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 الملخص
 

وضوح االنشرررطة عالقرررة الوضررروح االسرررتراتيجي والمتم رررل  ررر   معرفرررة هرررو الحرررالي البحررر  مررر  الغرررر      

واالجررراءاتو ووضرروح االهرردافو ووضرروح اسررتعمال المررواردو و وضرروح دور المرروكلي و ووضرروح ال ي ررل 

  رر  المتم لررة فرري المنظمررات الرياديررة و العينررة المدروسررةو تمتل  ررا الترريالتنظيمرريو و وضرروح االدوار القياديررة   

 لجمرر  رئيسررة كرراداة االسررتبانة علررى البحرر  عتمرردالمخرراةرة و وا االسررتقالليةو واال داعيررةو واالسررتباقيةو وتحمررل 

الوضررروح  تررروافر مسرررتو  لتحديرررد اسرررتمارة  76  توزيررر  تررر  اذ. هررردف ا لتحقيررر  والالزمرررة الضررررورية البيانرررات

 اسرتعمال تر  انره عر  فضرال استمارة صالحة للتحليرلو  55  وعليه ت  استخدام واالستراتيجي والمنظمات الريادية

 االرتبراة ومعامرل المعيرار،و واالنحرراف المروزو،و الحسرا ي  الوسر  متم رل االحصائية االساليب م  مجموعة

  ري  موجبة ارتباة وتاثير معنوية عالقة وجود البح  نتائج وأك رت. البسي  االنحدار ومعامل  يرسو،و البسي 

االمر الري، حلرا الدراسرة علرى الخرروم  مجموعرة  .المدروسة والمنظمات الريادية للعينة الوضوح االستراتيجي

مرر  النتررائج الم مررة لعررل ا رزهررا تم ررل فرري اهتمررام العينررة المدروسررة فرري تشررجي  العرراملي  لرردي ا مرر  اجررل تطرروير 

ام انات   وتعاياها م  اجل خل  نتائج ةيبة تعود على العينة المدروسة  ش ل ايجا ي ترنع   فري تحقير  ار راح 

 .عالية المستو 

 

                                                                            

             

The Role Of Strategic Clarity In Entrepreneurial Organizations - an Exploratory Study Of The 

Opinions Of A Sample Of Faculty Members In The College Of  Administration And 

Economics/ Qadisiyah University 

Hamadh Gijier Chermik
*
         

Al-Qadisiyah University/ College of Administration and Economics. 

Abstract  
 

The purpose of the current research is to know the relationship of strategic clarity represented in (clarity of activities 

and procedures, clarity of goals, clarity of resource use, clarity role of employees, clarity of the organizational 

structure, clarity of leadership roles) that the studied sample possesses in the pilot organizations represented in 

(independence) , inventive, proactive, and risk-taking), The research relied on the questionnaire as a main tool to 

collect the necessary and necessary data to achieve its goal. As (67) forms were distributed to determine the level of 

availability of strategic clarity and leadership organizations, and accordingly (55) forms were used, which are valid 

for analysis. In addition, a set of statistical methods was used, represented by weighted mean, standard deviation, 

simple correlation coefficient Pearson, and simple regression coefficient. The results of the research showed a 

positive correlation and impact between strategic clarity and the pilot organizations of the studied sample. Which 

motivated the study to come up with a set of important results, perhaps the most prominent of which is the interest of 

the studied sample in encouraging its employees to develop their capabilities and enhance them in order to create 

good results that return to the studied study in a positive way reflected in achieving high-level profits. 

Key words: strategic clarity, entrepreneurial organizations, clarity of activities and procedures, clarity of goals, clarity 

of resource use.  
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 المقدمة

اتج رررت معظررر   منظمرررات االعمرررال و صرررورة اسرررا  علرررى      

نظرا للتغيرات التري  حصت ا السوقية قدر االم ا،والمحافظة على 

فري جمير   المنافسرةزيرادة دردة حدثت خالل العقدي  االخيري  م  

والرري، اد   رردورى الررى احرردا   القطاعررات الصررناعية والخدميررةو

ترردهورا واضرررارا كبيرررة  واسررتنااف للمرروارد الطبيعيررة. و التررالي 

 اسرتراتيجيات المنظمرة فا، هدف هيا البحر  هرو تطروير وتحسري 

اال، وفري المسرتقبل مر   دورهرا التنافسريم  اجل المحافظة علرى 

مرر  خررالل اسررتعمال  ات االداريررة المختللررةخررالل تحليررل المسررار

مرر  اجررل انجرراز  الوضرروح االسررتراتيجي فرري تبيررا، اسررتراتيجيات ا

اهررداف ا  صررورة جيرردةو وتحسرري  قرردرت ا للمحافظررة علررى البي ررة 

  المنظمية. 

وعليه قام الباحر   تقسري  البحر  الرى ار ر  مباحر . خصر       

والمتم لرررة  مشررر لة المبحرر  االول من رررا لعرررر  من جيرررة البحررر  

البح  واهميته واهدافه.  ينما ض  المبح  ال اني لعرر  الجانرب 

النظررر، للبحرر  والرري، تضررم  نقطترري  اساسرريتي  االولررى تخرر  

 الوضوح االستراتيجيو وال انية تخ   المنظمات الريادية.  ينمرا 

تمخض المبح  ال الر   الجانرب التطبيقري للبحر . وضر  المبحر  

 .ستنتاجات والتوصيات.الرا   للبح   اال

 بحثمشكلة ال

يعد موضوع الوضوح االستراتيجي م  المواضي  التي القرت      

اهتماماً كبيراً  ي  منظمات االعمال كونه و الصورة االسرا  يععرد 

المنظمرات الرياديرة المرت ا االسا  الي، م  خالله تستطي  هريى 

حصرت ا السروقية الت ديردات الخارجيرة التري ت ردد ا، تعالج قضرايا 

و والي، يعد اه  التحرديات التري تواجره وتواجدها في عال  االعمال

المنظمةو و التالي فا، هيى التطورات البي ية المتسارعة والقلراات 

 :ال بيرة في عال  االعمال يم   م  خالل ا اثارة التساؤالت االتية

مرا مسرتو  امرتالل العينرة المدروسرة للوضروح االسرتراتيجي  -1

االنشرررررطة واالجرررررراءاتو ووضررررروح االهررررردافو  وضررررروح 

ووضرررروح اسررررتعمال المررررواردو و وضرررروح دور المرررروكلي و 

ووضوح ال ي ل التنظيمريو و وضروح االدوار القياديرة   فري 

 خطط ا التي تضع ا؟

ما هي القضايا التري يم ر  تتبع را العينرة المدروسرة مر  اجرل  -2

و يرةواال داعو االسرتقاللية المنظمرات الرياديرة معالجة قضرايا 

  ؟المخاةرة وتحملو واالستباقية

تطرروير المنظمررات مررا درجررة اسرر ام الوضرروح االسررتراتيجي فرري 

 ؟الريادية

 بحثأهداف ال

 -يم   تحديد أهداف هيا البح   اآلتي: 

امرررررتالل العينرررررة المدروسرررررة للوضررررروح معرفرررررة مسرررررتو   -1

 ؟االستراتيجي

دور الوضررروح االسرررتراتيجي فررري تطررروير المنظمرررات  تحديرررد -2

 ؟الريادية

الوضوح االستراتيجي والمنظمات تحديد ةبيعة ونوع العالقة  ي  

 ؟الريادية

 لبحثأهمية ا

 -يستمد البح  الحالي أهميته م  خالل االتي: 

االس ام  تقردي  مجموعرة مر  االسرتراتيجيات ال ليلره  معالجرة   1

 .التل ؤا، التي تعاني من ا المنظمة الريادية المدروسة

يستمد البح  الحالي أهميته الميدانية م  خرالل مسراهمته فري   2

نرررواحي حيويرررة من رررا تعريرررد العينرررة المدروسرررة  ضررررورة 

المحافظررة علررى مرر  اجررل  الوضرروح االسررتراتيجي االهتمررام 

 .المنظمات الريادية

 المخطط الفرضي للبحث

فرري ضرروء مررا ترر  التطرررم اليرره مرر  من جيررة البحرر  واهدافرره      

 و 1إعررداد المخطرر  اللرضرري للبحرر و انظررر الشرر ل  واهميترره ترر  

للتعبير ع  العالقة  ي  متغيرات البح . ويتمحور مخط  البحر  

 -حول مجموعة م  العالقات  ي  متغيرات البح  وكاالتي: 

 الوضررروح االسرررتراتيجي واذ، ويتم رررل -: المتغيرررر المسرررتق  .1

واالجررراءاتو  االنشررطة يررتمخض  سررتة ا عرراد هرري  وضرروح

 المررواردو و وضرروح اسررتعمال هرردافو ووضرروحاال ووضرروح

 التنظيمرررريو و وضرررروح ال ي ررررل المرررروكلي و ووضرررروح دور

 القيادية . االدوار

والري، يتضرم   المنظمات الريادية المتم ل  -: المتغير التابع .2

 وتحمررلو واالسررتباقيةو واال داعيررةو االسررتقالليةا عرراد   ار رر 

 . المخاةرة
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 ( المخطط الفرضي للبحث1الشك  )

 

 فروض البحث

 فرضية االرتباط 

توجررد عالقررة ارتبرراة ذات داللررة  -:الفرضررية الرسيسررة االولرر  -1

احصررائية  رري  الوضرروح االسررتراتيجي والمنظمررات الرياديررةو 

 -اللرضية عدة فرضيات فرعية هي:وتنب   م  هيى 

 واالجرررراءات  االنشرررطة توجرررد عالقرررة ارتبررراة  ررري  وضررروح

و واال داعيررررةو االسررررتقاللية والمنظمررررات الرياديررررة  ا عادهررررا

 . المخاةرة وتحملو واالستباقية

 االهرررداف والمنظمرررات  توجرررد عالقرررة ارتبررراة  ررري  وضررروح

و واالسررررتباقيةو واال داعيررررةو االسررررتقاللية الرياديررررة  ا عادهررررا

 . المخاةرة وتحمل

 المرررروارد  اسررررتعمال توجررررد عالقررررة ارتبرررراة  رررري  وضرررروح

و واال داعيررررةو االسررررتقاللية والمنظمررررات الرياديررررة  ا عادهررررا

 . المخاةرة وتحملو واالستباقية

 المروكلي  والمنظمرات  دور توجد عالقة ارتباة  ري  وضروح

و اقيةواالسررررتبو واال داعيررررةو االسررررتقاللية الرياديررررة  ا عادهررررا

 . المخاةرة وتحمل

 التنظيمي والمنظمات  ال ي ل توجد عالقة ارتباة  ي  وضوح

و واالسررررتباقيةو واال داعيررررةو االسررررتقاللية الرياديررررة  ا عادهررررا

 . المخاةرة وتحمل

 القياديرة والمنظمرات  االدوار توجد عالقة ارتباة  ي  وضروح

و واالسررررتباقيةو واال داعيررررةو االسررررتقاللية الرياديررررة  ا عادهررررا

 . المخاةرة وتحمل

 فرضية التأثير 

يوجررد اثررر ذو داللررة احصررائية   -الفرضررية الرسيسررة الةا يررة: -2

وتنب رر  مرر   للوضرروح االسررتراتيجي فرري المنظمررات الرياديررةو

 -هيى اللرضية عدة فرضيات فرعية هي:

  يوجد اثرر ذو داللرة احصرائية وضروح االنشرطة واالجرراءات

 . ا عادهافي المنظمات الريادية 
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  يوجد اثر ذو داللة احصائية وضوح االهرداف فري المنظمرات

 .الريادية  ا عادها

  يوجررد اثررر ذو داللررة احصررائية وضرروح اسررتعمال المرروارد فرري

 .المنظمات الريادية  ا عادها

  يوجررد اثررر ذو داللررة احصررائية وضرروح دور المرروكلي  فرري

 .المنظمات الريادية  ا عادها

 ية وضرروح ال ي ررل التنظيمرري فرري يوجررد اثررر ذو داللررة احصررائ

 .المنظمات الريادية  ا عادها

  يوجررد اثررر ذو داللررة احصررائية وضرروح االدوار القياديررة فرري

 .المنظمات الريادية  ا عادها

 عينة البحث

  تدريسرري فرري كليررة 126يتررالد مجتمرر  عينررة الدراسررة مرر        

اسررتبانهو   76االدارة واالقتصرراد جامعررة القادسرريةو اذ ترر  توزيرر   

% و اذ تررر  53االمرررر الررري، يعنررري ا، العينرررة المدروسرررة غطرررت  

  استبانه نظرا للظروف التي تعاني من ا الربالد فري 51استرجاع  

كررل جائحررة كورونرراو و عررد تبويررب البيانررات تبرري  ا، االسررتبانات 

  يوضر  خصرائ  1  اسرتبانهو والجردول  55الصالحة للتحليل  

 عينة الدراسة.

   خصائ  عينة الدراسة1الجدول  

 النسبة الم وية % الت رارات خصائ  المستجيب العوامل الديموغرافية

 العمر

 %24 13 سنة 35 - 32

 %42 23 سنة 45 - 37

 %35 11 فاك ر 52 - 47

 %100 55 المجموع

 النوع االجتماعي  الجن  

 %67 36 ذكر

 %33 18 ان ى

 %100 55 المجموع

 اللقب العلمي

 %31 16 استاذ

 %47 27 استاذ مساعد

 %22 12 مدر 

 %100 55 المجموع

 عدد سنوات الخدمة

 %35 11 سنة 12 – 7

 %25 14 سنة 15 – 11

 %29 17 سنة 22 – 17

 %11 7 فاك ر 21

 %100 55 المجموع
 

تعبررر نتررائج الجرردول اعررالى عرر  خصررائ  العينررة المدروسررةو      

و التررالي يم رر  مالحظررة ا، الل ررة العمريررة السررائدة ضررم  العينررة 

  23  و ت ررررار  سررنة 45 - 37المدروسررة محصررورة  رري  ف ررة  

%  االمررررر الرررري، يعنرررري ا، العينررررة 45و نسرررربة م ويررررة قرررردرها  

المدروسة تمتلك م  الخبرات ما ي لي لسد دواغرها العلميةو كما 

يالحررا ا، ف ررة النرروع االجتمرراعي تمحررورت ضررم  ف ررة الرريكور 

%  االمررر الرري، 76  و نسرربة م ويررة مسرراويه لرر   36 ت رررار  لرر   

قادرة على تحمل ضغوة عمرل اضرافية يعني ا، العينة المدروسة 

وانجرراز اصررعب الم ررام الموكلررة الررى اعضررائ ا التدريسرريي و كمررا 

تشررير النترررائج الرررى ا، االلقررراد العلميرررة تررردور حرررول ف رررة االسرررتاذ 

%  االمررر 46  و نسرربة م ويررة  لغررت  27المسرراعد  ت رررار قرردرى  

الرري، يعنرري امررتالل العينررة المدروسررة الررى خبرررة تراكميررة عاليررة 

مستو  يم ر  اسرتعمال ا مر  اجرل معالجرة االزمرات التري تعراني ال

من ررا الرردوائر الح وميررة فرري القطرراع الصررناعي او الخرردميو  ينمررا 

سرنوات  وهرريا  12-7تمحرورت ف ررة عردد سررنوات الخدمرة ضررم   

االمر يعود الى النمو والتطرور الري، حصرل فري الجانرب التعليمري 

 م  فت  اقسام ومراحل جديدة.

 لبيا ات والمعلوماتأدوات جمع ا

  :أدوات الجا ب النظري- 

م  اجل اغنراء الجانرب النظرر، للبحر  تر  االعتمراد علرى ال تربو 

والمجررررررررررالتو والرررررررررردورياتو فضررررررررررال الشررررررررررب ة العالميررررررررررة 

 للمعلومات األنترنت .

  :أدوات الجا ب الميدا ي- 

م  اجل اتمرام الجانرب الميرداني للبحر  تمرت االسرتعانة  االسرتبانة 

 و وتضرررمنت 1رئيسرررة لجمررر  البيانررراتو انظرررر الملحررر   كررراداة 

  .2االستبانة محوري  رئيسي  ت  توضيح ما في الجدول  
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   محاور استمارة االستبانة ومقاييس ا2الجدول  

 المصادر اللقرات اال عاد المتغيرات المحاور

المحور 

 االول

الوضوح 

 االستراتيجي

 7 وضوح االنشطة واالجراءات

  2215الح ي  وناتاليا:

 6 وضوح االهداف

 5 وضوح استعمال الموارد

 7 وضوح دور الموكلي 
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 الوس  اللرضي. -5

 

 

 

 اإلطار النظري 

 الوضوح االستراتيجياوالً: 

  مفهوم الوضوح االستراتيجي 

الوضرروح االسررتراتيجي ا، هنالررك   يالحررا المتبرر  لموضرروع      

نظرررا لمررا قدمررة مرر  مسرراعدة اهميررة ترردورة حررول هرريا الموضرروعو 

و االمرر الري، يتعري  علرى ميدانية ومعنوية للمروكلي  فري المنظمرة

ضررما، قرردرة االفررراد منظمرات االعمررال توحيررد ج ودهررا مرر  اجررل 

العاملي  على االلتاام  األولويات الرئيسة ل را و القواعرد واالسر  

الموضوعة. فالوضوح االستراتيجي يشير الى الج د المبريول مر  

 متسقة لمجموعة الموجه السعي قبل فرم التنسي  الداخليةو او هي

 تحقير  أهميرة التنافسرية. فضرال عر  هريا فرا، الت تي ات م  داخليا

 أداء علرررى تاثيرهرررا فررري للمنظمرررة ت مررر  االسرررتراتيجي الوضررروح

 وجود عدم أ، اذ. البقاء على وقدرت ا الطويل المد  على المنظمة

 تسرررتطي  ال مسرررتقر غيرررر وضررر  هرررو مقصرررود اسرررتراتيجي اتجررراى

 االفتقرار أ، إلرى التجريبيرة األدلرة وتشرير. عليه المحافظة المنظمة

 مقارنرة اداء المنظمرة  انخلرا  يرتب  االستراتيجي الوضوح إلى

وعدوانيررررة  توج ررررا أك ررررر عمررررل في ررررا يوجررررد الترررري  المنظمررررات

 BANTEL,1993:1188  2215ناتاليررررا:و . ويعتقررررد  الح رررري: 

  ا، الوضرررروح االسررررتراتيجي مررررا هررررو اال مل رررروم يتجرررراوز 323

التخطي  االستراتيجي التقليرد، كونره مرن ج مت امرل ينطرو، علرى 

يجية واليررات تنليرريها  مررا ينسررج  مرر  المنظمررة فرري صررن  االسررترات

منظمة ا، ت و، ل را اسرتراتيجية جيردة  أل،اهداف المنظمة فيم   

ول رر  مرر  الوضرروح االسررتراتيجي ستصررب  المنظمررة حقرراً  منظمررة 

اسررتراتيجية و ويم رر  تحقيرر  ذلررك عرر  ةريرر  الم ررارات القياديررة 

 وسرر ولة االتصرراالت المتبعررة  رري  االدارة وموكلي ررا واالفررادة مرر 

ادائ    طريقة م لى مما يمياها للمرونة والت يد السري  لمواج ة 
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  Titos,2016:2وتوصررل   المخرراةر المحتملررة والغيررر متوقعررة.

الى ا، قدرة المنظمة على تحقي  نترائج ناجحرة يتوقرد علرى مرد  

  Adams, 2005:24امتالك ا للوضوح االسرتراتيجي. وادعرى  

االداة التري يرت  اسرتعمال ا  ا، الوضوح االستراتيجي كمل وم يعنري

م  قبرل االدارة مر  اجرل صرناعة وصرياغة االهرداف التري تسرعى 

المنظمررة الررى تحقيق رراو مرر  خررالل التركيررا علررى موائمررة الج ررود 

لتحقيرر  االنسررجام مرر  ال ي ررل التنظيمرري للمنظمررة ووضرر  خطررة 

اسررتراتيجية تسررتطي  المنظمررة تنليرريها وال تتعررار  مرر  ال قافررات 

ل ا او م  الت نولوجيا الحدي رة التري تسرتعمل ا. وادرار المختللة داخ

 Irv,2015:1 الى الوضوح االستراتيجي كونه مل وم يشير الى  

 .وضوح االتجاهات وفح  الحاجات المعقدة

 خصاسص الوضوح االستراتيجي 

ا، قررردرة المنظمرررة علرررى امرررتالل قررردر عرررالي مررر  الوضررروح      

الخصررررررائ  االسررررررتراتيجي يتوقررررررد علررررررى مجموعررررررة مرررررر  

 BANTEL,1993:1190:و والتي يم   حصرها في االتي - 

 اختيررار ذلررك فرري  مررا المعلومرراتو تج يررا علررى عاليررة قرردرة -1

 وتقيري  وتلسرير المتنوعرة المحلراات مر  المناسربة المعلومات

 المعلومات.

 ةبيعرة علرى ترؤثر التري النظرو وج ات م  متنوعة مجموعة -2

 إجراؤها. ت  التي والتلسيرات جمع ا ت  التي المعلومات

 التوجرره  شررا، اآلراء فرري توافرر  إلررى التوصررل علررى القرردرة -3

  المتنوعة. النظر وج ات  ي  التوفي  خالل م  االستراتيجي

 ابعاد الوضوح االستراتيجي 

هنالررررك سررررتة ا عرررراد يم رررر  مرررر  خالل ررررا قيررررا  الوضرررروح      

 -االستراتيجي في منظمات االعمال وهيى اال عاد هي كما يلي:

يشرررير هررريا البعرررد الرررى ا،  -:اال شرررطة واالجرررراءاتوضررروح  -1

وضرروح االنشررطة واالجررراءات تععررد مرر  اهرر  االدوات الترري 

تسررتعمل ا منظمررات االعمررال لغررر  رفرر  اداءهررا المنظمرري. 

وا، اغلررب منظمررات االعمررال اليرروم  اتررت تركررا و صررورة 

اسا  علرى ضررورة اعرداد دليرل يعنرى  را جراءات المتبعرة 

ي  دررامل ل ررل عمليررة يررت  انجازهررا لرردي ا يحررو، علررى توضرر

داخل رررا مررر  ضررررورة جعرررل هررريا الررردليل يتسررر   الوضررروح 

والبسرراةة والشررمولية والدقررة واالتسررام مرر  اهررداف ا لضررما، 

التطبيرر  الررواقعي وتلرراد، مشرراكل التررداخل فرري االجررراءات 

والغمررو  الرري، يعتررر،  عضرر ا. عررالوة علررى ذلررك هنالررك 

م رررا الرررداخلي  عرررض المنظمرررات تعرررد الررردليل جررراء مررر  نظا

وتلر  على جمي  الموكلي  مواصلة الرجوع اليره مر  كرل 

  الح رررري اجرررراء وعلرررى وفررر  خطرررة معررردة ل ررريا الغرررر  

  325 :2215وناتالياو

ا، وضوح االهداف التري تسرعى المنظمرة  -:وضوح االهداف -2

الررى تحقيق ررا امررر  ررال  االهميررةو اذ ا، االهررداف تععررد وسرريلة 

اسا  لتحديد االسباد الي، وجدت المنظمرة مر  اجلره. وهري 

تعرررد مررر  الركرررائا االسرررا  لتحقيررر  اللاعليرررة االسرررتراتيجية 

الرتباة ررررا  توحيررررد وج ررررات النظررررر المختللررررة  صررررحاد 

المصررال و فوضرروح االهررداف يعنرري  الدقررة و التلصرريل فرري 

الصررياغة  تاحررة اللرصررة امررام االفررراد العرراملي  او اللرررم 

وا، غمررررو  االهررررداف يعررررود سررررببه الررررى نقرررر  لبلوغررررهو 

ال لاءات االدارية على الررغ  مر  انره فري الن ايرة يععرد نتيجرة 

  الح ي م مة لمجموعة متنوعة م  رؤ  اصحاد المصلحة 

 . 327 :2215وناتالياو

يتم ررل هرريا البعررد  مررد  قرردرة   -:وضرروح اسررتعمام المرروارد -3

كانررت  المنظمررة علررى امررتالل مرروارد فريرردة مرر  نوع ررا سررواء

مررروارد  شرررريةو او ماديرررةو او مرررالي وغيرهررراو ومرررد  قررردرة 

المنظمررة علررى اسررتعمال هرريى المرروارد  شرر ل ام ررل و  لرراءة 

 ,Ambrosini&Bowmanوفاعليرة عاليرة. وعراز ذلرك  

  اذ افتر  ا، المنظمة تستطي  امتالل المروارد 29 :2009

. االستراتيجية م  خالل امتالك را للميراة التنافسرية المسرتدامة

  الرررررررررى ا، المرررررررررورد Hitt et al., 2009:81 اذ يرررررررررر  

 -االستراتيجي يتميا  ار عة ماايا م مة:

يتعرري  ا، ي ررو، المررورد قرري  ي أ، ا، ي ررو، هرريا المررورد ذو  -

 قيمة عاليةي

يتعي  ا، ي و، المورد نرادر يأ، ا، ي رو، هريا المرورد غيرر  -

 متوفر في االسوام وال يستطي  المتنافسو، امتالكه  س ولةي

ا، يتميررا المررورد   ونرره صررعب التقليررد ي أ، ال يم رر  تقليرردى  -

  س ولي

يتميا ا، يميا هيا المورد   ونه منظ  ي أ،  إم را، المنظمرة  -

الترري تمتلررك المررورد االسررتراتيجي اسررتعماله   لرراءة وفاعليررة 

 عاليةي. 

يشررير هرريا البعررد الررى الرردور الرري، -:وضرروح دور المررو فين -4

ة ومررا اهميررة هرريا الرردورو يشررارل  رره المرروكلي  فرري المنظمرر

و التالي فرا، هريا سروفي يسر   فري خلر  ميراة تنافسرية يم ر  

اكتسررررا  ا مرررر  خررررالل الترررردريب والتطرررروير وتحسرررري  االداء 

 Zareeiالوكيلي م  اجل تحسي  السيام التنافسي للمنظمة  

et al., 2014:7 .  

توصل الى ا،   Odhong&Omolo,2014:147 وتوصل      

، دور م رر  مرر  خررالل تلرراعل   مرر  العرراملي  المرروكلي  يمارسررو

اذ يرررررر  ا،   Xesha,2014:313 االخيرررررري . وعررررراز ذلرررررك 

الموكلي  يساهمو، و ش ل كبير داخل المنظمة مر  خرالل تحقير  

 النجاح  صحاد االعمال الداخليي  والخارجيي .

يرتمخض هريا البعرد الرى الترتيرب  -:وضوح الهيك  التنظيمري -5

المنظمررة واليررة االدارة و ت امررل  الرسررمي  دوار العمررل فرري

العمررل الرري، يتضررم  االنشررطة التنظيميررةو و الوسرريلة المتبعررة 

  .Bai et al,2017:622لتحقي  اهداف العمل  
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يشير هريا البعرد الرى دور القيرادات  -:وضوح االدوار القيادية -7

التنظيمية في المنظمرةو ومرا تقدمرة مر  اسر امات مختللرة مر  

خالل تاثيرها علرى االفرراد العراملي  مر  اجرل تحقير  ال ردف 

  .Sharma& Jain,2013:310 العام 

 المنظمات الريادية  ثا ياً:

 مفهوم المنظمات الريادية 

الحدي ة نسربياً التري خرجرت علرى يعد هيا المل وم م  الملاهي       

السرراحةو فالريررادة هرري الوكيررل الرري، يوحررد جميرر  وسررائل االنتررام 

 Fiore&Howard,2013:1238 وتوصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل . 

 Narasimhan,2010:5 الى ا، المنظمات الرياد، هي عملية  

تنظيمية لتحويل االف ار اللردية إلى إجرراءات جماعيرة مر  خرالل 

 Ireland etمليرررة.  ينمرررا  إدارة أوجررره عررردم اليقررري  فررري الع

al,2009:20   ير  ا، المنظمات الريادية هي عملية خل  الرر  

 Shepherd etاالقتصررراد، واالسرررتراتيجي. وقرررد وصرررد  

al,2010:61 ،المنظمات الريادية  ان را اقصرى مسرتو  يم ر  ا  

تصرررل اليررره المنظمرررة فررري المحافظرررة علرررى الج رررود واالجرررراءات 

  ا، Perks&Hughes,2008:14الخاصررررررة   ررررررا. اذ يررررررر   

المنظمررات الرياديررة ترررتب  ارتباةرراً وثيقرراً   بررار المسررؤولي  فرري 

  ا، 247: 2217المنظمة الريادية. ونقال ع   الشمر، واخرو،و

المنظمات الريادية هي والدة عمرل جديرد داخرل المنظمرات أ، انره 

إ داع داخليو تقدي  مشروع جديردو وتحويرل المنظمرات مر  خرالل 

جديد لألف ار األسا و او هري خلر  قيمرة جديردة للمنظمرة أعادة الت

م  خالل االست مارات التي تخل  ايضاً مصادر للميراة التنافسريةو 

وهي تلك المنظمات التري ت ردف الرى تحقير  هردفي : االول يتعلر  

 البحررر  عررر  فررررل جديررردة للمجازفرررةو واالخرررر يتعلررر   اال رررداع 

متلرررك قررردرة اال رررداع االسرررتراتيجيو اذ ا، المنظمرررات الرياديرررة ت

واال ت ررار للحصررول علررى اكبررر حصررة سرروقية للسررل  والخرردمات 

المنتجررة مرر  خررالل ج ررد االفررراد الريرراديي  ول ررا ثقافررة رياديررة وال 

  Moghaddam et al.,2015:77تخشرى المجازفرة. وتوصرل  

الى ا، المنظمات الريادية هي النظرة الشاملة للمنظمة التي تشج  

جية اال داعيرررة داخرررل المنظمرررةو فضرررالً عررر  العمليرررات االسرررتراتي

 ادت مار مجموعة م  المنتجات الجديدة. 

 اهمية المنظمات الريادية 

تعايرررررررا ريرررررررادة االعمرررررررال وانشرررررررطة تنظررررررري  المشررررررراي   -1

 Pardakhteh&Mohammadi, 2016:939.  

تلعررب دور اسررا  فرري نجرراح المنظمررة ودخول ررا فرري اسرروام  -2

  Hung&Chin,2011 :2093جديدة  

االهداف التي تسعى المنظمة الى تحقيق ا سرواء كانرت تحقي   -3

 Moghaddam etاهررررداف ماليررررة او غيررررر ماليررررة  

al.,2015:76 فضررال عرر  هرريا فان ررا تشررارل فرري ا ت ررار . 

 منتجات السوم.

 اسباب التحوم ال  المنظمات الريادية 

هنالك عدة اسباد دجعت على تحول المنظمات الى منظمرات      

 -هيى االسباد في االتي:ريادية ويم   حصر 

تطررروير حلرررول فعالرررة مررر  حيررر  الت للرررة لمواج رررة تحرررديات  -1

 المنافسة العالمية

 االستلادة القصو  م  مياة اليكاء الداخلي لد  اللرد العامل -2

اال ت رررار مررر  اجرررل تحسررري  المرونرررةو والقررردرة التنافسررريةو  -3

 والتلاعل

 تجنب فقدا، االعمال للمنظمات الناد ة في االقتصاديات -4

  .Narasimhan,2010:7ستغالل فرل السوم الجديدة  ا -5

 ابعاد المنظمات الريادية 

يم رر  تقيرري  المنظمررات الرياديررة  االعتمرراد علررى ار عررة ا عرراد      

 -:و وهي كما يلي 241-246: 2217 الشمر، واخرو،وم مة 

 ان ا عمل يمار  م  القاعدة إلرى ا دارة العليرا : االستقاللية -1

يحصررلو، علرى األف رار الجديردة  وسررائل حير  أ طرال المنرتج 

يطورون ا حتى يت  تحقير  النجراحو و طرل المنرتج هرو عضرو 

في المنظمة وله رؤيا رياديرة للمنرتج أو الخدمرة الجديردة التري 

 يبح  عن ا.

تتحقرر  نتيجررة تبنرري المنظمررة اال ت ررار والتجر ررة االبداعيررة:  -2

والتلررروم الت نولررروجي والبحررر  والتطررروير ودعم رررا  شررر ل 

مر في  مجال تطوير منتجات ا وخدمات ا وعمليات ا ألجرل مست

وضرررر  الحلررررول ا  داعيررررة الحتياجررررات الا ررررائ  ومشرررراكله 

 المستقبلية.

: تتحق  االستباقية عندما تتوجه منظمرات االعمرال االستباقية -3

 اتجاى البح  النشي  ع  المتوقعة لتقردي  منتجرات او خردمات 

للحصررول علررى ماايررا المتحرررل األول للسرروم وهرري  جديرردة

تحقي  أر اح  كبيرة لعدم وجود منافسي  قد يجبرو، المنظمة 

على تخليض األسعار و الحصول على عالمة تجارية تشت ر 

 عبر الام .

ا، تحمررل المخرراةرة يرررتب   سرررعة اتخرراذ تحمر  المخرراطرة:  -4

القرررررار االسررررتراتيجي وكالهمررررا يسرررر   فرررري تحسرررري  االداء 

التنظيمرريو فبرردو، تحمررل المخرراةرة سررت و، المنظمررة غيررر 

 .قادرة على تقدي  ا داعات جديدة

 العملي ألطارا

 بحثمجتمع وعينة المنهجية و

 اوالً: ترميز محاور وفقرات الدراسة

تسرر   هرريى اللقرررة فرري تبيررا، ةبيعررة ونرروع اللقررراتو مرر  اجررل      

تسرر يل االمررر علررى الباحرر  فرري تلسررير البيانررات وعررر  النتررائج 
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 ش ل س ل ودقي  و موثوقية عاليرةو ا،  معنرى اخرر يم ر  القرول 

استبدال المتغيرات الداخلة في التحليل  مجموعة م  الرموز التري 

  3ات االسرا و والجردول  يم   م  خالل ا التعبير علرى المتغيرر

 يوض  ذلك.
 

   توصيد اداة االستبانة3الجدول  

 الرما اللقرات اال عاد المتغيرات المحاور

 المحور االول
 الوضوح االستراتيجي

 STCL  

 STAP 7 وضوح االنشطة واالجراءات

 STGO 6 وضوح االهداف

 STRU 5 المواردوضوح استعمال 

 STEE 7 وضوح دور الموكلي 

 STOS 4 وضوح ال ي ل التنظيمي

 STLD 5 وضوح االدوار القيادية

 المحور ال اني
 المنظمات الريادية

 ORRE  

 ORDE 4 االستقاللية

 ORIV 4 اال داعية

 ORPR 4 االستباقية

 ORRS 4 تحمل المخاةرة
  

 ثا ياً: تحلي  التوزيع الطبيعي

ا، تعمي  نتائج الدراسة مررتب   شر ل اسرا  فري ال شرد عر       

ةبيعة اتباع البيانات المسحو ة م  مجتم  عينرة الدراسرة للتوزير  

الطبيعيو ومر  اجرل ذلرك يتعري  اخضراع البيانرات المدروسرة الرى 

اختبررار التوزيرر  الطبيعرريو ومرر  ادرر ر انررواع االختبررارات ال ليلررة 

 ,.Kolmogorov-Smirnov  (Hair et al   يلك هو اختبرار 

و اذ يس   هيا االختبار في ال شد ع  ةبيعة القيمرة .(70 :2010

  للبيانررراتو وهررري ت رررو، مقبولرررة فررري حالرررة P-valueالمعنويرررة   

و وعليره فرا، تحقر   Park, 2008:8    2.25كون را اعلرى مر   

هرريا الشرررة يم رر  القررول ا، النتررائج الترري تتوصررل الي ررا الدراسررة 

  .4ى المجتم  المدرو و وكما في الجدول  يم   تعميم ا عل

   اختبارات التوزي  الطبيعي لمتغيرات الدراسة4الجدول  

 Kolmogorov-Smirnov
a

 

 Statistic Df Sig. 

STAP 0.135 55 0.01 < P > 0.05 

STGO 0.211 55 0.01 < P > 0.05 

STRU 0.209 55 0.01 < P > 0.05 

STEE 0.125 55 0.01 < P > 0.05 

STOS 0.161 55 0.01 < P > 0.05 

STLD 0.226 55 0.01 < P > 0.05 

STCL 0.130 55 0.01 < P > 0.05 

ORDE 0.171 55 0.01 < P > 0.05 

ORIV 0.166 55 0.01 < P > 0.05 

ORPR 0.180 55 0.01 < P > 0.05 

ORRS 0.155 55 0.01 < P > 0.05 

ORRE 0.176 55 0.01 < P > 0.05 
   

  الى ا، القيمة المعنويرة 4ت شد النتائج الواردة في الجدول       

للمتغيرات الداخلة فري التحليرل حققرت دررة التوزير  الطبيعريو اذ 

  وهررري قيمرررة مقبولرررةو 2.25المعنويرررة اعلرررى مررر    لغرررت القيمرررة 

و التالي يم   القول ا، النترائج التري تتوصرل الي را الدراسرة يم ر  

 تعميم ا على المجتم  عينة الدراسة.

 ثبات ومصداقية اداة القياس اً:لةثا

ا، ثبات اداة القيرا  يشرير الرى تلسرير و وصرد فقررات عينرة      

الدراسة التي وضعت مر  اجل راو ولعرل مر  ادر ر المقرايي  التري 

يم   م  خالل ا قيا  ثبات اداة القيا  هو معامرل كرونبراا اللراو 
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  .5   و والتي يم   ايضاح ا في الجدول2.72 والرري، يلررر  ا، يتعرري  ا، ت ررو، القيمررة المسررتخرجة اعلررى مرر  

   معامالت كرونباا اللا للمتغيرات الداخلة في التحليل5الجدول  

 المتغيرات
كرونباا اللا 

 للمتغير
 اللقرات اال عاد

كرونباا اللا 

 لال عاد

كرونباا اللا 

 للدراسة

الوضوح 

 االستراتيجي
0.940 

 0.945 7 وضوح االنشطة واالجراءات

2.141 

 0.950 6 وضوح االهداف

 0.947 5 وضوح استعمال الموارد

 0.940 7 وضوح دور الموكلي 

 0.943 4 وضوح ال ي ل التنظيمي

 0.948 5 وضوح االدوار القيادية

المنظمات 

 الريادية
0.940 

 0.944 4 االستقاللية

 0.945 4 اال داعية

 0.945 4 االستباقية

 0.950 4 تحمل المخاةرة
 

  ا، اداة القيررررا  5اسررررلرت النتررررائج المبينررررة فرررري الجرررردول       

الموضرروعة مرر  اجررل عينررة الدراسررة تتسرر   ال بررات والمصررداقية 

النسبيةو االمر الري، يعنري ا، اداة القيرا  عبررت عر  اراء العينرة 

 المدروسة  دقة متناهية كون ا تتالئ  م  ثقافة ومعرفة العينة.

 .الدراسةاالحصاء الوصفي لمتغيرات  :رابعاً  

 متغير الوضوح االستراتيجي. 1

المعرردل العررام لالوسرراة الحسررا ية   ا، 7 ينررت نتررائج الجرردول       

  و معامررل 3.51   لرر   STCLلمتغيررر الوضرروح االسررتراتيجي  

اسرر   فرري  البععررد الرري، و ولعررل 2.744  مقرردارىانحررراف معيررار، 

 القياديررة االدوار هررو  ععررد وضرروحتعايررا هرريا المتغيررر وتحسررينه 

 STLD ل   وانحراف معيار، 3.78  مساٍو ل     وس  حسا ي  

 التنظيمرري ال ي ررل كشررلت النتررائج ا،  ععررد وضرروح و  ينمرا 2.714 

 STOS    ش ل سلبي على المتغير  وسر  حسرا ي مرنخلض اثر 

  .1.211  عالٍي  ل   وانحراف معيار، 3.41قدرى  

ينررة المدروسررة تعايررا وعليرره يم رر  القررول انرره يتعرري  علررى الع     

قا ليات را فري  يرا، ادوار العراملي  ليردها وتحديردها  دقرة مر  خررالل 

التعبير عن ا   ي ل تنظيمري متميراو فضرال عر  اخضراع العراملي  

لررردي ا الرررى دورات تدريبيرررة كليلرررة  تعايرررا قا ليرررات   علرررى ادارة 

 االنشطة واالجراءات الموكلة الي  .

 

 الوضوح االستراتيجي  االحصاء الوصلي للقرات وا عاد 7الجدول  

 التسلسل
الوس  

 الحسا ي

االنحراف 

 المعيار،

ترتيب 

 االهمية
 التسلسل

الوس  

 الحسا ي

االنحراف 

 المعيار،

ترتيب 

 االهمية

STAP1 3.31 0.858 4 STEE1 3.38 0.913 5 

STAP2 3.62 0.805 2 STEE2 3.42 0.917 4 

STAP3 3.47 0.979 3 STEE3 3.56 0.877 2 

STAP4 3.69 0.979 1 STEE4 3.51 1.016 3 

STAP5 3.27 0.849 5 STEE5 3.71 0.994 1 

STAP6 3.20 1.026 6 STEE6 3.36 0.910 6 

STAP 3.43 0.771  الخام STEE 3.49 0.741   الرا 

STGO1 3.47 1.230 5 STOS1 3.35 0.985 3 

STGO2 3.35 1.220 7 STOS2 3.49 1.169 2 

STGO3 3.73 0.781 1 STOS3 3.33 1.187 4 

STGO4 3.62 0.757 2 STOS4 3.49 1.016 1 

STGO5 3.38 0.733 6 STOS 3.41 1.019  الساد 
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 متغير المنظمات الريادية. 2

 لألوسرراةادنررى الررى ا، المعرردل العررام اسررلرت نتررائج الجرردول      

  3.75  مقرردارى  ORREالحسررا ية لمتغيررر المنظمررات الرياديررة  

 و ولعرل سربب هريا التحسري  2.712  مساٍو لر و انحراف معيار، 

  قا ليات را علرى ادارة المخراةريعود الرى اهتمرام العينرة المدروسرة 

 ORRS  هررريا البععرررد فررري تعايرررا  و اذ اسررر  التررري تتعرررر  ل رررا

   ل ررررا3مقارنرررره  الوسرررر  اللرضرررري    3.61 قا ليات ررررا  مقرررردار 

في حي  تم رل ادنرى وسر  حسرا ي  و 2.812و انحراف معيار،  

و رررانحراف   3.58ومقررردارى     ORDE  ليةفررري  ععرررد االسرررتقال

  .2.683معيار، مساٍو ل   

وعليه يم   القول انه يتعي  علرى العينرة المدروسرة مرن  العراملي  

االستقاللية والحرية فري انجراز الم رام الموكلرة الري  و االمرر الري، 

يس    شر ل اسرا  فري تعايرا قا ليات را اال داعيرة واالسرتباقية مر  

مخرراةر واالزمررات الترري تتعررر  ل ررا العينررة فرري اجررل معالجررة ال

 الوقت الحالي وفي المستقل.

   االحصاء الوصلي للقرات وا عاد المنظمات الريادية6الجدول  

 

 

 

 فرضيات الدراسةاختبار  :خامساً 

 اختبار عالقة االرتباط. 1

ت ت  هيى اللقرة  قيا  عالقة االرتباة  ي  متغيرات الدراسرةو      

م  خالل اختبار فرضيات الدراسرة الرئيسرة وفرضريات ا اللرعيرة 

.و  SPSS.V.24 اسررتعمال األسرراليب ا حصررائية وفرر   رنررامج  

 .  يوض  مصلوفة االرتباة8الجدول   ينما 

 

 

STGO6 3.47 0.940 4 STLD1 3.62 0.972 4 

STGO7 3.51 0.742 3 STLD2 3.67 0.747 3 

STGO 3.50 0.777  ال ال STLD3 3.73 0.732 2 

STRU1 3.35 0.700 5 STLD4 3.80 0.779 1 

STRU2 3.51 0.836 3 STLD5 3.58 0.809 5 

STRU3 3.45 0.978 4 STLD 3.68 0.614 االول 

STRU4 3.60 1.011 2 STCL 3.51 0.644 *** 

STRU5 3.82 0.945 1 

STRU 3.55 0.794 ال اني 

 التسلسل
الوس  

 الحسا ي

االنحراف 

 المعيار،

ترتيب 

 االهمية
 التسلسل

الوس  

 الحسا ي

االنحراف 

 المعيار،

ترتيب 

 االهمية

ORDE1 3.64 1.007 1 ORPR1 3.47 0.997 4 

ORDE2 3.58 0.854 2 ORPR2 3.67 1.001 3 

ORDE3 3.55 0.812 4 ORPR3 3.80 0.848 1 

ORDE4 3.56 0.834 3 ORPR4 3.78 0.975 2 

ORDE 3.58 0.783   الرا ORPR 3.68 0.722 ال اني 

ORIV1 3.60 1.047 3 ORRS1 3.96 0.942 1 

ORIV2 3.69 1.034 2 ORRS2 3.64 0.910 3 

ORIV3 3.78 0.917 1 ORRS3 3.49 0.920 4 

ORIV4 3.40 0.955 4 ORRS4 3.75 1.109 2 

ORIV 3.62 0.924  ال ال ORRS 3.71 0.892 االول 

    ORRE 3.65 0.690 *** 
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   مصلوفة االرتباة7الجدول  

 STAP STGO STRU STEE STOS STLD STCL ORDE ORIV ORPR ORRS ORRE 

STAP 1 .869
**

 .947
**

 .633
**

 .489
**

 .445
**

 .891
**

 .390
**

 .396
**

 .607
**

 .573
**

 .587
**

 

STGO .869
**

 1 .878
**

 .461
**

 .379
**

 .252 .784
**

 .255 .274
*

 .369
**

 .476
**

 .415
**

 

STRU .947
**

 .878
**

 1 .564
**

 .437
**

 .362
**

 .853
**

 .333
*

 .386
**

 .521
**

 .496
**

 .521
**

 

STEE .633
**

 .461
**

 .564
**

 1 .891
**

 .675
**

 .870
**

 .906
**

 .908
**

 .643
**

 .460
**

 .878
**

 

STOS .489
**

 .379
**

 .437
**

 .891
**

 1 .692
**

 .809
**

 .856
**

 .909
**

 .615
**

 .494
**

 .868
**

 

STLD .445
**

 .252 .362
**

 .675
**

 .692
**

 1 .685
**

 .737
**

 .657
**

 .530
**

 .305
*

 .667
**

 

STCL .891
**

 .784
**

 .853
**

 .870
**

 .809
**

 .685
**

 1 .715
**

 .732
**

 .673
**

 .580
**

 .811
**

 

ORDE .390
**

 .255 .333
*

 .906
**

 .856
**

 .737
**

 
**

.715 1 .882
**

 .589
**

 .384
**

 .858
**

 

ORIV .396
**

 .274
*

 .386
**

 .908
**

 .909
**

 .657
**

 
**

.732 .882
**

 1 .519
**

 .323
*

 .825
**

 

ORPR .607
**

 .369
**

 .521
**

 .643
**

 .615
**

 .530
**

 
**

.673 .589
**

 .519
**

 1 .872
**

 .885
**

 

ORRS .573
**

 .476
**

 .496
**

 .460
**

 .494
**

 .305
*

 
**

.580 .384
**

 .323
*

 .872
**

 1 .769
**

 

ORRE 
**

.587 
**

.415 
**

.521 
**

.878 
**

.868 
**

.667 
**

.811 .858
**

 .825
**

 .885
**

 .769
**

 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
N=55 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ت شررد النتررائج الررواردة فرري الجرردول اعررالى عرر  ةبيعررة ونرروع      

العالقة  ي  الوضوح االستراتيجي والمنظمات الريادية و ي  ا عاد 

كل من ماو و التالي فا، الطا   المميا الري، يتمحرور حرول ةبيعرة 

وع العالقة  ي  المتغيرات الرئيسة الداخلةو تمركا حول وجرود ون

عالقرررة ارتبررراة ذات داللرررة معنويرررة  ررري  الوضررروح االسرررتراتيجي 

 و ا، يم ر  2.811والمنظمات الرياديرةو اذ  لغرت قروة االرتبراة  

افراز عالقة ايجا ية  ي  المتغيراتو االمر الري، يم ر  مر  خاللره 

ت المنظمررات الرياديررة مرر  خررالل تعايررا وتطرروير ام انررات وقا ليررا

تطوير ام انات ا وم ارات ا في الوضوح االستراتيجيو فضال عر  

وجرررود عالقرررة ارتبررراة ذات داللرررة معنويرررة  ررري  ا عررراد متغيررررات 

   لبععررد  وضرروح2.255الدراسررةو اذ تراوحررت قرروة االرتبرراة  رري   

  2.121   الررى   ORDE  مرر  االسررتقاللية  STGOاالهررداف  

  .ORIVم  اال داعية    STOSال ي ل التنظيمي  وضوح لبععد 

 اختبار فرضية التأثير. 2

  الررى ا، 2  والشرر ل  1كشررلت النتررائج الررواردة فرري الجرردول       

  مررر  2.821الوضرروح االسررتراتيجي  ا عررادى اسرر   فرري تلسررير  

 و اذ ا، زيرادة ORREالعوامل المرؤثرة فري المنظمرات الرياديرة  

   مقررردار وز، معيرررار، واحرررد STCLالوضررروح االسرررتراتيجي  

يؤد، الى تعايا وتطروير قا ليرات المنظمرات الرياديرة علرى ادارة 

  و خطرا معيرار، 2.811ام انيات ا وم ارات ا ومعرفت را  مقردار  

 و االمر الي، 12.128  و قيمة حرجة مقدارها  2.287مساٍو ل   

  .2.181 يتعي  على العينة المدروسة تطوير ام انات ا  مقدار  
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في المنظمات الريادية  ا عادها  ا عادىالوضوح االستراتيجي   عالقات تاثير 2الش ل  

في المنظمات الريادية  ا عادها  ا عادىالوضوح االستراتيجي تاثير   االوزا، المعيارية لعالقة 1الجدول  

 

Estimate S.E. C.R. R المسار
2 

P 

STCL <--- ORRE 2.811 2.287 10.108 

2.821 

*** 

STAP <--- ORRE 2.586 2.211 5.285 *** 

STGO <--- ORRE 2.415 2.111 3.317 *** 

STRU <--- ORRE 2.521 2.122 4.443 *** 

STEE <--- ORRE 2.868 2.271 13.376 *** 

STOS <--- ORRE 2.878 2.247 12.726 *** 

STLD <--- ORRE 2.776 2.115 6.510 *** 
 م

كما كشلت النتائج ع  مجموعة م  النقراة الجوهريرة الخاصرة     

 ترراثير ا عرراد الوضرروح االسررتراتيجي فرري المنظمررات الرياديررةو اذ 

 دور ادرررارت النترررائج ا، اعلرررى تحسررري  تم رررل فررري  ععرررد وضررروح

  اذ ا، زيررادة وضرروح دور المرروكلي   مقرردار STEEالمرروكلي   

وز، معيار، واحد يؤد، الى تحسي  وتطوير قا ليرات المنظمرات 

  و قيمرة 2.271  و خطرا معيرار، يبلر   2.868الريادية  مقدار  

 . فرري حرري  ا، ادنررى تحسرري  يم رر  ا، 13.367حرجررة مقرردارها  

االهررداف  يحدثرره الوضرروح االسررتراتيجي تم ررل فرري  ععررد وضرروح

 STGO قا ليررات   والرري، اسرر   فرري تحسرري  مقرردار ضرر يل فرري

  2.415المنظمات الرياديةو اذ اس   في احردا  تحسري  مقردارى  

 و 3.316  وقيمرة حرجرة تبلر   2.111و خطا معيار، مساٍو لر   

االمررر الرري، يعنرري ضرررورة ا، تعمررل المنظمررات الرياديررة علررى 

  .2.585تحسي  وضوح غايات ا واهداف ا  مقدار  

 

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 

 رررري  الوضرررروح  معنويررررةوجررررود عالقررررة ارتبرررراة ذات داللررررة  .1

و االمررر يسرر   فرري تطرروير والمنظمررات الرياديررةاالسررتراتيجي 

ا تحسرري  ال ياكررل التنظيميررة ام انررات جديرردة يم رر  مرر  خالل رر

 .وتحديد غايات واهداف واضحة المعال 

العينة المدروسة  جدولة االنشطة الوكيلي  للعاملي  م  اهتمام  .2

اجل تحديد االجرراءات المناسربة النجراز الم رام المطلو رة   رل 

 س ولة

 األهرررداف  صرررياغةلعينرررة المدروسرررة االدارة العليرررا لاهتمرررام  .3

واضحة م  اجل تبيرا، المرت راات االسرا  لالهرداف   صورة

اسررا  فرري تبيررا،  الرئيسررة وال انويررةو االمررر الرري، يسرر    شرر ل

صرررورة واضرررحة امرررام العررراملي  مررر  اجرررل تحديرررد االهرررداف 

 المرغو ة وغير المرغو ة لالدارة.
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علررى توزيرر  هنالررك اهتمررام واضرر  مرر  قبررل العينررة المدروسررة  .4

 الم ررام والمسررؤوليات  شرر ل عررادلو االمررر الرري، يولررد دررعور

 المنصرررب خرررالل مررر  ل ررر  الممنوحرررة  الصرررالحيات واضررر 

 .العمل جازان لتس يل الوكيلي

 الحدي ررة الت نولوجيررا اسررتعمالالعينررة المدروسررة علررى  تشررج  .5

و االمررر الرري، الخرردمات أحسرر  وتقرردي  االنجرراز سرررعة لضررما،

 الملموسرة غيرر يس   في تطوير قا ليات ا على است مار الموارد

 .األداء تحسي  اجل م 

 تصرمي  هي رل تنظيمري واضر  يتبر هنالك تركيا واض  علرى  .7

والمسرررؤوليةو االمرررر الررري، يسررر    مشررراركة  السرررلطة انسررريا ية

 .العاملي  في اتخاذ القرارات الخاصة  االدارة

الرردور القيرراد، الرري، يسرر   فرري افتقررار العينررة المدروسررة الررى  .6

 .معالجة الصراع في نل  اللحظة

متنوعةو  وسائل خالل م  على اال داع العينة المدروسةتشج   .8

لرر  اف ررار جديرردة مرر  اجررل االمررر الرري، يعرراز قا ليات ررا علررى خ

 معالجة المشاكل حال وقوع ا

 لتحقيرر  مغررامرة علررى اتبرراع سياسرراتت ررت  العينررة المدروسررة  .1

المنافسةو االمر الي، يعمل علرى تعايرا  الشركات على التلوم

 التنافسررية الميرراة علررى الحصررول اجررل مرر  المخرراةرة عنصررر

 .الايادة لتحقي 

 التوصيات

علررى توزيرر  الم ررام  عدالررة ضرررورة اهتمررام العينررة المدروسررة  .1

وانصاف مر  اجرل تحديرد االجرراءات المناسربة النجراز الم رام 

 .المطلو ة

 تحديرد الطرائر  واالسراليب ضرورة اهتمرام العينرة المدروسرة  .2

الوكيليةو االمر الي، يعمل  والم ام األنشطة كل االفضل ألداء

 وقررت   مرر  جرراء  تخصرري  المررديري  علررى ضرررورة ا، يقرروم

 .الموضوعة لألهداف موكد كل ف   مد  م  للتاكد

االهتمام  العراملي  لردي ا مر  اجرل  يتعي  على العينة المدروسة .3

تشجيع   على انجاز الم رام المطلو رةو وتعايرا الشرعور لردي   

 .تجاى اهتمام المنظمة   داف  

واسرتباقيةو وض  اهردف مخططرة يتعي  على العينة المدروسة  .4

االمر الي، يعاز قا ليات ا علرى اسرت مار الوقرت والج رد  شر ل 

 .صحي 

على التحرالد مر  يتعي  على العينة المدروسة تطوير ام انات  .5

 لاعليررة الخرردمات الترري  االرتقرراء المنظمررات االخررر  مرر  أجررل

 الماليرة الموارد تقدم او االمر الي، يحت  على العينة تخصي 

 .الخدمات أفضل ي تقد أجل م  الالزمة

 أجرل مر  التحتية البنى اهتمام العينة المدروسة  إدارةضرورة  .7

الخدماتو االمر الري، يتحرت  علرى العينرة وضر   فاعلية تحسي 

هي ررل تنظيمرري واضرر  ومتميررا مرر  اجررل ادارة الم ررام  شرر ل 

 دقي .

 علرررى إتبررراع العررراملي العينرررة المدروسرررة  ا، تؤكررردضررررورة  .6

مسرتمرو االمرر  نحرو علرى  العمرل الخاصة والقواني  التعليمات

 .الي، يس   في الحد م  حدو  أ، صراع داخل مجال العمل

است مار اكبر قدر مم   م  نقاة القوة م  اجرل خلر   ضرورة .8

اكبر قدر مم ر  مر  اللررل الجديردةو االمرر الري، يحرت  علرى 

العينررررة تطرررروير ام انات ررررا فرررري التنبررررؤ  متطلبررررات وحاجررررات 

 .المست دفي 

 ادرالمص

يالوضوح االسرتراتيجي  . 2215 . القصيرو ناتالياو والح ي و لي 

عالقترره  رررالركود االسرررتراتيجيي دراسرررة تطبيقيرررة لعينرررة مررر  

المصارف االهلية العراقيةو مجلة الغرر، للعلروم االقتصرادية 

العرردد -المجلررد ال رراني عشررر -واالداريررة السررنة الحاديررة عشررر

 .الخام  وال الثو،

 . 2217 . الشرمر،و سررمدو والموسو،و لميراءو والشمر،و احمد

ي تاثير عمليات ادارة الموهبة في المنظمات الريادية: دراسة 

استطالعية آلراء عينة م  مدير، دركة كورل لالتصراالت 

المتنقلررةي مجلررة الغررر، للعلرروم االقتصررادية واالداريررةو السررنة 
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 المالحــق

 

 استبانة
 السيد المحترم ......

 السيدة المحترمة ......

 السالم علي   ورحمة هللا و ركاته

االستراتيجي في دور الوضوح يسرني أ، أض   ي  أيدي   ال ريمة االستبانة التي أعدت كجاء م  متطلبات انجاز البح  الموسوم  

  وا، نجاح المنظمات الريادية: دراسة استطالعية آلراء عينة م  اعضاء ال ي ة التدريسية في كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية

هيى البح  مرهو،  درجة استجا ت    ما تم له ا جا ات م  دقة وموضوعية على أمل أ، تخرم  نتائج تخدم مسيرة البح  العلمي في 

  لدنا  ش ل عام وادارة ال لية  ش ل خال.

 داكري  ل   سللاً ج ودك  المباركة وحس  تعاون   معنا .. وم  هللا التوفي .

  

 الجاء االول

 العوامل الديموغرافية

 خصائ  الشخ  المجيب :

 

  العمر

  النوع االجتماعي  الجن  

  اللقب العلمي

  عدد سنوات الخدمة الوكيلية

 

 الجاء ال اني 

 متغيرات البح 

  .Irv,2015:1وضوح االتجاهات وفح  الحاجات المعقدة  يشير الى  -الوضوح االستراتيجي: -اوالً:

 اللقرة ت
مواف  

 تماما
 محايد مواف 

غير 

 مواف 

غير 

مواف  

 تماما

 وضوح االنشطة واالجراءات

      األسا تقس  أوقات الموكلي  وفقاً لمتطلبات الوكيلة وم مات ا  1

      يت  العمل على جدولة االنشطة الوكيلية للموكلي  2

      تحدد ا جراءات المناسبة  نجاز أ، وكيلة 3

      ا جراءات المتبعة ألداء العمل ذات مسارات واضحة وسليمة 4

      هنال اهتمام كاف  جمي  األنشطة التي يقوم   ا الموكلي  5

      األفضل ألداء كل األنشطة والم ام الوكيليةتحدد الطريقة  7

 وضوح االهداف

1 
يقوم المديري   تخصي  جاء م  وقت   للتاكد م  مد  ف   كل موكد لألهداف 

      الموضوعة



 

 

      تحدد ا دارة العليا ما الملتر  أ، ينجا م  قبل جمي  الموكلي  2

      تقوم ا دارة العليا  صياغة األهداف  صورة واضحة 3

      األهداف الرئيسة وال انوية واضحة لجمي  الموكلي  4

      الموكلو، مطلعو، على مد  ارتباة أدائ    تحقي  األهداف الرئيسة 5

      يشعر جمي  الموكلي   ا، أهداف   تتواف  م  أهداف المصرف العامة 7

6 
الموكلي  لدي   تصور كامل ع  توقعات االدارة لمستويات إنجاز األهداف 

      المرغو ة

 وضوح دور الموكلي 

      لدي   رغبات وأهداف مخط  ل ا مسبقاً  وضوح 1

      لدي   تقسي  للوقت  ش ل صحي  2

      يدرل الموكلي   ش ل واض  ما هي مسؤوليات   الوكيلية 3

      الموكلي   الضب  ما هو متوق  من   إنجازى في المصرفيدرل  4

5 
لدي   دعور واض   الصالحيات الممنوحة ل   م  خالل المنصب الوكيلي 

      لتس يل انجاز العمل

      يعرف الموكلي  ما ينبغي علي   القيام  ه 7

 وضوح استعمال الموارد

1 
مصارف أخر  م  أجل االرتقاء  لاعلية  سعى ا دارة العليا إلى إقامة تحاللات م 

      خدماته

      يوجد اهتمام  تخصي  الموارد المالية الالزمة م  أجل تقدي  أفضل الخدمات 2

      يت  العمل على إدارة البنى التحتية م  أجل تحسي  فاعلية الخدمات 3

4 
االنجاز وتقدي   تشج  ا دارة العليا استخدام الت نولوجيا الحدي ة لضما، سرعة

      أحس  الخدمات

      هنال اهتمام  است مار الموارد غير الملموسة م  اجل تحسي  األداء 5

 وضوح ال ي ل التنظيمي

      توجد خارةة مطبوعة توض  ال ي ل التنظيمي 1

      الجمي  يتب  انسيا ية السلطة والمسؤولية في ال ي ل التنظيمي  دقة 2

      الموكلي  يواصلو، إتباع التعليمات والقواني  الخاصة  العمل على نحو مستمر 3

4 
ال ي ل التنظيمي مصم  وفقاً ألس  التنظي  الالمركا،  حي  يسم  للموكلي  

      المشاركة في صن  القرار

 وضوح االدوار القيادية

      يتمت  المدراء  ادوار قيادية واضحة 1

      هنال عدد م  الموكلي  يمتل و، م ارات في قيادة فرم العمل 2



 

 

      هنال غياد واض  لدور القائد 3

      يوجد صراع على تولي المناصب ا دارية 4

      هنال  عض الموكلي  لدي   ناعة في ممارسة أدواراً قيادية 5

اليه المنظمة في المحافظة على الج ود واالجراءات الخاصة   ا  اقصى مستو  يم   ا، تصلهي  -المنظمات الريادية: -ثانياً:

 Shepherd et al,2010:61 . 

 اللقرة ت
مواف  

 تماما
 محايد مواف 

غير 

 مواف 

غير 

مواف  

 تماما

 االستقاللية

      ترغب ا دارة  من  االستقاللية   دف توسي  قاعدة اال ت ار 1

2 
تقوم الشركة  من  الصالحيات لألقسام والوحدات واألفراد العاملي  لتشجي  

 ا  داع واال ت ار

     

      تايد االستقاللية م  قدرة وحدات العمل على معرفة اللرل 3

4 
تعمل لشركة على استغالل نقاة القوة في كل وحدة عمل م  اجل الوصول إلى 

 الريادية

     

 اال داعية

      تبيل الشركة ج وداً متمياة لخل  اللرل الجديدة . 1

      تشج  الشركة اال داع م  خالل وسائل متنوعة 2

      تبت ر الشركة الحلول االست نائية للمشاكل الجديدة 3

      تعتمد الشركة مبدأ الم افاة والتحليا لدع  االف ار المبت رة 4

 االستباقية

      التنبؤ  رغبات واحتياجات الا ائ  المستقبليةتعمل الشركة على  1

      تحاول الشركة دخول ا اسوام جديدة ل  يدخل ا المنافسو، 2

      تطب  الشركة اللح  البي ي الدقي  الي، يلوم عمل المنافسي  3

      يم ل التل ير الدقي  والعمل االستباقي مج د الشركة لبلوغ النمو العالي 4

 المخاةرةتحمل 

      تتب  الشركة سياسات مغامرة لتحقي  التلوم على الشركات المنافسة 1

2 
تلضل الشركة العمل على اغتنام اللرل الجديدة حتى في حالة عدم التاكد م  

 النجاح او اللشل

     

      تعمل الشركة على اخي المخاةرة   دف زيادة حصت ا السوقية 3

4 
المخاةرة م  اجل الحصول على المياة التنافسية لتحقي  تعتمد الشركة عنصر 

 النمو

     

  


