
  ٢٠٠٩ لسنة ٣١ جملد ٩٣ تنمية الرافدين العدد                            جامعة املوصل-كلية اإلدارة واالقتصاد
  ]٣٠٥-٢٧٩[                                          ص ص                              

 
 

  
 ٢٤/٢/٢٠٠٨                                            تأريخ قبول النشر  ٣/٩/٢٠٠٧تأريخ استالم البحث  

 
 
 

   )*( االستراتيجية للمنظمة القدرات في بناءالقيادي النمط تأثير
 المدراء في عينة من المنظمات الصناعية في آلراءدراسة تحليلية 

  نينوىمحافظة 
  

بدهللا يل  تورة  هدة إسام عا  ع بد الرزاق ك بحي  عمعر محمد   ص
تاذ سا دس أ  األعامل إدارةقسم  - م 

 ملوصل امعة ا - ق و  صاداإلدارةلكية 
تري إدارة أعامل  جس ما

  
  
  
  

  المستخلص
 األثر بین اعتم اد المنظم ات المبحوث ة ال نمط القی ادي      بیانیھدف البحث إلى تحدید العالقة و   

في بناء القدرات االستراتیجیة ب التطبیق عل ى عین ة م ن المنظم ات ال صناعیة الخاص ة والمختلط ة             
ب ین    العالق ات بع اد أونظ ر االعتب ار طبیع ة      بمنطلقًا من مخط ط افتراض ي یأخ ذ         . في محافظة نینوى  

فرض  یتین واسترش  ادًا بھ  ذا المخط  ط ت  م بن  اء     متغی  رات ال  نمط القی  ادي والق  درات االس  تراتیجیة     
 عل  ى والختب  ار الفرض  یات ت  م االعتم  اد.  تنبث  ق منھ  ا مجموع  ة م  ن الفرض  یات الفرعی  ة یتینرئی  س

ات مھم  ة منھ  ا إثب  ات فرض  یاتھ  مجموع  ة م  ن األس  الیب اإلح  صائیة وتوص  ل البح  ث إل  ى اس  تنتاج  
 عل   ى ت   أثیر ال   نمط القی   ادي ف   ي بن   اء الق   درات   زواقت   راح مجموع   ة م   ن التوص   یات الت   ي ُترّك     

  .االستراتیجیة للمنظمة
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Abstract 

The current study aims to explain the relationship and shows the impact between the 
adoption of the surveyed firms to the leadership models in building strategic abilities for a 
sample of industrial firms working in the private and composed sectors at Ninevah 
Governorate. The study based upon one side that treated with theoretical framing of 
dimensions and variables of leadership models and strategic capabilities, according to the 
hypothetical chart based on the problem of the study and its goals. In examining the model, 
a number of statistical techniques have been used to conclude a number of conclusions and 
suggesting a number of recommendations that concentrated on the impact of leadership 
styles in building strategic capabilities of organizations. 

  
  المقدمة

 والجودة العالية التي تتحلى بها       سببه الكلف المنخفضة   أية منظمة  نجاح   يعدلم  
جاء في جزء كبير ومهم فيه من خالل امتالك منتجات تلك المنظمات فحسب، وإنما   

إدارية تمارس أنماطاً قياديـة يعتمـد عليهـا فـي توجيـه             تلك المنظمات لقيادات    
ـ   لمرسومة بكفاءة وفاعلية،   ا األهداف أنجازجل  أمن   نالمرؤوسي ن االتجـاه  إعليه ف

علـى أسـاس    التنافس بين المنظمات اليوم يـتم       الحديث في المنافسة يشير إلى أن       
ن الـنمط   إعلى وفق ذلك ف    التي يمارسها القادة في تلك المنظمات،     األنماط القيادية   

ـ             ة، القيادي يعد مصدراً جوهرياً من مصادر بناء القـدرات االسـتراتيجية للمنظم
األعمـال فـي    مساعد األساس والمحرك لمنظمـات      فالقدرات االستراتيجية هي ال   

 في تعزيز   والتي تساعدها  كونها تعد من نقاط القوة التي تتمتع بها          أعمالهاممارسة  
 فإن موضوعي الـنمط  مما تقد اعتماداً على .(Hussey, 1982, 61) ميزتها التنافسية

يتهما فـي تطـوير منظماتنـا        ألهم البحثقان  القيادي والقدرات االستراتيجية يستح   
  الذي يتطلب معرفة متغيرات النمط القيـادي       األمروجعلها باقية في دائرة المنافسة      

 فـي  عينة مختارة من المنظمات الصناعيةفي القدرات االستراتيجية  بناء  ب وعالقتها
  :عليه تناول البحث المحاور اآلتية. محافظة نينوى
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   منهجية البحث
  البحث مشكلة -أوالً

ت اإلستراتيجية لغرض اختبار آفاق استخدام النمط القيادي وتأثيرها في القدرا
  : مشكلة البحث في إطار االستثارات البحثية اآلتيةعرضيمكن 

ما األنماط القيادية التي يجب التركيز عليها من أجل بناء القدرات اإلستراتيجية             .١
  للمنظمات المبحوثة؟ 

  ن األنماط القيادية للمنظمات المبحوثة؟ إلى أي مدى تتباي .٢
أي من األنماط القيادية يؤثر بصورة أكبر في بناء القدرات اإلستراتيجية فـي              .٣

  المنظمات المبحوثة؟ 
وما األثر بين كل مـن الـنمط القيـادي          ،  ما طبيعة عالقات االرتباط ونوعها     .٤

  والقدرات اإلستراتيجية لهذه المنظمات؟ 
  

   ثأهمية البح -ثانياً
 على وفق المستويين األكاديمي والميـداني، فعلـى         بحثيمكن تحديد أهمية ال   

  : باآلتيبحثالمستوى األكاديمي تتجلى أهمية ال
 القـدرات اإلسـتراتيجية     بنـاء أسلوباً مهماً فـي     بوصفه  أهمية النمط القيادي     -

  . ورفع مستوى أدائهاالمبحوثة للمنظمات 
ستراتيجية فـي المنظمـات   ء القدرات اإلبيان نوع النمط القيادي المعتمد في بنا  -

  . المبحوثة
القـدرات  سهم في بنـاء     ضرورة االهتمام بالنمط القيادي وتهيئة المناخ الذي ي        -

  . ستراتيجية في المنظمات المبحوثةاإل
 تقـديم األسـس      في محاولته  بحثأما على المستوى الميداني فتكمن أهمية ال      

مات المبحوثة في ضوء توضـيح القيـادة        العلمية التي يمكن أن تستند عليها المنظ      
  .القدرات اإلستراتيجيةبناء في تسهم به اإلدارية وأنماطها وما يمكن أن 

  
  البحث أهداف -ثالثاً

 بحـث  إلى تحقيق هدف تحديد العالقة التأثيرية بين متغيـري ال          البحث يسعى
 حثبهدف ال ي، وبتحديد أدق    رها على مستوى المنظمات المبحوثة    وتشخيصها وإظها 

  :الحالي إلى تحقيق األهداف الرئيسة اآلتية
  .اإلستراتيجيةلنمط القيادي والقدرات ااختبار طبيعة العالقة والتأثير بين  .١
وصف عناصر النمط القيادي والقدرات اإلستراتيجية المعتمدة في المنظمـات           .٢

  .هاوتشخيصالمبحوثة 
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  .في المنظمات المبحوثةالسائد الكشف عن دور النمط القيادي  .٣
التعريف بماهية النمط القيادي والقدرات اإلستراتيجية علـى وفـق توجهـات             .٤

  .ينالباحث
 بنمـاذج األنمـاط     اًتحديد أكثر متغيرات القدرات اإلستراتيجية عالقة وتـأثير        .٥

 .القيادية
  

  البحثمخطط  -رابعاً
 فـي ضـوء إطارهـا النظـري         البحـث تتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة     

افتراضي يشير إلى العالقـة المنطقيـة بـين         مخطط  صميم  ومضامينها الميدانية ت  
 لإلجابـة علـى     الباحثان تعبيراً عن الحلول المؤقتة التي اقترحها        البحثمتغيرات  

 البحث مخطط ١ ويوضح الشكل    البحثستثارات البحثية المنوه عنها في مشكلة       إلا
  .االفتراضي

  

  النمط القيادي

  المتساهل  األوتوقراطي  الديمقراطي

  

  
  

  

  ١ الشكل
   االفتراضي البحثمخطط

  
  

   بحث فرضيات ال-خامساً
 مجموعة مـن    البحث ، فقد اعتمد   واختباراً ألنموذجه  البحثتماشياً مع أهداف    

  : وعلى النحو اآلتيالفرضيات الرئيسة والفرعية،
  

  الفرضية الرئيسة األولى
توجد عالقة ارتباط معنوية بين النمط القيادي بداللـة متغيراتـه والقـدرات             

  :اإلستراتيجية وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية
ه والمعرفة الفنيـة    هناك عالقة ارتباط معنوية بين النمط القيادي بداللة متغيرات         .١

  .لبناء القيمة

المعرفة الفنية لبناء 
  القيمة

القدرة على توليد 
  الموارد وامتالكها

  التقانة المستخدمة

  القدرات اإلستراتيجية
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القة ارتباط معنوية بين النمط القيادي بداللة متغيراته والقدرة على توليد هناك ع .٢
  .الموارد وامتالكها

هناك عالقة ارتباط معنوية بين الـنمط القيـادي بداللـة متغيراتـه والتقانـة                .٣
 .المستخدمة

  
  الفرضية الرئيسة الثانية

  .ستراتيجيةاإليؤثر النمط القيادي بداللة متغيراته معنوياً في بناء القدرات 
  : ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية

  . القيمةبناءيؤثر النمط القيادي بداللة متغيراته في المعرفة الفنية ل .١
  . درة على توليد الموارد وامتالكهايؤثر النمط القيادي بداللة متغيراته في الق .٢
  . ة متغيراته في التقانة المستخدمةيؤثر النمط القيادي بدالل .٣
  

  ة الرئيسة الثالثةالفرضي
  .اإلستراتيجيةالقدرات بناء يتباين تأثير النمط القيادي بداللة متغيراته في 

  أساليب جمع البيانات -سادساً
ـ      في تغطية بياناتهِ   بحث ال وظف ري والميـداني    المطلوبة لتنفيذ الجانب النظ

 في الجانب النظـري بمـا تيـسر مـن           الباحثان، فقد استعان    أساليب بحثية عديدة  
ذات ) ، مقاالت بحوث،  كتب، دراسات، مؤتمرات  (وأجنبية  مرجعيات علمية عربية    

، فضالً عن مراجعة العديد من المهتمـين بهـذا المجـال            بحثالصلة بموضوع ال  
، وفي الجانـب الميـداني اعتمـد        بحثوصوالً إلى إطار علمي واضح لمعالجة ال      

لمنظمات المبحوثة بوصفهم    أسلوب المقابلة مع عدد من السادة المدراء في ا         الباحثان
المسؤولين عن قيادة المنظمات المبحوثة، وذلك بهدف التعرف على طبيعة نشاطات           

إلى جانب ذلك فقـد اعتمـدت       . بحثمنظماتهم والوقوف على الحقائق التي تخدم ال      
استمارة االستبانة بوصفها أداة رئيسة في جمع البيانات، إذ روعي فـي صـياغتها              

 بحـث وتمت صياغتها لتخـدم أهـداف ال      ،   المعتمدة بحث ال شمولها على متغيرات  
اشـتملت   .باالستناد إلى الجانب النظري والرجوع إلى الدراسات السابقة        وفرضياته 
أجزاء، تضمن الجزء األول منها على المعلومات         في تصميمها على ثالث    االستبانة

ي علـى مقـاييس      الثان وركز الجزء العامة والتعريفية الخاصة باألفراد المبحوثين      
 أدبياتوقد تمت االستفادة من     ) ساهلمت ال ،الديمقراطي، االوتقراطي ( النمط القيادي 

  (Jain & Triadis,1997 وخاصـة  والمتمثلـة بـالنمط القيـادي   اإلداريـة القيـادة  
(Fay,1997,، )ة ويركز الجزء الثالث على القدرات االسـتراتيجي       .)٢٠٠٤،النداوي 

 القدرة على توليد الموارد وامتالكهـا، التقانـة         القيمة، لبناء ةفنيالالمعرفة  ( المتمثلة
  .)المستخدمة
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ا الجزء مـن االسـتبانة علـى دراسـات          وقد اعتمد في تحديد متغيرات هذ     
  .)Lozano,1998، ٢٠٠١المعاضيدي، (

 خصص  إذ. م مقياس ليكرت الخماسي   اوفي جميع مقاييس االستبانة تم استخد     
 كانت  إذا )1,2,3,4,5( المبحوثين درجات  إلجابات   نالباحثا، ويعطي   لكل خيار نقطة  

 ) بـشدة  قال اتف ،  قال اتف إلى حد ما،  اتفق بشدة، اتفق، اتفق     ( مؤيدة لالتجاه    إجاباتهم
 أن العبارات الواردة في استمارة االستبيان تم إعدادها بما يتناسب مع طبيعـة              على

  .البحث
  

  أساليب التحليل اإلحصائي -سابعاً
 الحاليـة واختبـار     بحثإلى مؤشرات دقيقة تخدم أهداف ال     من أجل التوصل    

  : على مجموعة من األدوات اإلحصائية، تتمثل في اآلتيبحث ال فقد اعتمدفرضياته
النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة           .١

  . ها وتشخيصها وعرض النتائج األولية ومناقشتبحثلوصف متغيرات ال
اض قياس قوة العالقـة   ألغرPearson's Correlation) بيرسون( ارتباط معامل .٢

، فضالً عن استخدامه في تحديد االتساق الـداخلي بـين فقـرات             بين متغيرين 
  . بحثمتغيرات ال

 فـي قيـاس التـأثير     Multiple Regressionاالنحدار الخطي البسيط والمتعدد .٣
  .دالمعنوي للمتغيرات المستقلة في المتغير المعتم

أكثر مؤشرات المتغيرات المستقلة تـأثيراً      لتحديد   Step-Wiseاالنحدار المتدرج    .٤
 . المعتمدمتغيرفي ال

  
  الجانب النظري

  مفهوم األنماط القيادية ونماذجها -أوالً
   مفهوم النمط القيادي.١

ارتبط نشوء النمط القيادي بظهور الحاجة الملحة للنشاط التعاوني بين األفراد، 
 ليس بالشيء الجديد عند الكائن الحي، فقد وجد عند اإلنسان علـى أنـه               وعليه فهو 

الـنمط  عملية تأثير منذ أقدم العصور عندما بدأ يشكل المجموعات البشرية، إالّ أن             
أخذ بعده الحقيقي في المجاالت اإلدارية إالّ في النصف الثاني من القرن            يلم  القيادي  
  .الماضي

ي تناولتها الدراسات اإلدارية الحديثة، وبـرز       إذ يعد من أهم الموضوعات الت     
النمط القيادي مؤثراً في سلوك األفراد والجماعات ومحور دراسات علماء الـنفس            

وفي سياق البحث عن مفـاهيم الـنمط         ).٢٠١ ،١٩٩١باقر وحمزة،   (واالجتماع  
 ١، والجـدول    كاتـب القيادي، فقد تعددت وتنوعت هذه المفاهيم وحسب رؤى كل          

  .الباحثيننمط القيادي على وفق آراء هيم اليوضح مفا
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  ١الجدول 

   لباحثينمفاهيم النمط القيادي على وفق آراء ا
  المفهوم  الباحث

إنه االتجاهات السلوكية الفعلية التي يختارها القائد اإلداري ويعمل بموجبهـا             ٦٩ ،١٩٨٥ البياع،
  .داخل المنظمة وتعد اإلطار الذي يحدد عالقته بالمرؤوسين

Classman, 1986, 19  
إنه مجموعة التصرفات التي يمارسها القائد ويعتمد عليها من أجل التأثير على 

  .وسين من أجل تحقيق أهداف المنظمةأنشطة المرؤ
 ،١٩٨٩، علي وجواد
٢٠ 

هو األسلوب الغالب الذي يمارسه القائد في تعامله أو تفاعله مـع الجماعـة              
  .دد فاعلية الدور القياديالمدركة له، والذي على أساسه تح

، الهدهود والجبر
٩٦ ،١٩٨٩  

  .مجموعة العادات والممارسات الصادرة من رجل اإلدارة في إدارته لمنظمته

Durbin,1990, 317 الطريق الذي يتبعه القائد من أجل توجيه اآلخرين في الموقف. 
، ياغي والذنيبات

٧٧ ،١٩٩١ 
  .يه في طريقة أدائه للعملإنه السلوك المتكرر للمدير والغالب عل

 ،١٩٩١، باقر وحمزة
٢٠٢  

ل العملية التي يتم من خاللها إقناع اآلخرين بأن يعملوا بحماس ومثابرة من أج   
  .تحقيق األهداف المحددة للجماعة

العملية التي يتم من خاللها التأثير على سلوك األفراد والجماعات وذلك مـن               ١٨٩ ،١٩٩٥ سالم،
  .رغبة واضحة لتحقيق أهداف محددةأجل دفعهم للعمل ب

 ،٢٠٠٠ القريوتي،
١٠٤  

دتـه طواعيـةً   قدرة تأثير شخص ما على اآلخرين بحيث يجعلهم يقبلـون قيا     
، وذلك العتراف الجماعة التلقائي بقيمة القائد في تحقيق         ودونما إلزام قانوني  

دة قيـا أهدافها وكونه معبراً عن آمالها وطموحاتها مما يتيح له القدرة علـى             
  .الجماعة بالشكل الذي يريده

  .ه القائد في تعامله مع المرؤوسينإنه النمط الذي يتبع  ٥٢ ،٢٠٠٢ محمود،

االتجاهات الفعلية للقائد بقصد التأثير في سلوك اآلخـرين والوصـول إلـى               ٢٤ ،٢٠٠٢ خروفه،
  .الغايات الخاصة بالمجموعة والحفاظ أو تقوية المجموعة ذاتها

  . باالعتماد على المصادر أعالهالباحثاناد من إعد: المصدر

  
 ينالبـاحث  تبايناً في وجهات نظر   هناك   أن   الباحثان يرى   ،وبناء على ما ورد   

في دراساتهم حول مفهوم النمط القيادي، فقسم يرى أن النمط القيادي هـو عمليـة               
ية توجيه  عملبينما يراه فريق ثالث بأنه نه القدرة في التأثير،أ وآخرون يرونه إقناع،

هـو  : تي للنمط القيـادي    اآل  اإلجرائي يمكن للباحثان تحديد التعريف   وبموجب ذلك   
 في ضوء الفلسفة لمنظمتِهاألسلوب الذي يعتمده القائد في بناء القدرات االستراتيجية       
  .والممارسات والتصرفات التي يمارسها في توجيه مرؤوسيه

  نماذج النمط القيادي. ٢
اع أو النماذج للنمط القيادي، وتحدد هذه األنماط العوامل         هناك العديد من األنو   

، هم، وشخصياتهم وخبراتهم مـن ناحيـة      الموقفية التي تتصل بفلسفة القياديين أنفس     
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، ى العلمي ألفرادها ونمـط شخـصياتهم      وبطبيعة الجماعات التي يقودونها والمستو    
  . )١٨٧-١٨٦ ،٢٠٠٠، القريوتي(أخرى وطبيعة بيئة العمل من ناحية 

بحسب طبيعة االتصال والتفاعل، وهناك     مع اآلخرين   القيادة   تندمجويمكن أن   
ذه العناصر بوجـود جماعـة مـن        مجموعة من العناصر للعمل القيادي، وتتمثل ه      

واشتراك القائد وهذه الجماعة في تحقيق      ،  عى إليه الجماعة  ، ووجود هدف تس   الناس
  . )٥٢ ،٢٠٠١البدري، (داف المشتركة هذه األه
حـسان والـصياد،    ( :ن لتصنيف أنماط القيادة، همـا     ان رئيس اناك معيار وه
٩٩ ،١٩٨٦(  

النظر إلى القيادة من حيث مصدر السلطة التي يعتمد عليها القائد فـي توجيـه                .١
  . الجماعة

 العـاملين   فيممارسة القائد لعملية التأثير     والنظر إلى القيادة من حيث أسلوب        .٢
  . وطريقتهامعه
  :، وفيما يأتي توضيح لهذه األنماطنماط القياديةهناك العديد من األو
  

  :Autocratic Leadershipالقيادة األوتوقراطية . ١
، يز كل السلطات والصالحيات في يده     يتميز القائد األوتوقراطي بمحاولة ترك    

       فهو   في مباشرة وظيفته   اً معه أحد  فهو يتولى القيام بكل صغيرة وكبيرة فال يشرك ،
  .(www.annajah.net) المطلقة أسلوباً في العمل يتخذ من المركزية

، ويقوم القائد بكل أعمال    وفق هذا النمط بالنشاط والفاعلية    على  ويتصف القائد   
، وإن هذا النوع من القيادة      يم وما على مرؤوسيه إالّ التنفيذ     التفكير والتخطيط والتنظ  

  ).١٩١ ،١٩٩٥، سالم(يتم التركيز فيه على االهتمام بالعمل دون العاملين 
هذا النمط القيادي إلى ثالثة أشكال رئيسة، وكما        ) ١٩٨٩،٣٣٧هاشم،  (ويقسم  

  :يأتي
وهو الذي يستخدم التأثيرات السلبية بدرجة كبيرة كالعقاب     : األوتوقراطي العنيف .  آ

ن والتي يـصبح    يوالتخويف، ويعطي األوامر الصارمة التي يلتزم بها المرؤوس       
  .ن مستائينيعندها المرؤوس

وهو الذي يحاول استخدام األنمـاط المرتبطـة بالقيـادة          : األوتوقراطي الخير . ب
 وذلك من خالل اإلطراء والثناء والمدح للمرؤوسين، فضالً عن          ةاإليجابية بكثر 

  .العقاب البسيط لكي يضمن والء المرؤوسين في تنفيذ قراراته
 أنهم اشتركوا فـي     وهو الذي يجعل المرؤوسين يعتقدون    : األوتوقراطي المناور . ج

  .صنع القرار، في حين أنه هو الذي اتخذ القرار بنفسه
تاتوريـة أو التـسلطية أو      والقيادة األوتوقراطية تسمى أيـضاً بالقيـادة الدك       

، وهي عملية اجتماعية تتركز بواسطتها القرارات بيـد شـخص واحـد             التحكمية
إنه يعلم ما يجب    ة اآلخرين و  يفترض أن تكون درجة معرفته أكبر من درجة معرف        
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المـصري،  (، وقـد اتفـق      موجهاً إلى تحقيق األهداف التي تقررت من قبله        عمله
الـنمط  بتحديد الخصائص التي يتسم بها      ) ٢١٦ ،١٩٩١باقر،  (مع  ) ٢١٠ ،١٩٩٩

  :القيادي األوتوقراطي
االعتماد على الرقابة الصارمة واإلشراف المتزايد والمستمر النعدام الثقة بـين           .  آ

  . ومساعديه في تنفيذ األوامر والتعليماتالقائد
استخدام التحفيز السالب في العمل العتماد القائد على وسائل قـسرية رادعـة             . ب

  . تتمثل في تهديد العاملين وتخويفهم واستخدام الشدة والعقاب ضدهم
يحتكر القائد إصدار األوامر واتخاذ القرارات ويتوقع من تابعيه أن يلتزموا بها            . ج

  .اً دون مناقشةتمام
يؤمن القائد بأن قوة نفوذه وسيطرته على التابعين تستمد من السلطة المرتبطـة             .  د

  .بالمركز الذي يشغله في المنظمة
  . إلى درجة كبيرةاً القائد متقلب الرأي وإيجابيويبد. ـه
  Democratic Leadershipالقيادة الديمقراطية . ٢

 يركـز اهتمامـه علـى المرؤوسـين،         وفي هذا النمط من القيادة فإن القائد      
ويشاركهم في اتخاذ القرارات، وعلى الـرغم مـن أن القائـد يرحـب بمـشاركة         
المرؤوسين عن طريق االتصال المفتوح، إالّ أنه مسؤول عن القرار األخير الـذي             

  ). ١٨٥ ،٢٠٠١، ونراتشمان وآخر(يتخذه 
، ئـد والمرؤوسـين   ويتسم هذا النوع من القيادة باالحترام المتبادل بـين القا         

واالتصال المباشر مع المرؤوسين والتعاون معهم ومناقشتهم بكل صغيرة وكبيـرة           
  ). ٣ ،٢٠٠٥ تيشوري،(

والقائد في هذا النمط يقوم بتحديد األهداف ووضع الخطط والـسبل الكفيلـة             
لتحقيقها، وذلك بمشاركة مرؤوسيه أي باالتفاق معهم، وهو بذلك يشعرهم بأهميتهم           

 العمل وتحقيق األهداف، وهذا ما يحدث تأثيراً إيجابياً فـي معنويـات             ودورهم في 
 ،٢٠٠٠،  عباس وبركات : ( الديمقراطية، هما  وهناك نوعين من القيادة    .المرؤوسين

١٧٠(  
 من القادة وتصدر قراراتهم باإلجماع،      ، والتي يشترك فيها عدد     القيادة الجماعية  .آ

 )وَأمرهم شُـورى بيـنَهم    ( الشورى   قوله تبارك وتعالى في سورة    عمالً ب وذلك  
  ).٣٨اآلية  من ،الشورىسورة (

، وال يتخذ أي قـرار إالّ        يستعين فيها القائد بالمستشارين    والتي: القيادة الفردية . ب
، ويلم بكافة اآلراء    يه ليتعرف على مختلف وجهات النظر     بعد أن يستشير معاون   

  .والحلول
وب القيادة الديمقراطية هو أنها تعتمد على       ومن أهم الخصائص المميزة ألسل    

 التعاون بين    روح العالقات اإلنسانية السليمة، والمشاركة، وتفويض السلطة، وبناء      
وإن القائد يستمد سلطته وقوة نفوذه       .المناخ الديمقراطي في العمل   وإيجاد  العاملين،  
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  يكونوا مجددين في   أنه كقائد، وأن تابعيه يمكنهم توجيه أنفسهم و       بتابعيه  قناعة  من  
  ).٢١٠ ،١٩٩٩المصري، (أعمالهم إذا ما حفزوا بالطريقة الصحيحة 

  Loose Leadershipالقيادة المتساهلة . ٣
هـا  وتسمى بالقيادة الفوضوية أو التسيبية أو قيادة عدم التدخل أو الحرة وغير        

 فعل ما ، وذلك لكونها تقوم على ترك الفرد العامل ي        من التسميات التي أطلقت عليها    
، إذ تبدو القيادة وكأنها غير موجـودة لتتـولى          يشاء على أساس سياسة رفع األيدي     

توجيه العاملين فتكون النتيجة عدم وجود ضابط للعمل ويؤدي ذلك إلى الفوضى في            
  ). ٣٧ ،٢٠٠٤النداوي، (التنظيم 

، إذ ينقـصه    يادة السليمة والفاعلـة للمرؤوسـين     والقائد هنا ال يمارس الق    
وبذلك فإن تأثيره في    ،  والمحفزات الالزمة التي تدفعه ألداء القيادة السليمة      الحماس  

  . (Daniel & Hugh, 198, 317) سلوك األفراد محدود
وإن رضا العاملين عن أعمالهم في ظل هذه القيادة منخفض جداً، بالمقارنـة             

ـ ن التساهل والتهاون وعدم الحـسم ي      ، أل األوتوقراطيةمع القيادة    بط مـن همـة     ه
عـاملين  تقدير اإلدارة لهم ال يختلف عـن تقـديرها لل          شطين الذين قد يرون أن    االن
كسالى منهم وقد يكون التساهل كبيراً إلى درجة يترك فيها القائـد سـلطة اتخـاذ       ال

  .)١٨٨ ،٢٠٠٠القريوتي، ( المستشار القرارات للمرؤوسين ويصبح في حكم
اسب في التعامل مـع كبـار   وبوجه عام يمكن القول أن هذا النمط القيادي يتن    

أو مـن أسـاتذة الجامعـات       ،  العاملين ممن يشغلون مناصب إدارية في المنظمـة       
واألطباء ورجال البحث العلمي، وهؤالء الذين يمتلكون مستويات ذهنيـة وعلميـة            

عقيلـي،  (عالية تسمح باستخدام هذا النمط القيادي معهم في التوجيـه واإلشـراف             
٢٩١ ،١٩٩٦.(  

ة في البحث لألسـباب     ي القياد األنماط تم اعتماد هذهِ   فقد ق ما سب  اعتماداً على 
   :اآلتية
 .كونها أكثر األنماط القيادية التي يعتمدها المدراء في المنظمات .١
أكثر األنماط القيادية اعتماداً في بناء القدرات االستراتيجية للمنظمات ورفع           .٢

 .مستوى أدائها
  

  بعادهاأ وجية مفهوم القدرات االستراتي-ثانياً 
  مفهوم القدرات االستراتيجية .١

ظهر االهتمام مع بداية عقد التسعينات من القرن العشرين بمفاهيم حديثة في            
ميدان اإلدارة اإلستراتيجية وكان من أهمها مفهوم القدرات اإلستراتيجية، التي تعد           
المساعد والمحرك األساسي لمنظمات األعمال في ممارسة أعمالها وذلك من خالل           

  . التخطيط لتحقيق التفوق على المنافسين وإنجاز األهداف وتحقيق المزايا التنافسية
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وفي إطار ذلك ظهرت مفاهيم مشابهة ومرادفة لمفهوم القدرات اإلستراتيجية          

الكفاءة الجوهرية والتي تعد الخطوة السابقة لفهـم         وأوهذه المفاهيم تتمثل بالمقدرة     
  ).٣٤ ،٢٠٠٥، وأحمدالمعاضيدي (المنظمة لقدراتها اإلستراتيجية 

ركز على المفاهيم الواردة في أدبيات علم       ي سوف   البحثوفي ضوء ذلك، فإن     
  .٢الجدول ، وكما موضح بالبحث ا وبما له عالقة بهذ االستراتيجيةاإلدارة

  
  ٢الجدول 

  ينالباحثستراتيجية على وفق آراء  اإلاتمفاهيم القدر
  المفهوم  الباحث

Lenz, 1980, 225 

إنها قدرة المنظمة على تحقيق النجاح في عملها والـذي يـساعدها فـي          
وال بد من تـوافر أساسـيات لهـذه         ،  تطورها ونموها في األجل الطويل    

 والمعرفة  بالتقانةالقدرات لكي تتمكن من تحديدها وهذه األساسيات تتمثل         
  .لقدرة على توليد وامتالك الموارد القيمة والبناءالفنية 

Snow & Herbiniak, 
1980, 318  

هي مجموعة من النشاطات التي تسعى المنظمة إلى القيام بهـا بطريقـة         
  .أفضل من المنظمات المنافسة وفي البيئة نفسها

Hussey, 1982, 61 
إنها الموارد المالية واألرباح التي تحصل عليها المنظمة والتي تساعدها          

 .في تعزيز ميزتها التنافسية

Sharplin, 1985, 54 
مجموعة القدرات الداخلية التي تتمثل بنقاط القوة التي تتمتع بها المنظمة           

  .اعدها في تعزيز ميزتها التنافسيةوالتي تس
Stalk & Evans & 

Schulman, 1992,59 
القدرة على تحقيق النجاح االستراتيجي وذلك باالعتماد على خلق وتكوين          

  .زة التنافسية للمنظمةلميوامتالك القدرات اإلستراتيجية وبما يحقق ا
McGarth,1995, 275   المنظمة على تحقيق وبلوغ أهدافهاقدرة.  

Porter, 1998, 63 
القدرة على تحديد نقاط قوة وضعف المنظمة عن طريق معرفـة موقـع             

القوى التنافسية  في  المنظمة مقارنةً بالمنافسين ومعرفة الدرجة التي تؤثر        
  .البيئة الخاصة بهاعلى 

Lieberman & 
Montgomery, 

1998,1113 

هي مجموعة الموجودات والموارد التي تمتلكها المنظمة وتـسعى إلـى           
تطويرها وتميزها عن اآلخرين والتي تمكنها من تحديـد نقـاط القـوة              

ـ         سية وتحديـد   والضعف التي تواجه المنظمة لغرض تحقيق المزايا التناف
 .وقت الدخول إلى السوق

 ،٢٠٠١ مصطفى،
١٣٨  

القسم األول هو القـدرة     : رف القدرة اإلستراتيجية ضمن قسمين    والذي ع 
التي تستطيع المنظمة خاللها من تحقيق التفوق على المنافـسين بالـسعر     

أما القسم  . والجودة وسرعة التسليم وتقديم الخدمات والقدرة على االبتكار       
الثاني فيتمثل في قدرة المنظمة على تحقيق الرضا للزبائن، وإن تحقيـق            

  .نجاح بالقسم الثاني يعتمد على تحقيق النجاح بالقسم األولال

  ،وأحمدالمعاضيدي 
 ٣٤ ،٢٠٠٥  

مجموعة من الخبرات والمهارات والسمات والموارد الداخلية المتراكمـة        
بمرور الوقت والتي تمنح المنظمة القوة على تعزيز ميزتها التنافسية، كما       

  . منهاتي تعانيتشخيص جوانب الضعف الفي تساعدها 

  . باالعتماد على المصادر أعالهالباحثان إعداد :المصدر
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ـ             فـي آراء    اًيتضح من المفاهيم الواردة في الجدول السابق أن هنـاك اختالف
 عبـارة   اإلستراتيجيةين حول هذا المفهوم، فمنهم من ركز على أن القدرات           الباحث
لموجودات، أو هي   ها مجموعة من ا   ها البعض بأنّ  دمجموعة من النشاطات، وع   عن  
 مفهومـاً إجرائيـاً للقـدرات        الحالي بحث ال موعة من الخبرات، عليه فقد اعتمد     مج

القدرة التي تستطيع المنظمة من خاللها تحقيق التفـوق         : " يتمثل بأنها  اإلستراتيجية
والتميز على المنافسين وذلك باالعتماد علـى المهـارات والخبـرات والمعـارف             

 والتي تساعدها في تحقيـق      خدمة ونقاط القوة التي تتمتع بها      المست والتقانةوالموارد  
  ".أهدافها

  اإلستراتيجية اتأبعاد القدر .٢
تسعى منظمات األعمال إلى البحث عن المصادر التي تتمكن خاللهـا مـن             

، تحقيق مستويات إنتاج واسـعة في ، لذلك نجدها   حقيق النجاح في الميدان التنافسي    ت
 ءابن، فضالً عن استخدامها للمعرفة الفنية ل      ة بأحجام كبيرة  ع الموارد المختلف  أو تجمي 

، ومن ثم التكيف    اإلستراتيجيةنها من بناء القدرات     التي تمكّ قانة  القيمة المضافة والت  
، من هنـا نـشأ اهتمـام        للبيئة التنافسية التي تعمل فيها    مع الديناميكية المتصاعدة    

تمام بأبعادها بعـد أن اكتـشفت هـذه         المنظمات ببناء القدرات اإلستراتيجية وااله    
 بامتالكها للقدرات اإلستراتيجية المستندة إلى مجموعة       ها مرهون ءالمنظمات أن بقا  

أبعاد تضمن من خاللها الحد من قدرات المنافسين على تقليدها، والبقـاء منافـساً              
  .مستنداً على القدرات في إطار البيئة ذات التنافسية المتزايدة والمتصاعدة

  . ينالباحثستراتيجية وفق آراء بعض  أبعاد القدرات اإل٣وضح الجدول وي
  

  ٣الجدول 
  ينالباحثأبعاد القدرات اإلستراتيجية وفق آراء بعض 

  أبعاد القدرة اإلستراتيجية  الباحثان  ت

١  Lenz, 1980 
درة علـى توليـد المـوارد       الق.٢. المعرفة الفنية لبناء القيمة   . ١

  .المستخدمةالتقانة . ٣ .وامتالكها

٢  Porter, 1998 
موجـودات  .٣. موجودات العمليات .٢ .موجودات المدخالت .١

موجـودات المعرفـة    .٥. موجـودات المـستهلكين   .٤. القنوات
  . بالسوق

٣  Oliver & Holzinger, 2002 الكفاءات الداخلية.٣. الفاعلية.٢. اإلنتاجية .١.  
٤  www.nonkou.com, 2005 المخرجات.٥. الزبائن.٤.عملياتال.٣. األفراد.٢ .الهيكل.١.  

  .  باالعتماد على المصادر أعالهالباحثان إعداد :المصدر
  

 اإلسـتراتيجية  بخصوص أبعاد القدرة     الباحثانوفي إطار المسح الذي أجراه      
 يمثل مستنداً وإطـاراً سـليماً يمكـن    (Lenz, 1980, 229-232)وجد أن ما طرحه 

  :درة اإلستراتيجية والتي تتحدد باآلتياالسترشاد به للتعبير عن أبعاد الق
  )١٠ ،٢٠٠٦ المعاضيدي،(
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   المعرفة الفنية لبناء القيمة-أوالً
تعد المعرفة من أهم موارد منظمات األعمال التي تسعى لالستمرار والنجاح           

ولقد أصبحت . في البيئة، كما تعد المعرفة العامل البارز الستمرار المنظمة ونجاحها
جيداً أن المعرفة هي المصدر األكثر حيوية واستدامة وانتشاراً في          المنظمات تدرك   

  . جميع أنحاء المنظمة والتي تكون قابلة لالستخدام من أجل تحقيق الميزة التنافسية
وإن التطورات الهائلة في قطاعات التقانة والمعلومات واالتصاالت وانبثـاق          

لعقود األخيرة من األلفيـة     ظاهرة العولمة وما أفرزته من فرص وتهديدات خالل ا        
وازدياد تركيز منظمات األعمال على امتالك ميزة تنافسية ألصـول رأس           ،  الثانية

المال الفكري في إطار اقتصاد المعرفة كانت بمثابة المحفز ومنصة االنطالق لثورة            
تلك الثورة التي حظيت بوافر االهتمام مـن قبـل المختـصين            ،  المعرفة وإدارتها 
اهن هو أن قوته تتمثـل      وما يميز عصرنا الر   . مجال إدارة األعمال  والمنظرين في   

، إذ لم يستحوذ عنصر المعرفة في أي وقٍت مضى على األهمية الكبيرة             في المعرفة 
  ).٤ ،٢٠٠٥الجرجري، (كما يستحوذ عليها اليوم 

 إلى نواٍح عديدة في تحديـد مفهـوم         ينالباحثوفي هذا الصدد أشارت جهود      
 بأنها الموجودات التي لها القدرة على تحويل التقنية من مرحلة           المعرفة، إذ عرفت  

  .(Endres, 1997, 161)البحث إلى مرحلة التطبيق إلنتاج المنتجات 
بأنها القوة المـؤثرة بـشكٍل أكبـر فـي     ) ٤ ،١٩٩٨،  مصطفى(فيما يعرفها   

  .نية العالية في قرارات المنظمةالمجتمعات التقانية لتأثير ذوي المعرفة التقا
علـق   بأنها موجـودات المنظمـة التـي تت   (Macintosh, 1999, 1)ويحددها 

، والمنظمات التي تمتلكها ومنظمات األعمـال التـي         بالمنتجات واألسواق والتقانة  
يق وتوليد الفوائد تحتاج إلى أن تمتلكها بحيث تجعل عمليات المنظمة قادرة على تحق       

  .وإضافة القيمة
المعرفة على أنها القدرة    ) ١٥٧ ،٢٠٠١،  العنزي ونعمة (وقد وصف كل من     

العقلية القادرة على توليد أفكار جديدة ومناسبة وعملية تتمتع بمستوى عـاٍل مـن              
 كونات مختلفة للوصـول إلـى األهـداف       الجودة وتمتلك القدرة على التكامل بين م      

  . المنشودة
ـ      ) ٥٠ ،٢٠٠٤المعاضيدي،  (ويشير   ة إلى المعرفة على أنها المهارة والبراع

وامتالك التمرينات والتدريب الكـافي     ،  الفنية والقدرة على إنجاز األعمال واألشياء     
عاملين الـذين  على إنجاز المهام، وتحقيق التماثل والتطابق في الممارسات العملية لل       

  . يؤدون المهام نفسها
أن المعرفة هي كل ما يمكن أن يستعين بـه          ) ٩ ،٢٠٠٥،  العبيدي(فيما يرى   
ومعلومات مختزنة في أرشيف    ،  وسياسات وإجراءات ،  ات ومهارات الفرد من خبر  

وقواعد المعرفة الخاصة بالمنظمة للقيام بالعمل المطلوب بالـشكل المناسـب دون            
  . تأخير وبأقل وقت وجهد ممكن
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وبعد عرض هذه المفاهيم للمعرفة فإن المنظمة ومن خالل نشاطاتها تـسعى            
لقيمة بمقدار ما تقدمه المنظمـة مـن سـلع        إلى خلق القيمة للزبائن، وتنعكس تلك ا      

وخدمات ومنتجات للزبائن وتحقق المنظمة الربحية عندما تكون تلك القيمة أكبر من           
الكلفة الكلية ألداء األنشطة، وتتحقق الميزة التنافسية للمنظمة عندما تنجز األنـشطة       

بائنها فتحصل  بكفاءة تفوق درجة كفاءة منافسيها، وبذلك تقدم المنظمة قيمة أكبر لز          
ن  كمـا إ .(Porter, 1991, 33)منهم على سعر أعلى مما يدفعونه ألولئك المنافسين 

نسبة القيمة المضافة في اإلنتاج تعكس درجة الكفاءة في اإلنتـاج الـصناعي فـي               
المنظمات الصناعية، وتعرف القيمة المضافة بأنها جملة الرواتب واألجور والفائدة          

القيام بنشاط صناعي والحصول علـى كميـة مـن الـسلع           والربح المتحققة نتيجة    
يعكس ) معدل القيمة المضافة(ومؤشر نصيب القيمة المضافة في اإلنتاج  .والخدمات

. بالنسبة إلى كميات اإلنتـاج    ) الرواتب، األجور، الفائدة، الربح   (زيادة في العائدات    
ية في المنظمـات  ويمكن استخدام هذا المؤشر للمقارنة بين مختلف األنشطة الصناع 

الصناعية، بمعنى أن النشاطات الصناعية التي تحقق نسباً مرتفعة من معدل القيمة            
دمـشقية،  (المضافة إلى اإلنتاج مقارنةً بنشاطات أخرى تتمتع بميزات نسبية أقـل            

٣٧٥، ٢٠٠٢.(  
وبعد التعرف على مفهوم المعرفة والقيمة فإن الزبائن يعتمدون عند تقيـيمهم            

نظمات ذات القيمة على معرفة وتجربة خاصة يتم حشدها بعد أن يرتبط لمنتجات الم
بنـاء  ذلك باإلجراءات والتقنيات المادية، فمقدار ما تمتلكه المنظمة من معرفة فنية ل           

 نشاط معين من أنشطتها الخاصة بخلق أو تكوين أو إيجاد           علىالقيمة يعتمد تفوقها    
لفنية التقنية المتراكمة والموجودات المادية وإن لهذه المعرفة ا. تلك القيمة على األقل   

 والتـي تـساهم فـي خلـق القـدرة           اإلستراتيجيةآثار مباشرة في تكوين القدرات      
  ).٣٠ ،٢٠٠١المعاضيدي، ( الكلية للمنظمة وتحقيق الميزة التنافسية اإلستراتيجية

بأن المعرفة هي العامل البارز السـتمرار        انبحثالرى  يوفي ضوء ما تقدم،     
، كمـا أن    اإلسـتراتيجية اح المنظمة وتحقيق الميزة التنافسية وخلق القـدرات         ونج

الزبائن يعتمدون على هذه المعرفة عند تقييمهم لمنتجات المنظمات ذات القيمة التي            
تلك القيمة لزبائنها، وهذه القيمة تتمثل باألجور والرواتـب         بناء  تسعى المنظمة إلى    

  . القيام بنشاط معينوالفائدة واألرباح المتحققة نتيجة
  

   القدرة على توليد الموارد وامتالكها -ثانياً
تحتاج المنظمات لكي تحقق قدراتها اإلستراتيجية إلـى تبنـي اسـتراتيجيات          

وبناء أو توفير موارد إضافية واستغاللها واسـتخدامها        ،  تساعدها في دعم مواردها   
، وهذه الموارد تمكن المنظمـة مـن         يصعب على المنافسين تقليدها فيه     بشكٍل أمثل 

  .  األرباح وتدعيم مركزها التنافسيالبقاء واالستمرار والتوسع في تحقيق
لمقصود بمـصطلح    في تحديد ا   نيالباحث الصدد اختلفت وجهات نظر   وفي هذا   

فقد عرفت الموارد بأنها     ،اين من تباين أنواعها ومتضمناتها    ، ويتأتى هذا التب   الموارد
ت عوامل تسيطر عليها المنظمة وتستعملها ألغـراض تطـوير          عبارة عن مدخال  
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وتنفيذ استراتيجيات المنظمة وقدرتها بوصفها طاقات موجهة نحو تنـسيق ونـشر            

  . (Schoemaker, 1992, 34)الموارد وإنجاز المهام المختلفة المحققة ألهدافها 
مـوارد المنظمـة بأنهـا مجموعـة         )١١ ،٢٠٠٦،  المعاضـيدي ( ويعرف

ات اإلستراتيجية ذات القيمة العالية للمنظمة والتي ال يمكن أن تستغني عنها       الموجود
، ال بل أن فرصة المنظمـة فـي تحقيـق            عن جزء منها بأي حال من األحوال       أو

  .أهدافها في زمن معين يكمن في الموجودات اإلستراتيجية أو في بعضها
، ة أصناف وهي  اك من صنفها إلى ثالث    ، فهن وللموارد المنظمية أصناف عديدة   

كـن  موارد مادية مثل المباني والمصانع والتجهيزات المختلفـة والتـي يم          : األول
فهي الموارد المعنوية والتي تتمثل بالعالمة التجاريـة        : شراؤها وتقليدها، أما الثاني   

فهـي  : السم التجاري والتي يصعب تقليدها، أما النـوع الثالـث         وسمعة الشركة وا  
  . )٢١٩-٢١٨ ،١٩٩٩، هل وجونز(قنية الت) المهارات(الموارد 
ة تتمثـل بـالموارد الماليـة، والمـوارد         إلى أصناف عد  الموارد   تما صنف ك

البشرية، والموارد المصنعية، موارد الموقع، والموارد التجارية، وموارد االمتياز،         
  .(www.nacm.org)والموارد السرية وموارد العالمة التجارية 

  
  مة التقانة المستخد-ثالثاً

 (Lenz, 1980, 229)ويعبـر   .لث من أبعاد القدرة اإلستراتيجيةوهي البعد الثا
بأنها المعرفة والخبرات والترتيبات اإلدارية الكافيـة لتركيـز الجهـود           التقانة  عن  

  .نحو تحقيق الغايات واألهدافها اإلنسانية وتنسيق
نيـك، أي   تكبأنها أي وسـيلة أو      التقانة  ) ٥٣ ،٢٠٠١العفيشات،  (وقد عرف   

  . يتم من خاللها عرض القوة البشرية، أو طريقة تنفيذ أو صياغة جهاز مادي
على أنها األساليب الفنية التي     التقانة  فقد عرف   ) ٢٣ ،٢٠٠١ ،عبدالباقي(أما  

  . نتاجية والتي تحقق أعلى إنتاجيةتطبق في العملية اإل
ة والمـصممة   وتعرف بأنها مجموعة المعارف التكنيكية والعملية المـستخدم       

، كما ويمكن تعريفها بأنها إيجاد أو تكـوين         تطوير مجاالت حياة العنصر البشري    ل
باالستفادة من مدخالت جديدة أو إعادة بناء أو تـشغيل المخرجـات          منتجات جديدة 

  . )٣٧٩ ،٢٠٠٣، عباس وعلي(القديمة 
علـى التطـور فـي       قتصرتم ال   اهيعرض يبدو واضحاً أن المف    هذا ال وبعد  

 (Know-how) شير أيضاً إلى المعرفة الفنيـة     تات واآلالت كما هو شائع، بل       المعد
الطرق المتبعـة   هذه المفاهيم   ، ولذلك يدخل ضمن     التقانة من   ياً أساس اًبوصفها جزء 

في اإلنتاج، وخصائص المواد المستعملة والنظام المعرفي الذي تستند إليه أسـاليب            
 وعملية األتمتة، والعالقات المتبادلة بـين       العمل، ونظام التتابع المستمر في العمل،     

  ).١٥١، ٢٠٠٠القريوتي، (األنظمة الفرعية للعمل 
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  إذ  واإلبـداع بتكار  مكمالً لقدرات اإلنسان من حيث التفكير واال      التقانة  وتعد ،
أنها توفر السرعة واالختزال بالوقت مما يساعد في رفع كفاية األداء من حيث تقديم    

ولقد وردت العديـد مـن    ).٥٣،  ٢٠٠١العفيشات،  (ي تقدمها   وتسويق المنتجات الت  
  .٢ ى أربعة أصناف وكما في الشكلإل )عبدالباقي (ها صنفكما، للتقانةاألصناف 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  ٢الشكل 

  التقانةأنواع 
  

  .٢٤ص  قضايا إدارية معاصرة، القاهرة،،٢٠٠١ صالح الدين، عبدالباقي، :المصدر

  
يؤثر بدرجـة   التقاني  ، فإن التطور    أنواعهاو قانةالتوبعد التعرف على مفهوم     

األفراد العاملين وعلى حاجاتهم، حيث أنها تؤدي إلى ظهور فرص غير في واضحة 
اتهم وبالتالي في رضاهم عن     متكافئة أمام األفراد العاملين في إشباع حاجاتهم ورغب       

ين ألداء أعمالهم   ، وهذا قد يؤدي إلى قلة المهارات المطلوبة من األفراد العامل          العمل
وفي إطار هذا التطور وفي إطار األتمتة كـان         . التقانيفي ظل التطور    وانخفاضها  

البد من التركيز بدرجة كبيرة على نوعية حياة العمل لألفراد العاملين للتخفيف من             
  .)٣٨٢ ،٢٠٠٣، عباس وعلي (تهممعانا

 اإلنسان من حيث    هي البعد المكمل لقدرات   التقانة  بأن   انالبحثرى  يمما تقدم،   
 تتعامل مع قضايا غير متنوعة كثيراً وتتكرر مـع مـرور            هاالتفكير واإلبداع، وإن  

يساهم في التوسع في أعمال المنظمـة       التقاني  الوقت، وعلى الرغم من أن التطور       
األفراد العاملين وذلك عن طريق انخفاض      في   قد يؤثر سلباً     هوزيادة نشاطها، إالّ أن   
  .  في أداء األعمالمهاراتهم وخبراتهم

  
  
  
  

  بعض أنواع
   الجديدةالتقانة

  المعلومات تقانة 
Information 

  ائقة  المواصفات الفتقانة
Super Conduction’s 

   مؤتمتة التقانةال
Automation  

   الحيوية التقانة
Bio Technology  
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  الجانب الميداني
  هتمجتمع البحث وعينوصف  -أوالً
   مجتمع البحثوصف  .١

 متغيرات تتضح   أذيكتسب تحديد القطاع الذي يجري فيِه البحث أهمية كبيرة،          
وقد وقع اختيارنا علـى      البحث،   لمجتمعح  يضوء التحديد الصح  البحث وأهدافِه في    

ـ   محافظة نينوى ميدانياً إلجراء البحث      القطاع الخاص والمختلط في      رى وعليـه ن
 بالمنظمـات   ضرورة عرض نبذة مختصرة لعدد من الجوانب التعريفية الخاصـة         

  .٤مجتمع البحث  وكما في الجدول 
  

  ٤ الجدول
   المبحوثةتتعريف مبسط بالمنظما

  المنظمات المبحوثة  ت
سنة 
  التأسيس

عدد 
  العاملين

 طبيعة عمل
  المنظمة

  إنتاجية  ٧٥  ١٩٦٢  وصل للتعبئة والتعليبشركة الم  ١

  إنتاجية  ٢١٠  ١٩٨٩  شركة المشروبات الغازية والمعدنية للمنطقة الشمالية  ٢

  إنتاجية  ١٥٠  ١٩٨٩  شركة نينوى للصناعات الغذائية  ٣

  إنتاجية  ٢٣  ١٩٧٨  شركة المنتصر لطحن الحبوب  ٤

  إنتاجية  ٤٣  ١٩٧٨  شركة األمين لطحن الحبوب  ٥

  إنتاجية  ٨٠  ١٩٩٠  ل لطحن الحبوب المحدودةشركة الموص  ٦

  صناعي إنشائي  ٦٠  ١٩٩٠  شركة البناء الجاهز في الموصل المحدودة  ٧

  إنتاجية  ٧٥  ١٩٨٢  لمواد اإلنشائيةإلنتاج اشركة الخازر   ٨

  إنتاجية  ١٦٠  ١٩٨٦  األثاث المنزلي الشركة الوطنية لصناعة  ٩

  
  
  
  وصف عينة البحث .٢

 عدد من المدراء في المنظمات المبحوثة مـن         مبحوثين ال األفراد عينة   ضمت
 مهـام منظمـاتهم      عـن  ذوي الخبرة والمهارة والمبدعين والذين يملكون معلومات      

وأنشطتها ويمارسون مهام اتخاذ القرارات ويـشاركون فـي تقـديم االستـشارات          
 تأشـتمل  وعليه فقد    ،في أنشطة منظماتهم   وتوفير المعلومات المطلوبة     الضرورية

ورؤسـاء   المفوضـين رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمدراء      نة البحث على    عي
علـى   اسـتمارة اسـتبانة      ٧٤وقد تم توزيع     .األقسام والوحدات الفنية في المنظمة    
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ويوضـح    استمارة فقـط   ٦٢ منها   رجعاألفراد المبحوثين في مواقع عملهم وقد استُ      
مـن حيـث التحـصيل       بحـث  أهم السمات والخصائص ألفراد عينة ال      ٥ الجدول

الدراسي، مدة الخدمة بالمنظمة، مدة الخدمة بالمنصب الحالي، والفئـات العمريـة،           
  .والجنس، والحالة االجتماعية

  

  ٥لجدول ا

  بحثأفراد عينة الوصف 
  الفئات العمرية

   فأكثر51  50-41 40-31 30-20
 النسبة العدد النسبة العدد  النسبة العدد النسبة  العدد

7 11 15  25 20  32  20  32  
  الجنس

  أنثى  ذكر
 النسبة العدد النسبة العدد
55 89 7  11  

  الحالة االجتماعية
  متزوج  أعزب

 النسبة العدد النسبة العدد
12 19  50  81  

  التحصيل الدراسي
  ماجستير  بكالوريوس  معهد  إعدادية

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
12 19 16  26  31  50  3  5  

  مدة الخدمة في المنظمة بالسنوات
   فأكثر16  15-11  10-6 5-1

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة  العدد
11 17 13  22  7  11  31  50  

  مدة الخدمة في المنصب الحالي بالسنوات
   فأكثر16  15-11  10-6 5-1

 بةالنس العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة  العدد

31 50 11  17  5  8  15  25  

 ).في ضوء استجابات األفراد المبحوثين( من إعداد الباحثان :المصدر
  

   اختبار أنموذج وفرضيات البحث-ثانياً
  ط القيادي والقدرات اإلستراتيجيةعالقات االرتباط بين النمتحليل  .١

يمثل مضمون هذه العالقة التحقق من صـحة الفرضـية الرئيـسة األولـى              
وجود عالقة ارتباط معنوية بين تنص على فرضيات الفرعية المنبثقة عنها والتي  وال

 ٥وتشير معطيات الجـدول     . النمط القيادي بداللة متغيراته والقدرات اإلستراتيجية     
إلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين النمط القيادي والقدرات اإلسـتراتيجية            
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عنـد  ) 0.661(لكلي وبمعامل ارتباط قيمته     في المنظمات المبحوثة على المستوى ا     
وتفسر هذه العالقة قوة النمط القيادي وقدرته الجيـدة فـي           ) 0.05(مستوى معنوية   

  .التنبؤ بالقدرات اإلستراتيجية
 إلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبـة بـين          ٦كما تشير معطيات الجدول     

) 0.57(ت قيم االرتباط بين     وتراوح،  ي ومتغيرات القدرات اإلستراتيجية   النمط القياد 
، فضالً عن وجود عالقة ارتباط معنوية بـين         )0.05(عند مستوى معنوية    ) 0.64(و

 همـا وتراوحت قـيم االرتبـاط بين     ،  تراتيجية ومتغيرات النمط القيادي   القدرات اإلس 
  .على التوالي) 0.696(و) 0.357(

متغيرات القـدرات  أما بالنسبة لعالقات االرتباط بين متغيرات النمط القيادي و 
  .عنوية موجبة بين جميع المتغيراتنالحظ وجود عالقة ارتباط م. اإلستراتيجية

  
  ٦ الجدول

  نتائج عالقات االرتباط بين النمط القيادي والقدرات اإلستراتيجية
  المتغير المستقل النمط القيادي

 المتساهل اطياألوتوقر الديمقراطي المتغير المعتمد
 المؤشر الكلي

 )النمط القيادي(
 *0.649 *0.433 *0.612 *0.675 المعرفة الفنية لبناء القيمة

 *0.575 *0.450 *0.629 *0.612 القدرة على توليد الموارد وامتالكها
 *0.601 *0.396 *0.529 *0.538 التقانة المستخدمة

ــي  ــر الكل ــدرات   (المؤش ــاء الق بن
  )اإلستراتيجية للمنظمة

0.696* 0.502* 0.357* 0.661* 

P* < 0.05  N = 62 
  

وتأسيساً على ما تقدم من نتائج عالقات االرتباط بين النمط القيادي والقدرات            
وعلى نتوصل إلى قبول الفرضية الرئيسة األولى وفرضياتها الفرعية         اإلستراتيجية،  

  .مستوى المنظمات المبحوثة
  تيجيةعالقات التأثير بين النمط القيادي والقدرات اإلستراتحليل  .٢

 الرئيسة الثانية التي تـشير      البحثيمثل مضمون هذه العالقة اختباراً لفرضية       
 إلى وجود تأثير معنوي للنمط القيادي بداللة متغيراته في بناء القدرات اإلستراتيجية           

 وجود تأثير معنوي للنمط القيادي في       ٧إذ يتضح من الجدول     . على المستوى الكلي  
) 0.661(لألنموذج العام أن ) R2(يوضح معامل التحديد القدرات اإلستراتيجية، حيث 

النمط القيادي في المنظمة ويـدعم  يفسره ي  ذالقدرات اإلستراتيجية ال  التباين في   من  
التي هي أكبر مـن قيمتهـا الجدوليـة         ) 46.642(المحسوبة والبالغة   ) F(ذلك قيمة   
ويعـزز  ) 1،  60(وبدرجتي حرية   ) 0.05(وضمن مستوى معنوية    ) 2.687(والبالغة  

من التغير في القـدرات     ) 0.680(الذي يدل على أن     ) B(ذلك قيمة معامل االنحدار     
 في المنظمات المبحوثة هو نتيجة تغير وحدة واحدة من النمط القيادي            اإلستراتيجية
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وعند ) 1.671(وهي أعلى من قيمتها الجدولية      ) 6.830(المحسوبة  ) t(وبداللة قيمة   
  ).0.05(مستوى معنوية 

  
  ٧ الجدول

 على المستوى الكلي للمنظمات تأثير النمط القيادي في القدرات اإلستراتيجية
  المبحوثة

  المتغير المستقل F النمط القيادي
 الجدولية المحسوبة B R2 المتغير المعتمد

 القدرات اإلستراتيجية
0.680 

(6.830)* 0.661 46.642* 2.687 

 d.f (1, 60)   N = 62      P* <0.05  المحسوبة ) t( تشير إلى قيمة )*(
  

يمقراطي  تأثير متغيرات النمط القيادي والمتمثلـة بالـد        ٨ويعرض الجدول   
متغيرات مستقلة فـي القـدرات اإلسـتراتيجية        بوصفها  واألوتوقراطي والمتساهل   

والمتمثلة بالمعرفة الفنية لبناء القيمة، القدرة على توليد الموارد وامتالكها، التقانـة            
) R2(إذ يشير معامل التحديد     . ستخدمة، متغيرات معتمدة في المنظمات المبحوثة     الم

من التباين في المعرفة الفنية لبناء القيمة تفسره متغيـرات الـنمط            ) 0.456(إلى أن   
وهي أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة         ) 50.249(المحسوبة  ) F(القيادي تدعمه قيمة    

لتؤشـر معنويـة    ) 0.05(ى معنوية   عند مستو ) 3 ، 58(وبدرجتي حرية   ) 2.687(
الذي يؤكد تأثير النمط القيادي في المعرفة الفنية لبناء القيمـة           ) R2(معامل التحديد   

ولتفسير األهمية النسبية للتأثيرات الجزئية لكل متغيـر مـن          . للمنظمات المبحوثة 
) B(متغيرات النمط القيادي في المعرفة الفنية لبناء القيمة يتضح مـن معـامالت              

ا من المتغيـرات    مأن األوتوقراطي والديمقراطي أسهما أكثر من غيره      ) t(واختبار  
في تفسير قوة التأثير في المعرفة الفنية لبناء القيمة وبتأثيرات معنويـة لمعـامالت              

) t(لكل منهما على التوالي بداللة قيمة       ) 0.582(و) 0.746(التي بلغت   ) B(االنحدار  
على التوالي مقارنة بالجدوليـة      )5.992(و) 6.265(ا  المحسوبة التي بلغت لكل منهم    

  ).0.05(عند مستوى معنوية ) 1.671(والبالغة 
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  ٨ الجدول

  تأثير متغيرات النمط القيادي في القدرات اإلستراتيجية
F               المتغيرات المستقلة  

  
 المتغيرات المعتمدة

  الديمقراطي
B1  

  األوتوقراطي
B2 

  المتساهل
B3 R2  

 الجدولية المحسوبة

 0.582  ةيمالمعرفة الفنية لبناء الق
(5.992)* 

0.746 
(6.265)* 

0.286 
(3.904)* 0.456 50.249* 2.687 

 0.557  القدرة على توليد الموارد وامتالكها
(4.943)* 

0.728 
(5.324)* 

0.273 
(3.340)* 0.374 35.894* 2.687 

 0.763  التقانة المستخدمة
(7.505)* 

0.684 
(4.500)* 

0.684 
(4.500)* 0.128 8.768* 2.687 

 d.f (3, 58)   N = 62   P* < 0.05  المحسوبة ) t(تشير إلى قيمة ) *(
  

توليد الموارد وامتالكها معنويـاً بـالنمط القيـادي فـي       في  كما تتأثر القدرة    
ـ   ) R2) (0.374(إذ بلغ معامل التحديد     . المنظمات المبحوثة  ) F(ة  وهي معنوية بدالل

وهي أكبر مـن قيمتهـا الجدوليـة البالغـة          ) 35.894(بلغت قيمتها    المحسوبة التي 
، وهذا يؤكد وجود )0.05( عند مستوى معنوية (58 ,3)وعند درجتي حرية ) 2.687(

القدرة على توليد الموارد وامتالكها، ومن متابعـة        في  تأثير معنوي للنمط القيادي     
تعرف على مساهمة كل متغير مـن متغيـرات         يمكن ال ) t(واختبار  ) B(معامالت  

النمط القيادي في هذه العالقة التأثيرية، إذ تشير النتائج إلـى أن امـتالك بعـدي                
على التوالي ) 0.557(و) 0.728(األوتوقراطي والديمقراطي أعلى مساهمات وبمعدل    

على التوالي، وهي أعلـى مـن       ) 4.943(و) 5.324(التي بلغت   ) T(تدعمهما قيمة   
  ).0.05(عند مستوى معنوية ) 1.671(تها الجدولية والبالغة قيم

ويتضح أيضاً وجود تأثير معنوي للنمط القيادي في التقانة المستخدمة وذلـك            
مـن التبـاين فـي التقانـة     ) 0.128(الذي يوضـح  ) R2(من خالل معامل التحديد    

وهي ) 8.768(المحسوبة  ) F(المستخدمة تفسره متغيرات النمط القيادي تدعمه قيمة        
 عند مـستوى معنويـة   (58 ,3)وبدرجتي حرية ) 2.687(أكبر من قيمتها الجدولية 

  ).R2(لتؤشر معنوية معامل التحديد ) 0.05(
ولتفسير األهمية النسبية للتأثيرات الجزئية لكل متغير من متغيـرات الـنمط            

) t(تبار  واخ) B(القيادي في التقانة المستخدمة يتضح من متابعة معامالت االنحدار          
أن جميع المتغيرات الديمقراطي واألوتوقراطي والمتـساهل تـؤثر فـي التقانـة             

) 0.684(و) 0.763(التي بلغت ) B(المستخدمة وبتأثيرات معنوية لمعامالت االنحدار  
) 4.500(و) 4.500(و) 7.505(المحـسوبة   ) t(على التوالي وبداللة قيمة     ) 0.684(و

عند مستوى معنويـة    ) 1.671( الجدولية والبالغة    على التوالي وهي أكبر من قيمتها     
 الثانية والفرضيات المنبثقة عنهـا وفـي        البحث، وعليه يمكن قبول فرضية      )0.05(

  .حدود مجتمعنا الدراسي
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  ية في بناء القدرات اإلستراتيجيةتحليل التباين في تأثير األنماط القياد .٣

الثة التـي تـنص علـى     الثالبحثيعكس مضمون هذا التأثير اختبار فرضية  
في بناء القدرات اإلستراتيجية، وتمثل األنماط      القيادية  وجود تباين في تأثير األنماط      

  . القيادية المتغيرات المستقلة، في حين تمثل القدرات اإلستراتيجية المتغير المعتمد
وعلـى  ) Step-wise(ويتم التحقق منها باستخدام تحليل االنحـدار المتـدرج          

  :ام للمنظمات المبحوثة وكاآلتيالمستوى الع
اعتماداً على نتائج اختبار الفرضية الثانية والتي أشارت إلى وجـود تـأثير             
معنوي للنمط القيادي في بناء القدرات اإلستراتيجية، والختبار التباين فـي تـأثير             

تم اللجـوء إلـى تحليـل       ) وتوقراطي والمتساهل ألالديمقراطي وا (األنماط القيادية   
 ٨إذ تشير نتائج تحليل االنحدار المتدرج الموضحة في الجدول          .  المتدرج االنحدار

إلى أن أكثر األنماط القيادية تأثيراً في بناء القـدرات اإلسـتراتيجية هـو الـنمط                
من االختالف في القدرات اإلستراتيجية     ) 45.58 ( مامقداره الديمقراطي إذ أنه يفسر   

وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغـة       ) 7.09(المحسوبة والبالغة   ) t(يدعمه قيمة   
التـي تؤكـد   ) B(، فضالً عن قيمة  )0.05(وهي قيمة معنوية عند مستوى      ) 1.671(

على أن التغيير بمقدار وحدة واحدة في النمط القيادي الديمقراطي إذا ما أخذ لوحده              
ـ   . في القدرات اإلستراتيجية  ) 0.637(سيؤدي إلى تغيير مقداره      ات كما تعكس معطي

 يأتي بالمرتبة الثانية من حيث التأثير بعد        األوتوقراطي إن النمط القيادي     ٩الجدول  
مـن  ) 55.95(النمط الديمقراطي، إذ يفسر في ظل وجود النمط القيادي الديمقراطي           

وهي ) 3.73(المحسوبة والبالغة   ) t(االختالف في القدرات اإلستراتيجية يدعمه قيمة       
، )0.05(وهي قيمة معنوية عند مـستوى  ) 1.671(والبالغة  أكبر من قيمتها الجدولية     

التي تؤكد على أن التغيير بمقدار وحدة واحـدة فـي الـنمط             ) B(فضالً عن قيمة    
 إذا ما أخذ مع النمط القيادي الديمقراطي سيؤدي إلى تغييـر            األوتوقراطيالقيادي  
ل فقـد اسـتثناه   أما عن النمط المتـساه   . في القدرات اإلستراتيجية  ) 0.430(مقداره  

التحليل لضعف تأثيره، لذا يمكن وضعه في الترتيب الثالث من حيـث التـأثير وال               
يمكن إهمال تأثيره عملياً ألنه في اختبار الفرضية الثانية تم إثبات تأثيره المعنـوي              

  .في بناء القدرات اإلستراتيجية
  

  ٩الجدول 
  تراتيجيةتأثير األنماط القيادية في بناء القدرات اإلستباين 

  المتغيرات المستقلة  مؤشرات تحليل االنحدار المتدرج
  

 B2األوتوقراطي B1الديمقراطي  المتغير المعتمد
R2 

0.637 
(7.09)* --- 45.58 

  القدرات اإلستراتيجية
0.466 

(4.980)* 
0.430 

(3.730)* 55.95 

  N = 62   P* < 0.05    المحسوبة) t(تشير إلى قيمة ) *(
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  والتوصياتاالستنتاجات 
   االستنتاجات-أوالً
إن سعي المنظمات إلى تحقيق النجاح واالستمرار والبقاء مرهونـاً بامتالكهـا             .١

 تضمن من خاللها الحـد مـن قـدرات          اإلستراتيجيةعمليات تخطيط قدراتها    
المنافسين على تقليدها وهذه األبعاد تتمثل بالمعرفة الفنية لبناء القيمة، والقـدرة            

 .رد وامتالكها، والتقانة المستخدمةعلى توليد الموا
أفرزت نتائج التحليل وجود عالقة ارتبـاط معنويـة بـين األنمـاط القياديـة                .٢

 اإلسـتراتيجية وبين بناء القـدرات     ) الديمقراطي، واألوتوقراطي، والمتساهل  (
المعرفة الفنية لبناء القيمة، والقدرة على توليد المـوارد وامتالكهـا،           (وأبعادها  
 ).مستخدمةوالتقانة ال

في بنـاء   ) الديمقراطي، واألوتوقراطي، والمتساهل  (تبين تأثير األنماط القيادية      .٣
المعرفة الفنية لبناء القيمة، والقدرة على توليد       ( ومكوناتها   اإلستراتيجيةالقدرات  

 ).الموارد وامتالكها، والتقانة المستخدمة
ادية فـي بنـاء القـدرات        في شدة تأثير األنماط القي     اًأفرزت نتائج التحليل تباين    .٤

، حيث ظهر النمط الديمقراطي متصدراً الترتيب من حيـث قـوة            اإلستراتيجية
  .التأثير يليه النمط األوتوقراطي

  
   التوصيات -ثانياً

 إلـى   الباحثـان  توصل   بحث عنها ال  د عرض أهم االستنتاجات التي أسفر     بع
  :مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن عرضها باآلتي

رورة اهتمام المنظمات المبحوثة بمعرفة طبيعة األنماط القيادية السائدة فـي           ض .١
  . فيهااإلستراتيجيةمنظماتهم من أجل تدعيم النمط الذي يعزز تحقيق القدرات 

بالمعرفة الفنية الالزمة لبناء القيمة، كما يجب       االهتمام  المنظمات المبحوثة   على   .٢
ا لى امتالكهك الموارد وتوسيع سعيها إأن تعمل على تعزيز قدرتها على توليد تل    

  .قبل غيرها من المنظمات
ـ         .٣  تـستند إليـه هـذه       اًتعد التقانة المستخدمة من قبل المنظمات المبحوثة أساس

ـ وصـي   يفي عصر المعلومات والمعرفة، لذا      المنظمات في المنافسة      انالبحث
ا بضرورة تطوير هذه التقانة والعمل على تدريب العـاملين علـى اسـتخدامه            

  .وتوظيفها في تدعيم القدرات االستراتيجية
 النمط القيادي الديمقراطي كونه أكثر األنماط القيادية تـأثيراً          عزيزتالعمل على    .٤

  . للمنظمات المبحوثةاإلستراتيجيةفي دعم بناء القدرات 
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