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والجينات  العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية
  (DNA) التنظيمية

دراسة ميدانية على بعض المنظمات الصناعية في 
 محافظة دمشق

 *د. مـجــد صـقـور

 ملخصال
ممارسات القيادة  دراسة العالقة بين البحثية القائمة في موضوعالثغرة دراسة هذا البحث إلى  ف  د  ه  

 على الممارسات القيادية اآلتية: الرؤية ، ِإْذ ر كَّز  (DNA)ة الجينات التنظيميو االستراتيجية 
، الممارسات األخالقية، و الثقافة التنظيمية، و البشري المال رأس، و المحورية الكفاءات، و ستراتيجيةاال
والطريقة الكمية باستخدام  ستنتاجياال المدخل ِاْعُتِمد  لتحقيق أهداف الدراسة،  .التنظيميةالرقابة و 

أخذت عينة  .واستخالص النتائج البحث،متغيرات  استبانة مخصصة لهذه الدراسة؛ وذلك لقياس
أن . وأظهرت الدراسة ( مفردة42قصدية من أربع منظمات صناعية تعمل في محافظة دمشق بحجم )

وتظهر جليا  آثار تلك الممارسات بشكل  ،نسبيا  ممارسات استراتيجية بدرجة عالية بالمديرين يقومون 
تتوافر الجينات كذلك  .خاص في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنظمات السورية مدار البحث

ي ُأْجِري ْت في التنظيمية بدرجة جيدة في المنظمات المعنية ولكن بعض المقابالت غير الرسمية الت
. كذلك بعاد الجينات التنظيميةإلداريين ألأثناء عملية جمع االستبانات أظهرت ضبابية في إدراك ا

يجابية بين ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها والجينات التنظيمية تبّين وجود  عالقة معنوية وا 
ن أنه ال توجد فروق جوهرية في تبيّ ات الديمغرافية، متغيرّ إلى بالنسبة للمنظمات مدار البحث. 

مستويات الممارسات القيادة االستراتيجية تبعا  لمتغّير العمر، غير أنه ظهرت فروق جوهرية في 
مجموعة  وُقدِّم تْ المؤهل العلمي والمركز الوظيفي. ات الجنس و تبعا  لمتغّير  تلك الممارساتمستويات 

                                                           
*

    .جـامعـة دمـشق- كـلية االقتصـاد -مدرس في قسم إدارة األعمال 
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جينات تنظيمية  مع بلورة القيادية اإليجابية الفعالةتدعيم الممارسات  :نذكر منها ،من المقترحات
مجموعة من المحاور يمكن لدراسات الحقة التصدي  قدمت الدراسة خيرا  أ. الة استراتيجيا  مميزة وفعّ 

 والبحث فيها. ،لها

الممارسات  ،المحورية الكفاءات ،الجينات التنظيمية ،القيادة االستراتيجية :ةكلمات مفتاحي -
 .األخالقية
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  Introduction مقدمةال- 

العالمية وظهور  األسواقحيث اندماج  ،تعقيدا   أكثراليوم في بيئة تعمل  األعمالأصبحت منظمات 
القيادة االستراتيجية وممارساتها هي الطريق الذي يحدد وتعدُّ . جديدة وقواعد جديدة للعمل أسواق

 والبدَّ  ،والتعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية تكاللمواجهة المش اطاتنشبالالتوجهات الخاصة 
لمواجهة تحديات هذه البيئة السريعة  استراتيجي ممارسات قيادية ذات طابعمن تبني  األعماللمنظمات 
أصبح لزاما  على القادة االهتمام بشكل و تحقق تفاعل المنظمة مع بيئتها.  مهمة وحيوية وصفهاالتغير، ب

هندسيا   إطارا  تمثل  وبلورة جينات تنظيمية ،الممارسات اإليجابية وتعميق ،خاص بعناصر البيئة الداخلية
 يتناول معمارية المنظمة بجوانبها المختلفة.

  Research Methodology and its Philosophy أوال : اإلطار المنهجي للدراسة وفلسفتها

   Previous Studyالدراسات السابقة. 1-1

قليلة ادة االستراتيجية وعالقتها بالجينات التنظيمية يالدراسات التي عالجت موضوع ممارسات الق تعدُّ 
فادة منها في هذه راسات وفقا  لتسلسها الزمني لإلالد بعض من أهمي أتنسبيا ، ونستعرض فيما ي

  :الدراسة

  Arabic Studies  الدراسات العربية1-1-1. 

لمنظمات األعمال  (DNA)البصمة الوراثية التنظيمية  تشخيص واقع ،2015 ،الدهانو  الساعدي -1
   .العراقية

(DNA)الوراثية التنظيمية  البصمةهدف البحث إلى تشخيص واقع 
بوصفها مجموعة من العناصر ، 1

الهيكل التنظيمي( في عدد من و المعلومات، المحفزات، و والعوامل تتمثل في )حقوق اتخاذ القرار، 
( 66عشوائية قوامها )اختيرت منها عينة و  .راقية المختلفة في طبيعة صناعتهااألعمال العمنظمات 

تحليل ومعالجة  أدواتاختيرت و عالمية معدة لهذا الغرض،  ةجرى استطالع آرائهم بموجب استبان، فردا  
 واضحا   هناك فهما   أنَّ خرج البحث باستنتاج مفاده  .هاواختبار  لتحليل فرضيات البحثمعلمية  إحصائية ال

                                                           
وكذلك  ،بمسميات مختلفة مثل البصمة الوراثية التنظيمية وُسمِّي   ،ةفي مراجع عد   (DNA)ورد مصطلح الجينات التنظيمية  1

 .(DNA)تسمية الجينات التنظيمية  اعتمدالحمض النووي التنظيمي، ولكن هذا البحث 
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نه ال يوجد تباين في إدراك المنظمات عينة ة من قبل العينة المستهدفة، كما ألمكونات البصمة الوراثي
 البحث لمكونات البصمة الوراثية.

 .(DNA) دور عمليات إدارة المعرفة في البصمة الوراثية التنظيمية ،2015 ،نالزعو  الساعدي -2

الخزن و  ،الفرعية )التكوين أبعادهاسهام عمليات إدارة المعرفة من خالل إتحديد باهتم البحث 
اختيرت  األربعة.بأبعادها  (DNA) ـال البصمة الوراثية التنظيمية ي ف (االستثمارو   ،النقلو  ،واالسترجاع

المصارف الحكومية واألهلية في محافظة  أقساممن مديري ورؤساء  ( شخصا  50عينة مؤلفة من )
المعرفة على  إدارةتقدم عمليات  إلى الدراسةتوصلت و  .بموجب استبانة آرائهمجرى استطالع  ،كربالء

وتراجع بعد استثمار المعرفة على المستوى الفرعي  ،البصمة الوراثية التنظيمية، على المستوى العام
لبصمة الوراثية عمليات المعرفة، وتقدم بعد المحفزات وتراجع بعد الهيكل التنظيمي على مستوى ا إلدارة

 .التنظيمية على المستوى الفرعي للمتغير

 .بتكاريةقدرات المرؤوسين اإل في (DNA) لتنظيميةا ثر الجيناتأ ،2015 ،لبدة -2

وذلك بالتطبيق  ؛بتكاريةقدرات المرؤوسين اال فيقياس أثر الجينات التنظيمية  زت هذه الدراسة علىركّ 
 همجميعهذه الدراسة من العاملين  فيتكون مجتمع البحث و البنوك التجارية العاملة بمصر.  على
بلغ الحجم  ِإذْ ، واالستثماريبنوك القطاع العام في بعض والتنفيذية  ىلمستويات اإلدارية العليا والوسطبا

. وأهم ما توصلت إليه الدراسة وجود أثر قوي إيجابي مفردة ٣٠٠للدراسة  ُأْخِضع تْ  التيللعينة  اإلجمالي
العالقة بين قدرات  فيأثرها أيضا  و  ،القدرات الشخصية للمرؤوسينلتلك الجينات التنظيمية في 

 .واالبتكارالمرؤوسين 

 .العوامل المحددة لشخصية المنظمة وأثرها في ريادّية المؤسسات الصحية ،2015،األسدي 3- 

( وريادية DNAمحاولة معرفة تأثير العالقة بين مكونات الحمض النووي التنظيمي ) البحث إلى هدف
ف على مستوى توافر أبعاد ريادية تعرّ  عن فضال  المؤسسات الصحية في مستشفيات مدينة الحلة 

ضرورة اهتمام المستشفيات الحكومية بمكونات الحمض النووي  وتوصلت الدراسة إلى المؤسسات.
بما يضمن تحقيق الريادية المستدامة في عملها من خالل التركيز على جوانب  ارستمر با ظيميالتن

التركيز على المحفزّات من دوافع التحفيز المادية والمعنوية ووسائلها التي  فضال  عنالضعف فيها 
دارية. فضال   رة عن ضرو  تشجع األطباء على تقديم أفضل ما لديهم من خدمات عالجية ووقائية وا 
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وتشجيع اإلبداع  ،حد المكونات األساسية لتنظيم المستشفياتأ االهتمام بالهيكل التنظيمي الذي يعدُّ 
 والتفكير الريادي ،واالبتكار

  .التشارك في المعرفة فيأثر القيادة اإلستراتيجية  ،2014،جوهرة 4- 
 سلوك التشارك في المعرفة فيجية هدف البحث إلى اختبار األثر المباشر لممارسات القيادة االستراتي

والتوجه التسويقي  ،ألثر غير المباشر لها من خالل كل من التسويق الداخليفضال  عن اواستراتيجيتها 
استهدفت الدراسة عينة عشوائية بسيطة من موظفي مجموعة فنادق  ،وثقافة التعلم التنظيمي ،الداخلي

من سلوك واستراتيجية التشارك تفسرها  أن كاّل   وتوصلت الدراسة إلى .موظفا   341جزائرية بلغ حجمها 
غير مباشر  ا  كما إن لممارسات القيادة االستراتيجية أثر  ،المختلفة ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها

وثقافة التعلم  ،من خالل كل من التسويق الداخلي ،في المعرفة تهواستراتيجيفي كل من سلوك التشارك 
 التنظيمي.

 دور مهارات القيادة االستراتيجية في التهيؤ لضغوط العمل. ،2012،رحيمة 5- 

لضغوط العمل بأبعادها في التهيؤ هدف البحث إلى دراسة دور مهارات القيادة االستراتيجية بأبعادها 
 ،البحث عن الدعم الوسيليو  ،المواجهة الوقائيةو  ،التأمل للمواجهةو  ،)التهيؤ للمواجهة وهي ،الستة

في  ا  عسكري ا  ( قائد42وطبق البحث على عينة بلغت) ،تجنب المواجهة(و  ،الدعم الوجداني البحث عنو 
من خالل ثالث  تاختبر  ،لجمع البيانات أداة  االستبانة  تْ م  دِ خْ تُ سْ وقد اِ  ،منظمتي الدفاع والداخلية

وتوصل البحث إلى مجموعة  ،والثالثة للفروق ،لثانية للتأثيروا ،كانت األولى لعالقة االرتباط ،فرضيات
 من النتائج أهمها وجود عالقة ارتباط وتأثير بين مهارات القيادة االستراتيجية والتهيؤ لضغوط العمل.

 ممارسات القيادة االستراتيجية ودورها في تعزيز التميز التنظيمي. ،2010،حسوني - 6

االستراتيجية والتميز التنظيمي في الشركة هدف هذا البحث إلى اختبار العالقة بين ممارسات القيادة 
ومديري  ينر يالمد يلعينة بالمديرين العامين ومعاونوقد تمثلت ا ،العامة للصناعات الميكانيكية في بغداد

نات عن البيا تِ ع  مِ جُ و  ،وجود عالقة وأثر بين الممارسات والتميز :هما ،واختبر البحث فرضيتين ،الشعب
وكان من أبرز  ،يخص التميز :والثاني ،ين األول يخص الممارساتءطريق استمارة تكونت من جز 

وقد كانت العالقة األقوى  ،النتائج وجود عالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وأبعاد التميز التنظيمي
 تأكيد على الممارسات األخالقية. يه
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 .بخدمة الزبون ستراتيجية وعالقتهاممارسات القيادة اال ،2006 ،جالبو  الفيحان - 7

البحث الحالي بتسليط الضوء على موضوعات القيادة االستراتيجية وخدمة الزبون بهدف اإلثراء  هتمّ ا
ومن  النظري تارة وتحديد طبيعة العالقة بينهما في عينة مكونة من خمسة مصارف أهلية تارة أخرى.

باعتماد  ُحلِّل تْ ، ومن ثم ديري الفروعالمديرين المفوضين وماستمارة استبانة وزعت على  ُأعدَّتجل ذلك أ
نمط الثقافة الداعمة هو النمط السائد في المصارف  أنَّ توصل البحث إلى  بعض األدوات اإلحصائية.

ور فيما غاب د ،المبحوثة، مع وجود دور لمديري المصرف في تحديد المسار االستراتيجي للمصرف
البحث بأهمية تكثيف جهود المصارف نحو كسب ثقة . وقد أوصى المصارف في كسب صداقة الزبائن

 الزبائن.

  English Studies اإلنكليزيةباللغة  الدراسات2-1-1.

1- Ntheine, E., 2013, Effect of Strategic Leadership on the Performance of 

Commercial and Financial State Corporations in Kenya. 

أداء الشركات التجارية والمالية الحكومية في  في االستراتيجيةهدفت الدراسة إلى تحديد أثر القيادة 
لجمع البيانات األولية  ت االستبانةوقد وزع ،شركة في كينيا 48وقد تألف مجتمع الدراسة من  ،كينيا

وكان معدل  ،مديري الموارد البشرية فضال  عنعلى األشخاص المسؤولين المعنيين باستراتيجية الشركة 
وقد أظهرت النتائج أن ممارسات القيادة  ،واستخدم تحليل االرتباط واالنحدار ،%77.1االستجابة 

 ،مش صافي الربحوها ،والعائد على االستثمار ،مع رضا العمالء /إلى حد كبير/االستراتيجية ترتبط 
ممارسات قيادية متوازنة ذات تطبيق  وقد أوصى الباحث بضرورة ،العمل سنويا   نوانخفاض معدل دورا

 .البعد االستراتيجي

2- James, B., 2013, Ways to Embed the Strengths Approach into the DNA of 

the Organization.  

وكيف  ،العاملةفي القوى تركز القوة و هو شرح كيفية اعتماد الموارد البشرية  الدراسةمن هذه  إن الغاية
قيادة مؤشرات إلى وذلك وصوال   ؛زيادة اإليرادات وخفض التكاليف :مثل ،عاليةحقق عوائد يمكن أن ت

في  من كل فرد هاواستخراج DNAإلى شرح كيفية تحديد قوة البحث هدف وكذلك . لالنجاح في المستقب
 ، داخل مكان العمل.هاجميع المختلفة، وبناء حالة عمل مقنعة الستخدام القوة، في السياقات المنظمة

دورة حياة الموارد البشرية والموارد  اتطانشتضمين هذا النهج في وتوصلت الدراسة إلى ضرورة 
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للحصول على أقصى بطريقة مهنية عالية الموارد البشرية . وكذلك تطوير البشرية األساسية، والمنظمات
 من الحمض النووي للمنظمة.  ت جزءا  تلك السماصبح أن تولضمان  ،من نهج القوة إفادة

3- Justin, et al., 2009, Strategic Leadership for Exploration and 

Exploitation: The Moderating Role of Environmental Dynamism. 

ثنين من النواتج الحرجة امعاملة القادة االستراتيجيين مع اسة لربط السلوكيات التحويلية و سعت هذه الدر 
من التعلم التنظيمي: االبتكار االستكشافي واالستغاللي. وتشير النتائج إلى أن سلوكيات القيادة 

 تسهلو شافي. والسعي إلى االبتكار االستك ،في تبني التفكير التوليدي /إلى حد كبير/هم ة تسالتحويلي
وترتبط مع االبتكار  هاوتوسيعتحسين نطاق المعرفة القائمة و ، من ناحية أخرى، سلوكيات القيادة

لفعالية مع فهم كامل  بالحسبانديناميكية البيئية تحتاج إلى أن تؤخذ  ذلك، فإن وفضال  عن االستغاللي.
 ةادة االستراتيجييفي النقاش الدائر حول دور الق اإلسهام وحاولت الدراسة الحالية. ينقادة االستراتيجيال

الظروف البيئية  مع وتفاعلهاالكشف عن كيفية تأثير القيادة و في إدارة االستكشاف واالستغالل، 
 .المتبدلة

4- Joshi, M. ,  Rahul، G. ,2009, DNA of A Startup Firm. 

رجال األعمال والشركات والمنتجات، واألسواق  إنشاء خريطة للربط بين خصائص إلىلبحث هذا ا هدف
الحمض وأظهر البحث أن . في عدة شركات هندية فرد   600 نحو الواردة منالناشئة الخ من البيانات 

تشغيل البدء مزيجا  خاصا  عند ؤلف وت ،الضرورية"المكونات"  من تجلب أساسا   الناشئة النووي للشركة
الحمض النووي بين شركات ناشئة  لدراسةأيضا  تلك ا وقارنتة. ة تنافسيفي بيئو  ،في صناعة معينة

الدراسة الحالية أن االقتصادات نت كما بيّ  ونجحت وتلك التي لم تكن ناجحة في أسواقها المستهدفة.
من تلك التي مع قلة  في امتالك ثقافة العمل الحر أكثر نجاحا   ُوِصف تْ أنحاء العالم التي  شّتىالرائدة في 
في ريادة األعمال. وظهر االبتكار واإلبداع كدافعين ومعيارين رئيسين في  هاأو عدم وجودهذه القدرة 

 األداء.

5- Brooke, C. , 2008, The DNA of Innovation. 

أن على  من كبار المديرين اتفقوا %80أن أكثر من تبّين   طالع للرأي أجرته شركة غاري هاملاست في
. من قبلهم أن االبتكار هو محل تقدير كبير %90للميزة التنافسية، وأشار  قويا   االبتكار يخلق مصدرا  

عرض هذه الورقة تعلى نحو رديء في االبتكار. وتع ذلك فإن هذه الشركات نفسها تصنف نفسها وم
وخلص البحث  نجاح.من شأنها أن تساعد المنظمات على االبتكار بالتي للنظر في السلوكيات والصفات 

دارة المعرفة، و يشمل الصفات التي تركز على  يبتكار إلى أن تسلسل الحمض النووي اإل دارة و ا  ا 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984308001586
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دارة القيمة، والمحاذاة.  ورسم  ،سياق تشكيل االبتكار والتمكينوكذلك ضرورة االنتباه لالمجموعة، وا 
نسيج ي في بتكار الحمض النووي اإلتضمين من  وال بدَّ بادرات االستراتيجية، ابتكار المو  ،الخرائط
 .المنظمة

6- Karp .T. , 2006, Transforming Organizations for Organic Growth. 

البحث وضرورة  ،مة في أعمال المنظماتهمفي إحداث تغييرات النمو العضوي  تؤكد هذه الدراسة دور
 الحسبانيجب أن تأخذ في  ياداتالق إنَّ  :الرأي القائل ن الدراسةكما تبيّ  ،ق بديلة لقيادة التغييرائعن طر 
ونشر التغيير  ،تطبيق مبادئ التنظيم الذاتيو  ،ق المناسبة عند تغيير منظماتهمائى واستخدام الطر الفوض

وترى الدراسة التي تدعم التغيير نحو األفضل.  المناسبةبيئات اليوفر بما للتدخل  األدنىعن طريق الحد 
في قيادة التغيير. إن نجاح القيادة لمن األفضل القيام بذلك عن طريق البحث عن الحمض النووي  أنَّ 

تدخالت ، وضبط الراءة إشارات التغييرعلى ق ، وكذلك القدرةحالة الداخليةالأثناء التغيير يتوقف على 
 من المبادئ األساسية.وفق عدد 

 Study Position  ةموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابق. 1-1-3

والعالقة الجينات التنظيمية و ممارسات القيادة االستراتيجية  يأن موضوعت السابقة الدراسا ن منتبيّ 
وخاصة في  ،بالدرجة الكافية هتمام الباحثينالم تنل من الموضوعات التي  يعّدانالتفاعلية بينهما 

ممارسات القادة مة المتعلقة بالجوانب المه تعّرفالسابقة الدراسات استهدفت  .الوطن العربي
والعوامل المؤثرة  ،المفهوم تلك الممارسات والعناصر المكونة لذلكلسعيا  إلى فهم عميق  االستراتيجيين

 عت أن تسهم مجتمعة في بحث تلك الممارسات.وبذلك استطا ،المعوقات التي تحد من ممارستهاو  ،افيه
ومن ثم تفسير ما يحيط بهذا  ،التي تعرضت لمفهوم الجينات التنظيميةمن الدراسات تلك  ولكن القليل

بما يتالءم مع العمل في الميدان وترجمتها وتأكيد واقعيته عناصره ومفرداته  ،المفهوم من غموض
وهكذا  .وعلى حد علم الباحث ال يوجد أي دراسة تعرضت لهذا المفهوم في سورية بشكل خاص .اإلداري
وتعرضت  ،السابقةالدراسات بعناصرها وحدودها األكاديمية والمكانية عن تختلف لية الدراسة الحافإن 
ة دالمعرفي والتطبيقي في موضوعي القيا يسهم في إثراء الجانب اممَّ  ؛في سورية وميدانية بحثيةلثغرة 

 .الجينات التنظيميةاالستراتيجية و 
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  Study Inquiriesتساؤالت الدراسة. 1-2 

ممارسات القيادة االستراتيجية  العالقة بين الدراسة في الثغرة البحثية القائمة في موضوعتكمن تساؤالت 
 تطرحو . وعدم التطرق لها في أي من الدراسات السابقة ،الجينات التنظيميةو  ،بأبعادها المختلفة

 :وهي ،البحثفي المنظمات مدار  ميدانيا   عنهاومحاولة اإلجابة  ،للبحث فيها اآلتيةالتساؤالت الدراسة 

 رأسو  -المحورية الكفاءاتو  -الرؤية االستراتيجية)القيادة االستراتيجية  اتممارستوافر ما مدى  .1

في  المديرين لدى( الرقابة التنظيميةو  -الممارسات األخالقيةو  -تنظيمية الثقافة -البشري المال
 ؟المنظمات محل الدراسة

الهيكل و  -المعلوماتو  -المحفزاتو  -)حقوق اتخاذ القرارتوافر الجينات التنظيمية مدى ما  .2
 ؟(التنظيمي

في  المديرين لدى الجينات التنظيميةو  اإلستراتيجيةممارسات القيادة  عالقة بينهل هناك   .3
 ؟المنظمات محل الدراسة

 فيالموقع الوظيفي( و  ،المستوى التعليميو  ،الجنسو  ،)العمرهل يوجد أثر للمتغيرات الديمغرافية  .4
 ؟قبل المديرينمن  اإلستراتيجيةالقيادة  ممارسات

  Study Objectives أهداف الدراسة. 1-3

العالقة بين القيادة االستراتيجية  عنفي الدراسات السابقة الفجوة البحثية  بتسليط الضوء على
 ي:أتتسعى لتحقيق عدة أهداف وفق ما ي ، فإن هذه الدراسةوممارساتها والجينات التنظيمية

 -المحورية الكفاءاتو  -)الرؤية االستراتيجيةممارسات القيادة االستراتيجية مدى وجود  قياس .1
الرقابة و  -الممارسات األخالقية والمواطنة التنظيميةو  -تنظيمية الثقافةو  -البشري المال رأسو 

 .التنظيمية(

 .في المنظمات محل الدراسة معرفة مستوى توافر الجينات التنظيمية .2

محل المنظمات في الجينات التنظيمية و  ممارسات القيادة االستراتيجيةالعالقة بين رصد  .3
 الدراسة.
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القيادة االستراتيجية وبلورة  السورية بمفاهيمفي زيادة اهتمام المنظمات المتوسطة  اإلسهام .4
لمواجهة األزمات وتحقيق وتدعيمها إيجابيا   هاوتفهمأبعاد الجينات التنظيمية  ممارساتها
 .االستراتيجيةأهدافها 

 Study Importance أهمية الدراسة. 1-4

تمتلك مهارات يجب أن التي  اإلدارية تنبع أهمية البحث من الدور المحوري الذي تقوم به القيادات
الفعالة  التنظيميةالجينات  يعّمقبما استمراريتها و  ،في نجاح المنظمات أثر ممارساتهاو  ارية وقياديةإد

عملية نظرية و  إسهامات ذلك تظهر أهمية هذه الدراسة في سعيها لتحقيقإلى أضف . لتلك المنظمات
 :اآلتيةالنقاط وفق 

في نظرية الموارد  األساسيةالجينات التنظيمية من القضايا ادة االستراتيجية و ممارسات القي تعدُّ  .1
(Resource Based View) 1991 ،التي قدمها)،  (Barney تبين أن المنظمة عبارة عن و

من استدامة التنافسية والتميز عن  نكإدارتها واستثمارها يموأن  ،مزيج متناغم من الموارد
 المنظمات األخرى.

 ما لهما من دور بارز في بناء االقتصاد السوري.و  ،عينتهمجتمع البحث و  أهمية .2

 . في المنظمات مدار البحث القيادية ذات البعد االستراتيجي واقع الممارساتتوضيح  .3

في  تعميقهاوضرورة  ،القيادات المعنية ألبعادها إدراكمدى و  ،الجينات التنظيميةبيان واقع  .4
 .منظماتهم

 الجينات التنظيمية.و لممارسات االستراتيجية العالقة المحتملة بين اتقديم الدليل الميداني على  .5

مفهوم الجينات اسات األولى التي تناولت فإن الدراسة الحالية من الدر  ،الباحثطالع ابحدود  .6
 . في سورية  القيادات االستراتيجيةممارسات التنظيمية وعالقتها ب

 والبحوث الدراسات إلى نأمل أن تضاف ،عمليةعلمية و  اماتسهإب المكتبة السورية دعم .7
 السوري.المعرفي  فكر اإلداريالسابقة على طريق بناء ال
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 Study Hypotheses فرضيات الدراسة. 1-5

ثباتيقوم القسم الميداني باختبارها و فرضيات الدراسة كإجابة مؤقتة للظاهرة المدروسة على أن  تْ ع  ضِ وُ   ا 
 :اآلتيمدى صحتها. و قد وضعت الدراسة الحالية افتراضا  أساسيا  يتفرع عنه افتراضات فرعية وفق 

 مدار البحث"قادة المنظمات ال توجد ممارسات استراتيجية لدى : "H1الفرضية الرئيسة األولى 

بين ممارسات القيادة  حصائيةاعالقة معنوية ذات داللة وجد تال :" H2الفرضية الرئيسة الثانية 
 "، ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:الجينات التنظيمية و  االستراتيجية

 :H2-1" والجينات  وجود رؤية استراتيجية بين إحصائيةال توجد عالقة معنوية ذات داللة
 ".التنظيمية 

 :H2-2" رية والجينات المحو  الكفاءات بين إحصائيةال توجد عالقة معنوية ذات داللة
 ".التنظيمية

" :H2-3 البشري  المال االهتمام برأسبين  إحصائيةال توجد عالقة معنوية ذات داللة
 ".والجينات التنظيمية

" :H2-4 ات الثقافة التنظيمية السائدة والجينبين  إحصائيةال توجد عالقة معنوية ذات داللة
 ". التنظيمية

" :H2-5 ات األخالقية والجينات الممارسبين  إحصائيةال توجد عالقة معنوية ذات داللة
 ".التنظيمية

" :H2-6 بة التنظيمية والجينات بين الرقا إحصائيةال توجد عالقة معنوية ذات داللة
 ". التنظيمية

لممارسات القيادة االستراتيجية توجد فروق ذات داللة إحصائية ال :" H3الفرضية الرئيسة الثالثة 
المستوى التعليمي،  -H3-3العمر،  -H3-2الجنس ، -H3-1باختالف العوامل الديمغرافية )

 ".(المركز الوظيفي -H3-4و
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 Study Terminologies  مصطلحات الدراسة 6-1.

(: تمثل قدرة األفراد على التفكير ،والتصرف ، والتأثير في Strategic Leadershipالقيادة االستراتيجية )-
  (Beatty &Quinn, 2002: 5) ، اآلخرين على النحو الذي يمكن المنظمة من الحصول على ميزة تنافسية

(: وتشمل كل ما يقوم به Strategic Leadership's Practicesاالستراتيجية )ممارسات القيادة  -
 (. 211 :2010 ،القائد االستراتيجي من أفعال ومهام وأدوار ذات صلة بمستقبل المنظمة )حسوني

 Organizational Deoxyribo وتسمى الحمض النووي ،(DNA ) الجينات التنظيمية للمنظمة -

Nucleic Acid  ، ن العوامل األساسية التي تحدد مجتمعة هو مصطلح يبيّ و  ؛البصمة الوراثيةوكذلك
، وتجعلها مختلفة عن غيرها من هوتفسرّ  هائأسلوب أدا شخصية المنظمة والسمات الفريدة لها، وتحدد

     بها هموأداءالمنظمات، وتحدد مواطن القوة ومواطن الضعف بها، وتساعد على توقع سلوك األفراد 
 )،(Gary،(Nelson et al,2006.2)،2007:3) ،2004،(3عن ، نقال  (2009،51 المسدي،)

David . 

: قد يؤدي حدوث أي تغيرات في البيئة الداخلية Organizational Mutation الطفرة التنظيمية -
أو الخارجية للمنظمة أو الحصول على معلومات أو حدوث أخطاء مفاجأة أو غير عادية إلى تغيرات في 

    Munier), :2000 (8الجينات التنظيمية ، وهذا ما يمكن تسميته طفرة تنظيمية.

جراءاته منهجية الدراسة.  1-7  Research Methodology and its Procedures    اوا 

  Study Population and Sample تهاوعين. مجتمع الدراسة 1-7-1

الوصول  مكانيةإلنظرا   ِاْختُِبر تْ ، وقد كبيرة الحجممؤلفة من أربع منظمات صناعية أخذت عّينة قصدّية 
اإلدارّي  اإلطارأخذت عّينة عشوائية من األخرى. و  نظمات الصناعيةشهرتها قياسا  بالم فضال  عنإليها، 

 ،في المراتب العليا: مدير اإلداريّ  طارخاصة  باإل استبانة   50 ُووزِّع تْ  .موضوع البحث منظمةفي كل 
استبانات  واستبعد ثالث ،ةفارغ ةاستبانة ، منها واحد 46استرد منها  ،رئيس قسمو  ،نائب مديرو 

 42القتصار اإلجابة على محور واحد أو محورين، ومنه يكون عدد االستبانات الصالحة للتحليل 
( نتائج 1) ، ويوّضح الجدولKMOاختبار ُأْجِري  ولمعرفة مدى كفاية حجم عّينة الّدراسة  استبانة .

 اإلدارّي كما يأتي: اإلطاراالختبار لعّينة 
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 اإلداريّ  اإلطارلعّينة Bartlett's و  KMO( اختبار1الجدول )  -

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .521 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 32.589 

df 15 

Sig. .005 

بين الّصفر والواحد الصحيح، وكلما اقتربت قيمته  KMOقيمة مقياس مدى كفاية حجم العّينة ترواح
والحد األدنى المقبول للحكم على كفاية حجم العّينة هو  ،المحسوبة من الواحد الصحيح زادت االعتمادّية

ومن % 50(، وهي أعلى من 0.521هي ) KMO(، ويتضح من الجدول أعاله أن قيمة معامل 0.50)
( أقل من مستوى 0.005) Bartlett . بينما نجد أن القيمة االحتمالية الختبارحجم العّينة كاف   ث مَّ 

 ( أي أّن االرتباطات بين المتغّيرات موجودة بدرجة كافية إلجراء التحليل عليها.0.05المعنوية )

 Study Philosophy and its Tool. فلسفة الدراسة وأداتها 1-7-2

ابقة التي تناولت الباحث اعتمد في صياغة فرضياته ومتغيراته على عدد جيد من الدراسات الس ألنَّ 
تبني  مع (Positivism philosophy)فإن هذه الدراسة تعتمد الفلسفة الوضعية  ،مشكلة الدراسة

 الظواهر لمختلف ا  وصف تقدمتلك الطريقة  ِإْذ إنَّ (، Deductive Approachاألسلوب االستنتاجي )

  مبرهن تعميم تطوير بغرض وذلك ،تقع التي الحوادث أو األوضاع، باألفراد، ارتبطت سواء

.(Farzad,2007) ألنها ستدرس العالقة المرتقبة بين  ةالدراسة بطبيعتها كمية وارتباطيفإن  وكذلك
استند البحث وقد  المستقل والتابع، باستخدام استبانة مصممة لهذا البحث بشكل خاص. -المتغيرين

ومتغيرات البيئة الديمغرافية لعينة البحث، ومن  هاو عبارات االستبانةإلى الدراسات السابقة  في تصميم 
الفيحان )و ،( (Hitt et al., 2010 (Booz, 2012) ،(2015 ،والدهان )الساعديهذه الدراسات: 

 .وغيرها من الدراسات المذكورة في مراجع البحث (،Bordia et al., 2005)و  ،(2006،وجالب

 Consistency of Research Study ها ثباتو الدراسة  أداةصدق  .1-7-3

صيغت بصورتها النهائية االستبانة على عدد من المديرين لتحديد مدى صدق االستبانة، ثم وزعت 
 وُحِسب   ،عليا لتحقق الصدق الظاهري. ووزعت الصيغة األخيرة على العاملين في مستويات إدارية

  وفقا  للجدول اآلتي. ،(Alpha Cronbach) ألفا كرونباخمعامل 
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 لمتغيرات الدراسة. Alpha Cronbach’s الثبات معامل(: 2الجدول ) -

Cronbach's Alpha Frequency Variables 

0.662 42 StVis 
0.765 42 Comp 
0.684 42 HumCap 
0.717 42 OrgCult 

0.732 42 Eth&Cit 

0.751 42 OrgCont 
0.721 42 LeadPrac (Total) 
0.731 42 DNA 

من الواحد زادت مصداقّية البيانات في عكس نتائج العّينة على مجتمع البحث،  إلفاة كلما اقتربت قيم 
حسب هذا المعامل لمحاور كل استبانة ولكاملها، وحسب معامل الّصدق من خالل إيجاد الجذر التربيعي 

أكبر  هاجميعقيم معامل ألفا كرونباخ  أنيتضح من الجدول أعاله و  .(Sekaran, 2004) لمعامل ألفا 
 المصداقّية. تتمتع بالثّبات و  هاجميعت المحاور بيانا إنَّ  :يمكن القولومن ث مَّ  ،%60من 

  Study Limitations   حدود الدراسة. 1-7-4

، واتساع مجاالت تأثيرهما ممارسات القيادة االستراتيجية والجينات التنظيميةنظرا ألهمية محوري البحث؛ 
عالقتهما التفاعلية  أو إفراديسواء بشكل الّدراسات التي اهتمت بهذين المحورين  قلةوعالقتهما، و 

 اآلتيةاألشهر الّدراسة الميدانية في  ُأْجِري تِ الحدود الزمانّية:  حدود الّدراسة كاآلتي: فإن، المتوقعة
منظمات الحدود المكانّية فقد كانت في  ا. أمَّ 2016الثاني( في عامتشرين تشرين األول و و  ،أيلول)

ممارسات القيادة اقتصار البحث على دراسة هي والحدود العلمّية  مدينة دمشق.صناعية في 
 .االستراتيجية بأبعادها وعالقتها بالجينات التنظيمية

 Literature Review اإلطار النظري للدراسة -ثانيا  

 القيادةممارسات  وهما ،رئيسين بأبعادهما المتعددة متغيرين من نا  مكو   جا  نموذ سةراالد هذه تعالج

لكل  النظري اإلطار مبحث كل تناول ،مبحثين إلى الفصل هذاُقسِّم   وقد. الجينات التنظيميةو  االستراتيجية
 متغير.
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 Strategic Leadership and its Practices وممارساتها القيادة االستراتيجية 1-2.

 Strategic Leadership Concept القيادة االستراتيجية مفهوم1-1-2. 

يرغبون في أداء  ِإذْ مرؤوسين ال فيأن القيادة هي نوع من المقدرة أو المهارة في التأثير   (Kohn)يرى
نها الوصول إلى الهدف بأحسن الوسائل بأ  (Livingston)يحددها في حين ،نجاز ما يحدده القائدإأو 

  حدود الموارد والتسهيالت المتاحة مع حسن استخدام هذه الموارد والتسهيالتوبأقل التكاليف وفي 
(Brent, 2004) . اإلدارة على أن القيادة علم وفن تعمل على توجيه سلوك  معظم علماء يتفقو

ذا كان  ،وأكملها في أسرع وقت ،لتحقيق أفضل النتائج ،اآلخرين وتحفيزهم نحو تحقيق هدف محدد وا 
األطراف في كل إدارة فإن القادة يشكلون دماغها فهم الذين يوجهون المنظمات إلى  نزلةالموظفون بم

تعددت ثم متابعة تنفيذها وقياس مدى تحققها. وقد  ،تحقيق أهدافها بعد التخطيط لها والتنسيق بينها
ظرية ن :(17:2014 ،)جوهرة اكان من أبرزه مختلفا  أعطت كل واحدة منها تفسيرا  و  القيادة نظريات
 والمدخل التفاعلي. ،النظرية الموقفيةو  ،نظرية السلوكو  ،السمات

هو صياغة  االستراتيجية للقائد دور أهم إن ِإذْ  االستراتيجة، اإلدارة من االستراتيجية القيادة مصطلح وانبثق
 ترارالقا تخاذوا، اآلخرين في التأثير على القدرة إلى وتشير ،(Sosik, et a.l, 2005) االستراتيجة

المدى  قصيروالنمو  قراراالست ذاته على الوقت في والمحافظة للمنظمة، طويل المدى تقراراالس لتحسين
(11.(Wanasika, 2009:  المستويات نظرية إلى االستراتيجية القيادة نظرية تعودو 

 ،(Hambrick& Mason,2004) قبل من التي طورت  (Upperelations)األعلى

1984)،(Vera& Crossa،  قيم إلدراك كاسانع هي المنظمة أن إلى األعلى  المستوى نظرية وتشير 

 تقييمه في ستؤثر ه التيوتفضيالت ،هوقيم تهوخبر معارف المدير  إن بحيث األعلى، المستوى في يرينالمد

 في األعمال الستراتيجية عالالف التنفيذ االستراتيجية القيادة تدعمو  .االستراتيجة واختياراته للمحيط

 وجهود واع   تخطيط يحتاج إلى األعمال استراتيجيات لتطبيق مةالمالئ القيادة خلق أن كما ة.المنظم

 واسعا   االستراتيجية القيادة مجال في البحث يجعل ما هذا ؛متواصل استثمار إلى يحتاج وأحيانا   متضافرة،

وقد تباينت وجهات النظر تجاه مفهوم القيادة االستراتيجية فمنهم من  .أكثر به االهتمام إلى ويحتاج
 وتحفيز األفراد العاملين فيها لتحقيق هذه الرؤية ،توضيح القائد للرؤية االستراتيجية للمنظمة ع دَّها

(Vlachos,2013).ق تدعم ائلشخص الذي يفكر ويتصرف بطر اأنه يطلق على  همبعضيرى  في حين
دَّ ومن وجهة نظر أخرى  .(Hughes, 2005)ا  استراتيجي التنافسية المستدامة للمنظمة قائدا  الميزة   ع 
 ،وكيفية تحقيق رؤيتها ،القيادة االستراتيجية أنها القدرة على تحديد اتجاه المنظمة ومسارها همبعض
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( أن أهمية القيادة Richard & Katherineوقد ذكر كٌل من ) ،(Quong, 2010) وبلوغ مرامها
على المدى  أهميتها تظهر ،لمنظمةميزة تنافسية مستدامة لاالستراتيجية تكمن في قدرتها على تحقيق 

هيكل المنظمة  القيادة االستراتيجية تطورو  ،لرؤية االستراتيجيةالبعيد فهي تسعى لتحقيق األهداف وا
 وتجنب التهديدات في الوقت المناسب ،من أجل استغالل الفرص هموتدعم ،واألفراد والقدرات التنظيمية

القيادة تحقق التوافق بين حاجات مختلف أصحاب المصالح ذلك فإن تلك أضف إلى  ،(2014 ،)جوهرة
(Stakeholders .) 

  Strategic Leadership System نظام القيادة االستراتيجية2-1-2. 

والرؤية  ،على تحديد التوجه طويل األمد ا  كبير تركيزا  القيادة االستراتيجية األفعال التي تركز تتضمن 
يصال هذه الرؤية إلى الجهات ذات العالقة والوالء والقوة إلدراك هذه الرؤية وتحقيقها ،االستراتيجية  ،وا 

لهام اآلخرين.  وفق اآلتيتأثر ويؤثر في البيئة المحيطة ي ا  القيادة في مجملها نظام وتشكل تلك وا 
(Quong, 2010:22): 

القيادة  فيتؤثر مهارات الموظفين ومعارفهم التي و  ،الت: وتشمل صفات القائد وأدوارهالمدخ .1
 أصحاب المصالح.و  ،المعلوماتتكنولوجيا و  ،فرص السوقو  ،االستراتيجية

 ،مثل: تحديد اتجاهات الصناعةسات العمليات: وتتمثل في مجموعة السلوكيات والممار  .2
 استخدام التكنولوجياو  ،وافق بين االستراتيجية واألفرادتحقيق التو  ،التركيز على الرسالة والرؤيةو 

 دعم التعلم واالبتكار.و  ،خلق التعاون والثقةو  ،المناسبة

حسين التو  ،توسيع قاعدة المعرفةو  ،رضا الزبونو  ،: وتشمل األداء المالي للمنظمةالمخرجات .3
 القيادة المشتركة.و  ،المستمر لألفراد والعمليات

 Strategic Leadership Practices مارسات القيادة االستراتيجيةم 3-1.2.

 :منها مهام بعدة يقوم االستراتيجي دالقائ نت أنوبيّ  ،الممارسات االستراتيجية ساتراالد من العديدبحثت 

يصالها المستقبليةة الرؤي خلقو  ،االستراتيجية راراتالق اتخاذ  تطويرو  ،ةيسالرئ راتالقد تطويرو  ،وا 

ي أهم خص فيما يأتونل .فعالة تنظيمية ثقافة على الحفاظو ، التنظيمية والعمليات الرقابةو  الهياكل،
 ،والجالب )الفيحان ، (Hitt et al, 2001)قوم بها القيادات االستراتيجية وفقا  لـالممارسات التي ت

2006) ، (Ireland, 2014) (Boal & Schultz,2007) : 
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أعضاء  إلى نقلهاترجمتها و استراتيجية واضحة و  رؤية تطوير القائد على: االستراتيجيةتحديد الرؤية  -1
 النمو، نحو لتوجيه المنظمة وذلك ؛الرؤية تلك لتحقيق وتنفيذها جياتتراتاالس صياغةو  ،لتحقيقها المنظمة

ألسواق ا ها فيفي الغايات المرغوب وتحقيق السوق، على التركيزو  الخدمات،/المنتجات أنواع تطويرو 
  .المستهدفة

 إسهامات أفضل، وتقديم بشكل المهام ألداء اتر القد أهم وتمثل :الديناميكية المحورية الكفاءات بناء -2

 المنظمة تطوير ريةراالديناميكية استم بمصطلح صديق في حين للمنظمة، التنافسية الميزة في مةيق  

 كفاءات تطوير بها يقصد ت، كمااالقدر  هذه في المتفوقة أو دةالقائ هي تصبح بحيث وتجديدها، للكفاءات

وبشكل  .جديدة ميزة بناء أو/و التنافسية الميزة على الحفاظ بغرض الموجودة، الكفاءات محل لتحل جديدة
 إالّ  ؛المنظمة مقارنة بالمنافسين ر عن تميزتعبّ  ألّنهاعام تقترب الميزة التنافسية من الكفاءة الجوهرية 

نظر إليها بوصفها  إذاها تبتعد عنها في أنها تصاغ وتظهر مالمحها على مستوى المنظمة بشكل عام أنّ 
في حين أن الكفاءة الجوهرية  ،محصلة لتفاعل مواردها وقابليتها للوصول إلى حالة التميز عن اآلخرين

 .ة منفردةتصاغ وتظهر مالمحها للوظائف داخل المنظم

أن االستثمار في رأس المال البشري في بيئة تنافسية  يؤكد الباحثون: البشري المال سرأب االهتمام -3
 على يجذب أن االستراتيجي دالقائ علىو  ،معقدة يكاد يكون المصدر الوحيد للميزة التنافسية المستدامة

 المواهب واستغالل التدريب، خالل من الموظف قدرات تطوير في رارواالستم فرة،االمتو  مواهبال أفضل
 وتحفيزها. 

نّ  ،تشمل القيم والمعتقدات السائدة في المنظمةو  المحافظة على ثقافة تنظيمية فاعلة:4-  التركيز  وا 
)حسوني، في المنظمة من أولويات القائد االستراتيجي هز وتعزّ على القيم والمبادئ التي تشجع اإلبداع 

ن  .(2010 وكذلك ، االستراتيجي دالقائ عمل أولويات من يعد عليها والحفاظ فعالة تنظيمية ثقافة بناءوا 
 وأكد .العمل فريق وممارسات البشري المال سرأ وتثمين التعلمو  لالبتكار، القيم المحورية على التركيز

(Heracleovs&Longham, 1996) الجوهرية والسلوكية التركيز على أبعاد الثقافة التنظيمية ن أ
تبعا  لما يعرف بالنسيج الثقافي الذي يعد  حقيق حالة من االنسجام بين الفكر والفعلتساعد في ت معا  

 .بدوره أحد أبعاد أخالقيات اإلدارة

فاعلية تطبيق استراتيجيات المنظمة  ِإْذ إنَّ تأكيد الممارسات األخالقية وروح المواطنة التنظيمية:  -5
غياب ثقافة أخالقية وب ،ثقافة تشجع السلوك األخالقيعندما تبنى على أسس أخالقية قوية في تتطور 

 وبقية الطاقم بشكل انتهازي مستفيدين من مراكزهم لتحقيق منافع شخصية ونر يقد يتصرف المد
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 ير نظام أخالقي خاص بالمنظمةتطو بمنظمة تقوم القيادة لتأكيد األخالق في الو  ،(2012 ،)رحيمة
 لألمور األخالقية. إرشاداتتقديم تشكيل لجنة لو  ،ات العملأخالقي هم علىتدريبو 

الرقابة التنظيمية أداة أساسية لعمليات تطبيق االستراتيجيات ِإْذ إنَّ : إرساء نظام للرقابة التنظيمية -6
وهي تسمح للقيادة االستراتيجية بتحديد  ،هاوتعديل وهي تسمح لتصحيح االستراتيجيات ،بشكل فاعل

من أهم مهام القيادة و  الوقت الالزم للتعديل وطبيعة هذا التعديل للتكيف مع التغييرات البيئية.
عية االستراتيجية إدارة موارد المنظمة بالشكل األمثل متمثلة بمواردها المالية والبشرية واالجتما

    .والرقابة عليها بشكل فاعل ،والتكنولوجية وغيرها

  Organizational DNA  الجينات التنظيمية. 2-2

   DNA Conceptمفهوم الجينات التنظيمية . 2-2-1

الرؤى والقيم والشعور بالهدف  ابأنه الجينات التنظيمية  Morgan عرف (1998:95 (في كتابه عام
. كّلهوالتحدي المتمثل في المشروع  ها،واستيعابلتمكين األفراد من فهم المهمة  التي تربط مؤسسة معا  

ي في كل من خاليا الكائن الحي. الحمض النوو كأنحاء المنظمة  شّتىكما يشبه توافر المعلومات في 
خاصة مجموعة من تجارب مؤسسات  بأّنهوي للشركات الحمض النو  (Kransdorff, 2006)يعرف و 

( 1: 2008المسدي، د )الماشي و وحدّ  أهدافها. أي منظمة لتنفيذ أعمالها وتحقيق قدرةالتي "تميز 
ح العوامل األساسية التي تحدد في آن مصطلح مجازي يوضّ  في منظمات األعمال بأنه (DNA)مفهوم 

أسلوب األداء ئها وفهم سبب اختالف في األداء و ة وتساعد على شرح أدانظمالم” شخصية“ واحد
 نتائج األعمال واالستراتيجيات واألهداف، وذلك بتحديد الوحدات المكونة للحمض النووي.واختالف 

( الحمض النووي االستراتيجي بأنه "منهج معياري لقيادة استراتيجية (Wideman, 2010يعرف و 
يومية يدمج األساليب اإلدارية الشائعة مع ممارسات األعمال ال ِإذْ المنظمة من خالل قراراتها وأعمالها، 

 .لضمان تنفيذ القرارات من خالل تنفيذ اإلجراءات والرؤية المشتركة في إطار الخطة الرئيسية العامة"
ر عن العوامل األساسية التي تحدد مجتمعة شخصية ليعبّ  وذكر مصطلح الجينات التنظيمية أيضا  

، وتحدد مواطن عن غيرهاها، وتجعلها مختلفة ئأداالمنظمة والسمات الفريدة لها، وتحدد وتفسر أسلوب 
بها، وهذه الجينات متكاملة  ئهموأداالقوة ومواطن الضعف بها، وتساعد على توقع سلوك األفراد 

 .ر في أي منها علي الجينات األخرى، ويؤثر أي تقصيا  بعضوتؤثر في بعضها  ة فيما بينها،ومترابط

 إذمفهوم الجينات الوراثية في اإلنسان، يحاكى   (DNA) مفهوم الجينات التنظيمية للمنظمةهكذا فإن و 
في تلك الخصائص،  /إلى حد كبير/ وتتحكم  ،تحمل الجينات التنظيمية الخصائص الداخلية للمنظمة
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لة عن المعلومات المسجلة فيها، وما يبني على هذه المعلومات من قرارات الزمة ؤو ومن ثم تكون مس
 Organizational) الجينات التنظيمية للمنظمةقد تحدث طفرة في و  لتحقيق أهداف المنظمة.

Mutation)  ،نتيجة عوامل من داخل المنظمة أو من خارجها. وقد تكون للطفرة الجينية نتائج مفيدة
بما يسمح للمنظمة بالتأقلم مع التغيرات التي تطرأ على البيئة الداخلية والبيئة الخارجية لها، وتكمن 

في الوظائف المرتبطة بهذه الجينات، وظهور العديد من اآلثار  الطفرة في إحداث اختاللخطورة 
ه قد يتسبب  أنّ ، إال قد يبدو الضرر بسيطا   نات ضارة والسلبية، وقد تكون الطفرة التي تطرأ على أحد الجي

، ويحدث الخلل غالبا  الجينية بواسطة آليات خاصة لذلك في آثار سلبية خطيرة. ويمكن إصالح الطفرات
 كون معدل حدوث هذه الطفرات أعلى من قدرة المنظمة على إصالحها.عندما ي

  Components of DNA الجينات التنظيميةمكونات .  2-2-2

يمكن   ,.Wideman,2010) ، (،((Hobbs 2008،2003)  (Neilson, et alلعديد من األدبياتإلى ااستنادا  
 القرار، اتخاذ حقوق وهي: ،مكوناتأن نحصر الكروموسومات المحددة للجينات التنظيمية في أربعة 

باألوامر  DNA. ويزود الحمض النووي المعروف بـ التنظيمي والهيكل ،المحفزاتو  المعلومات، جودةو 
يمكن بطريقة مشابهة التزويد بمخطط للحياة  ومن ث مَّ ، كّلها الالزمة لتطوير عمل الكائنات الحية

 التنظيمية الناجحة. 

 -Aالهيكل التنظيمي   Organizational Structure 

،  DNAفي ةربعالمكونات األ  في أهميةهو األكثر التنظيمي الهيكل فإن   (Booz, 2012) لـ وفقا  
 مثل. ويأداء المنظمة، قد يودي إلي زيادة سرعة األداء أو إعاقته تأثيرا  قويا  فيفتصميم الهيكل يؤثر 

حجم  وهي: ،لخريطة التنظيمية للمستويات اإلدارية للمنظمة، ويشتمل على أربعة جيناتا الهيكل
تلك العناصر  وتحدد .االلتزام بالقوانين واللوائح ىنطاق اإلشراف، ومدو  المسار الوظيفي،و المنظمة، 

كذلك تحدد عدد المستويات وما عدد  ،شكل الهيكل التنظيمي وتشكيل خطوط االتصاالت في المنظمة
التقارير المباشرة في كل مستوى واتجاهها وآلية معالجتها. وتضع المنظمات الخيارات الهيكلية لدعم 

و بشكل  .المناطق الجغرافية أوقرارات تنظيم وحدات األعمال المتعلقة بالمنتجات  :مثل ،االستراتيجية
عام فإن هناك مشكلة هيكلية شائعة تعرقل عملية تنفيذ االستراتيجية وهي وجود العديد من المستويات 

مباشرة )نطاق ضيق(، هذا التقارير ال كثرةا يؤدي إلى ممَّ  ؛مع العديد من األفراد في كل مستوى اإلدارية
يؤدي النطاق الضيق في المنتصف إلى سلطة غير واضحة التخاذ  ِإذْ الهيكل يشبه الساعة الرملية، 

إجراء التغييرات  يرينجب على المدلذلك ي .(Wideman, 2010) ومزيج من الحوافز للمنظمة ،القرارات



 (DNA) والجينات التنظيمية العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية

28 
 

له تأثير منخفض على  ذلك  أنّ الهيكلية بهدف تخفيض عدد المستويات اإلدارية وتوسيع النطاق، إالّ 
ا يفرض على المنظمة وضع معايير تمكن ممّ  ،ر السلوكيات المحددةيالمدى الطويل ما لم يتم تغي

 إمكانية القيام بإبطاءمع في المستويات العليا من متابعة مدى االنحراف عن المعايير المحددة  ينر يالمد
ا يؤدي إلى تطوير ممَّ  ؛والعمل على تشجيعهم على التنقالت األفقية يرين،حركة الترقيات المتصاعدة للمد

غناء خبراتهم.  تجربتهم وا 

 -B حقوق اتخاذ القراراتDecision Making Rights:  اآلليات الخاصة بكيفية اتخاذ  بهايقصد
من الذي يقرر؟ ماذا يقرر؟ ما عدد األفراد الذين  :هذا يطرح مجموعة من التساؤالتالقرار بالمنظمة، و 

تؤثر حقوق اتخاذ  يقومون بعملية اتخاذ القرار؟ أين تنتهي سلطة الفرد متخذ القرار وتبدأ سلطة اآلخر؟
ه تحدد من لدي كروموسوماتاذ القرار على خحقوق ات مكونبيئة المنظمة. ويشتمل في القرار بالمنظمة 

تمكن هذه الحقوق من تخفيض  ِإذْ تموضع المسؤوليات على المخطط التنظيمي، و السلطة التخاذ القرار 
حدد بذلك آلية القرار وتويسرع عملية التنفيذ.  ،وتوسيع النطاق ،عدد المستويات في الهيكل التنظيمي

حقوق اتخاذ القرار هي الميكانيكية الكامنة وراء  إنَّ ذ إ التخاذه من قبل قيادة المنظمة تمهيدا   ومساره
كيفية صنع اتخاذ القرارات، وهكذا ينبغي أن تكون حقوق اتخاذ القرار اللبنة األولى التي تالمس حجر 

  Booz) . (2012 ,الزاوية في التجديد التنظيمي الفاعل

 -C الحوافزMotivators :اإلدارة لحث العاملين على تمثل في األدوات أو الوسائل التي تستخدمها ت
وتطرح في  معنوية. الوسائل مادية أو ت أوتحسين أدائهم وبذل أقصي طاقاتهم، وقد تكون هذه األدوا

األفراد على ما  ُيك اف أُ  ة مثل: ما األهداف والحوافز والبدائل المهنية لألفراد؟ كيفهذا المحور تساؤالت عد
حققوا، بشكل مالي أو غير مالي؟ ما األشياء التي تشجعهم ويجب االهتمام بها بمختلف الوسائل 
الواضحة أو الضمنية؟. فالموظفون ال يتعمدوا بشكل عام تحقيق نتائج سلبية، وال يحاولوا الخروج عن 

ي يرونها ويدركونها وللكيفية التي استراتيجية المنظمة، بل يستجيبون بشكل عقالني تماما  لألشياء الت
جهود المنظمة في حّث األفراد على اتباع رؤيتها واستراتيجيتها ستذهب هباء  منثورا   ِإْذ ِإنَّ يكافئون بها. 

إذا كان من الصعب على األفراد فهم الحوافز وعملية تدفق المعلومات ضمن المنظمة، وتنفيذ فقط ما 
األجر السائد،  شتمل المحفزات على خمسة جينات وهي:وت (Hobbs, 2008). يفترض بهم القيام به

  والمكافآت والحوافز المادية، وفرص الترقي والتقدم.

 -D المعلوماتInformation  : ُّالوسيلة الرئيسة لنقل المعرفة  ألنها تعدّ  ،مفتاح نجاحت المعلوما تعد
إداري، ومن ثم تؤثر  ىبين المستويات اإلدارية المختلفة وبين األفراد داخل كل مستو   وسرعة تدفقها

تُن سَُّق  نها على سبيل المثال:ح هنا عدة تساؤالت م. وتطر هاجميع نشاطاتال فيجودة المعلومات 
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اذا يعرف؟ ومن يحتاج إلى أن يعرف؟ وماذا يجب أن المعرفة؟ من الذي يعرف؟ وم النشاطات، وتُْنق لُ 
فالمعلومات توجد . المعلومات من األفراد الذين يمتلكونها إلى األفراد الذين يحتاجونها؟تُْنق ُل يعرف؟ كيف 
ومؤشراته  ،ومعدل أداء المنظمة ،ويؤثر في اتخاذ القرارات وفعالبشكل سريع  وتتدفق داخل التنظيم

ويشتمل مكون (. Booz, 2012خصائص التنظيم )حد مكونات أك تكون المعلومات بذلو  ؛المختلفة
تساعد و ومدى مالءمة المعلومات.  مدى الثقة في المعلومات، :وهما ،المعلومات على جينين تنظيميين

عن  توفير البيانات الالزمةو  ،ثة علي توفير البيانات الالزمة لمتخذي القراراتيدالمعلومات ونظمها الح
ن توفر معلومات عالية الجودة وتدفقها إلى حيث يجب أالمتغيرات البيئية الداخلية والخارجية. و  ن ا 

من بين أكثر المهام صعوبة في المنظمات الحديثة، ومن أكثر اإلسهامات التي تؤخذ  يعدّ  ،تكون
 ية.تيجية وتقييم األداء وتحقيق الميزة التنافسراعند اتخاذ القرارات االست بالحسبان

نّ  ا ،بعضليست منفصلة عن بعضها  الجينات التنظيمية مكوناتإن  :يمكن القول ،مما سبق عرضه ما وا 
تغيير الهيكل التنظيمي يتطلب تغيير حقوق اتخاذ القرارات بهدف اتخاذ قرارات  إنَّ ، إذ ومتفاعلةمتشابكة 

إلى االهتمام  ونر يويحتاج المد. متنوعةفعالة، واألفراد الموظفون بحاجة إلى حوافز جديدة ومعلومات 
ان من الخصائص التنظيمية التي تشكل هيكل الحمض النووي تواثن ،بأربع خصائص تعتمد على األفراد

دارة المعرفة، و تتضمن الخصائص األساسية لألفراد  ِإذْ اإلبداعي،  دارة العناقيد، إدارة القيمة، واالنتظام، و ا  ا 
 ,Brooke) المزاج والشخصية فيتضمن دائرة عمل الموظف والتمكينا السياق التنظيمي الذي يشكل أمَّ 

2008). 

 Empirical Study and Hypotheses Testingاختبار الفروض الدراسة الميدانية و  -ثالثا  

 خصائص عينة الدراسة1-3.

المعاونين ورؤساء األقسام الذين يعملون في و المديرين فردا  من  (42) تكونت عينة الدراسة من
 ن خصائص العينة.( يبيّ 3) رقم اآلتيوالجدول  ،المستهدفةالمنظمات الصناعية 
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 خصائص عينة الدراسة: (3) الجدول رقم -

Percentage  Frequency Range  

9.5 4 From 22 to 27   

 Age 11.9 5 From 28 to 33 

42.8 18 From 34 to 40 

35.8 15 Above 40 

76.2 32 Male Sex 

23.8 10 Female 

4.8 2 Bach Educational 

Level 
40.5 17 Univ 

42.8 18 Higher-Stu 
11.9 5 PhD 
30.9 13 Vice Dep-Chi  Functional 

Position 
28.5 12 Dep-Chi 
23.9 10 Vic-Mang 

16.7 7 Manger 
%100 42  Total 

 ِإذْ  ،عاما   (34-40) الفئة التي تقع أعمارها بين هيوفقا  للجدول أعاله ن الفئة العمرية األكثر تكرارا  إ
بحث هم من فئات عمرية شابة ، ويبدو أن اإلداريين في المنظمات مدار ال(%43) نحو بلغت النسبة

 اأمّ  (%76.2). ةفردا  بنسب (32) بلغ عددهم ِإذْ ، فإن الغالبية هم من الذكور فيما يتعلق بالجنس. نسبيا  
اإلجازة الجامعية مع أفراد العينة من حملة  من (%44.5) فإن نسبةلمستوى التعليمي إلى ابالنسبة 

والباقي موزع على الدرجات  ،(دبلوم، ماستر)دراسات عليا ال درجةمن حملة  (%43) نحونسبة معقولة 
فإن غالبية أفراد العينة كانوا من الصف اإلداري:  الوظيفيلمركز با ا فيما يتعلقأمّ  .العلمية المختلفة

 .%59بنسبة  قسمرئيس و  قسمرئيس معاون 

 الدراسة تلمتغيرا الوصفي التحليل  2-3. 

كقيم وصفية نحراف المعياري( وسط الحسابي( ومقياس التشتت )اإل ال) بمقياس النزعة المركزية ِاْسُتِعين  
الدراسة  ةآرائهم بخصوص مختلف عبارات ومحاور استبان إحصائية لتوصيف إجابات المستقصى
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رقم  اآلتييعرض الجدول . و التي ستساعد في قياس توافر العناصر المدروسة األساسية منها والفرعية
وذلك تنازليا  حسب النسبة المئوية التي حصل عليها كل  ،المؤشرات التحليلية الوصفية المهمةتلك ( 4)

 مؤشر.

 .واإلنحراف المعياري لوسط الحسابيامؤشرات : (4لجدول رقم )ا  -

Variables Percentage Achieve-

Level 
Std. 

Deviation Mean 

 HumCap   91 High .573 4.34 

 OrgCont  89 High .581 4.22 

CorComp  82 High .473 3.89 

StVis 79 Mid .601 3.42 

EthPract 74 High .623 3.15 

OrgCult 73 High .525 3.09 

LeadPrac (Total) - High .5154 3.95 

DNA - High .5348 3.87 

ح في الجدول أعاله فإن ممارسات القيادة االستراتيجية في المنظمات موضوع الدراسة كما هو موضّ 
البشري  المال ستظهر الممارسات الخاصة برأ :وذلك وفق التسلسل التالي ؛الدرجة عالية مقاييسبتظهر 
اهتمام وهذا يدلل على  ،(4.34)وبوسط حسابي  ،(91%)تصدر الترتيب بنسبة مئوية عالية وتبنسبة 

المديرين  من قبلتحفيز ودفع إيجابي  واضح من قيادات المنظمات باستقطاب القوى البشرية مع
بوسط حسابي  لرقابة التنظيميةباثم جاءت الممارسات الخاصة  .للعاملين لتحقيق أهداف منظماتهم

تنظيمية تدلل قافة ثو  ،عاليةممارسات رقابية إلى ا يشير ممّ  ؛(89%)وأهمية نسبية عالية  ،(4.22)
 الثالثة مؤشر وجاء بالمرتبة في تلك المنظمات.ورقابة فاعلة  ،على سير العمل بالتوازي مع نظم تحكم

 اهتمام عال  ا يدلل على ممَّ  (82%)وأهمية نسبية عالية  ،(3.89)بوسط حسابي  المحورية الكفاءات
جاءت و  .وتدعيمها بشكل مستمر لتكون كفاءات ديناميكية متجددة ،بالكفاءات المميزة المديرين من

 ؛(79%)وأهمية نسبية عالية أيضا   ،(3.42)وبوسط حسابي ،في المرتبة الرابعة الرؤية االستراتيجية
يلها لوتح هاوعناصر وهذا يشير إلى توافر النظرة الشمولية لدى المديرين وقيامهم بدمج أجزاء المنظمة 

الممارسات األخالقية ت لتحقيق األهداف المرسومة. وجاءبمنهجية استراتيجية بشكلها الكلي المتفاعل 
وأخيرا   .في المرتبة الخامسة (3.15) وبوسط حسابي ،(74%)بنسبة مقبولة  والمواطنة التنظيمية



 (DNA) والجينات التنظيمية العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية

32 
 

 وبوسط حسابي ،(73%)بنسبة مقبولة ظهرت ممارسات الثقافة التنظيمية في المرتبة السادسة 
ى قيم وسلوكيات عل والحفاظ، فعالة تنظيمية ثقافة بناء المديرين محاولة ا يدلل علىممّ  ؛(3.09)

مؤشرات لالمعياري  فرااإلنح أن هومن الواضح في الجدول أعال .تنظيمية تدعم أهداف منظماتهم
 اتمؤشر أن ن أخيرا  الجدول ويبيّ  .للبيانات مقبول اتساق على دليل وهذا؛ 1 من أقل كانت كّلها الممارسات

 المعياري فرانحواال  (3.95)حسابي وسط وب ،ظهرت بنسبة عاليةمجتمعة ممارسات القيادة االستراتيجية 

ممارسات القيادة  اتمؤشر توافر  إنَّ  :نقول ومن ث مَّ  ،للبيانات مقبول اتساق على دليل وهذا ، 1من أقل
دراكهم بدرجات عالية يشير إلى وعي المديرين  ضرورة التبصر همية استشراف العوامل الخارجية و ألوا 

نحو المستقبل وتكوين رؤى استراتيجية ودفع العاملين وتحفيزهم لتحقيق تلك الرؤى مع استثمار 
هذه النتيجة متوقعة . و وتجديدها في وعاء تنظيمي مميز يحتوي ثقافة تنظيمية فعالةالكفاءات المحورية 

سيما وأن معظم أفراد العينة من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا أضف لخبراتهم وموقعهم 
أن  إحصائيا  على فإن المؤشرات اإلحصائية في الجدول أعاله تدل وهكذا. إداريا   الوظيفي المتقدم

 رفضبنسب عالية وبذلك يمكن  يقومون بممارسات استراتيجية في المنظمات المستهدفة المديرين
وذلك  ،: "ال توجد ممارسات استراتيجية لدى قادة المنظمات مدار البحث"H1 إنَّ  :الفرضية األولى القائلة

ن الجدول أن كذلك يبيّ  دة االستراتيجية.االتساؤل األول عن توافر ممارسات القي عنيقدم اإلجابة 
ا المؤشرات الخاصة بالجينات التنظيمية مجتمعة تظهر لديهالمنظمات المستهدفة في هذه الدراسة 

 على دليل وهذا؛  1نحراف المعياري أقل من( واال 3.87كانت قيمة الوسط الحسابي ) ِإذْ عالية،  بنسبة

مدى توافر  عن على التساؤل الثاني في هذه الدراسة ويقدم ذلك دليال  إحصائيا   .،للبيانات مقبول اتساق
 الجينات التنظيمية في المنظمات مدار البحث.

   ممارسات القيادة االستراتيجية والجينات التنظيمية العالقة بين اختبار3-3.
تم التحقق من ذلك  ،من مجتمع تتبع بياناته التوزيع الطبيعي عينة البحث مسحوبة هللمعرفة 
-Asymp. Sig. (2أن مستوى المعنوية  ن باالختباروقد تبيّ  .سميرنوف اختبار كولموجورف باستخدام

tailed)  أي أن 5هو أقل من مستوى المعنوية  كّلها محاورلللق بمؤشر اختبار سميرنوف المتع %
هو تساوي فشرط التجانس بشأن  اأمَّ وشرط االعتدالية غير محقق.  ،البيانات غير موزعة بشكل طبيعي

 Levene’sاختبار ) ُأْجِري  التباينات أو االنحرافات المعيارية للمجتمَّعات المسّحوبة منها العّينة، 

Testالبيانات غير تلك أن تبين و  ،انة(، للتأكد من تجانس البيانات التي تم الحصول عليها من االستب
أن شرط االعتدالية غير محقق فإن األساليب التي سيعتمد عليها في اختبار  ونظرا  إلىمتجانسة. 

 الفرضيات هي أساليب اإلحصاء الالمعملي.
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الجينات التنظيمية و ممارسات القيادة االستراتيجية للعالقة بين الثانية  العدمية ةاختبار الفرضي وفي
ويبّين  ،( الختبار هذه الفرضيةKendall's tau_bمعامل ارتباط كاندال من النوع الثاني ) ِاْسُتْخِدم  

 اآلتي: ( ملخص نتائج العالقات االرتباطية بين متغيرات البحث وفق5الجدول )

الجينات و  ممارسات القيادة االستراتيجية بين (Kendall's tau_b)(: معامل ارتباط 5الجدول ) -
 .التنظيمية

 Correlations 

 StVis 
CorCom

p 
HumCa

p 
OrgCult EthPract OrgCo

nt 

LeadPra

c 

 DNA 

Correlation 

Coefficient 
.616** .587* .689** .  638 ** .498** .  638 ** .  663 ** 

Sig. (2-tailed) .001 0.024 .001 .001 .001 .001 .001 

N 42 42 42 42 42 42 42 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 متغّير دول أعاله أن معامل االرتباط بينيتضح من الج ، H2-1الفرعيةلفرضية العدمية بالنسبة إلى ا
ومستوى ، 0.616 :هو ،موضوع البحثللمنظمات الجينات التنظيمية  ومتغّير الرؤية االستراتيجية

 وجيد%، أي أن االرتباط موجب 5ية أقل من مستوى المعنو  0.01هو  Sig. (2-tailed)معنويته 
  ذات داللة موجبة ونقول هناك عالقة ية الفرعالفرضية تلك ومعنوي بين المتغّيرين، لذلك نرفض 

 لفرضية العدميةبالنسبة إلى او  موضوع البحث.الجينات التنظيمية و  الرؤية االستراتيجيةإحصائية بين 
 الجينات التنظيميةو  المحورية الكفاءاتمعامل ارتباط كاندال بين  أن أعاله يبّين الجدول ،H2-2الفرعية 

%، أي أن 5أقل من مستوى المعنوية  0.024هو  Sig. (2-tailed)ومستوى معنويته ، 0.587هو 
 :ونقول، H2-2الفرعية االرتباط موجب ومقبول ومعنوي بين المتغّيرين، لذلك نرفض الفرضية العدمية 

في المنظمات  الجينات التنظيمية ومتغّير المحورية الكفاءاتهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 
يتضح من الجدول أعاله أن معامل ف ،H2-3الفرعية لفرضية العدمية ا فيما يخص اأمَّ  .موضوع البحث

 .Sigومستوى معنويته  0.689هو الجينات التنظيمية البشري و  المال سرأ يمتغّير  بينكاندال االرتباط 

(2-tailed)  أي أن االرتباط موجب وجيد ومعنوي بين 5أقل من مستوى المعنوية  0.01هو ،%
 المال سرأهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  :ونقول ،العدميةالفرضية تلك المتغّيرين، لذلك نرفض 

يتضح من  ،H2-4 الفرعية لفرضية العدميةبالنسبة إلى ا موضوع البحث. الجينات التنظيميةو  البشري
للمنظمات مدار الجينات التنظيمية  ومتغّير تنظيميةال الثقافة متغّير دول أعاله أن معامل االرتباط بينالج

%، أي 5أقل من مستوى المعنوية  0.01هو  Sig. (2-tailed)ومستوى معنويته  0.567هو البحث 
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 :ونقول ،H2-4العدمية الفرعية أن االرتباط موجب وجيد ومعنوي بين المتغّيرين، لذلك نرفض الفرضية 
بالنسبة  موضوع البحث. الجينات التنظيميةو  تنظيميةال الثقافةهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  إنَّ 

الممارسات  يأن معامل االرتباط بين متغّير ن يبيّ  (5)الجدول  فإن ،H2-5الفرعية  لفرضية العدميةإلى ا
هو  Sig. (2-tailed)ومستوى معنويته  0.498هو لمنظمات لتلك االجينات التنظيمية و األخالقية 

%، أي أن االرتباط موجب وجيد ومعنوي بين المتغّيرين، لذلك نرفض 5أقل من مستوى المعنوية  0.01
الممارسات األخالقية هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  :ونقول ،H2-5الفرعية الفرضية العدمية 

 ،H2-6الفرعية لفرضية العدمية بالنسبة إلى او  موضوع البحث. الجينات التنظيميةو  المواطنة التنظيميةو 
 لرقابة التنظيميةا متغّير بينهناك عالقة  ن أنيبيّ ( 5)السابق الجدول  فيرتباط كاندال ال معامل افإن 

أقل من  0.01هو  Sig. (2-tailed)ومستوى معنويته  0.638وقيمته الجينات التنظيمية  ومتغّير
%، أي أن االرتباط موجب وجيد ومعنوي بين المتغّيرين، لذلك نرفض الفرضية 5مستوى المعنوية 

وبين الجينات  لرقابة التنظيميةاهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  إنَّ  ونقول ،H2-6العدمية 
بين ممارسات القيادة  رتباط كاندالال معامل ان الجدول أعاله أن أخيرا  يبيّ و  موضوع البحث.التنظيمية 

663هواالستراتيجية مجتمعة والجينات التنظيمية 
أقل  0.01هو  Sig. (2-tailed)ومستوى معنويته  **

%، أي أن االرتباط موجب وجيد ومعنوي بين المتغّيرين، لذلك نرفض الفرضية 5من مستوى المعنوية 
ممارسات القيادة  بين إحصائيةعالقة معنوية ذات داللة هناك  إنَّ  :ونقول ،الثانية الرئيسة العدمية

بين العالقة  اآلتين في الجدول نبيّ  كذلك للمنظمات المدروسة.الجينات التنظيمية االستراتيجية و 
  وفق اآلتي: ،تفرقةاألربعة م ومؤشرات الجينات التنظيميةمجتمعة  ممارسات القيادة االستراتيجية

والجينات  ممارسات القيادة االستراتيجية بين (Kendall's tau_b)(: معامل ارتباط 6الجدول )
 .التنظيمية

 Correlations 

 OrgStr DecRht Motiv Infor    

 LeadPract 

Correlation 

Coefficient 
.536** .647** .594** .  638 **    

Sig. (2-tailed) .001. 0.024 .001 .001    

N 42 42 42 42    
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

الجدول أعاله أن هناك عالقة ارتباط موجبة وجيدة ومعنوية بين المتغّيرين: الممارسات القيادية  نيبيّ 
حد أدنى  **536.راوحت العالقات بقيم ارتباطية بين و  ،ومؤشرات الجينات التنظيمية متفرقة مجتمعة
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 ،وذلك يؤكد النتيجة التي توصلنا إليها سابقا  برفض الفرضية العدمية الثانية ،كحد أعلى **647.و
هناك عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين ممارسات القيادة االستراتيجية والجينات  إنَّ  :ونقول

 ح مع ما ورد في دراسات سابقةو ضو باله . وتتناغم النتيجة أعالتنظيمية للمنظمات المدروسة
أن حيث من    ,Karp)(2006 و (2015 ،نالالساعدي وزع)و )et al.,1996)Youndt , مثل

االهتمام برأس المال البشري في المنظمات والمحافظة عليه من شأنه أن يسهم في زيادة مستويات 
وارتفاع مستويات  فعالة رقابةومع وجود نظم  ،فراد العامليناألداء وخلق لغة التفاهم المشتركة بين األ

يدعم الجينات التنظيمية المتوارثة سه كلّ ذلك  ،أصحاب المصالح وخلق ثقافة تنظيمية إيجابيةالثقة بين 
 تزود األوامر الالزمة لتطوير (DNA)بة. فالجينات التنظيمية تنظيم عبر أجيال متعاقلبين أعضاء ا

فإن العالقة اإليجابية بين  ومن ث مَّ عمل المنظمة، والتزويد بمخطط للحياة التنظيمية الناجحة. 
الممارسات القيادية والجينات التنظيمية يعطي هيكال  عاما  الستراتيجية المنظمة من خالل تحديد الدوافع 

يحدد هذا الهيكل القضايا والمسائل  ِإذْ بين األفراد ضمن هذا الهيكل، والمعلومات واألهداف والعالقات 
 يجعل تلك الجينات فاعلة ومستدامة.في المنظمة و  األفراد كافة   ن قبلالواجب االهتمام بها م

 الديمغرافية المتغيرات إلى تعزى التي المتغيرات في الفروق اختبار. 3-4

وذلك الختبار الفرضية الرئيسة  ،العوامل الديمغرافية إلى تعزى التي اإلحصائية الداللة ذات الفروق ُدِرس ِت 
توجد فروق ذات داللة إحصائية لممارسات القيادة االستراتيجية باختالف :" ال H3التي تقول الثالثة 

المركز  -H3-4المستوى التعليمي، و -H3-3، العمر -H3-2،الجنس  -H3-1) :العوامل الديمغرافية
 فرضية متغير الجنس. ن اختباريبيّ الذي  اآلتيالجدول ونبدأ ب .الوظيفي( في المنظمات مدار البحث"

 تبعا  للجنس.الممارسات القيادية جوهرية الفروق في  (: اختبار7الجدول)   -

Test Statistics 

 LeadPract 

Mann-Whitney U 650.000 

Wilcoxon W 1211.000 

Z -2.538 

Asymp. Sig. (2-tailed) .011 

a. Grouping Variable: الجنس 

عند متغّير  Mann-Whitney Uيتضح من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بمؤشر اختبار 
األولى أي نرفض الفرضية الفرعية ، %5أقل من مستوى المعنوية  0.011الممارسات القيادية هو 
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هناك فروق جوهرية في مستويات الممارسات القيادية تبعا  لمتغّير الجنس،  :ونقول للفرضية الثالثة
 لإلناث. 36.7ل مقاب 49.18ويبلغ متوسط رتبهن  ،ويتفوق الذكور على اإلناث

اختبار  ِاْسُتْخِدم  فقد  ،الوظيفيخاصة بالعمر والمستوى التعليمي و ال الثالثالفرعية  تالفرضيإلى ابالنسبة 
Kruskal Wallis Test .a وفق الجدول اآلتي. 

 الديمغرافية.لبعض المؤشرات تبعا   الممارسات القياديةجوهرية الفروق في اختبار (: 8الجدول) -

Test Statisticsa،b 

 Age AcadLev FucntPos 
Chi-Square 2.645 7.523 1.374 

df 4 3 3 

Asymp. Sig. . 169 .035 .032 

a. Kruskal Wallis Test 

   b. Grouping 
   Variable: Age 

b. Grouping Variable: 

EduLev 

 b. Grouping Variable: 

ScientLev 

أكبر من  .1690هو  العمر اختبار متغّيرمستوى المعنوية المتعلق بمؤشر  يتضح من الجدول أعاله أن
وجد فروق ال ت هنَّ : إونقول (H3-2)العدمية قبل الفرضية الفرعية ن ومن ث مَّ %، 5مستوى المعنوية 

لفرضية إلى ابالنسبة ا أمّ . عمراللدى تبعا  لمتغّير الممارسات القيادة االستراتيجية جوهرية في مستويات 
. "تبعا  لمتغّير المؤهل العلميالممارسات القيادية ال يوجد فروق جوهرية في مستويات " (H3-3)الفرعية 

هو الممارسات القيادية  مستوى المعنوية المتعلق بمؤشر االختبار عند متغّير أن ن  يّ ب  الجدول أعاله  فإن
فروق جوهرية في  ودوجب ونقول ،الفرضيةتلك  نرفض ومن ث مَّ %، 5من مستوى المعنوية  أقل 0.035

 يوجد"ال  :(H3-4)لفرضية الفرعية إلى ابالنسبة وأخيرا  تبعا  لمتغّير المؤهل العلمي.  الممارسات القياديةمستويات 
الجدول أعاله  فقد أظهر. "الوظيفي المركزتبعا  لمتغّير الممارسات القيادية فروق جوهرية في مستويات 

من  أقل 0.032هو الممارسات القيادية  أن مستوى المعنوية المتعلق بمؤشر االختبار عند متغّير
وجد فروق جوهرية في مستويات ت هنَّ : إونقول ،الفرضيةتلك  نرفض ومن ث مَّ %، 5مستوى المعنوية 

 الممارسات القياديةويمكن أن يعزى ذلك إلى أن . المركز الوظيفيتبعا  لمتغّير الممارسات القيادية 
لدى العاملين األكثر  ا  تكون أكثر توافر قد  المتوازنة والرقابة ودعم الكفاءات المحورية كالرؤية المستقبلية

يفترض أن يمتلك  ِإذْ  ،عند العاملين في المراتب اإلدارية األعلىو تعلما  والحاصلين على شهادات أعلى 
، كذلك فإن رؤيتهم استراتيجيةة المستقبلية ويفكروا بطريقة أكثر شمولية وبطريقة ن الرؤيواإلداري
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 الموارد والكفاءات فادة منون لإلويسع ،للمنظمة تكون متوازنة وشاملة والخارجي الداخلي ينللعالم
  . كّلها

  Analyzing the Study Results نتائج الدراسةتحليل . رابعا  

 تحليلي النتائج اإلحصائية التي توصلت إليها الدراسة وفق اآلتي:بشكل ي نلخص فيما يأت

من فئات عمرية صى منهم هم قن أن معظم المستتبيّ  ،خصائص العينة محل الدراسةبالنسبة إلى  -1
من الذكور. العظمى  ا فيما يتعلق بالجنس، فإن الغالبية . أمّ وما فوق( -40)من  نسبيا   متقدمة بالعمر

الدراسات  درجة منهم كانوا من حملة اإلجازة الجامعية مع نسبة جيدة من حملة ىكبر النسبة الكذلك فإن 
 وذلك طبيعي ومتوقع كون الدراسة استهدفت العاملين في مفاصل إدارية وقيادية.العليا. 

الممارسات  تلكآثار نسبيا  تظهر جليا   سات استراتيجية بدرجة جيدةممار بتبين أن المديرين يقومون  -2
إن التغييرات السريعة في  بشكل خاص في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنظمات مدار البحث.

البيئة الخارجية فرضت الحاجة إلى قيادات تملك رؤية مستقبلية لتواكب هذه التغييرات المتسارعة وتتأقلم 
أن القيادة ليست العنصر  ومع ،تراتيجيمع أداء القائد االس ا  وثيق ارتباطا  ويرتبط أداء المنظمة  ،معها

ومن أجل تحفيز المنظمة يجب أن يكون هناك قائد  .ها عنصر مهم فيها أنّ المنظمة إال  الوحيد في تميز
 ،في مختلف المستويات اإلدارية وترجمتهاالرؤية االستراتيجية إلى األفراد  استراتيجي قادر على نقل 

 بطيئةو مبعثرة دعم التنفيذ الفاعل الستراتيجية المنظمة وبدون قيادة صحيحة تبقى االستراتيجيات وي
 .التنفيذ

ولكن بعض المقابالت غير الرسمية  ،في المنظمات المعنية وافر الجينات التنظيمية بشكل جيدتت -3
 بعادإلداريين ألاتباس في إدراك درجة ضبابية والأظهرت  ،جمع االستبانات أثناء عمليةجرت في التي 

 وهذا يستدعي االهتمام ودراسات الحقة معمقة. ؛يميةالجينات التنظ

يجابية بين ممارسات القيادة االستراتيجية  -4 والجينات بأبعادها أظهرت الدراسة عالقة معنوية وا 
 . ونناقش النتائج وفق اآلتي:التنظيمية للمنظمات مدار البحث

-A  ّاالستراتيجية والجينات الرؤية هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  الميدانية أن نت المعطياتبي
فالقادة  ،)2012 ،رحيمة(و (Vlachos, 2013)مثل  دراسات سابقة التنظيمية وهذا ما يتوافق مع

 االستراتجيات وصياغة أعضاء المنظمة لتحقيقها، إلى استراتيجية واضحة ونقلها رؤية تطويرب نيقومو
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تكريس أبعاد الجينات ة و النمو من جه نحو لتوجيه المنظمة وذلك الرؤية، لتحقيق تلك وتنفيذها
دارتها بطريقة كفؤة. االتنظيمية الفعالة من حيث سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه  واستثمار المعلومات وا 

-B  ّالتنظيمية المحورية والجينات  عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين الكفاءات ن وجودتبي
وجود أثر قوي من حيث ( 2015 ،لبدةوهذا ما يتوافق بشكل نسبي مع نتيجة ) .للمنظمات مدار البحث

العالقة بين قدرات المرؤوسين  فيوأثرها أيضا   ،للجينات التنظيمية في القدرات الشخصية للمرؤوسين
 خلق في يتمثل تيجيةرااالست القيادة جوهر أن ،(Boal & Hooijberg, 2000) يرى كماواإلبتكار. 

 Adaptive Capacityالتكيفية  والقدرة Absorptive Capacityالماصة  القدرة والحفاظ على
 اإلبداعي السلوك تحفيز في دورا  تؤدي  القيادة الفعالة إن Managerial Wisdom.اإلدارية  والحكمة

 المعرفة جمع في النجاح من المنظمة تمكن قرارات واتخاذ ،مالئم محيط خلق خالل من وذلك، في المنظمة
 ،أفضل بشكل المهام الكفاءات الالزمة ألداء بناء فيهم وذلك يس  ،)let a Hein, (2014 وتطبيقها

تراكم الكفاءات والمقدرات المورثة في تدعيم الجينات  ويسهمتنافسية مستدامة.  ميزة هم في بناءيسو 
معالجة المعلومات قدرات أفضل في اتخاذ القرارات و ويكسب المنظمة  ،التنظيمية المتوارثة في المنظمة

 من قبل تلك الكفاءات. 

 -C التنظيمية  البشري والجينات المال عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين االهتمام برأسظهرت
وفي هذا  ،ة التميز بها هو العنصر البشريأهم الجوانب التي يمكن للمنظم إن .للمنظمات مدار البحث

بما  ؛لالسياق تظهر مهمة القائد االستراتيجي في اكتشاف القدرات لدى األفراد واستغاللها بالشكل األمث
( 2010لسابقة مثل )صالح وآخرون،وتؤكد الدراسات ا. ,Hughes) 2005)يحقق الرؤية االستراتيجية 

( أن القائد الذكي يعمل بشكل مميز على تحريض حاجات العاملين وتحفيزهم بما 2010العبدلي، )و
لتحقيق قيادة  يتوافق مع توجهات المنظمة استراتيجيا ، مع تمتع القائد بالذكائين االستراتيجي والشعوري

لتحفيز  أن القائد الذكي هو من يستخدم الوسائل المختلفة (Maccoby, 2004)ويؤكد  متميزة.
 التصورات التي وضعها وتوجيههم نحو هدف معين لتعزيز األهداف االستراتيجية.العاملين لتنفيذ 

االهتمام برأس المال البشري ف( Youndt, et al.,1996دراسة )ح مع و ضو بم النتيجة أعاله وتتناغ
وخلق لغة التفاهم المشتركة بين األفراد  ،والمحافظة عليه من شأنه أن يسهم في زيادة مستويات األداء

فضال  عن تقليص نطاق الرقابة وارتفاع مستويات الثقة والصداقة بين المنظمة  عمالءالعاملين وال
 ،الخاصة بتهيئة رأس المال البشري كّلها وتلك الممارسات .(Iqbal et al., 2015) وأصحاب المصالح
 قائطر و  ،يجابيوالتحفيز اإل ،آلية اتخاذ القراراتمن حيث  دعمهاالجينات التنظيمية وتوتدعيمه، وتعّمق 
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بأشكالها  المكافآت خالل من ماديا   ا  محفز  يكون الذي في المنظمة. فالموظف هاواستثمار توزيع المعلومات 
 . المعرفة والتطوير المهني في للتشارك استعداد أكثر سيكون المختلفة

D- معنوية ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية السائدة والجينات عالقة هناك  ظهر إحصائيا  أن
لقائد االستراتيجي يسعى إلى بناء ثقافة تنظيمية تتضمن مجموعة المبادئ والمعتقدات فا التنظيمية.

مورثات ثقافة تنظيمية خاصة  وتعّمق ،والقيم والسلوكيات التي تعزز ممارسات اإلدارة اإليجابية من جهة
وااللتزام واحترام  ،والمشاركة في اتخاذ القرارات ،الثقافة التنظيمية تشجع على العمل الجماعيبها. ف
 ،مشكالتالوذلك ينعكس على األداء التنظيمي من خالل تشجيع اإلبداع واالبتكار في حل  ؛الوقت

 دراسات أخرىدته كوهذا ما أ .(Jones, 2007)ه تكال الجهود لحل مش وتعميقوااللتزام في المواعيد 

(Islam et al., 2011) ، (Srivastava et al.,2006)  يجابيةاإل القيادة عالقةإلى  اأشارتن اللتا 

القيم و  تدعم ثقافة بناء إلى الهادفة تيجيةرااالست ممارستها خالل من ة وترسيخهاالمعرف في بالتشارك
 المبادئ والوالء التنظيمي.

 -E إحصائية بين الممارسات األخالقية والجينات التنظيمية. يرىظهرت عالقة معنوية ذات داللة 

(Boal &  Schultz, 2007)  حالة من المنظمة نقل دورا  فاعال  في يؤدي االستراتيجي القائد أن  
إن ِإْذ  المنظمة، وتاريخ القصص ونشر الحوار خالل من والتجديد التنظيمي في التعلم ومساعدتها الفوضى
 مرتبط والمستقبل الحاضر ألنَّ  ولكن ،الماضي من التعلم بإمكاننا ألنَّ  فقط ليس مهم المنظمة تاريخ

ممارسات المديرين األخالقية وتأكيدهم سلوكيات المواطنة التنظيمية من األمور  تعدّ  بالماضي. كما
 ِإذْ رقابة ذاتية للفرد  نزلةمن قبل القيادة ألنها بم يجري تأكيدهاالمهمة لشغل الوظائف في المنظمة إذ 

ولتحقيق ذلك يقوم القائد  ؛أثناء العمل في ها تمكن من التمييز بين الصواب والخطأ في سلوكهنّ إ
مرجع  يعّد بمنزلةالذي  (Code of Ethics)االستراتيجي بإيجاد ما يسمى النظام األخالقي في المنظمة 

أبعاد الجينات  وتعّمقات بمجملها تدعم وتلك الممارسللموظفين يعتمد عليه بمختلف ممارساتهم. 
 آخر. إلى ن جيل التنظيمية المتوارثة م

 -F.ينظر إلى الرقابة  ظهرت عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة التنظيمية والجينات التنظيمية
وهي تستخدم للتأكد من أن المنظمة تنجز  ،التنظيمية على أنها جزء مهم من عملية تنفيذ االستراتيجية

ومن ثم اتخاذ مجموعة من  ،األداء عنومن خاللها يتم الحصول على المعلومات  ،أهدافها المطلوبة
نظام رقابي وجود  همةممن األمور الو  ،يهاأو المحافظة عل اإلجراءات لتغيير أنماط األنشطة التنفيذية

 ,Ireland)مدى تحقيقها للرؤية االستراتيجية  ومن ث مَّ لخطط واالستراتيجيات اللتأكد من مدى تنفيذ 

 القليل من فضال  عن جة األولىنصح القائد االستراتيجي باتباع نظام الرقابة الذاتية بالدر يو  .(2005
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وزيادة  الموظفينقدرات  تعزيز وقد أثبتت تجربة الرقابة الذاتية في اليابان قدرتها في ،لمعايير الرقابيةا
 .لتحقيق أهداف منظماتهم والئهم وحافزهم

G-  أنه ال توجد فروق ن تبيّ  ،العدمية الثالثة الخاصة بأثر المتغيرات الديمغرافية فرضيةلإلى ابالنسبة
فروق جوهرية غير أنه ظهرت تبعا  لمتغّير العمر. مارسات القيادة االستراتيجية جوهرية في مستويات الم

المركز الوظيفي. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الممارسات و  المؤهل العلميات الجنس و لمتغّير تبعا  
والرقابة المتوازنة قد تكون أكثر توافرا  لدى  ،القيادية كالرؤية المستقبلية ودعم الكفاءات المحورية

 ِإذْ  ؛والمفاصل العلياالحاصلين على شهادات أعلى كذلك عند العاملين في المراتب اإلدارية عاملين ال
ن الرؤية المستقبلية ويفكروا بطريقة أكثر شمولية وبطريقة استراتيجية، كذلك ويفترض أن يمتلك اإلداري

 المواردفادة من تكون متوازنة وشاملة ويسعون لإلفإن رؤيتهم للعالمين الداخلي والخارجي للمنظمة 
ثقافة تنظيمية مميزة وبصمة  يعّمقية بالشكل الذي واستثمار الكفاءات المحورية والطاقات البشر  ها،كلّ 

   .متوارثة تميز منظماتهم عن غيرها

  Study Suggestions ةدراسالخامسا . مقترحات 
 اآلتية:مقترحات الالباحث  دميق، واإلحصائيةفي ضوء النتائج الميدانية 

التأهيل  وكذلك ؛نشر ثقافة التشاركية من خاللوذلك  ؛تدعيم الممارسات القيادية اإليجابية .1
 .علياالدارية اإلمفاصل الر للعاملين في والتدريب المستموالتحفيز المتواصل 

وذلك من خالل الممارسات  ؛مميزة وفعالة استراتيجيا   هويةو جينات تنظيمية  عميقالعمل على ت .2
ورقابة ذاتية في إطار حضارة  ،القيادية ذات البعد االستراتيجي التي تعمق المواطنة وااللتزام

 تنظيمية خاصة بها.
 هاواستثمار باعتبار المورد البشري هو الذي يعمل على تفعيل باقي الموارد المادية والتقنية األخرى  .3

تفعيل لذلك  يمكن وأن نجاح المنظمة يعتمد بالدرجة األولى على نوعية األفراد.  ،في المنظمة
شراك ممثلي العا وارد البشرية االهتمام بتدريب الم يجبو  .ملين وأصحاب المصالحمجالس اإلدارة وا 

التقليدية، أي عدم انحصارها على األفراد الذين  عمق مما كانت تتعامل به القياداتبمعنى أشمل وأ
مهما كان سنهم،  همجميعفي مستويات أدائهم، بل يجب أن يشمل أفراد المنظمة  ا  يبدون قصور 

 والوظيفي. ومهما كان مستواهم المعرفي
تاحتهم الفرص للمشاركة في المؤتمرات والندوات  ،ترسيخ ثقافة تنظيمية عميقة لدى األفراد .4 وا 

وتطبيق نظام يقضي بتحمل المنظمة عنهم رسوم االشتراك في تلك  ،العلمية والمهنية المختلفة
لتزامهم ابما يعمق  ،المؤتمرات والندوات ورسوم العضوية في الجمعيات والهيئات العلمية والمهنية



   مجد صقور                              2018-األولالعدد  -34المجلد  -شق للعلوم االقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دم

41 
 

وبلورة  ،تأكيد هوية تنظيمية مميزةإلى قية والمواطنة التنظيمية ويؤدي وشعورهم بالممارسات األخال
 .على المدى الطويل آليات مميزة في العمل التنظيمي تعّمقجينات تنظيمية 

وتسيير تدفق المعلومات والمعرفة  ،الممارسات القيادية الخاصة بفتح قنوات االتصال تعميق .5
الناشئة من هذا النمو  لعلياوالتشاركية بين أطراف المنظمة ومستوياتها اإلدارية لتحقيق الفائدة ا

ذلك تهيئة الفرص للعاملين للمشاركة إلى التداول والتعامل فيها. أضف المتصاعد للمعرفة نتيجة 
. ن مناخ من االنفتاح الفكري الذي يحفز العاملينوتأمي ،وتطوير النظم ،في اقتراح االستراتيجيات

تدعيم السمات الخاصة بتلك المنظمات وتميزها استراتيجيا  إلى ويتوقع أن تؤدي تلك الممارسات 
 بهوية وموروث ثقافي وجيني خاص بها.

وتحديد هويتها  ،للمنظمات مدار البحث هاوتشخيصتشكيل فريق عمل لدراسة الجينات التنظيمية  .6
مكانياتهااالستراتيجي بما ينسجم مع قدراتها يمية وتوجهها التنظ وبناء  ،ورؤيتها المستقبلية وا 

 لتاريخها الثقافي وشهرتها الموروثة. سمعتها التي ستكون امتدادا  

  Avenues for Further Researches سا . مقترحات لدراسات الحقةساد
المحاور لتكون موضوعات لدراسات مستقبلية، يمكن اقتراح مجموعة من الميدانية  لنتائجا في ضوء

 وهي:
ممارسات القيادة  وجود عالقة بين متغيرات البحث: التحقق منعملت الدراسة الحالية على  .1

 ميدانية التقدم بخطوات بشكل ميداني تحليلي. ويمكن لدراسات الحقة ،الجينات التنظيميةاالستراتيجية و 
 .سواء بشكل كمي أو نوعيوماهيتها ودراسة اتجاه العالقة بين تلك العناصر  ،أبعد

ق التفكير ائوطر  ،والذكاء االستراتيجي ،أخرى كأنماط القيادة محاورمتغيرات البحث مع  ربط .2
 االستراتيجي. 

، ويمكن لدراسات الحقة تسليط الكبيرةالدراسة الميدانية في بعض المنظمات الصناعية  ُأْجِري تِ  .3
على منظمات تعمل في مجاالت  أو ،والمتوسطة ذات المنشأ العائليالضوء على المنظمات الصغيرة 

 .أخرى )خدمية مثاُل(
قصيرة نسبيا ، في حين  مدةالمعلومات خالل ِت ع  مِ جُ و  ،الطريقة الكمية في هذه الدراسة ِاْسُتْخِدم ِت  .4

زمنية طويلة  مددا  ويمكن أيضا  أن تشمل  ،يمكن لدراسات الحقة إجراء مقابالت معمقة مع أفراد العينة
 )اعتماد أسلوب السالسل الزمنية( لدراسة تلك الحالة.
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 459اء للنشر والتوزيع، عمان. ص دار صف
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