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 ملخص 
-بسكرة–التجهيز والنسيج لدى مؤسسة  أمناط القيادة يف التفكري اإلسرتاتيجي تناولت هذه الدراسة مسامهة

TIFIB-  عالقة بني وتوضيح الأمناط القيادة يف التفكري اإلسرتاتيجي  مسامهة التعرف على مدىحيث هدفت إىل
حيث مت توزيع إطار،  31وقد قمنا بتحديد جمتمع الدراسة من خالل إجراء مسح شامل لإلدارة العليا املتكونة من  ،املتغريين

 ستخدام املنهج الوصفي التحليلي للوصول إىل نتائج  الدراسة.إمت ،كما  30سرتجعت منها إو ستمارة عليهم اإل
، إذ وجدان إلمناط القيادة يف التفكري اإلسرتاتيجي ةالنتائج اليت خلصت هلا الدراسة هي أن هناك مسامه أهمومن 

كما أوضحت الدراسة املتمثل يف التفكري اإلسرتاتيجي  و  تغري التابعمن التباين يف امل %46.6نسبته  تفسر ماأمناط القيادة أن 
 (اخلربة، املوقع اإلدارياجلنس، العمر، املؤهل العلمي، سنوات )عدم وجود فروق إحصائية بني متغريات الشخصية والوظيفية

 .أمناط القيادة والتفكري اإلسرتاتيجيو 
 الكلمات املفتاحية: أمناط القيادة، منط القيادة التبادلية، منط القيادة التحويلية، التفكري اإلسرتاتيجي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 

This study examined the contribution of leadership styles in the strategic thinking 

of processing and textile Foundation -biskrh- TIFIB-, which aimed to identify the extent 

of the contribution of leadership patterns in strategic thinking and clarify the 

relationship between two variables, and we have identified the study community 

through a comprehensive survey of senior management consisting of 31 framework, 

where the form was distributed to them and recovered 30 of them, as was the use of 

descriptive and analytical approach to get to the results of the study. 

Among the most important findings of her study is that there is a contribution to 

the driving patterns in strategic thinking, as we found that driving patterns explain what 

accounted for 46.6% of the variation in the and of strategic thinking variable as the 

study found no statistically significant differences between personal and functional 

variables (sex, age, educational qualification, years of experience, the administrative 

location) and patterns of leadership and strategic thinking. 

Key words: Leadership Styles, reciprocity leadership style, transformational 

leadership style, strategic thinking. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة

واحدة من أهم اإلحتياجات يف عصران احلايل، لكوهنا عملية سيكولوجية لتوجيه املرؤوسني والتأثري يف تعد القيادة  

مهما ترتكز عليه خمتلف النشاطات يف أفكارهم وسلوكهم والتنسيق بينهم لتحقيق أهداف معينة.كما تشكل القيادة حمورا 

إرتفاع مستوى املخاطرة كذلك  .املنظمة، لذلك حضت ابإلهتمام الكبري من قبل الباحثني إبعتبارها األهم يف جمال اإلدارة

 الذي التفكري اإلسرتاتيجيمن بينها إىل ضرورة إجياد أساليب جديدة يف التفكري،  تها أدييف إختاذ القرارات وضخامة تكلف

،  لتنفيذ املرن هلذه اإلسرتاتيجياتمع حتقيق ا عن طريق وضع إسرتاتيجيات فاعلة ميكننا من مواجهة التحدايت العاملية واحمللية

أجرب املسؤولني وقادة املنظمات ما  وهذا معقدة.على القدرة التنافسية للمنظمة يف ظل ظروف بيئية متغرية و أيضا فا  كما حي

تحقيق ذلك البد من وجود ليف البيئة املعاصرة على التفكري والتصرف إسرتاتيجيا، وإختاذ القرارات بطرق وأساليب جديدة. و 

 فشلها.عامل الرئيسي يف جناح املنظمات و منط قيادي معني الذي يعد ال

ن دراسة إجتاهات املنظمة م ميكن حيثالتفكري اإلسرتاتيجي هو أحد أهم األساليب املعاصرة يف إدارة املنظمات ف

اليت ميكن أن يكون هلا أمهية كبرية يف حتديد مستقبل املنظمة، ختيارات على أساس وضعها احلايل و حتديد اإلالعمل البديلة و 

 اإلبداع، كما ميكن أيظاعن طريق إستخدام اإلبتكار و خلطة اإلسرتاتيجية حيث يساعد هذا النوع من التفكري يف صياغة ا

 مة.مر الذي يضمن إستمرارية املنظأتمني التعامل معها بشكل دائم، األقادة املنظمات من حتديد الفرص والتهديدات و

يهم احلس اإلسرتاتيجي لد تعميق كيف يفكرون إسرتاتيجيا و املسؤولنيحقيق ذلك البد أن يتعلم املدير والقائد و لتو 

 حتت محايته.حتت سقف التفكري اإلسرتاتيجي و  واضحة ةلتكوي لديهم القدرة على تكوين رؤية إسرتاتيجي

 

 

 

 

 إشكالية الدراسة :  



 نصيغ، مما جيعلنا يف تساهم يف التفكري اإلسرتاتيجيتوضيح كأمناط القيادة و  من خالل هذه الدراسة سنحاول التعرف على

 إشكالية الدراسة على النحو التايل: 

 هل تساهم أمناط القيادة يف التفكري اإلسرتاتيجي؟

 تقتضي معاجلة هذه اإلشكالية طرح جمموعة من لتساؤالت الفرعية التالية:و 

 هل تساهم القيادة التحويلية يف التفكري اإلسرتاتيجي؟ -1

 هل تساهم القيادة التبادلية يف التفكري اإلسرتاتيجي؟ -2

 يات الدراسة:فرض 

 الفرضية الرئيسية األوىل 

 مايلي:األوىل في ية الرئيسية تتمثل الفرض 

ال توجد مسامهة ذات داللة إحصائية ألمناط القيادة يف التفكري اإلسرتاتيجي مبؤسسة حمل الدراسة عند مستوى "

(0.05=α) 

 :الفرضيات الفرعية 

توجد مسامهة ذات داللة إحصائية لنمط القيادة التحويلية يف التفكري اإلسرتاتيجي مبؤسسة حمل الدراسة عند  ال .1

 (.α=0.05مستوى الداللة)

ال توجد مسامهة ذات داللة إحصائية لنمط القيادة التبادلية يف التفكري اإلسرتاتيجي مبؤسسة حمل الدراسة عند  .2

 (.α=0.05مستوى الداللة)

 

 

 ة الرئيسية الثانية :الفرضي 

لدراسة تعزى للمتغريات ال توجد فروق ذو داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى أمناط القيادة للمؤسسة حمل ا"

 "(.α=0.05املوقع اإلداري( عند مستوى داللة ) ،الشخصية والوظيفية )اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة

  الثالثة :الفرضية الرئيسية 



للمؤسسة حمل الدراسة تعزى  اإلسرتاتيجيجتاهات املبحوثني حول مستوى التفكري إال توجد فروق ذو داللة إحصائية يف "

املوقع اإلداري( عند مستوى داللة  ،الوظيفية )اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، سنوات اخلربةغريات الشخصية و للمت

(0.05=α") 

 :أهداف الدراسة 

 هتدف هذه الدراسة إىل:   

 التفكري اإلسرتاتيجي.أساليب و التعرف على مفهوم  -

 مزااي التفكري اإلسرتاتيجي التعرف على خصائص و  -

 مناطها.أماهية القيادة و التعرف على  -

 وظائفها.التعرف على نظرايت القيادة و  -

 مناط القيادة ابلتفكري االسرتاتيجي.أالتعرف على عالقة  -

 :أمهية الدراسة 

 مهية الدراسة يف جانبني:أتتمثل 

 يةلممهية العاأل اجلانب األول:

لتزام ابلتفكري ضرورة اإلالقيادة والتفكري االسرتاتيجي و  مهيةأ، حول دم هذه الدراسة معلومات ومعارفتق -

 من قبل القادة. اإلسرتاتيجي

ليه خمتلف النشاطات حمورا مهما ترتكز عهي القيادة اليت تشكل ابلغي األمهية يف وقتنا احلاضر و مجع بني متغريين  -

دارة املنظمات كونه ميثل أداة إساليب املعاصرة يف كذلك التفكري اإلسرتاتيجي الذي يعد أحد أهم األيف املنظمة و 

 لصناعة املستقبل. 

 اجلانب الثاين: االمهية العلمية 

 التفكري اإلسرتاتيجي.سات يف موضوع الدراحيوية هذه الدراسة والندرة النسبية يف البحوث و  -

تعد هذه الدراسة مكملة للدراسات املقرتحة يف جمال التفكري االسرتاتيجي من خالل كشف واقع التفكري  -

 االسرتاتيجي، لدي املنظمات يف ظل وجود أمناط مسامهة يف فعاليته. 



 :منوذج الدراسة 

 ضع النموذج التايل:كذا متغريات الدراسة حاولنا و من خالل ما تقدم و 

 املتغري املستقل                                                          املتغري التابع           

 

 

 

 

 

 ملصدر : من إعداد الطالبةا

 

 :منهجية الدراسة 

على املنهج الوصفي التحليلي، حبيث قمنا  عتمدانإ ،من عدمها إثبات صحة الفرضياتلإلجابة على إشكالية الدراسة و  

ابإلضافة اىل أسلوب دراسة حالة، كما قمنا .....نرتنتأ، مذكرات، مواقع علومات من خمتلف املصادر كالكتبجبمع امل

 بسكرة. –النسيج مؤسسة التجهيز و  إبستخدام اإلستمارة كوسيلة جلمع املعلومات من عينة الدراسة املتمثلة يف موظفي

 لدراسة:هيكل ا 

 ، كمايلي:ثالث فصول وخامتةو  على خطة اشتملت على مقدمة عامة  إلجناز هذا البحث مت اعتماد

  :الفرضيات كما مت التعرض إلضافة اىل التساؤالت الفرعية و مت فيها طرح اإلشكالية اجلوهرية للدراسة ابمقدمة

 هداف املوضوع.أل

  :هم احملاور الرئيسية املتعلقة هبذا أيناقش عموميات حول التفكري اإلسرتاتيجي حيث يتناول الفصل األول

 أهم أساليب التفكري اإلسرتاتيجي. التفكري اإلسرتاتيجي اىلتفكري و املوضوع بدءا مباهية ال



 :تناولنا ول ، ففي املبحث األاىل مبحثنيا النمط القيادي حيث قسمخصص لدراسة القيادة و  الفصل الثاين

أم املبحث الثاين تناولنا فيه  ،ة اىل مبادئ القيادة وأمهيتها وعناصرهاالنمط القيادي ابإلضافماهية القيادة و 

 لتفكري اإلسرتاتيجي اب، كما تطرقنا اىل عالقة أمناط القيادة رايت القيادة ووظائفها وأمناطهاظن

  :يناقش اإلطار  نب النظري على الواقع ، كماخصص لدراسة امليدانية كمحاولة إسقاط اجلاالفصل الثالث

 إختبار الفرضيات الدراسة.املنهجي للدراسة و 

 : الدراسات السايقة 

 دراسات متعلقة ابلتفكري اإلسرتاتيجي 

:" التفكري االسرتاتيجي و دوره يف تطوير قيادات االمن  ( بعنوان2009دراسة: محزة يوسف سليمان ديب ) .1

  ماجستري قسم علوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.رسالة الوقائي الفلسطيين".

 حيث هدفت هذه الدراسة إىل:  

 التعرف على مدى توافر مهارات التفكري االسرتاتيجي لدى قادة األمن الوقائي الفلسطيين. -

 الوقائي الفلسطيين.بيان دور و أمهية التفكري اإلسرتاتيجي يف تطوير قادة االمن  -

اليت حتول دون تطبيق التفكري اإلسرتاتيجي على مستوى القيادي يف أمن و وأكثرها أتثريا الوقوف على ابرز معوقات  -

  الوقائي الفلسطيين.

 توصلت هذه الدراسة اىل النتائج التالية:و 

كشفت النتائج وجود القيادات األمنية، و م جدا يف تطوير ن للتفكري االسرتاتيجي دور مهأيرى قادة االمن الوقائي  -

 تسعة أدوار للتفكري اإلسرتاتيجي مهمة جدا لتطوير القيادات األمنية.

سنوات اخلربة فيما يتعلق بدور التفكري ة، املوقع اإلداري و بتغريات الرتهناك تقارب بني وجهات نظر القادة تبعا مل -

 مهيته يف تطوير القيادات األمنية.أو اإلسرتاتيجي 

الدراسات العليا املؤهل العلمي درجة بكالوريوس و  توجد فروق ذو دالة إحصائية تبعا ملتغري املؤهل العلمي أظهرت ان -

 و اقل.أعلى ممن لديهم دبلوم متوسط أتتوفر لديهم مهارات التفكري االسرتاتيجي بدرجة 



داء اإلدارة العليا يف املنظمات غري أثر التفكري اإلسرتاتيجي على أ( بعنوان: " 2013دراسة: هنال شفيق العشي ) .2

رسالة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة احلكومية العاملة يف جمال التأهيل يف قطاع غزة " 

 اإلسالمية ،غزة.

 هدفت هذه الدراسة اىل: 

احلكومية العاملة يف جمال التعرف على بعض عوامل التفكري اإلسرتاتيجي لدى اإلدارة العليا يف املنظمات غري  -

 التأهيل يف قطاع غزة.

معرفة عالقة التفكري اإلسرتاتيجي مبستوى أداء اإلدارة العليا يف املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال التأهيل يف  -

 قطاع غزة.

 أهيل بقطاع غزة.التعرف على واقع األداء احلايل لإلدارة العليا يف املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الت -

 حيث توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:

 .%79.51يف قطاع غزة بنسبة تتوفر عوامل التفكري اإلسرتاتيجي لدي اإلدارة العليا يف املنظمات غري احلكومية  -

حول أثر التفكري اإلسرتاتيجي على أداء  وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني مستوايت إستجاابت املبحوثني -

 اإلدارة العليا يف املنظمات غري احلكومية يف قطاع غزة.

( بعنوان: " واقع التفكري اإلسرتاتيجي لدي مديري املدارس 2010بن على بن فايز الشهريي ) دراسة: حممد .3

اململكة العربية  اإلدارة الرتبوية، جامعة أم القرى،يف رسالة ماجسرت  األهلية مبدينة الطائف".احلكومية و  سالثانوية مبدار 

 السعودية.

 هدفت هذه الدراسة إىل :

األهلية يري املدارس الثانوية احلكومية و على درجة ممارسة معوقاته لدي مدمناط التفكري اإلسرتاتيجي، و أالتعرف على  -

 مبدينة الطائف.

 توصلت هذه الدراسة اىل النتائج التالية:

خارجية لدي مديري املدارس الثانوية مبدينة الطائف كانت كري اإلسرتاتيجي التنظيمية والشخصية و التفمعوقات  -

 .كبريةبدرجة



مبدينة الطائف كانت بدرجة تقييم االوضاع احلالية من ممارسات التفكري اإلسرتاتيجي لدي مديري املدارس الثانوية  -

 متوسطة.

ة ، أما منط التفكري مديري املدارس الثانوية مبدينة الطائف لنمط التفكري الشمويل كانت بدرجة كبري  إمتالك -

 .التشخيصي ومنط التخطيطي كانت بدرجة قليلةالتجريدي و 

 دراسات متعلقة ابلقيادة 

ري املدارس مناط القيادية والسمات الشخصية ملدي( بعنوان:" األ2008نواف بن سفر بن مفلح العتييب )دراسة:  .1

رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبويةو التخطيط، جامعة أم القرى،  عالقتها ابلروح املعنوية للمعلمني مبحافظة الطائف".و 

 اململكة العربية السعودية.

 هدفت هذه الدراسة اىل:

 توزيع السمات الشخصية ملديري املدارس املتوسطة مبحافظة الطائف.و التعرف على أمناط القيادة  -

 التعرف على مستوى الروح املعنوية لدى املعلمني يف املرحلة املتوسطة مبحافظة الطائف. -

توسطة التعرف على النمط القيادي الذي يفسر أكرب قدر من تباين مستوى الروح املعنوية لدي معلمي املدارس امل -

 التعليم مبحافظة الطائف.ابإلدارة العامة للرتبية و 

 نتائج التالية:توصلت هذه الدراسة اىل ال

بني الروح املعنوية لدى املعلمني يف ية لدى مديري املدارس املتوسطة و هناك عالقة إرتباطية قوية بني األمناط القياد -

 املرحلة املتوسطة.

لدى مديري املدارس املتوسطة و بني الروح املعنوية لدى املعلمني يف السمات الشخصية هناك عالقة إرتباطية بني  -

 توسطة.املرحلة امل

ائدة لدي مديري املدارس اخلاصة الس ( بعنوان: " األمناط القيادي2012) موافق أمحد شحادة العجارمةدراسة:  .2

القيادة " رسالة ماجستري يف اإلدارة و عالقتها مبستوي جودة التعليم من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة عاصمة عمانو 

 الرتبوية، جامعة الشرق األوسط/ عمان.

 الدراسة اىل: هدفت هذه



 التعرف على االمناط القيادية السائدة لدى مديري املدارس اخلاصة من وجهة نظر املعلمني . -

 التعرف على مستوى جودة التعليم يف املدارس اخلاصة التابعة حملافظة عاصمة عمان من وجهة نظر املعلمني. -

 توصلت هذه الدراسة اىل النتائج التالية:

رسون األمناط القيادية الثالثة  حمافظة عاصمة عمان ، يرون أن مديري املدارسهم ميامعلمي املدارس اخلاصة يف -

 النمط احلر بدرجة متوسطة.النمط الدميقراطي و و واملتمثلة يف النمط االوتوقراطي 

 كان بدرجة متوسط.من وجهة نظر املعلمني يف املدارس اخلاصة التابعة حملافظة عاصمة عمان   مستوى جودة التعليم -

 :تعليق على الدراسات السابقة 

ذلك نتيجية إختالفها يف تلف يف االمهية واألهداف ، و ختهنا تتفق جزئيا مع موضوع حبثنا و يتضح من خالل هذه الدراسات أ

 املتغري املستقل . و يف أاملتغري التابع 

 من خالل إطالعنا على الدراسات السابقة توصلنا اىل املالحظات التالية :و 

 تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابق يف تناوهلا ملوضوع القيادة من جانب النظري. -

 تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابق يف تناوهلا ملوضوع التفكري اإلسرتاتيجي من جانب النظري. -

 املكاين للدراسة.ت السابقة يف اإلطارين الزماين و ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسا -

 التفكري اإلسرتاتيجي معا.جبمع املتغريين أمناط القيادة و  تتميز الدراسة احلالية على الدراسات السابقة -

 التفكري اإلسرتاتيجي.أمناط القيادة و معا  دراسات جتمع بني املتغريين حصول الباحث علىعدم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متهيد:

حيث أنه العملية اليت  االسرتاتيجي،املتغريات املتسارعة حاجة املنظمات للتفكري حاليا و  املتواجدةتفرض التحدايت 

دورها يف و  اجتاههاحتديد و  الذي جيب أن تكون عليه املنظمة،ور ادة العليا يف املنظمات لوضع التصتشارك فيها اإلدارة أو القي

بشكل لى إستثمار كل طاقتها الداخلية و ، ألن عملية التفكري اإلسرتاتيجي حتث املنظمات عابلرؤيةاملستقبل، وهذا ما يعرف 

لذلك البد من املوظفني، و صنعها مجيع القادة و تطبيقا هي تلك اليت يشارك يف  اإلسرتاجتيةمنظم، حيث أن أكثر اخلطط 

 اإلتفاق على القرارات.إدارهتا على توسيع املشاركة و  يفنشر ثقافة التفكري اإلسرتاتيجي يف املؤسسات خاصة اليت يعتمد 

 خالل التطرق إىل النقاط التالية:حياول هذا الفصل عرض اإلطار املفاهيمي للتفكري اإلسرتاتيجي من  -

 .ماهية التفكري 

  اإلسرتاتيجي.ماهية التفكري 

  األضرار النامجة عن غيابه.و  مناذج التفكري اإلسرتاتيجيمعوقات و 

  التفكري اإلسرتاتيجي.عملية 

 

 

 

 

 

 

 

I.1ماهية التفكري. 

مالحظتها بصورة مباشرة وإمنا يستدل عليها مبا يالحظ من سلوكيات وآاثر  يعد التفكري عملية ذاتية داخلية الميكن  

انجتة عنها، حيث أن التفكري ميثل أهم أشكال النشاط العقلي لدي اإلنسان من خالل العملية اليت ينظم هبا العقل خرباته 

 بطريقة جديدة، فاهو بذلك يشكل عملية معرفية يتم بواسطتها إنتاج املعارف.



I.1.1 .مفهوم التفكري 

 للتفكري جمموعة من التعاريف نذكر منها:

يف الذكاء لتحقيق هدف معني بدوافع و عملية ذهنية يتفاعل فيها اإلدراك احلسي مع خربة  "عرف التفكري على أنه: 

اإلنسان من  أما اخلربة فهي ما إكتسبه،إلية االنتباهو دراك احلس من اإلحساس ابلواقع حبيث يتكون اإل "غياب املوانع 

األساسية اليت فهو عبارة عن القدرات الذهنية و  أما الذكاءأساليبه، تفكري و ما إكتسبه من أدوات المعلومات عن الواقع و 

ثالث عناصر أساسية: من خالل هذا التعريف نستنتج أن الذكاء عبارة عن تفاعل بني و  .1يتمتع هبا الناس بدراجات متفاوتة

 الذكاء.، اخلربة، احلس ،اإلدراك

نسان أن يتعامل األشياء، أو الوسيلة العقلية اليت يستطيع اإلو  على أنه: " تصور عقلي داخلي لألحداثأيضا  يعرفو 

من 2الكلمات."و املفاهيم ل يف إستخدام الرموز و األحداث من خالل العمليات املعرفية اليت تتمثالواقع و و  هبا مع األشياء،

 ع األشياء. مل مأن التفكري هو وسيلة عقلية تتعا خالل هذا التعريف نستنتج

 

الوصول إىل نتيجة ما يف موضوع قل يف حماولة حلل بعض املشكالت و " عملية إستخدام الع أبنه: أيضاكما يعرف 

 مرضية.الوصول إىل نتائج هبا الفرد من أجل إجياد احللول و من خالل هذا التعريف نرى أن التفكري هو عملية يقوم و  3معني."

I.2.1. خصائص التفكري 

 4خصائص متعددة لعملية التفكري نستطيع تلخيصها يف النقاط التالية:هناك   

 هر بطريقة غري مباشرة.اإن التفكري نشاط عقلي غري ملموس حيدث داخل دماغ اإلنسان، يستدل عليه السلوك الظ -

وإدراك العالقات، التحليل، يف النظام املعريف كاإلستنباط، و املهارات املعرفية فكري يشتمل جمموعة من العمليات و الت -

 التعميم.النقد و و 

                                                 

1 صااحل عبد هللا عبد الكرمي و آخرون، معوقات تعليم مهارات التفكري يف املرحلة التعليم األساسي )درتسة تطبيقية(، مركز البحوث و التطوير الرتيوي، فرع عدن ، 
  .85 – 84 :ص-ص،  2008اليمن،

 .132:، ص2009املكتب اجلامعي احلديث، مصر،  ،تطوير األنشطة العلمية لتنمية التفكري يف ضوء املشروعات العاملية ،عبد أبو املعاطى الدسوقي 2
 .3:، جامعة بغداد، بدون اتريخ، صعالقة املعلومات ابلتفكري اإلسرتاتيجيتال عاصم الفائق،  3
طالب الصف األول  تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس القراءة يف ضوء املهارات الالزمة لتنمية التفكري اإلبتكاري لدى عصام بن عبد هللا ابزرعة، 4

 .25-24 :ص-، ص2008مللكة العربية السعودية، طرق التدريس، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، ارسالة ماجستري يف مناهج و  ،الثانوي ابلعاصمة املقدسة



التفكري ينشأ من عوامل خارجية وفق عوامل داخلية تؤدي إىل سلوك الذي حيل املشكلة أو يوجهها حنو احلل أو إختاذ  -

 القرار املناسب حنوها.

تكامل خرباته حلل مشكلة أو إختاذ نظيم معلوماتيه و درة الفرد على تمستوايت متعددة كل منها يدل على قللتفكري  -

 القرار.

 الشخصية لإلنسان. بناءيعد التفكري من أهم حمددات  -

 ته.اإن التفكري ميكن تنميته من خالل التدريب على مهار  -

  1ري و هي:كيتصف هبا التف آخريهناك خصائص و   

 حيدث يف مواقف معينة. إمناو ال حيدث يف فراغ أو بال هدف، و فه ،التفكري سلوك هادف -

 .استخالصهااملعلومات املمكن ري الذي يوصل إىل أفضل املعاين و التفكري الفعال هو التفك -

 كمية، منطقية، مكانية، شكلية( لكل منها خصوصيتها.أمناط خمتلفة )لفضية، رمزية،  حيدث التفكري أبشكال و  -

 اخلربة.التفكري فرتة التفكري، واملواقف و ري فيها يتشكل التفكري من تداخل عناصر البيئة اليت جي -

I.3.1.أنواع التفكري 

 2:حتدد أنواع التفكري أبهنا ستة أنواع و هي 

يقصد به ذلك النوع من التفكري الذي ميكن أن يستخدمه الفرد يف حياته اليومية أو يف نشاط الذي و : التفكري العلمي -

 يبذله أو يف عالقته مع العامل احمليط به.

ارس عند حماولة بيان األساليب والعلل اليت متكن وراء األشياء وحماولة معرفة : وهو التفكري الذي مياملنطقي التفكري -

 إمنا هو احلصول على أدلة تثبت وجهة النظر أو تنفيها.رد حتديد األسباب أو النتائج، و لكنه أكثر من جمنتائج األعمال، و 

التقيد تقوميها و حظة الواقع اليت تصل مبوضوعات ومناقشتها و قة يف املالالدهو الذي يقوم على تقصي : و التفكري الناقد -

ة مع مراعاة املوضوعية سليمالنتائج بطريقة منطقية و  واستخالصهذا الواقع  لعالقات الصحيحة الذي ينتمي إليهااإبطار 

 أو األراء التقليدية.بعدها عن العوامل الذاتية كالتأثري ابلنواحي العاطفية أو األفكار السابقة العلمية و 

                                                 
 .136-135:ص-، صمرجع سابقو املعاطى الدسوقي، عبد أب 1
 .55-54 :ص-، ص2009عمان، األردن، دار أسامة للنشر و التوزيع،  اإلبداع اإلداري،مجال خري هللا،  2



 غري مألوف. شيءأن حتول املألوف إىل غري مألوف و  شيءتوجد شيئا مألوفا من  أنهو : و التفكري اإلبداعي -

 املقدرة على إستعاب الطرق اليت يفكر هباود و عدم اجلمي يتصف صاحبه ابملرونة و هو تفكري الذ: و التفكري التوفيقي -

 األخرين فيها. بأسلو ا جيمع بني طريقته يف املعاجلة و من أفكاره ليجد طريقا وسيطيغري اآلخرين فيظهر تقبال ألفكارهم و 

: يهدف إىل حتصني املفكر من إستخدامه ألن هذا النوع من التفكري إذا شاع فإنه يقتل التلقائية و التفكري التسلطي -

 النقد و اإلبداع.

 

 1يصنف التفكري من قبل آخرون إىل: أيضاو 

ملعلومات املتاحة من حيث دقتها تستخدم فيه أفضل الذي تتبع فيه املنهجية السليمة و التفكري ا : هوالتفكري الفعال -

عند ظهور ميتاز ابملرونة يف تعديل القرارات على األفكار اجلديدة و  أن حيقق اإلنفتاحفيه املشكلة بكل دقة ووضوح و حتدد و 

 الوقائع.األهداف و رارات مبوضوعية يف ضوء يتم إصدار قمعطيات إجيابية لذلك، و 

يبين على معطيات ابطلة أو غري متصلة الذي ال يتبع فيه منهجية واضحة ودقيقة و : هو التفكري التفكري الغري الفعال -

 ابملوضوع.

I.2. :ماهية التفكري اإلسرتاتيجي 

حتدايت البيئة املعاصرة أصبح من الضروري على املنظمات األعمال توفري متطلبات تطبيق يف ظل مستجدات و 

فرض املنظمة من النظر للمستقبل ليس كمجال يالتفكري اإلسرتاتيجي كأسلوب حديث من أساليب التفكري، الذي ميكن 

حتويل العديد من نقاط الضعف إىل و  ن إستثمارها، وتطور من خالهلا،كمسار فرص ميكأمنا  عليها هتديدات جيب تفاديها و 

 حتدايت بيئية األعمال املعاصرة.تم توظيفها للتعامل مع مستجدات و نقاط قوة ي

I.1.2. :مفهوم التفكري اإلسرتاتيجي 

                                                 
 .52:، ص2009املنظمة العربية لتنمية اإلدارية، القاهرة،  اإلدارة ابإلبداع حنو بناء منهجي نظمي،سليم إبراهيم احلسنة،  1



الفوق الطاقات العقلية املعرفية و ات و القدر كري عايل الرتبة يوظف املهارات و يعرف التفكري اإلسرتاتيجي على أنه:" تف  

 رجة،احللعوامل الديناميكية املؤثرة و املعرفية، لتكون منظور متكامل حول مستقبل املنظمة، من خالل تشخيص خمتلف ا

  1إعادة تركيبها أبكثر من صورة، ما ميكن من رسم التوجهات اإلسرتاتيجية املالئمة ملستقبل منشود."و 

 

التصورات اليت جعلت منه ميداان اإلسرتاتيجية واإلحاطة بنطاقة و مل ملنهج اإلدارة يعرف على أنه:" بناء إطار شا  

 2أبمهيتها يف التحرك حنو جناح املنظمة." االعرتافابإلدارة اإلسرتاتيجية و الوعي الفهم و  يهيئحرجا، فهو 

تيجية، من اإلسرتاية الضرورية لقيام الفرد مبهام اإلدارة ر الفكلك القدرات واملهارات الذهنية و على أنه:" تأيضا كما   

 3مراقبة عملية التنفيذ."غة اإلسرتاتيجية وتنفيذها و صياعملية حتديد الرسالة والغاايت واألهداف املنظمة و 

املهارات الضرورية لقيام الفرد ابلتصرفات اإلسرتاتيجية، كما سرتاتيجي إىل " توافر القدرات و كما يشري التفكري اإل  

على املنافسني تقليدها إال بتكلفة عالية أو تقدمي األفكار اجلديدة اليت يصعب اإلبتكار و  فكري اإلسرتاتيجي علىيعتمد الت

 4بعد وقت طويل."

التخطيط اإلسرتاتيجي إنطالقا من أهنما يصبان يف برامج عمل و  أبنه:" أساس صياغة اإلسرتاتيجية أيضاكما يعرف   

من خالل هذا التعريف جند أن التفكري اإلسرتاتيجي عنصر جوهري و  5غاايهتا."ستخدمها املنظمة لبلوغ رسالتها و رئيسية ت

 حيدد بقاء منظمات األعمال اليت تعمل يف حميط بيئي متغري.

وفقا ملتطلبات احلاضر  (:" التفكري اإلسرتاتيجي هو مناسب اإلستخدامLiedtka 1988كا )لـ: ليتوفقا و   

أشارت إىل أن التفكري و  ،املستقبلربط املاضي واحلاضر و  خالل من ياته لرسم صورة ملستقبل املنظمة،يستفيد من معطو 

                                                 
رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة انيف العربية ، الفلسطيينالتفكري اإلسرتاتيجي و دوره يف تطوير قيادات األمن الوقائي محزة يوسف سليمان ديب،  1

 .63:، ص2009للعلوم األمنية، الرايض، 
، 20جملة العلوم اإلقتصادية و اإلدارية، اجمللد  ،أتثري خصائص التفكري اإلسرتاتيجي يف مراحل تطبيق إعادة هندسة عمليات األعماليوسف عبد هللا أمحد،  2

 .200:، ص 2014تقنيات إدارة اجلودة الشاملة بغداد، ، قسم 79العدد
رسالة دكتوراه يف علوم التسيري، ختصص تسيري املنظمات، كلية العلوم ، دور التفكري اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة صربينة ترغيين، 3

 .81:، ص2014/2015بسكرة، اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة حممد خيضر، 
، جملة العراقية للعلوم دور التفكري اإلسرتاتيجي يف األداء املنظمي دراسة تشخيصية يف عينة من كليات جامعة بغداد نسرين جاسم حممد، علياء جاسم اجلبوري، 4

 .160:، ص2014، جامعة بغداد، 38إلقتصادية و اإلدارية، العدد 
، رسالة ماجستري يف إدارة أثر التفكري اإلسرتاتيجي على أداء اإلدارة العليا يف املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال التأهيل يف قطاع غزة ،هنال شفيق العشي 5

 .23:، ص2013األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 



يعين أن التفكري وهذا  1اإلسرتاتيجي هو تطوير التخطيط اإلسرتاتيجي الذي يشمل مجيع مراحل اإلدارة اإلسرتاتيجية."

 ملؤسسة ككل.أيظا يف حتديد إسرتاتيجية أداء ان يندرج يف صياغة اإلسرتاتيجية وتنفيذها، و أ اإلسرتاتيجي ينبغي

، مبتكرةللتفكري، يهتم مبعاجلة األفكار وتقدميها بصورة جديدة و مما سبق نستنتج أن التفكري اإلسرتاتيجي هو طريق   

ب انمجة عن حسن توظيف تكوين منظور متكامل للمنظمة، من خالل عملية تركي، و متكاملة من أجل حتقيق األهدافو 

  رسم التوجهات اإلسرتاتيجية عن طريق الرؤية.اإلبداع يف املهارات والقدرات واحلدس و 

تمييز بني التفكري اإلسرتاتيجي لتفكري اإلسرتاتيجي كان البد لنا من توضيح أو البعد تطرقنا إىل مفهوم إىل مفهوم ا 

 التخطيط اإلسرتاتيجي.و 

التفكري املوجه إىل الغاايت التخطيط اإلسرتاتيجي، فهو أسلوب التفكري اإلسرتاتيجي من أهم متطلبات يعترب   

متكامل إلختاذ القرارات اليت تعتمد على دراسة البدائل يف العمل. حيث يساعد متسق وموحد و ابإلضافة إىل أنه أسلوب 

اإلبداع يف صياغة اخلطة اإلسرتاتيجية خاصة على مستوى احلدس والتخيل واإلبتكار و  هذا النوع من التفكري يف إستخدام

ستنتج بصورة أفضل من الربامج املستخدمة يف الوقت جع على تصميم أمناط برجمية جديدة يعتقد أهنا لذي يشبرانمج ا

  2الراهن. فالتفكري ليس معناه رفض األداء السابق.

دد كيفية إجناز أهداف املنظمة، بينما التخطيط اإلسرتاتيجي هو تلك العملية اليت تستند إىل خطة شاملة اليت حت  

يف نفس الوقت يؤدي إىل تقليل  حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة تسعى إىل حتقيق غاية ثنائية األبعاد: من جهة تقود إىل و 

 3خطر املنافسة.

من قوة وضعف، فرص وحتدايت، ورسم الرؤى واألهداف  جي هو دراسة الواقع بكل أبعاده ومظاهره،فالتخطيط اإلسرتاتي -

وضع برامج عملية تساعد على اإلنتقال إىل املستقبل املنشود أما التفكري اإلسرتاتيجي فهو ينطلق ذلك  علىا بناء املستقبلية،

ود املنظمة لإلستفادة من الفرص ومواجهة التحدايت حتديد اإلجتاه الذي يقبل و من التأمل العميق إلستشراف املستق

 4املتغريات املستقبلية.و 
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I.2.2.اإلسرتاتيجيية و أبعاد التفكري أمه 

I.1.2.2.أمهية التفكري اإلسرتاتيجي 

 ميكن جتسيد أمهية التفكري اإلسرتاتيجي يف النقاط التالية:

تقريب صورة املستقبل من خالل إمتالكهم للقدرات اعد املدراء يف إخرتاق اجملهول و أداة لصناعة املستقبل حيث يس -

 القيادية.

واقع املنافسة من خالل تغيري منط تفكري اإلدارة العليا حنو التفكري التنظيمية و الزم بني اإلمكانيات يسهم يف حتقيق الت -

 1العاملية.ي الذي يستوعب األسواق احمللية و اإلسرتاتيج

واستحضار املستقبل قبل أن تفاجئها  االستشرافو  االستباقيسمح يف بلورة الفكر اإلسرتاتيجي كمرجعية منهجية يف  -

 إستعداد مسبق هلا.خطارها من دون هتيؤ و عتذر حتمل أاليت يأحداثه و 

تطوير القدرة على ت، إنقاص نسبة اخلطأ، التحديث والتطوير املستمرين، و يسهم يف إضاح الرؤية، ترتيب األولواي -

 2تشكيل املستقبل.

ة صياغة ع إمكانياملهارات الضرورية للقيام ابلتنبؤات املستقبلية ماإلسرتاتيجي إىل توافر القدرات و يشري التفكري  -

 3إختاذ القرارات املتكيفة مع حياة املنظمة لكسب معظم املواقف التنافسية يف ظل مواردها احملدودة.اإلسرتاتيجيات و 

ق هذه حتقيداع يتم حتديد رؤية إسرتاتيجية و التفكري اإلسرتاتيجي يؤدي إىل ربط اإلبداع مع القيمة أي أنه عن طريق اإلب -

 4للمؤسسة.فة األخرية ينتج عنه قيمة مضا

 

I.2.2.2.أبعاد التفكري اإلسرتاتيجي 

 1ري اإلسرتاتيجي حسب بعض الباحثني من أربعة أبعاد أساسية، متمثلة يف:كيتكون التف

                                                 
، 2009، 2، العدد7جملة جامعة كربالء العلمية، اجمللد، أثر خصائص التفكري اإلسرتاتيجي يف عوامل اإلختيار اإلسرتاتيجي بيداء ستار البيايت وايسل محدي، 1
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هي العوامل الرئيسية للنجاح اليت تضمن إستمرار حياة ناول القضااي اجلوهرية، و : التفكري اإلسرتاتيجي يتاجلوهرية -1

والتفكري يف نقاط القوة التهديدات هتا األساسية، التفكري يف لفرص و تنافسية، دعم قدر كتحقيق ميزة   املؤسسة،

 الضعف.و 

أن يشمل ختطيطها  ا: التفكري اإلسرتاتيجي البد أن يشمل كل أنشطة املنظمة، كما يتعني عليهالشمولية -2

أن تدخل فيها املنظمة ما يسمح ابلتفكري يف جماالت األعمال اليت جيب كاإلسرتاتيجي كل مستوايت عملها،  

 هذا ما حيقق ميزة تنافسية.ظيم أرابحها على املدى الطويل، و لتع

هامال: إن املديرين ال و  دملدى، يف هذا السياق يقول براهااليقصد هبا النظرة املستقبلية بعيدة ا: و املستقبلية -3

 آلن غري جدير به غدا.من وقتهم يف التفكري املستقبلي، فمن ال يرى مستقبله ا %3يستخدمون أكثر من 

إلبداع اجيات بل إستخدام اخليال الواسع و إسرتاتياتيجي ليس تكرار ملا سق من خطط و : التفكري اإلسرت اإلبداعية -4

 كل ما يتعلق به لدخول عوامل جديدة.من أجل إخرتاق املستقبل و 

 بعة يف الشكل التايل: وتتلخص هذه األبعاد األر            

 

 

 

 

 

 (: أبعاد التفكري اإلسرتاتيجي01الشكل رقم )
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 يــــــراتيجــر اإلستـــــاد التفكيــــــأبع

 التفكير الجوهري

 عوامل النجاح
 معدل النمو.-
 امليزة التنافسية.-
 القدرات األساسية.-
 الفرص و التهديدات.-

 ري الشمويلكالتف
 املنظمة جسم حي 

المستوى -

التشغيلي و 

 الوظيفي.

مستوى -

 المنظمات.

 تفكير إستشرافي

 المستقبل يضع اليوم
 

التفكري بعيد -
 املدى.

 التنبؤ اإلداري.-

 تفكير إبداعي

 ال حياة دون إبداع      
 

 مستقبل جديد.-

سلع و خدمات -

 جديدة.

 أسواق جديدة.-



  

 

 

 

 
  

 حتديث عوامل النجاح
 .86:ص ، مرجع سابق،يم إبراهيم حسنةسل املصدر:

 ( فإن للتفكري اإلسرتاتيجي مخسة أبعاد و هي كالتايل:Liedtkaأما ابلنسبة لــ )

 وتفسري توضح ل ينطلق منها املفكرون اإلسرتاتيجيوناذج الذهنية يبىن التفكري اإلسرتاتيجي على النم: املنظور النظمي

ي األكثر أتثريا و البعد اخلارجلعل البعد الصناعي هو  ة للمنظمة،الداخليالكيفية اليت يعمل هبا النظام، وفهم البيئتني اخلارجية و 

النظام البيئي إذا ، أمام املنظمات وراء حدود الصناعة سوف يفتح ابب اإلبداعلذلك فإن توسيع املنظور ملا على املنظمات، و 

 تعقيدات يتطلب نوعا من التفكري اإلسرتاتيجي.و ما يشتمل عليه من تدخالت و 

 عليه وجبت جماراة التفكري جلميع مراحل عملية صنع لتفكري اإلسرتاتيجي تفكر مقصود و : االرتكيز على املقصد

بتحديد نقطة بعيدة يف ، فالتفكري اإلسرتاتيجي يهتم تستهدف يف بناء تصور طويل األجل اإلسرتاتيجية اإلسرتاتيجية ألن

  .ذلك لتحديد املوقف التنافسي الذي ترغب املنظمة بناءه لعقد قادم من الزمناملستقبل و 

 لذلك جند من الضروري جديدة. و دي إىل ظهور إسرتاتيجية إنتهاز الفرص الذكية وهذا يؤ هبا  ويقصد: اإلنتهازية الذكية

 1بشكل كفء.توجيه اجلهود 

 يف  املستقبل، وعلى هذا النحو " يفكرر اإلسرتاتيجي يربط بني املاضي واحلاضر و : إن املفكالتفكري يف الوقت املناسب

ل مع ملستقبااحلاضر و لقدرة على املقارنة بني ااملستقبل. و ما يهم يف يدكون القيمة التنبئية للماضي و  همالوقت املناسب" و 

                                                 
 .280:، ص2010دار الثقافة، عمان،  ،القيادة و إدارة اجلودة يف التعليم العايل، رافد عمر احلريري 1



الظروف احلالية الفعلية املناسب السياق التارخيي للمنظمة، و حيث يشكل التفكري يف الوقت  ،األخذ بعني اإلعتبار املاضي

 1تسهل اإلدراك مبا يتعلق يف خلق املستقبل.

 لك ستدمج ضمن فالقدرة على ذ إختبارها،د بذلك توليد اإلفرتاضات و : املقصو التفكري اإلسرتاتيجي املوجه ابلفرضيات

 الناقد.التفكري اإلبداعي و 

 2تنمية أفكار جديدة أما التفكري الناقد فهو يقوم ابإلختبار فقط.التفكري اإلبداعي يقوم إبقرتاح وتشكيل البدائل و حيث أن 

I.3.خصائص التفكري اإلسرتاتيجي 

 يتسم التفكري اإلسرتاتيجي جبملة من اخلصائص تتمثل يف أنه: 

 تقدمي أفكار جديدة أو يكتشف تطبيقات باعدي لكونه يعتمد على اإلبداع واإلبتكار و هو تفكري إفرتاضي أو ت

 التصور.إىل قدرات فوق العادية للتخيل و  مستحدثة ملعرفة سابقة لذلك حيتاج

  ملستقبل قبل رسم اإلدراك واإلستنباط واحلدس إلستحضار الصورة البعيدة و تركييب يعتمد على اهو تفكري بنائي و

  وقوعيه.

  من الكليات يف  إلنطالقهولربطه األجزاء يف كلها املنتظم و هو تفكري نظمي إبعتماده الرؤية الشمولية للعامل احمليط

 3فهمه لإلحداث.حتليله للظواهر و 

  والتنبؤ  عامل اجملهول إخرتاقاإلنسان وطاقته العقلية على التأمل والتدبر و هو تفكري تفاؤيل إنساين يؤمن بقدرات

ناعة ألجواء املشجعة على املشاركة يف صتوفري الى وجوب توظيف املعرفة املتاحة و ث عحيإبحتماالت ما سيكون و 

 املستقبل.

 هم إىل إقتناص القوى املتنافسة من املنظمات، حيث يتطلع كل منيتخلله الصراع بني األضداد و  يهو تفكري تنافس

ذوي البصرية ممن يسبقون اآلخرين يف إكتشاف ن الفوز ألصحاب العقول النرية و أب يؤمنونالفرص قبل غريهم و 
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صر املخاطرة اليت ترضي املعرفة اجلديدة أو تطبيق األفكار بصيغ خمتلفة، حيث تتمركز أمهية املنافسة يف إدخال عن

 ختلق قيمة مضافة.الزابئن و 

 التحسني أكثر منه إصالحا لكونه يبدأ من املستقبل ور و يجي يعد تفكريا من أجل التغيري والتطالتفكري اإلسرتات

من خالهلا مع البيئية الداخلية ولذلك يوصف أبنه ينطلق من الرؤية اخلارجية ليتعامل ليستمد منه صورة احلاضر و 

 1إن كان البعض يوصفه ابملثالية.إستباقي و 

  التفكري اإلسرتاتيجي ميكن املنظمة من أن ترى النتائج املستهدفة من القرارات قبل أن تتخذ القرارات ذاهتا، فمن 

 أي  ذ القرار أو تقييم بعد حتقيق النتائجابعد إختتم تقييم األداء بعد وضع اخلطة و ممارسات اإلدارية اخلاطئة، أن ي

        2لألداء.من مث التصحيح الالحق إتباع فلسفة التقييم و 

 3و هي: أخرىهناك خصائص و  

: حيث تعد جمموعة من القدرات اليت تؤكد على شخصية األفراد املفكرين اإلسرتاتيجني، إذ تبني اخلصائص الشخصية -

يجي، فهي تشري إىل البعد اإلسرتات ذاتالتعامل مع املواقف الذي يستخدمونه يف حل املشكالت و تفردهم يف منط التفكري 

بذلك فهي إنعكاس للخيارات اليت يتخذها جيد أو سيئ و  ما هوا إدراكه ملا هو صحيح أو خاطئ، و السيمالفرد و  شخصية

 الفرد ملا جيب أن يفعله يف أي موقف من املواقف.

الفكر  عرف من خالهلا على منوذج أو منطتتغريات اليت تعد مؤشرات ميكن الهي جمموعة من امل: و اخلصائص التنظيمية -

 أتثريه على إدارهتا.اإلسرتاتيجي يف املنظمة و

I.4. األضرار النامجة عن غيابهتيجي و معوقات التفكري اإلسرتامناذج و 

I.1.4.معوقات التفكري اإلسرتاتيجي 

 :من بني العوائق اليت متنع من املمارسة الفعلية و التطبيق العلمي للتفكري اإلسرتاتيجي مايلي

ا يضع قائد املنظمة اإلفرتاضات والتنبؤات عن ت عليها اخلطة اليت من خالهلاملعلومات اليت بنيقة البياانت و عدم د -

 .املستقبل
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التنبؤات حيث أن التفكري اإلسرتاتيجي يف التخطيط يقوم على عنصر التنبؤ الذي يعرف على عدم صحة اإلفرتاضات و  -

 أنه عملية تقدير ملا قد يكون عليه الوضع يف املستقبل.

 قلة خربة بعض قادة املنظمات يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية.ة بعض التطبيقات يف املنظمة و ادثح -

 1عدم إحساسهم ابملسؤولية.مما جيعلهم أقل قبوال وتنفيذا لبنودها و  عدم إشراك العاملني يف إعداد اخلطة -

فكري اإلسرتاتيجي أنه ترف فكري للت القضااي اليومية املرتاكمة جيعلها تنظرإنشغال املنظمة وتركيزها على املشكالت و  -

 ليس ضرورة ملحة.و 

لتفكري االتقاعد املبكر يصرفهم عن نتيجة اخلصخصة و فقدان األمن الوظيفي عدم إستقرار القيادات والكوادر املخصصة و  -

 ابملستقبل.

  ابملستقبل.ريتفك ، يؤدي اىل عدمغريها من القطاعات، إلحساسها ابألمانملنافسة بني املنظمات احلكومية و غياب ا -

ال تزال الكثري من املنظمات ال تفرق بني التخطيط البعيد املدى و التخطيط اإلسرتاتيجي الذي يعقب التفكري  -

 هي ليست كذلك.فتخلط بينهما ظنا أهنا تعتمده و  اإلسرتاتيجي

 2اإلستمرار يف تطبيقه.التغريات السريعة الداعية له قد تؤدي إىل إفشال تطبيقاته أو إضعاف املنظمات على  -

I.2.4.مجة عن غياب التفكري اإلسرتاتيجياألضرار النا 

 3األضرار النامجة عن غياب منهج التفكري اإلسرتاتيجي مايلي:من أبرز 

 إستثمارها.وإقتناص هذه الفرص و املنافسة  أخرىضياع العديد من الفرض للمنظمة يف حني تستطيع منظمات  -

 ، اخلارجية كر للتهديدات اليت تكمن يف البيئتهااألزمات نتيجة عدم اإلدراك املباملشكالت و هة املنظمة العديد من مواج -

 عدم املقدرة على التعامل الفعال معها.و  عدم اإلستعداد هلا،و 

كيفية املنظمة ملا لديها من نقاط قوة و لعدم إدراك  ذلكو  عدم اإلستفادة منهاإهدار جزء من اإلمكانيات واملوارد، و  -

 هلا.إستغال
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اليت ال ختدم  إختاذ بعض القراراتتضيعه من سياسات وقواعد للعمل و  ماغياب الربط بني رسالة املنظمة وأهدافها و  -

 أهدافها.رسالة املنظمة و 

إىل نتائج موضوعية قابلة قياس الكفاءة، وضعف حتويل األهداف غياب أو عدم وضوح أسس ومعايري تقييم األداء و  -

 برامج عمل.خطط و  ترمجة ذلك إىلو للقياس 

دمي أفكار غري تقليدية ختوف األفراد من تقعدم قدرة املنظمة على اإلبداع واإلبتكار وتنفيذ اإلجراءات والقواعد، و  -

 التحديث.للتطوير و 

جآت اليت حتدث مقدرة قيادات املنظمة يف إجياد البدائل اإلسرتتيجية املناسبة، إستجابة للتغريات أو املفاضعف مهارات و  -

 .فيهاتتطلب تعديل أو تغيري مسارات العمل بيئة املنظمة و يف 

م بني أهدافها بصورة يصعب حتقيقها نتيجة عدت واضحة بني عهودها وإلتزاماهتا و اوجود فجو ختبط املنظمة يف قراراهتا، و  -

رتاضات برامج العمل على إفمعرفة عناصر البيئة الداخلية واخلارجية على حقيقتها وصياغة أهدافها ووضع خطط و 

 خاطئة.

منظمة، وحاالت الصراع والنزاع بني املديرين ضعف اإلنتماء للالتوتر والقلق بني األفراد وإحساس بعدم األمان و  -

ق التجانس بني إدراكات األفراد وتصوراهتم وإجتاهاهتم وتربط بني اإلدارات نتيجة غياب الرؤية اإلسرتاتيجية اليت حتقو 

 طموحاهتم.رغباهتم و 

I.3.4.مناذج التفكري االسرتاتيجي 

أظهرت الدراسات و البحوث أن للتفكري االسرتاتيجي عدة مناذج ختتلف يف تصورها تبعا الختالف بيئة املنظمة الداخلية و 

 :مايلي اخلارجية، ابالضافة اىل رسالتها و أهدافها، وأخريا املوقف التنافسي للمنظمة، ومن أهم هذه النماذج

رسالة على أساس تفاعل املخرجات و  االسرتاتيجي يبىن: من وجهة نظر أنسوف أن التفكري  ANSOFFمنوذج -1

 سلوك اسرتاتيجي بشكل ينسجم مع املوقف االسرتاتيجي.لب من االدارة أن تفكر خبيارات و املنظمة، مما يتط

لق عليها عوامل املوقف عوامل أط: تتوقف عالقة التفكري اإلسرتاتيجي ابإلختيار اإلسرتاتيجي بعدة  Childمنوذج  -2

حمققا قائما على تقومي تلك العوامل، و  لبناء إسرتاتيجية املنظمة إعتماده تفكريا موقيفيام(. و جلتكنولوجيا، واحلا) البيئة، و  هيو 

 وائمة معها.امل



تقومي ص هامة تتمثل يف دوافع القرار، وأهداف املنظمة، و : للتفكري اإلسرتاتيجي خصائMintzbergمنوذج  -3

دد معطيات التفكري اإلسرتاتيجي واملتمثلة التصور للتوجه، كما حإختاذ القرار، وحلقات الربط ابلقرار، و  وجهةاإلفرتاضات، و 

 موقعها.يف مصدر القوة وأهداف املنظمة، وبيئتها و 

 هي:بعة مناذج للتفكري اإلسرتاتيجي و : طورا أر Milesو Snowمنوذج  -4

 ت اليت ترغب يف البحث على فرص جديدة خارج بيئتها الداخلية، ااألسلوب يف املنظم: يعتمد هذا النموذج املدافع

 أساليب عمل داخل املنظمة.ماهو متاح لديها من تكنولوجيا و  حيث يركز تفكريها على سبل حتسني كفاءة تشغيل

 ة يف البيئة املتوقعتاحة و فكرون يف إغتنام الفرص امل: يطبق هذا األسلوب من مديري املنظمات الذين يالنموذج املتطلع

 التجديد.اخلارجية ويهتمون حباالت اإلبتكار و 

 يشمل هذا النموذج على منطني من تفكري املديرين، ففي النمط األول يكون تفكري مديري املنظمة النموذج احمللل :

الفرص اخلارجية إغتنام  ن يكون مركزا علىيعقالنيا حيقق الكفاءة العملية فقط، أما النمط الثاين فإن تفكري املدير 

 األفكار اجلديدة.و 

 مون غموضها، لذا يهتون يف تفكريهم مع متغري البيئة و املنظمات يتعامل يف هذا النموذج مديري :النموذج املقاوم

 1بني الرتكيب التنظيمي.بتحقيق التوافق بني البيئة وغموضها و 

وبني اإلسرتاتيجية  ، التكاملالبيئة وإسرتاتيجية التنوع و : يف هذا النموذج البد من املوائمة بني تغري Chandlerمنوذج .5

 2ذلك لضمان بقائها.والرتكيب التنظيمي للمنظمات و 

بطبيعة وضع اخليارات اإلسرتاتيجية، كما دعا اإلدارة إىل التفكري حول القيام ابلتحليل الرتكييب، و : يدور Porterمنوذج .6

 فرص.شرتين واملوردين والسوق وما يرتتب عليه من هتديدات و امل احلاليني واجلدد  نيقوة املنافس

منوذجا مطورا ملكوانت التفكري اإلسرتاتيجي هبدف مواجهة التغريات اليت تفرض على  ىنب: O’shannassyمنوذج .7

يتطلب ذلك وضع و ، عامل بشكل أفضل مع تلك املتغرياتالتمتكنها من األنظمة الروتينية أبنظمة متطورة املنظمات إستبدال 
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 حتتاج إىل املزيد من ل اليتاحلول للتعامل مع املشكختلف مستوايت العمل يف املنظمة والتدقيق يف إجياد بدائل و تصور مل

 1الدمج بينهم يف عملية التفكري اإلسرتاتيجي.اإلبداع والتحليل واحلدس و 

معتربة أن التفكري اإلسرتاتيجي  Mintzbengحثة هذا النموذج ابإلعتماد على آراء : طورت الباLiedtkaمنوذج .8

النية اإلسرتاتيجية، تضمن هذا النموذج مخسة أبعاد وهي إدراك النظم، و ي التفكري وذات خصائص حمددة، و طريقة خاصة يف

 2التفكري اإلبداعي.الفرص والتفكري يف الوقت و يف ري كالتف

 لخص هذا النموذج و أبعاده يف الشكل التايل:و يت

 للتفكري اإلسرتاتيجي Liedtka(: منوذج 02الشكل رقم )                  

 

                       

 اإلستـراتيجــــيالتفكـيـــــر 

 

 

 .52، صمرجع سابقعبد الكرمي ايسني أسود الفارس العزاوي،  املصدر:

I.5.عملية التفكري اإلسرتاتيجي 

هلذا طاقتها الداخلية، و  ، لذلك جيب عليها إستثمارإن عملية التفكري اإلسرتاتيجي يف املنظمات عملية لبقائها

اإلشارة إىل  اإلسرتاتيجي بدءا بذكر أمناط املستخدمة يف التفكري اإلسرتاتيجي مثسنتطرق يف هذا املبحث إىل عملية التفكري 

هة املنافسة من خالل إنشاء ميزة التفكري اإلسرتاتيجي كمنهج ملواج تبناها املنظمة إذا ما إجتهت حنوأهم األساليب اليت ت

 تنافسية مستدامة.

I.1.5.أمناط التفكري اإلسرتاتيجي 
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كتوراه يف د رسالة ، أثر التفكري اإلسرتاتيجي و اإلبداع التنظيمي على عوامل اجلذب السياحي يف حمافظة داييل، عبد الكرمي ايسني أسود الفارس العزاوي 2

 .52:، ص 2013فنادق، جامعة سانت كليمنتس العاملية، العراق، سياحة و  -إختصاص إدارة

 إدراك النظم النية اإلستراتيجية

 التفكير اإلبداعي التفكير في الوقت التفكير الفرصي



 تصنف هذه األمناط على النحو التايل:مواقف اليت تواجه متخذ القرار، و اإلسرتاتيجي تبعا لل تعدد أمناط التفكري

 منط التفكري الشمويلاوال:

ائج هنائية عملية النظرة الكلية من أجل الوصول إىل نتذي يستخدم فيه الرتاكم املعريف و يعرف أبنه: " ذلك النمط ال  

النمط من التفكري يهتم القائد بتحديد اإلطار العام للمشكلة، ابإلعتماد على خرباته ففي هذا  1التحقق."قابلة لتكرار و 

يغلب على التعامل القائد اإلسرتاتيجي مع اخليارات د العوامل املؤثرة يف املشكلة، وصياغة النتائج املستهدفة و املرتاكمة يف حتدي

ما لقائد يف إستعاب معاين الرموز، و على املهارات العقلية لتعتمد دقة احللول رعة لوضع احللول، و رتاتيجية عنصر الساإلس

  2.تؤول إليه من عالقات إحتمالية

                                                                                     التفكري التشخيصياثنيا:

على قانون السببية  تقف وراء املشكلة، إذا يعتمد يف هذا النمط من التفكري حيدد القائد حمور تفكريه ابألسباب اليت 

 ويتجلى موقف متخذ  حللول العملية ملعاجلة املوقفبعد إختيار احلل النهائي للمشكلة يبحث على ايف التحليل، و 

 

 

 3. إىل حكم مبين على التسليم املطلق بوجود املتغريات يف عامل الواقعالوصول  القرار يف 

 منط التفكري التجريدي اثلثا:

م على متخذ يف هذا النمط من التفكري يهتم القائد اإلسرتاتيجي حبصر العوامل احمليطة ابملشكلة يف إطار إنتقائي يقو   

ضوء حدسه أو خياله هبذا الصدد. وأشار كل تحدد يف تغالبا ما يطبق القائد اإلسرتاتيجي ميوله اليت القرار أو توجهاته، و 

إطار حتليلها ضمن ملعريف للقائد يف فهم املشكالت و إىل أن: النمط من التفكري يقوم على أساس الرتاكم ا لدبراهامن هامل و 

 4يف الوقت نفسه تفكريا جمردا. اليت تتطلبوضوعات يف آن واحد و مييل القائد هنا إىل التعامل مع العديد من املاحلدس، و 

 منط التفكري التخطيطي رابعا:
                                                 

1
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املمكنة كمرحلة أوىل يف التفكري، مث هتيئة مستلزمات الوصول إىل تلك  هذا النمط من التفكري حنو النتائج يتجه  

ألسباب الكامنة لوقوع املشكلة. النتائج إذ أن القائد اإلسرتاتيجي يركز يف هذا النمط بشكل أقل على حتمية توافر مجيع ا

 1ألغراض إختاذ القرار.األهداف املراد حصرها والبد من حتديد األسباب و 

 هناك أمناط آخرى للتفكري اإلسرتاتيجي اليت تعترب أمناط داعمة له و هي:و    

أيخذ التفكري : وهو تفكري يقوم على إعادة تكوين وجتميع أجزاء الصورة وتركيبها وفق مضمون جديد، والتفكري الرتكييب.1

بعضها البعض وضع املثريات البيئية املتصلة مع القدرة على تركيب و الرتكييب دوره الداعم للتفكري اإلسرتاتيجي ألنه يتناول 

رح الفرضيات، يوظف هذا النوع عدة مهارات منها مهارة حتديد األولوايت، مهارة التنظيم، مهارة طإلنتاج مثري جديد، و 

 التخيلي لرسم الصورة النهائية ملا جيب أن تكون عليه املنظمة.عمه تفكري احلدسي والتأملي و مهارة اإلستنتاج، ويد

ما جعل هذا النوع من و ،إعطاء العديد من احللول لفكر حبرية يف إجتاهات متعددة، و : إي إنطالق االتفكري اإلفرتاقي.2

اجلوهري يف يت تقوم إبجراء التغيري اجلذري و الفرضيات الو جي هو توظيفه يف إبتداع الصورة والنماذج التفكري ذا طابع إسرتاتي

 التقنيات أو يف العمليات أو يف دجمها معا.

ل على تنظيمها يف العمرعية مما يساعد على فهم بيئتها و فإىل عناصر اثنوية و يتم فيه جتزئة املشكلة : و التفكري التحليلي.3

يف الشائعة  (Swot)يف التفكري اإلسرتاتيجي إلستخدام فيه تقنية أيخذ هذا النمط من التفكري أمهيته مرحلة الحقة، و

 ل.فهمها بشكل مستقة التعامل معها و حتليل البيئة اليت تواجه املنظمة مما يسهل كيفياملسح البيئي و 

ت املعرفية املتداخلة كالتفسري العمليايتضمن جمموعة من اإلسرتاتيجيات و : هو تفكري أتملي إستداليل التفكري الناقد.4

إختاذ ما، أو حلل مشكلة ما، أو  حكمم اإلعتماد عليها عند إصدار و املفاهيم اليت يتوالتقييم واإلستنتاج هبدف فحص األدلة و 

أييت دور التفكري الناقد مدعما للتفكري اإلسرتاتيجي يف كونه يشكل منط قرار ما، مع األخذ آبراء ووجهات نظر اآلخرين و

 املشكالت.ية يف احلكم على حقيقة الظواهر و من أمناط املسؤولية املعرف

املرونة و لتوصل إىل نتائج تتميز ابلطالقة تعديل األفكار هبدف ا: هو التفكري الذي يتضمن توليد و التفكري اإلبداعي.5

ط عقلي مركب يعتمد على أييت دور التفكري اإلبداعي مدعما للتفكري اإلسرتاتيجي كونه نشاواحلساسية للمشكالت. و

 1اخلربة املعرفية يف إجياد حلول جديدة مل تكن معروفة من قبل.
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I.2.5.أساليب التفكري اإلسرتاتيجي 

 يستخدم التفكري اإلسرتاتيجي أساليب خمتلفة نذكر منها:

I.1.2.5.لسيناريوا 

يعد أسلوب السيناريو أحد اإلعتماد على عدد من األساليب و  لنشر ممارسة التفكري اإلسرتاتيجي يف املنظمات يستلزم األمر

 أهم هذه أساليب.

السيناريو أبنه:" مرحلة سابقة من عملية التخطيط اإلسرتاتيجي،ألنه يرمي إىل التصور مالمح البيئات املختلفة  فيعر   

  مستقبال."

بيئات مستقبلية ة للمستقبل عرب وصف عدة ميكن تعريف السيناريو أبنه:" هتيئة األذهان للنظر يف أكثر من صور و   

 2حيتمل أن تواجه املنظمة مستقبال واحدة منها."ختتلف عن بعضها و 

 أغراض بناء السيناريوهات اوال:

، ومبنظار واسع لكل العالقات املتداخلة لتلك احملتملة بعمومية وبشكل مرتابطة املواقف  األفراد من رؤينيمتك -

 املواقف املستقبلية.

 منظور واسع لألحداث واملواقف البديلة. حتديد -

 تشخيص املواقف اليت هتدد بناء خطط الواقعية. -

 3توفري ما ميكن توفريه من مؤشرات تستخدم يف تقييم إسرتاتيجيات املنظمة. -

 خطوات إعداد السيناريو اثنيا:

 :سيناريوهات وفق اخلصائص التاليةإختيار فريق بناء ال -1

 املتميز.اإلدراك العايل و  -

 خربة يف النظرة إىل املصاحل األوسع. -
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 السماح ابلغموض. -

 إلتقاط نقاط الضعف مبهارة عرب ضوضاء البيئة. -

 

 أتسيس غرفة عمليات بناء السيناريوهات وفق املوصفات التالية: -2

 توافر قواعد بياانت واسعة. -

 النظم اخلرية.توافر نضم دعم القرارات و  -

 املعدات.توفري األجهزة و  -

 ي حيتمل حتقيقه يف املوقف، عن طريق: حتديد اهلدف الذ -3

 وضع اإلفرتاضات األساسية اليت حتكم املوقف. -

اخليال على  أو إبعتماد أوضاع خمتلفةملشكلة يف اابلنظر إىل  ابنظر إألى جوهر املوقف أو إجراء الرتبطات، إما -

 التصور.و 

 ثالثة أشكال أو أكثر بشكل ختتلف معطيات إحدامها عن اآلخر ملواجهة املستقبل الذي نتخيله. إعداد-4

لشرح تسلسل األحداث أو سري التطورات اليت أدت إىل تغيري شكل البيئة  كتابة النص القصصي للسيناريوهات-5

لمديرين مرجعا بعدة سنوات، فكتابة النص سيسمح ل اخلارجية عن الوضع الذي هي عليه األن إىل احلالة اليت تتوقعها

 سريعا ميكنهم من احلكم على األحداث.

تلفة اليت يتيحها  تشخيص التحدايت اإلسرتاتيجية املخوحتليل نصوصها و إطالق التفكري ملناقشة السيناريوهات املقرتحة -6

 1فحص صحة اإلفرتاضات.كل السيناريو و 

I.2.2.5. اإلسرتاتيجي االستشرافورشات 

هتمام بتطورات يصبح إسرتاتيجيا عندما حتاول املنظمة اإل،إبداع ذهين يتعلق بفهم املستقبلاإلستشراف هو عملية   

عادة ما تكون يف شكل ملتقى ليوم أو أكثر يلتقى فيه املنظمة للتفكري اإلسرتاتيجي و ة فتعين احلصة أما الورشاملمكنة حمليطها،
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اول يف مجع األفكار عن املنظمة وأنشطتها، والتحكم يف التغيري، لتقدمي أفكار يف شكل جمموعات تتحاملشاركون التكوين 

 املستقبلية.وشجرة املهارات املاضية احلاضرة و 

هذه الورشات يتعود  اإلسرتاتيجي يفخيل اجلماعي للمسار اإلستشرايف و هتدف هذه الورشات إىل البدء يف التو   

سبل التصرف جتاه هذه الرهاانت  رصد.دوات لتحديد أهم رهاانت املستقبل بشكل مشرتك املشاركون على توظيف أ

وسائل لرئيسية عن املستقبل إىل أهداف و الرهاانت ايتم فيها ترمجة ت لإلسرتاتيجية و ايف املرحلة املوالية تنظم ورشو ، األفكار و 

بصيغة جيدة، و حددوا املقاربة اإلستشرافية و إختيار و يف هناية الورشات، يكون املشاركون قد طرحوا اإلشكال و  عمل.

 1األدوات األنسب.
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عدد معقد نظرا لتلتفكري اإلسرتاتيجي مفهوم واسع و ليه يف هذا الفصل ميكن القول أن اإمن خالل ما مت التطرق    

، إضافة اىل تعدد وجهات نظر سرعة التغيريملستقبل الذي يتسم ابلدانميكية و كذا إرتباطه اباألبعاد الداخلة يف تكوينه و 

إال أهنا يف العموم  مت ملصطالح التفكري اإلسرتاتيجي.تعدد التعاريف اليت قدختالف و الباحثني يف هذا اجملال، مما نتج عنه أ

 يربز أمهية التفكري اإلسرتاتيجي.هذا ما ، و فسيةسمح هلا إبنشاء ميزة تناتشري إىل توضيح الرؤية املستقبلية للمؤسسة اليت ت

للتفكري اإلسرتاتيجي أمناط عديدة منها ما يتعلق بتعدد املوافق واألوضاع وآخرى تعد داعمة له واليت ميكن إعتبارها قي نفس 

 .الوقت خصائص التفكري اإلسرتاتيجي

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متهيد:

ف النشاطات يف املنظمات العامة وخاصة على حد سواء، ويف ظل تشكل القيادة حمورا مهما ترتكز عليه خمتل 

تشابكها ابلبيئة اخلارجية أدى إىل ضرورة وجود قادة تنامي املنظمات وكرب حجمها وتعقد أعماهلا وتنوع عالقات الداخلية و 

توجيه الطاقات لتحقيق أفضل مستوى من األداء. حيث ختتلف صفات اجلهود و حتريك ميتلكون مهارات قيادية متكنهم من 

 املوقف.خرى حسب طبيعة القائد و آالنمط املتبع يف القيادة من منظمة اىل القائد و 

 إىل النقاط التالية:خالل هذا الفصل عرض اإلطار املفاهيمي للقيادة و النمط القيادي من خالل التطرق سنحاول و 

  القيادة و النمط القيادي.ماهية 

  أمناطها.نظرايت القيادة ووظائفها و 

 .عالقة أمناط القيادة ابلتفكري اإلسرتاتيجي 

  



II.1.ماهية القيادة و النمط القيادي  

م يف جمال اإلدارة، كما تعترب من حمددات األه حظى موضوع القيادة إبهتمام كبري من قبل الباحثني، إبعتبارها

خلق تفاعل الالزم من أجل حتقيق فالقيادة هلا أثر كبري يف حركة ونشاط املنظمة و املتحكمة يف جناح أو فشل املنظمات 

 األفراد على حد سواء.و  املنظمةأهداف 

II.1.1مفهوم القيادة و النمط القيادي. 

II.1.1.1.مفهوم القيادة 

 منها: للقيادة جمموعة من تعاريف نذكر 

العمل فراد من خالل غرس روح اإلبداع و إجتاهات األعرف القيادة على أهنا: " توجيه وضبط وإاثرة لسلوك و ت  

 1النشاط فيهم لتحقيق األهداف اجلماعية." ومن احلماس و املشرتك، 

سها القائد قصد توجيه األنشطة، وهي الرقابة على قوة ميار ادة على أهنا: " عملية ووظيفة، ومهمة و كما تعرف القي

ذا اجملهود قصد تسهيل إرشاد هطالق قدرات، مع حتفيز الطاقات، و إاألداء، والتنسيق بني جمهود ونشاط أعضاء اجملموعة، و 

 2."اآلخرين  تصرفاتو  أراء يفالتأثري األعمال، و 

و جموعة وتوجيه من أجل كسب تعاوهنم وحفزهم على على التأثري على شخص أ كما تعرف أيضا أبهنا: "قدرة الفرد

من خالل هذا التعريف نستنتج أن القيادة تعمل على و  3ة يف سبيل حتقيق األهداف املوضوعة."اءبكفالعمل أبعلى درجة و 

 توجيه طاقتهم من أجل حتقيق األهداف املنظمة.قيام ابألعمال املوكلة إليهم و حتفيز األفراد على التعاون لل

جعلهم و أنشطة ميارسها القائد للتأثري على اآلخرين هي نشاط أو سلسلة من اإلجراءات و األخري ميكن القول أن القيادة  يفو  

 يتعاونون لتحقيق األهداف املرغوب الوصول إليها.

 هلا.بعض املفاهيم املتشاهبة توضيح أو التفريق بني القيادة و  بعد التعرف على مفهوم القيادة كان ال بد لنا من

   1اإلدارة.أـ الفرق بني القيادة و 
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ختتلفان يف الكثري منهما، فالفرد ميكن أن يكون قائد دون أن يكون مديرا، أو تتشابه اإلدارة والقيادة يف بعض النواحي، و 

 قائدا يف نفس الوقت، لذلك البد من التمييز بني هذين املفهومني كمايلي:س أو أن يكون مديرا و العك

د على مهارات عامة مثل التخطيط والتنظيم والرقابة، وهي متثل جمموعة تعتمتكون أكثر رمسية من القيادة، و  :اإلدارة.1

 النتيجة.أدوات وأساليب تقوم على عالقة السبب و 

           ل وحدة تنظيمية فيها. كأن تكون عليه املنظمة ككل أو   تقوم على الرؤية والتخيل وتبصر ملا ميكن القيادة:.2

إستخدام أسلوب و  معنوايبينهم وحتفيزهم ماداي و  تنمية روح الفريقتتطلب القيادة توليد وتشجيع التعاون بني العاملني و و 

 يعد التأثري جوهر القيادة.اإلقناع، و و  التأثري 

من قبل املرؤوسني ابألنظمة  زاماإللتج أن اإلدارة تعين حسب السيطرة والتحكم من قبل املدير و سبق نستنتمما 

قد كة بينهما و رت توجد مساحات مشإال أهنما مفهومان متكامالن و ،اإلجراءات أما القيادة فهي مبنية على أساس التغيري و 

 قائدا فاشال.حا وقائدا انجحا أو مديرا انجحا و يكون الفرد مديرا انج

 

 

 

 

 2القيادة و الرائسة: -ب

 يف حالة الرائسةيعود ذلك إىل عدم توافر بعض العناصر القيادية و ، إختالفا جوهرايقيادة عن الرائسة ختتلف ال

ثقتهم الكبرية إقناع أفراد التنظيم ابلقائد و فالرائسة تعتمد يف ممارسة وظائفها على ما متلكه من سلطة بينما القيادة تعتمد على 

 .ماعةرد على التأثري يف أفراد اجلبه، فالقيادة تركز على قدرات الف

II.2.1.1. مفهوم النمط القيادي 

                                                                                                                                                                       
1

ية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ، املنظمة العربأتثريها يف زايدة فاعلية القيادة اإلداريةبني الذكاء العاطفي وأمناط القيادة و يل للعالقةحتلحسني حممد املراد،  
 .160،161،163:ص -ص -ص،2015

 .207،208ص:  -األردن، ص-التوزيع، عمانللمشر و ، دار أسامة السلوك التنظيمي اإلداريعامر عوض،  2
 



أبن حتقيق أهداف  همعإقناد حىت يستطيع كسب تعاون مجاعته و النمط القيادي هو السلوك الذي يتبعه القائ

ائد من أجل التأثري من خالل هذا التعريف نستنتج أن النمط القيادي هو أسلوب يتبعه القو 1.املنظمة هو حتقيق ألهدافهم"

 لتحقيق األهداف املطلوبة. ذلكيف اآلخرين و 

 2أسلوب إداري ينتهجه القائد يف ممارساته اإلدارية.""يعرف النمط القيادي أيضا أبنه و 

         كما يعرف على أنه "جمموعة التصرفات اليت يبديها القائد داخل التنظيم نتيجة لضغوط داخلية، أو خارجية 

  التنظيم سلبا أو إجيابيا."من مث يرتك آاثرا مباشرة على سلوك العاملني يفو 

 نه من حتقيق األهدافكاليت متاخلاصة اليت يتمتع هبا القائد، و القدرات و  ككما يعرف أيضا على أنه " نوعية السلو 

اخلطط التفصيلية وإختيار التنظيم املالئم ووضع السياسات و  ،اإلسرتاتيجية املختارة لألعضاء األخرين يف التنظيم الذي يرأسهو 

 3املادية املطلوبة للتطبيق اإلسرتاتيجي."وتوزيع املوارد البشرية و  زمةالال

أثري على األخرين لكسب تعاوهنم طريقة ينتهجها القائد للتعبارة عن سلوك و يف آخر نستطيع القول أبن النمط القيادي و 

 إقناعهم أبن حتقيق أهداف املنظمة هي حتقيق ألهدافهم.و 

II.2.1. أمهية القيادة و عناصرها 

II.1.2.1.أمهية القيادة 

 تكمن أمهية القيادة يف:

  إثبات قدراهتم الفردية.حبرية و متكينهم من األداء تنمية الروح املعنوية لألفراد و 

  4الصراعات أو النزاعات التنظيمية، سواء على مستوى الفرد أو اجلماعة أو املنظمة  ككل.حل املشكالت و 

  تطوراهتا املستقبلية.حلقة وصل بني العاملني وخطط املنظمة و القيادة تعد 

  تدعم اجلوانب اإلجيابية يف املنظمة كما تقلص اجلوانب السلبية بقدر اإلمكان.توحد اجلهود و 
                                                 

، رسالة ماجستري يف العلوم أمناط القيادة اإلدارية و عالقتها إبدارة  التغيري التنظيمي من وجهة نظر العاملني يف إدارة شؤون املرضىسلطان عامر العتييب،  1
 .5 :، ص2014اإلدارية، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، 

رسالة ماجستري يف اإلدارة  ،القيادي ملدرات املدارس ابلروح املعنوية ملعلمات املرحلة اإلبتدائية مبحافظة جدة عالقة النمط نورة بنت عطية بن راشد الزهواين، 2
 . 10:، ص2010لعربية السعودية، الرتبوية و التخطيط، جامعة أم القرى، اململكة ا

رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة انيف ، نظر موظفي جملس الشورى األمناط القيادية و عالقتها مبستوايت التمكني من وجهةمطر بن احملسن اجلميلي،  3
 .7:، ص2008العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، 

 . 430:، ص2002دار اجلماعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  ،أساسيات التنظيم و اإلدارةعبد السالم أبو قحف،  4



  املورد األغلى يف املنظمة.تعمل على تنمية وتدريب األفراد إبعتبارهم األهم و 

  ا ما يعود ابلنفع على املنظمة، والتعامل معها كفرص الالزمة للتعامل معهوضع اإلمكانيات مواكبة التغريات احمليطة و

 1هتديداته.ليس و 

 .تستطيع القيادة حتويل األهداف املطلوبة إىل نتائج 

 2الرقابة أتثريها يف حتقيق أهداف املنظمة.يفقد التخطيط و التنظيم و  بدون قيد 

 .تساهم القيادة يف رسم إسرتاتيجيات املنظمة 

  من خالل التحفيز  كذلجديدي لدى العاملني يف املنظمة و التقيادة يف خلق املناخ اإلبتكاري واإلبداعي و التساهم

 تنمية القدرات اإلبتكارية لدى األفراد.فع والتشجيع و الدو 

 ضمان عملية اإلتصال بني كل أعضاء ساعد على تنظيم السلوك اجلماعي وتنسيقه وتوجيهه وتسيري العمل بسهولة و ت

 3اعة يف املنظمة.اجلم

II.2.2.1.عناصر القيادة 

وفر يف القيادة لكي تكون انجحة عناصر أساسية البد أن تتللقيادة تبني لنا أن هناك أسس و  من خالل تعريفنا 

 هذه العناصر هي:كنة من حتقيق األهداف املنشودة و متمو 

هداف يف اجلماعة من أجل حتقيق األ التأثري على هو الشخص الوحيد القادرو ، أهم عنصر من عناصر القيادةأوال: القائد: 

 4تتبع جتارب القادة الناجحني.القيادة تنمو ابلتجربة الشخصية و الناجح هو الذي حيقق أهدافه بطريقة إقتصادية فالقائد و 

يهم القدرة على يتطلب منه تنمية األفراد لتكون لد لذلك ،ائد متثل السلوك القيادي للمنظمةسلوك القألن صفات وخربات و 

 ذلك بغية حتقيق نتائج حمددة.ابإلعتبار خصائصهم وخصائص املوقف واملناخ التنظيمي و الذاتية، أخذا القيادة 

                                                 
 .163،164 :ص -، صسابق مرجعحسني حممد املراد،  1
يف إدارة األعمال، اجلامعة  رسالة ماجستري، عالقتها ابألداء الوظيفي يف املنظمات األهلية، من وجهة نظر العاملنياألمناط القيادية و حسني حممود حسن انصر،  2

 .12 :، ص2010اإلسالمية، غزة، 
 .22 :، ص2010دار الفكر، عمان، األردن،  ،إدارة اإلبتكارو القيادة اإلدارية عالء حممد سيد قنديل،  3
 .27 :، ص2010التوزيع، عمان، األردن، دار أسامة للنشر و ، اإلشراف اإلداريالقيادة و  فاتن عوض الغزو، 4



ميتلك األفراد ابملنظمة صفات وخربات وقدرات وأهداف وأساليب وعالقات، وهي تظهر اثنيا: املرؤوسني )اجلماعة(: 

ن هؤالء تنفيذ املهام املوكلة إليهم من قادهتم لتحقيق أهداف املنظمة مع سلوك مجاعي، حيث يراد مبشكل سلوك فردي و 

 1املعنوية.سبان أهدافهم الشخصية املادية و األخذ ابحل

 يف املنظمة يؤثر على تفاعلهم وتعاملهم مع املرؤوسنيرف معني أو موقف ما بني القائد و البد من وجود ظاثلثا: املوقف: 

عكس القائد الناجح يسعى دائما خللق هذا املوقف إبعتباره العنصر احلاسم يف القيادة. فاملوقف اإلجيايب ينبعضهم البعض، و 

 2ابلتايل جناح املنظمة.على جناح العملية القيادية و 

ىل التوجيه على اجلماعة عن طريق التعاون من أجل الوصول إملنشودة اليت هتدف إىل التأثري و هو الغاية ا رابعا: اهلدف:

 الوصول إليه.اهلدف املشرتك اليت تسعى اجلماعة 

أهداف خاصة بكل فرد فمن هنا جيب على القائد أن حيث هناك أهداف خاصة ابلقائد وأهداف خاصة ابجلماعة ككل و 

األفراد واحدة فال توجد ها، أما إذا كانت أهداف القائد واجلماعة و حيدد ماهي األهداف اليت سيوجه اجملموعة لتحقيق

 3مشكلة.

II.3.1.مبادئ القيادة و مصادر قوهتا 

II.3.1.1 مبادئ القيادة 

 تتمثل هذه املبادئ يف:القيام به حىت يكون قائد انجح، و تعترب مبادئ القيادة مبثابة مرجع للقائد، تذكره مبا جيب 

 جمال عمله.ائد ابرعا أي جيب أن يعرف عمله و أن يكون ق 

  :املنظمة للرؤى اجلديدة.إن القائد هو املسؤول عن توجيه يبحث عن املسؤولية و يتحملها يف عمله 

  حيدد األهداف املخططة.إن القائد حيل املشكالت ويضع القرارات و  ابلتوقيت املالئم:ات الصائبة و يتخذ القرار 

  يكون لديه القدرة على إيصال املعلومات املهمة لألفراد األساسني  على القائد انملعلومات الالزمة للعاملني:اإيصال

  معه.

                                                 
 .168 :، صمرجع سابق حسني حممد املراد، 1
 .49 :، ص2013التوزيع، عمان، و دار األايم للنشر  ،تطوير منظمات التعليم العايلالقيادة اإلدارية و خالد عبد الوهاب الزيديني،  2

 .31، ص مرجع سابقفاتن عوض،  3



  :على القائد أن يساعد يف تطوير اخلصائص اجليدة اليت تقوي حتمل العاملني تطوير حسن املسؤولية يف العاملني

 ملسؤولياهتم املهنية. 

  أمهية رعاية للعاملني إبخالص.البشرية و ن يكون متفهما للطبيعة على القائد أ العمل من أجلهم:معرفة األفراد و 

 :قدرات العاملني.ظمة و أن تكون املهام مالئمة ملوارد املن ضمان أن تكون املهام مفهومة 

 :1على القائد الذي يعمل بروح الفريق أن يوظف قدرات املنظمة، اإلدارة إىل أقصاها. إستخدام كامل قدرات املنظمة 

II.2.3.1.مصادر قوة القيادة 

وطبيعة التنظيم  ،ما يتعلق مبرؤوسيهمنها شخصية القائد و  ،تعترب القيادة هي حصيلة املزج بني عدد من عناصر 

تكون مستمدة من الوظيفة اليت يرتأسها أو اعه جيب عليه أن يتمتع ابلسلطة و أتثري يف أتب حىت يكون للقائدبيئة املنظمة، و الو 

لكي يكون قائدا انجحا جيب أن يتحلى مبجموعة ى التأثري يف األخرين، و قادرا علمن مسات يتحلى هبا جتعل منه شخصا 

 اليت تنقسم إىل:فات اليت تعد مصدر قوة القيادة و من الص

 و تنقسم إىل ثالثة أقسام هي:أوال: قوة أو نفوذ املنصب: 

يف الوقت املناسب، لكي و عطاء العاملني احلوافز املادية واملعنوية أي قدرة القائد على إ قوة احلافز أو املكافأة: -1

 يكون هلا أثر إجيايب.

املقصود هبا توقيع القائد اجلزاءات على العاملني يف الوقت املناسب، فإستخدام العقاب يف و  قوة اجلزاء أو العقاب: -2

 إنتاجهم.اء العاملني و غري موضعه أيثر على أد

ه من متتعه بسلطات واسعة على العاملني مما حبكم موقع القائد الرمسي يف التنظيم الذي يشغله ميكن قوة السلطة: -3

 جيعلهم ينفذون أوامره.

هي خصية اليت متيز القائد عن غريه و السمات الشعين بذلك الصفات و تو  اثنيا: قوة أو نفوذ مستمدة من القائد ذاته:

 تنقسم إىل قسمني مها:

على املرؤوسني من  فرض سيطرته حبيث يستطيع القائد السلطة أو النفوذ الذي يعتمد على املعرفة السابقة: -1

 ضهم.رت مهاراته اليت تعد مبثابة مرجعا للمرؤوسني يف حل املشكالت اليت تعخالل خرباته و 
                                                 

 .38-37:ص  -، ص2011التوزيع، عمان، و دار الصفاء للنشر ، إدارة اإلبتكارالقيادة و  جنم عبود جنم، 1



قبول لدى األفراد مما جيعلهم ه القائد من شخصية و تعين ما يتمتع ب: و القوة املستمدة من مسات القائد الشخصية -2

  1يطيعون أوامره.

 قوة القيادة.الشكل التايل يوضح مصادر و  

 (: مصادر قوة القيادة03الشكل رقم)

 

 

 

 

 .23، ص املرجع نفسه، نواف سفر بن مفلح العتييب املصدر:                                       

II.2. وظائفهانظرايت القيادة وأمناطها و 

II.1.2. نظرايت القيادة 

يتمكن منه الوصل إىل موقف موحد جتاه  إن الفكر اإلداري املعاصر مبا فيه من أحباث و دراسات عن القيادة مل

رين حتاول تفسري سلوك و أسباب بعض األفراد أبفراد آخالنظرايت اليت تبحث يف القيادة و ذلك تعددت حقيقة ظهورها، 

 فيما يلي سيتم عرض بعض هذه النظرايت:وابلتايل بروز شخص ما كقائد. و 

II.1.1.2. مدخل السمات 

أشهر هذه من ريه مما جتعل منه قائدا فعاال، و هذا املدخل على مسات معينة، تتسم هبا شخصية القائد عن غ يرتكز    

 النظرايت يف هذا املدخل

 أوال: نظرية الرجل العظيم

                                                 
 ،عالقتها ابلروح املعنوية للمعلمني يف حمافظة الطائف التعليميةاألمناط القيادية و السمات الشخصية ملديري املدارس و  نواف بن سفر بن مفلح العتييب، 1

 .21،22:ص  -، ص2008رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية و التخطيط، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

  :قوة أو نفوذ المنصب 

 الحوافز و المكافآت. -

 الجزاء أو العقاب. -

السلطة الرسمية أو  -

 القانونية.

قوة أو النفوذ مستمدة  -

 من القائد ذاته:

 الخبرة. -

 الشخصية. -

د ـزويد القائـت

 ىــدرة علـبالق

جعل المرؤوسين 

يقومون بأداء عمل 

ما بالطريقة التي 

 يرغبها.



عتقدون أن القادة يولدون قادة، وأهنم قد وهبوا الرومان، حيث كانوا ير هذه النظرية إىل عهد اإلغريق و يعود جذو 

تلك السمات قد إختلفت املواقف حول ماهية ادة، و نفسية تعينهم على ممارسة القيصائص جسمانية وعقلية و مسات وخ

  1ما أمهية كل منهما.واخلصائص و 

أمهلت آاثر البيئة اخلارجة يف التأثري على النظرية على صفات القائد ذاته وإعتبارهتا من الطبيعة و  هذه حيث ركزت 

  2هذه الصفات، لذلك تعد هذه النظرية قاصرة عن إجياد حمددات ميكن إعتمادها لتحديد القائد.

 اثنيا: نظرية السمات

  القيادة تتوقف على مسات معينةهذه النظرية يف تفسريها للقيادة على مفهوم أساسي، مضمونة أن الفعالية يف تقوم 

من أبرز ما مييز هذه و 3أن تتوافر هذه السمات يف شخص ما جتعل منه قائدا فعاال.هبا شخصية القائد عن غريه، و  تسمت

سمية وعقلية ونفسية ما ميتلكه من خصائص جا أهنا ترجع إىل شخصية القائد و نشأهترية يف تفسريها لظاهرة القيادة و النظ

ائد الكفء عن القائد غري رية إىل جمموعة من اخلصائص اليت متيز الققد توصل الباحثون من خالل هذه النظو 4إجتماعية.و 

 املتمثلة يف:الكفء و 

 .القدرة على اإلتصال 

 .القدرة على اإلقناع 

 .غرس الثقة يف األخرين 

  يف مرؤوسيه.الضعف الذي يدرك جوانب القوة و  هو القائد الناجحفالثقة ابملرؤوسني، تفويض السلطة و 

 5احلقائق حول اجلوانب املختلفة للموقف.القرارات بعد مجع املعلومات و  اذالقدرة على إخت 

II.2.1.2. مدخل السلوكي 

                                                 
 .28 :ص مرجع سابق،حممد زين عبد الفتاح،   1
 .229 :، ص2000التوزيع، عمان، دار امليسرة للنشر و  ،نظرية املنظمةيضر كاظم، خ، عخليل حمسن الشما  2
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قد نتج و ينتظم فيها،  إهتمت ابلتوصل إىل األبعاد اليتكزت الدراسات السابقة وبشكل مكثف على سلوك القائد و ر  

نت تلك قد كارئيسية لبناء نظرية القيادة، و ح إنبثق عنها عدة مالم عن تلك الدراسات سلسلة طويلة من البحوث اليت

 الركيزة للنظرية السلوكية يف القيادة.اجلهود النواة األساسية و 

 قد أجرى الباحثون عددا من الدراسات اليت تناولت النظرية السلوكية للقيادة منها:و 

ة اهليكلية لسلوك القيادة مها: البنيتوصلت هذه الدراسة إىل حتديد بعدين  أوال: دراسة جامعة أهايو )نظرية البعدين(:

يظهر فعال هو الذي جيمع بني البعدين و اإلعتبارات اإلنسانية )اإلهتمام ابلعاملني( حيث أن القائد ال)اإلهتمام ابلعمل(، و 

 سلوكا عاليا يف كليهما.

بوضع أبعاد جامعة  قاما حيث (Moton , Blake)هذه النظرية مث تطويرها من طرف  اثنيا: نظرية الشبكة اإلدارية:

-1كل بعد من   أعطوااهلدف من ذلك هو التعرف على أمناط القيادة املختلفة، حيث أوهايو وجامعة ميتشجان يف شبكة، و 

من منطا قياداي و  81ا، فتحصلوا على العمودي يعطي منطا معينأي نقطتني على احملورين األفقي و تقاطع ، و درجات 9

  1أمهها:

جبهود يشكل مناخ العمل اجلماعي، حيث يصل ويقدم أمثلة إجيابية و  ،يكون قائدا للفريق (:9/9)املدير املتكامل .1

قه يكون أكثر متاسكا فرييب حاجاهتم، فهو يقود بكفاءة ، و حياول أن يلأقصى طاقاهتم، كما يعاملهم جبد و األفراد إىل 

  أكثر إنتاجية.وإنتماءا و 

يشجع الفريق على حتقيق اب للمحافظة على النظام العام، و يستخدم املدير هنا نظام الثو  (:1/9املدير اإلجتماعي ).2

أن  يسئ إىل عالقاته مع مرؤوسيه، ومن أهم أهدافه خلق مناخ مريح، و األهداف، كما يتفادى إستخدام القوة حىت ال

 يستجيب إليه مرؤوسيه إجيابيا.

يتوقع من ركز املدير هنا على جانب العمل واإلهتمام جبداول اإلنتاج و ي (:9/1املدير السلطوي أو األتوقراطي ).3

اإلصالح  معرفة املسؤول ،أكثر من تركزه علىيف حالة خطأ يكون تركيزه علوا ما أيمرهم به دون مناقشة، و مرؤوسيه أن يف

 التقدم.امهة إبجيابية يف حتسني األداء و التوجيه، ويكون من الصعب على مرؤوسيه املسو 
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ة للجماعة يتيح الفرصاألعمال أو إلجنازها، و  على يتصف املدير هنا بعدم اإلنتماء سواء للحفا  (:1/1املدير السليب ).4

 أبقل جمهود.يف أن تعمل ما تشاء، ويكون اهلدف هنا جمرد سري أعمال و

أهم املرؤوسني وأهداف املنظمة، و  لتوازن بني إحتياجاتيتصف هذا املدير إبجياد ا(:5/5املدير املتوسط أو املعتدل ).5

  1ذلك لسري أعمال املنظمة.ه احلفا  على معنوايت العاملني و أهداف

 (: نظرية الشبكية اإلدارية توضح األمناط القيادية.04الشكل رقم: )

 

 

 

 

 

 

 .59، صمرجع سابقعالء حممد سيد قنديل،  املصدر:

ظيمية ذات اإلنتاجية هدفت هذه الدراسة إىل حتديد السلوك القيادي يف الوحدات التن اثلثا: دراسة جامعة ميتشجان:

 مقارنتها ابلوحدات التنظيمية ذات اإلنتاجية منخفظة.املرتفعة، و 

القيادة املوجهة و ، ا، القيادة املوجهة ابلعالقاتتوصلت هذه الدراسة إىل وجود نوعني من سلوك القادة مهو 

، النمط التسلطي هي: النمط التسلطي اإلستغاليلة و أمناط أساسيكما قسمت أمناط القيادة اإلدارية إىل أربعة 2ابملهمة.

فاعلية حيث زايدة كفاءة و األنسب لعملية التطوير من دميوقراطي ابملشاركة هو األفضل و ي، النمط اإلستشاري، النمط الالنفع

 3أداء املنظمة.

II.3.1.2. املدخل املوقفي 
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خصائص دد بنمط قيادي، بل ترتبط بسمات و أكدت نظرايت هذا املدخل أبن الفعالية القيادية ال ميكن أن ترتبط أو حت

 من أهم نظرايت يف هذا املدخل نذكر:ة تتعلق مبوقف قيادي معني و يشخصية نسب

 أوال: نظرية فيدلر

يرى أن املوقف القيادي يرتكز أو يتوقف على املوقف حيث يه بني جانبني مها منط القيادة و فوضع فيدلر منوذجا مجع 

 هذه العناصر هي:ب القيادة يف أي ظرف من الظروف و ثالث عناصر رئيسية تؤثر يف أسلو 

حيث تربز هذه العالقة مدى تقبل اجلماعة للقائد اليت تعمل حتت قيادته أي ما إذا كانت هذه عالقة القائد مبرؤوسيه: -

نت هذه العالقة جيدة زاد نفوذه نفوذ القائد على مدى قبوله من مجاعة العمل فكلما كا يتوقفو  ،العالقة جيدة أم سلبية

 األداء املتميز.وأتثريه وسهل عليه حتفيزهم وتشجيعهم على التعاون و 

 معايري األداء.حتديد مهام العاملني بشكل واضح ودقيق وحتديد أساليب العمل و أي  هيكلة املهام أو حتديد الوظيفة: -

يطر على مرؤوسيه ليكلفهم مبهام ويقيم يقصد به حتديد املدى الذي عنده يتحكم القائد أو يسو  درجة قوة املنصب: -

  1يقدم هلم حوافز إجيابية مثل املكافآت أو الرتقيات.أدائهم و 

قات حد معني العال فجوهر نظرية فيدلر يتمثل يف أن القائد الذي يوجه مرؤوسيه حنو العمل البد أن يراعي إىل

إن القيادة كون مقبوال من الطرف اجملموعة، و و البد أن ي، إن القائد الذي يعزز اإلجتاه حنو العمل يكون فعاال الودية معهم و 

 2ليس كل واحد منهم على حدا.عة املوقف و طبييجة للتفاعل بني أبعاد القيادة و الفعالة هي نت

 نظرية املسار و اهلدف:اثنيا: 

ل حتقيق مستوى "، حيث ترتكز هذه النظرية على كيفية حتفيز القادة إلتباعهم من أجهاوستسمى أيضا بنموذج "و 

ك بناء على ذللرتكيز على احلوافز. و رضا العاملني عن طريق اسي هلذه النظرية هو تعزيز أداء و هلدف األساأفضل من األداء، و 

 هي:و  قدم "هاوس" أربع أساليب للقيادة

شرح كيفية إجناز بة منهم و توجههم حنو اهلام كما تأي القيادة اليت تعلم املرؤوسني ابلتوقعات املطلو  القيادة املوجهة: -1

 ذلك املهام، ابإلضافة إىل حتديد معايري األداء املطلوبة و توضيح دورها املتوقع لقيادة اجملموعة.

                                                 
 .47:ص  مرجع سابق،عالء حممد سيد قنديل،  1

2
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 ما تعامل أفراد اجملموعة ابلعدل.كهل إجناز األعمال بطريقة بسيطة،  أي القيادة اليت تس القيادة الداعمة: -2

 تتوقع من املرؤوسني األداء أبعلى مستوايت ممكنة.يت تضع أهدافا مليئة ابلتحدايت و الأي القيادة  القيادة املنجزة: -3

          أتخد أيضا إبقرتاعات والقيادة اليت تتوقع من املرؤوسني إختاذ القرارات ابلتشاور معها،  املشاركة: القيادة -4

 1تشاور معهم قبل إختادها أي قرار.وأفكار املرؤوسني و 

 

 

 اثلثا: نظرية األبعاد الثالثية لريدن:

من هنا مسيت بنظرية األبعاد الثالثة، و  لذلكبعدا اثلثا إىل نظرية البعدين، وهو بعد الفاعلية و قام وليام ريدن إبضافة   

 أصبح للقيادة ثالثة أبعاد هي: 

 الذي يتخذه القائد لتوجيه جهود مرؤوسيه لتحقيق األهداف.هو املدى و  بعد املهمة: -1

إحرتام و  ى ابلثقة املتبادلة بني القائد ومرؤوسيهيتميز هذا املدمدى العالقات الشخصية للقائد، و  هوو  بعد العالقات: -2

 آرائهم و مشاعرهم.

 2أرائها.املهارات الذي طلب ستطيع القائد من خالله الوظائف و هذا البعد يو  بعد الفاعلية: -3

 (: أبعاد القيادة يف منوذج ريدن05الشكل رقم )

    هتيئة العالقات                                                                              

                                                                                           

  الفعالية                                              

 

 

       هتيئة املهمة                                     
                                                 

كلية العلوم اإلنسانية و تسيري موارد البشرية"، تنمية و اإلجتماع "رسالة ماجستري يف علم  ،دورها يف األداء الوظيفياملهارات القيادية و  بوعمامة أمحد فارس، 1
 . 45-44 :ص –، ص 2009/2010اإلجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .92:، صمرجع سابقفاتن عوض الغزو،  2



 .198، صمرجع سابقحسني حممد املراد، املصدر: 

قد مت تطويره من قبل املداخل األكثر شيوعا وإنتشارا، و من خالل ما سبق نالحظ أن املدخل املوقفي هو أحد و 

رية ترتكز على القيادة يف املوقف، و ظالعديد من الباحثني، خاصة ريدن الذي أظاف بعد اثلث إىل نظرية البعدين، فاهذه الن

ال جيب أن يتمكن من ربط من خالل ذلك فإن القائد الفعنة من القيادة، و تقوم فلسفتها على أن املواقف تتطلب أنواعا معي

 ات املوقف املختلفة.متطلبأسلوبه و 

II.2.2.وظائف القيادة 

 تتمثل هذه الوظائف يف: من مهام اليت يقوم هبا القائد و  تتحدد الوظائف األساسية للقيادة يف جمموعة

 : أي جيب أن يتوفر يف القائد قدرة من املعرفة اليت جتعله املصدر املوضوعي جملموعته.مصدر للفكركالقائد   -1

كون ملن يتميز ابملعرفة الفنية اخلربة يف اجملموعة، فالقيادة يف الغالب تهو مصدر املعرفة و : فالقائد خبريكالقائد   -2

 اإلدارية.و 

التكتيكية و  األهداف اإلسرتاتيجية حيددد بوضع السياسة العامة للجماعة و يتوىل القائ: حيث مربمج للسياسةكالقائد   -3

  هلا.

 وسائل التنفيذ. أساليب العمل وتوىل وضع اخلطط و : فالقائد هو من يمخططكالقائد   -4

: فهو يثمل السلوك القيادي النموذجي يف عالقاته مع مرؤوسيه كما يعترب املثل األعلى و رمزنموذج وقدوة و كئد  االق -5

 القدوة للتعامل يف حتمل املسؤولية و ضبط العمل و بذل اجلهد.

إلتزاماهتا مع ا اخلارجية للتعبري عن حاجاهتا و : حيث يقوم بتمثيل اجلماعة يف عالقاهتممثل خارجي للجماعةكالقائد   -6

 خرين.اآل

: فيقوم ضمن واجباته القيادية بوظيفة تنظيم العالقات الداخلية للجماعة مسيطر على العالقات الداخليةكالقائد   -7

 .بني أفراد اجملموعةالوسيط بدور املسيطر و فهو يقوم 



خالل خربته  لثواب أو العقاب منفهو يتميز بقدرته يف كيفية منح ا :السلبيةدر إلصدار التقوميات اإلجيابية و مصكالقائد   -8

 1.  وتوفر عامل العدالة

II.3.2. أمناط القيادة 

التأثري عليهم، حيث تندرج هذه األمناط حسب د و أساليب لتوجيه جهود األفرايعتمد القائد على عدة أمناط و 

 حديثة.اجتاهات و  حسب سلوك القائد() إجتاهني: اجتاهات تقليدية

II من حيث سلوك القائد.1.3.2ـ 

 وحسب هذا املعيار هنا صنفني مها: 

 القيادة الدميوقراطية أوال:

قراطي يتفاعل مع أفراد اجلماعة تفويض السلطات، فالقائد الدميهذه القيادة على مبدأ املشاركة و تقوم فلسفة 

يباشر مهامه من خالل التنظيم القرارات، ويتوسع يف تفويض السلطات والصالحيات ملرؤوسيه، و  ركهم يف عملية إختاذيشاو 

 ففياالنتاج،  مضاعفةن. و زايدة التعاو م، و خلق الثقة يف نفوسهالسلوب رفع معنوايت املرؤوسني، و ومن مزااي هذا ا اجلماعي.

 2يشعر أفراد التنظيم أبن القرار قرارهم، فيعملون على تنفيذه بطريقة سليمة إلرتباطهم به. هذا االسلوب

 هي:ثالثة مرتكزات أساسية للقيادة و  من أهم اخلصائص املميزة هلذا النمط أنه يعتمد علىو 

عر فيه األفراد االملني فمن مميزات العالقات اإلنسانية اجليدة هو توفري جو إجتماعي يشتنمية العالقات اإلنسانية: .1

النفسية يؤدي إىل زايدة اإلنتاجية يف ابلعاملني من الناحية املعنوية و ابإلنتماء ألسرة التنظيم اإلداري يف املنظمة، فاإلهتمام 

 العمل.

يف صنع القرار بدون معارضة. فعملية املشاركة ونه و يف إختاذ القرار جتعلهم يتقبل ة العاملنيكمشار  :ة يف صنع القراركاملشار .2

 يرفع من روحهم املعنوية.تعطي حرية الرآي وحرية النقد للمرؤوسني، وهذا ما يزيد من أمهيتهم و 

                                                 
، 2006التوزيع، عمان، األردن، دار احلامد للنشر و  ،أساليب القيادة اإلدارية يف املؤسسات الرتبويةاإلتصال اإلداري و علي عياصرة، حممد العودة الفاضل،  1
 .104:ص

القيادة الرتبوية، ماجستري يف اإلدارة و  ، رسالةأمناط القيادية السائدة لدى مديري املدارس اخلاصة عالقتها مبستوى جودة التعليم، موافق أمحد شحادة العجارمة 2
 .45-44:ص  -، ص2012جامعة شرق األوسط، عمان، 



 يولد لديهمو  أتهيلهم للقيادة مستقبال،مهة للتنمية الذاتية للعاملني، وفمن مزااي تفويض السلطة هو املسا تفويض السلطة:.3

 1العمل اجلماعي بروح الفريق الواحد بني العاملني.كما يقوى الشعور ابإلنتماء و ،ونحيفزهم على املزيد من التعاو شعور ابلثقة 

 القيادة األوتوقراطيةاثنيا:

أفراد  دون أخذ بعني اإلعتبار ،تعتمد القيادة األوتوقراطية على الرغبة الشخصية للقائد يف الوصول إىل اهلدف

اليت خيطط السياسة مصدرها القائد، فاهو الذي حيدد و اجلماعة اليت يقودها، أما القرارات اليت ختص نشاط اجلماعة يكون 

 2ن معرفتهم للخطة كاملة.و على األفراد تنفيذ العمل الذي حيدده خطوة خبطوة دتسيري على وفقها اجلماعة، و 

عدم التجديد، إخنفاض الروح املعنوية لدى راهية واخلضوع و كالق و مثل القليؤدي هذا األسلوب إىل تفشي صفات السيئة، 

 العاملني.

 من أبرز األمناط السلوكية للقائد األوتوقراطي ما يلي:و  

 مصدرا لإلنتاج، حيث يلجأ القائد إىل إستخدامابلنظر إىل اإلنسان أداة تعمل و  تتميز القيادة األوتوقراطية املتسلطة: -1

 الوظيفي بتأثريه يف مرؤوسيه دون مشاورهتم يف إختاذه للقرارات.  سلطته املستمدة من مركزه

ة عند طلب من مرؤوسيه يبيستخدم القائد أسلوب اإلقناع يف املعاملة، فضال عن حتليه ابلطب رية:القيادة األتوقراطية اخل -2

 ركة يف إختاذ القرار.تنفيذ العمل، كما يؤمن القائد يف هذا النمط من القيادة ابملشا

 جمدية، لكن يشعرهم يعتقد القائد أن مشاركة مرؤوسيه يف صنع القرارات وسيلة غري القيادة األوتوقراطية اللبقة: -3

 ال أيخذ القائد آراء مرؤوسيه بعني اإلعتبار مهما كانت فعالة.ابملشاركة و 

وح املعنوية للجماعة و ضعف املواجهة و حتمل بكافة أمناطه يؤدي إىل إخنفاض الر فالنمط القيادي األوتوقراطي، و 

 3التذمر دون أن يظهر على أرض الواقع. يولدىل نشر العداوة يف هذا النمط و املسؤولية، مما يؤدي إ

 القيادة احلرة " التسببية"اثلثا: 

                                                 
 .33-32 :ص –، ص مرجع سابقنواف بن سفر بن مفلح العتييب،  1
 .309:، ص 2012، دار الكتب العلمية، لبنان، التعليمكر اإلداري املعاصر يف الرتبية و الفحممد داود الربيعي،  2

 .44-43 :ص -، صمرجع سابقموافق أمحد شحادة العجارمية،  3



داء عمله وبطريقة يف أ يعد هذا النمط خمالفا متاما للنمط األوتوقراطي، فهناك غياب ألي قيادة حقيقية وكل فرد حر

من القيادة ال حتكمه القوانني أو سياسات حمددة،  يغلب على هذه القيادة الطابع الفوضوي، حيث هذا النوعاليت ترضيه، و 

 العمل دون أي تدخل من قبل القائد.قة يف التصرف و أو إرشادات معينة للعاملني، فهي قيادة ترتك لألفراد حرية مطل

الضياع كثريا ما يشعر األفراد يف هذا النمط ابإلحباط و من حيث الفاعلية أو اإلنتاجية، و هذا النمط أبنه أقل األنواع  يتميزو 

 1دون على أنفسهم يف أوقات تتطلب تدخل القائد.عدم القدرة على التصرف، حيث يعتمو 

 من مميزات القيادة احلرة ما يلي: و 

  قدراهتم فيبذلون أقصى جهودهم القائد لديه ثقة كاملة بنشاطهم وعملهم و أبن إعطاء القائد حرية للمرؤوسني يشعرهم

 إلثبات أنه عند حسن ظن القائد.

  إن القائد يدفع مرؤوسيه للعمل عن طريق منحهم احلرية يف إجناز العمل، مما يدفعهم إىل بذل أقصى جهد لكسب ثقة

 القائد.

  من التعلم متمكنني من فهم الواجبات  مستوى عال حتتاج إىل مرؤوسني ذويادة احلرة لقاإن تفويض السلطات القائد يف

 املطلوبة.

 2حتقيق األهداف.لعاملني إىل العمل بروح الفريق و يدفع ا األعضاءالقوانني الصارمة على ديد و وجود نوع من التش عدم  

II.2.3.2.ط احلديثةاألمنا 

اضحا يف مناذجها للسلوك القيادي بداية للتحول إىل التفكري القيادي فقد بدى اإلهتمام و شكلت النظرية املوقفية و 

نمط القيادي إىل الذلك ابملواقف املتغرية وعواملها. وبدأ البحث خيرج من إطار السمات و إرتبط النمط القيادي الفعال، و 

ظهرت  ت اإلدارة احلديثة وحتقيق الفعالية اإلداريةواجهة متطلباملاعة وقدرة القائد على التكيف، و اجلمدور املرؤوسني و 

 إجتاهات حديثة للقيادة من بينها القيادة التحويلية و القيادة التبادلية.

II.1.2.3.2.ةيالقيادة التحويل 

                                                 
أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمال، األكادميية العربية للعلوم املالية و املصرفية،  ،على إدارة الصراع التنظيمي لدى املديرينأثر األمناط القيادية ، توفيق حامد طوالبة 1

 .38:، ص2008األردن، 

 .147، ص:مرجع سابقفاتن عوض الغزو،  2



أهداف احملددة، يشجع املرؤوسني املستقبل و تعرف القيادة التحويلية على أهنا "منط قيادي لديه رؤية واضحة عن 

ركة يف بلورة رؤية طويلة األجل وحتديد أهداف واضحة والواقعية للمنظمة، ويسعى إىل إحداث التغيري والتطوير املشاعلى 

 1.التغريات العاملية املعاصرةة واساليب قيادية مرنة تتكيف وتتأقلم مع التطورات و مأنظ يتبىنوالتنمية اإلدارية إبستمرار، و 

قابل األداء املرغوب إىل تطوير وتشجيع املرؤوسني فكراي على أهنا:" تلك القيادة اليت تتجاوز احلوافز م كما تعرف أيظا

 2حتويل إهتماماهتم الذاتية لتكون جزءا أساسيا من الرسالة العليا للمنطمة.وإبداعيا و 

سني إىل أعلى مستوايت املرؤو قائد و فع الالرؤى املشرتكة، لر خدم اإلهلام و كما تعرف القيادة التحويلية على أهنا: "تست

 3رفع الروح املعنوية، فالقيادة هنا تدفع األفراد إىل مضاعفة جهودهم لتحقيق األهداف املشرتكة."التفكري، و 

التواصل مع اإلعتزاز ابلنفس و  فالقيادة التحويلية تقوم بتحقيق مستوى عال من األداء الذي يفوق التوقعات، من خالل غرس

ذلك لتسهيل عملية التفكري لشعور ابإلحرتام بني املرؤوسني وكذلك بينهم وبني القائد، و يف حماولة تعزيز ااملرؤوسني 

 4اإلبداعي.

 أوال: خصائص القائد التحويلي

 يتصف القائد التحويلي ابخلصائص التالية:

 الكبري على األمور  ىل الرتكيزا ابإلضافةاالنتباه ملا يقوله اآلخرون، صغاء و يتمتع القائد التحويلي بقدرته على اإل

كما ميتلك القدرة على التعامل مع املواقف حتديد األولوايت اليت يقوم هبا. املهمة يف املواقف اليت يواجهها من خالل

 الغامضة اليت يصعب التنبؤ هبا.

  كانت مؤملة، كما ال يسعى إىل لو  كما أنه يواجه احلقيقة حىت و خاطرة.حتمل امليتسم القائد التحويلي ابلشجاعة و

 محاية نفسه من الفشل ألن الفشل ابلنسبة له عملية تعليمية حياول اإلستفادة منها مستقبال.

                                                 
 .95:ص ،2012التوزيع، عمان، دار الراية للنشر و  اجلديد يف لقيادة اإلدارية، أسامة اخلريي، 1
رسالة ماجستري يف إدرة األعمال، كلية األعمال، جامعة  أثر القيادة التحويلية يف فعالية عملية إختاذ القرار يف شركات التأمني األردنية، حافظ عبد الكرمي الغزايل، 2

 .25:، ص2012الشرق األوسط، األردن، 
رسالة ماجستري يف إدارة  ،عالقة القيادة التحويلية ابإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميني يف اجلامعة اإلسالمية غزةحممد كرمي حسين سعيد خلف،  3

 .24:، ص2010اإلعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني، 
4 GoLiaTh Mungonge,Acase study of strategic Leadershipin The creation And Development of A Privately 

Owned Newqpaper in zambia, Masters of Business Administration, Rhodes University, 2007, P17-18. 



 كما أنه يدرك ية اليت يف ضوئها تتشكل أقواله وتصرفاته.املثل األساسعة من القيم و مو حيمل القائد التحويلي جم

 الوالء عند اآلخرين.واالحرتام والتقدير و األقوال مع األفعال يولد الثقة أبن إنسجام 

 ترمجة تلك التصورات  يعمل علىا ينبغي أن تكون عليه األمور، و يتمتع القائد التحويلي ابلقدرة على التصور مل

 بذلك فإنه يتمتع بقدرة على اإلتصال مع اآلخرين، مستندا يف ذلك على الرؤية الواضحة ملا يريد أن يفعله.إىل واقع، و 

 

 معىن من خالل العمل على االرتقاء أكثر قمة و  فيةموظجعل أعمال  إىلد التحويلي يسعى إىل جعل القائ

رفع روح و التعاون بني أفراد جمموعته و  االنسجام إدخالوفعاليتهم يف أداء أعماهلم. فهو يعمل على  كفاءهتممبستوى  

   1.املعنوية بني أعضائها

 أبعاد القيادة التحويلية: اثنيا

إهلام املرؤوسني لتفهم الرؤية واملسؤوليات  دفع واملستقبلية، و  لالجتاهات استباقتتضمن القيادة التحولية عملية 

 تتكون هذه القيادة من أربعة أبعاد هي:اجلديدة، و 

 ،التابعينيتقدير و  واحرتامهذا البعد يصف سلوك القائد الذي يتمتع ابإلعجاب  التأثري ابلقدوة )الكاريزما(:اجلاذبية و .1

القيام بتصرفات ذات طابع أخالقي، ما يعين متتع القائد بسمات كاريزمية ركة يف املخاطر من قبل القائد، و يتطلب املشاو 

 إىل االستجابة لتوجيهاته.جتعله حمل إعجاب اجلميع، مما يدفعهم 

كات تعمل ، فتلك السلو وسيه حب التحديمرؤ  سلوكه اليت يثري يفهذا البعد على تصرفات القائد و يركز  اإلهلام :الدفع و .2

األهداف ملا فيه من  االهلام يشجعهم على املشاركة يففبعد الدفع و  2مرؤوسيه. واضحة عن أداءعلى رسم توقعات عالية و 

 اجليدة اليت ميكن حتقيقها للمرؤوسني وللفريق واملنظمة  األعمالالتحويلي اإلهلامي يركز على ، فالقائد منفعة هلم وللمنظمة

  3لكل من يشعر ابملسؤولية.و 

                                                 

  1 حافظ عبد الكرمي الغزايل، مرجع سابق، ص- ص- ص: 31ـ 32ـ 33.
2 صاحل حممد الربيعة، كفاايت القيادة التحويلية ملديري مدارس التعليم العام، رسالة ماجيستري يف االدراة الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، اململكة العربية 

. 38 :، ص2009السعودية،   
  3 حسني حممد املراد، مرجع سابق، ص: 224.



قة معينة تتناسب التعامل مع كل فرد بطري: وتعين اهتمام القائد مبرؤوسيه وإدراكه مببدأ الفروق الفردية، و االعتبارية الفردية.3

 1.املزيد من التطورإرشادهم لتحقيق مع إهتماماته، والعمل على تدريب األفراد و 

خلق طرق غبته يف دفع مرؤوسيه للعمل جبد وإبتكار، والعمل على إجياد و ر : ويعين قدرة القائد اإلبداعي التشجيع.4

داعي هو عملية تشجيع العقالنية فالتشجيع اإلب 2إبتكارية جديدة حلل املشاكل أو املواقف القدمية بطرق غري تقليدية.

عندما تكون مشكالت العمل معقدة ابلتايل فإن أمهية التشجيع اإلبداعي تنبع الذكاء وحل املشكالت بعناية، و  وإستخدام

 3إبداء أفكارهم أيضا. مرؤوسيه على التفكري فقط بلثل هذه احلاالت ال يشجع ، فمصعبةو 

 دة التحويليةاثلثا: مبادئ القيا

 كما يلي: (koehler- Pankowski) يوسأوردها كوهلر و ابنك ، للقيادة التحويلية مبادئ

د بني األفراد، فالقائيتكون من جمموعة عناصر مرتابطة ومتفاعلة إبعتبار أن املنظمة نظام  لمنظمة كنظام:النظرة ل.1

تطوير نظم إدارية فعالة، ن خالل بناء و مهذا و  ،أن ينصب على حتسني العمليات اإلدراية التحويلي هنا يدرك أن دوره ينبغي

 لتقليل اخلسائر الناجتة عن التحويل.

نظمة لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية هنا تعين خطة امل العمل على إبالغها لآلخرين:إجياد إسرتاتيجية للمنظمة و .2

ارد كيفية إسغالل املو ية والرسالة والقيم واألهداف، و لتحويلي على اآلخرين إلجياد الرؤ لتحقيق ذلك يعمل القائد ااملنشودة، و 

 هذي اإلسرتاتيجية جيب أن تصل للجميع.البشرية اإلستغالل األمثل، و 

 هذا يتطلب إستبعاد األساليبللمنظمة إبعتبارها نظام واحد، و  أي إجياد أسلوب إداري املالئم أتسيس نظام إداري:.3

 املتناقضة.واملبادئ واملعتقدات اإلدارية السائدة و 

يعهم أي وضع برانمج تدرييب لكل من اإلداريني و العاملني فجم تدريبهم:اإلدارية و املسامهني يف العملية تطوير كل .4

 4بذلك يستطعون أن يسامهوا يف حتسني األداء اإلداري بفعالية.مسؤولون عن تطوير األداء، و 

                                                 
لثانوية يف دولة الكويت بتمكن املعلمني من وجهة عالقة نطي للقيادتني التحويلية و التبادلية ملديري املدارس ا زهرة سيد حممد سيد حممد عبد هللا الرفاعي،4 

 .69:، ص2014، جامعة الشرق األوسط، ، رسالة ماجستري يف الرتبية، ختصص اإلدارة و القيادة الرتبوية، كلية العلوم الرتبويةنظرهم

  2 حممد زين عبد الفاتح، مرجع سابق، ص: 69. 
  3 حسني حممد املراد، مرجع سابق، ص: 225.

أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمال، كلية العلوم اإلقتصادية و  ،دور القيادة التحويلية يف تعزيز املسؤولية اجملتمعية للجامعات اخلاصة يف األردن سناء علي شقوارة، 4
  .7:، ص2013علوم التسيري، جامعة اجلنان، لبنان، 



ناسب لتطوير العملية مينح القائد التحويلي العاملني معه قدرا من احلرية إلختيار اإلجراء امل فرق العمل:األفراد و متكني .5

 حتسينها بطريقة مستمرة سواء كان هذا التصرف فردي أو مجاعي.اإلدارية و 

مجع ستمرار على مؤشرات اجلودة و إب يركزقائد التحويلي بتقييم املدخالت والنتائج و يهتم ال تقييم العملية اإلدارية:.6

 ه اإلحاطة الشاملة.املعلومات عن النقاط املهمة يف العملية اإلدارية اليت تضمن ل

 ذلك من خالل بثو  ،يدرك القائد التحويلي أمهية التحسني املستمر للحفا  على اإلجنازاتبث روح التغيري املستمر: .7

 حتسني العمليات اإلدارية على حنو مستمر.سهم و لتطوير أنفهذا روح التغيري يف األخرين، و 

أة، فهو يهتم مبن يبذلون اجلهد املكافوذلك إبجياد نظام فعال للتقدير و  املكافأة على التحسني الستمر:التقدير و .8

 1يغامرون من أجل حتقيق املصلحة العامة.و 

II.2.2.3.2. القيادة التبادلية 

هي بذلك املني لتحقيق مصاحلهما اخلاصة، و العدة تبادل العالقات بني األفراد و تعرف القيادة التبادلية على "أهنا قيا

قد  ، كمامكافآت شكل املكافأة احملتملة، حيث يوضح القائد للعاملني ما جيب عليهم القيام به نظري حصوهلم علىقد أتخذ 

إذا على تصحيح بعض إجراءات العمل، و  يعملأداء العاملني، و  ، حيث يشرف القائد علىأتخذ شكل اإلدارة ابإلستثناء

 2يقوم بتوقيع العقوبة نظري الفشل أو التقصري." فشل العاملني يف حتقيق األهداف املطلوبة، فإن القائد

فكرة وجود سلسلة تبادل املنافع ووعود مشرتكة بني على أهنا: "نوع من القيادة قائم على  كما تعرف القيادة التبادلية

اخلدمات لتحقيق أهداف ائف و  أنفسهم من جهة أخرى من حيث الوظبني املرؤوسنيالقائد واملرؤوسني من جهة و 

 3املنظمة."

 هامتوضيح امل يادة اليت توجه جهود املرؤوسني وتثري دافعيتهم للعمل، من خاللكما تعرف أيظا على أهنا " الق

 1املرؤوسني، لتحقيق األهداف التنظيمية املطلوبة بدقة."ائد و التكلفة يف العالقة بني القإعتمادا على مبدأ العائد و 

                                                 
القيادة التحويلية و عالقتها مبستوايت الوالء التنظيمي لدى الضباط امليدانيني بقيادة حرس حدود مبنطقة مكة  ،عبد احملسن بن عبد هللا بن علي الغامدي 1

 .22:، ص2011رسالة ماجستري، كلية  الدرسات العليا، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، السعودية،  ،املكرمة
اإلجتماعية، جامعة لوم اإلنسانية و جملة العلوم اإلنسانية، كلية الع، دلية و عالقتها بدافعية اإلجناز لدى العاملنيالقيادة التحويلية و التبا، الطاهر بن عبد الرمحان 2

 .160:، ص2011، 35قسنطينة، اجلزائر، العدد 

3
رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة  ،أثر القيادة التبادلية يف حتقيق أهداف مشاريع املنظمان غري حكوميةعز الدين أمحد العابدي،  

 .20:، ص2015اإلسالمية، غزة، 



 مرؤوسيه.املنفعة بني الطرفني أي القائد و خالل ما سبق نستنتج أن جوهر القيادة التبادلية قائم على أساس فكرة تبادل  منو 

 أوال: خصائص القائد التباديل:

 يتصف القائد التباديل ابلعديد من اخلصائص نذكر منها:

 .حيدد القائد التباديل مسارات املرؤوسني اليت تسهم يف حتقيق األهداف 

 .مينح حوافز للمرؤوسني لدفعهم لتحقيق األهداف 

 .يزيل العقبات من املسار الذي يؤدي إىل حتقيق األهداف 

 .يتجنب املخاطر إىل حد كبري 

 .يهتم ابحملددات الزمنية لألداء 

 .يعاجل ماهو موجود كوسيلة لإلحتفا  ابلسيطرة أو للتحكم 

 2اإلجراءات الالزمة لتصحيحها. إختاذو  ائد التباديل بتحديد اإلحنرافات يقوم الق 

 

 اثنيا: أبعاد القيادة التبادلية:

 تعتمد القيادة التبادلية على بعدين رئيسيني مها:

جمهوداهتم مقابل اليت يتم خالهلا تبادل إىل عملية املبادلة بني القائد والعاملني و يشري هذا البعد : و املكافأة املشروطة.1

حتدث املكافآت املشروطة عندما يقوم القائد مبكافأة أحد أفراد العاملني أو معاقبته بناءا على كفاءة أدائه مكافآت معينة، و 

 أو ضعفه.

سلبية من خالل التغذية النتائج الادة اليت تعين ابلنقد التصحيحي والرتكيز على األخطاء و هي القيو  اإلدارة ابإلستثناء:.2

 3حلها.ألداء املطلوب بغرض التصدي هلا و بتحقيق ا التدخل إذ مل يقم العاملالراجعة و 

 اثلثا : ميزات القيادة التبادلية
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 و هي:ميزات أربعة  للقيادة التبادلية

ة ال حتتاج : مبا أن القيادة التبادلية تعتمد على املكافآت أو العقوابت من أجل حتفيز، فهي هبذه الطريقتكاليفها منخفظة.1

تعتمد على أسلوب اإلدارة ابإلستثناء اليت متكنها على صفات معينة يف املرؤوسني، ابإلضافة  أيضاال إىل التدريب املكثف و 

 قبل أن تصبح مكلفة.تصحيح مشاكل العمل قبل حدوثها و  من الرقابة و

ليهم، ما عهنج واضح وغري غامض. فالقائد ومرؤوسيه يعلمون ماهلم و  : القيادة التبادلية تقوم علىسالمة و وضوح هنجها.2

 آخر للعقوابت.القائد اللوازم الضرورية للعمل ويضع نظاما واضحا للمكافآت و حيث يوفر 

نتائجها، حيث أن العاملني تصبح لديهم رغبة أكرب من أجل كافآت مبثابة حوافز موثوق هبا و : تعترب املحافزهتا قوية.3

 املطلوب.إجناز العمل يف الوقت ن أجل حتقيق األهداف املوضوعة، و معمل و ال

 

تحقق يف أقل وقت ممكن مثل: ت: تعمل القيادة التبادلية يف ظروف املهام اليت حتتاج إىل أن التحصل على النتائج بسرعة.4

 1املشاريع قصرية األمد، املنتجات املومسية....إخل.

II.4.2. عالقة أمناط القيادة ابلتفكري اإلسرتاتيجي 

II.1.4.2.2عالقة النمط التحويلي ابلتفكري اإلسرتاتيجي 

من أكثر النظرايت تحويلية هي أفضل أنواع القيادة ومدخال جديد للتغيري والتطوير، و يري الكثريون أن القيادة ال

ذات هي تتصف أبهنا قيادة واثقة و  فا 2القيادة الشهرية لتحويل املنظمات من أساليب القيادة التقليدية إىل األساليب احلديثة.

يز ابلقدرة على حتفيز العاملني واإلستفادة من طاقاهتم وإبداعاهتم إلمتالكها رؤية واقعية ملستقبل املنظمة كما تتم 3خيال واسع

الطموحات اخلاصة ومجاعية لتحقيق األهداف و  مشثركة رؤية، كما تعمل على خلق وإبتكاراهتم اخلاصة بكل فرد منهم

  4موعة عمل املنظمة.مبج

                                                 
 .21:، صمرجع سابقعز الدين أمحد العايدي،  1
 10/03/2016:القيادة التحويلية –إبراهيم بن عبد هللا بن عبد الرمحن الزعيرب  2

 (https://faculty.mu.edu.sa/ia/zuaiber/transformational/20leadership                                                                
 .222:، ص مرجع سابق حسني حممد املراد ،  3
 .63-62 :ص –، ص مرجع سابقحممد زين عبد الفتاح ،   4

file:///C:/Users/hp/Desktop/memoire%20final%202/(https:/faculty.mu.edu.sa/ia/zuaiber/transformational/20leadership


 1، من خالل وضع رؤية واضحة متطلباتاملستقبل الذي تبحث عنه املنظمة القيادة التحويلية تساعد على ترتيب 

تقريب اجملهول و  يساعد على إخرتاقو  ذي يعترب أداة لصناعة املستقبل،، ذلك إبستخدام منهج التفكري اإلسرتاتيجي ال

فالقادة 3الضرورية للقيام ابلتنبؤات املستقبلية. يساعد أيضا على توفري املهارات والقدراتكما 2الصورة املستقبلية للمنظمة.

نفسية مالئمة بتكرين، المتالكهم صفات عقلية و امليجي يكونون من القادة املبدعني و الذين يعتمدون على التفكري اإلسرتات

متكن ذلك فإن إستخدام تقنية التفكري اإلسرتاتيجي  إىلابإلضافة 4استشراف أحداثه.نهم من استحضار املستقبل و الذي متك

هذا ما تسعى اليه القيادة التحويلية  الذي هتتم ابملستقبل احمليطة ابملنظمة، و  األحداثاه القادة من إعطاء نظرة إستباقية جت

املشاركة ألن واإلبتكار و ل اجلمع بني التغيري و اإلبداع . من خال5بصفة دائمة و تعمل على إكتشافه و تعظيم العائد منه

 6ذلك يعد طرفا مهما يف حتقيق أهداف املنظمة.

II.2.4.2.عالقة النمط التباديل ابلتفكري اإلسرتاتيجي 

الصفقات  تثري دافعيتهم للعمل، فا هي تقوم على أساسيادة اليت توجه جهود املرؤوسني و يقصد ابلقيادة التبادلية الق

النتائج املرتتبة على تلك الصفقات، كما تنصب جهود القائد على حتفيز املرؤوسني عن اليت تعقد بني القائد ومرؤوسيه، و 

، بدل اإلهتمام بتلبية حاجاهتم وتطويرهم وتعليمهم العائد الذي حيصلون عليهالربط بني اجلهود اليت يبذلوها و طريق 

 7سلوب العمل.يف أ يعهم على أحداث التغريتشجو 

اد ، بل تركز على الوصول إىل مستوى األداء املتوقع من األفر ز على الصورة املستقبلية للمنظمةالقيادة التبادلية ال ترك

كذلك من خالل إستخدام أنظمة احلوافز واملكافآت و ذلك مبا يؤدي إىل حتقيق األهداف واإلسرتاتيجيات املنظمة، و 
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أجل  منلديهم رغبة أكرب من أجل العمل و  بنتائجها حيث ان العاملني يصبحألن هذه األنظمة موثوق هبا و  1العقوابت.

 2إجناز العمل يف الوقت املطلوب.حتقيق األهداف املوضوعة ، و 

وذلك عن طريق نظام  بني املرؤوسنية هي قيادة مشجعة على اإللتزام يمن هذا املنطلق نستنتج أن القيادة التبادلو 

التفكري االسرتاتيجي الذي يقرب صورة املستقبلية للمنظمة و  أسلوباملكافآت بدل من تشجيعها على استخدام احلوافز و 

 املطلوبة بطرق مبتكرة. األهدافميكن من حتقيق 

 

 خالصة الفصل 

لقد و ي والنمط القياديم األساسية املتعلقة ابلقيادة املفاهالفصل إىل أهم اجلوانب النظرية و مت التطرق خالل هذا لقد 

ادة معقدة نظرا لتشابك العوامل واملتغريات اليت تؤثر ذلك ألن عملية القيمعني لقيادة األفراد و  تبني أبنه ليس هناك منط

شخصية القائد هي العوامل الرئيسية اليت ناخ السائد أو الظروف السائدة و املللقائد و ، حيث جند أن اخلربة السابقة فيها

 البيئية.اإلعتبار عددا من العوامل واملتغريات التنظيمية و  ذلك ال بد من القائد أن أيخذ يفسلوك القيادة، لتؤثر على 
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  : متـهيد
التفكري االسرتاتيجي من خالل الفصلني السابقني عد تعرف على املفاهيم النظرية واملتعلقة ابلقيادة والنمط القيادي و ب       

القيادة يف التفكري  معرفة مدي مسامهة امناطاجلانب النظري على ارض الواقع و  سنحاول يف هذا الفصل إسقاط
 التجهيز بسكرة .احلالة املختارة مؤسسة النسيج و  حيث كانت الدراسة.االسرتاتيجي

 مت تقسيم هذا الفصل اىل املباحث التالية:  -
  التجهيز بسكرة .تقدمي عام ملؤسسة النسيج و 
 .اإلطار املنهجي للدراسة 
  الفرضيات .اختبار حتليل النتائج وتفسريها و 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.1. عام للمؤسسة حمل الدراسة قدميت 
خالل االطالع على طبيعة ، ذلك من ث إىل التعرف على مؤسسة النسيج والتجهيز بسكرةسنتطرق يف هذا املبح      

 املؤسسة.مكوانت اهليكل التنظيمي هلا، وكذا بعض التفاصيل األخرى اليت متكننا من اخذ فكرة عن نشاطها و 
II.1.1.I.حملة عامة عن املؤسسة 

بعد سنوات من التبعية شبه التامة للخارج من جانب  sonitexظهرت املؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية 
االستغاللية املنتجات النسيجية، وكان إنشائها عبارة عن حماولة االستغناء عن اخلارج والسعي وراء النهوض ابلوطن جند 

اجلزائر وذلك مبوجب مرسوم رقم  sonitex، مت إنشاء شركة للخياطة وشركة الصناعات النسيجية لبدايةالنسيجية يف ا
وهدفها حتقيق اكتفاء يف جمال النسيج ابستغالل األمثل للمواد املتاحة وتطورت  22/1996والصادرة بتاريخ  66/218



وحدة إنتاجية جمهزة ابالت حديثة تستهلك مواد أولية خمتلفة نذكر منها  31هذه الشركة وتوسعت حيث أصبحت تضم 
 .الفيسكوز ... اخلسرت و والبولي ،، الصوفالقطن
 وبعد سنوات عّدة انفصلت مركبات عن املؤسسة األم واستقلت بذاهتا اىل احنلت : 
 "sonitex " " ابلكامل وأصبح جمال النسيج قائما على املركبات أو املديرايت املنفصلة نذكر منهاEcotex وهي "

 خمتصة يف القطن ...اخل.
 "sonitex " يف الغزل والنسيج احلريري "ELATEX " بتاريخ  397/82تبسة أنشأت حتت القرار رقم

التجهيز أي تنسج و  TIFIBوالتذكري أيضا فان مركب بسكرة انفصل عنها وأصبح يطلق عليه  04/02/1982
 بسكرة والذي هو حمل دراستنا.

 نشأة املؤسسة اوال:
 : وكانت سلسلة هذه التطورات كما يليلقد مرت مؤسسة الصناعات النسيجية اىل عدة تطورات منذ ظهورها         

   اجنزت الدراسات من قبل 1976افريل :SENRI  
 إمضاء العقد بني الشركة الوطنية للصناعات النسيجية والشركة النسيج األملانية  ديسمربFAMATEX . 
  انطالق األشغال بعد حتقري املستلزمات 1977ديسمرب : 
  بداية تركيب التجهيزات اخلاصة ابملركب 1978ديسمرب : 
  بداية التشغيل " االنطالقة التجريبية " 1979ديسمرب : 
  وضع خمطط اإلنتاج مبعدل إنتاج جترييب . 1980ديسمرب : 
 11  االنطالقة الفعلية والرمسية لإلنتاج 1982افريل : 
 13  الشاديل بن جديد انتقلت من : التدشني الرمسي من قبل رئيس اجلمهورية 1983مايSONITEX  إىل

ELATEX  حىت استقرت على شكلها األخريTIFIB  وأصبحت اتبعة للشركة القابضة مثTEXMACO  
 دج . 839000 000مقرها االجتماعي يف املنطقة الصناعية بسكرة رأمساهلا االجتماعي قدره 

 (. TIFIBتعريف مؤسسة الصناعات النسيجية) اثنيا:
تقع يف املنظمة الصناعية ملدينة بسكرة مقر الوالية ، فهي  ،إنتاجية متخصصة يف صناعة القماش اجلاهزهي مؤسسة 

( واخليط من ) بولستار، صوف او بوستار، 100شركة خمصصة يف األقمشة ذات اجلودة العاملية املتكونة من الصوف )
دج ويرتبع املركب على مساحة إمجالية تبلغ  839000000، رأس ماهلا يقدر بز( إضافة إىل بعض األقمشة اخلاصةفسكو 

، أما الطاقة البشرية ورشة 18اة تشمل اإلدارة العامة و% مغط50هكتار منها  12.5اي ما يعادل  2م 12123364
سنواي أي ما يعادل 2م 9000 000دورايت وقدرت الطاقة اإلنتاجية  3عامل موزعني على  1300املربجمة فهي 
 ىت متكن من حتقيق املردودية اجليدة مت تزويد الوحدة مبجموعة من اآلالت املتخصصة.يف اليوم ح 2م 33750

 .384عامل إىل  834ونظرا للتحوالت االقتصادية اليت تفرضها البالد جلا املركب إىل تقليص عدد العمال من 
III.2.1.التنظيمي ملؤسسة صناعة النسيج و  اهليكل (جتهيزTIFIB) 

توايت " هي عبارة عن هرم يوضح خمتلف املسTIFIBاهليكل التنظيمي ملؤسسة النسيج والتجهيز بسكرة "  
 تصاعدي وميكن تقسيم هذه املستوايت إىل :الوظائف املوجودة بشكل متسلسل و  العالقات املختلفة بنيوالوظائف و 



يرتأسها مدير عام ، و تنسيق على خمتلف مصاحل املؤسسةال، تقوم ابإلشراف واملتابعة و هي أهم مديريةو  املديريـة العامــة: -1
 أيضا يتخذ القرارات املناسبة.لية كلية جتاه ممتلكات املؤسسة و ، ويتمتع مبسؤو اوداخليوهو املكلف بتسيريها خارجيا 

الناحية يرتأسها رئيس مصلحة وهو الذي يسهر على محاية ممتلكات املؤسسة جبميع أنواعها من و  :ناحلمايـة واألمـ -2
 األمنية.

 يرتأسها رئيس مصلحة وهو الذي يقوم بتسيريها، وتنقسم هاتني املديريتني إىل قسمني:و  : مديريـة اإلدارة العامـة -3
 و يسريها انئب مدير مكلف ابملوارد البشرية و تنقسم إىل أربعة مصاحل وهي : نيابة مديرية املوارد البشرية : 
ريها يف ما خيص كل شؤون العمال هو الذي حيسن تسيويشرف عليها رئيس املصلحة و :  مصلحـة املوارد البشريـة -
 ، فـــرع األجـــور. فرعني : فرع املوارد البشريــةتنقسم إىلورهم و أجو 

ص هذه املصلحة من خت يشرف عليها رئيس مصلحة وهو الذي يقوم بكل األعمال اليت: و  مصلحة الوسائـل العامـة -
 ، فـرع صيانـة السيـارات.م إىل فرعني : فـــرع النقـــــلتنقس، و غريهاوسائل النقل و 

 وجه جيد. وهو الذي يقوم بنظافة املؤسسة وإعطائها يشرف عليها رئيس مصلحة: و العمـاراتة املساحـات و مصلحـ -
 : و يشرف رئيس املصلحة على الشؤون االجتماعية اخلاصة ابملؤسسة. مصلحـة الشـؤون االجتماعيـة -
  ى كل احلساابت اخلاصة ابملؤسسة يسهر علابحملاسبة و  يشرف عليها انئب املدير املكلف: و املاليـةمديرية احملاسبة و نيابة

 ، فـــرع املـــواد.ىل أربعة فروع: فـــرع البنـــوك، فـــرع املمـــول، فـــرع الشـــراءتنقسم إو 
 تنقسم إىل ثالثة مصاحل :ويشرف عليها مدير مكلف ابلتجارة والتمويل و  : مديريـة التجـارة -4
 هو املكلف ابلعالقات التجارية )البيع(.رئيس مصلحة و  عليها ويشرف: التجـارة مصلحـة -
يد كل املصاحل ابملواد هو املكلف بتسيريها يف ما خيص تزو ويشرف عليها رئيس املصلحة و  : مصلحـة تسيري املخـزوانت  -

 غريها.األولية وقطع غيار واملواد الكيميائية و 
 ويشرف عليها رئيس املصلحة املكلف بكل املشرتايت اخلاصة ابملؤسسة. مصلحـة الشـراء :  -
 تنقسم إىل ثالثة مصاحل وهي :ويشرف عليها مدير مكلف ابلصيانة و  : مديريـة الصيانـــة -5
 ويشرف عليها رئيس املصلحة املكلف بصيانة مجيع إعطاب اآلالت اإلنتاجية. : مصلحة الصيانة العامة -
 اليت تسهر على التموين الرئيسي للكهرابء.و  مصلحـة الكهربـاء : -
 تنقسم بدورها إىل ثالثة فروع :و  مصلحة امللحقـات : - 

 : القماش.الذي يوفر اجلو املالئم للعمال و وهو  فـرع التربيـد 
 : جتفيفه.الذي يدخل يف عملية غسل القماش و يقوم بتسخني املاء و و  فـرع التسخني 
 : وهو الذي يوفر املياه اليت تدخل يف عملية الغسل. فـرع تكرير املياه 

 هي:دورها تنقسم إىل مديرايت فرعية و برف عليها مدير مكلف ابالستغالل و يشو  : مديريـة االستغــالل . 6
  وتنقسـم إىل :مديرية النسيـج : 

 اجية ابلتنسيق تقوم بربجمة مجيع املنتجات اليت تدخل يف املرحلة اإلنت: ويشرف عليها رئيس مصلحة و  مصلحـة الربجمـة
 فرع اإلبداع.مع اإلدارة  و 



 :هلا عالقة مع خمزون اخليط و الذي يدخل يف املرحلة اإلنتاجية و تقوم هذه املصلحة بتحضري اخليط و  مصلحـة التحضيـر
 الربجمة.مصلحة النسيج و 

 وتقوم هذه املصلحة بعملية غزل )نسج( كل أنواع القماش املربمج مدين أو عسكري أو شبه  مصلحـة النسيـج :
 عسكري وتنقسم إىل فوجني من العمال : فــوج يعمـل صباحــا ، فــوج يعمـل مســـاءا.

 ويشرف عليها انئب مدير مكلف ابلتصليح وبدورها تنقسم إىل مديريـة التصليـح :: 
 ويشرف عليها رئيس مصلحة وهو الذي يقوم مع جمموعة من النسوة الاليت تقمن بتصليح كل  مصلحة التصليح :

 األخطاء املوجودة يف القماش.
 ويشرف عليها رئيس مصلحة اخلرب وهو الذي يقوم بتحاليل العينات من اخليط وأيضا القماش. مصلحة املخرب : 
 اإلبداع بكل اإلبداعات من القماش اليت تدخل يف العملية اإلنتاجية.: وتقوم مصلحة  مصلحة اإلبداع 

 ويشرف عليها انئب مدير مكلف ابلتجهيز وتنقسم إىل مصلحتني: مديرية التجهيز : 
 ويقوم رئيس املصلحة بكل عمليات غسل على حسب النوعية والطالبية. مصلحة التجهيز الرطب : 
 رئيس املصلحة بكل عمليات جتهيز )الكوي، التجفيف مراقبة النوعية، : ويقوم )النهائي(مصلحة التجهيز اجلاف

 تلفيف وتغليف القماش(.
 ( : ميثل اهليكل التنظيمي للمؤسسة.06الشكل رقم )                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر : من واثئق مؤسسة التجهيز والنسيج
 
 
 

III.2. االطار املنهجي للدراسة 



 مناطأمن مث حتديد مدي مسامهة ض حتليلي لواقع متغريي الدراسة و من قيام ابلدراسة امليدانية هو تقدمي عر  اهلدف       
 ذلك ابستخدام أدوات مجع البياانت املناسبة. القيادة يف التفكري اإلسرتاتيجي، و 

III.1.2.  أدوات مجع البياانت 
الوسائل املناسبة اليت متكن الباحث من احلصول دوات و ألستخدام أي منهج علمي اإلستعانة جبملة من اإيتطلب 

اضع للدراسة تفرض طبيعة املوضوع اخلمعرفة واقع أو ميدان الدراسة، و  على البياانت الالزمة، حيث يستطيع من خالهلا
 ت الثانوية.البياانوات املساعدة على مجع البياانت وهي على نوعني البياانت األولية و نتقاء جمموعة من األدإخصوصيته و 

 األولية البياانتأوال:
مناط القيادة يف التفكري االسرتاتيجي مت االعتماد على بصورة أساسية على أابلنسبة ملوضوع البحث املتعلق مبسامهة 

حتليلها لى إطارات املؤسسة حمل الدراسة ومن مث تفريغها و ولية، حيث مت توزيعها عستبيان كأداة جلمع البياانت األأسلوب اإل
مؤشرات الوصول إىل الدالالت ذات قيمة و  ختبارات اإلحصائية املناسبة هبدفستخدام اإلإبإبستخدام برانمج إحصائي و

 تدعم موضوع البحث. 
ستخداما، سيما يف خمتلف جماالت العلوم اإلدارية، إضافة إكثر وسائل مجع البياانت شيوعا و أيعترب االستبيان من 

يعرف على أنه " عبارة عن صياغة جملموعة من  إطار الدراسات اإلسرتاتيجية، و الرأي العام يف ستطالعإستخدامه يف إلشيوع 
  1ختبار أحد البدائل احملددة."األسئلة معدة مسبقا ليقوم املستجيب بتسجيل إجابته عليها إب

 البياانت الثانويةاثنيا:
وع الدراسة يتم مجع البياانت الثانوية من خالل جتميع املادة العلمية املتعلقة مبوضهبدف تكوين اإلطار النظري و 

 املراجع األجنبية.، املؤمترات، األحباث املنشورة وغري منشورة و الكتب
III.2.2. عينة وأداة الدراسة و جمتمع 

 سيتم التعرف على جمتمع و عينة الدراسة، و كذا األداة املستخدمة يف مجع املعلومات.  ه النقطةمن خالل هذ   
 عينة الدراسةجمتمع و أوال:

 جزئية موعةجم إىل العينة وتشري 2"الدراسة  موضوع مشاهدات أو أحداث أو أفراد كامل" :الدراسة مبجتمع يقصد
 من الدراسة جمتمع بتحديد قمنا وقد .3اجملتمع خصائص نفس هلا حيث من مميزة فهي الدراسة، جمتمع من ومنتقاة مميزة
 وترجع إطار 31 من التجهيز وحدة بسكرة واملتكونةالنسيج و  ملؤسسة أطرافها بكافة العليا لإلدارة شامل مسح إجراء خالل
املطلوبة  املعرفة لديها اليت الوحيدة الشرحية الدراسة، وهي أغراض حيقق الذي اجملتمع لكوهنم فقط الفئة هلذه اختياران أسباب

قد مت اليت ختدمنا، و  اتع تقدمي املعلومتستطيكما  اإلسرتاتيجي" املتمثل يف "مسامهة أمناط القيادة يف التفكري مبوضوع حبثنا
 نظرا لتحقيق شروط االجابة مل يستبعد اي منها حيث بلغت نسبة االستجابة، و 30استمارة واسرتاد منها  31توزيع 
99%. 

 الدراسة أداةاثنيا:

                                                 

 1 اقطي جوهرة،مرجع سابق، ص، 227 .

 .84،ص :1999دار وائل للنشر، عمان، التطبيقات،العلمي، قواعد واملراحل و منهجية البحث ، اخرونحممد عبيدات و   2
 .194،ص :2006التوزيع، عمان،ر و شمؤسسة الوراق للن مناهج البحث العلمي: أساسيات البحث العلمي،خرون, آموفق احلمداين و  3



 قسمني إىل تقسيمها مت حيث "للمؤسسة االسرتاتيجي التفكري يف القيادة أمناط مسامهة "حول استمارة إعداد مت فقد
  :مها أساسيني

 سنوات وعدد العلمي، املؤهل العمر، ) اجلنس، وهي للمبحوثني الشخصية ابلبياانت اخلاص القسم وهو :األول القسم
 (. , املوقع اإلدارياخلربة

 القيادة أمناط وهو األول ابملتغري متعلق األول اجلزء :جزأين من ويتكون الدراسة، مبحاور اخلاص القسم وهو :الثاين القسم
 "مقياس استخدام مت وقد .عبارة 17على وحيتوي االسرتاتيجي التفكري مبتغري فيتعلق الثاين اجلزء أما عبارة، 30 على وحيتوي
 :التايل اجلدول يف موضح هو كما وذلك االستمارة لفقرات املبحوثني استجاابت لقياس "اخلماسي ليكرت

 ( : درجات مقياس اخلماسي01)اجلدول رقم 
 موافق بشدة موافق حمايد  غري موافق   غري موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة 
 املصدر : إعداد الطالبة          

هو و  5فات املوجودة يف املقياس على قد مت حتديد احلدود الدنيا و العليا ملقياس ليكرت اخلماسي بقسمة عدد املساو      
 ( وهذا من اجل حتديد جيد: 0.8( و تكون النتيجة )4/5عدد الدراجات )

 العليا ملقياس ليكرت اخلماسي( : احلدود الدنيا و 02جدول رقم )
 مرتفع متوسط منخفض اإلستجابة

 5-3.5 3.5-2.5 2.5-1 املتوسط احلسايب
 إعداد الطالبة املصدر:                     

 
 
 

III.3.2.حصائي لعينة الدراسةالوصف اإل 
 إىللإلستبيان مث نتطرق  ستخدمناها يف التحليل احلصائيإ حصائية اليتساليب اإلسنحاول التعرف على خمتلف األ           

 للمتغريات الشخصية للدراسة، وبعدها نقوم إبختبار اإلستبيان من خالل حتليل صدقه و ثباته. اإلحصائيالتحليل 
III.1.3.2. حصائية املستخدمة يف الدراسةاإل بياألسال 

ستخدام إ، مث  spssدخال بياانهتا للحاسوب وحتليلها ابستخدام برانمجإستبياانت والقيام بيرتميزها و بعد مجع اإل        
 اإلستداليل لتحليل بياانت الدراسة متثلت يف التايل: ساليب اإلحصاء الوصفي و بعض األ

 الوظيفية ألفراد عينة الدراسة. لتمثيل اخلصائص الشخصية و جداول التوزيعات التكرارية و النسب املئوية :  .1
املتوسط ة لكل عبارة من عبارات احملاور و و ذلك حلساب القيمة اليت يعطيها أفراد عينة الدراساملتوسطات احلسابية:  .2

 احلسايب العام لكل حمور.
 رفة ثبات عبارات االستبيان. ملع: cronbach alphaختبار إ .3
ألجل التحقق من : (Test de Kolmogorov a un échantilonختبار معامل التوزيع الطبيعي)إ .4

 التوزيع الطبيعي للبياانت.



حيث يتم استخدامه للتعرف على مدى احنراف استجاابت أفراد العينة لكل عبارة من عبارات حنراف املعياري: اإل .5
 متغريات الدراسة، و لكل حمور من احملاور الرئيسية عن متوسطها احلسايب. 

املتغريات املستقلة  قات بني املتغريات الشخصية يفالفرو وذلك ملعرفة (: One Way Anova)حتليل التباين األحادي .6
 .التابعةو 

وذلك الختبار أثر املتغري املستقل أمناط  :(Multiple Regression Analysis)حتليل اإلحندار البسيط .7
 التفكري اإلسرتاتيجي. على املتغري التابع  القيادة

الفروق يف  ذلك إلختبارو :(Independent- samples T-Test) للعينات املستقلة Tإختبار .8
 .مستوي أمناط القيادة والتفكري اإلسرتاتيجي حسب املتغريات الشخصية والوظفية

III.2.3.2. صدق و ثبات أداة الدراسة 
قدرة اإلستبانة على قياس متغريات اليت صممت من أجل  (validityيقصد بصدق األداة )أوال:صدق أداة الدراسة : 

  املستخدمة يف البحث نعتمد على مايلي:   قياسها، و لتحقيق من صدق اإلستبانة
للتحقق من صدق حمتوى األداة املستخدمة والتأكد من أهنا ختدم أهداف البحث، صدق احملتوى أو الصدق الظاهري: .1

والتجارية وعلوم التسيري جبامعة  االقتصادية( من كلية العلوم املتخصصمن األساتذة  4مت عرضها على جمموعة من احملكمني )
داء رأيهم حول األداة املستخدمة من حيث مدى مناسبة العبارات للمحتوى، ومدى بحممد خيضر بسكرة، وطلب منهم إ

دقتها ووضوحها وإتساقها وصلتها مبتغريات الدراسة. وقمنا أبخذ مالحظات احملكمني، وإقرتاحاهتم، ومن مث أجريت 
 ء احملكمني، لتصبح اإلستبانة أكثر فهما وحتقيقا ألهداف البحث.التعدالت على ضوء أرا

مت حساب صدق احملك من خالل جذر الرتبيعي ملعامل الثبات ألفاكرونباخ كما هو موضح يف اجلدول رقم صدق احملك: .2
حظ أيضا ( وهو معامل مرتفع جدا، ومناسب كما نال0.965(، إذ جند أن معامل الصدق الكلي ألداة البحث بلغ )04)

أن مجيع معامالت الصدق حملاور البحث وأبعادها كبرية جدا ومناسبة ألهداف هذا البحث. وهبذا ميكننا القول أن مجيع 
 عبارات أداة البحث هي صاحلة ملا وضعت لقياسه.

ظروف متشاهبة مدى احلصول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو كرر البحث يف  ويقصد هبااثنيا:ثبات أداة الدراسة : 
( للتأكد من ثبات أداة البحث cronbach alphaإبستخدام األداة نفسها، وقد قمنا حبساب معامل ألفاكرونباخ )

 :حيث كانت النتائج كمايلي
 (: نتائج إختبار ألفاكرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة03جدول رقم )

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات احملور
 منط التحويلي 

 منط التباديل
 التفكري االسرتاتيجي

18 
12 
17 

0.900 
0.886 
0.755 

0.948 
0.941 
0.868 

 0.965 0.932 47 اإلستبانة ككل 

             spss.v20:إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج املصدر   
(، وهو معامل ثبات 0.932ألداة البحث بلغ )( نالحظ أن معامل الثبات الكلي 04من خالل اجلدول رقم )          

حيث بلغ قيمة معامل  مرتفع جدا ومناسب ألغراض البحث، كما يعترب معامل الثبات حملاور البحث وأبعاده مرتفع،



( أما ابلنسبة لعبارات حمور التفكري 0.886(، و بعد النمط التباديل )0.900ألفاكرونباخ لبعد منط التحويلي )
(. وهبذا نكون قد أتكدان من ثبات أداة البحث ) أي ثبات إستبانة 0.755غت قيمة معامل ألفاكرونباخ )االسرتاتيجي بل

البحث(، مما جيعلنا على ثقة اتمة بصحتها وصالحيتها وحتليل النتائج إذ مت استخدامها أو إعادهتا مرة آخرى ختت ظروف 
 متماثلة.

داة الدراسة، هذا ما دعمته معامالت أهو ما يدل على صدق ( و 0.965وقد بلغ معامل الصدق الكلي )          
( ،أما 0.948الصدق املرتفعة ابلنسبة ألبعاد أمناط القيادة، حيث بلغت قيمة معامل الصدق لبعد النمط التحويلي )

اتيجي (، أما معامل الصدق لعبارات حمور التفكري االسرت 0.941ابلنسبة لبعد النمط التباديل فقد بلغ معامل الصدق )
 (.0.868بغت قيمتها )

 
 

III.3. حتليل نتائج الدراسة عرض و 
III.1.3.الدراسة خصائص مبحوثى 

 فيما يلي سوف نتطرق إىل دراسة خصائص مبحوثي عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية.
 الشخصية (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات04جدول )

 النسبة املئوية التكرار فئات املتغري  املتغري 
 

 اجلنس
 %66.7 20 ذكر
 %33.3 10 انثى

 %100 30 اجملموع
 
 

 العمر

 %36.7 11 سنة 30أقل من 

 %30  09 سنة 40اىل  30من 

 %6.7 02 سنة  49اىل  41من 

 %26.7 08 سنة فأكثر  50من 

 %100 30 اجملموع 
 
 
 

 املؤهل العلمي 

 %50 15 تقين سامي

 %23.3 07 ليسانس

 %13.3 04 مهندس

 %00 00 ماجستري
 %00 00 دكتوراه

 %13.3 04 تكوين أخر

 %100 30 اجملموع
 
 
 

 %00 00 مدير
 %20 06 انئب مدير

 %10 03 رئيس قسم 



 %50 15 انئب رئيس قسم املوقع اإلداري    

 %20 06 منصب أخر

 %100 30 اجملموع

 
 سنوات اخلربة 

 %30 09 سنوات 5أقل من 

 %36.7 11 سنوات 10اىل  5من 

 %33.3 10 سنوات 10أكثر من 

 %100 30 اجملموع 

 SPSS. V 20 برانمج تامن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرج املصدر: 
كانوا من الذكور، حيث بلغت نسبتهم   للمبحوثني األكربالنسبة  أن( نالحظ 03من خالل اجلدول رقم )             
 ( من جمموع أفراد عينة الدراسة. %33,3(، يف حني بلغت نسبة اإلانث )66,7%)

  ،(36.7%حتلت أعلى نسبة بواقع )إسنة  30أعاله أن فئة اقل من  اجلدوليتضح من وابلنسبة ملتغري العمر            
الفئة  (، مث%26,7سنة فما فوق بنسبة)  50مث تليها الفئة من ، ( %30) سنة بنسبة  40 إىل 30تليها الفئة العمرية من 

 هذا عامل اجيايب للمؤسسة. و  سنة 40أقل من  . من هنا نستنتج أن معظم املبحوثني(%6,7سنة بنسبة ) 49 إىل 41من 
( % 23,3)(، تليها %50و ذلك بنسبة ) تقين سامي كرب  ملؤهلابلنسبة ملتغري املؤهل العلمى كانت النسبة األ 
إن إطارات عليه فو  .بنفس النسبة  أخر(، كذلك تكوين % 13,3)تليها مؤهل مهندس بنسبة شهادة ليسانس،  ملؤهل

 .مؤهلني بدرجة علمية كافية ليكونوا على دراية بقضااي املؤسسة وسري نشاطها مؤسسة التجهيز والنسيج
يشغلون منصب انئب رئيس  أفراد عينة البحث حوايل نصفداري يتنب من اجلدول أعاله أن وفيما خيص املوقع اإل       
(، أما % 20)خرىأمناصب  الذين يشغلون منصب انئب مدير و نسبة املبحوثني (، يف حني بلغت%50) بنسبةقسم 

 (.% 10) بلغتيشغلون منصب رئيس قسم  نسبة أفراد العينة الذين
 ( من% 33,3)سنوات، و 10اىل  5ن خربهتم م (%36,7وعند مالحظة سنوات اخلربة لدى املبحوثني جند أن )

أقل  من أفراد عينة البحث سنوات خربهتم ( %30سنوات، يف حني جند ) 10 أفراد عينة البحث سنوات خربهتم أكثر من
 املؤسسة.  نشاطخربة كافية متكنهم من سري  ممؤسسة التجهيز والنسيج لديه إطارات سنوات. من هنا نستنتج أن 5من 
III.2.3.ختبار التوزيع الطبيعي وحتليل حماور االستبانة.إ 
 (sample K-S -1وف )نمسر  -اختبار التوزيع الطبيعي. )اختبار كوجملروف أوال:
ملعرفة هل البياانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وهو اختبار ضروري يف حالة  (مسرنوف -كوجملروف)سنعرض اختبار          

 اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون توزيع البياانت طبيعيا.
ن (،أي أ0.05الداللة لكل حمور أكرب من )االختبار، حيث أن قيمة مستوى هذا ( نتائج 05ويوضح اجلدول )         
 .وهذا يدل على أن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي 0,05أكرب من  sig  قيمة

 
 
 

 يختبار التوزيع الطبيعإ(: 05اجلدول رقم )



 

 

 

 

 SPSS. V20من إعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج  املصدر :               
 حتليل حماور االستبانة. اثنيا:

ستخدام مقاييس إستبانة بغية اإلجابة على تساؤالت البحث، حيث مت يف هذا اجلزء سوف نقوم بتحليل حماور اإل         
( إلجاابت أفراد عينة البحث 5-1حنراف املعياري )على مقياس ليكرت ستخدام املتوسط احلسايب واإلاإلحصاء الوصفي إب

تقرر أن يكون املتوسط احلسايب إلجاابت قد مناط القيادة والتفكري االسرتاتيجي، و أابحملورين ستبانة املتعلقة عن عبارات اإل
( داال على 3.5اقل من-2.5من القبول، ومن ) منخفض"( داال على مستوى "5.منأقل -1املبحوثني عن كل عبارة من )

 .(  تلك النتائج07)( و06) ويظهر اجلدوالن  مرتفع"( داال على مستوى "5-3.5، ومن)متوسط"مستوى "

(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية إلجاابت أفراد عينة البحث عن عبارات 60)جدول 
 حمور أمناط القيادة

رقم 
 العبارة

املتوسط  أبعاد امناط القيادة 
 احلسايب

األمهية  االحنراف املعياري
 النسبية

مستوى 
 القبول

 مرتفع 2 0.500 4.13 النمط التحويلي -أ

 مرتفع 10 0,71 4,00 يظهر املدير بقيم و أخالق حسنة جتعله قدوة للعاملني معه. 1

 مرتفع     3 0,802 4,33 حيضى املدير بثقة و إحرتام و تقدير  العاملني. 2

 مرتفع    7 0.747 4,17 يفضل املدير املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة. 3

 مرتفع    12 1.020 3,83 يوفر املدير مناخا يشعر العاملني ابإلرتياح حتت قيادته. 4

 مرتفع    10 0.910 4,00 يسعي املدير دائما إىل جتسيد أفكاره .  5

 مرتفع    8 1.020  4,10 مستقبل املؤسسة بتفاؤل و محاس.يتحدث املدير على  6

 مرتفع    4 0.837 4.30 يصغي املدير جيدا ملن يتحدث معه .   7 

 مرتفع    4 0.750 4.30 يتمتع املدير مبهارات إتصال فعالة. 8

 مرتفع 11 0.973 3.87 يوجه املدير العاملني للعمل بروح الفريق. 9

 مرتفع 1 0.728 4.43 يشجع املدير على املشاركة يف حتقيق أهداف املؤسسة.  10

 مرتفع 6 0.714 4.20 يهتم املدير  بكل العاملني دون حتيز. 11

 sigقيمة  Z قيمة املتغريات
 القيادة التحويلية طمن

 منط القيادة التبادلية
 التفكري اإلسرتاتيجي

0.947 
0.798 
0.793 

0.331 
0.547 
0.555 



 مرتفع 2 0.718 4.37 يعمل املدير على إعطاء العاملني فرصة لتدريب بشكل مستمر.   12

 مرتفع 9 0.785 4.70 على حتقيق حاجات ورغبات العاملني. حيرص  املدير 13

 مرتفع 4 0.702 4.30 يعرتف املدير مبجهدات العاملني معه . 14

 مرتفع 13 0.925 3.80 يشجع املدير العاملني على اإلبداع . 15

 مرتفع 7 0.699 4.17 جعل املدير العاملني يتصدون للمشاكل القدمية بطرق جديدة . 16

 مرتفع 11 0.681 3.87 يشجع العاملني على التغيري و التجديد . 17

 مرتفع 5 0.785 4.27 يساعد العاملني على تطبيق األفكار اجلديدة. 18

 مرتفع 1  0.468 5.32 النمط التباديل –ب 

 مرتفع 10 0.850 4.03 حيفز املدير العاملني عندما حيققون أكثر مما يتوقع منهم.   19

20 
 

 

 املدير العاملني ذوي أداء فعال يف حتقيق األهداف املطلوبةيكافئ 

 مرتفع 9 0.747 4.17

يشجع املدير العاملني على النظر لألمور بطريقة جديدة يف سبيل حتقيق  21
 األهداف املطلوبة.

 مرتفع 6 0.718 4.37

ينفذ املدير العقوبة يف حالة مل يتمكن العامل من إجناز ما هو مطلوب  22
 منه.

 مرتفع 2 0.630 4.50

يقوم املدير مسبقا بتحذير العامل الذي ال يصحح إحنرافاته اليت تعيق  23
 أهداف العمل.

 مرتفع 1 0.681 4.70

 مرتفع 4 0.626 4.43 يتابع املدير مجيع األخطاء املؤثرة على حتقيق أهداف املؤسسة. 24

اليت تؤثر على حتقيق يشارك املدير العاملني املميزين يف اختاذ القرارات  25
 االهداف بصورة مباشرة.

 مرتفع 8 0.551 4.20

 مرتفع 6 0.615 4.37 يتابع املدير أداء املهام ابنتظام. 26

يناقش املدير مسبقا و بشكل حمدد من هو املسئول عن حتقيق األداء  27
 املطلوب.

 مرتفع 7 0.661 4.33

حتقق أهداف العمل يتدخل املدير فقط عندما تصبح املشاكل اليت  28
 خطرية.

 مرتفع 9 0.747 4.17

 مرتفع 3 0.776 4.47 ينتظر  املدير إىل أن تصبح املشكلة كبرية مث يتخذ اإلجراءات الالزمة. 29

يركز إهتمامه على التعامل مع األخطاء و الشكاوى اخلطرية فقط اليت  30
 تعيق أهداف العمل.

 مرتفع 5 0.770 4.40

 مرتفع  0.455 4.20 عام أمناط القيادة بشكل

  SPSS. V 20من إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج املصدر :
 : النمط التحويلي  - 1

من حيث األمهية النسبية املعطاة  " جاء ابلرتتيب الثاينالنمط التحويليأن بُعد " ( 06)يتضح من خالل اجلدول           
(. 0.500( ابحنراف معياري )4.13له من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجاابت عن هذا البعد )



وسط إجاابت مت ويتضح من اجلدول نفسه أن"، نسبيا مرتفعة"ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
-0,728( وتراوحت احنرافاهتا املعيارية ما بني )3.83-4,43ما بني )بحث عن عبارات هذا البعد تراوحت أفراد عينة ال
ى مرتفع نوعا ما وذلك إلحتالهلا املرتبة الثانية من حيث دة التحويلية متارس مبستو ان القيا وهذا ما يدل على(.1,020

 األمهية النسبية املعطاة هلا.  
 

                           
 :التبادليةالنمط – 2

من حيث األمهية النسبية املعطاة له  الول" جاء ابلرتتيب االتبادلية النمط( أن بعد "06)يتبني من خالل اجلدول           
(. ووفقا 0.468( ابحنراف معياري )4.32من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجاابت عن هذا البعد )

 البحث عن ، كما نالحظ من متوسط إجاابت أفراد عينةمرتفعة جد"ا"ملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
(. وهذا ما 0.850-0.681( وتراوحت احنرافاهتا املعيارية ما بني )4.03-4.70تراوحت ما بني ) هذا البعدعبارات 

جهيز ، وقد يكون سبب هذه النتيجة راجع اىل متتع مدير مؤسسة التمبستوي مرتفع جدا متارسالقيادة التبادلية  يدل على أن
 النسيج خبصائص القائد التباديل مما جعل هذا البعد حيتل املرتبة األوىل من حيث االمهية النسبية املعطاة له.و 
موع أبعاد هذا املتغري مرتفعة وذلك مبتوسط الكلي جمل ن اإلجتاهأمن حتليل عبارات متغري أمناط القيادة جند مما سبق و         

النسيج تطبيق مجيع أمناط القيادة ) ن تفسري هذا أبن مؤسسة التجهيز و ميك(. و 0.455إحنراف معياري )( و 4.20حسايب)
 .تبادلية و التحويلية( يف آن واحدال

(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية إلجاابت أفراد عينة البحث عن عبارات 07) جدول
 حمور التفكري االسرتاتيجي

 مستوى القبول األمهية النسبية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب البعد             رقم

 مرتفع  0.435 3.95 التفكري االسرتاتيجي

لديكم القدرة على طرح أفكار جديدة لتطوير العمل بطريقة  1
 مرتفع 9 0.759 4.10 تلقائية.

 لديكم القدرة علة التفكري السريع يف الظروف املختلفة. 2
4.40 0.724 2 

 مرتفع

تقومون إبجناز األعمال املطلوبة منكم أبسلوب متجدد و  3
 3 0.765 4.37 متطور.

 مرتفع

تبادرون بتبين األفكار و األساليب اجلديدة حلل املشكالت  4
 4 0.785 4.27 اليت تواجهكم.

 مرتفع

حترصون على تقدمي تسهالت لألفراد املبدعني و جذهبم  5
 5 0.817 4.23 للعمل و اإلستمرار فيه.

 مرتفع

 تشجعون األفراد الذين يفكرون خارج نطاق إختصاصهم. 6
4.23 0.626 5 

 مرتفع



توظفون معارف و مهارات العاملني لبناء إسرتاتيجيات  7
 7 0.791 4.17 جديدة و مبدعة للمؤسسة.

 مرتفع

تسامهون يف توجيه السلوك اإلجيايب حنو تنمية و تشجيع  8
 1 0.679 4.43 العمل اإلبداعي.

 مرتفع

 مرتفع 7 0.747 4.17 تعتمدون على اإلبداع عند صياغة إسرتاتيجية املؤسسة. 9

 مرتفع 8 0.776 4.13 لديكم رؤية واضحة و حمددة الطموح 10

هل تسعى املؤسسة إىل حتسني و توطيد العالقة مع البيئة  11
 6 0.805 4.20 اخلارجية.

 مرتفع

 لديكم اهداف طويلة األجل تسعون إىل حتقيقها. 12
4.20 0.610 6 

 مرتفع

من خالهلا اجتاهات  متلكون رؤية ذات أبعاد مشولية حتددون 13
 11 1.363 3.27 العمل.

 مرتفع

لديكم القدرة على إقناع األفراد و حتفيزهم على اإلميان برؤية  14
 10 1.354 3.40 املؤسسة.

 مرتفع

 هل تعمل املؤسسة على تطوير و إستثمار نقاط القوهتا.  15
3.07 1.285 13 

 مرتفع

و التجنب  هل تعمل املؤسسة على تقليل من نقاط قوهتا 16
 10 1.276 3.40 املخاطر اليت تواجهاها.

 مرتفع

تقومون إبحرتام األفكار و املقرتاحات املقدمة من طرف  17
 12 1.502 3.13 العاملني.

 مرتفع

 SPSS.V20 ت برامجامن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرج املصدر:
"  يف مؤسسة حمل الدراسة يشكل قبوال مرتفعا وفقا االسرتاتيجيالتفكري " متغري  ( نالحظ أن07)من خالل اجلدول        

ابحنرافات معيارية و  (3,13-4,43ملقياس الدراسة حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات التفكري االسرتاتيجي ما بني )
سرتاتيجي ككل كان كما نالحظ من خالل اجلدول نفسه ان متوسط احلسايب للتفكري اال( 1,502 -0,679تراوحت ما بني) 

  .(0,445( ابحنراف معياري ) 3,95)
ساليب جديدة أفكار جديدة، كما تتبىن أديها القدرة على طرح النسيج لمؤسسة التجهيز و بناءا على ما سبق نستنتج ان        

متجددة  أبساليبمنهم  ةاملطلوبعمال جناز األإعدها على ، حيث يساجيايب للمؤسسةإوهذا يعترب عامل حلل املشاكل اليت تواجهها 
 ن مؤسسة حمل الدراسة تتبىن منهج التفكري االسرتاتيجي أهذا يدل على ومتطورة، و 

III.3.3.الدراسة  ختبار الفرضياتإ 
 .ختبار الفرضية الرئيسيةالتـأكد من صالحية النوذج إلأوال: 

للتأكد من صالحية النموذج الختبار هذه  (Analyses of Variance)مت استخدام نتائج التباين لالحندار 
  يبني ذلك :( 80)الفرضية واجلدول 

 ج الختبار الفرضية الرئيسية (: نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذ 80)جدول 
 مستوى الداللة احملسوبة  Fقيمة متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات التباين مصدر
 0.000 28.535 2.777 1 2.777 االحندار



 0.097 28 2.725 اخلطأ
  29 61.550 اجملموع الكلي

 SPSS.V20ت برامج امن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرج املصدر:         
    (α=0.05)                                     مستوى الداللة 

 R2 0.505=معامل التحديد 
 R0.710 =االرتباط    معمل

حيث بلغت  ،الختبار الفرضية الرئيسية يتبني ثبات صالحية النموذج (8) من خالل النتائج الواردة يف اجلدول          
، ويتضح من (α=0.05)املعتمد  ( وهي اقل من مستوى الداللة0.000بقيمة احتمالية )( 28.535احملسوبة ) (F)قيمة 

% من التباين يف 46,6يفسر ما مقداره يف هذا النموذج  مناط القيادةأنفس اجلدول أن املتغري املستقل بشكله اإلمجايل وهو 
مناط أل دور معنوينسبيا، مما يدل على أن هناك  رتفعة، وهي قوة تفسريية مالتفكري االسرتاتيجياملتغري التابع املتمثل يف 

  بسكرة. مبؤسسة النسيج والتجهيزلدى العاملني املختلفة يف التفكري االسرتاتيجي  القيادة اببعادها

 إختبار الفرضيات  اثنيا:
ختبار الفرضية الرئيسية بفروعها املختلفة وذلك كما هو مبني يف إبناء على ثبات صالحية النموذج نستطيع          
 (90)اجلدول

 

 

 
التبادلية(  القيادة، ليةيالقيادة التحو )بعاده املتغري املستقل أب أثرختبار حندار املتعدد إل(: نتائج حتليل اإل90) اجلدول

 التابعاملتغري على 
       

مستوى 
الداللة 
0.05

=α              
املصدر

من  :
إعداد 
الطالبة 
ابالعتما

 V 20 .SPSSد على خمرجات برانمج

 :اختبار الفرضية الرئيسية -1

 املتغريات 
 املستقلة

B املعياري اخلطأ Beta 
 Tقيمة 

 احملسوبة
مستوى 

 Tالداللة 
معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد 

منط القيادة 
 0.362 0.602 0.000 3.988 0.602 0,131 0.524 التحويلية 

منط القيادة 
 التبادلية

0.712 0.113 0.765 6.283 0.000 0.765 0.585 

امناط القيادة 
 بشكل عام

0.679 0.127 0.710 5.342 0.000 0.710 0.505 



H0مبؤسسة النسيج والتجهيز بسكرة مناط القيادة يف التفكري االسرتاتيجي : ال توجد مسامهة ذات داللة احصائية أل
 (0.05α=)عند مستوى الداللة 

مناط القيادة كمتغري كلي يف التفكري ( نستنتج ان هناك اتثري معنوي أل90من خالل النتائج الواردة يف اجلدول )          
احملسوبة حيث بلغت قيمتها   (T، يؤكد معنوية هذا الدور قيمة )( 0.05α=) الداللةعند مستوى االسرتاتيجي 

تشري قيمة  كماbeta (0.710 )وقد بلغ معامل  ،(α=0.05)هي اقل من و ( 0.000( مبستوى داللة )5.342)
وهي عالقة قوية نوعا ما وذلك ابالعتماد (، 0.505إىل أن قوة العالقة بني املتغريين السابقني هي ) (R)معامل االرتباط 

، كما ي احلاصل يف التفكري االسرتاتيجي( من التباين الكل0.710الذي بلغت قيمته )و  R2معامل التحديد  على قيمة
ابلتايل نرفض و ( 0.697الذي بلغت قيمته ) ( Bاحندار ) التفكري االسرتاتيجي مبعامل يفمناط القيادة أبلغت قيمة اتثري 

 بصغتها التالية: بصيغتها الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة الرئيسية الفرضية
 .(0.05α=اتيجي عند مستوى الداللة )مناط القيادة يف التفكري االسرت حصائية ألإداللة  ات" توجد مسامهة ذ

 
 
 
 
 
 اختبار الفرضية الفرعية: .2 

 إختبار الفرضية الفرعية األوىل 
H0  :والنسيج مبؤسسة التجهيزلية يف التفكري االسرتاتيجي يداللة احصائية لنمط القيادة التحو  اتال توجد مسامهة ذ 

 (.α=0.05) بسكرة عند مستوى الداللة 

ذلك تحويلي يف التفكري االسرتاتيجي و ن هناك مسامهة للنمط الأ( نستنتج 90من خالل النتائج املبينة يف اجلدول )          
( 0.000( مبستوى داللة )3.988) ( احملسوبة إذ بلغتTيؤكد معنوية هذا الدور قيمة )و  ( ، 0.05عند مستوى داللة )

ن قوة أ( اىل Rكذلك بلغت قيمة معامل االرتباط )( ، و 0.602) betaقد بلغ قيمت معامل (، و 0.05وهي أقل من )
للمتغري منط  R2ذلك ابالعتماد على قيمة معامل التحديد قوية و  هي عالقة طردية( و 0.602املتغريين هي )القة بني الع

من التباين الكلي احلاصل يف التفكري االسرتاتيجي، كما بلغت قيمة   (0.362الذي بلغت قيمته )القيادة التحويلية و 
 ابلتايل نرفض( و 0.524( الذي بلغت قيمته )Bحندار )امل اإلمسامهة منط القيادة التحويلية يف التفكري االسرتاتيجي مبع

   الفرضية الفرعية بصيغتها الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة بصغتها التالية:

 ".α=0.05ة كري االسرتاتيجي عند مستوي دالليف التف التحويليةحصائية لنمط القيادة إتوجد مسامهة ذات داللة " 

 الثانية  اختبار الفرضية الفرعية 
H0 مبؤسسة النسيج والتجهيز يف التفكري االسرتاتيجي  حصائية لنمط القيادة التبادليةإذات داللة : ال توجد مسامهة

  .α=0.05بسكرة عند مستوى الداللة 
ذلك االسرتاتيجي و تباديل يف التفكري ن هناك مسامهة للنمط الأ( نستنتج 90من خالل النتائج املبينة يف اجلدول )          

( 0.000( مبستوى داللة )6.283( احملسوبة إذ بلغت )Tيؤكد معنوية هذا الدور قيمة )و  ( ، 0.05عند مستوى داللة )



ن قوة أ( اىل Rكذلك بلغت قيمة معامل االرتباط )( ، و 0.765) betaقد بلغ قيمت معامل (، و 0.05وهي أقل من )
منط للمتغري   (R2ذلك ابالعتماد على قيمة معامل التحديد )قوية و هي عالقة ( و 0,765القة بني املتغريين هي )الع

من التباين الكلي احلاصل يف التفكري االسرتاتيجي، كما بلغت قيمة مسامهة   (0.585الذي بلغت قيمته )القيادة التبادلية و 
الفرضية  ابلتايل نرفض( و 0.712ه )بلغت قيمت( الذي Bمنط القيادة التبادلية يف التفكري االسرتاتيجي مبعامل االحندار )
   الفرعية بصيغتها الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة بصغتها التالية:

 (" 0.05اتيجي عند مستوي داللة )مسامهة ذات داللة احصائية لنمط القيادة التبادلية يف التفكري االسرت توجد " 
ري االســـرتاتيجي ملؤسســـة داللـــة إحصـــائية ألمنـــاط القيـــادة يف التفكـــ" هنـــاك مســـامهة ذات وبنـــاءا علـــى ذلـــك نســـتنتج أن 

 بسكرة " –النسيج التجهيز و 
 
 
 إختبار الفرضية الرئيسية الثانية  .3

H0  لدراسة للمؤسسة حمل اأمناط القيادة  مستوىحول جتاهات املبحوثني إ: ال توجد فروق ذو داللة إحصائية يف
( عند مستوى اإلداري سنوات اخلربة ،املوقع )اجلنس، العمر، املؤهل العلمي،تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية 

 تى :(. حيث كانت النتائج كاألα=0.05داللة )
  إختبار الفرضية الفرعية األوىل 
H01  :( 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة=α يف )مستوى  جتاهات املبحوثني حولإ

 املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري اجلنس". أمناط القيادة يف

 (Independent- samples T-Test)للعينات املستقلة  Tختبار هذه الفرضية مت إستخدام إختبار إل       
 ( يوضح ذلك.10اجلدول رقم )و 

 مناط القيادة حسب متغري اجلنس أ مستوىالختبار الفروق  يف  T( : نتائج إختبار 10اجلدول رقم )
 الداللة املعتمدة  مستوى مستوى الداللة احملسوبة  Tقيمة 

(0.972) 0,122 0.05 

  spss.v 20 من إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج املصدر:        
                                                                                           (0.05مستوى الداللة )

( 0.122)مستوى الداللة احملسوبة و  T (0.972- )( جند ان قيمة 10خالل النتائج موضحة يف اجلدول )من    
هذا يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و ( 0.05) هو أكرب من مستوى الداللة املعتمدةو
فرضية الفرعية بصيغتها أمناط القيادة يف املؤسسة حمل الدراسة تعزى إىل متغري اجلنس، إى نقبل ال مستوى( يف 0.05)

 نرفضها بصيغتها البديلة.الصفرية و 
  إختبار الفرضية الفرعية الثانية 



H02  :( يف 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )أمناط مستوى جتاهات املبحوثني حول إ
 ". العمر القيادة يف املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري

 كانت النتائج كما يلي : و  (One Way ANOVA)إلختبار هذه الفرضية مت حتليل التباين االحادي             

 
 

أمناط القيادة حسب  مستوى( إلختبار الفروق يف ANOVA( : نتائج حتليل التباين األحادي )11اجلدول رقم)
 متغري العمر 

 Fقيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين 
 احملسوبة 

 مستوى الداللة 

 2380, 1,507 1,737 17 29,533 بني اجملموعات 

 1,153 12 13,833 داخل اجملموعات

  29 43,367 اجملموع 

       spss.v20ابإلعتماد على برانمج من إعداد الطالبة  :املصدر 

 α=0.05مستوي الداللة 

 (0.05يتبني أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (11رقم ) من خالل هذا اجلدول          
( مما 2380,اإلحصائية )الداللة (، و 1,507احملسوبة ) Fمتغري العمر حيث بلغت قيمة  أمناط القيادة تعزى إىل يف مستوى

فرعية الثانية ابلتايل نقبل الفرضية القيادة يف املؤسسة حمل الدراسة. و أمناط ال مستوىيف  يشري اىل عدم وجود أثر ملتغري العمر
 نرفضها بصيغتها البديلة. بصيغتها الصفرية و 

  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 
H03  :( يف اجتاهات املبحوثني حول0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )  أمناط مستوى

 القيادة يف املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري سنوات اخلربة ".
      كانت النتائج كما يلي : و  (One Way ANOVA)إلختبار هذه الفرضية مت حتليل التباين االحادي        

أمناط القيادة حسب   مستوى( إلختبار الفروق يفANOVA( : نتائج حتليل التباين األحادي )12اجلدول رقم)
 متغري سنوات اخلربة  

 مستوى الداللة  احملسوبة  Fقيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين 

 0,606 17 10,300 بني اجملموعات 

 0,722 12 8,667 داخل اجملموعات  0,639 0,839
  29 18,967 اجملموع 



  spss.v20من إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج  :املصدر

 α=0.05مستوي الداللة 

 (0.05يتبني أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (12رقم ) من خالل هذا اجلدول          
الداللة اإلحصائية (، و 8390,احملسوبة ) Fحيث بلغت قيمة  سنوات اخلربةمتغري  أمناط القيادة تعزى إىل يف مستوى

ابلتايل نقبل الدراسة. و أمناط القيادة يف املؤسسة حمل مستوى ( مما يشري اىل عدم وجود أثر ملتغري سنوات اخلربة يف 6390,)
                                                               .نرفضها بصيغتها البديلةالفرعية الثانية بصيغتها الصفرية و الفرضة 
  إختبار الفرضية الفرعية الرابعة 

H04 :( يف اجتاهات املبحوثني حول 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )أمناط  مستوى
 القيادة يف املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري املؤهل العلمي ".

  كانت النتائج كما يلي :و  (One Way ANOVA)إلختبار هذه الفرضية مت حتليل التباين االحادي            

 أمناط القيادة  مستوى( إلختبار الفروق يف ANOVA( : نتائج حتليل التباين األحادي )13) اجلدول رقم
 حسب متغري املؤهل العلمي                                           

 مستوى الداللة  احملسوبة  Fقيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين 

 0,825 0,615 2,250 17 38,250 بني اجملموعات 
   3,660 12 43,917 داخل اجملموعات 

  29 82,167 اجملموع 

 spss.v20من إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج : املصدر       

 α=0.05مستوي الداللة         

يف  (0.05يتبني أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (13رقم ) من خالل هذا اجلدول         
الداللة اإلحصائية ، و (0.615)احملسوبة Fحيث بلغت قيمة  يأمناط القيادة تعزى اىل متغري املؤهل العلم مستوى

ابلتايل نقبل قيادة يف املؤسسة حمل الدراسة. و أمناط المستوى يف  املؤهل العلمي( مما يشري اىل عدم وجود أثر ملتغري 0.825)
 الفرضية الفرعية الثانية بصيغتها الصفرية و نرفضها بصيغتها البديلة. 

 الفرضية الفرعية اخلامسة إختبار 
H05( يف 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )أمناط مستوى جتاهات املبحوثني حول إ

 ".دارياإلتعزى ملتغري املوقع القيادة يف املؤسسة حمل الدراسة 
 كانت النتائج كما يلي : و  (One Way ANOVA)إلختبار هذه الفرضية مت حتليل التباين االحادي       

أمناط القيادة حسب  مستوى( إلختبار الفروق يف ANOVA( : نتائج حتليل التباين األحادي )14) اجلدول رقم
  االدارياملوقع متغري 



 مستوى الداللة  احملسوبة  Fقيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين 

 1,042 17 17,717 بني اجملموعات 

 1,049 12 12,583 داخل اجملموعات  0,517 0,994
  29 30,300 اجملموع 

 spss.v20من إعداد الطالبة ابإلعتماد على خمرجات برانمج  : املصدر

 α=0.05مستوي الداللة 

( 0.05يتبني أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (14رقم ) ن خالل هذا اجلدولم          
الداللة اإلحصائية ، و (9940,)احملسوبة Fأمناط القيادة تعزى اىل متغري املؤهل العلمى حيث بلغت قيمة  مستوى يف
ابلتايل نقبل سسة حمل الدراسة. و املؤ أمناط القيادة يف مستوى يف  االداري( مما يشري اىل عدم وجود أثر ملتغري املوقع 0.517)

 نرفضها بصيغتها البديلة. فرعية الثانية بصيغتها الصفرية و الفرضية ال

ال توجد فروق ذو ابالعتماد على النتائج السابقة نستطيع القبول الفرضية الرئيسية الثانية بصيغتها الصفرية أي" و          
جلنس، العمر، الوظيفية )القيادة تعزى للمتغريات الشخصية و أمناط ا ستوىمجتاهات املبحوثني حول إداللة إحصائية يف 
 (".0.05( عند مستوى داللة ) االداريسنوات اخلربة ،املوقع املؤهل العلمي ، 

 إختبار الفرضية الرئيسية الثالثة  .4
H0  حول مستوي التفكري االسرتاتيجي للمؤسسة حمل  جتاهات املبحوثنيإ: ال توجد فروق ذو داللة إحصائية يف

( عند االداري املوقع  ،لدراسة تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية )اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، سنوات اخلربةا
 تى: (. حيث كانت النتائج كاأل0.05مستوى داللة )

  إختبار الفرضية الفرعية االوىل 
H01  :( يف 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )جتاهات املبحوثني حول مستوي إ

 سرتاتيجي يف املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري اجلنس".التفكري اإل
 (Independent- samples T-Test)للعينات املستقلة  Tالختبار هذه الفرضية مت إستخدام إختبار         
 ( يوضح ذلك.15رقم )اجلدول و 

 

 سرتاتيجي حسب متغري اجلنس الختبار الفروق  يف مستوي التفكري اإل T( : نتائج إختبار 15اجلدول رقم )

 مستوى الداللة املعتمدة  مستوى الداللة احملسوبة  Tقيمة 

(,4820) ,3450 0.05 

  spss.v20من إعداد الطالبة ابالعتماد على  املصدر:  



( 3450,)مستوى الداللة احملسوبة و T(0.482- )( جند ان قيمة 15خالل النتائج موضحة يف اجلدول )من           
هذا يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و ( 0.05) هو أكرب من مستوى الداللة املعتمدةو
فرضية الفرعية سرتاتيجي يف املؤسسة حمل الدراسة تعزى إىل متغري اجلنس، إى نقبل ال( يف مستوى التفكري اإل0.05)

 نرفضها بصيغتها البديلة.بصيغتها الصفرية و 
  إختبار الفرضية الفرعية الثانية 

H02 :( يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )
 العمر". عزى ملتغرييف املؤسسة حمل الدراسة ت سرتاتيجي التفكري اإل

 كانت النتائج كما يلي : و  (One Way ANOVA)إلختبار هذه الفرضية مت حتليل التباين االحادي          
( إلختبار الفروق يف مستوي التفكري ANOVA( : نتائج حتليل التباين األحادي )16اجلدول رقم)

 سرتاتيجي  حسب متغري العمر اإل
 مستوى الداللة  احملسوبة  Fقيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين 

 1,168 19 22,200 بني اجملموعات 

 2,117 10 21,167 داخل اجملموعات  0,873 0,552

  29 43,367 اجملموع

 spss.v20على برانمج  من إعداد الطالبة ابإلعتماد املصدر:

 α=0.05مستوى الداللة 

( يف مستوى للتفكري 0.05من خالل هذا اجلدول يتبني أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  
 ( مما يشري اىل0.873الداللة اإلحصائية )(، و 0.552احملسوبة ) Fسرتاتيجي يعزى إىل متغري العمر حيث بلغت قيمة اإل

فرعية الثانية ابلتايل نقبل الفرضية اليف املؤسسة حمل الدراسة. و  سرتاتيجيمستوى التفكري اإلعدم وجود أثر ملتغري العمر يف 
 نرفضها بصيغتها البديلة. بصيغتها الصفرية و 

  إختبار الفرضية الفرعية الثالثة 
H03  : ( يف 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )جتاهات املبحوثني حول مستوى إ

 عزى ملتغري سنوات اخلربة ".تسرتاتيجي يف املؤسسة حمل الدراسة التفكري اإل
 كانت النتائج كما يلي : و  (One Way ANOVA)إلختبار هذه الفرضية مت حتليل التباين االحادي       

سرتاتيجي  ( إلختبار الفروق يف مستوي التفكري اإلANOVA( : نتائج حتليل التباين األحادي )17اجلدول رقم)
 حسب متغري سنوات اخلربة 

 مستوى الداللة  احملسوبة  Fقيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين 

 0,800 0,648 0,551 19 10,467 بني اجملموعات 



 داخل اجملموعات 
8,500 10 0,850 

  29 18,967 اجملموع

 spss.v20من إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج  :املصدر    

 α=0.05مستوى الداللة      

مستوى   ( يف 0.05من خالل هذا اجلدول يتبني أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )          
( مما 0.800الداللة اإلحصائية )(، و 0.648احملسوبة ) Fتعزى إىل متغري العمر حيث بلغت قيمة  سرتاتيجيالتفكري اإل

فرعية ابلتايل نقبل الفرضية اليف املؤسسة حمل الدراسة. و سرتاتيجي مستوى التفكري اإليشري اىل عدم وجود أثر ملتغري العمر يف 
 رفضها بصيغتها البديلة. نالثانية بصيغتها الصفرية و 

  إختبار الفرضية الرابعة 
H04 ( يف 0.05: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )جتاهات املبحوثني حول مستوى إ

 سرتاتيجي يف املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري املؤهل العلمي ".التفكري اإل
 كانت النتائج كما يلي : و  (One Way ANOVA)هذه الفرضية مت حتليل التباين االحادي  إلختبار       

 

 
 

سرتاتيجي ( إلختبار الفروق يف مستوى التفكري اإلANOVA( : نتائج حتليل التباين األحادي )18اجلدول رقم)
 حسب متغري املؤهل العلمي

 مستوى الداللة  احملسوبة  Fقيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين 
 2,522 19 47,917 بني اجملموعات 

0,736 
 

0,729 
 3,425 10 34,250 داخل اجملموعات  

  29 82,167 اجملموع

 spss.v20من إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج  :املصدر   

 α=0.05مستوى الداللة     

( يف مستوى 0.05خالل هذا اجلدول يتبني أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) من         
( 0.729الداللة اإلحصائية )، و (0.736)احملسوبة Fسرتاتيجي تعزى اىل متغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة التفكري اإل

ابلتايل نقبل اتيجي يف املؤسسة حمل الدراسة. و سرت التفكري اإل مما يشري اىل عدم وجود أثر ملتغري املؤهل العلمي يف مستوى
 نرفضها بصيغتها البديلة. ية بصيغتها الصفرية و الفرضية الفرعية الثان

 إختبار الفرضية الفرعية اخلامسة 



H05 :( يف 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )حول مستوى  جتاهات املبحوثنيإ
 ".  دارياإل سرتاتيجي  يف املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري املوقعالتفكري اإل

 كانت النتائج كما يلي : و  (One Way ANOVA)إلختبار هذه الفرضية مت حتليل التباين االحادي       

سرتاتيجي الفروق يف مستوى التفكري اإل ( إلختبارANOVA( : نتائج حتليل التباين األحادي )19اجلدول رقم)
 دارياإلحسب متغري املوقع 

 مستوى الداللة  احملسوبة  Fقيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين 
 1,086 19 20,633 بني اجملموعات 

1,123 
 

0,441 
 

 0,967 10 9,667 داخل اجملموعات 

  29 30,300 اجملموع

  spss.v20من إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج  :املصدر

 α=0.05مستوى الداللة 

مستوى ( يف 0.05من خالل هذا اجلدول يتبني أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )         
( 0.441الداللة اإلحصائية )، و (1.123)احملسوبة Fحيث بلغت قيمة  املوقع اإلداريتعزى اىل متغري  سرتاتيجيالتفكري اإل

ابلتايل نقبل يف املؤسسة حمل الدراسة. و  سرتاتيجيمستوى التفكري اإليف  االداريمما يشري اىل عدم وجود أثر ملتغري املوقع 
 الفرضية الفرعية الثانية بصيغتها الصفرية و نرفضها بصيغتها البديلة. 

ال توجد فروق ذو بصيغتها الصفرية أي"  الثالثةستطيع القبول الفرضية الرئيسية ابالعتماد على النتائج السابقة نو        
غريات الشخصية والوظيفية تعزى للمتسرتاتيجي مستوى التفكري اإل جتاهات املبحوثني حولإداللة إحصائية يف 

 (".0.05( عند مستوى داللة ) االدارياملوقع  ،)اجلنس، العمر، املؤهل العلمي ، سنوات اخلربة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة
تطور مؤسسة النسيج والتجهيز بسكرة، وكذا اهليكلة اإلدارية اليت تسري نا من خالل هذا الفصل على نشأة و تعرف

توي اليت حتو ملؤسسة، ابوفقها، ولقد اعتمدان يف اجناز هذا العمل على طريقة االستبانة اليت وزعناها على العمال اإلداريني 
إشكالية حبثنا، وبعد اسرتجاعها قمنا هدفنا من خالهلا إىل اإلجابة على سرتاتيجي، و التفكري اإلعلى حمورين أمناط القيادة و 

ختبار إمث قمنا بعرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية و  ،ستخدام أساليب إحصائية عديدةحتليل بياانهتا إببتفريغها و 
 قبول الفرضيات اليت وضعناها بنسب متوسطة، حيث استنتجنا أنه: لنا إىل صحة الفرضيات، وتوص

  مستوى أمناط القيادة السائد مبؤسسة النسيج والتجهيز بسكرة جاء مرتفعا وفقا ملقياس الدراسة.مستوى 
 .مستوى التفكري االسرتاتيجي مبؤسسة النسيج والتجهيز بسكرة جاء مرتفعا وفقا ملقياس الدراسة 
  التفكري االسرتاتيجي مبؤسسة النسيج والتجهيزأببعادها املختلفة يف ألمناط القيادة وجود مسامهة ذو داللة احصائية 

  .0.05بسكرة عند مستوى الداللة 
  سرتاتيجي تعزى للمتغريات جتاهات املبحوثني حول مستوى التفكري اإلإال توجد فروق ذو داللة إحصائية يف

املوقع االداري ( عند مستوى داللة  نس، العمر، املؤهل العلمي ، سنوات اخلربة،الشخصية والوظيفية )اجل
(0.05.") 
  تعزى للمتغريات الشخصية  أمناط القيادةجتاهات املبحوثني حول مستوى إال توجد فروق ذو داللة إحصائية يف

 (".0.05( عند مستوى داللة ) املوقع االداري والوظيفية )اجلنس، العمر، املؤهل العلمي ، سنوات اخلربة،
 

 

 
 
 
 
 



راسة حالة دإستخدم تقنية  التحليلي الوصفي، و  ، حاولنا دراسة الظاهرة من خالل إتباعنا منهج وإنطالقا مما سبق
آخرى بكل متغريات الدراسة و ام اجليد حيث مجعنا بياانت ذات طابع كيفي قصد اإلمل ،بسكرة –النسيج مؤسسة التجهيز و 

تفسري إجاابهتم إىل جمموعة على إطارات مؤسسة حمل الدراسة ومتكنا من حتليل و  ذات طابع كمي من خالل توزيع اإلستمارة
 من نتائج و توصيات.

 النظرية النتائج 
 ساسية أبعلى مستوى اإلسرتاتيجي دورا هاما يف مساندة اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسة للقيام ابلوظائف األ لتفكريل

 الفعالية.من الكفاءة و 
 توفري األجواء املشجعة على املشاركة يف صناعة املستقبل. اإلسرتاتيجي اىل توظيف املعرفة، و يهدف التفكري 
  تطوير القدرة على تشكيل نسبة اخلطأ، والتحديث والتطوير املستمر، و تقلقل  يفالتفكري اإلسرتاتيجي  يساهم

 املستقبل.
  تصوراهتا املستقبلية.القيادة حلقة وصل بني العاملني وخطط املنظمة و تعترب 
 إثبات قدراهتم الفردية.فراد ومتكنهم من األداء حبرية و تعمل القيادة على تنمية الروح املعنوية لأل 
 لق مناخ إبتكاري وإبداعي لدي العاملني يف املنظمة، كما تعمل على حتفيز ودفع وتشجيع م القيادة يف ختساه

 تنمية القدرات لدي األفراد.و 

 النتائج امليدانية
  بسكرة كانو من الذكور حيث بلغت  -النسيجمؤسسة التجهيز و  إطاراتأن غالبية أظهرت نتائج الدراسة امليدنية

 تدين نسبة اإلانث يف مؤسسة حمل الدراسة. ( مما يشري اىل66.7%نسبتهم )
  سنة.  40أظهرت نتائج امليدنية  أن أغلبية عينة الدراسة أقل من  
  حيث أن اعلى نسبة للمؤهالت العلمية يف سة تتمتع مبؤهالت علمية متنوعة ومقبولة املستوىالعينة حمل الدرا ،

 .(%50) بنسبةاملؤسسة حمل الدراسة كانت للمستوى تقين سامي 
   ذلك بنسبة سنوات( و  10اىل  5رتاوح ما بني )مؤسسة حمل الدراسة يتمتعون خبربة جيدة ت إطاراتمن أكرب نسبة

ا  مبوظفيها من أجل تنمية قدراهتم النسيج هتتم ابالحتفن مؤسسة التجهيز و أيدل على  وهذا (36.7%)
 مهاراهتم. و 
  وجود مسامهة ذات داللة إحصائية ألمناط القيادة يف التفكري اإلسرتاتيجي  إىلأشارت نتائج إختبار الفرضية الرئيسية

 (.α=0.05يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى الداللة ) 
 تبار الفرضية الفرعية األوىل اىل وجود مسامهة ذات داللة إحصائية لنمط القيادة التحويلية يف أظهرت نتائج إخ

 (.α=0.05حمل الدراسة عند مستوى الداللة ) يف املؤسسة التفكري اإلسرتاتيجي 
  أظهرت نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية إىل وجود مسامهة ذات داللة إحصائية لنمط القيادة التبادلية يف التفكري

 (.α=0.05اإلسرتاتيجي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى الداللة ) 



لدراسة تعزى للمتغريات الشخصية أمناط القيادة للمؤسسة حمل ا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى -
  (.α=0.05)املوقع اإلداري ( عند مستوى الداللة  والوظيفية ) جنس، العمر، املؤهل العلمي، اخلربة،

لدراسة تعزى للمتغريات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى التفكري اإلسرتاتيجي للمؤسسة حمل ا -
 (. α=0.05)، املوقع اإلداري ( عند مستوى الداللةوالوظيفية ) جنس، العمر، املؤهل العلمي، اخلربةالشخصية 

 التوصيات
 على ضوء ما تقدم من النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ميكن تقدمي بعض التوصيات ، كاآليت: 

  أمهية تبىن منهج التفكري اإلسرتاتيجي يف يف املؤسسة حمل الدراسة حول اإلطارات العمل على زايدة الوعي لدي
 ة.سإدارة املؤس

  إبداعية وإبتكارية الكفاءات تتمتع بقدرات معرفية و  املتمثل يف جمموعة مناملؤسسة ابملورد البشري، و ضرورة إهتمام
 اليت متكن املؤسسة من إنتاج أفكار جديدة اليت تضمن هلا الرايدة يف جمال نشاطها.

  ا.بنية العمل اجلماعي، وذلك لتحسني جودة منتجاهتا وبلوغ رؤيتههتيئة ضرورة التشجيع على اإلبداع واإلبتكار، و 
 الثقة التواصل و ات حورية بناءة لزايدة التفاهم و املرؤوسني من خالل عقد لقاءلى تدعيم العالقة بني املديرين و العمل ع

 ة.بني الطرفني مما حيقق مكاسب للعملية اإلداري
 إظهار أمهية وجود املروؤسني فيها و شكل مستمر إليضاح رؤية املنظمة وأهدافها، و ضرورة اتصال القائد ابملرؤوسني ب

 دورهم يف إستمرارها.
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(01ملحق رقم )  

بسكرة  –جــامعة حمــمد خيضــر   

 كــلية العلــوم االقتصــادية و التجــارية و علــوم التسييــر

 قســـم علـــوم التسييــر

 السنة الثانية ماستري

 ختصص: تسيري اسرتاتيجي للمنظمات
 

 -بسكرة  –التجهيز مؤسسة النسيج و  استمارة موجهة إىل إطارات
TIFIB 

 
 السالم عليك ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

مسامهة "يشرفين أن أضع بني أيديكم هذه االستمارة اليت صممت جلمع البياانت الالزمة إلجراء دراسة بعنوان:             
وذلك  "TIFIB  -بسكرة   -التجهيز القيادة يف التفكري االسرتاتيجي دراسة حالة مؤسسة النسيج و  امناط

 .ماال ملتطلبات احلصول على شهادة املاستري يف ختصص تسيري اسرتاتيجي للمنظمات جبامعة بسكرة  ستكإ

ونظرا ألمهية رأيكم يف هذا اجملال، آمل منكم التكرم ابإلجابة على أسئلة االستمارة بدقة، حيث أن صحة نتائج           
هتمامكم، فمشاركتكم ضرورية إستمارة أن تولوا هذه اإل منكم جنرواالدراسة تعتمد بدرجة كبرية على صحة إجاابتكم، لذلك 

إال يف أغراض البحث العلمي  ستمارة لن تستخدمافة معلومات هذه اإلعلما أبن كيكم عامل أساسي من عوامل جناحها.ورأ
 فقط.

  لكم حسن تعاونكم، وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.شاكرين                                                     

 حتت إشراف األستاذة    إعداد الطالبة  
 سلمي إميان  

 
 
 

 2015/2016:السنة اجلامعية
  :املعلومات األولية

ؤسسة )حمل الدراسة( بغرض يهدف هذا اجلزء إىل التعرف على بعض اخلصائص االجتماعية و الوظيفية ملوظفي امل      
 ( يف املربع املناسب الختياركم. تفسري النتائج فيما بعد ، لذلك نرجو منكم حتديد االجابة املناسبة بوضع إشارة )حتليل و 

 وهيبة غربي 



 اجلنس:  .1
 أنثىذكر                       

 العمر: .2
 سنة فما فوق              50 من               49 - 41من               40- 30 من           30اقل من

 عدد سنوات اخلربة .3
 سنوات 10أكثر من            سنوات     10إىل  5من            سنوات 5أقل من  
   :ملؤهل العلمي ا .4

           دكتوراه               ماجستري           مهندس        شهادة ليسانس                      تقين سامي
 تكوين أخر  

  اإلداري:املوقع  .5
 مدير                  انئب مدير                  رئيس قسم                          انئب رئيس قسم 

 منصب اخر 
 :األول  احملور

يهدف هذا اجلزء إىل التعرف على ابعاد أمناط القيادة )النمط التحويلي ، النمط التباديل( و فيما يلي جمموعة من العبارات    
 عبارة . ( يف املربع الذي يعرب عن مدى موافقتك على كل×ابلنمطني الرجاء وضع إشارة )اليت تتعلق 

 سلم القياس                        النمط التحويلي                 

موافق  الفقرات املفسرة            الرقم
 متاما

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 متام

يظهر املدير بقيم و أخالق حسنة جتعله قدوة  1
 للعاملني معه.

     

      العاملني. املدير بثقة و إحرتام و تقدير  حيضى 2

املصلحة العامة على املصلحة  املدير يفضل 3
 اخلاصة.

     

يوفر املدير مناخا يشعر العاملني ابإلرتياح حتت  4
 قيادته.

     

      إىل جتسيد أفكاره . يسعي املدير دائما  5

يتحدث املدير على مستقبل املؤسسة بتفاؤل و  6
 محاس.

     

      يصغي املدير جيدا ملن يتحدث معه .  7



      فعالة.يتمتع املدير مبهارات إتصال  8

      يوجه املدير العاملني للعمل بروح الفريق. 9

 يشجع املدير على املشاركة يف حتقيق أهداف 10
 املؤسسة. 

     

      بكل العاملني دون حتيز.  املدير يهتم 11
على إعطاء العاملني فرصة لتدريب املدير يعمل  12

 بشكل مستمر.
     

على حتقيق حاجات ورغبات املدير  حيرص  13
 .العاملني

     

      مبجهدات العاملني معه . املدير يعرتف 14
      اإلبداع .يشجع املدير العاملني على  15
العاملني يتصدون للمشاكل القدمية  املدير جعل 16

 بطرق جديدة .
     

      .على التغيري و التجديد  يشجع العاملني 17
   اجلديدة.يساعد العاملني على تطبيق األفكار  18

 
   

 سلم القياس النمط التباديل  

 الفقرات املفسرة الرقم 
 

موافق 
 متاما

 غري موافق غري موافق حمايد موافق
 متاما

حيفز املدير العاملني عندما حيققون أكثر مما يتوقع  1
 منهم.  

     

أداء فعال يف حتقيق  ييكافئ املدير العاملني ذو  2
 األهداف املطلوبة.

 

     

3 
 

بطريقة على النظر لألمور  نيالعامل املدير يشجع
 جديدة يف سبيل حتقيق األهداف املطلوبة.

     

4  
ينفذ املدير العقوبة يف حالة مل يتمكن العامل من 

     



 إجناز ما هو مطلوب منه.

يقوم املدير مسبقا بتحذير العامل الذي ال يصحح  5
 إحنرافاته اليت تعيق أهداف العمل.

     

مجيع األخطاء املؤثرة على حتقيق  املدير يتابع 6
 أهداف املؤسسة.

     

العاملني املميزين يف اختاذ القرارات  املدير يشارك  7
 اليت تؤثر على حتقيق األهداف بصورة مباشرة.

 

     

      يتابع املدير أداء املهام ابنتظام. 8

يناقش املدير مسبقا و بشكل حمدد من هو  9
 املسئول عن حتقيق األداء املطلوب.

     

يتدخل املدير فقط عندما تصبح املشاكل اليت  10
 أهداف العمل خطرية. حتقق

     

إىل أن تصبح املشكلة كبرية مث يتخذ املدير  ينتظر  11
 اإلجراءات الالزمة.

     

يركز إهتمامه على التعامل مع األخطاء و  12
 الشكاوى اخلطرية فقط اليت تعيق أهداف العمل.

     

 
 احملور الثاين : التفكري اإلسرتاتيجي  

 
االسرتاتيجيابعاد التفكري   سلم القياس 

موافق  الفقرات املفسرة الرقم 
 متاما 

غري  حمايد موافق 
 موافق 

غري 
موافق 
 متاما 

 طرح أفكار جديدة لتطوير لديكم القدرة على 1
 العمل بطريقة تلقائية.

     

 
2 

 
لديكم القدرة على التفكري السريع يف الظروف 

 املختلفة.

     



 
3 

األعمال املطلوبة منكم أبسلوب تقومون إبجناز 
 متجدد و متطور.

     

تبادرون بتبين األفكار و األساليب اجلديدة حلل  4
 املشكالت اليت تواجهكم.

     

5 
 

حترصون على تقدمي تسهالت لألفراد املبدعني و 
 جذهبم للعمل و اإلستمرار فيه.

     

6 
 

تشجعون األفراد الذين يفكرون خارج نطاق 
 إختصاصهم.

     

 
7 

توظفون معارف و مهارات العاملني لبناء 
 إسرتاتيجيات جديدة و مبدعة للمؤسسة.

     

 
8 

تسامهون يف توجيه السلوك اإلجيايب حنو تنمية و 
 تشجيع العمل اإلبداعي.

     

 
9 

عند صياغة إسرتاتيجية تعتمدون على اإلبداع 
 املؤسسة.

     

 حمددة الطموحلديكم رؤية واضحة و  10
 

     

11 
 
 

إىل حتسني و توطيد العالقة  هل تسعى املؤسسة
 مع البيئة اخلارجية.

     

      لديكم اهداف طويلة األجل تسعون إىل حتقيقها. 12
 

13 
متلكون رؤية ذات أبعاد مشولية حتددون من 

 خالهلا اجتاهات العمل.
     

 
14 

حتفيزهم على لديكم القدرة على إقناع األفراد و 
 اإلميان برؤية املؤسسة.

     

ة على تطوير و إستثمار نقاط تعمل املؤسسهل  15
  القوهتا.

     

و  هل تعمل املؤسسة على تقليل من نقاط قوهتا 16
 التجنب املخاطر اليت تواجهاها.

     

17 
 

من  املقدمةتقومون إبحرتام األفكار و املقرتاحات 
 طرف العاملني.

     



 


