )استخجاـ الخزمة اإلحرائية لمعمػـ اإل

يجي في خصػط السمكية ستخاتوجػد أثخألبعاد التػجو اإلستخاتيجي في األداء اإل نتائج مغ أىسيا:

في األداء %( مغ التبايغ 65.7ستخاتيجي تفدخ ما مقجاره )أبعاد التػجو اإلف وإ األردنية ,

 .ردنية اإلستخاتيجي في خصػط السمكية األ

 راسة بزخورة العسل عمى إيجاد ثقافة تشطيسية تعدز استخاتيجيات التػجو اإلستخاتيجيوتػصي الج

واالرتقاء بيحه اإلستخاتيجيات إلى السدتػيات العميا السخغػب بيا, مغ خبلؿ تصػيخ ميارات 

العامميغ وتػفيخ رؤية إستخاتيجية واضحة السعالع لخصػط السمكية األردنية وأىجافيا, لسا ليا مغ 

 في تحديغ األداء اإلستخاتيجي .أثخ 
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 "دور ميارات القيادة اإلستراتيجية في التييؤ لزغهط العسل: : ( بعشهان2012يسة,دراسة)رح -

 :"دراسة تحميمية آلراء عيشة من القادة العدكريين

لثبلثة )الخؤية كاف اليجؼ مغ ىحا البحث دراسة دور ميارات القيادة االستخاتيجية بأبعادىا ا

التأمل  ( في التييؤ لزغػط العسل بأبعادىا الدتة وىي )التييؤ لمسػاجية ,,التخكيد,التشفيح

وتجشب  البحث عغ الجعع الػسيمي والبحث عغ الجعع الػججاني , لمسػاجية ,السػاجية الػقائية ,

عية ,إذ وذلظ مغ خبلؿ دراسة االرتباط والتأثيخ بيغ الستغيخيغ السحكػريغ وأبعادىسا الفخ  السػاجية(

وقج تع استخجاـ  ( قائج عدكخي في مشطستي الجفاع والجاخمية ,42شبق البحث عمى عيشة بمغت )

لعبلقة  تع اختيارىا مغ خبلؿ ثبلث فخضيات كانت األولى , االستبانة كأداة لجسع البيانات

 . االرتباط والثانية لمتأثيخ , والثالثة لمفخوؽ 

اط وتأثيخ بيغ ميارات رتبالشتائج أىسيا وجػد عبلقة إمجسػعة مغ لى تػصمت ىحه الجراسة إ

وصى الباحث بتييئة الػسائل السادية والجورات اتيجية والتييؤ لزغػط العسل وقج أستخ القيادة اإل

يبية لمقادة كي يدتصيعػا  تحجيج إشارات اإلنحار بػجػد مذاكل أو ضغػط عسل أو أزمات التجر 

 واجباتيع برػرة عامة .  سختبصة بتأديةدارية الوضخورة تعديد السفاىيع اإل

 :بعشهان :"أثر االستراتيجية عمى كفاءة وفعالية األداء (2010دراسة )دمحم نهر تبيدي , -

  :"دراسة تطبيقية عمى قطاع االتراالت الدهدانية

التي تؤثخ عمى تصبيق ومسارسة اإلستخاتيجية  تست ىحه الجراسة لمتعخؼ عمى العػامل والستغيخات

يشة الجراسة الى قدسيغ تراالت الدػدانية في ىحه الجراسة قاـ الباحث بتقديع عفي قصاع اإل

تراؿ في دراة العميا والػسصى في جسيع شخكات اإلأحجىسا مػجو لئلستبياف عمييسا وتصبيق اإل

اتيجية ستخ يغ العميا والػسصى باإلدراة اإلأف معخفة اإلدارتستبياف حيث تبيغ مغ اإلالدػداف 
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في الكفاءة ليحا القصاع وزيادة في فاعميتو مغ خبلؿ التصػر  الكبيخ وتصبيقيسا ليا  كاف لو األثخ

السحجدات التي تؤثخ عمى بزخورة معالجة السعػقات و  يزا  أوصت الجراسة كسا أالحاصل فيو 

ليا حتى يتسكغ ىحا  ووضع الحمػؿ السشاسبة تراالتستخاتيجية في قصاع اإلدارة اإلتصبيق اإل

ىحا وأوصت الجراسة ىجافو , أ ستخاتيجية في تحقيق تصبيق اإلستفادة مغ مدايا القصاع مغ اإل

نذاء وحجات إذجيعو ورعايتو وتقتخح ىتساـ بالبحث العمسي وتبزخورة اإلتراالت شخكات اإل

 مع الباحثيغ وتقجيع العػف ليع ,متخررة داخل ىحه الذخكات تعشى بيحا الذأف , والتعاوف 

  عمى تصػر وتقجـ ىحه الذخكات . يجاباَ وىحا سيشعكذ إ

دارة السهارد البذرية وأثرىا في تحقيق " مسارسات إ: بعشهان (2010, دراسة )حاجي حدن -

 :زين الكهيتية لإلتراالت الخمهية" في شركةدراسة تطبيقية :التسيز السؤسدي 

 في السؤسدي تحقيق التسيد في البذخية السػارد إدارة مسارسات أثخ إلى التعخؼ الجراسة ىجفت 

شسمت  استبانة الباحث صسع الجراسة أىجاؼ الخمػية. ولتحقيق لبلتراالت الكػيتية زيغ شخكة

الشتائج  عجد مغ إلى الجراسة تػصمت . ( مفخدة253. وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) فقخة (40)

والتسيد بتقجيع  القيادي التسيد تحقيق في والتعييغ لبلستقصاب معشػية داللة ذي أثخ )وجػد :أبخزىا

بتقجيع  والتسيد القيادي التسيد تحقيق في والتصػيخ لمتجريب معشػية أثخ ذي داللة وجػد , الخجمة

 بتقجيع والتسيد القيادي التسيد تحقيق في لتقييع األداء معشػية داللة ذي أثخ , وجػد الخجمة

 بتقجيع والتسيد التسيد القيادي تحقيق في لمتعػيزات معشػية داللة ذي أثخ وجػد , الخجمة

والتسيد  القيادي التسيد تحقيق في السيشية والدبلمة لمرحة معشػية داللة ذي أثخ وجػد الخجمة,

  . الخجمة بتقجيع
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 داء"اإلدارة اإلستراتيجية وأثرىا في رفع أ:( بعشهان 2006, هما عمي سميطيندراسة )س -

 :"دراسة ميدانية عمى السشعسات الرشاعية العامة بالداحل الدهري :مشعسات األعسال

عساؿ الرشاعية و بيغ الطخوؼ السحيصة بسشطسات األلى معخفة مجى التذابإىجفت ىحه الجراسة 

الدػري وبيغ الطخوؼ التي تدتجعي إستخجاـ أسمػب اإلدارة اإلستخاتيجية كسا العامة في الداحل 

ستخاتيجية في السشطسات تمظ حيث سة الفعمية لئلدراة اإللتعخؼ عمى شكل السسار لى اىجفت إ

ىل الطخوؼ السحيصة بسشطسات  ي :مغ التداؤؿ الخئيدي التال انصبلقاَ صيغت مذكمة البحث 

  . ستخاتيجية ؟سمػب اإلدارة اإلستخجاميا ألاألعساؿ تدتجعي إ

مغ صحة السعمػمات  الذخرية لمتأكج ستقراء والسقابمةحيث اعتسج الباحث عمى أسمػب اإل

ف ىشاؾ أضيخت نتائج التحميل اإلحرائي أ ستبيانات والحرػؿ عمى معمػمات ,الػاردة في اإل

الحيغ لجييع معمػمات عغ مفيػـ اإلدارة القميل في عجد مجيخي السشطسات محل البحث 

كبيخ في عسمية تحميل  ووجػد قرػر ا وكانت ىحه السعمػمات محجودة ججاَ ستخاتيجية ومكػناتياإل

 . لمسفيـػ العمسي الػاجب تصبيقو ت محل البحث وفقاَ البيئة الجاخمية والخارجية في السشطسا

 :الدراسات األجشبية  -2-2-1

- (Gabaldon &other ,2018) : "How does job-related diversity ;affect 

boards-strategic participation?An information-processing  

approach"  
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ولمتحقق مغ ذلظ  , دارةإلستخاتيجية بتشػع مجالذ اإلدارة اإلى معخفة مجى تأثخ اإلىجفت الجراسة 

مغ كبار  973ستجابة مغ قبل مشطسة نخويجية تست اإل 504تع تصبيق عيشة البحث عمى 

 .مغ رؤساء السجالذ  562السجيخيغ التشفيحييغ و 

عامل اساسي وىاـ في السذاركة  التي تػصمت ليا ىحه الجراسة أف التشػع ىػ أىع الشتائج

ستخاتيجية لمسجالذ مغ خبلؿ ولو دور إيجابي في السذاركة اإل , اإلستخاتيجية لسجمذ اإلدارة

 التي يستمكػنيا .عزاء لمسعخفة والسيارات جاـ السجيخيغ واألاستخ

- ( Pankaj & John, 2017 ) : “Board of director efficacy and firm 

performance variability” :  

ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة أثخ كفاءة مجمذ اإلدارة في  تغييخ أداء الذخكة عمى السجى 

 3022تكػنت العيشة مغ . , بيجؼ تذكيل مجمذ إدارة يديع في زيادة أداء الذخكة الصػيل

إلى  2005, خبلؿ الفتخة الدمشية السستجة مغ  ألمخيكيةشخكة متجاولة عمشَا في الػاليات الستحجة ا

2013 . 

جما يكػف مجمذ اإلدارة كمغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة أف أداء الذخكة أقل عش

أو عشجما يكػف  وعشجما يذارؾ مجراؤه بشذاط في تػفيخ السػارد , , مدتقبَل ومدتقخَا في العزػية

خ. عبلوة عمى ذلظ ,مع زيادة اإلستقبللية ,يؤثخ استقخار السجمذ أو تأثيخ السجيخ التشفيحي أكب

 . الخئيذ التشفيحي األعمى عمى تقمب األداء السشخفس

-(Sani,Abdulkader,D,2012(:"SHRM and Organizational Performance 

in of Organizational Climate " 
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 ستخاتيجيةأثخ وفعالية  مسارسات إشبقت ىحه الجراسة عمى شخكات التأميغ في نيجيخيا لسعخفة 

( شخكة تأميغ 18داء مػضفي الذخكة وتكػف مجتسع الجراسة مغ )أدارة السػارد البذخية عمى إ

لى إستخاتيجية إدارة السػارد البذخية السشطسة إف مسارسات إلى أنيجيخية خمرت ىحه الجراسة 

جانب التجريب ونطاـ تخصيط الػضائف والتعخيف الػاضح لمعسل ىع السفتاح الخئيدي لسسارسات 

ما مجى اشتخاط ىحه السسارسات بسشاخ مكاف العسل فقج وجج الباحث أستخاتيجية السػارد البذخية إ

 عبلقة متػسصة لحلظ .

- (Akhtar,Ding,Ge,2008 ) :"Strategic HRM practicesand their impact 

on company performance in chineses enterprises" : 

 الخاصة تشاولت الجراسة أثخ السسارسات اإلستخاتيجية إلدارة السػارد البذخية عمى أداء السشطسات

 تقييع األداء , مذاركة العامميغ , )التجريب , وتشاولت الجراسة السسارسات التالية .في الريغ

 (465الػضيفي , ومذاركة األرباح( اشتسمت عيشة الجراسة عمى )والػصف  األمغ الػضيفي ,

كاف  وخمرت الجراسة إلى أف السسارسات الستعمقة بػ)التجريب والسذاركة وتقييع األداء( , مشطسة

ات السحكػرة ,كسا تبيغ بأف األماف الػضيفي كاف ليا أثخ عمى األداء السالي وغيخ السالي لمسشطس

 بيشسا أسيست مذاركة األرباح في زيادة األرباح. اج /الخجمة وترشيفيا,لو أثخ عمى زيادة اإلنت

- ( Shahzad,et,al,2008 ) : "Impact of HR practices on perceived of 

university teachers in Pakistan" : 

عػيزات وتعديد التخويج دارة السػارد البذخية الستسثمة في التىجؼ الجراسة ىػ تبياف مسارسات إ

عزاء الييئة التجريدية العامميغ في الجامعات الباكدتانية وتقييع األداء عمى أداء العامميغ مغ أ 

 ( عزػ ىيئة تجريدية .94( جامعة غصت )12,واستخجمت الجراسة عمى )
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إدارة السػارد البذخية عمى يجابية واضحة لثبلث مغ مسارسات إجاءت الشتيجة لتؤكج وجػد عبلقة 

 داء .وتقييع األ , تعديد التخويج عػيزات ,ه السسارسات ىي التداء العامميغ وىحأ

 مذكمة البحث : -3-1

شبلع عمى واقع الحاؿ في وزارة التعميع اإلستكذافية و بعس السقاببلت األولية اإلمغ خبلؿ  

داء السػضفيغ ؤثخ عمى أالتي تة تبيغ أف ىشاؾ مجسػعة مغ السسارسات القيادية العالي في سػري

 كبخ في الجسيػرية العخبية الدػريةزارة التي تسثل القصاع العمسي األعمى األداء العاـ لمػ مسا يؤثخ 

جابة عمى مجسػعة مغ األسئمة ستترجى ليحه السسارسات وتحاوؿ اإلوىكحا فإف ىحه الجراسة 

 التداؤؿ الخئيذ التالي:سكغ أف نرػغيا بي

  ؟لسشطسةىل ىشاؾ أثخ لسسارسات القيادة االستخاتيجية في أداء ا -

 وفي ضػء التداؤؿ الخئيذ ىشاؾ مجسػعة مغ التداؤالت الفخعية وىي كاآلتي:

ىتساـ بخأس اإل ستخاتيجية في أداء السشطسة مغ خبلؿىل ىشاؾ أثخ لسسارسات القيادة اإل -1

ستجابة الفاعمة والسعاصخة في الساؿ البذخي و معخفة كيفية السحافطة عميو كػنو يسثل اإل

 .؟  داء الػزارةالػاقع الستغيخعمى أالسشطسة تجاه 

الػزارة  داء السشطسة مغ حيث حاجةأستخاتيجية في ىل ىشاؾ أثخ لسسارسات القيادة اإل -2

 ؟ . لى مػاجية القػى الزاغصة والسحيصةإلى رؤية إستخاتيجية مدتقبمية تيجؼ إ

دورات تجريبية داء السشطسة مغ خبلؿ  ة في أستخاتيجيىشاؾ أثخ لسسارسات القيادة اإل ىل -3

 . لمسػضفيغ تداعجىع عمى مػاجية التصػرات التكشػلػجية والعمسية السعاصخة ؟
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إشخاؾ السػضفيغ داء السشطسة مغ حيث أستخاتيجية في ىل ىشاؾ أثخ لسسارسات القيادة اإل -4

 . لى تصػيخ الػزارة ؟تخاذ القخار إفي عسمية إ

 : فرضيات البحث -4-1

:اليػجج أثخ ذو داللة Hفتخاض رئيذ مفاده )البحث عمى إيقـػ  الفرضية الرئيدية :

حيث  أداء السشطسة (عمى ة مشفخدة و/أو مجتسعة ستخاتيجيسسارسات القيادة اإلحرائية لإ

 أربع ايتفخع عشيجابة عغ ىحة الفخضية التي ستبياف وتحميمو باإلستقـػ الجراسة السيجانية واإل

 : فخعية ىي ياتفخض

1- :H1 ستخاتيجية مسثمة بػ)الثقافة سسارسات القيادة اإلحرائية لداللة إيػجج أثخ ذو ال

  . أداء السشطسةعمى  التشطيسة(

2- H2:  ثمة بػ) رأس الساؿ جية مسكستخاتيسسارسات القيادة اإلل حرائيةإاليػجج أثخ ذو داللة

 . أداء السشطسةالبذخي ( عمى 

3- H3: مسثمة  اإلستخاتيجية سسارسات القيادةل حرائيةاليػجج أثخ ذو داللة إ

 .(عمى أداء السشطسة ستخاتيجيبػ)الترػراإل

4- H4: الخقابة ) ستخاتيجية مسثمة بػقيادة اإلسسارسات الل حرائيةاليػجج أثخ ذو داللة إ

 عمى أداء السشطسة . (التشطيسية

  أىسية البحث: 5-1

 اآلتي :وفق  تبخز أىسية البحث مغ عجة اعتبارات نطخية عمسية , وميجانية عسمية ,
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 : ىسية الشطخيةاأل -1-5-1

لقيادة إلى متغيخات لع تأخح مغ االىتساـ نريبيا الحي تدتحقو)ا يتعخض ىحا البحث: أوال  

 األمخ الحي مغ شأنو أف يديع في تعسيق الفيع وتحقيق التػاصل , (اإلستخاتيجية وتصبيقاتيا

 . وعمى السدتػييغ العالسي والسحمي بيغ الفكخ اإلستخاتيجي وشخيقة تصبيقو فعمياَ 

: كػنو امتجادّا لمعجيج مغ الجراسات التي تيتع بالترػر اإلستخاتيجي والثقافة التشطيسية ثانيا  

 . والخقابة التشطيسية  ورأس الساؿ البذخي 

 األىسية العمسية : -2-5-1

ػصل إلييا, والستسثمة : تبخز أىسية الجراسة مغ خبلؿ اإلضافات العمسية التي يتػقع أف تتأوال  

في تدميط الزػء عمى دور القيادات اإلستخاتيجية في بشاء قيادات الرف الثاني في 

 الػزارات, نطخَا لمجور الياـ الحي تقػـ بو ىحه القيادة في تصػيخ الػزارة .

: مغ الستػقع أف تقجـ الجراسة الحالية لستخحي القخار في الػزارة صػرة حقيقية عغ واقع ثانيا  

 بشاء قيادات الرف الثاني,مسا يداىع في عبلج أوجو القرػر إف وججت .

تأمل الباحثة أف تفيج الشتائح والتػصيات التي تػصمت إلييا الجراسة في إمجاد  :ثالثا  

, والدعي لبلستفادة مشيا  سياسات الػزارة غ بالتػجيات التي تداعجىع عمى تصػيخالسدؤولي

 الػزارة .في تحقيق أىجافيع وأىجاؼ 

 : ىداف البحثأ -6-1

إف ىحا البحث يمقي الزػء عمى أىسية مسارسات القيادة اإلستخاتيجية وبالتالي فإف ىحه الجراسة 

 سػؼ تمقي الزػء عمى مجسػعة مغ األىجاؼ ىي:
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أىسية وزارة التعميع العالي ودورىا في السجتسع الدػري وضخورة رفجىا التأكيج عمى  -1

 . لمتشسيةزمة بالكػادر البل

  . ىسية العبلقة بيغ السػضفيغ والسجراءأ  بياف -2

 .معخفة دور القيادة وميستيا في تشسية الثقافة التشطيسية لمػزارة  -3

دارات مغ الشيػض بالعامميغ لصخؽ وأساليب وخصط تسكغ اإلمحاولة الػصػؿ  -4

 .وتشسية ثقافتيع وقجراتيع 

اقع التشطيسي وجػانب االدارة في دعػة الباحثيغ الى مديج مغ الجراسات التي تسذ الػ  -5

 .وزارة التعميع العالي 

 :مشيجية البحث  -7-1

بيجؼ  سأقػـ باعتساد االسمػب السشيجي االستشتاجي القائع عمى جسع البيانات وتحميميا

جابة عمى أسئمة مذكمة الجراسة كسا سأعتسج عمى السشيج الكسي ئلاختبار فخضيات الجراسة ل

جل مغ أ SPSSضافة الستخجاـ بخنامج مرسسة ليحا البحث باإلانة وذلظ مغ خبلؿ استب

 اختبار فخضيات الجراسة بعج جسع البيانات الستعمقة بستغيخات الجراسة عغ شخيق االستبياف.

 : مجتسع وعيشة البحث -8-1

 .لػزارة التعميع العالي في الجسيػرية العخبية الدػرية دارة السخكدية يذسل مجتسع الجراسة اإل

شسل البحث السػضفيغ مغ فئات وضيفية )مجراء ,معاوني مجراء, ومػضفيغ( وتعميسية حيث 

 وعسخية مختمفة ذلظ في محاولة لمػصػؿ إلى أكبخ شخيحة متكاممة مسكشة في الػزراة .

  : مرادر جسع البيانات -9-1
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عمػمات مغ شار الشطخي لمبحث مغ خبلؿ جسع السالسرادر الثانػية : وتتسثل في اإل -

  .ضافة الى اشخوحات الساجدتيخ والجكتػراه السخاجع والسقاالت واألبحاث السشذػرة باإل

تغصي كافة أبعاد ومتغيخات البحث, باإلضافة إلى ولية : وتتسثل في استبانة السرادر األ -

ميجانية ومقاببلت لمييئات واإلدارات محل الجراسة لمتأكج مغ قػـ بجراسة ذلظ سأ

 حرل عمييا مغ االستبياف .سأ مػضػعية اإلجابات التي

  : حدود البحث -10-1

لى الذيخ الدابع لعاـ أشيخ مغ الذيخ الخابع إ 3راسة ىػ الحجود الدمشية : السجى الدمشي لمج

2018 . 

دارات إذا شبق عمى ىيئات وإستخاتيجي فيسا ية : الجراسة السيجانية لمجور اإلالحجود السكان

  . وزارة التعميع العالي الدػرية

ادة ستخاتيجية التي تؤثخ عمى القيدارة اإلػعية : ىشالظ العجيج مغ عػامل اإلالحجود السػض

س الساؿ البذخي اإلدارة اإلستخاتيجية مغ حيث السحافطة عمى رأ ولكغ ساختز بجراسة أثخ

  .دارة العميا إشخاكيع في اتخاذ القخارات مع اإل بتصػيخ السػضفيغ وكحلظوالقياـ 
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     : ستراتيجيةاالتعريف  -1-1-2

ستخاتيجية . لعل سفخدة اإلكستخاتيجي , مغ بيغ السفخدات التي أثارت ججاَل واسعأ في األدب اإل

الحياة ,فتعبيخ  لى كثخة استعساليا وتجاوليا في العجيج مغ مجاالت الدبب في ذلظ يعػد إ

( بسعشى جير أو حذج,ومغ Stratoمغ الكمسة اليػنانية ) مذتق أصبلَ  ( strategyاستخاتيجية )

( stratagemومغ مذتقاتيا أيزَا).  ( والتي تعشي فغ القيادة strategoمذتقات ىحه الكمسة )

 .والتي تعشي الخجعة الحخبية التي تدتخجـ في مػاجية العجو 

ومعاني , تختبط في كثيخ مشيا بعشرخ  لسؤسدة عجة تعاريفستخاتيجية في ات اإلكسا عخف    

, ستخاتيجية مفيػـ عدكخي في بجاية األمخعجة أسباب يسكغ ذكخ أىسيا بأف اإلالتحجي وذلظ ل

مػجػد بيغ السجاليغ كبيخ تذابو أف ىشاؾ ستفادة مشو بإعتبار انتقل إلى اقتراد السؤسدة لئلك

وساعج عمى ذلظ ضيػر معاىجة وستفاليا الذييخة  , (2001,عجوف ). .االقترادي والعدكخي 

 و مشح ذلظ التاريخ أصبح مفيـػ اإلستخاتيجية متجاوالَ ـ( لشذػء الجوؿ القػمية ,حيث أن1648عاـ )

تدتخجـ اإلستخاتيجية  اإلجتساعية . , اإلقترادية ت الحياة العدكخية ,الدياسية ,في جسيع مجاال

و استخاتيجية أ اسع فيقاؿ استخاتيجية التعميع , تدتخجـ فأحيانا   معشى , كثخ مغلمجاللة عمى أ

 .(1989مػقع استخاتيجي )القباع, صفة فيقاؿ : حياناَ أو  الجفاع ,

دارية ,حيث أخحت العالسية الثانية في السجاالت اإلوتدايج استخجاـ ىحا السرصمح بعج الحخب 

وتمظ التي تيتع  عساؿ العسبلقة والخائجة خاصة ,وصارت مفزمة لجى مشطسات األ , يجا  معشى جج

 . (2012وتدتجيب ليا , وتؤثخ وتتأثخ بيا )عػاد, بتحميل البيئة ,

واالستخاتيجية ىي ترػر بعيج األمج لسا تدعى الذخكة )السشطسة( أف تكػف عميو في 

 : (2011)نجع, السدتقبل,حيث تحجث ىشخي مشتدبيخج عغ أربع دالالت لبلستخاتيجية ىي
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ي وسائل اإلنتقاؿ مغ ىشا أي)الحالة الخاىشة(إلى ىشاؾ أاالستخاتيجية ىي الخصة : وتعشي  -

 )الحالة السدتيجفة (.

نذصة عبخ الػقت ,حيث أف السشطسة التي تدػؽ االستخاتيجية ىي الشسط : مغ األ -

 مشتجات مكمفة ججَا تدتخجـ استخاتيجية الغاية العالسية .

لتقجيع مشتجات معيشة في  , : حيث أنيا تعكذ القخاراتىي مخكد تشافدي االستخاتيجية -

 أسػاؽ معيشة .

 أي إنيا رؤية لئلنجاز. ىي السشطػر , االستخاتيجية -

الى حيث تػصل أنو ال يػجج اجساع واسع وكبيخ حػؿ معشى االستخاتيجية  Steinerكسا يخى 

 :)بشي حسجاف وآخخوف(مجسػعة مغ التعاريف لسفيـػ االستخاتيجية 

 دارة العميا مغ أعساؿ ذات أىسية كبيخة لمسشطسة .االستخاتيجية ماتقـػ بو اإل -

شى األغخاض والخسالة لى القخارات التػجييية األساسية ,أي بسعاالستخاتيجية تذيخ إ -

 ساسية .والسقاصج األ

جخاءات السيسة الزخورية لتحقيق ىحه االستخاتيجية تتألف مغ مجسل األفعاؿ واإل -

 التػجيات .

 . ؟ف تفعلذا يتعيغ عمى السشطسة أجابة عمى سؤاؿ ماستخاتيجية السعشى السحجد لئلاال -

  . لى الغايات التي تدعى السشطسة إلى تحقيقيا وكيف يتدشى ليا ذلظاالستخاتيجية تذيخ إ -

نذأتيا في البجاية كسفيػـ عدكخي إال أنيا ال مسا سبق ندتخمز أف االستخاتيجية وبالخغع مغ  

ػ عساؿ,فالعجو في السجاؿ العدكخي ىلى مذخوعات األتقمشا إبالسعشى إذا ما ان تختمف كثيخاَ 

 السشافذ في بيئة األعساؿ وكحلظ الحاؿ إذا تكمسشا عمى التذكيبلت ,السػارد,السػاقع .. وغيخىا .



 
 

- 08 - 
 

ماىخ ىي :أسمػب التحخؾ لسػاجية تيجيجات أو فخص بيئية  إذَا االستخاتيجية كسا يعخفيا د.أحسج

لتحقيق رسالة وأىجاؼ  زعف والقػة الجاخمية لمسذخوع,سعياَ يأخح في الحدباف نقاط ال,والحي 

  . (بجوف تاريخ)ماىخ: السذخوع

 أنهاع االستراتيجية : 2-1-2

, 2017)الحخبي , 2013ىشاؾ عجة أنػاع ونساذج لبلستخاتيجية كسا حجدىا آؿ سعػد عاـ 

 ( مشيا :16ص

ىجاؼ,وعمى تحميل قجرات السشطسة : والحي يخكد عمى وضع األ Kotlerنسػذج كػتمخ  -

 . يجابية والدمبيةوقػاىا السؤثخة اإل

: وىػ الشسػذج الحي وضع بعس الصخؽ لرياغة  Miles&Snowنسػذج مايمد وسشػ  -

دارة العميا بيغ متغيخات البيئة التجانذ التي يسكغ أف تحجدىا  اإلاالستخاتيجية وفقَا لجرجة 

 . والخارجيةالجاخمية 

سعخفية والتفكيخ :وىػ الشسػذج الحي يجسع بيغ القجرات ال Mintzbergنسػذج مشتدبخج  -

بجاع والخياؿ ,ويتع صياغة االستخاتيجية بالجسع بيغ متغيخات البيئتيغ االستخاتيجي واإل

  . الخارجية و الجاخمية

السرالح , فبل بج مغ اعتسادنا إذا كشا نخيج ليذ فقط  البقاء بل واالستسخار في عالع يدػده 

 : (2007)البكخي:مػر مشيالتي تتجمى مشافعيا في كثيخ مغ األلبلستخاتيجية ا

 ف نقػـ بيا .بسثابة مخشج ودليل عمى ماىية األعساؿ التي يسكغ أ تعج االستخاتيجية -

 . تغيخات السحتسمة والحاصمة في البيئة الخارجية السحيصةسجعل السجراء أكثخ إدراكَا لم -
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لتي يتخحىا السجراء أقخب ماتكػف إلى الجقة عشج التشفيح السداعجة في جعل القخارات ا -

 ىجاؼ السصمػبة .لمػصػؿ إلى األ

عساؿ السخصط ليا في السؤسدة,وبالتالي خاتيجية أداة رقابية عمى مجاؿ األاالست يزا  تعج أ -

  فإف أي انحخاؼ عشيا سيؤثخ وستتع مبلحطتو في حيشو وقبل تػسعو.

 :مدتهيات االستراتيجية  -3-1-2

 تع االتفاؽ عمى أف االستخاتيجية تتكػف مغ ثبلث مدتػيات وىي:

 االستخاتيجيات عمى مدتػى السؤسدة :  -

غة االتجاىات نحػ الشسػ تيتع استخاتيجية السؤسدة بتحجيج التػجو العاـ لمسؤسدة مثل صيا

السشتجات,وكيفية تحقيق التػازف في محفطة , وخصػط  دارة االنذصة الستعجدةوأساليب إ

وتعكذ استخاتيجية السؤسدة نساذج القخارات فيسا يتعمق بشػعية  استثساراتيا أو مشتجاتيا ,

تتخرز فيو السؤسدة ,وسياسات وضػابط تجفق السػارد السالية والغيخ مالية الشذاط الحي 

شخاؼ ذات السرالح ؤسدة واألسوالعبلقة بيغ ال بيغ الػحجات التشطيسية داخل السؤسدة ,

ستثسار وعادة ما تأخح واالساليب التي يسكغ لمسؤسدة استخجاميا لديادة العائج عمى اال

 واالنكساش الشسػ االستقخار, جيات الثبلث:التػ استخاتيجيةالسؤسدة واحجة مغ 

 . (2008)أبػبكخ,

 عساؿ :االستخاتيجية عمى مدتػى وحجات األ -

كبيخة لمسؤسدة باعتباره يعصي الريغة العسمية لمتشافذ وكدب يسثل ىحا السدتػى أىسية 

كػف مغ مجسػعة كبيخة مغ الدػؽ, وبالتالي تحقيق االرباح . فالسؤسدة االقترادية التي تت
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وتتػلى إدارة وحجة  تخاتيجية تػجج فييا استخاتيجيات أعساؿ متعجدة ,عساؿ االسوحجات األ

لى تحميل متغيخات إ حىا عمى ىحا السدتػى استشادا  فيعساؿ صياغة الخصة االستخاتيجية وتشاأل

ضع استخاتيجية ىحا السدتػى ىي البيئة الخارجية الخاصة بالعسل والجية السدؤولة عغ و 

لعميا لمسؤسدة دارة العسل مع تشديق عاؿ ومتكامل مع اإلدارة العميا لػحجة ااإل

 . (2011)الدميساني,

 استخاتيجيات عمى السدتػى الػضيفي : -

ػعية مغ االستخاتيجيات في كيفية إنتاجية السػارد ,تقـػ تتسثل مجاالت التخكيد في ىحه الش

نذصة والقجرات قداـ الػضيفية باعجاد استخاتيجياتيا والتي يسكغ مغ خبلليا ادماج األاأل

 . ( 2007)سامي, داءمغ أجل تحقيق التحديغ في األ معاَ 

مبدصة ىي عسمية التأثيخ في الشاس, وتػجيييع  القيادة بعبارة : تعريف بالقيادة -4-1-2 

 . (9:ص2011النجاز اليجؼ)دمحم,

يو قائج الجساعة بغخض تػجيو سمػؾ كسا تعخؼ بأنيا مخكد ومكانة خاصة داخل الجساعة يؤد

 . (2011)العتػـ,كػفحي, والسحافطة عمى تساسظ الجساعة وحل مذكبلت السجسػعة األعزاء ,

يتسيد بيا السجيخ عغ مخؤسيو لتػجيييع بصخيقة يتدغ بيا كدب شاعتيع وعخفت بأنيا القجرة التي 

 واحتخاميع ووالئيع وحذج ىسسيع وخمق التعاوف بيشيع في سبيل تحقيق ىجؼ بحاتو

 . (2008)العجسي,

وتؤثخ  والقيادة مغ وجية نطخ عمع االجتساع : ضاىخة اجتساعية تػجج في كل مػقف اجتساعي ,

السشطسة التي ة التي تعسل عمى تحقيق ىجؼ معيغ ,فػجػد الجساعة في نذاط الجساعة السشطس
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يتصمب وجػد مغ يشطع العبلقات بيغ أعزائيا ويػجييع,ألف  عمى تحقيق ىجؼ معيغ,تعسل 

 الجساعة اليسكغ أف تعسل بجوف تػجيو .

لى شخز يكػف قادر عمى شا فإنو شالسا وججت مجسػعة مغ األفخاد فإنيع يتصمعػف إومغ ى

خ فييع,والتفاعل معيع لتحقيق األىجاؼ التي يدعػف لتحقيقيا.وشالسا كاف الذخز القادر التأثي

و سياـ في الجساعة وفي تقجيسيا ,فدػؼ تدداد كفاءتتأثيخ في الجساعة يدخخ شاقاتو لئلعمى ال

 . (2007)كشعاف, عزاء نحػ تحقيق ىجؼ مذتخؾكقائج قادر عمى تػجيو وصعػد األ

القيادة ضاىخة اجتساعية ضخورية اليسكغ االستغشاء عشيا لكل جساعة أو مشطسة أو مجتسع , ف 

القيادة في تأثيخىا في الدمػؾ اإلنداني فبل يػجج مجتسع أو أي مشطسة بجوف قائج, وتبخز أىسية 

 فخاد والسرادرالقيادة فعالة في الخبط مابيغ األف داري ,بذكل خاص ,بذكل عاـ,وفي الدمػؾ اإل

الستػفخة في السشطسة معا لتحقيق أىجاؼ قج يكػف مغ السدتحيل تحقيقيا أو انجازىا بجوف ىحا 

ىشاؾ ركائد أساسية لشجاح أي مؤسدة ميسا كانت تبعيتيا أو مجاؿ عسميا  رتباط .الشػع مغ اإل

الخؤى  أال وىي: القيادة الفعالة, والكػادر البذخية القادرة والسبجعة, ورسالة السشطسة التي تػحج

والقيع وتجفع باتجاه التجػيج واإلنجاز, إف تكامل و تشاغع ىحه السكػنات يسشح السؤسدة ميدة ندبية 

ويجعميا رائجة وسباقة, تبتكخ وتبجع وتقػد وال تقاد, وإذا كاف وجػد مكػنات الشجاح ضخوري ا والزم ا 

ػيخي ليي بسثابة حجخ الداوية فإف القيادة االستخاتيجية الحكية الستدمحة بدعة الػعي والفكخ التص

 .ألي جيج ييجؼ إلنجاح السشطسة في تحقيق أىجافيا

 

 



 
 

- 88 - 
 

 :القيادة االستراتيجية  -5-1-2 

إشارة الى  1984وميشدبخج  1982ضيخ مفيػـ "القيادة االستخاتيجية" ألوؿ مخة عمى يج كػتمخ 

مفيػـ القيادة  إلى أف بخوز 1989السجيخ التشفيحي أورئيذ الذخكة ,وكسا أشار نيتذساف 

 . (2012االستخاتيجية تبل مفيـػ االدارة االستخاتيجية بعجة سشػات )رحيسة,

فعاؿ التي تخكد خ الى القيادة االستخاتيجية عمى أنيا تمظ األنط crowومغ ىشا نجج أف الباحث 

بذكل كبيخ عمى تحجيج التػجو الصػيل األمج والخؤية االستخاتيجية ,وايراؿ ىحه الخؤية الى 

خخيغ لمتػجو قػة البلزمة إلدراؾ ىحه الخؤية وتحقيقيا وإلياـ اآلالجيات ذات العبلقة والػالء,وال

 . (Crow,W.J,1993)صػب االتجاه الرحيح

إذا فالقيادة االستخاتيجية محػر ميع تختكد عميو نذاشات السؤسدات السختمفة وبخاصة في اشار 

العسل  بالتغييخ الكبيخ في مجسل مشاحي العرخ الحجيث الحي نذيج فيو عالع أعساؿ يتسيد

ذ استمدمت وجػد القيادة الحكيسة والقادة ذوي التشطيسي السيسا العقج األخيخ مغ القخف الساضي,إ

السيارات والقابميات والقجرات التي تتبشى الخؤى السدتقبمية لسػاجية متصمبات العرخ سخيعة 

فخاد وحذج مػؾ األضافة الى تخشيج سالسدتسخ لمبيئة باإل ستذخاؼيخ ,ومحاولة الستابعة واإلالتغي

مػرىع لزساف نجاح السؤسدة واستسخارىا ة قجراتيع وتشديق جيػدىع وتشطيع أشاقاتيع وتعبئ

  .وبقائيا

عمى أنيا القجرة عمى تحقيق السيدة التشافدية عمى  Tompoe & Mc mollanكسا عخفيا كل مغ 

ارية كسا أنيا رة االستخاتيجية وىي حالة أكثخ مغ أنيا وسيمة إدمشافدييا وىي نتاج لعسمية االدا

 . (2012: العارضي) العيداوي,دارة االستخاتيجية بل ناتجة عشياليدت بجيبَل عغ اإل
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بأنيا :"القيادة التي يكػف ليا الدبق والقجرة عمى التخيل والترػر السدتقبمي  (وعخفيا )جاد الخب

خخيغ نحػ خمق التغييخ االستخاتيجي الزخوري والسصمػب في بشاء السخونة ودعع اآل يزاَ أو 

 . (2012:20السشطسة" )جاد الخب,

لقج أكجت العجيج مغ الجراسات أف القيادة اإلستخاتيجية قادرة عمى إدارة مػارد السشطسة بفاعمية مغ 

افة خبلؿ تشسية رأس الساؿ  البذخي , والسداىسة في تأسيذ االتجاه اإلستخاتيجي , وبشاء ثق

 & Hitt)  تشطيسية فعالة ,واستغبلؿ الكفايات الجػىخية ,واستخجاـ أنطسة رقابية تشطيسية متػازنة

Hoskissan,2009  ) 

إف القيادة االستخاتيجية الحكيسة الػاعية تعسل عمى تخشيج سمػؾ األفخاد وحذج شاقاتيع وتعبئة 

الرحيحة نحػ تحقيق األىجاؼ قجراتيع وتشديق جيػدىع وتشطيع أمػرىع وتػجييع الػجية 

 . والغايات السخجػة

 :مسيزات القيادة االستراتيجية -6-1-2

ستسخار والشسػ , وذلظ مبقاء واإلنذصتيا واىجافيا لمشطسة بالخغع مغ اختبلؼ حجسيا وأ تدعى كل

 :(2016 )أبػ سمصاف,تتسيد بسا يمي خبلؿ القيادة االستخاتيجية التي  مغ

التغمب عمى السذكبلت الحادة التي يفخضيا واقع السشافدة  أنيا تداعج السشطسة في -

 . السعقجة في السجاؿ التي تعسل فيو

نداف بكفاءة في أي بيئة عسل مػؾ اإلاتيجية بتعمع كيفية التأثيخ عمى ستقـػ القيادة االستخ  -

غيخ مؤكجة أو تتدع بالسخاشخة, ويتع ذلظ مغ خبلؿ الحػارات والسسارسات التصبيقية 

 والصسػحات الكبيخة ليع .لمقادة 
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دارة رأس الساؿ البذخي تكػف الجانب الياـ والخصيخ في ميارات القائج إف القجرة عمى إ -

 االستخاتيجي .

شخاؼ السختمفة وتحقيق التػازف في التػفيق بيغ حاجات األ ساسيا  أ تمعب دورا   -

 . االستخاتيجي

في السشطسة ,بجانب الستغيخات  التشطيسيةلمقيادة االستخاتيجية أىسية كبيخة في رسع الثقافة  -

ف القائج االستخاتيجي يديع في ذلظ مغ خبلؿ الصخيقة التي يعتسجىا في أخخى , حيث األ

داري , وتفػيس الدمصات , وتػزيع وتقديع السياـ, مسا يؤثخ أسمػبو اإلقيادة السشطسة, و 

 . في القػاعج الدمػكية الثقافية والقيع التي تشذأ داخل السشطسة

 :أىسية القيادة االستراتيجية 7-1-2-   

لى حخصيا عمى استقصاب السبجعيغ ,وتشسية قجراتيع لسػاجية تعػد أىسية القيادة االستخاتيجية إ

بجاعي مجروس جية التحجيات السدتقبمية بتفكيخ إالسذكبلت في الطخوؼ العادية والصارئة , ومػا

عغ تخسيخ وجػدىا واستسخارىا ونسػىا . فبقجر ماتػلي  فزبلَ  يسشح السشطسات السيدات التشافدية ,

عمى نجاحيا في تحقيق أىجاؼ  القيادة االستخاتيجية أىسية إلدارة االبجاع بقجر مايشعكذ ذلظ ايجابا  

 . (2013)السخبع, السشطسات والسداىسة في بقائيا واستسخارىا وازدىارىا

( )بغ بخيكة 2015)الجيشي,فيسا يميأىسية القيادة االستخاتيجية  وآخخوف  كسا أوجد الجيشي

 :(2012واخخوف, 

تديع القيادة االستخاتيجية في رسع مبلمح الثقافة التشطيسية في السشطسة بأسمػبيا  -

 االداري,وشخيقتيا في ترسيع التشطيسية وتفػيس الدمصات .
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ت التي ستطيخ في عادة تشطيع أوضاع السشطسة بذكل يجعل السذكبلمى إ تعسل ع -

 السدتقبل قابمة لمحل .

 داء السخؤوسيغ .قادرة عمى إدخاؿ وإحجاث التغييخ والتصػيخ في أ -

عجـ الجسػد التشطيسي,والحي يعتسج عمى القجرات السعخفية ي مرجر اإلبتكارات أو تعج ى -

 بجاعية االستخاتيجية .واإل

خبلؿ ماتحسمو مغ قجرات  شخاؼ السختمفة مغا دور في التػفيق بيغ حاجات األيكػف لي -

 ومؤىبلت لمتعامل مع ىحه السياـ .

 . حمقة الػصل بيغ العامميغ وبيغ خصط السؤسدة وترػراتيا -

 . مكافة وتقميز الجػانب الدمبية قجر اإليجابية في السؤسدتجعيع القػى اإل -

 . مػاكبة الستغيخات السحيصة وتػضيفيا لخجمة السؤسدة -

 .  األىجاؼ السخسػمةىي التي تديل لمسؤسدة تحقيق  -

 : عهامل نجاح القيادة االستراتيجية 8-1-2 -

 ىسيا :أ ىشاؾ عجة عػامل تداعج في نجاح القيادة االستخاتيجية مغ 

امتبلؾ القائج الخؤية الرحيحة القائسة عمى الحكسة والعمع بأمػر السؤسدة والعامميغ مع  -

القيادة محجودة ججَا,بل وغيخ مستعة التخكيد عمى العامميغ ألنو في حاؿ غيابيع تكػف ك

ف أساسيا ,ألالتي يتبع ويقػد عمى  ,فزبَل عغ ضخورة ادراؾ القائج االستخاتيجي لمصخيقة

 اتباعو ويتبعػنو . ذلظ يحجد الصخيقة التي يقػد بيا

لساـ بالسعمػمات الزخورية واستعادتيا رة عمى اإللو القج شاقة التسكغ وسعتيا التي تحقق -

 السصمػبة كمسا لـد االمخ .في المحطة 
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يات الستاحة بالصخيقة التي تؤدي مكانىي االستخجاـ األفزل لمػقت , ولئلإدارة الػقت  -

التحميل والتخصيط والستابعة , لتداـ و إلى تحقيق األىجاؼ ولغ يكػف ذلظ إال مغ خبلؿ اإل

دوار قترار الػقت عمى األستفادة مغ الػقت بذكل أفزل في السدتقبل.لحلظ يجب الئل

 دوار روتيشية غيخ مخنة في وصف السياـ القيادية .القيادية دوف الجخػؿ في أ

لى تحقيقيا والجفاع ة الرحيحة ىي التي تسثل السثل األعمى الحي يدعى القائج إالعقيج -

 عشيا .

 الفصشة وبعج الشطخ وقجرة القائج االستخاتيجي عمى اشتقاؽ السعاني مغ السػاقف . -

 ذ القخارات الحاسسة عشج الزخورة .السػاقف الحخجة واتخاالذجاعة وسخعة حدع  -

 ولمتأكج مغ مجى تػافخ عػامل نجاح القيادة االستخاتيجية يجب التخكيد عمى عامميغ:

العامل األوؿ )التخكيد عمى القائج(: مغ خبلؿ التعخؼ عمى نػعية القادة وسمػكياتيع  -

  . واستجاباتيع السػقفية لؤلحجاث

 واضحا   عاما   ائج وحجه ال يسكغ أف يعصي تفديخا  إف التخكيد عمى القالعامل الثاني :  -

     . )السخبع,مخجع سابق(ادة شيء ما أكبخ مغ القائج بكثيخلعسمية القيادة ألف القي

كسا حدد مجسهعة من الباحثين في القيادة االستراتيجية عدة عهامل اخرى تجعل من القيادة 

 دة فاعمة وىي:وبخاصة القيادة االستراتيجية قيا

 االقتشاع بأىجاؼ السشصسة : - أ

السشطسة ,حيث  يدعى القائج وأفخاد التشطيع لتحقيق األىجاؼ والغايات التي مغ أجميا أنذئت

 خخيغ .سشطسة فإنو لغ يدتصيع أف يقشع اآلبأىجاؼ ال ومقتشعاَ  أنو إذ لع يكغ القائج مؤمشاَ 
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 التصمع إلى األماـ: - ب

وعجـ الخكػف لمجسػد .فالقيادة تتصمب العسل الستػاصل  تتصمب القيادة الشاجحة الصسػح

بجاع سسات يشبغي أف اإل و قيق التصػيخ ,ذلظ أف التججيج واإلبتكارإلحجاث التغييخ وتح

 . يتستع بيا القائج

 مخاعاة العػامل البيئية: -ج

حجاميا ووضائفيا تعسل في إشار بيئات ف السشطسات عمى اختبلؼ أنػاعيا وأأل نطخا  

تحكسيا,فإف مدؤولية القائج تفخض عميو أف يخاعي تمظ الطخوؼ السختمفة وتأثيخاتيا 

 . السحتسمة عمى أعساؿ السشطسة

 الترخؼ عمى مدتػى السدؤولية: -د

والقائج  , حجاـوالقيادة الشاجحة تختبط باإلقجاـ وليذ باأل داـ ,إف القيادة مدؤولية والت

 و إلى مدتػى السدؤولية .السدؤوؿ ىػ الحي يختفع بذخرو وبػضيفت

 مخاعاة السرمحة العامة : -ىػ 

ومدؤولية القائج تمدمو أف يخى  تحخص القيادة الشاجحة عمى مخاعاة الرالح العاـ ,

 (.2011الرالح العاـ في القخارات التي يتخحىا )الشسخ وآخخوف,

 سا يمي:في حيغ حجد اآلغا مجسػعة مغ الستصمبات لشجاح القيادة االستخاتيجية وىي ك

 . فخاد , وتستعيا بحكاء يفػؽ ذكاء السخؤوسيغالقيادة عمى التبرخ في أحػاؿ األ قجرة -1

 . فق وامتجاد التفكيخ وسجاد الخأيتستع القيادة بدعة األ -2

 تستع القيادة باالتداف والقجرة عمى التحميل السشصقي . -3

 عمى السشطسة اَ مسا يؤثخ سمب لى اتخاذ قخارات غيخ كاممة ,الثقة ,ألف الثقة تؤدي إ -4

 . (2003)اآلغا,
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ختبلؼ العرػر التي مخت بيا إختبلؼ أنػاعيا وعمى إمسا تقجـ نجج أف القيادة االستخاتيجية عمى 

نيا ترب جسيعيا في ضخورة أال إوكحلظ التحميبلت التي خزعت ليا مغ قبل العمساء والباحثيغ 

 تػفخ مايمي:

  .زماتطخوؼ الحخجة لسػاجية السػاقف واألقػة الذخرية والذجاعة والجخأة والحـد في ال -

خخيغ بالخؤية إقشاع اآلالقجرة عمى جسع السعمػمات عغ حاضخ السشطسة ومدتقبميا ,و  -

 السدتقبمة .

 القجرة عمى التحميل السشصقي والخؤية الػاسعة السجى والبريخة الشافحة وبعج الشطخ . -

حلظ القيادة االستخاتيجية أصبح لجيشا ف استعخضشا معاني القيادة واالستخاتيجية وكأبعج  إذاَ 

ىسية التعسق بتصبيقيع في السؤسدات عامة ونذخ ىحا السفيـػ بيغ أ ترػر واضح عغ مجى 

سأقػـ بذخح  ستخاتيجية حيثإلى مسارسات القيادة اإلالقادة في القيادات العميا لششتقل اآلف 

  .ربع وأىسيتيامفاىيع السسارسات األ
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 :الثقافة التشعيسية  -1-2-2

ومغ السعمـػ أنو ال تػجج مشطسة ميسا كانت  إف الثقافة التشطيسية قائسة في كل السشطسات,

يجاد ال تعسل عمى إ أف السشطسات غالبا  صغيخة أو كبيخة تخمػ مغ ثقافة تشطيسية معيشة, إال 

عمى  فة التشطيسية ليحه السشطسات بشاء  ولكغ تتكػف الثقا ثقافتيا بػعي وإدراؾ وتخصيط مدبق,

وتتحػؿ ىحه الدياسات  دارات العميا فييا,جخاءاتيا الجاخمية ,وسياسات اإلإ ,شبيعة عسميا

لى مجسػعة مغ السسارسات والخبخات لمسػضفيغ ,والتي تكػف بذكل إجخاءات مع الػقت واإل

مباشخ ثقافة السشطسة غيخ أف وجػد الثقافات التشطيسية عمى ىحا الذكل لغ تسكغ ىحه السشطسات 

 ,لقياـ بعسميات تحػؿ وتصػر ناجحةمغ مػاكبة التصػرات الستدارعة السحيصة,ولغ تسكشيا مغ ا

تػفخ  شياء ,كسا أنياخيقة القياـ باألوتػفخ الثقافة التشطيسية القػية لمعامميغ شخيقة واضحة لفيع ش

 ضج التغييخ,واعتسادا   ساسياَ أ الثبات لمسشطسة ,ولكغ في الػقت نفدو يسكغ أف تكػف الثقافة عائقاَ 

 . ميع عمى االتجاىات,وسمػكيات أعزاء السشطسة عمى قػة الثقافة يسكغ أف يكػف ليا تأثيخ

فتخاضات مغ القيع والسعتقجات واإل الثقافة التشطيسية بأنيا مديج Hodge and Antonyيعخؼ 

والسعاني والتػقعات السذتخكة التي يحسميا األفخاد أو الجساعات في السؤسدات والتي يدتخجمػنيا 

 .كسؤشخ لدمػكيع وحل لسذاكميع 

الثقافة التشطيسية بأنيا مجسػعة مغ القيع التي تحكع تفاعبلت أعزاء   Jhonesويرف 

السؤسدة مع بعزيع ومع السػرديغ الدبائغ واآلخخيغ خارج السؤسدة وقج أضاؼ أنو باإلمكاف 

 .(2006:)الياسخي استخجاميا لتحقيق ميدة تشافدية مغ خبلؿ تأثيخىا عمى سمػؾ االفخاد 

في تكػيغ أنطسة اتراؿ فعالة ومفتػحة وبعجة اتجاىات تجعع  يجابياَ خ إأي أف ثقافة السشطسة تؤث

اتخاذ القخارات الخشيجة والرعبة بأقل قجر مغ الجيج والتكاليف لسا تػفخه مغ جػ مبلئع وايجابي, 
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ف الثقافة التشطيسية تحجد السقبػؿ وغيخ السقبػؿ مغ الدمػكيات والقخارات وتذكل دليل عسل أكسا 

 . جب اتباعو لتحقيق االستخاتيجية لمسشطسةوالصخيق الػا

  : أىسية الثقافة التشعيسية1-1-2-2 - 

نطار نحػ مشح بجاية الثسانيشات, واتجيت األدارة أصبحت الثقافة أحج السػاضيع اليامة في اإل

داري, ومغ ىحا السشصمق جاء دراسة السشطسات وتفديخ سمػكيا اإلفي  أساسياَ  اعتبارىا مجخبلَ 

 . ألي تشطيع كبيخاَ  عغ مفيػـ الثقافة التشطيسية الحي يسثل تحجياَ الحجيث 

ميسا في التأثيخ عمى الدمػؾ التشطيسي,وتختمف الشطخة لمثقافة  تعتبخ الثقافة التشطيسية عشرخاَ 

والشطخ لمقيع بأنيا تشتقل بػاسصة  مدتقبلَ  التشطيسية , حيث يتعامل معيا البعس باعتبارىا عسبلَ 

العامميغ الى التشطيسات كأحج نػاتج التشطيع الستسثمة بالقيع ,والمغة السذتخكة , الخكػز والصقػس 

تفاؽ عمى ىحه الشطخة عمى أىسية اإلجساع واإلالسختمفة التي تتصػر مع مخور الػقت , وتؤكج 

 بل السجيخيغ والعامميغ .مفيـػ الثقافة التشطيسية وجديئاتيا السختمفة مغ ق

ىتساـ الكافي لمثقافة التشطيسية في فالكثيخ مغ السجيخيغ في ىحه األياـ يعصػف األولػية واإل

لى أف ات تست اإلشارة إألنيع يعتبخوف الثقافة كأصل ىاـ , ففي بعس الجراس مشطساتيع

خة لمعسبلء والعامميغ يشباع االحتياجات الستغإرضاء وإالسشطسات التي لجييا ثقافة متكيفة عمى 

 سيع يسكشيا أف تتجاوز بأدائيا السشطسات التي ال يػجج لجييا مثل تمظ الثقافة .وأصحاب األ

ويعتقج كثيخ مغ الباحثيغ في الدمػؾ التشطيسي أف الثقافة التشطيسية تؤثخ في مدتػى أداء وإنجاز 

فمكل مشطسة ثقافتيا الخاصة الجساعات واألفخاد,وىحا بالتالي يحجد نجاح السشطسة بذكل كبيخ, 

مج البعيج المحالة , بغس في األبيا فإذا كانت تستمظ ثقافة ضعيفة أورديئة سيريبيا الفذل 
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الشطخ عغ نػعية وجاذبية الشذاط الحي تعسل بو .نبلحظ أف أىسية الثقافة التشطيسية تطيخ كسا 

فخاد العامميغ بالسشطسة األ عمى يجسع عميو معطع الكتاب في أنشا نجج أف الثقافة تخمق ضغػشاَ 

سشطسة ,فالثقافة لمتفكيخ والترخؼ بصخيقة تشدجع وتتشاسب مع الثقافة الدائجة بال لمسزي قجماَ 

لتداـ بيغ العامميغ اعج في خمق اإلحداس باليػية بالشدبة ألعزاء السشطسة وتدتػجج الذعػر واإل

تعسل كإشار مخجعي  خيخاَ أعي ,و كسخشج لمدمػؾ السبلئع وتعدز استقخار السشطسة كشطاـ اجتسا

 . (2008,)عكاشة عصاء معشى لشذاشات السشذأة الستخجامو إل

 ةمكهنات الثقافة التشعيسية في السؤسد2-1-2-2 :

داري في السشطسات السعاصخة" أف يع اإلبػ بكخ في كتابو "التشطيخى الكاتب مرصفى محسػد أ

 أىسيا:الثقافة التشطيسية تتذكل مغ تفاعل عجة عشاصخ مغ 

 ىتسامات.إ فخاد ومالجييع مغ قيع ودوافع و الرفات الذخرية لؤل -

 الخرائز الػضيفية ومجى تػافقيا مع الرفات الذخرية . -

تراؿ شعكذ عمى شخيقة اتخاذ القخارات وأساليب اإلالتي تخرائز الييكل التشطيسي  -

 وخصػط الدمصة .

فخد في السشطسة والتي تذكل داللو دبية التي يحرل عمييا الالسشافع السادية والسعشػية واأل -

 عمى مكانتو الػضيفية وتشعكذ عمى سمػكياتو.

ب تعامل خبلقيات والقيع الدائجة في السشطسة وما تحتػيو مغ شخؽ التفكيخ وأسالياأل -

 شخاؼ الخارجية.األفخاد مع بعزيع ومع األ

فكخي يػجو أعزاء السؤسدة ويشطع أعساليع كسا  مساتقجـ ذكخه نجج أف الثقافة التشطيسية ىي إشار

رب عمى مخ الحي يداعج عمى تأشيخ الدمػؾ الػضيفي ليع وتداعجىع عمى التجيحجد عبلقاتيع األ
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 عصاء ميدةإلى إ  تباع السشيجية التشطيسية لمسؤسدة مايؤدي بجورهحل السذاكل وتكافؤىع عمى إ

انت قيع السؤسدة وكمسا كق أىجافيا وشسػحاتيا دارة عمى تحقيتشافدية قػية لمسؤسدة وتداعج اإل

 . والتصػر والتقجـ فزل, كانت السؤسدة أقجر عمى التغييخمخنة ومتصمعة لؤل

 : رأس السال البذري  -2-2-2  

نطخَا ألف البذخ ىع الثخوة الحقيقية ألي أمة, لحا فإف قجرات أي أمة تكسغ فيسا تسمكو مغ شاقات 

 .التعامل مع أي ججيج بكفاءة وفعالية وقادرة عمى التكيف و بذخية مؤىمة ومجربة , 

شيع األصػؿ الفكخية التي يذيخ رأس الساؿ البذخي إلى كل األفخاد العامميغ بالسشطسة وتػجج مغ بي

بتكارات السسكغ تحػيميا الى ارباح , والتي البج مغ تسييدىا عغ اآلخخيغ ألنيا األساس تخمق اإل

مات لمسشطسة وإبجاعاتيا مسا يحقق ليا السديج مغ القيسة مغ خبلؿ السيدة في وجػد السشتجات والخج

التشافدية . إذ عخؼ بأنو السخدوف الفخدي الحي يتكػف مغ السعخفة الزسشية , والحي يتسثل في 

( , ويتسيد بأنو مغ Bontisالستخخاج أفزل حمػؿ فخدية مغ مػضفييا)قجرة الذخكة الجساعية 

والتي يستمكيا السػضفيغ مثل السعارؼ والسيارات والخبخة والتعميع األصػؿ الغيخ ممسػسة 

(Forbes) والصاقة  بجاع ,اعية ,وخبخة الحياة والسعخفة واإلويعج كسجسػعة مغ الرفات الجس

كسا عخؼ بأنو مجسػعة  (Weatherlyعساليع )أ ستثسار في والحساس الحي يختاره األشخاص لئل

ف تذسل السعارؼ لعاممة الجساعية لمذخكة , ويسكغ أمغ العػامل التي يستمكيا األفخاد والقػى ا

والسيارات والقجرة التقشية والرفات الذخرية مثل الحكاء والصاقة والسػقف وااللتداـ والسػثػقية 

لخغبة في تبادؿ السعمػمات والسذاركة بجاع واالكفاءة واإلالحياؿ و  ظوالقجرة عمى التعمع بسا في ذلك

تع تحجيج رأس الساؿ  (Abegsekera& Quthrie)في الفخيق والتخكيد عمى أىجاؼ السشطسة 

السيدة لى تحقيق ات الستجدجه لجى العامميغ وتقػد إالبذخي بأنو السعارؼ والسيارات والقابمي
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شبيعتيا ويؤثخ في قجرتيا عمى  يحجدىسية في السشطسة وىػ الحي أ كثخ التشافدية وىػ السػجػد األ

 .(2007,داء ويسثل قاعجتيا السعخفية )حديغ األ

راء ,إذ ىشاؾ مغ يخى أف ساسي لسرصمح رأس الساؿ البذخي فقج تبايشت اآلأما عغ الطيػر األ

لى العرػر القجيسة ,عرػر)أفبلشػف, أرسصػ, بجاية اإلىتساـ بخأس الساؿ البذخي تعػد إ

بشاء عمى اختبلؼ  دى أفبلشػف بتقديع العسل في نطخية )الجولة السثمى(وأكػيشذ( . فقج نا

صػيخ السعخفة اإلندانية , في ت بارزاَ  سبلمية دوراَ السػاىب الصبيعية لمبذخ , كسا أف لمحزارة اإل

يات قخآنية وأحاديث نبػية شخيفة تأمخ وتحث عمى شمب العمع كسا ميد االماـ عمي بغ فيشاؾ آ

بيغ الساؿ والسعخفة وفزل السعخفة عمى الساؿ )السالكي  –هللا وجيو كـخ  –أبي شالب 

 .(2005وعبيج,

جتساعية في جسيع بمجاف قترادية واإلفي خجمة التشسية اإل ميساَ  اَ يمعب رأس الساؿ البذخي دور 

العالع ببل استثشاء ,حيث يذكل رأس الساؿ البذخي أىع مػارد السشطسات في أعقاب التػجو الجولي 

س الساؿ البذخي ,ذلظ نتيجة الخرائز في رأ ونػعياَ  كسياَ  لعػلسة ,والحي يتصمب تخاكساَ نحػ ا

مخ اة أوتقميجه مغ قبل السشافديغ األالشادرة التي يتحمى بيا,وبذكل خاص نجرتو وصعػبة محاك

خخى , وقج تدايج االىتساـ بخأس الحي يجفع السشطسة الحتكاره لتتسيد بو مقارنة بالسشطسات األ

السشطسة والتي تعسل عمى تقجيع األفكار الججيجة ,اإلبتكارات الساؿ البذخي ,نتيجة لجوره الكبيخ في 

ستجابة لمتغييخات التي تحجث في بيئتيا تداىع في تعديد قجرة السشطسات لئلبجاعات التي واإل

 ة لستصمبات زبائشيا.ستجابة الدخيع,مسا يديج مغ قجرتيا في اإلالخارجية 

ف التحجيات التي يحسميا العرخ الججيج لغ يترجى ليا إال رأس ماؿ لحلظ فيشاؾ اتفاؽ عمى أ

بذخي دائع التخقي ,دائب الشسػ ,سػاء عمى السدتػى الفخدي أو عمى صعيج السجتسعات ,حتى 
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الغ الحجة قتجار وفي سياؽ تشافدي بركة في العالع الججيج مغ مػقع اإليسكغ لمجسيع السذا

 . (2008,)قراص

 :ىسية رأس السال البذري أ -1-2-2-2

السعمػمات  وحخكة الستغيخات العالسية ىي التصػر والحجاثة يعتقج الباحثػف بأف مغ أىع نتائج ثػرة

دارة الحجيثة تتجو نحػ معالع مػضػع ججيج ييتع إال أف االتجاىات السعاصخة في اإلوالتكشػلػجيا, 

الشدبة األكبخ مغ أصػليا بالسػجػدات البذخية أكثخ مغ السػجػدات السادية. إذ أصبحت تسثل 

ضافة والتعطيع في السػجػدات السادية يأتي بفعل السػجػدات البذخية,وىحا السػضػع ,ألف اإل

 . (2010بأبعاده الججيجة ىػرأس الساؿ البذخي )نعسة ,

 ( فيسا يمي :2005وتتجدج أىسية رأس الساؿ البذخي كسا أشار الييا )السربح ,

  .مغ مرادر الشسػ السدتجاـ ميساَ  يديع بذكل مباشخ في التقجـ التقشي حيث يعج مرجراَ  -

دوف تعميع ,حيث يديع التعميع في تخاكع رأس الساؿ  لغ يؤدي ىحا العشرخ دوره -

البذخي.يؤثخرأس الساؿ البذخي عمى اإلنتاجية بذكل مباشخ مغ خبلؿ التأثيخ عمى 

عمى مدتػيات  فعاال   الرحة , فقج أثبتت الجراسات أف األمية والجيل يؤثخاف تأثيخا  

 .الرحة الفخدية والعامة 

عغ شخيق زيادة الصاقة االنتاجية سػ السدتجيع يديع بذكل مباشخ في رفع معجالت الش -

 . بتكار والتعميع والتجريبواالستثسارات في األصػؿ السمسػسة وغيخ السمسػسة مثل اإل

تديع في  نتاجية التي يسكغ أفىع العشاصخ اإلأف رأس الساؿ البذخي مغ أ  آخخوف في حيغ يخى 

نتاجية وتقميل التكمفة تحقيق التشسية مغ خبلؿ إدارتو لكل عػامل اإلنتاج,مسا يداىع في تحديغ اإل
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لى مجسػعة ساؿ البذخي العشرخ الحيػي ضسغ اإلستخاتيجيات الحجيثة وىػ يذيخ إ,ويعتبخ الخأس

مغ خبلؿ مغ السعارؼ والسيارات والخبخات الستخاكسة مغ خبلؿ عسميات التكػيغ السدتسخ و 

 . أثشاء تأدية العسل السيارات السكتدبة

الحقيقية لمسشطسة وأىع عػامل  فأوضحت أف رأس الساؿ البذخي يسثل الثخوة (2011ما )خجيجة,أ

جاع والسداىسة في التججيج بالسػرد والخفع مغ قجراتو في اإل  نتاج فييا, فالتخكيد عمى ىحااإل

داء مغ جية ومغ جية أخخى تكػف عمى تحديغ األ ل ىحه الذخكة قادرةبتكار بصخيقة تجعواإل

 قادرة عمى مػاجية التغيخات السحيصة .

وعمى ىحا نجج أف رأس الساؿ البذخي ذو قيسة كبيخة لسشطسات ومؤسدات األعساؿ ,وذلظ لسا 

مكانيات العامميغ وكحلظ لسا سيحققو مغ فاع قجرات وإسيحققو ليا مغ نتائج عمى مدتػى ارت

 لى التسيد.التي تختقي بسدتػى أداء السشطسة إاالفكار الججيجة والخبلقة 

  :اف تيتع بخأس الساؿ البذخي وتعسل عمى تصػيخه مغ خبلؿمغ دارة العميا لحلظ كاف ال بج لئل

اـ لبخامج نزسإغشاء رأس الساؿ البذخي مغ خبلؿ تذجيع العامميغ وتحفيدىع عمى اإل -

 التجريب ومذاركتيا ليع السعخفة , واكتدابيا, وتػزيعيا داخل السشطسة.

السحافطة عمى العامميغ الستسيديغ ويتع ذلظ مغ خبلؿ تػفيخ تطع وأساليب االدارة القائسة  -

 فكار الججيجة .بجاع واألعمى الثقة والتذجيع واإل

تػضيف لمسػضفيغ تيار والخف عسمية اإلاستقصاب أفزل السػاىب البذخية,أي أف تكػ  -

 لمخصة االستخاتيجية لمسشطسة . ساس نطاـ فعاؿ ووفقاَ الججد قائسة عمى أ

يمبي حاجات تشسية شاقات  تيجياَ استخا اعصاء جيػد التشسية البذخية والتجريب مزسػناَ  -

 .(2011)شعباف, بجاع , والتعمع السؤسدياإل
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 : الترهر االستراتيجي3-2-2 - 

الذيء , صارت لو عشجه  ىػترػر الذيء وتػىع صػرتو وتخيمو ,وترػر لوالترػر في المغة 

 صػرة وشكل.

و الحاكخة باالستعانة لمعقل أ أو محدػساَ  ىػ عسمية جعل شيء ما حاضخاَ  الترػر اصصبلحاَ 

 .( http://educapsy.com)برػرة شكل أو رمد مايعشي الترػر . 

الػصػؿ إلى الترػر اإلستخاتيجي الفعاؿ, ىػ أىع عشرخ مغ عشاصخ الشجاح السؤسدي, ف إ

فالتخصيط االستخاتيجي الحي ال يدبقو  وىػ السادة التي تشريخ فييا عسمية التخصيط االستخاتيجي.

ترػر استخاتيجي ىػ تخصيط استخاتيجي شػيل األمج لفذل ىحه السؤسدة أو تمظ الذخكة بغس 

عيا التشافدي أو عسخىا السجيج. والذخكات التي نجحت في تخصيصيا االستخاتيجي الشطخ عغ مػق

قامت بػضع ترػر استخاتيجي ما مغ حيث تجري أو ال تجري. والترػر االستخاتيجي السميع 

يجيج التعامل مع أنساط التغييخ والتي تتحجد وفقا الحتياجات العسيل, وىحا ىػ "إكديخ" عسخ 

 الذخكات.

في كل مكاف أف تخكد كل شاقاتيا وكافة السؤسدات  الزخوري عمى الذخكات لقج بات مغ 

الفكخية السبجعة لخسع ترػرات استخاتيجية  ذكية  ليا, تحقق مغ خبلليا االمتجاد والبقاء والتأثيخ 

الحي يخكد عمى تحقيق مغ التخكيد عمى الشجاحات الدخيعة,  السصمػب في السجتسع والحياة, بجالَ 

 . تحقق مغ خبلليا أىجافيا العامة وتصػؿ عسخىا إلى أقرى حج مسكغ.أرباح سخيعة

 

 

http://educapsy.com/
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 : االستراتيجيأىسية الترهر  -1-3-2-2

خصػة ميسة مغ خصػات التخصيط االستخاتيجي, حيث ُتّعج الجليل  ترػر في أّنوتكسغ أىسية ال

بصخيقة جيجة, كسا أنيا تعصي لمعامميغ فخصة ليتعخفػا عمى ما  الخصةالحي ُيدتخشج بو عمى تشفيح 

بحليع قرارى جيجىع لتحقيقو, مسا يشعكذ إيجابا  عمى تتػقعو السؤسدة مشيع, ويداىع ذلظ في 

شاقاتيع وتػجيييا نحػ تصػيخ السؤسدة وتقجميا, كسا أّنيا تأثخ في األساليب السدتخجمة 

  . إلدارتيا, وتداعج عمى ترػيب اتخاذ القخارات

ة التي ويقػـ استسخار أّية مؤسدة ونجاحيا عمى رؤيتيا اليادفة والػاضحة, وتعتبخ بيانات الخؤي

يتع نذخىا ميسة ألنيا تعصي إلياما  لمسػضفيغ, ومغ خبلليا تدتصيع الذخكة أو السؤسدة أف 

تػضح لمعامميغ فييا ما تأمل مشيع تحقيقو في السدتقبل, كسا أّنيا تعسل عمى جمب العسبلء الحيغ 

خ البالغ إذا يذاركػنيا التصمع ذاتو, ويداعجىا ذلظ عمى تحقيق جسيع أىجافيا, ويربح لمخؤية األث

 .أُعصيت أىسية كبيخة وتع تشفيحىا مغ قبل السػضفيغ عمى أكسل وجو

 :الرقابة التشعيسية  -4-2-2 

التحقق ساسي في إعتبار أف ليا الجور األفي واقع السؤسدات وذلظ عمى  ميسا   تمعب الخقابة دورا  

تداعج عمى السخاقبة  اخجمات تمبي حاجات حقيقية لمسجتسع ككل .كس مغ أف السؤسدة تقجـ فعبلَ 

اقبة ومتابعة انتاج السؤسدة وأداء  العساؿ ومذاركتيع مغ جية مغ خبلؿ مخ  يزاَ مغ الجاخل أ

نتاجية كفاءة اإلخخى بقخارات السؤسدة مسا يجعع الخوح السعشػية لمعامميغ بالتالي يحفد ويديج الأ

 . ليع

http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84
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التشطيسية =عسمية  ا يمي "الخقابةيسكغ تعخيف الخقابة التشطيسية بذكل صيغة معادلة رياضية كس

غ شخيق القػاعج فخاد عسدة +عسمية ضبط األنذصة وسمػؾ األدارة السؤ مشطسة ترجرىا إ

شخاؼ والتدمدل اليخمي لمدمصة +عسمية التشديق مع السعاييخ والخصط السخسػمة البيخوقخاشية واإل

 .+تحقيق األىجاؼ" 

شخاؼ يقرج بو عجد األفخاد الحي يجب أف يذخؼ عمييع الذخز بكفاءة فإذا كاف فاإل -

 والعكذ صحيح . شخاؼ ضيقاَ كاف نصاؽ اإلعجد العساؿ قميل 

دارة في لقػاعج والقػانيغ التي تفخضيا اإللى مجسػعة اإما الزبط الجيسقخاشي يذيخ أ -

 .فخاد دة لتشطيع عسمية العسل وتدييخ األالسؤس

أف التدمدل اليخمي لمدمصة يقرج بو مخكدية والمخكدية الدمصة.فالسخكدية تعشي في حيغ نجج 

ما البلمخكدية أيجي السدؤوليغ أي في أعمى الدمع اإلداري لمسؤسدة .أتسخكد الدمصة في 

ىحا كمو مغ أجل تحقيق سفل ي تفػيس الدمصة الى السخؤوسيغ . أي مغ أعمى إلى أتعش

 . (2007,)كذيذبؼ ىػ غاية وجػد السؤسدة أف اليج ىجاؼ السؤسدة باعتبارأ 

كسا تدتخجـ  مغ عسمية تشفيح االستخاتيجية, أساسياَ   وجدءاَ  ىاماَ  إذا الخقابة التشطيسية تعتبخ عشرخاَ 

خاءات البلزمة لترحيحيا وضساف جنحخافات الغيخ مخغػب بيا واتخاذ اإلالخقابة في تحجيج اإل

 . عجـ تكخارىا مخة أخخى مدتقببل  

 :سية ىداف الرقابة التشعيأ -1-4-2-2

دارة ىجاؼ فخعية ,يتسثل اليجؼ الخئيدي في مداعجة اإلىشاؾ ىجؼ رئيدي لمخقابة وكحلظ أ 

  . داء الفعمي يتع وفقا لمخصط السػضػعةف األفي التأكج مغ أ
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 (:2002,كسا حجدىا كل مغ )ادريذ , السخسيىجاؼ الفخعية فيي أما األ

  .البيئيةتحقيق التػافق مع التغيخات  -

 .عادة التخصيطإ السداعجة في التخصيط و  -

  .تحجيج مخاحل التشفيح ومتابعة التقجـ -

 .قداـ التي تذارؾ في التشفيحتحقيق التعاوف بيغ الػحجات واأل -

 .تحقيق التكيف مع الستغيخات التشطيسية  -

 .نحخافات عشج وضع الخصطتخفيس مخاشخ اإل -

 : التأكيد عمى السسارسات األخالقية - 5-2-2

تذيخ األخبلؽ إلى السبادئ األساسية التي تحكع عسمية التفاعل بيغ األفخاد العامميغ مغ جية 

والسشطسة مغ جية ثانية. فزبَل عغ السبادئ التي تحكع عسمية التفاعل بيغ السشطسة والجيات 

افخىا السبادئ الدامية التي يؤدي تػ  Proctorالخارجية ذات العبلقة وفي الدياؽ نفدو فقج عّجىا 

إلى عجـ إثارة األسئمة السخيبة بذأف استخجاـ الشذاشات التدػيقية.وعمى الخغع مغ ذلظ يؤشخ 

ل عمى العكذ مغ البعس التداـ السشطسات الرغيخة والستػسصة الحجع بالجػانب األخبلقية لمعس

 . (7-6,ص2006,)الفيحاف,جبلب السشطسات الكبيخة

وتذيخ الجراسات الحجيثة إلى أف السشطسات في حاجة إلى تػضيف قادة استخاتيجييغ 

أخبلقييغ,تكػف السسارسات األخبلقية جدء مشيع ومغ رؤيتيع شػيمة األجل ,كسا يخغبػف في فعل 

األشياء الرحيحة,ويعسمػف بكخامة واستقامة وصجؽ,فالقادة االستخاتيجيػف ىع مغ يشذخوف 

ية حيث يجفعػف ويحثػف العامميغ لمعسل مع اآلخخيغ ومع بعزيع البعس السسارسات األخبلق
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لجعع وتصػيخ ثقافة السشطسة في إشار الدمػكيات والسسارسات األخبلقية الستػقعة )أبػ 

 . (23ص, 2016,سمصاف

 : لسقدرة الجهىرية والسحافعة عمييااكتذاف ا - 6-2-2

سشطسة وقابمياتيا التي تعج أساس إلى مػارد ال تذيخ السقجرة الجػىخية أو السقجرة السسيدة بذكل

بالسشافديغ ليا في ميجاف الرشاعة وبيحا فإف حرػؿ السشطسة  لسيدتيا التشافدية قياسا   مرجرا  

لمسشافدة يحقق التسيد عغ مشافدييا.في حيغ  الجػىخية واتخاذىا مشيا رمدا   عمى شيء مغ السقجرة

اقتخاب السيدة التشافدية مغ السقجرة الجػىخية كػنيا تعبخ عغ تذيخ أدبيات اإلدارة االستخاتيجية إلى 

تسيد السشطسة مقارنة بالسشافديغ,إال أنيا تبتعج عشيا في أنيا تراغ وتطيخ مبلمحيا عمى مدتػى 

السشطسة بذكل تاـ لػ نطخ إلييا بػصفيا محرمة لتفاعل مػاردىا وقابميتيا لمػصػؿ إلى حالة 

أف السقجرة الجػىخية تراغ وتطيخ مبلمحيا لمػضائف داخل  التسيد عغ اآلخخيغ , في حيغ

 . (6,ص2006,السشطسة مشفخدة )الفيحاف,جبلب

إف تحقيق التسيد في السشطسات السعاصخة ال تدتشج إلى مجخد امتبلكيا لمسػارد الصبيعية والسالية 

عمى تعطيع والتكشػلػجية فحدب,وإنسا يدتشج إلى قجرتيا عمى تػفيخ كفاءات بذخية ليا قجرة 

 االستفادة مغ تمظ السػارد,التي يبخزدورىا كعشرخ ىاـ مغ أىع عشاصخ السيدة التشافدية لمسشطسة.

وعمى الخغع مغ األىسية الكبيخة لمكفاءة البذخية إال أف دورىا في تحقيق ميدة تشافدية لمسشطسة 

ػبة التقميج التي تتستع يتػقف عمى مجى اعتبارىا مػردَا استخاتيجيَا يتستع بشفذ شخوط الشجرة وصع

 .(19ص,2016)أبػسمصاف, االستخاتيحية الؤلخخى في السشطسةبيا السػارد 
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السبحث الثالث: أىسية القيادة االستراتيجية ودورىا في أداء  3-2

 السشعسة
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 أىسية القيادة االستراتيجية في أداء السشعسات :3-2 - 

تغييخ ,والبج مغ تبشي اإلدارة العميا لعسميات وأنطسة القيادة تعج اإلدارة العميا أساس نجاح أي 

فالقيادة تسثل القجوة في التعمع والتشسية السدتسخة .ولتصبيق االستخاتيجية ومسارساتيا  االستخاتيجية ,

فإف ذلظ يتصمب نسط قيادي غيخ عادي يتسكغ مغ إدارة عشاصخ السشطسة لتحقيق أفزل وأقرى 

فإف القيادة السشاسبة ىي التي تترف بالقجرة عمى شخح الخؤية السذتخكة استفادة مسكشة, لحلظ 

ليع,والقجرة والتعامل الجائع مع األفخاد في السشطسة, والسػضػعية في خيغ بحيث تكػف القجوة كلآلخ

 .الحكع واتخاذ القخارات ,والسخونة والتفاعمية

جاؿ عسميا أال وىي: القيادة ىشاؾ ركائد أساسية لشجاح أي مؤسدة ميسا كانت تبعيتيا أو م

الفعالة, والكػادر البذخية القادرة والسبجعة, ورسالة السشطسة التي تػحج الخؤى والقيع وتجفع باتجاه 

التجػيج واإلنجاز, إف تكامل و تشاغع ىحه السكػنات يسشح السؤسدة ميدة ندبية ويجعميا رائجة 

د مكػنات الشجاح ضخوري ا والزم ا فإف القيادة وسباقة, تبتكخ وتبجع وتقػد وال تقاد, وإذا كاف وجػ 

االستخاتيجية الحكية الستدمحة بدعة الػعي والفكخ التصػيخي ليي بسثابة حجخ الداوية ورأس الخمح 

 ألي جيج ييجؼ إلنجاح السشطسة في تحقيق أىجافيا.
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 لثالفرل الثا

 اإلطار العسمي

 
 . : وزارة التعميم العاليالسبحث األول 1-3

    . السبحث الثاني: أدوات وأساليب التحميل 2-3
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 السبحث األول: وزارة التعميم العالي 1-3

 . : لسحة عن وزارة التعميم العالي1-1-3

 . : رؤية ورسالة وأىداف وزارة التعميم العالي2-1-3

 . : االستراتيجية الستبعة في وزارة التعميم العالي3-1-3
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 : ن وزارة التعميم العالي في سهريةلسحة ع -1-1-3 

يػض وتيجؼ الػزارة مشح نذأتيا إلى الش ـ1966 عاـوزارة التعميع العالي الدػرية تأسدت في 

 . القصخ الدػري بالبحث العمسي وتصػيخه في 

 تذخؼ وزارة التعميع العالي عمى عجة مؤسدات ومعاىج ومذافي تابعة ليا مشيا: 

 التعميع العالي الحكػمية والخاصة.مؤسدات  -

 السعاىج العميا والستػسصة. -

 السذافي الجامعية. -

, والسجمذ األعمى لخعاية  - عجد مغ السؤسدات العمسية البحثية كالسجمذ األعمى لمعمـػ

 الفشػف واآلداب والعمػـ االجتساعية ومجسع المغة العخبية.

 وسياسات التعميع العاليمسية والسعخفية, بػضع الخصط العتقػـ عساؿ السشػشة بيا فيي أما األ

والسجالذ السخترة. كسا تدعى الػزارة إلى تعديد دور  مجمذ التعميع العاليالسدتقبمية مغ خبلؿ 

ة السدتجامة, وكاف لمػزارة الفزل مشطػمة التعميع العالي في اإلسياـ في خصط التشسية الػششي

 في 2008بالسئة عاـ  14.2التي أصبحت ال تديج عغ  األميةاألوؿ في محاربة 

 .)ويكيبيجيا(سػريا

 : ىداف وزارة التعميم العاليرؤية ورسالة وأ - 2-1-3

مشطػمة تعميسية بحثية وششية شاممة, تحقق التسيد واإلتقاف والجػدة, مغ خبلؿ بشاء  الخؤية:

واستثسار السػارد البذخية والسعخفة كثخوة إستخاتيجية, وتػفخ البشية األساسية لشقل السعخفة وتػشيشيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ى وتػليجىا ونذخىا بسا يزسغ تحقيق أىجاؼ الجولة وتشسية اإلنداف العخبي الدػري, وتدعى إل

 جعل سػرية قادرة عمى السشافدة إقميسيا  ودوليا  خبلؿ العقجيغ القادميغ.

ع متصمبات التشسية تأميغ فخص تعميع وبحث عمسي تتشاسب والتصػر العالسي, وتشدجع م الخسالة:

حتياجات السجتسعية, وتدعى إلى تعسيق ربط الجامعات بالسجتسع وتصػيخ أدائيا السدتجامة واإل

 معاييخ معتسجة لمجػدة والتسيد.ومخخجاتيا وفق 

 األىجاؼ:

 .لتحاؽ بالتعميع العالي وإتاحتيا لمجسيع وفق معاييخالججارةزيادة فخص اال -

 .تعديداالستثساراألمثل في التعميع والبحث العمسي كسػرد فاعل في عسمية التشسية -

 .تعديدالسػاءمة بيغ مخخجات التعميع ومتصمبات سػؽ العسل -

 .االستخجاـ األمثل لمسػاردتصػيخاألداء وكفاءة  -

 .السؤسداتيميع العالي وتصػيخالعسل اإلداري تعديد حاكسية التع -

 : االستراتيجية الستبعة في وزارة التعميم العالي - 3-1-3

تحديغ فخص التعميع العالي والدعي لمػصػؿ إلى تػزيع جغخافي أمثل لمجامعات  -

 . الستػازنةومؤسداتيا والتخكيد عمى التشسية التعميسية 

تحديغ نػعية التعميع وتعديد الرمة وقشػات التخابط بيغ مؤسدات التعميع العالي   -

عساؿ في التعميع ألالعارضة لمبحث العمسي والجيات الصالبة لو وتفعيل دور قصاع ا

العالي والبحث العمع . إضافة إلى تعديد البشية التحتية والبيئة التسكيشية ومدتمػمات 
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يسية والبحثية واحتياجاتيا التقانية . والتخكيد عمى تعديد عالقات التعاوف بيغ العسمية التعم

  . الجامعات الدػرية والجامعات العخبية واالجشبية

تحديغ كفاءة التعميع بتعديد التذاركية مع القصاعات السدتفيجة وتصػيخ السشاىج والبخامج   -

التشسية . إضافة إلى تصػيخ البيئة  بسا يػفخ الخبط بيغ مخخجات التعميع العالي ومتصمبات

التذخيعية لتعديد ربط التعميع باحتياجات سػؽ العسل واعتساد مبجأ التعميع السدتسخ 

  . والتعميع مجى الحياة

مثل لمسػارد والسخافق الستاحة وتعديد حاكسية مؤسدات التعميع العالي األاالستخجاـ  -

دارية والتعميسية وتصػيخ السدتذفيات شخ اإللؤلوالتخكيد عمى بخامج التأىيل الشػعي 

والسخاكد الصبية التعميسية وتحجيثيا وتحدغ أدائيا واالرتقاء بجػدة ومدتػى خجماتيا. 

(http://www.mohe.gov.sy) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mohe.gov.sy/
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 الدراسة وأدوات واساليب التحميل الثاني: مشيجيةالسبحث 

 . البيانات: أدوات جسع 2-3

 . :مقياس ليكرت الخساسي1-2-3

 . : صدق السحكسين 2-2-3

 . : صدق االتداق الداخمي3-2-3

 . : معامل الثبات ألفا كرونباخ4-2-3

 . One t-test: اختبار 5-2-3

 . : عرض وتحميل بيانات الدراسة6-2-3

 . : خرائص العيشة1-6-2-3

 . ة: تحميل بيانات ومحاور الدراسة األساسي2-6-2-3

 . : نتائج الدراسة7-2-3

 . : السقترحات8-2-3

 : الدراسات الالحقة . 9-2-3
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اعتسجت الباحثة في جسع البيانات األولية بذكل أساسي عمى تػزيع االستبياف وتع استخجاـ عجد 

مغ األساليب السشاسبة في تحميل البيانات والسعصيات إليجاد ماىيَّة العبلقة بيغ الستغيخات واثبات 

 الفخضيات أو نفييا.

 واستخجمت الباحثة األساليب اإلحرائية التالية:

 اختبار الثبات والرجؽ.  .1

اإلحراءات الػصفية لستغيخات البحث السسثمة بعبارات االستبياف والتػزيعات التكخارية  .2

 الشدبية.

  T-testاختبار الفخضيات باستعساؿ   .3

االختبلفات في تقييع مؤشخات  ( لسقارنة Independent t testاختبار السقارنات ) .4

 .الجراسة حدب البيانات التعخيفية )الجشذ(

( لسقارنة االختبلفات في تقييع مؤشخات الجراسة One Way Anovaاختبار السقارنات ) .5

 .حدب البيانات التعخيفية

 اختبار االنحجار الخصي البديط. .6

واإلجابة عمى التداؤالت بعج تحجيج وقامت الباحثة بالجراسة اإلحرائية لعبارات ومحاور الجراسة 

 درجة القياس آلراء عيشة الجراسة التي تع ذكخىا سابقا .

 مجتسع الدراسة والعيشة: 

    -اإلدارة السخكدية –يزع مجتسع الجراسة وزارة التعميع العالي  مجتسع الدراسة: -

اشتسمت عيشة الجراسة عمى العامميغ في الػزارة مغ مجراء ومعاوني مجراء  عيشة الدراسة: -

 إجابة مشيع. 86مػضف تع الحرػؿ عمى  100ومػضفيغ ووزعت العيشة عمى 
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  أدوات جسع البيانات: 2-3

مسارسات / خاصة بأىجاؼ الجراسة, وذلظ بيجؼ قياس 1تع تصػيخ استبانة عجد /االستبانة: 

                                     مشفخدة و/أو مجتسعة عمى أداء وزارة التعميع العالي القيادة االستخاتيجية

 حيث تتألف االستبانت  

 ( محاور االستبانة وعجد العبارات 1ججوؿ ) 
 العبارة المحور

 05 التنظٌمٌة الثقافة

 9 البشري المال رأس

 05 االستراتٌجً اوالتصور الرإٌة

 6 االستراتٌجٌة الرقابة

 5 االداء

  

وقج تع استخجاـ مقياس ليكخت الخساسي لقياس استجابات أفخاد العيشة لفقخات االستبانة  1-2-3
 كسا في الججوؿ التالي:

 ( 2ججوؿ)  
 غير مهافق بذدة غير مهافق محايد مهافق مهافق بذدة االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

ليكخت الخساسي مغ خبلؿ حداب السجى بيغ درجات  تع تحجيج شػؿ الفئات في مقياسكسا 

, وشػؿ الفئة أقل قيسة في تجرج السقياس(  –)اكبخ قيسة في تجرج السقياس  (4=1-5السقياس )

, وبعج ذلظ تع اضافة ىحه القيسة إلى أقل 0.80=4/5عجد فئات السقياس( أي  ÷ = السجى 

 (لتحجيج الحج األعمى ليحه الفئة قيسة في السقياس بجاية السقياس وىي واحج صحيح )وذلظ

 .(3)التاليكسا ىػ مػضح في الججوؿ ويربح التػزيع 

 ( شػؿ الفئات في مقياس ليكخت  3  الججوؿ )

 الهزن الشدبي السقابل لو طهل الفئة
/ االعتساد التقييم

 في الهزارة
 مشخفزة ججا   % 36-%  20مغ  1.79-1مغ 
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 مشخفزة % 52-% 36أكبخ مغ  2.59 – 1.80أكبخ مغ 

 متػسصة % 68-%  52أكبخ مغ  3.39- 2.60أكبخ مغ 

 عالية % 84 -%  68أكبخ مغ  4.19 – 3.40أكبخ مغ 

 عالية ججا   % 100- 84أكبخ مغ  5- 4.20أكبخ مغ 

       

قّجمو اإلحراء الػصفي مغ أوساط حدابية وانحخافات معشػية وداللة الفخوؽ  وفزبل  عّسا  

لؤلوساط الحدابية لستغيخات الجراسة, وكحلظ تأثيخ وعبلقات الستغيخات السدتقمة بالتابع مغ حيث 

عجد مغ األساليب اإلحرائية  استخجاـشبيعة التأثيخات والعبلقات ودرجات السعشػية, فقج تع 

% الحي  5تجاللية لتحقيق أىجاؼ الجراسة, وتع اعتساد مدتػى الجاللة اإلحرائية التحميمية االس

 % لتفديخ نتائج االختبارات التي أجختيا الباحثة. 95يقابمو مدتػى ثقة 

 باعتساد األساليب التالية: ةالباحث تقامسة ثبات وصدق أداة الدراولمحكم عمى 

عمى مجسػعة مغ  الخاصة بالبحث االستبانة ةالباحثت عخض صدق السحكسين: 2-2-3

وقج مجاؿ اإلدارة ألخح مبلحطاتيع, ستخرريغ في ال السحكسيغ مغ االساتحة االكاديسييغ

مغ السحكسيغ لتربح بذكميا  في ضػء السقتخحات السقجمة اجخيت التعجيبلت البلزمة

 الحالي.

لمحكع عمى صجؽ االستبانات  ""Internal Validity الداخمي االتداق صدق3-2-3 

 وثباتيا, تع اتخاذ مايمي: 

/ استبانة وتع احتداب قيع معامل الرجؽ البشائي 20تػزيع عيشة استصبلعية حجسيا / تع -

 الكمية والجرجة لمسقياس, مجاالت عباراتمغ مغ خبلؿ دراسة مجى اتداؽ كل عبارة 

 .( قيع معامل ارتباط سبيخماف 4وكامل االستبانة, ويبيغ الججوؿ )( لمسحػر نفدو

 والجرجة الكمية لمُبعج الثقافة التشطيسية( معامل االرتباط بيغ عبارات ُبعج  4ججوؿ )  
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 الداالت االحصائٌة العبارة المعامل
الثقافة 
 التنظٌمٌة

Spearman's 
rho 

توجد سٌاسات واجراءات مكتوبة تحدد سٌاسة 
 الوزارة

Correlation Coefficient 0.550 

Sig. (2-tailed) 0.040 

 Correlation Coefficient 0.550 ٌتوفر المناخ المناسب لتنفٌذ خطط الوزارة

Sig. (2-tailed) 0.030 

Correlation Coefficient .461 ٌستطٌع العاملون أخذ المبادرة بحرٌة
*
 

Sig. (2-tailed) 0.041 

Correlation Coefficient .751 تشجٌع الوزارة لالفكار الجدٌدة
**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 

ٌتم اختٌار الموظفٌن وترقٌتهم على اساس 
 الكفاءة والخبرة

Correlation Coefficient 0.480 

Sig. (2-tailed) 0.040 

تستخدم االدارة العلٌا المنافسة البناءة بٌن 
 االدارات لزٌادة االداء

Correlation Coefficient 0.660 

Sig. (2-tailed) 0.001 

تإمن االدارة العلٌا بان الثقافة التنظٌمٌة نظام 
 متغٌر ٌستجٌب للمتغٌرات

Correlation Coefficient .631
**
 

Sig. (2-tailed) 0.003 

تعمل االدارة العلٌا على ترسٌخ الوالء 
 واالنضباط فً العمل

Correlation Coefficient .652
**
 

Sig. (2-tailed) 0.002 

تخفف االدارة العلٌا من الضغط النفسً الناتج 
 عن الفشل

Correlation Coefficient 0.468 

Sig. (2-tailed) 0.040 

تمتلك االدارة العلٌا االرادة على مواكبة 
 التطورات الخارجٌة

Correlation Coefficient .751
**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 

 Correlation Coefficient 0.490 تمتلك االدارة العلٌا خبرات كثٌرة ومتنوعة

Sig. (2-tailed) 0.040 

توجد برامج متخصصة لتطوٌر مهارات 
 القٌادات العلٌا فً الوزارة

Correlation Coefficient 0.620 

Sig. (2-tailed) 0.010 

ٌتمتع العاملون بمعارف ومهارات وقدرات 
 متنوعة

Correlation Coefficient 0.490 

Sig. (2-tailed) 0.036 

Correlation Coefficient .542 ٌتم تطوٌر مهارات العاملٌن بشكل مستمر
*
 

Sig. (2-tailed) 0.013 

االكبر فً األثر للمكافآت المادٌة والمعنوٌة 
 المحافظة على االفراد المبدعٌن

Correlation Coefficient .521
*
 

Sig. (2-tailed) 0.018 

( أف معامل االرتباط بيغ كل عبارة مغ عبارات الثقافة التشطيسية دالة  4يػضح الججوؿ )

وبحلظ   0.75و  0.46( حيث تخاوحت قيسو بيغ  0.05إحرائيا  عشج مدتػى معشػية ) 

 تعتبخ األبعاد صادقة لسا وضعت لو . 

 لمُبعج الكمية والجرجة رأس الساؿ البذخي  ُبعج عبارات بيغ االرتباط معامل( 5 ) ججوؿ

 الداالت االحصائٌة العبارة المعامل
رأس المال 

 البشري

Spearman's 
rho 

ٌتوفر لدى الموظفٌن المعارف الالزمة الداء 
 مهامهم بؤفضل وجه

Correlation Coefficient ;0.650 

Sig. (2-tailed) 0.010 

النعرفة من خالل ماٌقدمه ٌتشارك الموظفون فً 
 الموظفون القدامى من خبرات للجدد

Correlation Coefficient .730
**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 

Correlation Coefficient .605ٌشعر الموظفون بالحاجة للبحث عن المعرفة 
**
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 Sig. (2-tailed) 0.005 الالزمة الداء مهامهم بالشكل المطلوب

الموظفون المعرفة التامة والمحدثة عن ٌمتلك 
 الخدمات والقرارات التٌتصدرها الوزارة

Correlation Coefficient .561
*
 

Sig. (2-tailed) 0.010 

عارف التً كٌسعى المدراء الى تحوٌل الم
 ٌمتلكها الموظفون الى برامج تنفٌذ كفوءة

Correlation Coefficient .724
**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 

ٌسعى المدراء الى تحفٌز الموظفٌن على التطوٌر 
 والتغٌٌر بشكل مستمر

Correlation Coefficient .719
**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تعزز االدارة العلٌا مبدأ تفوٌض السلطة 
 للمستوٌات االدارٌة االقل

Correlation Coefficient 0.550 

Sig. (2-tailed) 0.010 

الوزارة مكافآت فردٌة وجماعٌة لرفع تمنح 
 االداء

Correlation Coefficient .497
*
 

Sig. (2-tailed) 0.026 

تسهم الخبرة العملٌة التً ٌمتلكها الموظفون فً 
تقدٌم حلول متمٌزة للمشكالت التً تواجههم فً 
 العمل

Correlation Coefficient .517
*
 

Sig. (2-tailed) 0.024 

( أف معامل االرتباط بيغ كل عبارة مغ عبارات رأس الساؿ البذخي دالة  5الججوؿ )يػضح 

وبحلظ تعتبخ   0.73و  0.49( حيث تخاوحت قيسو بيغ  0.05إحرائيا  عشج مدتػى معشػية ) 

 األبعاد صادقة لسا وضعت لو . 

 لمُبعج الكمية والجرجة االستخاتيجي ترػرال ُبعج عبارات بيغ االرتباط معامل( 6 ) ججوؿ
 الداالت االحصائٌة العبارة المعامل

الرإٌة اوالتصور 
 االستراتٌجً

Spearman's 
rho 

Correlation Coefficient .593 ٌوجد رإٌة طوٌلة االجل لوزارة التعلٌم العالً
**
 

Sig. (2-tailed) 0.006 

تقوم الوزارة بتطبٌق السٌاسات المنبثقة من 
 الرإٌة

Correlation Coefficient .566
**
 

Sig. (2-tailed) 0.009 

Correlation Coefficient .865 تتسم رإٌة الوزارة بالمرونة والقابلٌة للتجدٌد
**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تسعى الوزارة ممثلة بالمدراء لكسب والء 
 الموظفٌن لتصوراتها ورإٌتها

Correlation Coefficient .592
**
 

Sig. (2-tailed) 0.008 

توازن الرإٌة بٌن االحتٌاجات المرحلٌة والرإٌة 
 المستقبلٌة

Correlation Coefficient .515
*
 

Sig. (2-tailed) 0.020 

تستفٌد الوزارة من تجارب الوزارات المحلٌة 
 والعربٌة والدولٌة فً تحدٌد توجهها المستقبلً

Correlation Coefficient .657
**
 

Sig. (2-tailed) 0.002 

ٌوجد تحدٌد واضح لسلطات ومسإولٌات كافة 
 موظفً الوزارة

Correlation Coefficient .564
**
 

Sig. (2-tailed) 0.010 

ٌوجد بٌئة مناسبة ٌبدي فٌها الجمٌع اقتراحاتهم 
 ورأٌهم بحرٌة

Correlation Coefficient .674
**
 

Sig. (2-tailed) 0.001 

من مدراء المدٌرٌات على العمل ٌوجد تشجٌع 
 كفرٌق واحد

Correlation Coefficient .481
*
 

Sig. (2-tailed) 0.032 

Correlation Coefficient ;.693 ٌتم دعم العالقات االنسانٌة كؤسلوب الداء العمل
**
 

Sig. (2-tailed) 0.001 

Correlation Coefficient .517 ٌشارك الموظفون فً وضع اهداف الوزارة
*
 

Sig. (2-tailed) 0.024 

Correlation Coefficient .654 ٌوجد مرونة فً اتباع تعلٌمات واجراءات العمل
**
 

Sig. (2-tailed) 0.002 

Correlation Coefficient .512 ٌوجد تسلسل وظٌفً واضح
*
 

Sig. (2-tailed) 0.021 

Correlation Coefficient .695 الموظفٌنهناك عدالة فً توزٌع العمل على 
**
 

Sig. (2-tailed) 0.001 

تلقى اي محاولة تطوٌر ذاتً على دعم السلطة 
 العلٌا

Correlation Coefficient 0.560 

Sig. (2-tailed) 0.010 
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دالة  الترػر االستخاتيجي( أف معامل االرتباط بيغ كل عبارة مغ عبارات 6يػضح الججوؿ )

وبحلظ تعتبخ   0.86و  0.48( حيث تخاوحت قيسو بيغ  0.05إحرائيا  عشج مدتػى معشػية ) 

 األبعاد صادقة لسا وضعت لو . 

 والجرجة الكمية لمُبعج الخقابة االستخاتيجية( معامل االرتباط بيغ عبارات ُبعج 7ججوؿ ) 
 

 الداالت االحصائٌة العبارة المعامل
الرقابة 

 االستراتٌجٌة

Spearman's 
rho 

Correlation Coefficient .534 تلتزم بتنفٌذ القوانٌن الصادرة عن الوزارة بدقة
*
 

Sig. (2-tailed) 0.015 

 Correlation Coefficient 0.035 التطبٌق الصارم للقوانٌن ٌزٌد من سرعة االداء

Sig. (2-tailed) 0.883 

الموظف بستخدم المدٌر الرقابة كاداة ضغط على 
 والحط من قٌمته

Correlation Coefficient .596
**
 

Sig. (2-tailed) 0.006 

ٌتم اخضاع المدراء للتفٌٌم كما هو مطبق على 
 الموظفٌن

Correlation Coefficient .605
**
 

Sig. (2-tailed) 0.005 

Correlation Coefficient .754 تتوفر الٌات رقابة واضحة فً الوزارة
**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 

ٌتجنب الموظفون الوقوع فً نفس االخطاء عند 
 اداء عملهم

Correlation Coefficient .803
**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 

دالة  الخقابة االستخاتيجية( أف معامل االرتباط بيغ كل عبارة مغ عبارات 7يػضح الججوؿ )

وبحلظ تعتبخ   0.80و  0.53( حيث تخاوحت قيسو بيغ  0.05إحرائيا  عشج مدتػى معشػية ) 

 األبعاد صادقة لسا وضعت لو . 

 والجرجة الكمية لمُبعج االداء( معامل االرتباط بيغ عبارات ُبعج 8ججوؿ )
 

 االداء الداالت االحصائٌة العبارة المعامل

Spearman's 
rho 

التدرٌب والتطوٌر فً خفض معدل تساعد برامج 
 الدوران الوظٌفً

Correlation Coefficient 0.490 

Sig. (2-tailed) 0.045 

ٌوجد وحدة تدرٌب فً الوزارة لزٌادة اداء 
 المنظمة

Correlation Coefficient .545
*
 

Sig. (2-tailed) 0.013 

ٌساهم التخصص فً العمل على تحقٌق رضا 
 الموظفٌن

Correlation Coefficient 0.480 

Sig. (2-tailed) 0.040 

ٌإثرتباٌن واختالف فً قٌم وعادات ولغة 
 الموظفٌن سلبا على االداء

Correlation Coefficient .463
*
 

Sig. (2-tailed) 0.040 

Correlation Coefficient .850 ٌتم تقٌٌم اداءالموظفٌن بموضوعٌة وواقعٌة
**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 

دالة إحرائيا  عشج  االداء( أف معامل االرتباط بيغ كل عبارة مغ عبارات 8يػضح الججوؿ )

وبحلظ تعتبخ األبعاد صادقة   0.85و  0.46( حيث تخاوحت قيسو بيغ  0.05مدتػى معشػية ) 

 لسا وضعت لو . 
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 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ الثبات /  4-2-3

شخيقة ألفا كخونباخ لقياس ثبات اإلستبياف, حيث يعبخ عغ متػسط االرتباط  ةالباحث تاستخجم

 0.60وتعتبخ القيسة السقبػلة لو  1 – 0الجاخمي بيغ العبارات التي يقيديا وتتخاوح قيستو مابيغ 

ة وصبلحيتيا فأكثخ وكمسا اقتخبت قيستو مغ الػاحج الرحيح كمسا ارتفعت درجة ثبات األدا 

 .لبلستبانة لبلستخجاـ وكانت الشتائج 

 
  ( يهضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة 9 جدول )

 معامل التكهين معامل الفا كرونباخ  عدد العبارات الستغير
 0..0 1660 05 التنظٌمٌة الثقافة

 0.03 1669 9 البشري المال رأس

 0.01 1665 05 االستراتٌجً التصور

 0..0 1668 6 االستراتٌجٌة الرقابة

 0.00 1664 5 االداء

 0.01 1683 51 المجموع

% ( يسكغ القػؿ بأف االستبانات تتستع بالثبات  60بشاء  عمى ماسبق )كافة السحاور أكثخ مغ 

والسرجاقية ويسكغ االعتساد عمييا في تحميل الشتائج واإلجابة عمى أسئمة الجراسة واختبار 

 فخضياتيا.

 الجراسة فخضيات واختبار الصبيعي, التػزيع اختبار إلى السبحث ىحا خبلؿ مغ الباحثةت تعسج

 تحميل نتائج مشاقذة وكحا االختبار ىحا نتائج مشاقذة ثع تحققيا, عجـ أو مغ تحققيا والتأكج

 االستبياف محاور

 

 :One t-test الطبيعي التهزيع اختبار 5-2-3

 سسيرنهف -كهلسجروفاختبار   استخجاـ تع ال, أـ الصبيعي التػزيع تتبع البيانات أف مغ لمتأكج

 تذتخط السعمسية االختبارات  معطع ألف الفخضيات اختبار حالة في ضخوري  اختبار وىػ
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 االختبار ىحا حدب الصبيعي التػزيع تتبع البيانات تكػف  حيث شبيعيا, البيانات تػزيع يكػف  أف

  0.05 مغ أكبخراسة الج محاور لكل السعشػيةمدتػى  كاف إذا

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
الثقافة 
 التنظٌمٌة

رأس المال 
 البشري

الرإٌة 
اوالتصور 
 االستراتٌجً

الرقابة 
 االداء االستراتٌجٌة

ممارسات 
القٌادة 

 االستراتٌجٌة

Normal Parameters
a,b

 Mean 3.0080 3.2250 2.9544 3.0833 3.1200 3.0677 

Std. 
Deviation 

0.43488 0.51943 0.61557 0.69143 0.58902 0.46858 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 0.145 0.164 0.114 0.148 0.131 0.112 

Positive 0.145 0.101 0.114 0.109 0.131 0.105 

Negative -0.133 -0.164 -0.082 -0.148 -0.093 -0.112 

Test Statistic 0.145 0.164 0.114 0.148 0.131 0.112 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 .167
c
 .200

c,d
 .200

c,d
 .200

c,d
 .200

c,d
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 أن ٌعنً مما  0.05 مغ أكبخ السحاور لكل السعشػية مدتػى  أف الجدول نتائج من ٌتضح

  السعمسيةختبارات اال استخجاـ يسكششا بالتالي الصبيعي, التػزيع تتبع البيانات

 :عرض وتحميل بيانات الدراسة6-2-3 

الجراسة والتحميل الػصفي لبيانات الجراسة  عيشةسيتع خبلؿ ىحا السبحث التعخؼ عمى خرائز 

 مغ خبلؿ تحجيج استجابات أفخادىا تجاه العبارات التي تتزسشيا االستبانات الخاصة بالجراسة.

 خرائص العيشة: تتسثل خرائص العيشة بسا يمي: 1-6-2-3 
 

 الجشذلعيشة الجراسة حدب الفئة ( التػزع الشدبي  10ججوؿ )  
 الجنس

 % العدد  

 31.4 27 ذكر 

 68.6 59 أنثى

Total 86 100.0 

  ذكػر%  31.4و  إناث%  68.6يبيغ الججوؿ تػزع عيشة الجراسة حدب الجشذ إلى 
 العسخيةلعيشة الجراسة حدب الفئة ( التػزع الشدبي  11ججوؿ ) 

 العمر
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 % العدد  

 >25 2 2.3 

26-35 18 20.9 

36-45 39 45.3 

46-55 21 24.4 

<55 6 7.0 

Total 86 100.0 

 
-46سشة , و مغ  45-36%  45.3يبيغ الججوؿ تػزع عيشة الجراسة حدب الفئة العسخية إلى 

 % 7سشة بشدبة  55% واكبخ مغ 20.9بشدبة  35-26% و  24.4سشة بشدبة  55

 الذيادةلعيشة الجراسة حدب الفئة ( التػزع الشدبي  12ججوؿ ) 
 المؤهل العلمًك

 % العدد  

أقل من تعلٌم  
 ثانوي

3 3.5 

 20.9 18 تعلٌم ثانوي

 55.8 48 شهادة جامعٌة

 11.6 10 ماجستٌر

 1.2 1 دكتوراه

 7.0 6 معهد

Total 86 100.0 

 تعميع ثانػي %  20.9و  شيادة جامعية%  55.8تػزع عشية الجراسة حدب الحالة التعميسية إلى 

 .% معيج 7% ماجدتيخ و  11.6

 السخكد الػضيفيلعيشة الجراسة حدب الفئة ( التػزع الشدبي  13ججوؿ ) 
 المركز الوظٌفً

 % العدد  

 5.8 5 مدٌر 

 8.1 7 معاون مدٌر

 86.0 74 موظف

Total 86 100.0 

%  5.8% معاوف مجيخ و  8.1مػضف, و %  86.0تػزع عشية الجراسة حدب السشرب إلى 

 .مجيخ

 سشػات الخبخةلعيشة الجراسة حدب الفئة ( التػزع الشدبي  14ججوؿ ) 
 اجمالً سنوات الخبرة

 % العدد  

اقل من  
 سنوات5

14 16.3 
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6-10 12 14.0 

11-16 25 29.1 

17-20 11 12.8 

 20اكثر من 
 سنة

24 27.9 

Total 86 100.0 

, ثع  16-11لمفئة  %  29.1حيث نجج  الخبخةيبيغ الججوؿ تػزع عيشة الجراسة حدب الفئة 

% و الفئة 16.3بشدبة سشػات  5أقل مغ % , و الفئة مغ  27.9بشدبة سشة  20أكثخ مغ الفئة 

 .%  12.8بشدبة سشة  20-17أكثخ مغ 

 
   :ةميل بيانات محاور الدراسة الرئيدحت -2-6-2-3 

ييجؼ تحميل الشتائج اجابات عيشة الجراسة االساسية ألخح صػرة أولية عغ تقييسيع 

والتي يتع مغ خبلليا الػقػؼ عمى أىسية كل مغ الستغيخات السخشحة لمتحميل ,  الجراسةلسحاور 

ومجى تػافق اآلراء تجاه كل مغ ىحه ولكل محػر,  التي وردت في السحاور التي تشاوليا االستبياف

الستغيخات فقج تع اجخاء استعخاض عاـ لشتائج التحميل الػصفي باعتساد الستػسط الحدابي 

الشدبية لستػسط تمظ الستغيخات , وكحلظ االنحخاؼ السعياري لسعخفة درجة تػافق أو  واألىسية

تبايغ اآلراء بيغ أفخاد عيشة الجراسة تجاه كل مغ متغيخات الجراسة وكانت حريمة التحميل عمى 

 الشحػ اآلتي:

 محاور القيادة االستراتيجية من حيث: تقييم-1

 الثقافة التشعيسية -1

كعشرخ مغ عشاصخ القيادة  تقييع الثقافة التشطيسيةاليجؼ مغ قياسو معخفة مجى تقييع محػر 

تبخز ىحه التقييع والتي يعدى إلييا  قياس ىحا السحػر مغ خبلؿ عباراتتع  وقجاالستخاتيجية 

وذلظ مغ خبلؿ استخخاج تقييع أفخاد عيشة الجراسة ألىسية ىحه العبارات السػافقة عمى 
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(  15الحدابية واالنحخاؼ السعيارية واالىسية الشدبية ومدتػى التقييع, والججوؿ ) الستػسصات

 يمخز تقييع أفخاد الجراسة حػؿ مزسػف كل عبارة.

 الثقافة التشطيسيةتقييع ( االحراءات الػصفية عمى مدتػى العبارات الستعمقة 15ججوؿ ) 
 كعشرخ مغ عشاصخ القيادة االستخاتيجية

 العدد العبارة
 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 الوزن النسبً tالدالة 
 الداللة

 االحصائٌة
 0.778 63 0.3 4.7 3.14 83 ٌتوفر المناخ المناسب لتنفٌذ خطط الوزارة

 0.000 44 6.9- 1.1 2.19 85 ٌستطٌع العاملون أخذ المبادرة بحرٌة

 0.066 55 1.9- 1.3 2.73 83 تشجٌع الوزارة لالفكار الجدٌدة

ٌتم اختٌار الموظفٌن وترقٌتهم على اساس 
 الكفاءة والخبرة

85 2.34 1.1 -5.7 47 0.000 

تستخدم االدارة العلٌا المنافسة البناءة بٌن 
 االدارات لزٌادة االداء

83 2.55 1.2 -3.5 51 0.001 

تإمن االدارة العلٌا بان الثقافة التنظٌمٌة نظام 
 متغٌر ٌستجٌب للمتغٌرات

83 3.07 1.0 0.7 61 0.500 

تعمل االدارة العلٌا على ترسٌخ الوالء 
 واالنضباط فً العمل

83 3.35 1.1 2.8 67 0.006 

تخفف االدارة العلٌا من الضغط النفسً الناتج 
 عن الفشل

82 2.33 1.1 -5.3 47 0.000 

تمتلك االدارة العلٌا االرادة على مواكبة 
 التطورات الخارجٌة

84 3.00 1.0 0.0 60 1.000 

 0.191 63 1.3 1.2 3.17 84 تمتلك االدارة العلٌا خبرات كثٌرة ومتنوعة

توجد برامج متخصصة لتطوٌر مهارات 
 القٌادات العلٌا فً الوزارة

84 2.87 1.2 -1.0 57 0.308 

ٌتمتع العاملون بمعارف ومهارات وقدرات 
 متنوعة

83 3.51 1.1 4.3 70 0.000 

 0.000 49 4.6- 1.1 2.45 83 العاملٌن بشكل مستمرٌتم تطوٌر مهارات 

للمكافآت المادٌة والمعنوٌة االثراالكبر فً 
 المحافظة على االفراد المبدعٌن

83 3.99 1.3 7.1 80 0.000 

 0.675 59 0.4- 0.7 2.97 85 الثقافة التنظٌمٌة

)  كأحج عػامل( التشعيسيةالثقافة ( أف قيسة الستػسط الحدابي لعامل ) 15يبيغ الججوؿ رقع )

واف قيسة الػزف الشدبي لتقييع  0.7وبانحخاؼ معياري  2.97 تبمغمسارسات القيادة االستراتيجية( 

بسدتػى متػسط إلى حج ما % وىي قيسة تتجو نحػ تقييع  59أفخاد العيشة حػؿ ىحا العامل تبمغ  

فادىا بأف مزسػف العبارات , حيث تع التػصل الى نتيجة م غيخ داؿ احرائيا   متػسطاعتساد 

 (, متػسطجسيعيا معتسج لكػف غالبية العبارات جاءت ضسغ مؤشخ )

 االثخاالكبخ والسعشػية السادية لمسكافآتعبارة ) الثقافة التشعيسيةواحتمت السختبة األولى في تقييع 

% وىػ  80والػف الشدبي  3.99( حيث بمغ متػسط التقييع السبجعيغ االفخاد عمى السحافطة في

فافخاد العيشة يعتقجوف بأىسية السكافأة السادية كأحج عبارات تقييع عالي في األىسية ليحه العبارة 
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بػزف  (متشػعة وقجرات وميارات بسعارؼ العاممػف  يتستعوالسختبة الثانية عبارة )الثقافة التشطيسية 

 . لي% تقييع عا 70ندبي 

 % 67( بػزف ندبي العسل في واالنزباط الػالء تخسيخ عمى العميا االدارة تعسل)بيشسا العبارة 

 االدارة تستمظوفي السختبة الخابعة نجج عبارة ) ,متػسط االعتساد لجى الػزارة وىي السختبة الثالثة

 %.63( بػزف ندبي ومتشػعة كثيخة خبخات العميا

( بػزف الججيجة لؤلفكار الػزارة تذجيعبيشسا العبارات التي احتمت السخاتب األخيخة فيي عبارة )

 العميا االدارة تدتخجـواعتساد مشخفس ضعيف لجى الػزارة كحلظ األمخ بالشدبة ) % 55ندبي 

 أخح العاممػف  يدتصيععبارة )و  % 51األداء( بػزف ندبي  لديادة االدارات بيغ البشاءة السشافدة

 ( باعتساد مشخفس أيزا ضعيفة.بحخية السبادرة

 رأس المال البشري -2

 رأس الساؿ البذخي تقييع ( االحراءات الػصفية عمى مدتػى العبارات الستعمقة  16 ) ججوؿ
 كعشرخ مغ عشاصخ القيادة االستخاتيجية

 العدد العبارة
 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 الوزن النسبً tالدالة 
 الداللة

 االحصائٌة
ٌتوفر لدى الموظفٌن المعارف الالزمة الداء 

 وجهمهامهم بؤفضل 
84 3.54 1.035 4.744 71 0.000 

ٌتشارك الموظفون فً النعرفة من خالل 
 ماٌقدمه الموظفون القدامى من خبرات للجدد

84 3.32 1.204 2.447 66 0.017 

ٌشعر الموظفون بالحاجة للبحث عن المعرفة 
 الالزمة الداء مهامهم بالشكل المطلوب

82 3.62 1.140 4.940 72 0.000 

الموظفون المعرفة التامة والمحدثة عن ٌمتلك 
 الخدمات والقرارات التٌتصدرها الوزارة

84 2.85 1.070 -1.326 57 0.189 

ٌسعى المدراء الى تحوٌل المعارف التً 
 ٌمتلكها الموظفون الى برامج تنفٌذ كفوءة

83 2.60 1.093 -3.315 52 0.001 

ٌسعى المدراء الى تحفٌز الموظفٌن على 
 والتغٌٌر بشكل مستمرالتطوٌر 

84 2.51 1.070 -4.182 50 0.000 

تعزز االدارة العلٌا مبدأ تفوٌض السلطة 
 للمستوٌات االدارٌة االقل

80 3.00 1.114 0.000 60 1.000 

تمنح الوزارة مكافآت فردٌة وجماعٌة لرفع 
 االداء

82 2.59 1.276 -2.942 52 0.004 

الموظفون تسهم الخبرة العملٌة التً ٌمتلكها 
فً تقدٌم حلول متمٌزة للمشكالت التً 
 تواجههم فً العمل

83 3.48 1.203 3.649 70 0.000 

 0.378 61 0.887 0.580  3.056 84 رأس المال البشري
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)  كأحج عػامل( )رأس الساؿ البذخي ( أف قيسة الستػسط الحدابي لعامل  16يبيغ الججوؿ رقع ) 

واف قيسة الػزف الشدبي  0.58وبانحخاؼ معياري  3.05 تبمغمسارسات القيادة االستراتيجية( 

متػسط إلى حج ما % وىي قيسة تتجو نحػ تقييع  61لتقييع أفخاد العيشة حػؿ ىحا العامل تبمغ  

, حيث تع التػصل الى نتيجة مفادىا بأف مزسػف  غيخ داؿ احرائيا   متػسطبسدتػى اعتساد 

 (, متػسطالعبارات جسيعيا معتسج لكػف غالبية العبارات جاءت ضسغ مؤشخ )

 عغ لمبحث بالحاجة السػضفػف  يذعخعبارة ) رأس السال البذري واحتمت السختبة األولى في تقييع 

والػف الشدبي  3.62( حيث بمغ متػسط التقييع السصمػب بالذكل مياميع الداء البلزمة السعخفة

فأفخاد العيشة يعتقجوف باف ىشاؾ شعػر بالحاجة % وىػ تقييع عالي في األىسية ليحه العبارة  72

 السػضفيغ لجى يتػفخوالسختبة الثانية عبارة )لمبحث السعخفي كأحج عبارات رأس الساؿ البذخي 

 . % تقييع عالي 71بػزف ندبي  (وجو بأفزل مياميع الداء البلزمة السعارؼ

 خبخات مغ القجامى السػضفػف  مايقجمو خبلؿ مغ الشعخفة في السػضفػف  يتذارؾ)بيشسا العبارة 

وفي السختبة  ,متػسط االعتساد لجى الػزارة وىي السختبة الخابعة % 66( بػزف ندبي لمججد

( بػزف االقل االدارية لمسدتػيات الدمصة تفػيس مبجأ العميا االدارة تعدزالخامدة نجج عبارة )

 % غيخ داؿ احرائيا .60ندبي 

 والسحجثة التامة السعخفة السػضفػف  يستمظبيشسا العبارات التي احتمت السخاتب األخيخة فيي عبارة )

واعتساد مشخفس ضعيف لجى  % 57( بػزف ندبي الػزارة ترجرىا التي والقخارات الخجمات عغ

 بخامج الى السػضفػف  يستمكيا التي السعارؼ تحػيل الى السجراء يدعىالػزارة كحلظ األمخ بالشدبة )

 التصػيخ عمى السػضفيغ تحفيد الى السجراء يدعىعبارة )و  % 52( بػزف ندبي كفػءة تشفيح

 ( باعتساد مشخفس أيزا ضعيفة.مدتسخ بذكل والتغييخ
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 :االستراتٌجًالتصور  -3

الترػر تقييع ب( االحراءات الػصفية عمى مدتػى العبارات الستعمقة  17 ججوؿ )
 كعشرخ مغ عشاصخ القيادة االستخاتيجية  االستخاتيجي

 العدد العبارة
 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 الوزن النسبً tالدالة 
 الداللة

 االحصائٌة
التعلٌم ٌوجد رإٌة طوٌلة االجل لوزارة 

 العالً
85 3.20 1.067 1.728 64 0.088 

تقوم الوزارة بتطبٌق السٌاسات المنبثقة من 
 الرإٌة

83 3.01 0.994 0.110 60 0.912 

 0.092 56 1.706- 1.042 2.80 81 تتسم رإٌة الوزارة بالمرونة والقابلٌة للتجدٌد

تسعى الوزارة ممثلة بالمدراء لكسب والء 
 ورإٌتهاالموظفٌن لتصوراتها 

83 2.54 1.028 -4.059 51 0.000 

توازن الرإٌة بٌن االحتٌاجات المرحلٌة 
 والرإٌة المستقبلٌة

82 2.84 0.987 -1.454 57 0.150 

تستفٌد الوزارة من تجارب الوزارات المحلٌة 
والعربٌة والدولٌة فً تحدٌد توجهها 
 المستقبلً

81 2.95 0.986 -0.451 59 0.653 

واضح لسلطات ومسإولٌات ٌوجد تحدٌد 
 كافة موظفً الوزارة

84 3.12 1.145 0.953 62 0.343 

ٌوجد بٌئة مناسبة ٌبدي فٌها الجمٌع 
 اقتراحاتهم ورأٌهم بحرٌة

84 2.32 0.894 -6.957 46 0.000 

ٌوجد تشجٌع من مدراء المدٌرٌات على 
 العمل كفرٌق واحدك

84 2.52 1.047 -4.169 50 0.000 

العالقات االنسانٌة كؤسلوب الداء ٌتم دعم 
 العمل

83 3.16 1.184 1.205 63 0.232 

 0.000 44 7.255- 1.020 2.18 82 ٌشارك الموظفون فً وضع اهداف الوزارة

ٌوجد مرونة فً اتباع تعلٌمات واجراءات 
 العمل

82 2.72 1.103 -2.303 54 0.024 

 0.195 64 1.306 1.253 3.18 84 ٌوجد تسلسل وظٌفً واضح

 0.000 44 6.287- 1.173 2.20 85 هناك عدالة فً توزٌع العمل على الموظفٌن

تلقى اي محاولة تطوٌر ذاتً على دعم 
 السلطة العلٌا

84 2.58 1.122 -3.405 52 0.001 

 0.001 55 3.342- 0.678 2.7542 85 الرإٌة اوالتصور االستراتٌجً

 كأحج عػامل( االستخاتيجي )الترػر( أف قيسة الستػسط الحدابي لعامل  17يبيغ الججوؿ رقع ) 

واف قيسة الػزف الشدبي  0.67وبانحخاؼ معياري  2.75 تبمغ) مسارسات القيادة االستراتيجية( 

مشخفس غيخ معتسجة % وىي قيسة تتجو نحػ تقييع  55لتقييع أفخاد العيشة حػؿ ىحا العامل تبمغ  

, حيث تع التػصل الى نتيجة مفادىا بأف مزسػف  غيخ داؿ احرائيا   ضعيفبسدتػى اعتساد 

التػجج رؤية  (ضعيفلكػف غالبية العبارات جاءت ضسغ مؤشخ ) غيخ معتسجةالعبارات جسيعيا 

 , وترػر استخاتيجي في الػزارة
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 لػزارة االجل شػيمة رؤية يػججعبارة ) االستراتيجي الترهرواحتمت السختبة األولى في تقييع 

في  متػسط% وىػ تقييع  64والػف الشدبي  3.2( حيث بمغ متػسط التقييع العالي التعميع

والسختبة فأفخاد العيشة يعتقجوف باف اليػجج رؤية شػيمة االجل لجى الػزارة بارة كليحه الع االعتساد

 دعع يتع)والعبارة , متػسط% تقييع  64بػزف ندبي  (واضح وضيفي تدمدل يػججالثانية عبارة )

متػسط االعتساد لجى الػزارة وىي  % 63( بػزف ندبي العسل ألداء كأسمػب االندانية العبلقات

 مغ السشبثقة الدياسات بتصبيق الػزارة تقػـوفي السختبة الخامدة نجج عبارة ) ,السختبة الخابعة

 % غيخ داؿ احرائيا .59( بػزف ندبي الخؤية

 واجخاءات تعميسات اتباع في مخونة يػججفيي عبارة ) بيشسا العبارات التي احتمت السخاتب األخيخة

 اي تمقىواعتساد مشخفس ضعيف لجى الػزارة كحلظ األمخ بالشدبة ) % 54( بػزف ندبي العسل

 مسثمة الػزارة تدعى) وعبارة  % 52( بػزف ندبي العميا الدمصة دعع عمى ذاتي تصػيخ محاولة

( باعتساد مشخفس أيزا ضعيفة. واخيخا  عبارة ورؤيتيا لترػراتيا السػضفيغ والء لكدب بالسجراء

( فأفخاد عيشة الجراسة ال يعتقجوف بػجػد السذاركة في الػزارة اىجاؼ وضع في السػضفػف  يذارؾ)

 وضع األىجاؼ.

 الرقابة االستراتيجية: -4
الخقابة تقييع ( االحراءات الػصفية عمى مدتػى العبارات الستعمقة  18 ججوؿ )

 كعشرخ مغ عشاصخ القيادة االستخاتيجية االستخاتيجية

 العدد العبارة
 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 الوزن النسبً tالدالة 
 الداللة

 االحصائٌة
 0.000 71 4.38 1.14 3.55 84 تلتزم بتنفٌذ القوانٌن الصادرة عن الوزارة بدقة

 0.001 51 3.57- 1.11 2.57 83 التطبٌق الصارم للقوانٌن ٌزٌد من سرعة االداء

بستخدم المدٌر الرقابة كاداة ضغط على 
 الموظف والحط من قٌمته

84 3.24 1.17 1.87 65 0.065 

ٌتم اخضاع المدراء للتفٌٌم كما هو مطبق على 
 الموظفٌن

85 2.53 1.21 -3.58 51 0.001 

 0.211 57 1.26- 1.22 2.83 83 تتوفر الٌات رقابة واضحة فً الوزارة

الموظفون الوقوع فً نفس االخطاء عند ٌتجنب 
 اداء عملهم

85 3.65 1.20 4.96 73 0.000 

 0.430 61 0.79 0.67 3.06 85 الرقابة االستراتٌجٌة
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)  كأحج عػامل( )الخقابة االستخاتيجية( أف قيسة الستػسط الحدابي لعامل  18يبيغ الججوؿ رقع ) 

واف قيسة الػزف الشدبي  0.67وبانحخاؼ معياري  3.06 تبمغمسارسات القيادة االستراتيجية( 

بسدتػى متػسط % وىي قيسة تتجو نحػ تقييع  61لتقييع أفخاد العيشة حػؿ ىحا العامل تبمغ  

, حيث تع التػصل الى نتيجة مفادىا بأف مزسػف العبارات  غيخ داؿ احرائيا   وسطاعتساد 

لمخقابة االستخاتيجية في  (متػسطؤشخ )لكػف غالبية العبارات جاءت ضسغ م غيخ معتسجةجسيعيا 

 , الػزارة

 نفذ في الػقػع السػضفػف  يتجشبعبارة ) الرقابة االستراتيجيةواحتمت السختبة األولى في تقييع 

% وىػ تقييع  73ف الشدبي ز والػ  3.65( حيث بمغ متػسط التقييع عسميع اداء عشج االخصاء

والسختبة فأفخاد العيشة يعتقجوف باف السػضفػف يتجشبػف األخصاء ليحه العبارة  االعتسادفي  عالي 

باعتساد % تقييع  71بػزف ندبي  (بجقة الػزارة عغ الرادرة القػانيغ بتشفيح تمتـدالثانية عبارة )

 مغ والحط السػضف عمى ضغط كأداة  الخقابة السجيخ ستخجـا)أما العبارات الستػسصة نجج , عالي

 .متػسط االعتساد لجى الػزارة وىي السختبة الثالثة % 65( بػزف ندبي قيستو

( الػزارة في واضحة رقابة اليات تتػفخبيشسا العبارات التي احتمت السخاتب األخيخة فيي عبارة )

 الراـر التصبيقواعتساد مشخفس ضعيف لجى الػزارة كحلظ األمخ بالشدبة ) % 57بػزف ندبي 

 ىػ كسا لمتقييع السجراء اخزاع يتع) وعبارة  % 51ندبي ( بػزف االداء سخعة مغ يديج لمقػانيغ

 ( باعتساد مشخفس أيزا ضعيفة.السػضفيغ عمى مصبق

 األداء: -

 أداء السشطسةتقييع ( االحراءات الػصفية عمى مدتػى العبارات الستعمقة 19 ججوؿ )

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
خفض تساعد برامج التدرٌب والتطوٌر فً   

 معدل الدوران الوظٌفً
85 3.01 1.1 0.1 60 0.921 
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ٌوجد وحدة تدرٌب فً الوزارة لزٌادة اداء 
 المنظمة

85 2.48 1.1 -4.5 50 0.000 

ٌساهم التخصص فً العمل على تحقٌق رضا 
 الموظفٌن

84 3.70 1.1 5.6 74 0.000 

ٌإثرتباٌن واختالف فً قٌم وعادات ولغة 
 االداءالموظفٌن سلبا على 

85 2.55 1.1 -3.6 51 0.001 

 0.024 54 2.3- 1.2 2.69 85 ٌتم تقٌٌم اداءالموظفٌن بموضوعٌة وواقعٌة

 0.120 58 1.6- 0.7 2.89 85 االداء

وبانحخاؼ  2.89 تبمغ( )أداء السشطسة( أف قيسة الستػسط الحدابي لعامل 19يبيغ الججوؿ رقع )

% وىي قيسة  58واف قيسة الػزف الشدبي لتقييع أفخاد العيشة حػؿ ىحا العامل تبمغ   0.7معياري 

, حيث تع التػصل الى نتيجة  غيخ داؿ احرائيا   وسطبسدتػى اعتساد متػسط تتجو نحػ تقييع 

لكػف غالبية العبارات جاءت ضسغ مؤشخ  غيخ معتسجةمفادىا بأف مزسػف العبارات جسيعيا 

 , لبلداء (متػسط)

 تحقيق عمى العسل في التخرز يداىععبارة ) أداء السشعسةواحتمت السختبة األولى في تقييع 

في  عالي% وىػ تقييع  74والػف الشدبي  3.7( حيث بمغ متػسط التقييع السػضفيغ رضا

والسختبة الثانية عبارة فأفخاد العيشة يعتقجوف باف التخرز يحقق الخضا ليحه العبارة  االعتساد

% تقييع  60بػزف ندبي  (الػضيفي الجوراف معجؿ خفس في والتصػيخ التجريب بخامج تداعج)

   .باعتساد متػسط

 بسػضػعية السػضفيغأداء  تقييع يتعبيشسا العبارات التي احتمت السخاتب األخيخة فيي عبارة )

 يؤثخواعتساد مشخفس ضعيف لجى الػزارة كحلظ األمخ بالشدبة ) % 54( بػزف ندبي وواقعية

 وعبارة % 51( بػزف ندبي االداء عمى سمبا السػضفيغ ولغة وعادات قيع في واختبلؼ تبايغ

 ( باعتساد مشخفس أيزا ضعيفة.السشطسة اداء لديادة الػزارة في تجريب وحجة يػجج)

:اليهجد أثر ذو داللة احرائية Hالفرضية الرئيدية : يقهم البحث عمى افتراض رئيس مفاده )

لسسارسات القيادة االستراتيجية مشفردة و/أو مجتسعة عمى أداء السشعسة ( حيث ستقهم 
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لفرضية التي يتفرع عشيا أربع الدراسة السيدانية واالستبيان وتحميمو باالجابة عن ىذة ا

 يات فرعية ىي:فرض

1- :H1ستراتيجية مسثمة ب))الثقافة اليهجد أثر ذو داللة احرائية لسسارسات القيادة اال

 التشعيسة( عمى أداء السشعسة .

 تع اجخاء اختبار االنحجار الخصي البديط لجراسة العبلقة بيغ السدتقل والتابع كسا يمي:

والتابع  (الثقافة التنظٌمةالسدتقل ) بيغ الستغيخ والتفديخ ( داالت عبلقات االرتباط20ججوؿ )
 (أداء المنظمة)

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .444
a
 0.197 0.187 0.592 

a. Predictors: (Constant), الثقافة التنظٌمٌة 

والحي  لجيشا السقياس معامل التفديخ وأيزا %44.4 وىػ معامل االرتباط قيستو Rلجيشا السقياس 

عمى الستغيخ  19.37 في ىحا الشسػذج لو تأثيخ بسقجار لالسدتقالستغيخ أف  يأ %  19.7قيستو 

 يفدخ  فأ( استصاع الثقافة التنظٌمةمسا يعشي اف الستغيخ السدتقل )( أداء المنظمة) التابع

لى عػامل إوالباقي يعدى  ( Y)  (أداء السشعسةالتابع )مغ التغيخات الحاصمة في  فقط% 19.3

  خخى أ

 (أداء السشعسة( و )التنظٌمٌةالثقافة  ) لنموذج الدراسة( تحلٌل التباٌن 21جدول )

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 7.138 1 7.138 20.367 .000
b
 

Residual 29.090 83 0.350     

Total 36.228 84       
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a. Dependent Variable: االداء 

b. Predictors: (Constant), الثقافة التنظٌمٌة 

مقػة الجاللة اإلحرائية لعمى  التعخؼيسكغ مغ خبللو  حيث التبايغ,تحميل قيع  الججوؿيطيخ و 

  و معشػية الجاللة الحدابية )  F 20.3=التفديخية لمشسػذج ككل عغ شخيق احرائية 

Sig=0.000  مغ السعشػية الجاللة القياسية  أصغخ( وىيsig=0.05الجاللة  أف . مسا يؤكج

 دالة احرائيا . لشسػذج االنحجار مغ الشاحية االحرائية اإلحرائية 

الثقافة ( يبيغ  قيسة الثابت ومعامبلت االنحجار وداللتيا اإلحرائية لمستغيخ السدتقل 22الججوؿ )

 أداء السشطسة التابع عمى الستغيخالتشطيسية 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1.633 0.286   5.718 0.000 

 0.000 4.513 0.444 0.094 0.423 الثقافة التنظٌمٌة

a. Dependent Variable: االداء 

في ىحا الشسػذج حدب نسػذج  الثقافة التشطيسيةبعج الستغيخ السدتقل ومغ خبلؿ الججوؿ نجج أف 

t=4.51; جالة السعشػية والSig<0.05  حيث قيستياSig=0.000   يػجج أثخ دالة احرائيا

 إيجابي.لتقييع الثقافة التشطيسية 

 :ىي معادلة االنحجار السقجرةيسكغ وضع و  

(0.42)+1.63= االداء (الثقافة التشعيسية)   

بسقجار وحجة واحجة يقابمو تدايج  الثقافة التشطيسيةتجؿ السعادلة الدابقة أف كل زيادة في تقييع 

 .السشطسة تحقيق أداء عمى   0.42بسقجار 
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نتيجة: يهجد أثر ذو داللة احرائية لسسارسات القيادة االستراتيجية مسثمة ب))الثقافة 

 ( عمى أداء السشعسةالتشعيسية

2- H2 داللة احصائٌة لممارسات القٌادة االستراتٌجٌة ممثلة بـ) رأس :الٌوجد أثر ذو

 .المال البشري ( على أداء المنظمة

 تم اجراء اختبار االنحدار الخطً البسٌط لدراسة العالقة بٌن المستقل والتابع كما ٌلً:

 (رأس المال البشريالسدتقل ) بيغ الستغيخ والتفديخ ( داالت عبلقات االرتباط23ججوؿ )
 (أداء المنظمةوالتابع )

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .443
a
 0.196 0.186 0.59289 

a. Predictors: (Constant), رأس المال البشري 

والحي  لجيشا السقياس معامل التفديخ وأيزا %44.3 وىػ معامل االرتباط قيستو Rلجيشا السقياس 

عمى الستغيخ  19.6 في ىحا الشسػذج لو تأثيخ بسقجار لالستغيخ السدتقأف  يأ %  19.6قيستو 

 يفدخ  فأاستصاع (رأس المال البشريمسا يعشي اف الستغيخ السدتقل )( أداء المنظمة) التابع

  أخخ لى عػاملإوالباقي يعدى (Y) (أداء السشعسة)التابعالتغيخات الحاصمة في  مغ فقط% 19.6

 (أداء السشعسة( و )رأس المال البشري ) ( تحلٌل التباٌن لنموذج الدراسة24جدول )

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 7.025 1 7.025 19.986 .000
b
 

Residual 28.824 82 0.352     

Total 35.850 83       

a. Dependent Variable: االداء 

b. Predictors: (Constant), رأس المال البشري 
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مقػة الجاللة اإلحرائية لعمى  التعخؼيسكغ مغ خبللو  حيث التبايغ,تحميل قيع  الججوؿيطيخ و 

  و معشػية الجاللة الحدابية )  F 19.9=التفديخية لمشسػذج ككل عغ شخيق احرائية 

Sig=0.000  مغ السعشػية الجاللة القياسية  أصغخ( وىيsig=0.05 الجاللة . مسا يؤكج

 دالة احرائيا . لشسػذج االنحجار مغ الشاحية االحرائية اإلحرائية 

رأس ( يبيغ  قيسة الثابت ومعامبلت االنحجار وداللتيا اإلحرائية لمستغيخ السدتقل 25الججوؿ )
 أداء السشطسة التابع عمى الستغيخالساؿ البذخي 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1.347 0.349   3.859 0.000 

رأس المال 
 البشري

0.502 0.112 0.443 4.471 0.000 

a. Dependent Variable: االداء 

في ىحا الشسػذج حدب  رأس الساؿ البذخي بعج الستغيخ السدتقل ومغ خبلؿ الججوؿ نجج أف 

يػجج دالة احرائيا   Sig=0.000حيث قيستيا  Sig<0.05جالة السعشػية وال t=3.85نسػذج 

 إيجابي.لتقييع الثقافة التشطيسية أثخ 

 :ىي معادلة االنحجار السقجرةيسكغ وضع و  

(0.50)+1.34= االداء (رأس السال البذري )   

بسقجار وحجة واحجة يقابمو تدايج  الثقافة التشطيسيةتجؿ السعادلة الدابقة أف كل زيادة في تقييع 

 .أداء السشطسة تحقيق عمى   0.50بسقجار 

رأس السال نتيجة: يهجد أثر ذو داللة احرائية لسسارسات القيادة االستراتيجية مسثمة ب))

 .( عمى أداء السشعسةالبذري 
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3- H3 (على التصور الستراتٌجًداللة احصائٌة لممارسات القٌادة ممثلة ):الٌوجد أثر ذو

 .أداء المنظمة 

 تع اجخاء اختبار االنحجار الخصي البديط لجراسة العبلقة بيغ السدتقل والتابع كسا يمي:

 (التصور االستراتٌجًالسدتقل ) بيغ الستغيخ والتفديخ ( داالت عبلقات االرتباط26ججوؿ )
 (السشطسةأداء والتابع )

 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .609
a
 0.370 0.363 0.52427 

a. Predictors: (Constant), ًالرإٌة اوالتصور االستراتٌج 

والحي  لجيشا السقياس معامل التفديخ وأيزا %60.9 وىػ معامل االرتباط قيستو Rلجيشا السقياس 

عمى الستغيخ  37.0 في ىحا الشسػذج لو تأثيخ بسقجار لالستغيخ السدتقأف  يأ %  37.0قيستو 

 يفدخ  فأ( استصاع الترػر االستخاتيجي مسا يعشي اف الستغيخ السدتقل )( أداء السشطسة) التابع

لى عػامل إوالباقي يعدى  ( Y)  (أداء السشطسةالتابع )مغ التغيخات الحاصمة في  فقط% 37.0

  خخى أ

 الترػر االستخاتيجي( و )أداء السشطسة( يل التبايغ لشسػذج الجراسة)( تحم27ججوؿ )

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 13.415 1 13.415 48.808 .000
b
 

Residual 22.813 83 0.275     

Total 36.228 84       

a. Dependent Variable: االداء 

b. Predictors: (Constant), ًالرإٌة اوالتصور االستراتٌج 
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مقػة الجاللة اإلحرائية لعمى  التعخؼيسكغ مغ خبللو  حيث التبايغ,تحميل قيع  الججوؿيطيخ و 

  و معشػية الجاللة الحدابية )  F 48.8=التفديخية لمشسػذج ككل عغ شخيق احرائية 

Sig=0.000  مغ السعشػية الجاللة القياسية  أصغخ( وىيsig=0.05 الجاللة . مسا يؤكج

 دالة احرائيا . لشسػذج االنحجار مغ الشاحية االحرائية اإلحرائية 

 ت ومعامبلت االنحجار وداللتيا اإلحرائية لمستغيخ السدتقل ابثيغ  قيسة ال( يب28الججوؿ )
 أداء السشطسة التابع عمى الستغيخالترػر االستخاتيجي 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1.265 0.239   5.286 0.000 

الرإٌة 
اوالتصور 
 االستراتٌجً

0.589 0.084 0.609 6.986 0.000 

a. Dependent Variable: االداء 

في ىحا  الخؤية أو الترػر االستخاتيجيبعج الستغيخ السدتقل ومغ خبلؿ الججوؿ نجج أف 

دالة  Sig=0.000حيث قيستيا  Sig<0.05جالة السعشػية وال t=6.98الشسػذج حدب نسػذج 

 إيجابي.لتقييع الخؤيا أو الترػر االستخاتيجي يػجج أثخ احرائيا  

 :ىي معادلة االنحجار السقجرةيسكغ وضع و  

(0.58)+1.26= االداء (الترهر االستراتيجي )   

بسقجار وحجة واحجة يقابمو تدايج  الترػر االستخاتيجي تجؿ السعادلة الدابقة أف كل زيادة في تقييع 
 .السشطسة تحقيق أداء عمى   0.58بسقجار 

الترهر نتيجة: يهجد أثر ذو داللة احرائية لسسارسات القيادة االستراتيجية مسثمة ب))

 .( عمى أداء السشعسةاالستراتيجي
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H4 اليهجد أثر ذو داللة احرائية لسسارسات القيادة االستراتيجية مسثمة ب) )الرقابة:

 التشعيسية(عمى أداء السشعسة .

 تع اجخاء اختبار االنحجار الخصي البديط لجراسة العبلقة بيغ السدتقل والتابع كسا يمي:

السدتقل )الخقابة التشطيسية(  بيغ الستغيخ والتفديخ ( داالت عبلقات االرتباط29ججوؿ )

 (أداء السشطسةوالتابع )

 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .494
a
 0.244 0.235 0.57446 

a. Predictors: (Constant), الرقابة االستراتٌجٌة 

والحي  لجيشا السقياس معامل التفديخ وأيزا %49.4 االرتباط قيستووىػ معامل  Rلجيشا السقياس 

عمى الستغيخ  24.4 في ىحا الشسػذج لو تأثيخ بسقجار لالستغيخ السدتقأف  يأ %  24.4قيستو 

 يفدخ  فأ( استصاع الرقابة االستراتٌجٌةمسا يعشي اف الستغيخ السدتقل )( أداء المنظمة) التابع

لى عػامل إوالباقي يعدى  ( Y)  (أداء السشعسةالتابع )مغ التغيخات الحاصمة في  فقط% 24.4

  خخى أ

 (أداء السشعسة( و )الخقابة االستخاتيجية( تحميل التبايغ لشسػذج الجراسة)  30ججوؿ )

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 8.838 1 8.838 26.782 .000
b
 

Residual 27.390 83 0.330     

Total 36.228 84       

a. Dependent Variable: االداء 

b. Predictors: (Constant), الرقابة االستراتٌجٌة 
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مقػة الجاللة اإلحرائية لعمى  التعخؼيسكغ مغ خبللو  حيث التبايغ,تحميل قيع  الججوؿيطيخ و 

  و معشػية الجاللة الحدابية )  F 26.7=التفديخية لمشسػذج ككل عغ شخيق احرائية 

Sig=0.000  مغ السعشػية الجاللة القياسية  أصغخ( وىيsig=0.05 الجاللة . مسا يؤكج

 دالة احرائيا . لشسػذج االنحجار مغ الشاحية االحرائية اإلحرائية 

الخقابة ت ومعامبلت االنحجار وداللتيا اإلحرائية لمستغيخ السدتقل ا( يبيغ  قيسة الثب31الججوؿ )

 أداء السشطسة التابع عمى الستغيخجية كاالستخاتي

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1.402 0.294   4.770 0.000 

الرقابة 
 االستراتٌجٌة

0.486 0.094 0.494 5.175 0.000 

a. Dependent Variable: االداء 

في ىحا الشسػذج حدب  الخقابة االستخاتيجيةبعج الستغيخ السدتقل ومغ خبلؿ الججوؿ نجج أف 
يػجج دالة احرائيا   Sig=0.000حيث قيستيا  Sig<0.05جالة السعشػية وال t=5.17نسػذج 

 إيجابي.لتقييع الخقابة االستخاتيجية أثخ 

 ف:ىي معادلة االنحجار السقجرةيسكغ وضع و  

(0.48)+1.40= االداء (الرقابة االستراتيجية)   

بسقجار وحجة واحجة يقابمو تدايج  الخقابة االستخاتيجيةتجؿ السعادلة الدابقة أف كل زيادة في تقييع 

 .أداء السشطسة تحقيق عمى   0.48بسقجار 

الرقابة نتيجة: يهجد أثر ذو داللة احرائية لسسارسات القيادة االستراتيجية مسثمة ب))

 .( عمى أداء السشعسةاالستراتيجية
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 الفرضية الرئيدية :

اليهجد أثر ذو داللة احرائية لسسارسات القيادة االستراتيجية مشفردة و/أو مجتسعة عمى أداء 

  السشعسة ( 

 (القٌادة االستراتٌجٌةالسدتقل ) بيغ الستغيخ والتفديخ االرتباط( داالت عبلقات 32ججوؿ )
 (أداء المنظمةوالتابع )

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .611
a
 0.373 0.365 0.52323 

a. Predictors: (Constant), ممارسات القٌادة االستراتٌجٌة 

والحي  لجيشا السقياس معامل التفديخ وأيزا %61.1 وىػ معامل االرتباط قيستو Rلجيشا السقياس 

عمى الستغيخ  37.3 في ىحا الشسػذج لو تأثيخ بسقجار لالستغيخ السدتقأف  يأ %  37.3قيستو 

 فأ( استصاع ممارسات القٌادة االستراتٌجٌةمسا يعشي اف الستغيخ السدتقل )( أداء المنظمة) التابع

لى إوالباقي يعدى  ( Y)  (أداء السشعسةالتابع )مغ التغيخات الحاصمة في  فقط% 37.3 يفدخ 

  خخى أعػامل 

 (أداء السشعسة( و )ممارسات القٌادة االستراتٌجٌة) ( تحلٌل التباٌن لنموذج الدراسة33جدول )

 ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 13.506 1 13.506 49.334 .000
b
 

Residual 22.722 83 0.274     

Total 36.228 84       

a. Dependent Variable: االداء 

b. Predictors: (Constant), ممارسات القٌادة االستراتٌجٌة 

مقػة اإلحرائية لالجاللة عمى  التعخؼيسكغ مغ خبللو  حيث التبايغ,تحميل قيع  الججوؿيطيخ و 

  و معشػية الجاللة الحدابية )  F 49.33=ية لمشسػذج ككل عغ شخيق احرائية كالتفديخ 
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Sig=0.000  مغ السعشػية الجاللة القياسية  أصغخ( وىيsig=0.05 الجاللة . مسا يؤكج

 دالة احرائيا . لشسػذج االنحجار مغ الشاحية االحرائية اإلحرائية 

( يبيغ  قيسة الثابت ومعامبلت االنحجار وداللتيا اإلحرائية لمستغيخ السدتقل 34الججوؿ )

 أداء السشطسة التابع عمى الستغيخمسارسات القيادة االستخاتيجية 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 0.663 0.322   2.061 0.042 

ممارسات 
القٌادة 
 االستراتٌجٌة

0.752 0.107 0.611 7.024 0.000 

a. Dependent Variable: االداء 

 

في ىحا الشسػذج  مسارسات القيادة االستخاتيجيةبعج الستغيخ السدتقل ومغ خبلؿ الججوؿ نجج أف 

دالة احرائيا   Sig=0.000حيث قيستيا  Sig<0.05جالة السعشػية وال t=7.02حدب نسػذج 

 إيجابي.لتقييع مسارسات القيادة االستخاتيجية يػجج أثخ 

 :ىي معادلة االنحجار السقجرةيسكغ وضع و  

(0.75)+0.66= االداء (مسارسات القيادة االستراتيجية)   

بسقجار وحجة واحجة  مسارسات القيادة االستخاتيجيةتجؿ السعادلة الدابقة أف كل زيادة في تقييع 

 .أداء السشطسة تحقيق عمى   0.75يقابمو تدايج بسقجار 

 نتيجة: يهجد أثر ذو داللة احرائية لسسارسات القيادة االستراتيجية عمى أداء السشعسة
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 الشتائج:7-2-3 -  

بعج تحميل بيانات الجراسة إحرائيا  تػصمت الباحثة إلى مجسػعة مغ الشتائج كاف مغ 

 أىسيا:

أضيخت نتائج الجراسة أف تقييع أفخاد عيشة الجراسة ألىسية الثقافة التشطيسية وضخورة  -

دة في تصبيقيا في الػزارة جاء ليؤكج أف كل زيادة في تصبيق الثقافة التشطيسية يقابمو زيا

العسل بذكل أكبخ عمى تصبيق الثقافة التشطيسية  أف الباحثةأداء السشطسة وبالتالي وججت 

 .لو أثخ كبيخ في فعالية أداء السشطسة لتعميع العالي في وزارة ا

أف تقييع أفخاد عيشة الجراسة لسفيـػ رأس الساؿ البذخي جاء بذكل  كسا تبيغ مغ الشتائج -

عاؿ ليؤكج أيزا  أف كل زيادة في تقييع رأس الساؿ البذخي يقابمو زيادة في أداء وفاعمية 

 بلىتساـ بخأس الساؿ البذخي.ممّحة ل ضخورةبخأي الباحثة أف ىشاؾ يعشي  مساالػزراة 

أضيخت نتائج الجراسة أف تقييع أفخاد عيشة الجراسة لمسفيػـ الثالث مغ مفاىيع القيادة  -

االستخاتيجية وىػ الترػر االستخاتيجي جاء ليؤيج وجػد أىسية بالغة لخسع ترػر 

ضع ترػر استخاتيجي عمى ضخورة و  وىحا يؤكجاستخاتيجي لمػزارة الحي يديج بجوره أداءىا 

 واضح .

أف تقييع أفخاد عيشة الجراسة لمخقابة التشطيسية في الػزارة جاء بذكل  أوضحت الشتائج -

ايجابي مسا يؤكج عمى أف تصبيق الخقابة االستخاتيجية في الػزارة مغ قبل السعشييغ سيؤدي 

أىسية الباحثة  زيادة أداء الػزارة ككل,لحلظ تخى  إلى زيادة في أداء العامميغ وبالتالي

 تصبيق الخقابة االستخاتيجية في كافة مجيخيات وأقداـ الػزارة .
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وقج أضيخت معطع الجراسات الدابقة اتفاؽ مع أثخ مسارسات القيادة االستخاتيجية متسثمة في  

رحيسة ,  2017 الزبلعيغالثقافة التشطيسية والترػر االستخاتيجي في أداء السشطسة ومشيا )

 .Gabaldon &other ,2018, (Sani,Abdulkader,D.2012 ,2006,سميصيغ 2012

كسا أضيخت الجراسات الدابقة اتفاؽ مع أثخ مسارسات القيادة االستخاتيجية متسثمة في الخقابة 

,  Akhtar,Ding,Ge,2008)التشطيسية ورأس الساؿ البذخي في أداء السشطسة ومشيا

Shahzad,et,al,2008 , ,2010نػر تبيجي ,دمحم  ,2010حاجي حدغ) . 
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 :سقترحاتال - 8-2-3

 سقتخحاتحثة الستشتاج  مجسػعة مغ الخمرت الباثق مغ الشتائج فقج ححيث أف السقتخحات تشب 
كاف  قيادات االستخاتيجية في الػزارةالخاصة بجػىخ السػضػع بسا يديع في تعجيل وتقػيع أداء ال

مغ أىسيا دعع القيادة االستخاتيجية لؤلفكار الججيجة السقتخحة مغ قبل السػضفيغ وتخكيد ىحه 
 القيادات عمى ضخورة اختيار السػضفيغ وتخقيتيع اعتسادا  عمى الكفاءة والخبخة الستػفخة لجييع .

لى أعمى كحلظ تذجيع السجراء لمسػضفيغ لمقياـ بجورات تجريبية بذكل مدتسخ لزساف الػصػؿ إ
مدتػيات السعخفة في التكشػلػجيا والتصػر الػضيفي وذلظ مغ خبلؿ إحجاث وحجات تجريب 

 وتصػيخ في الػزارة أو العسل عمى تفعيميا في حاؿ وجػدىا .

تػجيو السجراء لفخؽ العسل السػجػدة إلنجاز األعساؿ كفخيق واحج بعيجا  عغ  ي زخور ال أنو مغكسا 
عي إلثارة روح السشافدة بيشيع مغ خبلؿ اعصاء مكافآت وحػافد التسييد أو السحدػبيات والد

أنو مغ األىسية بسكاف أف يتع إخزاع القيادات العميا في بجعيغ مشيع .ىحا و تتشاسب مع عسل الس
الػزارة لجورات تػضح ماىية القيادة االستخاتيجية ومكػناتيا ككل,حيث مغ خبلليا يتشبو السجراء 

دورا  في وضع أىجاؼ الستسثل بالسػضفيغ ويتجو انتباىيع إلى إعصائيع  إلى أىسية العشرخ البذخي 
 الػزارة والدعي الجاد لتصبيقيا . 

وأخيخا  تجج الباحثة ضخورة تصبيق اإلدارة العميا في الػزارة لمخقابة مسا يداعج بجوره عمى رفع 
السػضفيغ والعسل عمى  مدتػى األداء وتدخيعو واألخح بعيغ االعتبار لكافة السقتخحات السقجمة مغ

تصبيقيا ,إضافة  لحلظ تحقيق العجالة في تػزيع العسل كل بحدب مؤىبلتو وخبختو واختراصو 
 تصبيقا  لسبجأ "الخجل السشاسب في السكاف السشاسب" 
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 : الدراسات السقترحة – 8-2-3

 دور رأس الساؿ البذخي في تصػيخ أداء الػزارات في سػرية  . -
 التشطيسية في بشاء قيادات الرف الثاني في الػزارات الدػرية .أىسية الثقافة  -
عبلقة الخقابة التشطيسية ودورىا في تحديغ األداء الػضيفي وأثخىا عمى أداء الػزارات  -

 الدػرية .
تعسيق مفيـػ مسارسات القيادة االستخاتيجية وأىسيتو في تصػيخ أداء الػزارات تحجيج أثخ  -

 الدػرية .
الترػر االستخاتيجي في وضع الخصط السدتقبمية اليادفة النجاح عسل الػزارات أىسية  -

 الدػرية . 
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 (1ملحق رقم)

 

 االستبانة 

 

 ........................ المحترمة/ المحترم.....حضرة  السٌدة/ السٌد .....................

 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 

  الموضوع /تعبئة استبانة

 تحٌة ملإها االحترام أقدمها لسٌادتكم 

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "أثر ممارسات القٌادة االستراتٌجٌة فً أداء المنظمة )دراسة 

" وذلك الستكمال متطلبات الحصول على -االدراة المركزٌة–وزارة التعلٌم العالً –حالة عملٌة 

 درجة الماجستٌر تخصص إدارة األعمال 

ٌب على أسئلة هذه االستبانة, علماَ بؤن وكونك أحد موظفً وزارة التعلٌم فؤنت أفضل من ٌج

 اجابتك ستحظى بالسرٌةالتامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعلومات الشخصٌة  -

 )   ( أنثى                                        )   ( ذكر       الجنس :    -0
 

  45-36)  (               35-86)  (                85العمر: )  ( أقل من  -8
 
 55)  ( اكثر من                                            45-55)  (         

 
 )  ( تعلٌم ثانوي    )  ( شهادة جامعٌة    )  ( اقل من تعلٌم ثانوي      لعلمً : المإهل ا -3

 )  ( دكتوراه                                )  ( ماجستٌر                      
 )  ( معاون مدٌر               )  ( موظف    )  ( مدٌر             المركز الوظٌفً :  -4

 
    06-00)  (من      01-6)  ( من          5اجمالً سنوات الخبرة : )  (أقل من  -5

 

 81)  ( أكثرمن     81-07)  ( من                              
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أتفق 
 ال اتفق محاٌد  اتفق بشدة 

ال اتفق 
 بشدة 

           البعد االول: الثقافة التنظٌمٌة  

           توجد سٌاسات وإجراءات مكتوبة تحدد سٌاسة الوزراة  1

           ٌتوفر المناخ المناسب لتنفٌذ خطط الوزارة  2

           ٌستطٌع العاملون أخذ المبادرة بحرٌة 3

           تشجٌع الوزارة لالفكار الجدٌدة  4

           ٌتم اختٌار الموظفٌن وترقٌتهم على اساس الكفاءة والخبرة  5

           تستخدم االدارة العلٌا المنافسة البناءة بٌن االدارات لزٌادة االداء 6

           تإمن االدارة العلٌا بؤن الثقافة التنظٌمٌة نظام متغٌر ٌستجٌب للمتغٌرات  7

           تعمل االدارة العلٌا على ترسٌخ الوالء واالنضباط فً العمل  8

           تخفف االدارة العلٌا من الضغط النفسً الناتج عن الفشل  9

           تمتلك االدارة العلٌا االرادة والقدرة على مواكبة التطورات الخارجٌة  10

           تمتلك االدارة العلٌا خبرات كثٌرة ومتنوعة  11

           توجد برامج متخصصة لتطوٌر مهارات القٌادات العلٌا فً الوزارة  12

           ٌتمتع العاملون بمعارف ومهارات وقدرات متنوعة  13

           ٌتم تطوٌر المهارات لدى العاملٌن بشكل مستمر  14

15 
للمكافآت المادٌة والمعنوٌة األثر االكبر فً المحافظة على االفراد 

           المبدعٌن 

           البعد الثانً: رأس المال البشري  

           ٌتوفر لدى الموظفٌن المعارف الالزمة ألداء مهامهم بؤفضل وجه 16

17 

القدامى  ٌتشارك الموظفون فً المعرفة من خالل ما ٌقدمه الموظفون
           من خبرات الزمة للموظفٌن الجدد

18 
ٌشعر الموظفون بالحاجة للبحث عن المعرفة الالزمة ألداء مهامهم 

           بالشكل المطلوب 

19 
ٌمتلك الموظفون المعرفة التامة والمحدثة عن الخدمات والقرارات التً 

           تصدرها الوزارة 

20 

ٌسعى المدراء الى تحوٌل المعارف التً ٌمتلكها الموظفون الى برامج 
           تنفٌذ كفوءة 

21 
ٌسعى المدراء الى  تحفٌز الموظفٌن على التطوٌر والتغٌٌر بشكل 

           مستمر 

           تعزز االدارة العلٌا مبدأ تفوٌض السلطة للمستوٌات االدارٌة االقل  22

           تمنح الوزارة مكافآت فردٌة وجماعٌة لرفع االداء  23

24 
تسهم الخبرة العملٌة التً ٌمتلكها الموظفون فً تقدٌم حلول متمٌزة 

           للمشكالت التً تواجههم فً العمل 

           البعد الثالث:الرؤٌة اوالتصور االستراتٌجً  

           التعلٌم العالًٌوجد رإٌة طوٌلة االجل لوزارة  25

           تقوم الوزارة بتطبٌق السٌاسات المنبثقة من الرإٌة  26
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 هل لدٌك ماتود اضافته :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولكم جزٌل الشكر

 

           تتسم رإٌة الوزارة بالمرونة والقابلٌة للتجدٌد  27

           تسعى الوزارة ممثلة بالمدراء لكسب والء الموظفٌن لصوراتها ورإٌتها 28

           توازن الرإبة بٌن االحتٌاجات المرحلٌة والرإٌة المستقبلٌة  29

30 

تستفٌد الوزارة من تجارب الوزارات المحلٌة والعربٌة والدولٌة فً 
           تحدٌد توجهها المستقبلً   

           ٌوجد تحدٌد واضح لسلطات ومسإولٌات كافة موظفً الوزارة  31

           ٌبدي فٌها الجمٌع اقتراحاتهم ورأٌهم بحرٌة بوجد بٌئة مناسبة 32

           ٌوجد تشجٌع من مدراءالمدٌرٌات على العمل كفرٌق واحد  33

           ٌتم دعم العالقات االنسانٌة كؤسلوب الداء العمل  34

           ٌشارك الموظفون فً وضع اهداف الوزارة  35

           ٌوجد مرونة فً اتباع تعلٌمات واجراءات العمل  36

           ٌوجد تسلسل وظٌفً واضح 37

           هناك عدالة فً توزٌع العمل على الموظفٌن  38

           تلقى اي محاولة تطوٌر ذاتً على دعم السلطة االعلى 39

           البعد الرابع : الرقابة االستراتٌجٌة  

           تلتزم بتنفٌذ القوانٌن الصادرة عن الوزراة بدقة   40

           التطبٌق الصارم للقوانٌن ٌزٌد من سرعة االداء   41

           ٌستخدم المدٌرالرقابة كؤداة ضغط على الموظف والحط من قٌمته  42

           ٌتم اخضاع المدراء للتقٌٌم كما هو مطبق على الموظفٌن  43

           تتوفر الٌات رقابة واضحة فً الوزارة  44

           ٌتجنب الموظفون الوقوع فً نفس االخطاء عند اداء اعمالهم 45

 

           داء: األخامسالبعد ال

           تساعد برامج التدرٌب والتطوٌر فً خفض معدل الدوران الوظٌفً 46

 لزٌادة أداء المنظمة  ٌوجد وحدة تدرٌب فً الوزارة 47
           ٌساهم التخصص فً العمل على تحقٌق رضا الموظفٌن   48     

           ٌإثر تباٌن واختالف فً قٌم وعادات ولغة الموظفٌن سلبا على االداء 49

           ٌتم تقٌٌم اداء الموظفٌن بموضوعٌة وواقعٌة  50
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 (8ملحق رقم)

 فً صورتها النهائٌةاالستبانة 

 

 ........................ المحترمة/ المحترم.....حضرة  السٌدة/ السٌد .....................

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 

  الموضوع /تعبئة استبانة

 تحٌة ملإها االحترام أقدمها لسٌادتكم 

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "أثر ممارسات القٌادة االستراتٌجٌة فً أداء المنظمة )دراسة 

" وذلك الستكمال متطلبات الحصول على -االدراة المركزٌة–وزارة التعلٌم العالً –حالة عملٌة 

 درجة الماجستٌر تخصص إدارة األعمال 

ٌب على أسئلة هذه االستبانة, علماَ بؤن وكونك أحد موظفً وزارة التعلٌم فؤنت أفضل من ٌج

 اجابتك ستحظى بالسرٌةالتامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شخصٌة المعلومات ال -

 )   ( ذكر                                            )   ( أنثى  الجنس :     -0
 

  45-36)  (               35-86)  (                85العمر: )  ( أقل من  -8
 

 55)  ( اكثر من                                            45-55)  (         

 
 )  ( تعلٌم ثانوي    )  ( شهادة جامعٌة    )  ( اقل من تعلٌم ثانوي      المإهل العلمً :  -3

 )  ( دكتوراه                                )  ( ماجستٌر                      
 )  ( معاون مدٌر               )  ( موظف    )  ( مدٌر             المركز الوظٌفً :  -4

 
 0-00)  (من    01-6)  ( من          5قل من )  (أاجمالً سنوات الخبرة :  -5
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 81)  ( أكثرمن     81-07)  ( من                                

    
أتفق 
 ال اتفق محاٌد  اتفق بشدة 

ال اتفق 
 بشدة 
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           البعد االول: الثقافة التنظٌمٌة  

           توجد سٌاسات وإجراءات مكتوبة تحدد سٌاسة الوزراة  1

           ٌتوفر المناخ المناسب لتنفٌذ خطط الوزارة  2

           ٌستطٌع العاملون أخذ المبادرة بحرٌة 3

           تشجٌع الوزارة لالفكار الجدٌدة  4

           ٌتم اختٌار الموظفٌن وترقٌتهم على اساس الكفاءة والخبرة  5

           البناءة بٌن االدارات لزٌادة االداء تستخدم االدارة العلٌا المنافسة 6

           تإمن االدارة العلٌا بؤن الثقافة التنظٌمٌة نظام متغٌر ٌستجٌب للمتغٌرات  7

           تعمل االدارة العلٌا على ترسٌخ الوالء واالنضباط فً العمل  8

           تخفف االدارة العلٌا من الضغط النفسً الناتج عن الفشل  9

           تمتلك االدارة العلٌا االرادة والقدرة على مواكبة التطورات الخارجٌة  10

           تمتلك االدارة العلٌا خبرات كثٌرة ومتنوعة  11

           توجد برامج متخصصة لتطوٌر مهارات القٌادات العلٌا فً الوزارة  12

           ٌتمتع العاملون بمعارف ومهارات وقدرات متنوعة  13

           ٌتم تطوٌر المهارات لدى العاملٌن بشكل مستمر  14

15 
للمكافآت المادٌة والمعنوٌة األثر االكبر فً المحافظة على االفراد 

           المبدعٌن 

           البعد الثانً: رأس المال البشري  

           لدى الموظفٌن المعارف الالزمة ألداء مهامهم بؤفضل وجهٌتوفر  16

17 

ٌتشارك الموظفون فً المعرفة من خالل ما ٌقدمه الموظفون القدامى 
           من خبرات الزمة للموظفٌن الجدد

18 
ٌشعر الموظفون بالحاجة للبحث عن المعرفة الالزمة ألداء مهامهم 

           بالشكل المطلوب 

19 
ٌمتلك الموظفون المعرفة التامة والمحدثة عن الخدمات والقرارات التً 

           تصدرها الوزارة 

20 

ٌسعى المدراء الى تحوٌل المعارف التً ٌمتلكها الموظفون الى برامج 
           تنفٌذ كفوءة 

21 
ٌسعى المدراء الى  تحفٌز الموظفٌن على التطوٌر والتغٌٌر بشكل 

           مستمر 

           تعزز االدارة العلٌا مبدأ تفوٌض السلطة للمستوٌات االدارٌة االقل  22

           تمنح الوزارة مكافآت فردٌة وجماعٌة لرفع االداء  23

24 
تسهم الخبرة العملٌة التً ٌمتلكها الموظفون فً تقدٌم حلول متمٌزة 

           للمشكالت التً تواجههم فً العمل 

           البعد الثالث:الرؤٌة اوالتصور االستراتٌجً  

           ٌوجد رإٌة طوٌلة االجل لوزارة التعلٌم العالً 25

           تقوم الوزارة بتطبٌق السٌاسات المنبثقة من الرإٌة  26

           تتسم رإٌة الوزارة بالمرونة والقابلٌة للتجدٌد  27
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 هل لدٌك ماتود اضافته :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولكم جزٌل الشكر

 

           ممثلة بالمدراء لكسب والء الموظفٌن لصوراتها ورإٌتهاتسعى الوزارة  28

           توازن الرإبة بٌن االحتٌاجات المرحلٌة والرإٌة المستقبلٌة  29

30 

تستفٌد الوزارة من تجارب الوزارات المحلٌة والعربٌة والدولٌة فً 
           تحدٌد توجهها المستقبلً   

           ٌوجد تحدٌد واضح لسلطات ومسإولٌات كافة موظفً الوزارة  31

           بوجد بٌئة مناسبة ٌبدي فٌها الجمٌع اقتراحاتهم ورأٌهم بحرٌة 32

           ٌوجد تشجٌع من مدراءالمدٌرٌات على العمل كفرٌق واحد  33

           ٌتم دعم العالقات االنسانٌة كؤسلوب الداء العمل  34

           ٌشارك الموظفون فً وضع اهداف الوزارة  35

           ٌوجد مرونة فً اتباع تعلٌمات واجراءات العمل  36

           ٌوجد تسلسل وظٌفً واضح 37

           هناك عدالة فً توزٌع العمل على الموظفٌن  38

           تلقى اي محاولة تطوٌر ذاتً على دعم السلطة االعلى 39

           البعد الرابع : الرقابة االستراتٌجٌة  

           تلتزم بتنفٌذ القوانٌن الصادرة عن الوزراة بدقة   40

           التطبٌق الصارم للقوانٌن ٌزٌد من سرعة االداء   41

           ٌستخدم المدٌرالرقابة كؤداة ضغط على الموظف والحط من قٌمته  42

           ٌتم اخضاع المدراء للتقٌٌم كما هو مطبق على الموظفٌن  43

           تتوفر الٌات رقابة واضحة فً الوزارة  44

           ٌتجنب الموظفون الوقوع فً نفس االخطاء عند اداء اعمالهم 45

 

           داء: األخامسالبعد ال

           معدل الدوران الوظٌفًتساعد برامج التدرٌب والتطوٌر فً خفض  46

 لزٌادة أداء المنظمة  ٌوجد وحدة تدرٌب فً الوزارة 47
           ٌساهم التخصص فً العمل على تحقٌق رضا الموظفٌن   48     

           ٌإثر تباٌن واختالف فً قٌم وعادات ولغة الموظفٌن سلبا على االداء 49

           ٌتم تقٌٌم اداء الموظفٌن بموضوعٌة وواقعٌة  50


