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Abstract:
This study aimed at revealing the reality of the implementation of strategic leadership, in
addition to test the relationship of cause and effect between strategic leadership and
organizational excellence through the intermediate role of organizational commitment.
The National Center for Security and Crisis Management was chosen as a targeted
population of the current study; as an organization that has a big responsibility for
practicing strategic leadership which is closely related to the workers of the Center. The
study followed the analytical descriptive method by reviewing the theoretical literature
and previous studies related to the current study variables. The questionnaire was used
as a tool for collecting data from the members of the study population in the center
which consisted of 160 members. The questionnaire consisted of (25) items for
measuring strategic leadership, (27) items for measuring organizational excellence, and
(9) items for measuring the organizational commitment, and the validity and reliability
were verified. Arithmetical averages, standard deviations, simple regression coefficient,
and multiple regression coefficients were used to test the hypotheses of the study and
answer its questions. The results of the study showed a high level of strategic leadership
as well as organizational excellence and organizational commitment. There was a
significant impact of strategic leadership and organizational commitment on
organizational excellence at the significance level of (α ≤ 0.05), and a significant impact of
the intermediate factor at the significance level of (α ≤ 0.05). One of the main
recommendations of the study for the National Center for Security and Crisis
Management was "to identify future opportunities based on information from various
sources".
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جدارات القيادة االستراتيجية وأثرھا في تحقيق التميز المنظم من خالل الدور الوسيط لإللتزام المنظمي :دراسة
حالة على المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات
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 3نائب رئيس الجاﻣعة االردنية لشؤون المراكز وخدﻣة المجتمع /رئيس فرع العقبةLozi.musa@ju.edu.jo ،
الملخص
ھدفت الدراسة الى التعرف على اثر تطبيق القيادة االستراتيجية ،باإلضافة الى اختبار عالقة السبب واألثر بين
جدارات القيادة االستراتيجية والتميز المنظمي من خالل الدور الوسيط لاللتزام المنظمي ،تم اختيار"المركز الوطني
لألمن وادارة األزمات" مجتمعا ً للدراسة؛ وذلك كمؤسسة يقع على عاتقھا بشكل كبير ممارسة القيادة االستراتيجية لما
لھا من دور مالصقا ً تماما ً لمھام وعمل المركز ،اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي؛ من خالل استعراض األدب
النظري والدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة ،اتبعت الدراسة استراتيجية الحصر الشامل لمجتمع الدراسة،
حيث تم حصر جميع العاملين في المواقع القيادية واإلدارية ومراكز صنع القرار ،والبالغ عددھم ) (160موظف،
واُستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد المجتمع ،وقد تكونت من ) (25فقرة لقياس جدارات القيادة
االستراتيجية ،و ) (27فقرة لقياس التميز المنظمي ،و ) (9فقرات لقياس االلتزام المنظمي ،وجرى التأكد من صدقھا
وثباتھا ،ولإلجابة على أسئلة الدراسة ،تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمجموعة الدراسة،
واستخدم معامل االنحدار البسيط ،ومعامل االنحدار المتعدد الختبار فرضيات الدراسة ،وقد تبين من نتائج الدراسة
ارتفاع مستوى جدارات القيادة االستراتيجية وكذلك التميز المنظمي وااللتزام المنظمي ،ووجود أثر معنوي بداللة
إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ αلجدارات القيادة اإلستراتيجية و االلتزام المنظمي على التميز المنظمي،
ووجود أثر معنوي عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ αللعامل الوسيط ،وكان من أبرز توصيات الدراسة إلدارة المركز
الوطني لألمن وإدارة األزمات "تحديد الفرص المستقبلية اعتمادا على المعلومات من مختلف المصادر".
الكلمات المفتاحية :القيادة اإلستراتيجية ،التميز المنظمي ،االلتزام المنظمي ،المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات.
 .1مقدمة
إن التميز المنظمي الذي تصبو إليه المنظمة ال يتحقق اال ﻣن خالل ﻣجموعة ﻣن األبعاد والتي ال بد للمنظمة ﻣن تحقيقھا
ﻣجتمعة ،وقد أشارت العديد ﻣن الدراسات الي تلك األبعاد )بوراس2013 ،؛ ;Hamel & Prahalad, 2005
 (Haniya, 2017والتي تتمثل في) :التميز في الموارد البشرية ،والتميز في الھيكل المنظمي ،والتميز في الثقافة
المنظمية( ،وعلى القيادة االستراتيجية للمنظمة ﻣن تحقيق تلك األبعاد الثالث وبشكل تكاﻣلي لتحقيق التميز المنظمي.
تتطلب القيادة االستراتيجية االستمرارية في التفكير وتفحص بيئة المنظمة وباستمرار ،وھذا يتطلب تحليل جميع
الظروف المحيطة بالمنظمة ،ويتوجب على القادة االستراتيجيين أن يحددوا ﻣن ﻣستوى المخاطر ﻣن خالل ﻣالحظتھم
بشكل استباقي ،والتزود بما يلزم ﻣن أجل إدارة تلك التغيرات وﻣواجھتھا ،وھنا يظھر جليا ً أھمية القيادة
للتغيرات البيئية
ٍ
االستراتيجية للتنبؤ بھذه التغيرات والمخاطر الناجمة عنھا ثم اعداد الخطط الالزﻣة ﻣن أجل التغلب على تلك المخاطر،
وإذا ﻣا عملت المنظمات على ذلك فأنھا ستعمل على تحقيق التميز المنظمي .وبنا ًء على ﻣا سبق ونتيجة ألھمية القيادة
اإلستراتيجية في تحقيق االستراتيجيات الناجحة والتي تعتبر الركيزة األساسية في النھوض بالدول والمجتمعات جاءت
ھذه الدراسة ﻣتناولة المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات والدور الذي يقوم به بوضع الخطط االستراتيجية الكفيلة
بمتابعة وإدارة األزﻣات بطريقة فاعلة في األردن ،وتركز على أھمية القيادة اإلستراتيجية في ھذه المؤسسة وأثرھا
على التميز ألمنظمي للوصول إلى نتائج تساعد على تعزيز جدارات القيادة اإلستراتيجية لتكون نبراسا ونموذجا يتم
اتباعه في ﻣعظم التنظيمات اإلدارية .تسعى ﻣنظمات األعمال وبشكل ﻣستمر لتحقيق النجاح والمحافظة على
بقائھاواستمراريتھا ،ويعتبر ذلك دافعا قويا لھا لتطوير وتحسين استراتيجياتھا واستخدام أدوات ووسائل ﻣتجددة والتي
107

Strategic Leadership Competencies and its Impact ….
تمكنھا ﻣن رفع أدائھا وانتھاز الفرص الجديدة والتغلب على التحديات الذي يضمن لھا تحقيق التقدم والتطور المستمر
على ﻣستوى المنتجات والخدﻣات.
أصبح دور القيادة االستراتيجية في عصر العولمة والثورة المعلوﻣاتية والتسويق المفتوح عبر الشبكة العنكبوتية
)االنترنت( ﻣوضع النقاش واالھتمام لكثير ﻣن الباحثين؛ ذلك ألن عصر المعرفة والمعلوﻣات لم يعد يعترف بالقيادة
النمطية التي تستند على القرارات التقليدية واإلجراءات الروتينية ،وإنما أصبحت تعتمد على القيادة ذات النظرة الثاقبة
التي تنظر بدقة وبعمق للبيئة المنظمية للتنبؤ بالمستقبل ،حيث أن تحقيق التميز المنظمي يتطلب ﻣن القيادة االبتعاد عن
كل ﻣا ھو روتيني ونمطي في األداء والسلوك وتبنيھا لنظم حيوية وفاعلة وھذه المھمة األساسية للقيادة االستراتيجية .إن
القيادة االستراتيجية التي تم ّكن القادة ﻣن تحقيق أھداف المنظمة بجدارة وفعالية تعتمد على الجدارات القيادية التي ال بد
للقادة ﻣن اﻣتالكھا لتحقيق تلك األھداف ،وقد اتفقت العديد ﻣن الدراسات Aslan & Diken, 2011; Hitt & Ireland,
) (2005على تلك الجدارات والتي أبرزھا؛ جدارة التفكير االستراتيجي وجدارات القيادة ،إن جدارة التفكير
االستراتيجي ھي التي تم ّكن القائد االستراتيجي ﻣن تصور المستقبل الذي ستمر به المنظمة بفرصة وتحدياته ،ﻣما
يجعله على بصيرة بما ستواجھه المنظمة ،وبالتالي وضع الخطط الالزﻣة لما ستمر به المنظمة ،أﻣا جدارة القيادة فھي
تعتمد على عواﻣل عدة تتعلق بالقائد نفسة ،وھي ﻣجموعة ﻣن السمات القيادية التي تؤھل القائد على إدارة ﻣنظمته
بنجاح.
 1-1مشكلة الدراسة
إن الدراسة الحالية سعت إلى التعرف على عواﻣل التميز المنظمي لدى المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات ﻣتمثال
في تميز تلك المؤسسة في ﻣواردھا البشرية وھيكلھا التنظيمي وثقافتھا المنظمية ،والتعرف على ﻣدى تطبيقھا ألھم
ﻣحاور توجيه وتطوير أعمالھا وھي القيادة اإلستراتيجية ودورھا في تحقيق التميز ألمنظمي ،وألن نجاح المنظمة ال
يتحقق إال بوجود والء العاﻣلين فيھا فأن ھذه الدراسة ستوضح الدور الذي يلعبه االلتزام المنظمي في تلك المؤسسة
لتحقيق التميز المنظمي خاصة وأن األخير يلعب دورا فاعالً في تحقيق تنافسية تلك المنظمات في ظل التغيرات البيئية
المتسارعة .لذلك نجد أن دراسة كل ﻣن القيادة االستراتيجية والتميز المنظمي في ظل الظروف المعاصرة ﻣن
الدراسات المتقدﻣة في ﻣجال اإلدارة االستراتيجية في المنظمات وبنا ًء على ﻣا سبق ،يمكن بلورة ﻣشكلة الدراسة في
االجابة على التساؤل الرئيس االتي:
"ﻣا ھو أثر القيادة االستراتيجية في تحقيق التميز المنظمي بوجود االلتزام المنظمي كمتغير وسيط" ،ويتفرع عن ھذا
التساؤل التساؤالت االتية:
أوال :ﻣا ھو واقع ﻣمارسة القيادة االستراتيجية – ﻣتمثال في بعديھا :جدارات التفكير االستراتيجي ،وجدارات القيادة -في
المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات؟
ثانيا :ﻣا ھي األھمية النسبية للتميز المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات؟
ثالثا :ﻣا ھو أثر القيادة اإلستراتيجية في تحقيق التميز المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات؟
رابعا :ﻣا ھو أثر القيادة اإلستراتيجية في تحقيق االلتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات؟
خاﻣسا :ﻣا ھو أثر االلتزام المنظمي في تحقيق التميز المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات؟
سادسا :ﻣا ھو أثر القيادة اإلستراتيجية في تحقيق التميز المنظمي ﻣن خالل الدور الوسيط لاللتزام المنظمي في المركز
الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات؟
 1-2أھمية الدراسة
إن ﻣا تشھده بيئة األعمال عالميا ً ﻣن تطور ﻣتسارع في ﻣجال اتصال المعلوﻣات ،والمنافسة المفتوحة بين المنظمات،
وضعھا أﻣام تحديات وفرص جديدة دفع بھا التغيير في سياساتھا واستراتيجياتھا وبشكل ﻣتعاقب لغاية تطوير أنشطتھا
وعملياتھا وھيكلھا التنظيمي ،وتحسين ﻣواردھا البشرية والمادية ﻣن أجل زيادة قوتھا التنافسية وحفظ ﻣوقعھا التنافسي
أﻣام المنظمات األخرى المنافسة في نفس المجال ،بل أن المنظمات اليوم تدرس الخطط القادرة على تحديد توقعات
الزبائن واحتياجاتھم ﻣن أجل السبق بتزويدھم بالخدﻣات والمنتجات التي تلبي تلك االحتياجات بالوقت المناسب لتحقيق
الميزة التنافسية ،وﻣن أجل تحقيق ھذا الھدف والذي يكمن في زيادة القوة التنافسية للمنظمة وتحقيق الميزة التنافسية لھا،
فأن المنظماتاليوم تسعى لتحقيق التميز المنظمي والذي يتطلب تميز المنظمة في ﻣواردھا البشرية ،وھيكلھا التنظيمي
وثقافتھا المنظمية .وإن المنظمات اليوم ال يمكن لھا تحقيق التميز المنظمي اال ﻣن خالل قيادة تمتلك جدارات تؤھلھا
لقيادة المنظمة نحو تحقيق ذلك الھدف؛ ولعل أھم ھذة الجدارات التي ركزت علية الدراسات الحديثة ھما جدارات
التفكير االستراتيجي ،وجدارات القيادة واللذان يكونان ﻣعا جدارات القيادة االستراتيجية ،لذلك فإن الدراسة الحالية
تستمد أھميتھا العلمية ﻣن خالل تناولھا لھذين العاﻣلين )جدارات القيادة االستراتيجية والتميز المنظمي( وﻣحاولة التحقق
ﻣن الدور الذي تلعبة جدارات القيادة االستراتيجية في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات في تحقيق التميز
المنظمي ،إذ أن القيادة اإلستراتيجية والتميز المنظمي ﻣن المواضيع التي تعتبر ﻣحط اھتمام لدي الكثير ﻣن الباحثين في
الوقت الحالي ،باإلضافة إلى أنھا جانب اھتمام لدى الكثير ﻣن المنظمات لما له ﻣن ارتباط وثيق في أدائھا ،وتحسين
ﻣستوى خدﻣاتھا ،وﻣصدراً لقوتھا التنافسية واستمراريتھا ،كما تبرز أھمية ھذه الدراسة ﻣن أھمية المركز الوطني
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لألﻣن وادارة األزﻣات في األردن ،والذي يعتبر ﻣن المؤسسات الحيوية التي تسھم إسھاﻣا كبيرا في حل الكثير ﻣن
المعضالت واألزﻣات السياسية وﻣواجھة التحديات المحلية واإلقليمية ،لذلك فأن أھمية ھذه الدراسة تتمثل بما يلي:

-

-

أوال :األھمية العلمية /النظرية
ﻣن الناحية العلمية تبرز أھمية الدراسة في كونھا تعد إضافة إلى ﻣجموعة ﻣن الدراسات التي تناولت ﻣتغيرات الدراسة
كل على حدة ،ولكنھا تميزت في ربطھا لتلك المتغيرات بعضھا ﻣع بعض لتسلط الضوء على القيادة اإلستراتيجية
ودورھا في تحقيق التميز المنظمي ﻣن خالل الدور الوسيط لاللتزام المنظمي ،كما تبرز أھمية ھذه الدراسة في تطبيقھا
على أحد أبرز المؤسسات الوطنية اال وھو المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات.
ثانيا :األھمية التطبيقية ،والتي تتمثل في:
تناولھا لموضوع القيادة االستراتيجية والتي ركزت عليه كثير ﻣن الدراسات كمحور أساسي في إدارة
أ.
المنظمة بشكل فاعل وكفؤ ،وتوجيھھا نحو تحسين وتميز أدائھا بشكل يضمن لھا تعزيز الوضع التنافسي وتحقيق الميزة
التنافسية.
إبرازھا لحاجة المديرين العاﻣلين في المنظمات الﻣتالكھم القدرة على االستجابة السريعة للتغيير الذي يمثل
ب.
السمة البارزة لھذا العصر والذي تمارس فيه المنظمات اعمالھا.
 1-3أھداف الدراسة
تھدف ھذه الدراسة إلى االتي:
التعرف إلى أثر جدارات القيادة اإلستراتيجية وجدارتھا في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات وأثرھا
•
في تحقيق التميز المنظمي في تلك المؤسسة.
التعرف إلى المضاﻣين الفكرية والنظرية لكل ﻣن ﻣتغيرات الدراسة ) القيادة اإلستراتيجية ،االلتزام
•
المنظمي ،التميز المنظمي(.
التعرف إلى ﻣستوى التميز المنظمي والمتمثل في )تميز المورد البشري ،تميز الھيكل التنظيمي ،تميز
•
الثقافة التنظيمية( في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
التعرف إلى أثر جدارات القيادة اإلستراتيجية )جدارات التفكير االستراتيجي وجدارات القيادة( على التميز
•
المنظمي بأبعاده )تميز المورد البشري ،تميز الھيكل التنظيمي ،تميز الثقافة التنظيمية( في المركز الوطني لألﻣن وادارة
األزﻣات.
التعرف إلى دور االلتزام المنظمي )االلتزام العاطفي ،االلتزام األخالقي ،و االلتزام المستمر( في التميز
•
المنظمي.
تقديم ﻣجموعة ﻣن التوصيات بنا ًء على النتائج التي توصلت إليھا الدراسة قد تساع ُد في تعزيز التميز
•
المنظمي لمجتمع الدراسة ﻣن خالل إبراز دور جدارات القيادة االستراتيجية.
 1-4فرضيات الدراسة
انطالقا ﻣن ﻣشكلة الدراسة والتساؤالت فقد تم صياغة الفرضيات الصفرية التالية:
الفرضية الرئيسة األولى
 :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة اإلستراتيجية بأبعادھا ﻣجتمعة
في تحقيق التميز المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
وينبثق عنھا الفرضيات الفرعية التالية:
 :Ho1-1ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات التفكير االستراتيجي في تحقيق
التميز المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
 :Ho1-2ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية في تحقيق التميز المنظمي
في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
الفرضية الرئيسة الثانية
 :Ho2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة االستراتيجية في تحقيق
االلتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
وينبثق عنھا الفرضيات الفرعية التالية.:
 :Ho2-1ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات التفكير االستراتيجي في تحقيق
االلتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
 :Ho2-2ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية في تحقيق االلتزام المنظمي
في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
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الفرضية الرئيسة الثالثة
 :Ho3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى الداللة ) (α ≤ 0.05لاللتزام المنظمي في تحقيق التميز المنظمي في
المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
الفرضية الرئيسة الرابعة
 :Ho4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى الداللة ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة االستراتيجية في تحقيق التميز
المنظمي ﻣن خالل الدور الوسيط لاللتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
 1-5أنموذج الدراسة

الشكل رقم ) . (1أنموذج الدراسة والمصدر :ﻣن إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة.
جدول ) .(1ﻣصادر ﻣتغيرات الدراسة
نوع المتغير
المتغير
المستقل

المتغير الرئيسي
القيادة
االستراتيجية

المتغير الفرعي
جدارات التفكير
االستراتيجي
جدارات القيادة

المتغير التابع

التميز المنظمي

التميز في الموارد
البشرية
التميز في الھيكل
المنظمي
التميز في الثقافة المنظمية

المتغير
الوسيط

االلتزام المنظمي
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1-6

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
القيادة االستراتيجية ) :(Strategic Leadershipھي القيادة التي تھدف إلى تحقيق الميزة التنافسية
أ.
للمنظمة في ﻣواجھة المنافسين ﻣن خالل القدرة على التأثير في اآلخرين و توجيھھم لتحقيق الكفاءة و الفعالية للمنظمة
)المبيضين ،(2009 ،ويعرفھا الباحث إجرائيا ً على أنھا القيادة القادرة على تحقيق أھداف المنظمة ﻣن خالل القدرة
على التصور االستراتيجي للمستقبل ،وتوجيه األخرين لتحقيق الفعالية في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات ،وقد
تم قياسه ﻣن خالل الفقرات ) ،(25-1وتشتمل على األبعاد التالية:
جدارات التفكير االستراتيجي )  :(Strategic ThinkingCompetenciesلقد عرف تورست )(Torset, 2001
التفكير االستراتيجي :على أنه طريقة تفكير خاصة تتضمن خمسة عناصر أساسية ھي إدراك النظم ،والنية
االستراتيجية ،والتفكير الفرصي ،والتفكير في الوقت  ،والتفكير االبداعي وعرفة باق ) (Bagg, 2001على أنه توليفة
ﻣكونة ﻣن الحدس ،واإلبداع ،إلنتاج ﻣنظور ﻣتكاﻣل ،ورؤيا ﻣعقدة وﻣتقنة بمستوى عا ٍل لالتجاه الذي يجب أن يكون
حراً ،وﻣطلقا ً ليظھر في أي وقت ويأخذ ﻣكانه ضمن المؤسسة ،ويعرفه الباحث إجرائيا ً على أنه التفكير الذي يمكن
القائد على تحديد الفرص والتحديات المستقبلية التي قد تواجه الدولة األردنية التي يتطلب التعاﻣل ﻣعھا ﻣن خالل
المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات ،وقد تم قياسه ﻣن خالل الفقرات ).(15-1
الجدارات القيادية ):(Leadership Competenciesتعرّف الجدارات القيادية على أنھا ﻣجموعة ﻣن الخصائص
الشخصية المشتركة الموجودة لدى القادة والمطلوبة لتحقيق أداء ﻣتميز ،علما إنھا تشتمل على السلوكيات والمعارف
والمھارات العملية التي تعتبر جوھرية وأساسية ألي عمل طالما أنھا تدعم عملية انجاز االستراتيجية Berke,
) .(Kossler, & Wakefield , 2008ويعرفھا الباحث إجرائيا ً على أنھا ﻣجموعة الخصائص الشخصية والعملية التي
تمكن القائد ﻣن تحقيق أداء ﻣتميز ﻣن خالل ﻣوقعة في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات ،وقد تم قياسه ﻣن خالل
الفقرات ).(25-16
التميز المنظمي :عرّف بينار وجيرارد ) (Pinar & Girard, 2008التميز المنظمي بأنه استثمار
ب.
المنظمات للفرص الحاسمة التي يسبقھا التخطيط االستراتيجي الفعال وااللتزام بإدراك رؤية ﻣشتركة يسودھا وضوح
الھدف وكفاية المصادر والحرص على األداء .ويعرفه الباحث إجرائيا ً على أنه القدرة على استثمار الفرص الحاسمة
ﻣن قبل المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات وقد تم قياسه ﻣن خالل الفقرات ) .(52-26
ويشتمل على األبعاد التالية:
تميز الموارد البشرية :اكتساب ﻣھارات وقدرات عملية ﻣن خالل براﻣج ﻣحددة ﻣثل براﻣج التدريب والتطوير المستمر
والتي يؤدي إلى رفع أدائھم بحيث ينعكس ذلك على المنظمة ﻣن تحقيق الميزة التنافسية وتحسين وتطوير الخدﻣات أو
المنتجات بشكل ﻣستمر ) .(Stiles & Trevor , 2006ويعرفه الباحث إجرائيا ً على أنه اكتساب المھارات والخبرات
الالزﻣة ﻣن قبل العاﻣلين في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات ،والتي تمكنھم ﻣن رفع أداء المركز
والتعاﻣل ﻣع المعاضل التي تواجه المركز بحرفية عالية ،وقد تم قياسه ﻣن خالل الفقرات )  .(37-26تميز الھيكل
التنظيمي :تصميم الھيكل التنظيمي بشكل يوصف باالنسيابية و المرونة بحيثيسمح بانسيابية المعلوﻣات بين أقسام
ووحدات المنظمة وسھولة وسرعة اتخاذ القرارات ﻣن قبل قادة المنظمة وبالتالي سرعة االستجابة للتغيرات التي تحدث
في البيئة المحيطة بحيث يمكن المنظمة ﻣن استغالل الفرص المستقبلية والتغلب على التحديات المحتملة Verle,
 .Markič, Kodrič, & Zoran, 2014ويعرفه الباحث إجرائيا ً على أنه الھيكل التنظيمي الذي يتسم بالمرونة و
التكاﻣل بين الوحدات الوظيفية في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات ،ﻣما يسھل انسيابية اتخاذ القرارات ،وقد تم
قياسه ﻣن خالل الفقرات ).(41-38
تميز الثقافة المنظمية :ھو عبارة عن نتاج ﻣا اكتسبه العاﻣلون ﻣن أنماط سلوكية وطرق تفكير وقيم وعادات واتجاھات
وﻣھارات تقنية قبل انضماﻣھم للمنظمة التي يعملون فيھا ،ثم تضفي المنظمة ذلك النسق الثقافي لمنسوبيھا ﻣن
خصائصھا واھتماﻣاتھا وسياساتھا وأھدافھا وقيمھا ﻣا يحدد شخصية المنظمة ويميزھا عن غيرھا ﻣن
المنظمات) .(Qawasmeh, Darqal, 2013ويعرفه الباحث على أنه ﻣجموعة القيم والعادات والسياسات واالتجاھات
التفكير
وطرق
التي يتسم بھا العاﻣلون في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات ،وقد تم قياسه ﻣن خالل الفقرات ).(52-42
االلتزام المنظمي :ھو تمثيل الفرد لقيم وأھداف المنظمة اإلدارية وانصھار الفرد داخل بيئة عملة
جـ.
واستعداده لتقديم التضحيات لصالح المنظمة )حريم . (2004 ،ويعرفه الباحث على أنه ﻣدى انسجام أھداف العاﻣلين في
المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات ﻣع أھداف المركز ،ﻣما يزيد ﻣن تضحياتھم لصالح ﻣوقع عملھم .وقد تم قياسة
ﻣن خالل الفقرات ).(61-53
 1-7حدود الدراسة
الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة على المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
•
الحدود الزﻣانية :تم تطبيق الدراسة في حدود الدراسة الميدانية ،ﻣا بين شھر )تشرين أول  (2017/وشھر
•
)كانون ثاني  (2017 /للعام الدراسي ). ( 2018-2017
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•
األزﻣات.
 1-8ما يميز الدراسة الحالية
تتميز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة ﻣن حيث:
أ .ﻣكان تطبيق الدراسة :حيث تم تطبيق ھذه الدراسة في المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات في المملكة األردنية
الھاشمية ،وھو ﻣجتمع دراسة لم يدرس سابقا في سياق ھذا الموضوع.
ب .نموذج الدراسة :يركز نموذج الدراسة على بحث أثر جدارات القيادة اإلستراتيجية بأبعادھا التفكير االستراتيجي
وجدارات القيادة على التميز ألمنظمي بأبعاده ) تميز الموارد البشرية ،وتميز الھيكل التنظيمي ،وتميز الثقافة
التنظيمية( ،وقد ضمن الباحث في ھذا النموذج ﻣتغير وسيط وھو االلتزام المنظمي للتعرف على أثرة في العالقة بين
جدارات القيادة اإلستراتيجية والتميز المنظمي ،وبالتالي فأن الدراسات التي تناولت ھذه اإلبعاد ﻣجتمعة قليلة.
جـ .ﻣنھجية الدراسة :تعد ھذه الدراسة إيضاحية ﻣن حيث الغرض ،واستنتاجيه في طبيعتھا ،أنھا تعتمد على النظريات
اإلدارية والدراسات السابقة التي تتناول نفس الموضوع .كما أنھا دراسة ﻣيدانية ،إذ أنھا ستعتمد على أسلوب الزيارات
الميدانية فيعملية جمع البيانات ﻣن خالل توزيع استبانة إلى شاغلي ﻣستويات اإلدارة العليا و الموظفين في المركز
الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات .
 .2منھجية الدراسة )الطرق واالجراءات(
لقد تضمن ھذا الفصل المنھج الذي تم اتباعة ﻣن أجل جمع البيانات وتنظيمھا وتقنينھا بشكل يؤھلھا لمرحلة التحليل،
وبالتالي فأنه احتوى على دراسة طبيعة ﻣجتمع الدراسة ونوع أداة الدراسة التي تم استخداﻣھا لجمع البيانات
واإلجراءات التي تم استخداﻣھا لتصميم االستبانة والعمليات اإلحصائية التي استخدﻣت للتأكد ﻣن صدق أداة الدراسة
وثباتھا.
 2-1منھجية الدراسة
اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي للتعرف على جدارات القيادة االستراتيجية ودورھا في تحقيق التميز المنظمي
ﻣن خالل الدور الوسيط لاللتزام المنظمي ،ﻣن خالل استعراض األدب النظري والدراسات السابقة المتعلق بمتغيرات
الدراسة و إجراء الدراسة الميدانية .وتعد ھذه الدراسة إيضاحية ﻣن حيث الغرض ،واستنتاجيه في طبيعتھا ،أنھا تعتمد
على النظريات اإلدارية والدراسات السابقة التي تتناول نفس الموضوع .كما أنھا دراسة ﻣيدانية ،إذ أنھا ستعتمد على
أسلوب الزيارات الميدانية في عملية جمع البيانات ﻣن خالل توزيع استبانة إلى ﻣوظفي المركز الوطني لألﻣن وادارة
األزﻣات.
 2-2استراتيجية الدراسة
اتبعت الدراسة استراتيجية المسح الشاﻣل ،حيث تم اعتماد جميع أفراد ﻣجتمع الدراسة ،وذلك لصغر حجم ﻣجتمع
الدراسة ،وكذلك لطبيعة عمل المركز والذي يشتمل على ﻣوظفين ﻣن أصحاب الخبرات في صناعة القرار والتعاﻣل ﻣع
األزﻣات على ﻣستوى الدولة.
 2-3نوع وطبيعة الدراسة
تعتبر ھذه الدراسة تطبيقية ) ( Empiricalﻣن حيث الطبيعة  ،وايضاحية ) (Explanatoryﻣن حيث الغرض  ،حيث
تعمل على اكتشاف عالقات السبب واألثر ) (Effect &Causalبين المتغيرات  ،أﻣا ﻣن حيث تخطيط الدراسة فھي
غير ﻣخططة ) ، (Non controlledألنھا تجري في البيئة الطبيعية للمنظمات ودون تدخل الباحث ،أﻣا األفق الزﻣني
فھي دراسة ﻣقطعية ) (Cross - sectionalحيث تجري على عينة في وقت واحد ،وأخيرا نستطيع اعتبار ھذه
الدراسة ايضاحية لمحاولتھا الوصول الى السبب والنتيجة بين ﻣتغيرات الدراسة.
 2-4مجتمع الدراسة
تكون ﻣجتمع الدراسة ﻣن جميع األفراد الذين يكونون ﻣوضوع ﻣشكلة الدراسة .وبناءا على ﻣشكلة الدراسة وأھدافھا
فأن ﻣجتمع الدراسة يتكون ﻣن جميع العاﻣلين في المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات بمختلف ﻣستوياتھم االدارية
والوظيفية  ،والبالغ عددھم ) (160ﻣوظفا .وبعد توزيع االستبيان على أفراد ﻣجتمع الدراسة تم استرجاع )(135
استبانة ،وقد تم استبعاد ) (15ﻣنھا لعدم تعبئتھا بشكل ﻣناسب ليصبح العدد ) (120استبانة قابل لتحليل االحصائي.
 2-5مصادر البيانات
تتضمن المصادر التي تم الرجوع إليھا لجمع بيانات الدراسة وھي تنقسم لقسمين :البيانات الثانوية والبيانات األولية:
المصادر الثانوية :لقد تم الرجوع إلى ﻣصادر البيانات الثانوية ﻣن الكتب والمراجع والدوريات والمقاالت والتقارير
واألبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة وكذلك المطالعة والبحث في ﻣواقع االنترنت .وقد أسھمت
تلك البيانات في إثراء الجانب النظري للدراسة .المصادر األولية :لقد تم الحصول على البيانات األولية ﻣن خالل
االستبانة كأداة رئيسية للدراسة وقد استخدﻣتتلك البيانات في ﻣعالجة الجوانب التحليلية للدراسة والمستندة على البرناﻣج
اإلحصائي.
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•

 2-6خطوات تصميم بناء االستبانة
لقد تم بناء استبانة الدراسة ﻣن خالل عدد ﻣن الخطوات والتي تمثلت باالعتماد على األدبيات السابقة والمحكمين
األكاديميين وذلك ﻣن خالل الخطوات اآلتية:
دراسة العديد ﻣن األدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة واالستفادة ﻣنھا في تصميم االستبانة وصياغة فقراتھا.
بناءا على دراسة تلك األدبيات تم تحديد المجاالت التي تشمل ﻣوضوع الدراسة.
تحديد الفقرات المنوطة بكل ﻣجال.
تصميم االستبانة بصورتھا األولية وقد شملت ) (6ﻣجاالت ب ) (77فقرة.
عرض االستبانة على ) (17أكاديميا يعملون في جاﻣعات ﻣختلفة.
بناءا على أراء المحكمين تم تعديل فقرات االستبانة لتتناسب وطبيعة بيئة األعمال األردنية.
تصميم االستبانة بشكلھا النھائي والتي تكونت ﻣن ) (61فقرة.
 2-7أداة الدراسة
لقد تم إعداد أداة الدراسة بحيث تكونت ﻣن قسمين رئيسين:
القسم األول :يمثل ھذا القسم البيانات الشخصية والتي اشتملت على )الجنس ،الفئة العمرية ،المستوى الوظيفي ،عدد
سنوات الخبرة  ،المؤھل العلمي(.
القسم الثاني :اشتمل ھذا القسم على ﻣجاالت االستبانة ) 6ﻣجاالت( ﻣمثلة ب ) (61فقرة .وھذه المجاالت تشمل:
المجال األول :جدارات التفكير االستراتيجي )15فقرة(.
المجال الثاني :جدارات القيادة )10فقرات(.
المجال الثالث :التميز في الموارد البشرية ) 12فقرة(.
المجال الرابع :التميز في الھيكل التنظيمي ) 4فقرات(.
المجال الخاﻣس :التميز في الثقافة التنظيمية )11فقرة(.
المجال السادس :االلتزام المنظمي ) 9فقرات(.
جدول ) .(2درجة ﻣقياس ليكرت الخماسي ألداة الدراسة
ﻣوافق بشدة
ﻣوافق
ﻣحايد
غير ﻣوافق
غير ﻣوافق بشدة
االستجابة
الدرجة

1

3

2

4

5

ولقياس درجة استجابة المبحوثين لفقرات االستبيان تم استخدام ﻣقياس ليكرت الخماسي والذي تراوح ﻣا بين ) (1التي
تعني غير ﻣوافق بشدة إلى ) (5التي تعني ﻣوافق بشدة )جدول .(2
جدول ) .(3ﻣعيار الحكم ألداة الدراسة
الفئة
5 - 3.67
3.66 - 2.34
2.33
-1
الفئة الثالثة )ﻣوافقة(
الفئة الثانية )ﻣحايدة(
الفئة األولى )عدم الموافقة(
ﻣعيار الحكم
وألغراض الحكم على واقع القيادة االستراتيجية ،وﻣستوى التميز المنظمي لدى ادارة المركز الوطني لألﻣن وادارة
األزﻣات ،فقد تم تقسيم االجابات الى ثالثة فئات حسب االتي:
المدى = .4 = 1 – 5
طول الفئة = .1.33 =3/ 4
وبنا ًء عليه :تكون الفئة األولى لقيم المتوسط الحسابي ھي :ﻣن  1الى ) ،(2.33وكذلك بالنسبة لبقية قيم المتوسطات
الحسابية .الجدول ) (3يوضح ﻣعيار الحكم على ﻣستوى القيادة االستراتيجية ،و ﻣستوى التميز المنظمي في المركز
الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات ،وفقا لفئات االستجابة الثالث.
 2-8صدق االستبانة
ويقصد به إلى أي ﻣدى االستبانة صالحة لقياس ﻣا وضعت لقياسه .ولقياس صدق وثبات االستبانة تم استخدام االختبار
التجريبي ،حيث تم توزيع عينة استطالعية بحجم ) (50لمعرفة ﻣدى صدق وثبات االستبانة ،وقد تبين بعد إجراء
االختبار التجريبي لالستبانة بأنھا صالحة للدراسة لكل ﻣفرداتھا .وعلية ،فقد تم توزيع ) (110االستبانة الستكمال حجم
العينة ليصبح العدد النھائي ) .(160ونتيجة لطبيعة عمل بعض العاﻣلين الميداني والذي لم يتسنى لة تعبئة االستبانة فقد
تم استرجاع ) (85استبانة ،ثم تم استبعاد ) (15نتيجة لعدم استكمال تعبئتھا ،ليكون عدد االستبانات الكلي وال ُمجاب علية
بشكل ﻣناسب ) (120استبانة ،وھي تشكل ﻣا نسبته ) (%75ﻣن ﻣجمل العدد الكلي ألفراد ﻣجتمع الدراسة ،وھذه نسبة
ﻣقبولة إلى حد كبير إلجراء اختبار تحليل البيانات .وقد تم التأكد ﻣن صدق اإلستبانة بإتباع طريقتين:
• الصدق الظاھري ،لقد تم تحكيم االستبانة ﻣن قبل ) (17ﻣحكما ،ﻣن األكاديميين أصحاب الخبرة في ﻣجال اإلدارة
اإلستراتيجية ،وقد تم األخذ بآرائھم واقتراحاتھم ﻣن حذف أو إضافة أو تعديل حتى خرجت االستبانة بالصورة النھائية.
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• صدق المقياس )االتساق الداخلي  ،(Internal Validityوھو يعبر عن ﻣدى اتساق كل فقرة ﻣن فقرات االستبانة ﻣع
المجال الذي تنتمي إلية ،وبالتالي فأنة يعبر عن ﻣدى صالحية تلك لقياس المجال الذي تنتمي له .ولقياس االتساق
الداخلي لكل فقرة ﻣع المجال الذي تنتمي إلية تم قياس ﻣعاﻣل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
جدول رقم ) .(4ﻣعاﻣالت االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات "جدارات التفكير االستراتيجي" والدرجة للكلية للمجال
ﻣعاﻣل االرتباط
رقم الفقرة
 .1يتوفر لدى إدارة المركز تصور واضح للفرص والتھديدات المحتملة
**0.364
 .2تتبنى إدارة المركز توجه استراتيجي للتطوير
**0.605
**
 .3تعمل إدارة المركز على تخصيص الموارد الالزﻣة لتحقيق اإلستراتيجية
0.648
 .4تشجع إدارة المركز على توليد أفكار جديدة
**0.715
 .5تتبنى إدارة المركز األفكار الجديدة للحصول على ﻣزيد ﻣن العائدات )ﻣادية أو غير ﻣادية(
**0.753
 .6تعمل إدارة المركز على تحليل أسباب التغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة
**0.722
 .7تسعى إدارة المركز إلى توفير المعلوﻣات الالزﻣة لتحليل المخاطر الحالية والمستقبلية
**0.554
 .8تقوم إدارة المركز باالستفادة ﻣن نتائج الدراسات الميدانية لتحليل احتياجات المؤسسات ذات
**0.599
**
المؤسساتبالمركز
تقوم إدارة المركز بدراسة تغيرات اتجاھات العالقة
المعنية
0.638
.9
**
 .10لدى إدارة المركز ثقافة التعلم ﻣن الخبرات السابقة وﻣن أخطاء اآلخرين
0.660
يتم االعتماد على المعلوﻣات ﻣن ﻣصادر ﻣختلفة لتحسين الوضع التنافسي للمركز
**0.650
.11
**
 .12يتم تحديد الفرص التي تم اكتشافھا اعتمادا على ﻣختلف المعلوﻣات
0.684
 .13يتم دﻣج األفكار ﻣع بعضھا لبعض وصوال إلى أفكار جديدة
**0.704
**
 .14طرح عدد ﻣن الحلول البديلة للمشكلة وﻣحاولة خلق تكاﻣل بين تلك الحلول
0.567
نأخذ بعين االعتبار في عملية اتخاذ القرار جميع أبعاد المشكلة
**0.577
.15
** االرتباط دال إحصائيا عند ﻣستوى داللة )(α= 0.01
يوضح الجدول ) (4أن ﻣعاﻣل االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات " جدارات التفكير االستراتيجي" والدرجة للكلية
للمجال دالة إحصائيا عند ﻣستوى ﻣعنوية  α = 0.05وبالتالي يعتبر المجال صادق لما وضع قياسه.
جدول رقم ) .(5ﻣعاﻣالت االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات "جدارات القيادة" والدرجة للكلية للمجال
ﻣعاﻣل االرتباط )بيرسون(
الفقرة
رقم
تحرص اإلدارة على التنبؤ بالتغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية
**0.626
.1
توفر إدارة المركز المعرفة الالزﻣة للعاﻣلين
**0.658
.2
تحرص إدارة المركز على تحقيق أھدافھا
**0.729
.3
**
تشجع إدارة المركز العاﻣلين على القيام بمھام العمل واألدوار والمسؤوليات
0.745
.4
المتجددة
تقوم إدارة المركز بتحويل األھداف طويلة المدى إلى خطط إجرائية واضحة تنسجم
**0.578
.5
ﻣع قدرات المركز
تعمل إدارة المركز على ﻣشاركة اآلخرين واكتساب دعمھم ﻣن خالل عملية
**0.632
.6
االتصال التي تتناسب وطبيعة العمل
تعمل إدارة المركز على إشراك جميع العاﻣلين بتقييم خطوات العمل
**0.589
.7
**
توفر اإلدارة نظام اتصاالت فعال داخل المركز
0.486
.8
تتميز إدارة المركز ببناء عالقات ﻣتميزة ﻣع اآلخرين في المركز وخارج المركز
**0.532
.9
واالحتفاظ بھا
تحرص إدارة المركز على تقديم قيم عالية لزبائنھا
**0.530
.10
** االرتباط دال إحصائيا عند ﻣستوى داللة )(α= 0.01
يوضح الجدول ) (5أن ﻣعاﻣل االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات "جدارات القيادة" والدرجة للكلية للمجال دالة إحصائيا
عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α = 0.05وبالتالي يعتبر المجال صادق لما وضع قياسه.
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جدول رقم ) .(6ﻣعاﻣالت االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات "التميز في الموارد البشرية" والدرجة للكلية للمجال
ﻣعاﻣل االرتباط )بيرسون(
الفقرة
رقم
تعمل إدارة المركز على إيجاد قواعد بيانات ﻣتاحة لجميع المتعاﻣلين ﻣعھا
**.629
.1
تحرص إدارة المركز على توثيق أعمالھا والرجوع إليھا عند الحاجة
**.602
.2
تطور إدارة المركز دليل ﻣعلوﻣات اﻣن وذلك لسھولة الرجوع إلية عند حدوث قضية
**.548
.3
أو ﻣشكلة ﻣعينة تواجه المركز
تدرس إدارة المركز احتياجاتنا التدريبية باستمرار
**.743
.4
يتمتحليلودراسةخبرات وﻣھارات الشخص المرشح للتعيينواختبارتلك المھارات
**.733
.5
**
تعمل إدارة المركز على تطوير ﻣھارات العاﻣلين لديھا
.690
.6
تدعم إدارة المركز حرية األفراد في تقديم أفكارھم وﻣبادراتھم
**.759
.7
ﻣكافأة ﻣقدﻣي االقتراحات الجيدة والمفيدة
**.769
.8
تحرص إدارة المركز على ﻣناقشة األفكار واالقتراحات ﻣع العاﻣلين
**.770
.9
يتعلم المركز ﻣن تجارب وقصص النجاح لألفراد والمؤسسات األخرى
**.809
.10
تعمل إدارة المركز على تقييم براﻣج التعلم للعاﻣلين
**.743
.11
**
تحرص إدارة المركز على إدخال كل ﻣا ھو جديد في عملياتھا التكنولوجية
.527
.12
**الرتباط دال إحصائيا عند ﻣستوى داللة )(α= 0.01
يوضح الجدول ) (6أن ﻣعاﻣل االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات "التميز في الموارد البشرية" والدرجة للكلية للمجال
دالة إحصائيا عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α = 0.05وبالتالي يعتبر المجال صادق لما وضع قياسه.
جدول رقم ) .(7ﻣعاﻣالت االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات " التميز في الھيكل التنظيمي " والدرجة للكلية للمجال
ﻣعاﻣل االرتباط
الفقرة
رقم
)بيرسون(
لدى الموظفين ﻣرونة في التعاﻣل ﻣع إجراءات العمل
**0.739
.1
تحرص إدارة المركز على االستفادة ﻣن التنظيم الغير رسمي باستمرار
**0.606
.2
**
تحرص اإلدارة على تبليغ العاﻣلين بإبداعاتھا باستمرار
0.689
.3
تحرص اإلدارة على ﻣراجعة ھيكلھا التنظيمي باستمرار
**0.714
.4
**الرتباط دال إحصائيا عند ﻣستوى داللة )(α= 0.01
يوضح الجدول ) (7أن ﻣعاﻣل االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات " التميز في الھيكل التنظيمي" والدرجة للكلية للمجال
دالة إحصائيا عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α = 0.05وبالتالي يعتبر المجال صادق لما وضع قياسه.
جدول رقم ) .(8ﻣعاﻣالت االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات "التميز في الثقافة التنظيمية" والدرجة للكلية للمجال
ﻣعاﻣل االرتباط
الفقرة
رقم
)بيرسون(
تحرص إدارة المركز على االستجابة الحتياجات المؤسسات المعنية في الخدﻣات
**.645
.1
المقدﻣة
المركز قادر على تحليل بيئته واتخاذ قرارات التعاﻣل ﻣع النتائج التي تم التوصل
**.531
.2
إليھا
تضع إدارة المركز تصورات وسيناريوھات للمستقبل
**.621
.3
يوجد توافق بالطريقة التي نعمل بھا األشياء في المركز
**.649
.4
يتشارك العاﻣلون في المركز بوجھات نظر ﻣشتركة لطرق العمل
**.692
.5
**
تتسم طريقة العمل بالمركز بالتكاﻣل بين ﻣختلف الوحدات العاﻣله فيه
.647
.6
تتسم رسالة المركز بالوضوح لجميع العاﻣلين
**.557
.7
ھناك إجماع ﻣن إدارة المركز وﻣوظفيه على نظرتھم للمستقبل
**.712
.8
يتم ﻣشاركة الموظفين بالمعلوﻣات كي تكون ﻣتاحة للجميع بسھولة
**.741
.9
يشترك جميع العاﻣلين في عملية التخطيط ألھداف المركز
**.777
.10
يتسم عمل المركز بالروح المعنوية العالية لدى جميع العاﻣلين
**.773
.11
** االرتباط دال إحصائيا عند ﻣستوى داللة )(α= 0.01
يوضح الجدول ) (8أن ﻣعاﻣل االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات "التميز في الثقافة التنظيمية" والدرجة للكلية للمجال
دالة إحصائيا عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α = 0.05وبالتالي يعتبر المجال صادق لما وضع قياسه.
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جدول رقم ) .(9ﻣعاﻣالت االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات "االلتزام المنظمي" والدرجة للكلية للمجال
ﻣعاﻣل
الفقرة
رقم
)بيرسون(
ستكون سعيدا إذا أﻣضيت بقية حياتك المھنية في المركز
**.403
.1
تشعر وكأنك جزء ﻣن عائلة ھذه المركز
**.614
.2
تشعر بإحساس قوي باالنتماء لھذه المركز
**.509
3
**
تعتقد أنه ﻣن الصعب عليك ترك ھذه المركز للعمل في ﻣكان أخر
.443
.4
تستمر بالعمل في ھذه المركزولو عرض عليك العمل في ﻣؤسسة أخرى وباﻣتياز
**.563
.5
أعلى
تفكر كثيرا عند اتخاذك قرار بتغيير ﻣكان العمل في ھذه المركز
**.729
.6
تعتقد أن العاﻣلين في المركز يؤﻣنون بأھدافه
**.676
.7
تعتقد بأن االنتقال ﻣن المركز ال يجول في خاطرك
**.630
.8
تؤﻣن بأن الوالء المستمر للمركز الذي تعمل فيه يعتبر قيمة أخالقية
**.459
.9
** االرتباط دال إحصائيا عند ﻣستوى داللة )(α= 0.01
يوضح الجدول ) (9أن ﻣعاﻣل االرتباط بين كل فقرة ﻣن فقرات " االلتزام المنظمي" والدرجة للكلية للمجال دالة
إحصائيا عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α = 0.05وبالتالي يعتبر المجال صادق لما وضع قياسه.
الصدق البنائي  :Structure Validityوھو يقيس ﻣدى اتساق كل ﻣجال ﻣن ﻣجاالت الدراسة بالدرجة الكلية للمجاالت
جميعا أو جميع فقرات االستبانة.
جدول رقم ) .(10ﻣعاﻣل االرتباط بين درجة كل ﻣجال ﻣن ﻣجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
ﻣعاﻣل االرتباط )بيرسون(
المجال
رقم
جدارات التفكير االستراتيجي
**.739
.1
جدارات القيادة
**.732
.2
**
التميز في الموارد البشرية
.790
.3
التميز في الھيكل المنظمي
**.699
.4
التميز في الثقافة المنظمية
**.732
.5
**
المنظمي
االلتزام
.741
.6
**الرتباط دال إحصائيا عند ﻣستوى داللة )(α= 0.01
يتضح ﻣن الجدول رقم ) (10أن ﻣعاﻣالت االرتباط لجميع ﻣجاالت االستبانة دالة إحصائيا عند ﻣستوى ﻣعنوية = α
) (0.05وبالتالي فأن جميع ﻣجاالت االستبانة صادقة لما وضع لقياسه.
ثبات االستبانة Reliability :ويقصد بثبات االستبانة ھو أن تعطي االستبانة نفس النتائج فيما لو تم توزيعھا ألكثر ﻣن
ﻣرة في نفس الظروف والشروط ،ﻣما يعني أننا نحصل على نفس النتائج لو أعيد توزيعھا عدة ﻣرات على نفس األفراد
خالل فترات زﻣنية ﻣعينة .تم اختبار ﻣدى ثبات األداة المستخدﻣة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا ،حيث تكون النتيجة
ﻣقبولة إحصائيا ً إذا كانت قيمة كرونباخ الفا أكبر ﻣن ) (0.60وكلما اقتربت القيمة ﻣن  %100دل ذلك على درجات
ثبات أعلى ألداة الدراسة .وبالنظر إلى البيانات الواردة في الجدول التالي فقد جرى قياس ﻣعاﻣل كرونباخ ألفا لمتغيرات
الدراسة وألبعادھا وألداة الدراسة ككل لمعرفة ﻣدى ثبات أداة الدراسة اإلجابات ،وذلك على النحو اآلتي:
الجدول ) .(11ﻣعاﻣل كرونباخ ألبعاد أداة الدراسة
قيمة ألفا
البعد
الرقم
جدارات التفكير اإلستراتيجي
0.889
1
الجدارات القيادية
0.812
2
جدارات القيادة اإلستراتيجية
0.913
التميز في الموارد البشرية
0.900
3
التميز في الھيكل التنظيمي
0.627
4
المنظمية
الثقافة
في
التميز
0.870
5
التميز المنظمي
0.940
اإللتزام المنظمي
0.898
6
جميع الفقرات
0.955

االرتباط
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•
•
•
•
•
•

نالحظ ﻣن الجدول أن قيم ﻣعاﻣل كرونباخ ألفا ألبعاد أداة الدراسة تراوحت ) ،(0.940-0.627باإلضافة إلى أن قيمة
ألفا لجميع الفقرات قد بلغت ) ،(0.955وبالتالي تكون جميع القيم أكبر ﻣن ) (0.60وھذا ﻣؤشر على ﻣوثوقية أداة
الدراسة ،وإﻣكانية االعتماد عليھا إلجراء التحليل اإلحصائي.
 2-9اختبار التوزيع الطبيعي
جدول رقم ) .(12نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة
المجال
الرقم
االحتمالية
)(Sig.
جدارات التفكير االستراتيجي
.077
.1
جدارات القيادة
840.
.2
التميز في الموارد البشرية
.122
.3
التنظيمي
الھيكل
في
التميز
.094
.4
التميز في الثقافة التنظيمية
.087
.4
االلتزام المنظمي
533.
.5
جميع ﻣجاالت االستبانة
.0875
تم استخدام ﻣقياس ) Kolomogrov- Smirnov (12لقياس فيما إذا كان توزيع البيانات طبيعي أم غير طبيعي .حيث
أن القيمة االحتمالية ) (Sig. > 5تشير بأن البيانات ﻣوزعة طبيعيا .يتضح ﻣن الجدول ) (12أن القيمة االحتمالية لكل
المجاالت أكبر ﻣن ﻣستوى الداللة ) (α = 0.05ﻣما يدل على أن البيانات ﻣوزعة طبيعيا .ويكون الباحث قد تأكد ﻣن
صدق وثبات استبانة الدراسة ،ﻣما يجعله على ثقة تاﻣة بصحة االستبانة وصالحيتھا لتحليل النتائج واالجابة على أسئلة
واختبار فرضياتھا.
 2-10األساليب االحصائية المستخدمة
النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي؛ يستخدم ھذا األﻣر بشكل أساسي ألغراض ﻣعرفة تكرار فئات ﻣتغير ﻣا
ويتم االستفادة ﻣنھا في وصف ﻣجتمع الدراسة.
اختبار ﻣقياس التوزيع الطبيعي ) (Kolomogrov- Smirnov؛الختبار توزيع البيانات.
اختبار )(Cronbach’s Alpha؛ لقياس ثبات فقرات االستبانة.
ﻣعاﻣل ارتباط بيرسون )( Pearson Correlation Coefficient؛ لقياس العالقة بين المتغيرات و والصدق البنائي
لالستبانة وكذلك االتساق الداخلي لفقرات االستبانة.
تحليل االنحدار البسيط ) (Simple Regression Analysis؛ لقياس أثر ﻣتغير ﻣستقل على ﻣتغير تابع.
تحليل االنحدار المتعدد )(Multiple Rgression Analysis؛ لقياس أثر عدد ﻣن المتغيرات المستقلة على ﻣتغير
تابع.
 .3تحليل ومناقشة النتائج
ُ
حيث تم استخدام المنظوﻣةاإلحصائية
تناول ھذا الفصل تحليل نتائج الدراسة وﻣناقشتھا بعد تطبيق أداة الدراسة،
) (SPSSلتحليل البيانات واختبارفرضيات الدراسة.
 3-1وصف المتغيرات الديموغرافية
يعرض ھذا الجزء ﻣن الدراسة وصفا ً للمتغيرات الديموغرافية ألفراد العينة ،وھي كما يأتي:
أوالً :الجنس
الجدول ) .(13وصف أفراد العينة حسب ﻣتغير الجنس
النسبة المئوية
التكرار
الفئة
المتغير
ذكر
الجنس
83.3%
120
أنثى
16.7%
40
المجموع
100%
160
نالحظ ﻣن الجدول ) (13أن غالبية أفراد العينة ھم ﻣن فئة الذكور ،حيث بلغت نسبتھم ) (%83.3في حين بلغت نسبة
اإلناث ) (%16.7وقد يعزى سبب ارتفاع نسبة الذكور إلى طبيعة المھام التي يقوم بھا المركز الوطني لألﻣن وإدارة
األزﻣات ،والتي تتصف بمخاطرة وتعقيد كبير يستحيل على اإلناث التعاﻣل ﻣعھا.وتدل نسبة اإلناث والتي جاءت
ﻣنخفضة على تركز ﻣھاﻣھم في الوظائف اإلدارية كالسكرتارية والمالية وتكنولوجيا المعلوﻣات واإلتصاالت.
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ثانيا ً :الفئة العمرية
المتغير

الجدول ) .(14وصف أفراد العينة حسب ﻣتغير الفئة العمرية
التكرار
الفئة

النسبة المئوية

الفئة العمرية
25.0%
40
أقل ﻣن 30
44.2%
68
 -30أقل ﻣن 40
25.8%
41
-40أقل ﻣن 50
5.0%
11
 50فأكثر
المجموع
100%
160
نالحظ ﻣن الجدول أن غالبية أفراد العينة ھم ﻣن الفئة العمرية )-30أقل ﻣن  (40وھذا يدل على أن المھام المطلوبة في
ھذا المجال تحتاج إلى شباب.
ثالثا ً :المؤھل العلمي
الجدول ) .(15وصف أفراد العينة حسب ﻣتغير المؤھل العلمي
النسبة المئوية
التكرار
الفئة
المتغير
دبلوم
المؤھل العلمي
13.3%
21
بكالوريوس
65.8%
99
ﻣاجستير
19.2%
33
دكتوراه
1.7%
7
المجموع
100%
160
نالحظ ﻣن الجدول أن حملة شھاده البكالوريوس قد شكلت غالبية أفراد العينة حيث بلغت نسبتھم ) (%65.8وھذا
يتوافق ﻣع توجه القطاع العام والخاص لتعيين حملة الشھاده الجاﻣعية األولى.
رابعا ً :المستوى الوظيفي
الجدول ) .(16وصف أفراد العينة حسب ﻣتغير المستوى الوظيفي
النسبة المئوية
التكرار
الفئة
المتغير
ﻣدير عام
المستوى الوظيفي
2.5%
8
ﻣدير وحدة
4.2%
10
رئيس قسم
12.5%
20
ﻣوظف دون ﻣسؤولية
80.8%
122
إدارية
المجموع
100%
160
نالحظ ﻣن الجدول أن الموظف دون ﻣسؤولية إدارية قد شكلوا الغالبية العظمى ﻣن أفراد العينة حيث بلغت نسبتھم
) (%80.8وھذا يتوافق ﻣع المھام التي يقوم بھا المركزالوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات ،والتي تتطلب تواجداً ﻣستمراً
ﻣن الكوادر البشرية العاﻣلة في المركز في الميدان.
خامسا ً :سنوات الخبرة
الجدول ) .(17وصف أفراد العينة حسب ﻣتغير سنوات الخبرة
النسبة المئوية
التكرار
الفئة
المتغير
سنوات الخبرة
24.2%
39
أقل ﻣن 5
41.7%
69
ﻣن -5أقل ﻣن10
15.0%
23
ﻣن -10أقل ﻣن 15
19.2%
29
15فأكثر
المجموع
100%
160
نالحظ ﻣن الجدوألن غالبية أفراد العينة ھم ﻣمن يتمتعون بسنوات خبرة )ﻣن -5أقل ﻣن  (10سنوات ،حيث بلغت
نسبتھم ) (%41.7وھذا يدل على إﻣتالك أفراد العينة خبرة عالية في إدارة األزﻣات ،األﻣر الذي ﻣن شإنه أن ينعكس
على قدرتھم في أداء المھام الموكلة إليھم.
 3-2تحليل أداة الدراسة
يعرض ھذا الجزء ﻣن الدراسة تحليالٌ لفقرات أداة الدراسة وﻣحاورھا ،حيث تم استخدام ﻣقاييس االحصاء الوصفي،
كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية النسبية ،وكانت النتائج على النحو التالي:
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 3-3وصف متغير الدراسة المستقل
وقد تمثل المتغير المستقل بجدارات القيادة االستراتيجية ،والذي تضمن:
أوالً :جدارات التفكير االستراتيجي
الجدول ) .(18المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية النسبية الجابات افراد العينه لفقرات جدارات
التفكير االستراتيجي
المستوى
االنحراف الرتبة
المتوسط
الفقرة
الرقم
المعياري
الحسابي
يتوفر لدى إدارة المركز تصور واضح
.1
للفرص والتھديدات المحتملة
ﻣرتفع
تتبنى إدارة المركز توجه استراتيجي
.2
2
0.641
4.225
للتطوير
ﻣرتفع
تعمل إدارة المركز على تخصيص الموارد
.3
6
0.763
4.175
الالزﻣة لتحقيق اإلستراتيجية
ﻣرتفع
تشجع إدارة المركز على توليد أفكار جديدة
.4
13
0.927
3.925
ﻣرتفع
تتبنى إدارة المركز األفكار الجديدة
.5
11
0.883
4.042
للحصول على ﻣزيد ﻣن العائدات )ﻣادية أو
غير ﻣادية(
ﻣرتفع
تعمل إدارة المركز على تحليل أسباب
.6
8
0.857
4.150
التغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة
ﻣرتفع
تسعى إدارة المركز إلى توفير المعلوﻣات
.7
1
0.656
4.300
الالزﻣة لتحليل المخاطر الحالية والمستقبلية
ﻣرتفع
تقوم إدارة المركز باالستفادة ﻣن نتائج
.8
9
0.810
4.092
احتياجات
الدراسات الميدانية لتحليل
المؤسسات ذات العالقة بالمركز
ﻣرتفع
تقوم إدارة المركز بدراسة تغيرات اتجاھات
.9
15
0.813
3.833
المؤسسات المعنية
ﻣرتفع
لدى إدارة المركز ثقافة التعلم ﻣن الخبرات
.10
7
0.733
4.158
السابقة وﻣن أخطاءاآلخرين
ﻣرتفع
يتم االعتماد على المعلوﻣات ﻣن ﻣصادر
.11
3
0.712
4.217
ﻣختلفة لتحسين الوضع التنافسي للمركز
ﻣرتفع
يتم تحديد الفرص التي تم اكتشافھا اعتمادا
.12
14
0.922
3.875
على ﻣختلف المعلوﻣات
ﻣرتفع
يتم دﻣج األفكار ﻣع بعضھا لبعض وصوال
.13
12
0.756
3.983
إلى أفكار جديدة
ﻣرتفع
طرح عدد ﻣن الحلول البديلة للمشكلة
.14
10
0.683
4.067
وﻣحاولة خلق تكاﻣل بين تلك الحلول
ﻣرتفع
نأخذ بعين االعتبار في عملية اتخاذ القرار
.15
5
0.639
4.192
جميع أبعاد المشكلة
ﻣرتفع
المقياس العام
0.483
4.096
نالحظ ﻣن الجدول ) (18أن المتوسط العام لجدارات التفكيراإلستراتيجي ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،حيث بلغ
المتوسط العام ) ،(4.096وبإنحراف ﻣعياري ) (0.483وقد احتلت الفقرة التي تنص على "تسعى إدارة المركز إلى
توفير المعلوﻣات الالزﻣة لتحليل المخاطر الحالية والمستقبلية" المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (4.300وإنحراف
ﻣعياري ) (0.656وبأھمية نسبية ﻣرتفعة .في حين احتلت الفقرة التي تنص على "تقوم إدارة المركز بدراسة تغيرات
اتجاھات المؤسساتالمعنية" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) (3.833وبإنحراف ﻣعياري ) (0.813وبأھمية نسبية
ﻣرتفعة.وھذا يمكن تفسيرة بأن طبيعة عمل المركز تتطلب تفكير في تقليدي للتنبؤ بالمستقبل وتحديد الفرص والتھديدات
المستقبلية.
4.208
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4

ﻣرتفع
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ثانيا :الجدارات القيادية
الجدول ) .(19المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية النسبية لفقرات الجدارات القيادية
األھمية
الرتبة
اإلنحراف
المتوسط
الفقرة
الرقم
النسبية
المعياري
الحسابي
ﻣرتفع
تحرص اإلدارة على التنبؤ بالتغيرات
.16
5
0.612
4.142
الحاصلة في البيئة الخارجية
ﻣرتفع
توفر إدارة المركز المعرفة الالزﻣة
.17
7
0.789
4.092
للعاﻣلين
ﻣرتفع
تحرص إدارة المركز على تحقيق أھدافھا
.18
3
0.729
4.175
ﻣرتفع
تشجع إدارة المركز العاﻣلين على القيام
.19
6
0.862
4.117
بمھام العمل واألدوار والمسؤوليات
المتجددة
ﻣرتفع
تقوم إدارة المركز بتحويل األھداف طويلة
.20
9
0.654
4.025
المدى إلى خطط إجرائية واضحة تنسجم
ﻣع قدرات المركز
ﻣرتفع
تعمل إدارة المركز على ﻣشاركة اآلخرين
.21
4
0.706
4.150
واكتساب دعمھم ﻣن خالل عملية االتصال
التي تتناسب وطبيعة العمل
ﻣرتفع
تعمل إدارة المركز على إشراك جميع
.22
10
0.941
3.650
العاﻣلين بتقييم خطوات العمل
ﻣرتفع
توفر اإلدارة نظام اتصاالت فعال داخل
.23
2
0.695
4.267
المركز
ﻣرتفع
تتميز إدارة المركز ببناء عالقات ﻣتميزة
.24
1
0.693
4.300
ﻣع اآلخرين في المركز وخارج المركز
واالحتفاظ بھا
ﻣرتفع
تحرص إدارة المركز على تقديم قيم عالية
.25
8
0.652
4.058
لزبائنھا
ﻣرتفع
المقياس العام
0.450
4.098
نالحظ ﻣن الجدول ) (19أن المتوسط العام لجدارات القيادية ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،حيث بلغ المتوسط العام
) ،(4.098وبإنحراف ﻣعياري ) (0.450وقد احتلت الفقرة التي تنص على "تتميز إدارة المركز ببناء عالقات ﻣتميزة
ﻣع اآلخرين في المركز وخارج المركز واالحتفاظ بھا" المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (4.300وإنحراف ﻣعياري
) (0.693وبأھيمة نسبية ﻣرتفعة .في حين احتلت الفقرة التي تنص على "تعمل إدارة المركز على إشراك جميع
العاﻣلين بتقييم خطوات العمل" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) (3.650وبإنحراف ﻣعياري ) (0.941وبأھمية نسبية
ﻣتوسطة.ويمكن تفسير ذلك بأن قيادة المركز ال بد لھا ﻣن اﻣتالك ﻣھارات ﻣتفوقة لتوجيھة وقيادتة بشكل يمكنة ﻣن
التعاﻣل ﻣع األزﻣات بشكل جيد.
 3-4وصف متغير الدراسة التابع
وقد تمثل المتغير التابع بأبعاد التميز المنظمي ،والذي تضمن:
أوالً :التمييز في الموارد البشرية
الجدول ) .(20المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية النسبية لفقرات التمييز في الموارد البشرية
المستوى
الرتبة
اإلنحراف
المتوسط
الفقرة
الرقم
المعياري
الحسابي
ﻣرتفع
تعمل إدارة المركز على إيجاد قواعد
.26
7
0.862
3.883
بيانات ﻣتاحة لجميع المتعاﻣلين ﻣعھا
ﻣرتفع
تحرص إدارة المركز على توثيق أعمالھا
.27
2
0.724
4.117
والرجوع إليھا عند الحاجة
ﻣرتفع
تطور إدارة المركز دليل ﻣعلوﻣات اﻣن
.28
3
0.690
4.058
وذلك لسھولة الرجوع إلية عند حدوث
قضية أو ﻣشكلة ﻣعينة تواجه المركز
ﻣرتفع
تدرس إدارة المركز احتياجاتنا التدريبية
.29
5
0.850
3.908
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باستمرار
يتم تحليل ودراسة خبرات وﻣھارات
.30
الشخص المرشح للتعيين واختبار تلك
المھارات
ﻣرتفع
تعمل إدارة المركز على تطوير ﻣھارات
.31
4
0.909
3.925
العاﻣلين لديھا
ﻣرتفع
تدعم إدارة المركز حرية األفراد في تقديم
.32
8
0.913
3.875
أفكارھم وﻣبادراتھم
ﻣرتفع
ﻣكافأة ﻣقدﻣي االقتراحات الجيدة والمفيدة
.33
11
1.007
3.708
ﻣرتفع
تحرص إدارة المركز على ﻣناقشة األفكار
.34
9
0.847
3.825
واالقتراحات ﻣع العاﻣلين
ﻣرتفع
يتعلم المركز ﻣن تجارب وقصص النجاح
.35
6
0.818
3.892
لألفراد والمؤسسات األخرى
ﻣرتفع
تعمل إدارة المركز على تقييم براﻣج التعلم
.36
10
0.900
3.783
للعاﻣلين
ﻣرتفع
تحرص إدارة المركز على إدخال كل ﻣا
.37
1
0.771
4.292
ھو جديد في عملياتھا التكنولوجية
ﻣرتفع
المقياس العام
0.593
3.933
نالحظ ﻣن الجدول ) (20أن المتوسط العام للتمييز في الموارد البشرية ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،حيث بلغ
المتوسط العام ) ،(3.933وبإنحراف ﻣعياري ) (0.593وقد احتلت الفقرة التي تنص على "تحرص إدارة المركز على
إدخال كل ﻣا ھو جديد في عملياتھا التكنولوجية" المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (4.292وإنحراف ﻣعياري
) (0.771وبأھيمة نسبية ﻣرتفعة .في حين احتلت الفقرة التي تنص على "ﻣكافأة ﻣقدﻣي االقتراحات الجيدة والمفيدة"
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) 3.708وبإنحراف ﻣعياري ) (1.007وبأھمية نسبية ﻣرتفعة.ويمكن تفسير ذلك بأن
المركز يعمل على استقطاب الكفاءات القادرة على القيام بالمھمات الصعبة التي يقوم بھا وفي شتى المجاالت.
ثانيا ً :التمييز في الھيكل التنظيمي
الجدول ) .(21المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية النسبية لفقرات التمييز في الھيكل التنظيمي
المستوى
الرتبة
اإلنحراف
المتوسط
الفقرة
الرقم
المعياري
الحسابي
ﻣرتفع
لدى الموظفين ﻣرونة في التعاﻣل ﻣع
.38
3
0.898
3.842
إجراءات العمل
ﻣرتفع
تحرص إدارة المركز على االستفادة ﻣن
.39
2
0.731
3.892
التنظيم غير الرسمي باستمرار
ﻣرتفع
تحرص اإلدارة على تبليغ العاﻣلين
.40
1
0.792
3.942
بإبداعاتھا باستمرار
ﻣرتفع
تحرص اإلدارة على ﻣراجعة ھيكلھا
.41
4
0.837
3.767
التنظيمي باستمرار
المقياس العام
0.561
3.860
نالحظ ﻣن الجدول ) (21أن المتوسط العام للتمييز في الھيكل التنظيمي ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،حيث بلغ
المتوسط العام ) ،(3.860وبإنحراف ﻣعياري ) (0.561وقد احتلت الفقرة التي تنص على "تحرص اإلدارة على تبليغ
العاﻣلين بإبداعاتھا باستمرار" المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (3.942وإنحراف ﻣعياري ) (0.792وبأھيمة نسبية
ﻣرتفعة .في حين احتلت الفقرة التي تنص على "تحرص اإلدارة على ﻣراجعة ھيكلھا التنظيمي باستمرار" المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ) (3.767وبإنحراف ﻣعياري ) (0.837وبأھمية نسبية ﻣرتفعة..ﻣما يدل على ادارة المركز
تركز على الھيكل األفقي الذي يمتاز بالمرونة وسھولة اتخاذ القرارات.
ثالثا ً :التمييز في الثقافة المنظمية
الجدول ) .(22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية النسبية لفقرات التمييز في الثقافة المنظمية
األھمية
اإلنحراف الرتبة
المتوسط
الفقرة
الرقم
النسبية
المعياري
الحسابي
ﻣرتفع
تحرص إدارة المركز على االستجابة الحتياجات
.42
5
0.772
3.992
المؤسسات المعنية في الخدﻣات المقدﻣة
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المركز قادر على تحليل بيئته واتخاذ قرارات
.43
التعاﻣل ﻣع النتائج التي تم التوصل إليھا
ﻣرتفع
تضع إدارة المركز تصورات وسيناريوھات
.44
1
0.702
4.192
للمستقبل
ﻣرتفع
يوجد توافق بالطريقة التي نعمل بھا األشياء في
.45
6
0.753
3.933
المركز
ﻣرتفع
يتشارك العاﻣلون في المركز بوجھات نظر
.46
9
0.917
3.758
ﻣشتركة لطرق العمل
ﻣرتفع
تتسم طريقة العمل بالمركز بالتكاﻣل بين ﻣختلف
.47
7
0.938
3.808
الوحدات العاﻣلة فيه
ﻣرتفع
تتسم رسالة المركز بالوضوح لجميع العاﻣلين
.48
4
0.793
4.025
ﻣرتفع
على
وﻣوظفيه
المركز
إدارة
ﻣن
إجماع
ھناك
.49
3
0.726
4.042
نظرتھم للمستقبل
ﻣرتفع
يتم ﻣشاركة الموظفين بالمعلوﻣات كي تكون ﻣتاحة
.50
8
1.000
3.775
للجميع بسھولة
ﻣرتفع
يشترك جميع العاﻣلين في عملية التخطيط ألھداف
.51
10
1.012
3.533
المركز
ﻣرتفع
يتسم عمل المركز بالروح المعنوية العالية لدى
.52
7
1.079
3.808
جميع العاﻣلين
ﻣرتفع
المقياس العام
0.572
3.910
نالحظ ﻣن الجدول ) (22أن المتوسط العام في التمييز في الثقافة المنظمة ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،حيث بلغ
المتوسط العام ) ،(3.533وبإنحراف ﻣعياري ) (1.012وقد احتلت الفقرة التي تنص على "تضع إدارة المركز
تصورات وسيناريوھات للمستقبل" المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (4.192وإنحراف ﻣعياري ) (0.702وبأھيمة
نسبية ﻣرتفعة .في حين احتلت الفقرة التي تنص على "يشترك جميع العاﻣلين في عملية التخطيط ألھداف المركز"
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) (3.533وبإنحراف ﻣعياري ) (1.012وبأھمية نسبية ﻣتوسطة.ﻣما يفسر أن المركز
يتبنى ثقافة تنظيمية تساعدة على التحسين والتطوير المستمر.
 3-5وصف متغير الدراسة الوسيط :اإللتزام المنظمي
الجدول ) .(23المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية النسبية لفقرات اإللتزام المنظمي
األھمية
اإلنحراف الرتبة
المتوسط
الفقرة
الرقم
النسبية
المعياري
الحسابي
ﻣرتفع
ستكون سعيدا إذا أﻣضيت بقية حياتك المھنية في
.53
3
0.863
4.058
المركز
ﻣرتفع
تشعر وكأنك جزء ﻣن عائلة ھذه المركز
.54
4
0.829
4.050
ﻣرتفع
تشعر بإحساس قوي باالنتماء لھذه المركز
.55
2
0.685
4.367
ﻣرتفع
المركز
ھذه
ترك
عليك
الصعب
ﻣن
أنه
تعتقد
.56
5
0.957
3.992
للعمل في ﻣكان اخر
ﻣرتفع
تستمر بالعمل في ھذه المركزولو عرض عليك
.57
7
1.118
3.900
العمل في ﻣؤسسة أخرى وباﻣتياز أعلى
ﻣرتفع
تفكر كثيرا عند أتخاذك قرار بتغيير ﻣكان العمل
.58
6
0.930
3.992
في ھذه المركز
ﻣرتفع
تعتقد أن العاﻣلين في المركز يؤﻣنون بأھدافه
.59
8
0.998
3.858
ﻣرتفع
تعتقد بأن االنتقال ﻣن المركز ال يجول في خاطرك
.60
9
1.181
3.817
ﻣرتفع
تؤﻣن بأن الوالء المستمر للمركز الذي تعمل فيه
.61
1
0.655
4.592
يعتبر قيمة أخالقية
ﻣرتفع
المقياس العام
0.689
4.069
نالحظ ﻣن الجدول ) (23أن المتوسط العام لإللتزام المنظمي ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،حيث بلغ المتوسط العام
) ،(4.069وبإنحراف ﻣعياري ) ،(0.689وقد احتلت الفقرة التي تنص على "تؤﻣن بأن الوالء المستمر للمركز الذي
تعمل فيه يعتبر قيمة أخالقية" المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (4.952وإنحراف ﻣعياري ) (0.655وبأھيمة نسبية
4.142
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ﻣرتفعة .في حين احتلت الفقرة التي تنص على "تعتقد بأن االنتقال ﻣن المركز ال يجول في خاطرك" المرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي ) (3.817وبإنحراف ﻣعياري ) (1.181وبأھمية نسبية ﻣرتفعة.وھذا يمكن تفسير بأنة لدى ﻣوظفي
المركز االنتماء الشديد والوالء للمركز نتيجة توفير الكثير ﻣن المتطلبات واالحتياجات لھم ،كما يدل على الوعي الجيد
بعمل وأنشطة المركز.
 3-6مالئمة نموذج الدراسة لألساليب اإلحصائية المستخدمة
الختبار ﻣدى ﻣالءﻣة بيانات الدراسة لتحليل االنحدار الخطي واالختبارات المعلمية ،فقد تم اختبار االرتباط الخطي
المتعدد واالرتباط الذاتي ،وذلك على النحو التالي:
 3-6-1اختبار االرتباط الخطي المتعدد Multicollinearity
وتشير ھذه الظاھرة إلى وجود ارتباط خطي شبه تام بين ﻣتغيرين أو أكثر ،يعمل على تضخيم قيمة ﻣعاﻣل التحديد R2
ويجعله أكبر ﻣن قيمته الفعلية ،ولھذا تم احتساب ﻣعاﻣل ارتباط بيرسون ،وقيمة ﻣعاﻣل تضخم التباين عند كل ﻣتغير
حسب الفرضية التي يتم اختبارھا ،وقد كانت النتائج كما يلي:
الجدول ) .(24ﻣصفوفة االرتباط للمتغيرات المستقلة
الجدارات
جدارات التفكير االستراتيجي
المتغير
القيادية
جدارات التفكير االستراتيجي
1.000
الجدارات القيادية
1.000
**0.719
)**( عند ﻣستوى داللة 0.01
يبين الجدول ) (24أن قيمة ﻣعاﻣل االرتباط بين ﻣتغيري الدراسة المستقلين قد بلغ ) (0.719وھذا يدل على عدم وجود
ظاھرة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة ،حيث أن قيم ﻣعاﻣل االرتباط كانت جميعھا أقل ﻣن )،(0.80
وھذا يعتبر ﻣؤشراً على أن العينة ال تعاني ﻣن ﻣشكلة االرتباط الخطي العالي المتعدد للمتغيرات المستقلة (Guajarati,
) .2004, 359وللتأكيد ﻣن خلو العينة ﻣن ﻣشكلة االرتباط المتعدد ،تم احتساب ﻣعاﻣل تضخم التباين Variance
) Inflation Factor (VIFعند أبعاد المتغير المستقل للتأكد ﻣن عدم وجود ارتباط خطي ﻣتعدد بين جميع المتغيرات
المستقلة ،وكانت النتائج كما يلي:
الجدول ) .(25نتائج اختبار االرتباط المتعدد بين المتغيرات المستقلة
المتغير
Tolerance
ﻣعاﻣل تضخم التباين VIF
جدارات التفكير االستراتيجي
0.483
2.068
الجدارات القيادية
0.483
2.068
يبين الجدول ) (25أن قيم ﻣعاﻣل تضخم التباين كانت جميعھا أكبر ﻣن العدد  1وأقل ﻣن العدد  ،10كما كانت قيمة
 Toleranceﻣحصورة بين  0.1و 1ﻣما يؤكد عدم وجود ﻣشكلة االرتباط الخطي المتعدد بين جميع ﻣتغيرات
الدراسة المستقلة.
 3-6-2اختبار االرتباط الذاتي Autocorrelation
ﻣن شروط االنحدار خلو البيانات ﻣن ﻣشكلة االرتباط الذاتي ،والتي تعرف بوجود ارتباط بين حدود الخطأ العشوائي في
نموذج االنحدار ،ﻣما ينتج عنه تحيز في قيمة المعلوﻣات المقدرة  ،estimated parametersوبالتالي ضعف قدرة
النموذج على التنبؤ .ويتم التأكد ﻣن ذلك باجراء اختبار ) (Durbin-Watson Testالذي يعد األكثر شيوعا ً
واستخداﻣاً ،وتتراوح قيمة ھذا االختبار بين العددين ) 0و  .(4ويتم رفض وجود ظاھرة االرتباط الذاتي إذا كانت قيمة
) (D-Wتساوي العدد  ،2أو يقترب ﻣنه .والجدول التالي يبين نتائج اختبار ) (Durbin-Watson Testلفرضيات
الدراسة ،كما يلي:
جدول رقم ) .(26اختبار ﻣشكلة االرتباط الذاتي
النتيجة
الفرضية
قيمة  D-Wالمحسوبة
اليوجد ارتباط ذاتي
1.901
H01-1
اليوجد ارتباط ذاتي
1.862
H01-2
اليوجد ارتباط ذاتي
1.888
H01
اليوجد ارتباط ذاتي
1.905
H02-1
اليوجد ارتباط ذاتي
1.922
H02-2
اليوجد ارتباط ذاتي
1.979
H02
اليوجد ارتباط ذاتي
1.798
H03
نالحظ ان قيم  D-Wللمتغيرات في الفرضيات المذكورة جميعھا تقترب ﻣن العدد  ،2ﻣما يشير لخلو البيانات ﻣن ﻣشكلة
االرتباط الذاتي أي عدم وجود ارتباط بين حدود الخطأ العشوائي في نموذج االنحدار.
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المتغير
التابع

تحقيق
التميز
المنظم
ي

 3-6-3اختبار فرضيات الدراسة
يستعرض ھذا الجزء ﻣن الدراسة ،اختبار فرضيات الدراسة ،حيث تم اجراء تحليل االنحدار الخطي البسيط والمتعدد
) (Simple and MultipleLinear Regressionالختبار الفرضيات األولى والثانية والثالثة ،كما تم اختبار
الفرضية الرئيسية الرابعة باستخدام تحليل المسار ) ،(Path Analysisباالستعانة ببرناﻣج ) (Amosوالمدعوم
ببرناﻣج الرزﻣة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ) (SPSSوذلك للتحقق ﻣن وجود األثر المباشر وغير المباشر ﻣتغيرات
الدراسة.
اختبار الفرضية الرئيسية االولى
 :HO1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة اإلستراتيجية بأبعادھا ﻣجتمعة
في تحقيق التميز المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات.
الختبار الفرضية الرئيسة األولى ،ولتحديد وجود األثر المعنوي لجدارات القيادة االستراتيجية في تحقيق التميز
المنظمي ،تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ،وكانت النتائج كما يلي:
الجدول )* .(27نتائج اختبار أثر جدارات القيادة االستراتيجية على تحقيق التميز المنظمي
جدول المعاﻣالت
تحليل التباين
ﻣلخص النموذج
Coeffecient
ANOVA
Model Summery
درجة
الخطأ
البيان
ﻣعاﻣل
ﻣعاﻣل
T
B
Sig F
F
المعياري
التحديد المحسوبة الحرية
االرتباطR
Df
االستراتيجي
التفكير
جدارات
2.844
0.055
0.156
0.00
2
339.693 0.853
0.924
0
117
الجدارات القيادية

119
* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند ﻣستوى )(α ≤ 0.05
تشير نتائج الجدول ) (27أن ﻣعاﻣل االرتباط ) (R = 0.924يشير إلى العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع،
كما أن أثر المتغيرات المستقلة )جدارات القيادة االستراتيجية( على المتغير التابع )تحقيق التميز المنظمي( ھو أثر ذو
داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة ھي ) ،(339.693وبمستوى داللة ) (Sig = 0.000وھو أقل ﻣن ،0.05
حيث ظھر أن قيمة ﻣعاﻣل التحديد ) (R2= 0.853وھي تشير إلى أن ) (%85.3ﻣن التباين في )تحقيق التميز المنظمي(
يمكن تفسيره ﻣن خالل التباين في )جدارات القيادة االستراتيجية( ﻣجتمعة .أﻣا جدول المعاﻣالت فقد أظھر أن قيمة B
عند بعد )جدارات التفكير االستراتيجي( قد بلغت ) (0.156وأن قيمة  tعنده ھي ) ،(2.844وبمستوى داللة
) ،(Sig=0.005ﻣما يشير إلى أن أثر ھذا البعد ﻣعنوي .أﻣا قيمة  Bعند بعد )الجدارات القيادية( قد بلغت ) (0.717وأن
قيمة  tعنده ھي ) ،(15.971وبمستوى داللـة ) ،(Sig = 0.000ﻣما يشير إلى أن أثر ھذا البعد ﻣعنوي .وبناء على ﻣا
سبق ،نرفض الفرضية العدﻣية الرئيسية األولى ونقبل الفرضية البديلة التي نصھا" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة اإلستراتيجية بأبعادھا ﻣجتمعة في تحقيق التميز المنظمي في المركز
الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات" .والختبار الفرضيات المتفرعة عن الفرضية الرئيسية األولى ،تم استخدام تحليل
االنحدار البسيط ،وكانت النتائج كما يلي Ho1-1:ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية )(α ≤ 0.05
لجدارات التفكير االستراتيجي في تحقيق التميز المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات
الجدول )* .(28نتائج اختبار أثر بعد )جدارات التفكير االستراتيجي( على تحقيق التميز المنظمي
جدول المعاﻣالت
تحليل التباين
ﻣلخص النموذج
المتغير
التابع
Coeffecient
ANOVA
Model
Summery
الخطأ
البيان
درجة
T
B
Sig
F
r2
r
ﻣعاﻣل المحسوبة الحرية
المعياري المحسو
ﻣعاﻣل
*F
Df
بة
االرتباط التحديد
ﻣستوى
الداللة
تحقيق
 0.000جدارات التفكير 11.601 0.068 0.785
1
134.574 0.533 0.730
االستراتيجي
التميز
118
المنظمي
119
124

0.717

0.045

15.971

*Sig t
ﻣستوى
الداللة
0.000

Sig t

0.005

0.000
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* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند ﻣستوى )(α ≤ 0.05
تشير نتائج الجدول ) (28أن قيمة ) ،(r = 0.730وھذا يعني أن ھناك عالقة ﻣوجبة بين بعد )تحقيق التميز المنظمي(
و)جدارات التفكير االستراتيجي( .ويتبين أن قيمة ﻣعاﻣل التحديد ) ،(r2=0.533وھذا يعني أن بعد )جدارات التفكير
االستراتيجي( قد فسّر ﻣا ﻣقداره ) (%53.3ﻣن التباين في )تحقيق التميز المنظمي( ،ﻣع بقاء العواﻣل األخرى ثابتة.كما
يتبـين أن قيمـة ) (Fقد بلغـت ) (134.574عنــد ﻣستـوى ثقة ) (Sig = 0.000وھذا يؤكد ﻣعنوية االنحدار عند ﻣستوى
) . (α ≤ 0.05كما يتبين ﻣن جدول المعاﻣالت أن قيمة ) (B= 0.785وكانت قيمة ) (t= 11.601عند ﻣستوى ثقة (Sig
) = 0.000وھذه تؤكد ﻣعنوية المعاﻣل عند ﻣستوى ).(α ≤ 0.05
وبناء على ﻣا سبق ،نرفض الفرضية العدﻣية الفرعية األولى ونقبل الفرضية الفرعية البديلة ،والتي نصھا:
"يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات التفكير االستراتيجي في تحقيق التميز
المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات"
 Ho1-2ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية في تحقيق التميز المنظمي
في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
الجدول )* .(29نتائج اختبار أثر بعد )الجدارات القيادية( على تحقيق التميز المنظمي
تحليل التباين
جدول المعاﻣالت
ﻣلخص النموذج
المتغير
التابع
Coeffecient
ANOVA
Model
Summery
البيان
درجة
الخطأ
T
B
Sig
F
r2
r
ﻣعاﻣل المحسوبة الحرية
المعياري المحسو
ﻣعاﻣل
*F
Df
بة
االرتباط التحديد
ﻣستوى
الداللة
الجدارات
تحقيق
25.164 0.032 0.809
0.000
1
633.248 0.843 0.918
القيادية
التميز
118
المنظمي
119

المتغير
التابع

تحقيق

*Sig t
ﻣستوى
الداللة
0.000

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند ﻣستوى )(α ≤ 0.05
تشير نتائج الجدول ) (29أن قيمة ) ،(r = 0.918وھذا يعني أن ھناك عالقة ﻣوجبة بين بعد )تحقيق التميز المنظمي(
و)الجدارات القيادية( .ويتبين أن قيمة ﻣعاﻣل التحديد ) ،(r2=0.843وھذا يعني أن بعد )الجدارات القيادية( قد فسّر ﻣا
ﻣقداره ) (%84.3ﻣن التباين في )تحقيق التميز المنظمي( ،ﻣع بقاء العواﻣل األخرى ثابتة.كما يتبـين أن قيمـة ) (Fقد
بلغـت ) (633.248عنــد ﻣستـوى ثقة ) (Sig = 0.000وھذا يؤكد ﻣعنوية االنحدار عند ﻣستوى ) . (α ≤ 0.05كما
يتبين ﻣن جدول المعاﻣالت أن قيمة ) (B= 0.809وكانت قيمة ) (t= 25.164عند ﻣستوى ثقة ) (Sig = 0.000وھذه
تؤكد ﻣعنوية المعاﻣل عند ﻣستوى ) .(α ≤ 0.05وبناء على ﻣا سبق ،نرفض الفرضية العدﻣية الفرعية الثانية ونقبل
الفرضية الفرعية البديلة ،والتي نصھا:
"يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية في تحقيق التميز المنظمي في المركز
الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات"
اختبار الفرضية الرئيسية الثانية
 :HO2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة اإلستراتيجية بأبعادھا ﻣجتمعة
في تحقيق االلتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات.
الختبار الفرضية الرئيسة الثانية ،ولتحديد وجود األثر المعنوي لجدارات القيادة االستراتيجية في تحقيق االلتزام
المنظمي ،تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ،وكانت النتائج كما يلي:
الجدول )* .(30نتائج اختبار أثر جدارات القيادة االستراتيجية على تحقيق االلتزام المنظمي
جدول المعاﻣالت
تحليل التباين
ﻣلخص النموذج
Coeffecient
ANOVA
Model
Summery
الخطأ
البيان
درجة
T
B
Sig F
F
R2
R
المعياري
المحسوبة الحرية
ﻣعاﻣل
ﻣعاﻣل
Df
التحديد
االرتباط
جدارات التفكير
2.119
0.154
0.326
0.000
2
17.460 0.230
0.479
125

Sig t

0.036
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االلتزام
المنظمي

االستراتيجي
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0.291

0.126

2.312

119
* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند ﻣستوى )(α ≤ 0.05
تشير نتائج الجدول ) (30أن ﻣعاﻣل االرتباط ) (R = 0.479يشير إلى العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع،
كما أن أثر المتغيرات المستقلة )جدارات القيادة االستراتيجية( على المتغير التابع )تحقيق االلتزام المنظمي( ھو أثر ذو
داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة ھي ) ،(17.460وبمستوى داللة ) (Sig = 0.000وھو أقل ﻣن ،0.05
حيث ظھر أن قيمة ﻣعاﻣل التحديد) (R2= 0.479وھي تشير إلى أن ) (%47.9ﻣن التباين في )تحقيق االلتزام
المنظمي( يمكن تفسيره ﻣن خالل التباين في )جدارات القيادة االستراتيجية( ﻣجتمعة .أﻣا جدول المعاﻣالت فقد أظھر أن
قيمة  Bعند بعد )جدارات التفكير االستراتيجي( قد بلغت ) (0.326وأن قيمة  tعنده ھي ) ،(2.119وبمستوى داللة
) ،(Sig=0.039ﻣما يشير إلى أن أثر ھذا البعد ﻣعنوي .أﻣا قيمة  Bعند بعد )الجدارات القيادية( قد بلغت ) (0.291وأن
قيمة  tعنده ھي ) ،(2.312وبمستوى داللـة ) ،(Sig = 0.023ﻣما يشير إلى أن أثر ھذا البعد ﻣعنوي .وبناء على ﻣا
سبق ،نرفض الفرضية العدﻣية الرئيسية الثانية ونقبل الفرضية البديلة التي نصھا:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة اإلستراتيجية بأبعادھا ﻣجتمعة في
تحقيق االلتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات"
والختبار الفرضيات المتفرعة عن الفرضية الرئيسية الثانية ،تم استخدام تحليل االنحدار البسيط ،وكانت النتائج كما
يلي:
 Ho2-1ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات التفكير االستراتيجي في تحقيق
االلتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات
الجدول )* .(31نتائج اختبار أثر بعد )جدارات التفكير االستراتيجي( على تحقيق االلتزام المنظمي
جدول المعاﻣالت
تحليل التباين
ﻣلخص النموذج
المتغير
التابع
Coeffecient
ANOVA
Model
Summery
الخطأ
البيان
درجة
T
B
Sig
F
r2
r
المحسو الحرية
المعياري المحسو
ﻣعاﻣل
ﻣعاﻣل
*F
Df
بة
بة
االرتباط التحديد
ﻣستوى
الداللة
 0.000جدارات التفكير
تحقيق
5.341
0.109
0.581
1
28.524 0.195 0.441
االستراتيجي
االلتزام
118
المنظمي
119

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند ﻣستوى )(α ≤ 0.05
تشير نتائج الجدول ) (31أن قيمة ) ،(r = 0.441وھذا يعني أن ھناك عالقة ﻣوجبة بين بعد )تحقيق االلتزام المنظمي(
و)جدارات التفكير االستراتيجي( .ويتبين أن قيمة ﻣعاﻣل التحديد ) ،(r2=0.195وھذا يعني أن بعد )جدارات التفكير
االستراتيجي( قد فسّر ﻣا ﻣقداره ) (%19.5ﻣن التباين في )تحقيق االلتزام المنظمي( ،ﻣع بقاء العواﻣل األخرى
ثابتة.كما يتبـين أن قيمـة ) (Fقد بلغـت ) (28.524عنــد ﻣستـوى ثقة ) (Sig = 0.000وھذا يؤكد ﻣعنوية االنحدار عند
ﻣستوى ) . (α ≤ 0.05كما يتبين ﻣن جدول المعاﻣالت أن قيمة ) (B= 0.581وكانت قيمة ) (t= 5.341عند ﻣستوى ثقة
) (Sig = 0.000وھذه تؤكد ﻣعنوية المعاﻣل عند ﻣستوى ) .(α ≤ 0.05وبناء على ﻣا سبق ،نرفض الفرضية العدﻣية
الفرعية األولى ونقبل الفرضية الفرعية البديلة ،والتي نصھا:
"يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات التفكير االستراتيجي في تحقيق االلتزام
المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات"
 Ho2-2ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية في تحقيق االلتزام المنظمي
في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات
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*Sig t
ﻣستوى
الداللة
0.000

0.023
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المتغير
التابع

تحقيق
االلتزام
المنظمي

المتغير
التابع

تحقيق
التميز
المنظمي

الجدول )* .(32نتائج اختبار أثر بعد )الجدارات القيادية( على تحقيق االلتزام المنظمي
جدول المعاﻣالت
تحليل التباين
ﻣلخص النموذج
Coeffecient
ANOVA
Model
Summery
البيان
الخطأ
درجة
B
Sig
F
r2
r
المعياري
المحسو الحرية
ﻣعاﻣل
ﻣعاﻣل
*F
Df
بة
االرتباط التحديد
ﻣستوى
الداللة
الجدارات
0.089
0.483
0.000
1
29.554 0.200 0.448
القيادية
118
119

T
المحسو
بة

*Sig t
ﻣستوى
الداللة

5.436

0.000

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند ﻣستوى )(α ≤ 0.05
تشير نتائج الجدول ) (32أن قيمة ) ،(r = 0.448وھذا يعني أن ھناك عالقة ﻣوجبة بين بعد )تحقيق االلتزام المنظمي(
و)الجدارات القيادية( .ويتبين أن قيمة ﻣعاﻣل التحديد ) ،(r2=0.200وھذا يعني أن بعد )الجدارات القيادية( قد فسّر ﻣا
ﻣقداره ) (%20.0ﻣن التباين في )تحقيق االلتزام المنظمي( ،ﻣع بقاء العواﻣل األخرى ثابتة.كما يتبـين أن قيمـة ) (Fقد
بلغـت ) (29.554عنــد ﻣستـوى ثقة ) (Sig = 0.000وھذا يؤكد ﻣعنوية االنحدار عند ﻣستوى ) . (α ≤ 0.05كما يتبين
ﻣن جدول المعاﻣالت أن قيمة ) (B= 0.483وكانت قيمة ) (t= 5.436عند ﻣستوى ثقة ) (Sig = 0.000وھذه تؤكد
ﻣعنوية المعاﻣل عند ﻣستوى ) .(α ≤ 0.05وبناء على ﻣا سبق ،نرفض الفرضية العدﻣية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية
الفرعية البديلة ،والتي نصھا:
"يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية في تحقيق االلتزام المنظمي في
المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات"
اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة
 :HO3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لاللتزام المنظمي في تحقيق التميز المنظمي
في المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات.
الختبار الفرضية الرئيسة الثالثة ،ولتحديد وجود األثر المعنوي لاللتزام المنظمي في تحقيق التميز المنظمي ،تم
استخدام تحليل االنحدار البسيط ،وكانت النتائج كما يلي:
الجدول )* .(33نتائج اختبار أثر بعد )االلتزام المنظمي( على تحقيق التميز المنظمي
جدول المعاﻣالت
تحليل التباين
ﻣلخص النموذج
Coeffecient
ANOVA
Model
Summery
الخطأ
البيان
درجة
*Sig t
T
B
Sig
F
r2
R
المحسو الحرية
المعياري المحسو ﻣستوى
ﻣعاﻣل
ﻣعاﻣل
*F
Df
الداللة
بة
بة
االرتباط التحديد
ﻣستوى
الداللة
االلتزام
0.000 5.690
0.067
0.379
0.000
1
32.377 0.215 0.464
المنظمي
118
119
* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند ﻣستوى )(α ≤ 0.05
تشير نتائج الجدول ) (33أن قيمة ) ،(r = 0.464وھذا يعني أن ھناك عالقة ﻣوجبة بين بعد )تحقيق التميز المنظمي(
و)تحقيق االلتزام المنظمي( .ويتبين أن قيمة ﻣعاﻣل التحديد ) ،(r2=0.215وھذا يعني أن بعد )تحقيق االلتزام المنظمي(
قد فسّر ﻣا ﻣقداره ) (%21.5ﻣن التباين في )تحقيق التميز المنظمي( ،ﻣع بقاء العواﻣل األخرى ثابتة .كما يتبـين أن
قيمـة ) (Fقد بلغـت ) (32.377عنــد ﻣستـوى ثقة ) (Sig = 0.000وھذا يؤكد ﻣعنوية االنحدار عند ﻣستوى ≤ (α
) . 0.05كما يتبين ﻣن جدول المعاﻣالت أن قيمة ) (B= 0.379وكانت قيمة ) (t= 5.690عند ﻣستوى ثقة = (Sig
) 0.000وھذه تؤكد ﻣعنوية المعاﻣل عند ﻣستوى ) .(α ≤ 0.05وبناء على ﻣا سبق ،نرفض الفرضية العدﻣية الرئيسية
ونقبل الفرضية الفرعية البديلة ،والتي نصھا:
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"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لاللتزام المنظمي في تحقيق التميز المنظمي في المركز
الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات"
اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة
 :Ho4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى الداللة ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة االستراتيجية في تحقيق التميز
المنظمي ﻣن خالل الدور الوسيط لاللتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
الختبار صحة الفرضيّة الرابعة والمتعلقة بالتأثير المباشر وغير المباشر ،فقد ت ّم استخدام تحليل المسار ) Path
 ،(Analysisباالستعانة ببرناﻣج ) (Amosوالمدعوم ببرناﻣج الرزﻣة اإلحصائيّة للعلوم اإلجتماعيّة ) (SPSSوذلك
للتحقق ﻣن وجود األثرالمباشر وغير المباشر ﻣتغيرات الدراسة .وقد ھدفت ھذه الفرضيّة لتحديد الدور الوسيط لاللتزام
المنظمي على العالقة بين جدارات القيادة االستراتيجية والتميز المنظمي ،وكانت النتائج كما يلي:
جدول ) .(34نتائج اختبار تحليل المسار للتحقق ﻣن األثرالمباشر وغير المباشر لجدارات القيادة االستراتيجية على
التميز المنظمي ﻣع وجود االلتزام المنظمي كمتغير وسيط
ﻣالئمة النموذج Model Fit
البيان
درجة
Sig
RAMSEA
CFI
GFI
Chi2
الحريةdf
ﻣستوى
الجذر التربيعي
ﻣؤشر المواءﻣة
ﻣؤشر
المحسوبة
لمتوسطات الخطأ
المالئمة
الداللة
المقارن
التقريبي
التميز
0.000
0.077
0.929
0.943
2
9.589
المنظمي
ُ
أظھرت نتائج التحليل االحصائي في الجدول )ّ (34
حيث كان
أن قيمة ) (Chi2 = 9.589وھي ذات داللة ﻣعنويّة
ﻣستوى المعنويّة ) (Sig = 0.000وھي أقل ﻣن  ،0.05كما ّ
أن قيمة كاي تربيع بعد قسمتھا على درجة الحرية تساوي
) (4.795وھي أقل ﻣن العدد  5ﻣ ّما يدل على قبول النموذج ،كما ّ
أن ﻣؤشر ﻣالءﻣة الجودة ) (GFI = 0.943وھو
يقترب بشكل ﻣا إلى العدد واحد ،إذ إنّه كلما أقترب للواحد الصحيح د ّل ذلك على حسن ﻣالءﻣة الجودة ،وكذلك ّ
فإن
ﻣؤشر المواءﻣة المقارن( ) CFI = 0.929والذي يقترب أيضا ً بشكل ﻣا إلى العدد واحد ،وﻣؤشر الجذر التربيعي لتقريب
ﻣتوسط ﻣربعات الخطأ ) (RAMSEA = 0.077والذي يقترب بشكل ﻣلحوظ إلى الصفر ،ﻣ ّما يدعم حسن ﻣوافقة
النموذج.
جدول ) .(35ﻣعاﻣالت األثرالمباشر وغير المباشر للفرضيّة الرئيسيّة الرابعة H04
المعاﻣالت Estimates
قيمة ﻣعاﻣل
ﻣستوى
النسبة
قيم ﻣعاﻣالت التأثير المباشر
الداللة  Sigالتأثير غير
الحرجةC.R.
المباشر
جدارات التفكير االستراتيجي ← االلتزام المنظمي
0.178
0.002
3.150
0.290
الجدارات القيادية ← االلتزام المنظمي
0.604
0.000
8.133
0.986
االلتزام المنظمي ← التميز المنظمي
0.000
7.669
0.613
كما بين الجدول )ّ : (35
إن األثرالمباشر لجدارات التفكير االستراتيجي على االلتزام المنظمي قد بلغ ) (0.290وھو
أثرﻣعنوي ،في حين بلغ األثرالمباشر المعنو ّ
ي للجدارات القيادية على االلتزام المنظمي ) .(0.986وﻣن جھة أخرى،
ي ﻣ ّما يشير إلى ّ
فقد بلغ األثر المباشر لاللتزام المنظمي على التميز المنظمي ) ،(0.613وھو أثرﻣعنو ّ
أن االلتزام
المنظمي تؤثر ايجابيا ً في تحقيق التميز المنظمي .وقد بلغ التأثير غير المباشر لجدارات التفكير االستراتيجي على التميز
المنظمي ) (0.178وھو أثرﻣعنويّ ،في حين بلغ األثرغير المباشر للجدارات القيادية على التميز المنظمي )(0.604
وھو أثر ﻣعنوي ،وألن األثرالمباشر وغير المباشر لكل ﻣن بعد )جدارات التفكير االستراتيجي ،والجدارات القيادية(
ھو أثر ﻣعنويّّ ،
فإن االلتزام المنظمي تعتبر وسيطا ُ جزئيا  ،Partial Mediationوھذا يؤكد وجود دور إيجابي
لاللتزام المنظمي كمتغير وسيط في أثر ابعاد جدارات القيادة االستراتيجية على التميز المنظمي .وعليه يمكن القول
بوجود أثرغير ﻣباشر ألبعاد جدارات القيادة االستراتيجية ﻣجتمعة في التميز المنظمي ﻣع االلتزام المنظمي ﻣتغيراً
وسيطاً ،وبالتالي يمكن رفض الفرضيّة العدﻣيّة الرابعة ،وقبول البديلة التي تنص على:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى الداللة ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة االستراتيجية في تحقيق التميز المنظمي
ﻣن خالل الدور الوسيط لاللتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات"
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الداللة
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0.006
0.018
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 :X1جدارات التفكير االستراتيجي :X2 ،الجدارات القيادية :M ،االلتزام المنظمي :Y ،التميز المنظمي
الشكل رقم ) .(2نتائج إختبار الفرضيّة الرئيسيّة الرابعة
 .4النتائج والتوصيات والمقترحات
تضمن ھذا الفصل ﻣلخص النتائج التي تم التوصل إليھا بعد أن قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة وتحليلھا وعرض
نتائجھا واالستنتاجات ،وﻣن ثم كتابة عدد ﻣن التوصيات والمقترحات المتعلقة بالدراسات المستقبلية ذات الصلة بنتائج
الدراسة ،وفيما يلي توضيح بذلك:
 4-1ملخص نتائج الدراسة
أظھرت نتائج الدراسة المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية أن غالبية أفراد ﻣجتمع الدراسة ھم ﻣن فئة
•
الذكور ،حيث بلغت نسبة الذكور ) ،(%83.3في حين بلغت نسبة اإلناث ) ،(%16.7وأن غالبية أفراد ﻣجتمع الدراسة
ھم ﻣن الفئة العمرية )-30أقل ﻣن  ،(40كما أن حملة شھاده البكالوريوس قد شكلت غالبية أفراد ﻣجتمع الدراسة حيث
بلغت نسبتھم ) .(%65.8كما بينت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى ﻣن أفراد ﻣجتمع الدراسة ھم ﻣن الموظفين دون
ﻣسؤولية إدارية ،وقد بلغت نسبتھم ) ، (%80.8وأن غالبية أفراد ﻣجتمع الدراسة ھم ﻣمن يتمتعون بسنوات خبرة )ﻣن
 -5أقل ﻣن  (10سنوات ،حيث بلغت نسبتھم ) . (%41.7وھذا يمكن تفسيرة لطبيعة عمل المركز الذي يحتاج الى
الجھد الكثير الذي يتخملة الذكور أكثر ﻣن االناث.
أظھرت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لجدارات التفكير االستراتيجي ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع،
•
وقد احتلت الفقرة التي تنص على "تسعى إدارة المركز إلى توفير المعلوﻣات الالزﻣة لتحليل المخاطر الحالية
والمستقبلية" المرتبة األولى  ،وبأھمية نسبية ﻣرتفعة .في حين احتلت الفقرة التي تنص على "تقوم إدارة المركز
بدراسة تغيرات اتجاھات المؤسسات المعنية" المرتبة األخيرة وبأھمية نسبية ﻣرتفعة أيضا ً.أظھرت النتائج أن المتوسط
العام لجدارات القيادة ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،وقد احتلت الفقرة التي تنص على "تتميز إدارة المركز ببناء
عالقات ﻣتميزة ﻣع اآلخرين في المركز وخارج المركز واالحتفاظ بھا" المرتبة األولى ،وبأھمية نسبية ﻣرتفعة .في
حين احتلت الفقرة التي تنص على "تعمل إدارة المركز على إشراك جميع العاﻣلين بتقييم خطوات العمل" المرتبة
األخيرة وبأھمية نسبية ﻣتوسطة.
أظھرت النتائج أن المتوسط العام للتمييز في الموارد البشرية ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،وقد احتلت
•
الفقرة التي تنص على "تحرص إدارة المركز على إدخال كل ﻣا ھو جديد في عملياتھا التكنولوجية" المرتبة األولى،
وبأھمية نسبية ﻣرتفعة ،في حين احتلت الفقرة التي تنص على "ﻣكافأة ﻣقدﻣي االقتراحات الجيدة والمفيدة" المرتبة
األخيرة وبأھمية نسبية ﻣرتفعة.
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أظھرت النتائج أن المتوسط العام للتمييز في الھيكل التنظيمي ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،وقد احتلت
•
الفقرة التي تنص على "تحرص اإلدارة على تبليغ العاﻣلين بإبداعاتھا باستمرار" المرتبة األولى ،وبأھمية نسبية ﻣرتفعة
في حين احتلت الفقرة التي تنص على "تحرص اإلدارة على ﻣراجعة ھيكلھا التنظيمي باستمرار" المرتبة األخيرة
وبأھمية نسبية ﻣرتفعة أيضا ً.
أظھرت النتائج أن المتوسط العام في التميز في الثقافة المنظمة ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،وقد احتلت
•
الفقرة التي تنص على "تضع إدارة المركز تصورات وسيناريوھات للمستقبل" المرتبة األولى ،وبأھمية نسبية ﻣرتفعة،
في حين احتلت الفقرة التي تنص على "يشترك جميع العاﻣلين في عملية التخطيط ألھداف المركز" المرتبة األخيرة
وبأھمية نسبية ﻣتوسطة.
أظھرت النتائج أن المتوسط العام لاللتزام المنظمي ﻣن حيث األھمية النسبية ﻣرتفع ،وقد احتلت الفقرة التي
•
تنص على "تؤﻣن بأن الوالء المستمر للمركز الذي تعمل فيه يعتبر قيمة أخالقية" المرتبة األولى ،وبأھمية نسبية
ﻣرتفعةفي حين احتلت الفقرة التي تنص على "تعتقد بأن االنتقال ﻣن المركز ال يجول في خاطرك" المرتبة األخيرة،
وبأھمية نسبية ﻣرتفعة أيضا ً.
أظھرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة
•
االستراتيجية بأبعادھا ﻣجتمعة في تحقيق التميز المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات.
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات التفكير االستراتيجي في تحقيق
أ-
التميز المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية في تحقيق التميز المنظمي
ب-
في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
وجود أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة االستراتيجية بأبعادھا
•
ﻣجتمعة في تحقيق االلتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات.
وجود اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لجدارات التفكير االستراتيجي في تحقيق
•
االلتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
وجود اثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية في تحقيق االلتزام
•
المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى ﻣعنوية ) (α ≤ 0.05لاللتزام المنظمي في تحقيق التميز المنظمي
•
في المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات"
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ﻣستوى الداللة ) (α ≤ 0.05لجدارات القيادة االستراتيجية في تحقيق
•
التميز المنظمي ﻣن خالل الدور الوسيط لاللتزام المنظمي في المركز الوطني لألﻣن وادارة األزﻣات.
 4-2االستنتاجات
ﻣن خالل النتائج التي تم ذكرھا في الدراسة ،فانه يمكننا التوصل الى عدد ﻣن االستنتاجات:
إن المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات يتبنى ﻣقوﻣات القيادة االستراتيجية؛ لقد أثبتت نتائج الدراسة أن
•
واقع تطبيق القيادة االستراتيجية في المركز قد جاء ضمن المستوى المرتفع ،ﻣما يدل أن المركز يضع اھتماﻣا كبيرا
للقيادة االستراتيجية؛ والسبب في ذلك أن المركز يتمركز عملة في وضع الخطط االستراتيجية التي تكفل له النواحي
األﻣنية وكذلك إدارة األزﻣات التي تواجه األردن بشكل عام ،ﻣثل ھذه الخطط تحتاج الى قيادات استراتيجية تمتلك
جدارات التفكير االستراتيجي الذي يمكن القائد ﻣن تصور المستقبل بفرصه وتحدياته وﻣخاطره ،وجدارات القيادة التي
تمكن القائد ﻣن إدارة المركز بطريقة فاعلة تمكنه ﻣن تحقيق أھداف المركز بكفاءة.
لدى المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات تميز ﻣنظمي؛ فقد أثبتت نتائج الدراسة أن ﻣستوى التميز
•
المنظمي لدى المركز قد جاء ضمن المستوى المرتفع؛ يُعتب ُر المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات نموذجا فريدا
باألردن لمنظمة قائم عملھا على إدارة األﻣن واألزﻣات بطرق فاعلة.
يبدو ان فريق المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات ﻣلتزم ﻣنظميا نحو المركز؛ وھذا يظھر جليا ﻣن خالل
•
جميع الفقرات المتعلقة بااللتزام المنظمي والتي اتجھت إجابات العاﻣلين فيھا نحو الموافقة؛ حيث يفضل الكثير ﻣن
العاﻣلين في المركز العمل في المركز ولو أُتيحت لھم فرصة العمل في ﻣكان اخر ،كما يشعر ﻣعظم العاﻣلين بأنھم جزء
ﻣن عائلة المركز ويعتبرون أن الوالء للمركز قيمة إخالفيه ﻣن وجھة نظرھم.
نستنتج ﻣن الدراسة أن التميز المنظمي الذي يحققه المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات ھو نتاج جملة
•
ﻣن العواﻣل التي تتكاﻣل ﻣع بعضھا البعض بطريقة ﻣتناسقة وﻣتوائمة ،وأن القيادة االستراتيجية التي تسود في المركز
ھي المحرك األساسي الذي يحدد كل تلك العواﻣل والمؤثرات ،ويحدد الطريقة المناسبة لتكاﻣل تلك العواﻣل ﻣن أجل
تحقيق التميز المنظمي.
نستنتج ﻣن الدراسة الحالية بأن القيادة االستراتيجية التي يتبناھا المركز الوطني لألﻣن وإدارة األزﻣات
•
ترتكز على عاﻣلين أساسيين وھما جدارات التفكير االستراتيجي وجدارات القيادة؛ ولكل ﻣنھما خصائصه وﻣرتكزاته.
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•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

وأن التفكير االستراتيجي يُعتب ُر اليوم عاﻣال أساسيا لقيادة المنظمات التي تسعى الى التميز ،أذ أن المنظمات اليوم تعمل
في بيئة سريعة التغيير ﻣا يتطلب تفكيراً يرسم المستقبل ويستطيع تحديد المخاطر والتحديات والفرص الذكية ،حيث أن
التفكير االعتيادي لم يعد ﻣجديا لمثل ھذه التغيرات الحتمية .كما أن ﻣھارات القيادة التقليدية الالزم توفرھا في القائد غير
كافية لتمكين القائد ﻣن إدارة المنظمة نحو األھداف المخططة في بيئة األعمال المتسارعة ﻣالم يمتلك القائد جدارات
قيادية غير تقليدية تمكنه ﻣن توجيه المنظمة في ظل أﻣواج بيئة األعمال المضطربة.
 4-3التوصيات والدراسات المستقبلية
بنا ًء على النتائج التي توصلت إليھا الدراسة الميدانية؛ يقدم الباحث عدداً ﻣن التوصيات التي تؤكد على تفعيل القيادة
االستراتيجية ﻣن أجل تحقيق التميز المنظمي ،وذلك ﻣن خالل اآلتي:
تعزيز اإلدراك للمستجدات بالنسبة للمؤسسات ذات التعاون والعالقة المركز ،وﻣن ثم تحديد استراتيجياتھا التي تتالءم
ﻣع تلك المؤسسات ،إعتماداً على دراسة تغيرات اتجاھات تلك المؤسسات؛ إذ أن توجھات المؤسسات في في تغير دائم
وﻣستمر نتيجة للتغير المستمر في البيئة العاﻣة.
توسيع أفق األھداف اإلستراتيجية للمركز وزيادة ﻣدى وشمولية رسالته وتحديد الفرص المستقبلية المبنية على تحديد
التھديدات الحالية والمحتملة اعتماداً على تنويع ﻣصادر المعلوﻣات سوا ًء المحلية أم اإلقليمية أم الدولية.
تحفيز العاﻣلين في المركزعلى توليد أفكار إبداعية لتطوير العمليات الوظيفية ،ﻣن خالل التواصل المستمر ﻣعھم
وﻣناقشة ھذه األفكار ودﻣجھا ﻣع بعضھا البعض لغاية التوصل الى أفكار جديدة ،اعتماداً على االليات والتقنيات
الحديثة التي يمكن إلدارة المركز االعتماد عليھا الستقبال األفكار الھادفة ،والعمل على فلترتھا وتنظيمھا ﻣن اجل
االستفادة ﻣنھا في تطوير عمل المركز.
التحسين المستمر في آليات عمل المركز ﻣن خالل إشراك العاﻣلين بتقييم خطوات العمل وعلى ﻣختلف وظائفھم
وأقساﻣھم .أذ أن كل قسم في المركز يكونُ لدية الخبرة والدراية باليات العمل التي تتعلق بالقسم ،وبالتالي فإن التقييم
الجماعي لألداء ﻣن قبل جميع العاﻣلين يكون أشمل وأدق بتحديد األخطاء التي تحدث في ذلك القسم.
العمل على تحويل األھداف اإلستراتيجية إلى خطط إجرائية واضحة تنسجم ﻣع قدرات المركز؛ ﻣن خالل توظيف
اإلﻣكانات المتاحة ﻣن ﻣوارد بشرية وﻣادية وﻣالية.
ق ﻣختلفة؛ ﻣثل الحوافز المالية ،أو اإلجازات االدارية،
بطر
والمفيدة
الجيدة
نش ُر ثقافة االبداع بمكافأة ﻣقدﻣي االقتراحات
ٍ
أو الرحالت الترفيھية وغيرھا ؛ أذ أن ﻣكافأة األشخاص أصحاب االقتراحات الجدية والمفيدة تُعتب ُر سمة ﻣن سمات
المنظمات المتميزة.
تقييم براﻣج التعلم للعاﻣلين؛ ﻣن أجل التطوير والتحسين في الخدﻣات ،ولكي يتم االستفادة ﻣنھا بشكل فعال ،وذلك ﻣن
خالل تصميم برناﻣج تقييمي لعملية التدريب والتعلم يشتمل بنوداً ﻣتنوعة يُجاب عليھا ﻣن قبل الموظفين ،وكذلك ﻣن
خالل برناﻣج تقييمي لمقارنة أداء الموظفين قبل وبعد عملية التدريب.
التكاﻣل بين أقسام وتعزيز المرونة في التعاﻣل ﻣع إجراءات العمل؛ باإلعتماد على عاﻣلين أساسيين :أوال؛ أن تتبنى
ادارة المركز ھيكال تنظيميا يتسم بالمرونة والالﻣركزية ،ﻣما يقلص التسلسل الھرﻣي التخاذ القرارات وثانيا؛ على
الموظفين أنفسھم أن يُبدوا روح التعاون والمشاركة عند تنفيذ المھام الوظيفية.
شمولية التخطيط ألھداف المركز؛ وذلك ﻣن خالل إشراك جميع العاﻣلين في عملية التخطيط ألھداف المركز؛
إلدراكھم لطبيعة العمل ونقاط الضعف والقوة التي تواجه المھام الوظيفية ،وھذا بدوره يؤدي الى تعزيز والئھم
وانتمائھم نحو المركز.
تفعيل دور عمل الفريق بشكل أكبر داخل المركز ،وذلك ﻣن خالل تشكيل فرق عمل قائمة على التنوع ﻣن األقسام
والدوائر المختلفة في المركز ،ھدفھم تحديد المشاكل التي تواجة األقسام الوظيفية وطرح الحلول المناسبة لھا وتقديم
أفكار جديدة خالقة وإبداعية تعمل على تطوير الية عمل المركز وتحقيق أھدافة االستراتيجية.
إن من المھام الرئيسية لإلدارة ھو متابعة وتقييم أداء المنظمة ،كنظام متكامل يتكون من بنية متفاعلة من األنظمة
الوظيفية الفرعية ،فإلي جانب تحليل أداء األنظمة الفرعية والمناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية ،وما تتضمن ھذه
المجاالت واألنظمة من عناصر قوة وضعف ،تقوم اإلدارة بتجديد مركز المنظمة اإلستراتيجية وتقييم األداء ككل من
خالل تحديد دور كل نظام في خلق قيمة محدد للمنظمة ومتابعة سلسلة القيمة المضافة ذات األثر المباشر في إتاحة
فرص البقاء أو النمو والتطوير في الصناعة والتكنولوجيا وتطبيقاتھا المختلفة ) Tarhini et al., 2015; AlHrassi
;et al., 2016; Masa’deh et al., 2018a, b, c; Yassien & Mufleh, 2017; Alenezi et al., 2017
Alkandari et al., 2017; Altamony & Gharaibeh, 2017; Khwaldeh et al., 2017; Mikkawi & Al ،(Lozi, 2017وما آلت إليه التطورات التكنولوجية في القرن الواحد والعشرين والضغوطات التي تمخضت عن
العولمة ) AL-Lozi, 2002; Al-Duhaish et al., 2014; Masa’deh et al., 2017a, b; Obeidat et al.,
; ،(2013, 2016, 2017; Alananzeh et al., 2018; Abualoush et al., 2018a, bوحيث أن العالم قد
اصبح يستخدم أساليب حديثة ومتطورة في مجال اإلدارة والقرار اإلداري )Khalayleh et al., 2017; Al-
 ،(dalahmeh et al., 2018خاصة الدول المتقدمة وبالتحديد الصناعية منھا ;(AL-Syaidh et al., 2014, 2016
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) ،Darawsheh et al., 2016; Masa’deh et al., 2015a, bفسارعت إلى تطوير نظم المعلومات اإلدارية
والخدمات االلكترونية بمختلف القطاعات ) ;Masa’deh, et al., 2008; Shannak & Obeidat, 2012
& Karajeh & Maqableh, 2014; Maqableh & Karajeh, 2014; Al-Dmour et al., 2015; Almajali
Maqableh, 2015; Maqableh & Mohammed, 2015; Maqableh et al., 2015; Masa’deh,
2016; Tarhini et al., 2016, 2017a, 2017b; Almajali & Al-Dmour, 2016; Almajali & Tarhini,
2016; Almajali et al., 2016a, b; Aldmour et al., 2017; Obeidat et al., 2017, 2019; Tarhini et
 ،(al., 2018; Masa’deh, et al., 2019a, b; Al-Dmour et al., 2019وذلك ألھميتھا في تطوير األنماط
والمفاھيم التي تتخذ بھا القرارات اإلدارية ولتسھم في التنظيم والتخطيط والرقابة اإلدارية ) AlHarrasi & AL-Lozi,
 ،(2015, 2016لذا تعد نظم المعلومات اإلدارية أداة مھمة في عملية إتخاذ القرار ،يعبر عنھا بأنھا طريقة منظمة
للحصول على المعلومات الصحيحة في المكان والزمان المناسب وتقديمھا غلى متخذ القرار .وعليه ،توصي الدراسة
الحاليه لبحث كيفية تفعيل القيادة االستراتيجية واستثمار نظم المعلومات اإلدارية المتطورة والحديثة ﻣن أجل تحقيق
التميز المنظمي.
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