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 شكــــر وعرفان

 
مد فأنت أىل أن تحمد الميم لك الح, هخر آينفد أولو وال ينقطع  دًا الالميم لك الحمد حم

الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو, ملء نور وجيو الكريم, حمدًا يميق بجالل ف, روتعبد وتشك
 محمد وعمى آل محمد كما عمى   لميم صل   .ىذه الدراسة إلتماموجيو وعظيم سمطانو الذي وفقني 

إبراىيم  إبراىيم وبارك عمى محمد وعمى آل محمد كما باركت عمى آل صميت عمى إبراىيم وعمى
 .إبراىيم إنك حميد مجيد وعمى آل

ال نيا إذ إ ,صعب من ذلك اختزاليا في سطورىي كممات الشكر عند انتقائيا واألصعبة 
لى الدكتورة إدم بجزيل الشكر واالمتنان ن اتقأال إوال يسعني  ,بحقيا من صيغتحق  يتؤت

ًة وموج ةً فكانت خير ناصح ,شرفت عمى ىذه الدراسةأخروفة التي  محمد يحيىرغد  الفاضمة
 .فميا مني كل االحترام والتقدير ومرشدةً 
الدكتور عامر إسماعيل حديد  أتقدم بالشكر والعرفان ألعضاء لجنة المناقشة,و كما        

, الدكتورة رغد محمد يحيى)عضوًا مشرفًا(,  , الدكتورة شيماء محمد صالح )عضوًا()رئيسًا(
 ا بالغ األثر فييمة التي سيكون لالقي   مالحظاتيمء بداا  سة, و ار ذه الدىمناقشة م بقبول ميلتفض

  ء.از جاهلل عني خير ال مزاىفجرسة, الدا ىذه راءإث
األفاضببل  كميبة االدارة واالقتصبادأسباتذة  إلبى واالحتبرامويطيبب لبي أن أتقبدم بفبائق التقبدير 

والييئبة التدريسبية كبال  عمبال برئاسبة البدكتور عبالء عبدالسبالم اليمبانيإدارة األقسم  وأخص بالذكر
 .  دارية والعاممينوالكوادر اإل باسمو ولقبو

       
 

 من ساندني بدعواتو الصادقة وتمنياتو المخمصة كل  إلى شكربال توجوأكما 
   نعمت عمينا.أفيا رب لك الحمد ولك الشكر عمى ما                    

 
 
 

 حمد المشهدانيأعمي بدر                                                              



 ج

 المستخلص

هدفت الدراسة الحالية الى تشخيص العالقة ما بين القيادة االستراتيجية والمخاطر 
في مركز وزارة التخطيط مجتمع الدراسة وعينة اختبار  االستراتيجية التنظيمية لعينة من القيادات

( استمارة كان 021) وزعتتم اعتماد استمارة االستبانة كأداة لجمع البينات اذ  ،فرضيات الدراسة
المدراء العامين، رؤساء صالحة وزعت عمى المديرين )وكالء الوزارة،  استمارة( 78) منها

االقسام، مديري الشعب( وباالستعانة باألساليب االحصائية االزمة الختبار عالقة االرتباط 
لدراسة وجود واستنتجت ا ،والتأثير )معامل بيرسون( إلظهار مدى االرتباط بين متغيري البحث
في الوزارة  من ممارسات عالقة ارتباط وتأثير عكسية بين ما تمتمكه القيادات االستراتيجية

والحد من المخاطر التنظيمية التي من الممكن ان تواجهها بسبب معطيات البيئة  المبحوثة
ورة ضر  منها المقترحات التي اوصت بها. توصمت الدراسة الى جممة منو  ،وتقمباتهاالخارجية 

االهتمام الكافي بممارسات القيادة االستراتيجية من قبل قيادات المنظمة لموصول الى نتائج 
      مرضية من حيث استيعاب ومواجهة المخاطر التنظيمية.
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 المقدمة

تواجهههلماظماتمهههكتماظ اوموهههلماظوهههواماظيروهههرممهههاماظتلوهههفاتمواظت هههروكتمواظتههه مت ف ههه كماظ و هههلم
اظيكمهههلمواظةك هههلكم وهههثماهههكامملثهههةمالظ وهههلماظثكظثهههلممثو هههلم كو هههراثمواظت هههولتمما هههكماظتلهههوفاتم

ةههههمكظ مواظة ة ههههلمأشههههتفاا ماظهههه ماظاتههههكاماظفموااتههههكاماظاظتااوظوجوههههلماظمتةههههكفولمواظت ههههولتممههههام
والةههههتثمكفكمواظتلوههههفاتمةهههه ماواتمههههلمواظهههههوااواكمومههههكمفاةهههههلممههههام هههه م يهههه ماظماتمههههكتمورمج ههههكم

زمههلماظتمووهه ماظتهه متواج  ههكمألاتهههك ماظهه مأةههف.مكموت ههروثمظث وكاهه ماظتاتوموههلكمومههامثههامأ ماتمههكتم
ثاكوكهههكماظماتمههكتماظوههوامة ههالموههامالةههتالفمةهه ماظثهكةههكتماظيكمههلماهه متثهه مال ههراثمت مهه مةهه م

 هههاللتمالت اهههرماظتههه متثهههه م تالظ هههكماظوهههواموثههه ماظ و هههلماظتاتوموهههلمظثماتمهههكتكماظتههه ملمتةثهههوممهههام
مةكلفماظتاتومولمماذما   تماظمةكلفمواقيكم تموًكمتواج لماظماتمكتموةلمهذهماظتلوفاتماظ و وهلم

اوكقهلماظماتمهلماظمتيررةمواظمتةكفولممثثتم كظلم فجلمقرمتههفمت روهرًاموه ريمةه ماظ هرمالراه ماظه م
مةهههته  مومملههههرافمههههراة كموا هههراثماظةةهههك فماظمكروهههلموقهههرمت ههه ماظههه ممةهههتو.مت روهههرأوهههامت هوههه م
كمظهههذظ مات هههفتماظ كجهههلماظههه مقوهههكراتمتتجهههكوزماظو هههفماظهههوتو  مظثهوهههكراتمالرافوهههلمةههه ماظماتمهههكت

اههوامتيكمث ههكممههةمهههذهمال ههراثمواظمةههكلفمقوههكراتمذاتما ههكزاتموكظوههلممتموههزواماةههتفاتوجووامومتث
مهاظهرفاتمة ماظتيكم ممةمتثه ماظمةهكلفماظتاتوموهلكمممهكمةه  مذاهفهمو هكو ماظ ك هثمومهامةهال مههذ

ةههههتفاتوجولموا ههههفزمممكفةههههكت كمواظتهههه متاكوظت ههههكمالر وههههكتم  ظهههههكزماظ ههههوزموثهههه ماظهوههههكراتماوماظرفاةههههل
ماةهتاكراًممواظرفاةكتماظةك هلكموموت فماهتمكمكت كموروفهكمة ماظ رمماماظمةهكلفماظتاتوموهلمظثماتمهلك

ف يهههلمة هههو مة ههههمالو مما هههكمظما جوهههلماظرفاةهههلماظمت هههمالمأاظههه ممهههكمتههههرامت هههماتماظرفاةهههلم
هراة كمومةللماظرفاةلماظ ف ولمو رورهكمواذظ ماةكظوبمجمةماظ وكاهكتمأهموت كمومأمشاثلماظرفاةلموم

لهف ماظثكظهثمواةفرماظثكا مظرفاةلماللكفماظاتفيم شهولماظهوكرةمالةهتفاتوجولمواظمةهكلفماظتاتوموهلموت
هامالةهتاتكجكتماظاتفوهلمواظيمثوهلمأاظ مت ثو ماظ وكاكتمواةتتمتماظرفاةلم كظ   ماظفا ةمواظمت مام

ماظت موف موث م و  كممجموولمماماظتو وكتماظمتيثهلم مو وعماظرفاةلك
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 ولال الفصل 
 الدراسات السابقة ومنهجية الدراسة

 ثم وصف لمجتمع العينة

ذتت  جوتيرتت تتيرتة ممن ضروروتت تتدرجوج تتميمرا رتتمي لرا تيجوتيرم يرتدر تتدطرول تتر  تت  
 ررا ضرررت ميرردر   ,ثررف  ررا تتجوتيررم تت تتتررمأةمتجهررت رتتدررا ددمتيجوتيررم ر  تتمالقررم ةررتتمدتتوتت تتو تيررم

د رررف تتررر  دفهرررتف مي لترررم تتجوتيرررم تةترررتن ممتتم رررت يي ثررررعرررن تتجوتيرررم تت تتترررم   رتالدفرررتل تالخررردال 
 ةره  مرلز درضت ا عن ملدمع تتجوتيم   تتفهف تاليتيتم  رتختوت يخددر

 ول: الدراسات السابقةالمبحث ال 

 : منهجية الدراسةالمبحث الثاني

          المبحث الثالث: وصف مجتمع الدراسة
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 ولال المبحث 

 الدراسات السابقة

ت ج  هذت تتمة ث تت  تيدموتض تتجوتيتت تتيتة م تيةت ثتن  ا ملتتا تت تتجة   
  ارلج تتةت ث ر وة  ذإ ,تم تاليدفتجة مي ت  ا هذه تتجوتيمتاليدوتدتلتم رتتمختطو تتديظتم

مرضرع تتمختطو  تديترتتتدا تتجوتيتت  ا تتجوتيتت تتدا ديترتت تت تتجة تاليدوتدتلتم ريجوة 
ذ دخدي  ة يب تتةت م إ ,هذه تتجوتيتت ديترتت تتمرضرعتن من لرتيب مخديفمر تتديظتمتم  
 رمرضرع ت 

  :قيادة االستراتيجيةالدراسات السابقة لم .والأ

 مرن( 1-1) وقرر تتلرجرف ر رل تت ترتجة تاليردوتدتلتمة رتتختهرم تتيرتة م تتجوتيرتت ييدموض  
 تتجوتيررم رمرقررع جتد ررتأر  تتجوتيررم رمرري   تتجوتيررم مررن رتت ررج  تتجوتيررم رعيرررتن  تتةت ررث تيررر  تررث

  تتجوتيم يدت   هرأ ثر ,رعتيد ت

 (1-1) جدولال
 لمقيادة االستراتيجية سابقة دراسات

 (  0212احمد نزار جمل ) 1دراسة 

 وتل يمتط تت تتجة تاليدوتدتلتم تتم ججة تفتعيتم أيمتط تتممو تم ر دشكتيم تأل عيرتن تتجوتيم
 تالجتوة تتميتت

  جوتيم تخدةتوتم تمتيم من قتتجتت مكتدب تتمفدشتن تتممرمتتن

يمتط تت تتجة تاليدوتدتلتم تتم ججة تفتعيتم أتلتج دشكتيم تاليمتط تتممو تم ر إ - هج  تتجوتيم
    وتل تالجتوة تتميتت

يمتط تتيت جة تمتيم من قتتجتت مكتدب تتمفدشتن قتتس ردشختص تأل -
   ا تتموتلتتممرمتتن 

  رتخدةتوهت  تتجوتيم مدتتوتت مخدي  ةتن تتدأثتو عالقتت قتتس -
  رمدتتوتده    تتدطةت ا تتدلوتةا الخدةتو عالقتت تتجوتيميتتم - جتد تأمي   تتجوتيم ر 

 تتمفتهتر تتدا در ديترت ت  ة هج دوهتنتتمي   تتدتوتخا  -
   م تلمع تتةتتيتترتيدخجمت تاليدةتيم إجة و تي -

 تتمفدشتن تمكتدب تتميتت تت تتجتت شكيرت  وجًت,( 99) عي  تتجوتيم عتيم تشدميت تتجوتيم رعتيد تمرقع 
 ديك  ا تألقيتر روؤيتت رممتريت ر تتممرمتتن, ةتتمفدشتن) ردمثيرت تتممرمتتن,
  (تتمكتدب
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تتممو تم توتم رتاليمتط ييةتًت ةتن تاليمتط تتممو تم تالج عتف  رلرج درت ل  - هر يدت   تتجوتيمأ
   تتشخهتم

يرتع ت ضمن  وتل تالجتوة تتميتت من أيمتط ةمخدي  تمج تتديرع  ا تأل -
  تتمرتمف تتم مم تتدا دي ر  ا  تعيتم  وتل تالجتوة تتميتت

 الطائي و المعاضيدي 0دراسة 
(0211) 

 عمتفتألتتموريم تاليدوتدتلتم تميظمتت ي تمتت تت تتجة تاليدوتدتلتم  ا دمزتز إ عيرتن تتجوتيم
جوتيم آلوتت عتيم من تت تتجتت تاليدوتدتلتم  ا تتشوكم تتمتمم تهيتعم تالجرتم 

 ير رتتميديزمتت تتطةتم  ا يت
يدوتدتلتم رتتموريم ثو ةتن ممتويتت تت تتجة تالقتتس رد يتف عالقم تالودةتط رتأل هج  تتجوتيم

 تاليدوتدتلتم 
 جتة تلمع تتةتتيتت ةرهف ت أدةتيم تيدخجتر تالي - جتد تأمي   تتجوتيم ر 

  تعدمج تاليتتتب تال هت تم -
 ةرهف ت  جرج زمتيتم  9919تتو أت  ت 9999تتمجة من كتيرن تالرف  - مرقع تتجوتيم رعتيد ت

رتتميديزمتت تتطةتم  ا يتير  ةرهف ت  جرج مكتيتم  تألجرتمتتشوكم تتمتمم  -
دمثف خو  أعضتت مليس تالجتوة وؤيتت تالقيتر ردخههتت أمن  11

  عيتهو قتتجتم  ا تتشوكم
رلرج عالقم تودةتط مميرتم مرلةم ةتن ممتويتت تت تتجة تاليدوتدتلتم رتتموريم  هر يدت   تتجوتيمأ

  تاليدوتدتلتم
 (0212)عدي عبداالمير غياض  3دراسة 

 دأثتو تتمدطيةتت تتدجوتةتم  ا دطرتو ممتويتت تت تتجة تاليدوتدتلتم عيرتن تتجوتيم
 تيدطالعتم  ا ةمض كيتتت لتممم ةتجتججوتيم 

ن ت جثه تتدجوتب عي  ممتويتت تت تتجة أتممو م تالثو تتذي تمكن  - هج  تتجوتيم
 تاليدوتدتلتم  

  تتم رمرتل م تتد جتتت رتتدتتوتت مكتيتتت د مف تتميؤر ت  رمج  قجوة ر  -

تعدمج تالييرب تاليدطالعا تالخدةتوي رتتمي   تتد يتيا تيةتتيتت رتتدا در  - جتد تأمي   تتجوتيم ر 
 تتشخهتم لمم ت من خالف تاليدةتيم رتتم تةالت 

  يتتتب تال هتت تترهفا رتال هتت تاليدجالتاأتعدمج  -
كيتم تتطب  كيتم تةن تت تثر, كيتتت جخيت  ا ةوتم  دجوتةتم )كيتم تتدموتض, مرقع تتجوتيم رعتيد ت

  كيتم تتطب( , كيتم تةن وشج,تتةويتم  )كيتم تتهتجتم تتةتطوي( كيتتت تر دجخف

ن لمتع عالقتت تالودةتط رتتدأثتو تيمدطيةتت تتدجوتةتم  ا أت  إخيهت تتجوتيم  هر يدت   تتجوتيمأ
تت  تشتو  ممت  تم كتيت قرتم رذتت جالالت مميرتمممتويتت تت تتجة تاليدوتدتل

  رمدطيةتده  ا دطرتو ممتويتت تت تتجة تاليدوتدتلتمجرو تتدجوتب 
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 (6102) زياد علي عباس 2دراسة 

 ةدريتط تتشفت تم تت تتجتت تاليدوتدتلتم ردأثتوهت  ا د  تل تتيممم تتديظتمتم عيرتن تتجوتيم
 ة ث د يتيا  ا ةمض جرت و رزتوة تاليكتن رتالعمتو

 ا تتيممم  ميد الً  ةرهف ت مدتتوتً تخدةتو عالقم ردأثتو تت تتجتت تاليدوتدتلتم  هج  تتجوتيم
  تً ريتط تً ةرلرج تتشفت تم مدتتو  تً ميدلتة ةرهف ت مدتتوتً تتديظتمتم 

  تعدمج تتمي   تترهفا تتد يتيا  ا تيلتز تتة ث - جتد تأمي   تتجوتيم ر 
  م تلمع تتةتتيتت و تي تعدمتج تاليدةتيم أجتة -

  ةتجتج م ت ظم  ا موكزتت تتممرتم رتالعمتو تاليكتن رزتوة جرت و ةمض تتجوتيم رعتيد ت مرقع
   هوي ةشكف تتة ث ملدمع تمثيرن ميدلتةت( 99)ملتتس تألجتة رتتمدمثيم ةر 

  ( تالقيتر وؤيتت, تتمتمتن تتمجوتت ممتريا, تتمتمتن تتمجوتت)  شمفر 
الفرضية والتي تجسدت في تأثير القيادات االستراتيجية بشكل  اظهرت صحة هر يدت   تتجوتيمأ

 .مباشر في السمعة التنظيمية وتزداد قيمتها عبر الثقافة

 Joseph Ochien'g Witts (2016) 5دراسة 

 The Role of Strategic Leadership in Bankin عيرتن تتجوتيم

Profitability 

 تتمهو تم تتوة تم  ا تإليدوتدتلتم تت تتجة جرو
 تتمهو تم تتوة تم  ا تاليدوتدتلتم تت تتجة جرو تيدكشت  هر هج  تتجوتيم

 لمع تتةتتيتت  مي   تتجوتيم رتجتد ت
رتيدخجتر تالي يم تتمفدر م  تم تتم اليدكشت تتتتم تةالت تتشخهتم مع جوتيم 

 تتةتتيتت رتتدجرتن  يالمم لتحسين ردرثتل تاللتةتت عةو ديلتف تالشوطم
  رتت رتو تتمال ظم إلوتت تتمتجتيا تالخدةتو

 د يتم ديظتر تتةتتيتت
 VAN KAAM رةوتم  تتميفتت إيشتت  ا Microsoft Wordتيدخجر  

  تتةتتيتت رديظتر تدخزتن
  تد يتف تتةتتيتت تتيرعا NVIVOتيدخجر  د يتف تتةتتيتت

 تتمخدتوتن, تتةيرك ميؤرتا كةتو من 19 مع رممم م شخهتم م تةالت مرقع تتجوتيم رعتيد ت
  تإلجتوة تستمل رأعضتت

 وة تم  ا أيتيتت عيهوت تدكرن تاليدوتدتلتم تت تتجة أن تتجوتيم يدت   ظ ود هر يدت   تتجوتيمأ
 تيدخجتر قت مم تتمرتوج عن طوتلعيت ت  رتيدجتمد ت تتديت يتم رقجود ت تتميظمتت

RBV تدمزتز تجتت تتميظمم  

 Godfrey Mwiinga (2011) 6دراسة 
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 Role of CEO personality in strategic leadership عيرتن تتجوتيم

 تاليدوتدتلتم تت تتجة  ا تتديفتذي تتو تس شخهتم جرو
 تتمخدتوة تيميظمتت تإليدوتدتلتم تت تتجة ممتويتت جوتيم: تألرف تتة ثا تت ج  هج  تتجوتيم

  تتمتر تتمجتو أر/ ر تت تتا تتديفتذي تتو تس ميظرو من
 تتدا تيميظمتت MDs أر/ ر تتديفتذتتن تتوؤيتت شخهتتت  ا تتد  تل: تتثتيا

 تألرف تتة ث هج   ا   ه ت در
  ا MD شخهتم أر/ ر تتديفتذي تتو تس جرو جوتيم: تتثتتث تتة ثا تت ج 
  رت ج وقر تتة ث يؤتف  ا   ه ت در تتدا تيميظمتت تإليدوتدتلتم تت تتجة

 تتم تةالت من تإليدوتدتلتم تت تتجة ممتويتت جوتيم عي  تتة ث وكز - جتد تأتتجوتيم ر مي   
  تتمخدتوة تيميظمتت تتمؤييتن تألعضتت أر/ ر تتديفتذتتن تتوؤيتت مع

 تت تتا, تإليدوتدتلا تت ت ج شخهتم جرو جوتيم عي  تتة ث ت دهو -
  ا ,(MD) تتمتر تتمجتو أر/ر (CEO) تتديفتذي تتو تس هر تتذي
  تتميظمم أجتت إت  تتيظو جرن , مخدتوة تميظمتت تإليدوتدتلتم تت تتجة

 MDs أر/ ر تتديفتذتتن تتمجوتت هؤالت من شخهتتت ةد تتر تتة ث قتر -
 يمرذجأ أيتس عي    ط رت جة شخهتم د تتر رأجتة تتم تةالت من

  تيشخهتم (FFM) خميم عتمف
 تتديفتذي تتو تس شخهتم دؤجته تتذي تتجرو تجوتيم تتة ث من لزت -

  تإليدوتدتلتم تت تتجة  ا
 :تصمم البحوث وجمع البيانات كانت بمرحمتين

تلمع  تت تتتتن تتديفتذتتن تتوؤيتت مع ميظمم شةه م تةالت إلوتت -
 عي   هرفتي مميرمتت يرعتم  رف ممتويتت تت تتجة تاليدوتدتلتم ر

  شخهتم خهت ص عن عتمم تيطةتعتت
 يمتت ةتيدخجتر تتشخهتم تيتتةت تد جتج تتكما تتد يتف تيدخجتر در -

   رتتذي ت دري عي  خميم تةمتج (FFM) تتخميم تتو تيتم تتشخهتم
 :تحميل البيانات عبر مرجمتين

  تتم تةالت أثيتت تتمال ظتت ةمض عمف ردر تتةتتيتت ييخ -
 من عيت ت تت هرف در تتدا تتشخهتم د تتر الخدةتوتت تتمججتم تتيدت   -

  تتشخهتم د تتر تخدةتوتت أكميرت تتذتن تتمشتوكتن
 تإلجتوتتن تتمجتوتن أر تتديفتذتتن تتمجتوتن من قت مم هر تتمتيتت أخذ إطتو كتن مرقع تتجوتيم رعتيد ت

 ركتالت ر تتختص تي طتع دتةمم ميظمتت ألي تيدوتدتلتتن قتجة ةتعدةتوهر
  أ وت تت ليرب  ا  تً ديفتذت تً مجتو  11 من تتمتيم دكريتذ إ ,ميد يم  كرمتم

 تتميد ةف,  ا تتيظو هر تتةتوز  ا ملتف تت تتجة تاليدوتدتلتم: تتةمج - هر يدت   تتجوتيمأ
  تتدهرو

 تتشخهتم تخدةتوتت يدت  كتيت تتديفتذي  تتو تس شخهتممن  تث  -
 أيتيا ةشكف تدمتز كتن تتموكب تتديفتذي تتو تس أن ها
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  ا تتدفكتو أتًضت دفيتوهت دشمف شخهتم يمم رها كميدكش ,
 تتميظمم درلته رظتفم مع تتيدتلم هذه ددرت ل  تتدهرو تتميد ةف,

 تتمجتو ميؤرتتتت خهت ص من رها , تتميد ةف إت  أيتيا ةشكف
   تتديفتذي

 تت تتجة  ا تتدهرو  تتديفتذي تتو تس شخهتم جرومن  تث  -
 تتدا ,"تإليدوتدتلتم ديفتذ" ها ميتهمم أكةو    ت تتدا  تإليدوتدتلتم

  جتخيًتت دوكتًزت أكثو ركالهمت ,"تتدمكتن" كثب عن تدةتع ت در
 عجتج تتةت ث تيديتجًت تت  تتجوتيتت تتيتة مإمن  المصدر:

 ممخاطر التنظيميةالدراسات السابقة ل ثانيًا:
من  (9-1) ييدموض تتجوتيتت تتيتة م رتتختهم ةتتمختطو تتديظتمتم ر ل تتلجرف وقر  

مرقع تتجوتيم ر جتد ت أر تتجوتيم  رمي  تتجوتيم من رتت ج   تتجوتيمعيرتن ر  تير تتةت ث   تث
  ثر تهر يدت   تتجوتيم رعتيد ت

 (0-1)جدول ال

 دراسات سابقة لممخاطر التنظيمية

 1دراسة          
Stephan M. Wagner & Christoph Bode  (2008) 

 AN EMPIRICAL EXAMINATION OF SUPPLY CHAIN عيرتن تتجوتيم

PERFORMANCE ALONG 

SEVERAL DIMENSIONS OF RISK 

 المخاطر من متعددة بعادأ طول على التوريد سلسلة لألداء التجريبي الفحص

 :شقين ذو البحث هذا هدف هج  تتجوتيم
  تتدروتج ييييم مختطو تمهتجو ردلوتةًتت ميدخيًهت دفهتال در و -
 ييييم رأجتت تتدروتج ييييم مختطو مهتجو ةتن تتمالقم ميتجو  -

  تتدروتج
دمدمج تتجوتيم  ا تخدةتو  وضتتد ت عي  تتمي   تترهفا رتتد يتيا من خالف  جتد تأمي   تتجوتيم ر 

رتيدخجمت تتجوتيم تاليدةتتن  جوتيم تتدأثتو رتالودةتط ةتن مدتتوتت تتجوتيم كت م
ممت  ,تتديرعتشوكتت مخديفم  ا تت لر ر أجتة و تيم تلمع تتةتتيتت رتتمميرمتت 

  يفو عن عتيم غتو مدلتييمأ
مختطو لتيب  ,مختطو لتيب تتطيبدمثيت ) ميد الً  تً مدتتو ةرهف ت  تتمختطو
 ,مختطو تتةيتم تتد دتم ,تتمختطو تتديظتمتم رتت تيريتم رتتةتورقوتطتم ,تتموض

  (تتمختطو تتكتوثتم
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تودةطت ةةيرج تالجتت جتت ييييم تتدروتج أتمت  تمت تدميل ة تتس تتمدتتو تتدتةع 
  تالوةمم )مرثرقتم تتدييتر, يمم مفت تتطيب, يوعم تتدييتر, وضت تتممالت(

 تمتيم أتمتيتت  ا دجتو ميدموضم تيد هت تم جوتيم خالف من تتةتتيتت لمع در مرقع تتجوتيم رعتيد ت
جتوة تتيرلتيدتم تإلجتوة  ا تتديفتذتتن تتمجتوتن كةتو من 9994 من  ييييم رت 

  تتدروتج
:( 1 19) رتتخجمتت( تتمتيم من: 7 71) هيتعتم شوكتت تتمتيم رشميت
  :( 8 8) رتتدلتوة

 تتدا تتدروتج ييييم تمختطو ,ميخفض هرتكي كةتو, دأثتو عن تتةتتيتت دكش  هر يدت   تتجوتيمأ
  تتدروتج ييييم أجتت عي  أتمتيتت  ا تتمتميم تتشوكتت درتل  ت

 & Luiz Carlos Di Serio & Luciel Henrique de Oliveira 0دراسة 

Luiz Marcelo Siegert Schuch   (2011) 

 Organizational Risk Management – A Case Study in عيرتن تتجوتيم

Companies that have won the Brazilian Quatity Award Prize 

تتدا  تزت ةلت زة تتلرجة جوتيم  تتم  ا تتشوكتت  -إجتوة تتمختطو تتديظتمتم 
 تتةوتزتيتم  تترطيتم

تيظر إجتوة تتمختطو  ا  ل تي ج من تتفلرة  ا تتدطةتل تتمميات إتلتج طو  هج  تتجوتيم
 : دفيتو تاللتةم عن يؤتتتن ة ثتتن   عةوتتميظمتت

تإلجتوة ذتت تتميدر  تتمتتما  يمتذج جكت  تمكن تيشوكتت تتدا دم -
 تتدمتمف مع مختطوهت تتديظتمتم؟

 ث ت م ريدت   هذه تتميظمتت؟  اكت  دؤثو إجتوة تتمختطو  -
يمرذج جوتيم تت تتم تتمدمججة عةو ره  كف  تتم أتعدمجت تتجوتيم  ا  جتد تأمي   تتجوتيم ر 

تتةتتيتت مع تيدةتتن ةتتدفهتف رتيدخجمت تتجوتيم تتم تةالت كأجتة و تيم تلمع 
   موتلمم تتد توتو تتييرتم رتترثت ل  ضاًل عن ممج تيميتعجة تتختهم ةتتجوتيم

 : ا درلته تتة ث تالدتمدر تيدخجتر تتم دو تت 
ديظو تتميظمتت  ا إجتوة تتمختطو كمةتجوة م مم تديفتذ تيدوتدتلتتد ت  -

  رتت هرف عي  يدت   ميدجتمم
تتمختطو تتويمتم  ا عميتتت هيع تت وتو دشمف تتميظمتت د يتالت  -

  تتختهم ة ت
د جتج تتمختطو تتمتتتم رد يتي ت رممتتلد ت أكثو دطروًت من  تتم  -

  تتمختطو تتدشتتيتم
 تعدمتج يظتر هتكيا ميظر إلجتوة تتمختطو ته أثو إتلتةا عي  تألجتت  -

 ثالث شوكتت ةوتزتيتم مرقع تتجوتيم رعتيد ت
  تتةوتزتيتمتتشوكم تتهيتعتم  -
شوكم قتةضم دممف من خالف شوكتت دتةمم  ا قطتعتت تاليدتج  -
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  رتتدرزتع رتتدلتوة
شوكم هيتعتم مديرعم در و تتميدلتت رتتخجمتت تيممالت  ا لمتع  -

  تي تت تتمتتر
 :  ت تألجتم تتدلوتةتمر ر  هر يدت   تتجوتيمأ

طيب ن أال إرهيتتك د يتيتت ةتتيدت    تيم دوح هيتتك جعر لز ا -
 تالجتوة تتميتت تي تالت تتثالث  تتديفتذ تولع تت 

ن هذت تالقدوتح ه تح لز تت ر أن تت تتم تتوتهيم تديفتذ إجتوة أثةت  -
تتمختطو  ا تتشوكتت غتو كت تم تتكرن ت ت دأثتو كةتو عي  عميتم 

 هيع تت وتو 
إجتوة مختطو تتدشتتف أن , لمتع تتشوكتت تتثالث   ا تترتقع  ظ  ات   -

كتيت   Cن تتشوكم أال إ يم دطرتو أقف من تتمختطو تتمتتتم   ا مو 
تطو ييييم تتدروتج تعي   ا موت ف تتدطرو من خالف دضمتن مخ

  مختطو دشتتيتم
تتشوكتت أن يدت ل ت تتدشتتيتم قج د ييت ,  يتس هيتك جتتف  تعدةوت -

 مرضرعا عي  هذت تألمو 

 Sigriour Gisela Stefansdottir (2017) 3دراسة 

 Risks in human resources and their relation to عيرتن تتجوتيم
organizational risk management 

Mitigating the HR risk of knowledge-loss, using knowledge 
management systems 

 تتمختطو  ا تتمرتوج تتةشوتم رعالقد ت ةإجتوة تتمختطو تتديظتمتم
 تم تف جتن تتممو م , ةتيدخجتر يظر إجتوة تتممو مدخفت  مختطو تتمرتوج تتةشو 

تف ر كتفتم إجوتك تتمؤييتت تيمختطو  تمت تدميل ةمرتوجهت تتةشوتم  أي  هج  تتجوتيم
تاليدفيتو عن تترضع جتخف تتميظمم تت ت مم عي  تتممو م رممو م مت إذت كتن 

رتوج "مختطو تتممجتور تتمرتوج تتةشوتم  ا هذه تتشوكتت عي  جوتتم ةمفتهتر 
, رهف تيدخجمرن ديك تتمفتهتر  ا عمي ر تتترما  تتةشوتم" ر "إجتوة تتممو م"

رتإللتةم إذت مت در تتيظو إت  مختطو تتمرتوج تتةشوتم تيمؤييتت كلزت من 
, أر إذت تعدةو مجوتت تتمرتوج تتةشوتم أن إجتوة تتمختطو تتختهم ة ت أر ال أيظمم

ر ةشكف جت ر تموتقةم مختطو تتمرتوج تتةشوتم  ا مثف هذه تتممتويم تلب أن دد
 تتجتخف 

م تتميدخجمم  ا هذه تتجوتيم ها تتة ث تتيرعا   تث در لمع تتطوت م تتو تي جتد تأمي   تتجوتيم ر 
تتةتتيتت تتيرعتم عن طوتل إلوتت م تةالت شةه ميظمم مع تألشختص تتذتن تدر 
تخدتتوهر من عتيم مال مم,  ا م ترتم تف ر مت تجرو  ا ع رف مجوتت تتمرتوج 
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در  تتةشوتم رمن ألف تت هرف عي   كوة  رف ميظروهر تيمختطو  رةتتدتتا
لمع تتةتتيتت تتيرعتم الكديتب تتممو م  رف تألشتتت تتدا ال تمكن مال ظد ت 
مةتشوة أر قتتي ت  رتيدخجمت تتجوتيم تاليدةتيم كأجتة تلمع تتةتتيتت تتختهم 

 ةتتجوتيم 
كتن د يتف تتةتتيتت تتيرعتم قج تعدمج عي  موتلمم رم تويم ميدموة تموتلمم 

دا در لمم ت, رتاليتتتب تاليد وت تم, كمت رتيدخجر تألجةتتت رتتةتتيتت تتيرعتم تت
 ي   تتدأرتيا متت

ديمم من مجتوي تتمرتوج تتةشوتم من ميظمتت تتممو م تألتيييجتم تتمدريطم  مرقع تتجوتيم رعتيد ت
 تت لر رتتكةتوة 
شوكتت  ا   ا ملتف دكيرترلتت تتمميرمتت رثالث ندممال تنددكرن من شوكد

 تألخو  دممف  ا تتملتف تت يجيا   وةعملتف تتدمرتف  رتال
كتن أغيةتم مجوتت تتمرتوج تتةشوتم  ا تتميظمتت تتدا دمت م تةيد ر عي  جوتتم  هر يدت   تتجوتيمأ

 ةأن تتمرتوج تتةشوتم تمكن أن دؤجي إت  مختطو 

غتتةتم من ألوتت مم ر تتم تةالت كتيرت عي  جوتتم ةتتمختطو  ا تتمرتوج  ر
تر تيدخجمرت تتمهطيح "مختطو تتمرتوج تتةشوتم"  ا عمي ر  تتةشوتم   د  تر

 تتترما ,  إي ر لمتمت تجت ر   ر ممتن تمت قج ديطري عيته هذه تتمختطو 

فت  من أثو   جتن تتممو م تتمرتوج تتةشوتم عي  أيه من ألف تتدخ تدفل مجتور
م عي  أن تتمرت    ضاًل عن ,, يتكرن تيدخجتر يظتر إجتوة تتممو م لتًجتتت تمم

ممت تؤجي إت  زتتجة تتكفتتة  ,تيدخجتر هذت تتيظتر قج ت ين إيدتلتم مؤييتد ر
 رد يتن تتخجمم 

 عجتج تتةت ث تيديتجت تت  تتجوتيتت تتيتة مإمن  المصدر:

 تقييم لمجهود المعرفية السابقة :ثالثا
تيديتجًت تت  مت درر عوضره مرن ميخهرتت تتل ررج تتة ثترم تتدرا قرجم ت تتةرت ثرن  را جوتيرم   

ة ررت   يتي ررت رغررزتوة تتممو ررم تتدررا أ تضررتدتت تررتجة تاليرردوتدتلتم رتتمخررتطو تتديظتمتررم رديرع ررت  ررا 
رقررجمد ت ت ررتجة  ررا ةيررتت تالطررتو تتفكرروي تيجوتيررم  رتمكررن عرروض عررجج مررن تتمؤشرروتت تد تتم ررت  ررا 

  ثيت كمت  ا تجيته ملتف ة
 مؤشوًت عي   جتثم تتمدتتوتت تتدا ديترتد ت تتجوتيتت تتيتة م  رهذت مت تعط  جتث ت ة تمدتزت  1
 تيرررت  رررت زتً كرررتن أجتة تلمرررع تتةتتيرررتت كرررتتيرررتة م  رررا تيررردخجتم ت تاليررردةتيم يلرررتح تتجوتيرررتت تن   9

  تلمع تتةتتيتت كأجتة ا جوتيديت تت تتتم  اليدخجتم ت
 را ررتيرمم  ا تيدخجتر تتد يتف تال هت ا مكييت من تت هرف عي  ميرت تت عوتضرم  دمجج  1

  رتت هرف عي  يدت   موضته ملتف تتد يتف تال هت ا
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همتررم ةتتتررم تي تررتجة أقررجر تتديرررع  ررا طةتمررم عمررف تتميظمررتت تتدررا ديترتد ررت تتجوتيررتت تتيررتة م   9
 ديك تتمالقم  همتمأر تاليدوتدتلتم من  تث عالقد ت تتديظتمتم تيميظمتت 

ريجوة  را تتة ررث تتدرا  أن هيتتك قيممن خالف مت در عوضه من جوتيتت يتة م تو  تتةت ث   1
ثررو أي ررت مررن تتمرتضررتع تتم مررم رذتت تألديترتررت مرضرررع تتمخررتطو تتديظتمتررم عيرر  تترروغر مررن 

     ثوتت تتلتيب تتميما رتتدطةت ا كري ت مالزمم ت تتة تتميظمم إتت تر  ا 

 االفادة من الدراسات السابقة مجاالت  رابعا:
 غيتت تتلتيب تتيظويإشكف كةتو  ا أي مت تتجوتيتت تتيتة م رةثوتت تتلتيب تتيظوي: أ  1

 تجة من تتدأطتو تتيظوي وت دتن تالرت  )تتمةتشوة( عةو تألقدةتس من هذه تتجوتيتت رتإلةط
 عي  مهتجو لجتجة  تتثتيتم )تتتتو مةتشوة( عةو تاليدجالف  تتختص ة ت

 ا   ر  عي  تتجوتيتت تتيتة م تتةت ث ةشكف كةتو, تالطالعت تج دطرتو مي لتم تتجوتيم:   9
, رهذت مت أي ر رةشكف كةتو تتمدةمم  ا تتجوتيتت تتمشتة م تيجوتيم تت تتتم تتميته  تتمتتمتم

عجتج مي لتم تتجوتيم تت ت  تتميدخجمم  جرتتتتم, من  تث تتهتتغم تتفكوتم رتأل ا ةيتت رت 
تجوتيم تت تتتم, رذتك جتة تأمةتشو  ا ةيتت ةشكف تتجوتيتت تتيتة م ي مت أتجوتيم: جتة تأةيتت   1

عدمتج تتةمض مي ت تر  جرتت تتميدخجمم  ا تتجوتيتت تتمشتة م,تألعي  طالع من خالف تإل
 ةمج تتدأكج من مج  تييلتم ت مع درل تت تتجوتيم تت تتتم   ا تتجوتيم تت تتتم 

تال تجة من دلتوب تتجوتيتت تتيتة م رتتملتالت تتدا طة ت  ت ت ديك تخدتتو عتيم تتجوتيم:   9
 تتجوتيتت يرتت كتن مي ت مشتةه تي طتع تتختص ةتتجوتيم تت تتتم تر متتتوًت ت ت 

 ا عيت ت  رةمج تالطالعتتجوتيتت تتيتة م  تي مأتتريت ف تال هت تم رتتد يتف تتميما:   1
    تتمدةمم ل رتأليتتتب تإل هت تمت تتةتتيتت رتتطو ييرب د يتف أ
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 الثانيالمبحث                                   

 الدراسةمنهجية 

ى منيجيةة الدراسةة وفةق عمى ضوء ما تم تحديده في خطة الدراسة الحالية سيتم التطرق ال
 تية:آلالفقرات ا

  الدراسة مشكمة :اولا 

 أنواع لمختمف األجل طويل النجاح لضمان األىم االستراتيجية القيادة ممارسات تشكل
 احتياجات وتعقد ومتضمناتيا، المنافسة ىيكل في المستمرة التغيرات ظل في السيما المنظمات

 أسس من غّير ذلك كل التقانات ظيور وتسارع المنتجات حياة دورة وقصر وتنوعيا الزبائن
 بمثابة يعد االستراتيجية القيادة ممارسات عمى االعتماد بأن اإلدراك وعزز  وقواعدىا المنافسة
 اليدف ىذا الى لموصول السعي وفي .المرسومة ىدافاأل الى لموصول الالزمة التنافسية األداة
 تواجو التي الحديث العصر مشكالت برزأ من يعد والذي التنظيمية المخاطر مفيوم برز

 وانعكاسو والسموكية والفسيولوجية النفسية الناحية من السمبية ثارىاآل وذلك ،المختمفة المنظمات
 المنظمي لألداء الميمة المفاتيح أحد  الفرد يعد ذإ ،واإلبداع االنجاز عمى فراداأل قدرة عمى

 الجديدة النماذج وتبنى وقابمياتيم، مواىبيم تسخير عن المسؤولة ىي اإلدارة أنظمة فان وبالتالي
 .منظمات عمل طبيعة فيم في جيدة أرضية بمثابة تعدّ  التي

 :اتيةآلا بالتساؤالت الدراسة مشكمة تتجسد سبقما  عمى تأسيسا 

  ؟ستراتيجية وممارساتيالمبحوثة تصور واضح عن القيادة االلدى المنظمة ا ىل .1

 ؟المبحوثة المنظمة في التنظيمية المخاطر بعادأ ما .2

 التنظيمية؟ المخاطر و االستراتيجية القيادة ممارسات بين والتأثير العالقة طبيعة ما .3

 الدراسةهمية أ :ثانياا 

 ستوفر بوصفيا الدراسة مشكمة تساؤالت جاباتإ عنو ستفصح بما تتجمى:  الكاديميةا االىمية.1 
 .البحث متغيري بخصوص المعرفة الى تضاف متواضعة مساىمة يعد نظريا طاراإ

ميدان ىم تشخيص لممخاطر التنظيمية التي تواجدت في ألموقوف عند  :الميدانية االىمية. 2
  ستراتيجيات المعالجة ليا.أساليب و أالدراسة، والعمل عمى تحديد اسباب تمك المخاطر و 
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 الدراسةهداف أ: ثالثاا 
  :ىمياأ االىداف من مجموعة تحقيق الى ةالحالي الدراسة سعىت

 .التنظيمية والمخاطر االستراتيجية لمقيادة  والمعرفية المفاىيمية طراأل ومناقشة عرض .1

 المنظمة في التنظيمية والمخاطر االستراتيجية القيادة ممارسات تبني وتشخيص وصف .2
 . المبحوثة

 .التنظيمية المخاطر و االستراتيجية القيادة ممارسات بين واالرتباط االثر عالقة اختبار .3

 لمدراسة الفرضي البحث نموذجأ :رابعاا 
 ويسةةمح ،البحةةث ألبعةةاد تفسةةيرا يقةةدم الةةذي لمبحةةث الفرضةةي نمةةوذجاأل (1-1) الشةةكل يبةةين

 :والمستجيبة التفسيرية متغيراتيا بين العالقات حركة يوضح فانو وعميو، ىدافوأ بتحقيق
 

 الفرضي البحث انموذج (1)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1-1)الشكل
 الفرضي البحث أنموذج

 تباطعالقة الر                     *
 تأثيرعالقة ال                   *

 بعد لكل الفرعية والمتغيرات الكمية الدراسة ابعاد بين المفترضة العالقات يوضحالباحث  عدادإ: المصدر
 
 

 

توظيف المقدرات 
الجوىرية 

 والمحافظة عمييا

تطوير رئس 
 مال بشري

التأكيد عمى 
الممارسات 
 االخالقية

تحديد التوجو 
 االستراتيجي

 الستراتيجيةممارسات القيادة 

 المخاطر التنظيمية

االضطراب 
 البيئي

التسمط في 
 العمل

التنظيمات 
 الغير رسمية

االختالفات 
 السموكية

تعزيز ثقافة 
 تنظيمية فاعمة
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 الدراسة: فرضيات خامساا 

 :تيةاآل الفرضيات صحة اثبات البحث يحاول
 .االستراتيجية القيادة ممارسات المبحوثة المنظمة في تتوافرالفرضية الرئيسة االولى:  .1
 .التنظيمية المخاطر بعادأ المبحوثة المنظمة في فراتتو الفرضية الرئيسة الثانية:  .2
 في التنظيمية المخاطر بأبعاد  االستراتيجية القيادة ممارسات ترتبطالفرضية الرئيسة الثالثة:  .3

 مستوى وعمى) الكمي المستوى عمى احصائية داللة ذات معنوية عكسية بعالقة المبحوثة المنظمة
 .المبحوثة المنظمة في( االستراتيجية القيادة ممارسات بعادأ
 االستراتيجية القيادة ممارسات بين سالبة معنوية تأثير عالقة توجدالفرضية الرئيسة الرابعة:  .4
 القيادة ممارسات ابعاد مستوى وعمى الكمي المستوى عمى) التنظيمية المخاطر بعادأو 

 .المبحوثة المنظمة في( االستراتيجية

 حدود الدراسة: سادساا 
لمبحةث  التخطةيط وزارة مركةز دوائةر اختيةرت البحةث فرضةيات اختيار لغرض: المكانية دودالح .1

 مةن الحةد فةي ممارساتيا عن فضالً . التنظيمية والمخاطر االستراتيجية القيادة بين العالقة عن
 .المخاطر تمك

 .29/1/2018 ولغاية 1/1/2018 من لممدة الميداني العمل استغرق: الزمانية الحدود .2
 مةدراء، العةامين المةدراء، الةوكالء السةادة) من بكل والمتمثمة االدارية القيادات: البشرية الحدود .3

 .(الشعب رؤساء، قساماأل

 الدراسة: عينة سابعاا 
 وفةةةق عمةةةى والتنفيذيةةةة والوسةةةطى العميةةةا القيةةةادات دوارأ معرفةةةة ىةةةو الدراسةةةة توجةةةو كةةةان لمةةا  

 العميةا القيادات من البحث عينة اختيار جرى لذلك التنظيمية المخاطر من الحد في واثرىا مقاييس
. اتواجيية التةي المخةاطر مةن والحد التنظيم موارد وتعظيم تنظيم عن المسؤولة والتنفيذية والوسطى
 العينةة فةرادأ عةدد وبمة  ،الشةعب ورؤساء االقسام ومدراء العامين والمدراء الوكالء بالسادة والمتمثمة

 .فرداً ( 87)
 .ليم الحق في اصدار القرارات االستراتيجية او المشاركة في اتخاذىا كونيم  -1
 تطمةةب ن  إ اتخاذىةةا فةةي المشةةاركة وأ االداريةةة القةةرارات اتخةةاذ فةةي الصةةالحيات يمتمكةةون النيةةم  -2

 .لمحكومة التنفيذية بالسمطة يرتبط تنظيم نيمأل رئاسية وأ وزارية إدارية أو تراقرا مراأل
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 لبيانات والمعلومات تمثلت باالتيدوات جمع اأ: ثامنا  

 .ريالنظ الجانب ال غناء البحث متغيرات مجال في والبحوث الكتب من تيسر ما .1
 زمةالال الميدانية والمعمومات بالبيانات الباحث تمد والتي لمبيانات الرئيس المصدر االستبانة.2

 عدادإ تتطمب فقد .البحث مجتمع فرادأ من البيانات عمى لمحصول وتوزيعيا االستبانة وتصميم
، العممي المستوى، العمر،  الجنس) الشخصية لممعمومات ولاأل جزئيا صيخصت االستبانة
 خمس عن ةفقر  20 ضم فقد الثاني الجزءأما (  الخدمة سنوات عدد، الوظيفي  المنصب
 لممخاطر بعادأ ربعةأ عن سؤالً  42 ضم فقد الثالث الجزء ماأ .االستراتيجية مقيادةل ممارسات
 ضمن( الثالثي ليكرت ) بمقياس االستبانة فقرات عمى االجابة اعتمدت وقد. التنظيمية
 بمتغيرات االستمارة فقرات عمى جابةاإل لغرض( تفقأ ال محايد،، تفقأ) بعبارات( 1,2,3)االوزان
 . البحث

 ىمأ من ويعد، لقياسو تيدف ما قياس في داةاأل خاصية الى يشير الصدق: االستبانةصدق 
 واالختصاص الخبرة ذوي من االساتذة من عدد عمى عرضيا تم االستبانة تصميم وبعد، الشروط

 في مشكورين سيمواأ والذين الموصل بجامعة واالقتصاد االدارة كمية في االعمال دارةإ قسم في
 .( 2) رقم الممحق حسببو  االستبانة تحكيم

 : الساليب الحصائية المستخدمة في تحميل البيانات تاسعاا 

، وتحميميا الدراسة بيانات دخالإ في( SPSS v.23)الجاىز االحصائي البرنامج استعمال تم   
 :ىي البحث ليذا العممي الجانب في استعماليا تم التي االحصائية دواتاأل ومن

 .المئوية والنسب التكرارات .1

 .ومحور وبعد فقرة لكل االجابة مستوى لتحديد ويستعمل: الحسابي الوسط .2

 وىو، الحسابي الوسط عن العينة جاباتإ تشتت مستوى لمعرفة يستعمل: المعياري االنحراف .3
 .لمتباين الموجب التربيعي الجذر

 واالبعاد الفقرات بين والمفاضمة االجابات تشتت مستوى لمعرفة ويستعمل: االختالف معامل .4
 وأ الفقرة حول اً تشتت واقل اً توافق كثرأ العينة نأ عمى ذلك دل صغير الرقم كان كمما ذإ ،والمحاور

 .الحسابي الوسط قيمة عمى المعياري االنحراف قسمة خالل من ويستخرج ،المحور وأ البعد

 .واالستجابة التفسيرية البحث متغيرات بين العالقة نوع لتحديد: بيرسون االرتباط معامل .5

 . التابع المتغير في المستقل المتغير تأثير لقياس: البسيط الخطي االنحدار معامل .6
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 بصورة التابع المتغير في المستقل المتغيرات تأثير الختبار: المتعدد الخطي االنحدار معامل .7
 .المعنوية غير المتغيرات ذفحو  Stepwise باستخدام نموذجاأل اختبار ثم، جماليةإ

 : وصف لستمارة الستبانةعاشراا 

عن استمارة االستبانة والتي تم  اً موجز  اً من خالل عرض لمنيجية البحث نعرض وصف  
من خالليا جمع البيانات عن عينة مجتمع المنظمة المبحوثة والتي تضمنت ثالثة محاور مفصمة 

  دناه.أ( في 3-1) التوضيحي رقم كما في الجدول

 (3-1)جدول ال

 جدول توضيحي لستمارة الستبانة

سية
سا

 ال
رات

تغي
الم

 

 المتغيرات الفرعية
رات

لفق
د ا

عد
 

سل
سم

ت
 

رات
لفق

ا
 

 تعددةمالمصادر ال

صية
شخ

ت ال
وما

معم
لعمر، المستوى الجنس، ا ال

عدد التعميمي، المنصب، 
 سنوات الخدمة

5   

دة 
لقيا

ا
جية

راتي
الست

ا
 

  Ireland & Hitt,1999,43-57 4-1 4 االستراتيجيتحديد التوجو 
 

المقدرات الجوىرية  توظيف
 والمحافظة عمييا

4 5-8  Hitt et al., 2001 ,p500 

 

  Willcoxson ,2003 12-9 4 تطوير رأس مال بشري

 

  Hitt.M.A,et.al,2007,P384 16-13 4 ةتعزيز ثقافة تنظيمية فاعم

التأكيد عمى الممارسات 
 االخالقية

4 17-20  Kitonga,et.al,2016,17-27 

طر 
مخا

ال
مية

نظي
  Julia whitty, 2007, 135 5-1 5 االضطراب البيئي الت

  Miller, O., 1992, 24-25 9-6 4 التسمط في العمل
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 , Greenberg and Baron 13-10 4 االختالفات السموكية

2009,458-498 

 Day,w,1976,524-545 

 ,. Bies, R.J. & Shapiro, D.L 17-14 4 رسميةالغير التنظيمات 

1988, 676-685 

  Robbins.P, S.P., 1998, 241 

  عداد الباحثإمن  المصدر:
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 المبحث الثالث

 وصف مجتمع الدراسة

 

 نبذة عن مجتمع الدراسة :اولا   

 لسنة( 19) رقم التخطيط وزارة قانون من( 1) رقم المادة بموجب التخطيط وزارة تتمتع        
 ىذا من( 2) المادة حددت. يخولو من وأ التخطيط وزير ويمثميا ،المعنوية بالشخصية 2009
 مثلاأل االستخدام وتحقيق واالجتماعية االقتصادية التنمية بتحقيق الوزارة ىدف القانون
 الجياز داءأ يرفع بما داريةاإل التنمية مسيرة وتطوير ،والبشرية المادية واالمكانات لمطاقات
 . الحكومي

  يخص فيما. بالوزارة المرتبطة والتشكيالت الوزارة مركز ىما تشكيمين من الوزارة تتكون         
 مجاالت في يعممون اً موظف( 1229) من يتكون العينة مجتمع يمثل والذي الوزارة مركز تشكيل
 ونطاقيا عمميا طبيعة حسبب مقسمة( 12) وعددىا والدوائر التشكيالت من عدد ضمن مختمفة

 :يأتي كما

 الوزير السيد مكتب .1
 الفني الوكيل السيد مكتب .2
 االداري الوكيل السيد مكتب .3
 االقتصادية السياسات دائرة .4
 البشرية التنمية دائرة .5
 والمحمية االقميمية التنمية دائرة .6
 القطاعات تخطيط دائرة .7
 الحكومية االستثمارية البرامج دائرة .8
 الدولي التعاون دائرة .9

 القانونية الدائرة .10
 العامة الحكومية العقود دائرة .11
 والمالية االدارية الدائرة .12

 باألمور ييتم الفني وكيلال ووكيمين التخطيط وزير قبل من كمي بشكل الوزارة مركز دارةإ       
 .لموزارة والقانونية والمالية االدارية بالشؤون ييتم دارياال وكيلال و الوزارة ونشاطات لميام الفنية
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 مياميا نجازإ عمى واالشرف عمالياأ دارةا  و  دوائرىم بشؤون ييتمون فيم العامون المدراء اما
 عمل وينظم ويدير ييتم من ىم. الشعب ورؤساء قساماأل مديريفإن  خيراأو ، بإنجازىا المكمفة

 .وتعميمات تنظيمية ولوائح قانون ضمن موظفييم

  (42) الى تنقسم العمل اجراءات ولتسييل الداخمي النظام وبحسب والمكاتب الدوائر ىذه      
 تعمل شعبة( 128) عددىا بمغ شعب من تتكون االقسام وىذه ،قسم بمستوى مديرية( 15) و قسم

 طبيعة كون البناية خارج تعمل فيي ،بشعبيا مديرية ةعشر  الخمس عدا واحد مبنى في جميعيا
 التخطيط مديريات وترتبط ،ستان كرد قميمإ عدا العراق محافظات في تنتشر نأ تستوجب عمميا
 . والمحمية االقميمية التنمية بدائرة ىذه

 العمودية االتصال نظم وتستخدم، اليرمي النوع من فيو التنظيمي الييكل حيث أما من
 . التنسيقية واالفقية

 مجتمع الدراسة  ميام: ثانياا 

 والبشرية االقتصادية التنمية تحقق التي والتصورات الخطط ووضع والدراسات البحوث جراءإ .1
 .والخاصة الرسمية الجيات مع بالتعاون العراق في

 .ومتابعتيا وتنفيذىا الشاممة التنمية لتخطيط والخمسية السنوية االستراتيجية عدادإ .2

 .الفنية والمساعدات بالمنح يتعمق فيما الدولي التعاون ممف ومتابعة االشراف .3

 ثورة من القصوى واالفادة العراق في المعموماتي المجتمع قيام مستمزمات توفير عمى العمل .4
 ىدافأ الى وصوال المجتمع وعموم الدولة دوائر في ممارستيا وتعزيز ثقافتيا ونشر المعمومات
 .االلكترونية الحكومة

 والمعوقات المصاعب وتذليل القطاع ىذا واقع ودراسة ،ودعمو العراقي الخاص القطاع رعاية .5
 .تواجييا التي

 ضخمة موالأ رؤوس الى تحتاج التي االستراتيجية المشاريع واقتراح تفصيمي طارإ وضع .6
 .الدولة جيزةأ باقي مع بالتعاون لتنفيذىا طولأ زمنية ومدة

 .االستثمار مجال في ومتابعتيا الحكومية التعاقدات نشاط تقويم .7

 والخدمات والتشغيل العمل فرص توفير في االسيام البشرية التنموية االحتياجات دراسة .8
 .لمسكان االجتماعية
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 .وتنفيذىا والبطالة الفقر من لمتخفيف استراتيجيات عدادإ .9

 البشري العنصر وتطوير المؤسسية القدرات بناء في تسيم عمل وبرامج خطط واقتراح عدادإ .10
 .التنمية تحقيق ومحور داةأ كونو

 .التنفيذ كفاءة ورفع االستثمارية المشاريع تنفيذ داءأ تقويم متابعة .11

 .واالجتماعية االقتصادية السياسات تطوير .12

 .الشاممة التنمية بعممية العالقة ذات التشريعات تقويم .13

 االقتصادية الكفاءة تحقق ومحمية وحضرية ريفية ومكانية قطاعية استراتيجية عدادإ .14
 . االجتماعية العدالة وتحقيق النسبية المزايا واستغالل

 عدد من مكون الوزارة مركز مجتمعن إومن حيث التحصيل العممي العام لمجتمع الدراسة ف     
 عدد كان حيث مجتمع، يأ طبيعة ىي ىذه التعميم من مختمفة مستويات ذوي الموظفين من

 والحاصمين( 129) الماجستير شيادة عمى والحاصمين( 17) الدكتوراه شيادة عمى الحاصمين
 عمى والحاصمين( 755)البكالوريوس شيادة عمى والحاصمين( 34)العالي الدبموم شيادة عمى
 يقرأ الى وصوال عداديةاإل شيادة عمى حاصمون فيم الباقية عداداأل ماأ .(101) الدبموم شيادة
 .ويكتب

 

 

 

 

 

 

  
 .2009( لسنة 19*وثيقة قانون وزارة التخطيط رقم )
 .لقسم االعالم *وثيقو مكتوبة في اروقة الوزارة

 .*شعبة البيانات واالضابير الشخصية
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 : السمات الشخصية لعينة البحثثالثاا 

  :الجنس حسبب -1

 (4-1)جدولال

 الجنس حسبب العينة فرادأ توزيع يبين

 النسبة التكرار النوع الجتماعي
 58.6 51 ذكر

 41.4 36 انثى

 100.0 87 المجموع
 عداد الباحثإمن  المصدر:

 ااختيارى تم التي العينة المبحوثة في الدراسة بأن( 4-1) الجدول خالل من نالحظ       
 فكانت اإلناث ماأ%( 58.6) بمغت لمذكور، إذ األعمى النسبة كانت االجتماعي النوع بحسب
مجتمع المنظمة  من حيثوىي نسبة افضل مقارنتًا بنسبة الذكور الى االناث  (41.4%) نسبتين

اما الذكور فكانت نسبتيم من المجموع الكمي لممنظمة  (36.1)المبحوثة اذ بمغت نسبتين 
 نسبة القياداترتفاع أوىذا يدل عمى  مركز الوزارة عمومات فيبحسب بيانات نظم الم (63.9)

نسبة القيادات االستراتيجية المشغولة من قبل الذكور  عن المشغولة من قبل االناث االستراتيجية
  .ومساواتيا لمرجل المنظمةىن االستراتيجي في قيادة دور  ما يؤكد

 حسب العمر:ب -2

  (5-1) جدولال

 العمر حسبب العينة فرادأ توزيع يبين

 النسبة التكرار حسب العمر
 20.7 18 سنة (34 -27)
 27.6 24 سنة (43 – 35)
 34.5 30 سنة (52 - 44)
 12.6 11 سنة (60 – 53)
سنة فاكثر   61  4 4.6 

 100.0 87 المجموع
 عداد الباحثإمن  المصدر:
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 العمر بحسب البحث عينة من االكبر النسبة بأن لنا يتضح( 5-1) الجدول خالل من     
 43-35الفئة العمرية ) ثم تمييا، (%34.5) بنسبة( سنة 52 – 44) العمرية الفئة عند كانت
 نسبة اقل واخيرا فان%(. 20.7( بنسبة )34 -27) %(، ثم الفئة العمرية27.6بنسبة ) (سنة
، وتعطي النسبة االكبر لمفئة العمرية %(4.6) وبنسبة( فاكثر سنو 61) العمرية الفئة عند كانت

 .كونيم يمتمكون الخبرة المتراكمة في قيادة المنظمة استراتيجياً صورة عن لمقيادة االستراتيجية 

 حسب المستوى التعميمي:ب -3

 (6-1) جدولال

 العممي المستوى حسبب العينة فرادأ توزيع يبين

 النسبة التكرار المؤىل العممي
 8.0 7 دكتوراه

 16.1 14 ماجستير
 12.6 11 دبموم عال  
 57.5 50 بكالوريوس

 5.7 5 دبموم
 100.0 87 المجموع

 من اعداد الباحث المصدر:

 اختيارىم تم الذين المبحوثين من الكبيرة النسبة بأن( 6-1) الجدول خالل من نالحظ      
، ثم تمييا حممة (%57.5) وبنسبة بكالوريوس شيادة حممة من كانت العممي المستوى بحسب

%(، ثم حممة 12.6الدبموم العالي وبنسبة )ثم حممة شيادة  ،%(16.1شيادة ماجستير بنسبة)
 وبنسبة دبمومال شيادة حممة عند كانت قلالنسبة األ نفإ أخيراً و  %(،8.0شيادة الدكتوراه بنسبة )

قيادة وىذا ما يدل عمى ان النسبة االعظم تمتمك خمفيات عممية اكاديمية تمكنيا من  %(5.7)
 .بمعرفة ودراية استراتيجياً  المنظمة
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 :الوظيفي المنصب حسبب -4

 (7-1) جدولال

 الوظيفي المنصب حسبب العينة فرادأ توزيع يبين

 النسبة التكرار المنصب الوظيفي
 2.3 2 وكيل وزير ومن بدرجتو

 8.0 7 مدير عام
 50.6 44 مدير قسم

شعبة رئيس  34 39.1 
 100.0 87 المجموع

 عداد الباحثإمن  المصدر:

 اختيارىم تم الذين المبحوثين من الكبيرة النسبة بأنتبين ( 7-1) الجدول خالل من نالحظ      
، ثم رئيس شعبة بنسبة (%50.6) وبنسبة (قسم مدير) عند الوظيفي المنصب بحسب

 الوظيفي المنصب عند كانت نسبة قلا نأخيرا فإ%(، و 8.0%(، ثم مدير عام بنسبة )39.1)
وىذا ما يميز الدور االستراتيجي لرؤساء االقسام  %(2.3) وبنسبة( بدرجتو ومن وزير وكيل)

االقسام كونيم حمقة الوصل بين القيادات العميا والتنفيذيين واالكثر معرفة بمجريات االمور داخل 
 .ي يرئسونياالت

 :الخدمة سنوات عددحسب ب -5

 (8-1) جدولال
 الخدمة سنوات حسبب العينة فرادأ توزيع يبين

 النسبة التكرار حسب سنوات الخدمة

 6.9 6 سنوات 5اقل من 
 28.7 25 سنة ( (14 – 5

 37.9 33 سنة  (24 -15)

 17.2 15 سنة (34 – 25) 
 9.2 8 سنة فأكثر ((35

 100.0 87 المجموع
 عداد الباحثإمن  المصدر:
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 سنوات بحسب البحث عينة من كبراأل النسبة بأن لنا يتضح( 8-1) الجدول خالل من       
سنة(  14-5) ، ثم تمييا الفئة %(37.9)  وبنسبة( سنة  24 -15) فئة عند كانت  الخدمة
بنسبة  فاكثر(سنة  35) %(، ثم الفئة 17.2سنة( بنسبة ) 34-25) %(، ثم الفئة28.7بنسبة )

وتمثل النسبة  .%(7.6) وبنسبة( سنوات 5 من قلأ) عند كانت فئة قلأ نوأخيرا فإ  %(،9.2)
   االكبر ممن لدييم خبرة وممارسة في العمل. 
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 النظري االطار: الثاني الفصل

 االستراتيجية االول: القيادة المبحث

 القيادة: مفيوم .اوالً 

 ليا الحيوي والدور أىميتيا لمقيادة تطرقت التي والبحوث الدراسات خالؿ مف واضحا بات
 العمماء باىتماـ ىذا الموضوع حظي إذ. مجاالتو بشتى المجتمع عمى وانعكاساتيا المنظمات في
 فيـ الى ليصموا حثيثة جيوداً  المختصوف وبذؿ واالدارية واالجتماعية االنسانية العمـو مختمؼ مف

 أصبح حتى(. 3122,24)العتـو وكوفحي, لمقائد االجتماعي والسموؾ القيادة لظاىرة عممي
 الييا الحاجة لتزايد االعتبار بنظر أخذىا مف البد مستقبمية كتوجيات لدراستيا مدخال ليا التطرؽ
 مف يتجزأ ال جزءاً  أصبحت والتي األحواؿ وتقمبات العممية والتطورات البيئية التغيرات ولمواكبة

. والمخاطر الضغوط شتى مكونة وأزمات طارئة مواقؼ مف لو تتعرض وما المنظمات, بيئة
 في ومؤثرة متأثرة فيي المحيطة لمظروؼ وفقاً  وتنسيقيا الفعؿ ورد الفعؿ عمميات توجو ولكونيا
 إحدى الكفوءة القيادة وتعد النابض, وقمبيا االدارية العممية جوىر القيادة تعد وبذلؾ البيئة

 الناجحة وغير الناجحة المنظمات بيف التمييز بواسطتيا يمكف والتي الرئيسية المميزات
 أو الخطط مف أقوى القيـ  إال أف المنظمة داخؿ قيمياً  مؤثرة القيادة وكوف(. 3124,82)ابوالعال,
 النجاح مقياس وتشكؿ تابعيو وكؿ القائد شخص تحدد التي ىي كونيا النظاـ, أو االجراءات
 الناس مف حشد مجرد المنظمة تصبح القيـ غياب وفي اآلخريف, تصرفات ومقبولية الشخصي

(Fairholm.M & Fairholm. G,2009,3.) 

 ومكانة مركز بانيا (32,3122,)العتـو وكوفحي عرفيا ,وعرفت القيادة بعدة تعاريؼ    
 عمى والمحافظة االعضاء سموؾ توجيو بغرض الجماعة قائد يؤديو الجماعات داخؿ خاصة
( :6,29::2)سالـ وآخروف, عرفياو . المجموعة مشكالت وحؿ الجماعة تماسؾ وعمى سموكيـ
 دفعيـ أجؿ مف وذلؾ والجماعات, األفراد سموؾ عمى التأثير خالليا مف يتـ التي العممية بأنيا
 عف يتـ التي العممية تمؾ بأنيا كما وقد عرفت. محددة أىداؼ لتحقيؽ واضحة برغبة لمعمؿ
طالؽ اآلخريف أىتماـ إثارة طريقيا  المرغوب  االتجاه نحو وتوجيييا االبداعية طاقاتيـ وا 

معيد  فإف( Bertocci.D.I,2009,5) قدمو ما وبحسب(. 3121,269,)الحاللمة والمدادحة
 االعضاء بيف تفاعؿ القيادة بػأف القيادة لنظرية موثوؽ مصدر وىو( Stogdils) االمريكيالقيادة 

 مف أكثر االخريف في افعاليـ تؤثر الذيف واالشخاص التغيير وكالء ىـ والقادة المجموعة, أو
 في اآلخريف كفاءات أو دوافع بتعديؿ المجموعة أعضاء أحد يقـو عندما القيادة تحدث إذ غيرىـ,

 المرؤوسوف, القائد,) أبرزىا أجزاء مجموعة مف كؿ القيادة باف التعاريؼ مف يتضح. المجموعة
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 القيادة واف الرسمية غير العالقات استخداـ عمى تنطوي قد (Stogdils) حسبوب( موقؼ ىدؼ,
 .(Bertocci.D.I,2009,9) وأدائيـ اتباعو بسموؾ التأثير عمى قادر تغير عامؿ

 االستراتيجية: القيادة نحو. ثانياً 

 ال الذي العمـ ىذا وديناميكية حيوية ىي اإلدارة عمـ يمتمكيا التي المميزات أىـ مف لعؿ
 حاجات مع تنسجـ جديدة, مفاىيـ والتطبيقية المفاىيمية ابعاده الى تضاؼ أف دوف يـو يمر

 عمـ شيده تطور أبرز ولعؿ. والمنافسة العمؿ قواعد بتغير بإستمرار المتغيرة االعماؿ منظمات
 وما الستراتيجي, المدخؿ الى التقميدية المداخؿ مف التحوؿ ىو الماضية الثالثة العقود في اإلدارة
 االستراتيجي السموؾ الى التقميدي السموؾ مف القيادي السموؾ تحوؿ ضرورة مف ذلؾ عمى ترتب

ف(. 3121,234)جميؿ,  دراسة خضعت إذ ,0891 عاـ كاف لمقيادة التحولي التغير بدايات وا 
 عميو ستكوف الذي البعد مدى ىو ما تفسيرل مف قبؿ الكتاب والباحثيف لبحوث ودراسات القيادة
 القيادي الفكر في التحوؿ كاف 0891 منتصؼ وقبؿ. اإلشرافية القيادة دراسة عف الجديدة القيادة
 والتحديات لمتطورات مواكبتاً  االستراتيجية القيادة دراسة نحو االشرافية القيادة دراسة عف بعيدا

(Boal & Hoijberg,2000,515 - 549 .) 

 إف ىو. االستراتيجية القيادة نحو االشرافية القيادة مف التحولي التغير ىذا ضرورات ومف
 في أخالقية سياسية, اجتماعية, تكنولوجية, اقتصادية, مسبوقة غير تغيرات واجيت المنظمات

 وتفكير جديدة وتطبيقات جديدة, نظريات إلى حاجة ىناؾ وكاف المضطربة, التغيرات مف بحر
 تنبؤات خالؿ ومف(. Luthans & Slocum,2004,227-328) القيادة مفيـو حوؿ جديد

 ستكوف والعشريف الحادي لمقرف العالمي االقتصاد في المنافسة فاف المنظمات أعماؿ مستقبؿ
 إلى حاجة ىناؾ بالتالي التنافسية, والتيديدات بالفرص ومميئة بالتحديات, ومميئة معقدة,

 في المنافسة أثناء األداء تحسيف عمى المنظمات تساعد القيادة ممارسات في فعالة استراتيجية
 (.Ireland & Hitt ,2005, 63-77) المضطربة البيئات

 أكثر العمؿ يبدو إذ االعماؿ, منظمات إطار في ظير االستراتيجية بالقيادة االىتماـ وأف
 يتطمب مما أكبر, بشكؿ وخارجيا المنظمة داخؿ األفراد مع التفاعؿ الى يحتاج فيو صعوبة,
 التغيير, سرعة)  منيا العوامؿ مف العديد بفعؿ ذلؾ وكؿ المتعددة أطرافو بيف والتنسيؽ التحاور
 بالقيادة االىتماـ ظيور يستدعي الذي األمر( المتزايد والتعقيد الغموض التأكد, عدـ حالة اتساع

 تعامالتيا في استراتيجي بشكؿ التفكير عمى القادرة الفئة االستراتيجية القيادة وتعد االستراتيجية,
 تصور مف تتمكف التي ىي إنيا كما العالية, المخاطر ذات والبيئية السريعة التغيرات مع

 األحداث وتأثيرات األعماؿ لمسارات الداخمي التدفؽ توجو ثـ لممنظمات, المرغوب المستقبؿ
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 فاف لذا(. 251-3122,222)المعاضيدي والطائي, المقصودة والرؤية اليدؼ باتجاه الخارجية
 إحدى ىي االستراتيجية فالقيادة التقميدية, القيادة عف متقدـ مفيـو ىي االستراتيجية القيادة

 خالؿ مف وذلؾ التنافسية, الميزة تحقيؽ في المنظمة تستخدميا التي الجوىرية والموارد المصادر
 واالنسجاـ التكيؼ إحداث عمى قادراً  يكوف والذي االستراتيجي, التغيير إحداث عمى قدرتيا

 (.3123,58)جادالرب, والمعقدة المتنوعة وآثارىا العولمة متطمبات ظؿ في التنظيمي

 (األولى)الفجوة   فجوتيف تحديد خالؿ ومف االستراتيجية لمقيادة متقدـ أنموذج ولتقديـ
 االستعاضة ينبغي و ,(التكاممية) التنظيمية لمعمميات الكافي االىتماـ ابدا يتـ لـ أنو تتمثؿ في

تقوـ  التي بالممارسات اىتماـ وابداء وخصائص مميزات بعدة القيادة يصؼ الذي المنظور  عف
 تتمحور (ثانية فجوة) ولد ما وىذا والتنظيـ, المجموعة مستوى عمى تأثيرىا وعمميات القيادة بيا

الداخمية عمى النقيض مف البيئة العامة وفؽ البيئات  التنظيمية البيئة او العمؿ بيئة حوؿ
الديناميكية, نحو قيادة تقود مف داخؿ وبيف المستويات )قيادة الذات, قيادة اآلخريف, قيادة 

 (.Crossan. et . al, 2008, 569 - 581) التنظيـ(
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 االستراتيجية: القيادة تعريف. ثالثاً 

 بذور تحمؿ معاصرة بؿ حديثة فكرة والدة عف االعالف في والباحثيف كتابال أبدعوا لقد  
 بصفتو القيادة مفيـو افو . االستراتيجية القيادة وىي أال وتوجيات آفاؽ لممستقبؿ وتمد الماضي,

 وذلؾ وكثيرة مختمفة لتفسيرات وتخضع وواسعة كبيرة لدرجة ضبابياً  مصطمحاً  ىو االستراتيجية
 االستراتيجييف القادة او االستراتيجية القيادة مصطمح الى اشاروا الذيف والباحثوف الكتاب لكثرة

 وفي االستراتيجية لمقيادة تعاريؼ بعض نورد يأتي وفيما(. 3123,696خروف,آ)العيساوي و 
 :المجاؿ ىذا في والباحثوف الكتاب عنيا عبر ما وبحسب( 0-2) رقـ الجدوؿ

 (1-2) الجدول

 والمفكرين الباحثين بعض نظر وجية من االستراتيجية القيادة مفيوم يبين

 المصدر التعريف لمقيادة االستراتيجية و الكاتبأالباحث  ت

2 
(Gortner, 

Mahler & 

Nicholson,1987) 

نيا دعـ أتييئة البيئة الداخمية التي مف ش
البيئة  تحقيؽ األىداؼ التنظيمية ومراقبة

الخارجية لالستفادة مف الفرص والدفاع ضد 
 التيديدات.

 

Mungonge,2007,5)) 

5 

 

 

(Mintzberg, et 

at,1998) 

مجموعة القدرات المعتمدة في التعامؿ مع  
االوضاع المختمفة التي يمكف اف تواجييا 

 المنظمة االف وفي المستقبؿ.
 (697, 3123,خروفآالعيساوي و )

3 

 
Hill&jones,2001)

) 

القدرة عمى توضيح الرؤى االستراتيجية 
و جزء مف أجزائيا, ألممنظمة بشكؿ  عاـ  

فضاًل عف القدرة  في تحفيز اآلخريف ودفعيـ 
 إلى االيماف  بيا وفيميا.

(Hill & jones,2001,17) 

4 

 

 

 

Guillot,2003) ) 

إلنشاء وتنفيذ  القيادة القادرة عمى ىي و 
نفس الوقت قرارات  ويتخذ فيالخطط 

استباقية في بيئة استراتيجية متقمبة وغير 
 مؤكدة ومعقدة وغامضة.

(Guillot.W.M,2003,67-75) 

5 

 

 

 
Boal,2004)  ) 

ىي سمسمة مف القرارات واألنشطة, ذات 
طبيعة عممية وذات طابع موضوعي, يمكف 
مف خالليا, بمرور الوقت, أف يتجمع 
الماضي والحاضر ومستقبؿ المؤسسة. مف 

Boal,2004,17-19)) 
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خالؿ إعادة التأكيد عمى القيـ واليوية 
األساسية لضماف االستمرارية والنزاىة, حيث 
تكافح المنظمة مع الحقائؽ واإلمكانيات 

تقـو القيادة و عروفة وغير المعروفة. الم
ف رأس ياإلستراتيجية بتطوير, وتركيز, وتمك

الماؿ الييكمي والبشري واالجتماعي لممؤسسة 
مواجية الفرص و  اقتناصمف القدرة عمى 

وتوفر رؤية وخريطة  التيديدات الحقيقية.
 طريؽ تسمح لممنظمة بالتطور واالبتكار.

6 

 

 
 (Irland & 

Hit,2005, 63-77) 

قدرة الشخص عمى توقع وامكانية التصور 
والحفاظ عمى المرونة والتفكير االستراتيجي 

نيا أوالعمؿ مع االخريف لبدء تغيرات مف ش
  .اف تخمؽ مستقبال صالحا لممنظمة

 (Ireland & Hitt,2005, 63-
77) 

2 

 

 

 

 (Jooste & 

Fourie, 2009) 

متعددة الوظائؼ, وتشمؿ القيادة االستراتيجية 
خريف, وتساعد المنظمات آلاالدارة مف خالؿ ا

عمى التكيؼ مع التغيير الذي يبدو أنو يتزايد 
 .بشكؿ مطرد في بيئة االعماؿ العالمية اليـو

(Emiroglu.C & Caylan.D 

2014,5-16)  

2 

 
 
 

 (3121,67)عزمي,

 

 االحداث جميع توقع بانيا القيادة القادرة عمى
 عمى والعمؿ الخارجية البيئة في المحتممة
 والقدرة الداخمية البيئة في االستجابة تحقيؽ
 البقاء يحقؽ الذي الحيوي التطوير عمى
 الطاقة خمؽ عمى القدرة خالؿ مف والنمو
 متغيراتيا. وتطوير الداخمية والبيئة

 (67,3121,عزمي (

: 

 

 

 
 (Aslan, et 
al,2011) 

 

في تخطيط وتنفيذ قدرات الحكمة والرؤية 
الخطط في بيئة استراتيجية غير مستقرة 
ومعقدة وغير مؤكدة يجب اف يتمتع بيا قائد 

 .متمرس

(Emiroglu.C & Caylan.D 

2014,5-16) 

21 

 
 
 (3123الرب, جاد)

ىي القيادة التي يكوف ليا السبؽ والقدرة عمى 
التخيؿ والتصور المستقبمي وايضًا بناء 

نحو خمؽ التغيير خريف آلالمرونة ودعـ ا
االستراتيجي الضروري والمطموب في 

 .المنظمة

 (:3123,5,جاد الرب )

 .مف إعداد الباحث باالعتماد عمى االدبيات السابقة المصدر:
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 :يأتي ما استنباط يمكف أعاله المذكورة التعريفات دراسة خالؿ ومف

 .الخارجية البيئة ومراقبة الداخمية البيئة لتييئة أداة االستراتيجية القيادة تعد .2

 والتي والضعؼ القوة ومكامف والتيديدات الفرص القدرة عمى استباؽ ليا االستراتيجية القيادة .3
 .االستراتيجي التغيير بدايات تمثؿ

 التي المختمفة االوضاع مع التعامؿ مف تمكنيا القدرات مف مجموعة االستراتيجية القيادة لدى .4
 .المنظمة تواجييا

 وتوجيو الرؤية توضيح مف والميارات تمكنيا القدرات يابامتالك االستراتيجية القيادة تتميز .5
 .العامميف سموكيات

 .طوعية بطريقة الواقع فرض عمى قدرة االستراتيجية لمقيادة .6

 .المستقبؿ استشراؼ عبر االحداث سبؽ عمى القدرة االستراتيجية لمقيادة .7

 .مؤكدة غير بيئة في األساسية الخصائص بعض اإلستراتيجية القيادة توفر .8

 .السريع التغيير يفرضو الذي ماىو متوقع ومف الممكف اف يحدث ادارة عمى القدرة لو .9

 االستراتيجية: القيادة أىمية. رابعاً 

 البقاء الى عمميا وطبيعة واىدافيا ونشاطيا حجميا اختالؼ عمى منظمة كؿ تسعى
 قادرة المستقبمية بالرؤية تتميز استراتيجية قيادة وجود عف بمعزؿ يتحقؽ ال وىذا والنمو واالستمرار

 أف وكوف(. 3116,38)الدوري, المنظمة استمرار يكفؿ بما والمستجدات االحداث قراءة عمى
 التغيرات مع والتعامؿ والتنبؤ المختمفة المواقؼ مع التعامؿ عمى القدرة ليا اإلستراتيجية القيادة

عادة  المستمرة بالتعديالت يعني القيادة مف النوع ىذا فاف, والداخمية الخارجية البيئة اليامة في وا 
ف التنظيمي, والتحسيف التوجيو  اتجاه مف بدءاً  تغييرات, إجراء ىو االستراتيجية القيادة جوىر وا 
الرؤية  ىذه لتنفيذ الالزمة الخطوات وتحديد لممستقبؿ رؤية تطوير إلى المنظمة عمميات

(Grzesik.k,2011,89-95 .)ف  ولكف كبيرة, مخاطر يواجيوف االستراتيجييف القادة جميع وا 
 خمؽ عمى قادرة االستراتيجية القيادة كانت إذا, المنظمة أداء كيفية في كبير فرؽ احداث يمكنيـ
 البشري الماؿ رأس تنشيط عمى القدرة وليا األماـ, إلى التفكير باستخداـ لممنظمة استراتيجية رؤية

 (. Hitt. M.A, et al,2007, 374) اإليجابية النتائج وتحقيؽ
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 الرئيسة الجديدة االقتصادية االتجاىات غّيرت األخيرة العقود ففي أخرى, أمور بيف ومف
, مثيؿ لو يسبؽ لـ جديًدا تنافسياً  منظراً  شكمت التي المؤسسات مف العديد في األعماؿ بيئة

 بشكؿ غيرت حيث اإلنترنت عمى التكنولوجية الثورة بفضؿ ممكنة أصبحت التي السوؽ وعولمة
 االزمات وظيور االستقرار بعدـ فأكثر أكثر البيئة ىذه تتميز  الواقع وفي, المنافسة طبيعة كبير

 القرارات اتخاذ في المخاطر مستوى زيادة في كبير بشكؿ تسيـ والتي ,توقؼباستمرار ودوف 
 في الغموض مف عاؿ بمستوى الحالية االقتصادية البيئة تتميز ذلؾ, عمى عالوة, االستراتيجية

 عمى القدرة الغموض مف العالي المستوى ىذا يتطمب مما, التنظيمية الحدود وبيف الصناعة حدود
 دعـ في االستراتيجييف القادة دور يتمثؿ  السياؽ ىذا وفي, التعقيد مثؿ متباينة أىداؼ مواجية
 الخارجية البيئة ضغوط امتصاص أجؿ مف والعمؿ لمتفسير العممية القدرات تطوير

(Musca.et.al,2009,1-14 .) 

 االستراتيجي والتميز التفوؽ يحقؽ مف أف الى( 3123,696,وآخروف )العيساويويشير
 التفكير بقواعد وتسترشد واالبداع والحكمة االداري التعقؿ تجسد فيي االستراتيجية القيادة ىي

 واالقميمي والدولي العالمي قطاعيا في المنظمة اعماؿ مستقبؿ احتماالت تقدير في االحتمالي
 ثقافة تحمؿ االعماؿ لمنظمات وعقمي ومعرفي واجتماعي بشري ماؿ رأس فيي لذلؾ والمحمي
رادة وقيما ومنطقا ورمزا ونضجا وافقا عمقا النخبة ف, ووعيا وا   بطبيعتيا االستراتيجية القيادة وا 
دارة اآلخريف خالؿ مف المنظمة اىداؼ تحقيؽ وتتضمف الوظائؼ, متعددة  بدالً  الكمي المشروع وا 

 بو يتسـ الذي التنافسي االطار في المستمرة المتغيرات مع والتكيؼ الفرعية الوحدات إدارة مف
 لبيئة والعالمية المعقدة الطبيعة بسبب االستراتيجييف القادة عمى وينبغي والعشريف, الحادي القرف

 ليذا معينة, بيئة ضمف فاعمة وبصورة االنساني السموؾ في التأثير كيفية يتعمموا اف المنافسة
 في والتأثير المستقبؿ تصور في قدراتيـ خالؿ ومف الفاعموف االستراتيجيوف القادة يستطيع
 عمى حرصيا خالؿ ومف. أيضا ومشاعرىـ أفكارىـ في والتأثير معيـ يعمموف مف سموكيات
, الطارئة الظروؼ في المشكالت لمواجية قدراتيـ وتنمية المبدعة االدارية الكفاءات استقطاب
 المحيطة التغيرات حسبانيا في تأخذ مستقبمية ورؤية إبداعي بتفكير المستقبمية التحديات ومواجية

 نموىا ومجاالت, المستقبمية اىدافيا تحديد عمى القدرة لممنظمات يتيح بما
 (. 3119,28)المربع,وانتشارىا

 في االىمية االستراتيجية لمقيادة كاف ولما. االستراتيجية لمقيادة كبيرة أىمية يعطي ما وىذا
 االستراتيجي لمدور والتوجو لمقيادة التقميدية األدوار مف التخمص ينبغي لذلؾ المنظمات, تفوؽ
 تفيـ االستراتيجية فالقيادة مميزة, كصفة الرؤية القائد فيو ويمتمؾ الرحب االفؽ الى يتطمع الذي
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 الممكنة بالسرعة القرارات اتخاذ عمى القدرة ولدييا األمور, بظواىر التأثر دوف االحداث مغزى
 .(:3115,4الركابي,) المتوقع الخطر يمنعيـ أف دوف مف

 االستراتيجي: القائد أدوار. خامساً 

 تميز أدوار تسعة ىنالؾ أف الى( Appelbaum & Paese,2001,1-9) مف كؿ أشار
, الناجحيف لمقادة الحيوية الوظائؼ أىـ تعكس االستراتيجية, والتي القيادة  القادة وأف اليـو

 ما غالبا فإنيـ االوقات, كؿ في التسعة األدوار جميع في عادة يشاركوف ال االستراتيجييف
 األىمية وتتوقؼ األوقات, مف وقت أي وفي واحد دور مف بأكثر تتعمؽ حاالت في يشاركوف
 يركز قد الحاالت, إحدى في وىكذا,. القائد فييا يشارؾ التي األعماؿ حالة عمى دور لكؿ النسبية

 مف مجموعة أو المدى طويؿ عمؿ مسار تطوير عمى البداية في االستراتيجييف القادة أحد
 بناء إلى ذلؾ بعد التركيز ينتقؿ وقد( االستراتيجي الدور) المنظمة رؤية مع يتماشى بما االىداؼ
 أو االستراتيجية تولي إلى يحتاجوف الذيف األشخاص بيف األىداؼ تمؾ تجاه وااللتزاـ الشغؼ
 العميا, القيادية المناصب جميع في العاـ بالتطابؽ التسعة األدوار وتتمتع(. الكابتف دور) الرؤية
 دور أي عمى الخاص التركيز فإف ذلؾ ومع. معينة وظيفة ألي نوعيا مف فريدة ليست وىي
. الوقت ذلؾ في تناوليا يجري التي االساسية القضايا قبؿ مف تحديده سيتـ معيف وقت في معيف
 : االتية باألدوار تتمثؿDDI ( (Appelbaum& Paese,2001,1-9شركة  وبحسب وىي

 والمشاكؿ القضايا تعقيد خالؿ مف وبسرعة بوضوح يعمؿ: NAVIGATOR المالح. 2
 .القضايا وحؿ الفرص مف االستفادة المثاؿ سبيؿ عمى اإلجراءات, عمى لمتأثير الرئيسة والفرص

 مف مجموعة أو العمؿ مف المدى طويؿ مساراً  يطور: STRATEGISTاستراتيجي . 3
 .المنظمة رؤية مع لمواءمة األىداؼ

 . واألسواؽ والخدمات الجديدة الفرص ويستغؿ يحدد: ENTREPRENEUR األعماؿ رائد. 4

 الالزمة والموارد والقدرات المصمحة أصحاب ومواءمة استباقي بناء: MOBILIZER تعبوي. 5
 .المعقدة األىداؼ وتحقيؽ بسرعة األمور إلنجاز

 المواىب عمى ويحافظ ويطور يجذب:  TALENT ADVOCATEالمواىب حامي. 6
 المكاف في العمؿ احتياجات لتمبية وذلؾ المناسبة والدوافع الميارات ذوي األشخاص لضماف
 .المناسب الوقت في المناسب

 .مشترؾ ىدؼ نحو وااللتزاـ العاطفة يبني: CAPTIVATOR ساحرة جاذبية. 7
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 لتطوير المصادر جميع مف المعمومات يدمج: GLOBAL THINKER العالمي مفكر. 8
 .التنظيمي األداء لتحسيف استخدامو يمكف ومتنوع مستنير منظور

 يحدث التغيير يجعؿ التغيير, تحتضف بيئة يخمؽ: CHANGE DRIVER التغيير يقود. 9
 .جديدة أفكار قبوؿ عمى اآلخريف ويساعد جذريا, التغيير كاف لو حتى

 خالؿ مف المساىميف قيمة يضمف: ENTERPRISE GUARDIAN المشاريع حامي. :
 .الوحدة أو المؤسسة مستوى عمى المصالح تدعـ التي الشجاعة القرارات اتخاذ

 االخرى النماذج في والمحددة المشابية باألدوار المقارنة خالؿ مف االدوار ىذه توضيح ويمكف
 :اآلتي( 2-2) رقـ الجدوؿ في كما

 (2-2)الجدول

 األخرى االستراتيجية القيادة نماذج في محددة مماثمة أدوار مع بالمقارنة DDI أدوار نطاق
Mintzberg4 Gallup3 Bebin2 Covey1 DDI ROLES 

 المالح   يصوغ مراقب ومتابع
 التفكير 

 االستراتيجي
 االستراتيجي االستطالعي 

 الريادي  يغرس مبدع الريادي
 التعبوي يمكف منجز متكامؿ لألعماؿ منشط عمى اتصاؿ

 حامي المواىب مفوض الموارد محقؽ  قائد
 جاذبية ساحرة يمنح السمطة  محفز لألقناع متحدث رسمي

 المفكر  الصانع  
 قائد التغيير  الصانع  

 حامي المشروع  المقيـ  معالج لالضطراب

 

 

 
Source: Appelbaum. L, & Paese. M,(2001), What senior leaders do: the nine  roles of 

strategic leadership, White Paper, p4. 

 ليكوف بو القياـ القائد عمى يجب ما فيـ عمى القادة تساعد األدوار ىذه أف نالحظ
 ضيقاً  أكثر إدارة مف ينتقموف وىـ القادة, يواجييا التي األوسع لمتحديات تتصدى وىي. استراتيجيا

1-Hesselbein, F., Goldsmith, M., & Beckhard, R. (Eds.). (1996). The leader of the 

future: New visions, strategies, and practices for the next era.San Francisco: Jossey-

Bass. P152-153 

2-Belbin. R. M. (1981). Management teams: Why they succeed or fail. New York: 

Wiley. 

3-Buckingham, M., & Coffman, C. (1999). First break all the rules: What the world's 

greatest managers do differently. New York: Simon & Schuster. 

4-Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New York: Harper & Row. 



34 
 

 مثؿ عوامؿ التحديات ىذه وتشمؿ. متنوعو ومخاطر كبيرة تحديات ظؿ في قرارات اتخاذ الى
 ورؤيتيا تعالجيا, التي األعماؿ ونطاؽ نطاقا, األوسع الفشؿ وعواقب التكتيكية, السيطرة فقداف

 عوامؿ عدة وستحدد. إرضائيـ إلى يحتاجوف الذيف المصمحة أصحاب في أكبر وتنوع الخاصة,
 القيادية, كفاءاتو أو األساسية مياراتو مثؿ التحديات, ىذه مواجية في إخفاقو أو القائد نجاح

 .العمؿ عف ومسؤوليتو وخبرتو, ومعارفو,

 االستراتيجية: القيادة خصائص. سادساً 

 يمتمؾ مف ىو االستراتيجي القائد اف( 251-3122,222)المعاضيدي والطائي,يؤكد        
 الحالي والموقؼ الراىنة الحاؿ وراء ما الى والنظر لو واالستعداد المستقبؿ توقع عمى القدرة
 والتي والتغيرات والطاقات الموارد لتعبئة قدرات الى بحاجة فيو لذى المستقبؿ, في النجاح ومواقع
 آلية وضبط الجديدة واالتجاىات والبيئية التنظيمية الشروط فيـ والى اآلخريف, عمى التميز تحقؽ

 الى الطريؽ لتصبح االبداع الى الفاعمة االستراتيجية القيادة تؤدي قد ذلؾ وبموجب معيا التعامؿ
 مفتاح يمثؿ التطوير اف(  Davies & Davies,2004,29-38)واشار. لممنظمة االفضؿ الحياة

 القيادة وتنمية وتعزيز فمدعـ. االستراتيجية القيادة نوعية تحديد في التركيز االستراتيجي
 القيادة تشممو أف يمكف ما لفيـ إطار بناء عمى قادريف نكوف أف إلى بحاجة نحف  االستراتيجية
 القيادة مع تترافؽ أف الممكف مف التي الفردية والخصائص التنظيمية القدرات مف ,االستراتيجية
 بيف التمييز دائما السيؿ مف ليس انو القوؿ ويجدر .(Davies,2003,295-312) االستراتيجية
 يكوف والصعوبة الثانية ىي أف ندرؾ انو قد, االستراتيجية القيادة ضمف الجيدة القيادة خصائص

 نأخذ فإننا لذلؾ القدرة, لدييـ أو استراتيجيا منظوراً  يبدوف منظمة في األفراد مف كبير عدد ىناؾ
 في تشارؾ والتي المنظمة داخؿ األفراد مف العديد عمى تنطوي والتي الموزعة القيادة نظر وجية

 اآلتيمف خالؿ  مقيادة االستراتيجيةيمكف اسخالص العناصر المميزة ل, لذلؾ االستراتيجية
(Davies & Davies,2004,29-38): 

  التنظيميةات القدر الخصائص و القادة االستراتيجيين لدييم: 
 .ةنحو استراتيجي التوجولدييـ القدرة عمى  وفقادة االستراتيجيال .2
  .القادة االستراتيجييف لدييـ القدرة عمى ترجمة االستراتيجية إلى عمؿ .3
   .والمنظمات بيف المورد البشريمواءمة الالقادة االستراتيجييف لدييـ القدرة عمى  .3
  .القدرة عمى تحديد نقاط التدخؿ الفعالةالقادة االستراتيجييف لدييـ  .5
   القادة االستراتيجييف لدييـ القدرة عمى تطوير القدرات االستراتيجية. .6
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 الخصائص الشخصية: 
   .الحاضر عدـ اليقيف مفلدييـ  وفالقادة االستراتيجي .2
 .لدييـ القدرة االستيعابية وفالقادة االستراتيجي .3
  .لدييـ القدرة عمى التكيؼ وفالقادة االستراتيجي .4
 .لدييـ حكمة القيادة وفالقادة االستراتيجي .5

الخصائص الشخصية وخصائص وقدرات تنظيمية لمقائد االستراتيجي كما موضحة في الشكؿ 
 :(0-2رقـ )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-2الشكل )

 االستراتيجية الخصائص لمقيادة أنموذج

Source: Barbara J Davies& Brent Davies، Strategic Leadership، School Leadership 

and Management، Vol 24،N°1، 2004، p 36. 

 قادة مف يتطمب لألداء مقاييس إلى وتحويميا واستدامتيا األساسية الكفاءات استخداـ إف 
 الماؿ رأس تطوير في انخراطا أكثر يكونوا أف المتغير اليـو عالـ في االستراتيجيوف المنظمات

 الخصائص والقدرات التنظيمية

Strategic 
Leadership 

القيادة 
 االستراتيجية

 الخصائص الشخصية

 تكون موجية استراتيجياً 

ترجمة االستراتيجية الى 
 عمل

مة بين المورد ءموا
 البشري والمنظمة

تحديد نقطة التدخل 
 االستراتيجي الفعالة

تطوير القدرات 
 االستراتيجية

عدم اليقين مع 
 الحاضر

 القدرة االستيعابية 

 القدرة التكيفية

 الحكمة القيادية
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 الموظفيف طريقة تطوير إلى يؤدي أف شأنو ومعرفتيا مف العاممة القوى قدرات أف كما. البشري
 االستراتيجية القيادة إلى النظر يمكف وبالتالي,. طبيعي بشكؿ والتحفيز القيادة في تقدًما األكثر
 لمقادة متميزة قدرات ست محدداً , الحديثة المنظمات في الفجوة ىذه لسد السبيؿ ىي

 (. (Schoemaker & Krupp,2015, 23 – 32:االستراتيجييف, وىذه القدرات ىي كما يأتي

ليا  والتصدي المؤسسة عمؿ بيئة مف اإلشارات تقييـ إلى القدرة ىذه تشير: التنبؤ عمى القدرة .2
 .المنافسيف مواجية أجؿ مف

يجاد خالؽ بشكؿ التفكير إلى تشير القدرة ىذه: التحدي عمى القدرة .3 لحؿ  مبتكرة حموؿ وا 
 .المشكالت

 .الديناميكية البيئية الظروؼ حوؿ فرضيات وضع إلى تشير القدرة ىذه: القدرة تفسير .4

المنظمة  استراتيجيات لتشكيؿ الزائدة الخيارات وتقييـ توليد إلى تشير القدرة ىذه: القدرة تقرير .5
 .مستقبميا وتصميـ

 .االستراتيجية والقيـ الرؤية حوؿ الموظفيف تحفيز إلى تشير القدرة ىذه: القدرة محاذاة .6

 .الداخمية البيئة مف بدال الخارج مف المعرفة اكتساب إلى تشير القدرة ىذه: التعمـ عمى القدرة .7

 االستراتيجية: القيادة ممارسات. سابعا

, الدقة مف عالية بدرجة بالمستقبؿ التنبؤ جداً  الصعب مف إنو تقوؿ تقميدية حكمة ىناؾ 
 محاولة العبث مف أنو إذ يؤكد(  Drucker et al,1997,18-32)أمثاؿ العمماء لبعض رأي وىذا
 لكف ,(التجارية أو االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية) اإلنسانية الشؤوف في بالمستقبؿ التنبؤ
 الصعب مف أنو مف الرغـ وعمى, لممستقبؿ وتستعد تحدد أف سواء حد عمى والمثمر الممكف مف
 ليا يسمح بالفعؿ تحدث التي األحداث فحص فإف بدقة, بمستقبميا تتنبأ أف المنظمات عمى

 مف( Ireland & Hitt (54-1999,43, وحذر. بالحاضر المتأثر لمجيد التحضير كيفية بمعرفة
 ومميئ , معقدا التحدي فييا سيكوف العالمي االقتصاد والعشريف الحادي القرف في المنافسة أف

 القيادة ممارسات أف( 0888) وىيت ايرلندا أوصى ذلؾ, ومع. والتيديدات والفرص بالمنافسة
 متوقعة وغير مضطربة بيئة في أدائيـ لتعزيز المنظمات تساعد أف شأنيا مف الفعالة االستراتيجية

 القيادات عمى اعتمدت التي المنظمات أف تكوف ىي وىيت إيرلندا توصية كانت إذا .باحداثيا
 القيادة وقدرات الجوىر ىو ما فيـ الميـ فمف المتوسط, مف اعمى عائد تحقيؽ في االستراتيجية
 .االستراتيجية
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 إذ االستراتيجية القيادة لممارسات  تقديميـ في والمفكريف الباحثيف طروحات تنوعت لقد 
  .وتشخيصيا فيميا بغية والمقترحات النماذج مف العديد قدموا

 تساعد التي الممارسات مف عدداً  ( (Ireland & Hitt,1999,43-57مف كؿ اقترح 
 بست المرتبطة المنظمة الحتياجات تمبيةً  المنظمة وأعضاء االستراتيجية القيادة بيف التفاعؿ عمى

 خالؿ ومف أنيا فردي, إال بشكؿ اعتبارىا مف عمى الرغـ فاعمة, استراتيجية قيادية ممارسات
 القرف منظمة في فاعمية اكثر تكوف أف االستراتيجية لمقيادة يمكف الستة, األنشطة جميع تكويف
, عمييا والحفاظ األساسية الكفاءات استغالؿ ,ورؤيتيا المنظمة ىدؼ تحديد)والعشريف الحادي
, األخالقية الممارسات عمى التأكيد, فاعمة تنظيمية ثقافة عمى الحفاظ, البشري الماؿ رأس تنمية
 أنموذجاً ( Hitt et al,2001, 500) قدـ فقد عاميف مرور وبعد(. متوازنة تنظيمية ضوابط إنشاء
 عمى الحفاظ بشري, ماؿ رأس تطوير الكفاءات, استكشاؼ التوجو االستراتيجي,)متضمنًا  آخر
 قميؿ مف فيو أنموذجاً  قدـ فقد  Willcoxson أما(. متوازنة تنظيمية رقابة تأسيس مؤثرة, ثقافة

 االستراتيجي, التوجو)  اآلتي النحو عمى وكانت االستراتيجية لمقيادة الممارسات في االختالؼ
 تطوير لمتكنولوجيا, الفاعؿ االستعماؿ البشري, الماؿ رأس تطوير الجوىرية, المقدرات تطوير
 (. 3127,616( )جالب,وثقافية تنظيمية ىياكؿ

 تضـ والتي االستراتيجية لمقيادة أنموذجاً ( Hitt.M.A,et.al,2007, 384)  قدـ وقد ىذا 
 ىي األنشطة وىذه, المنظمة أداء في والمساىمة الفاعمة االستراتيجية لمقيادة األنشطة مف ستة

 تحديد)اآلتي النحو عمى وىي المعزولة المستقمة األنشطة مف أكثر ومترابطة متداخمة بالضرورة
 عمى الحفاظ الموارد, لمحفظة الفاعمة االدارة متوازنة, تنظيمية ضوابط إنشاء االستراتيجي, التوجو
 فقدموا (Kitonga,et.al,2016,17-27) أما(. االخالقية الممارسات عمى التأكيد تنظيمية, ثقافة
, االستراتيجي التوجو تحديد) بحثيـ, كانت تتضمف اآلتي في االستراتيجية لمقيادة ممارسات اربعة
(. متوازنة تنظيمية رقابة نظـ تأسيس االخالقية, الممارسات عمى التأكيد, بشري ماؿ رأس تطوير

 نمخصيا االستراتيجية, لمقيادة الممارسات عف والباحثيف الكتاب بعض قدمة لما أنماذج ىذا
 الذي سوؼ نعتمده في دراستنا.لتحديد األنموذج ( 3-2) رقـ بالجدوؿ
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 (3-2) الجدول
 والباحثين الكتاب ابحاث ودراسات وفق االستراتيجية القيادة ممارسات 

  .السابقة األدبيات عمى باالعتماد الباحث إعداد مف: المصدر

 بحثنا في األساسية االستراتيجية القيادة ممارسات بأف أعاله الجدوؿ خالؿ ومف نالحظ 
 بالشكؿ نمثميا والتي العالية الدرجات ذات االستراتيجية لمقيادة ممارسات بخمسة تتحدد الموسـو

 .(3-3) رقـ

 

 

 

 

 

 

 

 (2-2الشكل )
 المعتمدة فً الدراسة االستراتيجية القيادة أنموذج لممارسات

 .(3-2)رقـ الجدوؿ نتائج عمى باالعتماد الباحث إعداد مف :المصدر 
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3 ( Ireland & Hitt,1999,43-57) 
 

* * * *  *    * 

5 (  Hitt et al., 2001 ,p500) * * * *  * *    

3 (Willcoxson ,2003) 

 (53525336, جالب)
* * *     * *  

4 ( Hitt.M.A,et.al,2007,P384) *   * * *    * 

5 ( Kitonga,et.al,2016,17-27) *  *   * *    

 2 1 1 2 4 1 3 4 3 5  مج

Effective Strategic Leadership 

 ممارسات القيادة االستراتيجية الفعالة

Determining Strategic 

Direction 

 االتجاه االستراتيجي تحديد

Explore the competencies and 

preserve 

 عمييااكتشاف الكفاءات والحفاظ 

Sustaining an Effective 

Organizational Culture  

 الحفاظ عمى ثقافة تنظيمية فاعمة

 

Emphasizing Ethical 

Practices                  

التأكيد عمى الممارسات 
 االخالقية

Developing Human 

Capita 

 تطوير رأس المال البشري



32 
 

 : Determining Strategic Direction االستراتيجي التوجوتحديد  .1
 لمقصد المدى بعيدة استراتيجية رؤية تطوير ىو لمقيادة االستراتيجي التوجو يعنيو ما
 التي والمثالية الذىنية الصورة تعكس بدورىا الرؤية وىذه(. Hitt et al,2001,497) االستراتيجي

 بظروؼ يتأطر االستراتيجي فالتوجو(. 3123,84)جادالرب, مستقبالً  بنائيا الى المنظمة تسعى
 القادة يتوقعيا والتي والتيديدات بالفرص متمثمة وخاصة عامة وخارجية داخمية بيئية

 بأف( Hitt et al ,2007,384) أوضح فيما(. 3123,712)العيساوي وآخروف, االستراتيجيوف
 بمرور تطويرىا إلى المنظمة تسعى التي الشخصية الصورة يحدد االستراتيجي االتجاه تحديد
 والتي( والتيديدات الفرص مثؿ) الظروؼ إطار ضمف االستراتيجي اإلطار وضع يتـ إذ, الوقت
ف, أكثر أو سنوات عشر أو خمس غضوف في المنظمة توجو أف االستراتيجيوف القادة يتوقع  وا 

 أساسي أيديولوجي األوؿ جزئييف مف يتكوف الطويؿ المدى عمى المثالي االستراتيجي االتجاه
 تراث خالؿ مف الموظفيف تحفز األساسية األيديولوجية إف حيف ففي, متصور مستقبؿ والثاني

 تغيًرا ويتطمب باإلنجاز, توقعاتيـ تجاوز عمى الموظفيف يشجع المتصور المستقبؿ فإف المنظمة,
 .المنظمة استراتيجية جوانب مف لمعديد دليالً  المتصور المستقبؿ ويعد, يتحقؽ حتى وتقدًما كبيًرا

 
 :Explore the competencies and preserve عمييا والحفاظ الكفاءات اكتشاف .2

 التنافسية لمميزة مصدراً  وتكوف ,المنظمة تمتمكيا التي والقدرات بالموارد الكفاءات تعرؼ
(Hitt et  al ,2001, 929 .)ف  مثؿ التنظيمية الوظيفية الميارات تعكس التنافسية القدرات وا 

 تستخدـ والمنظمة, وغيرىا مف القدرات التطوير, البحوث, التسويؽ, التمويؿ,  التصنيع ميارات
 .(3123,88)جادالرب,استراتيجيتيا لتنفيذ متنوعة مجاالت وفي متعددة بطرائؽ الميارات ىذه

 بعدة العمؿ عمى القدرة)التنافسي  الذكاء مف جوىرية قدرات ليا انتؿ شركة مثؿ منظمات وىنالؾ
( وتنافسية بيئية ضغوطا تواجو عندما بسرعة العمؿ عمى القدرة)التنافسية  السرعة( تنافسية طرائؽ

 كفاءات أف مف التحقؽ االستراتيجييف القادة عمى يجب اذف(. 3123,714خروف,آ)العيساوي و 
 وأشار(. Hitt et al ,2007,385) االستراتيجيات تنفيذ عند عمييا التأكيد يتـ لكي المنظمة

(Redmond,2015,1-9 )لتحسيف لممنظمة بناءة عمؿ ضوابط وضع العميا االدارة عمى أنو إلى 
 النتائج تحقيؽ نحو موجو عمؿ مناخ رعاية, منيا طرائؽ عدة خالؿ ومف باستمرار األداء

 األداء قياس أدوات استخداـ تشجيع, والتوقعات األىداؼ تحديد, تمكينية ثقافة تعزيز, المستيدفة
عادة دارة العمميات ىندسة وا   استغالليا او وضعيا يمكف ال التنافسية والقدرات. الشاممة الجودة وا 
 وتحفيز لتحريؾ متنوعة طرائؽ المنظمات تستخدـ لذا, متميز بشري ماؿ رأس دوف مف بكفاءة

 (.3123,88,)جادالربوغيرىا واألجور كالتمكيف العامميف
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 :Developing Human Capita البشري المال رأس تطوير .3
 والمعارؼ الميارات يمتمكوف الذيف مف األفراد بمجموعة البشري عف رأس الماؿ يعبر 
 الوجية ىذه مع واتساقا, األعماؿ لمنظمات االقتصادية القيمة زيادة في تسيـ والتي والقابميات

 الى يحتاج ورأسمالياً  اساسياً  مورداً  يمثموف كافة اليـو االعماؿ منظمات في العامميف األفراد فأف
 الموظفوف يعد, البشري الماؿ رأس تنمية سياؽ وفي(. Hitt et al.,2001,501) قدراتو استثمار
 يكوف وربما والديناميكية المعولمة التنافسية البيئة في استثمارات كبيرة يتطمب, رأسماليا مورداً 

 برامج وضع إف كما(. Redmond,2015,1-9) التنافسية لمميزة مستداـ مصدرا حقا العامموف
 منيجية أو نظامية ونظرة أساسية وقيـ ميارات بناء في يسيـ االستراتيجييف لمقادة تطوير

 تدعـ والتي األصيمة القيـ لتحديد عاماً  انطباعاً  وتعطي تؤىؿ التطوير برامج اف إذ, لممنظمة
 تساعد البرامج وىذه(. 3123,92)جادالرب , التنظيمي والتماسؾ لممنظمة االستراتيجية الرؤية

 المعرفة كانت كمما البرامج ىذه أىمية وتزداد, استراتيجييف قادة إلى والتحوؿ النجاح في المديريف
 والميارات المعرفة تبني البرامج ىذه وبعض, لممنظمة التنافسية الميزة واستدامة تحقيؽ في أساسية

 رؤية يحفز ما وىذا لممنظمة, نظامية نظرة عف تفصح والتي الجوىرية القيـ مف كمجموعة
 فيي لذلؾ الجوىرية القدرات تطوير في أيضا وتسيـ, لممنظمة التنظيمي والتماسؾ المنظمة
 كتحديد الوظائؼ باقي الستكماؿ االساسية الميارات تحسيف عمى االستراتيجي القائد تساعد
 االجراءات تدعـ التي التنظيمية الثقافة وتطوير الجوىرية القدرات وصيانة االستراتيجي التوجو

 القيادة دور تفعيؿ في الميمة االمور مف بشري, يعد ماؿ رأس بناء فاف لذا, االخالقية
 (.3123,215خروف,آ)العيساوي و  االستراتيجية

 
 Sustaining an Effective Organizational فاعمة تنظيمية ثقافة عمى الحفاظ .5

Culture: 
 الذي النحو وعمى لممنظمة الداخمية والشخصية العمؿ مناخ طبيعة التنظيمية الثقافة تعني    
 وممارسات المتأصمة والسموكيات والتقاليد األعماؿ ومبادئ والمعتقدات األساسية قيميا تشكمو
 معقد خميط مف التنظيمية الثقافة تتكوف اذ(. Redmond,2015,1-9) التشغيؿ وأساليب العمؿ
 المنظمة بيا تعمؿ التي الطريقة في والمؤثرة والمشتركة األصيمة والقيـ واألنماط االيديولوجيات مف

 ألعماليا المنظمة أداء طريقة عمى تؤثر أف يمكف التنظيمية فالثقافة(. 3123,95)جادالرب ,
 التنافسية لمميزة مصدر تكوف أف الممكف فمف عمييـ, والرقابة العامميف سموؾ تنظيـ عمى وتساعد
 القادة وظائؼ أىـ مف تعد االستراتيجيات وتنفيذ صياغة فييا تتـ التي البيئة فتشكيؿ لذلؾ

عادة التنظيمية الثقافة وتغيير(. 3123,717)العيساوي وآخروف,االستراتيجييف  أصعب ييكمةال وا 
 وتستخدـ, التغيير يمـز متى يدركوف الفاعميف االستراتيجييف القادة لكف عمييا, الحفاظ مف
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 أكثر تغييرات استخداـ ويتـ, االستراتيجيات لتنفيذ عادة المنظمة ثقافة في التدريجية التغييرات
 التي تمؾ عف تختمؼ التي االستراتيجيات اختيار لدعـ التنظيمية الثقافة في حتى وأحياناً  أىمية
 جديدة ثقافة تشكيؿ فإف لذلؾ التغيير, أسباب عف النظر بغض, تاريخياً  المنظمات طبقتيا

 الذيف أولئؾ) المناسبيف األشخاص اختيار جانب إلى المشكالت, وحؿ التواصؿ يتطمب وتعزيزىا
 نحو الفردي األداء وقياس األىداؼ تحديد) الفعاؿ األداء وتقييـ ,(لممنظمة المطموبة القيـ لدييـ

 السموكيات مكافأة) المناسبة المكافآت وأنظمة ,(الجديدة األساسية القيـ مع تتالءـ التي األىداؼ
 فقط تنجح الثقافية التغييرات أف إلى األدلة تشير إذ( الجديدة األساسية القيـ تعكس التي المرغوبة
 والمدراء اآلخريف, الرئيسييف العميا اإلدارة فريؽ وأعضاء لممنظمة التنفيذي الرئيس يكوف عندما
 (.Hitt et al, 2007,390)الثقافة التنظيمية  وبنشاط يدعموف المتوسط المستوى مف
 
 :Emphasizing Ethical Practices االخالقية الممارسات عمى التأكيد .5

 المنظمة تقـو عندما أفضؿ بشكؿ تحدث أف يمكف المنظمة استراتيجيات تنفيذ فاعمية إف   
 األخالقية الثقافة غياب ففي. األخالقية السموكيات تعزز ثقافة عمى وتعتمد قوية, أخالقيات عمى
(. Redmond,2015,1-9) معيف موقؼ مف انتيازي, لالستفادة بشكؿ اإلدارة تتصرؼ قد

, االخالقية الممارسات إطار في تتـ عندما تزداد االستراتيجية العممية تنفيذ كفاءة فإف بالتالي
 القواعد ممارسة مف التنظيمية المستويات كؿ في األفراد وتمكف تشجع االخالقية منظماتوال

 جزءاً  وتكوف القرارات, اتحاذ عمميات إطار تشكؿ أف االخالقية الممارسات ىذه وعمى األخالقية,
 والممارسات األفعاؿ لتقنية كمصفاة االخالقية الممارسات وتعمؿ كما, التنظيمية لمثقافة مكمالً 
 قادة أخالقييف استراتيجييف قادة المنظمات تستخدـ أف ينبغي إذ(. :3123,2)جادالرب, وتقيميا
 فعؿ في يرغبوف والذيف لممنظمة, االستراتيجي توجييـ مف كجزء األخالقية بالممارسات مثقميف
 تعمؿ ألنيا الموظفيف  اماـ لعرضيا ميميناً  والنزاىة والثقة الصدؽ يعتبر والذي الصحيح, الشيء

 المعايير ىي االخالقية الممارسات فييا تكوف تنظيمية ثقافة فيي, لتطويرىـ ودعميـ اآلخريف مع
 لإلدارة رسمية برنامج ىنالؾ يكوف اف ويفضؿ(. Hitt et al ,2007,393) المتوقعة السموكية
 الممارسات تصبح الجيود ىذه نجاح حاؿ وفي, االخالقية القيـ نشر عمى تساعد االخالؽ
 السموكية االلتزامات مف مجموعة تصبح أي المنظمة, ىيكؿ مف جزءاً  االخالقية بالثقافة المرتبطة

 (.3123,721روف,آخ)العيساوي و المنظمة في العامميف قبؿ مف المقبولة والنشاطات
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 الثاني المبحث

 التنظيمية المخاطر

 :الخطر مفهوم. اولا 

 مف التاريخ يشيدىا لـ سابقة في والتطور التغير شدة ىو اليـو االعماؿ بيئة سمات مف
 والوقائع األحداث في المتسارعة الحركية مبدأ عمى المبنية والمتغيرات األفكار فييا تزدحـ قبؿ،

 تعقيد مف واكبيا وما المعاصرة، الحياة مجريات عف تمخضت جديدة قوى طرؼ مف المدفوعة
 مستقبميا حيثيات يكتنؼ الذي بالغموض تتميز منيا جعؿ ما واألدوار، المياـ في وتشابؾ

 مفاىيـ باعتبارىا حياتنا مياديف جديدة مفاىيـ عدة اخترقت الظروؼ ىذه مف تكوينيا، ومجريات
 مناحي كافة تمس أصبحت التي التأثيرات مف بسمسمة وتسارعيا تقمبيا يوحى بيئة رحـ مف ولدة

 عدـ وعنصر بالمخاطر مميئة بيئة أنيا عمى إلييا يشار أصبح التي البيئة ىذه الخاصة حياتنا
 (.2009،80)بوزيدي،التأكد

 تجعميا وخارجية داخمية وتأثيرات عوامؿ وأحجاميا، أنواعيا باختالؼ المنظمات تواجو إذ
 أىداؼ عمى ىذا اليقيف عدـ بفعؿ تحققيا، متى أو أىدافيا تحقيؽ مف التأكد عدـ حالو في

 االستخداـ شائع الخطر مصطمح وأف(. ISO,31000,2009,1)بالخطر يعرؼ ما وىو المنظمة
 وجود فاف لذا العالمي، المستوى الى واالعماؿ الشخصي المستوى مف بدءاً  المستويات كافة وعمى
 (.Spikin,2013,89-126) بو معترفاً  امراً  يعد الخطر

 النفس عمماء يعّرؼ حيث. البحثي المنظور وبحسب نذكرىا تعاريؼ بعدة الخطر ويعرؼ
 نفسية قياس إجراءات ويستخدموف محتممة خسارة منيـ ُيتوقع الذيف األشخاص بتصورات  الخطر
 ذلؾ بأنو الخطر فيعرؼ السياسة مجاؿ في أما(. Slovic,1987,280-285) الخطر لقياس
 عمى كبير بشكؿ التأثير عمى القدرة ليا والتي االعماؿ لبيئة السياسي التغيير عف الناتج الخطر
 عمى الخطر االقتصاديوف ويعّرؼ(. Robock,1971,6-20) معينة لمنظمة االىداؼ أو االرباح

 لقياس احصائية احتمالية نماذج ويستخدموف. االقتصادية والخسائر المكاسب بشأف يقيف عدـ أنو
 مخاطر ليشمؿ لممخاطر االقتصادي المفيـو ىذا الماليوف المحمموف ويوسع. ىذا اليقيف عدـ
 التضخـ، مخاطر السوؽ، مخاطر المثاؿ سبيؿ عمى اليقيف لعدـ مختمفة مصادر إلى تستند

 الييكمية، المخاطر العممة، مخاطر الفائدة، أسعار مخاطر االئتماف، مخاطر السيولة، مخاطر
 نظر وجية مف أما(. Bernstein,1992,45)المسبؽ الدفع ومخاطر االستثمار، إعادة مخاطر
 الصناعة بعد ما الى الصناعة حقبة مف االنتقاؿ عبر لممخاطر االجتماعية والمسؤولية البيئة
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 نظرة ومحدودية لممنظمات الصناعية االنشطة مف تنبع التي البيئية باألزمات الخطر فعرؼ
 وجود يصور أنموذج باقتراح ليا التصدي يجب والتي المجتمع لمتطمبات التقميدية االدارة

 خالؿ مف البيئي التأثير مف لمحد بيئياً  المستدامة  الصناعية االيكولوجية نظاـ ضمف المنظمات
 (. (Shrivastava,1995,118-137ونواتجيا لمدخالتيا المنظمة رؤية

 نظامية طريقة بأنو عرفو اذ مالءمة أكثر لمخطر( Beck,1992,21) تعريؼ واعتبر
 وعرفة. نفسو التحديث عف والناشئ المستحث األمف وانعداـ المخاطر مع لمتعامؿ

Fornara,2012,1) )عمى سمبي تأثير ليا يكوف أف يمكف والتي لمعشوائية مصدر أي بأنو 
 اما. لالستراتيجيات وتنفيذىا المحددة األىداؼ تحقيؽ عمى قدرتيا يقوض مما منظمة، أو شخص
 فتعرؼ( ISO,31000,2009,3)الدولية لممعايير والمطورة المقاييس لتوحيد الدولية المنظمة
 سمبيًا، أو إيجابياً  انحرافًا، يعد التأثير وىذا األىداؼ، تحقيؽ عمى اليقيف عدـ تأثير بأنو الخطر
 السالمة أو الصحة أو المالية األىداؼ مثؿ) مختمفة جوانب لألىداؼ تكوف وقد. بالتوقع مقارنة

 أو المشروع مستوى أو االستراتيجي المستوى) مختمفة بمستويات ترتبط وقد( البيئية األىداؼ أو
 المحتممة األحداث إلى بالرجوع المخاطر تتميز ما وغالباً (. بأكممو كائف أو العممية أو المنتج

 وقد أخرى مرة يحدث أو فريًدا الحدث يكوف وقد الظروؼ، مف معينة مجموعة تغير أو كحدوث
 .أسباب عدة لو يكوف

 أو السمات مف العديد استنتاج يمكف النظر ووجيات تعاريؼ مف عرضو تـ ما خالؿ مف
 :منيا يتكوف أو الخطر بيا يتصؼ التي العناصر

 .الخطر حدوث احتمالية. 1

 .التأكد وعدـ اليقيف عدـ مف حالة. 2

 .مستقبمية بأحداث ترتبط. 3

 يتـ أنو عامة يالحظ السالمة مجاؿ وفي، المتوقع عف وااليجابية السمبية باالنحرافات ترتبط. 4
 .الضرر وتقميؿ منع عمى تركيز الى أدى مما فقط، السمبية النتائج االعتبار في األخذ
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 :التنظيمية المخاطر. ثانياا 

 لممخاطر أوسع بفيـ البدء عمينا يجب المنظمات، في التنظيمي المناخ سالمة لفيـ 
 المنظمات معظـ وتركز. المعروفة وغير المعروفة المخاطر تطرحو الذي اليقيف وعدـ التنظيمية

 المخاطر تكوف ما وغالباً  عمييا القضاء وتحاوؿ تواجييا التي المخاطر تحديد عمى نشاطاتيا في
 المخاطر ماىية عف نتعرؼ إف أوال عمينا لذا التنظيمية، لمبيئة بالنسبة نوعيا مف فريدة التنظيمية
 .التنظيمية

 ىناؾ يكوف أف البد الخطر، وجود أجؿ مف إنو( Holton,2004,19-25)يقوؿ 
 مصمحة ىناؾ كاف إذا التعرض يحدث حيث. اليقيف عدـ والثاني التعّرض اوليما عنصراف
 تأميف يتـ أال احتماؿ ىناؾ كاف إذا يقيف عدـ يوجد ولكف مرغوبة، نتيجة عمى لمحصوؿ شخصية
 الذي المؤسسي التميز أنموذج ُأعد. التنظيمية لممخاطر أفضؿ فيـ أجؿ ومف. المرغوبة النتيجة
 تـ حيث التنظيمية المخاطر لتحديد( FNQ, 2010) الوطنية البرازيمية الجودة مؤسسة قدمتو
 اف يمكف كما. فييا المرغوب غير االحداث ونتائج حدوثيا احتماؿ بيف كمزيج المخاطر تحديد
 ضوء في المنظمة أىداؼ تحقيؽ عمى خطرا باعتبارىا المنظمات تواجييا التي المخاطر تحدد
 المنظمة وعمميات الكمي االقتصاد وسيناريو ، المنظمة عمؿ ومنطقة السوؽ، في اليقيف عدـ
 يمكف بأنو بقوليـ( (Burkholder.et.al,2007, 50 مف كؿ بو جاء ما مع يتفؽ وىذا. نفسيا
 عمى مباشر تأثير لو سيكوف والذي ما شيء حدوث احتماؿ أنيا عمى المخاطر في التفكير
 تعريفاً ( Mcname,1998,79) قدـ وأف سبؽ نفسو السياؽ وفي. التنظيمي العمؿ أىداؼ

 عمى مادياً  تأثيراً  تحدث أف الممكف مف والتي االتأكد حالة عف تعبير بأنيا التنظيمية لممخاطر
 .ونشاطيا المنظمة

 لمواجية السبؿ جميع في تفكر أف ويجب نشاطاتيا، عبر مخاطر تواجو المنظمات أف 
 التنظيمية بالبنية تتمثؿ والتي التنظيمية والمخاطر البيئية لممخاطر يمكف اذ المخاطر ىذه

 حدود خارج توجد التي فالعناصر. المنظمة عمى مخاطر تشكؿ اف والمناخية والثقافية والسموكية
 والحكومة االقتصاد العوامؿ ىذه تشمؿ قد، بيئية عوامؿ تعد اإلنتاج عمى تؤثر قد والتي المنظمة

 يمكف البيئية، العوامؿ تتغير وعندما الحصر، ال المثاؿ سبيؿ عمى والجغرافيا والعمالء والمورديف
 والقمؽ، والتشتت، الرضا، انخفاض الى يؤدى ما، لمتكيؼ المنظمة عمى تضغط أف

 مف والتي القرار وصنع البشري السموؾ عمى تؤثر أف يمكف التي العوامؿ وجميع واالضطرابات،
 العوامؿ مف بوفرة تتسـ ديناميكية بيئات في المنظمات تعمؿ حيث، خطرة تكوف أف المحتمؿ
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 المخفية المخاطر يؤوي أف التنظيمي لمييكؿ يمكف بالتالي، المحتممة بالمخاطر المحفوفة البيئية
 .((Adamshick,2007,91الضعيؼ والتوجيو الضعيفة السياسات أساس عمى

 التنظيمية: المخاطر ادارة. ثالثاا 

 غير تجعميا التي والخارجية الداخمية والتأثيرات العوامؿ مف العديد المنظمات تواجو
 عمى ىذا اليقيف عدـ تأثير واف. تحقيقيا ومدى ال، أـ أىدافيا ستحقؽ كانت إذا فيما مؤكدة
 وىي( CareersinAudit,2013) شركة وبحسب. التنظيمية بالمخاطر يتمثؿ المنظمة أىداؼ
 واالمتثاؿ، والمخاطر، التدقيؽ، لمينتي المينية والموارد التوظيؼ مجاؿ في عالمياً  رائدة شركة
، سواء حد عمى وخارجية داخمية مصادر مف المخاطر تأتي أف يمكف فانو. اإللكتروني واألمف

 القضايا ىذه وتشمؿ، عمييا مباشرة سيطرة لإلدارة ليس التي تمؾ ىي الخارجية فالمخاطر
 ونشاطاتيا المنظمة عمؿ عمى التأثير شأنو مف ما وكؿ والمناخية واالجتماعية والقانونية السياسية

 البيئة في المخاطر تمؾ مثؿ تقع إذ، أىدافيا عمى وبالتالي المنظمة، بيئة عمى وانعكاساتيا
 أو االمتثاؿ عدـ الداخمية المخاطر تشمؿ أخرى، ناحية ومف. الصناعة وبيئة العامة الخارجية
 ونشاطات عمؿ في االستمرار وألجؿ، التنظيمية أو السموكية الجوانب أو المعمومات خروقات
 .مدروسة تصاميـ ووفؽ عممية بطرؽ المخاطر ىذه إدارة مف البد المنظمة

دارة  بمستوى العمؿ عمى المنظمة بمساعدة المستخدـ الزاـ ىي التنظيمية المخاطر وا 
( COSO) الداعمة المنظمات لجنة وتعرؼ كما القيمة، خمؽ بتعظيـ ليا تسمح والتي المخاطر

 كياف عمى تؤثر قد التي المحتممة األحداث لتحديد مصممة عممية بأنيا التنظيمية المخاطر إدارة
 أىداؼ بتحقيؽ يتعمؽ فيما معقوؿ تأكيد لتوفير وذلؾ المخاطر تحمؿ مدى ضمف ولتكوف المنظمة
 المخاطر إدارة عرؼ فقد( 2012،1،المصري المركزي البنؾ) أما(. Clarke,1,2017) المنظمة
 عمى تؤثر قد والتي المحتممة االحداث عمى التعرؼ الى تيدؼ التي العممية بأنيا المنظمية
دارتيا، المنظمة  تحقيؽ يضمف وبما بالمنظمة المخاطر إدارات لسياسات المناسبة بالطريقة وا 
 .ألىدافيا المنظمة

 القميؿ ىناؾ اف المخاطر، اال إدارة مجاؿ في غنية أدبيات وجود مف الرغـ وعمى
 الكتاب اختمؼ اذ التنظيمية، بالمخاطر يتعمؽ فيما المخاطر إدارة ممارسات حوؿ المكتوب
 وتحدي تحديدىا حوؿ التنظيمية المخاطر إدارة مجاؿ في والمتخصصة والمنظمات والباحثوف

 ضمف عدىا مف ومنيـ التنظيمية، لممخاطر مستقمة إدارة في خصيا مف فمنيـ إدارتيا، مراحؿ
 .  أخرى مخاطر ضمف عدىا مف ومنيـ العاـ بالشكؿ الخطر إدارة مفاىيـ



24 
 

 التنظيمية المخاطر إدارة لخصا( Scofield.S&Martinz,2011,2)مف لكؿ مقالة ففي
 : رئيسة خطوات ثالث في

 لممخاطر الرئيسة الخطر عوامؿ تشمؿ والتي مسبقا التنظيمية المخاطر عوامؿ :تحديد .1
 مخاطر قانونية، مخاطر تشغيمية، مخاطر مالية، مخاطر السوؽ، مخاطر)   وىي التنظيمية

 كؿ في ىذه الخطر عوامؿ تقييـ يجب إذ(.بشرية مخاطر تكنولوجية، مخاطر استراتيجية،
 عوامؿ مف عامؿ كؿ تأثير حيث مف المنظمة، داخؿ كأىميتيا المحددة العمميات مف عممية
 عمى تأثيره مقابؿ المنظمة إيرادات عمى السمعة مخاطر كتأثير آخر عامؿ عمى الخطر
 .لممنظمة البشرية الموارد

 نظاـ خالؿ ومف المنظمة عبر ومقارنتيا الخطر عوامؿ مقارنة تتـ: والتنفيذ األولويات تحديد .2
 لممناقشات واف، المحددة المخاطر اولويات تحديد لتسييؿ بو المعموؿ المخاطر تصنيؼ
 ذات المركزة القرارات اتخاذ في الميمة المعمومات وتوفير االولويات تحديد في كبيرة  اىمية
 .المتاحة لمموارد مضافة قيمة

 عف أولويات وتعطي المنظمة تواجييا والتي التنظيمية المخاطر عف عامة نظرة يقدـ: التقرير.3
 .لمموارد مناسب تخصيص الى يؤدي مما القرار، لصانعي المخاطر

 القرار صانعي آراء في والتوافؽ بالوعي زيادة يمنح أنو الشامؿ النيج ىذا ميزات ومف
 المخاطر لتتبع موحدة قياس معايير ووضع، الحرجة بالمخاطر يتعمؽ فيما وخاصة الرئيسييف
 .التنظيمية الموارد استخداـ وفعالية كفاءة وزيادة، بفاعمية التاريخية

دارة لألعماؿ العامة المخاطر إلدارة خطوات حدد( Pickett,P.K.,2005,82) اما  وا 
 السيطرة، مخططات البيانات، تحميؿ المخاطر، تعريؼ)  تتمخص والتي التنظيمية المخاطر
 (.الخطر سجالت

 المخاطر مف أكبر لمجموعة المتزايد القياس أف( Bekefi.et.al,2008,1-38)أظير
 الجيات وثقة اإلداري األداء وتحسيف األخيرة التنظيمية المتطمبات لتمبية وذلؾ ضروري، أمر

 COSO المنظمات مخاطر إدارة  يوضح والذي الخطوات، لتقييـ نموذًجا قدما حيث. المعنية

 :متكامؿ اطار ضمف  2004

 الحدث تحديد .1
 المخاطر تقييـ .2
 المخاطر استجابة .3
 التحكـ أنشطة .4
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  واالتصاالت المعمومات .5
 الرصد .6

 وبحسب. المخاطر حوؿ السابقة التوجييية المبادئ عمى التوجييي المبدأ ىذا يستند 
 ادارتيا في التنظيمية المخاطر ضمت فقد، المنظمات ليا تتعرض التي لممخاطر تصنيفيا
 (:3-2)بالشكؿ موضح وكما. االستراتيجية المخاطر ضمف لممخاطر

 
 (3-2الشكل )

 تصنيف المخاطر وتحديد المخاطر التنظيمية وفق التصنيف
Source: Epstein & Rejc Buhovac, The Reporting of Organizational Risks for Internal 

and External Decision-Making, Copyright by the Society of Management Accountants 

of Canada (CMA-Canada), http://www.cimaglobal.com , 2006,P8.   

 التي والترتيبات األسس يوفر الذي اإلدارة إطار فعالية عمى المخاطر إدارة نجاح ويعتمد
 إدارة دمج في المنظمة ومساعدة، المستويات جميع وعمى المنظمة أنحاء جميع في ستتضمنو
 التي المكونات مف مجموعة اإلطار ىذا ويعتبر. بيا الخاص الشامؿ اإلدارة نظاـ في المخاطر

 المخاطر إدارة وتحسيف ومراجعة ومراقبة وتنفيذ لتصميـ التنظيمية والترتيبات األسس توفر
 منظمة قدمتو ما وبحسب(. 21-2014،20، المنظمة)المصري أنحاء جميع في باستمرار
 موضح بينيما والعالقة المخاطر إلدارة متكامؿ الطار( ISO 31000,2009,9) القياسي التوحيد

 (.4 -2)  رقـ الشكؿ في

 خطر

 التشغيلية المخاطر االمتثال مخاطر اإلبالغ عن المخاطر المخاطر االستراتيجية

 المخاطر االقتصادية
 مخاطر الصناعة

 مخاطر المعامالت
 المخاطر االجتماعية

 التكنولوجيةالمخاطر 
 مخاطر سياسية

 المخاطر التنظيمية

 المخاطر البيئية
 المخاطر المالية

 استمرارية األعماؿ
 المخاطر

 مخاطر االبتكار
 مخاطر تجارية

 مخاطر المشروع
مخاطر الصحة 

 والسالمة 
 مخاطر الممكية
 مخاطر السمعة

 لقانوف والتنظيـ مخاطر المعمومات

 المخاطر

 مخاطر السيطرة

 المخاطر المينية
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 (4 -2الشكل ) 

 المخاطر إلدارة اإلطار مكونات بين العالقة

Source: AS/NZS ISO 31000,2009,p9 

قرارىا، المخاطر إدارة سياسة بتحديد العميا واإلدارة المنظمة رئيس يقـو :واللتزام التفويض  -  وا 
 إدارة أداء مؤشرات وتحديد متقاربة، والمخاطر المخاطر إلدارة المنظمة سياسات أف مف والتأكد

 مع المخاطر إدارة أىداؼ ومواءمة المنظمة، أداء مؤشرات مع تتوافؽ اف يجب والتي المخاطر
 المسؤوليات تعييف، والتنظيمي القانوني االمتثاؿ لضماف، المنظمة واستراتيجيات أىداؼ

 إلدارة الالزمة الموارد تخصيص مف التأكد، المنظمة داخؿ المناسبة المستويات عمى والمسؤوليات
 .مناسًبا يزاؿ ال المخاطر إدارة إطار أف مف التأكد، المخاطر

 استخداـ لضماف ىيكؿ لتوفير مخصص عمؿ إطار تصميـ :المخاطر إلدارة اإلطار تصميم  -
 . وعبر المنظمة في القرارات تتخذ حيثما المتناسقة المخاطر إدارة عممية

 (.الخارجية البيئة) والخارجي( الداخمية البيئة)  الداخمي وسياقيا المنظمة فيـ •

 بإدارة وااللتزاـ المنظمة اىداؼ عمى وبوضوح تنص والتي المخاطر إدارة سياسة وضع •
 .المخاطر

 .المنظمة في التنظيمية العممية في االندماج •

 .المخاطر إلدارة االزمة الموارد تخصيص •

 .واالسناد لمدعـ الداخمية واالبالغ االتصاؿ الية إنشاء •

عداد االتصاؿ آليات إنشاء •  .   الخارجية التقارير وا 

 التفويض واللتزام

 تصميم إطار إلدارة المخاطر

 تنفيذ إدارة المخاطر

 رصد واستعراض إطار العمل

 التحسين المستمر لإلطار
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 إدارة وسياسة إطار لتنفيذ المخاطر إدارة خطة وتنفيذ تطوير يتـ :المخاطر إدارة تنفيذ  -
 .وتنفيذىا المخاطر

 مناسبة أنيا مف لمتأكد المخاطر إدارة إطار ومراقبة رصد يتـ: اإلطار واستعراض رصد  -
 .المنظمة أىداؼ مع متسقة وتبقى لمغرض

 مستوى إلى واالنتقاؿ المنظمة لدعـ باستمرار اإلطار تعزيز يتـ :لإلطار المستمر التحسين  -
 .المخاطر إدارة في النضج مف أعمى

   المخاطر إدارة عممية مف كجزء التالية األنشطة( ISO 31000 ,2009, 14) اقترح
Ariff.et.al,2014,422-432) )(5-2) رقـ بالشكؿ موضحة: 

 
 (5 -2الشكل )

 عممية ادارة المخاطر

Source: AS/NZS ISO 31000,2009,p14. 

 

 وضع السياق 

 تقييم المخاطر

 المخاطرتحميل 

 تقييم المخاطر

 تحديد المخاطر
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 : والتشاور التواصل .1
 جميع خالؿ والداخمية الخارجية المعنية الجيات مع والتشاور االتصاؿ يتـ أف يجب 
 أف وينبغي، مبكرة مرحمة في والتشاور التواصؿ خطط وتطوير المخاطر، إدارة عممية مراحؿ
 المتخذة والتدابير( معروفة كانت إذا) وعواقبيا وأسبابيا نفسيا بالمخاطر المتعمقة القضايا تتناوؿ

 المصمحة وأصحاب المخاطر إدارة عممية تنفيذ عف المسؤولوف يفيـ أف ولضماف لمعالجتيا،
صدار، القرارات اتخاذ أساسو عمى يتـ الذي األساس  تصوراتيـ عمى بناءً  المخاطر حوؿ أحكاـ وا 
 . لممخاطر

 واالفتراضات واالحتياجات القيـ في االختالفات بسبب التصورات ىذه تختمؼ قد
 تأثير ليا يكوف أف يمكف نظرىـ وجيات أف بما المصمحة، أصحاب لدى واالىتمامات والمفاىيـ

 وتسجيميا المصمحة أصحاب تصورات تحديد يجب فإنو اتخاذىا، يتـ التي القرارات عمى كبير
 المعمومات تبادؿ يسيؿ والتشاور التواصؿ وىذا القرار، اتخاذ عممية في االعتبار في وأخذىا
 .الشخصية والنزاىة السرية الجوانب مراعاة مع ومفيومة، ودقيقة صمة وذات صحيحة بطريقة

 : السياق أنشاء .2

 التي والداخمية الخارجية المعايير وتحدد أىدافيا المنظمة تحدد السياؽ، تحديد خالؿ مف
 . المتبقية العممية والمعايير المخاطر نطاؽ وتحدد المخاطر، إدارة عند االعتبار في أخذىا يجب

 يتـ التي المنظمة أجزاء أو المنظمة أنشطة ومعممات ونطاؽ واستراتيجيات أىداؼ تحديد ينبغي •
 . المخاطر إدارة عممية تطبيؽ فييا

 بداية في تحديدىا يتـ وأف المخاطر، أىمية لتقييـ الستخداميا معايير المنظمة تحدد أف يجب •
 .مستمر بشكؿ تراجع وأف المخاطر إلدارة عممية أي

 : المخاطر تقييم .3
 .المخاطر وتقييـ المخاطر وتحميؿ المخاطر لتحديد الشاممة العممية

 بما) األحداث التأثيرات، مناطؽ المخاطر، مصادر المنظمة تحدد أف يجب: المخاطر تحديد - أ
 . المحتممة وعواقبيا وأسبابيا( الظروؼ في التغيرات ذلؾ في

 لتقييـ مدخالً  المخاطر تحميؿ يوفر. لممخاطر فيـ تطوير عمى ينطوي: المخاطر تحميؿ - ب
 أساليب ىي وما المعالجة، إلى بحاجة المخاطر كانت ما إذا ما حوؿ ولقرارات المخاطر
 اتخاذ في مدخالً  يوفر أف المخاطر لتحميؿ يمكف كما. مالءمة المخاطر معالجة وطرؽ
 مف مختمفة ومستويات أنواع عمى الخيارات تشتمؿ وأف الخيارات إجراء يجب حيث القرارات
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 اإليجابية وعواقبيا ، المخاطر ومصادر أسباب في النظر المخاطر تحميؿ يتضمف. المخاطر
 العواقب عمى تؤثر التي العوامؿ تحديد ينبغي كما. العواقب تمؾ حدوث واحتماؿ ، والسمبية

 . واالحتماؿ
 إلى استناًدا القرارات، اتخاذ في المساعدة ىو المخاطر تقييـ مف الغرض: المخاطر تقييـ - ت

 . العالج لتنفيذ واألولوية عالج إلى تحتاج التي المخاطر حوؿ المخاطر، تحميؿ نتائج

 : المخاطر معالجة .4

. الخيارات تمؾ وتنفيذ المخاطر لتعديؿ أكثر أو خيار اختيار المخاطر معالجة تتضمف
 جميع في مناسبة أو بالتبادؿ خاصة بالضرورة المخاطر معالجة خيارات تكوف ال التنفيذ، بمجرد

 أو البدء بعدـ قرار اتخاذ طريؽ عف المخاطر تجنب)  الخيارات تتضمف أف يمكف. الظروؼ
 تغيير االحتمالية، تغيير، الخطر مصدر إزالة، المخاطر عنو ينشأ الذي النشاط في االستمرار
 قرار طريؽ عف بالمخاطر االحتفاظ، أخرى أطراؼ أو آخر طرؼ مع المخاطر تقاسـ العواقب،
 (مستنير

 التنفيذ وجيود التكاليؼ موازنة عمى ينطوي المخاطر لمعالجة خيار أنسب اختيار أف
 مثؿ المتطمبات مف وغيرىا والتنظيمية القانونية بالمتطمبات يتعمؽ فيما الناشئة، المنافع مقابؿ

 . الطبيعية البيئة وحماية االجتماعية المسؤولية

 :والمراجعة الرصد. 5

 المخاطر إدارة عممية مف مخطًطا جزًءا والمراجعة الرصد مف كؿ يكوف أف يجب
 . المخاطر ادارة عممية جوانب لجميع المنتظمة المراقبة أو التحقؽ ويتضمف

 أف يستنتج. متعددة اتجاىية أسيـ( ISO 31000 ,2009, 14) وعممية إطار يستخدـ
 في تتدفؽ المخاطر إدارة عممية أنشطة أف بياني بشكؿ توضح االتجاىات متعددة األسيـ ىذه
. واالستعراض والمراقبة واالستشارات االتصاؿ خطوات بيف االتجاىيف كال في أيًضا ولكف ، دورة
 .خطي تسمسؿ في وليس مترابطة لتكوف الخطوتيف ىاتيف إبراـ يتـ وبيذا

 إدارة عممية أف مفادىا نتيجة إلى التوصؿ يمكف المصادر، مف العديد مراجعة بعد
 قبؿ مف المخاطر إدارة لعممية توجييي كمبدأ واسع نطاؽ عمى مقبولة ISO 31000 المخاطر
جراءات  إطار وطبقت منظمات عدة قبمت المنظمات، مف العديد  منظماتيـ عمى ISO 31000وا 
 (.Walt,2017,49) تعديالت أي دوف
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 سوؼ ذلؾ فاف، المخاطر إلدارة السابؽ التصميـ مقترحات تطبيؽ عند انو المالحظ مف 
 الطرائؽ أو المسارات أف يعني وىذا، المنظمات في االبتكارات تنفيذ في المساواة بمفيـو يترتبط

 المصممة المخاطر إدارة تنفيذ عمميات تؤدي قد لذلؾ، نفسيا النيائية النتيجة تعطي قد المختمفة
 المنظمات ففي ذلؾ، عمى عالوة. نفسيا التنظيمية المخاطر إدارة تنفيذ درجة إلى مختمؼ بشكؿ

 مماثمة درجات إلى مختمفة بدرجات الرئيسة والتدخالت الرئيسية الشروط وجود يؤدي قد المختمفة
 إدارة لتنفيذ تصميـ لعممية اقتراح اي الى في النظر ينبغي لذلؾ المخاطر، إدارة تنفيذ مف

 .(Staveren.M,2009, 322)باىتماـ منظمة داخؿ المخاطر

 التنظيمية: المخاطر إدارة أهمية. رابعاا 

 أىداؼ دعـ خالؿ مف المصمحة وأصحاب لممنظمة قيمة وتضيؼ المخاطر إدارة تحمي 
 (:IRM,2002,P4) خالؿ مف المنظمة

 .ومحكمة متسقة بطريقة يتـ أف مف المستقبمي النشاط تمكف لمنظمة عمؿ إطار توفير .1

 النشاط لألعماؿ ومنظـ شامؿ فيـ خالؿ مف األولويات وتحديد والتخطيط القرار صنع تحسيف .2
 (.التيديد،  فرصة) والتقمب

 .المنظمة داخؿ والموارد الماؿ رأس استخداـ كفاءة زيادة في المساىمة .3

 .العمؿ في األساسية غير المجاالت في التقمبات تقميؿ .4

 .المنظمة وصورة األصوؿ وتعزيز حماية .5

 .بالمنظمة المعرفة وقاعدة العامميف ودعـ تطوير .6

 . التشغيمية الكفاءة تحسيف .7

 عمى األكبر القدرة لدييا التي المنظمات ىي المخاطر إدارة في كفاءة األكثر والمنظمات 
 المخاطر إدارة فأىمية وبالتالي،. تنافسية بميزة والتميز أىدافيا وتحقيؽ نموىا و نجاحيا استمرارية
 :(21-2014،20، يأتي)المصري كما لممنظمات بالنسبة

 الجيات بيف ما التنسيؽ يدعـ بشكؿ وشمولي مسبؽ بشكؿ المخاطر وتقنيف دراسة اف .1
 .االستراتيجية األىداؼ الى لموصوؿ المؤسسة في المختمفة

 .األىداؼ تحقيؽ طريؽ في تقع التي والعوائؽ الجذرية العوامؿ عمى بالتركيز لإلدارة تسمح .2
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 والمالية البشرية الموارد كإدارات المعنية الجيات وتمكيف لممسألة معمؽ بفيـ لإلدارة يسمح .3
 .مشترؾ حؿ وتطبيؽ إليجاد واحد كفريؽ والعمؿ التنسيؽ مف... الخ المعمومات وتقنية

 واصحاب األطراؼ ولمختمؼ لممنظمة قيمة وأضافة بحماية المخاطر ادارة تقـو كما 
، المنظمة في وتفعيميا المؤسسية الجودة وتحقيؽ كما، المنظمة أىداؼ دعـ خالؿ مف، المصالح

 (.2013،74،بغو) المخاطر إدارة اىمية التالية النقاط تمثؿ كما

 فيو ومتحكـ متناسؽ بأسموب المستقبمية األنشطة تنفيذ دعـ بغرض لممنظمة عمؿ إطار تقدـ .1
 .المخاطر لتجنب

 والمنظـ الشامؿ االدراؾ طريؽ عف األولويات وتحديد والتخطيط القرار اتخاذ أساليب تطوير .2
 .المنظمة ألنشطة

 .لممنظمة المتاحة والموارد الماؿ لرأس األمثؿ االستخداـ في الكفاءة تحقؽ .3

 .اساسية الغير األنشطة مجاالت في التقمبات تخفيض .4

 .المنظمة وسمعة أصوؿ وتطوير حماية .5

 .التنظيمية معمومات وقاعدة البشرية القوى ودعـ تطوير .6

 .التشغيمية الكفاءة تعظيـ .7

 .العمؿ وسياسة خطة تحديد اساسيا عمى يتـ واضحة رؤية تشكيؿ في المساعدة .8

 التي والمستقبمية المالية التكاليؼ في التحكـ طريؽ عف لممنظمة تنافسية ميزة وتطوير تنمية .9
 .الربحية عمى تؤثر
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 التنظيمية: المخاطر ابعاد. خامساا 

 معقدة ديناميكية بيئة ظؿ في المخاطر مف العديد الحاضر الوقت في المنظمات تواجو
 :باالتي التنظيمية المخاطر تحديد ويمكف بالمنافسة مثقمة

 :البيئي الضطراب .1
 االستقرار درجة حيث مف البيئات ىذه وتتفاوت بالمنظمات المحيطة البيات تتنوع 
 عمميات عمى التأثير حيث مف باالستقرار يتميز ما فمنيا. اليقيف وعدـ الغموض أو والوضوح
 البيئة تمتاز إذ المفتوحة، النظـ نظريات بحسب وصعب مثالي أمر وىذا، ونشاطيا المنظمة
 المواد وتأميف المنافسيف، وعدد كالمنافسة السريعة بالتغيرات تزخر ديناميكية بانيا المعاصرة
 مف التشريعات ذلؾ الى أضؼ المنتوج، حياة ومدة السوقية، بالحصة التفاوت ودرجة ، األولية
 والزاؿ(. 2008،323القريوتي،) متغيرات مف الخ....  منيا الجديد واستحداث تعديميا حيث
 اتفاؽ أي ىنالؾ يكف ولـ الوضوح، في كبير نقص فينالؾ غامضًا، البيئي االضطراب مفيـو
 التنظيمية البيئات دراسة في التوجيات تنوع االتفاؽ عدـ يعكس إذ لو، الدقيؽ المعنى عمى تقريباً 

 (. Volberda & Bruggen,1997,137-145) لقياسو تطويرىا تـ التي المتباينة والمناىج

 ال التي الديناميكية البيئة بأنيا البيئي االضطراب( Khandwalla,1977,333) ويعرؼ
 االضطراب  عرؼ وقد. بالتغير مكوناتيا تتميز فيي بيئة( التقمب التوسع،) بيا التنبؤ يمكف
 أف االوؿ يبيف اتجاىيف، عبر االستراتيجية واالدارة المنظمة نظرية ادبيات ضمف البيئي

        البيئي، أما والالتأكد الحركية بصورة البيئة في التعقيد وظيفة يمثؿ البيئي االضطراب
 العمالء،) متوقعة غير والتغيرات السرعة متضمناً  لمبيئة الحركي البعد عمى فيركز اآلخر

 العامة المنظمة بيئة في( الجديدة المنتجات الحكومية، التكنولوجيا، التشريعات
 كونيا عف(  Calantone ,et.al ,2003,90-103)ويعبر( . Mason,2007,10-28)والخاصة

 .االعماؿ منظمات تواجييا اف الممكف مف التي والمخاطر البيئة في الكامنة اليقيف عدـ حالة

 التشكيالت لجميع( 6-2) رقـ بالشكؿ الموضحة البيئي االضطراب مكونات حيث ومف
 الثالثة الفرعية العوامؿ ىذه تؤثر اف المتوقع ومف، البيئي لالضطراب الفرعية لألجزاء الممكنة
 (Volberda&Bruggen,1997,137-145) واحد وقت في البيئي االضطراب عمى

 

 

 



44 
 

 
 (6-2الشكل)

 البيئي لالضطراب الفرعية لألجزاء الممكنة التشكيالت

Source: Volberda, H.W & Van Bruggen, G.H, (1997), Environmental turbulence: A 

Look into its dimensionality, NOBO-onderzoekdag: 137-145.    

 التنبؤ عمى القدرة وعدـ البيئة عوامؿ بتغيير التنبؤ صعوبة عمى الحركية تدؿ حيث
 وتواجو متزايد بشكؿ تنمو اليـو المنظمة بيئة كوف.  المنظمة بيئة في والعمالء المنافسيف بحركة

 تكوف ما عادة المفاجئة التحوالت وىذه االسواؽ في المفاجئة التحوالت مف الكثير المنظمات
 اف يمكف حرجة مرحمة الى تصؿ حتى النظاـ بييكمة تستمر حيث الحرج الذاتي لمتنظيـ مشابو
 التعقيد اما( .Gül, 2011, 685) النظاـ اضطراب او انييار الى صغير فعؿ اي عندىا يتسبب
 لكافة البيئية المتغيرات في الكبير التنوع بمعنى البيئة العوامؿ عمى والتركيز التجانس عدـ يعني

 (. Robbins & Judge, 2013,533) جوانبيا

 تحديد)  يتطمب اذ ليا المناسبة المعالجات واتخاذ التغير مالحقة تمثؿ،  االستجابة أما 
 ،(التغيير استراتيجيات تحديد عف فضالً  التغيير، تعترض التي العوائؽ تشخيص لمتغير، الحاجة
 المنظمة ىيكؿ عمى استراتيجية بتأثيرات تنعكس االضطراب شديدة البيئة إف القوؿ يمكف وعميو

 وىذا لمموارد استخداميا وطرائؽ المنظمة ىيكؿ في جذريا تغيرا ليا االستجابة وتتطمب ومواردىا
 التنظيمية، واإلمكانات التكنولوجية والقدرات المالية والموارد البشرية الموارد ىيكمة إعادة يعني

 (.   591-7002،561منهل وعيسى،) المنظمة لعمؿ االساسية لممعوقات وتشخيص

الضطراب 
 البيئي

 ديناميكية

القدرة عمى 
 التنبؤ

 تعقيد

 شدة التغيرات

 تردد التغيرات

 عدد العناصر

 العناصرالعالقة بين 

 توافر المعمومات

 التنبؤ بالتغيرات
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 منخفض، تأكد عدـ) تمثؿ خصائص بأربع لمبيئة بتصنيفو( Daft,2001,197) ويصؼ
 التصنيؼ وبنية( مرتفع تأكد عدـ عاٍؿ، الى متوسط تأكد عدـ متوسط، الى منخفض تأكد عدـ
 .( اآلتي4-2كما في الجدوؿ ) البيئي والتعقيد البيئي التغير بعديف بيف العالقة أساس عمى

 (4-2الجدول )
 خصائص التصنيف البيئي

 عدم تأكد منخفض الى متوسط عدم تأكد منخفض ت
 والمركزية بالرسمية يتسـ ميكانيكي ىيكؿ والمركزية بالرسمية يتسـ ميكانيكي ىيكؿ 1
أقساـ وظيفية متعددة بعضيا نقاط استطالع عمى  قميمة وظيفية أقساـ 2

 الحدود البيئة
 المتكاممة األدوار مف القميؿ متكاممة ادوار توجد ال 3
 التخطيط مف شيء التوجو بالعمميات الحالية 4

 عالي تأكد عدم عال   إلى متوسط من تأكد عدم ت
 المشاركة، عمؿ، فريؽ عضوي، ىيكؿ 1

 الالمركزية
 الالمركزية المشاركة، عمؿ، فريؽ عضوي، ىيكؿ

اقساـ وظيفية قميمة اكثرىا نقاط استطالع عمى  2
 حدود البيئة

اختالؼ كثير بيف االقساـ الوظيفية ونقاط 
 استطالع عمى حدود البيئة بشكؿ مكثؼ

 الكثير مف التكامؿ في االدوار  القميؿ مف التكامؿ في االدوار  3
 تنبؤ وتخطيط مكثؼ التوجو بالتخطيط 4

Source : Daft Richard L,(2001),organization Theory and Design , south 

western Thomson learning , Australia.    

 بعػديف بػيف العالقػة عػف تنػتج البيئػة حركيػة أف أعػاله( 4-2) الجػدوؿ مػف ويتػضح
 وصػعوبة واالضػطراب الحركيػة نحػو البيئػة تتجػو إذ، البيئػي والتعقيد البيئي التغيػر ىمػا رئيػسيف
 حيث ومف آخر جانب ومف جانػب، مػف وخروجيػا األحػداث دخػوؿ تػسارع كممػا بأحػداثيا التنبػؤ
 يجعػؿ مما عالقاتيا في معقد تشابؾ مػف عميػو يترتػب ومػا وتعػددىا، المنظمػات حجػـ فػي التوسػع

 .المنظمػة مػع المتبادلػة الخطرة وتأثيراتيػا باألحػداث التنبػؤ الػصعوبة مػف

 :العمل في التسمط. 2

 والدكتاتورية والتعسفية االستبدادية منيا العمؿ في لمتسمط والصفات التسميات تتعدد
 باف تتميز لإلدارة الصفة ىذه فاف الصفات وتعددت التسميات كانت فميما، بالعمؿ وآلمريو
 عمى االدارة ىذه فمسفة وتقـو. االدارية والسمطة المنصب يستند الى حكـ أمره وأف يأمر المدير
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 المركزية اسموب اتباع أي، بنفسو شيء كؿ يتولى وانو بيده والصالحيات السمطات تركيز اساس
 . المطمقة

 التسمط يعد إذ، مرؤوسيو عمى الرئيس أو المدير تسمط ىو العمؿ في التسمط أوجو ومف 
        واالجراءات المياـ االعمى الرئيس او المدير بيا يحدد والتي باألخريف التحكـ طريقة
 وىنالؾ كما. القرارات اتخاذ في المشاركة في لألخريف يسمح اف غير مف النتائج عمى   ويحكـ
 والخضوع، التقميدية والقيـ بالمعايير الصاـر االلتزاـ، منيا التسمط مفيـو توضح خصائص  عدة
 والتعميمات القواعد يخالفوف الذيف االوائؿ مف موقؼ واتخاذ ،لمسمطة محدود الغير

(Vanhil,et,al,2007,150 .)االستغالؿ عمى المبني التفاعؿ الى تشير التسمطية االدارة واف 
 والتقيد بالرأي واالستبداد العقاب اساليب واستخداـ القرار ومركزية والعامموف المدير بيف والقسرية
 الرئيس عالقة حيث ومف(. 61-2009،33آخروف، الصمادي) والتعميمات االدارية باألوامر

 أو والمرؤوس، الرئيس بيف العالقات مف مختمفة أنواع اإلدارية المنظمة داخؿ فيوجد بالمرؤوسيف
 التسمط عمييا يغمب لو والتابعيف الرئيس بيف العالقة كانت فإذا بينيـ فيما المرؤوسيف بيف العالقة

 داخؿ الصراعات ظيور والى األفراد، لدى الضغوط زيادة  إلى يؤدي فذلؾ التفاىـ انعداـ أو
 (. 1972،226الشنواني،) المنظمة

، منيا تبعات عمييا سيترتب، العمؿ في التسمطية نمط ادارتيا تتخذ التي المنظمة اف نرى 
، أخرى جية مف واإلدارة العامميف وبيف جية مف العامميف بيف وتعاوف انسجاـ ىناؾ يكوف ال

 الوظيفي الرضا ويقؿ بالنفس الثقة وتفقد لمعامميف المعنوية الروح تنخفض بحيث، سمبية ونتائج
 واقتراح االبتكار اماـ عائقاً  وتشكؿ التنظيمي، والوالء االنتماء انخفاض إلى بدوره يؤدي الذي

 ميدداً  التنظيمي المناخ مف يجعؿ مما، العمؿ تخص معينة امور في واالجتياد جديدة االفكار
  .التنظيمية بمخاطر

( Staker & Burns) امثاؿ  والباحثيف الكتاب اغمب اتفاؽ حسب ذلؾ يرجع اف ويمكف 
 اليياكؿ ضمنيا مف عديدة اسباب الى( Lawrence & Lorsh)  و( Srist & Emery) و

 كيفية عمى تسيطر والتي والعمؿ السمطة لعالقات رسمي نظاـ التنظيمي الييكؿ يعد اذ التنظيمة
 حيث(. 2009،104حريـ،) التنظيمية االىداؼ لتحقيؽ الموارد واستخداـ االفراد لفعاليات التنسيؽ

 والييكؿ التنظيمية الثقافة بيف االثر تحميؿ خالؿ ومف( Janicijevic, 2013,35-60) اكد
 االعماؿ توزيع حيث مف الرئيسية لمجوانب شمولية االكثر ىو التنظيمي الييكؿ اف، التنظيمي
، االشراؼ نطاؽ تطبيؽ عف فضال، شخص كؿ وتبعية العالقات وتحديد االفراد، بيف والسمطات
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 القيود خالؿ مف العامميف سموؾ في وتأثيره، المراقبة اجراءات وتصميـ، السمطات وتفويض
 .والتنسيؽ ، الوحدات وتجميع ، العمؿ ـتقسي حددىا التي الرسمية

ويتضح ذلؾ مف خالؿ نموذجيف لمييكؿ التنظيمي نموذج ذو الطبيعة الميكانيكية ونموذج 
 (.(Robbins,1990,211( 5-2ذو الطبيعة العضوية كما في الجدوؿ )

 (5-2الجدول )

 العضوية الطبيعة ذو التنظيمي والهيكل الميكانيكية الطبيعة ذو التنظيمي خصائص الهيكل

 الهياكل التنظيمية ذو الطبيعة العضوية الهياكل التنظيمية ذو الطبيعة الميكانيكية الخصائص ت
 مرف دقيؽ تعريؼ الميمة  1
 افقية عمودية  االتصاالت 2
 متدنية عالية الرسمية  3
 عف طريؽ الخبرة عف طريؽ السمطة التأثير 4
 متنوعة مركزية الرقابة 5

Source: Robbins, S.P.,1990, Organization Theory: Structure Design andApplications, 

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA,p 211 

يتضح مف خالؿ أنموذج الييكؿ التنظيمي الميكانيكي الذي اليخمو مف عامؿ الخطر، 
واستخداـ اقؿ لممعرفة والكفاءة، مما المتمثؿ بأف اليدؼ بالنسبة لمفرد ىومجرد اتباع القواعد 

يسبب قمة الدافعية وعدـ الرضا عف العمؿ. اما النموذج العضوي مف صفاتو المساواة والتمكيف 
والعالقات االفقية وبناء توافؽ في االراء، مما يساعد عمى أستخداـ الخبرت الشخصية واالبداع 

 (.184-2017،157واالبتكار)عالوي،

 اف حيث، التنظيمي والييكؿ البيئة بيف سببية عالقة ىناؾ اف القوؿ يمكف واخيرا
 التي البيئة متطمبات مع يتوافؽ تنظيميا ىيكال اختارت المتميز باألداء تمتاز التي المنظمات

 مع يتالءـ ال تنظيميا ىيكال طبقت المنخفض االداء ذات المنظمات اف حيف في، فييا تعمؿ
 طبيعة الى مستند َالي ونموذج عضوي نموذج ىناؾ حيث معيا يتالءـ نموذج بيئة فمكؿ، بيئتيا
 الداخمية البيئة بيف التوافقية لتحقيؽ االستقرار ودرجة التأكد وعدـ االضطراب حيث مف البيئة

 .والخارجية

 :السموكية الختالفات.3

 إال لممنظمة، المستدامة التنمية ومفتاح االبتكار مصدر ىـ المرؤوسيف أف مف الرغـ عمى 
 ولتفسير(. Iwu& Benedict ,2013,404-418) الوقت نفس في المخاطر أكبر يحمموف أنيـ
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 يوجد ال انو( Głowacki D, Olton I , 2014,126-132) مف كؿ يقوؿ السموكية المخاطر
 العمميات سيما وال) التنظيمية العمميات في البشري لمعامؿ المخاطر إدارة مجاؿ في معمؽ بحث

 بالبنية المدارة الوحدات في خاصة ، الفعالة المخاطر إدارة في ىامة مسألة شؾ دوف( التشغيمية
 المحفوؼ بالسموؾ لمتنبؤ والخوارزميات ، والنماذج ، النظمية الحموؿ غياب إف. الحيوية التحتية

 إلى واالفتقار ، بالمشاكؿ االعتراؼ وعدـ ، اإلدارة جيؿ في يتسبب الموظفيف لدى بالمخاطر
 المخاطر مع التعامؿ يتـ اذ. لممنظمة الحالية القضايا حوؿ يتمحور والتركيز ، التطمعية النظرة

 محددة، مخاطر إلى تشير أو األعماؿ إدارة في تحدث عامة كظاىرة إما األدبيات في الموصوفة
. إلخ ، تدريب مخاطر ، عمالت مخاطر ، تنظيمية مخاطر. المثاؿ سبيؿ عمى معينة، فئة أي

 البشري العامؿ أيًضا االعتبار بعيف األخذ مع ، عاـ بشكؿ المخاطر حوؿ مكتوب نسبيا القميؿ
 .المنظمة في

 الوظيفي السموؾ باف( Rotundo & Sackett ,2002,66-80)  مف كؿ اشار وقد
 :ىي فئات ثالثة الى قسـين عاـ بشكؿ العامميف قبؿ مف يمارس والذي

 في الجوىري والتحويؿ الصيانة نشاطات في تساىـ التي بالسموكيات تعني: الميمة سموؾ .1
 .وغيرىا االعماؿ وجدولة المدراء واتباع الخدمات تسميـ مثؿ المنظمة

 والتي بقانوف مفروضة الغير التطوعية االيجابية السموكيات اي: التنظيمية المواطنة سموؾ .2
 .العامة المنظمة مصمحة تحقيؽ بيدؼ العامؿ بيا يقـو

 عمى القادر الموظؼ عف تصدر ارادية او قصديو تصرفات مجموعة: المنحرؼ العمؿ سموؾ .3
 . كمييما او افرادىا او المنظمة ايذاء

 سموؾ المنحرؼ السموؾ باف( Bennett & Robinson , 2000,349-360) ويرى
 .كالىما او اعضائيا او المنظمة سالمة ييدد وبذلؾ ىامة تنظيمية معايير ينتيؾ طوعي

 لسموؾ الخصائص مف مجموعة(  120-2016،107،الغزالي،الخزاعي) مف كؿ ويحدد
 :ابرزىا مف، المنحرؼ العمؿ

 . ومتعمدة مقصودة انيا سموكيات .1
 . والقوانيف اليامة التنظيمية لممعايير انتياكيا في تكوف متماثمة .2
 .المنظمة في السائدة والقيـ االعراؼ يتنيؾ الذي السموؾ تعكس .3
 .المنظمة اعضاء مف اي المنظمة داخؿ مف تصدر. 4
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 رسمية: الغير التنظيمات. 4

 بعوامؿ تتأثر جماعة أي داخؿ وتصرفاتيـ االفراد سموؾ اف االدارية الدراسات كشفت   
 يرتبط الجماعات داخؿ تنشأ تنظيمات ىنالؾ اف واتضح المديروف يقررىا التي تمؾ غير اخرى
 وما التنظيمات تمؾ تممييا التي لالتجاىات وفقا فيتحركوف وعاطفيا فكريا االعضاء مف عدد بيا

 تمقائيا تتكوف رسمية غير منظمة مف اكثر توجد رسمية منظمة كؿ في عالقات مف تتضمف
 بسبب تنشأ اف بالضورة ليست شخصية عالقات مف التنظيـ اعضاء بيف يربط ما عمى بناءاف
الرسمي  التنظيـ رسمي الغير التنظيـ يسبؽ الحالت بعض في ألنو بؿ العمؿ

  (.2016،89،المغربي)

 (2012،108،الدوري وآخروف) تعاريؼ، عرفيا بعدة رسمية الغير التنظيمات وتعرؼ
 تجمعيـ نتيجة االفراد بيف تنشأ والتي واالجتماعية الشخصية العالقات مف شبكة عف عبارة بانيا
 وعرفيا. الرسمي الغير التنظيـ وجود في السبب ىو الرسمي والتنظيـ العمؿ مكاف في
(Mullin,2010,303 )استجابة انشائيا تـ جداً  قوية اجتماعية لشبكة أعماؿ عف عبارة بانيا 

 . خالليا ومف اعضائيا لرغبات

 ضئيؿ فيـ لدييـ المديريف معظـ باف( Nkala & Barbara,2014,106-112) ويرى
 االجتماعية الشبكات عف الكشؼ في المنظمات تخفؽ وقد الواقع في موظفييـ تفاعؿ لكيفية

الدوري )  ويرى. في انجازه لميامو الفرد اداء تعيؽ او تدفع والتي االحياف مف الكثير في المخفية
 :رسمية الغير لمتنظيمات التنظيمية المخاطر أىـ مف أف( 2012،10، وآخروف

 . لمتغيير مقاومتيا •
 .احيانا المنظمة اىداؼ مع دورىا تعارض •
 .االشاعات ونشر •
 .الرسمي لمسموؾ الرسمية غير الجماعات سموؾ محاكاة •

 رسمية الغير لمتنظيمات السمبية اآلثار معظـ اف يرى( Waldstrom,2001,30) اما
 :المضاد السموؾ بمسألة عالقة ليا

 ال اوقات في انيا اال األوقات، معظـ في دقيقة الشائعات أف مف الرغـ عمى :الكاذبة الشائعات
 : في تتسبب فقد كذلؾ، تكوف

 . إنتاجية األكثر المياـ عف بعيًدا وقًتا ومناقشتيا اإلشاعة نشر يستغرؽ. 1
 .خاطئ بشكؿ الخاطئة الشائعة بيذه يتصرفوف الذيف األشخاص سيتصرؼ. 2
 .المنظمة داخؿ االتصاؿ مصداقية تدمر كاذبة أنيا تبيف شائعة كؿ. 3
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 عف مستقمة تكوف ما غالباً  الرسمية غير الشبكات في القوة عالقات أف بما :المتضاربة الولءات
. بسيولة تحدث أف يمكف المتضاربة الوالءات ذات المواقؼ فإف الرسمي، التنظيمي الييكؿ
 بيـ. الخاصة القواعد مف مجموعة تطوير بسيولة األفراد مف لمجموعة يمكف :الجماعي التفكير
 في التحديد وجو عمى. األخرى المجموعات تجاه ليـ  مف حالة إلى تتطور أف يمكف والتي

 تأثيًرا الجماعي لمتفكير يكوف أف يمكف المجموعتيف، بيف مطموًبا التعاوف فييا يكوف التي الحاالت
 .العامة التنظيمية المعنويات وعمى اإلنتاجية عمى سمبًيا

 التفكير عمييا يقـو التي ذاتيا العوامؿ تؤدي أف يمكف :التنظيمي والتغيير اإلدارة مقاومة
 ظروؼ لتغيير محاوالت أية التحديد وجو وعمى عاـ بشكؿ لإلدارة جماعية مقاومة إلى الجماعي

 .تحديًدا بسببيا أو الضمنية طبيعتيا رغـ جًدا قوية المجموعة معايير تكوف ما غالًبا. العمؿ
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 الفصل الثالث: الجانب العممي

 في ضوء إجابات العينة النتائج وتحميمهاعرض  :المبحث االول

 دور القيادة اإلستراتيجية في الحد من المخاطر التنظيميةعرض واقع 

د رذمثقيععةداذمتسععلرمليفي ذلعع ذمثلععدذ عع ذمث  ععةطرذذ)يسعع هذاععذمذمث للععرذثعل ععرقذ عععهذ م عع ذ
مث لل ثععوذ لععتذمسععلفةل ذمث ينعع يذ ذسعع قذيععلىذمل ل ععةدذ عععهذمثل زي ععة ذذمثعع زمراذ ركععزلعع ذ (مثلنظي يعع 

مثلكرمريععع ذتفةلعععة ذ ينععع ذمثللععععرذ ذمثنسعععوذمث ى يععع ذثلعععةذ وعععع لذإثعععهذمث سعععطذمثلسعععةل ذ ذملنلععععرمقذ
مثثالثععع ذلععع ذإفةلعععة ذمث ينععع ذذ(Likert)مث  يعععةرتذثلععععبذمتفةلعععة تذ ذ عععدذم ل عععدذمثللعععرذ ععععهذ قيعععةسذ

 (.1-3رقم )كما في الجدول  ثألسللةن 

 (1-3)جدولال

 الثالثي (Likertاجابات عينة االستبانة وفق مقياس )نموذج ا

 

 

ذلةل ل ةدذ عهذمث رف ذمللوةى ذ  ذإ دمدذمثلةلرذالمصدر:               

ذ2=ذ3÷ذذ3+2+1 ددذمثلدمىل(ذذ÷ذمث سطذمثفرض ذ=ذ) ف  عذمأل زم ذ

 اختبار الفرضية الرئيسة االولى )مدى توافر ممارسات القيادة االستراتيجية(: .اوالً 

 :بعد تحديد التوجه االستراتيجي .1

ل عععةدذأ عععدذللديعععدذمثل فعععوذملسعععلرمليف ذك لعععدذن ععع ذلذمثللعععرذمثفرضععع ذلعععىذم ل عععةدذل ذأل لقعععةذذ
(ذمث سععطذ2-3ظلععرذمثفععد لذ)أذليععر لغيععرم ذمثدرمسعع ذمث ععةصذل لعع رذد رذمثقيععةداذملسععلرمليفي يذ

مذذم ضععل ذذملنلععرمقذمث  يععةرتذ  ة ععلذمل ععلالقذ ملا يعع ذمثنسععلي ذذثلعععبذمتفةلععة يمثلسععةل ذ ذ
تستتتخدم الرةيتتة بوصتتفها  مثلعع ذنوععلةذ)(ذX4) عععهذ ي عع ذكةنعع ذ نععدذمثفقععراذأ ذأمثنلععةىاذمث ل عقعع ذ

ل ىذفيععدذ(ذ ل سعع2.61(ذل سععطذلسععةل ذ)ذليتتل عمتتل لمعديتتد متتن الجوانتتب اإلستتتراتيجية لمتتوزارةد
ا يعع ذمثنسععلي ذمثفقععراذلةث سععل ىذمل لذ عع ذليععرذمألليععرذفععةذ ذاععذ ذذ(0.598 لععةنلرمقذ  يععةرتذ)

 مضل ذ  فل   ذثدىذمثف يع ذمذذمتعلرك ذف يع ذمث سعل ية ذذل لعبذرؤي ذ ذمث زمراأ اذمذيدلذ عهذ
ضةل ذمثهذم ذمث زمراذل  لذللطع يرذاعذ ذمثرؤيع ذ لسعوذأمتدمري ذمث كعف ذل ذمث زمراذل  عي ذ ض لةذ

 ضعيف     متوسط   جيد     درجات المقياس 

 ذذ1ذذذذذ 2ذذذذذذذ 3ذذذذذذذ قيمة المتوسطات 
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ذتتسعل دم لةذك  فعوذمسعلرمليف ذمث سلفدم ذمثدم عي ذ مث ةرفي ذمثل ذلليطذلةث زمراذ طلي ع ذ  علعة
تجستتد رةيتتة التتوزارة تراثهتتا ومستتتقبمها مثلعع ذنوععلةذ)ذ(X3)ذمثفقععراذم ععةذمدنععهذ ي عع ذلقععدذفععةذ ذ نععد

ذمذذفعةذ ذاعذ (ذ0.712)ذ  يةرتذ لةنلرمق(ذ ل سل ىذ ل سطذ2.46(ذ ل سطذلسةل ذ)ذالمتوقع
 حذمثعع زمراذ اععذمذيععدلذ عععهذلفسععيدذمثرؤيعع ذثط ععذيمثفقععراذلةث سععل ىذمثرملعع ذ عع ذليععرذملا يعع ذمثنسععلي 

تذم ةذمف ةلذلقدذلقتذل دذللديعدذمثل فعوذملسعلرمليف ذم لذ  ذ سل ىذمثط  حذ لطع ةللةذمث سلقلعي 
(ذ اذمذيدلذ عهذم ذمث زمراذ لعدداذ0.66)ذ  يةرتذ لةنلرمق(ذ ل سل ىذفيدذ2.54 سطذلسةل ذ)

مثع زمراذذرسعىذل فلعة ذلضعال ذ ع ذيل ذمثل فوذملسلرمليف ذ ل  علذ ععهذلطليعتذمث طعطذمث  ضع   
مث زمراذمث مضل ذثدىذف ي ذ نلسل ذمث زمراذ ع ذذل ذرسةث  دذ مث فسداذ  ططلةذط يع ذ  ويراذمأل

ثلن يعععع ذذل لععععةراذ)ل طععععيطذ ل يععععزذذ ر  عععع ذمثعععع زمراذ كل لععععأ ععععاللذمللوععععةحذ نلععععةذ لععععرذنتععععراةذلعععع ذ
ذذذتثع زمراذل فلة ذملسلرمليفي مث(ذكلذاذمذي ل ذض  ذ سلدم  

 (2-3)جدولال

لمفقرات  االهميةمستوى و  االختالف عاملمو  المعياري االنحراف و الحسابي الوسطالتكرارات والنسب المئوية و  
  الخاصة ببعد تحديد التوجه االستراتيجي

ذ دمدذمثلةلرذلةل ل ةدذ عهذليةنة ذملسللةن إ  ذذالمصدر:

 

 

 

 
 

 االستراتيجيالخاصة ببعد تحديد التوجه  الفقرات
 ال اتفق محايد اتفق

بي
سا
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ط 
وس
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ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

الف 
الخت
ل ا
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م

مية 
اله
ى ا
ستو
م

 

 % ت % ت % ت

X1 تعمل الوزارة في الغالب على تطوير رؤية 
تستند على عملية فحص دقيق   إستراتيجية

 للبيئة الداخلية والخارجية .

52 59.8 28 32.2 7 8.0 
2.52 .6450 25.60 2 

X2  تشترك المستويات اإلدارية المكلفة في الوزارة
 وضع الرؤية اإلستراتيجية . بعملية 

58 66.7 20 23.0 9 10.3 
2.56 .6770 26.45 3 

X3 

 تجسد رؤية الوزارة تراثها ومستقبلها المتوقع .
51 58.6 25 28.7 11 12.6 

2.46 .7120 28.94 4 

X4 
 للعديد منتستخدم الرؤية بوصفها دليل عمل 

 الجوانب اإلستراتيجية للوزارة .
58 66.7 24 27.6 5 5.7 

2.61 .5980 22.91 1 

 الوسط العام
      

2.54 0.66 
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 ذذ:توظيف المقدرات الجوهرية والمحافظة عميهاذبعد .2

ذأذ ذ عيلة ذ مث لةلظ  ذل ظيقذمث قدرم ذمثف اري  ذلل د ذ ذمث ل عق   للسوذ ضل ذمثنلةىا
كادر وظيفي لدى الوزارة ذ) مثل ذنولةذ(X2)ذ عهذ ي  ذكةن ذ ندذمثفقراأ ذأ(ذ3-3مثفد لذ  ىذ)

ذ لةنلرمقذ  يةرتذ(ذ ل سل ىذ2.76(ذل سطذلسةل ذ)ذو مةهالت عممية وفنية جيدة فيدذفدم
 ذأ اذمذيدلذ عهذذ ا ي ذمثنسلي مثفقراذلةث سل ىذمل لذ  ذليرذمألليرذفةذ ذاذ ذذ(0.457)

ذمث لن    ذني ذيل ل ذلةث لةرم ذ مث لذة ذ ظيفيذم ذل لعبذكةدرذمث زمراذ ذذيلفعهذذثبذ  ذ اللذإذيمث لرا
ذ ذنسل  ذمث زمرا ذلة لالب ذمث ين  ذ وقذ فل   ذ ع ي ذذ ةثي نلةىا ذ ؤاال  ذذم  ذملكةدي يي    

 مثل ذذ(X3)ذدنهذ ي  ذلقدذفةذ ذ ندذمثفقراأ ةذأذدمذذ ظةىفلةذمثل ووي ذ مث لن   يأل كنلةذ  ذ
المةهالت العممية العالية في نشاطاتها الوظيفية  يتركز الوزارة عمى الموظفين ذو  )نولة
(ذمذذفةذ ذاذ ذ0.733  يةرت)ذ لةنلرمق(ذ ل سل ىذ ل سطذ2.37(ذ ل سطذلسةل ذ)الرئيسية

مثفقراذلةث سل ىذمثرمل ذ  ذليرذملا ي ذمثنسلي ذ اذمذيدلذ عهذم ذذلركيزذمث زمراذ عهذمث  ظفي ذ
تذم ةذ  ذمثط  حذم لل سل ىذكة ذث ظيفي ذمثرىيسي ذذ ذمث ؤاال ذمث ع ي ذمث ةثي ذل ذنتةطةللةذم

ذ) ذلسةل  ذ سط ذ ذ عيلة ذ مث لةلظ  ذمثف اري  ذمث قدرم  ذل ظيق ذل د ذلقت ذلقد (ذ2.56مف ةل
ذ ذفيد ذذ(0.61  يةرت)ذ لةنلرمق ل سل ى ذمث قدرم  ذمث زمرا ذم لالب ذ عه ذيدل مثف اري ذ اذم

ذت ظةىفلةذلكفةذاذمدمذ ةدراذ عهذل  ظفي ذ ل يزي ذذ ذ لرم ذ لن   ذ مث ل ثع ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 (3-3) جدولال

لمفقرات  االهميةمستوى و  االختالف عاملمو  المعياري االنحراف و الحسابي الوسطالتكرارات والنسب المئوية و 
 عميها  والمحافظة الجوهرية المقدرات توظيفببعد  الخاصة

 ملسللةن ذليةنة ذ عهذلةل ل ةدذمثلةلرذ دمدإذ  : المصدر

 :بشريالمال التطوير رأس ذبعد .3

م ذذ(4-3 للسعععوذمثفعععد لذر عععىذ)ذلينععع ذمثنلعععةىاذمث ل عقععع ذذلل عععدذلطععع يرذرأسذ عععةلذلتعععرت
تمزم الوزارة اغمب الموظفين لالشتراك في دورات  مثل ذنولةذ)(ذX3)م عهذ ي  ذكةن ذ ندذمثفقراذ

فيععدذفععدمذ لععةنلرمقذ(ذ ل سععل ىذ2.82(ذل سععطذلسععةل ذ)تدريبيتتة لتحستتين مهتتاراتهم وخبتتراتهم  
ليرذفعةذ ذاعذ ذمثفقعراذلةث سعل ىذمل لذ ع ذليعرذملا يع ذمثنسعلي ذ اعذمذيعدلذيذ(0.445  يةرتذ)

رمللىذ  لعرمللىذ يلفععهذذثعبذ  لىذثللسي ذ لعة عهذمال ةىذدي م ذمث زمراذلةثلدريوذك نورذمسةس ذ
ةوذمث  رلععع ذلععع ذمث فعععةل ذلكلسعععذلدريلععع ذ لط يريععع ذلعععرصذمث ععع ظفي ذيذ  ععع ذ عععاللذ عععن ل ضععع ح
تعقتد التوزارة متةتمرات ونتدوات  مثل ذنوعلةذ)ذ(X2)ذتذم ةذمدنهذ ي  ذلقدذفةذ ذ ندذمثفقرامث  لعف 

(ذ ل سعل ىذ ل سعطذ2.39 ل سطذلسةل ذ)(ذمتعددة لمناقشة أفكار الموظفين وتطوير مهاراتهم  
متذمثفقععراذلةث سععل ىذمثرملعع ذ عع ذليععرذملا يعع ذمثنسععلي ذذذ (ذمذذفععةذ ذاعع0.721  يععةرت)ذلععةنلرمق ذ

ذة ذ سعطلتعرتذ عيلعةذمثتذم ةذمف ةلذلقدذلقعتذل عدذلطع يرذرأسذ عةلذ سل ىذمثط  حذل سل ىذم لذ  
(ذ اعععععذمذيعععععدلذ ععععععهذمال عععععةىذمثععععع زمراذ0.59  يعععععةرت)ذ لعععععةنلرمق(ذ ل سعععععل ىذفيعععععدذ2.59)ذة ذلسعععععةلي

 
 

توظيف المقدرات الجوهرية ذالفقرات الخالصة ببعد 
 والمحافظة عميها

 ال اتفق محايد اتفق
بي
سا
الح
ط 
وس
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

الف 
الخت
ل ا
عام
م

مية 
اله
ى ا
ستو
م

 

 % ت % ت % ت

X1 
ل لعبذمث زمراذ  ظفي ذيل ل   ذلةث لرم ذ

ذمث ةثي ذتذ مث قدرم 
62 71.3 23 26.4 2 2.3 

2.69 .5130 19.07 2 

X2 
ثدىذمث زمراذكةدرذ ظيف ذذ ذ ؤاال ذ ع ي ذ

ذ لني ذفيداذت
67 77.0 19 21.8 1 1.1 

2.76 .4570 16.56 1 

X3 

لركزذمث زمراذ عهذمث  ظفي ذذ ذمث ؤاال ذ
مث ع ي ذمث ةثي ذل ذنتةطةللةذمث ظيفي ذ

ذمثرىيسي ذ

45 51.7 29 33.3 13 14.9 
2.37 .7330 30.93 4 

X4 
ل  لذمث زمراذ عهذل ليرذ نةخذلنظي  ذ الىىذ

ذث  ظفيلةذت
50 57.5 24 27.6 13 14.9 

2.43 .7410 30.49 3 

 0.61 2.56       الوسط العام
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مث  ععةرقذمثفديععداذ عع ذ ععاللذمتععرمكلىذذمث لععةرم ذ مث  ععلذ عععهذمكسععةللىذلععةث  ظفي ذمث ععة عي ذثععديلة
 ت دمدذند م ذ  رشذل صذ  لذمث زمراإذلضال ذ  لد رم ذلدريلي ذ

 (4-3)جدولال

 االهميةمستوى و  االختالف عاملمو  المعياري االنحراف و الحسابي الوسطالتكرارات والنسب المئوية و 
  بشري مال رأس تطوير  ببعد الخاصةلمفقرات 

 ملسللةن ذليةنة ذ عهذلةل ل ةدذمثلةلرذ دمدإذ  ذ:المصدر  

  :تعزيز ثقافة تنظيمية فاعمةذبعد .4

ذم (ذ5-3 للسعوذمثفعد لذر عىذ)لة عع ذذلنظي يع ذثقةلع ذل زيعزذمث ل عقع ذذلل عدذمثنلعةىاذلين 
 التفتوق تحقق التي المبادرات الوزارة ثقافة تدعم)ذنولةذ مثل ذ(X4)ذمثفقراذ ندذكةن ذ ي  ذم عه
يذ(0.645)ذ  يعةرتذ لعةنلرمقذ ل سعطذ ل سعل ى(ذ2.49)ذلسعةل ذ(ذل سعطاالنجتاز مستتويات في

 يععدلذ عععهذمال ععةىذمثعع زمراذذذيليععرذفععةذ ذاععذ ذمثفقععراذلةث سععل ىذمثثععةن ذ عع ذليععرذملا يعع ذمثنسععلي 
رذل ضعع حذ عع ذ عععاللذملنفعععةزيذمذذيلفعععهذاععذمذمأل عععذ سععل ية ذلعع ذمثلفععع تذللقععتذلةث لععةدرم ذمثلعع 

لضعال ذذيتع ةر)ذمث  ظعقذمث ثعةث ذ(مثف مىزذمثلع ذل نللعةذمثع زمراذثع ع ظفي ذمث ل يعزي ذسعن يةذذللع ذ
ذ نععدذفععةذ ذلقععدذ ي عع ذمدنععهذ ععةأذ.يعع ىذمثتععلةو لععةدراذمثتععلةوذمث لععدعذمثلعع ذلطعقلععةذمثعع زمراذذلعع ذذ عع 
 متابعتتة ثنتتاءأ المحستتوبة المختتاطر تحمتتل عمتتى التتوزارة ثقافتتة تشتتجع)ذنوععلةذمثلعع ذ(X3)مثفقععرا
مذذيذ(0.533)  يعععةرتذنلرمقة لعععذ ل سعععطذ ل سعععل ى(ذ2.14)لسعععةل ذ ل سعععطالرياديتتتة(  الفتتتر 

 
 
 تطوير رأس مال بشريذالفقرات الخاصة ببعد 

 ال اتفق محايد اتفق
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 % ت % ت % ت

X1 
لسة دذمث زمراذ  ظفيلةذ عهذلط يرذ لةرمللىذ

ذنل ذ سل رذت عهذ
59 67.8 26 29.9 2 2.3 

2.66 .5240 19.70 2 

X2 
ل قدذمث زمراذ ؤل رم ذ ند م ذ ل دداذث نة ت ذ

ذألكةرذمث  ظفي ذ لط يرذ لةرمللىذت
46 52.9 29 33.3 12 13.8 

2.39 .7210 30.17 4 

X3 
غعوذمث  ظفي ذثالتلرمبذل ذلعزىذمث زمراذم

ذ  لرمللىذتلدريلي ذثللسي ذ لةرمللىذذد رم 
73 83.9 12 13.8 2 2.3 

2.82 .4450 15.78 1 

X4 
ذاذمث  ظفي ذمثلةوعي ذ عهذلقديرم لكةلئذمث زمرذ

ذ ةثي ذل ذلق يىذمألدمذذمثسن تذت
49 56.3 30 34.5 8 9.2 

2.47 .6620 26.80 3 

       الوسط العام
2.59 0.59 
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ذلتعف ل ذمثع زمراذةأ ذثقفةذ ذاذ ذمثفقراذلةث سل ىذمل لذ  ذليرذملا ي ذمثنسلي ذ اذمذيدلذ عهذ
ذير ععهذمثععهذثكعع ذاععذمذمثلتععفي ذلذيمثريةديعع ذمثفععرصذ لةل عع ذثنععةذأذمث لسعع ل ذمث  ععةطرذلل ععلذ عععه

مفععع ذ مثقععع مني ذمث رذدىذاعععذمذمثلتعععفي ذلرلةلععع ذملفعععرمذم ذ سعسعععع ذ ععع ذطوعععمث سعععل ىذمث طعععع ويذإذذي
 تعزيتزذل عدذلقعتذلقعدذمف عةل ذذ عةأتذ ع ذ لةل ع ذمثفعرصذمث لةلع ذثعع زمرا مثل ذللعدذذ مثل عي ة ذمثنةلذا

 اعذمذ(ذ0.64)  يعةرتذ لعةنلرمقذفيعدذ ل سعل ى(ذ2,30)لسعةل ذ سطذذ عهذفاعمة تنظيمية ثقافة
فععلذألة ععع ذ مث لضعع ن ذمث لععةدرم ذمثلعع ذلطعقلععةذمثعع زمراذ عع ذذلنظي يعع ذم ععلالبذمثعع زمراذثقةلعع  يععدلذ عععه

ث  لعفع ذلةثل عة  ذثيعة ذم ة مثفذإ ة ع ذمثع رشمثنل ضذلةث م  ذمثثقةل ذ مثل   تذثع ع ظفي ذ ع ذ عاللذ
  رىت  ذمث زمرم ذمأل

 (5-3) جدولال

لمفقرات  االهميةمستوى و  االختالف عاملمو  المعياري االنحراف و الحسابي الوسطالتكرارات والنسب المئوية و 
ذذفاعمة تنظيمية ثقافة تعزيز ببعد الخاصة

ذملسللةن ذليةنة ذ عهذلةل ل ةدذمثلةلرذ دمدإذ  ذ:المصدر 

 

 
 

 
 

الفقرات الخالصة ببعد تعزيز ثقافة تنظيمية 
 فاعمة
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 % ت % ت % ت

X1 لتف ذثقةل ذمث زمراذ عهذمثلورقذ
ذ مسلقالثي ذتللري ذ

32 36.8 43 49.4 12 13.8 2.23 .6770 30.36 4 

X2 لد ىذثقةل ذمث زمراذمأللكةرذمثفديداذغيرذ
ذ  ث ل ذت

39 44.8 38 43.7 10 11.5 2.33 .6760 29.01 3 

X3 لتف ذثقةل ذمث زمراذ عهذلل لذمث  ةطرذ
مث لس ل ذإثنةذذ لةل  ذمثفرصذمثريةدي ذ

ذت
20 23.0 59 67.8 8 9.2 2.14 .5530 25.84 1 

X4 لد ىذثقةل ذمث زمراذمث لةدرم ذمثل ذللقتذ
ذمثلف تذل ذ سل ية ذملنفةزذت

50 57.5 30 34.5 7 8.0 2.49 .6450 25.90 2 

 الوسط العام
      

2.30 0.64 
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 :التأكيد عمى الممارسات األخالقيةذبعد .5
مثفععد لذر ععىذذ عع ذ ععالل ذذلينعع ذمثنلععةىاذمث ل عقعع ذذلل ععدذمثل كيععدذ عععهذمث  ةرسععة ذمأل ال يعع ذذ
تحث الوزارة العاممين عمتى التصترف  مثل ذنوعلةذ)ذ(X3)ذ ذم عهذ ي  ذكةن ذ ندذمثفقراأذ(3-6)

(ذ ل سعل ىذفيعدذفعدمذ لعةنلرمقذ  يعةرتذ2.89(ذل سعطذلسعةل ذ)وفقًا لالئحة السموك  التوظيفي  
 اعذمذيعدلذذ ععهذ ليعرذفعةذ ذاعذ ذمثفقعراذلةث سعل ىذمل لذ ع ذليعرذملا يع ذمثنسعلي ذيذ(0.321)

ذكلىذلعد رم ذمرذتعإ ذثبذ  ذ اللذ ظيف ذمث زمراذمث ة عي ذ عهذمثلورقذ لقة ذثالىل ذمثسع بذمثذلر
ذذذ(ذزماعع ذ مثتععفةلي ذلعع ذمث  ععلذملدمرتيذ)ذمثنلذ)ذ ععةن  ذمنضععلةطذ عع ظف ذمثد ثعع (لعع ذاععذمذمث فععةلذ ثعع

ذمثعهمثعد رم ذذ ذذللدقذمث زمراذ ع ذ عاللذاعذإذي(ذ مثكثيرذ  ذاذ ذمثد رم ية ذمث  لذملدمرت)م ال 
مكسعةللىذمث لعةرم ذذلضعالذ ع ذيل ريقذمث  ظعقذلعةثق مني ذ مثل عي عة ذمثلع ذل عصذمث  علذمثع ظيف 

م عةذمدنعهذ ي ع ذلقعدذفعةذ ذ نعدذمثفقعراذذت ذمث  لعقذ مللعرمىذسعسعع ذمث رمفع ل ذذمثل ة لذ  ذملدمرم
(X4)(ذ ل سعطذيعتزز االلتتزام بالستموك األخالقتيتقوم الوزارة بتطتوير نظتام مكافتأة  مثل ذنولةذ)ذ

مثفقععراذلةث سعععل ىذذذ ذذفععةذ ذاععإ(ذ0.758  يععةرت)ذلععةنلرمق ذ(ذ ل سععل ىذ ل سععطذ2.44لسععةل ذ)
مث كةلعةاذثعيسذلةث سعل ىذمث طعع وذ ع ذإسعلةىذ ذأ اعذمذيعدلذ ععهذذيمثرمل ذ  ذليرذملا ي ذمثنسعلي 

ث كةلععةاذمللعع ذمثلععةل ذمثنععةدراذ ذثععبذلسععلوذنععدراذ ععن ذميذفيععزذمث ععة عي ذ مثععللكىذلسععع كيةللىليععرذلل
تذم عةذةذسعيؤثرذلةثسععوذ ععهذ  علذمثع زمرا  عذيلقتفي ذ ععهذ سعل ىذمثد ثع لةوذلل عتذلسيةسة ذست ذ

 سععل ىذ(ذ ل2.67 سععطذلسععةل ذ)ذذهيععدذ عععهذمث  ةرسععة ذمأل ال يعع ذ عععمف ععةلذلقععدذلقععتذل ععدذمثل ك
 ت(0.53  يةرت)ذنلرمق لةفيدذ

 ععععهذ عععةذلقعععدىذمسعععلنلف ذمثدرمسععع ذلععع ملرذ  ةرسعععة ذمثقيعععةداذملسعععلرمليفي ذلععع ذ ركعععزذ زمراذذلنعععةذ ذذذذذ
مثل طععيطذ لنسععوذ لفة لعع ذلقععدذكععة ذل ععدذمثل كيععدذ عععهذمث  ةرسععة ذمل ال يعع ذملكثععرذلعع ملرذثععىذيعيععوذ
لطعععع يرذرأسذ ععععةلذلتععععرتذثععععىذل ظيععععقذمث قععععدرم ذمثف اريعععع ذ مث لةلظعععع ذ عيلععععةذثععععىذللديععععدذمثل فععععوذ

ذم يرم ذ مل لذل ملرم ذل زيزذثقةل ذلنظي ي ذلة ع تذملسلرمليف ذ ذ
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 (6-3)جدولال

لمفقرات  االهميةمستوى و  االختالف عاملمو  المعياري االنحراف و الحسابي الوسطالتكرارات والنسب المئوية و 
  األخالقية الممارسات عمى التأكيد ببعد الخاصة

ذملسللةن ذليةنة ذ عهذلةل ل ةدذمثلةلرذ دمدإذ  ذ:المصدر

ذالمخاطر التنظيمية(:دذاختبار الفرضية الرئيسة الثانية ) مدى توافر ابعا .ثانياً 

 :البيئي االضطراب بعد .1

ذ لغيعععرم ذل عععةدأذمثليىععع ذك لعععدذملضعععطرموذل عععدذم ل عععةدذلعععىذمثفرضععع ذمثللعععرذن ععع ذلألذ لقعععة
ذ ذمثلسعععععةل ذمث سعععععط(ذ7-3)ذمثفعععععد لذيظلعععععرذإذيذمثلنظي يععععع ذمث  عععععةطرذل لععععع رذمث عععععةصذمثدرمسععععع 

ذمثنلعععةىاذم ضعععل ذمذذيمتفةلعععة ذثلععععبذذمثنسعععلي ذ ملا يععع ذمل عععلالقذ  ة عععلذمث  يعععةرتذملنلعععرمق
 عمتى يتعتذر)ذنوعلةذ مثلع ذ(y3)ذمثفقعراذ نعدذكةنع ذ ي ع ذ ععهأذ أمثليىع ذذملضطرموذلل دذمث ل عق 
ذ لعةنلرمقذ قلع لذ ل سعل ى(ذ2.02)ذلسعةل ذ(ذل سعطالبيئيتة المتستارعة المتغيرات مسايرة الوزارة
 اعذمذي نع ذيذفةذ ذاعذ ذمثفقعراذلةث سعل ىذمثثةثعرذ ع ذليعرذملا يع ذمثنسعلي إذذذي(0.777)ذ  يةرت

م ذمثقعع مني ذلعع ذل ععضذملليععة ذ مثلعع ذذلضععال ذ عع  ذمثليىعع ذمثلعع ذل  ععلذللععةذمثعع زمراذغيععرذ سععلقراذلعع 
لودرذ  ذمثفلة ذمث عيةذل كللذ  ذ  لذمث زمراذنةايبذ  ذمث ض ذمل لوةدتذمثعذتذي عرذلعوذمثلععدذ

ذمثليىيعععع ذمث لغيععععرم ذمثعععع زمراذ عععع ذ سععععةيراذ عععع رذلععععؤدتذمثععععهذذل ععععذريذكععععلذاععععذ ذمأللعععع ذمث  عععع ذمثععععرما 

الفقرات الخاصة ببعد التأكيد عمى الممارسات 
 األخالقية

 ال اتفق محايد اتفق
بي
سا
الح
ط 
وس
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

الف 
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م
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اله
ى ا
ستو
م

 

 % ت % ت % ت

X1 يرذلؤكدذأادمقذمث زمراذ عهذللن ذمث  ةي
ذتمأل ال ي ذأثنةذذذمنفةزذمث  ل

68 78.2 16 18.4 3 3.4 2.75 .5110 18.58 2 

X2 ةييرذل  لذمث زمراذ عهذلنقي ذ للديرذ  
مثسع بذمأل ال  ذمسلنةدم ذإثهذمث د ال ذ

ذل ذللولذ عيلةذ  ذأولةوذمث وةث مث
55 63.2 30 34.5 2 2.3 2.61 .5360 20.54 3 

X3 ورقذ لقة ذللرذمث زمراذمث ة عي ذ عهذمثل
ذتثالىل ذمثسع بذمث ظيف 

77 88.5 10 11.5 -- -- 2.89 .3210 11.11 1 

X4 ي ززذذ كةل الق ىذمث زمراذللط يرذنظةىذ
ذتملثلزمىذلةثسع بذمأل ال  

52 59.8 21 24.1 14 16.1 2.44 .7580 31.07 4 

   0.53 2.67       الوسط العام
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 فيهتا تعمتل التتي البيئتة تتسم)ذنولةذ مثل ذ(y1)ذمثفقراذ ندذفةذ ذلقدذ ي  ذدنهأذ ةأ لسةر  يذمث
مذذ(0.679)  يعععةرتذ لععةنلرمقذضعع يقذ ل سععل ى(ذ1.80)ذلسعععةل ذ ل سععط(ذباالضتتطراب التتوزارة

ي  علذذ ذديع م ذمثع زمرايذ اعذمذي نع ذلع ا يع ذمثنسعلي ىذمثثةن ذ ع ذليعرذمألمثفقراذلةث سل ذذفةذ ذاذ 
ذمثليىععع ذ سعععطذملضعععطرموذل عععدذلقعععتذلقعععدذف عععةلإذ عععةأتذن  عععةذ عععةذ  لسعععةر  ضععع  ذليىععع ذ ضعععطرل ذ

 (ذذ0.76)  يةرتذ ل نلرمقذض يقذ ل سل ى(ذ1.99)ذلسةل 

 (7-3)جدولال

لمفقرات  االهميةمستوى و  االختالف عاملمو  المعياري االنحراف و الحسابي الوسطالتكرارات والنسب المئوية و 
 ببعد االضطراب البيئي  الخاصة

 ملسللةن ذليةنة ذ عهذلةل ل ةدذمثلةلرذ دمدإذ  ذ:المصدر 

 :التسمط في العملذبعد .2

ذ ي ع ذ عهأذ أ(ذ8-3 للسوذمثفد لذر ىذ)مث  لذذل ذمثلسعطذمث ل عق ذذلل دذمثنلةىاذلين ذذ
الهيكتتتل  هرميتتتة وفتتتق عمتتتى التتتوزارة فتتتي األوامتتتر تنستتتاب)ذنوعععلةذ مثلععع ذ(Y2)ذمثفقعععراذ نعععدذكةنععع 

فععةذ ذاععذ ذذإذذي(ذ0.671)ذ  يععةرتذ لععةنلرمقذفيععدذ ل سععل ى(ذ2.61)لسععةل ذ(ذل سععطالتنظيمتتي
ذ ععهذمثع زمراذلع ذمأل م عرذ اذمذيدلذ عهذمنسعيةلي  يمثفقراذلةث سل ىذمل لذ  ذليرذملا ي ذمثنسلي 

 
 
 االضطراب البيئيذالفقرات الخاصة ببعد

 ال اتفق محايد اتفق
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 % ت % ت % ت

Y1 
ل ذل  لذليلةذمث زمراذللسىذمثليى ذمث
ذتلةلضطرمو

13 14.9 44 50.6 30 34.5 
1.80 .6790 37.72 2 

Y2 
لتلدذمثليى ذمث ليط ذلةث زمراذلغيرم ذ

ذتيل ذرذمثللكىذللة ةطف ذ
36 41.4 36 41.4 15 17.2 

2.24 .7310 32.63 1 

Y3 
مث لغيرم ذراذيل ذرذ عهذمث زمراذ سةي

ذتمثليىي ذمث لسةر  
27 31.0 35 40.2 25 28.7 

2.02 .7770 38.47 3 

Y4 
لل رضذمث زمراذتلدمرذليىي ذلف تذ درمللةذ

ذتةللةذ عهذملسلفةل ذثعلكيقذ  لة م  كةني
22 25.3 33 37.9 32 36.8 

1.89 .7840 41.48 5 

Y5 
مثللكىذل فرية ذيو وذ عهذمث زمراذ

ذتمأللدمرذمثليىي 
31 35.6 27 31.0 29 33.3 

2.02 .8350 41.34 4 

       الوسط العام
1.99 0.76 
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مثلنظي ع ذ ملثلعزمىذلعةثق مني ذ مثل عي عة ذمثنةلعذاذمثعهذمللعرمىذسعسعع ذمث رمفع ذلع ذذمثليكعلذار يع ذ لت
 عمتتى يصتتعب)نوععلةذمثلعع  ذذ(y4)ذمثفقععراذ نععدذفععةذ ذلقععدذ ي عع ذدنععهأذ ععةأذ  ععلذمث  ةطلععة ذمثرسعع ي 

ذ  يععةرتذ لععةنلرمقذضعع يقذ ل سععل ى(ذ1.55)ذلسععةل ذ ل سععط(ذالعمتتل بمجريتتات التتتحكم التتوزارة
 اععذمذيععدلذ عععهذأ ذذمثفقععراذلةث سععل ىذمثرملعع ذ عع ذليععرذملا يعع ذمثنسععلي ذذمذذفععةذ ذاععذ ذ(0.695)

ذلع ذطمثلسعذل دذلقتذلقدذف ةلإذ ةأتذ  فريةلومثللكىذلةث  لذذ  لل لذن  ة ذ ةذ  ذمثقي دذانةثبذ
   .(0.72)  يةرتذ لةنلرمقذفيدذ ل سل ى(ذ2.06)ذة ذلسةليذة ذمث  لذ سط

 (8-3)جدولال

لمفقرات  االهميةمستوى و  االختالف عاملمو  المعياري االنحراف و الحسابي الوسطالتكرارات والنسب المئوية و  
 العمل في التسمط ببعد الخاصة

 ملسللةن ذليةنة ذ عهذلةل ل ةدذمثلةلرذإ دمدذ  : المصدر

 :االختالفات السموكيةذبعد .3
 عععهذأ ذأ(ذ9-3 للسعوذمثفععد لذر عىذ)لينع ذمثنلععةىاذمث ل عقع ذذلل ععدذمل لاللعة ذمثسععع كي ذ   

يقضتتي بعتتض المتتوظفين أوقتتاتهم بتتأمور بعيتتدة عتتن  مثلعع ذنوععلةذ)ذ(y4)ذ ي عع ذكةنعع ذ نععدذمثفقععرا
ذإذ(يذ0.772 ىذ قلعع لذ لععةنلرمقذ  يععةرتذ)(ذ ل سععل2.09(ذل سععطذلسععةل ذ)مقتضتتيات العمتتل 

 ذمثلعدرذاذمذي ن ذل  ذانةثبذن عذ يذفةذ ذاذ ذمثفقراذلةث سل ىذمل لذ  ذليرذملا ي ذمثنسلي 
يستتتخدم ) مثلعع ذنوععلةذ(y2)ذمثفقععرالقععدذفععةذ ذ نععدذدنععهذ ي عع ذأ ععةذأتذلعع ذم  ععة ذمث  ععلذ مثطة ععة 

 
 

 الفقرات الخاصة ببعد التسمط في العمل

 ال اتفق محايد اتفق
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 % ت % ت % ت

Y1 2 36.77 7390. 2.01 26.4 23 46.0 40 27.6 24ذتلت رذلقدرذ  ذمثلسعطذل ذمث زمرا 

Y2 لنسةوذمأل م رذل ذمث زمراذ عهذ لتذ
ذتار ي ذمثليكلذمثلنظي  

62 71.3 16 18.4 9 10.3 2.61 .6710 25.71 1 

Y3 يلىذمثرف عذإثهذمث ترلي ذ ندذأدمىبذ
مث ل ة ذمث  كع ذإثيبذ عهذنل ذ

ذت سرت
29 33.3 34 39.1 24 27.6 2.06 .7830 38.01 3 

Y4 يو وذ عهذمث زمراذمثللكىذل فرية ذ
ذتمث  ل

10 11.5 28 32.2 49 56.3 1.55 .6950 44.84 4 

 الوسط العام

      

2.06 0.72 
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(ذ ل سععل ىذ1.69(ذ ل سععطذلسععةل ذ)مصتتالحهم الشخصتتيةال نجتتاز بعتتض األفتتراد متتوارد التتوزارة 
مثفقععراذلةث سععل ىذمثثععةن ذ عع ذليععرذملا يعع ذذذ (ذمذذفععةذ ذاعع0.720لعع نلرمقذ  يععةرت)ضعع يقذ ذ
م عةذمف عةلذلقعدذلقعتذل عدذذتاذمذيدلذ عهذم ذ تعكع ذمسعلغاللذمللعرمدذث ع مردذمثع زمراذنعةدراذيمثنسلي 

 .(0.77سل ىذض يقذ ل نلرمقذ  يةرت)(ذ ل 1.84)ذة ذلسةليذة ذمل لاللة ذمثسع كي ذ سط

 (9-3)جدولال

لمفقرات  االهميةمستوى و  االختالف عاملمو  المعياري االنحراف و الحسابي الوسطالتكرارات والنسب المئوية و 
 السموكية  االختالفات ببعد الخاصة

 ملسللةن ذليةنة ذ عهذلةل ل ةدذمثلةلرذم دمدذ  : المصدر

 :رسميةال غير التنظيمات بعد .4

ذ أ(ذ01-3 للسععوذمثفععد لذر ععىذ)رسعع ي ذذغيععرذمثلنظي ععة ذمث ل عقعع ذذلل ععدذمثنلععةىاذلينعع 
 العمتل بشتان التوزارة فتي الجتدل متن حالتة وجتود)ذنوعلةذ مثل ذ(y4)ذمثفقراذ ندذكةن ذ ي  ذ عهأ

فعةذ ذاعذ ذذإذذي(0.800)ذ  يةرتذ لةنلرمقذ قل لذ ل سل ى(ذ2.01)ذلسةل ذ(ذل سطومتطمباته
لععال ذ عع ذاععذمذمثقليععلذيذ يععدلذذثععبذ عععهذ فعع دذمثفقععراذلةث سععل ىذمل لذ عع ذليععرذملا يعع ذمثنسععلي 

ذ مثلعععع ذ(y1)ذمثفقععععراذ نععععدذفععععةذ ذلقععععدذ ي عععع ذمدنععععهذم ععععةتذمث  ععععلدم لذلععععي ذمث عععع ظفي ذ  فععععة ي ذيلعععع
ذ ل سععل ى(ذ1.33)ذلسععةل ذ ل سععط(ذالتتوزارة فتتي الرستتمية غيتتر التنظيمتتات حركتتة تستتود)نوععلة

 
 

 االختالفات السموكيةذالخاصة ببعدالفقرات 

 ال اتفق محايد اتفق
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 % ت % ت % ت

Y1 يلىذلفة زذمتفرمذم ذمثرس ي ذل ذل ضذ
ذتمأللية ذثل تي ذمث وةث ذمثت وي 

22 25.3 26 29.9 39 44.8 1.80 .8190 45.50 4 

Y2 ل ضذمأللرمدذ  مردذمث زمراذلنفةزذيسل دىذ
ذت وةثللىذمثت وي 

13 14.9 34 39.1 40 46.0 1.69 .7200 42.60 2 

Y3 يلىذلغعيوذمث وعل ذمثت وي ذ عهذ
ذ وعل ذمث  لذذل ذمث زمراذت

18 20.7 31 35.6 38 43.7 1.77 .7730 43.67 3 

Y4 يقض ذل ضذمث  ظفي ذأ  ةللىذل   رذ
ذل يداذ  ذ قلضية ذمث  لت

30 34.5 35 40.2 22 25.3 2.09 .7720 36.94 1 

   0.77 1.84       الوسط العام
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مذذفعععةذ ذاعععوذمثفقعععراذلةث سعععل ىذمثثعععةن ذ ععع ذليعععرذملا يععع ذ(ذ0.584)  يعععةرتذ لعععةنلرمقذضععع يق
ذلقععتذلقعدذف ععةلإذ عةأتذثعلنظي عة ذمثغيععرذرسع ي د رذسعةىدذمتذ اعذمذيععدلذ ععهذ عدىذ فعع دذيذمثنسعلي 

   .(0.66)  يةرتذ لةنلرمقذض يقذ ل سل ى(ذ1.54)ذلسةل ذرس ي ذ سطذغيرذمثلنظي ة ذل د

 (11-3) جدولال

لمفقرات  االهميةمستوى و  االختالف عاملمو  المعياري االنحراف و الحسابي الوسطالتكرارات والنسب المئوية و  
 ببعد التنظيمات الغير رسمية الخاصة

 االستبانة بيانات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر

ذ عهذ ةذلقدىذذذذذ  عهذ ةذلقدىذ ض  ذمثفرضي ذمثرىيس ذمثثةني ذ مثل ذ فةداةذ)لل ملرذل ذذ لنةذ 
ذمث  ةطرذمثلنظي ي (ذ   ذ اللذرودذألل ةدذمث  ةطرذمثلنظي ي ذ مثل ذ مث نظ  ذمث لل ث ذمل ةد

(ذ2.06لقتذليلةذل دذمثلسعطذل ذمث  لذم عهذ ط راذ  ذلي ذملل ةدذ مثذتذلقتذ سطذلسةل ذ)
ذذ(تذ1.54ل ذلي ذسفلذمثل دذمل لذدرف ذ ط راذل دذمثلنظي ة ذمثغيرذرس ي ذل سطذلسةل ذ)

 

 

 

 

 
 
 التنظيمات غير رسميةذذالفقرات الخاصة ببعد

 ال اتفق محايد اتفق
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 % ت % ت % ت

Y1 
لس دذلرك ذمثلنظي ة ذغيرذمثرس ي ذ

ذل ذمث زمراذت
5 5.7 19 21.8 63 72.4 1.33 .5840 43.91 2 

Y2 
ل ةرسذمثلنظي ة ذغيرذمثرس ي ذمد مرذ

ذسعلي ذل ذمث زمراذت
7 8.0 18 20.7 62 71.3 1.37 .6310 46.06 4 

Y3 
انةبذ ف   ة ذغيرذمثرس ي ذلؤثرذل ذ

ذون ذمثقرمرم ذمتدمري ذت
7 8.0 23 26.4 57 65.5 1.43 .6400 44.76 3 

Y4 
ل ذمث زمراذلتة ذذمثفدل ف دذلةث ذ  ذ

ذمث  لذذ  لطعلةلوذت
28 32.2 32 36.8 27 31.0 2.01 .8000 39.80 1 

 الوسط العام
      

1.54 0.66 
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 المبحث الثاني
  متغيري الدراسةعالقة االرتباط بين  تحميل

 (المخاطر التنظيمية و ممارساتهاب االستراتيجيةالقيادة  )
 اختبار عالقة االرتباط بين متغيري الدراسة

(ذنلععةىاذ ععيىذ  ة ععلذملرللععةطذ)ليرسعع  (ذلععي ذ00-3يلضعع ذ عع ذ ععاللذ  طيععة ذمثفععد لذ)
ل ظيعععععقذمث قعععععدرم ذمثف اريععععع ذذ)للديعععععدذمثل فعععععوذملسعععععلرمليف يذل ةداعععععة د رذمثقيعععععةداذمتسعععععلرمليفي ذل
ل كيدذ ععهذمث  ةرسعة ذمثذيذل زيزذثقةل ذلنظي ي ذلة ع ذ ةلذلترتيمثسذم مث لةلظ ذ عيلةيذلط يرذرذ

ذذذفةذ ذنلةىاذللعيلذ ال ة ذملرللةطذك ةذي ل :إ مث  ةطرذمثلنظي ي ذذمأل ال ي ذ(
 
يوجتد ارتبتاط ذو داللتة معنويتة بتين مثلع ذلعنصذ ععهذ) ذذمثثةثثع  ذم للةرذلرضي ذمثللرذمثرىيسع ت0

(ذلعععمذ  ة ععلذملرللععةطذلععي ذد رذدور القيتتادة اإلستتتراتيجية و الحتتد متتن المختتاطر التنظيميتتة
**( نعععععدذ سعععععل ىذدلثععععع ذ0.543-)ي ذ ذمثلعععععدذ ععععع ذمث  عععععةطرذمثلنظي يععععع مثقيعععععةداذمتسعععععلرمليف

  ن يعع ذ  ععةذدلثعع ذذ  ذذذ اععذمذي نعع ذ فعع دذ ال عع ذمرللععةطذ كسععي ذ ذل سععل ىذذفيععد(ذ0.000)
ظي يع ذمث  عةطرذمثلنذمدىذذثعبذمثعهذمثلعدذ ع مثقيعةداذمتسعلرمليفي ذذ فع دذيدلذ عهذمنعوذكع عةذزمد

ذتمث زمراذمث لل ث ذ ركزل ذ
يوجتد ارتبتاط ذو داللتة معنويتة بتين بعتد فرضي ذمثفر ي ذمل ثهذ ذمثل ذلعنصذ ععهذ)مثم للةرذ ت2

(ذلععمذ  ة علذملرللعةطذلعي ذذل عدذالمختاطر التنظيميتةتحديد التوجته االستتراتيجي و الحتد متن 
**( نععععدذ سععععل ىذ0.463ذ-يف ذ ذمثلععععدذ عععع ذمث  ععععةطرذمثلنظي يعععع )للديععععدذمثل فععععوذملسععععلرمل

 اذمذي ن ذ فع دذ ال ع ذمرللعةطذ كسعي ذذ ل سعل ىذذفيعدذ ذذ ذدلثع ذ  ن يع ذذي(0.000دلث )
ل فعوذكعة ذانعةبذتذكع عةذأذيمثلنظي يع مثلعدذ ع ذمث  عةطرذل دذللديدذمثل فعوذملسعلرمليف ذ ذذلي 

ذذذتمث  ةطرذمثلنظي ي ذلدذذثبذ  ملسلرمليف ذثع زمراذمث لل ث ذ
يوجد ارتباط ذو داللة معنوية ما بين بعد )ذمثفر ي ذمثثةني ذ ذمثل ذلنصذ عهذفرضي مثم للةرذ .3

ذذذذذذلععععمذ ذذ(و الحتتتد متتتن المختتتاطر التنظيميتتتة عميهتتتا توظيتتتف المقتتتدرات الجوهريتتتة والمحافظتتتة
مثلععدذ عع ذمث  ععةطرذرم ذمثف اريعع ذ مث لةلظعع ذ عيلععةذ ذ  ة ععلذملرللععةطذلععي ذل ععدذل ظيععقذمث قععد

ي نععع ذ فععع دذ ال ععع ذمرللعععةطذذ اعععذمذ(ذ0.000 نعععدذ سعععل ىذدلثععع ذ)ذ)**ذ0.453-مثلنظي يععع ذ)
لدذسعيث قعدرم ذمثف اريع ذم ذل ظيقذم  ةذيدلذ عهذذيذ ذدلث ذ  ن ي  كسي ذ ل سل ىذفيدذ ذ

 .ظي ي   ذمث  ةطرذمثلن
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يوجتد ارتبتاط ذو داللتة معنويتة بتين بعتد فرضي ذمثفر يع ذمثثةثثع ذ ذمثلع ذلعنصذ ععهذ)مثم للةرذ ت4
(ذلعععمذ  ة ععلذملرللععةطذلععي ذل ععدذبشتتري و الحتتد متتن المختتاطر التنظيميتتةالمتتال التطتتوير رأس 
**(ذ نععدذ سععل ىذدلثعع ذذ0.312-)مث  ععةطرذمثلنظي يعع ذ عع ذلتععرتذ مثلععدمث ععةلذمثلطعع يرذرأسذ

ذ ذدلثع ذ  ن يع ذ  عةذيعدلذ ععهذي نع ذ فع دذ ال ع ذمرللعةطذل سعل ىذ قلع لذ ذذ اذمذي(0.003)
ذلف يلذد رذمث  مردذمثلتري ذيلدذ  ذمث  ةطرذمثلنظي ي تم ذ

يوجتتد ارتبتتاط ذو داللتتة معنويتتة بتتين بعتتد ) مثلعع ذلععنصذ عععهفرضععي ذمثفر يعع ذمثرمل عع ذمثذم للععةر ت5
ل عدذ(ذلععمذ  ة علذملرللعةطذلعي ذميتةتعزيز ثقافة تنظيميتة فاعمتة و الحتد متن المختاطر التنظي

**(ذ نعدذ سعل ىذدلثع ذ0.442-)ذمث  عةطرذمثلنظي يع ذ ع ذل زيزذثقةلع ذلنظي يع ذلة عع ذ مثلعد
ذ ذدلث ذ  ن ي ذ  ةذيدلذ ععهذم ذ ذذل سل ىذذفيد اذمذي ن ذ ف دذ ال  ذمرللةطذذي(0.003)

ذتلدذ  ذمث  ةطرذمثلنظي ي لةل ذلنظي ي ذلة ع ذل زيزذثق
يوجتتد ارتبتتاط ذو داللتتة معنويتتة بتتين بعتتد )لرضععي ذمثفر يعع ذمث ة سعع ذ مثلعع ذلععنصذ عععهم للععةرذ ت6

(ذلععمذ  ة علذملرللعةطذلعي ذالتنظيميتة تأكيد عمى الممارستات األخالقيتة والحتد متن المختاطرال
**(ذ نععدذ0.370-)ذمثلععدذ عع ذمث  ععةطرذمثلنظي يعع ل كيععدذ عععهذمث  ةرسععة ذمأل ال يعع ذ ذل ععدذمث

ذيذ ذدلثع ذ  ن يع  دذ ال  ذمرللعةطذل سعل ىذذ قلع لذ ذذمذي ن ذ ف اذي(0.000 سل ىذدلث ذ)
 تلدذ  ذمث  ةطرذمثلنظي ي ي  ةذيدلذ عهذم ذمثل كيدذ عهذمث  ةرسة ذمأل ال ي ذ

م للععةرذمثفرضععي ذمثرىيسعع ذمثثةثثعع ذملضعع ذمثنلععةىاذمثععهذ فعع دذ ال عع ذمرللععةطذ عع ذ ععاللذنلععةىاذللعيععلذذذ
 كسععي ذلععي ذمثقيععةداذملسععلرمليفي ذ مث  ععةطرذمثلنظي يعع تذم ععةذ عععهذ سععل ىذمثفرضععية ذمثفر يعع ذلقععدذ

 مث  عةطرذذمل عةدذم ذ  ةرسعة ذثعقيعةداذملسعلرمليفي ذذلعي ذ لفة ل ذل ذدرفة ذملرللةطكةن ذمثنلةىاذ
)للديعععدذمثل فعععوذملسعععلرمليف يذل ظيعععقذمثلنظي يععع ذنعععذكراةذلعععدذذ ععع ذمكثعععرذمرللعععةطذمثعععهذمدنعععهذمرللعععةطذ

مث قععععدرم ذمثف اريعععع ذ مث لةلظعععع ذ عيلععععةيذل زيععععزذثقةلعععع ذلنظي يعععع ذلة ععععع يذمثل كيععععدذ عععععهذمث  ةرسععععة ذ
ذمل ال ي يذلط يرذرأسذ ةلذلترت(
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 (11-3) جدولال

ذدور القيادة اإلستراتيجية و المخاطر التنظيميةذذبعادأيبين االرتباطات بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر دمدذمثلةلإ  ذذالمصدر:              

 

 

 

 

 المخاطر التنظيمية
قيمة االرتباط 

 ومستوى الدالله
 دور القيادة اإلستراتيجيةذابعاد 

 ملرللةط **0.463ذ-ذذذذذذذذذذذذ
 للديدذمثل فوذملسلرمليف 

ذ0.000 Sig 

  ل ظيقذمث قدرم ذمثف اري ذ مث لةلظ  ملرللةط **ذذ0.453-

ذ0.000  عيلة Sig 

 ملرللةط **ذ0.312-
 لترتمث ةلذمثلط يرذرأسذ

0.003 Sig 

 ملرللةط **ذ0.442-
 ل زيزذثقةل ذلنظي ي ذلة ع 

ذ0.000 Sig 

 ملرللةط **0.370-
 مثل كيدذ عهذمث  ةرسة ذمأل ال ي 

ذ0.000 Sig 

 ملرللةط **0.543-
 د رذمثقيةداذمتسلرمليفي 

ذ0.000 Sig 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 المبحث الثالث
 ر بين متغيرات الدراسةثاأل اختبار 

 كةنيع ذإلرضية ذمثل ثيرذمثل ذلعدداةذمثللعرتذثغعرضذللديعدذذلة للةري لصذاذمذمث للرذ
 يوجتد تتأثير ذو داللتة معنويتةمثلكىذ عيلةذلةثقل لذأ ذمثرلضتذمذذكةن ذلرضعي ذمثلع ثيرذمثرىيسع ذ)ذ

تذإذذسععيلىذمثللععرتذ نلععةذ(بعتتاد دور القيتتادة اإلستتتراتيجية فتتي الحتتد متتن المختتاطر التنظيميتتةأألثتتر 
ذ لقةذث  ةدث ذملنلدمرذمث ط ذمثلسيطذتذكةألل :ذذ

ذY=ذ a+β1X1+ei 
(ذاع ذY ذاعذ ذمث ال ع ذل نع ذمث  عةطرذمثلنظي يع ذ)ذي قدمرذمثثةل ذConstant(ذaل ثلذ) ذ

 عةذلقعديرم ذاعذ ذمثقعيىذ ذأX1,X2,X3 X4,X5) دمث ذثعقي  ذمثلقيقي ذألل ةدذد رذمثقيةداذمتسلرمليفي ذ)
(ذذث عع ظف ذديعع م ذمثعع زمراذ87 ؤتععرمللةذمتلوععةىي ذلقععدذلسععل ذ عععهذ سععل ىذ ينعع ذمثللععرذمثلةثغعع ذ)

  ذسيلىذللعيلذ سل ية ذمثل ثيرذلي ذمث لغيرم ذكةألل :ذذ يمث لل ث 
 (ذتظلةرذمثنلةىا02-3م سل د  ذمث ؤترم ذمتلوةىي ذمث لين ذل ذمثفد لذ)

 
   :الرابعةاختبار الفرضية الرئيسية  .اوال

يوجتد تتأثير ذو داللتتة منوعوذملال عةىذ ععهذم للعةرذمثفرضعي ذ مثلع ذنوعع ذ ععهذ ةيع ل ذ)
(ذي ضع ذ02-3(تذ مثفد ل)القيادة اإلستراتيجية و الحد من المخاطر التنظيميةمعنوية بين دور 

تذ لفر ع ذ(Yيعةداذملسعلرمليفي ذ)تذثغعرضذلقعديرذمثعرذمل عةدذمثقةىاذلقديرذملنلدمرذمث ط ذمثلسعيطنل
ذنلةذمثفرضية ذمثفر ي ذمللي : 

بين دور القيادة يوجد تأثير ذو داللة معنوية مثل ذنو ذ عهذ ةي ل ذ) ذفرضي ذمث أل للةرذ
لذملنلدمرذمث ط ذن  ذأذذسيلىذمثللعيلذ لتذإ ية و الحد من المخاطر التنظيمية(اإلستراتيج

ذ: ل مثلسيطذ ك ةذي

Y= a + β (X) ذ
Y= 3.555 - 0.671 (X) 

ذ
ذ ذ)أت ذ  ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذFلعغ ذ ي   ذل ذمثلد ذ ذمتسلرمليفي  ذلي ذد رذمثقيةدا ذمث لس ل  )
(ذ0.05(ذ ندذ سل ىذدلث ذ)3.94(ذمثفد ثي ذمثلةثغ ذ)Fمكلرذ  ذمثقي  ذ)(ذتذ ا ذ562ت35)

 اذمذي ن ذ ف دذل ثيرذذ ذدلث ذ  ن ي ذذثد رذمثقيةداذمتسلرمليفي ذذذي عيوذنقللذمثفرضي ذ لنةذ ذ
ذذ.%(95%(ذأتذلدرف ذثق ذ)5ل ذمثلدذ  ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذ ندذ سل ىذدلث ذ)
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 ذد رذمثقيةداذمتسعلرمليفي ذذ (ذيلض ذل0.295(ذمثلةثغ ذ)²Rيدذ)  ذ اللذ ي  ذ  ة لذمثللد ذوتذ
 ععةذمثنسععل ذمثلة يعع ذيذأ ذمثلعع ذللععدذ عع ذمث  ععةطرذمثلنظي يعع %(ذ عع ذمث لغيععرم30فسععرذ ةنسععللوذ)ي

ذ رىذغيرذدم ع ذل ذمن  ذلذمثللرتذأ لغيرم ذث%(ذلةل  ذ70) مثلةثغ 
د رذذمثلغيعععرذلععع (ذلعععة ذ0.671-(ذمثلعععةثمذ)β) ععع ذ عععاللذ ي ععع ذ  ة عععلذمث يعععلذمثلعععدتيلضععع ذ ذلتذ

يعع ذمث ليطعع ذمثقيععةداذمتسععلرمليفي ذذل قععدمرذ لععداذ ملععداذسععيؤدتذإثععهذمثلععدذ عع ذمث  ععةطرذمثلنظي 
 ذذت%(67.1لةث زمراذلنسل ذ)

ذ ذمثثةل دت ذل a)لعغ ذ ي   ذمتسلرمليفي ذذد رذيك  ذ ند ةذل  نهذ(ي3.555مث  ةدث )ذ( مثقيةدا
ذقلذ  ذاذ ذمثقي  تلثعوفرذلة ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذث ذ سة ية ذ

 اختبار الفرضية الفرعية  االولى   .1
ذ         ذمث أل للةر ذ) ذ ةي ل  ذنو ذ عه ذمثل  يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين بعد فرضي 

ذتحديد التوجه االستراتيجي في  الحد من المخاطر التنظيمية (  ذ لت ذمثللعيل لذن  ذأسيلى
ذ: ل مث ط ذمثلسيطذ ك ةذيملنلدمرذ

Y= a + β (X) ذ
Y= 2.859 - 0.395 (X) 

ذ
تحديتتتد التوجتتته االستتتتراتيجي فتتتي الحتتتد متتتن المختتتاطر ذبتتتين بعتتتد(ذمث لسععع ل ذFلعغععع ذ ي ععع ذ) تذأ

(ذ نعععدذ سعععل ىذ3.94(ذمثفد ثيععع ذمثلةثغععع ذ)Fكلعععرذ ععع ذمثقي ععع ذ)أتذ اععع ذ(23.154)التنظيميتتتة 
ي فععدذلعع ثيرذذ ذدلثعع ذ  ن يعع ذذثل ععدذمنععوذ عيععوذنقلععلذمثفرضععي ذ اععذمذي نعع ذذ(ذ لنععةذ ذ0.05دلثعع ذ)

%(ذأتذ5للديععدذمثل فععوذملسععلرمليف ذلعع ذذمثلععدذ عع ذمث  ععةطرذمثلنظي يعع ذ نععدذ سععل ىذدلثعع ذ)
ذذذ.%(95لدرف ذثق ذ)

 ذل عععدذللديععععدذمثل فععععوذ (ذيلضعععع ذلعععع0.214(ذمثلةثغععع ذ)²R ععع ذ ععععاللذ ي ععع ذ  ة ععععلذمثللديععععدذ) ذ تذو
 ععةذأذي%(ذ عع ذمث لغيععرم ذمثلعع ذللععدذ عع ذمث  ععةطرذمثلنظي يعع 21 ةنسععللوذ)ملسععلرمليف ذيفسععرذ

ذن  ذلذمثللرتذأ رىذغيرذدم ع ذل ذأ لغيرم ذثلةل  ذل%(ذ79مثنسل ذمثلة ي ذ مثلةثغ ذذ)
ل ععدذذمثلغيععرذلعع (ذلععة ذ0.395-(ذمثلععةثمذ)β ذيلضعع ذ عع ذ ععاللذ ي عع ذ  ة ععلذمث يععلذمثلععدتذذ) تذ 

 ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذلنسل ذ ملداذسيؤدتذإثهذمثلدذ للديدذمثل فوذملسلرمليف ذل قدمرذ لداذ
 ذذت%(39.5)
(يذل  نععععهذ نععععد ةذيكعععع  ذل ععععدذللديععععدذمثل فععععوذ2.859(ذلعععع ذمث  ةدثعععع ذ)aلعغعععع ذ ي عععع ذمثثةلعععع ذ) تذر

 ملسلرمليف ذ سة ية ذثعوفرذلة ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذث ذلقلذ  ذاذ ذمثقي  ت
ذ
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   :اختبار الفرضية الفرعية  الثانية .2
يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد توظيف  ةي ل ذ)ذفرضي ذمثل ذنو ذ عهمث أل للةرذذ

ذمثللعيلذ لتذذمذذا في الحد من المخاطر التنظيمية(المقدرات الجوهرية والمحافظة عميه سيلى
 : ل لذملنلدمرذمث ط ذمثلسيطذ ك ةذين  ذأ

Y= a + β (X) ذ
Y= 2.940  -0.423 (X) 

ذ
ل ظيععقذمث قععدرم ذمثف اريعع ذ مث لةلظعع ذ عيلععةذلعع ذمثلععدذ عع ذ(ذمث لسعع ل ذثل ععدذFلعغعع ذ ي عع ذ) تذأ

(ذ نععدذ3.94(ذمثفد ثيعع ذمثلةثغعع ذ)Fكلععرذ عع ذمثقي عع ذ)أتذ اعع ذ(21.978مث  ععةطرذمثلنظي يعع ذ)
 عيععوذنقلععلذمثفرضععي ذ اععذمذي نعع ذ فعع دذلعع ثيرذذ ذدلثعع ذ  ن يعع ذذذ(ذ لنععةذ ذ0.05 سععل ىذدلثعع ذ)

ثل عععدذل ظيعععقذمث قعععدرم ذمثف اريععع ذ مث لةلظععع ذ عيلعععةذلععع ذمثلعععدذ ععع ذمث  عععةطرذمثلنظي يععع ذ نعععدذ
ذذذ.%(95%(ذأتذلدرف ذثق ذ)5 سل ىذدلث ذ)

(ذيلضعع ذلععة ذل ععدذل ظيععقذمث قععدرم ذ0.205(ذمثلةثغعع ذ)²R عع ذ ععاللذ ي عع ذ  ة ععلذمثللديععدذ) ذذ تذو
%(ذ عع ذمث لغيعععرم ذمثلععع ذللعععدذ ععع ذمث  عععةطرذ21ريعع ذ مث لةلظععع ذ عيلعععةذيفسعععرذ ةنسعععللوذ)مثف ا

ن ع ذلذأ عرىذغيعرذدم عع ذلع ذأ لغيعرم ذثلةل ع ذل%(ذ79 ةذمثنسل ذمثلة ي ذ مثلةثغ ذذ)أمثلنظي ي ذ
ذمثللرتذ

ل ععدذذمثلغيععرذلعع (ذلععة ذ0.423-(ذمثلععةثمذ)βيلضعع ذ عع ذ ععاللذ ي عع ذ  ة ععلذمث يععلذمثلععدتذذ) ذ تذل
 ذل ظيعععقذمث قعععدرم ذمثف اريععع ذ مث لةلظععع ذ عيلعععةذل قعععدمرذ لعععداذ ملعععداذسعععيؤدتذإثعععهذمثلعععدذ ععع

 ذذت%(42.3مث  ةطرذمثلنظي ي ذلنسل ذ)
(يذل  نععهذ نععد ةذيكعع  ذل ععدذل ظيععقذمث قععدرم ذ2.940(ذلعع ذمث  ةدثعع ذ)aلعغعع ذ ي عع ذمثثةلعع ذ) تذح

 ث ذلقلذ  ذاذ ذمثقي  تمثف اري ذ مث لةلظ ذ عيلةذ سة ية ذثعوفرذلة ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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   :اختبار الفرضية الفرعية  الثالثة .3
يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد تطوير ي ل ذ)ذفرضي ذمثل ذنو ذ عهذ ةمثذ ل للةر

ذمذذسيلىذمثللعيلذ لتذن  ذلذملنلدمرذمث ط رأس مال بشري في الحد من المخاطر التنظيمية( 
ذ: ل مثلسيطذ ك ةذي

Y= a + β (X) ذ
Y= 2.699-0.326 (X) 

ذ
لتععرتذلعع ذمثلععدذ عع ذمث  ععةطرذمثلنظي يعع ذمث ععةلذمث(ذمث لسعع ل ذثل ععدذلطعع يرذرأسذFلعغعع ذ ي عع ذ) تأذ

(ذ0.05(ذ نعدذ سعل ىذدلثع ذ)3.94(ذمثفد ثيع ذمثلةثغع ذ)Fكلرذ  ذمثقي  ذ)أ(ذتذ ا ذ9.163)
 ععةلذمث عيععوذنقلععلذمثفرضععي ذ اععذمذي نعع ذ فعع دذلعع ثيرذذ ذدلثعع ذ  ن يعع ذذثل ععدذلطعع يرذرأسذذ لنععةذ ذ

ذذذ.%(95%(ذأتذلدرف ذثق ذ)5لترتذل ذمثلدذ  ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذ ندذ سل ىذدلث ذ)مث
 عةلذمث ذل عدذلطع يرذرأسذ (ذيلضع ذلع0.097(ذمثلةثغع ذ)²R ذ  ذ اللذ ي  ذ  ة لذمثللديعدذ) توذ

%(ذ عع ذمث لغيععرم ذمثلعع ذللععدذ عع ذمث  ععةطرذمثلنظي يعع ذم ععةذمثنسععل ذ10لتععرتذيفسععرذ ةنسععللوذ)مث
ذ لغيرم ذم رىذغيرذدم ع ذل ذمن  ذلذمثللرتذثلةل  ذل%(ذ90مثلة ي ذ مثلةثغ ذذ)

ل ععدذذمثلغيععرذلعع (ذلععة ذ0.326-(ذمثلععةثمذ)β ذيلضعع ذ عع ذ ععاللذ ي عع ذ  ة ععلذمث يععلذمثلععدتذذ) تلذ
إثهذمثلدذ  ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذلنسل ذلترتذل قدمرذ لداذ ملداذسيؤدتذمث ةلذمثلط يرذرأسذ

 ذذ%(ذت32.6)
 ععةلذمث(يذل  نععهذ نععد ةذيكعع  ذل ععدذلطعع يرذرأسذ2.699(ذلعع ذمث  ةدثعع ذ)aلعغعع ذ ي عع ذمثثةلعع ذ) تدذ

 لترتذ سة ية ذثعوفرذلة ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذث ذلقلذ  ذاذ ذمثقي  تمث
ذ

   :اختبار الفرضية الفرعية  الرابعة .4
 يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد تعزيز ثقافةنو ذ عهذ ةي ل ذ)فرضي ذمثل ذمثذ ل للةرذذ    

لذملنلدمرذمث ط ذن  ذأذذسيلىذمثللعيلذ لتذإتنظيمية فاعمة  في الحد من المخاطر التنظيمية( 
 : ل مثلسيطذ ك ةذي

Y= a + β (X) ذ
Y= 2.699-0.366 (X) 

ذ
مثلعدذ ع ذمث  عةطرذمثلنظي يع ذ(ذمث لس ل ذثل عدذل زيعزذثقةلع ذلنظي يع ذلة عع ذلع ذFلعغ ذ ي  ذ) تأذ

(ذ نعععععدذ سعععععل ىذدلثععععع ذ3.94(ذمثفد ثيععععع ذمثلةثغععععع ذ)F(ذتذ اععععع ذمكلعععععرذ ععععع ذمثقي ععععع ذ)20.612)
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 اععذمذي نعع ذ فعع دذلعع ثيرذذ ذدلثعع ذ  ن يعع ذذثل ععدذل زيععزذذي عيععوذنقلععلذمثفرضععي ذ(ذ لنععةذ ذ0.05)
لدرفعع ذ%(ذأتذ5ثقةلعع ذلنظي يعع ذلة ععع ذذلعع ذمثلععدذ عع ذمث  ععةطرذمثلنظي يعع ذ نععدذ سععل ىذدلثعع ذ)

ذذذ.%(95ثق ذ)
(ذيلض ذلة ذل دذل زيعزذثقةلع ذلنظي يع ذ0.195(ذمثلةثغ ذ)²R  ذ اللذ ي  ذ  ة لذمثللديدذ) ذ توذ

 ععةذمثنسعععل ذأ%(ذ عع ذمث لغيععرم ذمثلعع ذللععدذ عع ذمث  ععةطرذمثلنظي يعع ذ20)ذفععةذذل ةنسععللولة ععع ذ
ذن  ذلذمثللرتذأ رىذغيرذدم ع ذل ذأ لغيرم ذثلةل  ذل%(ذ80مثلة ي ذ مثلةثغ ذذ)

ل عععدذذمثلغيعععرذلععع (ذلعععة ذ0.366-(ذمثلعععةثمذ)β) ععع ذ عععاللذ ي ععع ذ  ة عععلذمث يعععلذمثلعععدتذيلضععع ذ ذ تلذ
ل زيععزذثقةلعع ذلنظي يعع ذلة ععع ذل قععدمرذ لععداذ ملععداذسععيؤدتذإثععهذمثلععدذ عع ذمث  ععةطرذمثلنظي يعع ذ

ذذذت%(36.6لنسل ذ)
(يذل  نهذ ند ةذيك  ذل عدذل زيعزذثقةلع ذلنظي يع ذ2.699(ذل ذمث  ةدث ذ)aلعغ ذ ي  ذمثثةل ذ) تدذ

 تمثلنظي ي ذث ذلقلذ  ذاذ ذمثقي  ذلة ع ذ سة ية ذثعوفرذلة ذمث  ةطر
 

 اختبار الفرضية الفرعية  الرابعة  ذ .5
ذمثل ذنو ذ عهذ ةي ل ذ)ذ ل للةر   يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد التأكيد لرضي 

ذعمى الممارسات األخالقية في الحد من المخاطر التنظيمية(  ذ لت ذمثللعيل ذسيلى لذن  ذأمذ
ذ: ل ملنلدمرذمث ط ذمثلسيطذ ك ةذي

Y= a + β (X) ذ
Y= 2.938-0.405 (X) 

ذ
(ذمث لسععع ل ذثل عععدذمثل كيعععدذ ععععهذمث  ةرسعععة ذمأل ال يععع ذلععع ذمثلعععدذ ععع ذمث  عععةطرذFلعغععع ذ ي ععع ذ) تأذ

(ذ ندذ سعل ىذدلثع ذ3.94(ذمثفد ثي ذمثلةثغ ذ)Fكلرذ  ذمثقي  ذ)أ(ذتذ ا ذ13.478مثلنظي ي ذ)
 عيوذنقللذمثفرضي ذ اعذمذي نع ذ فع دذلع ثيرذذ ذدلثع ذ  ن يع ذذثل عدذمثل كيعدذ ععهذذ(ذ لنةذ ذ0.05)

%(ذأتذلدرفع ذثقع ذ5مث  ةرسة ذمأل ال ي ذل ذمثلدذ  ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذ ندذ سل ىذدلثع ذ)
ذذذ.%(95)

 ذل ععدذمثل كيععدذ عععهذ (ذيلضعع ذلعع0.137(ذمثلةثغعع ذ)²R ذ عع ذ ععاللذ ي عع ذ  ة ععلذمثللديععدذ) توذ
%(ذ ع ذمث لغيعرم ذمثلع ذللعدذ ع ذمث  عةطرذمثلنظي يع ذ14مأل ال ي ذيفسعرذ ةنسعللوذ)مث  ةرسة ذ

ذن  ذلذمثللرتذأ لغيرم ذم رىذغيرذدم ع ذل ذثلةل  ذل%(ذ86 ةذمثنسل ذمثلة ي ذ مثلةثغ ذذ)أ
ل عععدذذمثلغيعععرذلععع (ذلعععة ذ0.405-(ذمثلعععةثمذ)β) ععع ذ عععاللذ ي ععع ذ  ة عععلذمث يعععلذمثلعععدتذيلضععع ذ ذذ تلذ

 ذمث  عةطرذفة ع ذل قعدمرذ لعداذ ملعداذسعيؤدتذإثعهذمثلعدذ عمثمثل كيدذ عهذمث  ةرسة ذمأل ال ي ذذ
ذذذت%(40.5مثلنظي ي ذلنسل ذ)
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(يذل  نعععععهذ نعععععد ةذيكععععع  ذل عععععدذمثل كيعععععدذ ععععععهذ2.938(ذلععععع ذمث  ةدثععععع ذ)aلعغععععع ذ ي ععععع ذمثثةلععععع ذ) تدذ
 اذ ذمثقي  تذ ذمث  ةطرذمثلنظي ي ذث ذلقلذ  إمث  ةرسة ذمأل ال ي ذ سة ية ذثعوفرذل

 

 (  12-3جذول )ال

ذالحنظُمُة المخاطر اإلسحراجُجُة فٍ القُادة دورابعاد  جحلُل

ذ:ذ  ذإ دمدذمثلةلرالمصدر
ذ

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 القُادة دور إبعاد 

 اإلسحراجُجُة

المحغُر 

 المعحمذ

(R
2
) 

معامل 

 الححذَذ

قُمة 

معامل 

المُل 

 (a) الثابث

قُمة 

معامل 

المُل 

 (βالحذٌ )

 (F)قُمة 

 المحسىبة
Sig الذاللة 

 االسحراجُجٍ الحىجه جحذَذ

 المخاطر

 الحنظُمُة

 معنىٌ 0.000 23.154 0.395- 2.859 0.214

 الجىهرَة المقذرات جىظُف

  والمحافظة

 علُها

 معنىٌ 0.000 21.978 0.423- 2.940 0.205

 معنىٌ 0.003 9.163 0.326- 2.699 0.097 بشرٌ مال رأس جطىَر

 معنىٌ 0.000 20.612 0.366- 2.699 0.195 فاعلة جنظُمُة ثقافة جعزَز

 الممارسات علً الحأكُذ

 األخالقُة
 معنىٌ 0.000 13.478 0.405- 2.938 0.137

 معنىٌ 0.000 35.562 0.671- 3.555 0.295 اإلسحراجُجُة القُادة دور
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   :الرابعةاختبار الفرضية الرئيسية .ثالثا
في الحد من المخاطر  مجتمعةبعاد دور القيادة اإلستراتيجية أاختبار وتحميل تأثير 

ذالتنظيمية
ذمثلكععىذ كةنيعع إذللديععدذثغععرضتذاةذمثللععرلععددذمثلعع ذمثلعع ثيرذلرضععية ذلة للععةرمثفةنععوذذاععذمذي ععلص
 ة الخامستتة والتتتي تتتن  عمتتى )يوجتتدالرئيستت التتتأثيرذلرضععي ذكةنعع مذذتذمثععرلضذأ ذلععةثقل لذ عيلععة
ذذذذذ(ذالتنظيميتتة المختتاطر متتن الحتتد فتتي اإلستتتراتيجية القيتتادة دور البعتتاد معنويتتة داللتتة ذو تتتأثير

 :ذذ  عهذمثنل ذملل تذمث ل دد ث ط مذملنلدمرذث  ةدث ذ لقةذ نلةذمثللرتذسيلىذإذ

 =Y  a +β1X1+ β 2X2+ β 3X3+ β 4X4+ β 5X5 
 

دالية  ي( هيY) الحنظُمُاة المخااطرن أمقدار الثابت و هذه العالقة تعنيي  Constant( aو تمثل )

اعذ ذمثقعيىذ ذ( وتقيدرزا   X4, X5,X3,X2,X1) اإلساحراجُجُة القُاادة دور البعادللقيمة الحقيقية 
 ذسععيلىذللعيععلذذلععردم ذ (ذ87 ؤتععرمللةذمتلوععةىي ذلقععدذلسععل ذ عععهذ سععل ىذ ينعع ذمثللععرذمثلةثغعع ذ)

 :ذذ  عهذمثنل ذملل  سل ية ذمثل ثيرذلي ذمث لغيرم ذ

 =Y  

   3.432-0.187X1-0.179X2-0.046X3-0.153X4-0.065X5 
 

 (13-3جدول ) ال
 نتائج تأثير بين البعاد دور القيادة اإلستراتيجية في المخاطر التنظيمية باستعمال االنحدار الخطي المتعدد

ذ  ذإ دمدذمثلةلرذلةل ل ةدذ عهذمث  ةدل ذمللوةىي ذالمصدر :
 فاعلة( تنظيمية ثقافة تعزيز, االستراتيجي التوجه المتغيرات المعنوية )تحديد

 الممارسىات على  التأكيد بشري, مال رأس تطوير عليها, والمحافظة الجوهرية المقدرات المتغيرات غير معنوية)توظيف
ذاألخالقية(
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 االنمىرج كامال البعاد

 القُادة دور

 فٍ اإلسحراجُجُة

  الحنظُمُة المخاطر

3.432 -0.187 -0.179 -0.046 -0.153 -0.065 0.305 7.118 0.000 

ز
ثي
تأ
د 
ج
رو

 

االنمىرج  النهائٍ 

 بأسحعمال

Stepwise 

 

3.084 -0.274 -- -- -0.231 -- 0.272 15.677 0.000 

ز
ثي
تأ
د 
ج
رو
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ذ: ةي ل (ذ03-3ذ)ذمثفد لذ  ذ يلض 
ذمثفد ثي (ذF)ذمثقي  ذ  ذكلرأذ ا تذ(7.118)ذلعغ ذمث قدراذن  ذلثألذمث لس ل (ذF)ذ ي  ذأ ذ تأذ

ذي فععد)ذمنععوذي نعع ذ اععذمذيمثفرضععي ذلقلععلذ عيععوذ لنععةذ ذذ(0.05)ذدلثعع ذ سععل ىذ نععد(ذ2.31)ذمثلةثغعع 
ذذمثلنظي ي (ذمث  ةطرذ  ذمثلدذل ذمتسلرمليفي ذمثقيةداذد رذلل ةدذلي ذ ةذ  ن ي ذدلث ذذ ذلةثير

 %(ت95)ذثق ذلدرف ذأت%(ذ5) ندذ سل ىذدلث ذ

 

ذمثقيعععععةداذد رذل عععععةدأذ  لعععععذيلضععععع (ذ0.305)ذمثلةثغععععع (ذ²R)ذمثللديعععععدذ  ة عععععلذ ي ععععع ذ عععععاللذ ععععع ذوتذ
للعععدذ ععع ذمث لغيعععرذذمثلععع ذمثلغيعععرم ذ ععع %(ذ31)ذ ةنسعععللوذلفسعععيرذ ععععهذا عععةدرذ  عععةذذمتسعععلرمليفي 
 لغيعرم ذم عرىذغيعرذدم عع ذث%(ذللةل ع ذ69م ةذمثنسل ذمثلة ي ذ)ذالتنظيمية( )المخاطرملسلفةل ذ

 تذذل ذمن  ذلذمثللر

ذ
ذذذذمثلعععةثم(ذβ1)ذملسعععلرمليف ذمثل فعععوذثل عععدذللديعععدذذمثلعععدتذمث يعععلذ  ة عععلذ ي ععع ذ عععاللذ ععع ذيلضععع ذ ت
مثلععدذذإثععهذسععيؤدتذ ملععداذ لععداذل قععدمرذملسععلرمليف ذمثل فععوذل ععدذللديععدذزيععةداذ  لعع(تذ0.187-)

يذ يللععي ذ عع ذ ععاللذ  ة ععلذمث يععلذمثلععدتذثل ععدذ%(ذ19)ذذلنسععل ذ) التنظيميتتة المختتاطر ( عع ذذ
ذ(ذلععة ذزيععةداذل ععدذل ظيععق0.179-(ذمثلععةثمذ)β2 عيلععةذ)ذ مث لةلظعع ذمثف اريعع ذمث قععدرم ذل ظيععق
 المختتتاطر عيلعععةذل قعععدمرذ لعععداذ ملعععداذسعععيؤدتذمثعععهذمثلعععدذ ععع ذذ)ذ مث لةلظععع ذمثف اريععع ذمث قعععدرم 
ذ عععةلمثذرأسذلطععع يرذثل عععدذمثلعععدتذمث يعععلذ  ة عععلذ عععاللذ ععع ذ يللعععي يذ%(18(ذلنسعععل ذ)التنظيميتتتة

ذ ملععداذ لععداذل قععدمرذلتععرتمثذ ععةلمثذرأسذلطعع يرذل ععدذزيععةداذ  لعع(ذ0.046-)ذمثلععةثم(ذβ3)ذلتععرتمث
ذمث يععلذ  ة ععلذ ععاللذ عع ذ يللععي ذ%(ت5)ذلنسععل (ذالتنظيميتتة المختتاطر)ذمثلععدذ عع ذمثععهذسععيؤدت
ذثقةلععع ذل زيعععزذل ععدذزيعععةداذلععة (ذ0.153-)ذمثلعععةثم(ذβ4)ذلة عععع ذلنظي يعع ذثقةلععع ذل زيععزذثل عععدذمثلععدت
ذ%(ت15)ذلنسعل (ذالتنظيميتة المخاطر)ذمثلدذ ع ذمثهذسيؤدتذ ملداذ لداذلة ع ذل قدمرذلنظي ي 
ذذذذمثلعععةثم(ذβ5)ذمأل ال يععع ذمث  ةرسعععة ذ ععععهذمثل كيعععدذثل عععدذمثلعععدتذمث يعععلذ  ة عععلذ عععاللذ ععع ذ يللعععي 

ذمثععهذسععيؤدتذ ملععداذ لععداذمأل ال يعع ذل قععدمرذمث  ةرسععة ذ عععهذمثل كيععدذل ععدذزيععةداذ  لعع(ذ0.065-)
 %(ت7)ذلنسل (ذالتنظيمية المخاطر)ذمثلدذ  

 

لة للععععةرذمث لغيععععرم ذ ذل ععععدذلععععذقذمث لغيععععرم ذغيععععرذذ (ذمث ةوععععStepwiseل سععععل  ةلذطريقعععع ذ)ذلت
تذأذي ذ  ععةثدرفعع ذمثرىيسععمثنلةىيعع ذي ل ععدذ عععهذل ععدي ذلةذلون عع ذلذلوعع رذلعع  ذمألمث  ن يععوذيلضعع ذ

(ذمث لسعع ل ذFمذذلعغعع ذ ي عع ذ)ذ(يفاعمتتة تنظيميتتة ثقافتتة تعزيتتز, االستتتراتيجي التوجتته تحديتتد)
(ذ نعدذ سعل ىذ3.09(مثفد ثيع ذ مثلةثغع ذ)ذ(Fا ذمكلرذ  ذ ي ع ذ ذذ15.677)ن  ذلذمثفديدذ)ثأل
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ىيع ذلةثتعكلذ%(ذذ ي ك ذمثل ليرذ  ذملن  ذلذلةثو راذمثنلة95(ذأتذلدرف ذثق ذ)0.05دلث ذ)
 ذذمألل :

 Y   3.084 - 0.274 X1 -0.231X4=  .وذ

 

ذمثل فعععععوذللديعععععدذل عععععدذلعععععة ذيلضععععع (ذ0.272)ذمثلةثغععععع (ذ²R)ذمثللديعععععدذ  ة عععععلذ ي ععععع ذ عععععاللذ ععععع  تذ 
ذ ععع %(ذ27)ذ ةنسعععللوذلفسعععيرذ ععععهذا عععةدرذ  عععةذذلة عععع ذلنظي يععع ذثقةلععع ذل زيعععزذملسعععلرمليف ذ ل عععد

 عرىذأ لغيعرم ذث%(ذللةل ع ذ69م عةذمثنسعل ذمثلة يع ذ)ذمثلنظي ي (ذ)مث  ةطرللدذ  ذذمثل ذمثلغيرم 
ذتن  ذلذمثللرأغيرذدم ع ذل ذ

ذذذذمثلعععةثم(ذβ1)ذملسعععلرمليف ذمثل فعععوذثل عععدذللديعععدذذمثلعععدتذمث يعععلذ  ة عععلذ ي ععع ذ عععاللذ ععع ذيلضععع  تذت
مثلععدذذإثععهذسععيؤدتذ ملععداذ لععداذل قععدمرذملسععلرمليف ذمثل فععوذل ععدذللديععدذزيععةداذلععة (تذ0.274-ذ)

ذل زيعزذثل عدذمثلعدتذمث يعلذ  ة علذ عاللذ  ذ يللي ذي%(27)لنسل ذ)ذمثلنظي ي ذمث  ةطر (  ذذ
ذلة عع ذل قعدمرذلنظي يع ذثقةلع ذل زيعزذل عدذزيعةداذ  لع(ذ0.231-)ذمثلعةثم(ذβ4)ذلة ع ذلنظي ي ذثقةل 
 .%(23)ذلنسل ذ(مثلنظي ي ذمث  ةطر)ذمثلدذ  ذمثهذسيؤدتذ ملداذ لدا
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 االستنتاجات والتوصيات: فصل الرابعلا

 االستنتاجات: المبحث االول

توصمت ىذه الدراسة الى جممة من االستنتاجات والتي يمكن اجماليا وعرضيا عمى 
 النجو التالي:

وبنسب متفاوتة اذ ممارسات القيادة االستراتيجية التحميل االحصائي توافر أظيرت نتائج  .1
يميو )تطوير رئس مال بشري( حقق ) التأكيد عمى الممارسات االخالقية ( اعمى وجود 

ثم ) توظيف المقدرات الجوىرية والحفاظ عمييا( يميو ) تحديد التوجو االستراتيجي( ثم 
 .)تعزيز ثقافة تنظيمية فاعمو(واالفل توافرًا كان عند 

العام لممارسات القيادة االستراتيجية في مركز وزارة المستوى تشير نتائج الدراسة بان  .2
 التخطيط كان بمستوى جيد اما من حيث التفصيل الجزئي كان متفاوت المستوى.

ميل االحصائي وضمن ما تم االخذ بو من ابعاد لممخاطر التنظيمية في التحنتائج اشارت  .3
)التسمط في ثرىا تيديدًا واك دراستنا ان ىنالك مخاطر تنظيمية في ببيئة المنظمة ابرزىا

كان  )االختالفات السموكية( واخيراً )االضطراب البيئي لممنظمة( ويميو خطر العمل( ثم
 .االقل في بيئة المنظمة المبحوثة )التنظيمات الغير رسمية(خطر

اظيرت نتائج الدراسة الى تفاوت في درجات التأثير لممارسات القيادة االستراتيجية في  .4
نذكرىا وبحسب درجات التأثير ) توظيف المقدرات الجوىرية  المخاطر التنظيميةالحد من 

والمحافظة عمييا( تمييا) التأكيد عمى الممارسات االخالقية( ثم ) تعزيز ثقافة تنظيمية 
 .فاعمة( تمييا)تحديد التوجو االستراتيجي( واخيرًا ) تطوير رأس مال بشري(

 حصائياً اتحميميا ارسات القيادة االستراتيجية التي تم دور مم الدراسة الى ان نتائج تشير  .5
تحد وبنسبة معينة من المخاطر التنظيمية اما باقي المخاطر فتعزى الى متغيرات اخرى 

 غير داخمة في الدراسة.
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 التوصيات: المبحث الثاني

يتضمن ىذا المبحث عدد من التوصيات المتعمقة بالبحث وابداء الرأي والمقترحات 
 لمبحوث والدراسات المستقبمية ليذا المجال:

 التوصيات

وبشكل ومواجية المخاطر التنظيمية  إلدارة وحدةإنشاء ما  تبني المنظمة المبحوثة  .1
وتجييزىا بكافة الوسائل والتقانات الحديثة والتي تساعد عمى مجابية التحديات استباقي 

ين اطار متكامل لمواجية كافة ويفضل تكو  والمخاطر التنظيمية الحالية والمستقبمية.
 المخاطر التي تتعرض ليا المنظمة.

تجارب المنظمات المحمية واالقميمية والدولية في ستخالص الدروس واالستفادة من أ .2
والعمل عمى تفسيرىا وتحميميا وبناء قاعدة بيانات تستند تمك ، مخاطر التنظيمية ادارتيا لم

 ومواجية المخاطر التنظيمية. ادارة لوحدةالبيانات والنتائج لتكون مرجعًا 
المبحوثة ايالء ممارسات القيادة االستراتيجية االىتمام الكافي من قبل قيادات المنظمة  .3

 من اجل الوصول الى ارقى النتائج في استيعاب ومواجية المخاطر التنظيمية.
ين وتحقيق ضرورة الزام القيادات االستراتيجية بتبني ثقافة الحوار المتبادل مع العامم .4

التوازن بين السمطة والمسؤولية فضاًل عن تبني ىيكل تنظيمي يعزز الشعور بالمسؤولية 
 ويطور الميارات.

اجراء المزيد من الدراسات العممية لمعرفة ابعاد اخرى لممخاطر التنظيمية التي تواجييا  .5
 قميا.من تمك المخاطر والحيمولة دون تفا منظماتنا من اجل الحد

لتزايد بالنواحي السموكية واالجتماعية لألفراد العاممين فسموكيات ىؤالء االفراد االىتمام ا .6
قد تتعرض لتغيرات سريعة كنتيجة حتمية لمتغيرات في الظروف البيئية المحيطة 

 المبحوثة. بالمنظمة
ضرورة توظيف لخصائص القيادة االستراتيجية لصالح افرازات العمل والبيئة المحيطة  .7

يا ذات مينية عالية في احتواء اية مخاطر تنظيمية في ميدان مساحة وعمى نحو يجعم
 االستعداد وعمق الرؤية الثاقبة.



 قائمة المراجع

 :العربيةبالمغة المراجع 

 اواًل: القرآن الكريم

 ثانيًا: الوثائق والنشرات الرسمية

 العدد, المؤسسية المخاطر ادارة, المصري المصرفي المعهد, المصري المركزي البنك .1
 .http://publications.ebi.gov.eg (,2112), والعشرون الخامس

_  الداخمي المدقق الحكومي, القطاع في المخاطر ادارة تطبيق, 2114,غالب المصري, .2
 .العربية االمارات الداخميين المدققين جمعية(, 1)العدد, االوسط الشرق

http://www.internalauditor.me 

 ثالثًا: الرسائل واالطاريح

(, دور ادارة المخاطر في تحقيق جودة خدمات المؤسسات االستشفائية 2113, )ألفةبغو,  .1
(, رسالة ماجستير خنشمة)دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية عمي بوسحابة بوالية 

جامعة العربي بن , كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية, وعموم التسيير, غير منشورة
 . ديمهي

 حالة دراسة_  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في المخاطر إدارة(, 2119,)لمجد, بوزيدي .2
, منشورة غير ماجستير رسالة, والتجارة العامة لمخدمات المحدودة المسؤولية ذات الشركة

 .بومرداس جامعة مخاطر, إدارة تخصص
 المحددة اإلستراتيجية القيادة وأنماط المعرفية األنماط تشكيمة, (2111),, احمد نزارجميل .3

, العمومي المفتشين مكاتب قيادات من لعينة اختبارية دراسة: العمي اإلدارة فريق لفاعمية
 .بغداد جامعة , واالقتصاد االدارة كمية, منشورة غير دكتوراه اطروحة

 التنظيمية السمعة تحقيق في وتأثيرها االستراتيجية القيادة(, 2116)عمي, زياد عباس, .4
 ماجستير رسالة واإلعمار, اإلسكان وزارة دوائر بعض في تحميمي بحث: الشفافية بتوسيط

 .بغداد جامعة , واالقتصاد االدارة كمية منشورة, غير
 لمنظمات التنافسية القدرات تنمية في ودورها االستراتيجية القيادة ,(2111) ,, احمدعزمي .5

 جامعة, التجارة كمية, منشورة غير دكتوراه اطروحة, العربية مصر بجمهورية الدولية االعمال
 .السويس قناة

http://publications.ebi.gov.eg/


 القيادة ممارسات تطوير في التدريبية المتطمبات تأثير ,(2114),عبداالمير عدي غياض, .6
 االدارة كمية منشورة, غير ماجستير رسالة كميات بعض في استطالعية دراسة: االستراتيجية

 .بغداد جامعة , واالقتصاد
 التنظيمية الثقافة تطوير في ودورها االستراتيجية القيادة(, 2118, )سعد بن صالح, المربع .7

 العامة والمديرية لمجوازات العامة المديرية عمى مقارنة ميدانية دراسة االمنية االجهزة في
, االدارية العموم قسم العميا الدراسات كمية, منشورة غير دكتوراه اطروحة, المدني لمدفاع
 .االمنية لمعموم نايف جامعة

 الدورياترابعًا: 

, (2119 ),فريحات عبداهلل عماردعوم,  عمي محمد حامد ,محمد عمي محارب, الصمادي .1
 مجمة, انفسهم المعممين نظر وجهة من الصفوف وادارة النظام لحفظ المعممين ممارسة واقع

 .التطبيقية البمقاء جامعة, 23العدد, والنفسية التربوية البحوث
 دراسة: العاممين تمكين في التنظيمي الهيكل اثر, (2117),سممان جهان, عالوي .2

 لمعموم بغداد كمية مجمة, العامة النعمان شركة في المديرين من عينة آلراء استطالعية
 .والخمسون الثالث العدد, الجامعة االقتصادية

 ودوره القادة لدى السموكي التمايز (,2116),كاظم صدام, الخزاعي, راضي فاضل, الغزالي .3
 االسالمية الكمية في تحميمية دراسة: المنحرف العمل سموك من لمحد التنظيمي التماثل في

, واالقتصاد االدارة كمية المثنى جامعة, واالقتصادية االدارية لمعموم المثنى مجمة,  الجامعة
 .23-8( 1)العدد( 6) المجمد

 القيادة اسهامات ,(2111) الطائي, محمد جاسم ايمن اهلل, وعد معن ,المعاضيدي .4
 جامعة ,الرافدين تنمية االعمال, لمنظمات االستراتيجية المرونة تعزيز في االستراتيجية

 .,الموصل115 ,العدد33 المجمد الموصل,
 لممتغيرات المنظمات استجابة طبيعة ,(2117) ابراهيم, خميل عيسى, حسين, محمد منهل, .5

 .67,العدد, جامعة البصرة واالقتصاد االدارة مجمة البصرة, جامعة في تحميمية دراسة: البيئية

 : الكتبخامساً 

 االصالة بين: التربوية والقيادة االدارة في ورؤى مفاهيم ,(2113), محمد ليمى العال, ابو .1
 .عمان_  االردن والتوزيع, لمنشر العممية يافا دار , االولى الطبعة , والحداثة

 الطبعة, االستراتيجية القيادة: االعمال ادارة مراجع, (2112) ,محمد السيد, جادالرب .2
 .القاهرة, لمنشر العربي الفكر دار, االولى



 دار اولى, طبعة , المنظمات في االنساني السموك ادارة ,(2116,)دهش احسان جالب, .3
 .,عمان االردن والتوزيع, لمنشر صفاء

 الحامد دار, الثانية الطبعة, كمي منظور:  المنظمات ادارة, (2119),محمد حسين, حريم .4
 .االردن, والتوزيع لمنشر

 , االدارة عمم في الحديثة المفاهيم ,(2111), المدادحة نافع احمد,  عزات محمد الحاللمة, .5
 .عمان_  االردن , والتوزيع لمنشر اثراء , اولى طبعة

, 2112,عبدالقادر محمد, شاكر شفيق, السكارنة خمف بالل العزاوي, نجم زكريا,, الدوري .6
 لمنشر العممية اليازور دار, والعشرين الحادي القرن في ووظائفها اإلدارة ومداخل مبادئ

 .االردن,والتوزيع
 دراسية وحاالت وعمميات مفاهيم االستراتيجية االدارة ,(2115 ) ,مطمق زكريا الدوري, .7
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I 

 

( استمارة االستبانة1ملحق رقم )  

 جايعت انًٕصم 

 كهٍت االداسة ٔ االلتصاد

 لسى اداسة االعًال

اانذساساث انعهٍ  

 

إًَٔدج استبٍاٌ اساء انخبشاء فً لٍاس صذق االستباَت و/  

 

 ..……………………………انسٍذاث ٔ انسادة انًذتشيٍٍ 

قيادة االستراتيجية دور الَضع بٍٍ اٌذٌكى استباَت انذساست انًٕسٕيت : )        

َساء  عٍُت يٍ انًذساء  يسذٍت( دساست في الحذ من المخاطر التنظيمية 

انعايٍٍ ٔ سؤساء االلساو ٔ انشعب فً ٔصاسة انتخطٍظ ٔ ًْ اداة بذثٍت 

 .كهٍت االداسة ٔ االلتصاد  -نشسانت انذبهٕو انعانً فً اداسة االعًال

تسٓى بّ انمٍادة االستشاتٍجٍت فً تسٓى ْزِ انذساست انٕلٕف يٍذاٍَاً عهى يا 

نزا ٌٕد  .انًُظًاث انعايت يٍ دٔس فً انتمهٍم ٔ انذذ يٍ انًخاطش انتُظًٍٍت 

انبادث إسٓايكى انكشٌى فً اَجاص ْزِ انذساست خذيت نهصانخ انعاو ٔ رال يٍ 

( اياو خالل االجابت عهى جًٍع فمشاث االستباَت يٍ خالل ٔضع عاليت )

 .ذ آَا تفسش انًتغٍش افضم تفسٍشاإلجابت انتً تعتم

 

 يا ٌهً :بٍاٌ كًا ٌٕد انبادث 

ال داجت نزكش االسى إر ٌجب انتعايم يع انبٍاَاث بسشٌت تايت ٔ اٌ انبٍاَاث  .1

 .تستخذو ألغشاض انبذث انعهًً فمظ

أٌ َجاح ْزِ انشسانت ٌتٕلف عهى صذت اإلجابت ٔ دلتٓا نزا ٌشجى انتشٌث ٔ  .2

 ذ انشأي نغشض تذمٍك األْذاف انتً تشجْٕا انجايعتانًٕضٕعٍت فً تذذٌ

 تٕاجٓكىعٍ اي تساؤالث أ اشكاالث  نإلجابتأٌ انبادث يستعذ  .3

 

 .…يع خانص انشكش ٔ انتمذٌش  .…

 

 

 
 طانب انذبهٕو انعانً                                  انًششف انعهًً                            

 عهً بذس ادًذ                             ٔفت                    ٌذٍى خشيذًذ سغذ   .د



 

II 

 

 المعمومات الشخصية: 

 ذكر                أنثى  -الجنس : .1

 ( سنة                43-35( سنة                  )34-27)     -:العمر   .2

 ( سنة66-53) ( سنة 44-52)                  

 فأكثر( سنة -61)                                  

 

 دكتوراه             ماجستير               -المستوى العلمي : .3

 بكالوريوس                      دبلوم عالي                               

 دبلوم                     

 

 مدير عام                   وكيل وزير و من بدرجته    -المنصب الوظيفي : .4

    

 رئيس شعبة                  مدير قسم                                     

                                  

 

  -عدد سنوات الخدمة : .5

 ( سنة          14-5)اقل من خمسة سنوات(            ) 

 ( سنة34-25)      ( سنة   15-24) 

 سنة فأكثر(   35)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 



 

III 

 

 ممارسات القيادة االستراتيجية 

 

 

 

 ال اتفق محايد اتفق تحديد التوجه االستراتيجي أوالا 
X1  تعمل الوزارة في الغالب عمى تطوير رؤية استراتيجية تستند عمى عممية فحص

 .قيقة لمبيئة الداخمية و الخارجيةد
   

X2 بعممية وضع الرؤية االستراتيجية تشترك المستويات االدارية المكمفة في الوزارة.    
X3 تجسد رؤية الوزارة تراثها و مستقبمها المتوقع.    
X4 تستخدم الرؤية بوصفها دليل عمل لمعديد من الجوانب االستراتيجية لموزارة.    
 ال اتفق محايد اتفق توظيف المقدرات الجوهرية و المحافظ عميها ثانياا 
X5 يتمتعون بالخبرات و المقدرات العالية تمتمك الوزارة موظفين.    
X6 لدى الوزارة كادر وظيفي ذو مؤهالت عممية و فنية جيدة.    
X7 ة في نشاطاتها الوظيفية تركز الوزارة عمى الموظفين ذو المؤهالت العممية العالي

 .الرئيسية
   

X8 تعمل الوزارة عمى توفير مناخ تنظيمي مالئم لموظفيها.    
 ال اتفق محايد اتفق تطوير رأس مال بشري ثالثاا 
X9 تساعد الوزارة موظفيها عمى تطوير مهاراتهم عمى نحو مستمر.    
X10  افكار الموظفين و تطوير تعقد الوزارة مؤتمرات و ندوات متعددة لمناقشة

 .مهاراتهم
   

X11 و  ن مهاراتهمتمزم الوزارة اغمب الموظفين لالشتراك في دورات تدريبية لتحسي
 .خبراتهم

   

X12  السنوي االداء متقويعمى تقديرات عالية في تكافئ الوزارة الموظفين الحاصمين.    
 ال اتفق محايد اتفق تعزيز ثقافة تنظيمية فاعمة رابعاا 
X13 تشجيع ثقافة الوزارة عمى التصرف بحرية و استقاللية.    
X14 ة غير المألوفةرة االفكار الجديدتدعم ثقافة الوزا.    
X15 وبة اثناء متابعة الفرص الرياديةتشجع ثقافة الوزارة عمى تحمل المخاطر المحس.    
X16 تحقق التفوق في مستويات االنجاز تدعم ثقافة الوزارة المبادرات التي.    
 ال اتفق محايد اتفق التأكيد عمى الممارسات األخالقية خامساا 
X17  ة عمى تبني المعايير األخالقية اثناء انجاز العملتؤكد اهداف الوزار.    
X18  تعمل الوزارة عمى تنقيح و تحديث معاير السموك االخالقي استنادًا الى المدخالت

 .لتي تحصل عميها من اصحاب المصالحا
   

X19 صرف وفقًا لالئحة السموك الوظيفيتحث الوزارة العاممين عمى الت.    
X20  السموك األخالقيبتطوير نظام مكافأة يعزز االلتزام بتقوم الوزارة.    



 

IV 

 

 المخاطر التنظيمية 
 

 ال اتفق محايد اتفق االضطراب البيئي اوالا 
X21 تتسم البيئة التي تعمل فيها الوزارة باالضطراب .    
X22 تشهد البيئة المحيطة بالوزارة تغيرات خاطفة يتعذر التحكم بها.    
X23  الوزارة مسايرة المتغيرات البيئية المتسارعةيتعذر عمى.    
X24 تتعرض الوزارة ألحداث بيئية تفوق قدرتها و امكانيتها عمى االستجابة لمتكيف معها.    
X25  يصعب عمى الوزارة التحكم بمجريات االحداث البيئية.    
 ال اتفق محايد اتفق التسمط في العمل ثانياا 
X26 مط في الوزارة. تشعر بقدر من التس    
X27 تنسب األوامر في الوزارة عمى وفق هرمية الهيكل التنظيمي.    
X28 يتم الرجوع الى المشرفين عند ادائك المهمات الموكمة اليك عمى نحو قسري.    
X29 يصعب عمى الوزارة التحكم بمجريات العمل.    
 ال اتفق محايد اتفق االختالفات السموكية ثالثاا 
X30  .يتم تجاوز اإلجراءات الرسمية في بعض االحيان لتمشية المصالح الشخصية    
X31 .يستخدم بعض االفراد موارد الوزارة إلنجاز مصالحهم الشخصية    
X32  .يتم تغميب المصمحة الشخصية عمى مصمحة العمل في الوزارة    
X33 .يقضي بعض الموظفين اوقاتهم بعيدة عن مقتضيات العمل    
 ال اتفق محايد اتفق التنظيمات غير الرسمية رابعاا 
X34 تسود حركة التنظيمات غير الرسمية في الوزارة .    
X35 تمارس التنظيمات غير الرسمية ادوار سمبية في الوزارة.    
X36 هناك مجموعات غير الرسمية تؤثر في صنع القرارات اإلدارية .    
X37  في الوزارة بشأن العمل و متطمباته  الجدلوجود حالة من.    

 



VI 
 

 (2الممحق رقم )

 قائمة باسماء السادة محكمي استمارة االستبيان

 التخصص الدقيق المقب العممي االسم ت

 انتاج وعمميات أستاذ مساعد اكرم احمد رضا الطويلد.  1

 نظم معمومات ادارية مساعد استاذ ليث سعداهلل حسين .د 2

 ادارة استراتيجية مساعد استاذ معن وعداهلل جاراهلل .د 3

 ادارة تسويق استاذ مساعد د. عالء عبدالسالم اليماني 4

 ادارة موارد بشرية مساعد استاذ ميسون عبداهلل احمدد.  5

 ادارة منظمة مدرس حسان ثابت جاسمد.  6

 نظرية المنظمة مدرس صفاء ادريس عبوديد.  7

 نظم معمومات ادارية مدرس احمد يونس محمدد.  8

 نظرية المنظمة مدرس عبدالجبار االء عبدالموجودد.  9

 



Abstract 

 

 The current study aimed at diagnosing the relationship between the 

strategic leadership and the organizational risks for a sample of strategic 

leaderships in the center of the Ministry of Planning the study population 

and the sample of testing the study hypotheses. A questionnaire form was 

adopted as an instrument of collecting the data, as (120) forms were 

distributed, (87) valid forms were distributed to the managers (the 

ministry deputies, general managers, heads of departments, section 

managers) by utilizing the statistical methods necessary to test the 

correlation and effect (Pearson coefficient) to show the extent of 

correlation between the two variables of the research. The study 

concluded the existence of an inverse correlation and effect between the 

practices possessed by the strategic leaderships in the researched ministry 

and the reduction of organizational risks that it might face due to the data 

of external environment and its fluctuations. The study arrived at a set of 

suggestions that it recommended, including the necessity to give the 

adequate interest to the practices of the strategic leadership by the 

organization leaderships so as to come to satisfactory results and findings 

in term of understanding and confronting the organizational risks.   
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