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مواصفات القيادة االستراتيجية لدى 

)سكيكدة(RA1/Kاطارات مركب تكرير البترول 

د غياث بوفلجة.كريم أمينة                                                            أ. أ

02أستاذ التعليم العالي بجامعة وهران 02بجامعة وهران طالبة

) سكيكدة(RA1/Kتبحث الدراسة احلالية يف مدى امتالك قادة مركب تكرير البرتول :ملخص الدراسة 

الرؤية -رة على التفكري االسرتاتيجي القد-فلسفة اسرتاتيجية يف العمل : ملواصفات القيادة االسرتاتيجية التالية 

وذلك من خالل املنهج الوصفي التحليلي على عينة قدرها مهارة اختاذ القرار االسرتاتيجي-االسرتاتيجية يف العمل 

استعمل االستبيان كأداة مجع البيانات اليت مت تفريغها بواسطة احلزمة االحصائية ) تنفيذية-وسطى- عليا(اطار 168

ومتثلت النتائج يف حتقق الفرضية اذ يتمتع قادة مركب تكرير البرتول سكيكدة بسمات SPSSاالجتماعية للعلوم 

.سابقاالقيادة االسرتاتيجية اليت سبق االشارة اليها 

القرارات االسرتاتيجية –الرؤية االسرتاتيجية –رتاتيجي التفكري اإلس–القيادة االسرتاتيجية : الكلمات المفتاحية 

Abstract :
The current study examines the extent to which the leaders of the RA1 / K (Skikda) Oil Refining
Company have the following strategic leadership characteristics: strategic business philosophy -
strategic thinking ability - strategic vision at work - strategic decision making Through the
application of analytical descriptive method, where the questionnaire was used as a tool to
collect data that was unloaded by the statistical package of social sciences SPSS The size of the
sample was estimated at 168 individuals (upper, middle, and executive)  The results were in the
realization of the hypotheses as the leaders of the oil refining complex Skikda strategic
leadership qualities.
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ا تعاين العديد من املشكالت :تمهيد يرى عبد احلفيظ مقدم بشان الواقع احلايل للمؤسسة االقتصادية العمومية ا

دد استمرارها ومن اهم هذه املشكالت سوء التسيري الذي جنم عنه تدهور واختالل يف  اليت تعرقل تقدمها وتطورها و

ادت مرحلة التوجه االشرتاكي تركت اثرا سلبيا على سلوك القيم التنظيمية االجيابية ،كما ان انظمة التسيري اليت س

تسيري وتنظيم املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ،فقد كان التناقض هو السمة املميزة لثقافة التسيري كنتيجة لتعدد 

)1(الوصايات وتضارب االوامر وعد وضوح السلطة 

،ففي اي مؤسسة مهما  لنجاح اي تنظيمواملوظفنيالرؤساء التنفيذينيدورتركز معظم كتب القيادة احلديثة علىو 

لكن ماذا عن باقي املوظفني واملسؤولني ؟ فهيمنة شخصية القائد االعلى .. كان عدد عماهلا هناك رئيس واحد 

وجتميع كل خيوط العمل بيده ال تتيح الفرصة امام تنمية الصف الثاين من القيادات القوية داخل املؤسسة ،خاصة يف 

وهو ما خيلق حتديات حقيقية امام مؤسسات العصر د الصناعي اىل اقتصاد املعلومات حول من االقتصاظل الت

احلديث يتطلب جتاوزها ادارة ريادية بكل املقاييس ال يهمها اختاذ اخلطوات الصحيحة فقط بل ان تكون هذه 

ة االسرتاتيجية لدى القادة باختالف اخلطوات مثمرة وتؤدي اىل النتائج املطلوبة ذلك ما يعرب عنه بامتالك الرؤي

م االدارية وتوحيد هذه الرؤية ضمن نطاق سياسة املنظمة واسرتاتيجيتها وحتليل عوامل البيئة الداخلية  مستويا

.واخلارجية مبا خيدم االهداف املسطرة على املدى القريب املتوسط والبعيد وهو ما سنتطرق اليه فيما يلي 

بالنظر ألمهية الدور الذي يلعبه القادة االسرتاتيجيني يف تطوير املؤسسات االنتاجية اجلزائرية ، : مشكلة الدراسة -1

جتتهد الدراسات االدارية احلديثة حاليا يف حث االدارة العليا باملنظمة على ضرورة التخلص من فكرة املدير التقليدي 

)2("اإلسرتاتيجي القائد "،أو بشكل دقيق ،وتبين فكرة املدير االسرتاتيجي 

وبالتايل حتديد من هم االسرتاتيجيني داخل املنظمة ليس باألمر اهلني ويف ذات الوقت هو امر اساسي ومهم من اجل 

،او ما نراه حاليا اخرى تفعيل دورهم ودعمهم ،حتقيقا ألهداف املؤسسة وحىت ال خنسرهم لصاحل مؤسسات منافسة 

الناجح حتى ةحاربم" جنسد مقولة أحياناجناحهم يف مؤسسات خارجية ،ألننا من هجرة اكفئ اطاراتنا اىل اخلارج و 

م " يفشل  م وتنمية قدرا احملافظة لذلك البد  من معرفة من هم االسرتاتيجيني داخل كل مؤسسة وحتديد مواصفا

:؟ مبعىن اخر مواصفات القيادة االسرتاتيجيةيف مؤسسة حبجم سوناطراك ةداالقهل ميتلكعليهم وهنا نتساءل

Ø ركب تكرير البرتول العليا مبطارات االلدىهلRA1/K ؟مسات القيادة االسرتاتيجية) سكيكدة(سوناطراك

هل ميتلكون  فلسفة اسرتاتيجية يف العمل؟-1- 1

هل ميتلكون القدرة على التفكري االسرتاتيجي؟-2- 1



3

هل لديهم رؤية اسرتاتيجية يف العمل؟-3- 1

القرار االسرتاتيجي؟هل ميتلكون مهارة اختاذ -4- 1

ميتلك : من بني االهداف الرئيسية للدراسة هو سعيها اىل التحقق من الفرضيات التالية : فرضيات الدراسة -2

:مواصفات القيادة االسرتاتيجية التالية) سكيكدة(سوناطراك RA1/Kمركب تكرير البرتول االطارات العليا 

لديهم رؤية اسرتاتيجية 3- ميتلكون القدرة على التفكري االسرتاتيجي 2-العملميتلكون  فلسفة اسرتاتيجية يف 1(

)ميتلكون مهارة اختاذ القرار االسرتاتيجي 4-يف العمل 
على قدر كبري من األمهية وهو موضوعنتناول يف هذه الدراسة موضوع القيادة االسرتاتيجية :أهمية الدراسة -3

وفق اخر ما توصلت اليه ادبيات من منظور حديثالعلمية والعملية وذلك من خالل الطرح احلديث ملوضوع القيادة 

ال  وهو ما نرجو من خالله تسليط الضوء على امهية دور القادة االسرتاتيجيني وتوضيح  الفكر االداري يف هذا ا

نظيمية يف املؤسسات االنتاجية حيث انه وبالنظر اىل امهية دور القادة الفاعلني يف دورهم يف تطوير الثقافة الت

املؤسسات بالنظر اىل تعقد ادوارهم ومهامهم ، وباملوازاة مع ما تعرفه املؤسسات من تغريات متسارعة الوترية بني 

وري اجياد منط خمتلف من القادة األمس واليوم ،وحىت بني البيئة اخلارجية والداخلية على حد سواء ،بات من الضر 

القادرين على مواكبة كل هذه التغريات وقيادة منظمات األعمال واملؤسسات اليت ينتمون اليها لتكون يف املقدمة 

ولتواجه كافة األخطار احملتملة وفق رؤية ومنهجية متميزة جتعلهم خمتلفني عن القادة االخرين وهو ما حتتاجه مؤسساتنا 

زائرية ،على غرار الدول املتقدمة اليت خصصت مراكز متخصصة يف تكوين القادة تدفع هلا املؤسسات االنتاجية اجل

ا على اخر  تقنيات فن القيادة  مازلنا حنن ال نويل أمهية كبرية للموضوع لذلك  اموال طائلة من اجل تكوين قاد

ية كبعد حديث من ابعاد القيادة جاءت هذه الدراسة من أجل تسليط الضوء أكثر على القيادة االسرتاتيج

: المفاهيم المرتبطة بالقيادة االستراتيجية -4

ــــادة -1.4 عرفت االدارات اليت سادت يف ظل احلضارات القدمية كثريا من املبادئ االدارية فعرفت حكومة : القيــــ

ملديرين واهتمت االدارتان اليونانية الفراعنة مشكالت االفراد ومتكنت االدارة الصينية من وضع احللول ملشكالت ا

)3(والرومانية بدميقراطية االدارة وبعض املبادئ االدارية اهلامة كدورية الوظائف والالمركزية 

ومعناه حيرك او Agereوهي يف الفكر اليوناين مشتقة من الفعل يبدأ او يقود او حيكم وهو يتفق مع الفعل الالتيين 

القدرة على التأثري يف االخرين لتحقيق االهداف املنشودة كما انه ليس كل قائد مدير يقود فالقائد هو شخص ميلك

)4(وليس كل مدير قائد فالقائد يتميز بصفات وخصائص معينة  
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موعة من املرؤوسني بشكل "Alfred&Beattyوهي حسب الفريد وبييت القدرة على ضمان االنشطة املرغوبة 

القائد وبواسطتها "تعين السمة اليت متيز سلوك الفرد B.I.Chesterربنارد تشسرت طوعي دون اكراه  وبالنسبة ل

فالقائد يعترب مثال والقدوة لآلخرين اما كونتز Terryيوجه االفراد و انشطتهم وفق اجلهود التنظيمية وبالنسبة لتريي 

ا بالقدرة على ممارسة التاثري ما بني األفراد من خالل وسائل Koontz&O’Donnel واودونيل  فيعرفا

)5(االتصال من اجل اجناز االهداف  

وهي ايضا الوصول اىل اهلدف بأحسن الوسائل وبأقل التكاليف ويف حدود االمكانات والتسهيالت املتاحة مع حسن 

)6(استخدامها

وتعتمد على مبدأ حيازة واستخدام القوة من اجل السيطرة على االخرين والقيادة كمفهوم تتضمن السيطرة والتوجيه 

وتوجيههم وهذا ما يسمى بالقيادة املباشرة اما القيادة غري املباشرة فهي من خالل اعجاب املرؤوسني بالقائد وبسلوكه 

) 7(وهي قيادة فكرية او ذهنية من خالل مهارة التأثري يف االخرين 

تتمثل يف العقيدة والفكر االداري الذي يؤمن : الدعامة المعنوية على دعامتني مادية ومعنوية ،فمفهوم القيادة يرتكز

فهي االدوات اليت البد من توافرها : الدعامة المادية به القائد واليت ترسم له املثل اليت حيتذيها وتقوده حنو اهدافه اما 

) 8(وغريها ... قوى البشرية الالزمة للقائد مثل  السلطة املالئمة وشبكة اتصاالت فعالة وال

م ملفهوم  وقد اثار مفهوم القيادة جدال بني الباحثني واملنشغلني بالفكر االداري حيث تباينت تبعا لذلك تعريفا

ا جزء من االدارة ، وهناك من يعتقد ان االدارة جزء من القيادة  ورأي ثالث يقول ان االدارة  القيادة فهناك من يرى ا

بينما القيادة فن ،فالقادة حبكم موقعهم جيب ان ال ينغمسوا يف تفاصيل العمل الروتيين اليومي وجيب ان يكون علم 

م بدون ذلك يصبحوا ا ) 9( داريني وتنتفي عنهم صفة القيادة هلم تطلع اسرتاتيجي شامل وواسع أل

تم باملستقبل فتحرص على توضيح الرؤية وختتلف القيادة عن االدارة يف كون القيادة تركز على العالقات االنس انية و

والتوجهات االسرتاتيجية ومتارس اسلوب القدوة والتوجيه ،اما االدارة فهي تركز على االداء واالجناز يف الوقت احلاضر 

يق ،فالقيادة بدون ادارة جتعلنا نعيش يف عامل التخطيط للمستقبل مع امهال االجناز الفوري الذي حنتاج اليه لتحق

تم سوى بانشغاالتنا االنية فنهمل التخطيط للمستقبل  )10( االهداف املستقبلية ،واإلدارة وحدها جتعلنا ال 

وبر ) االقسام االدارات وحدات العمل فرق العمل(وبالتايل فان القيادة جيب ان جندها يف مجيع الوحدات التنظيمية 

للتنظيم ومبعىن اخر القيادة هي وظيفة املديرين يف مجيع املستويات ) عليا وسطى مستوى اول(مجيع املستويات االدارية 

)11(االدارية 
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ــادة -2.4 مبعىن املخاطرة وحتمل 16استعمل مفهوم الريادة ألول مرة يف اللغة الفرنسية يف مطلع القرن : الــريــــــ

ال االقتصادي  مبعىن بدأ استعماهلا يف 18الصعاب خالل احلمالت العسكرية ويف مطلع القرن  القدرة على "ا

ا املبادرة والبناء والعمل الجناز املشروع فالقائد الريادي يتفوق خطوة عن القادة االخرين " خلق وبناء االشياء اي ا

)12(فهو حياول ان جيعل املرؤوسني قادة وال يكتفي باألهداف احملددة له بل خيلق لنفسه اهدافا ابتكارية جديدة 

من إنتاجيةاالقتصاديةاملصادرينقلأنيستطيعالذيالشخصبأنهالريادي1985 عامدريكربيرتعرفكما 

املبدعالشخصبأنه) الفردياملبادر(الرياديعرف1994 عامتيمنزجيفريأما.مرتفعةإنتاجيةإىلمنخفضة

واملتطلباتاآللياتوتنظيماملبادرةأخذبصفاتيتمتعالذيهوفالريادي،الشيءمنمتميزاعماليبينالذي

وباقي واملعداتالعاملنيواملواردطلبعلىالقدرةولديه.واملخاطرةبالفشلالقبولواالجتماعية وكذلكاالقتصادية

اإلداريةسواءواخلصائصباملهاراتيتمتعوجديدا ،كذلكمبدعاشيئاقيمة، ويقدمذاشيئامنهاوجيعلاألصول

)13(.ذلكمنمتكنهاليتالنفسيةواالجتماعية و

ويرى جمموعة من اخلرباء يف جامعة هارفارد ان القادة املؤثرين والرياديني يتميزون عن غريهم من القادة بامتالكهم لرؤية 

م يتقنون فن التعامل مع املواقف ال موعتهم ويسعون لتحقيقها ،كما ا ا  غامضة واضحة حنو املستقبل يشرحو

ولديهم استعداد دائم للتصدي للمخاطر وإدارة مستويات التمزق والتشتت والصراع ،لديهم مهارة التواصل الفعال مع 

فريق العمل ،يتشبثون بأهدافهم مهما كانت العوائق والعقبات ولديهم قدر كايف من الدهاء السياسي إلدارة شؤون 

م وميلكون رباط ة اجلأش ويتحلون يف ذات الوقت بروح الفكاهة والدعابة عندما العمل ،حيسنون التحكم يف اعصا

م املهنية  )14(يسمح الوقت بذلك ويهتمون باآلخرين وهلم القدرة على استشعار احتياجا

واليت تعين فن STRATEGOS يعود مصطلح االسرتاتيجية إىل الكلمة اليونانية: االســـــــتـراتيجـية - 3.4

،وهي مستمدة من العمليات العسكرية و تعين تكوين التشكيالت وتوزيع املوارد ) اجلنرال(ومعناهاالقيادة العسكرية 

احلربية بصورة معينة وحتريك الوحدات العسكرية ملواجهة العدو أو للخروج من مأزق  أو حصار أو لالنقضاض على 

ال األعمال فاألمر ال خيتلف كثريا فهي العدو ومباغتته أو لتحسني املواقع أو النتهاز فرص ضعف العدو اما يف جم

ديدات أو فرص بيئية والذي يأخذ يف احلسبان نقاط الضعف " تعين  اسلوب التحرك لتحقيق امليزة التنافسية ملواجهة 

وبالتايل فان اي تعريف ملفهوم االسرتاتيجية "والقوة الداخلية للمشروع سعيا لتحقيق رسالة ورؤية وأهداف املنظمة 

)15(:ن يتضمن اربعة ابعاد هيجيب ا

.اسلوب مرتابط وموحد وكامل للقرارات. 1
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.هي وسيلة لتحديد رسالة املنظمة يف ظل أهدافها طويلة االجل . 2

ال التنافسي للشركة . 3 .هي وسيلة لتعريف ا

.تنافسية هي استجابة للفرص والتهديدات اخلارجية ونقاط القوة والضعف الداخلية لتحقيق ميزة . 4

ا جمموعة القرارات والتصرفات اليت تنشأ عنها صياغة وتنفيذ اخلطط اليت حتقق أهداف  وميكن تعريفها ايضا على ا

ا بالشكل املرغوب )16( .املنظمة وطموحا

ان دخول مصطلح االسرتاتيجية مع بداية عقد اخلمسينيات من القرن العشرين اىل االدب ) 2006(يرى الكبيسي 

ي وعامل االعمال كان يشري يف الغالب اىل االهداف الكبرية اليت تسعى املؤسسات اىل حتقيقها او اىل القرارات االدار 

)17(اهلامة للقيادات العليا خاصة بعد اشتداد التنافس بني املؤسسات للسيطرة على االسواق 

ا اطار اخليار  ا    كما يعرف مايك فريدمان وبنيامني ترجيو االسرتاتيجية بكو ات اليت حتدد طبيعة منشأة ما واجتاها

ويؤكدان على ان االسرتاتيجية ال تعين كل ختطيط بعيد املدى كما ال يعترب كل قرار ينطوي على نسبة خماطرة عاليا 

)18(قرارا اسرتاتيجيا لذلك فمن املهم عدم اخللط بني االسرتاتيجية وباقي العمليات االخرى

هو حماولة لتوقع ماذا سيكون عليه الواقع اجلديد للمنظمة ومستقبلها ، جبميع أبعاده : جي التفكير االستراتي- 4.4

ومعايريه ومتطلباته والسعي للتأثري يف متغرياته ، كما انه تفكري يستشرف املستقبل وحيدد اجتاها يقود املنظمة الستثمار 

سبة اليت تنقل رؤيتها إىل واقع  وحياول التأثري على الفرص واملتغريات املستقبلية ، ويقودها حنو وضع اخلطوات املنا

ا من اجل ان يتحول ذلك احللم اىل واقع  م وضع هنري 1994فمنذ ،اما أبعاد  هذا التفكري االسرتاتيجي ،مسارا

مفهوم التفكري االسرتاتيجي يف إطار أكادميي واضح وحدد غاياته وأبعاده Henry Minzberg  منسبريج 

)19( : ووضع حدوده يف

أنه طريقة خاصة للتفكري ،يهتم مبعاجلة البصرية ،ينجم عنه منظور متكامل للمنظمة من خالل حسن توظيف §

املنافسني تقليدهاوتقدمي أفكار جديدة يصعب على احلدس واإلبداع يف رسم التوجهات اإلسرتاتيجية

تتناسب مع اهلدف املنشود، و تعمل على تنقية املعلومات § وأفكارًا انه يعد مسار فكري وعقلي حمدد يقدم صورًا

.الواردة إىل الذهن من الشوائب

.انه يسبق أي عمل قيادي اسرتاتيجي سواء التخطيط أو اإلدارة أو صياغة اإلسرتاتيجية§

لقيادة املؤسسات ألمهيته وإجيابياته ضرورته للقيادات العليا والد§ علميًا نيا واعتماده منهجًا
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تقويته الوالء واالنتماء للمنظمة والرضا الوظيفي بني العاملني وإشاعة ثقافة احلوار واملشاركة والتفاؤل والشفافية §

وتوحيد اجلهود وتعبئه الطاقات البشرية العاملة يف املنظمةبينهم يف مناخ دميقراطي سليم

انه تفكري يستشرف املستقبل وحيدد اجتاهاته ويقود املنظمة الستغالل الفرص واملتغريات املستقبلية كما يقودها §

.الستنباط االسرتاتيجيات ورسم اخلطوات املناسبة اليت حتول رؤيتها إىل واقع

ئهم وعدم فرض أية قيود اشراك أكرب عدد من األفراد مع إعطائهم أكرب قدر من احلرية املنظمة يف التعبري عن آرا§

وتعميقه املسؤولية التضامنية واملشاركة اجلماعية يف اختاذ القراراتعلى االقرتاحات واألفكار املقدمة ، 

ألول مرة على يد Strategic Leadershipظهر مفهوم القيادة االسرتاتيجية : القيادة االستراتيجية -5.4

Mintzberg,1984)( وkotter,1982 ) ( يف اشارة اىل املدير التنفيذي او رئيس الشركة كما اشار كل

اىل ان بروز مفهوم القيادة االسرتاتيجية تال مفهوم االدارة )Nachman & Shrivastava ,1989(من 

يف وجود فرق بني (Zoogah,2009)و ) ( Vera & Crossan, 2004االسرتاتيجية بعدة سنوات ويتفق 

سرتاتيجية فاألوىل تتمثل بأي مستوى يف املنظمة بينما الثانية تتمثل يف مستوى القمة يف املنظمة القيادة والقيادة اال

والفرق الثاين ان القيادة تركز على العالقة بني القادة واملرؤوسني بعكس القيادة االسرتاتيجية اليت تركز على العمل 

ا القدرة على التوقع (Mungonge,2007)التنفيذي كنشاط عالئقي وكنشاط اسرتاتيجي ايضا ويصفها  بأ

& Ireland)له والتصور واحلفاظ على املرونة ومتكني االخرين إلحداث تغيري اسرتاتيجي كضرورة ،ويضيف 

Hitt,2005) 20(التفكري االسرتاتيجي والعمل مع االخرين. (

السرتاتيجيون هم املسؤولون عن املسؤولة عن جناح املنظمات او فشلها والقادة ا) 2006(حسب هيوز وبييتوهي

الذين يتولون التخطيط والتفكري معن التميز واملنافسة وهو حتقيق التوازن االسرتاتيجي بني التطلعات واحلاجات 

دف تطوير املنظمات فالقيادة االسرتاتيجية توجد عندما يفكر االفراد ويفعلون ويؤثرون يف االخرين  االسرتاتيجي 

) 21(يزة التنافسية املستدامة للمنظمةبطرائق تشجع على امل

طرفمنطورتاليتUpperelationsاألعلىاملستوياتنظريةإىلاالسرتاتيجيةالقيادةنظريةوتعود

Hambrick & Mason1984إلدراك انعكاسهياملنظمةأنإىلاألعلى)الصف( املستوى نظريةوتشري

للمحيطتقييمهعلىستؤثر،وتفضيالت املديرخربة ،قيممعارفإنحيثاألعلى ،املستوىيفاملدراءقيم

اإلدارةمناالسرتاتيجيةانبثق مصطلح القيادةوقد ) Boal & Hooijberg(االسرتاتيجية واختياراته

القيادةوتشريSosik et al, 2005)(االسرتاتيجي هو صياغة االسرتاتيجيةللقائددورأهمألناالسرتاتيجية ،
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املدىاالستقرار طويللتحسنيللقرارات اليوميةالطوعيلالختاذعلى اآلخرينالتأثريعلىالقدرةإىلاالسرتاتيجية 

)22( املدىقصرياملايلاالستقرارذاته علىالوقتيفواحملافظةللمنظمة ،

ا تتعامل حسب تعريفها مع املستقبل غري املعلوم  وان كانت القيادة فن ومنهج فاإلسرتاتيجية بالتأكيد هي فن أل

لتنفيذ رؤيتك وربط و فاستشراف املستقبل ورسم صورة الستجابة مؤسستك له لتطلب قدرا عظيما من االبداع 

) 23(كذلك االسرتاتيجية بالعمليات حيسمها فن التفكري االبداعي

فالقيادة االسرتاتيجية هي رؤية وليست برنامج ،وتفكري اسرتاتيجي وليس ختطيطا اسرتاتيجيا او تكتيكيا مهما كان 

أمده وأفقه ،وهي حدس قيادي وليس معلومات اسرتاتيجية ،وهي ذكاء اعمال وليس ذكاء وظيفة ،وهي اخريا حس 

)24(والقواعد للتعامل مع املرؤوسنيالبقاء والنمو بالعالقة مع املنافسني وليس حس االنظمة 

ا ) (Porter-1985أما بورتر القدرة على ادارة موارد الشركة البشرية واملادية لتحقيق أهداف الشركة "فيعرفها بأ

)25" ( بعيدة األمد وحتقيق التنافسية االسرتاتيجية وكسب عوائد فوق متوسط الصناعة 

: منهج الدراسة - 5

املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة ووصفها والتعبري عنها كميا وكيفيا فالتعبري الكيفي استخدم

يصف الظاهرة ويوضح خصائصها اما التعبري الكمي فيعطي وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة او حجمها 

)26(ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى 

:مجاالت الدراسة - 6

هو عبارة  عن احد املؤسسات التحويلية االنتاجية الكربى :RA1/Kمركب تكرير البترول : المجال المكاني 

كلم شرق والية سكيكدة 7على بعد " سوناطراك"اليت متلكها الدولة  ،يقع هذا املركب ضمن دائرة املنطقة الصناعية 

تبعا للعقد املمضي 1976عامل وقد  تأسس هذا املركب يف سنة 1356كلم من البحر يشغل حاليا حوايل 2و 

على مساحة 1974افريل 30االيطالية يف " SNAM-PROGETTIسنام بروجييت "بني اجلزائر وشركة 

زائري وحتتل مليار دينار ج12راس ماهلا حوايل 1980هكتار حيث دخل حيز االنتاج يف مارس 256تقدر 

فرع ،يرتكز 21مصلحة و 55دائرة و 12مصفاة سكيكدة املرتبة األوىل افريقيا والثالثة عامليا ،ويضم املركب 

نشاطه على تكرير النفط اخلام األيت من حاسي مسعود و انتاج البنزين جبميع انواعه ومعاجلة النفط إلنتاج الزفت 

اخلام احملول املستورد إلنتاج الزفت املؤكسد وزفت الطرقات  بقدرة انتاجية جبميع انواعه والعطور  اضافة اىل معاجلة

سنة/الف طن 277تصل اىل 
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يف الفرتة املمتدة من  RA1/Kتكرير البترول انطلقت الدراسة امليدانية االساسية يف مركب : المجال الزمني 

. 2017/ 11/08اىل غاية  09/07/2017

واملقدر عددهم حسب بيانات RA1/Kيشمل مجيع اطارات مركب تكرير البرتول : مجتمع الدراسة -7

اطار دائم 339حوايل 2016مصلحة املستخدمني لسنة 

٪  من جمتمع الدراسة 50اطار اي ما يقارب 168مشلت الدراسة األساسية عينة مقدارها : عينة الدراسة -8

.وهو عدد االستبيانات الصحيحة املسرتجعة 

مت اختيار افراد العينة بطريقة عشوائية طبقية حيث نستخدم هذا النوع من العينات عندما :أسلوب المعاينة -9

واضح يف جمتمع الدراسة  ،حيث مت احلرص يف هذه الدراسة على متثيل اطارات مجيع ) عدم جتانس(يكون هناك تباين 

.مصاحل املركب يف العينة

ملعرفة مواصفات القيادة االسرتاتيجية من وجهة نظر فات القيادة االسرتاتيجيةاستبيان مواص:أداة الدراسة-10

وتتدرج االجابات على مقياس ليكرت فقرة موزعة على اربعة أبعاد أساسية 37اطارات املؤسسة وهو يشمل 

اخلماسي 

.تنتمي لكل بعديوضح ابعاد استبيان مواصفات القيادة االستراتيجية والفقرات التي ) 01(الجدول رقم 

ـــعد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الفقرات التي تنتمي اليهالبـــــ

09اىل 01من فلسفته يف العمل. 1

القدرة على التفكري . 2
االسرتاتيجي

14اىل10من مدى توافر ابعاد التفكري االسرتاتيجي لديه.1
18اىل 15من التفكري االبداعيمدى امتالكه لقدرات .2

28اىل 19من امتالكه للرؤية االسرتاتيجية. 3
القدرة على اختاذ القرار . 4

االسرتاتيجي
32اىل 29من املسامهة يف صناعة القرار االسرتاتيجي. 1
37اىل 33من القدرة على توفري مقومات جناح القرار االسرتاتيجي   .2

بعد صدق احملكمني مت دراسة الصدق البنائي لألداة للتعرف على مدى التجانس واالتساق :صدق وثبات األداة 

الداخلي ألدوات الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط بني كل فقرة  من فقرات االستبيان والدرجة الكلية 
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كل بعد من ابعاد االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان كما هو للبعد الذي تنتمي اليه  وكذلك معامالت االرتباط بني  

.موضح أدناه

الذي تنتمي اليه) البعد(معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور ) : 02(لجدول رقم ا

القدرة على التفكير فلسفته  في  العمل
االستراتيجي

مدى امتالكه للرؤية  
االستراتيجية

القرار اتخاذ 
االستراتيجي

رقم 
الفقرة

معامل 
الرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم 
الفقرة

رقم معامل االرتباط
الفقرة

معامل 
االرتباط

**290.787الفقرة **190.794الفقرة **100.692الفقرة **010.524الفقرة 
**300.755الفقرة **200.880الفقرة **110.793الفقرة **020.716الفقرة 
**310.823الفقرة **210.861الفقرة **120.828الفقرة **030.540الفقرة 
**320.719الفقرة **220.875الفقرة **130.804الفقرة **040.622الفقرة 
**330.738الفقرة **230.854الفقرة **140.720الفقرة **050.745الفقرة 
**340.875الفقرة **240.802الفقرة **150.878الفقرة **060.749الفقرة 
**350.902الفقرة **250.799الفقرة **160.861الفقرة **070.792الفقرة 
**360.895الفقرة **260.822الفقرة **170.907الفقرة **080.726الفقرة 
**370.904الفقرة **270.802الفقرة **180.839الفقرة**090.737الفقرة 

**280.820الفقرة 
0.01االرتباط دال عند مستوى داللة ) **(

والدرجة "فلسفته يف العمل"هناك ارتباط بني كل فقرات احملور األول نالحظ أنه) 02(من خالل اجلدول رقم 

وهي  ) 0.792و 0.524(الكلية هلذا احملور حيث ان معامالت االرتباط كما هو  مبني يف اجلدول ترتاوح ما بني 

).0.01(مجيعها دالة احصائيا عند مستوى داللة 

ر حيث ان والدرجة الكلية هلذا احملو "القدرة على التفكري اإلسرتاتيجي"هناك ارتباط بني مجيع فقرات احملور الثاين -

وهي مجيعها دالة احصائيا عند ) 0.907و 0.692(معامالت االرتباط كما هو موضح يف اجلدول ترتاوح ما بني 

)0.01(مستوى داللة 

والدرجة الكلية هلذا احملور حيث "مدى امتالكه للرؤية االسرتاتيجية" هناك ارتباط بني كل فقرات احملور الثالث -

وهي مجيعها دالة احصائيا ) 0.880و 0.794(هو  مبني يف اجلدول ترتاوح ما بني ان معامالت االرتباط كما

).0.01(عند مستوى داللة 
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والدرجة الكلية هلذا احملور حيث ان معامالت "اختاذ القرار االسرتاتيجي" هناك ارتباط بني كل فقرات احملور الرابع -

وهي مجيعها دالة احصائيا عند مستوى ) 0.904و 0.719(االرتباط كما هو  مبني يف اجلدول ترتاوح ما بني 

).0.01(داللة 

:االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية الستبيان مواصفات القيادة االستراتيجية 2-

الدرجة الكلية الستبيان  يوضح معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور و ) 03(الجدول رقم 

.االستراتيجيةاصفات القيادة مو 

0.01داللة االرتباط دال عند مستوى ) **(

نالحظ ان  كل احملاور االربعة الستبيان مواصفات القيادة االسرتاتيجية مرتبطة مع ) 03(من خالل اجلدول رقم 

وهي )  0.931و0.864(الدرجة الكلية لالستبيان اذ ترتاوح معامالت ارتباطها كما هو موضح يف اجلدول ما بني 

) .0.01(احصائيا عند مستوى داللة دالة

أما الثبات 0.972قيمة Alfa de crombach)ألفا كرومباخ(التناسق الداخلي حيث اعطى : ألداة ثبات ا

واليت تعين تقسيم كل أداة  إىل قسمني فقرات زوجية وفقرات فردية فقد  Splite-halfبطريقة التجزئة النصفية 

أصبحت قيمته Spearman-Brownوبعد معاجلتها وفق معادلة  سبريمان براون  0.825كانت قيمتها 

وهو يعين مستوى مرتفع من ثبات األداة0.904

من خالل احلزمة االحصائية للعلومالدراسةهذهبياناتحتليلمت:األساليب االحصائية المستعملة - 11

:التالية اإلحصائيةاألساليبوفقالعشرينيف نسختهSPSS االجتماعية

حساب التكرارات والنسب املئوية للتعرف على خصائص العينة •

.البحثمقاييسخمتلفملعرفة مدى ارتفاع واخنفاض استجابات افراد العينة حنواحلسايباملتوسط•

.املختلفةاملقاييسيفالعينةاستجابات أفرادتشتتدرجةحلساباملعيارياالحنراف•

.املقاييس احلسابية ملختلفواملتوسطاتالنظريةاملتوسطاتبنيالفروقداللةالختبارt. test "ت" اختبار•

معامالت االرتباط  بيرسون المحاور
0.864** فلسفته يف العمل- 1
0.880** القدرة على التفكري االسرتاتيجي- 2
0.931** مدى امتالكه للرؤية االسرتاتيجية- 3
0.890** اختاذ القرار االسرتاتيجي- 4
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مواصفات ) سكيكدة(RA1/Kميتلك القادة مبركب تكرير البرتول : " نص الفرضية :نتائج العرض - 12

رؤية اسرتاتيجية يف -القدرة على التفكري االسرتاتيجي -فلسفة اسرتاتيجية يف العمل : القيادة االسرتاتيجية التالية 

" .مهارة اختاذ القرار االسرتاتيجي -العمل 

: توسطيني بغية التحقق من صحة هذه الفرضية كان البد من حساب امل: المعالجة االحصائية للفرضيات* 

انطالقا مما سبق وبعد حساب املتوسطات النظرية واحلسابية حتصلنا على النتائج ، النظري وحسايب واملقارنة بينهما 

:التالية 

.قيم المتوسطات الحسابية والمتوسطات النظرية الستبيان مواصفات القيادة االستراتيجية) 04(الجدول رقم 

ـــعد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ المتوسط النظريالمتوسط الحسابيالبـــــ
34.5227فلسفته في العمل. 1

القدرة على . 2
التفكير 

االستراتيجي

a .18.63مدى توافر ابعاد التفكري االسرتاتيجي لديه
34.07

15
27 b .15.4312مدى امتالكه لقدرات التفكري االبداعي

35.1730امتالكه للرؤية االستراتيجية. 3

القدرة على . 4
القرار اتخاذ

االستراتيجي

a .14.36املسامهة يف صناعة القرار االسرتاتيجي
33.15

12
27 b . القدرة على توفري مقومات جناح القرار

االسرتاتيجي   

18.7915

ــل.5 ــ ـــ ــيان ككـــ ــــ ــــ ــــ 136.91111االستبــ

لكل االبعاد الرئيسية والفرعية الستبيان مواصفات املتوسطات احلسابيةنالحظ ان )04(رقم انطالقا من اجلدول 

هلا ،كما نالحظ ان املتوسط احلسايب لالستبيان ككل املتوسطات النظريةالقيادة االسرتاتيجية هي اكرب من 

ان كانت هذه الفروق بني املتوسطات النظرية واحلسابية وملعرفة له ،) 111(رب من املتوسط النظري اك)  136.91(

موعة واحدة ،ملعرفة داللة الفروق بني املتوسط النظري الستبيان " ت " دالة احصائيا ام ال  مت حساب قيمة اختبار 

س  كما هو مواصفات القيادة االسرتاتيجية واملتوسط احلسايب للدرجات اليت حتصل عليها افراد العينة يف هذا املقيا

.موضح يف اجلدول أدناه 
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يوضح قيم اختبار ت لمجموعة واحدة لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات النظرية ) 05(لجدول رقم ا

.والمتوسطات الحسابية الستبيان مواصفات القيادة االستراتيجية

ـــعد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الداللةقيمة تالبـــــ

0.01دال عند مستوى داللة 18.78فلسفته في العمل. 1

0.01دال عند مستوى داللة 13.73القدرة على التفكير االستراتيجي. 2

a.0.01دال عند مستوى داللة 12.31مدى توافر ابعاد التفكري االسرتاتيجي لديه

b.0.01دال عند مستوى داللة 13.62مدى امتالكه لقدرات التفكري االبداعي

0.01دال عند مستوى داللة 8.78امتالكه للرؤية االستراتيجية. 3

0.01دال عند مستوى داللة 10.35القدرة على اتخاذ القرار االستراتيجي. 4

a .0.01دال عند مستوى داللة 8.36املسامهة يف صناعة القرار االسرتاتيجي

b. 0.01دال عند مستوى داللة 10.75السرتاتيجي   االقدرة على توفري مقومات جناح القرار

ــل.5 ــ ــــ ــــ ـــــان ككـ ــــ ــــ 0.01دال عند مستوى داللة 13.926االستبيـ

نالحظ ان الفروق بني املتوسطات احلسابية واملتوسطات النظرية دالة عند مستوى )05(رقممن خالل نتائج اجلدول

لصاحل املتوسطات احلسابية ما يعين حتقق الفرضية األوىل والفرضيات اجلزئية التابعة هلا وعليه ميكننا ) 0.01(داللة 

فات القيادة االسرتاتيجية ميتلكون مواص) سكيكدة(سوناطراك RA1/Kالقول أن القادة مبركب تكرير البرتول 

تتوفر فيهم ابعاد التفكري (ميتلكون القدرة على التفكري االسرتاتيجي -ميتلكون  فلسفة اسرتاتيجية يف العمل:التالية 

ميتلكون مهارة اختاذ القرار - لديهم رؤية اسرتاتيجية يف العمل-)االسرتاتيجي وقدرات التفكري االبداعي

) .ن يف صناعة القرار االسرتاتيجي ويوفرون مقومات جناح هذا القرار االسرتاتيجي يسامهو ( االسرتاتيجي 

من خالل مراجعة ما مت عرضه من نتائج خنلص للقول انه لدى االطارات العليا والقادة يف :مناقشة النتائج - 13

حيث ال تسري االمور عشوائيا وامنا وفق يف العملفلسفة استراتيجية: سوناطراك مسات القيادة االسرتاتيجية التالية

فلسفة وتصور شامل منبثق من سياسة املؤسسة وثقافتها التنظيمية هذه الفلسفة االسرتاتيجية يف العمل ميكن ان ترى 

سياسة املنظمة اليت جتدها يف املداخل مالحمها من خالل مبادئ دميينغ و ايشيكاوا املعلقة على جدران مكاتبهم و 

للمؤسسة كل هذه التفاصيل وغريها تشعرك ان الناس هنا ميلكون فلسفة يف لرئيسية رفقة القانون الداخليواملمرات ا

م على قدر كبري من الوعي باحمليط الداخلي واخلارجي للمؤسسة  مالعمل ومع احلديث معهم ملسنا ا فعال ميلكون وأ
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حيث تتوفر فيهم ابعاد التفكري كير االستراتيجيالقدرة على التف،كما أن لديهم فلسفة اسرتاتيجية يف العمل

وذلك من خالل تعاملهم السريع والفعال مع خمتلف املشكالت اليت تصادفهم االسرتاتيجي وقدرات التفكري االبداعي

نظرا حلساسية القطاع وأمهية استقراره الذي يؤثر على استقرار الدولة ككل وإدراكهم حلجم املسؤولية امللقاة على 

قهم وتوجه األنظار اليهم من قبل الصحافة واجلهات االمنية واملدنية والسلطات العليا يف الدولة واختاذ القرارات يف عات

مهارة اتخاذ القرارومثل هذه الظروف الصعبة واحلساسة يتطلب قادة ميلكون مهارة التفكري االسرتاتيجي املبدع 

مقومات جناح هذا القرار ومن حيث توفريالقرار االسرتاتيجي صناعة املسامهة يف حيث سواءا من االستراتيجي

وهو األمر الذي يعترب على قدر كبري من األمهية ألنه ال يكفي أن نعطي قرارات وإمنا األهم هو أن نفعل االسرتاتيجي 

مر برمته لوالها لفشل األرؤية استراتيجية في العملوهذا كله يتطلب هذه القرارات وأن ال تظل حربا على ورق 

خاصة يف ظل املنافسة الشديدة على االسواق من قبل املؤسسات األجنبية وتذبذب أسعار احملروقات ما سعى بقادة 

سوناطراك اىل اختاذ مجلة من القرارات والتدابري على املستوى احمللي والدويل وهذا وفق رؤية اسرتاتيجية لواقع االقتصاد 

تحديد كما ال ننسى ما مرت به املؤسسة من أزمات بعد أزمة شكيب خليل وما على وجه الاجلزائري ككل واملؤسسة 

مت من تطهري وإعادة هيكلة كله مت حتت تصور ورؤية اسرتاتيجية اصالحية من قبل القادة نرتك للمختصني احلكم على 

.مدى جناحها على املدى املتوسط والبعيد

الرؤية الرتكيز (رحيمة قد بينت ان ملهارات القيادة االسرتاتيجية ) 2012(وجيدر بالذكر ان دراسة سلمى حتيتة 

للقادة العسكريني يف العراق  دور يف التهيؤ لضغوط العمل كما أشارت دراسة ايثار عبد اهلادي الفيحان ) التنفيذ

صارف االهلية حول ممارسات القيادة االسرتاتيجية وعالقتها خبدمة الزبون يف امل) 2006(واحسان دهش جالب 

وان منط الثقافة التنظيمية املنتشر هو العراقية اىل وجود دور للمدراء والقادة يف حتديد املسارات االسرتاتيجية للمصارف 

براس -الثقافة التنظيمية: مرتبطة بـ(ألثر القيادة االسرتاتيجية) 2014(الثقافة الداعمة، واشارت دراسة أقطي جوهرة 

على التشارك يف املعرفة يف جمموعة من املؤسسات الفندقية ) اإلسرتاتيجي بالرقابة املتوازنةبالتصور-املال البشري

اجلزائرية حيث توصلت اىل ان كل من سلوك واسرتاتيجية التشارك تفسرها ممارسات القيادة االسرتاتيجية كما أن هلذه 

رفة من خالل التسويق الداخلي وثقافة التعلم االخرية اثر غري مباشر يف كل من سلوك واسرتاتيجية التشارك يف املع

التنظيمي بينما ال يوجد اثر غري مباشر ملمارسات القيادة االسرتاتيجية يف كل من سلوك التشارك يف املعرفة 

واسرتاتيجيتها من خالل التوجه التسويقي الداخلي 

مواصفات ) سكيكدة(RA1/Kبرتول من خالل هذه الدراسة ميكننا القول بامتالك قادة مركب تكرير ال: خاتمة 

رؤية اسرتاتيجية يف -القدرة على التفكري االسرتاتيجي - فلسفة اسرتاتيجية يف العمل : القيادة االسرتاتيجية التالية 
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مهارة اختاذ القرار االسرتاتيجي لكن تضل هذه املواصفات وحدها غري كافية يف ظل الكثري من املعوقات -العمل 

ا حنو الريادةاليت قد حتد م .ن دورهم يف تطوير املؤسسة واالرتقاء 

:قائمة المراجع 

،رسالة دكتوراه غري منشورة جتدد املمارسات التسيريية للمديرين وحتول ثقافة التنظيم  مبؤسسة إسبات عنابة)عمار(بوخدير .1

2005د حلسن بوعبد اهللا ،قسم علم النفس ختصص العمل والتنظيم جامعة االخوة منتوري ،اجلزائر.،حتت اشراف أ

دار وائل للنشر االدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكامل)وائل حممد صبحي (ادريس )طاهر حمسن منصور(الغاليب .2

2007عمان :

.25،ص 2007عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ) 1ط(القيادة االدارية) نواف سامل(كنعان ، .3

10،ص2010، عمان:،دار اسامة للنشر والتوزيع) 1ط(القيادة واالشراف االداري) فاتن عوض(الغزو ،.4

- 21،ص 2011عمان :والتوزيع،دار صفاء للنشر ) 1ط(القيادة االدارية يف القرن الواحد والعشرين) عبود جنم(م ، جن.5

22.

18: ص2011عمان ،دار الفكر للنشر والتوزيع)1ط(القيادة االدارية وادارة االبتكار) عالء حممد سيد(قنديل .6

140:،ص2002عمان ،دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع )1ط(تطور الفكر واالنشطة االدارية)صبحي(العتييب .7

159:،ص2009الطباعةوالتوزيعوللنشراملسريةدار: ،عمان 4الدارة طاساسيات علم ا) علي(عباس ، .8

28-27:ص1997عمان ،دار زهران للنشر والوزيع.االجتاهات احلديثة يف القيادة االدارية)حممودظاهر(كاللدة ،.9

135-134:،ص2009عمان ،دار اسامة للنشر والتوزيع) 1ط(اسرتاتيجيات التطوير االداري)ثروت عباس(ورمشه. 10

205:،ص2008سكندريةالا،دار اجلامعة اجلديدة،يئة العوملة واالنرتنتالسلوك التنظيمي يف ب) طارق(طه . 11

تمع العريب للنشر والتوزيع)1ط(التفكري االداري واالسرتاتيجي يف عامل متغري.وآخرون) بالل خلف(لسكارنة ا. 12 مكتبة ا

163-162:،ص2010االردن 

األردنلطباعةاو التوزيعو للنشراملسرية،دار1طاألعمالمنظماتإدارةوالريادة) خلفبالل(السكارنة ،. 13

19:،ص2008

بوسطن ،االعمال إلدارةمطبوعات كلية هارفارد ،ترمجة نور الدائم با بكر عبد اهللا ،قيادة االفراد) جمموعة من املؤلفني(. 14

.35-34:،ص2011

20: ،ص2007االسكندرية:الدار اجلامعية، االدارة االسرتاتيجية الدليل العملي للمديرين) أمحد(ماهر ،. 15

71:،ص2014قطر:مطبعة الريان ، التخطيط االسرتاتيجي املبين على النتائج) جميد(،الكرخي. 16
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،باشراف دور القيادات االسرتاتيجية يف تطوير املنظمات األمنية واملدنية يف اجلمهورية العربية السورية ). حممد موسى(الزعيب ،. 17

د حممد سيد محزاوي ،اطروحة دكتوراه يف الفلسفة يف العلوم االمنية ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية كلية الدراسات العليا .أ

.27:،ص2010قسم العلوم االدارية

امحد اهليجان املنظمة العربية ، ترمجة عبد الرمحان بنفن ومنهج القيادة االسرتاتيجية) يب. بنيامني(وترجيو ) مايك(فريدمان. 18

24:،ص2006القاهرة ـللتنمية االدارية حبوث ودراسات

49-47:ص،مرجع سابق ،الكرخي، جميد . 19

4االسرتاتيجية يف التهيؤ لضغوط العمل ،جملة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ،جملد دور مهارات القيادة ) سلمى(حتيتة ،. 20

251:ص9،2012العدد 

38:،صمرجع سابق ،الزعيب ،حممد موسى . 21

حيياوي د. حتت اشراف أاطروحة دكتوراه يف علوم التسيري،اثر القيادة االسرتاتيجية على التشارك يف املعرفة) جوهرة(أقطي.22

19:،ص2014،بسكرةوعلوم التسيري قسم علوم التسيريكلية العلوم االقتصاديةمفيدة جامعة خممد خيضر  

301:،صمرجع سابق . يب. فريدمان مايك و ترجيو بنيامني.23

130:،صمرجع سابق، م ، عبود جنم جن.24

137:،صنفس املرجع.25

.2006،عمان : دار الفكر ،مفهومه وأدواته وأساليبهالبحث العلمي )ذوقان(عبيدات .26


