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Abstract: 

The study aimed to measure and analyzes the impact of transformational leadership on strategic agility Qatari 

transportation sector during Qatar siege (2017-2019). The study population consisted of employees working in 

the upper management in the sector. The study considered the whole study population using the 

comprehensive survey method of the job titles (Minister, Undersecretsry of the ministry, CEO, deputy CEO, 

department manager). The study used a descriptive-analytical method. The questionnaire was used as a tool to 

collect data from the study sample and consisted of (35) items. The study concluded that there is a statistically 

significant impact at the level of significance (α≤0.05) of the transformational leadership and its dimensions 

combined with strategic agility and its dimensions (Strategic Sensitivity, Leadership Unity, and Resources 

fluidity) at Qatari transportation sector. The study recommended the need to enhance the level of 

transformational leadership in the researched organizations because of its impact on increasing the level of 

agility of these organizations and their response to environmental variables. 
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أثر القيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة االستراتيجية في قطاع 
 المواصالت القطري خالل حصار دولة قطر )9102-9102(

 
 

51/55/0202استالم البحث: 20/50/0202بول البحث:ق   

 :الملخص
قطاع المواصالت القطري خالل حصار دولة قطر هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر القيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة االستراتيجية في 

سلوب المسح الشامل أستخدام ، وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في اإلدارة العليا في هذا القطاع، وتم ا(7102 – 7102للفترة )
ستبانة كأداة للمسميات الوظيفية )وزير، وكيل وزارة، رئيس تنفيذي، نائب رئيس تنفيذي، مدير إدارة(. واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت اال

للقيادة  (α≤0.05)ئية عند مستوى معنوية ( فقرة. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصا53لجمع البيانات من عينة الدراسة وتكونت من )
ع المواصالت التحويلية بأبعادها مجتمعة في الرشاقة االستراتيجية بأبعادها )الحساسية االستراتيجية، وحدة القيادة، سيولة الموارد( مجتمعة في قطا

ة لما له من أثر في زيادة مستوى رشاقة هذه المنظمات القطري. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى القيادة التحويلية في المنظمات المبحوث
 واستجابتها للمتغيرات البيئية. 

 .المواصالت القطري القيادة التحويلية، الرشاقة االستراتيجية، قطاع :المفتاحّيةالكلمات 
 

 :المقدمة

يعتمد بقاء المنظمات واستمرارها في ظل بيئة األعمال الحالية 
على التعامل مع مختلف التغيرات الحاصلة في على جاهزيتها وقدرتها 

البيئة، ومن أهم الركائز التي تستند إليها المنظمات وجود قيادة ذات 
رؤية واضحة قادرة على التعامل مع معطيات االحداث واستيعابها 
واالستجابة لها بردود فعل سريعة ورشيقة، وخالل الحصار الذي 

( فإن الدولة كانت 0252-0252تعرضت له دولة قطر خالل الفترة )
بأمس الحاجة إلى وجود قيادة ذات نمط خاص يمكنها من تجاوز 
تبعات األزمة، والقيادة التحويلية أحد أنماط القيادة التي تؤثر في 
العاملين وتحفزهم نحو بذل المزيد من الجهود نحو تحقيق أهداف 

شاعة جو من الثقة، وتلعب الرشاقة االستراتيجية  دورًا هامًا المنظمة، وا 
في تعزيز استجابة المنظمة لهذه المتغيرات، وفي عالم اليوم انخفضت 
قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها، مما جعلها تتخذ توجًه آخر أال 
وهو إدخال الرشاقة االستراتيجية في عملياتها اإلدارية الداخلية، مما 

قدرة  جعلها تركز على تعزيز الرشاقة االستراتيجية من خالل دعم
المنظمة على تطوير قابلياتها ومهاراتها والمعرفة التي تمتلكها من أجل 
 تطوير خبراتها في ابداع وابتكار استراتيجيات كفيلة بتحقيق األهداف.

 

 مشكلة الدراسة:
، تم إغالق 6/0252منذ بداية حصار دولة قطر في شهر 

ستية الهامة الحدود البرية للدولة والتي تعد من خطوط االمدادات اللوج
والرئيسية، وتم التضييق وقطع خطوط المالحة البحرية مع الموانئ 
القريبة وخاصة من الدول المحاصرة، إضافة إلى غلق مساحات واسعة 
من المجال الجوي، مما أثر على حركة تزويد الدولة بكافة أنواع 
المستوردات، مما أثر على تكاليف هذه المستوردات، وأصبح لزامًا 

لدولة سلوك طرق بديلة لتأمين الوصول اآلمن للمستوردات على ا
والركاب بغض النظر عن طول المدة الالزمة لوصولها وكلفتها العالية 
مقارنة بالطرق التقليدية، وشكل مستوى الرشاقة االستراتيجية لقطاع 
المواصالت في قطر )من مطار جوي وموانئ بحرية( عالمة فارقة 

 حصار وتبعاته.مكنت الدولة من تحمل ال
وتعد القيادة التحويلية مطلبًا ملحًا لرفع مستوى األداء وتجاوز 
المصالح الذاتية لألفراد من أجل المصلحة العليا في أي منظمة، 
والمشاركة في اتخاذ إجراءات لزيادة الوعي بما هو مهم وصحيح، 
فالقيادة التحويلية تعمل على تحسين األداء لدى العاملين واقناع 

 غازي رسمي أبو قاعود محمد بن راضي راشد الهاجري
 كلية األقتصاد كلية األقتصاد

 مؤتةجامعة 

Mohdqatar4@gmail.com 
 جامعة مؤتة
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خرين للسعي في تحقيق مستوى أعلى من االنتاجية وتحقيق اآل
األهداف االستراتيجية للمنظمة، وتغيير أدوار اإلداريين والقياديين بما 

 ينعكس على المنظمة وعلى المجتمع ككل.
وتنطلق مشكلة الدراسة وفقًا لإلطار النظري والدراسات السابقة التي تم 

ت المبحوثة أال وهي: القيادة مسحها من غموض العالقة بين المتغيرا
التحويلية، والرشاقة االستراتيجية، تمثلت بنقص الدراسات التي تناولت 
المفهومين مجتمعين، وعلى الرغم من أن هناك عددًا من الدراسات 

على حد علم -التي تناولت المفاهيم كاًل على حدة، ولم تكن هناك 
الية مجتمعة وخاصة أي دراسة تناولت متغيرات الدراسة الح -الباحث

في البيئة القطرية لتبيان الدور الهام والحيوي الذي قام به هذا القطاع 
 في تجاوز الدولة لتبعات وآثار الحصار.

تتلخص في اإلجابة عن  على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة وبناءً 
الرشاقة قيادة التحويلية في تحقيق ثر الأما السؤال الرئيس التالي: 

 قطاع المواصالت القطري خالل حصار دولة قطرفي  االستراتيجية
 (؟7102-7102)

 سئلة الدراسة:أ
 ين التاليين: اإلجابة عن التساؤلتسعى الدراسة إلى 

 القيادة التحويليةتوافر تصورات المبحوثين لما مستوى  .5
)التأثير المثالي، التحفيز االلهامي، االستثارة بأبعادها 

 ؟قطاع المواصالت القطريفي  الفكرية، االعتبارات الفردية(

الرشاقة االستراتيجية توافر تصورات المبحوثين لما مستوى  .0
الحساسية االستراتيجية، وحدة القيادة، سيولة )بأبعادها 
 ؟قطاع المواصالت القطريفي الموارد( 

 أهداف الدراسة:
الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على أثر القيادة  تهدف

رشاقة االستراتيجية في قطاع المواصالت التحويلية في تحقيق ال
 القطري، ويتفرع من هذا الهدف مجموعة األهداف الفرعية التالية: 

التعرف إلى مدى توافر القيادة التحويلية بأبعادها وأهميتها  .5
لدى قطاع المواصالت القطري، وتوضيح المفاهيم المرتبطة 

 بها. 

أبعادها لدى التعرف إلى مدى توافر الرشاقة االستراتيجية ب .0
 قطاع المواصالت القطري، وتوضيح المفاهيم المرتبطة بها.

التوصل إلى جملة من النتائج التي يمكن تعميمها على  .3
المؤسسات، والجهات المعنية بقطاع المواصالت في دولة 

 لالستفادة منها في عمليات التحديث والتطوير. قطر،

 أهمية الدراسة:
 لي: تكمن أهمية هذه الدراسة فيما ي

بالقيادة للدراسات التي تهتم  اً الدراسة الحالية امتداد اعتبار .5
 .التحويلية والرشاقة االستراتيجية

، األعمال القطريةجديدة ضمن بيئة  الدراسة إضافةتعد  .0
تبين من خالل القطري، إذ  واصالتقطاع الموخاصة 

قلياًل من  أن هناك عدداً  ،مراجعة األدبيات اإلدارية السابقة
قيادة التحويلية في تحقيق أثر ال تناولتسات التي الدرا

 قطاع المواصالت القطري. في لرشاقة االستراتيجية،

 أنموذج الدراسة:
نموذج الدراسة موضحًا المتغيرات المكونة ( أُ 0ُيصور الشكل رقم )

 ، وكما يلي:للدراسة الحالية
 نموذج الدراسةأ (1الشكل رقم )

 
 :التاليةعتماد على الدراسات باالالباحث المصدر من إعداد 

 (99( )49( )32( )92( )43) :(القيادة التحويليةالمتغير المستقل ) -
 (91( )94( )32( )34) :(رشاقة االستراتيجية)ال التابعالمتغير  -

 التعريفات اإلجرائية 
يمكن تعريف القيادة التحويلية إجرائيًا بأنها القيادة التحويلية: 

يرات الرئيسية في مواقف وافتراضات أعضاء التغيعملية التأثير على 
وبناء االلتزام بمهمة المنظمات الفاعلة في قطاع المواصالت القطري 

، إذ أن القيادة التحويلية تؤثر في وأهدافها واستراتيجياتهاهذه المنظمات 
 كل المراحل في عملية اإلدارة االستراتيجية.

التأثير المثالي، )يلية تم اختيار أربعة أبعاد لتمثيل القيادة التحو 
وحسب  (التحفيز االلهامي، االستثارة الفكرية، االعتبارات الفردية

 : اآلتيةالتعريفات 
 :اإلحساس القوي يمكن تعريفها بأنها ذلك  التأثير المثالي

الذي يمتلكه قادة المنظمات العاملة في قطاع المواصالت 
الشعور ق خلعلى  م، وقدرتهاتهم العليا ورؤيتهابرسالة منظم
مما يمكنهم من كسب ، موظفيهمفي نفوس  زاز بالفخر واالعت

 ثقتهم وتأييدهم.
 :عملية تركيزويمكن تعريفها بأنها  التحفيز االلهامي 

على الموظفين العاملين في منظمات قطاع المواصالت 
بحب  اً شعور قادتهم مما يخلق لديهم تصرفات وسلوكيات 

 .والتطوري التحد
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 ويمكن تعريفها على أنها امتالك قادة  :االستثارة الفكرية
، موظفيهملقدرة على قيادة منظمات قطاع المواصالت ا

د لمواجهة على أهبة االستعدا اً غبة في جعلهم دائمالر و 
 المشكالت على اختالفها.

 :ويمكن تعريفها بأنها ذاك االهتمام الذي  االعتبار الفردي
 ماكهر ادو يوليه قادة منظمات قطاع المواصالت لموظفيهم 

منهم بطريقة واسلوب  مع كل همالفردية، وتعامل همالختالفات
 خاص يتناسب مع الموظف وشخصيته. 

ويمكن تعريفها أنها قدرة المنظمات العاملة في الرشاقة االستراتيجية: 
قطاع المواصالت على تحقيق نتائجها التي تطمح لها من جراء 

أدائها ويجعلها أكثر تطويرها لمواردها ومعارفها مما ينعكس على 
 رشاقة في بيئة عمل شديدة التقلب. 

 يوهلتمثيل الرشاقة االستراتيجية  تم اختيار ثالثة أبعاد
وحسب الحساسية االستراتيجية، وحدة القيادة، سيولة الموارد( )

 :اآلتيةالتعريفات 
 وتعني انفتاح المنظمات العاملة  :لحساسية االستراتيجيةا

ستشعارها للمعلومات، من خالل في قطاع المواصالت وا
 الحفاظ على عالقات متنوعة مع المنظمات األخرى.

 وتعني اتخاذ قيادات المنظمات العاملة في  :وحدة القيادة
قطاع المواصالت قراراتها بشكل جماعي، وهو ما يعني 

 تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الفردية.
 املة في قطاع وتعني القدرة المنظمات الع :سيولة الموارد

المواصالت القطري على نقل وتحريك مواردها المختلفة بقدر 
 كافي من المرونة حسب الحاجة لذلك.

 :الدراسة اتفرضي
ال يوجد أثر مهم للقيادة التحويلية في  :Ho1الفرضية الرئيسية األولى 

ووحدة  تحقيق الرشاقة االستراتيجية بأبعادها )الحساسية االستراتيجية،
وسيولة الموارد( مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين العاملين  القيادة،

عند مستوى داللة في قطاع المواصالت القطري في اإلدارة العليا 
(0.05 ≥ α) ، وللتحقق من تأثير كل ُبعد من أبعاد القيادة التحويلية

قطاع في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية لدى العاملين في اإلدارة العليا لل
، فقد تم تجزئة الفرضية الرئيسة األولى إلى أربع القطريالمواصالت 

 فرضيات فرعية، وكما يلي:
  الفرضية الفرعية األولىHo1.1: تأثير لال يوجد أثر مهم ل

المثالي في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية 
ووحدة القيادة، وسيولة الموارد( مجتمعة بحسب  االستراتيجية،
قطاع المواصالت حوثين العاملين في اإلدارة العليا للتصورات المب

 (.α ≤ 1.13عند مستوى داللة ) القطري

  الفرضية الفرعية الثانيةHo1.2:  لتحفيز لال يوجد أثر مهم
اإللهامي في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية 

ووحدة القيادة، وسيولة الموارد( مجتمعة بحسب  االستراتيجية،
قطاع المواصالت صورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا للت

 (.α ≤ 1.13عند مستوى داللة ) القطري
  الفرضية الفرعية الثالثةHo1.3:  ال يوجد أثر مهم اإلستشارة

الفكرية في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية 
معة بحسب الموارد مجت وسيولة القيادة، االستراتيجية، ووحدة

قطاع المواصالت تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا لل
 (.α ≤ 1.13عند مستوى داللة ) القطري

  الفرضية الفرعية الرابعةHo1.4:  ال يوجد أثر مهم اإلعتبار
الفردي في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية 

وارد( مجتمعة بحسب ووحدة القيادة، وسيولة الم االستراتيجية،
قطاع المواصالت تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا لل

 (.α ≤ 1.13عند مستوى داللة ) القطري

 :محددات الدراسة
  الدراسات الرابطة بين متغيرات الدراسة الحالية مجتمعةشح، 

على حد علم الباحث، وهو ما شكل صعوبة في البحث بين 
 ها بنتائج الدراسة الحالية.متغيرات الدراسة، وربط

  قطاع المواصالت القطريعدم وجود أقسام متخصصة في 
ليتم االستعانة بها تسهياًل  ،في مجال الدراسات واألبحاث

 لعملية جمع البيانات.

 اإلطــار النظري والدراسات السابقة
 القيادة التحويلية: 

 أساساً  واعتبرت 0221في عام ظهر مصطلح القيادة التحويلية 
للتمييز ما بين اإلدارة والقيادة، وأشار إلى أن القيادة التحويلية تسعى 
إلى النهوض بمشاعر العاملين، وتعد القيادة المحرك الرئيس 
لممارسات واستراتيجيات المنظمة، ونجاح أي منظمة يعتمد بشكل 
أساسي على قيادتها وقدرتها على إدارة المنظمة، وتعبر القيادة عن 

المنظمة على التأثير باألفراد وكيفية حثهم على انجاز قدرة إدارة 
 .(55( األعمال المطلوبة منهم

وتعد القيادة التحويلية أحد االنماط القيادية الحديثة التي تقوم 
على تحفيز العاملين وتشجيعهم على االنجاز وتفضيل المصلحة 

الية العامة على المصلحة الشخصية، وتتميز القيادة التحويلية بقدرة ع
على التغيير وينعكس على على جميع ممارسات المنظمة وتعزز مدى 

 .(3)ثقة العاملين في المنظمة وتعزز وتطور اإلبداع واالبتكار 
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راٍء آعدد من تعريفات القيادة التحويلية وفق كن تحديد ويم
الباحثين، والكتَّاب ووجهات نظرهم، في مجال اإلدارة اإلستراتيجّية، كما 

 (:0رقم )في الجدول 

 تعريفات القيادة التحويليةل(1جدول رقم )

 التعريف المؤلف

(3) 
القيادة القادرة على الرفع من شعور العاملين وااليحاء لهم للقيام بأفضل ما  

 يمكن من جهود ملصلحة املنظمة.

 

(11) 

القيادة التي تؤدي إلى نجاح املنظمة من خالل التأثير على سلوك التابعين من 

حداث القائد لتغيرات في أدائهم وحثهم على زيادة والئهم وانتمائهم خالل ا

 للمصلحة العامة للمنظمة وتفضيلهم

(84) 
القدرة على قيادة العاملين من خالل تحفيزهم وتشجيعهم وإلهامهم لتحقيق 

 أهداف املنظمة

(03) 
م القيادة القادرة على تحفيز والهام العاملين ومساعدتهم في تتنمية قدراته

 
 
 ومهاراتهم لتحقيق أهداف املنظمة وتطلعاتهم معا

(7) 

 صهي قيادة استراتيجية، وتعتبر اهم النماذج الحديثة للقيادة، وهي من طراز خا

 تأخذ

 ئم ضغوط البيئة الداخليةال على عاتقها عملية التغيير والتحويل بالشكل الذي ي

 عادها الكمية والنوعيةوالخارجية املتغيرة وبما يؤمن تحقيق اهداف املنظمة باب

 والزمنية املحددة

)11( 
القيادي الذي يوضح مدى تأثير القائد في املرؤوسين من حيث  طذلك النم

 .هداف املنظمةأتحفيزهم والهامهم ودفعهم نحو اتقان العمل بما ينسجم و 

(16) 
تباع من اجل تجاوز املصلحة الشخصية على حساب العملية قائمة على تحفيز ا

 .الجماعة او املنظمةمصالح 

 المصدر: من إعداد الباحث باالستناد إلى المصادر أعاله.
ومن خالل التعريفات أعاله نجد أن أغلب التعريفات اتفقت 
على أن القيادة التحويلية تمثل أحد نماذج القيادة التحويلية وتعمل على 
التأثير في الرمؤوسين ودفعهم نحو تحليل المصلحة العليا ونبذ 

 الحهم الشخصية وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة. مص
بأنها نمط قيادي يوضح  وتعرف هذه الدراسة القيادة التحويلية

تحقيق المصلحة حفيزهم ودفعهم نحو وت همدى تأثير القائد في مرؤوسي
 .العليا للمنظمة وتحقيق أهدافها االستراتيجية

 أهمية القيادة التحويلية 
ويلية في قدرتهاعلى االستجابة والتكيف تكمن اهمية القيادة التح

جراء ما يلزم من تغييرات وتحوالت في سبيل ذلك  مع متغيرات البيئة وا 
وبما يمكنها من تجاوز الحالة الراهنة، وتعمل القيادة التحويلية على 

 .(70) تعزيز قدرة المنظمة التنافسية
هام وتكتيب القيادة التحويلية أهميتها في المنظمة من خالل الم

والوظائف التي تؤديها والتي تركز على رفع مستوى آداء المنظمة 
وتمكنها من زيادة نسبة رضا عمالئها ووالئهم والمحافظة عليها، وتعمل 

 .(5)على إشاعة جو من الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين 
 وظائف أهم وظائف القائد التحويلي في المنظمة وهي ما يلي

(01) : 

يير، إذ يدرك القائد التحويلي الحاجة إدراك الحاجة للتغ .0
للتغيير ومن خالل جاذبيته وشخصيته االلهامية قادر على 

 اقناع األفراد والجماعات في المنظمة بضرورة التغيير.
صياغة الرؤية والرسالة: القائد التحويلي يشجع العاملين في  .7

المنظمة لتبني وااللتزام برؤيته المستقبلية الممكنة والمرغوب 
 ها.في

اختيار نموذج التغيير المستقبلي: يختار القائد التحويلي  .5
نموذج التغيير المالئم لمنظمته من بين النماذج الفكرية 

 المتاحة.
تعبئة االلتزام من خالل ثقافة المنظمة: اهم ما يجب أن  .4

يتصدى له القائد التحويلي هو إعادة تشكيل ثقافة المنظمة 
 ة. االلتزام بالرؤية الجديد ةلتعبئ

 أبعاد القيادة التحويلية: 
يعبر التأثير المثالي عن السلوكيات التي . التأثير المثالي: 0

يمارسها القائد والتي يعمل من خاللها على تعزيز ثقة العاملين وجعلهم 
القائد  مفخورين بالعمل معه ومشاركته تحقيق أهداف المنظمة، ويستخد

ملين لتحقيق أهداف المنظمة التحويلي سلطته وقدرته للتأثير على العا
 .(2)وطموحاتهم 
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ويعبر التأثير المثالي عن قدرة القائد التحويلي على تشكيل يمتاز بالثقة 
من قبل العاملين، ليتمكن القائد من التأثير فيهم لتحقيق اهداف 

 .(71)المنظمة وغاياتها 
ويعكس القائد التحويلي صورة مثالية أمام أفراد المنظمة من 

وكياته وأفكاره وعاداته التي يستثير من خاللها مشاعر خالل سل
 التابعين لديه ليكون قدوة ومثااًل إيجابيًا لهم.

يتجسد التحفيز الهامي من خالل بث البعد الثاني: التحفيز االلهامي: 
القائد روح الحماس لى العاملين لديه وبما يعزز من عزيمتهم وبما 

 .(6)يمكن من تحقيق أهدافها وغاياتها 
ويعمل القائد التحويلي على الهام األفراد وتعزيز روح الحماس لديهم 
تاحة المجال أمامهم للمشاركة في صياغة رؤية وسالة المنظمة،  وا 
ويركز القائد على تشجيع العاملين على الجماعية في العمل وتوجيه 

 .(9)جهودهم نحو االنجاز وااليمان وااللتزام برؤية المنظمة 

وتعني االستثارة الفكرية قدرة القائد : االستثارة الفكرية: البعد الثالث
التحويلي على استثارة مشاعر العاملين لديه لبذل المزيد من الجهود 
للوصول إلى االبداع واالبتكار، ودفعهم إلى مواجهة المشاكل والعقبات 

 .(81)التي تواجههم في بيئة العمل والبحث عن حلول مناسبة لها 
إلى االستثارة الفكرية على أنها دفع العاملين وتوجيههم يمكن النظر  

لتقديم المقترحات والحلول في بيئة العمل لحل المشكالت وتطوير سير 
العمل، ويتجلى دور القائد التحويلي في مشاركة العاملين وتشجيعهم 
على تقديم اقتراحاتهم واستثارة الجوانب العاطفية لديهم لتمكينهم من 

 .(02)المرغوب بها  تحقيق النتائج
يمنح القائد التحويلي االنتباه  االعتبارات الفردية:: البعد الرابع

واالهتمام لمرؤوسيه ويتعامل مع كل منهم بطريقة خاصة ويقدم النصح 
، ويعبر االعتبار الفردي عن توجه القائد التحويلي نحو (81)والمشورة 

ورة لهم مع مراعاته مرؤوسيه وتفهمه الحتياجاتهم وتقديمه النصح والمش
، وتعمل االعتبارات الفردية على الدخول (99)للفروق الفردية فيما بينهم 

إلى أعماق كل فرد لمعرفة قدراته ومهاراته التي يتميز بها للوصول إلى 
كيفية بناء جسور الثقة والتواصل ما بين القائد ومرؤوسيه النجاز 

 .(18)تطلعاتها المهام والنشاطات التي تحقق أهداف المنظمة و 

 مفهوم الرشاقة االستراتيجية
من الباحثين في  (0220)ظهر مفهوم الرشاقة اإلستراتيجّية في عام 

احتياجات مرن، لتلبية التصنيع ال مصف نظي ، والذيجامعة )لي هاي(
لمتطلبات االستجابة  المنظمة من يمِكنالذي ، بسرعة المتغيرة األسواق
تتناسب ناسب؛ لتقديم منتجات العمالء في الوقت الم ورغبات

 .(11)وتشبع رغباتهم  ،ومتطلباتهم
من الممارسات مجموعة إلى أن الرشاقة االستراتيجية تمثل  (30)وأشار 

في  والسريع التي تمكن المنظمة من التكيف المستمر ةاالستراتيجي
 أعمالها مع الظروف المتغيرة في البيئة الخارجية.

القدرات التي تمكن تلك  تراتيجية هيأن الرشاقة األس (52)وبّين 
المنظمة من تحديد الفرص والتهديدات الموجودة في بيئة األعمال 

عطاء استجابة سريعة من خالل إعادة  وناتجة عن التحليل البيئي، وا 
هيكلة المواردها والعملياتها لتتناسب مع التغيرات الحاصلة، وبأن 

ين هما سرعة االستجابة الرشاقة االسترتيجية كمفهوم يتألف من مكون
 .والحساسية

راٍء آويمكن تحديد عدد من تعريفات الرشاقة اإلستراتيجّية وفق 
الباحثين، والكتَّاب ووجهات نظرهم، في مجال اإلدارة اإلستراتيجّية، كما 

 (: 7في الجدول رقم )
 تعريفات الرشاقة اإلستراتيجّية (2جدول رقم )

 التعريف المؤلف

(68) 

ة على التكيف مع العوامل قدرة املنظم

املتغيرة في البيئية، من خالل استعدادها 

املسبق إلحداث التغيير والتطوير الالزم مع 

 االستفادة من الفرص املتاحة.

)22( 

العملية الحالية التي تقوم بها املنظمة 

ملواجهة التغيير بشكل استباقي واألستغالل 

 سريع للفرص مما يكسبها ميزة تنافسية.

(2) 

القدرة على األستمرار والتكيف في الوقت 

املناسب بالتوجه اإلستراتيجي في األعمالها 

 .مع الظروف البيئية املتغيرة

(1) 

قدرة املنظمات على االستجابة السريعة 

للمتغيرات املفاجئة في بيئة عملها والتي 

مة لتعديل وتطوير ز تكسبها املرونة الال 

 .أهدافها

)63( 

، واالستجابة، والكفاءة، السرعة، واملرونة

في التعامل مع متغيرات البيئة الخارجية؛ 

من خالل تكامل موارد املنظمة، وتطبيقها 

للمعرفة، التي تمتلكها في خلق منتجات تلبي 

احتياجات العمالء في بيئة أعمال متقلبة، 

 بشكل مستمر. 

)60( 

؛ تعديل نموذج أعمالهامنظمة لحافز لل

، في يمكن التنبؤ بها مع تغييرات ال ليتالءم 

 املتغيرة باستمرار. بيئة األعمال

)54( 

االستجابة للتغيرات الغير متوقعة من خالل 

تحليل البيئة واإلستفادة من نقاط القوة 

والفرص، والتنبؤ باملستقبل الستثمار 

 الفرص، وتحقيق أهداف املنظمة.

 أعاله.املصدر: من إعداد الباحث باالستناد إلى املصادر املبينة 

على الرغم من اختالف الكّتاب والباحثين في مجال اإلدارة، حول 
تحديد مفهوم محدد للرشاقة اإلستراتيجّية، إال أن هناك اتفاقًا كبيرًا، بأن 

المتوقعة وغير األحداث على قراءة الرشاقة تمثل قدرة المنظمة 
 على االستجابة، وتمثل قدرتها المتوقعة البيئة المحيطة بالمنظمة

على اغتنام المنظمة قدرة ، و أكثر من المنافسينبفاعلية وبسرعة 
  .الفرص المتاحة
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بقدرة المنظمة على للمنظمة وتعرف هذه الدراسة الرشاقة اإلستراتيجّية 
تطوير عملياتها واعادة تشكيل مواردها لتقدم خدمات ومنتجات جديدة 

ال بل ومتنوعة، وذلك لمواكبة التغيرات الحاصلة في بيئة األعم
 واستباقها لتحقيق االهداف المتوخاه من توجهها اإلستراتيجي.

 الرشاقة االستراتيجيةأهمية 
أهمية الرشاقة اإلستراتيجية في العديد من الباحثين والدارسين على كد أ

اقتصاد عالمي للبقاء والمنافسة في ، ة العالمية الحديثةفي الصناع
قدرة ة االستراتيجية بتطويرها لوتكمن أهمية الرشاق، يتسم بالديناميكية

للتوجه تطوير استجابة المنظمة على التكيف بشكل مستمر و  المنظمة
 .االستراتيجيالمنظمة 

أفضل طريقة  على أهمية الرشاقة االستراتيجية على أنها (61)وأكد 
لكي تكون المنظمة رشيقة، يجب أن و  ،للمنافسة والبقاء في السوق
 .توقعة في بيئة العملتتكيف مع التغيرات غير الم

 تهاعلى تلبياالستراتيجية  تبني المنظمة لمفهوم الرشاقة تساعدو 
بسرعة، وزيادة رضاهم، وتقليل المهام التي  ئهاحتياجات عمالال

 .(60)التضيف قيمة، وزيادة القدرة التنافسية للمنظمة 
 :(89) يمكن تلخيص أهمية الرشاقة االستراتيجية في النقاط التاليةو 
 .مل على تعزيز قدرة المنظماتالع .8
ستراتيجية للمنظمة في مواجهة المنافسة حتياجات االتلبية اال .1

 .الشديدة
على التمتع بالمرونة الالزمة في مواجهة المنظمة قدرة تعزيز  .4

 .التطورات الجديدة والسريعة في بيئة المنظمة

 أبعاد الرشاقة االستراتيجية
 البعد األول: الحساسية اإلستراتيجّية

بشكل  في البيئة الخارجية اتعلى تحديد التغير  مةقدرة المنظ وتمثل
، من خالل استشراف متكاملة عن مستقبلها ؛ لتكوين رؤيةمستمر

نشاء عالقاو أكبر قدر ممكن من المعلومات؛  وجمع وتحليلالمستقبل،  ، تا 
دامتهاوالمحافظة األشخاص والمنظمات مع مجموعة متنوعة من   عليها وا 

داف المنظمة، والتعامل مع عوامل البيئة الخارجية المتسمة لتحقيق أه
باالضطراب، وحاالت عدم التأكد البيئي التي تؤثر على المنظمة، 

الفرص والتهديدات التي  روتوجهاتها اإلستراتيجّية، مع األخذ باالعتبا
تفرضها عوامل البيئة الخارجية، فالحساسية اإلستراتيجّية هي طريقة تسمح 

 . (00)بفهم جيد على حد تعبير استباق التغيرات المستقبلية لبيئتها للمنظمة 
ستراتيجية االنفتاح على أكبر قدر ممكن من وتعني الحساسية اال

المعلومات والذكاء واالبتكارات من خالل إنشاء والحفاظ على العالقات مع 
 .(01)مجموعة متنوعة من األشخاص والمنظمات المختلفة 

  ي:وه رئيسية ساسية اإلستراتيجية ترتكز على ثالث قواعدن الحأ (48) ويرى

 مل على عنصرينتتشو  عمليات اإلستراتيجية المفتوحة .8
في  صحاب المصلحةأمع الوثيق التعاون االستراتيجي  وهما،

 .المنظمة والخبرات العملية المتداخلة بين أفردها
التنوع بما يضمن الحوار الداخلي المفتوح ألفراد المنظمة، و  .0

 .المعرفي لهم
تحقيق يمكن المنظمة من الذي و اليقظة اإلستراتيجية  .1

 توجهها االستراتيجي.

 البعد الثاني: وحدة القيادة 
يعتبر االلتزام الجماعي أمرًا ضروريًا لتحقيق الرشاقة اإلستراتيجية 

من خالل اتخاذ القرارات المتكاملة مع فريق اإلدارة، ويكون 
رة ناتج عن قيادة جميع أعضاء النجاح الجماعي لفريق اإلدا

الفريق للمنظمة بداًل من وجود قرارات فردية، وتتسم القرارات 
الجماعية بكونها أقل خطًأ وأكثر موثوقية إذا ماقورنت بالقرارات 

 (.91الفردية )
( وحدة القيادة، بأنها قدرة فريق العمل على المشاركة 01وعرف )

، وتحمل المسؤوليات، الفاعلة في حّل مشكالت العمل، وتطويره
والقدرة على اتخاذ قرارات بالسرعة المطلوبة، مع التركيز على 

دارتها، وتنميتها، في  عدادها، وا  تكامل عمليات الموارد البشرية، وا 
منظومة متجانسٍة، تعكس االهتمامات اإلستراتيجّية، لمنظمة 

 األعمال، ومتطلبات تطويرها.
شاركة الفاعلة لفريق عمل ( وحدة القيادة بأنها الم11وعّرف )

المنظمة في إيجاد حل لمشكالت العمل، وتطويره، والقدرة على 
اتخاذ قرارات تتسم بالسرعة والجرأة، تعكس التوجهات اإلستراتيجية 
للمنظمة، وبأن هنالك عدد من المتطلبات األساسية لتحقيق لوحدة 

 القيادة وهي: 
الجرأة، خاصة في على القرارات المتخذة أن تتسم بالسرعة و  .8

 بيئات األعمال الحالية.
تصميم أنظمة بيئية جديدة، وتطويرها، ونماذج أعمال  .0

إبداعية، لشحذ طاقات األفراد الفكرية واإلبداعية، وتمكينهم من 
تطبيقها، وتوظيف خبراتهم المتراكمة ومعارفهم في أعمالهم 

 اليومية.
ت تنمية الموارد إبراز فعالية وحدة القيادة؛ من خالل عمليا .1

دارتها في منظومة متجانسة.  البشرية، وا 
تسهيل وتحسين اتخاذ القرارات الجماعية، إْذ إنَّ شخصًا  .4

واحدًا ال يتخذ القرارات لوحده، بل يلتزم الفريق كاماًل بإتخاذ 
 القرارات. 
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 البعد الثالث: سيولة الموارد 
واردها بسهولة تمثل سيولة الموارد قدرة المنظمة على التحكم بم

ونقلها وتحويلها من مكان إلى آخر عند الحاجة، وبما يحقق 
 (.01توجهها االستراتيجي )

وتعكس قدرة المنظمة العالية على إدارة الموارد المطلوبة وتوفيرها 
من اجل انجاز مهامها وتقديم خدماتها ومنتجاتها، إذ أنها تمثل 

عة وكفاءة عالية قدرة المنظمة على زيادة وتحويل الموارد بسر 
 (.80للوفاء بمتطلباتها والتزاماتها دون تكبد خسائر مرتفعة )

( بأنها قدرة المنظمة على االستجابة االستراتيجية، 99وعّرفها )
من خالل إعادة تشكيل مواردها وعملياتها بدقة وبسرعة للتفاعل 

 أو االستجابة لمتطلبات بيئة األعمال.
سيًا للرشاقة االستراتيجية، فمن دونها وتعد سيولة الموارد أمرًا أسا

تظل األبعاد األخرى للرشاقة االستراتيجية كالحساسية 
اإلستراتيجّية، ووحدة القيادة، بال فائدة في الوصول وتحقيق 

 (.18الرشاقة اإلستراتيجّية )
( أن سيولة الموارد تمثل القدرة المنظمة على تحريك 80وبّيَن )

فيها لالستفادة من الفرص الحالية  وتحويل رأس المال واألشخاص
واستثمارها، بما يمكن المنظمة من االستجابة بشكل أسرع وأكثر 
كفاءة وفاعلية للفرص المتاحة، األمر غالذي يعزز قدرتها على 

تحقيق النتائج واألهداف المرغوبة، مع ضبطها لقواعد تخصيص 
 المواردها.

ها على المدخالت، وتكمن أهمية سيولة الموارد بإرتباطها وتركيز 
دارتها، باإلضافة  نظًرا للحاجة إلى فهم موارد وأصول المنظمة وا 

إلى النظام المفتوح يستوجب من المنظمة ان تكون على علم 
بجميع التأثيرات المحتملة، مع تأمين الوصول المرن للموارد 

 (.40الخارجية من خالل سلسلة التوريد )

 الدراسات السابقة:
 العربية الدراسات باللغة

( بعنوان: القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام بجامعة 89دراسة )
 الجزائر –محمد الصديق بن يحيى 

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر القيادة التحويلية لدى 
رؤساء األقسام بجامعة محمد الصديق، الجزائر من وجهة نظر 

ج الوصفي أعضاء هيئة التدريس، واستخدم الباحث المنه
التحليلي، وتم تصميم استبانة خاصة بالدراسة من مجتمع أعضاء 

الهيئة التدريسية، وتوصلت الدراسة إلى توافر القيادة التحويلية 
لدى أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة، وجاء بعد الدافعية 
االلهامية في المرتبة األولى من حيث األهمية، وأوصت الدراسة 

صر القيادة التحويلية ضمن معايير انتقاء بضرورة إدراج عنا
 رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعة.

( بعنوان: أثر الرشاقة اإلستراتيجية على السمعة 80دراسة )
 الجامعية في الجامعات الخاصة األردنية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الرشاقة اإلستراتيجية على 
ألردنية، واعتمدت الدراسة على السمعة الجامعية، في الجامعات ا

المنهج الوصفي التحليل، وتم إعداد استبانة خاصة لهذه الغاية؛ 
لجمع البيانات من مجتمع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
األردنية، وتم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة، مكّونة من 

( عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة، 92)
دم الباحث األسلوب االحصائي الوصفي االستداللي، وقد واستخ

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرًا ذو داللة احصائية للرشاقة 
اإلستراتيجية في سمعة الجامعة، وأوصت الدراسة بضرورة وجود 
ثقافة تنظيمية، تسهم في نمو مفهوم الرشاقة اإلستراتيجية، ومدى 

ز الرشاقة اإلستراتيجية من تأثيرها على سمعة الجامعة، وتعزي
خالل انسجام األهداف بين طبيعة الخدمات المقدمة، وخصائص 

 الجامعة.
( بعنوان: تعزيز أبعاد راس المال االجتماعي من خالل 6دراسة )

قدرات الرشاقة االستراتيجية المنظمات األعمال المعاصرة دراسة 
لية في استطالعية آلراء من العاملين في معامل األلبسة الرجا

 النجف.
هدفت الدراسة إلى إيجاد أثر قدرات الرشاقة االستراتيجية في 

تعزيز أبعاد رأس المال االجتماعي في معامل األلبسة الرجالية 
في النجف، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خالل 

استبانة  812أداة االستبانة كأسلوب لجمع البيانات إذ تم توزيع 
ة العشوائية البسيطة، وتوصلت الدراسة إلى وجود بأسلوب العين

عالقة أثر ذو داللة إحصائية ما بين الرشاقة االستراتيجية ورأس 
المال االجتماعي لألفراد العاملين في معامل األلبسة الرجالية في 
النجف، وأوصت الدراسة بضرورة ترشيق العمليات الزائدة وفق 

داف خاصة في المعامل، استراتيجيات مبنية وفق الرؤية واأله
وتحسين مستوى العالقات العامة في البيئتين الداخلية والخارجية 

 في معامل األلبسة الرجالية في النجف.
( بعنوان: دور الرشاقة االستراتيجية في تحقيق التفوق 81دراسة )

 التنظيمي: بحث ميداني لعينة من الكليات االهلية في العراق.
تأثير وعالقة الرشاقة االستراتيجية  هدفت الدراسة إلى تشخيص

بأبعادها )الحساسية االستراتيجية، االلتزام الجماعي، المقدرات 
الجوهرية( في التفوق التنظيمي بأبعاده )المشاركة، العمليات، 
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الموارد( في الكليات األهلية العراقية، واعتمدت الدراسة على 
ة كأسلوب لجمع المنهج الوصفي التحليلي، من خالل أداة االستبان

البينات لتحقيق الهدف من الدراسة، إذ تم توزيع االستبانة بأسلوب 
من العاملين في  99العينة العشوائية البسيطة، واشتملت على 

اإلدارات العليا والوسطى لتلك الكليات، وتوصلت الدراسة إلى 
وجود عالقة ارتباط طردية بين أبعاد الرشاقة االستراتيجية وبين 

التنظيمي، وأن الحساسية االستراتيجية والمقدرات الجوهرية التفوق 
يؤثران في تحقيق التفوق التنظيمي، وأوصت الدراسة بضرورة 

االهتمام ببعد االلتزام الجماعي في الرشاقة االستراتيجية؛ لما له 
 من دور في التأثير على أبعاد التفوق التنظيمي.

ية بممارسة المنظمـة بعنوان: عالقة القيادة التحويل (8)دراسة 
المتعلمـة فـي جامعتي الخليل وبولتيكنك فلسطين من وجهة نظر 

 األكاديميين فيها
العالقة بين مفهوم القيادة التحويلية وممارسة إلى اختبار الدراسة هدفت 

المنظمة المتعلمة في جـامعتي الخليل وبولتيكنك فلسطين من وجهة 
اسة علـى المـنهج الوصفي اعتمدت الدر ، و نظر األكاديميين فيها

وتشكل  لغايات جمع البيانات، ةوقام الباحث بتطوير استبان ،التحليلي
مجتمع الدراسة من جميع األكاديميين فـي الجـامعتين المبحـوثتين 

وتم اختيار عينه عشوائية من ضمن  أكاديمياً ( 109)والبالغ عددهم 
القيادة  دراسة إلى انًا، وتوصلت الأكاديمي( 812)مجتمع الدراسـة بلـغ 

عالية من وجهة يتم ممارستهما بدرجة التحويلية والمنظمة المتعلمة 
أوصت الباحثة بأنه علـى المـوظفين األكاديميين و  نظر أفراد الدراسة،

في كال الجامعتين العمل على استثمار األخطاء التي تقع ضمن العمل 
 .والمعيقات واالستفادة منها وتطوير خطط لتجنب وقوع المشكالت

بعنوان: دور القيادة التحويلية في تحقيق االلتزام التنظيمي  (8)دراسة 
 لدى العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات األردنية

لتعرف إلى مدى إسهام القيادة التحويلية بأبعادها إلى اهدفت الدراسة 
ارة الفكرية، الملهم، واالستث المثالي للقيادة، والتحفيز المختلفة )التأثير

تحقيق االلتزام التنظيمي لدى العاملين في دائرة  الفردي( فيواالعتبار 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ضريبة الدخل والمبيعات،

خاصة بالدراسة تم توزيعها على مجتمع العاملين  ةصميم استبانوتم ت
راسة إلى وتوصلت الد اإلشرافية في الدائرة،في الوظائف القيادية و 

مجموعة من النتائج من أبرزها أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
المثالي  المختلفة )التأثيرالقيادة التحويلية بأبعادها  تتميز باستخدام نمط

، الفردي(للقيادة، والتحفيز الملهم، واالستثارة الفكرية، واالعتبار 
ذين لديهم سمات بتبني العاملين الدائرة وأوصت الدراسة بضرورة قيام ال

قيادية، واألخذ بعين االعتبار عند اختيار وتعيين القيادات الجديدة، 
 .خصائص القيادية التحويلية المختلفة فيهم توافر

 

 الدراسات باللغة االنجليزية
 :بعنوان (03)دراسة 

The relationships among transformational 
leadership, sustainable leadership, lean 
manufacturing and sustainability performance in 
thai smes manufacturing industry 

العالقة بين القيادة التحويلية والقيادة المستدامة والصناعات الرشيقة 
 واألداء المـستدام فـي شركات التصنيع التايلندية

يـادة هدفت الدراسة إلى مناقشة العالقة مابين القيـادة التحويليـة والق
المـستدامة واألداء المستدام في الصناعات الخفيفـة ضـمن الـشركات 

ولغايات تحقيق تطلعات  الـصناعية المتوسـطة والـصغيرة فـي تايالند،
الدراسة تم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحـث 
بتصميم استبانه وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة وتشكل مجتمع 

راسة مـن كبـار المـدراء ومدراء اإلدارة المتوسطة في جميع شركات الد
التصنيع الصغيرة والمتوسطة في تايالند وتـم اخـذ عينة الدراسة من 

مدير من مـدراء اإلدارة  (991شركة تصنيع وبلغ حجم العينة ) (114)
أن الشركات المبحوثة تحتاج ، وتوصلت الدراسة إلى العليـا والمتوسطة

اهتمـام كبيـر فـي عمليات اإلنتاج والتصنيع تهتم في نموذج القيادة إلـى 
أن القيادة التحويلية لها اثـر كبيـر فـي تحـسين أداء العاملين بالتحويلية و 

وتحفيزهم وحثهم على اإلنتاج وهذا ما ينعكس على نتائج األداء المالي 
عي، وأوصت لهـذه الـشركات وتعزيز األداء التشغيلي والمالي واالجتما

الشركات تأهيل المدراء وزيادة معرفتهم حول  بوجوب قيامالدراسة 
أساليب القيادة الناجحة وحول أساليب القيادة التحويلية والقيـادة 
المـستدامة لضمان رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية التي تمارساه 

 تالشركا
 دراسة )32( بعنوان:

The role of job crafting and knowledge sharing on 
the effect of transformational leadership on 
innovative work behavior. 
دور صناعة الوظيفة وتشاركية المعرفة في تأثير القيـادة التحويليـة 

 علـى سـلوك العمـل االبتكاري في العمل
دفت الدراسة إلى تحديد اثر القيادة التحويلية على السلوك االبتكاري ه

لين من خـالل صناعة وتصميم الوظائف التي يعملون بها للعام
باإلضافة إلى استكشاف األثـر الوسـيط لمـشاركة المعرفة بين القيادة 
التحويلية والسلوك االبتكاري لألفراد العاملين ولغايات تحقيق أهداف 
الدراسة تم تصميم استبانه لغايات جمع البيانات الالزمة وقد تم تطبيق 

ى العاملين فـي مجـال الفنادق في باكستان حيث تم تقسيم الدراسة عل
علـى العاملين  ةعينه الدراسة إلى جزئيين، الجزء األول توزيع استبان

من الموظفين والجزء الثاني  (109في الفنادق وقد بلغ حجم العينة )
، وتوصلت الدراسة مـن الوظائف اإلشرافية في هذه الفنادق (806بلـغ )

ك االبتكاري لدى األفراد العاملين يرتبط ارتباط وثيـق في إلى أن السلو 
استخدام أسلوب القيادة التحويلية لدى المدراء والقادة في المنظمة وهو 
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مـن أكثـر أسـاليب وأنماط القيادة المستخدمة لدى اإلشرافيين في الفنادق 
في باكستان، كما بينت النتـائج أن هنالـك دور وسيط لمشاركة المعرفة 
في األثر المتحقق من أسلوب القيـادة التحويليـة علـى الـسلوك االبتكاري 

أوصت الدراسة في ضوء النتائج انه من الضروري و  .لدى العاملين
على الفنادق المبحوثة التركيز علـى القادة لكي يصبحوا أكثر ممارسة 
ألساليب القيادة التحويلية كما انه من المهم تدريب بشكل اكبـر 

وا أكثر تشاركيه مع األفراد العاملين ويعزز من جوانب االستثارة ليصبح
 .الفكرية لديهم

 دراسة (32( بعنوان:
Determinants of innovation capability: The roles of 
transformational leadership, knowledge sharing 
and perceived organizational support. 

ار: دور القيادة التحويلية ومشاركة المعرفة محددات القدرة على االبتك
 والدعم المنظمي الملموس

دفت الدراسة إلى قياس مدى قدرة القيادة التحويلية بإبعادها في تعزيز ه
جانـب االبتكـار سواء االبتكار في المنتجات والعمليات كذلك بيان 
الدور الوسيط لمشاركة المعرفة ومدى الـدعم التنظيمي الذي تقدمة 

لمنظمة،وقامت الدراسة باستخدام استبانه لغايات جمع البيانات حيث ا
تمثـل مجتمع الدراسة من جميع العاملين في عدد من الشركات في 

شركة وقد تم اختيار عينه عشوائية  ) 00الصين وبلغ عـدد الـشركات )
مفـردة وتـم استرداد ( 692من موظفي هذه الشركات بلغ حجمهـا )

بينت ، و استبانة صالحة للتحليل( 194ان منها )ك ةاستبان( 469)
النتائج الرئيسية للدراسة وجود اثر للقيادة التحويلية وممارساتها في 
تعزيـز القـدرة على االبتكار لدى العاملين في الشركات المبحوثة كما 
أن عمليات مشاركة المعرفـة تزيـد مـن القدرة على االبتكار باإلضافة 

ي من قبل إدارة الشركات وان هذا الدعم يجعـل إلى الدعم التنظيم
هنالك حالة من التشجيع لدى العاملين لتحقيق المزيد من االبتكار 

الشركات  بوجوب قيام وصت الدراسة، وأوالتبادل والتشارك المعرفي
المبحوثة العمل بتعزيز جوانب االبتكار وتقوية عوامل اإلبداع لدى 

 ن.العاملي

  :بعنوان( 16)دراسة 
Building and Maintaining Strategic Agility: An 
Agendaand Framework Forexecutiveit Leaders 
طار عمل  بناء الرشاقة اإلستراتيجية والمحافظة عليها: أجندة وا 

 للقادة التنفيذيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات

يذيون هدفت الدراسة إلى البحث في الممارسات، التي يتبعها القادة التنف
في قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ لبناء الرشاقة اإلستراتيجية، والمحافظة 
عليها في مؤسساتهم، واستعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي في 
الدراسة، وتم إعداد استبانة خاصة لهذه الغاية؛ لجمع البيانات من 

عها مجتمع القادة التنفيذيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتم توزي
( من مديري هذه المنظمات 81على عينة عشوائية بسيطة مكونة من )

واستخدم الباحث األسلوب االحصائي الوصفي االستداللي، وخُلصت 
إلى أن الدور الكبير الذي يلعبه القادة التنفيذيين في تعزيز وتوطيد بناء 
الرشاقة اإلستراتيجية في منظماتهم، والمحافظة عليها، وأوصت الدراسة 
بضرورة استمرار حماس القادة التنفيذين تجاه القضايا اإلستراتيجية 
ومن اهمها الرشاقة االستراتيجية، وبتضمين الرشاقة االستراتيجية 

 كممارسة تنظيمية ذات صلة بعملهم.
 بعنوان: (80) دراسة 

Absorptive capacity and firm performance: The 
mediating role of strategic agility  
القدرة االستيعابية واألداء المؤسسي: الدور الوسيط للرشاقة 

 االستراتيجية
هدفت الدراسة إلى فحص الدور الوسيط للرشاقة االستراتيجية في تأثير 
القدرة االمتصاصية على األداء المؤسسي لمنشآت اإلقامة في تركيا، 

ة من واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتألف مجتمع الدراس
جميع المديرين التنفيذيين ومديري األقسام واألقسام والموظفين في هذه 
المنشآت، وتوصلت الدراسة إلى أن أبعاد القدرة االستيعابية لها تأثير 
غير مباشر على أداء منشآت االقامة من خالل الرشاقة االستراتيجية، 

عابية في وأوصت الدراسة بضرورة زيادة منشآت اإلقامة لقدراتها االستي
 المستقبل وبما يحسن من مستوى رشاقتها االستراتيجية.

 بعنوان: ( 30)دراسة 
Effect of Strategic Agility Achieving Organizational 
Entrepreneurship/ Field Study in the Oil Companies 
of Dhi Qar Governorate 

ة/ دراسة أثر الرشاقة اإلستراتيجية في تحقيق الريادة التنظيمي
 ميدانية في شركات النفط في محافظه ذي قار / العراق

هدفها تحديد دور الرشاقة اإلستراتيجية، في تحقيق الريادة التنظيمية،  
واستعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، وتم إعداد 
استبانة خاصة لهذه الغاية لجمع البيانات من المديرين العاملين في 

( فردًا، وتم 821نفط، في محافظه ذي قار / العراق البالغ )شركات ال
استخدام أسلوب المسح الشامل وتوزيع االستبانة على جميع افراد 
مجتمع الدراسة من المديرين في شركات النفط واستخدم الباحث 
األسلوب االحصائي الوصفي االستداللي، وأظهرت نتائج الدراسة 

لمتغير المستقل "الرشاقة اإلستراتيجية" وجود تأثير ذو داللة احصائية ل
في تحقيق الريادة التنظيمية، وقدرة الشركات النفطية العاملة في 
محافظة ذي قار، على رصد التغيرات البيئية، إال أن هذه القدرات 
محدودة، وتحتاج إلى دعم، وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام شركات 

لرشاقة االستراتيجية لما له النفط العاملة في محافظة ذي قار بمفهوم ا
من دور كبير في تعزيز كفاءة وفعالية الشركات في مواجهة التغيرات 

 البيئية.
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 المنهجية والتصميم
 منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف 
الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها، ومن ثم فإن تصميم الدراسة الحالية 
يعتمد على المنهج الوصفي في البحوث اإلنسانية، وذلك بغرض 
وصف الخصائص والمتغيرات المتعلقة بمشكلة الدراسة، والتي تتمثل 
في القيادة التحويلية متغيرًا مستقاًل، والرشاقة اإلستراتيجية متغيرًا تابعًا، 
كما تستخدم الدراسة المنهج التحليلي )السببي( بغرض تحديد تأثير 

ادة التحويلية بأبعادها في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية ، كما تتناول القي
الدراسة البيانات المطلوبة ومصادرها، وأداة جمع البيانات، وتقسيم 

 صالحية النموذج، وأساليب تحليل البيانات واختبار الفرضيات.
 مجتمع الدراسة وعينتها

في قطاع تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء اإلدارة العليا 
المواصالت القطري، وتكون من الشركات العاملة في النقل البحري 
والنقل الجوي وهي المنظمات التي كان لها بالغ األثر في تحجاوز 

، وتكون 6/0252دولة قطر آثار الحصار المفروض عليها منذ شهر
من المنظمات التالية : وزارة المواصالت القطرية، شركة مواني قطر، 

، شركة إدارة الموانئ القطرية، وزارة المواصالتميناء  ميناء حمد،
الهيئة العامة للطيران المدني ، ميناء الرويس، ميناء حمد، ميناء الدوحة

، وشملت وحدة التحليل  الخطوط الجوية القطرية، مطار حمد الدولي، 
الخاصة بالدراسة المدراء الموظفين في اإلدارة العليا في القطاع، البالغ 

( فردًا يمثلون مجتمع الدراسة، وقد اعتمد الباحث أسلوب 002) عددهم
المسح الميداني الشامل في جمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة؛ 
للحصول على معلومات دقيقة من خالل توزيع االستبانات على أفراد 

( توزيع مجتمع الدراسة الموظفين في 3وحدة التحليل، ويبين الجدول )
 ا في قطاع المواصالت القطري:اإلدارة العلي
 حسب املسمى الوظيفي (3جدول رقم )

 
 الوصف االحصائي ملجتمع الدراسة موزعا

 وزير   
وكيل 

 رئيس  وزارة 
نائب 

 مدير إدارة  رئيس

 25     6 1 وزارة المواصالت 

شركة إدارة الموانئ 

 22 4 1     القطرية 

 21 5 1     ميناء الدوحة

 18 4 1     ميناء حمد

 19 3 1     ميناء الرويس

الهيئة العامة 

 15 5 1     للطيران المدني 

 17 6 1     مطار حمد الدولي

الخطوط الجوية 

 القطرية
  

1 7 39 

 املصدر: املواقع االلكترونية للمنظمات أعاله.

 

 

 

 الدراسة خصائص عينة  (4جدول )

 النسبة التكرار املقياس

النوع 

 االجتماعي

 %84 168 ذكر

 %16 33 أنثى

الفئة 

 العمرية

سنة  31

 فأقل
17 8% 

 –سنة  31

 41أقل من 

 سنة

84 42% 

 –سنة  41

 21أقل من 

 سنة

73 36% 

سنه  21

 فأكثر
27 13% 

املؤهل 

 العلمي

 %6 12 دبلوم

 %53 107 بكالوريوس

 %38 76 ماجستير

 %3 6 دكتوراه

املسمى 

 الوظيفي

 %1.2 1 وزير

 %3.0 6 ة وكيل وزار 

رئيس 

 تنفيذي
5 2.5% 

نائب رئيس 

 تنفيذي 
12 10.4% 

 %83.6 261 مدير إدارة 

عدد 

سنوات 

 الخبرة

 2أقل من 

 سنوات
22 11% 

 –سنوات  2

 11أقل من 

 سنوات

64 32% 

سنوات  11

أقل من  –

 سنة 12

78 39% 

سنة  12

 فأكثر
37 18% 

 %100 201 املجموع

الخصـــــائص  تحليـــــل( علـــــى التـــــوالي 2( و)3الجـــــدوالن رقـــــم )ويتنـــــاول 
الشخصـــــية، والوظيفيـــــة ألفـــــراد وحـــــدة التحليـــــل، التـــــي تتضـــــمن: النـــــوع 
االجتمـــاعي، والفئـــة العمريـــة، والمؤهـــل العلمـــي، وعـــدد ســـنوات الخبـــرة، 
والمسمى الوظيفي؛ وذلك من خالل استخراج التكرارات والنسب المئويـة 

 النحو اآلتي:للمتغّيرات الشخصية والوظيفية، وذلك على 

 %56(، أمـا اإلنـاث فقـد بلغـت 564) %42وصول نسـبة الـذكور  .5
(33 .) 

مالحظة أّن أعلى نسبة لمعدالت العمـر تتمركـز فـي الفئـة العمريـة  .0
( إذ 12-22، وتلتهـــــا الفئـــــة العمريـــــة )%20( إذ بلغـــــت 32-22)
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ــــة العمريــــة %36بلغــــت  ســــنة فــــأكثر(، إذ بلغــــت  12)، تلتهــــا الفئ
 . %4( وبنسبة بلغت سنة 32)أقل من لعمرية تلتها الفئة ا ،53%

مجيء المؤهالت العلمية لعينة الدراسة موزعة على ثالثة مؤهالت  .3
مختلفة؛ إذ بلغت النسبة األكبـر لمؤهـل البكـالوريوس وبلغـت نسـبته 

(، تالهـــا مؤهـــل %34(، تالهـــا مؤهـــل الماجســـتير بنســـبة )13%)
 الــدكتوراةل (، وكانــت أقــل نســبة لمؤهــ%6وبلغــت نســبته ) الــدبلوم

(. ومـــن المالحـــظ أّن مؤهـــل بكـــالوريوس هـــو أعلـــى %3وبلغـــت )
 .نسبة في عينة الدراسة

بنسـبة ( و إدارةمالحظـة أّن أعلـى نسـبة مسـمى وظيفـي كانـت لفئـة )مـدير  .2
( بنســــبة نائــــب رئــــيس تنفيــــذي، تالهــــا مباشــــرة مســــمى )%4336بلغــــت 
ه تـــال، %031( بنســـبة رئـــيس تنفيـــذي، تالهـــا مباشـــرة مســـمى )5232%

، وأخيـرًا حـل مسـمى )وزيـر( فـي المرتبـة %3مسمى )وكيـل وزارة( بنسـبة 
 ، وهذه النسب تعّد طبيعية إلى حد ما.%231األخيرة وبنسبة بلغت 

 52مــن ) فئــةمــن أفــراد ســنتمون غلــى ال %32نســبته مالحظــة أّن  .1
سـنوات  1) سنة(، تالها األفـراد ذوي الخبـرة 51أقل من  –سنوات 

 51)فئــة مــن فــراد ، تــاله األ%30بنســبة (، ســنوات 52أقــل مــن  –
، وأخيــرًا حــل األفــراد ذوي الخبــرة %54ســنة فــأكثر( وبنســبة بلغــت 

 .%55سنوات فأقل( في المرتية األخيرة وبنسبة بلغت 1)

 وحدة التحليل: 4.4
وشملت وحدة التحليل للدراسة المدراء الموظفين في اإلدارة العليا، 

يل وزارة، الرئيس التنفيذي، نائب وتشمل المسميات التالية: وزير، وك
الرئيس التنفيذي، مدير إدارة، وتم اختيار أفراد وحدة التحليل والمعاينة 
عمدًا وذلك بوصفهم المسؤولون عن مستقبل القطاع، ولرؤيتهم بعيدة 
المدى وتصوراتهم الواسعة لنشاط القطاع، إضافة إلى إمتالكهم خبرات 

لنقل البحري والجوي بشكل خاص واسعة في مجال النقل بشكل عام وا
 وبناء السياسات تمكنهم من التعامل مع أداة الدراسة بشكل موضوعي.

( ُيوضح إجمالي عدد االستبانات الموزعة على إدارة 1والجدول رقم )
الشركة، وعدد االستبانات المستردة، وعدد االستبانات الصالحة 

 للتحليل.
وزعة على املنظمات العاملة في قطاع إجمالي عدد االستبانات امل (2جدول رقم )

 املواصالت القطري، وعدد االستبانات املستردة، وعدد االستبانات الصالحة 

 التسلسل

عدد 

االستبانات 

 املوزعة

عدد 

االستبانات 

 املستردة

عدد االستبانات 

الصالحة 

 للتحليل

 211 212 224 املجموع

 %89.7 %92.9                             %111 نسبة االستجابة      

وكما نالحظ في الجدول أعاله فإن نسبة عدد االستبانات الصالحة 
وهي نسبة قوية جدًا تدلل على قوة  %21للتحليل قد بلغت ما يقارب 

 وتماسك االستبانة.

 أساليب جمع البيانات
تعتمد الدراسة الحالية على نوعين من البيانات الالزمة، وهي الدراسات 
السابقة المتعلقة بمفاهيم الدراسة الحالية من تقارير ونشرات، وكذلك 
المراجع العربية واألجنبية والمجالت والدوريات ذات العالقة بموضوع 

 الدراسة.
لبيانات التي تم باإلضافة إلى البيانات األولية، حيث تم االعتماد على ا

استخراجها من االستبانات الموزعة على عينة الدراسة والموجهة إلى 
، وتضمنت صالت القطريالعليا في قطاع الموا ةالمسؤولين في اإلدار 
 ( أسئلة تحقق أهداف الدراسة الحالية.مرفقةاالستبانة النهائية )

 أداة الدراسة:
بانة كأداة للدراسة، اعتمد هذا البحث بصفة رئيسة على تصميم االست

وتم تخصيص الصفحة األولى لتقديم الدراسة وأهدافها، وطلب التعاون 
 في استيفاء المعلومات المطلوبة، أما األقسام األخرى فكانت كما يلي:

تضمن القسم األول األسئلة المتعلقة بالعوامل الشخصية  القسم األول:
ي، والعمر، والمؤهل والوظيفية لعينة الدراسة وشملت )النوع االجتماع

 العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي(.
تضمن القسم الثاني بيانات عن المتغيرات واألبعاد التي  القسم الثاني:

اعتمدها الباحث لغايات هذه الدراسة لقياس تصورات المسؤولين في 
القطري محل الدراسة نحو مستوى واصالت اإلدارت العليا في قطاع الم

 االلهامي، والتحفيز المثالي،قيادة التحويلية بأبعادها )التأثير تطبيق ال
-5الفردي(، وخصصت الفقرات من ) واالعتبارواالستثارة الفكرية، 

 ( لقياس هذا المتغير.02
تضمن القسم الثالث بيانات عن المتغيرات واألبعاد التي  القسم الثالث:

المسؤولين في  اعتمدها الباحث لغايات هذه الدراسة لقياس تصورات
القطرية محل الدراسة نحو  والمطاراتاإلدارت العليا في قطاع الموانئ 

االستراتيجية، مستوى تطبيق أبعاد الرشاقة اإلستراتيجية )الحساسية 
( 31-05وخصصت الفقرات من ) (،وسيولة الموارد القيادة، ووحدة

 لقياس هذا المتغير وأبعاده.
مع االستبيان باستخدام طريقة الزيارة وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه تم ج

المباشرة لتسليم االستبيان باليد لعينة الدراسة، وبعد تجميعها تم إدخالها 
على حزمة األساليب اإلحصائية المتخصصة للبحوث االجتماعية 

(SMART- PLS.3) وتمثلت الخطوة األولى في تحليل بيانات هذه ،
 اعتمدت عليها الدراسة الحالية. الدراسة بتقييم ثبات أداة الدراسة التي

 صدق أداة الدراسة
لقد تم قياس صدق المحتوى لالستبانة من خالل عرضها على 
مجموعة من المحكمين والمختصين في المجال اإلداري وأساتذة 

( محكمًا للتأكد من صدق 4األردنية وعددهم )القطرية و  الجامعات
وظاتهم وتم إعادة صياغة االستبانة وقد تم مراعات آرائهم واألخذ بملح
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جراء التعديالت  بشكل دقيق يحقق التوازن  المطلوبة،بعض الفقرات وا 
 في مضامين االستبانة وفقراتها.

 ثبات أداة الدراسة
باعتباره أكثر أساليب  (Cronbach Alpha)تم استخدام كرونباخ الفا 

ويات تحليل االعتمادية داللًة في تقييم درجة التناسق الداخلي بين محت
أو بنود المقياس المستخدم، وأن الحدود المقبولة بمعامل االرتباط ألفا 

(Alpha > 0.70)  وفقًا لمستويات تحليل االعتمادية في العلوم
تم تطبيق هذا األسلوب على مقياس القيادة التحويلية ، ( 22)االجتماعية 

م ومقياس الرشاقة اإلستراتيجية ، ولقد أظهرت نتائج التحليل أن قي
 – 23261معامل ألفا لمقياس أبعاد القيادة التحويلية تراوحت بين )

(، ولمقياس الرشاقة اإلستراتيجية تراوحت قيم معامل الفا بين 23444
( ، وهو مؤشر لدرجة عالية من االعتمادية 23424 – 23212)

( يوضح درجة االتساق الداخلي لمحتويات المقاييس 6والجدول رقم )
 راسة حسب اآلتي:المستخدمة في الد

( : تقييم درجة معامل ثبات االتساق الداخلي بين محتويات املقاييس 6جدول رقم )

 املستخدمة في الدراسة

 الُبعد الفقرات
عدد 

 الفقرات

قيمة 

معامل 

الثبات 

(Alpha) 

 0.807 2 التأثير املثالي 1-2

 0.765 2 التحفيز االلهامي 6-11

 0.815 2 االستثارة الفكرية 11-12

 0.888 2 االعتبار الفردي 16-21

 0.898 2 الحساسية االستراتيجية 21-22

 0.860 2 وحدة القيادة 26-31

 0.759 2 سيولة املوارد 31-32

وبناًء على نتائج التحليل السابق، فإن المقاييس المستخدمة في الدراسة 
لى تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي بين محتوياتها، وبقدرتها ع

تحقيق أهداف الدراسة واالعتماد عليها في المراحل الالحقة من 
 التحليل.

 تحليل نتائج الدراسة 
 التحليل عن متغيرات الدراسة: ةوصف إجابات أفراد وحد

 سعت هذه الفقرة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة حسب اآلتي:
ا السؤال األول: ما هي تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العلي

القطرية عن مستوى تطبيق أبعاد القيادة التحويلية:  والموانئللمطارات 

التأثير المثالي، والتحفيز االلهامي، واالستثارة الفكرية، واالعتبار 
 الفردي؟

واصالت لوصف مستوى تطبيق أبعاد القيادة التحويلية في قطاع الم
ارية، القطري، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

 (.2وأهمية البعد، كما هو موضح بالجدول رقم )
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وواقع ممارسة أبعاد  (:7جدول رقم )

 .القطري واصالت القيادة التحويلية في قطاع امل

 املجال الفقرات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الرتبة

 املستوى بالنسبة

للمتوسط 

 الحسابي

 مرتفع 2 1.246 3.96 التأثير املثالي 1-5

 مرتفع 1 0.904 4.07 التحفيز االلهامي 6-10

 مرتفع 3 0.845 3.88 االستثارة الفكرية 11-15

 مرتفع 4 0.824 3.93 االعتبار الفردي 16-20

 املجموع

املتوسط 

ي  ب الحسا

لكلي  ا

 مرتفع - 0.801 3.96

لي لُبعد القيادة التحويلية ( أّن المتوسط الك2يظهر من الجدول رقم )
( 3326جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي )

(، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 23425وبانحراف معياري )
( على مقياس ليكرت الخماسي، والذي يشير إلى  2322 – 3344)

لمرتبة واقع الممارسة المرتفع ألبعاد القيادة التحويلية ، إذ جاء في ا
( وهو 2322األولى  ُبعد " التحفيز االلهامي " بمتوسط حسابي بلغ )

( وبانحراف معياري 3326أعلى من المتوسط الحسابي الكلي البالغ )
(، فيما حصل بعد " االعتبار الفردي " على المرتبة 23222بلغ )

( وهو أدنى من المتوسط 3344الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي )
(، وبين 23402( وبانحراف معياري )3326ي والبالغ )الحسابي الكل

الجدول ايضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدى التحليل 
حول أبعاد القيادة التحويلية ، وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر 

التحليل حول واقع ممارسة أبعاد القيادة التحويلية ، ويشير  ةأفراد وحد
قارب في قيم المتوسطات الحسابية، وبشكل عام الجدول أيضًا إلى الت

واصالت يتبين أن واقع ممارسة أبعاد القيادة التحويلية في قطاع الم
 القطري بحسب تصورات المبحوثين كان مرتفعًا.

كما تم احتساب الوزن النسبي ألبعاد القيادة التحويلية كما هي موضحة 
 (.5في الشكل رقم )
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 نسبي ألبعاد القيادة التحويلية( : الوزن ال1الشكل رقم )

 ،%4234ولتحفيز اإللهامي  ،%2035بلغ الوزن النسبي لتأثير المثالي 
وهذه النتيجة  ،%2234الفرديولإلعتبار  ،%2432ولإلستشارة الفكرية 

تدل على درجة الموافقة المرتفعة بتطبيق أبعاد القيادة التحويلية في 
 تصورات المبحوثين. قطاع الموانئ و المطارات القطرية بحسب

السؤال الثاني: ما هي تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا 
القطري عن مستوى تطبيق أبعاد الرشاقة واصالت قطاع المفي 

 الموارد؟ووحدة القيادة، وسيولة  اإلستراتيجية،اإلستراتيجية: الحساسية 

ع لوصف مستوى تطبيق أبعاد الرشاقة اإلستراتيجية في قطا
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات  واصالت القطري،الم

 (.4المعيارية، وأهمية البعد، كما هو موضح بالجدول رقم )
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وواقع ممارسة أبعاد  (:2جدول رقم )

 القطرية واملطاراتالرشاقة اإلستراتيجية في قطاع املوانئ 

 جالامل الفقرات
املتوسط 

 الحسابي

ف ااالنحر 

 املعياري 
 الرتبة

 املستوى بالنسبة

للمتوسط 

 الحسابي

21-25 
الحساسية 

 االستراتيجية
 مرتفع 1 1.261 4.18

 مرتفع 3 0.769 3.95 وحدة القيادة 26-30

 مرتفع 2 0.852 4.14 سيولة املوارد 31-35

 املجموع
المتوسط 

الحسابي 

 الكلي

 مرتفع - 0.755 4.09

( أّن المتوسط الكلي لُبعد الرشاقة 4ظهر من الجدول رقم )ي
اإلستراتيجية جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

(، حيث تراوحت المتوسطات 23211( وبانحراف معياري )2322)
( على مقياس ليكرت الخماسي، والذي  2354 – 3321الحسابية بين )

ع ألبعاد الرشاقة اإلستراتيجية ، إذ جاء يشير إلى واقع الممارسة المرتف
في المرتبة األولى  ُبعد " الحساسية االستراتيجية " بمتوسط حسابي بلغ 

( 2322( وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي البالغ )2354)
(، فيما حصل بعد " وحدة القيادة " 23465وبانحراف معياري بلغ )

( وهو أدنى من 3321حسابي )على المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط 
(، 23262( وبانحراف معياري )2322المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

وبين الجدول ايضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدى 
التحليل حول أبعاد الرشاقة اإلستراتيجية، وهو ما يعكس التقارب في 

الرشاقة  وجهات نظر أفراد وحدى التحليل حول واقع ممارسة أبعاد
اإلستراتيجية، ويشير الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات 
الحسابية ، وبشكل عام يتبين أن واقع ممارسة أبعاد الرشاقة 
اإلستراتيجية في في قطاع الموانئ و المطارات القطرية بحسب 

 تصورات المبحوثين كان مرتفعًا.
إلستراتيجية كما هي كما تم احتساب الوزن النسبي ألبعاد الرشاقة ا

 (.0موضحة في الشكل رقم )

 
 ( : الوزن النسبي ألبعاد الرشاقة اإلستراتيجية2الشكل رقم )

ووحدة القيادة  ،%2132بلغ الوزن النسبي للحساسية اإلستراتيجية 
، وهذه النتيجة تدل على درجة %2230ولسيولة الموارد  ،4631%

اإلستراتيجية في قطاع  الموافقة المرتفعة بتطبيق أبعاد الرشاقة
 القطري بحسب تصورات المبحوثين.واصالت الم

 مؤشرات جودة النموذج:
يتم تقييم جودة النموذج من خالل مجموعة من المؤشرات والموضحة 

 كما يلي:
أواًل: تقييم نموذج القياس: إن التوصل إلى نماذج أكثر صالحية 

بالضرورة أن تلك فهذا يعني  بحثية،لالستخدام وأكثر مالئمة لبيئة 
النماذج تتمتع بصدق وموثوقية عاليين تتيح للدراسات الالحقة بأن 
تستخدمها، ومن هنا تبرز أهمية كل من الصدق التقاربي والصدق 

 التمييزي 

 Convergent Validityالصدق التقاربي: 
( نتائج التحليل االحصائي الختبار الصدق 2حيث يبين الجدول )
حالية، وسيتم اختبار البيانات باستخدام برنامج التقاربي للدراسة ال

(SMART- PLS,3 .) 
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 مؤشرات الصدق التقاربي (:9الجدول رقم )

 املتغيرات

 معدل التباين

 املستخرج

AVE 

 الثبات املركب

Composite 

Reliability 

CR 

 ألفا كرونباخ

Cronbachs 

Alpha 

1.21< 0.70< 0.70< 

 0.706 0.891 0.578 التأثير املثالي

 0.795 0.858 0.549 التحفيز االلهامي

 0.761 0.84 0.513 االستثارة الفكرية

 0.804 0.870 0.582 االعتبار الفردي

الحساسية 

 االستراتيجية
0.683 0.915 0.883 

 0.887 0.915 0.684 وحدة القيادة

 0.851 0.895 0.633 سيولة املوارد

  املصدر:
 
 (. Smart,PLS3) خرجاتملستمن اعداد الباحث استنادا

يتضح من خالل الجدول أعاله أن كل متوسطات التباين المفسر 
(AVE أكبر من )كما أن جميع معامالت الثبات المركب 2312 ،
(CR معنوية ومقبولة من الناحية )2322ألنها أكبر من  اإلحصائية؛ ،

إضافة إلى أن جميع معامالت كرونباخ الفا مقبولة من الناحية 
 المعدالت المسموح. ، وضمن2322ية ألنها أكبر من اإلحصائ

( لكافة فقرات Factor Loadingكما تم استخراج معامالت التشبع )
حيث يتضح من خالل الشكل  (.3الدراسة والموضحة في الشكل رقم )

، وهي 2322قيم معامالت التشبع لفقرات الدراسة كانت أكبر من  بأن

قق أعلى درجة من الصدق وبذلك يتح ،ضمن المعايير المقبولة
 التقاربي لنموذج الدراسة. 

 
 ( معامالت التشبع لفقرات الدراسة بحسب النموذج البنائي.3الشكل )

 Discriminant Validityالصدق التمييزي 
ويشير إلى تباعد الفقرات لمتغير ما بشكل منطقي وعدم تكرارها 

ل اختبار وتداخلها مع متغيرات أخرى، ويمكن الحصول عليه من خال
مصفوفة الصدق التمييزي بين متغيرات وأبعاد الدراسة الذي يقيس أن 
الفقرة المعين تقيس المتغير الذي ُبني من أجله وال يقيس متغيرات 

 أخرى، وعلى النحو اآلتي:
 
 

 ( : مؤشرات الصدق التمييزي 11الجدول رقم )

 االعتبار الفردي االستثارة الفكرية املؤشر
التأثير 

 ياملثال

التحفيز 

 االلهامي

الحساسية 

 االستراتيجية

سيولة 

 املوارد
 وحدة القيادة

 0.767 االستثارة الفكرية
      

 0.855 0.733 االعتبار الفردي
     

 0.773 0.604 0.684 التأثير املثالي
    

 0.851 0.740 0.68 0.761 التحفيز االلهامي
   

 0.825 0.735 0.566 0.764 0.649 الحساسية االستراتيجية
  

 0.647 0.716 0.723 0.702 0.711 سيولة املوارد
0.73

8  

 0.764 0.788 0.701 0.827 0.744 وحدة القيادة
0.71

2 
0.795 

  املصدر:
 
 (.Smart,PLS3) ملستخرجاتمن اعداد الباحث استنادا

الصدق  DVيتضح من خالل الجدول أعاله بأن جميع معامالت 
ة إحصائيًا، وذلك حيث إن قيمة تقاطع كل ُبعد التمييزي معنوية ومقبول

مع نفسه أكبر من تقاطعه مع أي ُبعد آخر في المصفوفة، وهذا يدل 
 .على عدم تداخل وتشابك بين أبعاد الدراسة ومتغيراتها

كما تم التأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بين أبعاد المستقلة 
Multicollinearity باستخدام معامل تضخم البيانا( تVIF ،)

لكل ُبعد من أبعاد الدراسة  Toleranceواختبار التباين المسموح به 
( VIFمع مراعات عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به )
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أكبر  Tolerance(.  وأن تكون قيمة التباين المسموح به 52للقيمة )
 (. 2321من )

 سموح(: اختبار معامل تضخم التباين والتباين امل11الجدول رقم )

 املتغيرات

التباين املسموح 

 به

(Tolerance) 

معامل تقييم 

 (VIF)التباين
Skewness 

 0.593 2.837 0.773 التأثير املثالي

 0.470 2.249 0.612 التحفيز االلهامي

 0.334 1.595 0.434 االستثارة الفكرية

 0.349 1.669 0.455 االعتبار الفردي

الحساسية 

 االستراتيجية
0.589 2.161 0.452 

 0.443 2.119 0.577 وحدة القيادة

 0.458 2.188 0.596 سيولة املوارد

  املصدر:
 
 (.Smart,PLS3) ملستخرجاتمن اعداد الباحث استنادا

( لجميع المتغيرات كانت اقل من VIF( أن قيمة )55ُيظهر الجدول )
كما نالحظ أن قيمة  (،03432 – 53121( وتتراوح ما بين )52)

( لجميع المتغيرات كانت أكبر من Toleranceلمسموح به )التباين ا
( ، ولذلك يمكن القول إنه  23223– 23232( وتتراوح ما بين)2321)

ال يوجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات 
المستقلة، كما أشارت النتائج إلى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

منخفضة جدًا ولم تتجاوز في  Skewnessحيث كانت معامالت 
 (. 23123حدها األعلى )

 ثانيًا: تقييم النموذج البنائي:
يتم تقييم النموذج البنائي للدراسة باستخدام مجموعة من المعايير 

 (. 50)الجدول واألساليب االحصائية المبينة في 
 مطابقة النموذج البنائي (: مؤشرات12الجدول رقم )

 املسار

معامل 

 يدالتحد
2R 

القوة 

 التفسيرية
2F 

 القوة التنبؤية
2Q 

< الرشاقة -التأثير املثالي 

 اإلستراتيجية
0.800 0.817 0.265 

< -التحفيز االلهامي

 الرشاقة اإلستراتيجية
0.904 0.861 0.363 

< -االستثارة الفكرية

 الرشاقة اإلستراتيجية
0.727 0.876 0.277 

< -االعتبار الفردي

 يجيةالرشاقة اإلسترات
0.828 0.538 0.354 

لقياس نسبة التباين في المتغيرات  R)2(يستخدم معامل التحديد 
التابعة التي استطاع النموذج تفسيرها، وقد كان معامل التحديد للمسار 

في في النموذج < الرشاقة اإلستراتيجية -التأثير المثالي األول : 
(=0.8002R وهذا يشير إلى أن )ي الرشاقة من التباين ف %80.0

، تم تفسيره من قبل التأثير قطاع المواصالت القطرية اإلستراتيجية في 
التحفيز المثالي ، كما وبلغت قيمة معامل التحديد للمسار الثاني : 

(  وهذا يعني أن ما 0.9042R=)< الرشاقة اإلستراتيجية -االلهامي
يره من من التباين في الرشاقة اإلستراتيجية قد تم تفس %90.4مقداره 

قبل التحفيز االلهامي ، أما قيمة معامل التحديد للمسار الثالث : 
( 0.7272R=فقد بلغت )< الرشاقة اإلستراتيجية -االستثارة الفكرية

من التباين في الرشاقة اإلستراتيجية  %72.7وهذا يعني أن ما مقداره 
 قد تم تفسير من قبل االستثارة الفكرية ، وأخيرًا بلغت قيمة معامل

< الرشاقة اإلستراتيجية -االعتبار الفرديالتحديد للمسار الرابع : 
(=0.8282R وهذا يعني أن ما مقداره )من التباين في  %82.8

 الرشاقة اإلستراتيجية قد تم تفسير من قبل االعتبار الفردي. 
لبيان قدرة المتغير  (Blindfolding)وكذلك تم استخدام اختبار 

غييرات الحاصلة في المتغير التابع ويرمز له المستقل بالتنبؤ في الت
(2q )( 2وكقاعدة فإن القيم الحرجة مشابهة لقيمf) .  ويشير الجدول
( وهذا يشير 1.733( للمسار األول قد بلغت )2q( إلى أن قيمة )1)

القدرة على التنبؤ في التغيير الحاصل في  لتحفيز االلهاميلإلى أن 
لقدرة جاءت )بدرجة كبيره( ، وللمسار الرشاقة اإلستراتيجية ، وهذا ا

( 2q، وللمسار الثالث بلغت قيمة  ) 1.515( 2qالثاني بلغت قيمة  )
وهي ضمن القيم  1.531( 2q، وللمسار الرابع بلغت قيمة  )1.715

 .(31)المقبولة من الناحية االحصائية بحسب 
للتحقق أيضًا من جودة أنموذج  GOFوأخيرًا تم استخراج معامل  
(، وهي ضمن الحدود المقبولة إحصائيًا 1.102دراسة وبلغت قيمته )ال

( فهذا يدل على جودة النموذج المقترح ككل 1.511وبما أنها تفوق )
 .  (14)وفقًا لـ 

لتحديد حجم تأثير التحفيز االلهامي في تحقيق الرشاقة 
( 1.102اإلستراتيجية تشير النتائج إلى أن حجم التأثير قد بلغ )

ويصنف بدرجة )تأثير كبير(،  كما بلغ حجم تأثير  2Fامل بحسب مع
( بحسب 1.110التحفيز االلهامي في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية )

ويصنف بدرجة )تأثير قوي(، في حين بلغ حجم تأثير  2Fمعامل 
( بحسب 1.121االستثارة الفكرية في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية )

قوي( ، ،اخيرًا بلغ حجم تأثير ويصنف بدرجة )تأثير  2Fمعامل 
( بحسب 1.351االعتبار الفردي في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية )

ويصنف بدرجة )تأثير كبير(، هذا مع العلم بأن حجم  2Fمعامل 
(، 1.531أكبر من ) 2Fالتأثير يصنف بالدرجة الكبيرة إذا كانت قيمة 
-1.03) تتراوح بين 2Fوصنف بالدرجة المتوسطة إذا كانت قيمة 

. وجميع ذلك يؤكد دور أبعاد القيادة التحويلية في (14)وفقًا لـ  (1.531
تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية وأثرها في القدرة على التنبؤ وتفسير التباين 

. وبناًء على القطريواصالت لدى قطاع المفي الرشاقة اإلستراتيجية 
 ذلك نستطيع اختبار فرضيات الدراسة. 

 الدراسةاختبار فرضيات 
واستنادًا إلى ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل بين أبعاد 
المتغير المستقل، وأن بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، كما تم 
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التأكد من صالحية وجودة نموذج الدراسة فقد أصبح باإلمكان اختبار 
 فرضيات الدراسة.  

لمربعات الصغرى الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام تحليل ا
(PLS( واعتمادًا على برنامج ،)SMART PLS,3 لتحليل التأثير ،)

 المباشر وغير المباشر بين متغيرات الدارسة، وكما يلي:
ال يوجد أثر مهم للقيادة التحويلية في  :Ho1الفرضية الرئيسية األولى 

 االستراتيجية، ووحدةتحقيق الرشاقة االستراتيجية بأبعادها )الحساسية 
الموارد( مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين العاملين  وسيولة القيادة،

 القطرية عند مستوى  والموانئفي اإلدارة العليا للمطارات 
 .(α ≤ 0.05)داللة 

لتأثير القيادة التحويلية في  (Bootstrapping)نتائج اختبار  (:13جدول رقم )

 تحقيق الرشاقة االستراتيجية

 املسار
معامل 

 املسار

الخطأ 

 املعياري 
T 

مستوى 

 (pالداللة )

< -القيادة التحويلية 

الرشاقة 

 اإلستراتيجية

0.950 0.006 158.273 0.000 

= 0.903  2Coefficient of Deamination. R 

 ***p< .001, based on two-tailed test; t (p< .001) = 3.29; t (p< .01) 

= 2.58; t (p< .05) =1.96. pc; path coefficient 

 
( األنموذج الهيكلي لنتائج اختبار أثرالقيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة 4الشكل )

 اإلستراتيجية.

 ، إذt( والشكل أعاله معامل املسار ملتغيرات الدراسة وقيم 13حيث يبين الجدول )

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية للقيادة التحويلية 

إذ بلغ معامل  واصالت القطري،قطاع امل اإلستراتيجية لدىتحقيق الرشاقة في 

فقد بلغ  2R، أما معامل التحديد  α ≥(0.05(( عند مستوى PC=0.950املسار )

، لدى ( من التباين في الرشاقة اإلستراتيجية%90.3( أي أن ما قيمته )0.903)

 هتمام بالقيادة التحويلية.قطاع املواصالت القطري ناتج عن التغيير في مستوى اال 

(، وهي دالة احصائيًا عند 158.273المحسوبة ) Tكما بلغت قيمة 
ما يؤكد عدم صحة قبول الفرضية  ، وهذا(α ≤ 0.005)مستوى 

يوجد أثر الرئيسية األولى، وعليه تقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 
بأبعادها )الحساسية  مهم للقيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة االستراتيجية

تصورات المبحوثين  الموارد( مجتمعةالقيادة، وسيولة  االستراتيجية، ووحدة
القطرية عند مستوى داللة  والموانئالعاملين في اإلدارة العليا للمطارات 

(1.13 ≥ α.) 

وللتحقق من تأثير كل ُبعد من أبعاد القيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة 
 القطرية، والموانئالعاملين في اإلدارة العليا للمطارات اإلستراتيجية لدى 

 فرعية، وكمافقد تم تجزئة الفرضية الرئيسة األولى إلى أربع فرضيات 
 يلي:

ال يوجد أثر مهم لتأثير المثالي في  :Ho1.1الفرضية الفرعية األولى 
ووحدة  تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية االستراتيجية،

يادة، وسيولة الموارد( مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين العاملين في الق
 ≤ 1.13القطري عند مستوى داللة ) لقطاع المواصالتاإلدارة العليا 

α.) 
: ال يوجد أثر مهم التحفيز اإللهامي  Ho1.2الفرضية الفرعية الثانية 

ووحدة  في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية االستراتيجية،
القيادة ، وسيولة الموارد( مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين العاملين 

 ≤ 1.13في اإلدارة العليا للمطارات والموانئ القطرية عند مستوى داللة )
α.) 

ال يوجد أثر مهم اإلستشارة الفكرية  :Ho1.3 الفرضية الفرعية الثالثة
 االستراتيجية، ووحدة في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية

الموارد مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين العاملين في  وسيولة القيادة،
 ≤ 1.13القطرية عند مستوى داللة ) والموانئاإلدارة العليا للمطارات 

α.) 
ال يوجد أثر مهم اإلعتبار الفردي في  :Ho1.4 الفرضية الفرعية الرابعة

 االستراتيجية، ووحدة)الحساسية  تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها
الموارد( مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين العاملين في  وسيولة القيادة،

 ≤ 1.13القطرية عند مستوى داللة ) والموانئاإلدارة العليا للمطارات 
α.) 

لتأثير أبعاد القيادة التحويلية في  (Bootstrapping)نتائج اختبار  (:14جدول رقم ) 

 قة االستراتيجية.تحقيق الرشا

 املسار
معامل 

 املسار

الخطأ 

 املعياري 
T 

مستوى 

الداللة 

(p) 

معامل 

 التحديد
2R 

< -التأثير املثالي 

الرشاقة 

 اإلستراتيجية

0.123 0.030 4.175 0.000 0.800 

< -التحفيز االلهامي

الرشاقة 

 اإلستراتيجية

0.497 0.036 13.825 0.000 0.904 

< -االستثارة الفكرية

شاقة الر 

 اإلستراتيجية

0.065 0.030 2.196 0.029 0.727 

< -االعتبار الفردي

الرشاقة 

 اإلستراتيجية

0.391 0.029 13.645 0.000 0.828 

  ***p< .001, based on two-tailed test; t (p< .001) = 3.29; t (p< 

.01) = 2.58; t (p< .05) =1.96. pc; path coefficient 
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ومستوى  (pc)( ومعامالت المسارات t( إلى قيم )04)يشير الجدول رقم 
التي تبين األثر المباشر ألبعاد القيادة التحويلية.  ويمكن  (sig)الداللة 

 تلخيص نتائج هذه الدراسة على النحو التالي:
( ومن متابعة قيم 12يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ) 
(t)  الرشاقة تحقيق تأثير دال إحصائيًا في أن ُبعد التأثير المثالي ذو

( لهذا tحيث بلغت قيمة ) قطاع المواصالت القطري،اإلستراتيجية لدى 
. (α ≤ 0.05)( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 4.023البعد )

مما يقتضي رفض الفرضية العدمية )الصفرية( وقبول فرضية البديلة التي 
في تحقيق الرشاقة  ير المثاليلبعد التأثتنص على: يوجد أثر مهم 

وسيولة  القيادة، االستراتيجية، ووحدةاإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية 
الموارد( مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا 

 (.α ≤ 1.13للمطارات والموانئ القطرية عند مستوى داللة )
 

مي ذو تأثير دال إحصائيًا في كما أشارت النتائج أن ُبعد التحفيز االلها
الرشاقة اإلستراتيجية لدى قطاع المطارات و الموانئ القطري ، تحقيق 

( لهذا البعد بلغت t( أن قيمة )04كما تظهر في الجدول رقم )
مما  (α ≤ 0.05)(، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 05.173)

لبديلة التي يقتضي رفض الفرضية العدمية )الصفرية( وقبول فرضية ا
التحفيز االلهامي في تحقيق الرشاقة لبعد تنص على: يوجد أثر مهم 

ووحدة القيادة، وسيولة  اإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية االستراتيجية،
الموارد( مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا 

 (.α ≤ 1.13للمطارات و الموانئ القطرية عند مستوى داللة )
كما أشارت النتائج أن ُبعد االستثارة الفكرية ذو تأثير دال إحصائيًا في 

الرشاقة اإلستراتيجية لدى قطاع المطارات و الموانئ القطري ، تحقيق 
( لهذا البعد بلغت t( أن قيمة )04كما تظهر في الجدول رقم )

مما  (α ≤ 0.05)(، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 7.021)
ي رفض الفرضية العدمية )الصفرية( وقبول فرضية البديلة التي يقتض

االستثارة الفكرية في تحقيق الرشاقة لبعد تنص على: يوجد أثر مهم 
ووحدة القيادة، وسيولة  اإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية االستراتيجية،

الموارد( مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا 
 (.α ≤ 1.13ارات والموانئ القطرية عند مستوى داللة )للمط

تحقيق أشارت النتائج أن ُبعد االعتبار الفردي ذو تأثير دال إحصائيًا في و 
الرشاقة اإلستراتيجية لدى قطاع المواصالت القطري، كما تظهر في 

(، وهي دالة 05.143( لهذا البعد بلغت )t( أن قيمة )04الجدول رقم )
مما يقتضي رفض الفرضية  (α ≤ 0.05)مستوى داللة إحصائيًا عند 

العدمية )الصفرية( وقبول فرضية البديلة التي تنص على: يوجد أثر مهم 
االعتبار الفردي في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها )الحساسية لبعد 

ووحدة القيادة، وسيولة الموارد( مجتمعة بحسب تصورات  االستراتيجية،
عاملين في اإلدارة العليا للمطارات والموانئ القطرية عند المبحوثين ال

 (.α ≤ 1.13مستوى داللة )

 جاءتإذ  القيادة التحويلية.( معامل المسار ألبعاد 3ما يبين الشكل )
 لمعامالت المسار ألنموذج الدراسة كما يلي: نتائج التحليل االحصائي 

  حقيق في تالتأثير المثالي بلغ معامل المسار لقياس أثر
 .1.075الرشاقة اإلستراتيجية 

  في تحقيق  التحفيز االلهاميبلغ معامل المسار لقياس أثر
 .1.422الرشاقة اإلستراتيجية 

  في تحقيق  االستثارة الفكريةبلغ معامل المسار لقياس أثر
 .1.113الرشاقة اإلستراتيجية 

  في تحقيق  االعتبار الفرديبلغ معامل المسار لقياس أثر
 .1.520اإلستراتيجية الرشاقة 

وجميع هذه المسارات ذات داللة احصائية، وهذه النتيجة تدل على أنه 
والتحفيز  المثالي،التأثير كلما زاد االهتمام بأبعاد القيادة التحويلية )

( ساهم ذلك في تحقيق واالستثارة الفكرية، واالعتبار الفردي االلهامي،
 والمطارات القطري. الرشاقة اإلستراتيجية لدى قطاع الموانئ

 
( األنموذج الهيكلي لنتائج اختبار أثر أبعاد القيادة التحويلية في تحقيق 5الشكل )

 الرشاقة اإلستراتيجية.

( ومن 04يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول )ايضا 
 أن( لمسارات متغير القيادة التحويلية، 2R) معامل التحديد متابعة قيم

 < الرشاقة اإلستراتيجية-التأثير المثالي لمسار  2Rيد معامل التحد
( من التغييرات في %80.0قيمته )( أي أن ما 0.800بلغ ) فقد

عن التغير  قطاع المواصالت القطري، ناتج الرشاقة اإلستراتيجية لدى
 والشكل أدناه يوضح ذلك: بالتأثير المثالي.في مستوى االهتمام 
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< الرشاقة -التحفيز االلهاميلمسار  R2معامل التحديد وبلغ 
( من التغييرات في %21.4قيمته )( أي أن ما 1.214اإلستراتيجية )

عن التغير  قطاع المواصالت القطري، ناتج الرشاقة اإلستراتيجية لدى
 والشكل أدناه يوضح ذلك:التحفيز االلهامي. بفي مستوى االهتمام 

 
< الرشاقة -الفكريةاالستثارة لمسار  R2معامل التحديد وبلغ 

( من التغييرات في %27.2( أي أن ما قيمته )1.272اإلستراتيجية )
ناتج عن التغير قطاع المواصالت القطري،  الرشاقة اإلستراتيجية لدى

 والشكل أدناه يوضح ذلك:االستثارة الفكرية. بفي مستوى االهتمام 

 
الرشاقة  <-االعتبار الفرديلمسار  R2معامل التحديد واخيرا، بلغ 
( من التغييرات في %17.1قيمته )( أي أن ما 1.171اإلستراتيجية )

ناتج عن التغير قطاع المواصالت القطري،  الرشاقة اإلستراتيجية لدى
 والشكل أدناه يوضح ذلك:االعتبار الفردي. بفي مستوى االهتمام 

 مناقشة النتائج: 
بيق القيادة . أظهرت نتائج التحليل الوصفي المتعلقة بمستوى تط0

التحويلية بأبعادها والرشاقة االستراتيجية في قطاع المواصالت القطري 
_ من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة_ قد بلغ الدرجة المرتفعة، وهذا 
يبين سعي المنظمات العاملة في القطاع إلى تضمين تبني مفاهيم 

ا وبما القيسادة التحويلية والرشاقة االستراتيجية ضمن استراتيجياته
 سيكسبها القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية. 

 (α≤0.05). وجود أثر ذو داللة إحصائية هام عند مستوى معنوية 5
للقيادة التحويلية في الرشاقة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في قطاع 

 المواصالت القطري. 
 (α≤0.05)مستوى معنوية . وجود أثر ذو داللة إحصائية هام عند 4

للتأثير المثالي في الرشاقة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في قطاع 
 المواصالت القطري.

 (α≤0.05). وجود أثر ذو داللة إحصائية هام عند مستوى معنوية 3
لالعتبارات الفردية في الرشاقة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في قطاع 

 المواصالت القطري.

 (α≤0.05)أثر ذو داللة إحصائية هام عند مستوى معنوية . وجود 1
للتحفيز االلهامي في الرشاقة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في قطاع 

 المواصالت القطري. 
 (α≤0.05). وجود أثر ذو داللة إحصائية هام عند مستوى معنوية 2

طاع لالستثارة الفكرية في الرشاقة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في ق
 المواصالت القطري.

ومع وجود ندرة في اإلسهامات المعرفية، التي تناولت عالقة القيادة 
التحويلية بالرشاقة اإلستراتيجية، قامت الدراسة الحالية باالستناد إلى 
دراسات سابقة، كانت قد تناولت القيادة التحويلية أو الرشاقة 

 ستوى مرتفع.االستراتيجية كل على حدة وكان مستوى تطبيقهما م
والتي توصلت إلى وجود مستوى ( 4)وقد اتفقت الدراسة مع دراسة 

فـي جامعتي الخليل وبولتيكنك  مرتفع للقيادة التحويلية بأبعادها
والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع ( 4)دراسة ، ودراسة فلسطين

لدى العاملين في دائرة ضريبة الدخل  للقيادة التحويلية بأبعادها
والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع ( 10)، ودراسة عات األردنيةوالمبي

فـي شركات التصنيع لدى العاملين في  للقيادة التحويلية بأبعادها
 .التايلندية

والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع  (74)اتفقت الدراسة ودراسة 
والتي  (05)للرشاقة االستراتيجية في شركات النفط العراقية، ودراسة 

وصلت إلى وجود مستوى مرتفع للرشاقة االستراتيجية في الكليات ت
 األهلية في العراق.

 :التوصيات 
  ضرورة تعزيز تطبيق القيادة التحويلية وأبعاده الفرعية لدى

المنظمات العاملة في قطاع المواصالت القطري، وعلى التأكد 
بشكل دائم من امتالك القادة في هذه المنظمات سمات القائد 

تحويلي، لما لهذه السمات من آثار ايجابية في العديد من ال
المجاالت التي ستعمل على زيادة فاعلية المنظمة وقدرتها على 

 التطور والتحسين.
  تعزيز المنظمات العاملة في قطاع المواصالت القطري لجانب

التدريب وتعزيز الخبرات التي يملكها قادة هذه المنظمات 
لسمات القائد التحويلي، واطالعهم على وتوجيههم نحو امتالكهم 

 تجارب رائدة في مجال تكبيق وتعزيز القيادة التحويلية.
 .تركيز التدريب المستقبلي على أبعاد القيادة التحويلية وتعزيزها 
  االهتمام بالرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها المختلفة، وتنميتها، زيادة

ملواصالت القطري المنظمات العاملة في قطاع اوتعزيزها، لدى 
والتي تسعى إلى تحقيق األداء المتميز ومواجهة العقبات 

 والتحديات بكفاءة.
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المزيد من  المنظمات العاملة في قطاع المواصالت القطريبذل 
الجهود لحشد مواردها الداخلية، بتخصيص الموارد المتاحة، وتحديد طرق 

فها إلنجاز األهداف استخدامها، بطريقٍة أمثل، مع إظهار القدرة على توظي
والخطط المعدة مسبقًا، إضافة إلى التركيز على تخصيص الموارد، 
واستخدامها بطريقة فاعلة، والعمل على استغالل الفرص المتاحة، وتطوير 

 الخدمات المقدمة، بشكل أفضل من المنافسين.
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