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 :المستخلص  

البحث متغيرين مهمين على مستوى الفكر التنظيمي وكذلك الستراتيجي  تناول

من خالل التحليل اإلحصائي  الباحث وسعى )التوجه الستراتيجي والقدرات القيادية(, ماه

, اختبر البحث في القطاع العام متمثل بوزارة التعليم جاد طبيعة العالقة بين المتغيرينإي

( فرد من القيادات العليا في هذه 73ى عينة مكونة من )العالي والبحث العلمي و طبق عل

مساعد رئيس جامعة ومدراء  ,الوزارة, وكيل وزير, رئيس جامعة الوزارة )مستشار

وفقا لمجموعة من المقاييس  هاتم تصميم والتي, ةاستمارة استبان استعملت عامين(.

بار عدد من فقرة تغطي متغيرات البحث,وتم اخت (84تكونت من ) إذالعالمية ,

فرضيات الخاصة بعالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة ,وتم استعمال مجموعة من ال

)األوساط الحسابية ومعامل االختالف واالنحراف المعياري  الوسائل اإلحصائية منها

توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات  )سبيرمان((. ومعامل االرتباط الرتبي

 اعلى مستوى الوزارة او الجامعات و الدوائر التابعة له ءالة سوامنها: الرؤية و الرس

)الكارزماتية( معيار مهم في  تتصف بعدم التركيز لكثرة الكلمات والسمات الشخصية

اختيار القادة فضال عن باقي القدرات ولها دور جوهري في تحقيق التوجه 

, لتضع بعض التوصيات إليهاالستراتيجي.استندت الدراسة إلى النتائج التي توصلت 

: استحداث معهد إلعداد القادة على كما يأتيتعالج هذه النتائج  أنالتي يمكن والمقترحات 

مستوى وزارة التعليم العالي يعمل على تنمية القدرات القيادية فضال عن التركيز على 

 .المفاهيم الستراتيجية
 ستراتيجي, رؤية, رسالة. كاريزما, توجه ة: قدرات قيادية, قيادة,يالكلمات الرئيس

                                                           
)التوجه الستراتيجي لمنظمات اإلدارة العامة في أطار  اه الموسومةبحث مستل عن أطروحة الدكتور  *

ة التفاعل بين القدرات القيادية وممارسات نظرية الفوضى بحث ميداني لعينة من القيادات العليا في وزار 
 التعليم العالي والبحث العلمي(
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 المقدمة

ف المقدرات القيادية بانها القاسم المشترك بين نظريات القيادة يتوصتناول البحث 
الريادية و ما بعدها كلها  إلى ابتداء من نظرية الرجل العظيم مرورا بالموقفية وصوالا 

عض تشترك بضرورة تمتع القادة بمقدرات تميزهم عن اآلخرين و يختلط على الب
ان األمر ال  البعض يرى إذ( , Skills( و المهارات )abilitiesالتفريق بين المقدرات )

اآلمر  أن يعدو كونه موضوع ترجمة و اجتهاد أصحاب االختصاص و البعض يرى
مختلف اذ ان المقدرات هي قابليات ذاتية و المهارات مكتسبة و يمكن التسليم باألمرين 

نفي ما عداه" لكن لو دققنا في هذا الموضوع جيدا سنرى انه يعلى مبدأ "إثبات الشيء ال 
يرجع الى الفلسفة التي يتبعها كل من أصحاب الرأي اذ تنقسم اآلراء حول موضوع 
القيادة بين التوريث و االكتساب ولكل منهم أدلته العقلية و النقلية, ولو سلمنا بهذه اآلراء 

يضا تحتاج إلى قابليات الكتسابها و تخضع و تماشيا معها يمكننا القول ان المهارات أ
ما يسمى بالفروق الشخصية بين األفراد و عندها سيكون المهارات و المقدرات  إلى

تقاس بنفس المقياس, و ما يتعلق بالدراسة الحالية هو انعكاس هذه المقدرات على التوجه 
مكانات الستراتيجي في المنظمات العامة وإمكانية وضع أهداف محددة تفوق اإل

الموجودة و العمل على االستفادة من هذه المقدرات و وفقا لرسالة المنظمة التي تعبر 
بالضرورة عن فلسفتها و علة وجودها اذ من الصعوبة بمكان ان تعمل المنظمات من 
دون تحديد هذه العلة ويكون ذلك في ظل رؤية محددة سلفا من قبل القيادات ولها طابع 

كما تناول أيضا تشخيص  صيلاأكبر قدر من المتغيرات وبأدق التفالشمولية لإلحاطة ب
المشكلة الفكرية من خالل تحديد العالقة بين مفاهيم المدروسة كما تم تحديد أهداف 

,بينما توصل )قياس مستوى القدرات التي يتمتع بها قادة المنظمة المبحوثة(البحث منها
القيادية موهبة يتمتع بها القادة و تنميتها  لمهارات أو القدرات)االى استنتاجات من أهمها

و تطويرها ضرورة ويكمن تميزهم في عملية صقل هذه القدرات و كذلك توظيفها 
 ( وفي ظل ذلك جاءت التوصيات ومنهابصورة يمكن االستفادة منها على أكمل وجه

 استحداث معهد إلعداد القادة على مستوى وزارة التعليم العالي يعمل على تنمية)
الستراتيجية,يمنح دبلوم قيادة ,يؤهل تطبيقات القدرات القيادية فضال عن التركيز على ال

 . (المتخرج لتسنم المناصب القيادية ويمكن تعميمه على كافة الوزارات

 منهجية البحث :أوال

 مشكلة البحث .أ 

يتشعب الحديث حول األداء الوظيفي للمنظمات العامة في الدولة العراقية و يصبح 
الم أكثر تعقيدا اذا ما اتجه صوب المستقبل, ويتفق الباحثون في الشأن البيروقراطي الك

العراقي ان اإلرباك الذي شهده العراق في العقد األخير و تداعيات السياسات غير 
الموضوعية و غياب مفهوم الرؤية كان سبب رئيسي من أسباب تردي وضع بشكل عام 

استوجب ذلك دراسة أبعاد هذه لمنظمات وؤشر خطير لمستقبل هذه امما يعطي م
لبحث, كون التوجه الستراتيجي لم يعد ا ااإلشكالية من خالل التركيز على متغيرات هذ
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ال يمكن للمنظمات تحقيق تقدم حقيقي ملموس ما لم  أصبح ضرورة وإنماجرد مطلب م
يز المنظمات تسعى جاهدة لتحقيقه, و تعد القيادات وما تتمتع به من مقدرات تميزها و تم

موارد المنظمات  أهمالتي تعمل بها وفقا للمقاييس الحديثة التي تعتبر المورد البشري 
وخصوصا في القيادات, الموارد البشرية هي وبضرورة الحال عماد هذا المورد

ف وذات الطابع التربوي ومنها وزارة التعليم بطبيعة الحال و للوق األكاديميةالمنظمات 
 نبها الميداني نطرح هذه التساؤالت على المشكلة بجا

وافر مسوغات التوجه مدى تما ما هو التوجه الستراتيجي من وجهة نظر العينة و .1
 في المنظمة وإمكانية االستفادة منه؟ الستراتيجي

 كيف يمكن تحقيق التوجه الستراتيجي و توظيفه لخدمة المنظمة ؟ .2

 الرؤية والرسالة للمنظمة المبحوثة و مدى وضوحها ؟ .3

 األهداف و مدى مطابقتها مع ثقافة المنظمة ؟ .4

 مقدار تمتع اإلدارات العليا في الوزارة بقدرات قيادية ؟ .5

 إمكانية تكريس هذه القدرات في تحقيق التوجه الستراتيجي في الوزارة؟ .6

 أهمية البحث .ب 

ابتداء نستطيع تحديد أهمية هذه البحث التي أخذ على عاتقه المواءمة بين الفكر 
 والفكر الستراتيجي وتكمن أهميته فيما يأتي: التنظيمي

تتصدر قائمة أهمية البحث المواءمة بين متغيراته و الذي تزخر بدورها في األهمية  .1
سوء على شكل منفرد كمفاهيم لها ثقلها في فضاء اختصاصاتها, او مجتمعة كما هو 

 الحال في هذا البحث.

كذلك من العينة المستهدفة والتي يستمد البحث أهميته من أهمية مجتمع المبحوث و  .2
 يقع على عاتقها بناء وتنفيذ ستراتيجية لهذا المجال الحيوي. 

يعد هذا البحث من األبحاث القالئل التي استهدفت عينة دراسة بهذا االتساع اذ دأبت  .3
األبحاث السابقة على دراسة جامعة او جامعتين او االكتفاء بديوان الوزارة ضمن 

وحسب إطالع  درا ما تتجاوز المحافظة او المحافظتين في البالدرقعة جغرافية نا
 .الباحث

تزامن هذا البحث مع سعي الحكومة في تحديد ستراتيجية التعليم والتي صدرت  .4
 مؤخرا و يمكن لهذا البحث ان يشكل رافدا لهذه اإلستراتيجية ولو بالنزر اليسير.  
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همية خصوصا في ظل الواقع تخصص البحث في اإلدارة العامة يعطيه زخم من األ .5
الحالي, اذ ان التعليم الحكومي هو عماد و حجر الزاوية في مجمل التعليم في 

ثله القطاع العام في هذا العراق و القطاع الخاص ال يمثل رقم معتدا به أمام ما يم
 المجال.

 

 أهداف البحث  .ج 

 تكمن أهداف الدراسة في حدود معينة يمكن ان نوجزها بما يأتي :

  .نتيجة والسببديد األطر الفلسفية لمتغيرات البحث وفقا لقانون التح .1

 قياس مستوى القدرات التي يتمتع بها قادة المنظمة المبحوثة.    .2

  تحديد إمكانية تحقيق التوجه الستراتيجي في ظل الوضع الراهن .3

 

 فرضيات البحث .د 

القيادية و التوجه تناغم متبادل بين المقدرات  عالقةهناك  الفرضية الرئيسة األولى:
و بإبعاده  يسهل معه التعامل مع توجهات المنظمة المستقبلية ويتفرع  الستراتيجي مجمالا 

 :يأتيمنه فرضيات فرعية ,كما 

  اا ومنفرد إجماالتراتيجي سالتوجه ال ابعادتناغم بين القدرات الشعور )الوجدانية( و .1

 اا جماال و منفردتناغم بين القدرات التنظيمية و التوجه الستراتيجي إ .2

  اا تناغم بين القدرات الشخصية )الكارزماتية( و التوجه الستراتيجي إجماال و منفرد .3

 .اا تناغم بين قدرات التفكير اإلبداعي و التوجه الستراتيجي إجماال و منفرد .4

 

 مجتمع و عينة البحث .ه 

اتخذ البحث من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجتمع للدراسة و تتكون 
هذه الوزارة من عدة دوائر,اذ شملت عينة البحث بعض وكالء الوزارة و المستشارين و 
رؤساء مساعدين رؤساء الجامعات وتم انتقاء العينة بصورة عشوائية ,ال على التعيين 

وفقا (73وبلغ عددها) من بين إفراد هذا المجتمع لتكون عينة الدراسة طبقية عشوائية

 وزعت عليهم أداة النسبة المئوية المحددة ( Xع المجتمع لمعادلة كسر المعاينة)مجمو
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من ثم تحليلها وفقا للوسائل اإلحصائية وتفسيرها  من ثباتها وصدقها التأكدالبحث بعد 
 على ضوء المقابالت الشخصية.

 نموذج البحث الفرضي  .و 

يعد النموذج الفرضي أساس الدراسة وهيكلة البنائي وحيث يشير إلى طبيعة 
المستطيل األول القدرات القيادية  حيث يمثلبين متغيراتها وكما في الشكل أداناه العالقة 

والمستطيل المقابل يشير الى التوجه  ارتباط عالقةو السهم ذات االتجاهين يعبر عن 
  االستراتيجي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائل اإلحصائية المستعملة   .ز 

ائية وباستعمال اعتمد البحث في جانبه العملي على بعض الوسائل اإلحص
والحديثة في مجال تحليل البيانات  ة( وهو من البرامج المتخصصSPSS20برنامج)ٍ

االنحراف المعياري, النسبة المئوية, معامل  الوسط الحسابي,) ومن هذه الوسائل
 .االرتباط(

 

 

ال   ا  

 ال   ا   

   ا  

 ت   م  

   ا  

  خ   

الت     

 ا   ا  

 ال    

 ال س ل 

 ا   ا 

 ال   
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 الجانب النظري: ثانيا

 التوجه االستراتيجي .1

 مفهوم التوجه االستراتيجي فلسفيا :اوال

لتوجه الستراتيجي من وجهة النظر المختصين في الشأن الستراتيجي يعرف ا
 Miles "اإلجراءات التنافسية او التوجه العام الذي تنتهجه المنظمات في األسواق" ) هو

& Snow, 1978: 88 وهذا من أقدم التعاريف ويمكن وصفه بأنه ضبابي غير محدد )

, فيما ذهب فل جانب اإلدراكغالمعالم يتحدث عن إجراءات عملية على األرض و ي
التطبيق والرقابة في القسم طيط الستراتيجي في القسم األول و( بانه"التخHuseالكاتب  )
( وهذا ال يختلف عن سابقه في اإلرباك اذ يعد كافة Huse E.F,1979: 199الثاني" )

الن  خطوات الستراتيجية من التخطيط و التنفيذ و الرقابة هي التوجه وهذا غير مقبول
التوجه يمكن ان يتماشى مع كل هذه الخطوات لكن هذه الخطوات ال يمكن ان تكون هي 

ويمكننا القول ان هذه التعريفات  ,وجه مفهوما مرشدا لهذه اإلجراءاتالتوجه بمعنى الت
ما سلطنا  وإذاتعد اإلرهاصات األولى للمفهوم وامر تقبلها وارد حسب سياقها التاريخي, 

ات أكثر حداثة سنجد ان التوجه الستراتيجي بدأ يتبلور كمفهوم عند الضوء على تعريف
(  أشاروا الى  انه "األساس الذي تنطلق منه George& Robinالكثير منهم )

( وهذا اقرب George&Robin,1983:84المنظمات لبناء او تطوير ستراتجياتها")

انع كما في المنطق اال جوهر التوجه من سابقاته وان كان هذا التعريف ليس جامع م إلى
انه يمثل االنطالقة الحقيقة له على المستوى التنظيمي وليس األساس هنا يعني البنى 

 & Wheelenالتحتية وإنما األساس الفكري الذي تستند عليه المنظمات, وذكر )

Hunger ان التوجه الستراتيجي عملية ُمنظِمة للتفكير, لرؤية ما ال يرى لتنفيذ")
(, يستدل من خالل األلفاظ الواردة في Wheelen & Hunger   1988:34,الغايات" )

التعريف السابق على تبلور المفهوم واكتمال صيرورته في الفكر الستراتيجي,بينما أشار 
البعض إلى انه" التصورات الذاتية لقادة المنظمات التي يراد من خاللها تحقيق 

ه التصورات والميول والحوافز والرغبات ستراتيجية المنظمة وفقا لرؤيتهم" وذكر "بأن
 van.R  and اإلدارية المعينة التي تسبق الخطوات الستراتيجية األخرى " 

Robertson, 1997, 429)( بينما ذكر ),et al  Mintzberg ان التوجه هو شراع" )
 Mintzberg, et alيحدد المسار الذي تبحر به المنظمات في بيئتها بشكل متماسك")

1998:15.) 

 ي ينحى باتجاه الخصوصية والتركيزبمطلع األلفية الثالثة اخذ الفكر الستراتيج
اذ ان الحديث في العموميات لم يعد يغني أصحاب هذا الفكر مع تبني مفهوم الموجة 
الثالثة الذي جاء به توفلر بعد الموجة الزراعية والموجة الصناعية وفي صلب هذا 
 المذهب عرف

(Voss G & Voss Z  التوجه الستراتيجي "بوصفه بناء متعدد األبعاد يتألف من )
 Voss G & Vossثالث وجهات متميزة العمالء, والمنافسة, والتكنولوجيا" )
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Z,2000:68,)  بمعنى ان التوجه الستراتيجي للمنظمات او الدول يجب ان يتصف

لتي تنتهجها بشمولية التخصيص ويركز على المتطلبات الضرورية لتحقيق الستراتيجية ا
 ( الى ان التوجه الستراتيجي يكمن في ما ياتي :Alizaالمؤسسات , وفي هذا أشارت )

 تطوير مجاالت األعمال األساسية من خالل االستثمار .  .1

ية في اإلبداع, و إنشاء نظم التدريب واالستثمار في , و دينامجيداا  وجود تعليماا  .2
 .العاملين 

 وجود رؤية مشتركة.  .3

 ( Aliza D.,2006 :71حقيق المزايا التنافسية )العمل على ت .4

تعداد ما سبق هو التوجه  الستتراتيجي متن وجهتة نظتر الكاتبتة وقتد استتغرقت فتي 
التفاصيل مما يجعل كالمها كمتطلبتات للتوجته اكثتر متن كونته تعريتف ويمكتن ان تنطبتق 

او حتتى جزء متن هتذه المتطلبتات او جميعهتا علتى مفتاهيم أخترى فتي الفكتر الستتراتيجي 
و بينمتتا أشتتار التتبعض علتتى انتته " مفهتتوم تكتتاملي تتكتتون متتن أبعادهتتا الخاصتتة  التنظيمتتي

والمبادرة نحو توجه التستويق وتوجته التتعلم و توجته كافتة جوانتب المؤسستات عموديتا و 
( نستشتتف متتن هتتذا التعريتتف هتتو التمتتازج Zhengping FU,2011:109 افقيتتا" .)

م الفرعيتة وعموميتة األبعتاد الخاصتة بته )الرؤيتة و األقسا إلىالحاصل في تجزئة التوجه 
الرستتالة .....( والتتتي تعتتد هتتي األرضتتية التتتي يعتمتتد عليهتتا التوجتته االستتتراتيجي  و فتتي 
أهمية ذلك ذكر الفين توفلر " ليس بوسعنا ان نبدأ بفهتم معنتى العنتاوين الكبيترة و إنضتاج 

ة اال بتالعودة التى أرضتية األفكتار ستراتيجيات ذكية , بغية السيطرة على التغيرات الحديث
( إلتى ان التوجته Meisam( , بينمتا ذهبتت )48: 8994األساسية" )الفين وهيتدي تتوفلر,

الستتتراتيجي  "هتتو التفتتاعالت المخططتتة التتتي تشتتير إلتتى الكيفيتتة حصتتول المنظمتتة علتتى  
 الموارد  لتحقيق أهدافها وصتوال التى المستتوى المطلتوب متن األداء. ويتنعكس علتى هتذه

( يؤكتد هتتذا التعريتتف Meisam Karami,It al.2014:28التفتاعالت نوعيتتة القيتادة" )

علتتى أهميتتة حصتتول علتتى المتتوارد ودور القيتتادة فتتي ذلتتك, ويمكننتتي القتتول ان التوجتته 
تراتيجي هتتو فلستتفة تنطلتتق متتن خاللهتتا المنظمتتة لرؤيتتة مستتتقبلها وتتفتترد بهتتا تتتنعكس ستتال

 به قادتها في ظل البيئة المحيطة"  بالضرورة على رسالتها لتحقيق ما يطمح

 

 نماذج التوجه الستراتيجي  :ثانيا

 (CIMA2013) أنموذج .1

يلفت االنتباه الذي لم يشر الى الرؤيتة بشتكل صتريح فيمتا يضتع القيتادة ( 8الشكل )

بتتالتوازي العمتتودي متتع كتتل المستتتويات وهتتذه إشتتارة لتتدور القيتتادة و التتتي هتتي باألستتس 
متتا بتتالتوازي متتع القيتتادة نجتتد المشتتاركة وهتتي مشتتاركة بتتين مصتتدر الرؤيتتة ومنبعهتتا بين

أصتتحاب المصتتالح ودورهتتم فتتي كافتتة مفاصتتل التوجتته الستتتراتيجي خصوصتتا وان هتتذا 
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النموذج معد لمؤسسة في القطاع المالي , بينما ترتكز جميع مستويات التوجه على قاعتدة 
في تحديتد  أساسيد الحوكمة مما يعطي مؤشر لجمهور الزبائن فضال عن اعتمادها كمحد

المتال و حستب  ألستواقالتوجه الستراتيجي لهذه المنظمة بما يتماشى مع المعايير المتبعة 
تعليمات البنك الدولي و المؤسسات الدولية المختصتة ممتا يعطتي مؤشتر واضتح علتى ان 

 التباين يخضع لطبيعة النشاط وكذلك البيئة المحيطة للمنظمات 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 لتوجه الستراتيجيا( CIMA2013) وذجأنم( 2الشكل)

Source: Magazine for Management Accounting Chartered Institute 

-http://www.cimaglobal.com/Thoughtof Management Accountants 

-2013/Insight-magazine/Insight-e-leadership/Newsletters/Insight

-projecting-and-creating-finance-of-transformation-2013/The-April

identity-brand-a 

 
 (Oakland Consulting2014نموذج )ا .2

( إليجتتتاد حلتتتول للمشتتتاكل التتتتي BBCعتتتة البريطانيتتتة )انمتتتوذج معتتتد لهيئتتتة أالذا

تواجههتا هتتذه الهيئتتة اذ قتتام المعهتتد بدراستتة علتتى متترحلتين تمختتض عنهتتا هتتذا النمتتوذج و 
الذي واءمه بين مرتكزات التوجه الستراتيجي و خصوصية المنظمة وعراقتها متع اآلختذ 

ة اتضحت من خالل خطوات الدراسة و تستليط الضتوء عليهتا باالعتبار عمليات ضروري
مثتتل عوامتتل النجتتاح الحرجتتة و المتتوارد المتاحتتة لكونهتتا منظمتتة قطتتاع عتتام و تمتتول متتن 

(, كما ركزت الدراسة على المتوارد البشترية 4الدولة البريطانية مثلما يتضح من الشكل )

 التوجه الستراتيجي

 الغايات

 الرسالة

 القيم

 الح  م 

دة
يـا
الق

 

ر
شا
مـ
ال

ـة
كـ

 

http://www.cimaglobal.com/Thought-leadership/Newsletters/Insight-e-magazine/Insight-2013/Insight-April-2013/The-transformation-of-finance-creating-and-projecting-a-brand-identity
http://www.cimaglobal.com/Thought-leadership/Newsletters/Insight-e-magazine/Insight-2013/Insight-April-2013/The-transformation-of-finance-creating-and-projecting-a-brand-identity
http://www.cimaglobal.com/Thought-leadership/Newsletters/Insight-e-magazine/Insight-2013/Insight-April-2013/The-transformation-of-finance-creating-and-projecting-a-brand-identity
http://www.cimaglobal.com/Thought-leadership/Newsletters/Insight-e-magazine/Insight-2013/Insight-April-2013/The-transformation-of-finance-creating-and-projecting-a-brand-identity
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بها حيتث يصتل انتشتار مكاتبهتا  من حيث تعداد و تنوع ثقافاتهم بتنوع الدول التي يعملون
الى أكثر من مئة دولة في العتالم ممتا يعطيهتا توصتيف متعتددة الجنستيات و لتو جتدال , و 
اعتمد الفريق الستراتيجي كل هذه المعطيتات فتي وضتع هتذا النمتوذج و يمكننتا القتول انته 
نمتتوذج متخصتتص واعتمتتد علتتى أستتلوب دراستتة الحالتتة و التتذي يصتتعب تعميمتته اال انتته 

 . األولاطع في نقاط عديدة مع النماذج يتق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 توجه الستراتيجيل( لOakland Consulting2014نموذج )ا( 1الشكل)

Source:http://www.oaklandconsulting.com/services/set-
strategic-direction/ 

 

 أبعاد التوجه الستراتيجي :ثالثا

ه الستتتراتجي متتن حيتتث العتتدد و تتعتتدد وجهتتات النظتتر حتتول ماهيتتة اإلبعتتاد للتوجتت
التصتتنيف وحستتب األدبيتتات الستتتراتيجية التتتي تخضتتع بطبيعتتة الحتتال إلتتى اآلراء الفلستتفية 
التي ينطلق منها الباحثين اال ان هنالك شبه إجماع على ان )الرؤية , الرستالة , األهتداف 

ات المنظمتات ,و القيم( هي من األبعاد الرئيسة التي يبني عليها المفكتر الستتراتجي توجهت
الستتتراتيجية و التتتي تتتم تبنيهتتا متتن قبتتل هتتذا البحتتث و سنستتلط عليهتتا الضتتوء بشتتيء متتن 

 التفصيل و كما يأتي :  
 

 الرؤية
 فلسفة المنظمة

القيم الجوهرية 

 والمعتقدات

 األهداف
 لماذا نحن هنا 

 الرسالة

لستراتيجية ا

 والتخطيط
عوامل النجاح 

 الحرجة

 الموارد العمليات الجوهرية العاملون
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 الرؤية  .أ 
يندر خلو كتاب في الفكر الستراتيجي متن مفتردة الرؤيتة , اذ بتات تتالزم عضتوي 

متزايتد و علتى بين هذه المفردة و هذا الفكر وتحظى الرؤية في الفكر الستراتجي باهتمتام 
تعريفتات اال ان جميعهتا يتفتق علتى كونهتا المدى انبثاق هذا العلتم و لهتذا اليتوم, وتعتددت 

( " Pitts &Leiفلستتفة أنيتتة تحتتاكي غمتتوض المستتتقبل بشتتيء متتن االيجابيتتة اذ عرفهتتا )

على أنها ترتبط بأهداف المنظمة الواسعة والمرغوبة , إذ تتفق طموحاتهتا و متاذا ترغتب 
(,و هنتا إشتارة ضتمنية Pitts&Lei,1996:8يه فعتال متن تفتوق ستتراتيجي")أن تكون عل

حتتول التوجهتتات المستتتقبلية و دالالتهتتا مشتتوبة بنتتوع متتن الغيبيتتة مرتبطتتة بالرغبتتة ,بينمتتا 
يتتذهب رختترون فتتي محاكتتة المستتتقبل حيتتث أشتتار التتبعض التتى أنهتتا " الحالتتة المرغوبتتة 

 Johnson & Scholesن" )لمستتتقبل المنظمتتة التتتي تعكتتس طموحتتات الستتتراتيجيي

( , بتتالرغم متتن اختصتتار التعريتتف بكلمتتات قليلتتة اال انتته ذات عمتتق فلستتفي 1997:14,
ان الرؤيتة تمثتل   (Daft)ويشتير  واضح اشتمل على قراءة المستقبل وحتدد هويتة القتراء,

"األشياء الخالبة واألفكار المستقبلية التتي يمكتن أن تكتون قابلتة للتطبيتق متع ذلتك فأنته ال 
,وهتتذه األوصتتاف التتتي اتصتتف بهتتا الرؤيتتة (Daft,2010: 106)مكتتن إدراكهتتا حاليتتاا" ي

تجعلها مصدر جتذب حتول متبنياتهتا الفكريتة و عامتل أساستي متن عوامتل التحفيتز داختل 
بأنهتتا بيتتان يتضتتمن متتا  ("Rothaermelالمنظمتتات و بجميتتع مستتتوياتها , حيتتث ذكتتر)

فهي تجسد طموحاتها والرؤية الفعالة هتي ترغب او تريد ان تنجزه المنظمة في المستقبل 
التي تسود)تعم(المنظمة بشعور الفوز و تحفز أفرادها في كافة المستتويات لبلتوم مبتغاهتا 

(",2013:32 Rothaermelويمكننتتا القتتول بتتان الرؤيتتة هتتي فكتترة او مجموعتتة أفكتتار ) 
ق إمكانتات كبيرة تعكس فلسفة المنظمة تتصف بالشمولية, تنطلق متن الواقتع بطمتوح يفتو

 المنظمة الحالية لتحقيق مستقبل هو عبارة عن أمنيات جميلة في الوقت الراهن".
 
 الرسالة  .ب 

يتفق الكتاب والمتخصصين بالفكر الستراتيجي على ان رسالة المنظمة توضح 
("أن رسالة Robsonالغرض أو المبرر األساسي لوجودها  والغرض منها , قد عرف )

 سي لوجود المنظمة وتساعدها في شرعية وظيفتها فيالمنظمة تحدد السبب الرئي
 ( , وهنا نجد ان الرسالة هي الواجهة التي تعرضهاRobson, 1997, 18المجتمع")

المنظمة للمجتمع الذي هو جزء من بيئتها الداخلية و الخارجية بحكم انها تؤثر وتتأثر به 
أو المبرر لوجود نها سبب ( الرسالة "بأHeizer&Renderمن خالل نشاطها وذكر )

صب في ماهية الرسالة و ,وهذا التعريف ي(Heizer&Render,2001:32")المنظمة

في ذات المذهب أشار بعض الكتاب بأنها "الغرض األبرز من وجود جوهرها ,و
( , بينما يضيف البعض تفاصيل أكثر Johnson&Scholes,2002:239المنظمة")

غرض األساسي للمنظمة أو هي ( بأنها" تصريح بالHitt et alتخصص وذكر )
 Hitt etالصياغة التي تعبر عن المجال الذي تقدم فيه منتجاتها وخدماتها")

al,2001,27 وأشار الى هذا المعنى رخرين بالقول"تصف الرسالة ما تقوم به المنظمة,)

فعال ويركز مضمون الرسالة ألي منظمة على مجالها العملي والمقصود به هويتها 
( ويمكننا القول بأنها الواجهة التي Rothaermel 2013:32,تقوم به أالن")الحالية وما 
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ا تؤثر تعرضها المنظمة للمجتمع الذي هو جزء من بيئتها الداخلية والخارجية بحكم انه
انعكاسه عليها من خالل القيم المجتمعية التي يحملها  وتتأثر به من خالل نشاطها

 .العاملون
 
 األهداف  .ج 

يلة لقياس األداء وفقا لمعادلة انجازهتا مقابتل زمتن االنجتاز ,وفتي تعد األهداف وس
معتترض تعتتريفهم األهتتداف ذكتتر خبتتراء )بميتتك( "انهتتاء النتيجتتة المرغتتوب فيهتتا مرتبطتتة 

( , تحديتد التزمن 84: 4008بنطاق زمني معتين و تتعلتق بحجتم و نتوع المظمتة"")بميك,

بان تحديد الغايتات التنظيميتة و ضروري لكي ال تفقد األهداف حيويتها كما ذكر البعض "
لتكلفتتتتتة و الوقتتتتتت" لمتتتتتن ثمتتتتتة ترجمتهتتتتتا التتتتتى أهتتتتتداف و تنفيتتتتتذها يمثتتتتتل "بتتتتتارامتر" 

(David,2011:47 متتن هنتتا يمكننتتا تعريتتف األهتتداف علتتى أنهتتا التزامتتات تتعهتتد بهتتا , )

المنظمة لترجمة رؤيتها و رسالتها الى واقع عملي و ضمن توقيت محدد و بكلفتة مناستبة 
ؤشر الذي تم ذكره فضال عن الوقتت تحتدث عتن التكلفتة ممتا يتدلل علتى ان الفكتر , و الم

الستتتراتجي محكتتوم بثنائيتتة المتتال و الوقتتت و إمكانيتتة الموازنتتة بينهمتتا و وبمتتا ان الوقتتت 
نادر و المال متوفر نسبيا فان مقايس األهداف المالية تكون محدودة اذا ما تمتت مقارنتهتا 

ذكتتر )دنكتتان("اذا كتتان لنتتا ان نمتتارس اإلدارة , فالبتتد لنتتا متتن  وقتتد ةباألهتداف الستتتراتيجي
األهتتداف و متتن األمتتور التتتي تعتترف عليهتتا التترواد المبكتترون فتتي اإلدارة : ان اإلدارة 
تفترض وجود هدف او نهاية تسعى, وبدون ذلك ,لتن نستتطيع ان نحكتم ان كانتت اإلدارة 

كما هو واضح من االسم , أستلوب  قد حدثت" , و يسترسل بالقول " ان اإلدارة باألهداف
)فلستتفة( , والتأكيتتد المعاصتتر علتتى اإلدارة الستتتراتيجية  أنهتتاعض يقتتول بفتتي اإلدارة و التت

يتضتتمن مناقشتتات لإلفتتادات التتتي تحتتدد الرستتالة , واالهتمتتام القريتتب بإرستتاء األهتتداف" 
بينهتا ( , نستشف من هذا الكتالم فلستفة األهتداف وكيتف ان التمتاهي 882: 4002)دنكان,

 األهتدافكمفهوم و بين اإلدارة كعملية قائمة على هتذا المفهتوم , و يمكتن تلختيص أهميتة 
 بما يأتي:

 األهداف هي أساس اتخاذ القرارات . . أ

 األهداف وسيلة لزيادة فاعلية المنظمات. . ب
 (84: 4008األهداف وسيلة لتقييم األداء. )بميك, . ت

 
الستتمات اال إن القتتيم عمومتتا و القتتيم  متتن ختتالل متتا تقتتدم يمكتتن تحديتتد األهتتداف وفقتتا لهتتذه

التنظيميتتتة خصوصتتتا متتتن المحتتتددات األساستتتية فتتتي صتتتياغة األهتتتداف و الفقتتترة القادمتتتة 
 سنناقش مفهوم القيم.  

 
 القيم  .د 

نستق متن  " علتى انهتا الثقافتة Daftتعد القيم جزء في الثقافة التنظيمية التتي يترى 

"  وتقتتتود ستتتلوك أعضتتتائها والقتتتيم التتتتي تنشتتتىء وتتطتتتور ضتتتمن منظمتتتة متتتا األفعتتتال
(.Daft,2004:361 وهذا يعنتي ان القتيم  بتالرغم متن االختتالف فتي تأويتل واستتخدام ,)

مفهومها, عبر المراحل الزمنية المختلفة, إال أن معظم األفكار التي تناولتت مفهتوم القتيم, 
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ق تؤكد على أنها مقاييس ومعايير وأحكام تحدد سلوك العاملين لمتا هتو مرغتوب فيته, وفت
و  القواعد والمبادئ التي يحددها النظام االجتمتاعي التذي تنتمتي إليته, أال وهتو المنظمتة ,

وطبيعتة الثقافتة التنظيميتة , و  األفتراد اتجاهتات ال شك  أن نظام القتيم يزودنتا برؤيتة عتن
يتتترى التتتبعض  " أنهتتتا مرتكتتتزات ترشتتتد العتتتاملين فتتتي التصتتترفات و اتختتتاذ القتتترارات" 

(Hultman&Gellerman,2002: 54 و انها مصدر حيوي في المنظمات تلهم جميتع )

العاملين فيها و بكافة المستويات و يتوقف عليها نجاح المنظمة  اذ أن القتيم التنظيميتة لهتا 
تتتأثير كبيتتر فتتي عمليتتة تحديتتد التوجتته الستتتراتيجي فتتي المنظمتتات , فهتتي تتتؤثر فتتي تحديتتد 

العمل المطلوب إنجازه, كما تتؤثر قتيم  األهداف وما يرافقها من اختيار وتوزيع ألولويات
الفرد على نوع المعلومات التي يجمعها, وعلى ثقته فتي مصتادرها وإدراكته لمعتاني هتذه 
المعلومات وكيفية تفسيرها, ويتدخل الحكم القيمي عند التفكير في البدائل, فال يفكر الفترد 

النفستي اذا متا تطابقتت ببدائل تتناقض مع القيم التي يؤمن بهتا و تخلتق مجتال متن الرضتا 
األعمتتال متتتع المتبنيتتات القيمتتتة و أشتتار التتتبعض علتتى  " أن المنظمتتتات الحديثتتة تكستتتب 

( و فتي Narayanan,1993: 52حيويتهتا و أهميتهتا متن ختالل القتيم التتي تتؤمن بهتا " )

ذات الستتياق بتتل ابعتتد متتن ذلتتك ذكتتر احتتدهم " تعتتد القتتيم متتن أكثتتر األبعتتاد  أهميتتة فتتي 
 :Daft,2001ية إذ أنها جزء أساسي في نجاح  السياسات المتبعة فيها " )المنظمات الحال

(وتكون جزء أساسي ال يتجزأ من مفهتوم الثقافتة التنظيميتة الستائدة داختل المنظمتات 328

وذات تأثير متبادل بين متا يكمتن فتي األعمتاق متن مفتاهيم و رمتوز ومعتقتدات و بتين متا 
لتى عتاتقهم اإليمتان المطلتق بهتا ولستبب منطقتي يؤمن به شريحة من العاملين الذي تقع ع

بستتيط "ان فاقتتد الشتتيء ال يعطيتته" وهتتذه الشتتريحة هتتي القيتتادة التتتي غالبتتا متتا تكتتون هتتي 
الحارس األمين على هذه القيم و ينعكس ذلك بالضرورة على أداءها في تحديد التوجهتات 

أساستيا متع بتاقي أبعتاد  اإلستراتيجية وفقا للقيم التتي تتبناهتا المنظمتات , و تكتون مرتكتزا
التوجه الذي تبتغي المنظمة الوصول اليته , و ألهميتة دور القيتادة ستيناقش الفصتل القتادم 

تحديتدها و ستتطرح يتمتتع بهتا القائتد و أهميتهتا و  أنمفهوم المقدرات القيادية التتي يجتب 
 .بشيء من التفصيل

 
 القدرات القيادية  .2

لب أساسي في شخصية القائد , وهي القاستم تعد القدرات القيادية او المهارات متط
المشترك بين نظريات القيادة ابتداء متن نظريتة الرجتل العظتيم مترورا بالموقفيتة وصتوال 

الريادية وما بعدها كلها تشترك بضرورة تمتع القادة بمقتدرات تميتزهم عتن اآلخترين  إلى
(, اذ يترى Skills( والمهتارات )abilitiesو يختلط على البعض التفريتق بتين القتدرات )

ان األمر ال يعدو كونه موضوع ترجمة و اجتهتاد أصتحاب االختصتاص و التبعض يترى 
ان اآلمر مختلتف اذ ان القتدرات هتي قابليتات ذاتيتة و المهتارات مكتستبة و يمكتن التستليم 

نفي ما عداه" لكن لو دققنا فتي هتذا الموضتوع جيتدا يباألمرين على مبدأ "إثبات الشيء ال 
اضع الى الفلسفة التتي يتبعهتا كتل متن أصتحاب الترأي اذ تنقستم اآلراء حتول سنرى انه خ

موضوع القيادة بين التوريث و االكتستاب ولكتل متنهم أدلتته العقليتة والنقليتة , ولتو ستلمنا 
بهذه اآلراء وتماشيا معها يمكننا القتول ان المهتارات أيضتا تحتتاج إلتى قابليتات الكتستابها 
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كون المهتتتارات تالشخصتتتية بتتتين األفتتتراد وعنتتتدها ستتت وتخضتتتع التتتى متتتا يستتتمى بتتتالفروق
المهتتارة  تعريتتفوالمقتتدرات تخضتتع لتتنفس المقيتتاس ,وإذا متتا ركزنتتا علتتى المفتتردات فتتي 

والقتتدرة القياديتتة فستتنجد ان العديتتد متتن البتتاحثين يعتترف هتتذه بتلتتك والعكتتس صتتحيح , اذ 
اليب تتستتتم عتترف )الستتتلمي( المهتتتارات بأنهتتا "القتتتدرة علتتتى أداء اإلعمتتال باستتتتخدام أستتت

بالكفاءة والتميز بمتا يحقتق أعلتى وأفضتل متا استتخدم فتي األداء متن المتوارد واإلمكانتات 
(, وفي ذات المضمار ذهب البعض على تعريتف المهتارة علتى أنهتا 47: 8999)السلمي,

" القدرة على القيام بعمل من األعمال بشتكل يتستم بالدقتة والستهولة والستيطرة فيمتا يبذلته 
( ولتيس هتذا األمتر مقتصتر علتى الكتتاب  703: 4004ووقتت" )كنعتان, الفرد متن جهتد 

العتتترب وإنمتتتا يشتتتمل الكتتتتاب األجانتتتب حيتتتث جتتتاء فتتتي كتتتتاب "المهتتتارات القياديتتتة" 
( المتخصتص فتي القيتادة والتذي يعترف "المهتارات القيتادة هتي الستلوكيات MTDلمعهد)

ي تحفيتز وتوجيته واألدوات والقدرات التي يحتاجهتا الشتخص متن أجتل أن يكتون نتاجح فت
( وهنا جعل القدرات جزء من كل يمثل المهتارات , بينمتا MTD,2010: 10اآلخرين" )

أشار)هندريش( بان "القدرات القيادية هتي المهتارات التتي يحتاجهتا القائتد لكتي يتستنى لته 
(, و 73: 4002ان يمارس القيتادة متن ستائر جوانبهتا بشتكل األكفتأ و األمثتل" )هنتدريش,

هذا ذهب رخرون علتى أنهتا " المهتارات التتي تمتنح القائتد إمكانيتة التكيتف  ليس ببعيد عن
الستراتيجي  وتوصف بأنها حازمة ومرنة على حتد ستواء , وثابتتة فتي مواجهتة العقبتات 

 paul et 2013:2,وتمنحه أيضا القدرة علتى الترد الستتراتيجي نحتو التحتوالت البيئيتة.)

alي مهارات مفعلتة اي أنهتا تتشتابه متع مفتردة القتوة ( ,و يمكننا االستنباط بان القدرات ه

ان مجترد امتتالك القتوة ال تعنتي بالضترورة هتي القتدرة  إذاو القدرة علتى استتعمال القتوة 
ما تحولت الى ستلوك عملتي أصتبحت قتدرة , اي انهتا  إذاعلى استعمالها,و كذلك المهارة 

غير ذاتيتة  أورة أنها ذاتية فك إماقدرات  إلىمهارات تم توظيفها بالشكل الصحيح لتتحول 
قتتد اشتترنا لهتتا ستتابقا , كيتتف تخضتتع لتتذات المعيتتار وتتطلتتب باألستتاس االستتتعداد التتذاتي 
لالكتساب مما يجعلها غير واضحة المعالم في التصنيف بين ما هو ذاتتي شخصتي و بتين 
ما هو موضوعي مكتسب , وبذلك نستتطيع تعريتف القتدرات "هتي المهتارات التتي يتمتتع 

ادة ,لتتتنعكس بالضتترورة علتتى أداء العتتاملين فتتي ستتلوكهم بشتتكل التتذي يتتؤثر علتتى بهتتا القتت
التنظيم بصورة ايجابية "., إما بالنستبة إلتى تصتنيف القتدرات القياديتة والتتي صتنف علتى 

 قدرات وكما يأتي  أربع بأنها( 72: 4002شكل مجموعات كما ذكر)هندريش,

الختتتتتاطر والبديهتتتتتة قتتتتتدرات اإلرادة, و مشتتتتتاعر الحماستتتتتة ,و كتتتتتذلك ستتتتترعة  .1
 )كارزماتية(

 قدرات المشاركة واالندماج ,وكذلك الملكات الشعورية والعاطفية )وجدانية( .2
 القدرات العقلية وقوة الخيال والرؤية الباطنية والمرونة )التفكير الخالق( .3
 القدرات التنظيمية والتخطيطية واألمانة )تنظيمية( .4

موعتات أربتع متن دون تستتميتها يفصتل الكاتتب القتدرات التنظيميتة ويضتعها بمج .5
 :يأتي( على ما 4087( في نموذجه لعام )SAGEبالمجمل بينما اقتصر معهد)

 )القدرات الوجدانية( .1

 قدرات التفكير الخالق  .2

 المهارة اإلدارية )القدرات التنظيمية( .3
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يتفتتق التصتتنيفان أعتتاله علتتى تحديتتد القتتدرات والتتتي تختتتزل بطياتهتتا العديتتد متتن 
, وقتد ركتزت هتذه الدراستة علتى هتذه القتدرات وتناولتهتا بالتفصتيل متع الصفات القياديتة 

هي من القتدرات القياديتة تفوق التصنيف األول على الثاني بالقدرات )الكارزماتية( والتي 
سنتناولها بالتفصيل ضمن الفقترات القادمتة, اال أنهمتا اتفقتوا علتى تقتديم القتدرات المهمة و

تتي همية هذه المقدرة, التي هي محتور الفقترة القادمتة والالوجدانية مما يستدل على ذلك بأ
 سنتعرض لها بشيء من التفصيل.

 
 )شعورية(: الوجدانية القدرات .1

تعتتد القتتدرات الوجدانيتتة )الشتتعورية( هتتي األحتتدث نستتبيا فتتي الفكتتر التنظيمتتي اذ 
ن اقترنت بما يعرف بالذكاء الشعوري والذي بداء يتبلور كمفهوم علمتي فتي الثمانينتات مت

القتتتتتتتترن الماضتتتتتتتتتي حتتتتتتتتتين تتتتتتتتتتم تقتتتتتتتتتديم أول أطروحتتتتتتتتتة دكتتتتتتتتتتوراه فتتتتتتتتتي هتتتتتتتتتذا 
(, متتتن هنتتتا تتتتم التوجتتته نحتتتو هتتتذا التتتذكاء Daniel,2001:4 and Caryالتخصتتتص")

واعتبتتاره مقتتدرة مهمتتة و ذهتتب التتبعض التتى ان هتتذا التتذكاء اهتتم متتن التتذكاء االعتيتتادي 
ع بمعامتل ذكتاء يقول )دانييل( "ان العوامتل المتؤثرة التتي تجعتل متن يتمتت ثالمعروف حي

مرتفع على سبيل المثال يتعثر في الحياة بينمتا يحقتق رخترون متن ذوي التذكاء المتواضتع 
نجاحا مدهشا؟ أنني اذهب في هذا الصدد الى ان هذا االختالف يكمن , في حتاالت كثيترة 
 ,فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرات التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتميها هنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

ي يمثتل ضتبط التنفس " و التذ The Emotional Intelligence "التذكاء العتاطفي" "
( هتتتذا الكتتتالم 88: 4000حفتتتز التتتنفس" )دانييتتتل,توالمثتتتابرة و القتتتدرة علتتتى  ,والحمتتتاس,

إمتتتا عتتتن ماهيتتتة هتتتذا التتتذكاء  متخصتتتص يعتتتد متتتن اهتتتم التتتذين كتبتتتوا فتتتي هتتتذا المجتتتال,
هو عبارة عن اتحاد الذكاء و العواطف ليكونا التذكاء العتاطفي , وطباعنتا  ("Kingفذكر)

"  النفستتية ,لتتن تجعتتل منتتا األذكتتى لكتتن بمكتتن ان تتتؤثر فتتي تفكيرنتتاوأمزجتنتتا و حالتنتتا 
(King,1999: 15يعد هذا الكالم دقيق الى حدا ما بالرغم من اقتضابه وذهتب التبعض ) 

 ف الذكاء الوجتداني " بأنهتا الستمات الشخصتية االنفعاليتة والكفتاءة الذاتيتة. وهتويالى تعر
الهرمية للشخصية , ويتتم قيتاس ذلتك متن  موجود في المستويات األساسية من التسلسالت

( يقتصر هذا التعريف على الجانب التذاتي, Maria,2013: 197خالل التقارير الذاتية" )

وهذا اختزال واضح او نظر من زاوية واحدة لمفهوم الذكاء الوجداني ويمكننتا ان نعترف 
ل على توظفيه في القدرات الوجدانية "هي مقدار ما يمتلكه القائد من ذكاء شعوري و يعم

حل مشاكل العاملين والتعامل معهم بروحية تؤمن حد من رضا يضمن من خالله التفتوق 
 في األداء.
 
   :)الكاريزماتية( السمات الشخصية  .2

تحظتتى مفتتردة كاريزمتتا بمستتتوى عتتال متتن التتتداول عنتتدما يكتتون الحتتديث مختتتص 
ثيترا إذ أشتار التبعض التى بالقادة خصوصا و بالمشاهير عموما , بشكل عام يتم تتداولها ك

فتي المائتة فتي الواليتات  800"ان في السنوات العشر األخيرة زاد استعمالها بنستبة تزيتد 
:ط( ,مما يتدلل علتى أهميتة هتذا المصتطلح داختل وختارج 4088المتحدة وحدها")دوالنج:

المنظمتتتات و يتشتتتاطر االهتمتتتام بتتته عتتتدة مجتتتاالت علميتتتة مثتتتل السياستتتة و االجتمتتتاع و 
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ولوجي وعلم التنظيم و الستلوك التنظتيم و مجتاالت أخترى, المقصتود بالكاريزمتا  االنثروب
يونتاني تعنتي الهديتة أو التفضتيل اإللهتي و تنحتدر  بالمعنى الحرفي لها "هي كلمتة أصتلها

الكلمتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن االستتتتتتتتتم اليونتتتتتتتتتاني )كتتتتتتتتتاريس(وهو الرمتتتتتتتتتز المطلتتتتتتتتتق للجمتتتتتتتتتال 
حي إلتى الجاذبيتة الكبيترة ( بينمتا تشتير فتي جانبهتا االصتطالYukl,1994:318والخير")

والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض األشخاص والقيادات في التنظيم وخارجه ,وهتي 
ميزة يتصف بها بعض القادة ويتمتتع  القائتد التذي يمتلتك هكتذا صتفة بالقتدرة علتى التتأثير 

 The AMERICAN-في اآلخرين ايجابيا, حيتث جتاء فتي )قتاموس التتراث األمريكتي

HERITAGE dictionary بانهتتتا "صتتتفة شخصتتتية نتتتادرة يتمتتتتع بهتتتا القتتتادة التتتذين )
(الكاريزمتتا Max Weber ) يستتتطيعون إثتتارة الحمتتاس والتتوالء الشتتعبيين" وقتتد عتترف

"بأنهتتا هبتتة , تتتأتي و تتتزول" وأيضتتا بتتأن متتن يتمتتتع بهتتا يكتتون ذو شخصتتية نموذجيتتة 
                     حمتتاس فتتي أتباعتته"علتتى خلتتق نتتوع متتن التحفيتتز والتتوالء وال ةواستتتثنائية يمتلتتك القتتدر

( Ketan,2010:2 بناءا على هذا يمكننا تعريف القدرة الكارزماتية , ) القدرة التتي  بأنها

يمتلكها القادة يستطيعون بهتا التتأثير علتى اآلخترين متن ختالل التواصتل المباشتر او غيتر 
 .تالمباشر ويوظفونها في تحديد التوجهات وتحقيق األهداف والغايا

 

 التنظيمية القدرات  .3
تتميز القدرة هتذه بأنته أكثتر ارتبتاط بقتادة المنظمتات متن ستابقاتها و التتي يمكتن ان 
يتشارك معهم بهتا المشتاهير متن فنتانين و شتعراء و كتذلك المختصتين بإعمتال ذات طتابع 
يتطلتتب ذكتتاء شتتعور مثتتل العتتاملين فتتي دور المستتنين و العجتتزة و غيتترهم , و لفهتتم هتتذه 

يتطلب ذلتك منتا الوقتوف علتى تعريفهتا اذ أشتار التبعض بأنهتا"تتعلق بقتدرة القائتد القدرات 
على تفهم نظريات التنظيم, والتطوير التنظيمي ,والنظترة للمنظمتة علتى أستاس أنهتا نظتام 
متكامتتل و مفتتتوح و فهتتم البيئتتة المحيطتتة وتوزيتتع المهتتام و تنستتيق الجهتتود بتتين العتتاملين 

عنتتتي ان القتتتدرات التنظيميتتتة هتتتي التخصتتتص فتتتي علتتتم ( , ممتتتا ي470: 8997)العتتتديلي,

التنظيم, اي انها قتدرة القائتد علتى رؤيتة التنظتيم التذي يقتوده, وفهمته للتترابط بتين أجزائته 
ونشاطاته وأثر التغيرات التي قد تحدث في أي جتزء منته علتى بقيتة أجزائته وقدرتته علتى 

لقتدرة توجتب علتى القائتد تصور وفهم عالقات العاملين في المنظمتة, فضتال عتن ان هتذه ا
اختتذ زمتتام المبتتادرة فيمتتا يتعلتتق بتتالتعلم و التعلتتيم لرفتتع قدراتتته الذاتيتتة و قتتدرات اآلختترين 
باالعتماد على  ما يمتلكه القادة من ذكتاء و قتدرة علتى توظيتف األفكتار االيجابيتة الخالقتة 

متن قبتل القتادة , منبع هذه األفكار هي القتدرة علتى التفكيتر الختالق لتحقيق غايات المنظمة
 .الستراتيجيين

 
 التفكير اإلبداعي  .4

يرتبط اإلنسان بالتفكير ارتباطه بالنفس , حتى وأنت تقرأ هتذه الكلمتات فأنتت تفكتر 
و حتى األحالم هتي نتوع متن األفكتار كمتا يعبتر علمتاء التنفس , إذن فتالتفكير متتالزم متع 

نا أفكر إذن إنا موجتود" أي وجود اإلنسان كم أشار الفيلسوف الفرنسي )رينيه ديكارت( "إ
ان التفكير هو دالة الوجود وفقا لوجهتة النظتر هتذه و بغتض النظتر عتن موقفنتا الشخصتي 
من هذه المقولة اال أنها تبرز أهمية التفكير بالنسبة لإلنسان ,هتذا فيمتا يتعلتق بالشتق األول 
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بتداع هتو )موسوعة علم االجتماع( بتان "اإل من المصطلح اما الشطر الثاني فذكر صاحب
وهتذا العمتل قتد  القدرة على القيتام بعمتل ختارق و متميتز تكتون نتيجتته لصتالح المجمتوع,

شتعرية  ةيتجسد في تقديم خدمة جليلة ال مثيل لها او صناعة ستلعة او لوحتة فنيتة او قصتيد
باجتمتتتاع الشتتتطرين نكتتتون أمتتتام ( و83: 8999ادرة و فريدة")الحستتتن,تتميتتتز بختتتواص نتتت

يتة المرونتة التتي تستمح للتحترك فتي جميتع أنحتاء مركبتات مركب اصتطالحي يصتف أهم
 الفكر, من أرقام إلى اللغة اللفظيتة إلتى الصتور المرئيتة و يطلتق عليته التفكيتر اإلبتداعي"

(McKim ,1972: 2). 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مراحل عملية التفكير اإلبداعي7الشكل)

Source: Kim Kyung-Hee (2012), "The Seven Stages of the Creative 

Thinking Process (CTP) in Classrooms" The College of William & 

Mary Williamsburg, Virginia, USA. 
 

تكمن أهمية هذا التفكير بالقدرة على توليد األفكار مما يعطي مرونة فتي التكيتف و 
موقتتف و كتتذلك كستتر الجمتتود اي انتته قتتادر علتتى تغييتتر قواعتتد اللعبتتة حستتب مقتضتتيات ال

المصتتتلحة التتتتي تقتضتتتيها , وهنتتتاك أيضتتتا اتفتتتاق عتتتام أن اإلبتتتداع ينطتتتوي علتتتى وجتتتوب 
عتتداد الاستحضتتار األفكتتار االستتتثنائية, و توصتتف العمليتتة اإلبداعيتتة أنهتتا تنطتتوي علتتى إ

( فضتتتال Csikszentmihalyi,1996:28صتتتياغة)الوالحضتتتانة, والبصتتتيرة, والتقيتتتيم, و

تفكيتر اإلبتداعي بوصتفها عمليتة عقليتة بينمتا حتدد عن العناصر تم تحديتد خمتس مراحتل لل
13):kim,2012 (.7)( هذه المراحل بسبعة كما في الشكل 

 
الت     م  ل 

 ل     

 

 األفكار توليد

 

 معالجة

 ال واعي

 

 األفكار تقييم

 

 قل 

 األفكار

 

األفكار  تنفيذ

 

تراكم 

 األفكار

 

المراحل الس عة 

لعملية التفكير 

 ا  داعي
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يعتمتتد تتتراكم األفكتتار علتتى تتتدوين المالحظتتات لتجميتتع األفكتتار بشتتكل مستتتمر و 
لغتترض حلهتتا متتن ختتالل كستتر العقليتتة التقليديتتة و التفكيتتر  ةالعثتتور علتتى المشتتكلة الكامنتت

حلتتول والنظتتر فتتي كيفيتتة عمتتل الفكتترة  (80لفكتتري واختيتتار أفضتتل )بتحتترر متتن النطتتاق ا

 أفضتللتحدد األفكار الجديدة واألصلية وتقييم الحلول باستخدام معايير لتصتنيفها و اختيتار 
( بهتذا تكتون kim,2012:(25-14 أكثتر كفتاءة وأقتل تكلفتة. حل للمشتكلة بطريقتة إيجابيتة

 .يادة في حل مشاكل المنظمة,و تحديد توجهاتها المستقبلية هذه القدرة من ضرورات الق

 
 الجانب العملي : ثالثا

 وصف متغيرات البحث .1
يتمثتل الهتدف متن عترض هتذا المبحتتث فتي وصتف متغيترات البحتث فتي ضتتوء  

إجابات العينة عن فقرات االستبانة من خالل بعض المقاييس اإلحصتائية المتمثلتة بالوستط 
 اإلجابتةعياري و معامل االختالف, كذلك استتعراض مؤشتر شتدة الحسابي واالنحراف الم

 يأتي:كما على مساحة المقياس في كل متغير من المتغيرات 
 

الفرعيةة مةن خةالل  وإبعةادهالعينةة عةن متغيةر التوجةه االسةتراتيجي  إجابات: وصف أوال
 :فقرات المقياس

 
 :اإلستراتيجيةالرؤية  .1

اط التعليمية خصوصا في السنوات الخمتس حظيت الرؤية باهتمام متزايد في األوس
ة نحو الفكر االستراتيجي وفقتا لمتا أشتار ياألخيرة والتي بدأت تتبلور فيها التوجهات الحقيق

إليتتته بعتتتض أفتتتراد العينتتتة اذ ان تعمتتتيم المفتتتاهيم اإلستتتتراتيجية و مناقشتتتتها علتتتى مستتتتوى 
د الرؤيتتة اإلستتتراتيجية علتتى إجابتتاتهم اذ حققتتت الفقتترات الممثلتتة لبعتتذلتتك التتوزارة انعكتتس 

( علتتى مستتاحة المقيتتاس, 4أوستتاط حستتابية أعلتتى متتن الوستتط الحستتابي الفرضتتي والبتتالغ )
( وبتتانحراف معيتتاري بلتتغ 5( بمقتتدار )2وكتتان أعلتتى وستتط حستتابي قتتد حققتتته الفقتترة )

( تقريبتا %36العينة عن هذه الفقرة فقتد بلتغ ) إجابات(, اما معامل االختالف في 1.810)

ؤمن ان الرؤيتتة هتتي تصتتورات وان اتصتتفت بالشتتمولية إال أنهتتا بتتان العينتتة تتت و يفستتر ذلتتك
ليست قطعية المعالم بمعنى أنها ليست تنبؤات بل أنها نقطة دالتة توجته الستير نحتو تحقيتق 

علتى مستاحة المقيتاس بنستبة  اإلجابتةالمبتغى للمنظمة قي الوصتول اليته, وقتد كانتت شتدة 
(71.)% 

( وبتانحراف 4( في المقياس بمقتدار )4ته الفقرة رقم )اما اقل وسط حسابي فقد حقق
( وهو األقل من بين األسئلة الممثلة لهذا البعد, وبمعامل اختالف بلغ 1.452معياري بلغ )

%( تقريبا , وهي فقرة عكسية تعامل معها الباحتث فتي تفريتغ البيانتات بدقتة, وتشتير 72)

ختصاصتتات القيتتادات العليتتا اال ان هتتذه النتيجتتة إلتتى ان الرؤيتتة بتتالرغم متتن كونهتتا متتن ا
المستويات األخرى من القيادات فضال عن العاملين يجب ان يكونتوا علتى اطتالع بفحتوى 

 %(.57هذه الرؤية وقد حققت شدة إجابة على مساحة المقياس بنسبة )
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( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لبعد الرؤية 2جدول )

 االستراتيجية

الوسط  رةالفق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 شدةاالجابة االختالف

. تمتلك المنظمة القدرة على التعامل مع 1
 68% 0.394 1.887 4.783 المتغيرات البيئية بشكل مرن

للمنظمة تصورات شمولية تستطيع من . 2
 71% 0.362 1.810 5 خاللها تحديد مسارها المستقبلي

 68% 0.391 1.872 4.783 رؤيتها إلى واقع فعلي تسعى المنظمة ترجمة. 3

 57% 0.363 1.452 4 . تتصف رؤية المنظمة بصعوبة التفسير4

 68% 0.391 1.862 4.756 تتسم رؤية المنظمة بخصوصيتها المتميزة. 5

رؤية المنظمة ذات طابع تجديدي وفقا . 6
 69% 0.366 1.772 4.837 للمسار التاريخي

 
 

 رسالة المنظمة .2
ققتتت الفقتترات جميعهتتا والخاصتتة بهتتذا البعتتد وستتط حستتابي اعلتتى متتن الوستتط ح

(, وهتذا األمتر يتأتي أيضتا بستياق االهتمتام فتي التوجهتات اإلستتراتيجية 4الفرضي البتالغ)

للوزارة وتمثتل علتى أكثتر متن صتعيد منهتا رفتع الشتعارات علتى كتبهتا الرستمية و بشتكل 
ة وامتا متا يختص األستئلة التتي وجهتت دوري و تستمد هتذه الشتعارات متن رستالة المنظمت

( 1.840( وبتانحراف معيتاري )5( أعلى وسط حسابي بمقتدار )8للعينة فقد كانت للفقرة )
%( ويظهتتر هتتذا التوجيتته فتتي تحليتتل مفتتردات رستتالة 36.8ومعامتتل اختتتالف بلتتغ مقتتدار )

 .التعليم الوزارة المستمدة من إستراتيجية
( وهو أعلى متن 4.378( وبمقدار )12رقم )اما اقل وسط حسابي فقد حققته الفقرة 

(, وبانحراف معياري هو األقل بين فقرات بعد رسالة المنظمة بمقدار 4الوسط الفرضي )
%(, علمتتا ان هتتذه الفقتترة هتتي فقتترة تفستتر هتتذه 38.2(, وبمعامتتل اختتتالف بلتتغ )1.672)

متتن نشتتاط النتيجتتة إلتتى القيتتادات عينتتة البحتتث يتترون بتتان رستتالة التتوزارة الحاليتتة تقلتتص 
المنظمات فتي حتين ان تطلعتات هتذه المنظمتات ابعتد ممتا عليته فتي الرستالة الحاليتة وهنتا 
نتترى متتن الضتترورة بمكتتان إعتتادة النظتتر فتتي هتتذه الرستتالة متتن جانتتب تقلتتيص مفرداتهتتا 

 .تضمينها معاني اكبرواختزالها بكلمات اقل و
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ف لبعد رسالة ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختال1جدول )

 المنظمة

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

شدة االجابة 
على مساحة 

 المقياس
تلبي منظمتنا متطلبات البيئة الخارجية  .7

 69% 0.391 1.893 4.837 وتتكيف معها

توجه منظمتنا األفراد العاملين لديها وفق  .8
 71% 0.368 1.840 5 محتويات رسالتها

تشتق رسالة منظمتنا من طبيعة النشاطات  .9
 70% 0.399 1.963 4.918 التي تمارسها

يطلع العاملون في منظمتنا على تفاصيل  .11
 68% 0.375 1.797 4.783 رسالتها

تتصف رسالة منظمتنا بالمرونة بما يتيح  .11
 70% 0.372 1.840 4.945 التغيير فيها عبر مراحل حياتها

منظمة إلى تقليص مجال نشاط تسعى ال .12
 63% 0.382 1.672 4.378 أعمالها

 

 األهداف اإلستراتيجية .3
متن الوستط  أعلىحسابية  أوساط اإلستراتيجية األهدافحققت الفقرات الممثلة لبعد 

( على مساحة المقياس, وكتان اعلتى وستط حستابي قتد حققتته 4الحسابي الفرضي والبالغ )
(, امتا معامتل االختتالف فتي 1.9وبانحراف معياري بلتغ ) (5.3( بمقدار )17الفقرة رقم )

علتى مستاحة  اإلجابتة%( تقريبا, وقد كانت شدة 36اجابات العينة عن هذه الفقرة فقد بلغ )
ثقتة فتي ان المنظمتة  ير ذلتك التى ان تحقيتق األهتداف يعطتييشتو .%(33المقياس بنسبة )

ه الصتتحيح وان هتتذه فتتي المستتار الصتتحيح و انهتتا تخطتتو خطتتوات صتتحيحة فتتي االتجتتا
تحقتق بمقتدار تحقيتق األهداف يمكن ان تكون نتوع متن تقتويم األداء إي ان مقيتاس األداء ي

 .أهداف المنظمة
 

( 4.77( فتتتي المقيتتتاس بمقتتتدار )18امتتتا اقتتتل وستتتط حستتتابي فقتتتد حققتتتته الفقتتترة )
 الممثلتة لهتذا البعتد, وبمعامتل األستئلة( وهو األقل متن بتين 1.57وبانحراف معياري بلغ )

تفتقتد المنظمتة المعرفتة لكيفيتة تعتديل )%( تقريبتا , ونصتت الفقترة علتى 33اختالف بلغ )

وهي فقرة عكسية, وقد حققت شتدة اجابتة علتى مستاحة  (حسب المعطيات الوقتية األهداف
ميتة %( , وتشتير هتذه األرقتام إلتى اإلربتاك الحاصتل فتي البيئتة التنظي68المقياس بنستبة )
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صتعوبة فتي التعامتتل متع المتغيتترات خصوصتا الطتتارئ ات وممتا يستبب خلتتط فتي األولويتت
يتر منها مما يتطلتب قتدرة عاليتة متن المرونتة فتي التعامتل متع الخطتوب التتي يمكتن ان تغ

 .أهداف المنظمات حسب المستجدات
 

 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لبعد االهداف7جدول )

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

معامل 
 االختالف

شدة االجابة 
على مساحة 

 المقياس
تعد أهداف المنظمة مصدر إلشاعة  .13

 71% 0.383549 1.90739 4.9730 روح المبادرة و اإلبداع للعاملين

–تشكل المتغيرات البيئية )الداخلية  .14
الخارجية(  أساس في تحديد أهداف 

 المنظمة
4.7838 1.68548 0.352331 %68 

تقييم أداء المنظمة يعتمد بشكل  .15
 71% 0.374661 1.86319 4.9730 مباشر على تحقيق األهداف

اتخاذ القرار في المنظمة يكون وفقا  .16
 70% 0.356453 1.76298 4.9459 ألهدافها

تحقيق أهداف المنظمة يعطي زخم  .17
 75% 0.362361 1.90975 5.2703 للثقة التنظيمية

ة المعرفة لكيفية تعديل تفتقد المنظم .18
 68% 0.330193 1.57066 4.7568 االهداف حسب المعطيات الوقتية

 

 

 القيم .4
حققتتت الفقتترات الممثلتتة لبعتتد القتتيم  أوستتاط حستتابية أعلتتى متتن الوستتط الحستتابي 

( على مساحة المقياس, وكان أعلى وسط حسابي قد حققته الفقترة رقتم 4الفرضي والبالغ )
(, إمتا معامتل االختتالف فتي إجابتات 1.7انحراف معيتاري بلتغ )( وبت5.24( بمقدار )20)

( تقريبا, وقد كانت شدة اإلجابة على مستاحة المقيتاس 0.33العينة عن هذه الفقرة فقد بلغ )
%(, وإذا متتتا أختتتذنا بالحستتتبان التقتتتارب بتتتالقيم اإلحصتتتائية متتتع فقتتترة اإلبعتتتاد 75بنستتتبة )

متا أ .ى خصوصتية هتذه التوزارة كمتا اشترنااألخالقية وكذلك فقرة الثقة فان ذلتك يؤكتد علت
( وبتتانحراف 4.6( فتتي المقيتتاس بمقتتدار )24اقتتل وستتط حستتابي فقتتد حققتتته الفقتترة رقتتم )

( وهو األقل من بتين األستئلة الممثلتة لهتذا البعتد, وبمعامتل اختتالف بلتغ 1.6معياري بلغ )
بنستتبة  %( تقريبتا, وهتي فقترة عكستية, وقتد حققتتت شتدة إجابتة علتى مستاحة المقيتاس36)
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%(,بالرغم متن كتون متوستط اإلجابتة أعلتى متن الوستط الفرضتي اال ان هتذا مؤشتر 66)

مهم على ما تعانيه الوزارة بكافتة تشتكيالتها متن عوامتل متؤثرة بشتكل غيتر ايجتابي علتى 
 توجهاتها و قد لمس الباحث ذلك من خالل انتمائه لهذه المنظمة.

 

 ومعامل االختالف لبعد القيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري (3جدول )

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معمل 
 االختالف

شدة االجابة 
على مساحة 

 المقياس
أبعاد  على للحفاظ لمنظمةاتسعى  .19

 73% 0.343984 1.76639 5.1351 أخالقية محددة

تتعامل المنظمة بمصداقية و  .21
شفافية مع زبائنها )اإلفراد و 

 األخرى( المنظمات
5.2432 1.73854 0.33158 %75 

تولي الكلية اهتماما كبيرا في منح   .21
 74% 0.321285 1.65854 5.1622 الثقة للعاملين فيها

تعتمد المنظمة العدالة في التعامل   .22
 73% 0.315219 1.61868 5.1351 مع العاملين

 إجراءات عدة تمتلك المنظمة .23
 (لوكياتاإلفراد أو الس)لمواجهة 

 هانجاح تحقيق التي تعيق إمكانية
4.7838 1.71812 0.359154 %68 

عن تحقيق رسالتها المنظمة تعجز  .24
 66% 0.345882 1.58919 4.5946 هاالقيم السائدة فيفي ظل  وأهدافها

 
 من خالل المقياس وإبعادهالعينة عن متغير القدرات القيادية  إجاباتوصف  ثانيا:

 
 يةالقدرات الشعور .1

حققت الفقرات الممثلتة لبعتد القتدرات الشتعورية أوستاط حستابية أعلتى متن الوستط 
( على مساحة المقياس, وكان أعلى وستط حستابي قتد حققتته 4الحسابي الفرضي والبالغ )

(, اما معامل االختالف فتي 1.7( وبانحراف معياري بلغ )5.4)  بمقدار( 26الفقرة رقم )
( تقريبا, وقد كانت شدة اإلجابة علتى مستاحة 0.32قد بلغ )إجابات العينة عن هذه الفقرة ف
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 (, تولي القيتادات المبحوثتة اهتمتام واضتح لفهتم النستيج االجتمتاعي77%المقياس بنسبة )
 في المنظمات من اجل الحفاظ علتى مستتوى متن الوئتام بتين العتاملين والحفتاظ علتى مبتدأ

 ( فتتي المقيتتاس25ه الفقتترة رقتتم )حققتتتوالعدالتتة فتتي التعامتتل بتتين القيتتادات و المرؤوستتين 
( وهتتو األقتتل متتن بتتين األستتئلة الممثلتتة لهتتذا 1.6( وبتتانحراف معيتتاري بلتتغ )4.8بمقتتدار )

 ( تقريبا 0.35البعد, وبمعامل اختالف بلغ )
 

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لبعد القدرات  (3جدول )

 الشعورية

الوسط  الفقرة
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

معامل 
 االختالف

شدة االجابة 
على مساحة 

 المقياس

بشكل مسبق كيف يستجيب األشخاص أدرك  .25
 68% 0.351793 1.67341 4.7568 لألفكار و المقترحات الجديدة

فهم النسيج االجتماعي للمنظمة هو مهم يعد  .26
 77% 0.324731 1.75530 5.4054 بالنسبة لي

اإلحساس بالشعور الحاضر لدي القدرة على   .27
 73% 0.335725 1.70585 5.0811 في مجموعتي

ستخدم طاقتي الشعورية في تحفيز ت  .28
 76% 0.317335 1.68102 5.2973 اآلخرين

ان مفتاح حل الصراع الناجح هو احترام  .29
 71% 0.35622 1.77148 4.9730 خصمي

اعمل بجد اليجاد اجماع على اتفاق في  .31
 72% 0.309024 1.57018 5.0811 صراعمواقف ال

 

(.بتتالرغم متتن ذلتتك إال ان 0.68حققتتت شتتدة إجابتتة علتتى مستتاحة المقيتتاس بنستتبة )

متوسط اإلجابة كانتت أعلتى متن الوستط الفرضتي متا يتدل علتى ان القيتادات تتمتتع بقتدرة 
 على فهم األخر.

    
 القدرات التنظيمية .2

ة أوستاط حستابية أعلتى متن الوستط حققت الفقترات الممثلتة لبعتد القتدرات التنظيميت
( على مساحة المقياس, وكان أعلى وستط حستابي قتد حققتته 4الحسابي الفرضي والبالغ )
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(, إمتا معامتل االختتالف فتي 1.8( وبانحراف معياري بلتغ )5.4)بمقدار( 34الفقرة رقم )
 مستاحة ( تقريبا, وقد كانت شدة اإلجابة علتى0.35إجابات العينة عن هذه الفقرة فقد بلغ )

 %(, تعكتتس هتتذه النتيجتتة قتتدرة القتتادة علتتى اإلصتتغاء و الرغبتتة فتتي78المقيتتاس بنستتبة )
االستماع لمشاكل والسعي لحلها و كذلك لتلبية طلبات أصحاب المصتالح وقتد عمتد معظتم 
أفراد عينة البحث لتخصيص يوم محتدد لمقابلتة النتاس وحتل مشتاكلهم وقتد الحتظ الباحتث 

ة بين أفراد العينة من خالل المقابالت التي رجراها معهم و تتؤثر ان الفروق الفردية متباين
هذه الفروق على طبيعة التعامل مع هتذه الطلبتات والمشتاكل وكتذلك فتان األطتر القانونيتة 

 ان من استجابتهم بهذا الخصوص.والتعليمات الحاكمة لعمل القادة تحد في بعض األحي
 

ري ومعامل االختالف لبعد القدرات ( الوسط الحسابي واالنحراف المعيا6دول )ج

 التنظيمية

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

شدة االجابة 
على مساحة 

 المقياس
في الجوانب  أتحلى بالفاعلية .31

 76% 0.354302 1.88641 5.3243 التفصيلية من عملي

ان التعامل مع  التفاصيل أدرك  .32
 ةسهل كونتعمل لالدقيقة ل

 بالنسبة لي
4.9189 1.65627 0.336716 %70 

و الموارد  األشخاص إدارة تعد   .33
ة التي أتمتع قو النقاط  إحدىهي 
 بها.

5.4324 1.87884 0.345858 %77 

االستجابة  الىفي عملي  استمتع .34
 78% 0.345858 1.87884 5.4324 لمتطلبات ومتعلقات الناس

الموارد في كسب  يةلعافال متلك. ا35
 72% 0.352393 1.77148 5.0270 لدعم برامجنا

كسب وتخصيص الموارد يمثل . 36
 71% 0.389363 1.93630 4.9730 جانب التحدي في عملي

 
( 4.9فتتي المقيتتاس بمقتتدار ) (32امتتا اقتتل وستتط حستتابي فقتتد حققتتته الفقتترة رقتتم )

معامتل هتذا البعتد, وب( وهتو األقتل متن بتين األستئلة الممثلتة ل1.6وبانحراف معياري بلغ )
 %(.70وقد حققت شدة إجابة على مستاحة المقيتاس بنستبة )%( تقريبا ,33اختالف بلغ )
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 ( ان انحراف كل إجابة عن الوستط الحستابي كتان أعلتى متن العتدد6يالحظ من الجدول )
(, بالرغم من كون هذه الفقترة حصتلت علتى اقتل قيمتة فتي المتوستطات إال أنهتا أعلتى 1)

ضتتي و هتتذا يعنتتي ان التفاصتتيل دقيقتتة تحظتتى باهتمتتام القتتادة وقتتد الحتتظ الوستتط الفر متتن
فتي الجامعتة لمتابعتة الباحث احد أفراد العينة يخصتص فقترة فتي جدولته اليتومي للتجتوال 

 التفاصيل. شؤونها وبأدق
    

 السمات الشخصية .3
حققت الفقترات الممثلتة لبعتد الستمات الشخصتية أوستاط حستابية أعلتى متن الوستط 

( على مساحة المقياس, وكان أعلى وستط حستابي قتد حققتته 4الفرضي والبالغ )الحسابي 
(, أما معامتل االختتالف فتي 1.8( وبانحراف معياري بلغ )5.4) بمقدار( 38الفقرة رقم )

 .( تقريبا3.4إجابات العينة عن هذه الفقرة فقد بلغ )
 

عد القدرات الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لب (3جدول )

 الكارزماتية

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

شدة االجابة 
على مساحة 

 المقياس
قدرة عالية على التأثير في  لدي .37

 75% 0.346481 1.81667 5.2432 اآلخرين

أتمتع بانسجام بين ما أقول و ما  .38
افعل ينعكس على  مصداقيتي 

 بصورة ايجابية
5.3784 1.84619 0.34326 %77 

 أساسيالثقة المتبادلة مصدر تعد   .39
 74% 0.361875 1.88761 5.2162 من مصادر القوة التي امتلكها

التفاؤل صفة اتمتع بها حتى يمثل   .41
 71% 0.374166 1.87083 5.0000 في احلك المواقف

وسيلة استعملها دائما  يعد اإلكراه .41
 73% 0.364789 1.87323 5.1351 سينفي التعامل مع المرؤو 

ة امتلك قدرة على نشر االبتسام .42
 71% 0.343376 1.70761 4.9730 بغض النظر عن حالتي المزاجية

 
%(, يفستتر ذلتتك علتتى 77وقتتد كانتتت شتتدة اإلجابتتة علتتى مستتاحة المقيتتاس بنستتبة )

ين حتترص عينتتة البحتتث علتتى الحفتتاظ علتتى نتتوع متتن المصتتداقية فتتي التعامتتل بيتتنهم و بتت
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اآلخرين وذلك من خالل تحقيق التوازن بين األقتوال و األفعتال وقتد اشترنا ستابقا إلتى ان 
أفراد العينة هم من التربويين لذا يتوجب علتيهم ذلتك بكتونهم أستوة ويجتب ان تكتون علتى 

 .و يكونوا هم المثل األعلى في ذلكمستوى المسؤولية في تسويق قيم ايجابية 
ين ستتيجد نفستته متتادة دستتمة لموضتتوعات مواقتتع متتن يفقتتد مصتتداقيته متتع اآلختتر

التواصل االجتماعي و متا لهتذه المواقتع متن تتأثير حستب الدراستات العلميتة و كتذلك متن 
( فتتي المقيتتاس 42ختالل التجربتتة العمليتتة, امتتا اقتل وستتط حستتابي فقتتد حققتته الفقتترة رقتتم )

لممثلتتة لهتتذا ( وهتتو األقتتل متتن بتتين األستتئلة ا1.7( وبتتانحراف معيتتاري بلتتغ )4.9بمقتتدار )
( تقريبا , وقد حققت شدة إجابة علتى مستاحة المقيتاس 0.34البعد, وبمعامل اختالف بلغ )

%( تعد هذه القدرة جوهرية في بعد السمات الكاريزمية و حصتولها علتى اقتل 71بنسبة )

متوسط و بالرغم من كونه أعلى متن الوستط الفرضتي يعكتس ذلتك اهتمتام متنخفض بهتذه 
حتث ذلتك ان أولويتات عينتة البحتث تتجته إلتى بتاقي الفقترات أكثتر متن القتدرة و يفستر البا

توجههتتا لهتتذه الفقتترة قتتد يفستتر تفستتيرات ذات بعتتد اجتمتتاعي والصتتورة النمطيتتة للثقافتتة 
   األبوية,لذا يجب تعزيز هذه المفاهيم عند القيادات خصوصا والمنظمات بشكل عام.

 
 

 التفكير اإلبداعي .4
ستاط حستابية أعلتى متن الوستط الحستابي الفرضتي حققتت الفقترات الممثلتة لبعتد أو

( 43( على مساحة المقياس, وكان أعلتى وستط حستابي قتد حققتته الفقترة رقتم )4والبالغ )
(, اما معامتل االختتالف فتي إجابتات العينتة عتن 1.8( وبانحراف معياري بلغ )5.3)  بلغ

ة المقيتاس بنستبة ( تقريبتا, وقتد كانتت شتدة اإلجابتة علتى مستاح0.34هذه الفقرة فقتد بلتغ )
%(, يفسر ذلك بان القدرة على حل المشاكل سمة يتمتع بهتا أفتراد العينتة و فتي ظتل 76)

الظروف الراهنة التي يشهدها البلد عموما و تلقي بظاللها على كافة المجاالت و الوزارة 
 .عموما والجامعات كجزء ال يتجزأ منها ليس بمنأى عن هذه الظروف

 
( 5( فتتتي المقيتتتاس بمقتتتدار )44د حققتتتته الفقتتترة رقتتتم )امتتتا اقتتتل وستتتط حستتتابي فقتتت

( وهو ثاني أقل من بين األسئلة الممثلة لهذا البعد, وبمعامتل 1.8وبانحراف معياري بلغ )
%(. 71تقريبا ,وقد حققت شدة إجابة علتى مستاحة المقيتاس بنستبة ) 0.37)اختالف بلغ )

ابي كتان أعلتى متن العتدد ( ان انحراف كل إجابة عن الوستط الحست8يالحظ من الجدول )
(,  و تفسير ذلك ان القدرة على تحديد المشتكلة ال يعنتي بالضترورة القتدرة علتى حلهتا 1)

اال ان هذه الفقرة وبالرغم من كونها األقل من حيث القيمة إذا متا قارنهتا بنظيراتهتا لكنهتا 
 تحديتدفي حققت وسط أعلى من الوسط الفرضي و ذلك يعزز قدرة أفراد العينة ليس فقط 

  .وإنما حلها المشاكل والتعامل معها
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 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لبعد قدرات التفكير3جدول )

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 اإلجابةشدة 
على مساحة 

 المقياس
من الصفات التي  كلاحل المش .43

 76% 0.345907 1.84171 5.3243 أتمتع بها

عندما المشاكل  بشكل مباشر احدد .44
 71% 0.371184 1.85592 5 تظهر

رؤية الصورة الواسعة  أستطيع  .45
 72% 0.384417 1.94288 5.0541 ولةسهب

صياغة الخطط  تروق لي  .46
 76% 0.37191 1.97012 5.2973 اإلستراتيجية للمنظمة

استمتع في مناقشة القيم و  .47
 75% 0.369074 1.93513 5.2432 فلسفة التنظيميةال

فيما يخص احداث  ةنو مر ال متلكا .48
 73% 0.380774 1.93475 5.0811 ةمنظمالالتغييرات في 

 

 
 عالقة االرتباط بين القدرات القيادية و التوجه االستراتيجي .2

ده ( معامتتل االرتبتتاط بتتين القتتدرات القياديتتة بأبعتتا9النتتتائج فتتي الجتتدول ) أظهتترت

)القتتدرات الشتتعورية, القتتدرات التنظيميتتة, القتتدرات الستتمات الشخصتتية, القتتدرات التفكيتتر 
, رستتالة المنظمتتة, اإلستتتراتيجية( وبتتين التوجتته االستتتراتيجي بأبعتتاده )الرؤيتتة اإلبتتداعي
 األبعتتاد, القتتيم(, اذ تبتتين وجتتود عالقتتات ارتبتتاط موجبتتة بتتين تلتتك اإلستتتراتيجية األهتتداف

 و مفصل باالتي:والمتغيرات وكما ه
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 معامل االرتباط بين القدرات القيادية و التوجه االستراتيجي (3جدول )

الرؤية  
 االستراتيجية

رسالة 
 المنظمة

االهداف 
 االستراتيجية

 القيم
اجمالي 
التوجه 

 االستراتيجي

نسبة 
تحقق 
 العالقة

القدرات 
0.593 الشعورية

**
 0.647

**
 0.592

**
 0.642

**
 .643

**
1 111% 

رات القد
0.652 التنظيمية

**
 0.609

**
 0.649

**
 0.521

**
 .636

**
1 111% 

السمات 
0.791 الشخصية

**
 0.713

**
 0.653

**
 0.633

**
 .728

**
1 111% 

التفكير 
0.696 االبداعي

**
 0.631

**
 0.704

**
 0.675

**
 .694

**
1 111% 

اجمالي 
القدرات 
 القيادية

0.730
**

 0.675
**

 0.684
**

 0.652
**

 .719
**

1 111% 

 1011= الداللة المعنوية عند مستوى  **
 1015*= الداللة المعنوية عند مستوى 

 
 القدرات القيادية و التوجه االستراتيجي إجماليتحليل العالقة بين  .1

وجتته االستتتراتيجي الت إجمتتاليمتتع  اا معنويتت اا موجبتت اا حققتتت القتتدرات القياديتتة ارتباطتت
يشير الى وجود عالقة متبادلة بين (, وهذا 0.01عند مستوى المعنوية )( 0.719بمقدار )

التوجتته االستتتراتيجي تتجلتتى فتتي قتتدرة القتتدرات الشتتعورية و  وإجمتتاليالقتتدرات القياديتتة 
فتتي التعامتتل متتع التوجهتتات المستتتقبلية للتنظتتيم والقتتيم  واإلبداعيتتةالتنظيميتتة والشخصتتية 

د حققتتت القتتدرات القياديتتة قتت إجمتتالي(, فتتأن 9ليتتة للمنظمتتة. وكمتتا يوضتتح الجتتدول )الحا

عالقات ارتباط موجبة مع كل المتغيرات الفرعيتة لمتغيتر التوجته االستتراتيجي , اذ كتان 
( وبمستتوى معنويتة 0.73ارتباط مع المتغير الفرعي الرؤية االستتراتيجية بمقتدار ) أعلى

 (.0.01( وبمستوى معنوية )0.652(, اما اقل ارتباط فكان مع بعد القيم بمقدار )0.01)
 

 قة بين بعد القدرات الشعورية و التوجه االستراتيجيتحليل العال .2
التوجته االستتراتيجي  إجمتاليحققت القدرات الشعورية ارتباط موجب معنوي متع 

متبادلتة  (, وهتذا يشتير التى وجتود عالقتة0.01( وعند مستوى المعنويتة )0.643بمقدار )

القتدرات الشتعورية التوجه االستراتيجي تتجلى فتي قتدرة  إجماليبين القدرات الشعورية و



 1026/  73العدد   م.م فراس محمد, لي حسونا.د ع العالقة بين القدرات القيادية والتوجه الستراتيجي

 

 ISSN (1681-6870)                          62                          مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم 

في التعامل مع التوجهات المستقبلية للتنظيم والقيم الحالية للمنظمة. وكمتا يوضتح الجتدول 
(, فأن القدرات الشعورية قد حققت عالقات ارتباط موجبة مع كل المتغيترات الفرعيتة 9)

ارتبتاط متع المتغيتر الفرعتي رستالة المنظمتتة  أعلتىلمتغيتر التوجته االستتراتيجي, اذ كتان 
 األهتتداف(, امتتا اقتتل ارتبتتاط فكتتان متتع بعتتد 0.01( وبمستتتوى معنويتتة )0.647بمقتتدار )

 (.0.01( وبمستوى معنوية )0.592بمقدار ) اإلستراتيجية

 
 تحليل العالقة بين بعد القدرات التنظيمية والتوجه االستراتيجي .3

التوجته االستتراتيجي  إجمتاليحققت القدرات التنظيمية ارتباط موجب معنتوي متع 
(, وهتذا يشتير التى وجتود عالقتة متبادلتة 0.01( وعند مستوى المعنويتة )0.636مقدار )ب

التوجه االستتراتيجي تتجلتى فتي قتدرة القتدرات التنظيميتة  إجماليبين القدرات التنظيمية و
في التعامل مع التوجهات المستقبلية للتنظيم والقيم الحالية للمنظمة. وكمتا يوضتح الجتدول 

التنظيمية قد حققت عالقات ارتباط موجبة متع كتل المتغيترات الفرعيتة (, فأن القدرات 9)

ارتبتتتاط متتتع المتغيتتتر الفرعتتتي الرؤيتتتة  أعلتتتىلمتغيتتتر التوجتتته االستتتتراتيجي , اذ كتتتان 
(, امتا اقتل ارتبتاط فكتان متع بعتد 0.01( وبمستوى معنوية )0.652بمقدار ) اإلستراتيجية
 (.0.01( وبمستوى معنوية )0.521القيم بمقدار )

 
 تحليل العالقة بين بعد السمات الشخصية و التوجه االستراتيجي .4

حققت السمات الشخصية ارتباط موجب معنتوي متع اجمتالي التوجته االستتراتيجي 
(, وهتذا يشتير التى وجتود عالقتة متبادلتة 0.01( وعند مستوى المعنويتة )0.728بمقدار )

ي قتدرة الستمات الشخصتية بين السمات الشخصية و اجمالي التوجه االستراتيجي تتجلى ف
في التعامل مع التوجهات المستقبلية للتنظيم والقيم الحالية للمنظمة. وكمتا يوضتح الجتدول 

(, فأن السمات الشخصية قد حققت عالقات ارتباط موجبة مع كتل المتغيترات الفرعيتة 9)

لمتغيتتتر التوجتتته االستتتتراتيجي , اذ كتتتان اعلتتتى ارتبتتتاط متتتع المتغيتتتر الفرعتتتي الرؤيتتتة 
(, امتا اقتل ارتبتاط فكتان متع بعتد 0008( وبمستوى معنوية )0.791بمقدار ) ستراتيجيةاإل

 (.0.01( وبمستوى معنوية )0.633القيم بمقدار )

 
 و التوجه االستراتيجي اإلبداعيتحليل العالقة بين بعد التفكير  .5

التوجه االستراتيجي بمقدار  إجماليارتباط موجب معنوي مع  اإلبداعيحقق التفكير 
(, وهذا يشير الى وجود عالقة متبادلة بين 0.01( وعند مستوى المعنوية )0.694)

في  اإلبداعيالتوجه االستراتيجي تتجلى في قدرة التفكير  إجماليو  اإلبداعيالتفكير 
التعامل مع التوجهات المستقبلية للتنظيم والقيم الحالية للمنظمة. وكما يوضح الجدول 

 قد حقق عالقات ارتباط موجبة مع كل المتغيرات الفرعية اإلبداعي(, فأن التفكير 9)
 األهدافارتباط مع المتغير الفرعي  أعلىلمتغير التوجه االستراتيجي, اذ كان 

(, اما اقل ارتباط فكان مع بعد 0.01( وبمستوى معنوية )0.704بمقدار ) اإلستراتيجية
 (.0.01( وبمستوى معنوية )0.631رسالة المنظمة بمقدار )
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 االستنتاجات والتوصيات : ابعار

تتمحور هذا الفقرة حول تحديد أهم ما توصل إليه البحث متن استتنتاجات فتي الجانتب 
النظتتري المفتتاهيمي لمفتتردات البحتتث , فضتتال عتتن االستتتنتاجات العمليتتة التتتي توصتتل لهتتا 
الباحث متن ختالل الجانتب الميتداني و تحليتل العالقتات إحصتائيا و تفستير النتتائج و علتى 
ضوء ذلك تحديد المسببات لها , العمل على معالجتها متن ختالل مبحتث التوصتيات التذي 

 .يهتم بوضع حلول مناسبة لهذه االستنتاجات
 

 االستنتاجات

ادة وتنميتهتا و تطويرهتا ضترورة المهارات أو القدرات القيادية موهبتة يتمتتع بهتا القت .1
بصورة يمكن االستتفادة  يكمن تميزهم في عملية صقل هذه القدرات وكذلك توظيفهاو

 .منها على أكمل وجه

القدرات التنظيمية ال تعني وظتائف اإلدارة و إنمتا هتي ستمات يمتلكهتا القتادة تميتزهم  .2
تفتاوت يخلتق نتوع متن اللعمل و أداء الوظائف بشتكل أفضتل وعن غيرهم في تنظيم ا

 من ال يمتلكها.بين من يمتلك هذه القدرة و

ارة مفهوم الرؤية والرسالة تماشيا مع توجهتات التوز حول أفراد العينة ينصب اهتمام .3
إصتتتدار ستتتتراتيجية التربيتتتة والتعلتتتيم العراقيتتتة و الستتتعي خصوصتتتا متتتع صتتتياغة و

 لتنفيذها.

صتف التدوائر التابعتة لته تتعلى مستوى الوزارة او الجامعات والرسالة سوا الرؤية و .4
 ة االهتمام بهما.معظم العاملين ال يمتلكون ثقافبعدم التركيز لكثرة الكلمات و

انفتاح البيئة المحيطة من جراء ظروف التغيرات التتي طترأت علتى النظتام السياستي  .5
كتذلك تغيتر التركيز عليها لحدوث خلتل قيمتي وسبب في زيادة االهتمام بالقيم و نتاك

 أولوياتها.

تتصتتف األهتتداف بالعموميتتة ممتتا قتتد يتتترك اثتتر ستتلبي علتتى التوجهتتات الستتتراتيجية  .6
 للوزارة.

ام التوجه الستراتيجي في الوزارة من قبل لجان مختصة مركزية لكافة جامعتات يص .7
 البلد ويعمم عليها مع مراعاة خصوصية كل جامعة.

تفتتاوت فتتي فهتتم المصتتطلحات الستتتراتيجية والتنظيميتتة بحستتب اختصاصتتات العلميتتة  .8
 للقيادات.

متع المشتاكل ,اذ  القيادات التي لها خبرة قيادية سابقة تمتلك مرونتة اكبتر فتي التعامتل .9
 من االختبار.  اا من التدريب وكذلك نوع اا تشكل نوع

توجتتد معتتايير غيتتر موضتتوعية فتتي اختيتتار القيتتادات و تخضتتع عمليتتة االختيتتار  .11
لمتغيتتترات ديموغرافيتتتة و سياستتتية تستتتبب نوعتتتاا متتتن اإلحبتتتاط و انعتتتدام اإلحستتتاس 

 .بالعدالة
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 التوصيات

رة التعليم العالي يعمل علتى تنميتة استحداث معهد إلعداد القادة على مستوى وزا .1
الستتتراتيجية,يمنح دبلتتوم  تطبيقتتاتالقتتدرات القياديتتة فضتتال عتتن التركيتتز علتتى ال

قيتتتادة ,يؤهتتتل المتختتترج لتستتتنم المناصتتتب القياديتتتة ويمكتتتن تعميمتتته علتتتى كافتتتة 
 الوزارات.

,والصتتيغة يتتة والتعلتتيم إعتتادة صتتياغة رؤيتتة ورستتالة الستتتراتيجية الوطنيتتة للترب .2
يجتتب ان تكتتون بأقتتل عتتدد كلمتتات وتركيتتز بتتالمعنى وتقريتتب  مفهتتوم الجديتتدة 

 الرسالة ورفع سقف الرؤية.

الرستتتالة بالنستتتبة للمنظمتتتات وإقامتتتة نتتتدوات علميتتتة لتوضتتتيح الرؤيتتتة و تطتتتوير .3
 دورهما,ولكافة المستويات اإلدارية في المنظمات.

ن زيتتادة االهتمتتام بتتالقيم التنظيميتتة والحتترص علتتى رصتتد اي ممارستتات يمكتتن ا .4
تتتؤثر ستتلبا علتتى ثقافتتة المنظمتتات والستتعي إلتتى ترستتيد قتتيم الصتتدق والعدالتتة 

 والمساواة واالبتعاد عن المعايير غير الموضوع في اختيار القادة وتقويمهم

أهداف المنظمة بشكل دوري واالستفادة من التغذية الراجعتة فتي تصتحيح  تجديد .5
 .أو تغيير األهداف وفقا للمستحدثات

وعية في اختيار القيادات العليا واالبتعتاد عتن اي ممارستة ال تحديد معايير موض .6
 تتسم بالمهنية.

 

 المصادر
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Abstract:  This research a dresses two important 

variables at both organizational thinking level and 

strategic level, (that strategic orientation and 

leadership capabilities ). the researcher aims through 

the statistical analysis to find the nature of the 

relationship between two variables, we conduct our 

study in public sector represented the Ministry of 

Higher Education and Scientific Research. our 

sample consist of (37) from top management in this 

ministry (ministry adviser, Deputy Minister, head  of 

University,  assistant head of University , general 

managers). We employ a questionnaire which was 

designed according to international standards , there 

was (48) items in this questionnaire covered the 

variables  of research, we test several hypotheses 

related to correlation's relationship among the 

variables of study . , We  use several statistical  tools 

such as  means , coefficient of variation, standard 

deviation, correlation coefficient (Spearman) we find 

mailto:Alialtaee1777@gmail.com
mailto:Ferasalamiry@gmail.com


 1026/  73العدد   م.م فراس محمد, لي حسونا.د ع العالقة بين القدرات القيادية والتوجه الستراتيجي

 

 ISSN (1681-6870)                          63                          مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم 

that  Vision and Mission of Ministry, university and 

setting levels are characterized by lack of focus as a 

result of much words and personality traits  

(charismatic) which is an important criterion for 

selection of leaders , as well as other capabilities 

which have as essential role in achieving strategic 

direction (goals) according to results of this study. 

We gave some recommendations is establishing an 

institute for development of leadership at ministry of 

higher Education level in order to develop leaders  of 

higher levels of management , as well as focusing on 

strategic concepts .  characterized not to the large 

number of words and traits focus  an important 

criterion in the as well as the rest of the building and 

have a significant role in achieving orientation 

Alastrateja.astndt study to the findings, to put some 

of the recommendations that can address these 

findings and: the development of the Institute for 

Leadership Development at the Ministry of Higher 

Education is working on the capabilities as well as a 

focus on strategic concepts. 

Keywords: Leadership capabilities, leadership, 

Charisma, strategic direction, vision, Mission. 


