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 المستخلص

التعرف على اثر المهارات القياديةة يةت تيديةد الريةار ااسةتراتيفت اايكةب لموتةة انتخةية ا ترا ةات  إلىتهدف الدراسة  

 صالح الدين. وذلك ان خالل القيام  دراسة استطالعية يت المنظمة المبيتثة.

البيا ةةات الراصةةة  الدراسةةة والتىةةتف علةةى دبيعتهةةا وىةةد  إلةةىتةةا اعتمةةاد المةةنهف التصةةنت التيليلةةت للتصةةتل 

( 74وية  اقيةال لوةرت الرماسةت  ةةلداة لفمةا البيا ةاتم وىةد تةا استي)ةالها اةن   علةى المُعدة ةاستعملت استمارة ااستبا 

تةا اعالفةة ( يةرداًم وىةد 92يرداً تمثب عينة اةن القيةادات والعةاالين يةت اوتةة المنتخةية المبيتثةة واةن افتمةا  ية   لة   

 م لغرض التصتل للنتائف المطلت ة. SPSS.V.25البيا ات ان خالل  ر ااف التيليب ااح)ائت 

تتصةةلت الدراسةةة لعةةدة اسةةتنتاهات اةةن اةمهةةام خةةرورة امارسةةة ىيةةادة المنظمةةة المبيتثةةة لمرتلةة  المهةةارات 

 القيادية لتيديد الريار ااستراتيفت اايكب لموتة انتخية صالح الدين.

الدراسة عدة تتصيات انهام العمب على تطتير المهارات القيادية التةت تهةها  تيديةد الريةار ااسةتراتيفت ىدات 

 وي  النظرة الشمتلية المتواالة. على اايكب للمنظمة المبيتثة 

 

 ستراتيفتم البدائب ااستراتيفيةالمهارات القياديةم الريار اا الكلمات المفتاحية:

 

 

The Impact of Leadership Skills in Determining the Best Option for the Salah El-Din 
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(An Analytical Study of the Opinions of a Sample of Leaders and Employees) 
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Abstract 

The study aims to identify the impact of leadership skills in determining the best strategic 

option for the Salah El-Din Electoral Commission office. This is done by carrying out an 

exploratory study in the organization in question. 

The descriptive analytical approach was adopted to access the data for the study and 

to determine its nature. The questionnaire prepared according to the Cardt Five Scale was 

used as a tool for data collection, and it was obtained from (74) individuals representing a 

sample of leaders and workers in the office of the surveyed commission and from a research 

community that amounted to (92) Individuals, and the data were processed through the 

statistical analysis program SPSS.V.25, for the purpose of reaching the required results. 

The study reached several conclusions, the most important of which is the necessity 

of practicing the leadership of the organization in question for the various leadership skills to 

determine the best strategic option for the Office of the Salah al-Din Commission. 

The study made several recommendations, including working on developing 

leadership skills that contribute to determining the best strategic option for the organization 

under study, according to an integrated holistic view. 
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 المقدمة

حقهةةا يةةت اختيةةار ا)ةةيرةام العةةالا  شةةعتب هةةبمةةارل ت

ويةة  آليةةات ار ةةة وسلهةةلة وذات ياعليةةة ةبيةةرةم تعمةةب عليهةةا علةةى 

ةةه   والعمب الدؤوب والترطيط الميوا وتتمثب انظمات تتها  الدىة

؛ وعلةةى شةةرة يةةت عمةةتم ارهائهةةاتانالمنظمةةات  مواتةةة للمنتخةةية 

يتمثةةب عملهةةا يةةت عمةةتم الميايظةةات وانهةةا م اهةةتتد دولةةة العةةراق

م اذ يتميةةم اوتةةة صةةالح (لبيةة ا لافتمعةة  ايايظةةة صةةالح الةةدين

الةةةدين  دىةةةة تنظيميةةةة عاليةةةة واسةةةتفا ة سةةةريعة لمتطلبةةةات البي ةةةة 

وهةةتد اهةةارات ىياديةةة يتطلةةة إلةةى  يشةةيرالمييطةةةم اااةةر الةةه  

تننيةةه اثرةةةا يةةت تيديةةد ووصةةقلها واعريةةة دبيعتهةةا  التىةةتف عليهةةا

والبةةةدائب المقترحةةةة لعمةةةب اوتةةةة  مالرطةةةط ااسةةةتراتيفية المعةةةدة

أاةةر يةةت اختيةةار ا)ةةيرةام  هةةاليقشةةعتب ال امارسةةةان  المنتخةةية.

ن . وألالعمةةةبيةةةت الدىةةةة المهنيةةةة و  متةةةا انظمةةةات ت تعمةةةب عليةةة 

ييةاة هميةا هتا ةة واراية  ال يةت ااباشةرمهارات القياديةة تةلثيرا لل

ر  للمنظمةم  للمنتخية( المهنية ولها ااثةر البةال  يةت ارحلةة التطةت 

اةا المهةارات الشر)ةية التةت  دحدإتم ويمون للمرء عدةا تنظيمال

وتعةد سةرعة اترةاذ القةرار ا ةر  اةا  ر اااانم  إلى تتصب المنظمة

الم و ما يتت  لتميد انان اعطياتم   ير لديايتميم    دور القائد النع 

ااوا يةةة اترةةاذ القةةرارات  نعاليةةة اةةا اةةرور التىةةتم والتةةت سةةتوتن 

 علةى  اإليفةابعوس تنعااال اهاعدا اةتها   خبرات تراةميةم سةي

والمهةةام المتةلةةة اليةة   شةةوب أسةةرو و ونةةاءة ودىةةة  إ فةةا  الرطةةط

اةةةا المهةةارات  المهةةارة الننيةةة اةةن أن   إلةةى وتفةةدر ااشةةارةعاليةةة.م 

والراصةةة  عمليةةة التلاةةب النوةةر  والمينةةمة اترةةاذ القةةرار  القياديةةة

يةة م خبةةرة يةةت افةةال البإلةةى تيتةةا   اداة ياعلةةةةةة ماليهةةا  عمليةةة

العميةة  علةةى المهةةتتيات  التقيةةيامهةةارة يةةت افةةال لاد ووااسةةتنبا

المهنية خمن  لمشوالتيفاد حب  لااوا ية عالية إلم وةاية وااصعدة

م عةةالوة علةةى ىةةدرة تنظيمةةتاادةةار الةةت ينت او علةةى المهةةتتد ال

يكةال م وخا خطط رصينة لتيقيقهةاو م نظرة ثاىبة تيديد األةداف

اةةن الفةةدير و. ااهةةتاء الروتينيةةة لوهةةر المبةةادرةالقةةدرة علةةى  عةةن

  القائةةد(  كاوا يةةة القةةرار اترةةهتمت ةا ان ياةميةةة  إلةةى الةهةر ااشةةارة 

ةعااب و مةبنك اعلتااتتلمهام الها قة تت ي  الربرات المتراةمة ل

 يعد تمتا  وعليم للمنظمة اإليفا ية ال)ترةالينا  على  عتااب ان

اةةن  اهةةت ً  تكةةنتالمهةةام  ونةةاءة  ألداءعةةااال اهةةاعدا  القائةةد  ةةهلك

فعلةةةة اةثةةةر د لتااسةةةية يةةةت ادارة اايةةةراد يتم ااخةةةالا والتنةةةا ت

يكةال  يت تيقي  ااةداف المنادة  هةا. رغبةالميد ان م وتالعاالين

تيديةةةد ااسةةةتراتيفيات التاعةةةدة ةاسةةةتراتيفية  إلاوا يةةةةتبنيةةة   عةةةن

وترةةةم  ااسةتقرارم وعةةدةا اةةن صةةي  العمةب التةةت ينبغةةت ان تتبناةةةا

اتمثلة  قياداتها ان اهب  النمت يت اي)ال خدااتها  معليها المنتخية

  تقةديا المنتفةات ةت هةا تقةتماةبةر عةدد اموةن اةن المهةتنيدينم إلى 

  ىةدرة  اهةارة عةالوة علةىم أ نهها ائنللم  عملية ااىتراو(  نهها 

اةن ال)ةنات التةت يفةة ان يتهةا  هةا   تصنها مالتدرية واإلرشاد(

 ااوا يةةةاتها  مةةةت القائةةدم ليوةةةتن اينةةما لماالئةةة  اةةن اهةةةب ديمتاةةة

ا يةةفم  لتتسةةام لا للمنتخةةيةهةةاعدعةةااال اعةةدةا يةةيمون م المهنيةةة

المهام  ألداء على حد ستاء  المرؤوسين ادة اوللق اااوا ات المؤةلة

ان ةه  المهارة ستبنت يريقا  اهًيام يتهنم  ىائد ل  القةدرة  إذ وناءة. 

واتباو ايكةب ااسةالية التةت  مالمهتمر التينيمصقب اهارات  على

يةةت اترةةاذ  مالةةه  يتهةةا  ةة  ةقائةةد تخةةتحلا يكةةال عةةن متةةدعا يريقةة 

تتىيةةت التينيةةم القةةدرة علةةى ت  مهنيةةة وشةةنايية اةةن خةةالل االقةةرار

م وةةهلك يهةا التنةاوت وااخةتالف  ةين يت التىت المناسةة موايلةال 

 تلخةةهم اةةن اهةةب التقيةةيا  يياديةةة امةةا يفعةةب عمليةةة التينيةةم العةةاالين

دورا اةثةةةر ايفا يةةةة يةةةت تعميةةةم العمةةةب الفمةةةاعت لتيقيةةة  اةةةةداف 

اةةةا  اةةنلوت هةةا  مالمهةةؤولية علةةى ان  عةةر  ا ينتتنةةاوالمنتخةةية. 

المهةؤول ااول  م ييعةديتها  هةا القائةد يفة ان ا ر  ال)نات التتو

وت   ل اإلخناىاتعن و مت ال)ائبةالقرارا  ذاتراعند  النفاحاتعن 

حةةدين يمةةن  اذ اتعةةد سةةين الميةةمةوةةةه  يريقةة .  ألداءاااةةر والمتةةا ا 

تقبةةب اا تقةةادات لعةةدم تهةةيير علةةى  عةةال   قةةدران يتهةةا   احيةةة عليةة  

 ية ارطط لهام وتيمب تغيير  ظرة ات نةت او ةما   كيفا ية اااتر

 تقبةب األخطةاءي ان علية  اةن  احيةة اخةردو  م   اثقته ا ينقدواةت 

الييةاة  لتعلا ان أخطاء الماخةت يةتان اةفمء  والنشب وااخناىات

عطةةاء التىةةت وا ر حلةةتل واخةةيةا توةةيرصةةة ا إعطةةاءم والمهنيةةة

 مااداء واعةةادة الثقةةة للمةةت نين تيهةةيناةةن اهةةب  الةةال م لتالييهةةام

ان  . يت التاىام تت ي  اهارة استوشاف األخطاء وإصالحهاوذلك 

لقادة على تيمب المهةؤولية لاهاعدة ةعتااب   عد  يمون ةب اا سب

 ةقةةادةم ينبغةةت ان يتمتعةةتا  هةةا ةمهةةارات وصةةناتو مالمنادةةة لهةةا

اةن تةراةا  اوعدةا هةمءعالوة على تقبب ردود النعب ان المت نين 

تقيةةيا والقةةدرة علةةى  مالقياديةةة الشر)ةةيةة ياعلةةة لبنةةاء االربةةرات واد

يةار ايكةلها تاخ م وااوا يةة ةدائب انهةاير عدة اعند تت أيكب اليلتل

 بةا  ملبيثةت اةن ةةه  الدراسةةاان دايةا يريقنةا   يت التىت المناسة.

الشر)يات القيادية ذات العالىة يت يهةا الةدور المن)ةلت ان اةمية 

يةة  الواريماةةا  تت اةميةةة عةةن يكةةالالةةه  يؤديةة  ىةةادة المنتخةةيةم 

 اوايفةةاد العالىةةة و يةةان اةميةةة  اةةن سةةماتم   وةةب اةةا تيتيةة القياديةةة

لمهةةارات القياديةةة التةةت ينبغةةت ان يتهةةا  هةةا ىةةادة المنتخةةية ل ثةةراا

 شوب عام وانتخية صةالح الةدين  شةوب خةاا يةت تيديةد الريةار 

عهةد  الديمتىراديةة غيةر  تسةيما ا نةا حةديثام ااستراتيفت اايكب

يةةةرد البةةةاحثتن ان تهةةةليط الكةةةتء علةةةى اثةةةب ةةةةها  إذالمتههةةةةم 

البنةةةةةاء ةت ةةةةة  يمةةةةةس م دخال هديةةةةةدا وحيتيةةةةةايعةةةةةد اةةةةة متخةةةةةتوال

يشةةوب عااةةب  خةةا يتميةةتر حةةتل شر)ةةية القائةةد  م والةةديمتىرادت

ويهمةةة  لةةةدور   شةةةوب اةثةةةرم عةةةالوة علةةةى ان  موااوا ياتةةة  القياديةةةة
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الريارات ااستراتيفية ان المتاخيا التت تراي  الشر)ية القيادية 

فديةدة ةةةت ااسةال. لتوةتن اهةةاةمتنا العلميةة ال ايةتر عملهةةاوتعةد 

 اااثب تطبي  اهارات القائد وىدرت  على اتراذ الريار ااستراتيفت

ايايظةة صةالح  ةةتن يت واحد ان اةا اناصةب البي ةة المكةطر ة 

قم لةهلك يهنةاك صةعت ة االدين تكا ارتل  دتائ  وىتايات العةر

م  معنى ا   يفة ان والوتادر القيادية ييها  الغة تتاه  ةه  المنظمة

و  شةةةرو ذو ااوا ةةةات ىياديةةةة يتهةةةا  ال)ةةةنات القياديةةةة  اههميهةةةتل

ليهةةتطيا ان  مةاالةةة ال)ةةترةالقةةدرة علةةى ىةراءة   ولديةةةار يمتهةام 

و غيةةة التىةةتف . الديمتىراديةةة لةةدد المةةتادنين  العمليةةة يبنةةت الثقةةة

عةةدة اباحةة   اذ تنةةاول  إلةةى دراسةةةعلةةى اةةا تقةةدم يقةةد تةةا تقهةةيا ال

حةةين تنةةاول المبيةة  الثةةا ت   ؛ يةةتدراسةةةالمبيةة  ااولم انهفيةةة ال

المهةةةارات القياديةةةة؛ وىةةةد اسةةةتعرض المبيةةة  الثالةةة م الريةةةارات 

؛ دراسةةااستراتيفية؛ وهاء المبي  الرا ام ابيناً الفا ةة العملةت لل

 يت التىت اله  يتطرق المبي  الرااس لالستنتاهات والتتصيات.

 

 (منهجية الدراسة) المبحث االول

 اوالً: مشكلة الدراسة

 ي ةةةةة ايايظةةةةة صةةةةالح الةةةةدين العديةةةةد اةةةةن التيةةةةديات  تشةةةةهد

 المنتخةةية ييهةةامتةةة او باً علةةى عمةةبوالمعتىةةات التةةت اثةةرت سةةل

م لتيد  ااستراتيفت اله  واههت  العمليات اا ترا ية  شوب عةامةا

النقو اليةاد يةت الربةرات و ةينيةة ادارة ا)ةادر المعريةة اتمثال  ة

ااار الةه  يتطلةة اتبةاو اسةتراتيفيات رصةينة ترةدم  التت تمتلوها.

تتمتةةةا ويةةة  رؤيةةةة ىيةةةادة اتمرسةةةة  ممنظمةةةة المنتخةةةية( ةعمةةةب 

.  ترةيةم ىنكةلال العمةب المهارات والقدرات الال اة لتيديةد خطةة 

ا تنقةةدةا هةب اةتماااتهةةا لتيقةة  إدارة العمليةةة اا ترا يةةة  اسةةتقاللية 

ةا  العمةةةب عهةةةدحداثةةةة  لوةةةنوثقةةةة الشةةةعة والمنظمةةةات الدوليةةةةم 

تتمتا  الفاةمية الوايية للقيام ل يعطها النرصة الوايية لا الديمقرادت

تميةةد اةةن  خةةا  ةاييةةةتفر ةةة يكةةال عةةن عةةدم ااتالةهةةا  مهااهةةام 

لتعطيهةةةا الكةةةتء ااخكةةةر للقيةةةام  ما)ةةةادر المعريةةةة الكةةةرورية

الةةةه  ينشةةةد  المةةةتادن يةةةت  ةةةب حداثةةةة العهةةةد  المهةةةتتد  مهااهةةةا 

 ا اا ترا ات التنايهيةتنظيتفر ة  دان تعد. الديمتىرادية  التيتات

لدد ىياداتهةا  المعرييةربرة يميد ان تراةا الاا ترا ية  لعدة دورات

التيةةديات التةةت ةا ةةت تتاهههةةا تلةةك  لتلعةةة دورا ايتريةةا يةةت تغيةةر

يمةن ا ةةر  . رات الال اةة ألداء اعمالهةةاايةت اةتهةاب المهةةاإلدارات 

اوتةة المنتخةية  شةوب عةام ةةت ااوا يةة التيديات التت تتاهة   تلك

ثقةة وهةة ادارة العمليةة اا ترا يةة ل ليةاتآ يادة المعريةة والمهةارة  

خةةةبط تيقيةةة  أعلةةةى اهةةةتتيات ل مةايةةةة دةةةراف تلةةةك المنظتاةةةةا

ةلحةةةةةد خياراتهةةةةةا  يةةةةةت اإلدارة اا ترا يةةةةةة ااهةةةةةراءات المتبعةةةةةة

ميةادة خبةرة القيةادات العاالةة أاراً ان)ةلياً ل ييعد ذلك .ااستراتيفية

تيقيةة  أعلةةى لنفةةاح العمليةةة اا ترا يةةةم ل  ةةلعلى اهةةتتيات المعريةةة

يقة  اةةدايها مةا ينهةفا اةا تالعمب الفماعت الرصةين. و اهتتيات 

تتميةةتر اشةةولة الدراسةةة يةةت ييظةةة صةةالح الةةدين. ميال هتماعيةةةاا

 التالية التهاؤات األساسية 

صةةةالح الةةةدين  المهةةةارات  اوتةةةة انتخةةةيةادة ةةةةب تتمتةةةا ىيةةة -1

 ؟هراء ا ترا ات  اهيةالال اة إل

للريةةارات  اوتةةة انتخةةية صةةالح الةةديناةةدد ادراك ىةةادة اةةا  -2

 ؟ااستراتيفية وا عادةا

انتخةةية صةةالح  اوتةةةب تةةنعوس المهةةارات القياديةةة لقةةادة ةةة -3

 ؟تيديد الريار ااستراتيفت اايكب يت الدين

 

 ثانياً: اهمية الدراسة

وخةا خاردةة اياولةة يةت   مدراسةلتت ااةمية الرئيهة لهه  الت    

دري  لمعالفةة التيةديات التةت تتاهة  القيةادات ااداريةة للمنتخةية 

اةةن وههةةة  ظةةر عمليةةة. ينةةت التاىةةام تعةةد العمليةةة اا ترا يةةة دورة 

مرحلةةة اناصةةلها وصةةتا ل ب   وةة اتواالةةةم  ياهةةة لمهةةارات ىياديةةة 

 هةدف  ةارحلة بةرات والمهةارات الال اةة لوةبيتيديةد الر .ااىتراو

 يعةةد ااةةرا مو تلةةت عمليةةة ااىتةةراواسةةبقت  التقيةةيا للمراحةةب التةةت 

اا ترا يةةة العمليةةة إدارة علةةى ىةةدرة القيةةادات اةةن ريا للتلةةةد خةةرو

 التنظيميةةةالتمتيليةة و الفتا ةة رصةا ة  اةن خةةاللم ة ونةاءة وياعلية

مقبتلةة التتهةا  لتنظةيا ا ترا ةات يرةا اوالقدرات التاهة تت الال اة

 أةميةةة المهةةارات  إلةةى شةةارة اا م يكةةال عةةنم)ةةداىية المطلت ةةةالو

 م والتةت تنهةفا اةاالتت يفة ان تتمتا  ها القيادات ااداريةة المهنية

لترشةةيد عمليةةة الترطةةيط المن)ةةب  مهةةاعدةالتسةةائب ال يراتاةميةةة تةة

عةةم  ىةةدرتها  مةةا يم ويرةةةا لةةدد القيةةادات يةةت المنتخةةيةاالتاهةة تت

 ونةةاءة   العمةةب اا ترةةا ت لمتطلبةةات األساسةةية المتعلقةةةعلةةى ادارة ا

رتقةةةاء  عمةةةب المنتخةةةية المهةةةتقلة أةميةةةة اا يكةةةال عةةةنم عاليةةةة

وتنعيةةب الهةةبب وااهةةراءات الونيلةةة  لال ترا ةةات اةةن خةةالل ىيادتهةةا

العةةام  ةةةه  الدراسةةة اتتايقةةة اةةا ةةةها التتهةة  يفةةاتم النهةةتض  هةةل

يةت اء ااد اا وةةت ياعليةةوارةمة على ها ةة حيةت  واهةا  للدولة

 يفةةة ان واةةا ماوتةةة انتخةةية صةةالح الةةدينم اتمةةثالً  قيادتةة عمةةب 

وخا ااوا ية ترطيط والتتمتا    ان اهارات تهها  شوب ياعب يت 

لتةةت تيقةة  ااةةةداف المتخةةتعة و مةةا م اااسةةتراتيفيات المالئمةةة

 .يايظة صالح الدينمااهتماعية لحتياهات ايتناسة اا ا
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 :ثالثاً: اهداف الدراسة

هميةا المناصةب دىةة العمةب يةت تُهاعد المهارات القيادية يةت ادااةة  

س لعملياتهةةةا الميةةةرك الةةةرئي يةةةت المنظمةةةةم ويموةةةن عةةةدةا المهنيةةةة

ان اةمية ىدرة اتره القةرار علةى اترةاذ الريةار  الروتينيةم وا طالىا

لتعةةةةرف علةةةةى  هةةةةدف ا الدراسةةةةة تاءم هةةةةيكةةةةبااسةةةتراتيفت اا

صةالح الةدين واسةهااها يةةت  اوتةة انتخةةيةالمهةارات القياديةة يةت 

 ممنظمةالمالئمة لعمب ةه  الو الرطط تيديد ووخا ااستراتيفيات 

ةرسالة لهةا يةت  الديمتىرادية ها يت ترسيخ اسهسةدايو ما ييق  ا

تةا تيديةد  )ةترة خاصةة. و ميايظةة صةالح الةدينالعةرق ولعمتم 

  لـ اسة ويقاةداف الدرا

صالح  اوتة انتخيةتتمتا    ىيادة ان  يفة التعرف على اا -1

 الدين ان اهارات.

اوتةةة  المتبةةا يةةت سةةتراتيفتاا ريةةارالتعةةرف علةةى دبيعةةة ال -2

 .صالح الدين انتخية

 اتفةا  اختيةار ااسةتراتيفية  ماياولة تتهي  المهارات القياديةة -3

 اايكب للعمب عليها.

 

 :رابعاً منهج الدراسة

ةةةتن الدراسةةة تتبنةةى ها بةةا  التصةةنت التيليلةةت اعتمةةاد المةةنهف تةةا 

 ترهمتهةا  مشةولة تااستق)اء عن  اةرة تمةويت الوش   اعرييا

 تقييمةات إلةى التصةتل  غيةة العلميةة راسة تيت اادر المنهفيةلدا

لتوةتن رصةيدا اعرييةام وتةا ذلةك اةن   ها اغمد علمتم يرتقى ذات

الغرض  ت)ميمها لهها تا ستبا ةا خالل وص  أل عاد المشولة  هي ة

 ةالمي)ةل الوميةة البيا ات ةاديين لتيليب التيليلت( ومتال و  المنهف

 تنكةت  تةائف رةان استفا ة ايراد العينةة علةى تلةك ااسةتبا ةم لبلةت

 تاىةا حةال ىيةادة انتخةية اا ترا ةات يةت  تةرتبط اسةتنتاهات إلةى

تعميمهةا علةى يورية يمون  خرهت  عدة انطلقات صالح الدينم وىد

  .افتما الدراسة

 

  :: فرضيات الدراسةاً خامس

ويموةن تطتيرةةا  اايةراد المهةارات القياديةة ىةدرات يتهةا  هةا تعد  

توتن ةةهلكم  انان لا تون يطرية يليس  الكرورة  تةوم هاان ىبل

و ةةت  مثا ةة ادوات تموةن  .يقا لية التطتر تميةد اةن ةةه  المهةارات

 الت ينيةة لتتهي  اااوا ات القادة ان تيديد ااحتياهات والمتطلبات

لها الةدور ااةبةر ايكب اا فا اتم و إلىلألداء ال)ييح للتصتل 

المنتخةية يةت  سةيته يت ااوا ية تيديد الريةار ااسةتراتيفت الةه  

ىدرتة  علةى و هاية المطاف  اتفا  يعتمد على حااب تلةك المهةارات 

 ر اااان  إلى قيادة المنتخية  تت ينها  شوب ايفا ت لتيقي  اةداي 

النرخةةةيات التةةةت سةةةارت عليهةةةا الدراسةةةةم ةعالىةةةات ويةةةت اد ةةةا  م 

 ا مانادة رئيهيتين يرخيتين والتت تتلل  ان ماارتباد والتلثير 

عالىةةة ارتبةةاد ذات دالةةة اعنتيةةة للمهةةارات القياديةةة  ا تتهةةد -أ

انتخية صةالح الةدين يةت تيديةد الريةار ااسةتراتيفت موتة ل

اايكةةب علةةى المهةةتتد الولةةت للمنظمةةة المبيتثةةة واهةةتتد 

  .اا عاد

تؤثر المهارات القيادية لموتة انتخية صالح الةدين تةلثيراً ا  -ب

ذا دالة اعنتية يت تيديد الريةار ااسةتراتيفت اايكةب لعمةب 

 .ادالولت واهتتد اا ع مهتتدالالموتة على 

 (   1اتخح يت الشوب  ةت وةما 

 

 

 

 

 

 للبحث مخطط الفرضييوضح ال :(1شكل )ال

 سادساً: اساليب جمع البيانات

. الفا ة النظر   تا تغطية الفا ة النظر  للبي  ان خالل عةدة أ

ا)ةةةادر ورىيةةةة والوترو يةةةة تمثلةةةت  ةةةالمراها العلميةةةة ةالرسةةةائب 

ااعتمةةاد  إلةةىواادةةاريح والمفةةالت والمةةؤتمرات والوتةةةم إخةةاية 

 على شبوة المعلتاات االوترو ية  اا تر يت(.

لرماسةةت يةةت ت)ةةميا ب. اداة ااسةةتبا ة  تةةا اعتمةةاد اقيةةال ليوةةرت ا

تمثةةةب الفةةةمء ااول اةةةن ااسةةةتبا ة  ةةةالمتغيرات  إذم ااسةةةتبا ةاداة 
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الديمتغراييةم وااا الفمء الثا ت يقد اةتا  قيال  اهةارات القيةادة(م 

النرعيةة  اا عةاد علةى  التهاو  ات عة لقياسها (م يقرة15و تاىا  

 هةةا ية المهةةتقب  المهةةارة النوريةةة والمهةةارات اا الثالثةةة للمتغيةةر

(م ةت ة  1 - 5مقيال ليورت الرماست   لوالمهارات الننية(م وويقا 

يةة ؤأةثر االءاة لإلها ة عن األسة لة ويعطةت المهةتفية اهةاحة ر

واخةةية لرأيةة م ييمةةا تعلةة  الفةةمء الثالةة   قيةةال المتغيةةر المعتمةةد 

واله  اثب  الريارات ااستراتيفية( لقيال ا عةاد  النرعيةة الرمهةة 

ااسةةةتقرارم واسةةةتراتيفية اا هةةةيابم واسةةةتراتيفية   اسةةةتراتيفية

اا ةةداا  و اسةةتراتيفية تطةةتير المنةةتفم واسةةتراتيفية التغلغةةب يةةت 

( يقةةةرة تةةةا تت يعهةةةا  التهةةةاو  علةةةى ةةةةه  20ااسةةةتاق( و تاىةةةا  

 .  نه المياور النرعية  غية ىياسها وعلى المقيال

 

 : حدود الدراسة بعاً سا

اةا تهةها  ة  حةدود البية   يةت يهةح المفةال أااانةا ى لةإ ظرا 

لوت  قتم  عملية التفريد واعرية وىت و اان وهتد المشولةم 

ما تهها    يت عملية العمل النور  يكال عوالن ة المهتهديةم 

المرتبط  البية  العلمةت حةتل المشةولة ىيةد الةدرل التةت  يةن 

لبيةة  ينةةا ان  كةةا ال )ةةدد اراهعتهةةا خةةالل ةةةه  الترىةةةم ارت

 خمن اليدود التالية 

 اليةةةةةدود الماا يةةةةةة  ااتةةةةةد العمةةةةةب يةةةةةت الدراسةةةةةة اةةةةةن .1

 .23/11/2021 لغاية  20/8/2021

اوتةة المنتخةية المهةتقلة لال ترا ةات   اليدود الموا ية  .2

 .(صالح الدين انتخية

يةةت  اوتةةة انتخةةيةاليةةدود البشةةرية  ىيةةادات واةةت نت  .3

 صالح الدين.

 

 (القياديةالمهارات ) المبحث الثاني

 تمهيد

 دأ انهف القيادة ان وههة  ظر المهارات  مقال رو ةرت ةةاتم 

( يةت 1955 عنتان "اهةارات المهةؤول النعةال" والةه   ُشةر عةام  

ثةةةالج افمتعةةةات اةةةن  اىتةةةرح ةةةةاتم إذم ةاريةةةارد  يةةةم س رينيةةةت

الهةنيةةةة(م المهةةةارات  –النوريةةةة  اادراةيةةةة مهةةةارات الالمهةةةارات  

 والننيةةةة تةةةرتبط المهةةةارات التقنيةةةةو ةملشر)ةةةيت االمهةةةاراوة الننيةةة

ويةةرد البةةاحثتن   المعريةةة والربةةرة يةةت افةةال اعةةين اةةن األعمةةال.

( 2شةةةوب  ةمةةةا يةةةت ال ااوا يةةةة  تفهةةةيد اهةةةارات المهةةةؤول النعةةةال

المهةةةتتحى اةةةن تتر ينةةةة الريةةةاح اليديثةةةة. وذلةةةك  ااسةةةتنادة اةةةن 

يلتل  ااعتماد الظروف البي ية المتلدة للمشاةب واستغاللها لتتليد ال

علةةةى اهةةةارات القيةةةادة والممثلةةةة  ةةةريد التةةةتر ينم يعنةةةداا تةةةلتت 

 المهارات القياديةة( الريد ةب ستدوراالظروف البي ية المهببة للمش

والمشةةا   ليةةد اةةا ت)ةةميا هنةةاح  مذات الت)ةةميا  اايرودينةةاايوت(

تيةاةت ت)ةميا اروحةة  ةرتوالتت تةرتبط اةا  عكةها  )ة الطائرةم

تمويد اتلد  ةةم والتت  دورةا تدير اتلد اايوار اياةيالهتاء العادي

الوهر اء  الطاىة اليرةية لتتليد الوهر اءم ويياةت ال)ندوق ذةنية 

وةينية تناعب اايوار لتتليد اليلتل لمشاةب المراد حلهام ةما  مالقائد

اعيتة  عبةر الهيوةب  إلةىيياةت ةا ب  قةب الطاىةة ااوااةر اةن القائةد 

التةةتر ين  اليرةةةة  اةةةه ىدااة اليلةةتل الناهعةةة تبقةةالتنظيمةةت اسةةت

 ةاةةةن خةةةالل تتأاةةة لمتاههةةةة الظةةةروف البي يةةةة ات)ةةةديا للمشةةةولة

 (.2المهارات اا  عكهام وةما يتخيها الشوب  

 

 

 

 

 

 

 

 الم)در ان اعداد الباحثين            

 (: يوضح مهارات القيادة2الشكل )
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ب المهارات والقدرة علةى العمة إلىتشير المهارات الشر)ية و

م وترتبط اهارات التنوير المفرد  القدرة على العمب اةا اا اايراد

ةنةةاك حاهةةة إلةةى  عةة  واأليوةةار اعتمةةاًدا علةةى اهةةتتد اإلدارةم 

اهةةارات  شةةوب إلةةى م  معنةةى ىةةد  يتةةا  المهةةارات أةثةةر اةةن غيرةةةا

اهارات توتن ارم   انه يتةرة إلى دائام ويت  ع  ااحيان  يتا  

 .ةدتيلة  وتن  ياهة استيكارةا يت اوىات و روف اعين

 

 اوالً: مفهوم المهارات القيادية

ويت اللغة العر ية اعناةا اليةهق  مالمهارات هما لمنردة  اهارة(   

اهةارة(  شةتءاهةر ال م ويقةال اةا واحوااة  واتقا ة  شةتءوالنها يت 

مةة  ياصةةبح حاذىةةاً  ةة م وي  ةة  َاهَةةر يةةت العلةةا إةةةهلك  قةةال معنةةى حو 

وةةةةت ىةةةدرات يموةةةن تطتيرةةةةا ولةةةيس م [1]والت ينةةةة وال)ةةةناعة 

ا إاوا ةةات ةاانةةة  توليهةة وتتفلةةى يةةت األداء يطريةةة الكةةرورة 

ةة [2]تظهةةر للميةةيط الرةةارهت  ن المهةةارات ىائةةد المنظمةةة اةةن وتمو 

ات نيةةة  وتتههةةةةاتها الت ينيةةةةم وتمنيةةة  القةةةةدرة تيديةةةد اطالةةةة 

لتينيمةا على المبادرة يت العمب وتقديا اا داو اةن خةالل اسةتثارة 

و مةا ييقة  اةةداف المنظمةة ويريةا اةن  مههتدةا النوريةة والبد يةة

م ويشةةير أيالدةةتن يةةت ةتا ةة  " الدولةةة    إلةةى أن [3]اهةةتتد ادائهةةا

يمتلوةةتن ىةةدرات  شةةؤون الدولةةة يفةةة أن تةةدار اةةن ىبةةب أشةةراا

ويةت ذلةك  [4]اعينةم أ  أول ةك الةهين لةديها أةثةر القةدرات تطةتراً 

 تلةيد على اةمية المهارات القيادية يت ادارة انظمات الدولة.

 

 ثانياً: انواع المهارات القيادية

الرؤيةة الثاىبةة ةةت  :الذهنيةة( –المهارات الفكرية )االدراكيةة  -أ

التةةةةت يتمتةةةةا  هةةةةا ىائةةةةد المنظمةةةةة وييلةةةةب  طريقةةةةة سةةةةريعة 

و )ةةترة تقةةتد   يةةت يهةةا ايكةةب واتخةةتعية دبيعةةة التنظةةيا 

 يةت اةبيرً  اييق  تلثيرً  ان ثا    وؤللطبيعة التت تترا ط  ها اهما

ذلةةك تيديةةد  اثةةبةةةه  ااهةةماء التنظيميةةة اننةةردة وافتمعةةةم 

 لعةاالين وعالىةتها  المنظمةةدبيعة العالىات ااهتماعيةة  ةين ا

م ويتها القةادة الةهين ييملةتن ةةها النةتو [23,]والمفتما ةوب 

ان المهارات  المرو ة والقا لية الهةنية وااسةتعداد لتقبةب آراء 

ااخرين وايوارةا ودمتحاتها يهه  المهارات داعمةة للتطةتر 

اله  يي)ب للمنظمة يورياً وعملياً و مةا يتتاية  اةا اتطلبةات 

رة علةى ذلك القدإلى الع)ر وتغيرات البي ة المييطةم يكاف 

التنويةةر العقال ةةت المنطقةةت المةةنظا الةةه  ييةةدد اوا ةةة المنظمةةة 

واا عةةةةاد  مويهةةةةمح  اسةةةةتقراء اااةةةةتر ورؤيةةةةة المرتوةةةةمات

 ةةةين  المتواالةةةة للمشةةةوالت المتنتعةةةة اةةةا تيقيةةة  ر ةةةط عةةةال  

وتقهةةا المهةةارات النوريةةة  [5]المتغيةةرات وااحةةداج المرتلنةةة 

  على اا يلتت تعين ان المهارات و إلى

تبةةر  المهةةارات ااداريةةة يةةت ااوا يةةة  ارات ااداريةةة المهةة -1

م وىدرتة  علةى للتيةدياتوىدرة ىائد المنظمة على ااستفا ة 

وية  ااسةس علةى داخةب المنظمةة  والتاهبةات تت يا المهةام

ذلةةةك اهارتةةة  يةةةت تيقيةةة  التناسةةة  إلةةةى يكةةةاف  الهةةةليمةم

واا هةةةفام  ةةةين التحةةةدات ولمرتلةةة  اا شةةةطةم اةةةا تةةةهليب 

العقبات التت تعترض العملية التنظيمية واتا عة سةير ااداءم 

 [6]ذلك عدة اهارات ادارية وةالتالت  إلى يكاف 

 -ج ادارة التغييةةةر. -ث القةةةدرة علةةةى الترطةةةيط. -ت

 اهارة حب المشوالت واتراذ القرارات.

ةت القدرة على يها اآلخرين يةت العمةب  المهارات الهياسية  -2

اآلخةةرين  يةةت شةةوب يعةةال واسةةتردام ةةةه  المعريةةة للتةةلثير 

للت)ةةةرف  طةةةرقم تعةةةم  األةةةةداف الشر)ةةةية والتنظيميةةةة 

المهةةةةارات الهياسةةةةية  ةةةةين الةةةةهةاء   ويفمةةةةا األيةةةةراد ذو

ااهتمةةةاعت والقةةةدرة علةةةى خةةةبط سةةةلتةها ويقًةةةا لمتطلبةةةات 

المتاىةة  المرتلنةةة والمتغيةةرة  طريقةةة تبةةدو صةةادىة وتلهةةا 

الدعا والثقة م وتؤثر وتتيوا  شوب يعال يت ردود اآلخةرين 

[7]. 

 لعةاالينعلةى التعةادت اةا ا القيةادةىةدرة  المهارات االنسةانية: -ب

ةا وحةةثها علةةى العمةةب  ةةروح النريةة  لتيقيةة  وتنهةةي  ههةةتد

 [8] ويتتاي  اا ةها التته  [3,3] اا فا  الفماعت لألةداف

المهةارات التةةت تهةاعد القائةةد علةى العمةةب  نعاليةة اةةا  تصةنها   

المرؤوسين واألىران وةت اوتهبة ويمون تةدرية القةادة علةى 

تطتيرةةةةا لتيقيةةة  أةةةةداف المنظمةةةة والعمةةةب  شةةةوب تعةةةاو ت 

م يهةةت [28,] ةمفمتعةةة لتيقيةة  اإلتقةةان المشةةترك يةةت العمةةب

يةراد تمون ىادة المنظمة ااداريين ان تيقي  ااداء المتميم لأل

و يةةةةادة دايعيةةةةتها للعمةةةةب وتفعلهةةةةا عناصةةةةر يعالةةةةة داخةةةةب 

المفمتعات وتيهر ا دااهها وتدعا الفهد التعةاو ت المشةترك 

 .[21,]ييما  ينها 

 

ترتبط المهارات الننية  المعرية والربرة يت  المهارات الفنية: -ت

ويةةنعوس ةةةها النةةتو اةةن  [24,]  افةةال اعةةين اةةن األعمةةال

المهارات القيادية علةى يهةا  ةتو اعةين اةن النشةاد المنظمةتم 

ااسةةةالية  يكةةةال عةةةنالةةةه  يتعلةةة   العمليةةةات وااهةةةراءات 

المتبعةةة يةةت التعااةةب اةةا ةةةها النشةةاد الميةةددم يالقائةةد يةةت ةةةه  

اليالة يمتلك اعرية اتر))ة عالية  نشاد اعين ولدية  ىةدرة 

يةةت ةةةها المفةةال الربةةرة الميةةدا ت تيليليةةة ابنيةةة علةةى عااةةب 
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م يهةةةها يعنةةةت أن يوةةةتن القائةةةد اةةةدرًةا لهاتةةة  وااخةةةرين [43,]

ويتمتا  ونةاءات يةت افةال اتر)ةو وانظةتر تيليلةت حةتل 

إدراك القةةةدرة علةةةى اسةةةتردام    نهةةة ويةةةت التىةةةتم القكةةةايا 

المناسبة للتعااةب اةا المتاىة  المتنتعةة  وااهراءات األدوات

يةةةتقن افةةةال تر))ةةة  ي)ةةةبح ىةةةدوة  م يالقائةةةد الةةةه [38,]

خةةرين وارهعةةاً لهةةا اذا واههةةتها اشةةولة اعينةةة او حةةاولتا لآل

تطتير ادائهام يهت  هلك ي)بح خةمن الرواسةخ لةدد العةاالين 

وينةةةةال ثقةةةةتها واحتةةةةرااها؛ واةةةةن هملةةةةة اخت)اصةةةةات ةةةةةه  

 .  [25,]المهارات اااتر ااتية  

 ا لها.يرق العمب وايهااهإلى ترسيخ ااةداف واي)الها  -1

القةةدرة الترطيطيةةة والتنظيميةةة اةةن  نةةاء الرطةةط وتتخةةييها  -2

ويةة  علةةى ورسةةا الهياسةةيات المتبعةةة وتت يةةا ااخت)اصةةات 

 ااوا اتها.

االتمام  المهؤولية وحهةن الت)ةرف اةن حية  الهمةة العاليةة  -3

 والتمهةةك  قتاعةةد العمةةب وىتا ينةة  وااسةةتفا ة لةةهلك  وةةب تنةةان  

 .ويوتن اثااً و ينياً ييتهد   

 

 

 )الخيار االستراتيجي( المبحث الثالث

 ( االستراتيجي:البديل)الخيارأوال: مفهوم 

اةا  اةن اعريةةااستراتيفت ا  د  ريارانهتم ال إلىىبب التطرق     

ةةةت المق)ةةتد  ااسةةتراتيفيةم ينةةت اواخةةر الرمهةةينيات اةةن القةةرن 

 Kenneth Andrewsالعشرين  اىد ااستاذ يةت هااعةة ةةاريرد 

انهةةتم ااسةةتراتيفية  ةةالقتل "ينبغةةت علةةى ةةةب انظمةةة اعمةةال وةةةب 

  األةةدافهمء ييهةا وةةب يةرد ييهةا ان توةتن لدية  اعريةة واخةية 

 إلةىوالغايات التت تفعلة   ااتفةا  ال)ةييح وتمنعة  اةن اا يةراف 

ااتفاةةةات الراد ةةة " وةا ةةت ةةةه  المقالةةة  مثا ةةة الرايةةة الممهةةدة 

والمراةم البيثيةة التةت تعنةى  متخةتو لظهتر العديد ان المدارل 

( ييتصةة  Thomasااةا الريةةار ااسةتراتيفت   .[9]ااسةتراتيفية 

 ا   هتةر اإلدارة ااستراتيفية أل   يتعلة   ةالقرارات التةت ترةو 

اهةةتقبب المنظمةةة والطريقةةةة التةةت تيتاههةةا لالسةةةتفا ة للعديةةد اةةةن 

هةةا اةةن خةةالل التيليةةةب إليالكةةغتد والتةةلثيرات التةةت تةةا التتصةةب 

يالبةديب ااسةتراتيفت ةةت احةد البةدائب المتصةلة  [10]ااستراتيفت 

م [11]تيقيةة  األةةةداف المةةراد تيقيقهةةا اةةن ىبةةب اترةةه القةةرار إلةةى

يتص   )ترة ادق  ل   البديب اايكب اله  يتا تيديةد  اةن  ةين و

عةدة  ةةدائب اتاحةةة وذلةةك لتيقيةة  االئمةة اةبةةر  ةةين المنظمةةة و ي تهةةا 

 .[12]رارهية ال

 االستراتيجية خياراتنواع الاثانيا: 

  تتيةل امةااسةتراتيفية  تهمةةا   ريةارات ةتاو الاةنالك العديد اةن 

[,212] 

  ةةةه  ااسةةتراتيفية أ. إسةةتراتيجية االسةةتقرار )عةةدم القيةةام بشةةيء(

تتبنى اةن ىبةب المنظمةات الناهيةة التةت تعمةب يةت  ي ةة يموةن التنبةؤ 

 يشةةد اتاردةةةا يةةت افةةال األعمةةال الياليةةة  هةةام يتقةةتم المنظمةةة 

خعها اليالت واا ووالميايظة عن  ةلغرض تيهين ايمتها التنايهي

 تت  حققت  ان  تائف وان لهه  ااستراتيفية أ تاو عديدة تتمثب  اآل

 نهةها األعمةال  استراتيفية عدم التغير  وةت اسةتمرار المنظمةة -1

 دون أ  تغير يهةر. 

  تنطل  ان يورة التكيية  ةالنمت  هةدف  يةادة إستراتيفية الر ح-2

 األر اح إذ يرتوم أداؤةا  يت ترني  ةل  البي  والتطتير.

إسةتراتيفية التريةة    تتكةةمن ترنةةي  اهةةتتد أةةةداف المنظمةةة -3

اهتتد يهمح لها  دعا وتعميم اتاردةا يةت حالةة اسةتنماف إلى 

 اتاردةا وداىاتها.

ا ةةةه  ااسةةتراتيفية يةةت حالةةة إسةةتراتيفية اليرةةةة البطي ةةة  تتبةة-4 

ادراك اإلدارة العليةةا ا هةةا غيةةر ىةةادرة علةةى ااسةةتمرار يةةت أتبةةاو 

 استراتيفية النمتم  هبة عتااب خارهية عديدة.

اسةةتراتيفية الي)ةةاد  اذ تقةةتم ةةةه  ااسةةتراتيفية  تقلةةيو حفةةا  -5 

اا شةةةطة الياليةةةة وااسةةةتغناء عةةةن ا شةةةطة لةةةا يعةةةد  اإلاوةةةان 

 .اتطتيرة

استراتيفية النمر التدريفت  اذ تقتم المنظمة  اختيار  ةتو اعةين  -6

اةن اا شةطة  عنايةة  يية  توةتن عمليةات النمةت ييهةا امونةة يةةت 

 حين تبقت األ شطة األخرد يت وخا ااستقرار. 

تتبنةةةةى المنظمةةةةات ةةةةةه   ب. اسةةةةتراتيجية االنسةةةةحاب )االنكمةةةةا (

ا سةب  تيقيقة  ااستراتيفية عند ا رناض اعدل تيقي  األةداف عمة

إذ تعمةةب علةةةى تقليةةب خطةةةتد إ تاههةةةا وأةةةدايها وتقلةةةيو أسةةةتاىها 

وو ائنها واخاية التيهينات الت ينية وتقليب األ شطة يت التحدات 

العاالة ذات التدي  النقد  الهلبت وأن ةه  ااستراتيفية تتره أ ةتاو 

 عديدة ةت   

أعمالهةةا اسةةتراتيفية التيةةتل   تقةةتم المنظمةةات  تغييةةر أ شةةطة  -1

افةاات عمةب هديةدةم وةةها ا يعنةت عةدم  إلىاليالية والتيتل 

احتنا  المنظمةات  ل شةطتها القديمةة ولوةن الترةيةم يوةتن أةثةر 

 على ا شطة األعمال الفديدة.

.استراتيفية الترني  واعادة التلةيب  ةنا تقتم المنظمة  ترني  2 

راةةا حفا  عة  أ شةطتها والتوةالي  الراصةة  األعمةال التةت ت

 غير يعالة.
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. اسةةةتراتيفية المنظمةةةة األسةةةيرة  تقةةةتم المنظمةةةة ةنةةةا  ترنةةةي  3 

عملياتهةةا الت ينيةةة والترةةةم علةةى  شةةاداتها اإل تاهيةةةم يتتةةتلى 

علةى انظمات اخرد عمليةة شةراء انتفاتهةا  الوااةب وتهةتيقها 

 وي  ىتاعد  يا وتهليا ايددة .

ااسةةتراتيفية ةةةه   إلةةىالمنظمةةة   لتلفةة ت. اسةةتراتيجية التيةةفية:

تعمةب علةى  واةن ثةا  عنداا تفد  نهها ىةد يشةلت يةت هميةا أ شةطتها 

 ا قاذ اا يمون ا قاذ  ان اا شطة. يت اياول ت)نية أعمالها 

يق)د  اا داا  اتناق انظمتةين أو أةثةر ث. استراتيجية االندماج : 

هما ين شر)ةيتان المهةتقلتتةاعلى توتين انظمةة هديةدة يتنقةد المنظم

وتظهر للتهةتد انظمةة هديةدة ويةتا اا ةداا  يةت الغالةة  ةين تمااا 

( أ ةتاو Byarsانظمات اتقار ة يت اليفا واإلاوا ياتم وىد حدد  

 تت اا داا   اآل

 شةوب  انيعنةت اتيةاد انظمتةين أو أةثةر تتنايهة  . اا داا  األيقت1 

 اباشر.

حداةما إ. اا داا  العمتد   اتياد انظمتين أو أةثر  ق)د تفهيم 2

 األخرد  ما تيتاه .

الةه  يعنةت اتيةاد انظمتةين أو أةثةر لهةا ةةت . اا داا  المترا ط  3 

 انتفات اتشا هة واتماثلة يت افاايا التقا ة.

. اا داا  غير المرتبط  يعنت ااعتمةاد علةى أةثةر اةن واحةد اةن 4

 أ تاو اا داا  الها قة.

راتيفية علةةةى تقةةةتم ةةةةه  ااسةةةت ح. اسةةةتراتيجية تطةةةوير المنةةةتج:

ايتةةراض ان المنظمةةة ا تهةةتطيا أن تنمةةت وتوبةةر أو حتةةى أن تبقةةى 

دون تقةديا المنتفةةات الفديةدة المتطةةترةم لةها تقةةتم المنظمةة  كخةةاية 

اميمات و ائ  هديدة على المنتفات اليالية وتقديمها  شةوب هديةد 

وتهعى ةةه  ااسةتراتيفية لتيديةد  ةتو ودبيعةة المنايهةة اةن حية  

ا المنةةتف واسةتردااات  والفةةتدة والتعب ةة والتغليةة  خ)ةائو ت)ةمي

وتيديةد المنتتهةات المطلةتب تطتيرةةةا او تيهةينها والترةيةم علةةى 

  يتج الهتق.

 إلةى  تهةدف ةةه  ااسةتراتيفية استراتيجية التغلغةل فةي السةوق خ.

 يادة الي)ة الهتىية للمنظمات عن دري   يادة اعدل ااسةتهالك 

ائن هدد ان خالل تطةتير المنةتف اليةالت للم ائن الياليين وههب   

وايفاد استردااات هديةدة لة  وتوثية  عمليةة التةرويف لة  وترنةي  

األسةةةعار و يةةةادة اتاىةةةا عةةةرض الهةةةلعة وخاصةةةة يةةةت األاةةةاةن 

المهةةتهديةم وتهةةتا ةةةه  ااسةةتراتيفية  دراسةةة العديةةد اةةن العتااةةب 

ة درهةة حةدوةاتفاةات وأذواق المهةتهلوين وةةهلك دوايةا الشةراءم 

 خ)ائو المهتهلك والهتق. والمنايهةم 

 ثالثا: العوامل المؤثرة في الخيار االستراتيجي: 

ةناك العديد ان العتااب التت تؤثر يت الريار ااستراتيفت  تهمةةا 

 [13]تت   اآل

تتمثب  األةداف التت تهعى المنظمة إلى تيقيقهةا والتةت  األهداف: .أ

وتعةد  مال)ةياغة ااسةتراتيفيةسب  وخعها يت المرحلة األولى ان 

أحد أةا العتااةب المةؤثرة يةت تيديةد البةديب ااسةتراتيفت للمنظمةةم 

أ  ينبغت عند اختيار ةها البديب النظر إلى إاوا يةة أو اقةدرة البةديب 

 يت تيقي  األةداف ااستراتيفية للمنظمة.

يةةت  عةة  األحيةةان ر مةةا ا يمتلةةك صةةا عت الريةةار  ب. المعلومةةات:

يفت اعلتاةةةات ةاييةةةة أو ىةةةد يةةةؤدون أعمةةةالها يةةةت خةةةتء ااسةةةترات

ا اليةالتين م تتةةلثر تةةاعلتاةات غيةر ةاييةةة أو غيةر صةةيييةم ويةت ةل

ن استمرارية القيةام  )ةنا البةديب كي وان ثاةم تهتدهتدة البدائب الم

 ااستراتيفت تبدو اارا غير اناسة.

د عةةادة  ت. العوامةةل المرتبطةةة بفلسةةفة المنظمةةة:  ر اختيةةااةةا يتيةةد 

 م العديد ان العتااةب المرتبطةة  نلهةنة المنظمةة ااستراتيفتالبديب 

و مةةةط وةيوةةةب اادارة وايةةةتل المةةةدراء العةةةاالين والقةةةيا والثقايةةةة 

ةةهلكم واتىة  اإلدارة  ةهةلتةيالوالعتااةب  مالتنظيمية الهةائدة ييهةا

العليا ان المرادرة ان حية  األخةه  هةا أو تفنبهةا واةدد اعتمادةةا 

 على الرطط وااستراتيفيات الها قة.

عند دراسة البةدائب ا ةد  العوامل الخاصة بالفرص والتهديدات:. ث

اةةن األخةةه  نظةةر ااعتبةةار  تةةائف تيليةةب البي ةةة الرارهيةةة والداخليةةة 

ارةا  التوااةةب اةةا النقةةاد الداخليةةة للتىةةتف والتقةةاد النةةرا واسةةتثم

 ثارةا الهلبية.آأاام تهديدات وارادر البي ة الرارهية واليد ان 

 

دور المهارات القيادية في تحديد الخيار االستراتيجي رابعاً: 

 االفضل لهيئة االستثمار

تبر  المهارات القيادية ان خالل القدرة على تيديد ويها  

ذلةك اااوا ةات البد يةةة إلةةى المشةولة وهمةا البيا ةةات حتلهةا يكةاف 

هنةة اةا الربةرات  إلةىوالنورية التت يتمتا  ها ىةادة المنظمةة هنبةاً 

والمعريةةةة التةةةت تهةةةها هميعهةةةا  شةةةوب ياعةةةب يةةةت تيديةةةد الريةةةار 

اإلدارة ةةت التةت لوةتن م وبيتثةةااستراتيفت اايكةب للمنظمةة الم

. [14] تيقةة  األشةةياء والقيةةادة ةةةت اةةن تقةةرر اةةا يفةةة أن ييةةدج

 هةةتدل اةةن ذلةةك ان ىةةرار تيديةةد الريةةار اايكةةب يتطلةةة اهةةارات 

ىيادية ذات  هف ا داعت وحلتل تواالية حتل المشوالت المطروحةم 

يكةةالً عةةةن ااخةةةه  ةةةآراء اآلخةةةرين حةةتل الريةةةار الُمقةةةدم اةةةن  ةةةين 
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م يهةةت  ةةهلك تمثةةب القةةدرة علةةى  قةةب ة الريةةارات المطروحةةةافمتعةة

الرؤيةةةة للعةةةاالين واألخةةةه  ةةةآرائهام والقةةةدرة علةةةى اإلىنةةةاو وحةةةب 

النماعات وتيديد ارتل  هتا ة المشولة للتصتل للبديب او الريار 

 .[34,]اايكب 

 

 (الجانب العملي) المبحث الرابع

سةيتا يةةت ةةةها المبيةة  اسةتردام األسةةالية ااح)ةةائية عةةن دريةة    

 تةةةةلثيريةةةةت اختبةةةةار عالىةةةةة   (SPSS.24)البر ةةةةااف اإلح)ةةةةائت

 المهةارات النوريةةم وةةت المهةارات القياديةة( (المتغيرات المهتقلة 

المتغيةر التةا ا  الريةار  يةتوالمهارات اا ها يةم والمهارات الننية( 

خياراتةةة    ااسةةةتقرارم اا هةةةيابم الت)ةةةنيةم  ب  ااسةةةتراتيفت(  وةةة

يَهةةةةته دف الر)ةةةةائو اإلح)ةةةةائية  واا ةةةةداا (. ان ةةةةةها الفةةةةمء

خةةالل  ااسةةتبا ةللمتغيةةرات المدروسةةةم اةةن خةةالل اسةةتردام ىائمةةة 

 تا تت يا ااستبا ة. إذم 2021-2020النترة 

 

 مجتمع وعينة البحثاوالً: 

لةةت اةةدراء المراةةةم انةةردة اث   92ن افتمةةا الدراسةةة اةةن توةةت      

يةةت اوتةةة انتخةةية  مالمتقةةدم اةةت نت اادارةةةةادر والميطةةات و

 معنةةةى ان الدراسةةةة تةةةا تطبيقهةةةا علةةةى ااشةةةراا  صةةةالح الةةةدينم

 منتخةةيةال معالفةةة اشةةولة او اتىةة  هديةةدم يةةت رسةةميا رةةتلين مال

اليقيقةةة  يةةتو صةةالح الةةدين لال ترا ةةات. المهةةتقلة لال ترا ةةات يةةرو

العينةةة ق لهةةية عينةةة اةةن افتمةةا اعلةةتمم يةنةةاك العديةةد اةةن الطةةر

سةةية المطلت ةةة تةةا سةةيبها عشةةتائيام  معنةةت ا ةة  تةةا تطبيةة  اعادلةةة 

يةتا اختيةار  إذاعادلة  ستينن ثاابهتن ( م ودريقة   (𝑛)عينة  يفا

 ( 1حفا العينة المثالتم وحهة المعادلة التالية  

 

 

 

 

 ان  إذ

وةت المقا لةة لمهةتتد   Z  الدرهة المعياريةم  وNحفا المفتما   

 .Z=1.96وةت تهاو   0.95  , مهتتد ثقة  0.05اعنتية 

 P=0.5...القيمة ااحتمالية d=0.05تهاو  ا ها  إذ d هبة الرطل و

 . 

( ينةتف لنةا حفةا العينةة 92ىيمة حفا المفتما البال   يعند تعتي    

 ةت م وان ةها المفتما  المطلتب

  𝑛 = 74.381 ≅ تةا تت يةا ا ة   إلةى (م ا د لنا ان ااشةارة74

حهةةةة تقةةةدير ذلةةةك  و ماةةةن حفةةةا العينةةةة اسةةةتمارات اسةةةتبيان اةثةةةر

ىةد ي)ةطدم  عةدم القةدرة    إ إذم اعتمادا على ثقاية المفتما ينالباحث

على تفميا العدد الوايت ليفا العينة التت تمثب المفتمام عمتاةا تةا 

اسةةةتمارةم  (77  م اسةةةترد البةةةاحثتنة ااسةةةتمارة اسةةةتب (80  تت يةةةا

استبا ةم ليوتمب لدينا  (3 وةان عدد ااستبا ات غير ال)الية  تاىا 

 .للتيليب صالية (74 حفا العينة المطلتب  ـ 

 

 

 والثباتاليدق ثانياً: 

ةةةت اقيةةال لبيةةان ىةةدرة األداة علةةى ىيةةال الظةةاةرة ىيةةد ال)ةةدق   

 فميا يقراتهام  ااستبا ةالدراسةم وذلك ان خالل عرض  استمارة 

علةةى افمتعةةة اةةن ااسةةاتهة المتصةةتيين  ربةةرتهام وةةةا  مرتبةةة 

 اسةةتاذ و اسةةتاذ اهةةاعد دةتةةتر ح)ةةرا( يةةت افةةال العلةةتم اإلداريةةة 

عرخت  )ترتها األولية عليها  إذواإل ها ية يت هااعات توريتم 

وخاصةةة اادارة  مةميومةةين اتر))ةةين يةةت افةةال إدارة األعمةةال

ااسةةتراتيفية وادارة ااعمةةالم  غيةةة التلةةةد اةةن ال)ةةدق الظةةاةر  

لألداةم وذلك ان اهب اعرية ىدرة النقرات على تغطية المفال اله  

د وصةةياغة  عةة  النقةةرات يةةت خةةتء تنتمةةت إليةة . وتةةا اعةةادة اعةةدا

  .االحظاتها التت ا دوةا

( لقيةةال ااتهةةاق الةةداخلتم Cronbach’s alpha(وتةةا اسةةتردام  

ييةةةةو اةةةةدد التةةةةرا ط  ةةةةين ايتتيةةةةات األداة إلةةةةى والةةةةه  يشةةةةير 

اةةا اهةةتتد اإلها ةةات التةةت تةةا الي)ةةتل عليهةةا عنةةد  المهةةترداة 

م (لنةا ةةرو  بةا  أتطبي  ااستبا ةم وىد تا ىياسةها  اسةتردام اعااةب 

(م يت اليقيقة ان ادد ىةيا 1لقيال ثبات ااختبار المبين يت هدول  

 (اةثةر اةن  إلةىان الناحية التطبيقية والةه  ي)ةب ( ألنا ةرو  با   

0.60  ≤Alpha ( لون اغلة اإلح)ائيين ا يعتلةتن علةى  ماقبتل

يةةت البيةةتج ااداريةةة عنةةداا   د ةثيةةرام والمتعةةارف عليةةدةةةها المةة

لةهلك ةا ةت  . هةا هيةدة ويعتةد   تتص   ا هةا ( واا يتق0.70توتن  

شةةرح او تبريةةر إلةةى ا تيتةةا   التةةالتفةةدول الالنتةةائف المةةهةترة يةةت 

ت وتموةةن ةت هةا واخةيةم و مةديات هيةدة هةةدا عوهةت ىةتة العبةارا

ى راعةن ان يهمهام اا عدد اسةتراتيفية اا هةياب التةت تالمهتفيب

ااسةتبا ة  اوت ةات وتفةا س وخةتح ودىةة الباحثتن خمن تةتههها

 الهةدف تيقية إلةى م وةه  ااستراتيفية خ)تصام وصتا  هميعا

 فعلهةا  ااسةتبا ة لميتةتد المهةتفيبين اةثةر واعيةا هعةب خةالل ان

𝑛 =
𝑁∗𝑃(1−𝑃)

[𝑁−1∗(𝑑2÷𝑍2)]+[𝑃(1−𝑃)]
…   …   …(1) 

255                          (247-266)



 

 
 

 2022آب   .....اثر المهارات  –فراس و مظهر و عمار و روندك  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد

لمهةتفيبتن صةعت ة ا نهها ةت ا يفةد ا تعبر عن تته  المهتفيبين

ااسةةتراتيفية عنةةد درحهةةا علةةى ا هةةا احةةد الريةةارات  يةةت يهةةا ةةةه 

راصةةة  هةةا ةا ةةت ااسةةتراتيفية لعمةةب المنتخةةية علمةةا ان النتيفةةة ال

 (.1اتخية يت الفدول  ةت خمن المدد المقبتلم وةما 

 

 

 الثباتمعامل  : يبين(1جدول )

 المحور االول
 

 ةمهارات فني

 

مهارات 

 فكرية

 

مهارات 

 انسانية

 

 المهارات القيادية

 

 مهارات القيادة والخيار االستراتيجي

 93.2 89,6 91.9 93.4 82.3 الفا كرو نباخ

 المحور الثاني
استراتيجية 

 االستقرار

استراتيجية 

 االنسحاب

استراتيجية 

 االندماج

استراتيجية 

 المنتجتطوير 

استراتيجية 

التغلغل في 

 االسواق

الخيار 

 االستراتيجي

83.5 
 91.2 86.9 88.0 72.5 96.0 الفا كرو نباخ

 SPSS ر ااف  ان تيليب البيا ات  ااعتماد علىن تالم)در  الباحث     

 

   

 ثالثاُ: الوصف االحيائي

اإلح)ائت للميةتر ااول ةمتغيةر لتص  إلى االتالت يشير الفدول 

( ا  5-1ان هميا ىيا اليد ااعلى وااد ةى   إلىم يت اشارة اهتقب

خةةةةمن تةةةةدريف ليوةةةةرج الرماسةةةةتم وان  عةةةةد  المهةةةةارات الننيةةةةة 

انواا ها ية  خةمن تت يةا ىريةة للطبيعةت ةةتن االتةتاء لهمةا  يُعةد 

م يت حين ان المهارات النورية خرهةت عةن (-1---1خمن النترة  

 (.2لمددم وةما اتخية يت الفدول  ةها ا

 

 

 الوصف االحيائي للمحور االول وابعاد : يبين(2الجدول )

انواع المهارات 

 القيادية

Range 
Minimu

m 

Maximu

m 
Mean 

Std. 

Deviation 
Variance Skewness Kurtosis 

Statisti

c 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error 
Statistic 

Std. 

Error 

 552. -319.- 279. -672.- 393. 62660. 4.3324 5.00 2.60 2.40 اهارات ينية

 552. 2.066 279. -1.546- 461. 67888. 4.4459 5.00 2.20 2.80 اهارات يورية

 552. -560.- 279. -608.- 354. 59488. 4.3189 5.00 2.80 2.20 اهارات ا ها ية

 552. 561. 279. -1.007- 324. 56904. 4.3658 5.00 2.80 2.20 المهارات القيادية

           

 SPSSالم)در  الباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف  

 

لتصةة  اإلح)ةةائت للميةةتر الثةةا ت ةمتغيةةر تةةا ام يةةت اشةةارة وان  ا

( ا  خةةمن تةةدريف 5-1ان هميةةا ىةةيا اليةةد ااعلةةى وااد ةةى   إلةةى

خةةمن تت يةةا ىريةةةة  تُعةةد  ليوةةرج الرماسةةتم وان هميةةا اا عةةادم 

ةةةةت (م وةمةةةا -1---1خةةةمن النتةةةرة   االتةةةتاء لهةةةللطبيعةةةت ةةةةتن ا

 (.3اتخية يت الفدول  
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 هالثاني وابعاد رالوصف االحيائي للمحو : يبين(3الجدول )

انواع 

الخيارات 

 االستراتيجيات

Range Minimum 
Maximu

m 
Mean 

Std. 

Deviation 
Variance Skewness Kurtosis 

Statisti

c 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error 
Statistic 

Std. 

Error 

 552. -641.- 279. -067.- 482. 69403. 3.9324 5.00 2.25 2.75 ااستقرار

 552. -132.- 279. -330.- 770. 87749. 3.4527 5.00 1.00 4.00 اا هياب

 552. -061.- 279. -632.- 935. 96716. 3.6655 5.00 1.00 4.00 اا داا 

المنتفتطتير   3.00 2.00 5.00 4.1554 .68083 .464 -.822- .279 .810 .552 

التغلغب يت 

 ااستاق
3.50 1.50 5.00 3.9358 .76979 .593 -.732- .279 .709 .552 

الريارات 

 ااستراتفي 
2.50 2.50 5.00 3.8284 .54966 .302 .304 .279 -.044- .552 

           

 SPSSالم)در  الباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف 

عالىات اارتبةاد  ةين ا عةاد الدراسةة  إلى التالتيشير الفدول  ييما  

 ةالمتغير  المهةتقب المهارات القياديةة( انهةا البعةد ااول  التت يتمثةب

والبعةةةةةةد الثةةةةةةا ت  ةةةةةةالمتغير  المعتمةةةةةةد الريار  م فميةةةةةةا إ عةةةةةةاد (

ااسةةتراتيفت(  فميةةا ا عةةادة(م لنفةةد ا هةةا ةا ةةت ايفا يةةة واتهةةمت 

( وةةةت اىةةب 0.000م و مهةةتتد اعنتيةةة  0.578) ةةالقتةم يبلغةةت  

 وثيةةر اةةن المهةةتتد المهةةمتح  ةة  للدراسةةات ااهتماعيةةة وااداريةةة 

نتية(م تمثب عالىة ان ةه  العالىة  اع إلىيت اشارة  (م0.05البال   

ىتة العالىة  ينهما خمن ادد اشار الي  إلى م وتشير  ةارتباد دردي

تدريف ىتة عالىة اارتباد  ـ  ىتية (  لوةارل  يرسةتن خةمن النتةرة 

(. وانةة   هةةتنتف تيقةة  الفةةمء ااول اةةن يرخةةية البيةة  0.5---1 

   ااولى التت تؤةد على

 

 عالقة االرتباط بين المتغيراتيوضح ( 4) الجدول

 الخيارات االستراتيجية المهارات القيادية المتغيرات

 المهارات القيادية

Pearson 

Correlation 
1  

  .578** 

   

يارات االستراتيجيةخ  

Pearson 

Correlation 
.578** 1 

   

   

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

 SPSSالباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف الم)در                    

 

 ين المهارات القيادية والريار اايكةب وهتد عالىة ارتباد اعنتية 

لةري  النرخةية العدايةة التةت  تم وذلةكالول  اا عاد( على اهتتد

ا تتهد عالىة ارتباد ذات دالة اعنتية للمهةارات     على أ    تنو

الريار ااستراتيفت القيادية لموتة انتخية صالح الدين يت تيديد 

 وذلةةك الولةةت للمنظمةةة المبيتثةةة(م  اا عةةاد( اهةةتتداايكةةب علةةى 

تتهةد عالىةة ارتبةاد   علةى أ  ة   والتت تنو قبتل النرخية البديلة 

لقياديةة لموتةة انتخةية صةالح الةدين ذات دالة اعنتية للمهارات ا

الولت   اا عاد( اهتتدالريار ااستراتيفت اايكب على يت تيديد 

 (.5اتخح يت الفدول  ةت م وةما للمنظمة المبيتثة(
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 المهارات القيادية والخيار االستراتيجيابعاد ( عالقة االرتباط بين 5الجدول )

القياديةالمهارات  ةمهارات فني  ةمهارات فكري   الخيار االستراتيجي مهارات انسانية 

ةمهارات فني  
Pearson 

Correlation 
1 .765** .639** .542** 

ةمهارات فكري  
Pearson 

Correlation 
.765** 1 .718** .522** 

 مهارات انسانية
Pearson 

Correlation 
.639** .718** 1 .491** 

االستراتيجيالخيار   
Pearson 

Correlation 
.542** .522** .491** 1 

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

 SPSSالباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف الم)در    

   

عالىات اارتبةاد  ةين ا عةاد  إلى التالتييما يشير الفدول 

 المهةارات القياديةة(( ااول والبعةد الثةا ت اتمةثال  المتغير  المهةتقب

 ةالمتغير  المعتمةةد الريار ااسةةتراتيفت((م لنفةةد ا هةةا ةا ةةت ايفا يةةة 

ان ةةه  العالىةة  إلةىم( يت اشارة 0.5)واتهمت  القتةم يبلغت ةبر  

لقةتة العالىةة  ينهمةا  م وتشةيرمثب عالىةة ارتبةاد دردية  اعنتية(م ت

خمن ادد اشار الي  تةدريف ىةتة عالىةة اارتبةاد  ةـ  ىتية ( لوةارل 

( 0.000(. و مهةةةتتد اعنتيةةةة  0.5---1 يرسةةةتن خةةةمن النتةةةرة  

وةةةت اىةةب  وثيةةر اةةن المهةةتتد المهةةمتح  ةة  للدراسةةات ااهتماعيةةة 

عةدد العالىةة  ةين المهةارات اا هةا ية  (م اا0.05واادارية البال   

م و مهةتتد اعنتيةة اىةب اةن 0.491)ار ااستراتيفت يبلغت  والري

ىةتة العالىةة  ينهمةا تمثب عالىة ارتبةاد دردية م وتشةير و  م(0.05 

  ىةتة عالىةة اارتبةاد  ةـ  خةعينة(   تةدرشةار الية  لممةدد االخمن 

 المعنتيةةةةة (. 0-----0.5خةةةةمن النتةةةةرة  ةت ةةةة  لوةةةةارل  يرسةةةةتن 

للنرخةية  تهةتد عالىةة  لثةا توان   هتنتف تيق  الفةمء ا .الكعينة

ارتبةةةاد اعنتيةةةة  ةةةين المهةةةارات القياديةةةة والريةةةار اايكةةةب علةةةى 

م وذلةةك لةةري  النرخةةية العدايةةة ااتيةةة اا عةةاد الفمئت(المهةةتتد 

  0H  ا تتهد عالىةة ارتبةاد ذات دالةة اعنتيةة للمهةارات القياديةة 

لموتةةةة انتخةةةية صةةةالح الةةةدين يةةةت تيديةةةد الريةةةار ااسةةةتراتيفت 

 قبةتل النرخةية للمنظمة المبيتثةة(م  اا عاداايكب على المهتتد 

  تتهةةد عالىةةة ارتبةةاد ذات دالةةة اعنتيةةة للمهةةارات  1H البديلةةة  

الريار ااستراتيفت لدين يت تيديد القيادية لموتة انتخية صالح ا

 ينمةةةا يشةةةير  للمنظمةةةة المبيتثةةةة(. اا عةةةاداهةةةتتد اايكةةةب علةةةى 

عالىةةةات اارتبةةةاد  ةةةين ا عةةةاد المتغيةةةر  التةةةا ا  إلةةةى( 5الفةةةدول   

 الريةةةةةةارات ااسةةةةةةتراتيفية(( الثةةةةةةا تم والمتغيةةةةةةر ااول اتمةةةةةةثال 

ةم يبلغةت  المهارات القيادية( لنفد ا ها ةا ت ايفا ية واتهةمت  ةالقت

ان ةةةةه  العالىةةةة  إلةةةىيةةةت تطةةةتير المنةةةتف( يةةةت اشةةةارة 0.5اةبةةةر   

 اعنتية(م تمثب عالىة ارتباد دردية  م وتشةير لقةتة العالىةة  ينهمةا 

خمن ادد اشار الي  تدريف ىتة عالىةة اارتبةاد  ةـ  ىتية (  لوةارل 

( 0.000(.  و مهةةتتد اعنتيةةة  0.5---1 يرسةةتن خةةمن النتةةرة  

المهةةتتد المهةةمتح  ةة  للدراسةةات ااهتماعيةةة وةةةت اىةةب  وثيةةر اةةن 

يت حين ان سفلت استراتيفيات  التغلغب  (م0.05واادارية البال   

واةةا المهةةارات القياديةةة م يةةت ااسةةتاقم واا هةةياب وااسةةتقرار(

عالىة ارتباد دردي م تشير ىتة العالىة  ينهما خمن المدد المشةار 

ة(  لوةارل  يرسةتن ةت ة  الي   تدر  ىتة عالىة اارتبةاد  ةـ  خةعين

(. وةةةت اعنتيةةة ةت هةةا  مهةةتتد اعنتيةةة 0-----0.5خةةمن النتةةرة  

(ميةةةت حةةةين  فةةةد ان ىةةةتة العالىةةةة خةةةعينة  ةةةين 0.05اىةةةب اةةةن  

استراتيفية اا داا  والمهارات القياديةم وةت غير اعنتية يال يعتد 

 (.6وةما اتخح يت الفدول   ها اح)ائيا يت التيليب 
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 ( عالقة االرتباط بين المهارات القيادية و ابعاد الخيار االستراتيجي6الجدول )

 تطوير المنتج االندماج االنسحاب االستقرار الخيار االستراتيجي
التغلغل في 

 االسواق

المهارات 

 القيادية

 **Pearson Correlation 1 .222 .234* .421** .291* .440 االستقرار

 *Pearson Correlation .222 1 .568** .141 .196 .267 االنسحاب

 Pearson Correlation .234* .568** 1 .301** .312** .212 االندماج

 **Pearson Correlation .421** .141 .301** 1 .722** .689 تطوير المنتج

التغلغل في 

 االسواق
Pearson Correlation .291* .196 .312** .722** 1 .485** 

 Pearson Correlation .440** .267* .212 .689** .485** 1 المهارات القيادية

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

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

 SPSSالباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف لم)در  ا

 

ا تةؤثر    ة   علةى أ التةت تةنواختبار النرخية الثا يةة 

المهةةارات القياديةةة لموتةةة انتخةةية صةةالح الةةدين تةةلثيراً ذا دالةةة 

اعنتية يت تيديد الريار ااسةتراتيفت اايكةب لعمةب الموتةة علةى 

(  الحةةع عةةدم 7المهةةتتد الولةةت واهةةتتد اا عةةاد.( يمةةن الفةةدول  

 اعيةةار   حهةة ( Multicollinearity  خطةةت   تةداخب  وهةتد 

VIF   م وةةةهلك اؤشةةر الةةـ10لوت هةةا هميعهةةا ىةةد حققةةت اىةةب اةةن) 

 (Tolerance  عةدم إلةى اما يشير  0.05)م ىد حق  ىيمة اةبر ان

حةين ان االتةتاء   ين ا عاد المتغيةر المهةتقب. يةت وهتد ارتباد عال  

 ا(م اا عد1+1- لتت يا الطبيعت إلى اةان خمن المدد اله  يشير 

ن إلةى أخرهةت عةن ةةها المةددم امةا يشةير  التةتالمهارات النورية 

ينيةد يةت التيليةب ولةن يوةتن ذا تةلثير يةهةر يةت  لةنادخال ةها البعةد 

م يتتىا ان يوتن ل  اثر غير هيد علةى عمليةة التيليةبوعملية ااثر. 

 لها  فد ا نا سنوتنت  المهارات الننية والمهارات اا ها ية.

صةةعت ة تيليةةب التخةةا البي ةةت  نةةاء علةةى إلةةى امةةا يشةةير 

المهةةارات النوريةةة التةةت تتمتةةا  هةةا ىيةةادة المنظمةةة والتةةت تعتمةةدةا 

لتيديةةد الريةةار ااسةةتراتيفت اايكةةبم وةةةت ا تةةتمون اةةن تيقيةة  

علةةى المهةةارات الهةنيةةة التةةت  الةةر ط  ةةين المتغيةةرات والعتااةةب  نةةاء

ةةةت تنكةةت لتيديةةد المشةةولة والتصةةتل لليةةب المالئةةا لهةةام وةمةةا 

 .(7اتخح يت الفدول  

 

 

 ( اختبار التضخم, والتضخم المسموح به وااللتواء7الجدول )

 VIF Tolerance Skewness المتغيرات المستقلة ت

 -0.672- 0.398 2.511 المهارات الفنية 1

 -1.546- 0.327 3.062 المهارات الفكرية 2

 -0.608- 0.465 2.149 المهارات االنسانية 3

 SPSSالم)در  الباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف 

 

( و مهةةةةتتد اعنتيةةةةة 17.440 لغةةةةت   (Fان ىيمةةةةة  

إاوا يةةة إلةةى ( يةةت اشةةار ة واخةةية 0.05( وةةةت اىةةب اةةن  0.000 

( لقيمةةة 9اسةةتردام  مةةتذ  التنبةةؤ وتيليةةب ااثةةر.  فةةد اةةن هةةدول  

 لغت ىيمةة  إذ(م ان ىيمت  ةا ت اعنتية للمهارات الننية tاختبار الـ  

 t  )3.051  يةت 0.05( وةت اىب ان  0.003(  مهتتد اعنتية )

( و مهةةةتتد اعنتيةةةة 1.938حةةةين ا ةةة   لةةة  للمهةةةارات اا هةةةا ية  

( وةت غير اعنتيةةم لةها لةن تةدخب يةت 0.05( وةت اةبر  0.057 

 (. 9( و  8اتخح يت الفدولين  ةت اعادلة اا يدارم وةما 
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 ( جدول تحليل التباين8جدول )

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7.266 2 3.633 17.440 .000b 

Residual 14.790 71 .208   

Total 22.055 73    

a. Dependent Variable: الريار ااستراتيفت 

b. Predictors: (Constant), المهارات اا ها ية ,المهارات الننية 

 SPSSالباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف الم)در       

 

 (t( تحليل االنحدار وقيمة )9جدول )

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.385 .422  3.282 .002 

 338 .111 .386 3.051 .003. (Xi)نيةالف المهارات

 057. 1.938 245. 117. 226. المهارات االنسانية

 SPSSالباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف الم)در      

            

دالة اح)ةائية   م وهتد اثر ذااح)ائت ا هرت  تائف التيليب    

لبعد المهرات الننية ان  ين  قية ا عاد المهارات القيادية على الريار 

ان إلةةى  (2ة اا يةةدار  لةةاعاد تاسةةتراتيفت اايكةةب. وىةةد اشةةارا

  م وحهة المعادلة التالية  يادة وحدة واحدة يت المهارات

   𝑌 = ̂𝛼    +    𝑏𝑖𝑋𝑖       …  (2)                                 

𝑌 =̂   1.385 + 0.338𝑋 …  …    … (3)                  

 يةةةادة الريةةار ااسةةتراتيفت اايكةةةب إلةةى الننيةةة يةةؤد    

يت حين ان  قية اا عاد للمهةارات القياديةة لةا توةن  (0.338 مقدار  

يمن الفةدول  دالة اح)ائية على الريار ااستراتيفت.  ذات اثر ذ

(  فةةد ان اعادلةةة اا يةةدار المتعةةدد اصةةبيت اشةةب  اةةا توةةتن 10 

 اا يةةدار الرطةةت البهةةيط ةةةتن المتغيةةر الرةةاا  بعةةد اا هةةا ية لةةا 

 Adjusted Rيوةةن اعنتيةةا يةةتا اسةةتبعاد  يةةت تبريةةر اختيار ةةا  

Square  ينهةةةر   عةةةد المهةةةارات  %( ا  ان اةةةا31.1(م والبالغةةةة

( و قيةة %31.1ار ااستراتيفت اايكب  ل   ان اثر يت الريالننية 

( ةا ت لمتغيرات اخرد لا يلخهةا %68.9  البالغةااثر او اوملت  

 (.10اتخح يت الفدول  ةت وةما ، الباحثتن  نظر ااعتبار

 

 ( ملخص التفسير10جدول )

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 a574. .329 .311 .45640 2.009 

a. Predictors: (Constant), المهارات اا ها ية ,المهارات الننية 

b. Dependent Variable: الريار ااستراتيفت 

 SPSSالم)در  الفدول ان اعداد الباحثين  ااعتماد على  تائف  ر ااف      
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 شةةوب ياق  فةةد تيقةة  النرخةةية الثا يةةة وويةةت ةةةها الهةة

 فةد ااثةر للمهةارات القياديةة افتمعةة علةى ن همئتم ولوةن يموةن ا

ان ىيمةة  فةد ( 11هةدول   اةن ما عةاد الريةار ااسةتراتيفت افتمعةا

(م و مهةتتد اعنتيةة 36.104ةةان  قيمةة     اختبار  تيليب التباين(

ن النمةةتذ  صةةالح للتنبةةؤ ( ا  ا0.05( وةةةت اىةةب اةةن  0.000   لةة 

 (.11اتخح يت الفدول  ةت وااختبارم وةما 

 

 ( جدول تحليل التباين11جدول )

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7.366 1 7.366 36.104 b000. 

Residual 14.689 72 .204   

Total 22.055 73    

a. Dependent Variable: الريار ااستراتيفت 

b. Predictors: (Constant), المهارات القيادية   

 SPSSالم)در  الباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف  

 

(  و مهةةتتد 6.009(  لغةةت  t(  فةةد ىيمةةة الةةـ  12واةةن الفةةدول  

( أ  ا هةةا اعنتيةةة وذات 0.05( وةةةت اىةةب اةةن  0.000اعنتيةةة   

دالة اح)ائيةم لتتشوب لدينا اعادلة اا يةدار الرطةت البهةيط لبيةان 

اثر المتغير المهتقب المتمثب  المهارات القياديةة علةى المتغيةر التةا ا 

 (.12الفدول  اتخح يت ةت وةما . المتمثب  الريار ااستراتيفت

 

 ( جدول تحليل التباين12جدول )

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleranc

e 
VIF 

1 

(Constant) 1.391 .409  3.402 .001   

المهارات 

 القيادية
.558 .093 .578 6.009 .000 1.000 1.000 

Dependent Variable: الريار ااستراتيفت 

 SPSSلم)در  الباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف ا

 

إلةةى ويموةن ان  فةد  يةادة وحةدة واحةدة يةت المهةارات الننيةة يةؤد  

هميا يت ( وةها 6.009 يادة الريار ااستراتيفت اايكب  مقدار  

دالةةة اح)ةةائية علةةى الريةةار   ا عةةاد المهةةارات القياديةةةم و  ةةاثر ذ

 ااستراتيفتم وحهة المعادلة التالية 

𝑌 =̂ 3.402 + 6.009𝑋 …  …    … (4) 

 

يموننا تنهير ةمية ااثر يت اعادلةة اا يةدار الرطةت البهةيطم الةه  

بب  اتغيرةةةا المهةةتقب علةةى اتغيرةةةا المعتمةةدم والةةه  ةةةان اثةةرا سةة

%( ةت اةا يهةر  33.4(م والبالغة  R Squareاعنتيا. وان ىيمة  

 عةةد المهةةارات الننيةةة اةةن اثةةر او ته ةةهب يةةت الريةةار ااسةةتراتيفت 

%(م واوملةة  قيةة ااثةر او الته ةهب البالغةة 33.4اايكب وىد  ل   

رد لةةةا يلخةةةهةا البةةةاحثتن  نظةةةر %( ةا ةةةت لمتغيةةةرات اخةةة66.6 

ااعتبةةار. اةةن ةنةةا  فةةد ان النرخةةية الثا يةةة تتيقةة  علةةى اهةةتتد 

اا عةةاد ةاالةةة.  معنةةى يتهةةد اثةةر اعنةةت  للمهةةارات القياديةةة علةةى 

 (.13اتخح يت الفدول  ةت وةما  الريار ااستراتيفت.
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 ( ملخص التفسير13جدول )

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
Durbin-

Watson 

1 a578. .334 .325 .45169 1.981 

a. Predictors: (Constant), XYZ 

b. Dependent Variable: ABCDE 

 SPSSالباحثتن ان تيليب البيا ات  ااعتماد على  ر ااف الم)در            

 

 

 (االستنتاجات والتوصيات) مبحث الخامسال

 االستنتاجاتاوالً: 

اسةةتومااً لمنهفيةةة الدراسةةة واألدةةر النوريةةة لمتغيراتهةةا و تةةائف    

التيليب ااح)ائت المهتعملة  ما يتناسةة اةا حةدودةا ويرخةياتهام 

 الراصةةةأةةةا ااسةةتنتاهات إلةةى  يةةترتتصةةب البةةاحثتن يةةت ةةةها الم

  اليالية وةما يلت الدراسة 

  

خرورة ان يتمتا ىادة اوتةة انتخةية صةالح الةدين  ةلةثر  .1

ةةاةةن اهةةارة ىياديةةة  نها اةةن تيديةةد الريةةار و الشةةوب الةةه  يمو 

  ااستراتيفت اايكب لمنظماتها.

تتر ينةة الريةاح لتتليةد  توةتن  ان المهارات القيادية اشبة اةا .2

 اليرةية للمنظمة. الطاىة

المهارات ينبغت ان تتناعب اا  عكها ليوةتن ااداء القيةاد   .3

 .و مهتتد اتطلبات البي ة الرارهية هيداً 

اثبتةةت الدراسةةة عمليةةا وهةةتد اارتبةةاد  ةةين ا عةةاد اهةةارات  .4

 تالقيةةادة والريةةار ااسةةتراتيفتم وةةةت ارتبةةاد دةةرد  تباينةة

الرطةتم  لتةداخبإلةى اىتت  خةمن اةدد القةتة غيةر المةؤد  

 مةتذ   ااعتمةاد علةى وةةها اةا ا عوةس ايفا ةا علةى ااوا يةة

 .ن ان ايفاد ااثرواو   ماا يدار

علةةةى الريةةةار  ااتناوتةةة ااثةةةر المهةةةارات القياديةةةة أل عةةةادان   .5

 ايدوديةةةإلةةى فت عنةةد اخةةهةا اننةةرد م يةت اشةةارة تيااسةترا

تلك القدرات والمهارات عند اوتة انتخية صةالح الةدينم 

واحةةد  عةةد ثةةر تلةةك الموت ةةات عنةةد اخةةهةا  شةةوب أاةةا  يةةادة 

 .اتوااب

خرورة تنعيب الممارسات القيادية وتنمية المهارات القيادية  .6

المرتلنةةةم للقةةدرة علةةى ىيةةادة المرحلةةة القاداةةة  نفةةاح اةثةةر 

 اىناعا للفماةير.

القةةدرات الماديةةة والتعتيةةب عليهةةا  عةةدم ااعتمةةاد يقةةط علةةى .7

 المهةارات القياديةة التةت تيةدد ايدوديةةيت  ةب  شوب ةبير 

  اايكب للمنظمة المبيتثة. الريار ااستراتيفت

 

 ثانياً: التوصيات

اةا تتصةلنا الية  اةن اسةتنتاهات ولغةرض اايةادة انهةا على اعتماداً 

 ييتا تقديا التتصيات التالية 

التنتو يت المهارات القيادية وعةدم ااعتمةاد علةى اهةارة دون  .1

المنظمةةةة المبيتثةةةةم ألن ذلةةةك يهةةةبة غيرةةةةا اةةةن ىبةةةب ىيةةةادة 

يت المهارات التت يتطلبها تيديد الريةار ااسةتراتيفت  اى)تر

 اايكب للمنظمة.

ايةةةالء ىيةةةادة المنظمةةةة ااةتمةةةام الوةةةايت  العةةةاالين واارتقةةةاء  .2

 توااب على اهتتد المنظمة. مهتتد اهاراتها لتيقي  ال

ىةة  هةا ا)ةدر حة  وداعلةى ألمشوالت الياصلة إلى االنظر  .3

تديا ىدااً  اتفا  المميد ان تيريك المهارات التت تتلةد حلةتل 

 ا داعية. 

 مةا يعةم   ةايةة تقديا البرااف التدريبية المهتمرة وللمهةتتيات .4

اةةن تطةةتير المهةةارات القياديةةة وااسةةهام يةةت تيديةةد الريةةار 

 ااستراتيفت اايكب لموتة المنتخية.

اوتةةةة المنتخةةةية  عمةةةب يةةةتتيديةةةد العتااةةةب ااةثةةةر تةةةلثيراً  .5

ويةةة  اتطلبةةةات علةةةى واياولةةةة اعالفتهةةةا او التعةةةادت اعهةةةا 

المتىةة  التنظيمةةت والتنايهةةت اسةةيما ان  عةة  ةةةه  العتااةةب 

داخلية تتعل   البي ةة التنظيميةة واخةرد خارهيةة تتعلة   البي ةة 

مييطةم وذلك لتلثيرةا الوبير يت تيديد الريار ااسةتراتيفت ال

 اايكب لها.

المالئمةةة التةةت تهةةها   اسةةتقرار عمةةب الوةةتادر  تةةتيير البي ةةة .6

 القيادية يت اوتة المنتخية وتهاعد يت تنمية اهاراتها.
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  (1ملحق )

 االستبانةاستمارة 

 السيدات والسادة االكارم

 الموضوع/ استبانة بحث علمي 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

 

اثةر المهةارات القياديةة فةي ) ةت همء ان اتطلبات اتمام  ي  علمت يةت تر)ةو ادارة ااعمةال والمتسةتم ااستبا ة التت  ين ايديوا   

 دراسة تحليلية آلراء عينة من القيادات والعاملين(. - تحديد الخيار االستراتيجي االفضل لمكتب مفوضية انتخابات صالح الدين

يت ةبير يت افال عملوا. لةها تعةد اشةارةتوا ياعلةة يةت تقةديا صةترة حقيقيةة وواخةية اا تتمتعتن    ان خبرة واهتتد علمت واعرإلى و ظراً 

 تائف صيييةم ااار اله  ينعوس على رصا تها العلمية.  ناءاً على ذلك  رهت ان حكراتوا التنكب  إلىوذات تلثير ايفا ت يت وصتل دراستنا 

ا   ا خرورة لهةر اسموا او التتىيا على ةةه  ااسةتبا ةم ةةتن ان ااها ةات سةتظهر   اختيار ااها ة المناسبة لوب سؤال؛ و تد ان  ييطوا علماً 

 على ةي ة افمتعات اح)ائيةم ليس لها عالىة  لشراصوام وا و ينتوا وا انظمتوا.

 ممتنين لحسن استجابتكم، سائلين المولى عز وجل لكم دوام التوفيق والسداد...

 

   مالحظات عامة

 عدم صالحيتها للتيليب . وان ثا  م ةتن ترك ا  سؤال دون اها ة يتهبة يت تل  ااستمارة ةاية ااس لة نيرهى ااها ة ع -1

 يت اليقب اله  يمثب رأيك وي  التاىا النعلت وليس اا ترا  اناسباً. ( يرهى ااها ة  تخا عالاة  -2

 النقرات التاردة يت ااستبا ة او اا يتعل   متختعها.استنهاراتوا واس لتوا حتل ةب   عنالباح  على استعداد تامم لإلها ة  -3

 

 

 

 الباحثون                                                 

 

 اوال: معلومات عامة

 الجنس:    ذكر )   (            انثى )   (.  -1

 )   (. 51)   (       50-41)   (       40-31)   (      30العمر :    اقل من   -2

    دكتوراه )   (.      )   (  التحييل العلمي:  ابتدائية )  ( ثانوية )  ( بكالوريوس )  (  ماجستير  -3

 .)  (الموقع الوظيفي:   موظف )   (   مسؤول شعبة )   (   رئيس قسم )  (    معاون مدير)    (، مدير   -4

 فاكثر )   (. 30)   (     30-21)   (   20-11)   (   10مدة الخدمة: اقل من  -5

 عدد الدورات التدريبية:    داخل القطر )    (     خارج القطر )     (.  -6

 

 

ثانياً: المهارات القيادية: وهةي قةدرات يمكةن تطويرهةا مةن قبةل االفةراد ولةيس بالضةرورة فطريةة وتتجلةى فةي األداء وتمكةن القةادة مةن تحديةد 

 االحتياجات والمتطلبات الوظيفية.
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  ترتبط المهارات الفنية بالمعرفة والخبرة في مجال معين من األعمال. المهارات الفنية:  .أ

 يتمتا القادة  ربرة ةايية تمونها ان تلدية اعمالها المتر))ة  كتقان. -1

 يهتعمب القادة يت اعمالها التونتلتهيا المتطترة. -2

 التعلا ةت وسيلة القادة التت يؤةدون عليها لبلتغ اةدايها. -3

 اثناء تلدية اعمالها.يت يراعت القادة ااىت)اد يت الننقات  -4

 يتمتا القادة  القدرة والمهؤولية التت تمونها ان تيمب اهؤولياتها التنظيمية. -5

 

هي الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها قائد المنظمة ويحلل بطريقة سريعة وموضوعية طبيعة التنظةيم وبيةورة تقةوده نحةو  المهارات الفكرية: .ب

 هم افضل للطبيعة التي تترابط بها اجزاءه.ف

 )بح علي  اوتة انتخية صالح الدين  اهتقبالً.يلما س ةيمتلك القادة المهارة الوايية لتيديد الرؤي -1

 يكا القادة الرطط المالئمة للتغيير التنظيمت والتت تنهفا اا التيديات البي ية. -2

 ىهااها افتمعة.يؤان القادة  تحدة اوتة المنتخية واا فا  أل -3

 يمتلك القادة اهارة تطتير الرطط وهعلها اقبتلة ان المرؤوسين. -4

 ير ط القادة اوتة انتخية صالح الدين  المفتما ويؤةدون اهؤولياتها ااخالىية والمفتمعية. -5

 

يةق لتحقيةق االنجةال الجمةاعي المهارات االنسانية: قدرة القيادة على التعاطي مع العاملين وتنسيق جهودهم وحثهم علةى العمةل بةروح الفر .ت

 لألهداف.

 يرغة القادة  تنعيب اات)اات والعالىات  ين المرؤوسين واا اادارة العليا. -1

 اتناق اشترك.إلى ييترم القادة آراء العاالين ويتعادتن اعها  )ترة هدية للتصتل  -2

 تخية صالح الدين.أةداف اوتة انإلى يي  القادة العاالين على التعاون وااداء الفماعت للتصتل  -3

 يديا القادة المرؤوسين  يت اا داو وتعميم الثقة  الننس وذلك  الثناء على الونتئين انها. -4

 هعب حة العمب والتنا ت يي  شعاراً للعاالين يت اوتة انتخية صالح الدين.إلى يهعى القادة  -5

ذلك الريار او البديب اله  يقا ب اتطلبات المنظمة واحتياهاتهام ل  القدرة على تيقي  اةدايها التنظيمية ان وههة  ظةر ثالثا: الخيار االستراتيجي : 

 خر ويمون ان تننه  المنظمة  نفاح.آالمهؤولين وصا عت القرار والعاالين و شوب ينتق أ   ديب 

 استراتيجية االستقرار -أ

  دون تغيير. ها نهتيقي  ااةداف الها قة إلى يهعى اوتة انتخية صالح الدين  -1

 يعمب اوتة انتخية صالح الدين على تقديا عدد ايدد ان الرداات. -2

 يقتم اوتة انتخية صالح الدين  تقليب عدد اا شطة غير الكرورية التت يمارسها. -3

 تتها خداات اوتة انتخية صالح الدين   المرو ة واا نتاح على التغيرات المييطة. -4

 

 يجية االنسحاباسترات -ب

 ىام اوتة انتخية صالح الدين  تقليو حفا خداات . -1

 ا شطت  ويعاليات . يتترني   ع  التوالي  رغا تلثيرةا  إلىيلفل اوتة انتخية صالح الدين  -2

 افاات عمب اخرد. إلىيهتا اوتة انتخية صالح الدين  تغيير  ع  اعمال  اليالية ويتف   -3

 ان خدااتها يت اآلو ة ااخيرة. الغى اوتة انتخية صالح الدين عددأ -4
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 2022آب   .....اثر المهارات  –فراس و مظهر و عمار و روندك  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد

 ب: استراتيجية االندماج

 ىام اوتة انتخية صالح الدين  داف خبراتها اا ةي ة اخرد اشا هة لريا اهتتد ادائ . -1

 تعاون اوتة انتخية صالح الدين اا انظمات حققت ل  التوااب يت عمل  ةمنظمات تهتيقية وغيرةا. -2

 التنظيمية  داف خبرات  اا خبرات اةاديمية واستشارية.  اوتة انتخية صالح الدين ىدرات  عم   -3

 واه  اوتة انتخية صالح الدين صعت ة يت التعااب اا ههة ىكية اعينة اما تطلة ان  ااستعا ة  ربرات خارهية. -4

 ت: استراتيجية تطوير المنتج

 فتمعية.يعمب اوتة انتخية صالح الدين على تطتير خداات  اليالية وتقديمها لننس البي ة الم -1

 يهتعين اوتة انتخية صالح الدين  التقنيات اليديثة لتههيب عملية ا تا  الرداة وتقديمها. -2

 التعااب اع  ان خالل تقديا تههيالت خداية .يت رغ ة اوتة انتخية صالح الدين الفهات ذات العالىة  -3

 خمن  ي ت  الميددة. يياول اوتة انتخية صالح الدين ا توار درق هديدة لترغية المتعاالين يت العمب -4

 ج: استراتيجية التغلغل في االسواق

 يفهب اوتة انتخية صالح الدين المتعاالين اع  ان خالل عمليات الترويف للمشاريا اا ترا ية المقداة. -1

 يعمب اوتة المنتخية على ههب عمالء هدد ان الهين ليس لديها تعااالت اهبقة اع . -2

 بات المتعاالين وذلك  تقديا تههيالت إخايية ترغبها يت العمب اع .ت اوتة انتخية صالح الدين اتطليلب   -3

 .تتسيا  طاق عمل  و يادة حفا استثمارات  يت عمتم ايايظة صالح الدينإلى يهعى اوتة انتخية صالح الدين  -4
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