


 

 
  حتقيق امليزة التنافسيةدور القيادة االسرتاتيجية يف 

 يف وزارة األوقاف والشئون الدينية
 
 

 :ةإعـداد الباحث
 وفاء محمد حميد

 
 

 :الدكتور إشراف
 محمد إبراهيم المدهون

 
 

 

 
 
 

  دارةالقيادة واإل لحصول على درجة الماجستير فيا لمتطلبات استكماالا  الدراسةقدمت هذه 
 

م 2017 -هـ  1439

 

   

 

 





  

  أ

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 
 

 

َاِكَِتي  ﴿ ََ ََِكََ  َو ْْ ََ نَّ َصََلِتي َونُُسِكيي َو
ِ
قُْل إ

يَ  ي َرب ي إلَْعَلَاي َّ َ  (162) ّلِلي َي ِكََٰك ِي ََ َهُ   َو ََل ََشييِك

يَ  ُل إلُْاْسلياي ْرُت َوَأََن َأوَّ َي   ﴾  (163) ُأ
 

 األنعامسورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html


  

  ب

 اإلهـــــداء

 ى حب اإلسالم العظيمإلى أبي الغالي وأمي الحبيبة الذين ربياني فأحسنا تربيتي عل

***** 

إلى من هم أكرم منا جميعاا, الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل اهلل الشهداء األبرار رزقهم اهلل 

 الفردوس, إلى روح أخي الشهيد: عطااهلل محمد حميد رحمه اهلل

***** 

 )عايش, عطاف, عبدالرحمن, حنان( وأخواتي إخوانيإلى أحبة قلبي وأغلى ما أملك 

***** 

لى من صبروا ولم َيِكلُّوا, وتحملوا فلم َيِملوا ... زوجي وابني الغالي أحمد الذين شاركوني في كتابة إ

 هذه الرسالة لحظة بلحظة فلهم خالص الحب والوفاء

***** 

إلى رفيقات دربي في العمل لمساندتهم ودعمهم, وصادق دعائهم وأخص بالذكر مربيتي الحبيبة:  

 آمال محمد الخور

 
 



  

  ت

 ـــر وتقديـــــرشكــ
النبددي المصددالي الصددادق  ،والمرسددلين األنبيدداء أشددر  علدد  والسدد م والصدد ة العددالمين، رب هلل الحمددد

 :وبعد أجمعين، وصحبه آله وعل  الوعد األمين،
أحمدك اللهم حمدًا جزيً  ايبًا كما ينبغي لج ل وجهك وعظيم سلاانك أن كتبت لهذا العمل أن يخدرج 

 وينضم إل  قوائم البحث العلمي بلضل منك وتوفيق.إل  حيز الوجود 
ثددم ال يسدددعني إال أن أتقددددم بالشدددكر الجزيدددل، وعظددديم االمتندددان والعرفدددان، إلددد  الدددذين وقلدددوا إلددد  جدددانبي  

، الددذي أشددر  علدد  هدددذه الــدكتور: محمــد إبــراهيم المــدهونبمسدداعدتهم وتوجيهدداتهم، وأخددص بالددذكر 
آرائدده السددديدة، وم حظاتدده القيمددة حددول هددذه الرسددالة، فجددزاه اهلل الرسددالة، ولددم يبخددل علددي بوقتدده وجهددده و 

 خير الجزاء في الدنيا واآلخرة.
 :وأتقدم بوافر الشكر واالمتنان إل  األستاذين الكريمين عضوي لجنة النقاشكما 

 ,,,حفظه اهلل  نبيل اللوح/  الدكتور الداخلي المناقش
 ,,,اهلل حفظه  رشدي وادي/  الدكتور الخارجي المناقش

 اللذين وافقا عل  مناقشة هذه الرسالة، فذلك شر  لي وتتويج لبحثي.
وال يلدددددوتني أن أسدددددجل الشدددددكر ألكاديميدددددة اإلدارة والسياسدددددة، ذلدددددك الصدددددر  العلمدددددي الشدددددام  لمدددددا تبذلددددده 

برئيسددددددها واإلداريددددددين، لجهددددددودهم العظيمددددددة فددددددي دعددددددم مددددددن جهددددددد فددددددي نشددددددر العلددددددم والمعرفددددددة، ممثلددددددة 
 اء.مسيرة العلم والعلم

كمدددددا وأشدددددكر كدددددل مدددددن سددددداعدني فدددددي إنجددددداز هدددددذه الرسدددددالة ولدددددو بكلمدددددة أو دعددددداء، وأخدددددص بالشدددددكر 
خدددددواني وأخددددواتي وصدددددديقاتي وزمي تدددددي لمدددددا قدددددموه مدددددن مسددددداعدة ايلدددددة مددددددة  زوجددددي وابندددددي الغدددددالي وا 

 .دراستي، فبارك اهلل في حسناتهم
 علددددد  إنددددده الكدددددريم، جهدددددهلو  خالصددددداً  يجعلددددده وأن ،العمدددددل بهدددددذا ينلدددددع أن وجدددددل عدددددز اهلل أسدددددأل ،وختامدددداً 

 .جدير وباإلجابة ،قدير ذلك
 ,,, أجمعين وصحبه آله وعل  محمد نبينا عل  وسلم اهلل وصل 

 
 ةالباحث                                                                     

 
 د حميدوفاء محم                                                                   
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 الخالصة
فددددددي  تحقيددددددق الميددددددزة التنافسدددددديةدور القيددددددادة االسددددددتراتيجية فددددددي  التعددددددر  إلدددددد الدراسددددددة  هدددددددفت

 المددددددنهج الوصددددددلي التحليلددددددي، واالسددددددتبانة ةالباحثدددددد ت، وقددددددد اسددددددتخدموزارة األوقددددددا  والشددددددئون الدينيددددددة
فددددي المناصدددددب اإلشدددددرافية العددددداملين كدددددأداة لجمددددع البياندددددات. وتكددددون مجتمدددددع الدراسدددددة مددددن  والمقدددداب ت

ت اسدددددتخدم(، 123البددددداله عدددددددهم ) )رئددددديس شدددددعبة فمدددددا فدددددوق( فدددددي وزارة األوقدددددا  والشدددددئون الدينيدددددة
( اسددددددددددتبانة صددددددددددالحة للتحليددددددددددل بنسددددددددددبة 109، وتددددددددددم اسددددددددددترداد )الباحثددددددددددة أسددددددددددلوب المسدددددددددد  الشددددددددددامل

(88.6%.) 

 وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أبرزها: 
د االسدددددتراتيجية فدددددي وزارة األوقدددددا  والشدددددئون الدينيدددددة مرتلدددددع بدرجدددددة كبيدددددرة، سدددددتوى ممارسدددددات القيدددددام

مسدددددتوى الميدددددزة التنافسدددددية  %(،67.5 ل حصدددددولها علددددد  وزن نسدددددبي )حيدددددث اتضددددد  ذلدددددك مدددددن خددددد
 ل حصدددددوله علددددد  وزن فدددددي وزارة األوقدددددا  والشدددددئون الدينيدددددة متوسدددددا، حيدددددث اتضددددد  ذلدددددك مدددددن خددددد

بدددددددين  (α ≤ 0.05)عندددددددد مسدددددددتوى داللدددددددة  توجدددددددد ع قدددددددة ذات داللدددددددة إحصدددددددائية%(،63.8نسدددددددبي )
تحقيددددددددق الدينيدددددددة و ممارسدددددددات القيدددددددادة االسدددددددتراتيجية لددددددددى العدددددددداملين فدددددددي وزارة األوقدددددددا  والشدددددددئون 

بددددددددددين  (α ≤ 0.05)وجود أثددددددددددر ذي داللددددددددددة إحصددددددددددائية عنددددددددددد مسددددددددددتوى داللددددددددددة ،الميددددددددددزة التنافسددددددددددية
تحقيددددددددق لدينيدددددددة و ممارسدددددددات القيدددددددادة االسدددددددتراتيجية لددددددددى العدددددددداملين فدددددددي وزارة األوقدددددددا  والشدددددددئون ا

 . الميزة التنافسية

 وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أبرزها: 
 تهئيددددددة علدددددد  والعمددددددل الدينيددددددة والشددددددئون األوقددددددا  بددددددوزارة االسددددددتراتيجية القيددددددادة ممارسددددددات تعزيددددددز 

عدددددددددادهم مسددددددددتقبلية قددددددددادة  تابيددددددددق بأهميددددددددة الددددددددوزارة فددددددددي العدددددددداملين لدددددددددى الددددددددوعي درجددددددددة رفددددددددع ،وا 
 تحسددددددين ضددددددرورة ،تحقيددددددق الميددددددزة التنافسددددددية فددددددي اللعددددددال لدددددددورها االسددددددتراتيجية ادةللقيدددددد الممارسددددددات
 االسددددددتراتيجية القيددددددادة ممارسددددددات خدددددد ل مددددددن المسددددددتويات جميددددددع فددددددي التنافسددددددية القدددددددرات وتاددددددوير

 .األخ قية بالجوانب واالهتمام بنائها ونظم
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Abstract 
 

This study aimed to identify the role of strategic leadership in strengthening the 

competitive advantage of the Ministry of Endowment and Religious Affairs, the 

researcher used the descriptive approach analytical work, spatial resolution, and 

interviews as a tool for data collection. And a study of workers in supervisory 

positions (head of division and above) in the Ministry of Endowments and 

Religious Affairs of (123), the researcher used the method of comprehensive survey 

in the selection of the sample where the number (123) single, and a refund of (109) 

identify valid for analysis by (88.6%). 

 

The study concluded many of the results, the most prominent: 

 The level of the practices of leadership and strategy in the Ministry of 

Endowments and Religious Affairs significantly high, as evidenced by their 

relative weight (67.5%)،The level of competitive advantage in the Ministry of 

Endowments and Religious medium, where it proved through getting the relative 

weight (63.8%( ،There is no statistically significant relation at the level of 

significance (0.05 ≥α) between the practices of strategic leadership to the 

workers in the Ministry of Endowments and Religious Affairs and strengthen 

competitive advantage،The existence of the impact of statistical significance at 

the level of significance (0.05 ≥α) between the practices of strategic leadership 

to the workers in the Ministry of Endowments and Religious Affairs and 

strengthen competitive advantage. 

 

The survey provided a set of recommendations, the most prominent:    

Strengthening the strategic practices of the leadership of the Ministry of 

Endowment and Religious Affairs and the optional future leaders and prepare 

them،Raising awareness among workers in the Ministry of the importance of the 

application of the practices of strategic leadership and effective role in the 

promotion of competitive advantage،The need to improve and develop the 

competitive capacities at all levels through the practices of strategic leadership and 

systems built and attention to the ethical aspects. 
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 المقدمة:1.1 
إن للقيدددددادة االسدددددتراتيجية أهميدددددة محوريدددددة فدددددي مسددددديرة المنظمدددددات والمؤسسدددددات الحكوميدددددة، حيدددددث أن  

لة، وتتجلدددد  أسددددم  المهددددام القياديددددة فددددي تادددددوير دورهددددا األساسددددي يكمددددن فددددي صدددديا ة الرؤيددددة والرسدددددا
األنظمددددددة والقددددددوانين بمددددددا يحقددددددق الرؤيددددددة والرسددددددالة، فدددددد ن الصددددددورة الكاملددددددة بجزيئاتهددددددا فددددددي المنظمددددددات 

 والمؤسسات تتأثر بصورة كبيرة بأثر هذه القيادة االستراتيجية.

 تراتيجيةفددددددددد  يمكدددددددددن للمنظمدددددددددات أن تتادددددددددور إال إذا تدددددددددوافرت قيدددددددددادات اسدددددددددتراتيجية ذات رؤيدددددددددة اسددددددددد
  اضددددددحة ودقيقددددددة تستشددددددر  المسددددددتقبل وتواكددددددب التغيددددددرات السددددددريعة فددددددي البيئددددددة الداخليددددددة والخارجيددددددة.و 
 علدددددد  والقددددددادرون والمبتكددددددرون المبدددددددعون هددددددم فالقددددددادة، منظمددددددة أي ازدهددددددار أسدددددداس هددددددي القيددددددادة إن

 هددددددي االسددددددتراتيجية القيددددددادة فدددددد ن لددددددذا، الحدددددداالت أصددددددعب فددددددي القددددددرارات واتخدددددداذ التحددددددديات مواجهددددددة
 والمددددددددوارد المصددددددددادر إحدددددددددى هددددددددي االسددددددددتراتيجية فالقيددددددددادة، التقليديددددددددة القيددددددددادة عددددددددن متقدددددددددم لهددددددددومم

 علددددد  قددددددرتها خددددد ل مدددددن وذلدددددك، التنافسدددددية الميدددددزة تحقيدددددق فدددددي المنظمدددددة تسدددددتخدمها التدددددي الجوهريدددددة
 فدددددي التنظيمدددددي واالنسدددددجام التكيددددد  إحدددددداث علددددد  قدددددادراً  يكدددددون والدددددذي، االسدددددتراتيجي التغييدددددر إحدددددداث

 (. 17: 2012،الرب جاد. ) والمعقدة المتنوعة وأثارها العولمة متالبات ظل

احتدددل موضدددوا القيدددادة االسدددتراتيجية ومدددا يحددديا بددده مددددن أبعددداد أهميدددة بالغدددة األثدددر فدددي دعدددم وتاددددوير 
الجاندددددددب اإلداري الخددددددداص بالقيدددددددادة االسدددددددتراتيجية وذلدددددددك لمدددددددا لددددددده مدددددددن بددددددداله األثدددددددر علددددددد  العددددددداملين 

لنهددددددددوض علدددددددد  حاضددددددددر الددددددددوزارات الللسدددددددداينية ومسدددددددددتقبلها، والمؤسسددددددددة الحكوميددددددددة وألثرهددددددددا فددددددددي ا
)صدددددددال ، مرهدددددددون فدددددددي األسددددددداس بعنصدددددددر القيدددددددادة  فصددددددديا ة التوجهدددددددات المسدددددددتقبلية أليدددددددة مؤسسدددددددة

2011 :2 ). 

لقددددد أفددددرزت المتغيدددددرات والتحددددوالت العالميدددددة وصددددلًا جديددددددًا يتمثددددل فيمدددددا يمكددددن اعتبددددداره  نظددددام أعمدددددال 
تددددددي تعتبددددددر التحديددددددد الرئيسددددددي الددددددذي تواجهدددددده منظمددددددات جديدددددددة  سددددددمته األساسددددددية هددددددي التنافسددددددية ال

األعمددددددال المعاصددددددرة، والتددددددي تلددددددرض ضددددددرورة الدراسددددددة الواعيددددددة للظددددددرو  الجديدددددددة ومددددددا تنتجدددددده مددددددن 
فددددددرص، ومددددددا تلرضدددددده مددددددن قيددددددود ومددددددن مخدددددداار. وقددددددد تبنددددددت اإلدارة المعاصددددددرة أن المددددددوارد البشددددددرية 

تمكينهددددا مددددن مواجهددددة التحددددديات  ذات الكلدددداءة األعلدددد  والتأهيددددل األفضددددل هددددي العنصددددر اللاعددددل فددددي
 (.111: 2011التنافسية فضً  عن باقي التحديات التي نشأت عن العولمة )ف ق،
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يتشددددكل القادددداا الحكددددومي الللسددددايني مددددن مؤسسددددات السددددلاة الوانيددددة الللسدددداينية التددددي تتكددددون مددددن 
السددددددلاة العديددددددد مددددددن الددددددوزارات والهيئددددددات والسددددددلاات والمؤسسددددددات العامددددددة، حيددددددث يبلدددددده عدددددددد وزارات 

( تقدددددددددم  2/1/2011الوانيددددددددة اثنددددددددان وعشددددددددرون وزارة ) حسددددددددب تشددددددددكيلة حكومددددددددة الوفدددددددداق بتدددددددداري  
العديددددد مدددددن الخددددددمات للمدددددواانين فددددي مجدددددال األمدددددن والنظدددددام العددددام، واالقتصددددداد واالسدددددكان، والعمدددددل، 

 .(10: 2011، واألوقا  والشئون الدينية )أبو سلاان،والوزارة والتربية والتعليم، والصحة

بحاجددددددة إلدددددد  قيددددددادة حكيمددددددة تتمثددددددل بالقيددددددادة االسددددددتراتيجية التددددددي  ارة األوقددددددا  والشددددددئون الدينيددددددةوز إن 
علددددد  اختيدددددار  تعمدددددل الدددددوزارةتعمدددددل علددددد  استشدددددرا  مسدددددتقبل العمدددددل داخلهدددددا، ومدددددن المهدددددم أيضدددددًا أن 

ميددددزة تنافسددددية خاصددددة بهددددا بحيددددث يددددؤدي التنددددافس فيمددددا بينهددددا إلدددد  تقددددديم أفضددددل الخدددددمات وأجودهددددا 
 للجمهور.

مددددن هنددددا فدددد ن هددددذا اللصددددل يسددددتعرض مشددددكلة الدراسددددة والتددددي تتمثددددل فددددي دور القيددددادة االسددددتراتيجية و 
فدددددي وزارة األوقددددا  والشددددئون الدينيددددة، ومدددددن ثددددم الحددددديث عددددن تسددددداؤالت  تحقيددددق الميددددزة التنافسدددديةفددددي 

وفرضدددديات الدراسددددة، مددددع توضددددي  أهميددددة وأهدددددا  الدراسددددة وحدددددود الدراسددددة، وفددددي الختددددام بيددددان آليددددة 
 دراسة من خ ل هيكل الدراسة.عمل ال
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 مشكلة الدراسة:   1.2
تعدددددداني الكثيددددددر مددددددن المؤسسددددددات الحكوميددددددة فددددددي معظددددددم الدددددددول الناميددددددة مددددددن عدددددددم االهتمددددددام ببندددددداء 
قيددددددادات بديلددددددة تكددددددون جدددددداهزة عنددددددد الحاجددددددة إليهددددددا وقددددددادرة علدددددد  تنليددددددذ المشدددددداركة فددددددي اتخدددددداذ القددددددرار 

ًا فددددي ضدددددع  المؤسسدددددة وتعثددددر خااهدددددا ومشددددداريعها، وتسدددديير المؤسسدددددة، األمدددددر الددددذي يتسدددددبب  البددددد
                       نتيجددددددددددددددددددة لعدددددددددددددددددددم وجددددددددددددددددددود البددددددددددددددددددديل الجدددددددددددددددددداهز والقددددددددددددددددددادر علدددددددددددددددددد  تسددددددددددددددددددييرها بكددددددددددددددددددل كلدددددددددددددددددداءة

 (.11: 2012واقتدار )الحسين،

بدددددددالميزة وقدددددددد وجددددددددت الباحثدددددددة أن الدراسدددددددات السدددددددابقة لدددددددم تعمدددددددل علددددددد  ربدددددددا القيدددددددادة االسدددددددتراتيجية 
(، ودراسدددددددددددددددددددددددة 201(، ودراسدددددددددددددددددددددددة )المصدددددددددددددددددددددددري:2011ان: التنافسدددددددددددددددددددددددية كدراسدددددددددددددددددددددددة )أبوسدددددددددددددددددددددددلا

، وقددددددد أتددددددا  عمددددددل الباحثددددددة (2011(، )أبددددددوحجير: 2011(، ودراسددددددة )الحددددددافي: 2011)عبدددددددالغلور:
للقيدددددادة االسدددددتراتيجية،  لدددددوزارةأيضدددددًا فدددددي إحددددددى الدددددوزارات الللسددددداينية التعدددددر  علددددد  بنددددداء وتوظيددددد  ا

تعدددددر  علددددد  اسدددددتراتيجيات الميدددددزة التنافسدددددية الإلددددد  يحتددددداج  وجدددددود الميدددددزة التنافسدددددية داخدددددل الدددددوزارةوأن 
ومصددددادرها ومعددددايير الحكددددم علدددد  جودتهددددا حتدددد  تسددددتايع القيددددادة داخددددل الددددوزارة العمددددل علدددد  تحقيددددق 

 ميزة تنافسية مستدامة.

خددددددل وزارة األوقددددددا  والشددددددئون دا تقيدددددديم آليددددددات العمددددددل لددددددذا قامددددددت الباحثددددددة بهددددددذه الدراسددددددة مددددددن أجددددددل
لقيدددددادات مدددددن خددددد ل التعدددددر  علددددد  مددددددى تدددددوفر قيدددددادة ناجحدددددة ، والوقدددددو  علددددد  واقدددددع بنددددداء االدينيدددددة

، قددددادرة علدددد  تحقيددددق ميددددزة تنافسددددية مسددددتدامة داخددددل الددددوزارة مددددن خدددد ل اإلمكانددددات والقدددددرات المتاحددددة
تحقيددددددق الميددددددزة والتعددددددر  علدددددد  دور القيددددددادة االسددددددتراتيجية فددددددي وزارة األوقددددددا  والشددددددئون الدينيددددددة فددددددي 

 .المستدامة التنافسية

 دراسة:تساؤالت ال  1.3
 تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 ؟في وزارة األوقا  والشئون الدينية تحقيق الميزة التنافسيةما دور القيادة االستراتيجية في 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ة؟ما مستوى تطبيق القيادة االستراتيجية في وزارة األوقاف والشئون الديني .1
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 ؟في وزارة األوقاف والشئون الدينية تحقيق الميزة التنافسيةما واقع ممارسة  .2

مااااا ال بقااااة بااااين القيااااادة االسااااتراتيجية والمياااازة التنافسااااية فااااي وزارة األوقاااااف والشاااائون  .3

 الدينية؟

فاااي وزارة األوقااااف  تحقياااق الميااازة التنافسااايةماااا أمااار ممارساااات القياااادة االساااتراتيجية فاااي  .4

 ة؟والشئون الديني

( بدددددين متوسدددددا تقدددددديرات  α≤00.05هدددددل توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية عندددددد مسدددددتوى )  .5
      أفدددددددراد عيندددددددة الدراسدددددددة حدددددددول مسدددددددتوى تابيدددددددق القيدددددددادة االسدددددددتراتيجية تعدددددددزى إلددددددد  متغيدددددددرات:

 ) الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسم  الوظيلي (؟

( بدددددددين متوسدددددددا   α≤00.05)  هددددددل توجدددددددد فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية عندددددددد مسدددددددتوى .6
                 تعددددددددددزى إلدددددددددد   تحقيددددددددددق الميددددددددددزة التنافسددددددددديةتقدددددددددديرات أفددددددددددراد عيندددددددددة الدراسددددددددددة حددددددددددول مسدددددددددتوى 

 متغيرات: ) الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسم  الوظيلي (؟

 متغيرات الدراسة: 1.4

 القيادة اإلستراتيجية. :المتغير المستقل 
 الميزة التنافسية:المتغير التابع. 

 :المتغيرات الشخصية  

اصدددددة بالبياندددددات الشخصدددددية للمبحدددددوثين وقدددددد تدددددم تحديددددددها الخوهدددددي تلدددددك المتغيدددددرات 
 كالتالي:

 .(مسمى الوظيفيال الخدمة,سنوات  ,, المؤهل العلميالجنس)
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1.1شكل متغيرات الــدراســــة  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةحث: جرد بواساة الباالمصدر

 
 
 
 
 
 
 
 

 املتغري التابع

 ممارسات القيادة االسرتاتيجية

 تحديد التوجه االستراتيجي

 استثمار القدرات التنافسية

 تطوير راس المال البشري

 دعم وتطوير الثقافة التنظيمية

 تنفيذ نظم الرقابة التنظيمية

 

 الميزة التنافسية

 المتغيرات الشخصية

المسدددددددددددددددم   ،المؤهدددددددددددددددل العلمدددددددددددددددي ،الجدددددددددددددددنس
 .سنوات الخدمة ،الوظيلي

 تغري املستق امل
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 فرضيات الدراسة: 1.5
جددددددداءت الدراسدددددددة لتحقيدددددددق األهددددددددا  واإلجابدددددددة عدددددددن األسدددددددئلة بدددددددث ث فرضددددددديات، اللرضدددددددية األولددددددد  

 تحقيددددددق الميددددددزة التنافسدددددديةتدددددددرس الع قددددددة المباشددددددرة بددددددين القيدددددداد االسددددددتراتيجية )المتغيددددددر المسددددددتقل( و 
ادة االسددددتراتيجية، أمدددددا اللرضدددددية )المتغيددددر التدددددابع(، أمدددددا اللرضددددية الثانيدددددة تددددددرس مسددددتوى تابيدددددق القيددددد

 الثالثة فتدرس مستوى تعزيز سلسلة القيمة، وهم كالتالي:

 الفرضية الرئيسية األولى: 

بااااااين ممارسااااااات القيااااااادة (α ≤ 0.05)انااااااد مسااااااتوى توجااااااد ابقااااااة ذات داللااااااة  ح ااااااائية 

 االستراتيجية في وزارة األوقاف والشئون الدينية ومستوى ت زيز القيمة التنافسية.

 يتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:و

بااااااين تحديااااااد التوجاااااا   (α ≤ 0.05)توجااااااد ابقااااااة ذات داللااااااة  ح ااااااائية انااااااد مسااااااتوى  .1

 .االستراتيجي في وزارة األوقاف والشئون الدينية والميزة التنافسية

باااااين اساااااتممار القااااادرات  (α ≤ 0.05)توجاااااد ابقاااااة ذات داللاااااة  ح اااااائية اناااااد مساااااتوى  .2

 .اليها في وزارة األوقاف والشئون الدينية والميزة التنافسيةالتنافسية والحفاظ 

بااااين تطااااوير رأ  المااااا   (α ≤ 0.05)توجااااد ابقااااة ذات داللااااة  ح ااااائية انااااد مسااااتوى  .3

 .البشري في وزارة األوقاف والشئون الدينية والميزة التنافسية

افددددل بدددديم اعدددد  وتقددددوي  إي   (α ≤ 0.05)عنددددد م دددد و  توجددددد عذاددددل  إح ائيددددل  ح ددددا يل  .4

 إي نظيميل بايممارساح إألخذايل في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل وإيميزة إي ناف يل.

بددددديم تنظيددددق بظدددد  إي اابدددددل  (α ≤ 0.05)عنددددد م دددد و  توجددددد عذاددددل  إح ائيددددل  ح دددددا يل  .5

 إي نظيميل إيم وإزبل في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل وإيميزة إي ناف يل.

 الثانية:  الفرضية

يممارسددداح إي يدددااة إئسددد  إتي يل ( α ≤ 0.05ائيدددل إح دددا يل عندددد م ددد و  ائيدددل ) و   يوجدددد   ددد

 .في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل تح يق إيميزة إي ناف يلفي  

 



  

8 
 

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

بددديم تحديدددد إي وجدددي إئسددد  إتي ي  (α ≤ 0.05)عندددد م ددد و  يوجدددد   ددد   و ائيدددل  ح دددا يل  .1

 زإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل وإيميزة إي ناف يل.في و

بدددديم إسدددد  مار إي دددددرإح إي ناف دددديل  (α ≤ 0.05)عنددددد م دددد و  ائيددددل  ح ددددا يل يوجدددد   دددد   و  .2

 وإيحظاظ عليها في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل وإيميزة إي ناف يل.

ل إيبشددد   بددديم تقدددوي  ر   إيمدددا (α ≤ 0.05)عندددد م ددد و  ائيدددل  ح دددا يل يوجدددد   ددد   و  .3

 في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل وإيميزة إي ناف يل.

بددددديم اعددددد  وتقدددددوي  إي  افدددددل  (α ≤ 0.05)عندددددد م ددددد و  ائيدددددل  ح دددددا يل يوجدددددد   ددددد   و  .4

 إي نظيميل بايممارساح إألخذايل في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل وإيميزة إي ناف يل.

بددديم تنظيدددق بظددد  إي اابدددل إي نظيميدددل  (α ≤ 0.05)عندددد م ددد و  ائيدددل  ح دددا يل يوجدددد   ددد   و  .5

 إيم وإزبل في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل وإيميزة إي ناف يل.

 الثالثة: الفرضية 

( بااااين متوسااااط تقااااديرات أفااااراد α ≤ 0.05ال توجااااد فااااروق ذات داللااااة  ح ااااائية انااااد مسااااتوى )

 رات: ) الجاااان   اااازى  لاااا  مت ياااااينااااة الدراسااااة حااااو  مسااااتوى تطبيااااق القيااااادة االسااااتراتيجية ت

   المسم  الوظيفي(.الخبرةالمؤه  ال لمي  سنوات 

 

 الرابعة: الفرضية 

( باااين متوساااط تقاااديرات أفاااراد α ≤ 0.05هااا  توجاااد فاااروق ذات داللاااة  ح اااائية اناااد مساااتوى )

ت ااازى  لااا  مت يااارات: ) الجااان   ال مااار   تحقياااق الميااازة التنافسااايةايناااة الدراساااة حاااو  مساااتوى 

 الخبرة  المسم  الوظيفي(.المؤه  ال لمي  سنوات 
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 أهداف الدراسة:  1.6
 تهد  الدراسة وبشكل أساسي إل :

 إي ع ف على وإاع إي يااة إئس  إتي يل في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل. .1

 في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل. تح يق إيميزة إي ناف يلإيكشف عم م  و   .2

تي يل وإيميددددزة إي ناف دددديل فددددي وزإرة إألوادددداف وإيشددددئون إخ بددددار إيعذاددددل بدددديم إي يددددااة إئسدددد  إ .3

 إيدينيل.

 بيان     إي يااة إئس  إتي يل في إيميزة إي ناف يل في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل. .4

تحديددددد  لدددد  إيظدددد وت بدددديم م وسددددقاح إسدددد  اباح إيمبحددددو يم حددددول )إي يددددااة إئسدددد  إتي يل،  .5

 غ إفيل.إيميزة إي ناف يل( تعز  يلم غي إح إيديمو

إيعمددددد  علدددددى ت ددددددي  تو دددددياح عامدددددل علميدددددل يمكدددددم إئسددددد ظااة منهدددددا فدددددي تعزيدددددز إي يدددددااة  .1

 .إئس  إتي يل يد  إيعامليم في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل وإيميزة إي ناف يل

 أهمية الدراسة:   1.7
 تكمن أهمية الدراسة حسب التالي:

 األهمية النظرية: .1

 تح يدددق إيميدددزة رإسدددل ولدددو اور إي يدددااة إئسددد  إتي يل فدددي  لميدددل إيمو دددو  إيدددق  ت ناويدددي إيد

 في وزإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل. إي ناف يل

  بدددددرة إيدرإسدددداح إي دددداب ل وخا ددددل إيظل ددددقينيل منهددددا إي ددددي تناويدددد  مو ددددو  ربدددد  إي يددددااة

 إئس  إتي يل بمو و  إيميزة إي ناف يل.

 
 األهمية التطبيقية: .2

 ف وإيشدددئون إيدينيدددل فدددي إي عددد ف علدددى مدددد  تدددوإف  إي يدددااة ت ددداعد لدددقا إيدرإسدددل وزإرة إألوادددا

 إئس  إتي يل اإخلها.

  تظيدددد لدددقا إيدرإسدددل إيعدددامليم فدددي إيدددوزإرة فدددي إي عددد ف علدددى إسددد  إتي ياح ومعدددايي  تقبيدددق

 إيميزة إي ناف يل.

  تح يدددق إيميددزة إي ناف ددديلتظيددد لدددقا إيدرإسددل إيعدددامليم فددي مع فدددل اور إي يددااة إئسددد  إتي يل فددي 

 زإرة إألوااف وإيشئون إيدينيل.في و
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  ت دددي  تو ددياح ي ددنا  إي دد إر مددم نددوبها تح دديم تددوإف  عنا دد  إيميددزة إي ناف دديل مددم خددذل

 إئل مام باي يااة إئس  إتي يل.

 حدود الدراسة:   1.8
 .في وزارة األوقا  والشئون الدينية اإلشرافيةتابيق الدراسة عل  الوظائ   تمالحد البشري: 

 حات الدراسة:مصطل   1.9
ع فهددا )جيمددي جيددون( علددى  بهددال أعمليددل إي ددو ي  فددي إي ماعددل بمواددف معدديم فددي ف دد ة  القيااا:ة:

معيندددل وفدددي م موعدددل معيندددل مدددم إأللددددإف بمدددا يحظدددز إألفددد إا ييكدددافحوإ ب غبدددل ي ح يدددق إأللددددإف 

إي نظيميدددل و عقددداخل  إيلبددد ة إيم ددداعدة فدددي إيو دددول  يدددى إأللددددإف إيمشددد   ل وإي  ددداأ )ب ددد ، 

 (.23ل 2011
لدددي م ددد ا إي ظكيددد  فيمدددا يظعلدددي مدددم يدددديه  إي دددلقل و يددد  لدددو إيمدددنه  إيدددوظيظي، وإيدددبع  إ خددد  و

يع فهددددا علددددى  بهددددال إي دددددرة علددددى جعدددد  نددددله مددددا يظعدددد  ندددديئا  يدددد  يكددددم ييظعلددددي فددددي ظدددد وف 

 (. 12ل 2013 خ  )ج ين ، 

ــا: ــادة أنه ــة القي م مددم  جدد  تح يددق لددي عبددارة عددم إي دددرة علددى إي ددو ي  فددي إ خدد ي وتعــرف الباحث

 لددددددإف مشددددد   ل مدددددم خدددددذل عمليدددددل توإ ددددد  بددددديم إي ا دددددد وإيم خوسددددديم ي بددددداال إيمعدددددارف 

 وإئت الاح إلب از إيمهام إيم إا تنظيقلا.
لدددي إي يدددااة إي دددي يكدددون يهدددا إي دددبق وإي ددددرة علدددى إي ليددد  وإي  دددور  القياااااال االساااتةا ي ي : .1

إي غييددد  إئسددد  إتي ي وإيمقلدددو   إيم ددد  بلي و ي دددا  بنددداء إيم وبدددل واعددد  إ خددد يم بحدددو خلدددق

 (. 49ل 2013في إيمنظمل )جااإي  ، 

 أنهددددا صدددديا ة وتابيددددق وتقددددويم التصددددرفات واألعمددددال التددددي مددددن شددددأنها  االسددددتراتيجية وتعددددر  القيددددادة
 (.David, 1987, p.4تمكين المنشأة من وضع أهدافها موضع التنليذ  )

ــــادة االســــتراتيجية ــــة أن القي ــــرب الباحث اإلدارة العليددددا علدددد  دراسددددة مسددددتقبل الددددوزارة مددددن هددددي قدددددرة  وت
 خ ل الرؤية واألهدا  االستراتيجية التي تحقق أهدافها بأقل التكالي  وأجود األداء.
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 الميزال التنافسي :  .2

أن ملهددددددددددوم الميدددددددددددزة التنافسددددددددددية يعتبددددددددددر مددددددددددن الملددددددددددداهيم  :بأنهدددددددددداMichael (94:2008 )عرفهددددددددددا 

لبدددددددددات المعاصدددددددددرة اآلن تسدددددددددتوجب التغييدددددددددر والتادددددددددوير الحديثدددددددددة والتدددددددددي يكتنلهدددددددددا الغمدددددددددوض، فالمتا
السددددددريع وتحتدددددداج إلدددددد  البحددددددث باسددددددتمرار عددددددن الصدددددديه واألسدددددداليب اإلداريددددددة األكثددددددر م ئمددددددة، والتددددددي 

 تحقق التحسب والتنبؤ والتخايا استراتيجيًا إزاء الموق .
(  أنهدددددددا ميدددددددزة أو عنصدددددددر تلدددددددوق للمؤسسدددددددة يدددددددتم تحقيقددددددده فدددددددي حالدددددددة 11: 2010) دراجدددددددي وعرفهدددددددا

 باعها الستراتيجية معينة للتنافس .إت
أنهدددددا االختيدددددار األمثدددددل للبدددددرامج والخددددددمات التدددددي تقددددددمها وزارة : وتعـــــرف الباحثـــــة الميـــــزة التنافســـــية

زهدددددددا عدددددددن األوقددددددا  والشدددددددئون الدينيدددددددة للجمهدددددددور وتسدددددددتايع مدددددددن خ لهددددددا تحقيدددددددق ميدددددددزة تنافسدددددددية تمي
  يرها، وتجعلها هي األكثر ر بة الختيار الجمهور.

 بات الدراسة:صعو  1.10
 أثناء قيامه بالدراسة الحالية مجموعة من الصعوبات، ومن أهمها: ةالباحث تواجه

الحصدددددددار الدددددددذي تسدددددددبب بددددددده االحدددددددت ل االسدددددددرائيلي علددددددد   دددددددزة جعدددددددل مدددددددن المتعدددددددذر علددددددد   .1

الباحثددددددة السددددددلر للخددددددارج للحصددددددول علدددددد  مراجددددددع إضددددددافية تدددددددعم الدراسددددددة، لددددددذا اضددددددارات 

 قااا  زة. االعتماد عل  المراجع المحصورة في

االنقسدددددام السياسددددددي الددددددراهن والددددددذي مندددددع الباحثددددددة مددددددن تابيددددددق الدراسدددددة علدددددد  العدددددداملين فددددددي  .2

وزارة األوقددددددا  فددددددي الضددددددلة الغربيددددددة، واقتصددددددرت العينددددددة علدددددد  العدددددداملين فددددددي وزارة األوقددددددا  

 داخل قااا  زة فقا.

 .بسبب كثرة انشغال اللئة المستهدفة صعوبة جمع البيانات من خ ل أداة الدراسة .3

الظدددددرو  المعيشدددددية الصدددددعبة فدددددي قاددددداا  دددددزة، ومنهدددددا انقاددددداا التيدددددار الكهربدددددائي المسدددددتمر،  .4

 وما له من آثار سلبية عل  إنجاز الدراسة.
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وخاصدددددة موضدددددوا الميدددددزة نددددددرة الكتدددددب والمراجدددددع والدراسدددددات السدددددابقة فدددددي موضدددددوا الدراسدددددة،  .5

 التنافسة.
 

 هيكل الدراسة:  1.11
 ل فصل إل  عدة مباحث عل  النحو التالي:تتكون الدراسة من خمسة فصول، ويقسم ك

 الفصل األول:
  تناولدددددددت فيددددددده الباحثدددددددة اإلادددددددار العدددددددام للدراسدددددددة ومقدمدددددددة الدراسدددددددة، أهميتهدددددددا، أهددددددددافها وحددددددددود

 الدراسة.

 الفصل الثاني:
 :تناولددددددددددت فيدددددددددده الباحثددددددددددة اإلاددددددددددار ملهددددددددددوم القيددددددددددادة االسددددددددددتراتيجية، أهميتهددددددددددا  المبحددددددددددث األول

ن القائددددددد االسددددددتراتيجي والقائددددددد التقليدددددددي، ومددددددن ثددددددم الحددددددديث وخصائصددددددها وأنمااهددددددا، اللددددددرق بددددددي
 عن ممارسات القيادة االستراتيجية وتحدياتها وعوامل نجاحها.

 :تناولددددددت فيددددده الباحثددددددة موضددددددوا الميدددددزة التنافسددددددية حيددددددث تحددددددثت عددددددن ملهددددددوم  المبحدددددث الثدددددداني
افسدددددددية، ومعدددددددايير الميددددددزة التنافسدددددددية، وأهميتهدددددددا، أبعادهدددددددا، ومصدددددددادرها، اسدددددددتراتيجيات الميدددددددزة التن

 الحكم عل  جودتها.

 الفصل الثالث:

  تدددددم فيددددده اسدددددتعراض عددددددد مدددددن الدراسدددددات السدددددابقة التدددددي تناولدددددت موضدددددوا القيدددددادة االسدددددتراتيجية
 والميزة التنافسية وتشابهت معها، مع توضي  اللجوة البحثية.

 الفصل الرابع:

 ة التدددددددي اسدددددددتخدمتها، يحتدددددددوي علددددددد  منهجيدددددددة الدراسدددددددة، المجتمدددددددع، األداة، األسددددددداليب اإلحصدددددددائي
 المعالجة اإلحصائية.

 الفصل الخامس: 
  يحتدددددوي علدددددد  المحددددددك المعتمددددددد فددددددي الدراسددددددة، تحليددددددل فقددددددرات االسددددددتبانة، تحليددددددل أبعدددددداد محدددددداور

 الدراسة، تحليل فرضيات الدراسة.

 الفصل السادس:

 .تم استعراض النتائج التي توصلت إليها الباحثة، والتوصيات كذلك المراجع والم حق 
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 :الملخص 1.12
دور القيدددددادة االسدددددتراتيجية فدددددي فدددددي هدددددذا اللصدددددل مشدددددكلة الدراسدددددة والتدددددي تمثلدددددت فدددددي  ةالباحثددددد تناقشددددد

علدددد  عدددددد مددددن الدراسددددات  ، وذلددددك بندددداءً فددددي وزارة األوقددددا  والشددددئون الدينيددددة تحقيددددق الميددددزة التنافسددددية

احي ة مدددددددن الندددددددو أهميدددددددة الدراسددددددد تفرضددددددديات الدراسدددددددة، وناقشددددددد ةالباحثددددددد تالسدددددددابقة. كمدددددددا استعرضددددددد

والموضددددددددوعية،  والبشددددددددرية، والزمانيددددددددة، ،هدددددددددافها وحدددددددددودها المكانيددددددددةأ ت. وتناولددددددددالعلميددددددددة والعمليددددددددة

الملددددددددداهيم المتعلقدددددددددة بالمصدددددددددالحات  ةالباحثددددددددد توالمؤسسدددددددددية. وفدددددددددي نهايدددددددددة اللصدددددددددل األول أوضدددددددددح

الميدددددددزة التنافسدددددددية، وختمدددددددت الباحثدددددددة ، القيدددددددادة االسدددددددتراتيجية، القيدددددددادةالرئيسدددددددية فدددددددي الدراسدددددددة مثدددددددل 

 عوبات التي واجهتها أثناء إعداد الدراسة، وهيكلية الدراسة المراد تنليذها.بالص
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري للدراسة
 

 القيادة االستراتيجية :2.1

 : الميزة التنافسية2.2

 : وزارة األوقاف والشئون الدينية2.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

15 
 

 : القيادة االستراتيجية: 2.1محتويات 
 تمهيد 2.1.1

 الملهوم العام للقيادة 2.1.2

 ملهوم االستراتيجية 2.1.1

 ملهوم القيادة االستراتيجية 2.1.1

 أهمية القيادة االستراتيجية 2.1.1

 خصائص القيادة االستراتيجية 2.1.1

 أنماا القيادة االستراتيجية 2.1.7

 ئد االستراتيجي والقائد التقليدياللرق بين القا 2.1.1

   الرئيسية للقيادة االستراتيجيةالوظائ 2.1.1

 الستراتيجيةممارسات القيادة ا 2.1.10

 التحديات والمشك ت التي تواجه القيادة االستراتيجية 2.1.11

 عوامل نجا  القيادة االستراتيجية 2.1.12

 الملخص 2.1.11
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 :تمهيد2.1.1 
تؤدي القيادات وأنمااها دورًا مهمًا في تمكين المنظمات من ممارسة أنشاتها وأداء دورها وفق 

ا، لدديس هددذا فحسددب بددل إن القيددادات بكافددة األهدددا  والمسددارات المخاددا لهددا، وتسددع  المنظمددة لتحقيقهدد
أنواعها وممارساتها تؤدي دورًا مهمًا، وال شك بأن القيدادة االسدتراتيجية أصدبحت وجهدة لكافدة المنظمدات 
الحكومية ل ستمرار واالزدهار ألنها تقوم بتحديد وبشكل واض  أهدا  المنظمة وتقيم الموقد  الدداخلي 

ا وتابيقهدا وتقيديم التقددم نحدو تحقيدق األهددا  إلجدراء التعددي ت والمحيا بها من أجل صيا ة سياسدته
 الضرورية بما يبقيها عل  الاريق نحو تحقيق األهدا . 

يقددال دائمددًا أن المنظمددة الناجحددة خلدد  قيددادة ناجحددة، والقيددادة كعمليددة وليسددت كموقددع وظيلدددي 
اد ومجموعددات العمددل داخددل تعتمددد علدد  الوصددول إلدد  النتددائج مددن خدد ل تلاعددل القائددد مددع جميددع األفددر 

المنظمددة، بمعندد  آخددر فدد ن القيددادة هددي مسدداهمة كددل فددرد مددن المنظمددة فددي تحمددل جددزء مددن المسددئولية، 
والقيدادة اللعالددة تعتمددد علدد  العلددم واللدن معددًا، كمددا أن القائددد اللعددال هدو ذلددك الشددخص الددذي يعاددي وزنددًا 

ل مندا يمكنده أن يكدون قائددًا فعدااًل مدن خد ل هامًا للموق  الذي يقود فيه والظرو  التي يعمل فيها، وك
 (.1: 2012الممارسة والخبرة واألخذ باألساليب العلمية الحديثة في اإلدارة )جاد الرب، 

إن القيددادة بالنسددبة للكثيددر مددن الندداس حلددم جميددل يتالعددون إليدده أنهددم يخددافون المبددادرة مددن أجلدده 
 المخاار.ألنه عند الحصول عليه ستقع عليهم كل المسئولية و 

لهددذا كددان القددادة دائمددًا قلددة وهددذا ال يعددود إلدد  أن القمددة هددي ضدديقة وال تحتمددل العدددد الكبيددر مددن القددادة 
نمددا ألن العدددد الكبيددر ال يمتلكددون خصددائص المااولددة والقدددرة للوصددول إلدد  القمددة، كمددا لدديس  عليهددا، وا 

 (.11: 2011لديهم االستعداد لتحمل مسؤوليات القيادة )نجم، 
ؤكد أن اكتساب صلة القائد الحقيقي هي دقيقة جدًا وصعبة المنال وتحتاج إل  ملكات ومن الم

ل  ملكات مكتسبة يحصل عليها اإلنسان من خبرة الحيداة والمجتمدع.  فيزيولوجية بارزة تولد مع المرء. وا 
وهدددذه الملكدددات تختلددد  بدددين األشدددخاص، فالخصدددائص المميدددزة يتمتدددع بهدددا القليدددل مدددن الرجدددال أي الدددذين 

 (.0: 1111يملكون الصلات الحميدة التي تؤهلهم للوصول إل  المستويات العليا )كورتوا، 
وتعتبر القيادة جوهر العملية اإلدارية، وتشكل محورًا مهمًا ترتكز عليه مختل  النشااات في المنظمات 

خليدددة العامدددة والخاصدددة علددد  السدددواء، وفدددي ظدددل تندددامي المؤسسدددات وكبدددر حجمهدددا، وتندددوا الع قدددات الدا



  

17 
 

والخارجيددة وتأثرهدددا بدددالمتغيرات السياسدددية، واالقتصدددادية، واالجتماعيددة فدددي البيئدددة المحيادددة بهدددا، ظهدددرت 
الحاجددة إلدد  قيددادة فاعليددة تسددتايع أن تتعامددل مددع هددذا التاددور، وهددي القيددادة االسددتراتيجية التددي تعتبددر 

 (.111: 2010ملهوم متقدم عن القيادة التقليدية )عبدالعزيز، 

القيددادة االسددتراتيجية داخددل وزارة األوقددا  والشددئون الدينيددة استشددرا  لمسددتقبلها مددن إن ممارسددة 
أجددل تحقيددق أهدددافها االسددتراتيجية التددي تحقددق رؤيتهددا ورسددالتها، وكددذلك تحقيددق األداء الجيددد واالهتمددام 

يمهدا، كدل بتقييمه بشكل دقيق، باإلضافة إل  أنها تسم  للقادة بالتالع المسدتمر علد  مسدار الدوزارة وتقي
 هذا سيمكنها من إعادة توجيهها استراتيجيا نحو خلق مزايا تنافسية تحقق اللارق بينها وبين منافسيها.

ومن هنا ف ن هذا المبحث يستعرض الملهدوم العدام للقيدادة، وملهدوم القيدادة االسدتراتيجية وكدذلك 
القيدادة االسدتراتيجية والقيدادة  توضي  أهمية وخصائص وأنمداا القيدادة االسدتراتيجية، وأيضدًا اللدروق بدين

 التقليدية، وتناول ممارسات القيادة االستراتيجية والتحديات وعوامل نجاحها بما يخدم موضوا البحث.
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 :لقيادةمفهوم ا 2.1.2 
تعني القيادة عمومًا عملية  التأثير  في سلوك اآلخدرين لتحقيدق أهددا  تحتدرم حدريتهم ووجهدات 

وتمكدن المجموعدة )أي: المددراء/الموظلين( مدن المشداركة معدًا فدي عمليدة التنميدة نظرهم احترامدًا كدامً ، 
 والتبادل واالنتقال إل  رؤية النجا  واالستدامة.

الشك في أن القيادة ليست قدرة خارقة والقادة ليسوا س لة خاصة من البشدر قدادرة علد  تحقيدق 
المقابددل وفددي نلددس الوقددت فدد ن القيددادة تمثددل مددا لددم يسددتايع اآلخددرين مهمددا فعلددوا أن يددأتوا بدده ولكددن فددي 

توصديلًا وظيليددًا كالددذي نجددده فددي نظددام وصدد  الوظدائ  أو مركددزًا إداريددًا يسددتايع تحقيددق متالباتهددا كددل 
من يوضدع فدي ذلدك المركدز، لهدذا البدد مدن التأكيدد علد  أن القيدادة هدي ذلدك المدزيج اللريدد مدن القددرات 

الددور للقائدد والعداملين الدذين يعدززون القائدد بالقددرة علد  القيدام الخاصة للقائد ومن الظرو  التدي تدوفر 
 (.111: 2011باألشياء الجديدة أو تحقيق ما لم يتحقق في السابق)نجم،

أجمددع العلمدداء أن لددب وجددوهر فاعليددات عمليددة القيددادة فددي التددأثير المتبددادل بددين القائددد واألتبدداا،  
لدد  سددلوك األفدددراد، لتقددوم بمهمتهددا فدددي التوجدده واإلرشددداد، والقيددادة الناجحددة هدددي التددي تسددتايع التدددأثير ع

: 1111وتحقيق أهدا  الجماعة، والعمل عل  تنميتهدا وتماسدكها والمحافظدة علد  قدوة بنائهدا )ماضدي، 
10.) 

فالقيادة هي الجسر الذي يستعمله المسؤولون ليؤثروا عل  سلوك وتوجهات المرؤوسدين ليربادوا 
وأهدا  اللرد وهي ذلك السلوك الذي يقوم به شا ل مركز الخ فدة فدي به بين تحقيق أهدا  المنظمة، 

أثناء تلاعله مع  يره من أفراد المجموعة، وهدي فدي مجملهدا تحمدل المسدؤولية تجداه المجموعدة كمدا قدال 
عمر بن عبدالعزيز:)أال إني لست بخيركم، ولكنني رجل منكم  ير أن اهلل جعلني أثقل حمدً (. فالقيدادة 

: 2000منعمًا يتمتع به القائد ويتلذذ الثناء فيده، بدل هدي عنداء وتبعيدة ومسدؤولية )العددلوني، إذن ليست 
11.) 

صدار القدرارات  تعر  القيادة أيضًا:  أنها النشاا الذي يمارسه القائد اإلداري في مجال اتخاذ وا 
أثير واالسددتمالة واألوامددر واإلشددرا  اإلداري علدد  اآلخددرين، باسددتخدام السددلاة الرسددمية وعددن اريددق التدد

 (.11: 2001قصد تحقيق هد  معين  )السيد،
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وتعددر  القيددادة:  بأنهددا عمليددة تددأثير متبددادل لتوجيدده السددلوك اإلنسدداني فددي سددبيل تحقيددق هددد  
مشددترك يتلقددون عليدده ويقتنعددون بأهميتدده، فيتلدداعلون معددًا باريقددة تضددمن تماسددك الجماعددة وسدديرها فددي 

 (.211: 2007  )مسعودان،االتجاه الذي يؤدي إل  تحقيق الهد 
وقد عرفها )جيمي جيون( عل  أنها:  عملية التأثير في الجماعدة بموقد  معدين فدي فتدرة معيندة  

وفددددي مجموعددددة معينددددة مددددن األهدددددا  بمددددا يحلددددز األفددددراد ليكددددافحوا بر بددددة لتحقيددددق األهدددددا  التنظيميددددة 
عااؤهم الخبرة المساعدة في الوصول إل  األهدا  المشتركة والرضا    (.21: 2011)نجم، وا 

رشادهم وتسلم مقاليدد أمدورهم، وهدي دور   والقيادة أيضًا تعتبر استعداد وقدرة عل  توجيه الغير وا 
يؤديددددددده فدددددددرد أو مجموعدددددددة مدددددددن أفدددددددراد علددددددد  سدددددددبيل التعبيدددددددر عدددددددن ر بدددددددات الجماعدددددددة وعدددددددن أهددددددددافها 

 (.11: 2011)العيسوي،
في المنظمة في حمدل جدزء مدن  ( إن القيادة هي مساهمة كل فرد1: 2012وعرفها )جاد الرب، 

المسددئولية، والقيددادة اللعالددة تعتمددد علدد  العلددم واللددن معددًا، كمددا أن القائددد والظددرو  التددي فيهددا، وكددل منددا 
 يمكنه أن يكون قائد فعااًل من خ ل الممارسة والخبرة واألخذ باألساليب العلمية الحديثة في اإلدارة.

ة عل  التمتع بدينامية التأثير النلسي واالجتماعي ( هي القدر Western,2013:36وقد عرفها ) 
 في اآلخرين.

 ومن خ ل هذه التعريلات السابقة تستايع الباحثة استخ ص عناصر القيادة وهي كاآلتي: 
القائدددد: وهدددو المسدددئول عدددن التدددأثير فدددي سدددلوك الجماعدددة لتحقيدددق األهددددا  المرجدددوة ضدددمن رؤيدددة  .1

 المنظمة.

 ة التي من خ لها يتم تحقيق األهدا .الموق : وهو العملية اإلداري .2

 الجماعة: هم األشخاص الذين يتمون للمنظمة ويسعون برفقة القائد إل  تحقيق أهدا  المنظمة. .1

 الهد : وهو الغاية المراد تحقيقها للوصول إل  تحقيق رؤية المنظمة. .1
جدل تحقيدق أهددا  وترى الباحثة أن القيادة هي عبارة عن القدرة عل  التأثير في اآلخرين مدن أ 

ت إلنجدداز المهددام مشددتركة مددن خدد ل عمليددة تواصددل بددين القائددد والمرؤوسددين لتبددادل المعددار  واالتجاهددا
 المراد تنليذها.
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 مفهوم االستراتيجية:2.1.3 
انتقل ملهوم االستراتيجية إل  مجال األعمال في الث ثين سنة األخيدرة. ومندذ بدايدة التابيقدات  

فدي وزارة الددفاا بالواليدات األمريكيدة، وأثبدت  1111 – 1111االسدتراتيجية بدين  األول  لنظام التخاديا
هدددذا النظدددام نجاحدددًا كبيدددرًا ممدددا دعدددا الدددرئيس األسدددبق لينددددون جونسدددون إلددد  إصددددار توجيهاتددده فدددي شدددهر 

بتابيق نظام التخايا االستراتيجي في كدل مدن األجهدزة الليدراليدة للحكومدة األمريكيدة  1111أ ساس 
نظام التخايا والبرامج والموازنة، ولم يضع معظدم البداحثين تعريلدًا محدددًا ل سدتراتيجية فهدي  تحت اسم

تالق أحيانًا عل  الغايات ذات الابيعدة األساسدية. وأحياندًا أخدرى علد  مجموعدة مدن األهددا  المحدددة 
التدي تهدتم بع قدة  والسياسات التي تسعي المنظمة إل  تحقيقها، فاالسدتراتيجية يقصدد بهدا: تلدك القدرارات

المنظمة بالبيئة الخارجية، فحيث تتسم الظرو  التي يتم فيها اتخاذ القدرارات بجدزء مدن عددم المعرفدة أو 
عدددددم التأكددددد فمددددن هنددددا يقددددع علدددد  عدددداتق اإلدارة عددددبء تحقيددددق تكيدددد  المنظمددددة لهددددذه التغيددددرات البيئيددددة 

 (.11: 2011)الاراونة، 
موعددة القدددرات الممتلكددة مددن شددخص مددا والموجهددة (:  أنهددا مج121: 2010وقددد عرفهددا )جميددل،

نحو رسم رؤية المنظمة ورسدالتها وقيمهدا الجوهريدة، وتمكدين العداملين فدي تلدك المنظمدة وتحليدزهم علد  
 تحقيق الميزة التنافسية المستدامة .

(: خاة كاملة شاملة تحددد للمنشدأة Wheelen and Hunger, 1998, p.12ويعرفها هيت وآخرون )
 نجاز رسالتها وأهدافها.كيلية إ

يعتبر ملهوم االستراتيجية من الملاهيم التي نشأت في أحضان البيئدة العسدكرية، وترجدع إلد  صدن تسدو 
وكتابه )فن الحرب(، في القرن الخامس قبل المي د ثم ميكافيلي، ثم جوفين السويسدري، فدالحروب التدي 

والدارسين للوصول إل  مبادئ وقوانين عامة واكبت مسيرة اإلنسان عل  األرض دعت القادة والملكرين 
م( لنشوء الدولة القومية، ومندذ ذلدك الوقدت لدم 1111تحكمها، وقد أسست معاهدة وستلاليا الشهيرة عام )

يعد معن  االستراتيجية مرادفًا للجانب العسكري كما كان سابقًا، فأصب  ملهوم االسدتراتيجية متدداواًل فدي 
ية، السياسية، االقتصادية، االجتماعية. تستخدم االسدتراتيجية للداللدة علد  جميع مجاالت الحياة العسكر 

أكثددر مددن معندد ، فأحيانددًا تسددتخدم اسددم فيقددال اسددتراتيجية التعلدديم، أو اسددتراتيجية الدددفاا، وأحيانددًا صددلة 
 (.11: 2011فيقال: موقع استراتيجي )القيسي، 
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دائمدددًا إلددد  تصددددور المنظمدددة لمراكزهدددا فددددي  ومدددن ذلدددك تدددرى الباحثددددة أن  االسدددتراتيجية هدددي التددددي تشدددير
المستقبل، أي أنها توض  ابيعة واتجاه المنظمة وأهدافها األساسية، فهي إاار يرشد االختيارات بعيددة 

 المدى .

 مفهوم القيادة االستراتيجية: 2.1.4
أهددا  كبيدرة إن القيادة اللعالة والمؤثرة يجب أن تكدون لدديها رؤيدة اسدتراتيجية تتجده للمسدتقبل مدن أجدل 

استراتيجية، وبدون رؤية استراتيجية، ف ن القيادة لن تكون أكثر من مهدارة أحدداث ولديس تحدديات، قدادرة 
عل  التعامل مع أحداث هنا وهناك، ولكن لن تكون فائدة سياق متواصل وثبات استراتيجية كبيرة مدؤثرة 

 في الصورة الكبرى.
ادة الرؤيددة االسددتراتيجية لمددن فددي اإلدارة العليددا أو المدددير إن القيددادة االسددتراتيجية بشددكل أساسددي هددي قيدد

ن القرارات االستراتيجية هي جوهر هذه القيادة.  التنليذي الرئيسي وا 
تعريدد  دافيددد للقيددادة االسددتراتيجية:  أنهددا صدديا ة وتابيددق وتقددويم التصددرفات واألعمددال التددي مددن شددأنها 

 (.David, 1987, p.4تمكين المنشأة من وضع أهدافها موضع التنليذ  )
(: يتعلدددق األمدددر فدددي القيدددادة االسدددتراتيجية باتخددداذ القدددرارات الرئيسدددية ذات 21: 1117ويعرفهدددا ) دددراب، 

التددأثير الجددوهري فددي مسددتقبل المنشددأة.ويالق علدد  عمليددة اتخدداذ تلددك النوعيددة مددن القددرارات عددادة اإلدارة 
 االستراتيجية.

هددي:  عمليددة تنميددة وصدديانة الع قددة بددين المنظمددة والبيئددة التددي أمددا كددوتلر فيددرى أن القيددادة االسددتراتيجية 
تعمل فيها من خ ل تنمية أو تحديدد  ايدات وأهددا  واسدتراتيجيات نمدو وخادا لمحلظدة األعمدال لكدل 

 (.11: 1117العمليات أو األنشاة التي تمارسها هذه المنظمة  )أبو قح ، 
أنهددا القائددد القددادر علدد  التوقددع، الرؤيددة،  Duane Irelandو   Michael Hittوقددد عرفهددا كددل مددن 

المحافظة عل  المرونة التلكير استراتيجيًا والعمل بمشاركة اآلخرين عل  تابيدق التغييدرات التدي تسداعد 
 (.Terry ،2001 :17عل  خلق مستقبل جيد للمؤسسة )

بة لتغييددر توقعددات ويددرى )فليددب سدداليدر( أن الدددور األساسددي للقيددادة هددو إدخددال التغيددرات الجزريددة اسددتجا
: 2011المجتمع، يتالب النجا  فدي كسدب تعداون جميدع أصدحاب المصدال  مدع هدذه التغييدرات )نجدم، 

117.) 
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القيددادة االسددتراتيجية هددي القيددادة التددي يكددون لهددا السددبق والقدددرة علدد  التخيددل والتصددور المسددتقبلي وأيضددًا 
الضددددروري والمالددددوب فددددي المنظمددددة بندددداء المرونددددة ودعددددم اآلخددددرين نحددددو خلددددق التغييددددر االسددددتراتيجي 

 (.11: 2012)جادالرب، 
 ومن خ ل التعريلات السابقة يمكن التعر  عل  عناصر القيادة االستراتيجية وهي:

 الهد : وهو ما تريد المنظمة تحقيقه أو الوصول إليه. .1

 الجماعة: وهم األفراد الذين يعملون تحت رقابة القائد ليحققوا سويا أهدا  المنظمة. .2

 ائد: وهو المسئول عل  متابعة العمل للوصول إل  النتائج المرجوة برفقة فريقه العامل لديه.الق .1
وتددرى الباحثددة أن  القيددادة االسددتراتيجية هددي قدددرة اإلدارة العليددا علدد  دراسددة مسددتقبل المؤسسددة مددن خدد ل 

 الرؤية واألهدا  االستراتيجية التي تحقق أهدافها بأقل التكالي  وأجود األداء .

 أهمية القيادة االستراتيجية: 2.1.5
 تتجل  أهمية القيادة االستراتيجية من خ ل:

   دورها في مواجهة حاالت عددم التأكدد وخاصدة فدي البيئدات التدي تتسدم بدالغموض المتلداقم والتعقيدد
 (.Lee&chen,2007:1028المتزايد )

 درات المعرفيدة واإلبداعيدة ومدا كونها مصدرًا ل بتكارات وكسر الجمود التنظيمي باالعتمداد علد  القد
 (.71: 2012تمتلكه من رؤية مستقبلية )نجم والنعيمي،

  تسدددداهم فددددي تعدددداظم وتزايددددد األداء العددددالي للمنظمددددة فددددي ظددددل متالبددددات البيئددددة الداخليددددة والخارجيددددة
(Bass,2007:34.) 

 ديدد البددائل، التقييم والتأثير من خ ل مراجعدة المقترحدات والقدرارات والتصدرفات وتقدديم النصد  وتح
والمبدددددددددددادرة والتجديدددددددددددد، ورسدددددددددددم الخادددددددددددوا العريضدددددددددددة لرسدددددددددددالة المنظمدددددددددددة وتحديدددددددددددد الخيدددددددددددارات 

 (.10: 2011االستراتيجية)العار ،

( أهميددددة القيددددادة االسددددتراتيجية اللاعلددددة كأحددددد المددددوارد األساسددددية فددددي Simons,1998:70ويددددرى )
ألساسددية فددي المنظمددة إذ يكددون لهددا عائددد المنظمددة ( أهميددة القيددادة االسددتراتيجية اللاعلددة كأحددد المددوارد ا

مثلدده مثددل رأس المددال المددالي واإلداري، لددذلك تتصدد  بددالموارد األكثددر تددأثيرًا فددي الرؤيددة والمقدددرة والميددزة 
 التنافسية المستدامة وبما يجعلها مجااًل من مجاالت االستثمار الهام في المنظمات.
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سددتراتيجيات المنشددأة بنجددا  مددن خدد ل المنددافع التددي تعددود أهميددة القيددادة االسددتراتيجية أو قيددادة اتتبلددور و 
عليهددا مددن جددراء تابيددق الملدداهيم واألسدداليب المسددتخدمة فددي هددذا المجددال اإلداري الهددام، وتتحقددق هددذه 

 (:21: 2001المنافع من خ ل )مرسي، 
 التركيز الواض  عل  األمور والمسائل الهامة استراتيجيًا. .1

 ؤية وتلكير استراتيجي اويل المدى.مساعدة المديرين عل  بلورة ر  .2

 المساعدة في معالجة وحل القضايا االستراتيجية التي تواجه منشأة األعمال. .1

 تحقيق اللهم الجيد للتغيرات البيئية السريعة وأثرها عل  أداء المنشأة. .1

 إعداد وتنليذ االستراتيجيات التي من شأنها تحقيق مصال  األارا  المستليدة من المنشأة. .1

ستخلص الباحثة مما سبق أن أهمية القيادة االستراتيجية تكمن في تحديدد الرؤيدة االسدترتيجية والعمدل وت
 عل  وضع استراتيجيات اويلة المدى لنجا  أهدا  المنظمة وتحقيق مصالحها.

 خصائص القيادة االستراتيجية: 2.1.6
 تي:خصائص القيادة االستراتيجية وهي كاآل( 22: 2011)االب،والبناء، ذكر
 ينصب اهتمامها نحو األهدا  العامة والشاملة للمنظمة وليس أي جزء من أجزائها. .1

 تحرص عل  إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب المصال  في عملية اتخاذ القرارات. .2

 تمتلك تصورًا متكامً  وشموليًا عل  مستقبل المنظمة عل  المديين القريب والبعيد. .1

اللاعليدددة والكلددداءة أي بدددين عمدددل األشدددياء الصدددحيحة وبدددين عمدددل تعمدددل علددد  تحقيدددق الموازندددة بدددين  .1
 األشياء باريقة صحيحة. 

أهددددم خصددددائص القيددددادة االسددددتراتيجية  (111: 2011؛ )نجددددم،(17: 1111)عيسدددد ،  كددددل مددددن يددددذكرو 
 والمتمثلة في:

 شيوا قيم تنظيمية دافعة ل بتكار واإلبداا. .1

 تبني أساليب تنمي االتجاهات اإلبداعية وتشجيعها. .2

 جل.االستثمار في البحث اويل األ .1

 تجريب األفكار الجديدة وعدم الحكم عليها مسبقًا. .1

 الميل إل  ال مركزية وعدم تعقيد اإلجراءات. .1
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 تشجيع المبادرات. .1

 نشر ثقافة تبادل اآلراء والمشاركة بالنقد الذاتي. .7

يجاد الحلول المناسبة له. .1  تلهم الصراا وا 

قيدادة االسدتراتيجية داخدل المؤسسدة هدو ظهدور هدذه الخصدائص خد ل وترى الباحثدة أن أسداس تابيدق ال
 تحقيق األهدا  االستراتيجية الخاصة بأعمالها ومهامها.

 :أنماط القيادة االستراتيجية 2.1.7
توجد العديد من األدوار التي تمارسها القيدادات االسدتراتيجية والتدي مدن خ لهدا تظهدر العديدد مدن أنمداا 

(، 12: 2001(، )المغربدي،17: 2002ية والتدي تتمحدور كمدا ذكرهدا كدل مدن )يدونس، القيادة االستراتيج
 (،  بأنها:11: 2010)حمزاوي،

وفيدده يمددارس أعضدداء اإلدارة العليددا ومسدداعديهم مهددامهم االسددتراتيجية نمــط اإلدارة بالمشــاركة:  .1

كدددن ، ويدددتم صددديا ة رسدددالة المؤسسددة وأهددددافها االسدددتراتيجية وخااهدددا، ممدددا يعلدد  أفضدددل وجددده
مصددددر قدددوة يعبدددر عدددن قددددرة القيدددادة االسدددتراتيجية علددد  النظدددر إلددد  العدددالم واألشدددياء مدددن زوايدددا 

 مختللة، لذا يشكل هذا النما أفضل صيغة لممارسة القيادة االستراتيجية بالمؤسسة.

وهنا يسيار أعضاء اإلدارة العليا عل  كافدة األمدور ويتخدذون القدرارات  نمط اإلدارة التشريعية: .2
تيجية دون الرجدددوا إلددد  المسدددتويات األخدددرى والمسددداعدين، نظدددرًا لمدددا يتمتدددع بددده أعضددداء االسدددترا

اإلدارة من وضع قدانوني، أو لمكدانتهم المميدزة فدي المؤسسدة، فهندا يوجدد اهتمدام أعضداء اإلدارة 
 العليا باالستراتيجية وعدم اهتمام من باقي أعضاء الجهاز اإلداري التنليذي في المؤسسة.

وهو خ   اإلدارة التشريعية حيث نجد اهتمام الجهداز اإلداري التنليدذي  التنفيذية:نمط اإلدارة  .1
وعدددم اهتمددام أعضدداء اإلدارة العليددا باالسددتراتيجية، وهددو يعنددي أن الددرئيس األعلدد  لدد دارة يتخددذ 

 كافة القرارات الصادرة من الرئيس األعل  ل دارة ومساعديه.

اهتمام الجميع من الدرئيس ومسداعديه وأعضداء اإلدارة  وي حظ به عدم نمط اإلدارة الفوضوية: .1
ذا وضدددعت تكدددون شدددكلية  العليدددا واإلدارة التنليذيدددة، ال يهدددتم أحدددد باالسدددتراتيجية فدددي المؤسسدددة، وا 

 عل  الورق فقا وربما نقً  عن مؤسسات مشابهة.
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 (1.2الشكل )

 أنماط القيادة االستراتيجة
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (11: 2002)يونس،
الباحثددة أن أهددم أنمدداا القيددادة االسددتراتيجية هددو الددنما التشدداركي الددذي يكددون مبنددي علدد  مبدددأ  وهنددا تجددد

الشورى والعمل ضمن اللريق واحد للوصول إل  األهدا  المرجوة التدي تحقدق للقيدادة االسدتراتيجية ميدزة 
عال بين القيادة تنافسية للمنظمة ومن الجدير بالذكر أن نما اإلدارة بالمشاركة يتضمن تلاعل بمستوى 

 والمرؤوسين، كما أنه يظهر مستوى اهتمام اإلدارة العليا بالقيادة االستراتيجية.

 الوظائف الرئيسية للقيادة االستراتيجية: 2.1.8
إن وظيلددة القيددادة االسددتراتيجية هددو إعددادة تنظدديم الوضددع الددذي تعيشدده المنظمددة بشددكل يجعددل المشددك ت 

 (.10: 2001للحل )حيدر، التي ستظهر فيها مستقبً  قابلة
(؛ 11: 2010(؛ )حمددددددددددزاوي،11: 2002(؛ )يددددددددددونس،10: 1111مددددددددددن )خليددددددددددل،كددددددددددل وقددددددددددد تحدددددددددددث 

 ( عن وظائ  ومهام القيادة االستراتيجية حيث أن أهمها كاآلتي:10: 2012)جادالرب،
 تحديد الرؤية المستقبلية للمنشأة، ورسالتها، وفلسلتها، وأهدافها. .1

مكاناتها.إجراء التحليل الداخلي للمن .2  شأة، والذي يوض  ظروفها الداخلية وا 

 تقييم البيئة الخارجية للمنشأة من حيث كل من بيئة التنافس والظرو  البيئية العامة. .1

 نمط

 اإلدارة 

 التنفيذية 

 نمط

 اإلدارة 

 بالمشاركة 

 نمد 

 اإلدارة 

 الفوضوية

 نمط 

 اإلدارة 

 التشري ية

 

 عال

 

 الرئيس

 األعلى

 ومساع:وه

 

 منخفض

 منخفض           اهتمام أاضاء اإلدارة ال ليا في اإلدارة االستراتيجية       اا 
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تحليدددل البددددائل االسدددتراتيجة المحتملدددة نتيجدددة الماابقدددة بدددين الوضدددع الدددداخلي الخددداص بالشدددركة  .1
 والبيئة الخارجية.

 البدائل المحتملة في ضوء رسالة المنشأة. تعري  البدائل المر وبة بعد دراسة .1

 االختيار االستراتيجي لمجموعة االستراتيجيات الكلية المالوبة إلنجاز رسالة المنشأة. .1

تنميددة عدددد مددن بددرامج  العمددل العامددة وبددرامج العمددل المحددددة والتددي تتوافددق مددع االسددتراتيجيات  .7
 الكلية للمنشأة.

مددن خدد ل تخصدديص المددوارد، إعددداد الموازنددات، وتحقيددق تنليددذ وتابيددق الخيددارات االسددتراتيجية  .1
أو حضدارة المنشدأة، التوافق بين االستراتيجية وكل من المهام، األفراد، الهيكدل التنظيمدي، ثقافدة 
 النظم اإلدارية، نظام المعلومات، نظام التخايا االستراتيجي، نظام الرقابة.

  راتيجية.مراجعة وتقويم ورقابة مدى نجا  العملية االست .1

وهنا تؤكد الباحثة بأن الوظيلة األساسية للقيادة االسدتراتيجية هدو تحديدد رؤيدة ورسدالة المنظمدة، وتحديدد 
األهدددا  االسددتراتيجية التددي تعمددل علدد  تحقيددق رؤيتهددا، مددع ضددرورة دراسددة المحدديا الددداخلي والخددارجي 

ة سددددلبًا أو إيجابددددًا لضددددمان للمنظمددددة ودراسددددة كافددددة الجوانددددب التددددي مددددن الممكددددن أن تددددؤثر علدددد  المنظمدددد
 استمرارية وديمومة المنظمة.

 الفرق بين القائد االستراتيجي والقائد التقليدي: 2.1.9
ال شك أن هنداك العديدد مدن اللدروق الجوهريدة بدين القيدادات التقليديدة والقيدادات االسدتراتيجية وذلدك وفدق 

فدي تسديير مؤسسداتهم  ا التلكيدر المعتمدداهتماماتهم بعامدل الدزمن، وندوا القضدايا التدي يهتمدون بهدا ونمد
 (:10: 2011)باديس، 
القائددد االسددتراتيجي دائددرة اهتمامدده بالمسددتقبل أكثددر مددن دائددرة اهتمددام القائددد التقليدددي الددذي يهددتم  .1

 بقضايا الماضي.

 أن اهتمام القائد االستراتيجي باألهدا  تكون كبيرة مقارنة بالوسائل لدى القيادات التقليدية. .2

القائدددد االسدددتراتيجي باإلبدددداا واالجتهددداد والحددددس أكبدددر مدددن القائدددد التقليددددي الدددذي يهدددتم اهتمدددام  .1
 بالروتين والخبرات السابقة.
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ويلرق بعضهم أيضًا بين سدلوك القيدادات االسدتراتيجية والقيدادات التقليديدة مدن خد ل النشدااات اليوميدة 
 المستقبلي كما هو موض  في الشكل:والتصور 

 مقارنة بين القائد التقليدي والقائد االستراتيجي( 2.1جدول رقم )

 القائد االستراتيجي القائد التقليدي

 وضع خاا المستقبل تخايا النشاا اليومي لألفراد

مسؤول عن توجيه األفراد لحل المشاكل الروتينية 
 اليومية

مسؤول عن توجيه مستقبل المؤسسة وتحقيقه 
 بالشكل المر وب

وضع سيناريوهات للبدائل المختللة للمستقبل بعد  الوضع الحالييضع بدائل عند تقويم 
 تقويم الوضع الحالي

 نظرته أكبر من الروتين والبيروقرااية بيروقرااي روتيني

 العقل المدبر للمؤسسة منلذ لخاا المؤسسة

 (11: 2010المرجع: )الز بي،
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 مهارات بين القائد التقليدي والقائد االستراتيجي:ويذكر البعض مقارنات للسلوكيات والمسؤوليات وال
 ( مقارنة بين سلوكيات القائد التقليدي والقائد االستراتيجي2.2جدول رقم )

 (11:  2010المرجع: )الز بي، 

وترى الباحثة أن القيادة االستراتيجية من شأنها أن تايب من عمر المنظمة، ودوام تميزها مقارنة 
اة بها بالمنظمات األخرى، حيث أنها تعمل عل  دراسة مستقبل المنظمة وتجنب كافة المخاار المحي

سواء كانت من البيئة الداخلية أو الخارجية، كما أنها تعتمد مبدأ المشاركة بين الجميع وهذه المشاركة 
 هي األنج  للعمل المؤسساتي وخاصة الحكومي للعمل عل  التخلص من روتين العمل الحكومي.

 

 

 القائد االستراتيجي القائد التقليدي

 يبدا يدير 

 يعول عل  الثلة يعول عل  سيارة

إل  جانب يركز عل  الللسلة واألهدا  والقيم  يركز عل  التكتيك واألنظمة
 األنظمة

 لديه رؤية اويلة المدى لديه رؤية قصيرة المدى

 يتحدى الوضع القائم يقبل الوضع القائم

 يركز عل  المستقبل يركز عل  الحاضر

 يوجه األنظار نحو المستقبل يوجه األنظار نحو العمل الحالي

خرين ياور الروى واالستراتيجيات، ويلوض اآل ياور الخاا والجداول الملصلة

 بالتخايا والجدولة

 يسع  للتغيير يسع  للتقيد بالنظم والمحاسبة

 يواجه المخاار يتجنب المخاار

 يلهم التابعين بالتغيير يحث المرؤوسين عل  االلتزام بالقواعد

 يستخدم قوة التأثير في البشر إل  جانب السلاة يستخدم سلاة الوظيلة والتسلسل الهرمي

 يعمل برو  القوانين واألنظمة واإلجراءات وانين واإلجراءاتيعمل وفق حرفية الق
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 ممارسات القيادة االستراتيجية: 2.1.10
(، Hitt,2003:399) عددن ممارسددات القيددادة االسددتراتيجية مددنهم تحدددث الكثيددر مددن المددؤللين والبدداحثين

(Dess,2007:398 ،) ،حيدددددددث تحددددددددثوا عدددددددن أهدددددددم (، 21: 2011، )موفدددددددق،(71: 2012)جدددددددادالرب
 الممارسات الموكلة للقادة االستراتيجيين داخل المنظمات وهي كاآلتي:

 :. تحديد التوجه االستراتيجي1
ة يشدددددير إلددددد  وضدددددع وتحديدددددد الرؤيدددددة اويلدددددة األجدددددل للغدددددرض إن تحديدددددد التوجددددده االسدددددتراتيجي للمنظمددددد

 1االستراتيجي الذي وجدت المنظمة من أجله، والرؤية اويلة األجل حيث توض  رؤية المنظمة خ ل 
 سنوات مستقبً ، وكللسلة موجهة باألهدا  ف ن هذه الرؤية تعكس المنظمة إل  بنائها مستقبً . 10 –
 والحفاظ عليها: . استثمار القدرات التنافسية2

إن القددددرات التنافسدددية تعكدددس المهدددارات الوظيليدددة التنظيميدددة مثدددل: مهدددارت التصدددنيع، التمويدددل، البحدددوث 
ت متنوعددددة لتنليدددددذ والتاددددوير و يرهددددا، والمنظمدددددة تسددددتخدم هدددددذه المهددددارات باددددرق متعدددددددة وفددددي مجددددداال

 استراتيجياتها.
 .تطوير رأس المال البشري:3

دارة رأس  المددال البشددري فددي المنظمددة هددي التددي تحدددد اللتددرة األساسددية للمنظمددة علدد  إن كلدداءة تاددوير وا 
صددديا ة وتنليدددذ االسدددتراتيجية بنجدددا ، وعلددد  المسدددتوى اللدددردي فددد ن المشددداركة اللعالدددة فدددي بدددراج تادددوير 
العدداملين وقدددراتهم تعتبددر مر وبددة وذلددك لدددعم مهدداراتهم باسددتمرار والتددي تددؤدي بهددم إلدد  وظددائ  أفضددل 

 نًا.اقتصاديًا وأما
 دعم وتطوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية: .4

تتكون الثقافة التنظيمية من خليا معقد من األيديولوجيات واألنماا والقديم األصدلية والمشدتركة والمدؤثرة 
فدي الاريقدة التدي تعمدل بهدا المنظمدة، وتددرى البحدوث الحديثدة أن القددرات التنافسدية يمكدن تاويرهدا مددن 

مكانات المنظمة ومن خ ل الممارسات االستراتيجية، وبمعن  خ ل الارق ا لتي تستخدم فيها قدرات وا 
آخر أنها تؤثر في كيد  تدرتبا المنظمدة بأعمالهدا كمدا تسداعد فدي ضدبا الرقابدة علد  سدلوك العداملين، 

يا ة الثقافدة التنظيميدة يمكددن أن تكدون مصددرًا للميددزة التنافسدية، وهكددذا يمكدن تشدكيل المندداخ السدليم لصدد
 إستراتيجية المنظمة، إن اعتماد تشكيل الثقافة التنظيمية هو المهمة المركزية.
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 تنفيذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة: .5

إن الرقابة تعتبر عنصرًا هامًا وجزءًا أساسيًا من عملية تنليذ االسدتراتيجية. فالرقابدة ضدرورية أيضدًا فدي 
العوائدددد المر وبدددة مدددن التندددافس االسدددتراتيجي ومعددددالت  المسددداعدة علددد  التأكيدددد فدددي أن المنظمدددة تحقدددق

العائدددد المحدددددة، هدددذا وتعدددر  الرقابدددة أنهدددا اإلجدددراءات الرسدددمية و يدددر الرسدددمية التدددي تسدددتخدم بواسددداة 
المديرين عل  مختل  األنشاة التنظيمية وذلدك بهدد  مقارندة األداء اللعلدي بالمسدتهد ، هدذا وتسداعد 

القدادة االسدتراتيجيون ودعدم وتعزيدز التغييدر االسدتراتيجي الهداد  لزيدادة  الرقابة في بنداء مصدداقية وثقدة
 القيمة بالنسبة ألصحاب المنافع.

وترى الباحثة أن أهم ممارسدات القيدادة االسدتراتيجية هدو تادوير رأس المدال البشدري، حيدث أن صدناعة 
جاندب تحديدد توجههدا  اإلنسان من شأنها أن تعمل عل  النهوض بالمنظمة من كافة الجوانب سواء من

االسددتراتيجي أو اسددتثمار القدددرات التنافسددية داخلهددا، و يددره مددن ممارسدداتها التددي تؤكددد علدد  وجددود قيددادة 
 يجية واعية وتؤمن بمبدأ الشراكة.استرات
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 تحقيق الميزة التنافسية( تأثير ممارسات القيادة االستراتيجية على 3.2جدول رقم )

 مدب تأثيرها على الميزة التنافسية االستراتيجيةممارسات القيادة 

 حتديد التوجه االسرتاتيجي

من مهمات التوجه االستراتيجي وضع وتحديد رؤية اويلدة 
األجدل خاصددة بالمؤسسددة، وبددذلك بظعدد النظددر فددي التخادديا 

يعمددل علدد  بندداء منظومددة اويلددة األمددد تسددتايع المؤسسددة 
اسددتمرار رؤيددة  مددن خ لهددا إيجدداد ميددزة تنافسددية تسددتمر مددع

 المؤسسة.

 استثمار القدرات التنافسية

خلددق القدددرة التنافسددية بالمؤسسددة يحتدداج إلدد  اسددتثمار كافددة 
القدددددددرات واإلمكانددددددات داخددددددل المؤسسددددددة، وفددددددي حددددددال تددددددم 
اسدددتخدامها بصدددورة جيددددة، تسدددتايع المؤسسدددة مدددن خ لهدددا 
التميدددددز بخددددددمات مقدمدددددة للجمهدددددور تسدددددتايع مدددددن خ لهدددددا 

 ة.تحقيق ميزة تنافسي

 تطوير رأس املال البشري

العمل عل  إيجاد ميزة تنافسية داخل المؤسسدة يحتداج إلد  

تعمدددل عقدددول ملكدددرة مبتكدددرة لتحقيدددق هدددذه الميدددزة، ف بدددد أن 
المؤسسددددة علدددد  تاددددوير الكددددادر البشددددري بصددددورة مسددددتمرة 
ومواكبة عجلدة التادور بصدورة مسدتمرة لضدمان بقداء الميدزة 

 وتاويرها.

 التنظيمية باملمارسات األخالقيةدعم وتطوير الثقافة 

البدد وأن يكددون داخددل كددل مؤسسدة قدديم، تسدداعد فددي تضددبا 
الرقابدددة علددد  سدددلوك العددداملين، حيدددث أن الثقافدددة التنظيميدددة 
تعتبددددر مصدددددرًا للميددددزة التنافسددددية مددددن خدددد ل إيجدددداد المندددداخ 

السددليم لصدديا ة اسددتراتيجية المنظمددة التددي مددن خ لهددا يددتم 
 الخاصة بالمؤسسة. اعتماد الميزة التنافسية

 تنفيذ نظم الرقابة التنظيمية املتوازنة

تعمدددل الرقابدددة المسدددتمرة علددد  خددددمات المؤسسدددة المقدمدددة، 

علدد  تحقيددق األهدددا  المرجددوة مددن التنددافس االسددتراتيجي، 
الدددذي مدددن شدددأنه الحلددداظ علددد  اسدددتمرارية الميدددزة التنافسدددية 

 داخلها دون تراجع.
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 ي تواجه القيادة االستراتيجية:التحديات والمشكالت الت 2.1.11
لقد واجهدت منظمدات األعمدال، وال تدزال تواجده العديدد مدن اإلشدكاليات والتحدديات التدي يقتدرض أن تجدد 
 المنددداهج واألسددداليب والادددرق ال زمدددة للتعامدددل مدددع مثدددل هدددذه التحدددديات. لقدددد مثلدددت القيدددادة االسدددتراتيجية

ن التحديات التي تواجه منظمات األعمال. كما أن تحدديات مدخً  تكامليًا وشموليًا للتعامل مع العديد م
أخرى ال زالت تظهر، ويتالدب األمدر مدن اإلدارة االسدتراتيجية أن تجدد مدن الادرق واألسداليب مدا يدت ئم 
مع هذه التحديات. وسيتم اإلشارة إل  أهم هذه التحديات ويمكن الرجدوا إلد  المصدادر التاليدة ل سدتلادة 

 & Coulter, 2003( ،)Wheelen(، )2002)ياسدين، (،Harrison & John, 1998فدي ذلدك  )

Hunger, 2006،2001(، )الحسيني،2001(، )الركابي.) 
إن ثقافة العولمة والمنافسة انتشرت في المجتمع البشري متجاوزة الحدود الجغرافية واللكرية وعبر أدوات 

ضددارية، وهكددذا وقلددت شددعوب العددالم مختللددة مختللددة ابتكرتهددا المجتمعددات تلبيددة لحاجاتهددا التاويريددة الح
جماعات وأفراد ومنظمات أيضًا وجهًا لوجه أمام تحٍد يمس وجودها، ويتمثل هذا باللارق الكبيدر بدين مدا 
وصلت إليه المجتمعات المتقدمة ومنظماتها، وبين ما تتخبا فيه المجتمعدات الناميدة ومنظماتهدا أيضدًا. 

سددتخدام مددداخل حديثددة ترقدد  إلدد  مسددتوى هددذه التحددديات، فسدديكون فدد ذا لددم تسددد هددذه اللجددوة مددن خدد ل ا
الموقدددد  صددددعبًا أمددددام المنظمددددات فددددي الدددددول الناميددددة، ف ضددددافة إلدددد  التحليددددل البيئددددي، وتحديددددد االتجدددداه 

 االستراتيجي، وصيانة وتنليذ ورقابة االستراتيجية وتقييمها.
اسدتقرار، وال تأكدد فدي وقتندا الحاضدر إن التعامل مع الدزمن وحركدة التادور والتغييدر فدي ظدل سديادة ال 

يستوجب تحديد مسارات المنظمة وتوجهاتها سعيًا إل  اختراق المجهدول وتنميدة القددرات اللكريدة ال زمدة 
لتصور احتماالت المستقبل، واستحضار الوسائل المالوبة للمواجهة. لذلك فد ن إدراك التحدديات الكبيدرة 

ها يتوق  إل  حد بعيد عل  إمكانية االستلادة القصوى من جميع المحياة بما هو خارج المنظمة وداخل
مكانيددددات، يعدددد االسددددتراتيجي واحددددًا مددددن  صدددنو  المعرفددددة والخبدددرة، وممددددا هدددو متددددا  لهدددا مددددن قددددرات وا 

عمددال فيهددا عناصددرها األساسددية باالسددتناد إلدد  قدرتدده علدد  تصددور مسددتقبل المنظمددة، وتحديددد اتجدداه األ
 (.11: 2001)النعيمي، 
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 عوامل نجاح القيادة االستراتيجية: 2.1.12
هندددددددداك عوامددددددددل تسدددددددداعد علدددددددد  نجددددددددا  القيددددددددادة االسددددددددتراتيجية مددددددددن أهمهددددددددا التددددددددي ذكرهددددددددا كددددددددل مددددددددن 

 (:21: 2011(، )باديس، 171: 2011)االب،والبناء،
امت ك القائد الرؤية الصحيحة القائمة عل  الحكومة والعلم بدأمور المؤسسدة والعداملين مدع التركيدز  .1

لين ألنددده فددي حالدددة  يدددابهم تكددون القيدددادة محددددودة جدددًا، بدددل و يدددر ممتعددة، فضدددً  عدددن علدد  العدددام
ضرورة إدراك القائدد االسدتراتيجي للاريقدة التدي يتبدع ويعدود علد  أساسدها، ألنده ذلدك يحددد الاريقدة 

 التي يعود بها أتباعه ويتبعونه.

الضددرورية واسددتعادتها فددي  ااقددة التمكددين وسددعتها التددي تحقددق لدده القدددرة علدد  اإللمددام بالمعلومددات .2
 اللحظة المالوبة كلما لزم األمر.

سعة المعرفة وتنوعها وما يترتب عليها من معالجة المواق  عبر توازنات معرفيدة دون إهمدال أحدد  .1
جوانبها، فالحزمة الشمولية التي يتصر  وينلذ من خ لها االستراتيجي األعمال والنشااات حزمدة 

 ب المعرفة والمهارة والسلوك.ث ثية األبعاد تتضمن جوان

إدارة الوقددت هددو االسددتخدام األفضددل للوقددت ول مكانيددات المتاحددة بالاريقددة التددي تددؤدي فددي تحقيددق  .1
ألهدا  ولن يكون ذلك إال مدن خد ل االلتدزام والتحليدل والتخاديا والمتابعدة، ل سدتلادة مدن الوقدت 

وار القياديددة دون الدددخول إلدد  بشددكل أفضددل فددي المسددتقبل، لددذلك يجددب اختصددار الوقددت علدد  األد
 أدوار روتينية  ير مرنة في وص  المهام القيادية.

 العقيدة الصحيحة هي التي تمثل المثل األعل  الذي يسع  القائد إل  تحقيقها والدفاا عنها. .1

 اللانة وبعد النظر وقدرة القائد االستراتجي عل  اشتقاق المعاني من المواق . .1

 ق  الحرجة واتخاذ القرارات الحاسمة عند الضرورة.الشجاعة وسرعة حسم الموا .7
وللتأكددد مددن مدددى تددوافر عوامددل نجددا  القيددادة االسددتراتيجية يجددب التركيددز علدد  عدداملين وهمددا )المربددع: 

2012 :10:) 
العامددددل األول: )التركيددددز علدددد  القائددددد( مددددن خدددد ل التعددددر  علدددد  نوعيددددة القيددددادة وسددددلوكياتهم  -

 واستجاباتهم الموقلية لألحداث.
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العامددل الثدداني: إن التركيددز علدد  القائددد وحدددة ال يمكددن أن يعاددي تلسدديرًا عامددًا واضددحًا لعمليددة  -
 القيادة ألن القيادة شيء ما أكبر من القائد بكثير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

35 
 

 الملخص: 2.1.13
استعرضت الباحثة في هذا المبحث عدة مواضيع عن القيادة االستراتيجية، حيث استهلت 

لهومها العام وخلصت إل  أن القيادة هي عبارة عن القدرة عل  التأثير الباحثة الحديث عن القيادة بم
في اآلخرين من أجل تحقيق أهدا  مشتركة من خ ل عملية تواصل بين القائد والمرؤوسين لتبادل 
المعار  واالتجاهات إلنجاز المهام المراد تنليذها. ثم تناولت الباحثة ملهوم االستراتيجية والقيادة 

ية وقد توصلت إل  أن القيادة االستراتيجية هي قدرة اإلدارة العليا عل  دراسة مستقبل االستراتيج
المؤسسة من خ ل الرؤية واألهدا  االستراتيجية التي تحقق أهدافها بأقل التكالي  وأجود األداء. 

تراتيجية وتحدَّثت أيضًا عن أهمية القيادة االستراتيجية وخصائصها. ثم استعرضت أنماا القيادة االس
وخلصت إل  أن نما القيادة التشاركي هو من أفضل األنماا، ثم تناولت الباحثة الوظائ  الرئيسية 
للقيادة االستراتيجية واللرق بين القائد التقليدي والقائد االستراتيجي، وتحدثت عن ممارسات القيادة 

يجي، استثمار القدرات االستراتيجية حيث تم دراسة خمسة خصائص وهي )تحديد التوجه االسترات
التنافسية، تاوير رأس المال البشري، دعم وتاوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ قية، تنليذ نظم 
الرقابة التنظيمية المتوازنة(. واختتم النقاش بالحديث عن التحديات التي تواجه القيادة االستراتيجية 

 وعوامل نجاحها.
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 :التنافسيةالميزة : 2.2محتويات 
 تمهيد 2.2.1

 ملهوم الميزة التنافسية 2.2.2

 خصائص الميزة التنافسية 2.2.1

 أهمية الميزة التنافسية 2.2.1

 أبعاد الميزة التنافسية 2.2.1

 مصادر الميزة التنافسية 2.2.1

 استرتيجيات الميزة التنافسية 2.2.7

 الحكم عل  جودة الميزة التنافسيةمعايير  2.2.1

 الملخص 2.2.1
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 :تمهيد2.2.1 
فددددي وقتنددددا الحددددالي بددددين المؤسسددددات العامددددة فددددي مختلدددد    تعددددد الميددددزة التنافسددددية تحددددديًا حقيقيدددداً 

القااعات العامة، وهي األساس في التمييز بين المؤسسدات الخدميدة وذلدك بتقدديم أفضدل الخددمات مدن 
خدد ل التلددوق علدد  المنافسددين والحصددول علدد  مركددز تنافسددي مرمددوق، ولقددد تزايددد الددوعي بأهميددة الميددزة 

سسددات فددي تقددديم أفضددل الخدددمات لعم ئهددا مددع األخددذ باالعتبددار التنافسددية وأدى ذلددك إلدد  تسددارا المؤ 
 حاجات ور بات الجمهور.

في ظل ما يشهده العالم في القرن الحادي والعشرون، من تصاعد المنافسة اتلي اتسع نااقهدا، 
وشملت العام والخاص، وتعدت الحدود ليصب  التنافس عالميدًا، والتسدابق علد  مكدان الريدادة، حيدث إن 

ر الذي عرفه العالم، لم يعد يعتر  إال بالرائد ال مكاندة فيده للتدابع، وذلدك مدنن خد ل تحقيدق مزيدة التاو 
يجداد ميدزة  تنافسية للمنظمة، تكسدبها مكاندة مرموقدة، وفدي ظدل اشدتداد المنافسدة مدن الضدروري البحدث وا 

د، وهدذا المصددر تنافسية مستمرة نابعة من مصدر داخلي في المنظمة يكسبها الضبابية وصدعوبة التقليد
يتمثددل فددي الكلدداءات المحوريددة التددي تمتلكهددا، وقددد سددميت بهددذا االسددم لكونهددا أسدداس المددوارد والوظددائ  
بحيدددث تعتبدددر المحدددور المسدددتقاب لبددداقي المدددوارد، فبغيابهدددا تغيدددب أهميدددة المدددوارد األخدددرى، والكلددداءات 

التلكيدددر واإلبدددداا، والتحسدددين المحوريدددة تتمثدددل فدددي المدددورد البشدددري واعتبددداره رأسدددمال فكدددري، قدددادر علددد  
 (.21: 2011والتنسيق بين مختل  الموارد األخرى من أجل تحقيق أهدا  المنظمة )المقادمة،

إن الضغوا بين المؤسسات ال تقتصر عل  المستوى المحلي فحسب، بل تتعداه إلد  المسدتوى العدالمي 
مدددى اتسدداعه وتنوعدده، فدد ن إذا كانددت درجددة حدددة هددذه الضددغواات تختلدد  بدداخت   ابيعددة النشدداا، و 

اسددتمرار بقدداء المنافسددين يتالددب منهددا العمددل علدد  التحسددين والتجديددد لميزاتهددا التنافسددية باسددتمرار، ألن 
المؤسسة من الناحية العملية ال تستايع أن تحتلظ بميزتها التنافسية بصلة دائمة، نظرًا ألن المؤسسات 

خ ل االبتكارات المذهلدة التدي تحددث تغييدرات جذريدة المنافسة تعمل عل  التغلب عل  تلك الميزة، من 
علدد  الخدددمات المقدمدددة، وهددذا مدددا يوضدد  بدددأن التقدددم السدددريع فددي عدددالم األعمددال يعتبدددر تحددديًا بالنسدددبة 
للمؤسسددة أكثددر مندده فرصددًا، ألندده يعمددل علدد  تقددادم ميزتهددا التنافسددية، لددذلك فمددن الضددروري أن تبحددث 

وتاوير ميزتها أو مزاياها التنافسية، وهنا نجد العديد مدن اآلليدات  المؤسسة عن آليات تسم  لها بتنمية
 (.71: 2010التي تحقق اللرص )منية، 
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هددذا المبحددث موضددوا الميددزة التنافسددية والحددديث عددن ملهددوم الميددزة التنافسددية وخصائصددها،  وقددد تندداول
سددددتراتيجياتها، والتاددددرق وأهميتهددددا وأهدددددافها، وأيضددددًا الحددددديث عددددن أبعدددداد الميددددزة التنافسددددية ومصددددادرها وا

كمتغيدر رئيسدي فدي هدذه الدراسدة الستيضدا  جدوهر  لموضوا معايير الحكدم علد  جدودة الميدزة التنافسدية
 .معناه ومضمونه وأهمية دراسته
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 :مفهوم الميزة التنافسية2.2.2 
إن الوصددول إلدد  تعريددد  منضددبا ودقيدددق للميددزة التنافسددية يواجددده العديددد مدددن الصددعوبات كدددون  
يتدددداخل ويتشدددابك مدددع عديدددد الملددداهيم األخدددرى، كالتنميدددة والنمدددو االقتصددداديين، ازدهدددار الددددول  الملهدددوم

(، ويمكدن إعاداء بعدض التعريلدات 7: 2011باإلضافة إل  كون الملهوم ديناميكي ويتغير )بدن الددين: 
 للميزة التنافسية وذلك فيما يلي:

فهددي  Competitiveلتنافسددية وعددر  مصددال  الميددزة  بأندده التلددوق مددع حالددة أو شددرا، أمددا ا 
االحتلدداظ أو االاالددة )االددب، والبندداء،  Sustainاالنتمدداء أو االسددتناد إلدد  المنافسددة، وتعنددي االسددتدامة 

2012 :111.) 
وعرفت الميزة التنافسية أنها:  قوة داعمة أو قيمدة أساسدية تتمتدع بهدا المنظمدة وتدؤثر فدي سدلوك العمد ء 

لمددددة اويلددة بغدددض النظددر عدددن اددول دورة السدددلعة أو الخدمددة التدددي فددي إادددار تعدداملهم معهدددا، وتسددتمر 
 (.112: 2011تقدمها هذه المنظمة أو قصرها  )نجوش، 

( أن ملهددوم الميددزة التنافسددية يعتبددر مددن الملدداهيم الحديثددة Michael E.porter,2008: 94ويعددر  )
وير السددريع وتحتدداج إلدد  والتددي يكتنلهددا الغمددوض، فالمتالبددات المعاصددرة اآلن تسددتوجب التغييددر والتادد

البحث باستمرار عن الصيه واألساليب اإلدارية األكثر م ئمة، والتي تحقق التحسدب والتنبدؤ والتخاديا 
 استراتيجيًا إزاء الموق .

(  أنهدددا ميدددزة أو عنصدددر تلدددوق للمؤسسدددة يدددتم تحقيقددده فدددي حالدددة إتباعهدددا 11: 2010وعرفهدددا )دراجدددي، 
 الستراتيجية معينة للتنافس .

( إل  أن ملهوم الميزة التنافسدية المسدتدامة يتضدمن معداني Chaharaghif & lynch, 1999ر )ويشي
متعلقة ب ثبات التميز والتلدوق علد  المنافسدين مدن خد ل مدا تمتلكده المنظمدة مدن قددرات ومدوارد ويجدري 

ق مددن خددد ل اسددتيعابها فددي االسددتراتيجية التنافسدددية المناسددبة وتحقيددق االسددتمرارية والتواصدددل بهددذا التلددو 
استمرار التجديد والتاوير المستمر للمدوارد، وربمدا يكدون هدذا مسدتمدًا مدن أن )صدنع النجدا  ربمدا يكدون 

 (.111: 2012سهً  إال أن المحافظة عليه في  اية الصعوبة( )االب، والبناء، 
جيًا هددو اختيددار كمددا أن فكددرة الميددزة التنافسددية تشددير إلدد  أن العامددل الرئيسددي فددي التنددافس النجددا  اسددتراتي

 (:20: 2001ميادين التنافس التي تستوفي معيارين هما )الز بي، 
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 إمكانية وقايتها أو الدفاا عنها إزاء التغيير الحادث في الظرو  البيئية. .1
 تحقيق موقع متميز في السوق يعتبر بمثابة درجة حماية ورقابة من المنافسة العالمية الحارة. .2

ة من العمليدات واألنشداة والمهدارات المتكاملدة التدي تمتلكهدا المنظمدة وتعدد والميزة التنافسية هي مجموع
منهجددًا علميددًا اسددتراتيجية تقدددم قيمددة أكبددر للمسددتهلكين وتسدداعد علدد  تحقيددق التلددوق علدد  المنافسددين مددن 
خدد ل امددت ك المنظمددة للمددوارد المسددتدامة التددي يصددعب تقليدددها مددن قبددل المنافسددين وتحقددق فددي الوقددت 

 (.117: 2011حية عالية )االب، والبناء، نلسه رب
والميددزة التنافسددية يمكددن اكتسددابها مددن خدد ل قدددرة عوامددل اإلنتدداج علدد  االنتقددال، وخاصددة إمكانيددة انتقددال 
رأس المدددال، والتكنولوجيدددا، والعمدددل المددداهر مدددن أجدددل تددددعيم القاددداا الصدددناعي ككدددل، لتحقيدددق النمدددو، 

ول مدددن أدرك أن الميدددزة التنافسدددية تخلدددق ويمكدددن اكتسدددابها واقتنددداص اللرصدددة فدددي األسدددواق العالميدددة. وأ
اليابددانيون، فهددي تقددوم علدد  أسددس التحليددل الددديناميكي، كمددا أن الاريددق إلدد  تحقيددق الميددزة التنافسددية فددي 
نمددا بالمنافسددة فددي  الصددناعة ال يكددون بسياسدديات الحمايددة لددبعض الصددناعات، واالنغدد ق علدد  الددذات، وا 

 (.21: 2010والتنويع )شمت،  السوق العالمية باالبتكار
 من خ ل ما سبق ترى الباحثة أنه يمكن تلخيص التعريلات السابقة للميزة التنافسية باآلتي:

 قدرة المنظمة عل  إنجاز نشاا معين بشكل متميز. .1

 قدرة المنظمة من فرض تميزها عل  باقي المؤسسات التنافسية األخرى. .2

وارد الماديدددة والبشدددرية بشدددكل يدددؤدي إلددد  تحسدددين الجدددودة قددددرة المنظمدددة علددد  االسدددتغ ل الجيدددد للمددد .1
 وخلض التكالي .

ويمكن القول مما سبق أن الميزة التنافسية تمثل بصمة خاصة تميز وزارة األوقا  والشئون الدينيدة عدن 
نظائرها من المؤسسات الحكومية، حيث أن التميدز فدي األداء والتمثدل بالمراتدب األولد  لتقدديم الخددمات 

لضرورة أن يكون بتماثل الخددمات ولكدن بأسدلوب تقدديم الخدمدة وتاويرهدا وكسدب ثقدة عددد وافدر ليس با
 من الجمهور.
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 خصائص الميزة التنافسية: 2.2.3
بلوغ الميزة التنافسية في المنظمدة يحدتم عليهدا معرفدة الخصدائص التدي تتميدز بهدا الميدزة التنافسدية والتدي 

سية الملهوم األوض  الذي من خ له تقييم المنظمدة ميزتهدا التنافسدية من خ لها يتم إعااء الميزة التناف
 ( هي:101: 2001(؛ )الغالبي،111: 2001الخاصة بها، وهذه الخصائص حسب كل من )الز بي، 

 تؤدي إل  تحقيق التلوق واألفضلية بين المنافسين. .1
 تتبع من داخل المنظمة وتحقيق قيمة لها. .2

 ظمة في أنشاتها أو في قيمة ما تقدم للعم ء أو كليهما.تنعكس في الكلاءات أداء المن .1

دراكهدم لألفضدلية فيمدا تقددم للمنظمدة وتحلدزهم للشدراء  .1 يجب أن تؤدي إلد  التدأثير فدي العمد ء وا 
 منها.

 تتحقق لمدة اويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تاويرها وتجديدها. .1

 زة التنافسية كاآلتي:( خصائص المي27: 2001وباإلضافة إل  ذلك فقد ذكر )نجم،
 تشتق من ر بات وحاجات الزبون. .1
 تقدم المساهمة األهم في نجا  األعمال. .2

 تقدم الم ءمة اللريدة بين موارد المنظمة واللرص في البيئة. .1

 اويلة األمد وصعبة التقليد من قبل المنافسين. .1

 تقديم قاعدة للتحسنات ال حقة. .1

 تقدم التوجيه والتحليز لكل المنظمة. .1

ن ذلدك يمكدن القدول أن أهدم خاصدية للميدزة التنافسدية هدي التدي يدتم اختيارهدا مدن خد ل التعدر  علد  وم
ر بدات وحاجدات الزبدون، حيددث أن هدذا االختيدار يلددت  آفداق المنظمدة للتميدز والبقدداء ألادول مددة ممكنددة 

 مع ضمان رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة.

 أهمية الميزة التنافسية: 2.2.4
امت ك الميزة التنافسية عملية خرقاء ال اائل منها بسدبب سدهولة تقليدد واستنسداخ هدذه الميدزة لقد أصب  

مددن قبددل المنافسددين، لددذلك أصددب  األهددم فددي عددالم المنظمددات اليددوم هددو كيليددة اسددتدامة الميددزة التنافسددية 
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فسددية المسددتدامة وجعلهددا صددعبة التقليددد أو حتدد  اللهددم مددن قبددل المنافسددين، وهنددا تكمددن أهميددة الميددزة التنا
 ( وهي كاآلتي:117: 2011)االب، والبناء،

سددد حًا لمواجهدددة تحدددديات السدددوق والمنظمدددات المنددداظرة مدددن خددد ل قيدددام المنظمدددة بتنميدددة معرفتهدددا  .1
 التنافسية وقدرتها عل  تلبية احتياجات الزبائن في المستقبل.

مدداذج  جديدددة متلددردة يصددعب معيددارًا لتحديددد المنظمددات الناجحددة مددن  يرهددا لكونهددا تتميددز ب يجدداد ن .2
ن  تقليدها ومحاكاتها باستمرار. ألن النماذج القديمة لها قد أصبحت معروفة ومتاحة بشكل واسع وا 

 المنافسين عل  علم بها.

تحديدددد مددددى تدددوافر عناصدددر النجدددا  األساسدددية مقارندددة بالمنافسدددين وتتمثدددل فدددي أن المنظمدددة تبنددد   .1
ة مستدامة ال تتوافر لدى المنافسين وأن تكون اويلدة األمدد، استراتيجياتها اعتمادًا عل  ميزة تنافسي

 كما أن تتجنب االستراتيجيات التي يتالب نجاحها توافر نقاا قوة  ير متوافرة لدى المنظمة.

ن قددرة المنظمدة  .1 هدفًا أساسيًا وضروريًا تسدع  إليده جميدع المنظمدات التدي تبغدي التلدوق والتميدز. وا 
كانيات في تحقيق موقع أفضل بين المنافسدين والسدعي إلرضداء الزبدائن عل  استغ ل الموارد واإلم

 والتعر  عل  حاجاتهم ور باتهم باريقة يصعب عل  المنظمات األخرى تقليدها.

مرتباة أساسدًا بداألداء المتحقدق مدن المنظمدة والعداملين فيهدا. ومدن ثدم ال يمكدن أن تبندي أو تمتلدك  .1
تقددي بأدائهددا إلدد  المسددتوى الددذي تتلددوق بدده علدد  المنافسددين أيددة منظمددة ميددزة تنافسددية مددن دون أن تر 

اآلخرين ولمدى زمني مناسب، قد ياول أو يقصدر تبعدًا لقددرتها فدي الحلداظ علد  ميزتهدا التنافسدية 
دامتها.  وا 

وممدا سدبق يمكدن القدول بدأن أهميدة الميدزة التنافسدية تتالدب تواجدد قيدادة حكيمدة استشدرافية تسدتايع 
سددددية للمؤسسددددة بأقددددل التكددددالي  وبددددأداء عددددالي لتحقيددددق األهدددددا  االسددددتراتيجية تحقيددددق الميددددزة التناف
 إل  تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة. للمؤسسة للوصول
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 أهداف الميزة التنافسية:  2.2.5
 :ويمكن إيجاز كافة أهدا  الميزة التنافسية كاآلتي

 أهداف الميزة التنافسية

 التجديد والتاوير ينالتحس التوسع واالنتشار البقاء النمو

  اتعظيم األرب تغاية األربا  مشاكل الحل  تحسين مراكز العدالة

 حماية المستهلك االبتكار تحسين اإلنتاجية  تحسين االنتاجية نمو االستثمار 

المسؤولية 
 االجتماعية

استقرار معدل 
 زيادة المبيعات

 قيادة ترويج الصادرات سياسة الحكومة

 (117: 2001اة الباحثة باالعتماد عل  )النجار،المرجع: جرد بواس

 وترى الباحثة أن أهم أهدا  الميزة التنافسية تتمثل في:
 بناء قيادة استراتيجية لها قدرة عل  استشرا  مستقبل عمل المنظمة وتجنب كافة المخاار. .1
 تقديم خدمات جديدة للجمهور لكسبهم وبالتالي ضمان البقاء أاول فترة ممكنة. .2

 عل  تحسين الخدمات المقدمة بصورة دورية حسب حاجة ور بات الجمهور.العمل  .1

العمددل علددد  االسدددتماا لمشدددك ت الجمهددور المسدددتليد مدددن الخددددمات المقدمددة، للحلددداظ علددد  سدددمعة  .1
 المنظمة.

 أبعاد الميزة التنافسية: 2.2.6
تحدددد تلددك األبعدداد بمددا   الميددزة التنافسددية مددن مجموعددة أبعدداد ينبغددي أن تلكددر إدارة المنظمددة بهددا، وتتتددأل
 يلي:
 الكللة: وقد تناول الباحثين الكللة حسب الجدول اآلتي: .1

 تعريف الكلفة الباحث

نددوه إلدد  أن المنظمددة التددي تسددع  إلدد  تحقيددق الميددزة التنافسددية  (17: 2007)عسكر،
يجددب أن تسددع  إلدد  تأهيددل مواردهددا البشددرية ليصددبحوا قددادرين 

وبددددذلك تخلددددض تكددددالي  علدددد  أداء أعمددددالهم بكلدددداءة وفاعليددددة 
 اإلشرا  ألن العاملين يكونوا ملمين بأداء أعمالهم.
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(Stevenson,2007:4)  إن المنظمات يمكن أن تخلض التكالي  مدن خد ل االسدتخدام
الك ء للااقة اإلنتاجية المتاحة فضدً  عدن التحسدين المسدتمر 
تقدان العمليدات فضدً   لجودة المنتجات واإلبدداا فدي التصدميم وا 

سدددناد اسدددتراتيجية المنظمدددة عدددن م سددداعدة المدددديرين فدددي دعدددم وا 
 ليكون لها تميز في مجال الكللة. 

إن التندددافس علددد  أسددداس الكللدددة يتالدددب تركيدددز االهتمدددام نحدددو  (11: 2001)النجار، ومحسن،
تخلدددددديض جميددددددع عناصدددددددر الكلدددددد : كلددددددد  العمددددددل، المدددددددوارد، 
والتكدددددالي  الصدددددناعية و يرهدددددا بهدددددد  تخلددددديض كللدددددة الوحددددددة 

 دة للسلعة/الخدمة.الواح

الجودة: وهي إحدى الركائز األساسية للمنظمة والتي تستايع أن تضمن والء الزبائن وتزيد من  .2
 حجم استه كهم للسلعة أو الخدمة حيث عرفها الباحثون كاآلتي:

 تعريف الجودة الباحث

(Westhead,2003:105) رة مجموعددة مميددزات وخصددائص السددلعة أو الخدمددة والتددي تعاددي القددد
 عل  تلبية ر بات الزبائن.

هددددي العامددددل األكثددددر أهميددددة للمنظمددددات التددددي تددددتمكن مددددن البقدددداء فددددي  (211: 2001)إيتزل وآخرون،
األسدددددواق دائمدددددة التوسدددددع والتقددددددم والتدددددي تتضدددددمن المنافسدددددة العالميدددددة 

 الشرسة.

ارحهددا تشدير إلدد  إمكانيدة االعتمدداد والوثدوق بالسددلع أو الخدمدة التددي ت (21، 2001)المعاضيدي:
المنظمة إلنجاز الوظائ  التي صدممت مدن أجلهدا، إذ يتضد  التدأثير 
المضدداع  للجددودة العاليددة فددي بندداء الميددزة التنافسددية مددن خدد ل تددوفير 

 منتجات عالية الجودة تزيد من قيمتها في نظر الزبائن.
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 ون كاآلتي:الكلاءة: وهي تعتبر البعد الثالث من أبعاد الميزة التنافسية وقد عرفها الباحث .1

 تعريفه لبعد الكفاءة الباحث

(Kahreh et al,2011:30) 

القدددددددرة علدددددد  تكيدددددد  الااقددددددة اإلنتاجيددددددة للتغيددددددرات فددددددي البيئددددددة 
ومتالبدددات السدددوق، والمروندددة تشدددمل تتبدددع التغيدددرات فدددي أذواق 
المسدددتهلكين واحتياجددداتهم وتوقعددداتهم وذلدددك إلجدددراء تغيدددرات فدددي 

ابة للتغيدرات فدي الالدب تصميم المنتجات، والمرونة في االستج
 عل  السلعة/الخدمة.

 (221: 2012)كريم،
االسددتجابة السددريعة للتغيددر فددي الددب الزبددون فضددً  عددن زيددادة 

 رضا الزبون في التسليم الموجه بواساة تقليص الوقت.

 (12: 2002)المعموري:
هددي القدددرة علدد  تقددديم مدددى واسددع مددن المنتجددات للزبددائن، وأن 

درة علدد  تقددديم منتجددات فددي الوقددت الددذي العنصددر المهددم هددو القدد
 يكون مالوبًا من المنظمة أن تاور منتجات جديدة.

 

 التسليم: وقد عرفها الباحثون كاآلتي: .1

 تعريفه لبعد التسليم الباحث

عبدددر عدددن التسدددليم بدددأمرين همدددا: اعتماديدددة التسدددليم: ويقصدددد بددده  (11: 2002)المعموري:
قدددرة علدد  تجهيددز المنددتج التسددليم فددي الموعددد المحدددد ويددرتبا بال

فدددي الموعدددد المحددددد، سدددرعة التسدددليم: وهدددو العمدددل بشدددكل أسدددرا 
 ويرتبا بالقدرة عل  إنجاز عملية اإلنتاج بشكل يرضي الزبون.

(Kahreh et al,2011:30)  التسدليم يكددون مصددر للميددزة التنافسدية عندددما تحداول المنظمددات
واإليلدداء بهددذه للحددد مددن المدددة الزمنيددة بددين قبددول البددات الزبددائن 

 الالبات وهو يعد مقياسًا اللتزام المنظمة أمام الزبائن.

وهندددا تدددرى الباحثدددة أن األبعددداد األربعدددة الخاصدددة بدددالميزة التنافسدددية )الكللدددة، الجدددودة، الكلددداءة، التسدددليم( 
جميعهدا مكملدة لبعضدها الدبعض وال يمكددن التخلدي عدن أي بعدد لصدال  بعددد آخدر، حيدث أن تابيدق بعددد 
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لتقدديم أفضدل الخددمات بأقدل األسدعار يحتداج إلد  جدودة عاليدة فدي الخددمات المقدمدة مدع ضدرورة الكللة 
توفر كلاءة في أداء الخدمة المالوبة وضرورة تسليم وتقديم الخدمات في وقتها المحدد، فبالتالي األبعاد 

هدددم لضددددمان األربعدددة مترتبدددة ومتتابعدددة ومتكاملدددة والمنظمددددة الناجحدددة هدددي التدددي تعمددددل علددد  االهتمدددام ب
 استمرارية واستدامة الميزة التنافسية داخلها.

 مصادر الميزة التنافسية: 2.2.7
إن تحقيددق الميددزة التنافسددية المسددتدامة يتالددب الددربا بددين القدددرات الداخليددة للمنظمددة والقدددرات الخارجيددة، 

مواردهدددا(. وهدددذا يعندددي أن مصدددادر الميدددزة التنافسدددية هدددي داخليدددة وتمثدددل: )قددددرات ومهدددارات المنظمدددة و 
وخارجية وتمثل )البيئة العامة وبيئة المهمة( واألنشاة والمهارات وكذلك اإلمداد الداخلي بوصدله نظامدًا 
ملتوحددًا والمتكددون مددن مدددخ ت وعمليدددات ومخرجددات تجعددل أي جددزء مدددن أجددزاء النظددام مصدددرًا للميدددزة 

 (.111: 2011التنافسية المستدامة )االب، والبناء، 
( مصدادر الميدزة التنافسدية المسدتدامة 110: 2001( و )الغالبي،Pitts & Lie, 1996ويحدد كل من )

 كاآلتي:
المصددددادر الداخليددددة: وهددددي المصددددادر المرتباددددة بمددددوارد المنظمددددة الملموسددددة و يددددر الملموسددددة مثددددل  .1

العوامددل األساسددية ل نتدداج، الااقددة والمددوارد األوليددة، قنددوات التوزيددع، الموجددودات و يرهددا ويؤكددد أن 
زة التنافسددية المسددتدامة هددي اسددتغ ل منظمددة األعمددال لنقدداا قوتهددا الداخليددة فددي أداء األنشدداة الميدد

الخاصة بها بحيث تتولد قيمة ال يستايع المنافسدون تحقيقهدا فدي أدائهدم ألنشداتهم. وأن المصدادر 
 الداخلية تشمل الموارد واألنشاة والمهارات وتتمثل باآلتي:

والمعدددات واألبنيددة والمددواد األوليددة والمددوارد البشددرية والع مددة  المددوارد: وتشددمل كددل مددن األجهددزة . أ
 التجارية.

 األنشاة والمهارات: وتتمثل بشكل أساس ب دارة المنظمة وأساليبها واألنشاة التي تؤديها. . ب

إذ أن مصادر المقدرة دائمًا من داخل المنظمة فتحديد كل مقدرة مميدزة يجدب رؤيدة كيد  يمكدن أن 
الميددزة التنافسددية المسددتدامة. فدد ذا كانددت المنظمددة ذات مقدددرة اسددتثنائية فددي زيددادة تأخددذ اريقهددا إلدد  

 رأس المال فيجب عليها أن تستخدم رأس المال هذا لتوليد المزايا التنافسية أو المحافظة عليها.
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والبددد أن تركددز المنظمددات علدد  تنميددة الكلدداءات الجوهريددة التددي مددن الصددعب محاكاتهددا، وضددرورة 
ل  قاعدة الموارد اللريدة من نوعها بوصلها نقاة بدء في تشكيل االستراتيجية وانسجامًا االعتماد ع

مددع هددذا المصدددر فدد ن تحقيددق االسددتدامة لميددزة تنافسددية يسددتلزم مددوارد فريدددة مددن نوعهددا. ثددم اختيددار 
 موقع بيئي يت ئم مع هذه الموارد.

رات البيئدة الخارجيدة وتغيرهدا حيدث المصادر الخارجية: وهي كثيرة ومتعددة وتشكل من خد ل متغيد .2
تشدددكل البيئدددة الخارجيدددة مصددددرًا للمزايدددا التنافسدددية. إذ تضدددم البيئدددة الخارجيدددة مجموعدددة مدددن العوامدددل 
السياسدددية واالقتصدددادية والديمو رافيدددة والتكنولوجيدددة التدددي تدددؤثر فدددي المنظمدددات باالتجددداه السدددلبي أو 

أن المنظمددات الناجحددة هددي التددي تتوجدده نحددو  اإليجددابي، ويددرى االسددتراتيجيون أن ثمددة تأكيدددًا علدد 
 الخارج وهي المدفوعة بالسوق، وأن مثل هذه المنظمات تتسلم مواقلها حول الزبون والسوق.

وعل  الر م من أن ك  مدن المصدادر الداخليدة والخارجيدة لهدا دور فدي خلدق وتحقيدق ميدزة تنافسدية 
ة أكثدر، فد ذا كاندت عوامدل البيئدة الخارجيدة مستدامة للمنظمة، إال أنه يعدول علد  المصدادر الداخليد

تتمثددل فرصدددًا للمنظمدددة وظروفدددًا مناسددبة لهدددا، فددد ن الميدددزة التنافسددية ال تتحقدددق إال مدددن خددد ل مدددوارد 
 وقدرات المنظمة ومن خ ل قدرتها عل  التعامل مع الظرو  واستثمار تلك اللرص.

 (:101ل2011(، )شعبان،11 :2011ويمكن إجمال مصادر الميزة التنافسية فيما يلي )نجيب،
 إنخلاض التكالي : حيث تتنافس المؤسسات في تقديم منتجات بأسعار مغرية. .1

الخدمددة: بعددض المؤسسددات تقدددم خدددمات مميددزة ذات خصددائص عاليددة، وتعجددز المؤسسددة المماثلددة  .2
 عن مجاراتها.

الميدزة  التركيز: حيدث تقدوم المؤسسدة بالتوجده نحدو هدد  سدوقي معدين، وتركدز جهودهدا فدي تحقيدق .1
 التنافسية من خ ل تلك السوق.

التكنولوجيا: الوسائل المتاورة لألداء العالي يحيدث تدؤدي إلد  تادوير مسدتويات مرتلعدة مدن األداء  .1
 العالي للمؤسسة والذي ال يستايع المنافسون مجاراتها بتقديم خدماتهم.

مكن للمؤسسات المنافسة الجودة: تسع  أ لبية المؤسسات إل  تقديم خدمات ذات جودة عالية ال ي .1
 تقليدها.
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النمو: قابلية المؤسسة عل  التوسع والنمو في تقديم خدمات إلد  أسدواق جديددة الدذي يدنعكس علد   .1
 الخاة السوقية، وهي أحد عوامل التلوق التنافسي.

الوقددت والتسددليم: يعتبددر الوقددت والتسددليم مصدددرًا مهمددًا لتحقيددق الميددزة التنافسددية وخاصددة عنددد تقددديم  .7
 ات جديدة إل  األسواق، حيث الوقت يلعب دورًا هامًا في السوق.خدم

ثقافة المنظمة: أساليب القيادة والدورات التدريبية واستقااب العاملين في المؤسسة تعد مصددرًا مدن  .1
مصادر تحقيدق الميدزة التنافسدية. حيدث االسدتجابة السدريعة للتادورات الجديددة الحاصدلة فدي السدوق 

 ومستويات استثنائية تعتبر مصدرًا لتحقيق الميزة التنافسية.والخدمات اإلبداعية 
 ومن ذلك ترى الباحثة أن مصادر الميزة التنافسية تنقسم إل  قسمين:

 مصادر ملموسة كموقع المنظمة. .1

 ومصادر  ير ملموسة كالسمعة ووالء الجمهور للمنظمة. .2

 استراتيجيات الميزة التنافسية: 2.2.8
تحليل هيكل المنظمة بهد  تحقيق مزايا  سية ترسم وتصاغ عل  أساسإن االستراتيجيات التناف

تنافسية، حيث أنها تعتبر كافة التحركات والمداخل التي تتبناها المنظمة بهد  جدذب الجمهدور وتحمدل 
  الضغا التنافسي وتحسين مركزها من خ ل الصراا مع المنافسين وتحقيق الميزة التنافسية.

ثدد ث اسددتراتيجيات عامددة يمكددن أن تسددتخدمها المنظمددة لتجدداوز القددوى وقددد أوجددد مايكددل بددورتر  
التنافسدددية والوصدددول إلددد  الميدددزة التنافسدددية، وكدددل واحددددة مدددن هدددذه االسدددتراتيجيات لهدددا إمكانيدددة السدددما  
للمنظمددددددددة بددددددددأن تددددددددؤدي نشددددددددااها بصددددددددورة أفضددددددددل مددددددددن المنافسددددددددين فددددددددي الصددددددددناعة نلسددددددددها وهددددددددي 

 (:11: 2011(؛ )الخالدي،111: 2011)االب،والبناء،
وتعني استخدام موقع األقل كللة نسبة للمنظمدات المنافسدة أي اكتسداب ميدزة  القيادة في التكاليف: .1

تنافسددددددددددددددددية مسددددددددددددددددتدامة مددددددددددددددددن خدددددددددددددددد ل تحقيددددددددددددددددق أقددددددددددددددددل التكددددددددددددددددالي  اإلجماليددددددددددددددددة. وعرفهددددددددددددددددا 
(Wheelen&Hunger,2008 نتداج وتسدويق منتجدات (  عل  أنهدا قددرة المنظمدة علد  تصدميم وا 

ين، والمنظمة في مثل هذه االستراتيجية يجب أن تنظم الع قات مدن خد ل أكثر كلاءة من المنافس
سلسدددلة القيمدددة الكليدددة وذلدددك لتقليدددل الكلددد  فدددي السلسدددلة الكليدددة وتسدددتايع المنظمدددة أن تحقدددق ميدددزة 
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تنافسدددية إذا اسدددتااعت أن تخلدددض تكللتهدددا بحيدددث يمكنهدددا بيدددع منتجاتهدددا عندددد سدددعر أقدددل مدددن ذلدددك 
 حقيق قدر كاٍ  من الرب .السعر الخاص بالمنافسين وت

وهددي قدددرة المنظمددة علدد  إعادداء قيمددة فريدددة ومتلوقددة إلدد  المشددتري مثددل جددودة المنددتج أو  التمــايز: .2

معالم خاصة أو خدمات ما بعد البيع. ويسدتهد  التمدايز فدي السدوق الواسدع ويتضدمن اإلبدداا فدي 
د تالدب عنددها الشدركة سدعرًا المنتج أو الخدمة والتدي ينظدر إليهدا علد  أنهدا فريددة فدي الصدناعة وقد

أعل  عل  منتجاتها. والتمايز هي استراتيجية قيمة لتحقيق عائدات أعلد  مدن المعددل ألنهدا تحقدق 
 والء للع مة التجارية وتقلل حساسية الزبون تجاه ارتلاا األسعار.

سواق وتعني تركيز المنظمة باتجاه تضييق خاوا المنتجات أو قااعات المشترين أو األ التركيز: .1
الجغرافيددة المسددتهدفة. والمنظمددة تسددتخدم هددذه االسددتراتيجية يجددب أن تحصددل علدد  الميددزة التنافسددية 

 المستدامة إما من خ ل مدخل التمايز أو من خ ل مدخل القيادة في التكالي .

 

 استراتيجيات بورتر الثالث ومتطلباتها( 2.3جدول )

 طلبات التشغيليةالمت المهارات والموارد المطلوبة االستراتيجية

قيادة التكللة
 

  اسددتثمار رأسددمالي متواصددل مددع تددوفر مزيددد
 من رأس المال في متناول اليد.

 .مهارات هندسية في مجال العمليات 

 .اإلشرا  المكث  عل  العمل 

  تصدددددميم المنتجدددددات بشدددددكل يدددددؤدي لسدددددهولة
 التصنيع.

 .نظام التوزيع ذو التكللة المنخلضة 

 . رقابة محكمة عل  التكالي 

 عدددداد تقدددارير رقابدددة ومراجعدددة تلصددديلية إ

 متكررة.

 .تنظيم ومسئوليات واضحة 

   حدددددوافز مبنيدددددة علددددد  تحقيدددددق األهددددددا
 الكمية.
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التمييز
 

 .قدرات تسويقية عالية 

 .هندسة المنتجات 

 .االتجاه نحو اإلبداا 

 .كلاءات عالية في البحوث األساسية 

 .الريادة في التكنولوجيا 

  عدة مدن خبرة اويلدة فدي الصدناعة أو مجمو

 المهارات في صناعات أخرى.

 .تعاون قوي من قنوات التوزيع 

 .تنسيق قوى بين وظائ  البحوث 

 .التاوير وتاوير المنتجات 

 .مقاييس وحوافز نوعية بداًل من الكمية 

  رواتدددددددب ومزايدددددددا جيددددددددة لجدددددددذب العمالدددددددة
 والكلاءات المبدعة.

التركيز
  .مزيج من السياسات أع ه 

   اسددددتراتيجي توجيدددده المددددزيج لتحقيددددق هددددد
 معين.

 .مزيج من السياسات أع ه 

 .توجيه المزيج لتحقيق هد  استراتيجي 

 (121: 2001المرجع: )الغالبي،

( االسددددددددتراتيجيات العامددددددددة لبددددددددورتر والتددددددددي يمكددددددددن Wheelen&Hunger,2006:148وتندددددددداول )
 توضيحها في الشكل التالي:

 
 ( استراتيجيات بورتر التنافسية2.4شكل )

 
 
 
 
 

 
 

 (Wheelen&Hunger,2006:148: )المرجع

 امليزة التنافسية                           

 الكلفة األق     التمايز                               

 قيادة الكلفة التمايز

 التركيز ال  الكلفة التركيز ال  التمايز

 

 

ه:ف 

 واسع

ه:ف 

 ضيق

 النطاق

 التنافسي
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ويتض  من الشكل السابق أن الميزة التنافسية تأتي من مصدرين هما تميز منتج من المنتجات 
المنافسة عن اريق استراتيجية التمييز والثاني هو الكللة المنخلضة المتحققة عن اريق استراتيجية 

 قيادة الكللة.
فسية شاملة تمثل خلياًا من األهدا  المستخدمة من قبل وترى الباحثة أن لكل منظمة استراتيجية تنا

المنمة ووسائلها لتحقيق هذه األهدا  كمنا يؤكد عل  أن االستراتيجية هي إيجاد الوائمة بين أنشاة 
المنظمة والبيئة ووفي حالة عدم وجود موائمة فليس هناك استراتيجية مميزة ألن نجا  االستراتيجية يقوم 

بين أنشاة المنظمة وبيئتها، وأن الموائمة االستراتيجية ضرورية لتحقيق ميزة  عل  إيجاد التكامل
 ستدامة لمجمل األنشاة المتراباة.تنافسية م

 معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية: 2.2.9
: 2011)المرصد الواني،كل من تتحدد معايير الحكم عل  جودة الميزة التنافسية بث ث ظرو  ذكرها 

 وهي:( 10: 2011(، )الخالدي،11: 2012وازيد،)ب، (11
 مزايا تنافسية منخلضة أو مرتلعة: .1

مزايا تنافسية منخلضة: تعتمدد علد  التكللدة األقدل لقدوة العمدل والمدواد الخدام، وهدي سدهلة التقليدد  -
 نسبيًا من قبل المنافسين.

أو الع مدة التجاريدة،  مزايا تنافسية مرتلعة: تستند إل  تميز المنتج أو الخدمة، والسدمعة الابيدة -
والع قات الوايدة مع العم ء، وتتالب هذه المزايا توفر مهارات وقدرات عالية المسدتوى مثدل 

 تدريب العاملين.

 عدد مصادر الميزة التي تمتلكها المؤسسة: .2

إن اعتمددداد المؤسسدددة علددد  ميدددزة تنافسدددية واحددددة يعرضدددها إلددد  خادددر سدددهولة تقليددددها مدددن قبدددل 
يستحسددن تعدددد مصددادر الميددزة التنافسددية لددديها لكددي يصددعب علدد  المنافسددين المنافسددين، لددذلك 

 محاكاتها.
 درجة التحسين والتاوير والتجديد المستمر في الميزة: .1

تقوم المؤسسات بخلق مزايا جديدة وبشكل أسرا من المنافسين لتلادي قيام المؤسسات المنافسة 
تتجدده لخلددق مزايددا تنافسددية مبتكددرة، كمددا يجددب  بتقليددد أو محاكدداة ميزتهددا التنافسددية الحاليددة، لددذلك
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عل  المؤسسة أن تقوم بتقييم مستمر ألداء ميزتها التنافسية باالستناد إلد  المعدايير السدائدة فدي 
القااا، ومعرفة مدى نجاحها، وبالتالي اتخاذ القرار في االحتلاظ بها أو التخلي عنها في حال 

 ات االقتصادية.عدم التلوق عل  المنافسين وتحقيق الوفور 
وممدا سدبق يمكددن القدول أن الميددزة التنافسدية الحقيقيددة التدي تمتلكهدا المنظمددة هدي الميددزة التدي ال يسددتايع 
أحد سلبها منها أو تقليدها حيث أن هذا يتم من خ ل العمل عل  ابتكدار أكثدر مدن ميدزة تنافسدية داخدل 

رة العمدل علد  التحسدين والتادوير المسدتمر المنظمة للحلاظ عل  الميزة من السرقة أو التقليد، مدع ضدرو 
 امتها داخل المنظمة والتلرد بها.للميزة لضمان استد
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 :الملخص 2.2.10
استعرضت الباحثة في هذا المبحث ملهوم الميزة التنافسية وخلصت إل  أنها تعتبدر البصدمة التدي تميدز 

تنافسدددية التددي يجدددب أن تتدددوفر عنددد اختيدددار الميدددزة المنظمددة عدددن  يرهددا، ثدددم تناولدددت خصددائص الميدددزة ال
التنافسدددية، وتحددددثت أيضدددًا عدددن أهميدددة الميدددزة التنافسدددية وتناولدددت أهدددم خصائصدددها، واستعرضدددت أيضدددًا 
موضددوا أبعددداد الميدددزة التنافسدددية وهدددي: )الكللدددة، الجدددودة، الكلددداءة، التسدددليم( حيدددث أن جمددديعهم مدددرتباين 

مصددادر الميددزة التنافسددية وأنهددا تنقسددم إلدد  قسددمين مصددادر ببعضددهم الددبعض، وانتقلددت فددي الحددديث عددن 
ملموسة ومصادر  ير ملموسة، ومن ثم الحديث عن استراتيجيات الميزة التنافسية المتمثلة في: )القيادة 
في التكالي ، التمايز، التركيز(، واختتم المبحث بالحديث عن موضوا معايير الحكم علد  جدودة الميدزة 

 لهدددا يمكدددن الحكدددم عليهدددا مدددن حيدددث جودتهدددا وتميزهدددا عدددن الغيدددر، مدددع ضدددمان التنافسدددية التدددي مدددن خ
 استمراريتها.
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 وزارة األوقاف والشئون الدينية: المبحث الثالث
 

 :وزراة األوقاف والشئون الدينية:  2.3محتويات 
 تمهيد  2.1.1

 النشأة  2.1.2

 رسالة الوزارة  2.1.1

 االستراتيجية العامة للوزارة  2.1.1

 لوزارةإدارات ووحدات ا  2.1.1

 مجاالت عمل الوزارة  2.1.1

 حات وآمالامو   2.1.7

 الملخص  2.1.1
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 :  تمهيد 2.3.1

في هذا اللصل إل  وزارة األوقا  والشئون الدينية، تاري  نشأتها، وأهدافها والبرامج المعتمدة  عر سنت
ة لديها، وذلك لما لها من أهمية بالغة، حيث سيتناول هذا المبحث كل من جامعة فلساين، وجامع

  زة، وجامعة اإلسراء، وجامعة األمة للتعليم الملتو  موضوا هذه الدراسة.

 :النشأة 2.3.2
فلسدداين مددن أقصدداها إلدد  أقصدداها زاخددرة   (www.pal-wakf.ps) الددوزارةحسددب مددا ورد علدد  موقددع 

ميددزة وحافلدة باألوقددا ، ولعلهددا مدن أحلددل البلدددان اإلسدد مية بهدا، وهددذا أمددر ابيعدي بددالنظر لمكانتهددا المت
 .في اإلس م

إن أمددور األوقددا  فددي فلسدداين كانددت تدددار مددن قبددل المجلددس اإلسدد مي األعلدد  فددي فلسدداين بموجددب 
م 1111م في عهد االنتداب البريااني، وبعد نكبدة عدام 1121نظام المجلس الصادر في فلساين سنة 

قادداا  دزة فتحدت مسددم   أظديدرت األوقدا  اإلسد مية فددي الضدلة الغربيدة ابقدًا للقددانون األردندي، أمدا فدي
 .األوقا  اإلس مية ب شرا  الحاكم اإلداري للقااا

م حيددددث أظنشددددئت وزارة 1111واسدددتمر الحددددال علددد  ذلددددك حتددد  قدددددوم السددددلاة الوانيدددة الللسدددداينية سدددنة 
األوقددا  والشددئون الدينيددة فددي كافددة محافظددات فلسدداين، وأصددبحت أحددد مظدداهر الهويددة اإلسدد مية فددي 

 .المجتمع الللسايني

تعدددو وزارة األوقددا  والشددئون الدينيددة مددن المؤسسددات الحكوميددة اللاعلددة فددي المجتمددع الللسددايني لمددا لهددا و 
من دور في دعم المجتمع ثقافًيا واجتماعًيا وفكرًيا، والنهوض به لتحقيق وتوثيق ع قة المجتمدع بالددين 

 .اإلس مي. والوزارة تابق اإلس م منهًجا وفكًرا وتعن  بشؤون المسلمين

 :رسالة الوزارة 2.3.3
تبليددده الددددعوة اإلسددد مية، والعمدددل علددد    (www.pal-wakf.ps) الدددوزارةحسدددب مدددا ورد علددد  موقدددع 

إظهددار األخدد ق والقدديم اإلسدد مية بالدددعوة إلدد  سددبيل اهلل تعددال  بالحكمددة والموعظددة الحسددنة بعيدددًا عددن 
 .الغلو والتعصب المقيت
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ار ونشر الثقافة اإلس مية وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل تعمل وزارة األوقا  بجد واجتهاد؛ إلظه
 .الدعوية المناسبة وبمنهج وساي

 :اإلستراتيجية العامة للوزارة 2.3.4
تتمثدددل االسدددتراتيجيات التدددي تتبناهدددا وزارة   (www.pal-wakf.ps) الدددوزارةحسدددب مدددا ورد علددد  موقدددع 

 -:األوقا  والشئون الدينية في اآلتي
 .لعقيدة وتعزيز الثقافة اإلس مية في المجتمع الللسايني وفق منهج أهل السنة والجماعةتثبيت ا. 1

نشر التعليم الشرعي من أجل تخريج نوعية متخصصة من الدعاة المتميزين والملتزمين ديًندا وعلًمدا  . 2
 .قادرين عل  الحوار والمناقشة والتوجيه واإلرشاد

 .والعمل عل  تنميتها واستثمارها االستثمار األمثلالمحافظة عل  األم ك الوقلية،  . 1

تخلي  األعباء عن كاهل أبناء الشعب الللسايني بدعم األسر اللقيدرة مادًيدا واجتماعًيدا عبدر لجدان  . 1
 .الزكاة التابعة للوزارة المنتشرة في كافة أنحاء الوان

 .رفع مستوى خدمات الحج والعمرة . 1

 .المجتمعية ذات الع قة بالعمل النسائيالتوسع في برامج التنمية . 1

رفدع مسدتوى إقبدال المددواانين علد  القدرآن الكددريم، وتنميدة القدائمين علدد  تحليظده، وتخدريج الحلظددة  ..7
 .المتقنين

إدارة المسدداجد باريقددة تكددون معهددا قددادرة علدد  أداء رسددالتها علدد  أكمددل وجدده، واالهتمددام بالجوانددب  . 1
 .ية للمساجداللنية واإلنشائية والمعمار 

 .اقتناء المخاواات اإلس مية وحلظها باريقة عصرية سهلة االنتلاا . 1

 :في وزارة األوقافاإلدارات والوحدات  2.3.5
 تتأل  اإلدارات والوحدات من اآلتي: (wakf.ps-www.pal) الوزارةحسب ما ورد عل  موقع 

 حليظ القرآن الكريماإلدارة العامة لت
 اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد

 اإلدارة العامة للتعليم الشرعي

 اإلدارة العامة لألم ك

http://www.pal-wakf.ps/
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 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

 اإلدارة العامة للزكاة

 اإلدارة العامة للحج والعمرة

 اإلدارة العامة للشئون المالية

 اإلدارة العامة للعمل النسائي

 للشئون القانونية اإلدارة العامة

 وحدة الرقابة الداخلية

 وحدة الع قات العامة واإلع م

 :مديريات األوقاف 2.3.6
يتبددع وزارة األوقددا  خمددس مددديريات فددي    (wakf.ps-www.pal) الددوزارةحسددب مددا ورد علدد  موقددع 

مديريدة  -النحدو التدالي: )مديريدة أوقدا  الشدمال  قااا  زة موزعة عل  المحافظات الخمس وهدي علد 
 (.مديرية أوقا  رف  -مديرية أوقا  خان يونس  -مديرية أوقا  الوسا   -أوقا   زة 

ومهامهددا إدارة شددئون األوقددا  فددي حدددود المناقددة التددي تقددع فيهددا المديريددة، وتنظيمهددا بمددا يكلددل تحقيددق 
الوق  في المحافظدات، ومندع التعددي عليهدا، وصديانتها، األهدا  العامة للوزارة والمحافظة عل  أم ك 

باإلضددافة إلدد  اإلشددرا  والمراقبددة اإلداريددة العامددة علدد  شددئون الددوعظ واإلرشدداد، ومراكددز تحلدديظ القددرآن، 
 .ولجان الزكاة، ولجان إعمار المساجد في المحافظات

 :مجاالت عمل الوزارة2.3.7 
 فتتكون مجاالت عمل الوزارة من: (wakf.ps-www.pal) الوزارةحسب ما ورد عل  موقع 

 :مجال حفظ القرآن الكريم ونشر علومه

يعندد  هددذا المجددال بكتدداب اهلل تعددال  )حلًظددا وتدد وًة وتابيقًددا(، ونشددر علددوم القددرآن الكددريم، لكافددة فئددات 
ناثددددًا، مددددن خدددد ل بددددرامج ودورات متنوعددددة ومتكاملددددة، يددددتم تنليددددذها مددددن قبددددل كلدددداءات  المجتمددددع ذكددددورًا وا 

متخصصة، وذات قدرة عل  العمل في كافة المجاالت المتعلقة بتعليم القرآن الكريم. وذلك عبدر دائرتدي 
 .التحليظ والعمل النسائي

 

http://www.pal-wakf.ps/
http://www.pal-wakf.ps/
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 :مجال الدعوة واإلرشاد

قضددايا والموضددوعات يهددتم بتنميددة الددوعي الددديني والثقافددة الدينيددة لدددى أبندداء المجتمددع، وزيددادة المعرفددة بال
الدينية اللقهية والعقائدية والشرعية والقيم واآلداب الدينية، مدن خد ل وسدائل الددعوة المتنوعدة واللعاليدات 

 .واألنشاة الوعظية المختللة. كالندوات والخاب، والدورات والدروس، والتعليم الشرعي

 :مجال التعليم الشرعي

ذاعدة يهتم بنشر العلوم الشرعية المتخصصة من خد  ل المددارس الشدرعية والمعاهدد والكليدات الدعويدة وا 
 .القرآن الكريم التابعة للوزارة

وتتددأل  منظومدددة التعلددديم الشددرعي مدددن مددددارس شددرعية، وبرندددامج الددددبلوم، وكليددة جامعيدددة، وتتكلدددل وزارة 
وفر لهدددم األوقددا  برعايدددة البتهدددا مندددذ التحدداقهم بالمدرسدددة أو المعهدددد أو الكليدددة حتدد  تخدددرجهم منهدددا، وتددد

 .الخدمات المجانية من رسوم وكتب منهجية ومواص ت ومساعدات مالية وفرص عمل

 :مجال دعم األسر الفقيرة وكفالة األيتام

يعن  هذا المجال بجمع التبرعات وأمدوال الزكداة والصددقات وصدرفها لمسدتحقيها وفقدًا للضدوابا الشدرعية 
 .ر المحتاجة اللقيرةالمنظمة لذلك، مع العمل عل  كلالة األيتام واألس

 :مجال تنمية وحماية الوقف اإلسالمي واستثماره

يعنددد  هدددذا المجدددال بدددأم ك الوقددد  مدددن أراٍض ومنشددد ت وعقدددارات و يرهدددا، مدددن خددد ل حمايتهدددا ورفدددع 
 .التعديات عنها، واستثمارها بأفضل اريقة بما يعود بالنلع للوزارة والمجتمع الللسايني ككل

 :مجال الحج والعمرة

بتسددديير قوافدددل الحدددج والعمدددرة إلددد  بيددددت اهلل الحدددرام واإلشدددرا  عليهدددا، وتدددأمين مدددا يلدددزم للحجدددديج يعنددد  
 .والمعتمرين من خدمات في السكن والمواص ت، والمحافظة عل  س متهم

 :مجال رعاية المساجد

يعنددد  هدددذا المجدددال برعايدددة المسددداجد مدددن نددداحيتي الشدددكل واألداء، مدددن خددد ل البدددرامج التدددي تجعدددل مدددن 
سددداجد مندددارات للعلدددم واإلبدددداا، مدددع االهتمدددام بالبنيدددة األساسدددية للمسددداجد مدددن تدددوفير األئمدددة والوعددداظ الم

عمار وصيانة محتوياتها  .والمؤذنين للمساجد، واالهتمام بنظافة وترميم وا 
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 :مجال شئون المرأة المسلمة

فددي مجددال الددوعظ يعندد  بتلعيددل دور المددرأة المسددلمة فددي المجتمددع مددن خدد ل األنشدداة الخاصددة بالنسدداء 
واإلرشاد، وتحليظ القرآن الكريم وتعلدم أحكامده، وتددريبهن علد  بعدض األعمدال المهنيدة التدي مدن شدأنها 
لدد  المجتمددع، مددع العمددل علدد  نشددر الددوعي الددديني والثقافددة  اسددتثمار قدددراتهن بمددا يعددود بددالنلع إلدديهن وا 

 .اإلس مية بين جمهور النساء

 : ات واآلثارمجال المكتبات والتوثيق والمخطوط

ويعنددد  بجمدددع الوثدددائق والمخاوادددات والروايدددات الشدددلوية عدددن مددددن وقدددرى فلسددداين، وحلظهدددا وتوثيقهدددا 
ودراستها وفهرستها. باإلضافة لجمع الصور والخرائا التاريخية واآلثار العمرانية، وتحقيق المخاوادات 

عداد النشرات التوضيحية للسائحين األجانب  .المهمة والنادرة، وا 

دارة المشاريعمجال   :التخطيط والسياسات وا 

ستراتيجيتها ومتابعة تنليذها، وتوفير المعلومات ال زمة لدعم  ويتول  إعداد خاا وبرامج عمل الوزارة وا 
اتخاذ القرار ، إضافة إل  تاوير تنظيم وأساليب وارق العمدل، وتوظيد  الملداهيم اإلداريدة الحديثدة فدي 

 .الوزارة مجاالت تحسين وتاوير كلاءة أجهزة

كما تقوم باالرتقداء المهندي المسدتمر للقدوى البشدرية، وتأكيدد قددراتها الذاتيدة للتادوير واالبتكدار ، والتوسدع 
مكانية إجراءات وأساليب العمل في مختل  أجهزة الوزارة  .في استخدام التقنيات الحديثة ، وا 

 :مجال الرقابة

الدوزارة عدن اريدق توضدي  االنحرافدات والندواقص  ويقوم بالمساعدة عل  رفع مستوى كلداءة تنليدذ أعمدال
واألخادداء بتقددديم تقددارير للمسددئولين، بهددد  اإلصدد   والتلتدديش الددداخلي، وتتمثددل مهامهددا فددي مسدداعدة 
اإلدارة العليدددا بدددالوزارة علددد  التأكدددد مدددن أن األهددددا  المحدددددة قدددد تدددم إنجازهدددا وفدددق الخادددا والسياسدددات 

ت والبيانددات عمددا يجددرى علدد  الواقددع لغايددات إحكددام الرقابددة والتقيدديم المرسددومة، وتزويدددها بكافددة المعلومددا
 .والمساءلة
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 :مجال الدعم اإلداري والمالي والقانوني المساند

يعندد  بضددبا ومتابعددة العمليددة اإلداريددة، وتيسددير العمددل فددي المجدداالت السددابقة وفقددًا للضددوابا القانونيددة 
ناسب؛ لتنليذ البرامج واألنشداة وفقدًا للدنظم والقدوانين المعمدول واإلدارية، كذلك الدعم المالي المساند والم

 .بها

 :مجال الصيانة والحاسوب

ويضم نخبة من اللنيين والمختصين في كافة المهن، ويقدوم بأعمدال الصديانة الدوريدة للمسداجد وعقدارات 
 .الوزارة واإلشرا  عل  األعمال اللنية التي تنشأ ألول مرة في دوائر الوزارة

 :العالقات العامة واإلعالم مجال

يعن  بتلعيل ع قة الوزارة بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمجتمعية واألفدراد، بهدد  ترسدي  دور 
الدددوزارة فدددي التنميدددة المجتمعيدددة، والتأكيدددد علددد  مبددددأ التكامدددل فدددي التوجيددده والتادددوير مدددن جهدددة أخدددرى، 

 .ميالعالم اإلس   واالتصال بالوزارات المماثلة في

 :طموحات وآمال 2.3.8
إنَّ وزارة األوقدددا  والشدددئون الدينيدددة لدددديها   (wakf.ps-www.pal) الدددوزارةحسدددب مدددا ورد علددد  موقدددع 

آمال كبيرة واموحات واسعة ور بة قوية في تسريع البناء في المجاالت الخيرية، كما أن الوزارة كرسدت 
يجددداد جيدددل مدددن الددددعاة خدمدددة ألهلندددا المدددراباين. وتسدددع  وزارة  جدددل جهودهدددا مدددن أجدددل نشدددر الددددعوة وا 

األوقا  بكل هّمة عالية ألجل مسداهمة الوقد  فدي إعمدار الدب د، وبنداء الكيدان االجتمداعي والحضداري 
 .واإلنساني عل  أرق  المستويات ال ئقة، وبهدى من الشريعة اإلس مية

مدددل إلددد  إخوتندددا وأشددقائنا فدددي الدددوان العربددي واإلسددد مي أن يكوندددوا عوندددًا لددذلك تتالدددع الدددوزارة بكبيددر األ
ودعمدددًا إلنجددداز مشدددروعاتنا الخيريدددة فدددي ميدددادين التادددوير واالعمدددار علددد  أرض الوقددد ، وفدددي افتتدددا  
المساجد، ومراكز تحليظ القرآن الكريم، والتعليم الشرعي، والمؤسسات المختللة، واألسواق التجارية، فد ن 

حبااًا لمكائد العدو الصهيوني المحتلفي شّد أز   .رنا استمرارية ألداء مهمات مسيرتنا المباركة، وا 

لكدل مدن  -سدبحانه وتعدال  -إننا أقوياء بحول اهلل، ثم ب خواننا، فالعرفان بالجميدل مندا، والجدزاء مدن اهلل 
لقدرآن الكدريم، ساهم في جهد، أو نص ، أو مال، في إنشاء مسدجد أو إعمدار مدرسدة أو مركدزٍ لتحلديظ ا

http://www.pal-wakf.ps/
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أن يثيددبهم جميعددًا ، ويحلظهددم سددندًا ل سدد م والمسددلمين، ومددا توفيقنددا إال  -عددز وجددل  -سددائلين المددول  
 باهلل ، وبعونه تعال  نواصل مسيرة البناء والعااء ، ولن يصل  آخر هذه األمة إال بما صل  به أولها
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 :الملخص 2.3.9
رسددددالة الددددوزراة ، وكددددذلك وزارة األوقددددا  والشددددئون الدينيددددةذا المبحددددث نشددددأة فددددي هدددد ةالباحثدددد تاستعرضدددد

اإلدارة العامدددة لتحلددديظ إدارة ووحددددات الدددوزارة وهدددي ) ةالباحثددد ت، كمدددا تناولدددواالسدددتراتيجية العامدددة للدددوزارة 
، ألمددد كاإلدارة العامدددة ل،اإلدارة العامدددة للتعلددديم الشدددرعي، اإلدارة العامدددة للدددوعظ واإلرشددداد، القدددرآن الكدددريم

اإلدارة العامدة للشدئون ، اإلدارة العامة للحج والعمدرة، اإلدارة العامة للزكاة، اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
وحددددة ، وحددددة الرقابدددة الداخليدددة، اإلدارة العامدددة للشدددئون القانونيدددة، اإلدارة العامدددة للعمدددل النسدددائي، الماليدددة

حلدظ القدرآن الكدريم مجداالت عمدل الدوزارة والمتمثلدة فدي )  ةثالباح تتم تناول(، الع قات العامة واإلع م
ونشر علومة، الدعوة واإلرشاد، التعليم الشرعي، دعم األسر اللقيرة وكلالة األيتام، تنمية وحمايدة الوقد  
اإلسد مي واسدتثماره، الرقابدة، الددعم اإلداري، المددالي والقدانوني المسداند، الصديانة والحاسدوب، الع قددات 

 واإلع م(، واختتمت الباحثة المبحث باموحات وآمال وزارة األوقا  والشئون الدينية. العامة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 :فصل الثالث: الدراسات السابقةمحتويات ال

 المقدمة  3.1

 التي جمعت بين متغيرين الدراسة الدراسات  3.2

 الدراسة ى متغير واحد من متغيراتالدراسات التي احتوت عل  3.3

 الدراسات الللساينيةأواًل: 

 اسات العربيةالدر ثانيًا: 
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 المقدمة:3.1 

يهد  هذا اللصل إل  استعراض األدبيات والدراسات السابقة المرتباة بموضوا الدراسة، وقد تم تقسيم 
ية ذات الع قة، ثم الدراسات العربية، وأخيرًا الدراسات األجنبية ذات اللصل ليشمل الدراسات المحل

( دراسات جمعت بين متغيرات الدراسة، ودراسات 1حيث تناولت الباحثة )االرتباا بالدراسة الحالية،
( 1( دراسات عربية، )1( دراسات فلساينية، )1احتوت عل  متغير واحد من متغيرات الدراسة وهي: )

ويختتم اللصل باستعراض خ صة ما تناولته الدراسات السابقة وكيلية توظي  اللجوة  ية،دراسات أجنب
 البحثية في خدمة الدراسة الحالية.

 الدراسات التي جمعت بين متغيرين الدراسة:  3.2

 .دور ممارسة القيادة االستراتيجية في تحسين الميزة التنافسية : (2014دراسة )باديس:  .1

معرفة مدى مساهمة ممارسات القيادة االستراتيجية في تحسين الميزة التنافسية من هدفت الدراسة إل  

خ ل دور كل من الممارسات المتعلقة بدد )رأس المال البشري، الثقافة التنظيمية، التصور 

واالستبانة االستراتيجي(، حيث استخدم الباحث المنهج الوصلي التحليلي والمنج االختباري في الدراسة، 

 ( وتوصل إل  نتائج من أهمها:60اة لجمع البيانات من عينة عشوائية مقدارها )كأد

الممارسات المتعلقة برأس المال البشري، والثقافة التنظيمية، والتصور االستراتيجي، لها دور  -

 كبير ومهم في تحسين الميزة التنافسية.

 تنافسية.يوجد ع قة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتحسين الميزة ال -
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االستراتيجية ودورها في تنمية القدرات التنافسية  (: القيادة 2010دراسة )عبدالعزيز,  .2

 لمنظمات األعمال الدولية في جمهورية مصر العربية.

هدفت الدراسة إل  التعر  عل  الممارسات المختللة للقيادة االستراتيجية في المنظمات الدولية، وكذلك 

هذه الممارسات في تنمية القدرات التنافسية للمنظمة والتي تجعلها في  التعر  عل  مدى مساهمة

مركز متقدم جدًا حيث استخدم الباحث المنهج الوصلي التحليلي في الدراسة، واالستبانة كأداة لجمع 

 ( وتوصل إل  نتائج من أهمها:164البيانات، وجمع البيانات من عينة عشوائية مقدارها )

ن الشركات محل الدراسة فيما يتعلق بقدرة القائد عل  تكوين البناء وجود فروق معنوية بي -

االستراتيجي، وهذا يعني أن الشركات القوية تنافسيًا قادتها يتميزون في مقدرتهم في تكوين 

 درات التنافسية.بناء استراتيجي لمنظمتهم مما يؤثر عل  الق

دارة ال يوجد فروق بين الشركات محل الدراسة فيما يتعلق بقد  - رة القائد عل  اإلبداا واالبتكار وا 

 التميز.

وأوصت الدراسة بضرورة تحسين وتاوير القدرات التنافسية في جميع المستويات من خ ل ممارسات 

 القيادة االستراتيجية ونظم بنائها، واالهتمام بالجوانب األخ قية.

تعزيز القدرة التنافسية  دور القيادة االستراتيجية في (: بعنوان:2009دراسة )المبيضين:  .3

 "دراسة تطبيقية على الملكية األردنية"

هدفت هذه الدراسة إل  إيجاد ع قة بين القيادة االستراتيجية، والقدرة التنافسية من خ ل توضي  

الملهومين وبيان ما هي أهم األعمال التي تقوم بها القيادة االستراتيجية وذلك من خ ل بلورة اإلاار 
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ن خ ل تابيق الدراسات عل  الملكية األردنية، في اإلجابة عل  عدد من األسئلة والتي النظري وم

 جاءت لتأكيد أو نلي الع قة بين القيادة االستراتيجية وقدرتها التنافسية.

 وتوصل الباحث إل  نتائج من أهمها:

القيادة ن مجتمع الدراسة )الملكية األردينة( يحقق درجة متوساة من تبين من التحليل أ -

 االستراتيجية.

 تشير النتائج بأن الملكية األردنية تمتلك قدرة تنافسية عالية. -

كما أثبتت النتائج أن هناك ع قة معنوية إيجابية بين عناصر القيادة االستراتيجية والمتمثلة في  -

قافة )التوجه االستراتيجي، االستثمار والمحافظة عل  الميزة الجوهرية، رأس المال البشري، الث

التنظيمية، الممارسات األخ قية والرقابة التنظيمية( من جهة وبين القدرات التنافسية من جهة 

 أخرى.

بينت الدراسة أن تحديد التوجه االستراتيجي يعتبر العمل األهم من أعمال القائد االستراتيجي  -

 لتحقيق القدرات التنافسية.

 غيرات الدراسة:الدراسات التي احتوت على متغير واحد من مت 3.3

 :أوالا: الدراسات الفلسطينية

تشتمل الدراسات المحلية عل  الدراسات الللساينية التي جرى تابيقها داخل فلساين سواء في قااا 
  زة أو في الضلة الغربية، وفيما يلي استعراض ألبرز الدراسات المحلية.
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زة التنافسية دراسة تطبيقية على الشاملة وعالقتها بالمي (: إدارة الجودة2016دراسة )كحيل:  .1

 جامعة فلسطين.

الدراسة إل  التعر  عل  مواقع إدارة الجودة الشاملة في جامعة فلساين كأحد مؤسسات التعليم  هدفت

العالي الللساينية وع قة ذلك بمستوى تحقيق الجامعة للميزة التنافسية، من خ ل استقصاء آراء 

 ارية فيها.العاملين في كافة المستويات اإلد

واستخدمت الدراسة المنهج الوصلي التحليلي لتحقيق أ راض الدراسة، واستخدمت االستبانة كأداة 

رئيسية لجمع المعلومات المتعلقة بمتغيرات الدراسة وتمثل مجتمع الدراسة في كافة العاملين األكاديميين 

( 112الدراسة، وتم استرداد ) واإلداريين في الجامعة لتمثيل هذا المجتمع، ووزعت عليهم إستبانة

 %(.11.17استبانة صالحة للتحليل بمعدل استرداد )

 ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 %(.71.11أن مستوى التقييم العام إلدارة الجودة الشاملة في الجامعة هو ) -

 للميزة التنافسية.هناك درجة تأثير معنوية إلدارة الجودة الشاملة عل  تحقيق الجامعة  -

 كما قدمت الدراسة للجامعة مجموعة من التوصيات للعمل بها أهمها ما يلي:

 التحقق من تابيق جميع الوحدات اإلدارية فيها لمبادئ إدارة الجودة الشاملة. -

إعداد خاا واستراتيجيات اويلة األجل للتعر  عل  احتياجات الالبة والموظلين من أجل تاوير  -

 مة لهم.الخدمات المقد

 إعداد خاة تدريب سنوية لتنمية وتاوير قدرات العاملين فيها. -
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القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني في  (: دور2016دراسة )أبو سلطان:  .2

 الوزارات الحكومية.

هدفت هذه الدراسة إل  التعر  عل  دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الص  الثاني في 

زارات الللساينية، وتحديد المعوقات التي تواجه الص  الثاني وتحول دون ممارستهم لدور القيادة الو 

االستراتيجية في الوزارات، وكذلك معرفة اللروق ذات الداللة اإلحصائية لدور القيادة االستراتيجية في 

نس، العمر، المؤهل بناء قيادات الص  الثاني في الوزارات الللساينية والتي تعزى لمتغيرات )الج

 العلمي، سنوات الخدمة، المسم  الوظيلي(.

 وقد توصلت الباحثة إل  عدة نتائج من أهمها:

دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الص  الثاني في الوزارات الللساينية جاء بوزن نسبي  -

 ( وهو بدرجة كبيرة.11.1)

المال البشري في الوزارات الللساينية لبناء وجود ضع  في دور اإلدارة العليا في تاوير رأس  -

 ( وهو بدرجة متوساة.11.217قيادات الص  الثاني حيث جاء بوزن )

أهم المعوقات التي تواجه قيادات الص  الثاني وتحول دون ممارستهم لدور القيادة االستراتيجية  -

ة العليا حيث جاء بوزن في الوزارات الللساينية هو عملية التلرد في اتخاذ القرارات لدى اإلدار 

 ( وهو بدرجة كبيرة.11.110نسبي )

عنوان: القيادة االستراتيجية وعالقتها بالسلوك اإلبداعي لدب المدراء ب(: 2015دراسة )صالح,  .3

 بوزارة الصحة.

هدفت هذه الدراسة إل  الكش  عن الع قة بين القيادة االستراتيجية والسلوك اإلبداعي للمدراء، بوزارة 

الللساينية، والكش  عن مدى ممارستهم للقيادة االستراتيجية وللسلوك اإلبداعي من وجهة الصحة 
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نظر رؤساء األقسام في الوزارة، ووضع تصور مقتر  لتلعيل دور القيادة االستراتيجية والنهوض 

 بالسلوك اإلبداعي لديهم.

اريقة المس  الشامل في  وتم اعتماد المنهج الوصلي التحليلي منهجًا للدراسة، واستخدام الباحث

( من رؤساء 111اختيار عينة الدراسة والمكونة من جميع أفراد مجتمع الدراسة األصلي وعددها )

األقسام العاملين بوزارة الصحة الللساينية بمحافظة شمال  زة، حيث استخدم الباحث استبانتين من 

نية للقيادة االستراتيجية، والثانية كانت إعداده: األول  لقياس مدى ممارسة مدراء وزارة الصحة الللساي

 لقياس مدى ممارسة مدراء وزارة الصحة الللساينية للسلوك اإلبداعي.

 وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي:

 ممارسة مدراء وزارة الصحة الللساينية للقيادة االستراتيجية بدرجة متوساة. -

 ي بدرجة متوساة.ممارسة مدراء وزارة الصحة الللساينية للسلوك اإلبداع -

وأوصت الدراسة بضرورة تنمية قدرات مدراء وزارة الصحة الللساينية عل  القيادة االستراتيجية من 

خ ل إعداد برامج تدريبية لتنمية المهارات القيادية لديهم، كما توصي الدراسة بضرورة تنمية وتاوير 

التحليلي والناقد واإلبداعي لتوظيلها في السلوك اإلبداعي لديهم من خ ل تنمية القدرات عل  التلكير 

 حل المشك ت التي تواجه الوزارة.

: دور القيادة االستراتيجية في تفعيل عمليات إدارة المعرفة بعنوان(: 2015اراس  )المصةي,  .4

 بوزارة الداخلية.

بوزارة  هدفت الدراسة إل  التعري  إل  دور القيادة االستراتيجية في تلعيل عمليات إدارة المعرفة

الداخلية واألمن الواني ) الشق المدني ( بقااا  زة، واستخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات 

واعتمد أسلوب المس  الشامل للموظلين الحاملين للوظائ  اإلشرافية ) رئيس شعبة حت  وكيل وزارة( 

 ( موظ  في الوزارة وتوصل إل  نتائج أهمها:177وبله عددهم )
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القيادة االستراتيجية في وزارة الداخلية واألمن الواني بقااا  زة كانت بوزن نسبي إل  درجة ممارسات 

%( وهي بدرجة كبيرة، وأن القيادة االستراتيجية لها دور كبير في استثمار القدرات والمواهب 68.958)

لترقية العلمية، وكذلك ضع  في تاوير رأس المالي البشري في الوزارة وضع  في عملية التوظي  وا

عل  أساس الكلاءة كما يوجد ضع  لدى الوزارة، وضع  في عملية التوظي  ووسائل التكنولوجيا 

 لجميع وثائق التجارب والخبرات المساعدة في اكتساب المعرفة.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية بوزارة الداخلية والعمل عل  تهيئة قادة 

عدا  عمليات إدارة المعرفة بالوزارة. دهم، والعمل كذلك عل  تاويرمستقبلية وا 

إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في  (: متطلبات 2014دراسة ) عبدالغفور,  .5

 جامعات قطاع غزة.

هدفت الدراسة إل  التعر  عل  الدور الذي يمكن أن تلعبه متالبات إدارة المعرفة في الجامعات 

ة لخلق ميزة تنافسية لها في قااا  زة من وجهة نظر الالبة المتوقع تخرجهم في اللصل الللسايني

. كما سعت الدراسة للتعر  عل  الع قة االرتبااية بين متغير 2013/2014الدراسي األول للعام 

افة إدارة المعرفة ) المتغير المستقل ( وعناصر مختارة للميزة التنافسية ) المتغير التابع (، باإلض

للتعر  عل  داللة فروق بعض المتغيرات الديمو رافية عل  تلك الع قة، وتم تصميم اللرضيات في 

 ضوء ذلك.

عل  المنهج الوصلي التحليلي، واستخدمت أسلوب  –في تحقيق أهدافها  –وقد اعتمدت الدراسة 

ع البيانات األولية ( ملردة، واستخدمت االستبانة في جم285العينة العشوائية الابقية التي بلغت )

 كأداة للدراسة.
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 :وقد توصلت الدراسة إل  عدة نتائج أهمها

أن الجامعات تعمل عل  توفير متالبات إدارة المعرفة في مجموعة من األبعاد، كانت عل   -

%، تكنولوجيا 72.31%، الثقافة التنظيمية بنسبة 73.09الترتيب، القوى البشرية بنسبة 

 .%68.93يادة التنظيمية بنسبة ، والق%71.40المعلومات بنسبة 

 أثبتت الدراسة وجود ع قة قوية بين متالبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية.  -

االستراتيجية ودورها الفعال في إدارة المخاطر واألزمات,  (: القيادة 2014دراسة ) أبو حجير,  .6

 )دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية الفلسطينية(.

الدراسة إل  التعر  عل  ممارسات القيادة االستراتيجية المتمثلة في )التوجه االستراتيجي هدفت 

واستثمار القدرات االستراتيجية، تنمية وتاوير رأس المال البشري، وتعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات 

لمخاار واألزمات في في إدارة ا األخ قية، وتنليذ رقابة تنظيمية متوازنة بالتعليم المستمر( دورها

المؤسسات الحكومية الللساينية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصلي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع 

 ( فرد وتوصلت إل  نتائج أهمها:391المعلومات، وجمع البيانات من عينة ابقية عشوائية حجمها )

قيادات المؤسسات الحكومية  ممارسات القيادة االستراتيجية مابقة بنسبة متوساة من قبل أن -

الللساينية، إذ يقل االهتمام باألعمال اإلبداعية، ولكنه يوجد اهتمام كبير بالعمل الجماعي من 

 لعمل.خ ل تعزيز فرق ا

 ووجود نظام رقابي لمراقبة األداء لكن هذا النظام يلتقر إل  الموازنة واالستق لية. -
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اتيجي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة االستر  (: التخطيط2014دراسة: )الحافي:  .7

 وعالقته بالميزة التنافسية.

قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصلي التحليلي لتحقق من فرضيات الدراسة، واإلجابة عن 

تساؤالتها، وقد قامت الباحثة باختيار مجتمع الدراسة كعينة ميدانية وذلك لصغر حجم مجتمع الدراسة 

 ( موظلًا.196موظلًا، واستجاب منهم عل  أداة الدراسة )( 224وعددهم )

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

( لمحور صيا ة الرؤية والرسالة وهذا يدل عل  ملهوم التخايا 3.79أن المتوسا الحسابي ) -

ًا نحو االستراتيجي لدى عينة الدراسة، ي حظ هنا أن أفراد العينة لديهم ميل بدرجة مرتلعة جد

 الملهوم الذي يربا التخايا االستراتيجي بالجودة.

( لمجال الميزة التنافسية وهي نسبة جيدة وأن هناك قصور في بعض 3.460المتوسا الحسابي ) -

 الجوانب مثل توفير البيئة المناسبة وتقديم خدمات منافسة للجامعات.

وائية للشركات الوطنية وأثرها في التنافسية في المنتجات الد (: الميزة2010دراسة: )الزعانين: .8
 .زيادة الحصص السوقية من وجهة نظر الزبون في قطاع غزة

هدفت الدراسة إل  التعر  عل  أثر تنوا المنتجات، وخدمة ما بعد البيع لشركات األدوية الوانية عل  
غيرات الميزة حصيتها السوقية ولهذا الغرض اعتمد الباحث المنهج الوصلي التحليلي لدراسة ومعرفة مت

التنافسية للمنتجات الدوائية الوانية من جهة وأثرها عل  الحصة السوقية من جهة أخرى وكان حجم 
( من الصيادلة العاملين بصيدليات القااا الخاص وزعت عليهم االستبانة ل دالء 211عينة الدراسة )

 .برأيهم
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 :أهم نتائج الدراسة 

ة، وخدمة ما بعد البيع التي تقدمها هذه الشركات لزبائنها، المنتجات لشركات األدوية الواني تنوا -
وذلك ميزة تنافسية بدرجة متوساة وهذا ال يعمل عل  زيادة الحصة السوقية لتلك الشركات وذلك 

 من وجهة نظر الزبائن.

 ثانياا: الدراسات العربية:

ة أداء الخدمات ممارسات القيادة االستراتيجية في تحسين مواطن (: أثر2014دراسة )عبده:  .1

 الصحية في المستشفيات الحكومية.

هد  البحث إل  اختيار الع قة ميدانيًا بين ممارسات القيادة االستراتيجية ومواانة أداء الخدمات 

الصحية في المستشليات الحكومية بمحافظة بورسعيد، وتحديد اللروق واالخت فات بين أراء وفئات 

ة االستراتيجية ومدى أبعاد المواانة السائدة في المستشليات مجتمع البحث حول ممارسات القياد

موضع الدراسة، ولتحقيق أهدا  البحث قام الباحث بصميم ث ث قوائم استقصاء تم توزيعها عل  

المديرين والعاملين والمرض  في المستشليات موضع الدراسة وقد اعتمد الباحث عل  أسلوب الحصر 

 ن، والعينة العشوائية لللئات األخرى.الشامل بالنسبة للئة المديري

 وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج أهمها:

أن المستشليات الحكومية بمحافظة بورسعيد تواجه العديد من المشك ت اإلدارية والتشغيلية مثل  -

عدم تلرغ معظم مديري المستشليات لقيادة العمل اإلداري بالمستشل ، وانشغال األساتذة بالتدريس 

اإلشرا  عل  الرسائل العلمية والعيادات الخصة مع وجود قصور ونقص في بعض المستلزمات و 

 والتجهيزات ال زمة ألداء الخدمات الصحية.

 ال يوجد اهتمام بوجود سج ت منظمة للحاالت المرضية داخل المستشليات. -
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ء العاملين بجامعة ممارسات القيادة االستراتيجية في أدا (: أثر2014دراسة )عواودة,والزيود: .2

 آل البيت.

هدفت الدراسة إل  التعر  عل  أثر ممارسات أبعاد القيادة استراتيجية في أداء العاملين من وجهة 

 .نظر عمداء كليات ومعاهد ونوابهم، ورؤساء األقسام بجامعة آل البيت

( 15ها )تكون مجتمع الدراسة من جميع كليات ومعاهد ومراكز جامعة آل البيت، والباله عدد

كلية ومعهدا ومركزا، وقد استخدمت االستبانة وسيلة للحصول عل  البيانات. وقد استخدم الباحثان 

عددا من األساليب اإلحصائية، منها: األساليب الوصلية، ومعام ت االرتباا، واختبار االنحدار 

 .الخاي المتعدد

االبتكارية كان األكثر تأثيرا في توصلت الدراسة إل  عدة نتائج من أبرزها: أن متغير القيادة 

مؤشرات أداء العاملين ت ه متغير القيادة التحويلية ثم متغير الحلاظ عل  الثقافة التنظيمية، وأخيرا 

( 0.003( ،)0.453متغير التوجه االستراتيجي. حيث بلغت قيم المعامل المعياري بيتا )

إل  جملة من التوصيات، لجامعة  ( وعل  التوالي. وقد خلصت الدراسة-0.380( ،)-0.100،)

 .آل البيت، ومؤسسات الدولة، وألبحاث مستقبلية ونلك في ضوء نتائجها

 

استراتيجية التعويضات في تحقيق الميزة التنافسية, دراسة  (: دور2013دراسة )بخوش:  .3

 ميدانية في المصارف التجارية الجزائرية.

يضات في تحقيق الميزة التنافسية عل  مستوى هدفت الدراسة إل  اختبار أثر استراتيجية التعو 

المصار  التجارية الجزائرية، وباعتماد االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات األولية واللرضيات 

اللرعية المنبثقة عنها، وقبول اللرضيات البديلة، وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصلي التحليلي 

 واقع الظاهرة والتنبؤ باآلثار المستقبلية لها. لكونه األنسب إليجاد بيانات ملصلة عن
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( مصرفًا عشوائيًا وشملت 18وخصصت الدراسة المصار  التجارية الجزائرية وقد تم اختيار )

( مسؤواًل، ووزعت استثمارات 54العينة مديري إدارة الموارد البشرية والمسئولين فيها وكان عددهم )

انت صالحة للتحليل وقد بلغت نسبة االستجابة اإلجمالية ( وك53االستبيان عليهم واسترجع منها )

 %(.98.14للعينة )

الصناعية كاستراتيجية لتحقيق الميزة التنافسية في  (: المناولة 2013دراسة ) بن الدين,  .4

 المؤسسات الصناعية.

ر هدفت الدراسة إل  التعر  عل  واقع تابيق المناولة وع قتها بالميزة التنافسية من وجهة نظ

باعتبار القااا الصناعي من أهم القااعات  -المبحوثين في المؤسسات الصناعية الجزائرية

االقتصادية، حيث استعرضت الدراسة اإلاار النظري المتعلق بالميزة التنافسية وكذا المناولة 

ذلك الصناعية، ثم الجانب التابيقي المتعلق بدراسة واقع تابيق المناولة في المؤسسات الصناعية، و 

( لمعالجة البيانات المستوحاة  spssباالعتماد عل  برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 

مؤسسات الصناعية العامة بالجزائر، وقد من االستبيان الذي تم توزيعه عل  عينة مختارة من ال

توصلت الدراسة إل  وجود ارتباا اردي وضعي  جدًا بين تابيق المؤسسات الصناعية الجزائرية 

 .-من وجهة نظر المبحوثين  –الستراتيجية المناولة الصناعية وميزتها التنافسية 

جديدة تعمل عل  التوسع في  وتوصي الدراسة بضرورة تبني المؤسسات الصناعية الجزائرية سياسات

انتهاج استراتيجية المناولة الصناعية في عملياتها اإلنتاجية، كما أوصت الدراسة بضرورة رفع تحجيم 

درجة الوعي في الجزائر بأهمية تابيق المناولة والتشابك الصناعي لدوره اللعال في تعزيز القدرات 

 التنافسية للمؤسسات. 



  

76 
 

الجودة الشاملة وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية,  (: إدارة2013دراسة: )الحسيني, وآخرون:  .5

 دراسة ميدانية في مصنع المحاقن الطبية في )مدينة بابل(.

حيث هدفت الدراسة إل  التعر  عل  ماهية إدارة الجودة وأهميتها في مجال تحسين الجودة الشاملة 

يجاد ميزات تنافسية لهذه المنظمات، وتمثل مجتمع وعي نة الدراسة من العاملين في المصنع في مدينة وا 

بابل، وتم استخدام المنهج الوصلي التحليلي لتحقيق أهدا  البحث، واستخدمت أداة االستبانة لجمع 

معلومات البحث وتوصل البحث إل  مجموعة من االستنتاجات أهمها: أن التابيق السليم لمستلزمات 

تحقيق مزايا تنافسية، فضً  عن وجود ع قة تأثير ذات داللة إدارة الجودة الشاملة يمكن المنظمة من 

 إحصائية بين تابيق إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية.

القيادات االستراتيجية في تطوير المنظمات األمنية والمدنية في  (: دور 2010دراسة ) الزغبي,  .6

 .الجمهورية العربية السورية

  دور القيادات االستراتيجية في تاوير المنظمة، من خ ل نشر التعليم إل  التعر  إل هدفت الدراسة

التنظيمي، وتمكين العاملين، ونشر الثقافة التنظيمية، وتاوير الهياكل التنظيمية، واستخدم الباحث 

المنهج الوصلي التحليلي في الدراسة، واالستبانة كأداة لجمع المعلومات، وتكون مجمع الدراسة من 

لعاملين في وزارة الداخلية السورية من رتبة ) مقدم، عقيد، عميد، لواء (، والباله عددهم الضباا ا

موظ ( وتوصل إل   100( ضابا، إضافة إل  موظلي، اللئة األول  والثانية والباله عددهم )200)

 نتائج أهمها:

ات األمنية والمدنية، موافقة أفراد ومجتمع الدراسة عل  دور القيادات االستراتيجية في تاوير المنظم

وأن القيادة االستراتيجية تقوم بمشاركة العاملين في صيا ة الرؤية المستقبلية للمنظمة، وكذلك تقوم 

بدعم التعليم المستمر وتبادل الخبرات، وتهتم بشيوا االحترام والثقة بين العاملين، وأنه ال توجد فروق 
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ع الدراسة تجاه محاور الدراسة حول دور القيادات ذات داللة إحصائية بين درجة موافقة أفراد مجتم

االستراتيجية في تاوير المنظمة األمنية والمدنية في سوريا تبعًا لمتغيراتهم الشخصية والوظيلية، بينما 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية تجاه أبعاد الدراسة تبعًا لعدد الدورات في مجال القيادة.

شعارهم أنهم سواسية  وقد أوصت الدراسة بالمساواة في تابيق اإلجراءات اإلدارية مع جميع العاملين وا 

 ركة العاملين في اتخاذ القرارات.في االستلادة من الحوافز والمزايا وتشجيع الحوار الناقد، ومشا

 ثالثاا: الدراسات األجنبية:

جية في بين القيادة االستراتيجية والموائمة االستراتي (: العالقة Lear, 2012دراسة )  .1

 .الشركات ذات األداء العالي بجنوب أفريقيا

The relationship between starategic leadership and strategic alignment " 

high – performing in South Africa" in 

هدفت هذه الدراسة إل  البحث في أهمية المعايير الحرجة للقيادة االستراتيجية ودرجة الموائمة 

( في المؤسسات ذات األداء العالي، واستخدم الباحث استبانتين كأداة في جمع المعلومات، )االنحياز

االستبانة األول  لتأسيس قيمة مكان القيادة العليا عل  مجموعة مختارة من المعايير الحرجة للقيادة 

دم المنهج واالستبانة الثانية لتحديد مستوى الموائمة في المنظمات التي جرى عليها البحث، واستخ

( منظمات ذات 6( شخص من )200الوصلي التحليلي في الدراسة، جمع البيانات من عينة مقدارها )

 األداء المتميز.
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 وتوصلت إل  نتائج من أهمها:

ن القيادة االستراتيجية لها الموائمة االستراتيجي وأ  إن القيادة االستراتيجية تؤثر بشكل إيجابي عل  

أثر كبير في مساعدة  لها ء التنظيمي، وأن القيادة االستراتيجية اللعالةتأثير مباشر عل  األدا

 من التنافس في البيئات المضاربة.المؤسسات عل  تحسين األداء في جو 

الميزة التنافسية من خالل إدارة المعرفة  تحقيق(:  Mundra and other, 2011اراس  )  .2

 لومات الهندي.واالبتكار أدلة تجريبية من قطاع تكنولوجيا المع

"Achieving Competitive Advantage Through Knoledge Management and 

Innovation: Empirical Evidences from the Indian IT Sector " 

هدفت الدراسة إل  التعر  عل  العوامل التي توفر ميزة مبتكرة وتنافسية إلدارة المعرفة في المنظمات 

ااا الهندي للتكنولوجيا، واستخدم الباحث المنهج الوصلي في دراسته، العالمية ومقارنتها بالق

 واالستبانة والمس  لجمع المعلومات عن عينة الدراسة.

توصلت الدراسة إل  أن االبتكار هو العمل األساسي المكون إلدارة المعرفة، وأن اكتشا  ارق جديدة 

لتي يمكن أن تقدمها الشركة، كما وأكدت الدراسة إلدارة المعرفة له تأثير كبير عل  االنتاج والخدمات ا

عل  أن االبتكار أمر ضروري لتحقيق ميزة تنافسية، وأن امت ك الموظلين ل بتكار يساهم في 

 اكتشا  ارق جديدة إلدارة المعرفة.

وتوصلت الدراسة أيضًا إل  أن التكنولوجيا أمر ميسر ويزيد من التلاع ت ويعزز تدفق المعرفة في 

 ركات الهندية بشكل خاص.الش
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النموذج االرتباطات بين القيادة االستراتيجية وتنفيذ  (: دراسة Lee Chin, 2007دراسة )  .3

 األعمال, بحث تطبيقي عند كبار المديرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في تايوان.

"Astudy of the correlations model between strategic ledership and 

Business Exaction AnEmpircal Research of Top Managers of small 

and medium Enterprises in Taiwan" 

هدفت الدراسة إل  التعر  إل  الكيلية التي يقوم بها كبار المديرين في قيادة منظماتهم عند اريقة 

تبانة لجمع البيانات وضع االستراتيجيات واستخدام الباحثان المنهج الوصلي التحليلي للدراسة، واالس

جمعا البيانات من عينة مثلث المدراء المتوساية والكبار في المؤسسات الصغيرة والمتوساة وبلغت 

 ( وتوصلت إل  نتائج أهمها:80حجمها )

نجازات  أن المؤسسات الصغيرة والكبيرة لديها إنجازات عليا للمنلذين في مجال القيادة االستراتيجية، وا 

ثقافة األعمال، وأن القيادة االستراتيجية لها تأثير إيجابي كبير عل  تنليذ األعمال، تابيقية أعل  في 

 وأن القيادة االستراتيجية تقود للحلاظ عل  الميزة التنافسية.
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 التعقيب على الدراسات السابقة: 3.4

 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
دراسة قضايا سبق أن درسها  يره من الباحثين )مكان ساعدت الدراسات السابقة في تجنيب  .1

 الدراسة وعينة الدراسة(.
االا ا عل  األدوات المستخدمة في هذه الدراسات واالنتلاا منها بما يتناسب مع موضوا  .2

 الدراسة.
 استلادت في تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ومنهج الدراسة. .3
 ن الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوا الدراسة.وفرت الجهد، وزودته بأسماء العديد م .4
ساعدت في اختيار أبعاد المتغير المستقل )الخصاص الريادية(، كما ساعدت في بناء أداة  .5

 الدراسة )االستبانة( وتحديد مجاالتها وفقراتها.
 ساعدت أيضًا في مناقشة النتائج وتلسيرها مما أسهم في تقديم التوصيات والمقترحات. .6

 

 :(3.1) جدول رقم
 جدولة لعناوين الدراسات السابقة والبيئة المطبقة عليها الرسالة

 بيئة الدراسة المتغير التابع المتغير المستقل الباحث

 الميزة التنافسية القيادة االستراتيجية (2014)باديس:
 –مؤسسة المدبغة الميلية 

 الجزائر

 سيةالميزة التناف القيادة االستراتيجية (2010)عبدالعزيز:
منظمات األعمال 

 مصر -الدولية
 الملكية األردنية القدرة التنافسية القيادة االستراتيجية (2009)المبيضين:
 جامعة فلساين الميزة التنافسية إدارة الجودة الشاملة (2016)كحيل:

 الوزارات الللساينية قيادات الص  الثاني القيادة االستراتيجية (2016)أبو سلاان: 
 وزارة الصحة السلوك اإلبداعي القيادة االستراتيجية (2015)صال :
 وزارة الداخلية إدارة المعرفة القيادة االستراتيجية (2015)المصري:
 جامعات قااا  زة الميزة التنافسية إدارة المعرفة (2014)عبدالغلور:
 وميةالمؤسسات الحك إدارة المخاار واألزمات القيادة االستراتيجية (2014)أبوحجير:
 الجامعات الللساينية الميزة التنافسية التخايا االستراتيجي (2014)الحافي:
 الشركات الوانية لألدوية الحصص السوقية الميزة التنافسية (2010)الزعانين:
 المستشليات الحكومية مواانة أداء الخدمات القيادة االستراتيجية (2014)عبده:
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 أداء العاملين ستراتيجيةالقيادة اال (2014)عواودة،والزيود
 جامعة آل البيت

 السعودية

 الميزة التنافسية استراتيجية التعويضات (2013)بخوش:
 –المصار  التجارية 

 الجزائر

 الميزة التنافسية المناولة الصناعية (2013)بن الدين: 
 –المؤسسات الصناعية 

 الجزائر
 مصنع المحاقن الابية  ة التنافسيةالميز  إدارة الجودة الشاملة (2013)الحسيني وآخرون:

 القيادة االستراتيجية (2010)الز بي:
تاوير المنظمات األمنية 

 والمدنية
 جمهورية سوريا

(Lear,2012) المواءمة االستراتيجية القيادة االستراتيجية 
الشركات ذات األداء 

 جنوب أفريقيا -العالي
(Mundra&other,2011) الهند -قااا تكنولوجيا  لمعرفة واالبتكارإدارة ا الميزة التنافسية 

(Lee chin,2007) تنليذ األعمال الميزة التنافسية 
الشركات الصغيرة 

 تايون -والمتوساة
 جرد الجدول بواساة الباحثةالمصدر: 

 
 أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

في الوقت الحاضر وهذا يتقااع  ستراتيجيةالقيادة االمنحت أهمية ذات قيمة تتوافق مع أهمية  .1
 مع اهتمام الدراسات السابقة بهذا الموضوا.

ممارسات القيادة االستراتيجية من ناحية التوجه االستراتيجي، ركزت الدراسات السابقة عل   .2
تاوير رأس المال البشري، دعم وتاوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ قية، وتنليذ نظم 

 ، كما وأنها اهتمت بموضوا الميزة التنافسية ولكن مع تنوا اللئة المستهدفة.الرقابة

 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

تحقيق الميزة القيادة االستراتيجية في تميزت هذه الدراسة في موضوعها، حيث تدرس دور  .1
 .لم يابق عل  الوزارة من قبل ، وهو موضوا مهمفي وزارة األوقا  والشئون الدينية التنافسية

ممارسات القيادة يعتقد أن هذه الدراسة من الدراسات المهمة التي تناقش هذا الموضوا  .2
أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة إل  المكتبة  ةأمل الباحثت، و االستراتيجية والميزة التنافسية

 العربية.
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االستراتيجية لدى أصحاب المناصب  القيادةفي تعزيز  وزارة األوقا ستساعد هذه الدراسة  .3
 مما ينعكس ايجابًا عل  األداء المؤسسي. اإلشراقية في الوزارة للوصول إل  الميزة التنافسية
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 ( الفجوة البحثية:3.2جدول رقم )
 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 سة الحاليةالدرا الفجوة البحثية نتائج الدراسات السابقة
أ لب الدراسات السابقة ركزت 

ممارسات القيادة عل  
وع قتها بمتغيرات  االستراتيجية
السلوك اإلبداعي،  أخرى مثل

إدارة المعرفة، إدارة المخاار 
واألزمات، الحصص السوقية، 

 .المواءمة االستراتيجية 

حداثة ربا ممارسات القيادة 
تحقيق الميزة االستراتيجية في 

 .يةالتنافس

ركزت الدراسة الحالية عل  
ممارسات القيادة االستراتيجية 

 وع قتها بالميزة التنافسية.
ممارسات القيادة  ابراز دور

تحقيق الميزة االستراتيجية في 
 .التنافسية

توضي  الع قة بين ممارسات 
القيادة االستراتيجية والميزة 

 .التنافسية
ابقت الدراسات السابقة عل  

األدوية،  صناعةشركات 
الجامعات الللساينية، وزارة 

 الصحة، وزارة الداخلية.

لم تابق الدراسات السابقة عل  
 وزارة األوقا  والشئون الدينية 

 عل  حد علم الباحث.

تميزت هذه الدراسة بعينة من 
في وزارة األوقا  الموظلين 

 .والشئون الدينية

ابقت معظم الدراسات السابقة 
 مع البيانات.أداة االستبانة في ج

إضافة المقاب ت في جمع 
 البيانات لتأكيدها.

تميزت هذه الدراسة باستخدام 
أداتين لجمع المعلومات االستبانة 

 والمقاب ت.
 جرد بواساة الباحثةالمصدر:  
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 الملخص: 3.5

في هذا اللصل مجموعة من الدراسات السابقة التي تعرضت إل  جوانب هذه  ةالباحث تتناول
 ةالباحث ت(. حيث استعرضالميزة التنافسية(، والتابع )القيادة االستراتيجيةاسة بمتغيريها المستقل )الدر 

التي تناولت واحد ، وفي الجزء الثاني الدراسات المتغيرين معاً في الجزء األول الدراسات التي تناولت 
سات أجنبية، وذلك بناءًا إل  دراسات فلساينية وعربية ودرا الدراسات، حيث تم تقسيم من المتغيرين

عل  مجتمع الدراسة، ومن ثم خصص محور للتعقيب عل  الدراسات السابقة وبيان أوجه االستلادة 
 واالخت   وما تميزت به هذه الدراسة.

القيادة االستراتيجية والميزة وبالر م من وجود العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوا 
العربية واألجنبية، إال أنه قلما ما وجد دراسات تجمع الموضوعين مع بعضهما،  ، في البيئاتالتنافسية

وقد تناولتها الدراسات السابقة من جوانب مختللة وحسب البيئة الموجودة فيها، ومن خ ل اا ا 
القيادة االستراتيجية وع قتها بالميزة التنافسية في وزارة أنها لم تتارق إل  موضوا  توجد ةالباحث

، وهذا ما تميزت به الدراسة الحالية، وهي األول  عل  حد علم الباحث التي ألوقا  والشئون الدينيةا
في قااا  زة، وأخيرًا يعرض الباحث اللجوة  وزارة األوقا  والشئون الدينيةتربا بين الموضوعين في 

 البحثية لهذه الدراسة.
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 مقدمة: 4.1
جراءاتهددا محددورًا رئيسدديًا يددتم مددن خ لدده إنجدداز الجانددب التابيقددي مددن  تعتبددر منهجيددة الدراسددة وا 
الدراسددة، وعددن اريقهددا يددتم الحصددول علدد  البيانددات المالوبددة إلجددراء التحليددل اإلحصددائي للتوصددل إلدد  

الدراسدة، وبالتدالي تحقدق األهددا   النتائج التي يتم تلسيرها فدي ضدوء أدبيدات الدراسدة المتعلقدة بموضدوا
 التي تسع  إل  تحقيقها.

فدي هدذا اللصدل وصدلًا لمدنهج الدراسدة ومجتمعهدا وعينتهدا، باإلضدافة إلد   ةالباحث حيث تناولت
 اسدددتعراض كمددا تضددمن .داة الدراسدددةأصدددق وثبددات  مددددى والتأكددد مددن ،أداة الدراسددة وخاددوات إعددددادها

ي اعتمدت عليها الباحثدة فدي تحليدل البياندات واسدتخ ص النتدائج، األساليب اإلحصائية المستخدمة والت
 وفيما يلي وص  لهذه اإلجراءات.

 :منهجية الدراسة  4.2

بناًء عل  ابيعة الدراسة واألهدا  التي تسع  لتحقيقها فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصلي 
وصدلًا دقيقدًا ويعبدر  يهاتم بو افهاساة الظااهرة كماا توجاد فاي الواقاع وراوالذي ي تمد ال  دالتحليلي، 

عنهددا تعبيددرًا كيليددًا وكميددًا، كمددا ال يكتلددي هددذا المددنهج عنددد جمددع المعلومددات المتعلقددة بالظدداهرة مددن أجددل 
استقصاء مظاهرها وع قاتها المختللة، بل يتعداه إل  التحليل والربا والتلسير للوصول إل  استنتاجات 

 من رصيد المعرفة عن الموضوا. يبن  عليها التصور المقتر  بحيث يزيد

 مصدرين أساسيين للمعلومات: ةالباحث توقد استخدم

دراسة إل  مصادر معالجة اإلاار النظري للحيث اتجهت الباحثة في  ة:المصادر الثانوي .1
واألجنبية ذات الع قة والمنشورات والدوريات  والتي تتمثل في المراجع العربية البيانات الثانوية
التي تناولت موضوا الدراسة، والبحث  األبحاث والدراسات السابقة التقارير والمقاالت و

 . والماالعة في مواقع اإلنترنت المختللة
جمع البيانات  لجأت الباحثة إل  دراسةلجة الجوانب التحليلية لموضوا اللمعا لية:المصادر األو  .2

ب ت للحصول عل  بعض وعقد بعض المقاللدراسة، خ ل استبانة كأداة رئيسية األولية من
 صممت خصيصًا لهذا الغرض.التي  االجابات و االستلسار حول نتائج االستبانات
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 :تمع الدراسةمج 4.3
اإلداريين أصحاب المناصب اإلشرافية في وزارة األوقا  العاملين  يتكون مجتمع الدراسة من

كما هو موض  في الجدول  ،فرداً ( 123، والباله عددهم )والشئون الدينية )رئيس شعبة فما فوق(
 :(، بحسب شؤون الموظلين في الوزارة1.4رقم )

 (4.1جدول رقم )
 اإلداريين في وزارة األوقاف والشئون الدينيةتوزيع 

 

 
 

 

 

 

 (2017لعام شؤون الموظلين في الوزارة)المصدر/ 

بتوزيدع  ةالباحثد ت( فردًا، وقدد قامد121وقد بله حجم العينة المالوبة أل راض الدراسة الحالية )
( اسددتبيانًا ، وتددم االعتمدداد علدد  أسددلوب المسدد  الشددامل، حيددث أخددذ باالعتبددار عنددد توزيددع العينددة 121)

 االسدتبانات ( اسدتبيانة بعدد اسدتبعاد101ناصب العليدا داخدل الدوزارة، تدم اسدترداد )الموظلين أصحاب الم
 غير المكتملة.ال

 :أداة االستبانة 4.5
 تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة مدن أجدل الحصدول علد  البياندات األوليدة والثانويدة ال زمدة

التددي  مددع ابيعددة مثددل هددذه الدراسددات السددتكمال الجانددب العملددي والتابيقددي للدراسددة، وهددي أداة تتناسددب
تحقيدق الميدزة دور القيادة االسدتراتيجية فدي   تعمل عل  قياس ما صممت من أجله االستبانة وهي قياس

 . في وزارة األوقا  والشئون الدينية التنافسية

 

 اجمالي الموظفين المسمى الوظيفي م
 1 وكيل 1
 11 مدير عام ونائب مدير عام 2
 35 مدير دائرة 3
 55 رئيس قسم 4
 21 رئيس شعبة 5

 123 مالياإلج
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 :تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين

 –المسدددم  الدددوظيلي  –الجدددنس سدددتجيب )وهدددو عبدددارة عدددن البياندددات الشخصدددية عدددن الم :القســـم األول
 .عدد سنوات الخدمة ( –المؤهل العلمي  

 ( فقرة مقسمة لجزئين:11)وهو عبارة عن محاور الدراسة، ويتكون من  :القسم الثاني

 ( فقرة من خمس أبعاد:21الجزء األول/ ممارسات القيادة االستراتيجية ويتكون من )

 ( فقرات.1جي ويتكون من )البعد األول: تحديد التوجه االستراتي

 ( فقرات.1البعد الثاني: استثمار القدرات التنافسية والحلاظ عليها ويتكون من )

 ( فقرات.1البعد الثالث: تاوير رأس المال البشري ويتكون من )

 ( فقرات.1البعد الرابع: دعم وتاوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ قية ويتكون من )

 ( فقرات.1تنليذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة ويتكون من )البعد الخامس: 

 ( فقرة.11الجزء الثاني/ الميزة التنافسية ويتكون من )

                 لقيدددددددددداس اسددددددددددتجابات المبحددددددددددوثين للقددددددددددرات االسدددددددددددتبيان(  10 – 1) تددددددددددم اسددددددددددتخدام التدددددددددددرج
 (:4.2) حسب جدول رقم

 ( درجات مقياس استجابات المبحوثين4.2جدول رقم )

 موافقة عالية جداا       موافقة متدنية جداا  االستجابة
 10 1 1 7 1 1 1 1 2 1 الدرجة

دل علد  الموافقددة  10جابددة مدن ل سددتجابة، وكلمدا اقتربدت اإل( 10 - 1)اختدار الباحدث التددرج 
 %.10عل  ما ورد في اللقرة المعنية وكل تدرج له وزن  اً نسبي العالية
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 :خطوات بناء االستبانة 4.6

 تحقيدق الميدزة التنافسدية دور القيدادة االسدتراتيجية فدي ب عدداد أداة الدراسدة لمعرفدة  ةالباحثد تامق
 :الخاوات التالية لبناء االستبانة ةالباحث ت، واتبعفي وزارة األوقا  والشئون الدينية 

 نهاسات السابقة ذات الصلة بموضوا الدراسة، واالستلادة مراالا ا عل  األدب اإلداري والدا .1

 .في بناء االستبانة وصيا ة فقراتها
 عددًا من أساتذة الجامعات الللساينية والمشرفين اإلداريين في تحديد أبعاد ةالباحث تاستشار  .2

 .االستبانة وفقراتها

 .تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة .1

 .تحديد اللقرات التي تقع تحت كل مجال .1

بداء الم حظاتعرض االستبانة عل  المشر  للن .1  .قاش وا 

 .تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من محورين أساسيين .1

 من المحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية واإلدارية( 10)تم عرض االستبانة عل   .7

 واإلحصائية في كل من الجامعات والمؤسسات الحكومية. 

 رات االستبانة من حيث الحذ  أو اإلضافةفي ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فق .1

 .( فقرة11)والتعديل، لتستقر االستبانة في صورتها النهائية عل  

 :االستبانة صدق 4.7

يقصددد بالصدددق شددمول االسددتبانة لكددل العناصددر التددي يجددب أن تدددخل فددي التحليددل مددن ناحيددة، 
مدددن يسدددتخدمها، كمدددا يقصدددد ووضدددو  فقراتهدددا وملرداتهدددا مدددن ناحيدددة ثانيدددة، بحيدددث تكدددون ملهومدددة لكدددل 

بالصدق أن أداة القياس تقيس ما وضعت لقياسه وال تقيس شيئًا آخدر، وتظعدد الدراسدة صدادقة إذا حدددت 
اختبددارات الصدددق  ةالباحثدد تمدددى صدد حية درجاتهددا، ومددن أجددل التحقددق مددن صدددق أداة الدراسددة، أجددر 

 التالية:

أداة الدراسددة فددي صددورتها األوليددة حيددث قددام الباحددث بعددرض  المحكمــين "الصــدق الظــاهري": رأي -1
مختصددددين فددددي مجددددال إدارة   2 ملحددددق  ( محكمدددداً 10علدددد  مجموعددددة مددددن المحكمددددين بلدددده عددددددهم )
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والددذين قدداموا بدددورهم بتقدديم النصدد  واإلرشدداد وتعددديل وحددذ  مددا يلددزم  األعمدال والجددودة واإلحصدداء،
 عل  فقرات االستبانة.

العبددارات لقيدداس مددا وضددعت  م ئمددةفددي مدددى  مددن المحكمددين إبددداء آرائهددم ةالباحثدد توقددد البدد
الددذي ينتمددي إليدده، ومدددى كلايددة  للبعدددألجلدده، ومدددى وضددو  صدديا ة العبددارات ومدددى مناسددبة كددل عبددارة 

العبارات لتغاية كل محور من محاور متغيرات الدراسدة األساسدية، هدذا باإلضدافة إلد  اقتدرا  مدا يرونده 
ت أو حذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكدذلك مناسبًا وضروريًا من تعديل صيا ة العبارا

إبدداء آرائهدم فيمددا يتعلدق بالبيانددات األوليدة )الخصدائص الشخصددية والوظيليدة المالوبددة مدن المبحددوثين(، 
وبددذلك خددرج االسددتبيان فددي صددورته النهائيددة. وتركددزت توجيهددات المحكمددين علدد  انتقدداد اددول االسددتبانة 

عددض العبددارات المتكددررة، كمددا أن بعددض المحكمددين نصددحوا بضددرورة تقلدديص حيددث كانددت تحتددوى علدد  ب
ضافة بعض العبارات إل  محاور أخرى. ،بعض العبارات من بعض المحاور  وا 

 صدق المقياس: -2

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة: .1

نتمي الذي ت البعديقصد بصدق االتساق الداخلي، مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع 
إليدده هددذه اللقددرة، حيددث تددم حسدداب االتسدداق الددداخلي للقددرات االسددتبانة علدد  عينددة الدراسددة االسددتا عية 

التابعدة  للبعددكدل فقدرة والدرجدة الكليدة  ن( ملردة، وذلك بحسداب معدام ت االرتبداا بدي10الباله حجمها )
 له عل  النحو التالي:
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 األول: دور القيادة االستراتيجيةالمحور  لجميع أبعادالداخلي  االتساق صدق .1

 لجميع أبعاد المحور األول: دور القيادة االستراتيجيةالداخلي االتساق صدق :(4.3جدول رقم )

معامل  عدد الفقرات المحاور .م
 الداللة االرتباط

 تحديد التوجه االستراتيجي – األول البعد .1
6 0.811 0.001 

 5 التنافسية والحلاظ عليهااستثمار القدرات  – الثاني البعد .2
0.910 0.001 

 5 تاوير رأي المال البشري – الثالث البعد .1
0.907 0.001 

1. 
دعدددددم وتادددددوير الثقافدددددة التنظيميدددددة بالممارسدددددات  – رابـــــعال البعـــــد

 األخ قية
5 

0.937 0.001 

 5  تنليذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة البعد الخامس: .1
0.848 0.001 

 

أبعدداد المجددال األول: دور القيددادة مددن  بعددد( معددام ت االرتبدداا بددين كددل 4.3دول رقددم )يبددين جدد
، والدذي يبدين أن معدام ت االرتبداا المبيندة دالدة عندد مسدتوى للمجدال األولالكلي  والمعدلاالستراتيجية 

 .(0.01حتمالية لكل فقرة أقل من )(، حيث أن القيمة اال0.01داللة )

 للبعد األول: تحديد التوجه االستراتيجيالداخلي  االتساق صدق  .1

 تحديد التوجه االستراتيجي: األول للبعدالداخلي االتساق صدق :(4.4جدول رقم )

معامل  الفقرات .م
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.796 توجد خاة استراتيجية لوزارة األوقا  واضحة ومكتوبة. .1

 0.001 0.815 تتوافر لدى الوزارة رؤية ورسالة معتمدة .2

 0.001 0.833 يوجد  ايات واهدا  استراتيجية محددة للوزارة .1

1. 
يتم تغاية كل من البيئة الداخلية والخارجية في التحليل البيئي قبل تصميم 

 االستراتيجية
0.768 0.001 

 0.001 0.700 توجد خاة تنليذية لتابيق استراتيجية وزارة األوقا  .1

 0.001 0.718 وزارة في تحسين أدائهاساهمت سياسات وخاا ال .1
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كل فقرات البعد األول تحديد التوجه االستراتيجي ( معام ت االرتباا بين 4.4يبين جدول رقم )
(، 0.01، والذي يبين أن معام ت االرتبداا المبيندة دالدة عندد مسدتوى داللدة )للبعد األولالكلي  والمعدل

  .(0.01من )حتمالية لكل فقرة أقل حيث أن القيمة اال

 للبعد الثاني: استثمار القدرات التنافسية والحفاظ عليهاالداخلي  االتساق صدق .2

 (4.5جدول رقم )
 استثمار القدرات التنافسية والحفاظ عليها: الثاني للبعدالداخلي االتساق صدق 

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.641 قا .تتوفر الموارد البشرية ال زمة في وزارة األو  .1

 0.001 0.853 تعمل الوزارة عل  استقااب الكلاءات والقدرات المتميزة. .2

 0.001 0.884 يتم تحليز العاملين داخل المنظمة بصورة دائمة. .1

 0.001 0.916 تعمل اإلدارة العليا عل  توجيه العاملين نحو التغيير. .1

حب مؤه ت علمية وخبرات مهنية تسع  الوزارة دومًا بأن يكون كادرها صا .1
 جيدة تت ءم مع حاجة الوزارة

0.879 0.001 

 

اسددددتثمار القدددددرات كددددل فقددددرات البعددددد الثدددداني ( معددددام ت االرتبدددداا بددددين 4.5يبددددين جدددددول رقددددم )
، والذي يبين أن معام ت االرتباا المبينة دالة عندد للبعد الثانيالكلي  والمعدل التنافسية والحلاظ عليها

 .(0.01حتمالية لكل فقرة أقل من )(، حيث أن القيمة اال0.01داللة )مستوى 

 للبعد الثالث: تطوير رأس المال البشريالداخلي  االتساق صدق  .3

 للبعد الثالث: تطوير رأس المال البشريالداخلي االتساق صدق  (4.6)جدول رقم 

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.924 ت موظليها بشكل مستمر.تهتم الوزارة بتاوير مهارا .1

 0.001 0.842 يتم تنظيم دورات تدريبية وفق االحتياجات التدريبية للعاملين. .2

1. 
تمتلك القيادات خبرات كثيرة ومتنوعة تستايع من خ لها تاوير الكادر 

 الوظيلي.
0.905 0.001 

 0.001 0.901 تهتم القيادات بالعمل الجماعي من خ ل تكوين فرق عمل. .1

 0.001 0.905 تعمل الوزارة عل  صناعة قادة مستقبليين داخلها. .1



  

93 
 

 

لبعدددد الثالدددث: تادددوير رأس المدددال كدددل فقدددرات ا( معدددام ت االرتبددداا بدددين 4.6يبدددين جددددول رقدددم )
، والدذي يبدين أن معدام ت االرتبداا المبيندة دالدة عندد مسدتوى داللدة للبعدد الثالدثالكلدي  والمعدل البشري

 .(0.01حتمالية لكل فقرة أقل من )، حيث أن القيمة اال(0.01)

 للبعد الرابع: دعم وتطوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقيةالداخلي  االتساق صدق .4

 الداخلي للبعد الرابع: دعم وتطوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقيةاالتساق صدق  (4.7جدول رقم )

 المحاور .م
معامل 

 الداللة باطاالرت

 0.001 0.861 تعمل القيادة عل  تحسين مستوى األداء بصورة مستمرة. .1

 0.001 0.898 يتم تشجيع العاملين في الوزارة عند أدائهم المتميز للعمل. .2

1. 
تعمل اإلدارة العليا عل  تنمية الرقابة الذاتية واإلحساس بالمسئولية لدى 

 العاملين
0.881 0.001 

 0.001 0.792 لاظ عل  المعايير األخ قية خ ل العمل داخل الوزارة.يتم الح .1

 0.001 0.761 تلصل اإلدارة العليا بالوزارة بين العمل والع قات الشخصية .1

 

دعدددم وتادددوير الثقافدددة الرابددع لبعدددد كددل فقدددرات ا( معددام ت االرتبددداا بدددين 4.7يبددين جددددول رقدددم )
، والدذي يبدين أن معدام ت االرتبداا المبيندة للبعدد الرابدعالكلدي  عدلوالم التنظيمية بالممارسات األخ قية

 .(0.01حتمالية لكل فقرة أقل من )(، حيث أن القيمة اال0.01دالة عند مستوى داللة )

 للبعد الخامس: تنفيذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنةالداخلي  االتساق صدق. 1

 الخامس: تنفيذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة الداخلي للبعداالتساق صدق  (4.8جدول رقم )

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.804 توجد رقابة إدارية ومالية داخل الوزارة. .1

 0.001 0.826 توجد آليات واضحة للرقابة داخل وزارة األوقا . .2

 0.001 0.902 ألداء العمل. يتم الموازنة بين االهتمام بالرقابة واالستق لية ال زمة .1

 0.001 0.924 يتم تنمية الرقابة الذاتية للعاملين في الوزارة. .1

 0.001 0.847 تتنوا األساليب التي يتم استخدامها في الرقابة اإلدارية. .1
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تنليددذ نظددم الرقابددة : الخددامسلبعددد كددل فقددرات ا( معددام ت االرتبدداا بددين 4.8يبددين جدددول رقددم )
، والددذي يبددين أن معددام ت االرتبدداا المبينددة دالددة عنددد للبعددد الخددامسالكلددي  والمعدددل متوازنددةالتنظيميددة ال

 .(0.01حتمالية لكل فقرة أقل من )(، حيث أن القيمة اال0.01مستوى داللة )

 للمجال الثاني: الميزة التنافسيةالداخلي االتساق صدق . 2

 ي: الميزة التنافسيةللمجال الثانالداخلي االتساق صدق  :(4.9جدول رقم )

معامل  المحاور .م
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.795 تعتمد الوزارة سياسة واضحة حول الجودة ومحددة بأهدا  معينة. .1

 0.001 0.880 تقوم الوزارة بتاوير وتجديد أساليبها في تقديم الخدمات. .2

 0.001 0.855 للجمهور.تقوم الوزارة بمتابعة ومراقبة الخدمات التي يتم تقديمها  .1

 0.001 0.877 تلجأ الوزارة إل  أساليب وأدوات عملية لقرض تحسين الجودة. .1

 0.001 0.886 تقوم الوزارة بصقل مواهب العاملين بشكل يليق بجودة الحياة الوظيلية. .1

 0.001 0.899 تهتم الوزارة بتعزيز االنتماء الوظيلي لدى العاملين داخل الوزارة .1

 0.001 0.781 تعمل الوزارة عل  االهتمام بالجانب التكنولوجي ومواكبة التاور .7

 0.001 0.895 تقدم الوزارة برامج تدريبية لرفع مستوى الجودة لدى موظليها .1

 0.001 0.861 تعمل عل  إيجاد حلول مناسبة لمشك ت العاملين ومتابعة احتياجاتهم .1

10. 
ت المقدمة للمجتمع المحلي وتعمل عل  تاويرها تهتم الوزارة بجودة الخدما

 باستمرار
0.845 0.001 

 0.001 0.846 يوجد تنوا وتميز في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة .11

 0.001 0.771 تعمل الوزارة عل  تقديم خدمات متميزة بأقل التكالي  .12

 0.001 0.797 توجد سرعة في تقديم الخدمات داخل الوزارة .11

 0.001 0.707 يوجد صندوق شكاوى داخل الوزارة لتجنب اإلشكاليات من المجتمع المحلي .11

 0.001 0.811 تهتم الوزارة بتلويض الموظلين في بعض المهمات وصً  بهم ال  التمكين .11
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الكلددي  والمعددلالمجدال الثداني: الميدزة التنافسدية ( معدام ت االرتبداا بدين 4.9يبدين جددول رقدم )
(، حيددث أن 0.01، والددذي يبددين أن معددام ت االرتبدداا المبينددة دالددة عنددد مسددتوى داللددة )جددال الثددانيللم

 .(0.01حتمالية لكل فقرة أقل من )القيمة اال
 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  4.8

يقصد بثبات االستبانة أن تعاي هذه االستبانة نلس النتيجة لو تم إعادة توزيدع االسدتبانة أكثدر 
مدددن مدددرة تحدددت نلدددس الظدددرو  والشدددروا، أو بعبدددارة أخدددرى يعندددي االسدددتقرار فدددي نتدددائج االسدددتبانة وعددددم 
تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها عل  األفراد عدة مرات خ ل فترات زمنية معينة، وللتحقق 

يقتين همدددا: مدددن ثبدددات اسدددتبانة الدراسدددة أجريدددت خادددوات الثبدددات علددد  العيندددة االسدددتا عية نلسدددها بادددر 
 التجزئة النصلية ومعامل أللا كرونباخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

تم إيجاد معامل ارتباا بيرسون بين معدل األسئلة اللردية الرتبة ومعدل األسدئلة الزوجيدة الرتبدة 
ن للتصددددحي  لكددددل بعددددد وقددددد تددددم تصددددحي  معددددام ت االرتبدددداا باسددددتخدام معامددددل ارتبدددداا سددددبيرمان بددددراو 

(Spearman-Brown Coefficient :حسب المعادلة التالية ) 

1 معامل الثبات =

2

ر

ر

( يبين أن هناك 1وقد بين جدول رقم ) ،معامل االرتباا (ر)حيث  
 عل  استخدام االستبانة بكل امأنينة. ةمما يامئن الباحث ،معامل ثبات كبير نسبيًا للقرات االستبيان

أن  ية لقياس الثبات وقد بينونباخ لقياس ثبات االستبانة كاريقة ثاناستخدم اريقة أللا كر كما و 
 عل  استخدام االستبانة بكل امأنينة.  ةمعام ت الثبات مرتلعة مما يامئن الباحث
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 و كرونباخ ألفا يوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( :(4.10جدول رقم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

بيرمان س
 براون

 0.954 0.974 26 دور القيادة االستراتيجية .1

 0.769 0.863 6 تحديد التوجه االستراتيجي 1.1

 0.879 0.890 5 استثمار القدرات التنافسية والحلاظ عليها 1.2

 0.901 0.939 5 تاوير رأي المال البشري 1.1

 0.834 0.895 5 دعم وتاوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ قية 1.1

 0.881 0.911 5   تنليذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة 1.1

 0.930 0.968 15  الميزة التنافسية .2

من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة الدراسة )االستبانة( صدادقة فدي قيداس مدا  ةستخلص الباحثوت
هددا لتكددون أداة قيدداس مناسددبة وفاعلددة لهددذه وضددعت لقياسدده، كمددا أنهددا ثابتددة بدرجددة عاليددة جدددًا، مددا يؤهل

 . الدراسة ويمكن تابيقها بثقة، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية
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 :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 4.9

 (((Sample K-S -1سدمرنو  –يركز هدذا المبحدث علد  نتدائج اسدتخدام اختبدار)كولمجرو  

بيعددي مددن عدمدده، باإلضددافة إلدد  ذلددك سدديتم تحليددل اسددتجابات أفددراد لمعرفددة أن البيانددات تتبددع التوزيددع الا

بعرض وتحليل اإلجابات عن كل  ةقوم الباحثتت الدراسة المستقلة والتابعة، وسعينة الدراسة نحو متغيرا

متغيددر علدد  حدددة، للوصددول إلدد  اسددتنتاجات تددرتبا بدده، ثددم سدديتم تلسددير تلددك النتددائج، وذلددك بعددد عددرض 

 لتي توض  نتائج االختبارات.الجداول اإلحصائية ا

 ((:(Sample K-S -1سمرنوف –اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف -1

((لمعرفة هل تتبع البيانات (Sample K-S -1سمرنو  –اختبار )كولمجرو   ةالباحثت استخدم
 التوزيع الابيعي أم ال؟ وهو اختبار ضروري في حالة اختبار اللرضيات ألن معظم االختبارات

  المعلمية تشترا أن يكون توزيع البيانات ابيعيًا.

 (4.11جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي يوضح اختبار التوزيع 

 Z قيمة عدد الفقرات المجاالت م
القيمة 
 االحتمالية

 0.080 0.081 26 دور القيادة االستراتيجية .1

 0.200 0.062 6 تحديد التوجه االستراتيجي

 0.100 0.085 5 استثمار القدرات التنافسية والحلاظ عليها

 0.103 0.095 5 تاوير رأي المال البشري

 0.102 0.084 5 دعم وتاوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ قية

 0.089 0.059 5 تنليذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة

 0.210 0.072 15  الميزة التنافسية .2
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ور أكبدر مدن امحالمة االحتمالية لكل ( نتائج االختبار، حيث أن القي4.11دول رقم )يوض  الج

0.01 (05.0.sig وهددددددذا يدددددددل علدددددد  أن البيانددددددات تتبددددددع التوزيددددددع الابيعددددددي ويجددددددب اسددددددتخدام ،)

 االختبارات المعلمية.
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 :الملخص 4.10

جراءاتها، وأشا ةالباحث تاستعرض إل  اعتماد  ةالباحث تر في هذا اللصل منهجية الدراسة وا 
المنهج الوصلي التحليلي ألنه أكثر المناهج استخدامًا في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية، 

كما أوضحت الباحثة المصادر التي استخدمتها في الدراسة بنوعيها  كثرها مناسبة لموضوا الدراسة.أو 
اإلداريين العاملين في وزارة األوقا  والشئون الثانوية واألولية. واستعرضت مجتمع الدراسة المكون من 

( 121( ملردة، حيث تم توزيع )121( ملردة، وتكونت عينة الدراسة من )121الدينية والباله عددهم )
( استبانة. وأوضحت الباحثة 101استبانة عل  أفراد مجتمع الدراسة بشكل عشوائي وتم استرداد )

ة بشكلها النهائي، ومن ثم اوضحت الارق التي تم استخدامها الخاوات التي اتبعتها إلعداد االستبان
للتحقق من صدق وثبات االستبانة، وفي الختام تم عرض األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه 

 الدراسة.
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 :مقدمة 5.1
 ومناقشة األسئلة واختبار فرضيات يحتوي هذا اللصل عل  عرض لتحليل البيانات

الدراسة، وذلك من خ ل اإلجابة عل  أسئلة الدراسة واستعراض النتائج، والتي تم التوصل إليها 
من خ ل تحليل فقرات االستبانة، وذلك بعد اجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات التي تم 

دام أداة الدراسة  االستبانة  وتحليلها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات تجميعها باستخ
(SPSS.للحصول عل  نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا اللصل ) 

 المحك المعتمد في الدراسة: 5.2
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة، فقد تم تحديد اول الخ يا ) وهو يمثل المتوسا 

لحسابي للقرات ومجاالت االستبيان( في المقياس من خ ل حساب المدى بين درجات المقياس ا
وبالتالي نحصل عل  اول  10( ومن ثم تقسيمه عل  عدد مستويات الحكم وهو 9=10-1)

(، وبعد ذلك تم اضافة هذه القيمة إل  أقل قيمة في المقياس )بداية 1.8=9/5الخلية أي )
صحي (، وذلك لتحديد الحد األعل  لهذه الخلية، وهكذا أصب  اول الخ يا المقياس هي الواحد ال

 كما هو موض  في الجدول التالي: 
 (5.1جدول رقم )

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة
 درجة الموافقة الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 منخلضة جداً  %28 –% 10من  2.8 – 1من 
 منخلضة %46 –% 28أكبر من  4.6 – 2.8أكبر من 
 متوساة %64 –% 46أكبر من  6.4 – 4.6أكبر من 
 كبيرة %82 –% 64اكبر من  8.2 – 6.4اكبر من 
 كبيرة جداً  %100 –% 82أكبر من  10 – 8.2أكبر من 

لتلسير نتائج الدراسة والحكم عل  مستوى االستجابة، اعتمدت الباحثة عل  ترتيب 
ت ل ستبيان ومستوى اللقرات في كل مجال، وقد المتوساات الحسابية عل  مستوى المجاال

 حددت الباحثة درجة الموافقة حسب المحك المعتمد في الدراسة.
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 البيانات الشخصية:تحليل  5.3

 (5.2جدول رقم )

 البيانات الشخصية

 النسبة العدد البيان م.
 الجنس .1

 91.3 94 ذكر
 8.7 9 أنث 

 100.0 103 المجموع
 افيالمسمى اإلشر  .2

 8.7 9 ونائب مدير عام مدير عام
 25.2 26 مدير دائرة
 50.5 52 رئيس قسم
 15.5 16 رئيس شعبة
 100.0 103 المجموع

 المؤهل العلمي .1
 3.9 4 دبلوم متوسا
 59.2 61 بكالوريوس
 36.9 38 دراسات عليا
 100.0 103 المجموع

 سنوات الخبرة .1
 11.7 12 سنوات 1أقل من 

 28.2 29 سنوات 10  ال 1من 
 20.4 21 سنة 11ال   11من 

 39.8 41 سنة 11أكثر من 
 100.0 103 المجموع
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% كددانوا 1.7% مددن المسددتجيبين كددانوا مددن الددذكور بينمددا 11.1( يوضدد  أن مددا نسددبته 5.2جدددول )
%، وقدد 10.1من اإلناث، شكلت نسبة المستجيبين من رؤساء األقسام النسبة األعل  حيدث بلغدت 

%. هذا 11.1% بينما حملة الدراسات العليا 11.2ت نسبة حملة البكالوريوس من المستجيبين شكل
 %.10.0سنة ما يقارب  11وشكلت نسبة الذين تنحصر سنوات الخبرة لديهم أكثر من 

ويمكددن القددول بددأن هددذه النتددائج تظهددر واقددع وزارة األوقددا  والشددئون الدينيددة حيددث أن عدددد العدداملين 
لوزارة يلوق عدد اإلناث بكثير، والسبب في ذلدك هدو أن جميدع الددوائر العاملدة داخدل الذكور داخل ا

الددوزارة يعمددل بهددا ذكددور، مددا عدددا دائددرة العمددل النسددائي هددي فقددا المقتصددرة علدد  اإلندداث، كمددا وقددد 
وضحت النتائج أن أعل  نسبة للمستجيبين كانت من رؤساء األقسام وهذا يشكل س مة العمل من 

داد العاملين تزداد كلما كان المسم  الوظيلي متدني، أما في النتائج التي تحدثت عدن خ ل أن أع
المؤهدل العلمددي فقددد أظهددرت النتدائج أندده توجددد نسددبة جيدددة ألصدحاب الدراسددات العليددا فددي المناصددب 
 اإلشرافية وهذه ميزة تحسب للوزارة، وأخيرًا النتائج التي أظهرت أن عدد سدنوات الخبدرة للدذين خددموا

%، وهددذا بسددبب االنقسددام السياسددي الددذي حدددث وأدى إلدد  اسددتنكا  10سددنة كانددت  11أكثددر مددن 
 الكثير من العاملين في الوزارة ومن أصحاب المناصب اإلشرافية.

 تحليل فقرات االستبانة: 5.4

لتحليل فقرات االستبانة، (One Sample T test)للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار 
كبر أالمحسوبة  tافقون عل  محتواها إذا كانت قيمةايجابية بمعن  أن أفراد العينة يو  اللقرة عتبروت

كبر أوالوزن النسبي  0.05قل من أ القيمة االحتمالية)أو 1.97 والتي تساوي  الجدولية tمن قيمة 
  t افقون عل  محتواها إذا كانت قيمةاللقرة سلبية بمعن  أن أفراد العينة ال يو  عتبر%(، وت60من 

 0.05قل من أ االحتماليةالقيمة )أو  1.97الجدولية والتي تساوي tالمحسوبة أصغر من قيمة 
لها  القيمة االحتمالية%(، وتكون آراء العينة في اللقرة محايدة إذا كان 60قل من أوالوزن النسبي 

 (.0.05) كبر منأ
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 ربط الدراسات السابقة بالدراسة الحالية: 5.5
 (5.3جدول رقم )

 مع الدراسات السابقة القيادة االستراتيجية والميزة التنافسية ممارساتاتفاق واختالف نتائج          
ممارسات القيادة 

 االسرتاتيجية

درجة 

 املوافقة

الدراسات السابقة اليت اتفقت 

 نتائجها مع نتائج هذه الدراسة

الدراسات السابقة اليت اختلفت 

 نتائجها مع نتائج هذه الدراسة

 كبيرة تحديد التوجه االستراتيجي
(2009(،)المبيضين:2014)باديس:

)المصري:(،2016،)أبوسلاان:
2015( ،)Lear:2012.) 

(، 2014حجير:(،)أبو 2015)صال :
 (.2014)عبده:

استثمار القدرات التنافسية 
 والحلاظ عليها

 متوساة
(، 2014)أبوحجير:(،2015)صال :

 (.2014)عبده:

اان:سل)أبو (،2009)المبيضين:
(، 2015(، )المصري:2016
(Lear:2012.) 

 متوساة تاوير رأس المال البشري
 (،2015(، )صال :2014)باديس:

 (.2014(، )عبده:2014)أبوحجير:

 )صال :(،2009)المبيضين:
(، 2014(،)أبو حجير:2015

 (.2014)عبده:

دعم وتاوير الثقافة 
 التنظيمية

 كبيرة
،2016(،)أبوسلاان:2014)باديس:
 (.Lear:2012)(،2015:)المصري

 )صال :(،2009)المبيضين:
(، 2014(، )أبوحجير:2015

 (.2014)عبده:

تنليذ نظم الرقابة 
 التنظيمية المتوازنة

 كبيرة
)المصري:(،2016)أبوسلاان:
2015( ،)Lear:2012.) 

 )صال :(،2009)المبيضين:
(، 2014(، )أبوحجير:2015

 (.2014)عبده:

 متوساة الميزة التنافسية

 (،2010)الزعانين:(،2014افي:)الح
)الحسيني (،2013)بن الدين:

 (،2013وآخرون:
(Mundra and other:2011) 

 )المبيضين:(،2014)باديس:
 (،2016)كحيل:(،2009

 (.2014)عبدالغلور:

 باالعتماد عل  الدراسات السابقة ةر/ جرد بواساة الباحثالمصد
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 االستراتيجيةالمجال األول: دور القيادة تحليل فقرات  5.6

 تحديد التوجه االستراتيجياألول:  البعدتحليل فقرات  أوالا:
    

والذي يبين آراء أفراد  5.4للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 تحديد التوجه االستراتيجيالبعد األول  في فقراتعينة الدراسة 

 ألول:  حديد التوجه االستةا ي يا البعدلفقةات   حليل (5.4جدول رقم )
الوسط  البيان م.

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

توجد خاة استراتيجية لوزارة األوقا  واضحة  .1
 ومكتوبة.

7.8 78.2 1.9 2.7 0.000 3 

 1 0.000 3.0 1.7 81.2 8.1 تتوافر لدب الوزارة رؤية ورسالة معتمدة .2

يوجد  ايات واهدا  استراتيجية محددة  .3
 للوزارة

8.0 79.8 1.6 3.2 0.000 2 

يتم تغاية كل من البيئة الداخلية والخارجية  .4
 في التحليل البيئي قبل تصميم االستراتيجية

6.6 65.9 1.8 3.0 0.000 5 

توجد خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية وزارة  .5
 األوقاف

6.1 61.3 2.0 2.7 0.000 6 

ساهمت سياسات وخاا الوزارة في تحسين  .6
 أدائها

7.0 69.6 2.0 2.7 0.000 4 

  0.000 8.8 14.2 72.3 7.2 جميع الفقرات 

 
 "تحديد التوجه االستراتيجيأن الوزن النسبي البعد األول  تبين النتائج ( 5.4من خ ل جدول )

و كانت القيمة  (%60.0) ( أي أكبر من6دد )االفتراضية العالقيمة وهو أكبر من  (72.3%)
 البعدعل  هذا  المبحوثينهذا يعني أن استجابات ( و 0.05)( و هي أقل من 0.000االحتمالية )

المرتبة في   تتوافر لدب الوزارة رؤية ورسالة معتمدة  ( 2جاءت اللقرة )وقد , بدرجة كبيرةكانت 
( 6وهو أكبر من العدد ) (%81.2)لوزن النسبي بله ا حيث ،البعداألول  في ترتيب فقرات هذا 

مما يدل  (0.05) من أقلوهي  (0.000)والقيمة االحتمالية تساوي  ،%(60.0أي أكبر من )
اآلراء كانت في هذه اللقرة إيجابيًا حسب المبحوثين. بينما كانت أضع  اللقرات اللقرة ن أعل  

  حيث بله الوزن النسبي ارة األوقافتوجد خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية وز  ( وهي  5)
% والقيمة االحتمالية لللقرة بلغت 60.0( أي أقل من 6%( وهي أكبر من العدد )61.3)
 . بدرجة متوساةاآلراء في هذه اللقرة كانت ن أمما يدل عل  ( 0.05( وهي أقل من )0.001)
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عينة عل  فقرات هذا عام يمكن القول أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد ال بشكلٍ 
وزارة األوقا  والشئون الدينية بالتوجه ذلك إل  اهتمام اإلدارة العليا في  ةعزو الباحثالبعد. وت

وضع رؤية ورسالة محددة للوزارة، مع تحديد الغايات واألهدا  التي وذلك من خ ل  االستراتيجي
ن القول بأن سبب الضع  في ترجو الوزارة الوصول إليها من خ ل الخاة االستراتيجية، ويمك

وجود خاة تنليذية لتابيق استراتيجية الوزارة هو أن الذين يشاركون في صناعتها مدراء عامون 
 فما فوق ومعظمهم ال يعملون عل  إشراك الموظلين لديهم في إعداد الخاا واختيارها.

لة معتمدة وكيل وزارة األوقا  من خ ل )مقابلة( فقد أكد عل  وجود رؤية ورساوأفاد 
  أن توجد خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية وزارة األوقاف لدى الوزارة، وقد وض  سبب ضع   

الواقع  ير منتظم، واإلمكانات  ير متوفرة لتحقيق األهدا  المرجوة، كما أن يوجد معيقات مثل 
ي الجزائر مليون دوالر ف 5عدم وجود ع قات خارجية للوزارة، وقد تحدث بأنه مرصود للوزارة 

ولكن لم تستاع الوزارة االستلادة منها لعدم وود حساب رسمي يتبع للحكومة، ويعزو الصيلي 
 كافة المعيقات إل  المشكلة السياسية القائمة إل  اآلن في قااا  زة.

وقد أوض  أيضًا المدير العام للسياسات والتخايا بأن الوزارة تعمل عل  تشكيل لجنة 
 الستراتيجية ومن ثم وضع الموظلين في صورة الخاة.خاصة لمتابعة الخاة ا

 (،2009(، ودراسة )المبيضين:2014)باديس:واتلقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
. حيث أكدت (.Lear:2012(، ودراسة )2015(، ودراسة )المصري:2016ودراسة )أبوسلاان:

التوجه بيرة، ويدل ذلك عل  أهمية بدرجة ك مستوى تحديد التوجه االستراتيجي كان مرتلعاً أن 
األفراد يساهم في تحسين مركز  ، وتوفر هذه الخاصية لدىالحكوميةفي المنظمات  االستراتيجي

 المنظمات، ويحقق ميزة تنافسية.
(، 2014)أبو حجير: (، ودراسة2015واختللت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )صال :

ن مستوى التوجه االستراتيجي كان متوساًا ويعزى ذلك إل  ، حيث أكدت أ(2014)عبده:ودراسة 
نما وآلية عمل القيادة المسئولة عن التوجه االستراتيجي ألن الدراسات قد ابقت عل  وزارة 

 الصحة ومؤسسات حكومية
 :البعد الثاني: استثمار القدرات التنافسية والحفاظ عليهاتحليل فقرات  ثانياا: 

    

والذي يبين آراء أفراد  5.5للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 استثمار القدرات التنافسية والحلاظ عليها البعد الثاني في فقراتعينة الدراسة 
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 استثمار القدرات التنافسية والحفاظ عليها الثاني: البعدلفقرات  تحليل (5.5جدول رقم )
الوسط  البيان م.

 الحسابي
 الوزن
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

تتوفر الموارد البشرية الالزمة في وزارة  .1
 األوقاف.

7.4 74.4 1.5 3.5 0.000 1 

تعمل الوزارة عل  استقااب الكلاءات والقدرات  .2
 المتميزة.

6.6 65.8 1.9 2.9 0.000 2 

ورة يتم تحفيز العاملين داخل المنظمة بص .3
 دائمة.

5.3 53.1 2.2 2.6 0.000 5 

تعمل اإلدارة العليا عل  توجيه العاملين نحو  .4
 التغيير.

6.0 59.9 2.2 2.5 0.000 4 

تسع  الوزارة دومًا بأن يكون كادرها صاحب  .5
مؤه ت علمية وخبرات مهنية جيدة تت ءم مع 

 حاجة الوزارة

6.4 64.1 2.3 2.4 0.000 3 

  0.000 19.7 17.2 63.3 6.3 جميع الفقرات 

استثمار القدرات التنافسية  أن الوزن النسبي للبعد الثاني  تبين النتائج ( 5.5من خ ل جدول )
كانت % و 60.0( أي أكبر من 6العدد ) القيمة الملترضةوهي أكبر  (%63.3) "والحفاظ عليها

عل  هذا  المبحوثينجابات هذا يعني أن است( و 0.05)من  أقلهي ( و 0.000القيمة االحتمالية )
تتوفر الموارد البشرية الالزمة في وزارة   ( 1جاءت اللقرة )وقد , بدرجة متوساةكانت  البعد

وهو  (%74.4)بله الوزن النسبي  حيث ،البعدالمرتبة األول  في ترتيب فقرات هذا في   األوقاف
 من أقلوهي  ،(0.000)وي والقيمة االحتمالية تسا ،%(60.0( أي أكبر من )6أكبر من العدد )

حسب المبحوثين، بينما كانت  بدرجة كبيرةاآلراء كانت في هذه اللقرة ن أمما يدل عل   (0.05)
  بوزن نسبي يتم تحفيز العاملين داخل المنظمة بصورة دائمة ( وهي  3أضع  اللقرات اللقرة )

( 0.05وهي أقل من )( 0.000% والقيمة االحتمالية لللقرة بلغت )60.0% وهي أقل من 53.1
 .بدرجة متوساةآراء المبحوثين عل  هذه اللقرة كانت ن أمما يدل عل  

وتعزو الباحثة ذلك إل  أن الموارد البشرية المتوافرة في الوزارة تعمل عل  سد كافة الشوا ر داخل 
ارد البشرية الوزارة لتسيير العمل بكلاءة وجودة عالية، ولكن تحتاج الوزارة إل  دعم الهيكلية بالمو 

لتخصيص المهام الوظيلية، أما ما يخص تحليز الموظلين داخل الوزارة فيمكن القول بأن 
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الموظ  في الوقت الراهن  ير قادر عل  تحصيل استحقاقه األساسي )الراتب( فكي  ستكون 
 الوزارة قادرة عل  تحليزه بصورة دائمة.

( بين بأن الموارد البشرية المتواجدة في الوزارة وكيل وزارة األوقا  والشئون الدينية )مقابلةوأفاد 
لديها كلاءة ومهنية عالية في العمل حيث أنها قادرة عل  سد كافة الشوا ر المتواجدة في الوزارة 
من خ ل مضاعلة جهدها، وتحدث حول تحليز الموظلين بأن اإلمكانات المتاحة حاليًا داخل 

رة دائمة ولكنها تعمل عل  بذل جهد لتحليز الموظ  الوزارة  ير قادرة عل  تحليز الموظ  بصو 
 باإلمكانات المتاحة وحسب قدراتها.

المدير العام للسياسات والتخايا خ ل )مقابلة( بأن التحليز داخل وزارة األوقا   وقد تحدث
متقدم عن الوزارات األخرى، ولكن الوضع الراهن يمنع من تواجد تحليز بصورة مستمرة، كما وأكد 

شان أن التحليز ليس بالضرورة أن يكون مالي ولكن أيضًا معنوي من أجل إشعار الموظ  الده
باهتمام الوزارة به، وقد أكد أيضًا بأن المعظم ال يقتنع إال بالتحليز المالي وهذا التحليز  ير 

 متوافر بصورة مستمرة بسبب األوضاا الراهنة.

(، 2014)أبوحجير:ودراسة  (،2015ل :)صا واتلقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
بأن مستوى استثمار القدرات التنافسية والحلاظ عليه كان متوساًا، وتعزو  (2014)عبده:ودراسة 

الباحثة ذلك إل  عدم القدرة عل  استقااب الكلاءات والقدرات المتميزة، وعدم القدرة عل  تحليز 
 .العاملين داخل المنظمة بصورة مستمرة

)أبو (، ودراسة 2009النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )المبيضين: واختللت هذه
ويعزى ذلك إل  اخت    (Lear:2012)ودراسة (، 2015)المصري:ودراسة (، 2016سلاان:

العينة التي ابقت عليها واخت   البيئة التي ابقت عليها الدراسات السابقة المذكورة والتي ال 
 .تت ئم مع الدراسة الحالية

 
 
 
 
 



  

109 
 

 :البعد الثالث: تطوير رأس المال البشريتحليل فقرات ثالثاا: 
    

والذي يبين آراء أفراد  5.6للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 .تاوير رأس المال البشريالبعد الثالث  في فقراتعينة الدراسة 

 (5.6جدول رقم )
 ر رأس المال البشريتطوي :الثالث البعدلفقرات  تحليل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

تهتم الوزارة بتاوير مهارات موظليها بشكل  .1
 مستمر.

6.5 64.8 2.1 2.6 0.000 2 

يتم تنظيم دورات تدريبية وفق االحتياجات  .2
 التدريبية للعاملين.

7.0 69.5 1.8 3.0 0.000 1 

تمتلك القيادات خبرات كثيرة ومتنوعة تستايع  .3
 من خ لها تاوير الكادر الوظيلي.

6.4 64.3 2.0 2.7 0.000 3 

تهتم القيادات بالعمل الجماعي من خ ل  .4
 تكوين فرق عمل.

6.4 63.6 2.2 2.5 0.000 4 

تعمل الوزارة عل  صناعة قادة مستقبليين  .5
 داخلها.

5.7 56.9 2.2 2.5 0.000 5 

  0.002 18.800 18.7 63.5 6.4 جميع الفقرات 

 "تطوير رأس المال البشريأن الوزن النسبي للبعد الثالث  تبين النتائج ( 5.6من خ ل جدول )
كانت القيمة % و 60.0( أي أكبر من 6العدد ) القيمة الملترضةوهي أكبر  (63.5%)

 البعدعل  هذا  المبحوثينهذا يعني أن استجابات ( و 0.05)من  أقلهي ( و 0.002االحتمالية )
يتم تنظيم دورات تدريبية وفق االحتياجات   ( 2جاءت اللقرة )وقد , بدرجة متوساة كانت

بله الوزن النسبي  حيث ،البعدالمرتبة األول  في ترتيب فقرات هذا في   التدريبية للعاملين 
والقيمة االحتمالية تساوي  ،%(60.0( أي أكبر من )3وهو أكبر من العدد ) (69.5%)
 بدرجة كبيرةاآلراء كانت في هذه اللقرة ن أمما يدل عل   (0.05) من أقلوهي  ،(0.000)

تعمل الوزارة على صناعة قادة  ( وهي  5حسب المبحوثين، بينما كانت أضع  اللقرات اللقرة )
االحتمالية لللقرة بلغت % والقيمة 60.0% وهي أقل من 56.9  بوزن نسبي مستقبليين داخلها

بدرجة آراء المبحوثين عل  هذه اللقرة كانت ن أمما يدل عل  ( 0.05( وهي أقل من )0.000)
 .متوساة
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وتعزو الباحثة ذلك إل  أن الوزارة تعمل عل  وضع خاة تدريبية سنوية ل رتقاء بمستوى أداء 
زارة وبرامج تدريبية بالتعاون مع الموظلين داخل الوزارة حيث أنها تقدم برامج تدريبية داخل الو 

مؤسسات أخرى مثل ديوان الموظلين العام، ولكن يحتاج التدريب إل  دراسة االحتياجات التدريبية 
للموظلين حت  يتم االرتقاء بالموظ  حسب حاجته التدريبية ومن ثم يستايع توظي  التدريب 

ليين فيمكن القول بأن الوزارة  ير في العمل لتاوير مستوى األداء، أما صناعة القادة المستقب
قادرة عل  صناعة قادة مستقبليين بسبب محدودية اإلمكانات المتاحة لها لتاوير الكادر الوظيلي 

 وتأهيلية لقيادة المراحل القادمة.

وكيل وزارة األوقا  والشئون الدينية )مقابلة( أكد عل  اهتمام الوزارة بالتدريب لموظليها، وقد  وأفاد
ن أن صناعة القائد تحتاج إل  فرص، وأن اللرص في  زة محدودة بحكم أن الوزارة تحدث ع

عبارة عن إدارة محدودة في بيئة مغلقة، حيث أن الوزارة لم تستاع توفير فرص لصناعة قادة إال 
بما يتوفر لديها، ولو كانت المجاالت ملتوحة لكانت الوزارة قادرة عل  صناعة قادة متخصصة 

 االت الخاصة بالوزارة، وقد أكد عل  أن الوزارة بحاجة لمثل هذه القيادة.  في كافة المج

المدير العام للسياسات والتخايا خ ل )مقابلة( بأن وكيل الوزارة د. حسن الصيلي يعمل  وأكد
بصورة دائمة عل  التلويض من أجل رفع كلاءة الموظ  لتأهيله بأن يكون قائد في المستقبل، 

 دير عام بصلة وزير في مكان عمله.وأنه قد جعل كل م

 (،2015)صال :ودراسة   (،2014)باديس:واتلقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
بأن مستوى تاوير رأس المال البشري  (2014)عبده:ودراسة (، 2014)أبوحجير:ودراسة 

ة تستايع من متوساًا، وذلك لألسباب التالية عدم امت ك قيادات تملتك خبرات كثيرة ومتنوع
 .خ لها تاوير الكادر الوظيلي، كما وأنها ال تهتم بالعمل الجماعي بصورة كبيرة

 (، 2015)صال :ودراسة (، 2009)المبيضين:واختللت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
وتعزو الباحثة ذلك إل  اخت   البيئة التي  (2014)عبده:ودراسة (، 2014)أبو حجير:ودراسة 
الدراسة عليها مثل وزارة الصحة ومؤسسات حكومية ومستشليات حكومية عل  خ    ابقت

 .الدراسة الحالية التي ابقت عل  وزارة األوقا  والشئون الدينية
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 :البعد الرابع: دعم وتطوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقيةتحليل فقرات رابعاا:   
  

والذي يبين آراء أفراد  5.7دة والنتائج مبينة في جدول رقم للعينة الواح tتم استخدام اختبار 
 .دعم وتاوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ قيةالرابع:  البعد في فقراتعينة الدراسة 

 (5.7جدول رقم )
 دعم وتطوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقيةالرابع:  البعدلفقرات  تحليل

الوسط  البيان م.
 بيالحسا

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

تعمل القيادة عل  تحسين مستوى األداء بصورة  .1
 مستمرة.

6.4 64.2 1.9 2.252 0.026 3 

يتم تشجيع العاملين في الوزارة عند أدائهم  .2
 المتميز للعمل.

6.1 61.0 2.3 0.435 0.664 5 

يا عل  تنمية الرقابة الذاتية تعمل اإلدارة العل .3
 واإلحساس بالمسئولية لدى العاملين

6.4 64.2 2.0 2.105 0.038 3 

يتم الحلاظ عل  المعايير األخ قية خ ل  .4
 العمل داخل الوزارة.

7.4 73.5 2.0 6.803 0.000 1 

تلصل اإلدارة العليا بالوزارة بين العمل  .5
 والع قات الشخصية

6.6 65.8 2.1 2.843 0.005 2 

  0.000 34.893 17.3 65.6 6.6 جميع الفقرات 

دعم وتطوير الثقافة  أن الوزن النسبي للبعد الرابع  تبين النتائج ( 5.7من خ ل جدول )
( أي أكبر 6العدد ) القيمة الملترضةوهي أكبر  (%65.6) " التنظيمية بالممارسات األخالقية

هذا يعني أن استجابات ( و 0.05)من  أقلهي ( و 0.000كانت القيمة االحتمالية )% و 60.0من 
يتم الحفاظ على المعايير   ( 4جاءت اللقرة )وقد , بدرجة كبيرةكانت  البعدعل  هذا  المبحوثين

بله  حيث ،البعدالمرتبة األول  في ترتيب فقرات هذا في   األخالقية خالل العمل داخل الوزارة 
والقيمة االحتمالية  ،%(60.0( أي أكبر من )6لعدد )وهو أكبر من ا (%73.5)الوزن النسبي 

بدرجة اآلراء كانت في هذه اللقرة ن أمما يدل عل   (0.05) من أقلوهي  ،(0.000)تساوي 
يتم تشجيع العاملين في  ( وهي  2حسب المبحوثين، بينما كانت أضع  اللقرات اللقرة )كبيرة 

% والقيمة 60.0% وهي أكبر من 61.0   بوزن نسبي الوزارة عند أدائهم المتميز للعمل
آراء المبحوثين عل  ن أمما يدل عل  ( 0.05( وهي أكبر من )0.664االحتمالية لللقرة بلغت )
 هذه اللقرة عل  الحياد. 
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وتعزو الباحثة ذلك إل  أن سمت الوزارة العام هو االلتزام بالعادات والقيم األخ قية، حيث أنها 
التي تزيد من االلتزام لدى الموظلين ولدى المجتمع المحلي، أما عدم  تعمل ضمن البرامج الدينية

قدرة الوزارة عل  تشجيع الموظلين فيمكن القول بأن الوضع السياسي الحالي والحصار عل  
قااا  زة لمدة عشرة سنوات أدى إل  قلة اإلمكانات المتاحة للوزارة والتي من خ لها تستايع 

 وافز أو الترقيات.تشجيع العاملين سواء بالح

وكيل وزارة األوقا  والشئون الدينية )مقابلة( فقد أكد عل  أن الوزارة ملتزمة بالقيم والعادات  وأفاد
واألعرا  المتعار  عليها وكي  ال تلتزم بها وهي تحمل عل  كاهلها الشئون الدينية أمام 

الوزارة نظام حوافز ملتو   المجتمع، وقد تحدث عن تحليز الموظلين وأكد عل  أن لو توافر لدى
 الستااعت الوزارة تاوير الموظلين داخلها.

المدير العام للسياسات والتخايا خ ل )مقابلة( بأن من سمات الوزارة الحلاظ عل  القيم وقد 
واألعرا  والمعتقدات داخلها، وقد تحدث أيضًا فيما يخص التحليز بأن ارضاء الناس  اية ال 

 ن األوقات يقارن موظ  تحليزه بموظ  آخر دون موضوعية.تدرك، ألنه في كثير م

(، 2016)أبوسلاان:ودراسة  (،2014)باديس:وقد اتلقت هذه الدراسة مع عدة دراسات كدراسة 
ويدل ذلك عل  أن القيادة تعمل عل   (Lear:2012)ودراسة (، 2015)المصري:ودراسة 

  المعايير خ ل العمل، وأيضًا تعمل تحسين مستوى األداء بصورة مستمرة، وأنه يتم الحلا عل
 .اإلدارة العليا عل  اللصل بين العمل والع قات الشخصية
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 :البعد الخامس: تنفيذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنةتحليل فقرات خامساا: 
  

فراد والذي يبين آراء أ 5.8للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 .تنليذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة: الخامس البعد في فقراتعينة الدراسة 

 (5.8جدول رقم )
 تنفيذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة: الخامس البعدلفقرات  تحليل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 1 0.000 13.767 1.6 82.3 8.2 رقابة إدارية ومالية داخل الوزارة. توجد .1

توجد آليات واضحة للرقابة داخل وزارة  .2
 األوقا 

7.5 75.2 2.0 7.834 0.000 2 

يتم الموازنة بين االهتمام بالرقابة واالستق لية  .3
 ال زمة ألداء العمل

7.1 70.6 1.7 6.164 0.000 3 

 4 0.001 3.444 1.9 66.4 6.6 بة الذاتية للعاملين في الوزارة.يتم تنمية الرقا .4

تتنوا األساليب التي يتم استخدامها في الرقابة  .5
 اإلدارية

6.3 62.8 2.0 1.427 0.157 5 

  0.000 41.705 15.9 71.5 7.2 جميع الفقرات 

نظم الرقابة  تنفيذ أن الوزن النسبي للبعد الخامس  تبين النتائج ( 5.8من خ ل جدول )
% 60.0( أي أكبر من 6العدد ) القيمة الملترضةوهي أكبر  (%71.5) "التنظيمية المتوازنة

 المبحوثينهذا يعني أن استجابات ( و 0.05)من  أقلهي ( و 0.000كانت القيمة االحتمالية )و 
اخل الوزارة توجد رقابة إدارية ومالية د  ( 1جاءت اللقرة )وقد , بدرجة كبيرةكانت  البعدعل  هذا 

وهو أكبر  (%82.3)بله الوزن النسبي  حيث ،البعدالمرتبة األول  في ترتيب فقرات هذا في   
 من أقلوهي  ،(0.000)والقيمة االحتمالية تساوي  ،%(60.0( أي أكبر من )6من العدد )

انت حسب المبحوثين، بينما ك بدرجة كبيرةاآلراء كانت في هذه اللقرة ن أمما يدل عل   (0.05)
   تتنوع األساليب التي يتم استخدامها في الرقابة اإلدارية ( وهي  5أضع  اللقرات اللقرة )

( وهي أقل 0.000% والقيمة االحتمالية لللقرة بلغت )60.0% وهي أكبر من 62.8بوزن نسبي 
  بدرجة متوساة.آراء المبحوثين عل  هذه اللقرة عل  كانت ن أمما يدل عل  ( 0.05من )

دارية داخل وزارة األوقا ، مع العلم أن وتعزو  الباحثة ذلك إل  أنه باللعل يوجد رقابة مالية وا 
الرقابة داخل الوزارة تنقسم إل  قسمين رقابة داخلية ورقابة خارجية، ومع التأكيد أنه ال يوجد تنوا 
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ابية في األساليب التي تستخدمها الرقابة وتعزو الباحثة ذلك إل  عدم اختصاص الجهات الرق
 بالرقابة مما يضع  من أدائها.

وكيل وزارة األوقا  والشئون الدينية )مقابلة( فقد تحدث عن أن دور الرقابة البد وأن يكون  وأفاد
مرتبا بالنظم والقوانين العامة وأن ال تتأثر بالسمات الشخصية أو اللهم والثقافة الشخصية، 

اإلدارية حت  يستايعوا العمل عل   ويجب أن يكون أصحاب الرقابة متخصصين في الرقابة
 االرتقاء بالعمل خ ل الرقابة، عل  خ   ما هو موجود حاليًا داخل الوزارة.

دارية داخل وقد أكد  المدير العام للسياسات والتخايا خ ل )مقابلة( بأنه موجد رقابة مالية وا 
وزارة المالية لمراقبة أعمال وزارة األوقا ، حيث يوجد مراقب مالي داخل الوزارة مندوب لديها من 

الوزارة المالية حيث أن جميع المعام ت المالية تمر من خ له، وقد عزى أسباب عدم تنوا 
أساليب الرقابة إل  أن المراقب يجب أن يكون متخصص، حين أن المسئولين عن الرقابة داخل 

د عل  ضرورة دخول الوزارة  ير متخصصين، وال يوجد رقابة مجدولة داخل الوزارة، وقد أك
 الرقابة التقنية الحديثة في الرقابة مثل )الزيارات الملاجئة، االستبانة، الحوار .... إل (.

(، 2015)المصري:ودراسة (، 2016)أبوسلاان:وقد اتلقت هذه النتائج مع عدة دراسات كدراسة 
رة بدرجة كبيرة، ، حيث أكدت أن نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة متواف(Lear:2012)ودراسة 

ويدل ذلك عل  وجود رقابة إدارية ومالية تعمل عل  متابعة آلية سير العمل، وأنه يوجد آليات 
 .واضحة للرقابة وأيضًا يتم الموازنة بين االهتمام بالرقابة واالستق لية ال زمة للعمل

(، 2015:)صال ودراسة (، 2009)المبيضين:واختللت هذه النتائج مع عدة دراسات كدراسة 
وتعزو الباحث ذلك إل  اخت   المجتمع الذي  (2014)عبده:ودراسة(، 2014)أبوحجير:ودراسة 

 .تمت تابيق الدراسات عليه مع اخت   الحد الزماني الذي ابقت فيه الدراسات
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  :الميزة التنافسية: الثاني تحليل فقرات المحور 5.7

والذي يبين آراء أفراد  5.9ئج مبينة في جدول رقم للعينة الواحدة والنتا tتم استخدام اختبار 
 .الميزة التنافسيةالمحور الثاني:  في فقراتعينة الدراسة 

 (5.9جدول رقم )
 الميزة التنافسيةالمحور الثاني لفقرات  تحليل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

مد الوزارة سياسة واضحة حول الجودة تعت .1
 ومحددة بأهدا  معينة.

6.4 64.3 1.9 2.279 0.025 9 

تقوم الوزارة بتاوير وتجديد أساليبها في تقديم  .2
 الخدمات.

6.5 65.0 1.7 3.030 0.003 4 

تقوم الوزارة بمتابعة ومراقبة الخدمات التي يتم  .3
 تقديمها للجمهور.

6.5 64.9 1.9 2.653 0.009 6 

تلجأ الوزارة إل  أساليب وأدوات عملية لقرض  .4
 تحسين الجودة.

6.4 63.5 1.9 1.917 0.058 10 

تقوم الوزارة بصقل مواهب العاملين بشكل يليق  .5
 بجودة الحياة الوظيلية.

6.0 60.1 2.1 0.048 0.962 14 

تهتم الوزارة بتعزيز االنتماء الوظيلي لدى  .6
 ةالعاملين داخل الوزار 

6.2 61.7 2.1 0.855 0.395 13 

تعمل الوزارة عل  االهتمام بالجانب التكنولوجي  .4
 ومواكبة التاور

6.9 68.8 1.8 4.936 0.000 1 

تقدم الوزارة برامج تدريبية لرفع مستوى الجودة  .8
 لدى موظليها

6.5 64.9 1.9 2.547 0.012 7 

تعمل عل  إيجاد حلول مناسبة لمشك ت  .4
 ومتابعة احتياجاتهم العاملين

5.6 56.3 2.3 -1.662 0.100 15 

تهتم الوزارة بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع  .10
 المحلي وتعمل عل  تاويرها باستمرار

6.3 63.0 2.0 1.536 0.128 12 

يوجد تنوا وتميز في الخدمات المقدمة من قبل  .11
 الوزارة

6.3 63.3 1.8 1.833 0.070 11 

ارة عل  تقديم خدمات متميزة بأقل تعمل الوز  .12
 التكالي 

6.4 64.4 1.9 2.300 0.024 8 
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 5 0.009 2.654 1.9 65.0 6.5 توجد سرعة في تقديم الخدمات داخل الوزارة .13

يوجد صندوق شكاوى داخل الوزارة لتجنب  .14
 اإلشكاليات من المجتمع المحلي

6.8 68.0 2.5 3.206 0.002 2 

تلويض الموظلين في بعض تهتم الوزارة ب .15
 المهمات وصً  بهم ال  التمكين

6.6 65.9 2.1 2.885 0.005 3 

  0.000 35.319 16.6 63.8 6.4 جميع الفقرات 

 "الميزة التنافسيةأن الوزن النسبي للمحور الثاني:  تبين النتائج ( 5.9من خ ل جدول )
كانت القيمة % و 60.0من ( أي أكبر 6العدد ) القيمة الملترضةوهي أكبر  (63.8%)

 البعدعل  هذا  المبحوثينهذا يعني أن استجابات ( و 0.05)من  أقلهي ( و 0.000االحتمالية )
تعمل الوزارة على االهتمام بالجانب التكنولوجي   ( 7جاءت اللقرة )وقد , بدرجة متوساةكانت 

له الوزن النسبي ب حيث ،البعدالمرتبة األول  في ترتيب فقرات هذا في   ومواكبة التطور
والقيمة االحتمالية تساوي  ،%(60.0( أي أكبر من )6وهو أكبر من العدد ) (68.7%)
 بدرجة كبيرةاآلراء كانت في هذه اللقرة ن أمما يدل عل   (0.05) من أقلوهي  ،(0.000)

تعمل على إيجاد حلول مناسبة  ( وهي  9حسب المبحوثين، بينما كانت أضع  اللقرات اللقرة )
% والقيمة 60.0% وهي أكبر من 56.3  بوزن نسبي شكالت العاملين ومتابعة احتياجاتهملم

آراء المبحوثين عل  ن أمما يدل عل  ( 0.05( وهي أكبر من )0.100االحتمالية لللقرة بلغت )
 هذه اللقرة كانت عل  الحياد. 

جانب التكنولوجي وقد الباحثة ذلك إل  أن الوزارة تمتلك كادر متميز مختص في إدارة الوتعزو 
المس كافة الموظلين أداءه من خ ل الخدمات ذات األداء المتميز التي يقوم بتابيقها، أما فيما 
يخص مشاكل الموظلين فيمكن القول بأنه قد كان له أقل وزن ألن الوضع السياسي الراهن 

رة  ير قادرة عل  والحصار يؤثر عل  حلول مشاكل الموظلين ومتابعة احتياجاتهم حيث أن الوزا
 إعاائهم أقل حقوقهم وهو الراتب الشهري.

وكيل وزارة األوقا  والشئون الدينية )مقابلة( فقد أكد عل  أن ااقم التكنولوجيا المتواجد في  وأفاد
وزارة األوقا  يكاد يكون األفضل عل  مستوى الحكومة، فهو كادر محترم جدًا ومؤهل بصورة 

تعمل على إيجاد حلول مناسبة لمشكالت  الية، وقد تحدث عن فقرة  عالية ألداء مهامه بجودة ع
  أن الوزارة جزء من منظومة البنية الحكومية في  زة، واحتياجات العاملين ومتابعة احتياجاتهم
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الموظلين من رواتب وترقيات مرتبا بالوضع السياسي العام، وال تستايع الوزارة العمل عل  حلها 
تستايع إيجاد حل منلرد يعمل عل  حل مشك ت واحتياجات الموظلين لوحدها، حيث أنها ال 

 بصورة كاملة. 

وتحدث )مدير دائرة الحاسوب( خ ل )مقابلة( بأنه يمتلك فريق عمل متميز ويعمل عل  تاويره 
 بصورة دائمة، كما وتحدث أيضًا عن أنه دائرة الحاسوب قامت بعده مهمات متميزة أهمها:

بجودة عالية، حيث تم بناء أنظمة تقنية وبرمجية عالية المستوى تأسيس بينية تحتية  -
 تخدم جميع اللئات.

متابعة األنظمة بشكل دائم لضمان استقرارها حيث أنها مستقرة بشكل كامل وملموس  -
 استقرارها من قبل العاملين.

يوجد اكتلاء ذاتي داخل الدائرة للصيانة حيث أن الصيانة تتم بجودة عالية وبأقل  -
 كالي .الت

قام فريق البرمجة في قسم الحاسوب ببرمجة عدة برامج تسهل عمل وزارة األوقا  منها:  -
)برنامج الخاباء، برنامج الحج، برنامج األم ك، برنامج التحليا، برنامج الكلية، برنامج 

 أرشي  الكتروني(.

عن اريق تصميم آلية لتخزين المللات ونقلها بسهولة بين الموظلين في كافة اإلدارات  -
 االنترنت.

 (،2010)الزعانين:ودراسة  (،2014)الحافي:واتلقت هذه الدراسة مع عدة دراسات كدراسة 
 Mundra and)ودراسة  (،2013)الحسيني وآخرون:ودراسة (،2013)بن الدين:ودراسة 

other:2011)  وتعزو الباحثة تحقيق الميزة التنافسيةحيث أظهرت الموافقة بدرجة متوساة في ،
ية ك إل  التشابه في مجتمع الدراسة، التشابه في اختيار متغيرات الدراسة )القيادة االستراتيجذل

 وع قتها بالميزة التنافسية(.
 (،2009)المبيضين:ودراسة  (،2014)باديس:واختللت هذه الدراسة مع عدة دراسات كدراسة 

ج موافقة بدرجة كبيرة حيث أظهرت النتائ (2014)عبدالغلور:ودراسة  (،2016)كحيل:ودراسة 
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وتعزو الباحثة ذلك إل  توافر اإلمكانات والقدرات القادرة عل  صناعة  تحقيق الميزة التنافسيةفي 
 .ميزة تنافسية بدرجة كبيرة داخل المؤسسة

 أبعاد محاور الدراسة:تحليل  5.8
    

 (5.10جدول رقم )
 أبعاد محاور الدراسة تحليل

 المحاور .م
الوسط 
 الحسابي

سيط الو 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 14.6 69.6 67.5 دور القيادة االستراتيجية .1

 تحديد التوجه االستراتيجي
72.3 75.0 14.2 

 17.2 68.0 63.3 استثمار القدرات التنافسية والحلاظ عليها

 18.7 68.0 63.5 تاوير رأي المال البشري

 17.3 70.0 65.6 قيةدعم وتاوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ 

 15.9 74.0 71.5 تنليذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة

 16.6 67.3 63.8 الميزة التنافسية .2

 

% وكان 17.1( يوض  أن الوزن النسبي لمستوى دور القيادة االستراتيجية قد بله 5.10جدول )
% وجاء في المرتبة الثانية 72.1أقوى األبعاد البعد األول وهو التوجه االستراتيجي بوزن نسبي 

حيث بله الوزن النسبي له  عم وتاوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ قيةالبعد الخامس د
% ، بينما كان أضع  اللقرات في المحور األول البعد الثاني استثمار القدرات التنافسية 71.1

للمحور الثاني الميزة التنافسية  %. هذا و قد بله الوزن النسبي11.1والحلاظ عليها بوزن نسبي 
11.1.% 
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 الدراسة: فرضيات 5.9
 

دور  بين( α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ع قة توجد :األولى الفرضية
 القيادة االستراتيجية ب بعادها والميزة التنافسية

 :(5.11جدول رقم )
 التنافسية ممارسات القيادة االستراتيجية والميزةالعالقة بين 

 الداللة الداللة قيمة ر المجاالت

 دالة 0.001 0.642 تحديد التوجه االستراتيجي

 دالة 0.001 0.821 استثمار القدرات التنافسية والحلاظ عليها

 دالة 0.001 0.857 تاوير رأي المال البشري

 دالة 0.001 0.852 دعم وتاوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ قية

 دالة 0.001 0.805   ليذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنةتن

 دالة 0.001 0.901 دور القيادة االستراتيجية

( بين α ≤ 0.05توجد ع قة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )( يوض  أنه 5.11جدول )
 0.901الميزة التنافسية حيث كانت قيمة )ر( = المعرفة ومستوى  دور القيادة االستراتيجية

 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من 

يوجد ع قة ذات داللة إحصائية بين تحديد التوجه االستراتيجي ومستوى الميزة التنافسية  -
 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.642حيث كانت قيمة )ر( = 

ى ومستو  استثمار القدرات التنافسية والحلاظ عليهايوجد ع قة ذات داللة إحصائية بين  -
 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.821الميزة التنافسية حيث كانت قيمة )ر( = 

ومستوى الميزة التنافسية  تاوير رأي المال البشرييوجد ع قة ذات داللة إحصائية بين  -
 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.857حيث كانت قيمة )ر( = 
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ير الثقافة التنظيمية بالممارسات دعم وتاو يوجد ع قة ذات داللة إحصائية بين  -
والداللة اإلحصائية  0.852ومستوى الميزة التنافسية حيث كانت قيمة )ر( =  األخ قية
 .0.05أقل من 

ومستوى الميزة تنليذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة يوجد ع قة ذات داللة إحصائية بين  -
 .0.05حصائية أقل من والداللة اإل 0.805التنافسية حيث كانت قيمة )ر( = 

 الفرضية الثانية:

لممارسة القيادة  (α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوب داللة  يوجد أثر ذو
 :تحقيق الميزة التنافسيةفي  االستراتيجية

القيدددادة المسدددتقل ) المتغيدددرثدددر أاسدددتخدام تحليدددل االنحددددار الخادددي الختبدددار هدددذه اللرضدددية تدددم 
(، وقد تبين من خ ل نتائج هذا التحليل أن الميزة التنافسيةتابع )( عل  المتغير الاالستراتيجية

وهددي ذات   (436.588) المحسددوبة تسدداوي Fحيددث أن قيمددة ومقبولددة معادلددة االنحدددار جيدددة 
قددل أوهددي  (0.000) حيددث أن القيمددة االحتماليددة تسدداوي (0.01) داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى

ويددة ذات داللددة إحصددائية القيددادة االسددتراتيجية ع قددة معن وهددذا يدددل علدد  وجددود .(0.01) مددن
 نموذج االنحدار جيد ال  حد ما.وأن الميزة التنافسية 

Y = 21.358 + 0.446(x1) 
Y : إيميزة إي ناف يل 

X1: إي يااة إئس  إتي يل 
 جدول (5.12)

  يوضح  حليل االنحدار الخطي )المتغية التابع: الميزال التنافسي   ( 

 ل المتغيةات المستق
معامالت 

 االنحدار
 الخطأ المعيار

معامالت 

االنحدار 

 المعياري 

Beta 

 tقيم  

القيم  

 االحتمالي 

sig. 

مستوى 

الدالل  عند 

(0.05) 

 دال ير  0.132 -1.518-  3.374 -5.121- الثابت

 دال 0.001 20.895 0.901 0.049 1.021 القيادة االستراتيجية

 ANOVAحتلي  التباين 
 0.000 القيمة االحتمالية F 436.588 قيمة اختبار

Rالمعدل  معامل التلسيرقيمة 
 0.000 القيمة االحتمالية لمعامل التلسير 0.810 2
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القيادة االستراتيجية والميزة التنافسية من خ ل الداللة اإلحصائية يتض  أنه يوجد تأثير بين و 
 βكان مقددار التدأثير قيمدة و  0.01وهي أقل من  0.001قيمة الداللة اإلحصائية  يث كانتح

( بمقددار وحددة الميدزة التنافسديةهذا يعني أنه كلما تغير المتغير التدابع )و  1.021والتي تساوي 
 .1.021( بمقدار دة تغير المتغير المستقل )القيادة االستراتيجيةواح
 بين( α ≤ 0.05) داللة مستوب عند إحصائية داللة ذات فروقات توجد :الثالثة الفرضية

 تحقيق الميزة التنافسيةفي  دور القيادة االستراتيجيةالمبحوثين حول  استجابات متوسطات
 (.سنوات الخبرة الوظيفي, المسمىالمؤهل العلمي, , الجنس: )اآلتية حسب المغيرات الشخصية

( بين α ≤ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوب داللة )الفرض الفرعي األول: 
 تعزب للجنس حول دور القيادة االستراتيجيةتجابات المبحوثين متوسطات اس

 سلجنواحول دور القيادة االستراتيجية الفروق اإلحصائية (5.13جدول )

 العدد الجنس المتطلبات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

تحديد التوجه 
 االستراتيجي

 0.186 1.330 14.1 71.8 94 ذكر

   14.0 78.3 9 أنم 

استثمار القدرات 
التنافسية والحلاظ 

 عليها

 0.492 0.690 17.3 63.7 94 ذكر

   15.6 59.6 9 أنم 

تاوير رأي المال 
 البشري

 0.185 1.335 18.7 64.2 94 ذكر

   17.7 55.6 9 أنم 

دعم وتاوير 
الثقافة التنظيمية 
بالممارسات 
 األخ قية

 0.418 0.814 17.8 66.0 94 ذكر

   11.7 61.1 9 أنم 

تنليذ نظم الرقابة 
 التنظيمية المتوازنة

 0.874 0.159 16.5 71.6 94 ذكر

   8.8 70.7 9 أنم 

دور القيادة 
 االستراتيجية

 0.686 0.405 15.0 67.6 94 ذكر

   11.1 65.6 9 أنم 
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حول فراد العينة يات تقديرات أبين مستو ( يوض  أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 5.18جدول )
وقيمة الداللة  0.405مستوى دور القيادة االستراتيجية بشكل عام والجنس حيث كانت قيمة ت 

. 0.05وهي أكبر من  0.686اإلحصائية   

( بين α ≤ 0.05: توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوب داللة )الثانيالفرض الفرعي 
 للمسمى الوظيفيحول دور القيادة االستراتيجية تعزب متوسطات استجابات المبحوثين 

 (5.14جدول )

 والمسمى الوظيفيالفروق اإلحصائية حول دور القيادة االستراتيجية 

 العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

تحديد التوجه 
 االستراتيجي

 0.262 1.353 6.7 80.6 9 اام مدير اام ونائب مدير

 0.262 1.353 12.3 72.6 26 مدير دائرة

 0.262 1.353 16.6 70.5 52 رئي  قسم

 0.262 1.353 10.2 73.3 16 رئي  ش بة

   14.2 72.3 103 المجموع

استثمار القدرات 
التنافسية والحلاظ 

 عليها

 0.043 2.817 11.8 77.6 9 مدير اام ونائب مدير اام

 0.043 2.817 15.6 65.2 26 مدير دائرة

 0.043 2.817 18.0 60.5 52 رئي  قسم

 0.043 2.817 16.3 61.5 16 رئي  ش بة

   17.2 63.3 103 المجموع

تاوير رأي المال 
 البشري

 0.083 2.292 12.1 76.7 9 مدير اام ونائب مدير اام

 0.083 2.292 16.8 66.2 26 مدير دائرة

 0.083 2.292 20.5 60.3 52 رئي  قسم

 0.083 2.292 15.5 62.1 16 رئي  ش بة
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   18.7 63.5 103 المجموع

دعم وتاوير 
الثقافة التنظيمية 
بالممارسات 
 األخ قية

 0.164 1.737 12.6 74.7 9 مدير اام ونائب مدير اام

 0.164 1.737 15.0 68.6 26 مدير دائرة

 0.164 1.737 18.6 62.3 52 رئي  قسم

 0.164 1.737 17.4 66.3 16 رئي  ش بة

   17.3 65.6 103 المجموع

تنليذ نظم الرقابة 
 التنظيمية المتوازنة

 0.241 1.42 12.4 75.8 9 مدير اام ونائب مدير اام

 0.241 1.42 13.0 76.0 26 مدير دائرة

 0.241 1.42 18.2 69.0 52 رئي  قسم

 0.241 1.42 13.2 69.9 16 رئي  ش بة

   15.9 71.5 103 المجموع

دور القيادة 
 االستراتيجية

 0.090 2.226 9.5 77.2 9 مدير اام ونائب مدير اام

 0.090 2.226 12.2 69.8 26 مدير دائرة

 0.090 2.226 16.3 64.8 52 رئي  قسم

 0.090 2.226 12.9 66.9 16 رئي  ش بة

   14.6 67.5 103 المجموع

 

حول فراد العينة بين مستويات تقديرات أيوض  أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ( 5.14جدول )
وقيمة الداللة       2.226مستوى دور القيادة االستراتيجية بشكل عام والمسم  الوظيلي حيث كانت قيمة   

 . 0.05وهي أكبر من  0.090اإلحصائية 
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( بين α ≤ 0.05حصائية عند مستوب داللة ): توجد فروقات ذات داللة إالثالثالفرض الفرعي 
 للمؤهل العلميمتوسطات استجابات المبحوثين حول دور القيادة االستراتيجية تعزب 

 والمؤهل العلميالفروق اإلحصائية حول دور القيادة االستراتيجية  (5.15جدول )

 العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

تحديد التوجه 
 االستراتيجي

 0.566 0.573 18.6 71.7 4 دبلوم

 0.566 0.573 15.1 71.2 61 بكالوريو 

 0.566 0.573 12.3 74.3 38 دراسات اليا

   14.2 72.3 103 المجموع

استثمار القدرات 
التنافسية والحفاظ 

 عليها

 0.949 0.052 19.1 62.5 4 دبلوم

 0.949 0.052 17.2 63.0 61 و بكالوري

 0.949 0.052 17.4 64.1 38 دراسات اليا

   17.2 63.3 103 المجموع

تطوير رأي المال 
 البشري

 0.904 0.101 23.8 62.0 4 دبلوم

 0.904 0.101 17.7 64.2 61 بكالوريو 

 0.904 0.101 20.2 62.5 38 دراسات اليا

   18.7 63.5 103 المجموع

طوير دعم وت
الثقافة التنظيمية 
بالممارسات 
 األخالقية

 0.927 0.076 15.3 62.5 4 دبلوم

 0.927 0.076 17.5 65.5 61 بكالوريو 

 0.927 0.076 17.7 66.1 38 دراسات اليا

   17.3 65.6 103 المجموع

تنفيذ نظم الرقابة 
التنظيمية 
 المتوازنة

 0.492 0.714 23.5 66.5 4 دبلوم

 0.492 0.714 16.2 70.4 61 بكالوريو 

 0.492 0.714 14.8 73.7 38 دراسات اليا
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   15.9 71.5 103 المجموع

دور القيادة 
 االستراتيجية

 0.867 0.143 19.8 65.3 4 دبلوم

 0.867 0.143 14.8 67.0 61 بكالوريو 

 0.867 0.143 14.2 68.4 38 دراسات اليا

   14.6 67.5 103 المجموع

 

حول فراد العينة بين مستويات تقديرات أ( يوض  أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 5.15)جدول 
وقيمة الداللة       0.143مستوى دور القيادة االستراتيجية بشكل عام والمؤهل العلمي حيث كانت قيمة   

 . 0.05وهي أكبر من  0.867اإلحصائية 

( بين α ≤ 0.05ة إحصائية عند مستوب داللة ): توجد فروقات ذات داللالرابعالفرض الفرعي 
 لسنوات الخبرةمتوسطات استجابات المبحوثين حول دور القيادة االستراتيجية تعزب 

 (5.16جدول )

 وسنوات الخبرةالفروق اإلحصائية حول دور القيادة االستراتيجية 

 العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 فقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

تحديد التوجه 
 االستراتيجي

 0.807 0.325 13.9 72.8 12 سنوات 5أق  من 

 0.807 0.325 12.1 72.4 29 سنوات 10ال   5من 

 0.807 0.325 18.0 69.8 21 سنة 15ال   11من 

 0.807 0.325 13.8 73.5 41 سنة 15أكمر من 

   14.2 72.3 103 المجموع

رات استثمار القد
التنافسية والحفاظ 

 عليها

 0.383 1.029 15.5 59.8 12 سنوات 5أق  من 

 0.383 1.029 17.7 62.6 29 سنوات 10ال   5من 

 0.383 1.029 17.5 59.7 21 سنة 15ال   11من 

 0.383 1.029 17.1 66.7 41 سنة 15أكمر من 
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   17.2 63.3 103 المجموع

تطوير رأي المال 
 البشري

 0.604 0.619 17.4 60.3 12 سنوات 5أق  من 

 0.604 0.619 19.1 61.8 29 سنوات 10ال   5من 

 0.604 0.619 18.6 61.6 21 سنة 15ال   11من 

 0.604 0.619 19.1 66.5 41 سنة 15أكمر من 

   18.7 63.5 103 المجموع

دعم وتطوير 
الثقافة التنظيمية 
بالممارسات 
 األخالقية

 0.985 0.05 14.5 64.3 12 سنوات 5أق  من 

 0.985 0.05 17.0 65.9 29 سنوات 10ال   5من 

 0.985 0.05 20.1 64.9 21 سنة 15ال   11من 

 0.985 0.05 17.4 66.1 41 سنة 15أكمر من 

   17.3 65.6 103 المجموع

تنفيذ نظم الرقابة 
 التنظيمية المتوازنة

 0.963 0.094 12.0 70.5 12 سنوات 5أق  من 

 0.963 0.094 17.9 70.4 29 سنوات 10ال   5من 

 0.963 0.094 17.0 72.1 21 سنة 15ال   11من 

 0.963 0.094 15.4 72.2 41 سنة 15أكمر من 

   15.9 71.5 103 المجموع

دور القيادة 
 االستراتيجية

 0.791 0.347 12.3 65.8 12 سنوات 5أق  من 

 0.791 0.347 15.0 66.8 29 سنوات 10ال   5من 

 0.791 0.347 16.4 65.8 21 سنة 15ال   11من 

 0.791 0.347 14.4 69.2 41 سنة 15أكمر من 

   14.6 67.5 103 المجموع

 

حول فراد العينة بين مستويات تقديرات أ( يوض  أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 5.16جدول )
وقيمة الداللة  0.347وسنوات الخبرة حيث كانت قيمة   مستوى دور القيادة االستراتيجية بشكل عام 

 . 0.05وهي أكبر من  0.791اإلحصائية 
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 بين( α ≤ 0.05) داللة مستوب عند إحصائية داللة ذات فروقات توجد :الرابعة الفرضية
: اآلتية الميزة التنافسية حسب المغيرات الشخصيةالمبحوثين حول  استجابات متوسطات

 (.سنوات الخبرة الوظيفي, المسمىلعلمي, المؤهل ا, الجنس)

 

( بين α ≤ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوب داللة )الفرض الفرعي األول: 
 تعزب للجنس حول دور الميزة التنافسيةمتوسطات استجابات المبحوثين 

 (5.17جدول )
 سلجنوا الميزة التنافسيةحول الفروق اإلحصائية 

 العدد الجنس المتطلبات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 الميزة التنافسية

 3370. 9640. 16.6 64.3 94 ذكر

 3370. 9640. 16.3 58.7 9 أنم 

 

حول فراد العينة بين مستويات تقديرات أ( يوض  أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 5.16جدول )
وقيمة الداللة اإلحصائية  0.964شكل عام والجنس حيث كانت قيمة ت مستوى الميزة التنافسية ب

. 0.05وهي أكبر من  0.337  
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( بين α ≤ 0.05: توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوب داللة )الثانيالفرض الفرعي 
 للمسمى الوظيفيتعزب  الميزة التنافسيةمتوسطات استجابات المبحوثين حول 

 (5.18جدول )

 والمسمى الوظيفي الميزة التنافسيةالفروق اإلحصائية حول 

 العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 الميزة التنافسية

 0.087 2.255 8.2 73.6 9 مدير اام ونائب مدير اام

 0.087 2.255 13.9 67.5 26 مدير دائرة

 0.087 2.255 18.9 60.6 52 قسمرئي  

 0.087 2.255 13.3 62.6 16 رئي  ش بة

   16.6 63.8 103 المجموع

 

حول فراد العينة بين مستويات تقديرات أ( يوض  أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 5.18جدول )
مة الداللة وقي 2.255مستوى الميزة التنافسية بشكل عام والمسم  الوظيلي حيث كانت قيمة   

 . 0.05وهي أكبر من  0.087اإلحصائية 

( بين α ≤ 0.05: توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوب داللة )الثالثالفرض الفرعي 
 للمؤهل العلميتعزب  الميزة التنافسيةمتوسطات استجابات المبحوثين حول 

 لميوالمؤهل الع الميزة التنافسيةالفروق اإلحصائية حول  (5.19جدول )

 العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 الميزة التنافسية

 0.942 0.06 18.4 65.3 4 دبلوم

 0.942 0.06 16.4 64.1 61 بكالوريو 

 0.942 0.06 17.2 63.1 38 دراسات اليا

   16.6 63.8 103 المجموع
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حول فراد العينة بين مستويات تقديرات أ  أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ( يوض5.19جدول )
وقيمة الداللة       0.060مستوى دور القيادة االستراتيجية بشكل عام والمؤهل العلمي حيث كانت قيمة   

 . 0.05وهي أكبر من  0.942اإلحصائية 

( بين α ≤ 0.05عند مستوب داللة ): توجد فروقات ذات داللة إحصائية الرابعالفرض الفرعي 
 لسنوات الخبرةتعزب  الميزة التنافسيةمتوسطات استجابات المبحوثين حول 

 (5.20جدول )

 الميزة التنافسية وسنوات الخبرةالفروق اإلحصائية حول 

 العدد سنوات الخبرة المتطلبات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 التنافسيةالميزة 

 0.695 0.483 12.8 62.6 12 سنوات 5أق  من 

 0.695 0.483 19.4 61.0 29 سنوات 10ال   5من 

 0.695 0.483 16.3 64.7 21 سنة 15ال   11من 

 0.695 0.483 15.8 65.6 41 سنة 15أكمر من 

   16.6 63.8 103 المجموع

 

حول فراد العينة بين مستويات تقديرات أائية ( يوض  أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحص5.20جدول )
وقيمة الداللة  0.347مستوى دور القيادة االستراتيجية بشكل عام وسنوات الخبرة حيث كانت قيمة   

 . 0.05وهي أكبر من  0.791اإلحصائية 
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 :الملخص 5.10
استعرضت الباحثة في هذا اللصل تحليل خصائص مجتمع الدراسة، والتي تضمنت 

وص  اإلحصائي للمجتمع وفقًا لسماتهم الشخصية والتي تمثلت في )الجنس، العمر، المؤهل ال
العلمي، ابيعة الوظيلة، عدد سنوات الخدمة(. ثم تارق الباحث إل  تحليل فقرات المتغيرين 
ة المستقل المتمثل في القيادة االستراتيجية، والتابع المتمثل في الميزة التنافسية. ثم أوضحت الباحث

 نتائج اختبار اللرضيات وأوجه االتلاق واالخت   مع الدراسات السابقة. 
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات 
 

 مقدمة 6.1

 نتائج الدراسة 6.2

 توصيات الدراسة 6.3

 الدراسات المستقبلية المقترحة 6.4

 الملخص 6.5
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 اتالنتائج والتوصي
 :مقدمة 6.1

في  تحقيق الميزة التنافسيةدور القيادة االستراتيجية في في هذه الدراسة  ةالباحث تتناول
وزارة األوقا  والشئون الدينية، من خ ل البيانات التي جمعتها من االستبانة المعدة بهذا 

ت السابقة الخصوص، ومن خ ل مناقشة األسئلة واختبار اللرضيات وتلسيرها ورباها بالدراسا
ذات الع قة. سيعرض في هذا اللصل النتائج التي توصل إليها البحث وكذلك أهم التوصيات 

 والدراسات المستقبلية.

 :النتائج 6.2

بناًء عل  تحليل البيانات ومناقشة أسئلة الدراسة واختبار اللرضيات توصلت الباحثة إل  
لمتغير المستقل )القيادة االستراتيجية(، والنتائج النتائج التي تم تصنيلها كالتالي: نتائج متعلقة با

المتعلقة بالمتغير التابع )الميزة التنافسية(، ونتائج متعلقة باختبار اللرضيات، ونتائج تحقيق 
 األهدا .

 (:القيادة االستراتيجيةالنتائج المتعلقة بالمتغير المستقل ) .1

وزارة األوقا  والشئون الدينية لين في لدى العام القيادة االستراتيجيةكشلت النتائج أن واقع  .1
 %.67.5 مرتلع بدرجة كبيرة من خ ل حصولها عل  وزن نسبي

أوضحت النتائج أن واقع ممارسات القيادة االستراتيجية كانت كاآلتي: تحديد التوجه  .2
%، تاوير 63.3%، استثمار القدرات التنافسية والحلاظ عليها بواقع 72.3االستراتيجي بواقع 

%، دعم وتاوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ قية بواقع 63.5لمال البشري بواقع رأس ا
 %.71.5%، تنليذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة بواقع 65.6

 (:الميزة التنافسية) تابعالنتائج المتعلقة بالمتغير ال .2

لشئون الدينية متوسا في وزارة األوقا  وا تحقيق الميزة التنافسيةأن مستوى كشلت النتائج  .1
 %(.63.8حيث اتض  ذلك من خ ل حصوله عل  وزن نسبي )
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 باختبار الفرضيات:النتائج المتعلقة  .3

بين ( α ≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )أظهرت النتائج أنه توجد ع قة ذات  .1
 .0.901ينهما دور القيادة االستراتيجية ومستوى الميزة التنافسية حيث بله معامل االرتباا ب

بين تحديد  (α ≤ 0.05عند مستوى داللة )تبين أنه يوجد ع قة ذات داللة إحصائية  .2
 .0.642حيث بله معامل االرتباا بينهما التوجه االستراتيجي ومستوى الميزة التنافسية 

استثمار بين  (α ≤ 0.05عند مستوى داللة )تبين أنه يوجد ع قة ذات داللة إحصائية  .3
حيث بله معامل االرتباا بينهما ومستوى الميزة التنافسية  نافسية والحلاظ عليهاالقدرات الت
0.821. 

تاوير رأي بين  (α ≤ 0.05عند مستوى داللة )تبين أنه يوجد ع قة ذات داللة إحصائية  .4
 .0.857حيث بله معامل االرتباا بينهما ومستوى الميزة التنافسية  المال البشري

دعم وتاوير بين  (α ≤ 0.05عند مستوى داللة )ات داللة إحصائية تبين أنه يوجد ع قة ذ .5
حيث بله معامل االرتباا ومستوى الميزة التنافسية  الثقافة التنظيمية بالممارسات األخ قية

 .0.852بينهما 

تنليذ نظم بين  (α ≤ 0.05عند مستوى داللة )أنه يوجد ع قة ذات داللة إحصائية تبين  .6
 .0.805حيث بله معامل االرتباا بينهما ومستوى الميزة التنافسية ة المتوازنة الرقابة التنظيمي

فراد العينة بين مستويات تقديرات أأشارت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  .7
مستوى دور القيادة االستراتيجية بشكل عام وكل من )الجنس، المسم  الوظيلي، سنوات حول 

 الخبرة(.
بين دور ( α ≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )ئج أنه يوجد أثر أظهرت النتا .8

 .1.021القيادة االستراتيجية ومستوى الميزة التنافسية حيث بله معامل االرتباا بينهما 
أشارت النتائج إل  وجود فروق في متوسا استجابة العاملين في وزارة األوقا  والشئون  .9

 ية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.الدينية حول القيادة االستراتيج
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فراد العينة بين مستويات تقديرات أأشارت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  .10
بشكل عام وكل من )الجنس، المسم  الوظيلي، سنوات  تحقيق الميزة التنافسيةمستوى حول 

 الخبرة، المؤهل العلمي(.
 

 :التوصيات 6.3
ت إليها الدراسة، يقتر  الباحث عددًا من التوصيات التي تتعلق من واقع النتائج التي توصل 

بالقيادة االستراتيجية لدى العاملين في وزارة األوقا ، باإلضافة إل  الميزة التنافسية لهذه 
 الوزراة، وتوصيات عامة وفقًا لرؤى سليمة.

 :بالقيادة االستراتيجيةالتوصيات المتعلقة  أوال:
اتيجية بوزارة األوقا  والشئون الدينية والعمل عل  تهئية تعزيز ممارسات القيادة االستر  .1

عدادهم.  قادة مستقبلية وا 
عااء  العمل عل  تعزيز القيادة االستراتيجية .2 من خ ل عقد دورات ومؤتمرات خاصة وا 

 .اابيق ممارساتهتالمزيد من االهتمام ل
قيادة االستراتيجية رفع درجة الوعي لدى العاملين في الوزارة بأهمية تابيق الممارسات لل .3

 .تحقيق الميزة التنافسيةلدورها اللعال في 
العمل عل  تغاية كل من البيئة الداخلية والخارجية في التحليل البيئي قبل تصميم  .4

 .لضمان االختيار األمثل لها االستراتيجية
ربا كافة  تنليذية داخل كل دائرة ليتسن  لهممشاركة كافة العاملين في إعداد الخاة ال .5

 اًل لألهدا  العامة لوزارة األوقا .و أعمالهم مع تحقيق أهدا  الدائرة وص
العمل عل  تحليز العاملين داخل الوزارة بصورة دائمة وفق إمكانيات الوزارة مع التركيز  .6

 عل  التحليز المعنوى في حال عدم توفر اإلمكانات المادية.
، وتابيق مبدأ تلويضهم ة العلياالعمل عل  توجيه العاملين نحو التغيير من قبل اإلدار  .7

 .وصواًل بهم إل  التمكين لزيادة الحافز لديهم نحو األداء المتميز
، تعمل عل  االهتمام بالعمل الجماعي من خ ل تكوين فرق عمل من قبل القيادات .8

 .تحمل أعباء العمل تحت مبدأ الشراكة والتشاور
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من  وثقتهم بأنلسهم وقدراتهم وامكانياتهمتعزيز اإليمان الذاتي للعاملين في وزارة األوقا   .9
 .خ ل استخدام أساليب رقابية تقييمية وتحليزية ال تربك أداء العامل وتضع  ثقته بنلسه

تشجيع العاملين عل  تقديم المبادرات اللردية ومناقشتها، حت  تصب  جزءًا من ثقافة  .10
 الوزراة.

ة قيادية تساهم في تحسن العمل، توعية العاملين بأهمية اإلبداا في خلق شخصية ريادي .11
 وتنمي من مهارات اللرد، مع توفير بيئة عمل تنتج إبداعًا فنيًا يعبر عن التميز.

من خ ل تحليزهم اللوري سواء  تشجيع العاملين في الوزارة عند أدائهم المتميز للعمل .12
 .كان معنوي أو مادي لضمان استمرار العااء بهمة عالية من قبل العاملين

مق في تنمية الرقابة الذاتية واإلحساس بالمسئولية لدى العاملين في وزارة األوقا  التع .13
 والشئون الدينية.

التأكد من تخصص العاملين في الرقابة داخل الوزارة حتي يستايعوا العمل بناء عل   .14
علم مسبق يستايعوا من خ له تنويع األساليب الرقابية التي يتم استخدامها أثناء الرقابة 

 اخل الوزارة.د
 التوصيات المتعلقة بالميزة التنافسية: ثانياا:
ضرورة تحسين وتاوير القدرات التنافسية في جميع المستويات من خ ل ممارسات  .1

 القيادة االستراتيجية ونظم بنائها واالهتمام بالجوانب األخ قية.
تاوير تهتم في  العمل عل  تحسين الجودة داخل الوزارة من خ ل أساليب وأدوات عملية .2

 .العمل بصورة مستمرة
من  لتقديم خدمات متميزة بأقل التكالي  للجمهورتعاون اإلدارة العليا مع العاملين  .3

 .ضرورة العمل عل  دراسة حاجة الجمهور للخدمات المقدمة
العمل عل  تاوير الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي بصورة دائمة لتلبي احتياجاتهم،  .4

 رة.وتزيد من انتمائهم للوزا
من خ ل الدورات  صقل مواهب العاملين داخل الوزارة بشكل يليق بجودة الحياة الوظيلية .5

 .التدريبية التاويرية التي من شأنها تاوير النقص لدى العاملين
العمل عل  قياس رض  المجتمع عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وعقد ورش عمل مع  .6

 .مختل  فئات المجتمع لم مسة احتياجاتهم
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تاوير مؤشرات قياس مستوى الميزة التنافسية في الوزارة، والعمل عل  قياس األداء عل   .7
 فترة محددة، وعمل مقارنات مستمرة، واستخ ص النتائج وار  وتابيق التوصيات.
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 دراسةخطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات ال(: 6.1جدول رقم )

 ية في وزارة األوقاف والشئون الدينيةممارسات القيادة االستراتيج

 التوصيات
الجهة المسئولة عن 

 التنفيذ
اإلطار )الفترة 

 الزمنية(

تعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية بوزارة 
األوقا  والشئون الدينية والعمل عل  تهئية 

عدادهم.  قادة مستقبلية وا 
 مستمر اإلدارة العليا داخل الوزارة

دة االستراتيجية لدى تعزيز ملهوم القيا
القيادات في وزارة األوقا  من خ ل عقد 
عااء المزيد من  دورات ومؤتمرات خاصة وا 
االهتمام لابيق ممارساتها المختللة عبر عقد 

 دورات تدريبية.

 مستمر اإلدارة العليا داخل الوزارة

رفع درجة الوعي لدى العاملين في الوزارة 
االستراتيجية  بأهمية تابيق الممارسات للقيادة

 .تحقيق الميزة التنافسيةلدورها اللعال في 
 مستمر اإلدارة العليا داخل الوزارة

العمل عل  تغاية كل من البيئة الداخلية 
والخارجية في التحليل البيئي قبل تصميم 

 االستراتيجية.

اإلدارة العامة للتخايا 
 والسياسات

سنوية، مع المتابعة 
 والتقييم

عاملين في إعداد الخاة مشاركة كافة ال
التنليذية داخل كل دائرة ليتسن  بهم ربا 
كافة أعمالهم مع تحقيق أهدا  الدائرة وصً  

 لألهدا  العامة لوزارة األوقا .

 اإلدارة العليا داخل الوزارة
مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

مستمر، مع  اإلدارة العليا داخل الوزارةالعمل عل  تحليز العاملين داخل الوزارة 
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وزارة مع بصورة دائمة وفق إمكانيات ال
التركيز عل  التحليز المعنوى في حال عدم 

 توفر اإلمكانات المادية.

 المتابعة والتقييم

العمل عل  توجيه العاملين نحو التغيير من 
 اإلدارة العليا داخل الوزارة قبل اإلدارة العليا.

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

العمل الجماعي من خ ل تكوين االهتمام ب
 اإلدارة العليا داخل الوزارة فرق عمل من قبل القيادات.

، مع مستمر
 المتابعة والتقييم

تعزيز اإليمان الذاتي للعاملين في وزارة 
 األوقا  وثقتهم بأنلسهم وقدراتهم وامكانياتهم.

اإلدارة العامة للتخايا 
 والسياسات

، مع مستمر
 المتابعة والتقييم

تشجيع العاملين عل  تقديم المبادرات اللردية 
ومناقشتها، حت  تصب  جزءًا من ثقافة 

 الوزراة.
 اإلدارة العليا داخل الوزارة

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

توعية العاملين بأهمية اإلبداا في خلق 
شخصية ريادية قيادية تساهم في تحسن 
العمل، وتنمي من مهارات اللرد، مع توفير 

 ئة عمل تنتج إبداعًا فنيًا يعبر عن التميز.بي

 اإلدارة العليا داخل الوزارة
مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

تشجيع العاملين في الوزارة عند أدائهم 
 مستمر رئيس شعبة فما فوق المتميز للعمل.

التعمق في تنمية الرقابة الذاتية واإلحساس 
  بالمسئولية لدى العاملين في وزارة األوقا

 والشئون الدينية.
 مستمر دائرة الرقابة داخل الوزارة

 تمرمس دائرة الرقابة داخل الوزارةالتأكد من تخصص العاملين في الرقابة 
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داخل الوزارة حتي يستايعوا العمل بناء عل  
علم مسبق يستايعوا من خ له تنويع 
األساليب الرقابية التي يتم استخدامها أثناء 

 الرقابة داخل الوزارة.

 في وزارة األوقاف والشئون الدينية تحقيق الميزة التنافسية

 التوصيات
الجهة المسئولة عن 

 التنفيذ
اإلطار )الفترة 

 الزمنية(

ضرورة تحسين وتاوير القدرات التنافسية في 
جميع المستويات من خ ل ممارسات القيادة 
االستراتيجية ونظم بنائها واالهتمام بالجوانب 

 األخ قية.

 اإلدارة العليا داخل الوزارة
، مع مستمر

 المتابعة والتقييم

العمل عل  تحسين الجودة داخل الوزارة من 
 خ ل أساليب وأدوات عملية.

اإلدارة العامة للتخايا 
 والسياسات

، مع المتابعة سنوي
 والتقييم

تعاون اإلدارة العليا مع العاملين لتقديم 
 اإلدارة العليا داخل الوزارة ر.خدمات متميزة بأقل التكالي  للجمهو 

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

العمل عل  تاوير الخدمات المقدمة للمجتمع 
المحلي بصورة دائمة لتلبي احتياجاتهم، وتزيد 

 من انتمائهم للوزارة.

كافة اإلدارات العاملة 
 داخل الوزارة

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

ارة بشكل صقل مواهب العاملين داخل الوز 
 اإلدارة العليا داخل الوزارة يليق بجودة الحياة الوظيلية.

مستمر، مع 
 المتابعة والتقييم

العمل عل  قياس رض  المجتمع عن الخدمات 
التي تقدمها الوزارة، وعقد ورش عمل مع مختل  

 فئات المجتمع لم مسة احتياجاتهم.

كافة اإلدارات العاملة 
 داخل الوزارة

مستمر، مع 
 تابعة والتقييمالم
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تاوير مؤشرات قياس مستوى الميزة التنافسية في 
الوزارة، والعمل عل  قياس األداء عل  فترة 

محددة، وعمل مقارنات مستمرة، واستخ ص 
 .النتائج وار  وتابيق التوصيات

اإلدارة العامة للتخايا 
 والسياسات

خ ل سنة، مع 
 المتابعة والتقييم

 ةإعداد الباحثالمصدر: 

 دراسات مستقبلية مقترحة: 6.4
من نتائج وتوصيات، يمكن اقترا  الدراسات المستقبلية  ةإليه الباحث تفي ضوء ما تم توصل

 التالية:
 دراسة تابيقية عل  وزارة ودورها في تحسين مستوى األداء المؤسسي:  القيادة االستراتيجية

 .األوقا  والشئون الدينية
  وع قته العاملينمن وجهة نظر  األوقا  والشئون الدينية وزارةفي  الميزة التنافسيةواقع ،

 ببعض الخصائص الديمغرافية.
 وزارة لدى الجهات اإلشرافية في  بالميزة التنافسيةوع قتها  أنماا القيادة االستراتيجية

 األوقا  والشئون الدينية.
 ناصب العليا في وزارة العاملين في الموع قتها بالتوجهات المستقبلية لدى  األنماا القيادية

 األوقا  والشئون الدينية.
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 :الملخص 6.5
في هذا اللصل النتائج التي توصل إليها من خ ل نتائج التحليل  ةالباحث تاستعرض 

أبعاد  معظماإلحصائي، حيث أشارت النتائج لوجود مستوى موافقة مرتلعة بدرجة كبيرة  عل  
عل  مجال  متوساةمن الموافقة بدرجة  متوساةدرجة  ضافة لوجودالقيادة االستراتيجية، إ

بممارساتها الخمسة عل   القيادة االستراتيجية. وبينت النتائج وجود ع قة بين الميزة التنافسية
لممارسات . كما أظهرت الدارسة وجود أثر الميزة التنافسية في وزارة األوقا  والشئون الدينية

. وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق بين ميزة التنافسيةتحقيق الالقيادة االستراتيجية في 
تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية )الجنس،  القيادة االستراتيجيةاستجابات المبحوثين حول 

أشارت النتائج إل  عدم وجود فروق في و  بيعة الوظيلة، عدد سنوات الخدمة(.العمر، ا
تحقيق الميزة ية الخاصة بقااا  زة حول متوسا استجابة العاملين في الجامعات الللساين

تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، ابيعة الوظيلة،  التنافسية
وأخيرًا اقترحت الباحثة مجموعة من العناوين لدراسات مستقبلية  عدد سنوات الخدمة(.

 بخصوص القيادة االستراتيجية والميزة التنافسية.
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 اجعالمصادر والمر 
 

 
 المصادر 

 المراجع العربية 

 المراجع األجنبية 
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 المصادر والمراجع
 

 أوالا: المصادر:
 .القرآن الكريم 

 
 ثانياا: المراجع العربية:

 (  ل إي يددااة إئسدد  إتي يل واورلددا فددي  اإرة إيملددا   2014 بددو ح يدد ،  ددارت مظلدد)

إيمؤس داح إيحكوميدل، )رسدايل ا  دورإا (، جامعدل انداة وإألزماح، ارإسل تقبي يدل علدى 

 إي ويس،  ليل إي  ارة، إيدرإساح إيعليا، ا    اإرة إألعمال، م  .

 ( ل اور إي يااة إئس  إتي يل في بنداء ايدااإح إي دف إي دابي فدي 2016 بو سلقان، حنان)

 ، فل قيم.إيوزإرإح إيظل قينيل، رسايل ماج  ي ،   اايميل إإلاإرة وإي ياسل، غزة

 ( ل اور إي علدددي  إإليك  وبدددي فدددي 2012 بدددو غدددبم،  حمدددد)فدددي  تح يدددق إيميدددزة إي ناف ددديل

 إي امعاح، رسايل ماج  ي ، إي امعل إإلسذميل، غزة.

 ( ساسددياح إإلاإرة إئسدد  إتي يل، إيقبعددل إي ابيددل، مك بددل 1997 بددو احددف، عبدإي ددذم  ،)

 إإلنعا  يلقباعل وإينش  وإي وزيع، م  .

 ، (ل اور إي يدددااة إئسدد  إتي يل فددي  اإرة إألزمددداح إألمنيددل بدددوزإرة 2017محمددد ) إسددلي

 إيدإخليل وإألمم إيو ني، رسايل ماج  ي ،   اايميل إإلاإرة وإي ياسل، غزة، فل قيم.

 (  ل إي  ويق، مك بل يبنان، إيقبعل إألويى، يبنان.2006إي زل، مايك ، وو  ، ب و) 

 ( ل اور ممار2014باايس، عليان) ،سل إي يااة إئسد  إتي يل فدي تح ديم إيميدزة إي ناف ديل

 رسايل ماج  ي ، جامعل محمد خ ي ، إي زإ  .

 ( ل اور إسدد  إتي ياح إي عوي دداح فددي تح يددق إيميددزة إي ناف دديل، 2013بلددو ، مديحددل)

، جامعددل 12ارإسددل ميدإبيددل فددي إيم ددارف إي  اريددل إي زإ  يددل، م لددل إيباحدد ، عدددا 

 إ  .إيع بي إيب  ي، إي ز

 ( ل وإاع تقبيق إيمناويل إي ناعيل وعذا ها بايميزة إي ناف يل مم 2013بم إيديم،  محمد)

وجهل بظ  إيم ئوييم في إيمؤس اح إي ناعيل إي زإ  يل، بح  محكد  منشدور، إيم لدل 

 ، م  .3، عدا 27إيعلميل يلبحوث وإيدرإساح إي  اريل، إيم لد 
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 ( ل إيمناويدل إي دناع2013بم علدي، محمدد) يل  إسد  إتي يل ي ح يدق إيميدزة إي ناف ديل فدي

 إيمؤس اح إي ناعيل، رسايل ماج  ي ، إي زإ  .

 ( ل إيو ددول  يددى إيميددزة إي ناف دديل باسدد لدإم سل ددلل إي يمددل، بحدد   2016تدد بش، محمددد)

منشدور، م لدل إيحكمدل يلدرإسداح إئا  داايل، مؤس دل  ندوز إيحكمدل يلقباعدل وإينشدد ، 

 ، إي زإ  .7عدا 

 ح ددوت إيقبددع محظوظددل يلمؤيددف، 1(ل إي يددااة إئسدد  إتي يل،  2012  ، سدديد )جدداا إيدد ،

 م  .

 (  ل إي يااة،  2013ج ين ،  ي)مؤس ل لندإو  يل علي  وإي  افل، م  .1 ، 

 ( ل إي لقي  إئس  إتي ي في إي امعاح إيظل دقينيل وعذا دي بدايميزة 2014إيحافي،  ئء)

 زل ، غزة، فل قيم.إي ناف يل، رسايل ماج  ي ، جامعل إأل

 ( ل اور إيمنظمدداح فددي  ددناعل إي يددااإح إيبديلددل، م لددل إي نميددل 2012إيح دديم، بددايف)

 (، معهد إإلاإرة، إي ياض.100إإلاإريل، إيعدا )

 ( ل  اإرة إي ددواة إيشددداملل و   لدددا فددي تح يدددق إيميدددزة 2013إيح دديني،  حمدددد و خددد ون)

ل في بابد (، م لدل جامعدل بابد  يلعلدوم إي ناف يل )ارإسل ميدإبيل في م نع إيمحاام إيقبي

 ، إيع إت.4، إيعدا 21إإلب ابيل، إيم لد 

 ( ل إإلاإرة إئس  إتي يل مظاليمها 2006إيح يني، فذح)–عملياتهدا إيمعا د ة،  -مدإخلها

 إيقبعل إي ابيل، اإر وإ   يلنش  وإي وزيع.

 ( ل اور إي يددااإح إئسدد  إتي يل فددي تقددوي  إيم2010حمددزإو ،  محمددد) نظمدداح إألمنيددل

وإيمدبيل في إي مهوريل إيع بيل إي وريل، رسدايل ا  دورإا، جامعدل بدايف إيع بيدل يلعلدوم 

 إألمنيل، إي ياض.

 ( ل ارإسددلل اور إي يددااة إئسدد  إتي يل فددي بندداء ايددااإح إي ددف 2016حنددان،  بددو سددلقان)

 .إي ابي في إيوزإرإح إيظل قينيل،   اايميل إإلاإرة وإي ياسل، غزة، فل قيم

 (  ل إإلاإرة إئسدد  إتي يل يلمؤس دداح، إي ددزء إي ايدد ، اإر 2008حيدددر، يددوبس  بدد إلي)

 إي  ا، امشق. 

  (  ل اور محاسددبل إيم ددؤوييل فددي تح يددق إيميددزة إي ناف دديل فددي 2015إيلايددد ، مع  دد)

إيش  اح إي ناعيل إي عوايل، ارإسل ميدإبيل،  ليل إئا  اا وإألعمدال، جامعدل جددإرإ، 

 إألران.
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 (ل إإلاإرة إئسدد  إتي يل تكددويم وتنظيددق إسدد  إتي ياح إي نددافس، 1995 ، ببيدد  محمددد )خليدد

 اإر إيمعارف إيم  يل، م  .

 ( ل إيبيئل وإيميزة إي ناف يل، بحد  محكد  منشدور، م لدلل إيمناف دل 2010ارإجي، عي ى)

 .وإئس  إتي ياح إي ناف يل يلمؤس ل إي ناعيل خارج اقا  إيمح ااح في إيدول إيع بيل

 ( ل إإلاإرة إئسددد  إتي يل مظدددالي  وعمليددداح وحدددائح ارإسددديل، 2005إيددددور ، ز  يدددا)

 إيقبعل إألويى، اإر إييازور  إيعلميل يلنش  وإي وزيع، إألران.

 ( ل ارإسلل      بما  إي يااة على إي لوك إإلبدإعي يلعامليم، امشق.2008ايو ،  يمم) 

 (  إإلاإرة إئسد  إتي ي2004إي  ابي،  داظ ،) ل إيمناف دل وإيعويمدل، إيقبعدل إألويدى، اإر

 وإ   يلنش  وإي وزيع.

 (  ل إيميددزة إي ناف دديل فددي إيمن  دداح إيدوإ يددل يلشدد  اح  إيو نيددل 2010إيزعددابيم، عا دد)

و   لددا علددى زيددااة إيح ددل إي ددوايل مددم وجهددل بظدد  إيزبددون فددي اقددا  غددزة، رسددايل 

 ارة، إي امعل إإلسذميل، فل قيم.ماج  ي  غي  منشورة، ا    اإرة إألعمال،  ليل إي  

 ( ل     بظ  إيمعلوماح إئس  إتي يل فدي تح يدق إي وإفدق إي ناف دي، 2003إيزغبي، ح م)

إيمؤتم  إيعلمي إألول حول إا  اا إألعمال في ظ  اإ   م غي ، جامعل إيعلدوم إي قبي يدل 

 إأللليل، إألران.

 ( ل بظ  إيمعلوماح إئسد  إتي 2005إيزغبي، ح م علي)  يل، اإر وإ د  يلقباعدل وإينشد

 وإي وزيع، عمان.

 ( ل اور إي يااإح إئس  إتي يل في تقوي  إيمنظماح إألمنيل 2010إيزغبي، محمد م سي)

وإيمدبيل في إي مهوريل إيع بيل إي وريل، رسايل ا  دورإا، ا د  إيعلدوم إإلاإريدل، جامعدل 

 بايف إيع بيل يلعلوم إألمنيل، إي ياض.

 ( ل إي يدددااة إئسددد  إتي يل وعذا هدددا باي  افدددل إي نظيميدددل يدددد  وزإرة 2015سدددذمل وسدددام)

إيدإخليدددل وإألمدددم إيدددو ني فدددي محافظددداح غدددزة، رسدددايل ماج ددد ي ،   اايميدددل إإلاإرة 

 وإي ياسل، غزة، فل قيم.

 ( ل ارإسدددلل إي لددد ي   وحدددد إئسددد  إتي ياح إيعذ  يدددل إيدإعمدددل 2012سدددميل، بدددم علدددي)

 إيم وسقل، جامعل اا د  م باح، إي زإ  .ي ناف يل إيمؤس اح إي غي ة و

 ( ل تنميددل إيمهددارإح إي ياايددل يلمدددي يم إي دددا، إيقبعددل إألويددى، اإر 2001إي دديد، عليددوة)

 إي ماح، إي ال ة.
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 ( ل ر   إيمال إيظك   واورا في تح يق إيميزة إي ناف يل يش  ل 2011نعبان، م قظى)

 أ، إي امعل إإلسذميل، غزة، فل قيم.إئت ائح إيللويل إيظل قينيل جوإل أارإسل حايل

 ( ل إي ناف دديل إيدوييددل وتو ي لددا علددى إي  ددارة إيع بيددل وإيعايميددل، اإر 2010نددم ، بيظدديم)

 إي علي  إي امعي، إإلسكندريل.

 ( ل     تقبيق إس  إتي يل إيمدوإرا إيبشد يل فدي تح يدق إيميدزة 2016إيشوإبكل، زيااعلي)

 ، إألران.43ابيل ارإسل تقبي يل، إيم لد إي ناف يل في اقا  إئت ائح إألر

 (  ل إي يددااة إئسدد  إتي يل وعذا هددا باي ددلوك إإلبدددإعي يددد  إيمدددرإء 2015 دداي ، مددال)

 بوزإرة إي حل، رسايل ماج  ي ،   اايميل إإلاإرة وإي ياسل، غزة، فل قيم.

 (  ل إسدد  إتي يل إيمحددي  إألزرت وإيميددزة إي 2012 ايدد ، عددذء، وإيبندداء، زيندد) ناف دديل

 إيم  دإمل، اإر ومك بل إيحامد يلنش  وإي وزيع، عمان.

 ( ل بظد  إيمعلومداح إئسد  إتي يل مندور إيميدزة 2009إيقا ي ، محمد، وإيلظداجي، بعمدل)

 إي ناف يل، اإر إي  افل يلنش  وإي وزيع، إيقبعل إألويى، إألران.

 ( ل  سهاماح إي يدااة إئسد  إتي يل فدي تعزيدز 2010إيقا ي،  يمم) إيم وبدل إئسد  إتي يل

 يمنظماح إألعمال،  ليل إإلاإرة وإئا  اا، جامعل إيمو  ، إيع إت.

 (  ل إسدد  إتي ياح إإلاإرة إيحدي ددل، إيقبعددل إألويددى، اإر إيبدإيددل 2011إيق إوبددل، عمدد)

 بان ون وموزعون، عمان.

 ( ل إإلاإرة إئس  إتي يل، إيقبعل إألويدى، إيدد2011إيعارف، باايل  بو إيوفا) ،إر إي امعيدل

 إئسكندريل، اإر وإ   يلنش  وإي وزيع، عمان، إألران.

 ( ل إي يددااة إئسدد  إتي يل واورلددا فددي تنميددل إي دددرإح 2010عبدددإيعزيز،  حمددد عزمددي)

إي ناف دديل يمنظمدداح إألعمددال إيدوييددل ب مهوريددل م دد  إيع بيددل، )رسددايل ا  ددورإا غيدد  

 منشورة (، جامعل اناة إي ويس، إإلسماعيليل.

 (ل م قلباح  اإرة إيمع فل واورلا في تح يدق إيميدزة إي ناف ديل 2015بدإيغظور،  اي  )ع

 في جامعاح اقا  غزة، رسايل ماج  ي ،   اايميل إإلاإرة وإي ياسل، غزة، فل قيم.

 ( ل   دد  ممارسدداح إي يددااة إئسدد  إتي يل علددى تح دديم موإ نددل  اإء 2014عبدددا، لددابي)

حكوميددل ارإسددل ميدإبيددل بدداي قبيق علددى إيم  شددظياح إيلدددماح إي ددحيل بايم  شددظياح إي

إي ابعل يوزإرة إي حل بمحافظل بورسعيد، إيم لل إيعلميدل يلدرإسداح إي  اريدل وإيبحدوث 

 ، م  .3، إيعدا 5إيبيئيل، إيم لد 
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 ( ل رسددايل إيمنظمددل و   لددا فددي تح يددق إيميددزة إي ناف دديلل ارإسددل 2009إيع ددوم، محمددد)

ألاويدل إألرابدي، رسدايل ماج د ي ، جامعدل إيشد ت إألوسد  ميدإبيل على اقدا   دناعل إ

 يلدرساح إيعليا، إألران.

 ( ل إي ا د إيظعال، إيقبعل إألويى، ا  بل يذب اج إيظني، إي عوايل.2000إيعديوبي، محمد) 

 ( ل     تدري  إيموإرا إيبش يل في تح يدق إيميدزة إي ناف ديل، رسدايل 2007ع ك ، سامي)

  ليل إإلاإرة وإئا  اا، جامعل إيمو  ، إيع إت.ماج  ي  غي  منشورة، 

 ( ل   دد  ممارسدداح إي يددااة إئسدد  إتي يل فددي  اإء 2014عددوإواة، وييددد، وإيزيددوا، ح دديم)

 إيعامليم، جامعل  ل إيبي .

 ( ل إس  إتي يل إي وإح إيم لحل، منشورإح إيحلى إيح وايل.2011إيعي و ، عبدإي حمم) 

 ( ل سيكويو1993عي ى، ح م  حمد) جيل إإلبدإ  بيم إينظ يل وإي قبيق، إيم  ز إي  دافي

 في إيش ت إألوس ، إيقبعل إألويى،  نقا، م  .

 (  ل إإلاإرة إئسد  إتي يل منظدور منه دي م كامد ، إيقبعدل إي ابيدل، 2009إيغايبي،  ال)

 اإر وإ   يلنش ، إألران.

 ( ل إيميزة إي ناف ديل مدم خدذل  اإرة إيمدوإرا إيبشد2014فذت، علي) ،يل، بحد  منشدور 

 ، م  .3، عدا 28إيم لل إيعلميل يلبحوث وإيدرإساح إي  اريل، إيم لد 

 (  ل  اإرة إي دددواة إيشددداملل وعذا هدددا بدددايميزة إي ناف ددديل ارإسدددل 2016 حيددد ،  سدددماعي)

تقبي يدددل علدددى جامعدددل فل دددقيم، رسدددايل ماج ددد ي ،   اايميدددل إإلاإرة وإي ياسدددل، غدددزة، 

 فل قيم.

 ( ل تددو ي  إإلبدددإ  إيمنظمدي فددي تح يددق إيميددزة إي ناف دديل، م لددل 2012 د ي ،  حمددد حميددد)

 .91إإلاإرة وإإلا  اا، إيعدا ،

 ( ل إيق يق  يى إي يااة وتنميل إيشل يل، ت جمل ساي  إيعي ى، إيقبعل 1999 ورتوإ، ج)

 إألويى، اإر عذء إيديم ينش  وإي وزيع وإي  جمل، امشق.

 ( ل إي يدااة إيمدؤ  ة1995ما ي، جمدال) ،إيقبعدل إألويدى، اإر إيمددإ م يلنشد  وإي وزيدع ،

 مدينل إألبديس.

 ( ل اور إي يااة إئس  إي ي يل في تعزيز إي درإح إي ناف ديل ارإسدل 2009إيمبي يم،  بس)

  تقبي يل على إيملكيل إألرابيل، رسايل ماج  ي ، جامعل  ل إيبي ، إألران. 
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 (  إي يدااة إئسد  إي  يل وا2012إيم بع،  اي ،) ورلدا فدي تقدوي  إي  افدل إي نظيميدل فدي

إألجهددزة إألمنيددل، م  ددز إيدرإسدداح وإيبحددوث، جامعددل بددايف إيع بيددل يلعلددوم إألمنيددل، 

 إي ياض.

 (  ل إإلاإرة إئس  إتي يل تكويم وتنظيق إسد  إي ياح إي ندافس، إيقبعدل 2003م سي، ببي)

 إألويى، اإر إي امعل إي ديدة، إإلسكندريل.

  (ل إي ناف يل في إيظك  إئا  اا ، سوريا.2011ناف يل )إيم  د إيو ني يل 

 ( ل مذمددد  إسددد  إتي يل ي ح يدددق إيميدددزة إي ناف ددديل يلمددددرإ  2015م دددعوا،  مدددال سددديد)

، جامعدل عديم ندمس، 39إيحكوميل بداي علي  إيعدام فدي م د ، م لدل  ليدل إي  بيدل، إيعددا 

 م  .

 ( ل إإلاإرة إيمدرسيل إي نديدة م دا2007م عواإن،  حمد) ،ل مدم م دائح إيحكد  إي نديد

 بح  محك ، ا   إيعلوم إئج ماعيل، جامعل ف حاح عبا  سقيف.

 ( ل اور إي يددااة إئسدد  إتي يل فددي تظعيدد  عمليدداح 2015إيم دد  ، محمددد عدداال سددلمان)

 اإرة إيمع فددل بددوزإرة إيدإخليددل وإألمددم إيددو ني، )رسددايل ماج دد ي (،   اايميددل إإلاإرة 

 يا، غزة.وإي ياسل يلدرإساح إيعل

 ( ل إسهاماح بظ يل إئس  إتي يل إي ا مل علدى إيمدوإرا 2006إيمعا يد ، معم وعد هللا)

 .10في تح يق إيميزة إي ناف يل، م لل بحوث إا  اايل، عدا

 ( ل فاعليل ت وي   اإء إيموإرا إيبش يل و   لدا  فدي تح يدق إيميدزة 2002إيمعمور ،  مال)

فدددي  اإرة إألعمدددال غيددد  منشدددورة،  ليدددل إإلاإرة إي ناف ددديل يلمنظمدددل، رسدددايل ماج ددد ي  

 وإئا  اا، جامعل بغدإا.

 ( ل إإلاإرة إأل ول إيعلميدل وإي وجهداح إيم د  بليل 2006إيمغ بي، عبدإيحميد عبدإيظ اح)

 يمدي  إي  ن إيحاا  وإيعش يم، إيمك بل إيع  يل، إيمن ورة، م  .

 ( ل اور إيكظاءة إيبشد يل 2013إيم اامل، عبدإي حمم) فدي تح يدق إيميدزة إي ناف ديل ارإسدل

حايدددل إي امعدددل إإلسدددذميل، رسدددايل ماج ددد ي  غيددد  منشدددورة،  ليدددل إي  دددارة، إي امعدددل 

 إإلسذميل، غزة، فل قيم.

 ( ل م المل إي يااة إئس  إتي يل في تح يق إيميزة إي ناف يل يلمؤس ل، 2013موفق، سهام)

 يل إي زإ  يل.رسايل ماج  ي  منشورة، جامعل محمد خ ي ، إي مهور

 (  ل  اإرة إإلب داج وإيعمليداح، إيقبعدل إي اي دل، 2009إين ار،  باح، ومح م، عبددإيك ي)

 اإر وإ   يلنش ، إألران.
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 ( ل إيمناف ل وإي  وي  إي قبي ي، مؤس ل نبا  إي امعل إئسكندريل، 2003إين ار، ف يد)

 م  .

 ( ل إيمدددددخ  إييابددددابي  يددددى  اإرة إيعمليدددداح 2004ب دددد ، عبددددوا)  إئسدددد  إتي يل وإيددددنظ

 وإألسايي ، إيقبعل إألويى، مؤس ل إيورإت يلنش  وإي وزيع، إألران.

 ( ل إي يااة إإلاإريدل فدي إي د ن إيوإحدد وإيعشد يم، إيقبعدل إألويدى، 2011ب  ، ب   عبوا)

 اإر إي ظاء يلقباعل وإينش  وإي وزيع، إألران.

 ( ل اور إيمزي  إي  وي ي إي ياحي ف2011ب ي ، م وإن) ي تح يق إيميزة إي ناف ديل، اإر

 ب اح يلنش  وإيب م ياح، م  .

 ( ل موإ ظاح إيمظك  إئسد  إتي ي فدي إيمنظمدل، إيم لدل إيع بيدل 2003إينعيمي،  ذح)

 ، إيعدا إألول.23يإلاإرة، إيم لد 

 (  ل إإلاإرة إئسدددد  إتي يل، اإر إييددددازور  إيعمليددددل يلنشدددد  2002ياسدددديم، سددددعد غايدددد)

 .وإي وزيع، إيع إت

 ( ل إيظك  إئس  إتي ي يل ااة ارو  م د وحاة مدم إي  دار  2002يوبس،  ارت ن يف)

 إيعايميل وإيع بيل، إيمنظمل إيع بيل يل نميل إإلاإريل، إي ال ة.
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 المالحق
 

 خااب التحكيم (1ملحق رقم )

 أسماء المحكمين (2ملحق رقم )

 االستبانة (3ملحق رقم )

 المقاب ت (4ملحق رقم )
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 خطاب التحكيم (1ملحق رقم )
 
 

 
 

 اهلل كحفظ                    الفاضل/       الدكتور
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,

 

 تحكيم استبيان الموضوع/
واالحترام وأثمن جهودكم الكبيرة في خدمة البحث العلمي، باإلشارة إل   بداية اتوجه إليكم بالتقدير

دور ألجل اعداد رسالة ماجستير تحت عنوان   ميدانية دراسة ب جراءالموضوا أع ه ف نني أقوم 

 ، وذلك ف والشئون الدينيةفي وزارة األوقا تحقيق الميزة التنافسيةالقيادة االستراتيجية في 

بصيا ة  ةالباحث توقد قام ،دة واإلدارةالقيافي برنامج  ضمن متالبات نيل شهادة الماجستير

استبيان لجمع المعلومات حول موضوا الدراسة، لذا نرجو من حضرتكم التكرم ب بداء رأيكم 

صال ، ومدى انتماء كل السديد ومقترحاتكم بشأن فقرات االستبيان فيما إذا كان صالحًا أو  ير 

عبارة إل  المحور المخصص لها وخدمتها له، وبنائها اللغوي، وأي اقتراحات أو تعدي ت ترونها 

 مناسبة لتحقيق أهدا  الدراسة.

 هذا وتقبلوا منا جزيل الشكر واالمتنان.

 ةاحثالب                                                                              
 وفاء محمد حميد
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 أسماء المحكمين(: 2ملحق رقم )
 

 مكان العمل االسم م

 رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة د.محمد المدهون 1
 ديوان الموظفين العام د.نبيل اللوح 2
 أكاديمية االدارة والسياسة د.محمود الشنطي 3
 أكاديمية االدارة والسياسة د.خليل ماضي 4

 باصيريد.توفيق األ 5
مدير عام التفتيش ومراقبة الجودة بشركه 

 الكهرباء بمصر
 جامعة اإلسراء د.أحمد الوادية 6
 جامعة فلسطين د.منصور األيوبي 7
 أكاديمية اإلدارة والسياسة د.محمد الجريسي 8
 أكاديمية االدارة والسياسة أ.جهاد عكاشة 9
 ديوان الموظفين العام أ.فدوان أبو شريعة 10
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 االستبانة(: 3ملحق رقم )
 

 
 

 استبانة
 

 ضل في وزارة األوقاف والشئون الدينيةالسادة األفا

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,

يسرني أن أضع بين أيديكم االستبانة التي أعدت استكمااًل لمتالبات الحصول عل  درجة 

 الماجستير في القيادة واالدارة، بعنوان: 

في وزارة األوقاف والشئون  تحقيق الميزة التنافسيةادة االستراتيجية في دور القي

 الدينية

لكل عبارة  10إلى  1بوضع تقييم من لذا أرجو من سيادتكم اإلجابة عل  ما جاء فيها وذلك 

: وهي أعل  درجة لعدم 1: وهي أعل  درجات الموافقة، وصواًل إل  10بحيث تتدرج اإلجابة من 

 لعلم أن البيانات المسجلة هي بهد  البحث العلمي فقا.الموافقة، مع ا

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير,,,

 ةالباحث                                                                          
 يدوفاء محمد حم                                                                       
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 المجال األول: :ور القيا:ة االستراتيجية:

 

 

 الرجاء اإلجابة برقم مح:: يمثل مستوى تطبيق الفقرة :اخل الوزارة:

 

 

  م
 الفقرة

 اإلجابة من 
(1 – 10 ) 

 أوالً: تح:ي: التوجه االستراتيجي

  توجد خاة استراتيجية لوزارة األوقا  واضحة ومكتوبة. .1

  تتوافر لدى الوزارة رؤية ورسالة معتمدة. .2

  هدا  استراتيجية محددة للوزارة.توجد  ايات وأ .3

  يتم تغاية كل من البيئة الداخلية والخارجية في التحليل البيئي قبل تصميم االستراتيجية. .4

  توجد خاة تنليذية لتابيق استراتيجية الوزارة. .5

  ساهمت سياسات وخاا الوزارة في تحسين أدائها. .6

  

 والحفاظ عليها:استثمار القدرات التنافسية ثانياا: 

  تتوفر الموارد البشرية ال زمة في وزارة األوقا . 1

  تعمل الوزارة عل  استقااب الكلاءات والقدرات المتميزة. 2

  يتم تحليز العاملين داخل الوزارة بصورة مستمرة. 3

  تعمل اإلدارة العليا عل  توجيه العاملين نحو التغيير. 4

يكون كادرها صاحب مؤه ت علمية وخبرات مهني جيدة تت ئم مع حاجة تسع  الوزارة دومًا بأن  5
 الوزارة.
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 ثالثاا: تطوير رأس المال البشري:

  تهتم الوزارة بتاوير مهارات موظليها بشكل مستمر. 1

  يتم تنظيم دورات تدريبية وفق االحتياجات التدريبية للعاملين. 2

  تنوعة تستايع من خ لها تاوير الكادر الوظيلي.تمتلك القيادات خبرات كثيرة وم 3

  تهتم القيادات بالعمل الجماعي من خ ل تكوين فرق عمل. 4

  تعمل الوزارة عل  صناعة قادة مستقبليين داخلها. 5

 

 )القيم , المعتقدات, األعراف( رابعاا: دعم وتطوير الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية:

  دة عل  تحسين مستوى األداء بصورة مستمرة.تعمل القيا 1

  يتم تشجيع العاملين في الوزارة عند أدائهم المتميز للعمل. 2

  تعمل اإلدارة العليا بالوزارة عل  تنمية الرقابة الذاتية واإلحساس بالمسئولية لدى العاملين. 3

  يتم الحلاظ عل  المعايير األخ قية خ ل العمل داخل الوزارة. 4

  تلصل اإلدارة العليا بالوزارة بين العمل والع قات الشخصية. 5

 

 خامساا: تنفيذ نظم الرقابة التنظيمية المتوازنة:

  توجد رقابة إدارية ومالية داخل الوزارة. 1

  توجد آليات واضحة للرقابة داخل وزارة األوقا . 2

  ال زمة ألداء العمل.يتم الموازنة بين االهتمام بالرقابة واالستق لية  3

  يتم تنمية الرقابة الذاتية للعاملين في الوزارة. 4

  تتنوا األساليب التي يتم استخدامها في الرقابة اإلدارية. 5

 

 المجال الثاني: الميزة التنافسية:

  تعتمد الوزارة سياسة واضحة حول الجودة ومحددة بأهدا  معينة. .1
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  تجديد أساليبها في تقديم الخدمات.تقوم الوزارة بتاوير و  .2

  تقوم الوزارة بمتابعة ومراقبة الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور. .3

  تلجأ الوزارة إل  أساليب وأدوات عملية لغرض تحسين الجودة. .4

  تقوم الوزارة بصقل مواهب العاملين بشكل يت ئم بجودة الحياة الوظيلية. .5

  زيز االنتماء الوظيلي لدى العاملين داخل الوزارة.تهتم الوزارة بتع .6

  تعمل الوزارة عل  االهتمام بالجانب التكنولوجي ومواكبة التاور. .7

  تقدم الوزارة برامج تدريبية لرفع مستوى الجودة لدى موظليها. .8

  تعمل عل  إيجاد حلول مناسبة لمشك ت العاملين ومتابعة احتياجاتهم. .9

  الوزارة بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي وتعمل عل  تاويرها باستمرار. تهتم .10

  يوجد تنوا وتميز في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة. .11

  تعمل الوزارة عل  تقديم خدمات متميزة بأقل التكالي . .12

  توجد سرعة في تقديم الخدمات داخل الوزارة. .13

  اوي داخل الوزارة لتجنب اإلشكاليات من المجتمع المحلي.يوجد صندوق للشك .14

  تهتم الوزارة بتلويض الموظلين في بعض المهمات وصً  بهم إل  التمكين. .15

 

 ةالباحث                                                                                         
 وفاء محمد حميد    
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 شخصيات المقابلةأسماء (: 4حق رقم )مل
 

 مكان العمل االسم م

 وكيل وزارة األوقاف والشئون الدينية حسن الصيفيد. 1
 مدير عام دائرة التخطيط والسياسات م. نائل الدهشان 2
 مدير دائرة الحاسوب م.محمود مطر 3

 
اسة مع حيث تم االستلسار من خ لهم عن أسباب النتائج التي توصلت لها الدر 

التركيز عل  البند الذي حصل عل  أعل  وزن نسبي، والبند الذي حصل عل  أقل 
 وزن نسبي.


