
املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع1 - مارس )آذار( 2018

109
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امللخص 1

يســعى البحــث الحالــي إلــى إبـــراز دور رأس املــال الرمــزي الــذي يعــد مــن أهــم العوامــل املشــجعة واملحفــزة لســلوك األفــراد 
العامليـــن في مكان العمل، التـــي لها نتائج وانعكاســات واضـــحة في تحقيق أهداف املنظمة. فهو يســاهم في خلق مناخ تنظيمي 
متميـــز عبـــر تطويـــر وتنميــة رأس املــال الوظيفــي واالســتفادة مــن الطاقــات والقابليــات الكامنــة عنــد األفــراد العامليـــن، وذلــك 
عــن طريــق خلــق صــورة ذهنيــة واضـــحة املعالــم تســاعدهم علــى العمــل بــكل حمــاس وحــب وســعادة وتواصــل داخــل املنظمــة. 
لــذا ســيتم فــي هــذا البحــث إبـــراز أساســيات هــذا املفهــوم وكيفيــة االســتفادة منــه فــي دعــم األنمــاط القياديــة املختلفــة، وخاصــة 

نمــط القيــادة املستنيـــرة تحقيًقــا لالزدهــار والتقــدم ملنظمــات األعمــال.

إن القيــادة املستنيـــرة تمثــل اإلمكانيــة والقــدرة علــى وضــع رؤيــا واضـــحة املعالــم للمنظمــة مــع التخطيــط الســليم والجديــة 
فــي التنفيــذ واملتابعــة، وذلــك لتجــاوز املمكــن واملتوقــع إلــى حــدود األمــل أو حتـــى الحلــم، فهــي تســتطيع أن ُتخـــرج مــن عناصــر 
اإلنتــاج البشــرية واملاديــة نفســها مــردوًدا أكبـــر كًمــا وأفضــل نوًعــا ألنهــا ببســاطة تـــرى مــا ال يـــراه الغيـــر، وهــي بذلــك تتمكــن مــن 

تحفيـــز العامليـــن لتحقيــق النجــاح.

ووفًقــا ملــا تقــدم، يهــدف البحــث الحالــي إلــى تفسيـــر طبيعــة وتحديــد مســتوى العالقــة بيـــن رأس املــال الرمــزي والقيــادة 
املستنيـــرة في مديـــرية تـــربية قضاء املسيب، ويأتـــي ذلك بوصفه محاولة لتقليل أو ردم الفجوة املعرفية بيـــن متغيـــري البحث. 
 عــن محاولــة وضــع األســس الصـــحيحة واملناســبة لصناعــة قــادة باالعتمــاد علــى رمــوز نابعــة مــن املجتمــع العراقــي، مــن 

ً
فضــال

املمكــن أن تســتثمر لكــي تكــون أهــم رأس مــال ملنظماتــه الربحيــة أو الخدميــة. وتحقيًقــا لذلــك قــام الباحثــون بتوزيــع 150 
اســتبانة علــى عــدد مــن املوظفيـــن فــي مديـــرية قضــاء املســيب. وكان عــدد االســتبانات املستـــرجعة 110 اســتبانات، أمــا عــدد 
مــن االســتبانات املستـــرجعة. وأظهــرت   %94 104 اســتبانات وبمعــدل  بلــغ  للتحليــل اإلحصائــي فقــد  االســتبانات الصالحــة 
النتائج النظرية وجود فجوة معرفية لتفسيـــر طبيعة العالقة بيـــن رأس املال الرمزي والقيادة املستنيـــرة في املنظمات بشــكل 
عــام وفــي املنظمــة قيــد البحــث بشــكل خــاص، كمــا أظهــرت النتائــج التطبيقيــة وجــود ارتبــاط وتأثيـــر معنــوي وموجــب لــرأس 

املــال الرمــزي فــي القيــادة املستنيـــرة.

الكلمات الرئيسة: رأس املال الرمزي، القيادة املستنيـرة.

املبحث األول- منهجية البحث

 - مشكلة البحث
ً
أوال

ُيعــد رأس املــال الرمــزي Symbolic Capital مــن املوضوعــات، التـــي لــم تكــن متداولــة فــي البحــوث والدراســات العلميــة 
الرمــوز  تســمية  تحــت  القديمــة  الدينيــة  التديـــن والطقــوس  فــي مجــاالت  يتــداول  كان  منهــا، ألنــه  اإلداريــة  املختلفــة، خاصــة 

* تم تسلم البحث في إبريل 2016، وقبل للنشر في ديسمبر .2016
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، لكــن هــذا املصطلــح بــدأ يلفــت أنظــار 
ً
الدينيــة، كذلــك كان يتــداول فــي الكتابــات املاركســية وفــي الجوانــب االقتصاديــة حصــرا

املهتميـــن فــي الســلوك التنظيمــي لدراســة مــدى تأثيـــره فــي تكويـــن األنمــاط القياديــة وإعطائهــا الشــرعية.

إن رأس املــال الرمــزي يـــرتبط بمبــدأ الســلطة ومبــدأ التميـــز أو االختــالف. ويدخــل فــي مختلــف الحقــول وفــي مختلــف 
أشــكال الســلطة أو الهيمنــة )ســالم، 2002: 1(. وفــي هــذا االتجــاه يؤكــد )Lingard et al., 2003: 112( علــى أنــه يعــد مــن أقــوى 
العوامــل لبنــاء استـــراتيجية القيــادة. إذ إنــه يعطيهــا الشــرعية )Oostindie, 2005: 74(، ويســاهم فــي تكويـــن القيــادة املستنيـــرة 

.)Powell, 2006: 1( Enlightened Leadership

إن القيــادة املستنيـــرة، تمثــل القــدرة علــى مواكبــة التطــور الســريع الــذي تواجهــه املنظمــات املعاصــرة، مــع القــدرة علــى 
اختـــراق جميــع الحواجـــز، التـــي تعيــق عمليــة التغييـــر التنظيمــي مــن خــالل االســتغالل األمثــل والجــدي للمواهــب والقــدرات، 
 علــى أن، هــذه القيــادة تقتـــرن بأيديولوجيــة تنمويــة تقــوم علــى ضــرورة التدخــل 

ً
التـــي يتمتــع بهــا القائــد واألفــراد العاملــون. فضــال

الفعــال فــي املجــال التنمــوي، إذ إنهــا تنظــر إلــى التنميــة علــى أنهــا رســالة مقدســة يتعيـــن علــى القائــد الوفــاء بهــا، مــن خــالل اتخــاذ 
القــرارات التـــي تســعى لتحقيــق التنميــة واملســاواة، مــع بنــاء التحالفــات االجتماعيــة، وفًقــا لسياســات تنمويــة تأتـــى بثمارهــا علــى 
 ملفهــوم التنميــة املســتدامة. كذلــك هــي القــدرة علــى اســتغالل املواقــف واملهــارات الكامنــة مــن أجــل جعــل 

ً
املــدى الطويــل تحقيقــا

.)Oakley, 1994: 1( املنظمــة أكثـــر ازدهــاًرا وتميـــًزا عــن باقــي املنظمــات املتنافســة

وهــي بذلــك تعــد مــن املفاهيــم املعاصــرة، التـــي بــدأت تأخــذ مجالهــا فــي البحــوث والدراســات املتخصصــة فــي مجــال إدارة 
األعمــال، وذلــك فــي طــور االنتقــال إلــى املنظمــات املعتمــدة علــى العاطفــة وروحانيــة مــكان العمــل، باإلضافــة إلــى أن العالــم اليــوم 
بحاجــة ماســة إلــى مثــل هــذه األنمــاط مــن القيــادة، التـــي تعتمــد كل االعتمــاد علــى التأمــل فــي الوصــول إلــى بيئــة تنظيميــة بعيــدة 
عــن الظلــم والقــرارات القياديــة املظلمــة، التـــي تخلــق بيئــة يشــيع فيهــا العنــف والكراهيــة والنـــزاعات علــى الصعيــد الشــخ�صي 
 Song, 2011:( والتنظيمــي، وخاصــة وأن التأمــل هــو العمليــة، التـــي توصــل املنظمــة إلــى النــور وتجعــل أســلوبها فــي القيــادة مستنيـــًرا

.)5

فــي ضــوء الحقائــق الســابقة، تأتـــي فكــرة البحــث الحالــي باعتبارهــا امتــداًدا لألطــر النظريــة والفكريــة آنفــة الذكــر. فمــع 
وجــود إشــارات فــي الدراســات الســابقة، إلــى أن رأس املــال الرمــزي يعــد املنبــع الرئيــس لتكويـــن أنمــاط قياديــة معاصــرة تســاهم 
 الكتســابها الشــرعية والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الرشــيدة، لكننــا نالحــظ نــدرة 

ً
فــي تحقيــق النجاحــات ألي منظمــة نتيجــة

فــي حــدود البيئــة التنظيميــة للمنظمــات   
ً
التـــي حاولــت دراســة العالقــة بينــه وبيـــن القيــادة املستنيـــرة، وخاصــة الدراســات، 

 لــردم الفجــوة املعرفيــة Knowledge Gap بيـــن متغيـــرات البحــث الحالــي، 
ً
العراقيــة. لــذا جــاء البحــث الحالــي بوصفــه محاولــة

عــن طريــق دراســة العالقــة بينهمــا فــي أنمــوذج فر�صــي واحــد.

باآلتـــي: »إن غيــاب  الحالــي  البحــث  يحــددوا صياغــة مشــكلة  للباحثيـــن أن  يمكــن  تــم عرضــه ســابًقا،  مــا  إلــى   
ً
اســتنادا

لقيــادة مستنيـــرة«. املنظمــات  امتــالك  عــدم  إلــى  يــؤدي  الرمــزي  املــال  بـــرأس  االهتمــام 

ثانًيا - تساؤالت البحث

 إلى مشكلة البحث الحالي، التـي تم بيانها سابًقا، يمكن وضع أسئلة البحث الحالي بما يأتـي:
ً
استنادا

ما مستوى توافر رأس املال الرمزي في املنظمة قيد البحث؟أ- 

ما مستوى توافر القيادة املستنيـرة في املنظمة قيد البحث؟	- 

ما العالقة بيـن رأس املال الرمزي والقيادة املستنيـرة في املنظمة قيد البحث؟ج- 

ا - أهداف البحث
ً
ثالث

لإلجابة عن تساؤالت البحث السابقة، تم وضع مجموعة من األهداف تتمثل فيما يأتـي:

تحديد مستوى توافر رأس املال الرمزي في املنظمة قيد البحث.أ- 

تحديد مستوى توافر القيادة املستنيـرة في املنظمة قيد البحث.	- 

معرفة طبيعة العالقة بيـن رأس املال الرمزي والقيادة املستنيـرة في املنظمة قيد البحث.ج- 
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رابًعا - أهمية البحث

يمكن وضع أهمية البحث الحالي فيما يأتـي:

إن البحث الحالي يقدم العالقة بيـن متغيـري رأس املال الرمزي والقيادة املستنيـرة في مخطط فر�صي واحد.1- 

يقــدم البحــث نظــرة تحليليــة لألفــكار الــواردة فــي بعــض الدراســات الســابقة، التـــي تمــت اإلشــارة فيهــا إلــى متغيـــري رأس 2- 
املــال الرمــزي والقيــادة املستنيـــرة بصــورة منفــردة أو مجتمعــة.

مــن الشــخصيات والقيــم اإلســالمية 3-  فــي وضــع األســس الصـــحيحة لكيفيــة االســتفادة  الحالــي يســاهم  البحــث  إن 
واألعــراف والتقاليــد فــي البيئــة العراقيــة، علــى اعتبارهــا رمــوًزا تشــكل رافــًدا لبنــاء قــادة معاصريـــن يتمكنــون مــن 

قــرارات مستنيـــرة علــى مســتوى منظماتهــم بمختلــف أشــكالها. اتخــاذ 

خامًسا - مخطط البحث الفر�ضي

 إلى اإلشارات املعرفية والفكرية في عدد من الدراسات السابقة مثل:
ً
استنادا

 ،Lingard et al. )2003: 112(; Oakley )1994: 1( Powell; Oostindie )2005: 74( )2006: 1(; )2011: 5(; Song Yao )2013(
واملتعلقــة بمتغيـــرات البحــث الحالــي املتمثلــة فــي رأس املــال الرمــزي والقيــادة املستنيـــرة، قــام الباحثــون بتطويـــر أنمــوذج فر�صــي 

يبيـــن طبيعــة العالقــة بينهــا، كمــا هــو موضـــح فــي الشــكل )1(.

 

    
-  
- 
- 
- 

 
- 
-  
- 
- 
-  
- 

 

الشكل )1( مخطط البحث الفر�ضي

، يتألــف مــن أربعــة أبعــاد هــي: )قيمــة 
ً
مــن الشــكل )1( الســابق، يظهــر متغيـــر رأس املــال الرمــزي بوصفــه متغيـــًرا مســتقال

اإلدراك، قيمة التفاهم، قيمة االعتـــراف، وقيمة السمعة(، والقيادة املستنيـــرة بوصفها متغيـــًرا تابًعا، تتألف من ستة أبعاد 
هــي: )القــدوة، املطــور، الخــدوم، املغيـــر، الرؤيــوي، واملتصــل(.

سادًسا - فرضيات البحث

استناًدا إلى ما أظهرته عدد من الدراسات السابقة مثل:

 Lingard et al. )2003: 112(; Oakley )1994: 1( Powell; Oostindie )2005: 74( )2006: 1(; )2011: 5(; Song Yao )2013(
فــي جوانبهــا النظريــة والتطبيقيــة، ولغــرض إيجــاد إجابــات منطقيــة وموضوعيــة لتســاؤالت البحــث الحالــي، ومــن أجــل تحقيــق 

أهدافــه، تمــت صياغــة الفرضيتيـــن الرئيستيـــن اآلتيتيـــن:

الفرضيــة الرئيســة األولــى: تنــص علــى »إن رأس املــال الرمــزي لــه عالقــة ارتبــاط معنويــة وموجبــة مــع القيــادة - 
املستنيـــرة«، وهــي تشيـــر إلــى العالقــة املتبادلــة بيـــن متغيـــري البحــث.

الفرضيــة الرئيســة الثانيــة: تنــص علــى »إن رأس املــال الرمــزي لــه تأثيـــر معنــوي وموجــب فــي القيــادة املستنيـــرة«، - 
 ويؤثـــر فــي املتغيـــر التابــع القيــادة املستنيـــرة.

ً
وهــي تشيـــر إلــى أن متغيـــر رأس املــال الرمــزي يعــد متغيـــًرا مســتقال
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سابًعا - مقياس البحث

تــم اســتخدام  املــال الرمــزي والقيــادة املستنيـــرة  لــدى عينــة البحــث حــول متغيـــري رأس  لقيــاس مســتوى االســتجابة 
اســتبانة مؤلفــة مــن )36( فقــرة تحــت تــدرج )ال أتفــق تماًمــا، ال أتفــق، محايــد، أتفــق، أتفــق تماًمــا(. وقــد تــم تطويـــر مقيــاس رأس 
املــال الرمــزي باالعتمــاد علــى Yao )2013(، واملتكــون مــن )12( فقــرة، وأربعــة أبعــاد هــي: )قيمــة اإلدراك، قيمــة التفاهــم، قيمــة 
االعتـــراف، وقيمــة الســمعة(، وقــد تــم تطويـــر مقيــاس القيــادة املستنيـــرة املكــون مــن )24( فقــرة وســتة أبعــاد هــي: )القــدوة، 

املطــور، الخــدوم، املغيـــر، الرؤيــوي، واملتصــل(، كمــا يتضـــح مــن الجــدول )1( أدنــاه. 

الجدول رقم )1( 
مقياس البحث الحالي

املقياس املعتمدعدد الفقراتالبعداملتغيـر

رأس املال الرمزي

3قيمة اإلدراك

)Yao, 2013( :تم تطويـر املقياس باالعتماد على 3قيمة التفاهم 

3قيمة االعتـراف

3قيمة السمعة

القيادة املستنيـرة 

4القدوة

تم تطويـر املقياس باالعتماد على
عدد من الدراسات السابقة

4املطور

4الخدوم

4املغيـر
4الرؤيوي

4املتصل
املصدر: من إعداد الباحثيـن باالعتماد على عدٍد من األدبيات السابقة.

ا - أداة البحث
ً
ثامن

تمثلــت األداة الرئيســة للبحــث الحالــي فــي االســتبانة، التـــي تــم توزيعهــا بصــورة مباشــرة Face to Face للمــدة مــن )-1-9
2015( إلى )2015-10-1( على عينة البحث. وقد قســمت االســتبانة على جزأيـــن رئيسيـــن، تألف أولهما من املعلومات العامة 
عــن عــدد مــن العوامــل الديموغرافيــة لعينــة البحــث، وتشــمل )الجنــس والحالــة االجتماعيــة والعمــر ومســتوى التعليــم وعــدد 
ســنوات الخبـــرة(. أمــا ثانيهمــا فتكــون مــن )36( فقــرة انقســمت إلــى محوريـــن همــا: املحــور األول، تكــون مــن )12( فقــرة خاصــة 

باملتغيـــر املســتقل )رأس املــال الرمــزي(، واملحــور الثانــي، تكــون مــن )24( فقــرة خاصــة باملتغيـــر التابــع )القيــادة املستنيـــرة(.

تاسًعا - مجتمع البحث وعينته

نظًرا لطبيعة البحث املتعلقة بإظهار انعكاس رأس املال الرمزي في القيادة املستنيـرة، فإن الباحثيـن قد اختاروا 150 
موظًفــا مــن العامليـــن فــي مديـــرية تـــربية قضــاء املســيب بصــورة قصديــة، ليكونــوا عينــة لهــذا البحــث، وبعــد توزيــع االســتبانة 
الخاصــة بهــذا البحــث مــن قبــل الباحثيـــن بصــورة مباشــرة، تــم استـــرجاع 110 اســتبانة، كانــت 104 اســتبانة منهــا صالحــة 

للتحليــل اإلحصائــي.

عاشًرا- أساليب التحليل اإلحصائي

الختبــار فرضيــات البحــث الحالــي وتحديــد مســتوى توافــر متغيـــراته، تــم اســتخدام مجموعــة مــن األســاليب اإلحصائيــة 
املوجــودة فــي البـرنامجيـــن اإلحصائييـــن AMOS v.21 وSPSS v.21، تمثلــت باملتوســط والخطــأ املعيــاري واالنحــراف املعيــاري 

والتبايـــن، وكذلــك معامــل ألفــا كرونبــاخ والتوزيــع الطبيعــي واالرتبــاط وأوزان االنحــدار املعيــاري.
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املبحث الثاني- الجانب النظري للبحث

 - مفهوم رأس املال الرمزي
ً
أوال

 ،Bourdieu إن مفهــوم رأس املــال الرمــزي ُيعــد واحــًدا مــن أهــم املفاهيــم املبدعــة، التـــي قدمهــا عالــم االجتمــاع الفرنســـي
الــذي عرفــه بأنــه املــوارد املتاحــة للفــرد نتيجــة امتالكــه ســمات محــددة كالشــرف Honor والهيبــة Prestige والســمعة الطيبــة 
Renown والسيـــرة الحسنة Reputation، التـــي يتم إدراكها وتقييمها من األفراد العامليـــن واملجتمع. ولهذا يدخل رأس املال 
الرمــزي فــي مختلــف الحقــول واملجــاالت وأشــكال الســلطة والهيمنــة وأشــكال العالقــات االجتماعيــة )عبــد العظيــم، 2013: 1(.

واالعتـــراف  والفهــم  اإلدراك  يمثــل  الرمــزي  املــال  رأس  أن   )Doherty & Dickmann( )2009: 303( مــن  كل  ويذكــر 
بالقيمــة والســمة املنســوبة إلــى األنــواع األخـــرى مــن رأس املــال، منهــا )االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة(، والتـــي يتمتــع بهــا 
شــخص معيـــن، باإلضافــة إلــى الســمعة الطيبــة والشــخصية القويــة والهيبــة والــذكاء والثـــروة والســلطة والقــدرة علــى القيــادة 
والتواصــل االجتماعــي، التـــي يكــون لهــا التأثيـــر املباشــر وغيـــر املباشــر فــي أفــراد املجتمــع واملنظمــة علــى حــٍد ســواء، والتـــي تــؤدي 
بطبيعــة الحــال إلــى الهيمنــة والطاعــة واالنقيــاد مــن أجــل تحقيــق األهــداف، التـــي هــي جـــزء مــن إيمانهــم بهــؤالء الرمــوز أو القــادة.

ويضيــف )Knox  2014: 10( أن رأس املــال الرمــزي هــو أســاس العالقــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، التـــي 
توصف باملثالية واملصداقية وااللتـزام، من خالل السمات، التـي يتمتع بها بعض األشخاص، كالسلطة والهيبة والشخصية 

املؤثـــرة، التـــي تؤدي إلى العمل املؤسساتـــي املســتدام.

وعرفــه )Benna & Jonesb, 2007: 6( بأنــه الثـــروة الكامنــة فــي بعــض األشــخاص متمثلــة بحســن الخلــق والنيــة الصالحــة 
والثقــة والوفــاء والشــجاعة، التـــي تــؤدي إلــى إشــاعة تفاعــالت اجتماعيــة فعالــة، تدفــع العامليـــن إلــى اإلخــالص واإلتقــان فــي العمــل.

والثقافيــة  الشــخصية  »الســمات  عــن  عبــارة  هــو  الرمــزي  املــال  رأس  أن  الباحثــون  يـــرى  تقــدم،  مــا  إلــى  واســتناًدا 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة لــدى األفــراد، والتـــي يمكــن أن تكــون غالبيتهــا موروثــة مــن اآلخـريـــن وتجعلهــم يقتــدون بهــم 

بالعمــل«. فريقهــم  ضمــن  يكونــوا  أن  ويتمنــون  معهــم  والعمــل  لالنتمــاء  والفخـــر  بالحــب  ويشــعرون 

ثانًيا - أهمية رأس املال الرمزي

العامليـــن  عمــل  فــي  واضـــحة  وانعكاســات  نتائــج  لهــا  التـــي  واملشــجعة،  املحفــزة  األمــور  مــن  هــو  الرمــزي  املــال  رأس  إن 
فــي دعــم  منــه  أجــل االســتفادة  مــن  املفهــوم  هــذا  الضــوء ودراســة أساســيات  تســليط  إلــى  بالباحثيـــن  أدى  ممــا  واملنظمــات، 

والتقــدم. واالزدهــار  األمــان  بـــر  إلــى  واملنظمــات  العامليـــن  األفــراد  لتوصيــل  القيــادات 

يذكــر )املوقــع العربـــي األول فــي األنثـــروبولوجيا والسوسيوانثـــروبولوجيا، 2015: 2( أن أهميــة رأس املــال الرمــزي كانــت 
فــي الســابق تقتصــر علــى الجانــب االقتصــادي فقــط، وهــذا وفًقــا ملــا جــاء بــه املفهــوم املاركســـي مــن قبــل، أمــا اآلن فقــد أصبحــت 
أهميــة هــذا املفهــوم أبعــد مــن ذلــك لكونهــا بــدأت تتعلــق بالجوانــب الســلوكية لإلنســان ومــدى تأثيـــرها علــى قــرارات اآلخـريـــن 
وجعلهــم يقتــدون باألشــخاص الذيـــن يكونــون متميـزيـــن عنهــم ببعــض الصفــات والســمات، التـــي تؤثـــر إيجاًبــا أو ســلًبا علــى 

األفــراد اآلخـريـــن، وتدفعهــم لتحقيــق األهــداف بالوقــت املناســب.

يضيف )Thompson,1991: 166( أن رأس املال الرمزي هو عملية التأثيـر في اآلخـريـن، كما أسلفنا، إذ يقتدي األفراد 
العامليــون بمــن يـــروهم رمــوًزا لهــم، ويحاولــون تقليــد ســلوكياتهم وقراراتهــم، أي يسيـــرون علــى خطاهــم وهــذا مــا يمكنهــم مــن 

مســاعدة املنظمــة وزمالئهــم فــي العمــل واملجتمــع علــى تصـــحيح األخطــاء واالنحرافــات فــي ســلوكيات العمــل ألنهــم يمثلــون:

أدوات املعرفة والتواصل: يمكن لرأس املال الرمزي أن يقوم بدور املوجه واملشجع للتواصل بيـن جميع األطراف أ- 
من أجل تحقيق العملية التنموية املســتدامة.

أســاليب التصـــحيح: يمكــن لــرأس املــال الرمــزي أن يقــوم بــدور تحديــد وتصـــحيح األخطــاء واالنحرافــات الســلوكية 	- 
وتهذيبهــا وجعلهــا تتــالءم مــع املعاييـــر التنظيميــة واملجتمعيــة الســليمة، وهــذا مــا يعــزز أواصــر التواصــل ودعــم نقــاط 

القــوة فــي هــذه التعامــالت اإلنســانية.
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وعليــه فــإن رأس املــال الرمــزي هــو جانــب مهــم مــن جوانــب الحيــاة األكاديميــة، إذ يــدل هــذا املفهــوم علــى التمييـــز العلمــي 
والشــخ�صي لبعض األشــخاص، وهذا ما ينطبق تماًما مع األشــخاص املفكريـــن، الذيـــن يمكنهم مســاعدة األفراد اآلخـريـــن من 
خــالل رســم مســارات حياتهــم الشــخصية والعمليــة، وتحقيــق أهدافهــم، وهــذا مــا يجعلهــم فــي موضــع الرمــوز والقــادة امللهميـــن 

.)Cronin & Shaw, 2002:1( واملؤثـريـــن فكرًيا ونفســًيا بجميع األفراد الذيـــن تأثـــروا بهذه الســمات والخصائص القيادية

يمكــن االســتفادة مــن القــرارات املعتمــدة علــى رأس املــال الرمــزي فــي تسييـــر وتســهيل عمليــة تنفيــذ الخطــط املوضوعــة 
وتحقيــق األهــداف، التـــي يمكــن أن تؤثـــر فــي اآلخـريـــن عــن طريــق األســلو	 القيــادي املتبــع أو قــوة الخطــا	  املوجــه الــذي يمكــن 
أن يسحـــر األفــراد العامليـــن ويجعلهــم يعملــون وهــم فــي أعلــى درجــات الرضــا واالبتهــاج التنظيمــي، ألن هــذه التعليمــات صــادرة 
مــن أنــاس هــم محــل الثقــة واملصداقيــة وبعيديـــن عــن االســتغالل فــي نظرهــم ، علًمــا بــأن هــذا الخطــا	  يختلــف مــن شــخص 
آلخـــر، فأحيانــا يحمــل الطابــع الدينــي الــذي ينطبــق وينســـجم مــع عــادات وتقاليــد بعــض األشـــخاص، وأحياًنــا أخـــرى يكــون 
اقتصادًيــا أوسياســًيا أو ثقافًيــا، ليــؤدي إلــى تحقيــق مــا تـــريده املنظمــة واملجتمــع، لذلــك يمكــن القــول: إن رأس املــال السياســـي 
واالقتصادي والثقافي هو جـــزء من رأس املال الرمزي، الذي يقوم على أساس الثقة واألمانة واملصداقية واالعتـــراف بالغيـــر. 
باإلضافــة إلــى مصــدر الســلطة والقــوة، التـــي يمكــن أن نطلــق عليهــا بالقــوى السحـــرية، التـــي يمكــن أن يحصــل عليهــا مــن خــالل 
بــد أن يؤمنــوا بطاقاتــه وقابلياتــه وتنفيــذ  لــه ألنهــم ينظــرون إليــه وكأنــه رمــز وبطــل أســطوري ال  اآلخـريـــن ومقــدار اتباعهــم 

.)Thompson, 1991: 72( قراراتــه

ــر وتنميــة رأس املــال  إن رأس املــال الرمــزي يعــد مــن العناصــر املحوريــة واالستـــراتيجية، التـــي تســاعد املنظمــة فــي تطويـ
الوظيفــي مــع زيــادة قدرتهــا علــى إدارة الحيــاة الوظيفيــة وخلــق منــاخ تنظيمــي متميـــز واالســتفادة مــن الطاقــات والقابليــات 
الكامنــة عنــد األفــراد العامليـــن مــن خــالل خلــق صــورة ذهنيــة واضـــحة املعالــم تســاعد هــؤالء األفــراد علــى العمــل بــكل حمــاس 
وحــب وســعادة وتواصــل، وخاصــة أن األشـــخاص الرمــوز فــي هــذه الحالــة ســوف يســاعدون ويلعبــون الــدور املناســب فــي رســم 
ــًرا علــى ســلوكيات األفــراد  ــًرا كبيـ ــا مــن القيــم والعــادات األخالقيــة والوظيفيــة، التـــي يمكنهــا أن تؤثـــر تأثيـ

ً
هــذه الصــورة انطالق

.)Doherty & Dickmann, 2009: 301-302( داخــل املنظمــة

ا - مقاييس رأس املال الرمزي وأبعاده
ً
ثالث

لــه، وحســب اطــالع  فــي مجــال إدارة األعمــال ونــدرة الدراســات التطبيقيــة  بســبب حداثــة موضــوع رأس املــال الرمــزي 
الباحثيـــن علــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة، التـــي كانــت غالبيتهــا عامليــة، تبيـــن علــى حــد علمهــم عــدم وجــود أيــة دراســة 
محليــة أو إقليميــة أو عامليــة قامــت بقيــاس هــذا املتغيـــر فــي البيئــة التنظيميــة، ولهــذا قــام الباحثــون بتطويـــر مقيــاس خــاص 
بهــم، معتمديـــن علــى أربعــة أبعــاد قــد ذكــرت فــي بعــض الدراســات كدراســة )Yao, 2013(، وهــي »قيمــة اإلدراك، قيمــة التفاهــم، 

قيمــة االعتـــراف، قيمــة الســمعة«، التـــي تمثــل رأس املــال الرمــزي، كمــا تظهــر فــي الشــكل )2(.

 

 أبعاد
لرمزي ال املا رأس  

)الفهم( التفاهم  

ر()القراف اعتر ل ا )املكانة(لسمعة ا   

)التصور( اإلدراك  

الشكل )2( أبعاد رأس املال الرمزي

املصدر: من إعداد الباحثيـن.
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 إلــى مــا تــم توضـــحيه فــي الشــكل )2(، املتضمــن مجموعــة مــن األبعــاد الرئيســة لــرأس املــال الرمــزي ســوف يقــوم 
ً
اســتنادا

الباحثــون بتوضيــح هــذه األبعــاد، كمــا هــو مبيـــن فــي الفقــرات اآلتيــة:

قيمة اإلدراك )التصور(:أ- 

قيمــة اإلدراك هــي عبــارة عــن الكمــال والســمو الحاصــل فــي النفــس البشــرية، ألن اإلدراك ُيعــد طــوًرا مــا بعــد اإلحســاس، 
ويتـــزايد ويتناقــص بقــدر تفــاوت قــدرات وخبـــرات األفــراد، وأول أطــوار اإلدراك هــو التمييـــز، إذ يــدرك الفــرد أمــوًرا تكــون أعلــى 
مــن ذلــك اإلحســاس، وغالًبــا مــا يكــون اإلدراك علــى معنييـــن، األول: هــو مرتبــة مــن مراتــب العلــم، أي وصــول مثــال املعلــوم إلــى 
ــى الثاني: هــو مطلــق اإلدراك أي كل عمليــات وصــول العلــم ومراتبــه، أي أن األول هــو اإلدراك املطلــق  النفــس املدركة، واملعنـ
والثاني هو مطلق اإلدراك، وهذا يمثل ما نعبـــر عنه بالقوة العاملة أو العارفة في اإلنسان. ولوصول العلم في اإلنسان مراتب 
عــدة تبتــدئ باإلحســاس، ثم الشــعور، اإلدراك، الحفــظ، التذكــر، الذكــر، الفهــم، الفقــه، الدرايــة، اليقيـــن، الذهــن، الفكــر، 
الحــدس، الــذكاء، الفطنــة، الكيــس، الــرأي، التبييـــن، االســتبصار، اإلحاطــة، الظــن، ثــم العقــل، وكل هــذا يميـــز األشــخاص 

بعضهــم عــن بعــض )عبــد الكريــم، 2009: 1(.

تنقــل املوســوعة الحـــرة )ويكيبيديــا( عــام )1 :2015 ( أن اإلدراك هــو مصطلــح يطلــق علــى العمليــة العقليــة، التـــي نعــرف 
بواســطتها العالــم الخارجـــي الــذي ندركــه، وذلــك عــن طريــق املثيـــرات الحســية املختلفــة، وال يقتصــر اإلدراك علــى مجـــرد إدراك 
الخصائــص الطبيعيــة لألشــياء املدركــة، ولكــن يشــمل إدراك املعنـــى، الــذي لــه داللــة بالنســبة للمثيـــرات الحســية، أي أنــه 
عمليــة تلقــي، وتفسيـــر واختيــار وتنظيم املعلومات الحســية، التـــي تســاعد األفــراد علــى اتبــاع الســلوك االجتماعــي الــذي يخــدم 

جميــع األفــراد العامليـــن واملجتمــع.

قيمة التفاهم )الفهم(:	- 

يـرى الباحثون أن هذا الُبعد ينطلق من خالل مساريـن أساسييـن، األول: هو التفاهم بيـن القيادة واألفراد العامليـن، 
 )Yao, 2013: 190( والثانــي: هــو تغييـــر فهــم األفــراد العامليـــن للحيــاة التنظيميــة مــن أجــل التميـــز والتقــدم. وهــذا مــا قــال بــه
 لجميــع األجــواء التنظيميــة، التـــي تتســم بالتغييـــر، مــن أجــل  مواجهــة جميــع 

ً
بــأن عمليــة التغيـــر التنظيمــي تتطلــب فهًمــا وقبــوال

املعوقــات والتحديــات، وهــذا يتطلــب أشــخاًصا يتمتعــون بصفــات قياديــة مــن نــوع معيـــن ربمــا تتســم بالرمزيــة، التـــي يمكــن أن 
يقتــدي بهــا اآلخـــريون، ولكــن ذلــك يحتــاج إلــى تفاهــم واتفــاق بيـــن األطــراف القياديــة والعاملــة فــي املنظمــة، باإلضافــة إلــى فهــم 
القيــادات والرمــوز القياديــة فــي املنظمــة أن الوظائــف هــي مملوكــة مــن قبــل األفــراد العامليـــن، لكــن تحتــاج إلــى تدريــب وتنميــة 

مستمريـــن مــن أجــل زيــادة املعرفــة لديهــم وزيــادة وعيهــم بااللتـــزام وتنفيــذ جميــع القــرارات املتخــذة مــن قبــل القائــد.

قيمة االعتـراف )اإلقرار(:ج- 

يذكــر )Yao, 2013: 191( أن قيمــة االعتـــراف هــي عبــارة عــن مــدى التقديـــر واالهتمــام واالعتـــراف الشــخ�صي بقابليــات 
عــد مــن الصفــات األساســية، التـــي ال بــد أن تتوافــر فــي شــخصية وســلوك الفــرد الــذي يتســم بصفــة 

ُ
الطــرف اآلخـــر، علًمــا بأنهــا ت

رأس املــال الرمــزي. وخاصــة إن االعتـــراف بالقابليــات واملهــارات، التـــي يتمتــع بهــا األفــراد اآلخـــرون ســوف تعطــي لهــم الدافــع 
املناســب فــي العمــل واالقتــداء بالشــخص الــذي يقــدر هــذه القابليــات واملهــارات الخاصــة بهــم، وبطبيعــة الحــال ســوف يحقــق 
ذلــك مكاســب ومكانــة وقــوة مؤثـــرة داخــل املنظمــة، لكنــه يحتــاج إلــى االشتـــراك فــي الفهــم واإلدراك مــن جميــع األفــراد العامليـــن 

بعيــًدا عــن االســتغالل مــن أجــل تحقيــق املصالـــح املشتـــركة.

قيمة السمعة )املكانة(:د- 

الســمعة أو مــا تســمى باملكانــة - ســواًء أكانــت اجتماعيــة أو وظيفيــة تعتمــد اعتمــاًدا كبيـــًرا علــى مــا يتمتــع بــه األفــراد مــن 
شخصية  وقوة، باإلضافة إلى بعض الصفات، التـي ال بد أن تكون متميـزة عن األفراد اآلخـريـن، والتـي يمكن أن تكون مؤثـرة 

.)Yao, 2013: 191( وبدرجــة كفايــة مــن أجــل االقتــداء بهــم

يضيــف )Samir, 2014: 1( املكانــة علــى أنهــا الســلوك والوظيفــة اللــذان يقــوم بهمــا الفــرد، ويتوقــع اآلخـــرون أن يقــوم 
ا بالتقديـر االجتماعي، بمعنـى أن املجتمع يتوقع اتباع األدوار من قبل األفراد 

ً
بهما، وهذا يعنـي أن السلوك ورد الفعل مرتبط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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حســب نوعيــة ومســتوى مراكزهــم وإمكاناتهــم االجتماعيــة والوظيفيــة. كذلــك فــإن الســمعة تعــد مــن القيــم، التـــي ال تــورث 
وإنمــا تكتســب، وأن القائــد والرمــز الناجــح يجــب أن يهتــم بالســمعة املبنيــة علــى األفعــال، التـــي يـــراها األفــراد فهــي تتحــدد تبًعــا 
لوضــوح وقــوة األهــداف والقيــم املــراد الوصــول إ ليهــا. وهــي مــع واألفعــال تكــون أبلــغ مــن الــكالم فــي كثيـــر مــن األحيــان. ومــن يحاول 
أن يصنــع التغييـــر والتأثيـــر فــي تصرفــات األفــراد وهــو فــي موقــع الرمــز القيــادي يجــب أن يعــي أن الســمعة الحســنة لهــا دور كبيـــر 
ومؤثـــر فــي التغييـــر والتأثيـــر علــى األفــراد العامليـــن مــن أجــل تنفيــذ واتبــاع جميــع القــرارات والتعليمــات الصــادرة مــن القيــادات 

الرمزيــة فــي املجتمــع واملنظمة )مفــرح، 2012: 1(.

- مفهوم القيادة املستنيـرة
ً
رابعا

إن  إذ  واملســئولية،  بالحـــرية  االهتمــام  خــالل  مــن  وتفســر  تظهــر  التـــي  القيــادة،  أنهــا  علــى  املستنيـــرة  القيــادة  ُعرفــت 
املســئولية تأتـــي مــن خــالل الحـــرية، وعنــد التحـــرر مــن الحـــرية تنمــو املســئولية. لهــذا يمكــن القــول بــأن القيــادة املستنيـــرة هــي 
قيــادة املســئولية والحـــرية، فهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، وخاصــة عندمــا تكــون هــذه القيــادة قابلــة للتغييـــر واملرونــة واالبتعــاد 
عن التعصب في فرض املســئولية، كذلك عدم إشــاعة الحـــرية املبالغ فيها ألن حدوث ذلك ســوف يســاهم في إشــاعة الفو�صى 

.)Dandekar, 2014: 1( بيـــن األعضــاء واألفــراد العامليـــن داخــل املنظمــة

فالقيــادة املستنيـــرة تمثــل اإلمكانيــة والقــدرة علــى تجــاوز املمكــن واملتوقــع إلــى حــدود األمــل أو حتـــى الحلــم، فهمــا مبنيتــان 
علــى وضــوح الرؤيــة والتخطيــط الســليم والعلــم والجديــة فــي التنفيــذ واملتابعــة، ذلــك ألن القيــادة بشــكل عــام تســتطيع أن 
 وأفضــل نوًعــا ألنهــا ببســاطة تـــرى مــا ال يـــراه الغيـــر، وتنجــح فــي 

ً
 أكبـــر كمــا

ً
خـــرج مــن عناصــر اإلنتــاج البشــرية واملاديــة مــردودا

ُ
ت

تحفيـــز مــن يعملــون معهــا لتجــاوز حــدود أدائهــم املنهــي العــادي وتعــرف كيــف تصــل بهــم إلــى آفــاق وطاقــات مــن العمــل واإلجــادة 
واإلبــداع لــم يتصــوروا أنفســهم قادريـــن عليهــا أو حتـــى مالكيـــن لهــا، هــذه امللكــة القياديــة هــي أنــدر العناصــر توافــًرا وأكثـــرها 
أهميــة لتحقيــق أهــداف األفــراد العامليـــن واملجتمــع مــن عيــش وحـــرية وعدالــة اجتماعيــة، التـــي تـــزداد ُبعــًدا يوًمــا بعــد يــوم 

)اللبــان، 2014: 1(.

ويضيــف )Watkins, 2014: 16( بأنهــا هــي التـــي تكــون قــادرة علــى تســهيل عمليــة النمــو والتطــور الــذي يتحقــق بأســرع 
وقــت ممكــن بالنســبة للمنظمــة، دون أن يتســبب ذلــك فــي إحــداث جهــد وعنــاء لألفــراد العامليـــن، مــع النظــر إلــى املســتقبل 
لضمــان االســتمرارية فــي هــذا التقــدم والنجــاح. كذلــك هــي عمليــة ديناميكيــة مــن التطــور املســتمر والتغييـــر مــن خــالل تنميــة 
.)Mays, 2008: 57( الوعــي الذاتـــي لألفــراد العامليـــن وجعلهــم يشــعرون بأنهــم جـــزء مــن مهــام العمليــة القياديــة فــي املنظمــة

ويؤكد )Niblick, 2008: 4( أن هذه القيادة هي عبارة عن السلوكيات واملسارات، التـــي يتبعها القادة التـــي تساعد على 
تحقيق النجاح الشــخ�صي والجماعي، مع ضمان توفيـــر الســعادة في املنظمة.

ويـــرى الباحثــون أنــه باإلمــكان تعريــف القيــادة املستنيـــرة بأنهــا النمــط القيــادي الــذي يحقــق النجــاح والســعادة واألمــل 
والرفاهيــة فــي الحيــاة الوظيفيــة مــن خــالل تنميــة الوعــي الذاتـــي والتــداؤب لألفــراد العامليـــن.

خامًسا - أهمية القيادة املستنيـرة وسماتها الرئيسة

ذكــر )Song, 2011: 6( مجموعــة مــن الســمات الرئيســة للقيــادة املستنيـــرة، التـــي تبيـــن األهميــة واملنفعــة مــن تبنــي هــذا 
النمــط فــي املنظمــات فــي الوقــت الحاضــر، التـــي تتكــون مــن خمــس ســمات، هــي:

قــوة اإلرادة: تتمثــل هــذه الســمة مــن خــالل تحمــل املســئولية فــي قيــادة األفــراد والتجـــرد مــن صفــة قيادتهــم بالســلطة - 
يســاعد  ممــا  العامليـــن،  لألفــراد  الذاتـــي  القياديــة واإلثـــراء  الــذات  تمجيــد  مــن خــالل  والتخويــف والعقــا	 وذلــك 

املنظمــة علــى زرع روح االنضبــاط، وتحقيــق مبــدأ الرقابــة الذاتيــة.

صفــاء الذهــن: تتمثــل هــذه الســمة مــن خــالل تحقيــق التــوازن والوعــي العاطفــي والســيطرة علــى املشــاعر، التـــي - 
تســاعد علــى مواجهــة الصعــا	 املعقــدة وعــدم االنجــرار والخضــوع أمــام تلــك املشــكالت واملواقــف. التـــي تمــر بهــا 

واألفــراد. املنظمــة 
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التواضــع والقــدرة علــى التعلــم: هــذه الســمة تمكــن القائــد مــن توســيع إدراكــه والتكيــف مــع املواقــف والظــروف - 
املتقلبــة واملتغيـــرة باســتمرار، وخاصــة أن الرغبــة فــي التعلــم ســوف تعطــي للقائــد الثقــة املناســبة لتحقيــق النجاحــات 
واإلعجــا	 أو اإلطــراء فــي األفــراد العامليـــن معــه، وهــذا التعلــم ال يتحقــق إال فــي حالــة شــعور القائــد بالتواضــع مــن 

أجــل االســتفادة مــن تجاربــه وتجــار	 اآلخـريـــن.

البصيـــرة: تتمثــل هــذه الســمة مــن خــالل قيــادة األفــراد العامليـــن، باســتخدام األســاليب القياديــة الجديــدة، التـــي - 
للقيــم  القائــد  يكــون ذلــك مــن خــالل معرفــة  تســاعد األفــراد العامليـــن علــى تحقيــق الســعادة التنظيميــة، وربمــا 

والتطلعــات الشــخصية لألفــراد العامليـــن للســعي إلــى توفيـــرها، ممــا يــؤدي فــي نهايــة املطــاف إلــى صالــح املنظمــة.

واألفــراد -  املنظمــة  تواجــه  التـــي  والتهديــدات  الصعــا	  مواجهــة  علــى  القائــد  قــدرة  خــالل  مــن  ذلــك  يتــم  الحكمــة: 
للقائــد. الشـــخ�صي  والــذكاء  التفكيـــر  درجــات  أعلــى  هــي  الحكمــة  ألن  الخطــأ،  قبــول  وعــدم  وهــدوء  حكمــة  بــكل  العامليـــن 

ويمكن للباحثيـن توضيح السمات الرئيسة للقيادة املستنيـرة من خالل الشكل )3(.

 

دة القيات       اسم

ملستنيرة ا  

لذهناء اصف لبصيرةا   

لحكمةا  

لقدرة اضع و التو ا

لتعلماعلى   
دةار ل اقوة   

املصدر: من إعداد الباحثيـن.

الشكل )3( السمات الرئيسة للقيادة املستنيـرة

وبنــاًء علــى مــا تــم توضيحــه فــي الشــكل )3(، الــذي يظهــر أهــم الســمات األساســية للقيــادة املستنيـــرة، يتبيـــن للباحثيـــن 
أن هنــاك أهميــة بالغــة لهــذه القيــادة فــي املنظمــات املعاصــرة، وخاصــة إنهــا تعــد مــن القيــادات، التـــي يتوجــب اتباعهــا ألنهــا مــن 
القيــادات الروحيــة، التـــي تتمكــن مــن نقــل املنظمــات إلــى أعلــى درجــات الرضــا وااللتـــزام واالنتمــاء التنظيمــي، وهــذا هــو الهــدف 

األساســـي للقيــادة فــي الوقــت الراهــن.

سادًسا - مقاييس القيادة املستنيـرة وأبعادها

بســبب حداثــة هــذا املفهــوم ونــدرة الدراســات التطبيقيــة لــه، وحســب اطــالع الباحثيـــن علــى مجموعــة مــن الدراســات 
الســابقة، لــم يحصلــوا علــى أيــة دراســة تطرقــت لهــذا املفهــوم بشــكل علمــي أو تطبيقــي مــا عــدا بعــض اإلشــارات والتلميحــات 
فــي بعــض املقــاالت والكتابــات للمفكريـــن املسحييـــن، ولهــذا قــام الباحثــون بتطويـــر مقيــاس خــاص بذلــك، معتمديـــن علــى مــا 
توصلــت إليــه مؤسســة وحــدة الكنائــس الدوليــة )Association Unity Churches International( علــى مجموعــة مــن األبعــاد 
املهــم  النمــط  لهــذا  املناســب  املقيــاس  إيجــاد  فــي  الباحثيـــن  ومســاعدة  املستنيـــرة  القيــادة  حيثيــات  تفســر  أن  بإمكانهــا  التـــي 

والحيــوي، كمــا هــو مبيـــن فــي الشــكل )4(.
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أ�عاد القيادة 
املس�ن��ة

املصدر: من إعداد الباحثيـن.

الشكل )4( أبعاد القيادة املستنيـرة

اســتناًدا إلــى مــا تــم توضـــحيه فــي شــكل )4(، املتضمــن مجموعــة مــن األبعــاد الرئيســة للقيــادة املستنيـــرة ســوف يقــوم 
الباحثــون بتوضيــح هــذه األبعــاد، كمــا هــو مبيـــن فــي الفقــرات اآلتيــة:

دور القدوة: - 

يبيـــن )Singh & Sealy, 2009: 3( دور القــدوة بأنــه مجموعــة مــن الســلوكيات واملهــارات، التـــي يمكنهــا أن تؤثـــر فــي عمــل 
اآلخـريـــن والقــدرة علــى محــاكاة الســمات الشــخصية لهــم وتوجيههــا نحــو الهــدف، الــذي تســعى إلــى تحقيقــه، مــع دفعهــم إلــى 
إقامــة العالقــات االجتماعيــة الفعالــة، علًمــا بــأن هــذه الصفــات تعــد مــن الصفــات األساســية والضروريــة الواجــب توافرهــا فــي 
شــخصية القائــد القــدوة، فتكــون ملهمــة أحياًنــا أو تحفيـــزية وتشــجيعية أحياًنــا أخـــرى مــن أجــل إيجــاد الحلــول املناســبة، التـــي 

توفــر الرفاهيــة لجميــع األفــراد، التـــي تكــون بمثابــة الدليــل الــذي يقتــدى بــه فــي حياتهــم العمليــة.

 لســلوكيات 
ً
 وأنموذجــا

ً
 ومثــاال

ً
مــن حيــث جعلــه أســوة بــه  يقتــدى ويحتــذى  الــذي  الشــخص،  هــو  القــدوة  فــإن  وعليــه 

وتصرفــات اآلخـريـــن، واالقتــداء هــو طلــب موافقــة اآلخـريـــن فــي فعلــه، واتبــاع شــخصية تنتمــي إلــى القيــم نفســها التـــي يؤمــن بهــا 
 مــن املثاليــة والرقــي والســمو عنــد أتباعــه ومحبيــه، والقــدوة تنطــوي فــي 

ً
املقتــدي، وعــادة مــا يمثــل الشــخص املقتــَدى بــه قــدرا

داخلهــا علــى نــوع مــن الحــب واإلعجــا	، الــذي يجعــل املقتــِدي يحــاول أن يطبــق كل مــا يســتطيع مــن أقــوال وأفعــال، وال يمكــن 
بــأي حــال مــن األحــوال أن يكــون االقتــداء إلغــاًء أو مصــادرة للــرأي واإلرادة أو ممارســة لضغــط مــا أو قســر املقتــدي علــى أمــر 

معيـــن ألن االقتــداء ينطلــق مــن قناعــة صاحبــه فهــو جـــزء مــن إرادتــه )حســن، بــال: 41(.

وينقل )Gauntlett, 2008: 4( مجموعة صفات أساسية ال بد أن تتواجد في شـخص القائد القدوة أهمها:

له نجاحات واضـحة يمكن أن يقتدى بها وتكون نبـراًسا لآلخـريـن.- 

 في الظروف الصعبة من أجل الوصول إلى النجاحات املخطط لها.- 
ً
تحقيق األهداف وخاصة

اتبــاع األســاليب القياديــة الحديثــة، التـــي تكــون بمثابــة األدوات، التـــي ال يمتلكهــا اآلخـــرون مــن أجــل الوصــول إلــى - 
فــي الحاضــر واملســتقبل. األهــداف والنجاحــات 

رفــض األســاليب التخـــريبية، التـــي تعيــق عمــل القيــادة والصعوبــة فــي تحقيــق األهــداف، كذلــك عــدم الوصــول إلــى مــا - 
يصبــون إليــه مــن نجاحــات، ســواء علــى المســتوى الشــخ�صي أو التنظيمــي.

القدرة على إشاعة دور االنتماء األسري بيـن القيادة واألفراد.- 
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ومــن خــالل العــرض الســابق، يـــرى الباحثــون أن موضــوع القــدوة لــه أثـــر بالــغ فــي نفــوس األتبــاع، إذ إنــه عبــارة عــن ســلوك 
توجيهــي يعتمــد علــى قــوة التأثيـــر املســتمدة مــن القائــد القــدوة، ســواًء كان ذلــك الســلوك إيجابًيــا أم ســلبًيا، إذ يمكــن أن نطلــق 
عليــه بالســلوك العاطفــي الالشــعوري، الــذي يمكــن أن يســتغل لصالــح القائــد واملنظمــة، ولكــن هــذا بعيــد كل البعــد عــن 
القائــد املستنيـــر، كونــه يســعى دائًمــا إلــى االســتناد إلــى األمــور اإليجابيــة فقــط، التـــي تضمــن اســتقطا	 األفــراد مــن حولــه مــن 

أجــل تحقيــق كل مــا يصبــون إليــه، كمــا وضـــحنا ذلــك آنًفــا.

دور املطور:و- 

تنقــل األمــم املتحــدة - اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا )UNITED NATIONS – ESCWA( ضمــن تقريـــرها 
لعــام )4 :2013( أن العمليــة التطويـــرية، التـــي تقــوم وتنفــذ مــن خــالل القــرارات القياديــة تــؤدي إلــى تحقيــق أهــداف متعــددة، 
بــدًءا مــن تبســيط اإلجـــراءات وتحسيـــن طرائــق العمــل وتأميـــن املرونــة الكافيــة لتجــاوز التعقيــدات غيـــر الضروريــة والتخفيــف 
مــن االختناقــات، وهــذا يوفــر خدمــات متطــورة يختصــر فيهــا الزمــن وتـــرتفع درجــة جــودة العمــل والخدمــات وتوصــل إلــى وضــع 
أســس قابلــة للتما�صــي مــع التطويـــر املســتمر، إذ تعــد عمليــة التطويـــر استـــراتيجية تغييـــر أساســية لتطويـــر املنظمــات علــى 
الصعيــد املنهــي، وأن الهــدف األساســـي مــن هــذا التطويـــر هــو مســاعدة تلــك املنظمــات للقيــام بتغيـــرات وتحويــالت جذريــة مــن 

وضعهــا الراهــن إلــى الوضــع املســتقبلي الــذي يجعــل املنظمــة فــي الصــدارة ) محمــد وأحمــد، 2013: 171(.

تســعى املنظمــات والقــادة مــن خــالل التطويـــر إلــى تحقيــق تواصــل النجــاح عــن طريــق أهــداف مقصــودة ومخطــط لهــا فــي 
ضــوء مــا يســتجد ومــا يطــرأ مــن إضافــات علميــة فــي جميــع املجــاالت وبمختلــف املســتويات التنظيميــة، ويمكــن أن يكــون تأثيـــر 

التطويـــر على مساريـــن أساسييـــن هما:

األول – علــى مســتوى الفــرد: ويتــم فيهــا العمــل علــى زيــادة مســتوى الحمــاس الشــخ�صي للفــرد وكذلــك الرضــا والتحفيـــز وتغييـــر 
القيــم واملشــاركة وزيــادة املعــارف واملهــارات.

الثاني – على مســتوى املنظمة: تتم زيادة قدرة املنظمة على مواجهة املشــكالت، مع االنفتاح على العالم املحيط، واالهتمام 
بجــودة الحيــاة داخــل املنظمــة، وتحديــث التقنيــات والقيــم واملعاييـــر لتحقيــق أهــداف املنظمــة فــي الربــح والبقــاء والنمــو 

.)French & Bell, 1978: 72(

وفــي الســياق ذاتــه، يـــرى الباحثــون أن دور القــادة فــي التطويـــر يكمــن فــي نقــل املنظمــة واألفــراد مــن الروتيـــن والعمــل غيـــر 
املــرن والرتيــب إلــى مواكبــة التطــور واألبــداع وعلــى جميــع املســتويات، ســواء أكان هــذا التطــور علــى مســتوى الثقافــة أم العمــل 

والقابليــات أم تطويـــر املهــارات الشــخصية التـــي تصــب جميعهــا فــي مصلحــة األطــراف املشــاركة.

دور الخدوم:ز- 

إن القائــد الخــدوم يعمــل علــى خدمــة فريقــه، حتـــى أنــه يبــدو غالًبــا كأي عضــو آخـــر مــن الفريــق، إذ يتمتــع هــذا القائــد 
بمســتوى عــاٍل مــن االســتقامة والعطــاء، وهــذا مــا يــؤدي إلــى إيجــاد أندمــاج ثقافــي بيـــن أعضــاء الفريــق وهــذا بــدوره يـــرفع مــن 

مســتوى املثــل والقيــم داخــل املنظمــة.

يذكــر العبيــدي )43 ,2015( بــأن هــذا النــوع مــن القيــادة قــدم مــن قبــل الباحــث Robert K. Greenleaf وذلــك عــام 
1970، الــذي يبنـــى علــى أســاس خدمــة اآلخـريـــن وهــو يعــد مــن أنمــاط القيــادة الديمقراطيــة ألنــه يكــون بمثابــة امللبـــي لجميــع 
االحتياجــات لجميــع األفــراد العامليـــن والســماح لهــم فــي املشــاركة فــي صنــع القــرارات مــن أجــل ضمــان تحقيــق رفاهيتهــم، وهــذا 
يــؤدي ذلــك بطبيعــة الحــال إلــى تحسيـــن األداء، ويمكــن تميـيـــز هــذه النظريــة مــن خــالل مجموعــة مــن امليـــزات ومنهــا خدمــة 

اآلخـريـــن، نهــج شــمولية العمــل، تعزيـــز اإلحســاس باالنتمــاء، املشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرارات.

غيـر:ح- 
ُ
دور امل

يذكــر يحيـــى ) 2010: 6( أن عمليــة التغييـــر ســتظل مــن أهــم التحديــات التـــي تواجــه القيــادات فــي مختلــف املنظمــات 
املعاصــرة بســبب الطبيعــة البيئيــة التـــي تعيــش فيهــا تلــك املنظمــات، التـــي تتســم بالحـــركية وســرعة التغييـــر، إذ تعــد عمليــة 
لتتناســب  التنظيميــة  والهيــاكل  والقيــم  واالتجاهــات  العقائــد  تغييـــر  تســتهدف  للتعليــم  متطــورة  استـــراتيجية  التغييـــر 
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البيئــة  فــي  واملتســارعة  الكبيـــرة  التغييـــرات  تفرضهــا  التـــي  التحديــات،  مــع  التعايــش  مــن  ولتتمكــن  الجديــدة  االتجاهــات  مــع 

التغييـــر وهــي: التـــي تحقــق مبــدأ  مــن الخصائــص األساســية  التنظيمية،التـــي يمكــن أن تلخــص مجموعــة 

تبني فكرة أو سلوك جديد.- 

التكيف مع املتغيـرات البيئية.- 

إحداث تغييـرات أو تعديالت جوهرية على بعض أجـزاء املنظمة.- 

يعــد التغييـــر مــن أعظــم التحديــات، التـــي تواجــه املنظمــات املختلفــة فــي عالــم القيــادة، فهــو ضــرورة عصريــة لتطــور 

هــذه املنظمــات واســتمرارها وتحولهــا مــن وضــع راهــن إلــى وضــع مســتقبلي مرغــو	 فيــه بهــدف زيــادة فعاليتهــا، وحتـــى يحقــق 

ــا لــه وفًقــا الستـــراتيجية محــددة، يشــارك فيهــا جميــع العامليـــن بهــذه املنظمــات. 
ً
هــذا التغييـــر أهدافــه ينبغــي أن يكــون مخطط

ويـــرى املتخصصــون والخبـــراء أن نجــاح حــدوث التغييـــر يتطلــب قــادة يفهمــون عمليــة التغييـــر، ويكونــون قادريـــن علــى تنفيــذه 

العناصــر  هــذه  اكتشــاف  إلــى  أننــا بحاجــة  إلــى واقعنــا ســندرك  فــي أي منظمــة، وإذا نظرنــا  ثقافــة أساســية  ليصبــح  وتثبيتــه 

القياديــة ودعمهــا كــي نســتلهم الــرؤى املستنيـــرة للمســاهمة فــي النهضــة والتطــور العالمــي وزيــادة قدرتنــا علــى مواجهتــه بالوقــت 

املناســب ) زكريــا، 2010: 1(.

ويـــرى الباحثــون أن القــادة املغيـــرون هــم القــادة الذيـــن يســعون إلــى تغييـــر تفكيـــر األفــراد العامليـــن بالتـــزامن مــع التطــور 

الكبيـــر والســريع الــذي طــرأ علــى عالــم اليــوم.

دور الرؤيوي:ط- 

يعــد القائــد أحــد أهــم محــاور القيــادة الناجحــة فــي منظمــات اليــوم، والــذي يفتـــرض أن يتميـــز بـــرؤية خاصــة بــه تعكــس 

قدراتــه علــى إدراك املســتقبل بصــورة واضـــحة ودقيقــة مــن خــالل تخيــل وتصــور التحديــات املســتقبلية، ووضــع احتمــاالت 

لتجاوزهــا، وهــذا يتطلــب قــدرة وفًنــا لربــط الواقــع مــع املســتقبل مــن خــالل وضــوح الرؤيــة حــول ذلــك املســتقبل املرغــو	 فيــه، 

فتتكــون الصــورة املثاليــة لــه. أي أن هــذا الــدور يكمــن فــي القــدرة علــى التفكيـــر باملســتقبل بخيــال واســع وحكمــة ودرايــة مــن 

قبــل القــادة، فهــو يعــود لــه الــدور الرئيــس فــي إلهــام العامليـــن باتجــاه األداء املثالــي والســلوكيات املوجهــة نحــو الهــدف واألداء 

التنظيمــي ) فنــدي وآخـــرون، 2013: 98(.

دور املتصل:ي- 

يذكــر جــالل الديـــن )2009: 37( أن دور االتصــال يعــد وســيلة هادفــة مــن الوســائل الرئيســة، التـــي تســتخدمها القيــادة 

فــي املنظمــة يتعاملــون، بعضهــم مــع بعــض مــن خــالل وســائل االتصــال  فــي تحقيــق أهدافهــا إذ إن جميــع األفــراد العامليـــن 

املختلفــة، مــن أجــل تسييـــر جميــع األنشــطة املــراد تحقيقهــا، فهــو بمثابــة الوســيلة االجتماعيــة، التـــي يحقــق مــن خاللهــا األفــراد 

ســبل التفاهــم والتفاعــل البنــاء فــي إطــار تحقيــق األهــداف املبتغــى إنجازهــا.

القائــد املستنيـــر يجــب أن يتســم بالقــدرة العاليــة علــى إحــداث التواصــل بيـــن األفــراد، ســواًء أكان هــذا االتصــال مباشــًرا 

أو غيـــر مباشــر، ولكــن املهــم أن يكــون ذلــك فــي صالــح املنظمــة واألفــراد العامليـــن معــه، إذ يجــب أن يمــارس القائــد عمليــة 

االتصــال مــع املرءوسيـــن بمــا يـــزيد علــى 70-90 % مــن عملــه القيــاد، ألن هــذا الــدور هــو الــدور الــذي يكــون أكثـــر تأثيـــًرا علــى 

.)Barrett, 2006: 1( األفــراد، وهــذا هــو هــدف القيــادة األساســـي

ويـــرى الباحثــون أن القائــد ال يمكنــه أن يعــد مــن القــادة الناجحيـــن والفاعليـــن فــي العمــل القيــادي دون أن تكــون لديــه 

القــدرة الكافيــة علــى التواصــل مــا بيـــن األفــراد مــن أجــل تبــادل الخبـــرات واملهــارات، التـــي تســاعدهم فــي الوصــول إلــى القــرارات 

املستنيـــرة فــي حياتهــم العمليــة.
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املبحث الثالث- الجانب العملي للبحث

 - تـرميـز املقياس
ً
أوال

تم تصميم مقياس البحث الحالي بشكل أساسـي ملعرفة طبيعة العالقة بيـن »رأس املال الرمزي« و»القيادة املستنيـرة«. 
ولغــرض التحقــق مــن طبيعــة هــذه العالقــة فــي الجانــب اإلحصائــي بدقــة وســهولة، يعــرض جــدول )2( الرمــوز الخاصــة باملقيــاس.

الجدول رقم )2(
تـرميـز املقياس

عدد الفقراتالبعد ورمزهاملتغيـر ورمزه

رأس املال الرمزي
SC

PV 3قيمة اإلدراك

UV  3قيمة التفاهم

EV 3قيمة االعتـراف

RV 3قيمة السمعة

القيادة املستنيـرة
 EL

B 4القدوة

D 4املطور

S 4الخدوم

V 4املغيـر

I 4الرؤيوي

C 4املتصل
املصدر: من إعداد الباحثيـن.

ثانًيا - وصف الخصائص الديموغرافية للمستجيبيـن

من أجل التعريف بالخصائص الديموغرافية للمستجيبيـن، يظهر الجدول )3( وصًفا لهذه الخصائص.

الجدول رقم )3(
وصف الخصائص الديموغرافية للمستجيبيـن

النسبة املئوية للمستجيبيـن %عدد املستجيبيـنالتصنيفاملتغيـر

الجنس
4342ذكر
6158أنثـى

104100املجموع الكلي

الحالة االجتماعية
8279متـزوج

1616غيـر متـزوج

65غيـر ذلك

104100املجموع الكلي

العمر

18 - 251111

26 – 335452

34 - 412322

42 – 491413

5022 فأكثـر
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النسبة املئوية للمستجيبيـن %عدد املستجيبيـنالتصنيفاملتغيـر
104100املجموع الكلي

مستوى التعليم

1615متوسطة
2322إعدادية

2928دبلوم
3635بكالوريوس

104100املجموع الكلي

عدد سنوات الخبـرة

77أقل من سنة

1 – 53130

6 - 102221

11 – 152928

16 – 2066

2198 فأكثـر

104100املجموع الكلي

.SPSS v. 20 املصدر: من إعداد الباحثيـن باالستعانة بنتائج بـرنامج

يظهــر الجــدول )3(، أن الخصائــص الديموغرافيــة، التـــي يتمتــع بهــا املســتجيبون فــي البحــث الحالــي تعكــس مــدى إدراكهــم 
ودرايتهــم بواقــع مديـــرية تـــربية قضــاء املســيب، وهــي بذلــك تعطيهــم القــدرة علــى اإلجابــة عــن فقــرات االســتبانة بصــورة دقيقــة.

ا - اختبار جودة مطابقة أداة املقياس
ً
ثالث

تم تحديد جودة مطابقة أداة املقياس من خالل ما يأتـي:

الصدق الظاهري: 1-

تــم اختبــار الصــدق الظاهــري ألداة مقيــاس البحــث الحالــي بصيغتهــا األوليــة، مــن خــالل عرضهــا علــى عــدد مــن املختصيـــن 
فــي مجــال إدارة األعمــال، واعتمــاًدا علــى مقتـــرحاتهم وآرائهــم تمــت إعــادة صياغــة بعــض فقراتهــا لتكــون بصورتهــا النهائيــة لتكــون 

 ووضوًحــا لعينــة البحث.
ً
أكثـــر دقــة

صدق البناء )املفهوم(: 2-

باســتعمال بالبـــرنامج اإلحصائــي Amos v.20، تــم إجـــراء التحليــل العاملــي التوكيــدي ملعرفــة مــدى توافــر صــدق البنــاء 
)املفهــوم( ملقيــاس البحــث الحالــي، كمــا يتضـــح ممــا يأتـــي:

التحليل العاملي التوكيدي للمتغيـر املستقل »رأس املال الرمزي«:أ- 

ُيظهــر الشــكل )5(، جميــع النتائــج املتعلقــة بالتحليــل العاملــي التوكيــدي للمتغيـــر املســتقل »رأس املــال الرمــزي« واملكــون 
مــن )12 فقــرة(.
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AMOS v. 20 .املصدر: نتائج بـرنامج

الشكل )5( أنموذج متغيـر رأس املال الرمزي

ُيظهــر الشــكل )5(، أن النتائــج الخاصــة بالتحليــل العاملــي التوكيــدي للمتغيـــر املســتقل »رأس املــال الرمــزي« جميعهــا 
 علــى إنهــا معنويــة، كمــا مبيـــن فــي الجــدول )4(.

ً
أعلــى مــن الحــدود الدنيــا للقبــول، فضــال

الجدول رقم )4(
نتائج تحليل Regression Weights ملتغيـر »رأس املال الرمزي«

Item Estimate
PV1 .905
PV2 .940
PV3 .851
UV1 .787
UV2 .936
UV3 .901
EV1 .829
EV2 .831
EV3 .777
RV1 .896
RV2 .847
RV3 .737

AMOS v.20 .املصدر: نتائج بـرنامج

أظهــرت نتائــج الجــدول )4(، أن البيانــات الخاصــة بقيــم Regression Weights ملتغيـــر »رأس املــال الرمــزي« مالئمــة 
إلجــراء التحليــالت اإلحصائيــة الالحقــة، إذ إنهــا متوافقــة تماًمــا مــع قاعــدة )Hair et al., 2010(، التـــي حــددت الشــرط الرئيــس 

لقبــول قيــم هــذا التحليــل فــي أن تكــون أكبـــر أو تســاوي 0.50.
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تحليل العاملي التوكيدي للمتغيـر التابع »القيادة املستنيـرة«:	- 

  ُيظهــر الشــكل )6(، جميــع النتائــج املتعلقــة بالتحليــل العاملــي التوكيــدي للمتغيـــر التابــع »القيــادة املستنيـــرة« واملكــون 
مــن )24فقــرة(.

AMOS v.20 .املصدر: نتائج بـرنامج

الشكل )6( أنموذج متغيـر »القيادة املستنيـرة«

ُيظهر الشــكل )6(، النتائج الخاصة بالتحليل العاملي التوكيدي للمتغيـــر التابع »القيادة املستنيـــرة« جميعها أعلى من 
 علــى أنهــا معنويــة، كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول )5(.

ً
الحــدود الدنيــا للقبــول، فضــال

الجدول رقم )5( 
تقديـرات أنموذج »القيادة املستنيـرة«

Item Estimate

B1 .788

B2 .737

B3 .655

B4 .802

D1 .815

D2 .726

D3 .797

D4 .772

S1 .811

S2 .854

S3 .728

S4 .856
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Item Estimate

V1 .803

V2 .694

V3 .855

V4 .838

I1 .792

I2 .753

I3 .626

I4 .758

C1 .697

C2 .875

C3 .768

C4 .748

AMOS v.20 .املصدر: نتائج بـرنامج

أظهــرت نتائــج الجــدول )5(، أن البيانــات الخاصــة بقيــم Regression Weights ملتغيـــر »القيــادة املستنيـــرة« مالئمــة 
 مــع قاعــدة )Hair et al., 2010(، التـــي حــددت الشــرط الرئيــس 

ً
إلجــراء التحليــالت اإلحصائيــة الالحقــة، إذ إنهــا متوافقــة تماًمــا
لقبــول قيــم هــذا التحليــل فــي أن تكــون أكبـــر أو تســاوي 0.50.

ثبات املقياس: 3-

و»القيــادة  الرمــزي«  املــال  »رأس  املتغيـريـــن  مقيــاس  لفقــرات   ،Cronbach’s Alpha كرونبــاخ  ألفــا  معامــل  قيــاس  تــم 
فــي الجــدول )6(. الثبــات واالتســاق الداخلــي لفقراتــه، كمــا هــو موضـــح  املستنيـــرة«، ملعرفــة مــدى توافــر 

الجدول رقم )6(
ثبات املقياس

معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتالبعد ورمزهاملتغيـر ورمزه

رأس املال الرمزي
SC

PV 3.83قيمة اإلدراك

UV  3.88قيمة التفاهم

EV 3.85قيمة االعتـراف

RV 3.87قيمة السمعة

القيادة املستنيـرة
 EL

B 4.85القدوة

D 4.86املطور

S 4.85الخدوم

V 4.83املغيـر

I 4.84الرؤيوي

C 4.87املتصل

.SPSS v.20 املصدر: من إعداد الباحثيـن باالستعانة بنتائج بـرنامج
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يؤكــد الجــدول )6(، أن فقــرات مقيــاس متغيـــري »رأس املــال الرمــزي« و»القيــادة املستنيـــرة«، تتوافــر فيهــا خاصيتـــي 
الثبــات واالتســاق الداخلــي، فقــد تـــراوح معامــل ألفــا كرونبــاخ لهــا بيـــن )83.-87.(، وهــذا يتناغــم مــع مــا أشــار إليــه كل مــن 

)Sekaran & Bougie, 2010( بــأن قيمــة هــذا املعامــل يجــب أن تكــون أكبـــر مــن )70.(.

رابًعا - مستوى انتشار متغيـرات البحث الحالي

تــم تحليــل آراء عينــة البحــث البالــغ عددهــا )104( مستجيبيـــن، ملعرفــة مســتوى انتشــار متغيـــري البحــث الحالــي »رأس 
تـــربية قضــاء املســيب، وذلــك بمقارنــة نتائــج تحليــل عــدد مــن اختبــارات  فــي مديـــرية  املــال الرمــزي« و»القيــادة املستنيـــرة«، 
التحليــل اإلحصائــي الوصفــي املتمثلــة بـــ )املتوســط، الخطــأ املعيــاري، االنحــراف املعيــاري، التبايـــن(، مــع الوســط الحسابـــي 

الفر�صــي البالــغ )3( ملقيــاس ليكــرت الخماســـي، كمــا يتضـــح مــن الفقــرات التاليــة.

رأس املال الرمزي:أ- 

أظهــرت نتائــج الجــدول )7(، أن اختبــارات التحليــل اإلحصائــي الوصفــي أشــارت إلــى عــدم انتشــار متغيـــر »رأس املــال 
ا عاًمــا مقــداره )2.579167( وهــو أقــل مــن 

ً
الرمــزي« فــي مديـــرية تـــربية املســيب قيــد البحــث، فقــد حقــق هــذا املتغيـــر متوســط

الوســط الفر�صــي الــذي قيمتــه )3(، بخطــأ معيــاري عــام )0.106583(، ممــا يــدل علــى دقــة إجابــات عينــة البحــث، مــع انحـــراف 
معيــاري عــام )1.087333(، وكذلــك حقــق املتغيـــر تبايـــًنا عاًمــا )1.196667(، وهمــا يــدالن علــى انخفــاض تشــتت إجاباتهــم 

حــول الوســط الحســابي.

الجدول )7(

التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغيـر »رأس املال الرمزي«

التبايـناالنحراف املعياريالخطأ املعيارياملتوسطالفقرات

PV12.59.096.981.963

PV22.65.0981.0031.005

PV32.71.095.972.945

UV12.69.1131.1501.322

UV22.67.1141.1611.348

UV32.66.1111.1291.274

EV12.38.093.948.899

EV22.33.095.970.941

EV32.28.096.980.960

RV12.85.1171.1971.432

RV22.54.1261.2841.649

RV32.60.1251.2731.622

2.5791670.1065831.0873331.196667املعدل العام

.SPSS v.20 املصدر: نتائج بـرنامج

القيادة املستنيـرة:	- 

»القيــادة  متغيـــر  انتشــار  عــدم  إلــى  إشــارة  الوصفــي  اإلحصائــي  التحليــل  اختبــارات  أن   ،)8( الجــدول  نتائــج  أظهــرت 
ا عاًمــا مقــداره )2.750417( وهــو أقــل مــن 

ً
املستنيـــرة« فــي مديـــرية تـــربية املســيب قيــد البحــث، فقــد حقــق هــذا املتغيـــر متوســط

الوســط الفر�صــي الــذي قيمتــه )3(، بخطــأ معيــاري عــام )0.111542(، ممــا يــدل علــى دقــة وموضوعيــة إجابــات عينــة البحــث، 
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مــع انحـــراف معيــاري عــام )1.137583(، وكذلــك حقــق تبايـــًنا عاًمــا مقــداره )1.297708(، وهمــا يــدالن علــى انخفــاض تشــتت 
إجاباتهــم حــول الوســط الحســابي.

الجدول رقم )8(
التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغيـر »القيادة املستنيـرة«

التبايـناالنحراف املعياريالخطأ املعيارياملتوسطالفقرات

B13.18.1161.1801.393

B22.27.1161.1841.403

B32.16.1151.1751.381

B43.32.1101.1171.248

D12.22.1021.0421.087

D23.14.1081.1011.212

D32.23.1031.0541.111

D42.27.1021.0451.092

S12.58.1121.1461.314

S23.42.1201.2281.509

S33.46.1211.2301.513

S42.49.1181.1991.437

V12.43.1131.1561.335

V22.43.1121.1471.316

V32.37.1151.1751.380

V42.39.1121.1441.309

I12.58.1021.0401.081

I22.54.1061.0791.164

I32.47.1071.0881.184

I42.58.1041.0581.120

C13.06.1191.2131.472

C23.18.1121.1391.296

C33.11.1161.1821.396

C44.13.1161.1801.392

2.7504170.1115421.1375831.297708املعدل العام

.SPSS v.20 املصدر: نتائج بـرنامج
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خامًسا - اختبار فرضيات البحث

تم إجـراء اختبار فرضيات البحث كما يأتـي:

اختبار فرضية البحث الرئيسة األولى: نصت على: »إن رأس املال الرمزي له ارتباط معنوي وموجب مع القيادة املستنيـرة«.أ- 

 عن أنه مطابق ملؤشرات 
ً
يظهر األنموذج في الشكل )7(، واملكون من )36( فقرة صـحة الفرضية الرئيسة األولى، فضال

جودة املطابقة )إذ إن Ratio هي أقل من 3، وP-value هي أكبـر من05.، وGFI هي أكبـر من90.، وRMSEA هي أقل من05. (.

AMOS v.20 .املصدر: نتائج بـرنامج

الشكل رقم )7( أنموذج عالقة االرتباط بيـن »رأس املال الرمزي« و »القيادة املستنيـرة«

مــن الشــكل )7(، يتبيـــن أن معامــل االرتبــاط بيـــن »رأس املــال الرمــزي« و»القيــادة املستنيـــرة« هــو معنــوي وموجــب فقــد 
بلــغ )7.21(، كمــا مبيـــن فــي الجــدول )9(.

الجدول )9(
عالقة االرتباط بيـن رأس املال الرمزي والقيادة املستنيـرة

Path Estimate S.E. C.R. P

EL <--> SC .721 .077 4.154 .000

AMOS v.20 .املصدر: نتائج بـرنامج

للقبــول،  الدنيــا  الحــدود  مــن  أكبـــر  هــي  األنمــوذج  لهــذا  املكونــة  للفقــرات  العامليــة  التشــعبات  جميــع  إن  كمــا 
Regression Weights. وهــي تحــت  التـــي أكــد )Hair et al., 2010( أنهــا يجــب أن تكــون أكبـــر أو تســاوي )50.( لقيــم 

فــي الجــدول )10(. 1.96، كمــا مبيـــن  C.R. هــي أكبـــر مــن  p، ومــا يؤكــد ذلــك أن قيــم  مســتوى معنويــة001. > 
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الجدول رقم )10(
تقديـرات أنموذج اختبار فرضية البحث الرئيسة األولى

Item Estimate S.E. C.R. P

B1 .808 .105 4.585 ***

B2 .712 .117 5.833 ***

B3 .660 .125 6.184 ***

B4 .799 .094 4.734 ***

D1 .812 .074 4.993 ***

D2 .725 .096 5.953 ***

D3 .796 .077 5.263 ***

D4 .779 .078 5.425 ***

S4 .853 .082 4.749 ***

S3 .732 .113 6.148 ***

S2 .854 .083 4.857 ***

S1 .812 .084 5.318 ***

V1 .794 .087 5.611 ***

V2 .698 .106 6.326 ***

V3 .860 .078 4.577 ***

V4 .839 .077 4.976 ***

I1 .777 .082 5.137 ***

I2 .757 .091 5.377 ***

I3 .642 .111 6.237 ***

I4 .758 .088 5.378 ***

C1 .693 .122 6.193 ***

C2 .872 .084 3.654 ***

C3 .771 .103 5.439 ***

C4 .752 .105 5.707 ***

PV3 .850 .044 5.843 ***

PV2 .940 .037 3.075 .002

PV1 .906 .039 4.404 ***

UV3 .899 .060 4.045 ***

UV2 .937 .059 2.750 .006

UV1 .788 .079 6.282 ***

EV3 .775 .072 5.301 ***

EV2 .834 .068 4.178 ***

EV1 .828 .065 4.311 ***

RV3 .735 .123 6.027 ***

RV2 .853 .105 4.258 ***

RV1 .890 .088 3.360 ***

AMOS v.20 .املصدر: نتائج بـرنامج
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اختبار فرضية البحث الرئيسة الثانية: نصت على: »إن رأس املال الرمزي له تأثيـر معنوي وموجب في القيادة 	- 
املستنيـرة«.

 عن أنه مطابق ملؤشرات 
ً
يظهر األنموذج في الشكل )8(، واملكون من )36( فقرة صـحة الفرضية الرئيسة األولى، فضال

جودة املطابقة )إذ إن Ratio هي أقل من 3، وP-value هي أكبـر من05.، وGFI هي أكبـر من90.، وRMSEA هي أقل من05.(.

AMOS v.20 .املصدر: نتائج بـرنامج

الشكل رقم )8( أنموذج عالقة التأثيـر لرأس املال الرمزي في القيادة املستنيـرة

يبيـــن الشــكل )8( وجــود تأثيـــر معنــوي وموجــب لــرأس املــال الرمــزي فــي القيــادة املستنيـــرة مقــداره )664.(، وقــد أشــار 
معامــل R2 إلــى أن نســبة تأثيـــر »رأس املــال الرمــزي« فــي ظهــور »القيــادة املستنيـــرة« قــد بلغــت )413.(، وأن مــا نســبته )587.( 

تعــود إلــى عوامــل أخـــرى تــؤدي إلــى ظهــور القيــادة املستنيـــرة، كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول )11(.

الجدول رقم )11(
تأثيـر »رأس املال الرمزي« في »القيادة املستنيـرة«

Path Estimate S.E. C.R. P

EL <--- SC .664 .065 3.334 .000

AMOS v.20 .املصدر: نتائج بـرنامج

التـــي  للقبــول،  الدنيــا  الحــدود  مــن  أكبـــر  هــي  األنمــوذج  لهــذا  املكونــة  للفقــرات  العامليــة  التشــعبات  إن جميــع  كمــا 
أكــد )Hair et al., 2010( أنهــا يجــب أن تكــون أكبـــر أو تســاوي )50.( لقيــم Regression Weights. وهــي تحــت مســتوى 

معنويــةp < .001، ومــا يؤكــد ذلــك أن قيــم C.R. هــي أكبـــر مــن 1.96، كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول )12(.



املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع1 - مارس )آذار( 2018

131

الجدول رقم )12( 
تقديـرات أنموذج اختبار فرضية البحث الرئيسة الثانية

Item Estimate S.E. C.R. P

B1 .808 .105 4.585 ***

B2 .712 .117 5.833 ***

B3 .660 .125 6.184 ***

B4 .799 .094 4.734 ***

D1 .812 .074 4.993 ***

D2 .725 .096 5.953 ***

D3 .796 .077 5.263 ***

D4 .779 .078 5.425 ***

S4 .853 .082 4.749 ***

S3 .732 .113 6.148 ***

S2 .854 .083 4.857 ***

S1 .812 .084 5.318 ***

V1 .794 .087 5.611 ***

V2 .698 .106 6.326 ***

V3 .860 .078 4.577 ***

V4 .839 .077 4.976 ***

I1 .777 .082 5.137 ***

I2 .757 .091 5.377 ***

I3 .642 .111 6.237 ***

I4 .758 .088 5.378 ***

C1 .693 .122 6.193 ***

C2 .872 .084 3.654 ***

C3 .771 .103 5.439 ***

C4 .752 .105 5.707 ***

PV3 .850 .044 5.843 ***

PV2 .940 .037 3.075 .002

PV1 .906 .039 4.404 ***

UV3 .899 .060 4.045 ***

UV2 .937 .059 2.750 .006

UV1 .788 .079 6.282 ***

EV3 .775 .072 5.301 ***

EV2 .834 .068 4.178 ***

EV1 .828 .065 4.311 ***

RV3 .735 .123 6.027 ***

RV2 .853 .105 4.258 ***

RV1 .890 .088 3.360 ***

AMOS v.20 .املصدر: نتائج بـرنامج
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املبحث الرابع - االستنتاجات والتوصيات

 - االستنتاجات
ً

أوال

 تم وضع أهم االستنتاجات، التـي توصل إليها البحث كما يأتـي:

االستنتاجات املعرفية - من استعراض اإلطار النظري للبحث، يمكن وضع أهم االستنتاجات املعرفية في محوريـن:أ- 

املحور األول - االستنتاجات الخاصة بمتغيـر »رأس املال الرمزي«، وتتضمن:

تفتقر الدراسات املتعلقة بـرأس املال الرمزي إلى توضيح انعكاساته على القيادة املستنيـرة.1- 

أظهــر الجانــب النظــري إن متغيـــر رأس املــال الرمــزي يتألــف مــن أربعــة أبعــاد هــي: )قيمــة اإلدراك، قيمــة التفاهــم، 2- 
قيمــة االعتـــراف، وقيمــة الســمعة(.

ُيعد رأس املال الرمزي امتداًدا للقيم اإلسالمية والعادات والتقاليد واألعراف االجتماعية، التـي قد تتمثل في شخص ما.3- 

إن رأس املال الرمزي يعد مورًدا رئيًسا لصناعة قادة تميـزهم قراراتهم املستنيـرة.4- 

املحور الثاني - االستنتاجات املتعلقة بمتغيـر »القيادة املستنيـرة«، وتتضمن:

بيـــن الجانــب النظــري إن متغيـــر القيــادة املستنيـــرة يمكــن أن يتضمــن ســتة أبعــاد هــي: القــدوة، املطــور، الخــدوم، 1- 
املغيـــر، الرؤيــوي، واملتصــل.

إن القيادة املستنيـــرة تـــرفد املنظمة بعدد من القيم والثقافات والقرارات والعوامل األخـــرى، التـــي تعد رافًدا رئيًسا 2- 
لبقائها واســتقراها ونموها.

إن القيادة املستنيـرة تمثل حجـر األساس لبناء منظمة ناجحة على جميع األصعدة.3- 

االستنتاجات التطبيقية - أظهر الجانب العملي من البحث مجموعة استنتاجات التطبيقية تتمثل في:	- 

إن متغيـر رأس املال الرمزي ال يعد منتشًرا في مديـرية تـربية قضاء املسيب.1- 

كما إن متغيـر القيادة املستنيـرة ال يعد منتشًرا في مديـرية تـربية قضاء املسيب.2- 

إن متغيـر رأس املال الرمزي وأبعاده له ارتباط معنوي موجب بمتغيـر القيادة املستنيـرة في مديـرية تـربية املسيب.3- 

إن متغيـر رأس املال الرمزي وأبعاده له تأثيـر معنوي موجب في متغيـر القيادة املستنيـرة في مديـرية تـربية املسيب.4- 

ثانًيا - التوصيات:

ضــرورة العمــل علــى اســتثمار القيــم اإلســالمية والعــادات والتقاليــد واألعــراف االجتماعيــة، بالشــكل الــذي يخلــق منهــا 1- 
رأس مــال رمــزي تســتفيد منــه مديـــرية تـــربية قضــاء املســيب، وذلــك عــن طريــق إقامــة عــدد مــن النــدوات الحواريــة 
والحلقــات النقاشــية وتشــجيع األفــراد العامليـــن علــى االشتـــراك فــي املؤتمــرات التـــي تهتــم بنشــر القيــم والســلوكيات 

اإليجابيــة بيـــن أفــراد املجتمــع.

ضــرورة العمــل علــى اســتثمار رأس املــال الرمــزي لتطويـــر قابليــات ومهــارات اإلدارة العليــا فــي مديـــرية تـــربية قضــاء 2- 
املســيب، وذلــك عبـــر إنشــاء قواعــد بيانــات ومدونــات خاصــة بهــذا الغــرض.

ضــرورة العمــل علــى بنــاء القيــم املتصلــة بـــاإلدراك، والتفاهــم، واالعتـــراف، والســمعة بيـــن موظفــي مديـــرية تـــربية 3- 
قضــاء املســيب، مــن خــالل تشـــجيع روح التعــاون والعمــل كفريــق واحــد واملشــاركة فــي وضــع األهــداف مــع التأكيــد 

علــى أن تحقيــق أهــداف املنظمــة النهائيــة يــدل علــى تحقيــق أهــداف العامليـــن الشـــخصية.

ضرورة زيادة الوعي الذاتـــي لإلدارات العليا في مديـــرية تـــربية قضاء املسيب، وذلك ببيان أهمية دور القائد املتمثلة 4- 
في القدوة، واملطور، والخدوم، واملغيـــر، والرؤيوي، واملتصل في تحقيق النجاح على املستوى الشخ�صي واملنظمة.

ضــرورة إتاحــة الفرصــة لألشـــخاص الذيـــن يتوافــر لديهــم »رأس مــال رمــزي« فــي شــغل مناصــب عليــا فــي مديـــرية تـــربية 5- 
قضــاء املســيب، أي وضــع الشــخص املناســب فــي املــكان املناســب، وعــدم الخضــوع لجماعــات الضغــط وغيـــرها.
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http://www.theoryhead.com
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Pam+Christie&search-alias=books&field-author=Pam+Christie&sort=relevancerank


رأس املال الرمزي وانعكاسه في القيادة املستنيـرة ...

134

- Niblick, J. )2008(. Genius Files #7: Enlightened Leadership in the Intellectual Economy. The Knowl-
edge-workers revolution.

- Oostindie, G. )1994(. Ethnicity in the Caribbean: Essays in Honor of Harry Hoetink, http://news.har-
vard.edu/gazette/2006/09.28/99-serbcroat.html.

- Powell, A. )2006(. Croatian Presidents Call for Regional Cooperation, Unity Two Presidents in Forum 
is KSG First, Harvard News Office.

- Sealy, R. H. and V. Singh. )2009(. »The Importance of Role Models and Demographic Context for Se-
nior Women’s Work Identity Development«, International Journal of Management Review, doi: 
10.1111/j.1468-2370.2009.00262.x.

- Song, P. )2011(. The Business of Spirit a Meditatio Forum Enlightened leadership. McDonough School 
of Business Georgetown University.

- Thompson, J. B. )1991(. Language and Symbolic Power. British Library Cataloguing in Publication Data, 
by Polity Press in Association with Basil Blackwell.

- Watkins, A. )2014(. Coherence The Secret Science of Brilliant Leadership. London Philadelphia New 
Delhi, from Amazon’s Book Store.

- Yao, C. )2013(. »The Perceived Value of Chinese Expatriates’ Career Capital: A Symbolic Capital Perspec-
tive«, Journal of Global Mobility, Vol. 1, No. 2.

- التقاريـر:
ً
ثالثا

 -. )Association Unity Churches International(, Enlightened Leader-  تقريـــر مؤسســة وحــدة الكنائــس الدوليــة
ship Dimensions )Competencies).

تقريـــر األمــم املتحــدة - اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي أســيا: UNITED NATIONS – ESCWA: »اجتمــاع الخبـــراء - 
االستشــاري حــول تنميــة اإلدارة املاليــة والعامــة مــع التـركيـــز علــى األدوات اإللكتـــرونية املســاعدة«.

 -http://www.aranthropos.com.املوقع العربـي األول في األنثـروبولوجيا والسوسيوأنثـروبولوجيا
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nadawat_fekriya/alqudwa/page

 -http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/ .زكريــا، أحمــد، )2010(. قيــادة التغييـــر: نمــاذج وتطبيقــات. التنميــة اإلداريــة
Article.aspx2Id=649
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http://news.harvard.edu/gazette/2006/09.28/99-serbcroat.html
http://news.harvard.edu/gazette/2006/09.28/99-serbcroat.html
http://www.aranthropos.com
http://today.almasryalyoum.com/printerfriendly.aspx?ArticleID=418777
http://today.almasryalyoum.com/printerfriendly.aspx?ArticleID=418777
http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/nadawat_fekriya/alqudwa/page
http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/nadawat_fekriya/alqudwa/page
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=649
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=649
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=277688
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=277688
http://www.alukah.net/sharia/0/7893
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http://ama6117.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
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ملحق االستبانة
- العوامل الديموغرافية

ً
أوال

التفاصيل يـرجـى وضع عالمة ) √( في املكان املناسب

انثـى الجنس  ذكر

الحالة االجتماعية اعز	 متـزوج غيـر ذلك

18-25                  26 - 33                  34-41                  49-42                  أعلى من 50 العمر

متوسطة            إعدادية            دبلوم            بكالوريوس            دبلوم عاٍل            ماجستيـر  مستوى التعليم

أقل من 1           1-5                  6-10                  11-15                  16-20                  21 فأكثـر عدد سنوات الخبـرة

ثانًيا - متغيـرات البحث
املتغيـر األول - رأس املال الرمزي:

قيمــة اإلدراك ) التصــور (: عبــارة عــن كمــال وســمو النفــس البشــرية كــون اإلدراك ُيعــد طــور مــا بعــد اإلحســاس ويتـــزايد ويتناقــص بقــدر أ- 

تفــاوت قــدرات وخبـــرات األفــراد، وأول أطــوار اإلدراك التمييـــز إذ يــدرك الفــرد أمــوًرا تكــون أعلــى مــن ذلــك االحســاس.

12345الفقرات                  رئيس املباشر في العمل دائًما ما:ت

يكون مستعد لحل املشكالت التـي يمكن أن تصادف عملنا في الحاضر واملستقبل1

يكون له دراية وتصور عن األوضاع النفسية التـي تواجهنا وسعيه لحلها2

ال يسمح بتفاقم الصراعات الداخلية ومواجهتها قبل حدوثها.3

قيمــة التفاهــم  ) الفهــم (: ان عمليــة التغيـــر التنظيمــي تتطلــب فهــم وقبــول لجميــع األجــواء التنظيميــة التـــي تتســم بالتغييـــر مــن أجــل  ب- 

مواجهة جميع املعوقات والتحديات وهذا يتطلب أشخاص يتمتعون بصفات قيادية من نوع معيـن ربما تتسم بالرمزية التـي يمكنأان 

يقتــدي بهــا اآلخـريـــن، ولكــن يحتــاج ذلــك إلــى تفاهــم  واتفــاق بيـــن األطــراف القياديــة والعاملــة فــي املنظمــة

12345الفقرات                 رئيسـي املباشر في العمل دائًما ما:ت

يسعى إلى إيجاد التفاهم  ما بيـن القيادة واألفراد العامليـن.1

يسعى إلى تغييـر فهم األفراد العامليـن للحياة التنظيمية من أجل  التميـز والتقدم2

يهتم بالجوانب التدريبية من أجل  زيادة الوعي املعرفي لدينا.3

ج-         قيمــة االعتـــراف ) االقــرار (: هــي عبــارة عــن مــدى التقديـــر واالهتمــام واالعتـــراف الشــخ�صي بقابليــات الطــرف اآلخـــر، علًمــا بأنهــا تعــد مــن 
الصفــات األساســية التـــي ال بــد وأن تتوفــر فــي شـــخصية وســلوك الفــرد الــذي يتســم بصفــة الــرأس املــال الرمــزي

12345الفقرات                    رئيسـي املباشر في العمل دائًما ما:ت

يقدر ويشيد بالقدرات واملهارات التـي نتمتع بها.1

يسعى إلى تنمية املهارات والقابليات التـي نتمتع بها.2

يشجعنا ويحفزنا من أجل  التميـز واإلبداع في عملنا.3

د-         قيمة السمعة ) املكانة (: أو ما تسمى باملكانة سواًء أكانت اجتماعية أو وظيفية تعتمد كثيـًرا على قوة شخصية األفراد التـي يتمتعون 
بها، بإضافة إلى بعض الصفات التـي ال بد أن تكون متميـزة عن اآلخـريـن والتـي يمكن أن تكون مؤثـرة كفاية لالقتداء بهم 

12345الفقرات                      رئيسـي املباشر في العمل دائًما ما:ت

يجعلنا نستمد قوتنا من خالل القوة واملكانة والسمعة الحسنة التـي يتمتع بها1

يدفعنا لالبتعاد عن األمور الســلبية والســلوكيات الشــاذة التـــي تؤثـــر على الســمعة الوظيفية 2
والتنظيمية 

يجعلني أشعر بالفخـر كوني أعمل ضمن فريقه 3
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املتغيـر الثاني - القيادة املستنيـرة:

دور القدوة: مجموعة من السلوكيات واملهارات التـي يمكنها أن تؤثـر بعمل اآلخـريـن والقدرة على محاكاة السمات الشخصية لهم أ- 

وتوجيههــا نحــو الهــدف الــذي تســعى إلــى تحقيقــه مــع دفعهــم إلــى إقامــة العالقــات االجتماعيــة الفعالــة

12345الفقرات                        رئيسـي املباشر في العمل دائًما ما:ت

يشجعنا على العمل الجماعي1

تكون قراراته واضـحة ومنسجمة مع أهدافنا2

ال يسمح بتفاقم الصراعات الداخلية من خالل االرشاد الروحـي واألخالقي.3

عطوف ويتقبل طرح اآلراء واألفكار الجديدة دون تعصب4

دور املطور: العملية التطويـرية التـي تنفذ من خالل القرارات القيادية أن تؤدي إلى تحقيق أهداف متعددة بدًءا من تبسيط اإلجـراءات ب- 

وتحسيـن طرائق العمل وتأميـن املرونة الكافية لتجاوز التعقيدات غيـر الضرورية والتخفيف من االختناقات.

12345الفقرات                         رئيسـي املباشر في العمل دائًما ما:ت

يشارك باستمرار في تطويـر الذات وتشجع اآلخـريـن على القيام بذلك.1

يطور املهارات املطلوبة في مجاالت اخـرى ألداء الفريق الفعال.2

يسعى إلى إيجاد بيئة تنظيمية هادئة ومنسجمة.3

يسعى إلى إيجاد التوافق بيـن جميع الفرق العملة من أجل  تحقيق األهداف املشتـركة.4

         ج-           دور الخــدوم: أن يعمــل فــي خدمــة فريقــه حتـــى إنــه يبــدو غالًبــا كأي عضــو أخـــر مــن الفريــق إذ يتمتــع هــذا القائــد بمســتوى عــال مــن 
االســتقامة والعطــاء وهــذا مــا يــؤدي إلــى إيجــاد اندماًجــا ثقافًيــا بيـــن أعضــاء الفريــق والــذي يـــرفع بــدوره مــن مســتوى املثــل والقيــم باملنظمــة.

12345الفقرات                         رئيسـي املباشر في العمل دائًما ما:ت

يتعاطف مع الحاالت اإلنسانية.1

يسعى إلى اقامة عالقات اجتماعية مع جميع األفراد.2

يحب من تقديم املساعدة داخل وخارج أوفات الدوام الرسمي3

يسعى إلى أن يكون هو من يبدأ العمل ويعمل على إيجاد الحلول.4

غيـــر: عمليــة التغييـــر استـــراتيجية متطــورة للتعليــم تســتهدف تغييـــر العقائــد واالتجاهــات والقيــم والهيــاكل التنظيميــة لتتناســب مــع 
ُ
د- دور امل

االتجاهــات الجديــدة ولتتمكــن مــن التعايــش مــع التحديــات التـــي تفرضهــا التغييـــرات الكبيـــرة فــي البيئــة التنظيميــة.

12345الفقرات                         رئيسـي املباشر في العمل دائًما ما:ت

يحدد املعوقات والصعوبات من أجل  الحد من منها.1

يسعى إلى التخلص من الروتيـن املعقد 2

يشجعنا على مواجهة الصعا	 وتجاوزها من خالل التكاتف والعمل الجماعي.3

يشجعنا ويحفزنا على تقديم مقتـرحات  اإلبداع واالبتكار في العمل واالبتعاد عن املألوف.4

و- دور الرؤيوي: التخطيط والرسم املثالي للمستقبل الجذا	 والسعي للوصول إليه ضمن املعطيات املتوافرة  في الوقت املناسب واملخطط له.

يغرس في اآلخـريـن الرغبة في السعي معا لخلق مستقبل أفضل1

يتبع التخطيط االستـراتيجـي لتحقيق الرؤية والرسالة، والقيم والتميـز.2

يلهم ويؤثـر في العامليـن من أجل  تقديم األفضل3

أفكاره منطقية تساعدنا على إيجاد مناخ تنظيمي مناسب.4

تصــل: وســيلة هادفــة مــن الوســائل الرئيســة التـــي تســتخدمها القيــادة فــي تحقيــق أهدافهــا إذ إن كافــة األفــراد العامليـــن 
ُ
ك –         دور امل

فــي املنظمــة يتعاملــون مــع بعضهــم مــن خــالل وســائل االتصــال املختلفــة مــن أجــل  تسييـــر كافــة األنشــطة املــراد تحقيقــه

يسعى إلى تعزيـز العالقات الشخصية1

يتبع التواصل بطريقة صريحة وصادقة2

يستمع ويستجيب وفقا للعالقات اإلنسانية بعيًدا عن املناصب والوظائف اإلدارية3

له قدرة على إقناع الطرف األخـر من خالل االتصال املباشر أو غيـر املباشر للحد من الخالفات 4
وسوء الفهم في الوقت املناسب
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ABSTRACT

The current research seeks to highlight the role of symbolic capital, which is one of the most encouraging 
and motivating factors for the behavior of employees at worwplace. It results and the implications are clear 
in achieving the organization’s goals. It contributes to the creation of an organizational climate privileged 
over the development of the top career capital and take advantage of the energies and capabilities inherent 
in personnel. Therefore, by creating a mental image of a well-defined help them work with enthusiasm and 
love. Likewise, happiness and continue within the organization. Consequently, in this research will be to 
highlight the basics of this concept and how to take advantage of it to support different leadership styles, 
especially the enlightened leadership style, in order to achieve prosperity and progress of the business 
organizations.

The enlightened leadership represents the possibility and the ability to develop a clearly defined of 
vision at organization. With proper planning and seriousness in the implementation and follow-up, in order 
to overcome the possible and expected to the limits of hope or dream up. The organization can come out of 
the same human and material factors of production payoff larger as the somewhat better simply. Because 
they see no seen by others. Thus it be able to motivate employees to achieve success.

According to the above, the aim of this research is to investigate the relationship between symbolic 
capital and enlightened leadership in the education directorate of Musayyib spend, importance of research 
includes rare of studies that investigated the relationship between symbolic capital and enlightened leader-
ship. Furthermore, there is a reality problem, which has a significant effect on Iraqi education sector. Based 
on the random sampling, 150 questionnaires were distributed to employees at the education directorate of 
Musayyib spend. Only 110 questionnaires were returned. Out of which 104 questionnaires were usable re-
sulting into a response rate of 94%. The theoretical results show the knowledge gap related to identification 
the nature of the relationship between symbolic capital and enlightened leadership. Moreover, the practical 
results show the significant and positive of symbolic capital on enlightened leadership.

Keywords: Symbolic Capital, Enlightened Leadership.
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