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 دور القيادة االستـراتيجية في تعزيـز األداء املؤس�سي 
في البنوك التجارية في الضفة الغربية

د. محمد إبـراهيم صويص

أستاذ مساعد في إدارة األعمال

د. إيهاب سميـر القبج

أستاذ مساعد في إدارة األعمال
 قسم اإلدارة الصناعية
 كلية األعمال واالقتصاد

 جامعة فلسطيـن التقنية - خضوري
طولكرم - الضفة الغربية - فلسطيـن

امللخص 1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق ممارسات القيادة االستـراتيجية، والتعرف كذلك على قدرة البنوك 
التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة علــى تحقيــق األداء املؤس�ســي، والتعــرف علــى طبيعــة العالقــة ملمارســات القيــادة االستـــراتيجية 
املتمثلــة )التوجــه االستـــراتيجي، الثقافــة التنظيميــة، رأس املــال البشــري، املمارســات األخالقيــة( فــي تحقيــق األداء املؤس�ســي، 
والتعــرف كذلــك علــى مــدى التغييـــر فــي املتغيـــر التابــع )األداء املؤس�ســي( نتيجــة التغيـــر فــي ممارســات القيــادة االستـــراتيجية، 
ولقــد تــم اختبــار ذلــك مــن خــالل فرضيــات الدراســة، وتــم إعــداد أداة الدراســة، وتوزيعهــا علــى العينــة املكــون مــن )114( فــي 

البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة.

وخلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا حصــول واقــع تطبيــق ممارســات القيــادة االستـــراتيجية علــى نســبة 
مرتفعــة )73.211%(، وحصــل مجــال تحقيــق األداء املؤس�ســي علــى نســبة )76.564%(، وتبيـــن أيًضــا وجــود عالقــة طرديــة 
فــي مســتوى  التغيـــر  مــن   )%68.50( مــا نســبته  القيــادة االستـــراتيجية وتحقيــق األداء املؤس�ســي، وتبيـــن أن  بيـــن ممارســات 
تحقيــق األداء املؤس�ســي يعــود للتغيـــر فــي ممارســات القيــادة االستـــراتيجية، كمــا تبيـــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى داللــة )α≤0.05( حــول محــور القيــادة االستـــراتيجية ومحــور األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة 
عــزى ملتغيـــرات: )النــوع، والعمــر، وعــدد ســنوات الخدمــة(، باســتثناء عــدم وجــود فــروق تجــاه القيــادة االستـــراتيجية واألداء 

ُ
ت

املؤس�ســي تبًعــا للمؤهــل العلمــي، واملســتوى الوظيفــي.

الكلمات املفتاحية: القيادة االستـراتيجية ، األداء املؤس�سي ، البنوك التجارية.

املقدمة
ــا غايــة فــي الصعوبــة والتعقيــد نتيجــة للتغيـــرات البيئيــة املتســارعة فــي كافــة 

ً
تعيــش منظمــات األعمــال املعاصــرة ظروف

مجــاالت العمــل والحيــاة، فــي عالــم يســوده التغيـــر الســريع، حيــث الثابــت الوحيــد فيــه هــو التغييـــر، فمــن الناحيــة العمليــة زاد 
اهتمــام املؤسســات بعمليــات البحــث والدراســة والتـركيـــز علــى مواكبــة مــا يحــدث مــن تطــورات فــي البيئــة املحيطــة مــن تغيـــرات 

تكنولوجيــة ومعرفيــة وغيـــرها، وظهــور مفاهيــم وفلســفات إداريــة حديثــة.

 ومــن ناحيــة أخــرى تعمــل القيــادة االستـــراتيجية علــى خلــق بيئــة عمــل تتضمــن مشــاركة العامليـــن فــي تحديــد وتحقيــق 
أهــداف ورؤيــة املنظمــة، وطرحهــا لألفــكار الجديــدة واإلبداعيــة وتهيئــة الظــروف التــي تســهم فــي التغلــب علــى املشــكالت الصعبــة 
التــي يفرضهــا واقــع املنافســة، وكذلــك تعلــم أســاليب التأثيـــر علــى العنصــر البشــري باعتبــاره املحــور الرئيــس فــي مؤسســات 
األعمــال مــن خــالل تفعيــل مجموعــة املمارســات االستـــراتيجية ذات الــدور البــارز فــي زيــادة أدائــه، والوصــول إلــى مســتوى متميـــز 

فــي األداء )ســالم، 2 :2017(.
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هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع تطبيــق ممارســات القيــادة االستـــراتيجية، والتعــرف كذلــك علــى قــدرة البنــوك 
التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة علــى تحقيــق األداء املؤس�ســي، والتعــرف علــى طبيعــة العالقــة ملمارســات القيــادة االستـــراتيجية املتمثلــة 
)التوجــه االستـــراتيجي، الثقافــة التنظيميــة، رأس املــال البشــري، املمارســات األخالقيــة( فــي تحقيــق األداء املؤس�ســي، والتعــرف كذلــك 
علــى مــدى التغييـــر فــي املتغيـــر التابــع )األداء املؤس�ســي( نتيجــة التغيـــر فــي ممارســات القيــادة االستـــراتيجية، وخلصــت الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا حصــول واقــع تطبيــق ممارســات القيــادة االستـــراتيجية علــى نســبة مرتفعــة )73.211%(، وحصــل مجــال 
- وجــود عالقــة طرديــة بيـــن ممارســات القيــادة االستـــراتيجية وتحقيــق 

ً
تحقيــق األداء املؤس�ســي علــى نســبة )76.564%(، وتبيـــن - أيضــا

األداء املؤس�ســي، وتبيـــن أن مــا نســبته )68.50%( مــن التغيـــر فــي مســتوى تحقيــق األداء املؤس�ســي يعــود للتغيـــر فــي ممارســات القيــادة 
االستـــراتيجية، كمــا تبيـــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( حــول محــور القيــادة االستـــراتيجية 
ومحــور األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة تعــزى ملتغيـــرات: )النــوع، العمــر، عــدد ســنوات الخدمــة(، باســتثناء 

 للمؤهــل العلمــي، واملســتوى الوظيفــي.
ً
عــدم وجــود فــروق تجــاه القيــادة االستـــراتيجية واألداء املؤس�ســي تبعــا



دور القيادة االستراتيجية في تعزيز األداء املؤس�سي في البنوك التجارية في الضفة الغربية

88

مــن  فــي موقــف أفضــل  تكــون دائًمــا  يتيــح للمؤسســة أن  ومــن أهــم مقومــات التميـــز املؤس�ســي التطويـــر املســتمر؛ إذ 
املنافسيـــن، وأن يكون لها السبق في تطويـــر الخدمات ونظم األداء بما يكفل لها التفوق في الوصول األسرع إلى املستفيديـــن، 
وتوفيـــر منافــع ومميـــزات لهــم، كمــا يؤســس إلــى بنــاء وتنميــة العالقــات مــع مختلــف الشــرائح واألطــراف الذيـــن تـــرتبط بهــم، 
ويكــون مــن ســمات التميـــز القــدرة علــى اســتثمار وتوظيــف تلــك العالقــات فــي ســبيل تعظيــم فــرص املنظمــة للوصــول إلــى غاياتهــا 

 .)Athysanus & Alzeriqat & Noor, 2013( وأهدافهــا

وعليــه فــإن القيــادة االستـــراتيجية تســعى لتحقيــق أداء متميـــز، وتنظــر إلــى مواردهــا املتاحــة ليــس بمعــزل عمــا تملكــه مــن 
معــارف ضمنيــة كانــت أم صريحــة والتــي يمكــن مــن خاللهــا خلــق املزيــد مــن املعــارف أو إنتاجهــا بهــدف الوصــول إلــى تحقيــق التميـــز 
املؤس�ســي، ولتحقيــق مكانــة عاليــة، وقيمــة أفضــل للمنظمــة، وبالتالــي تحــاول الدراســة الحاليــة التعــرف علــى وجهــات نظــر اإلدارة 
العليــا والوســطى فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة ملمارســات القيــادة االستـــراتيجية مــن أجــل تعزيـــز التميـــز املؤس�ســي لهــا.

اإلطار النظري 

القيادة االستـراتيجية )املفهوم، الوظائف، املمارسات(

مفهوم القيادة االستـراتيجيةأ- 

ــا ظاهرًيــا 
ً
عــن طريــق تتبــع الكتابــات والدراســات التــي تناولــت مفهــوم القيــادة االستـــراتيجية لوحــظ أنهــا تختلــف اختالف

حول هذا املفهوم؛ إذ تـركز أغلب التعريفات على أن القيادة االستـراتيجية توجيه املنظمة نحو تنفيذ الخطة االستـراتيجية، 
وتعــددت وجهــات النظــر حــول هــذا املفهــوم النحــو التالــي:

القــدرة علــى وضــع املنظمــة فــي املســتقبل مــن خــالل توجيــه املنظمــة نحــو تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية، إذ تظهــر 1- 
ممارســات استـــراتيجية حقيقيــة واضحــة مــن خــالل االســتجابة الدائمــة والســريعة وذات الكفــاءة والفاعلــة لكافــة 
املتغيـــرات والتطــورات البيئيــة املتســارعة والتفاعــل مــع رغبــات كافــة األطــراف ذات العالقــة باملنظمــة؛ باســتخدام 
شــبكة معلومــات موســعة ومنظمــة، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى تحقيــق األهــداف االستـــراتيجية للمنظمــة وأهــداف 

كافــة العامليـــن فيهــا واملتعامليـــن معهــا )عــوض، 2014: 50(.

 باإلشــارة إلــى Michael Hitt وDuane Ireland فهــي تعنــي قــدرة الشــخص علــى التوقــع، والرؤيــة، واملحافظــة علــى 2- 
املرونــة، والتفكيـــر االستـــراتيجي، والعمــل بمشــاركة اآلخريـــن للبــدء بعمــل التغيـــرات التــي تســاعد علــى خلــق مســتقبل 

.)Terry Thomas & others, 2004: 57( جيــد وقابــل للتطبيــق للمنظمــة

تتمثــل فــي القــدرة علــى التوقــع والرؤيــة واملحافظــة علــى املرونــة، وتمكيـــن اآلخريـــن مــن إحــداث التغييـــر االستـــراتيجي 3- 
متــى أقضــت الحاجــة، وأنهــا تعنــي اإلدارة مــن خــالل اآلخريـــن، إدارة املنظمــة ككل بــدل إدارة الوحــدات الوظيفيــة 
الفرعيــة، وتعنــي التعامــل مــع التغييـــر الــذي يـــزيد مــن الوضــع التناف�ســي الحالــي واملســتقبلي )شــعبان، والعابــدي، 

.)33  :2008

وبالتالــي يـــرى الباحثيـــن ممــا ســبق أن القيــادة االستـــراتيجية تتمثــل بتلــك العمليــة التــي تهتــم بالتكيــف الذكــي؛ والقــدرة 
املرتفعــة علــى التعامــل مــع مختلــف املتغيـــرات والظــروف مــن واقــع رؤيــة مســتقبلية مشتـــركة وواضحــة، وتخطــي الصعوبــات 
ومواجهــة التحديــات مــن خــالل التخطيــط املنظــم واملــدروس والتشــاركية فــي العمــل، لتأســيس التغييـــر املناســب وتحقيــق 

أهــداف واســتمرارية ومرونــة املنظمــة.

وظائف القيادة االستـراتيجية - 

تتمحور وظائف القيادة االستـراتيجية كما حددها )جاد الر ، 2012: 12-13(.

تحريك األفراد أو مجموعات العمل نحو تحقيق األهداف املحددة سواء لألفراد أو جماعات العمل.1- 

تنمية روح الفريق والتعاون بيـن أعضاء الجماعة عن طريق عدالة توزيع املهام وتفادي التعارض بينهما.2- 

القيــادة هــي التــي توجــه األفــراد وتفســر لهــم مختلــف املواقــف التنظيميــة آلــت تهمهــم فــي مجــال العمــل، كمــا أنهــا 3- 
تعمــل علــى وضــع البـــرامج الزمنيــة الكفيلــة بتحقيــق أهــداف املنظمــة.

املشاركة واإلدارة الذاتية لجماعات العمل هي أساس فن القيادة. 4- 
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ممارسات القيادة االستـراتيجية - 

قــدم مجموعــة مــن الباحثيـــن إســهامات فكريــة عديــدة فــي مجــال القيــادة االستـــراتيجية وردت تحــت مســميات مختلفــة 
جــاءت فــي شــكل )املكونــات، أو األفعــال، أو األدوار، أو األبعــاد، أو املمارســات(، وقــد اعتمــد الباحثيـــن فــي هــذا البحــث أربعــة 

ممارســات للقيــادة االستـــراتيجية علــى النحــو التالــي:

تحديد التوجه االستـراتيجي 1-

إن تحديــد التوجــه االستـــراتيجي للمنظمــة يشيـــر إلــى وضــع وتحديــد الرؤيــة طويلــة األجــل للغــرض االستـــراتيجي الــذي - 
.
ً
وجــدت املنظمــة مــن أجلــه، والرؤيــة طويلــة األجــل التــي توضــح رؤيــة املنظمــة لـــ 5-10 ســنوات مســتقبال

إن الرؤية املثالية طويلة األجل تدفع وتحرك العامليـن نحو تحقيق توقعاتهم على مدى واسع.- 

إن إعــادة تجديــد الرؤيــة للشــركة واالستـــراتيجيات األساســية التــي تــم وضعهــا كانــت نتيجــة للتوصيــات املقدمــة مــن - 
آالف العامليـــن بالشــركة )الخفاجــي، وآخــرون، 2008: 193(.

تطويـر رأس املال البشري 2-

يشيـــر رأس املــال البشــري إلــى معــارف ومهــارات قــوة العمــل داخــل املنظمــة وبكلمــة أخــرى، فــإن العامليـــن ينظــر إليهــم - 
كمــورد رأســمالي فــي معظــم الشــركات الصناعيــة املتقدمــة فــي أمريــكا وأوروبــا واليابــان تطــور مــن مهــارات وقــدرات 

العامليـــن بهــا وتعتبـــرها مــن القــدرات التنافســية لهــا بــل ومــن أهمهــا.

إن كفــاءة تطويـــر وإدارة رأس املــال البشــري فــي املنظمــة هــي التــي تحــدد القــدرة األساســية للمنظمــة علــى صياغــة - 
بنجــاح. االستـــراتيجيات  وتنفيــذ 

إن املهم هو االستمرار في تطويـر مستقبل القادة االستـراتيجيون حتى يحققون التميـز التناف�سي لشركاتهم.- 

إن اســتبعاد العامليـــن خاصــة مــن كبــار املديـريـــن يــؤدي إلــى فقــد أو خســارة املنظمــة لبعــض املعــارف واملهــارات رأس - 
املــال البشــري.

اإلنتاجيــة -  التســهيالت  تكاليــف  تخفيــض  تعظيــم  مــن  أكثـــر  تعظيمــه  يجــب  كمــورد  العامليـــن  رؤيــة  إن  النهايــة  فــي 
.)23  :2012 )الشــرعة،  املنظمــة  استـــراتيجيات  لتحقيــق  املطلوبــة 

دعم وتعزيـز الثقافة التنظيمية 3-

تتكــون الثقافــة التنظيميــة مــن خليــط معقــد مــن األيديولوجيــات واألنمــاط والقيــم األصيلــة واملشتـــركة واملؤثـــرة فــي - 
الطريقــة التــي تعمــل بهــا املنظمــة.

إن اإلبداع والثقافة يساعد شركات كبيـرة لتحقيق معدالت العائد العالية.- 

إن تغييـــر الثقافــة التنظيميــة هــو أصعــب مــن الحفــاظ عليهــا، ولكــن يـــرغب القائــد االستـــراتيجي الفاعــل فــي دعــم - 
الحاجــة نحــو تغييـــر هــذه الثقافــة.

وضع نظام املكافآت املناسبة »مكافأة السلوكيات املرغوبة والتي تعكس القيمة األصلية الجديدة«.- 

إحــدى أدوات الحفــز والتحفيـــز مــن أجــل التغييـــر فــي الثقافــة التنظيميــة هــي اختيــار أعضــاء جــدد فــي فريــق اإلدارة - 
العليــا مــن خــار  املنظمــة )جــاد الــر ، 2012: 36(.

التأكيد على املمارسات األخالقية 4-

تـزداد كفاءة تنفيذ عمليات االستـراتيجية عندما تتم في إطار املمارسات األخالقية.- 

تبيـن االستقصاءات التي تمت في 244 شركة أمريكية كبيـرة أن معظم الشركات األمريكية زاد فيها تبني املمارسات - 
األخالقية من العقديـن األخيـريـن من القرن العشريـن وحتى اآلن.

إن نتائج االستقصاء تـرى أن عدد من املنشآت التي أسست لها بـرامج في األخالقيات ووضعت لها كوًدا لألخالقيات - 
قد حققت تميـًزا كبيـًرا في األداء )الخفاجي، وآخرون، 2008: 201(.
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مفهوم األداء املؤس�سي:د- 

تعــددت اآلراء ووجهــات النظــر حــول مفهــوم األداء، حيــث تــم تعريفــه بأنــه »الطريــق التــي يقــوم مــن خاللهــا املوظفــون 
للقيــام بأعمالهــم، وتطويـــر عمليــة اتخــاذ القــرار، واالتصــال بغــرض تحسيـــن األداء املؤس�ســي )Wu, 2011: 29(، ويـــرى جــاد 
الــر  )2009: 162( بــأن األداء هــو القــوة املحركــة لكافــة املــوارد املتاحــة املوجــودة داخــل املنظمــة، فهــو عنصــر يصعــب قياســه 
 لالختــالف الــذي يتســم بــه هــذا العنصــر مــن فــرد آلخــر، ومــن وظيفــة ألخــرى، ومــن منظمــة ألخــرى، وأيضــا مــن 

ً
وتقييمــه؛ نظــرا

وقت آلخر، ويشيـر أحمد )2010: 59( بأنه عبارة عن املخرجات الفعلية، أو النتائج التي حققتها املنظمة مقاسه باملخرجات 
املعياريــة، أو املطلــو  الوصــول إليــه، أمــا Ali )2021: 38( فأوضــح أن األداء املؤس�ســي هــو قــدرة املؤسســة علــى االســتفادة 
مــن مواردهــا املاليــة والتنظيميــة والبشــرية والتكنولوجيــة الداخليــة، والعمــل علــى تحقيــق التفاعــل بيـــن هــذه املــوارد والبيئــة 

الخارجيــة للمؤسســة بمــا يحقــق أهدافهــا بكفــاءة وفاعليــة.

يـــرى الباحثيـــن من خالل ما ســبق أن األداء املؤس�ســي يـــرتبط بالعديد من املؤثـــرات الداخلية والخارجية التي تنعكس 
علــى مســتوى أداء املنظمــة ككل، وتختلــف هــذه املؤثـــرات باختــالف الهــدف التــي تســعى لتحقيقــه.

أهمية تقييم األداء املؤس�سي: - 

يعــد تقييــم األداء املؤس�ســي أداة مــن األدوات األكثـــر أهميــة لتحسيـــن األداء. فمــن خاللــه يتــم قيــاس فعاليــة املؤسســة 
فــي مســاعدة املــدراء علــى تحسيـــن كفــاءة   

ً
 مهمــا

ً
مــن حيــث أداؤهــا ومشــاكلها وإنجازاتهــا، وبالتالــي يمكــن أن يــؤدي ذلــك دورا

عملياتهــم وفعاليتهــا، ويمكــن أن تشــكل عمليــة تقييــم األداء أداة لخلــق الدعــم لبـــرامج املؤسســة وأنشــطتها. ويعــد قيــاس األداء 
.)Kaplan et. al.,1992: 71( أنــه طريقــة ملراجعــة أهــداف املؤسســة املاليــة وغيـــر املاليــة

أهداف عملية تقييم األداء املؤس�سي:و- 

بــاألداء املؤس�ســي. حيــث تســتخدم املؤسســات عمليــة تقييــم أدائهــا بشــكل ممنهــج،  تناولــت أدبيــات اإلدارة املتعلقــة 
:)Talebi et al., 2012: 31-54( فــي التالــي وبالتالــي إن أهــداف التقييــم تتمثــل 

تعزيـز أسس التخطيط السليم واملساءلة واملشاركة، وشرح عمليات املؤسسة بغرض توضيحها.1- 

تحديد نقاط القوة والضعف في عمليات املؤسسة.2- 

التحسيـن املستمر لألداء، وتحسيـن فعالية املؤسسة وكفاءتها.3- 

أبعاد األداء املؤس�سي: ز- 

أقســامهم: ويعــد أداء األفــراد فــي وحداتهــم مقارنــة بأهــداف األداء الفــردي املحــددة 1-  أداء األفــراد داخــل وحداتهــم و
مســبقا، والتــي يتــم قيــاس مــدى تحقيقهــا فــي فتـــرة معينــة.

، والتــي يتــم 2- 
ً
أداء الوحــدات داخــل املؤسســة: ويعبـــر عــن أداء الوحــدات مقارنــة بأهــداف أداء الوحــدات مســبقا

قيــاس مــدى تحقيقهــا فــي فتـــرة معينــة فــي الســياق العــام للمؤسســة.

فــي محيطهــا السيا�ســي واالقتصــادي واالجتماعــي  وهــو أداء املؤسســة ككل  فــي إطــار البيئــة املحيطــة:  أداء املؤسســة 
.)9 :2012 )رضــوان،  والقانونــي باملقارنــة مــع رؤيــة املؤسســة ورســالتها وأهدافهــا االستـــراتيجية 

الدراسات السابقة
دراسة )الزهراني، 2018(، هدفت الدراسة التعرف على درجة ممارسة القيادة االستـراتيجية بأبعادها املختلفة 1- 

والقيــادات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن   )384( عددهــا  بلــغ  عينــة  علــى  الدراســة  وطبقــت  القــرى،  أم  جامعــة  فــي 
األكاديميــة، وأظهــرت النتائــج أن القيــادة االستـــراتيجية تمــارس بدرجــة عاليــة.

لــدى 2-  إلــى التحقــق مــن توافــر أبعــاد القيــادة االستـــراتيجية  2017(، هدفــت الدراســة  دراســة )يوســف، وأحمــد، 
امللــكات التدريســية فــي جامعــة زاخــو وتشــخيص دورهــا فــي بنــاء القــدرات االستـــراتيجية، وأن حجــم العينــة تمثــل 



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 4 - ديسمبـر )كانون األول( 2021

91

املســتقل  املتغيـــر  بيـــن  معنــوي  ارتبــاط  عالقــة  وجــود  االســتنتاجات  أهــم  وكان  التدريســية،  امللــكات  مــن   )80( فــي 
املتمثــل بالقيــادة االستـــراتيجية واملتغيـــر املعتمــد املتمثــل بالقــدرات االستـــراتيجية، ووجــود تأثيـــر معنــوي للقيــادة 

القــدرات االستـــراتيجية. فــي  االستـــراتيجية 

دراســة )ســالم، 2017(، ركــزت الدراســة التعــرف علــى دور اإلبــداع القيــادي فــي تحقيــق التميـــز املؤس�ســي فــي قطــاع 3- 
األعمــال املصرفــي فــي مصــر، وكان مــن أهــم نتائجهــا: إن اإلبــداع القيــادي لــه تأثيـــر معنــوي علــى التميـــز املؤس�ســي 
مــن وجهــة نظــر أعضــاء اإلدارة العليــا والعامليـــن باملصــارف قيــد البحــث العامــة والخاصــة، واإلبــداع القيــادي يؤثـــر 
بشــكل كبيـــر علــى املعرفــة كأحــد أبعــاد التميـــز املؤس�ســي، ووجــود فروقــات معنويــة بيـــن آراء أعضــاء اإلدارة العليــا 

والعامليـــن حــول أثـــر اإلبــداع القيــادي علــى التميـــز املؤس�ســي.

دراســة )ســلمان، والناصــري، 2016(، تناولــت الدراســة ريــادة املنظمــات فــي إطــار ممارســات القيــادة االستـــراتيجية 4- 
بشــركة النفــط العراقيــة فــي إمكانيــة تأثيـــر ممارســات القيــادة االستـــراتيجية فــي الريــادة بأبعادهــا املختلفــة، وبلــغ 
عــدد أفــراد العينــة )74(، ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث أن جميــع عالقــات االرتبــاط والتأثيـــر ملمارســات 

القيــادة االستـــراتيجية فــي الريــادة فــي الشــركة محــل الدراســة.

)رؤيــة 5-  االستـــراتيجية  القيــادة  وتأثيـــر  عالقــة  اختبــار  إلــى  الدراســة  هدفــت   ،)2016 وكاطــع،  )ســعيد،  دراســة 
استـــراتيجية، ,قــدرات جوهريــة، ,رأس مــال بشــري، ,ثقافــة تنظيميــة، ,ممارســات أخالقيــة( فــي إدارة املوهبــة لــدى 
الدراســة،  محــل  الــوزارة  فــي   

ً
مديـــرا  )74( العينــة  حجــم  وبلــغ  العراقيــة،  والتكنولوجيــا  العلــوم  وزارة  فــي  املديـريـــن 

وأســفرت أهــم النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بيـــن القيــادة االستـــراتيجية وإدارة املوهبــة، كمــا ظهــر تأثيـــر 
 مما يدل على 

ً
معنوي للقيادة االستـــراتيجية في ممارســات إدارة املوهبة، وأن مســتوى التأثيـــر يـــزداد بوجودهما معا

الــدور املميـــز الــذي تمارســه أبعــاد القيــادة االستـــراتيجية.

دراســة )عبــد الوهــاب، 2014(، هدفــت الدراســة التعــرف علــى مفهومــي الشــفافية اإلداريــة والتميـــز التنظيمــي فــي 6- 
الجامعــة املســتنصرية، وتحديــد طبيعــة العالقــة االرتباطيــة واألثـــر فــي الجامعــة قيــد البحــث، وكان مــن أهــم نتائجهــا: 

وجــود عالقــة ارتباطيــة بيـــن املتغيـريـــن وبنســبة ارتبــاط تبلــغ )0.449(، وهــي عالقــة طرديــة موجبــة.

دراســة )العو�ســي، 2013(، هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى ممارســات الجــودة والتميـــز املؤس�ســي فــي القطــاع 7- 
الحكومي بما يتما�سى مع معاييـر الجودة والتميـز، وأظهرت الدراسة أن من أهم أسبا  وجود فجوة في املؤسسات 
الحكوميــة بيـــن مــا هــو مفــروض أن يطبــق مــن معاييـــر الجــودة والتميـــز وبيـــن مــا هــو مطبــق هــو عــدم مثابـــرة وقناعــة 
القيــادات العليــا للمؤسســات الحكوميــة ألهميــة نشــر ثقافــة الجــودة فــي مؤسســاتهم. كذلــك عــدم إشــراك جميــع 
املوظفيـــن علــى اختــالف تخصصاتهــم ودرجاتهــم فــي عمليــة ممارســة الجــودة، وتطبيــق معاييـــرها، وأخــذ آرائهــم يشــكل 

الســبب الرئي�ســي لعــدم تحقيــق املؤسســات الستـــراتيجياتها نحــو الجــودة، أو مــن تحسيـــن أدائهــا العــام.

دراســة )الرشــايدة، 2007(، ركــزت هــذه الدراســة حــول مفهــوم األداء املؤس�ســي املتميـــز لــدى القــادة التـربوييـــن فــي 8- 
إقليــم جنــو  األردن، وهدفــت إلــى التعــرف علــى درجــة معرفــة القــادة التـربوييـــن بمفهــوم األداء املؤس�ســي املتميـــز، 
ومن ثم تطويـــر نموذ  تقويم األداء املؤس�سي املتميـــز في ضوء استجابة أولئك القادة في ضوء االتجاهات اإلدارية 
الحديثــة، وأظهــرت نتائجهــا: معرفــة القــادة التـربوييـــن بمفهــوم األداء املؤس�ســي املتميـــز بصــورة جيــدة وخاصــة فــي 

مجــال املــوارد البشــرية واملاديــة والتخطيــط االستـــراتيجي.

التميـــز 9-  نمــوذ   خــالل  مــن  البنــوك  أداء  تميـــز  مســتوى  قيــاس  إلــى  الدراســة  هدفــت   ،)Alrayes, 2006( دراســة 
املقتـــرح. وأظهــرت توصلــت أن نمــوذ  قيــاس مســتوى التميـــز فــي القطــاع البنكــي يتكــون مــن معاييـــر التميـــز التاليــة: 
ثقافــة وقيــم املنظمــة، القيــادة، إدارة العامليـــن، السياســات واالستـــراتيجية، العمليــات، نتائــج العامليـــن، نتائــج 
املتعامليـــن، نتائــج املجتمــع، النتائــج املؤسســية، والتميـــز فــي الخدمــة، وأيضــا إلــى وجــود عالقــات ارتبــاط بيـــن معاييـــر 

النمــوذ ، وأهميــة الثقافــة والقيــم والرؤيــة فــي تحقيــق تميـــز الخدمــة.

دراســة )Yasin,2006(، هدفــت الدراســة اســتخدام إجــراءات القيــادة االستـــراتيجية بواســطة عمــداء الكليــات فــي  10-
الجامعــات العامــة املاليـــزية واألمريكيــة مــا يحققونــه مــن نجــاح فــي منظماتهــم، وأظهــرت أهــم النتائــج التاليــة: أن 
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ــراتيجيات القيــادة، وهنــاك فــرق  نجــاح القــادة االستـراتيجييـــن يتوقــف علــى اســتخدامهم ملجموعــة أوســع مــن استـ
ــر بيـــن نجــاح القــادة االستـراتيجييـــن فــي الجامعــات الحكوميــة فــي ماليـــزيا وأمريكيــا. كبيـ

دراسة )Sisok et al., 2005( ، هدفت الدراسة ملعرفة أساليب القيادة االستـراتيجية وسلوكيات كبار املسئوليـن 11- 
التنفيذيـــن، وكان مــن أهــم نتائجهــا: إن أســاس وجوهــر القائــد املتميـــز قدرتــه علــى التصــور االستـــراتيجي لعناصــر 

املدخــالت التــي تقدمهــا البيئــة، وكيفيــة التكامــل واالنســجام الفنــي والفكــري للقائــد االستـــراتيجي.

التعليق على الدراسات السابقة:

الدراســات،  هــذه  حداثــة  إلــى  الباحثيـــن  توصــل  واألجنبيــة؛  العربيــة  الســابقة  للدراســات  الســابق  االســتعراض  بعــد 
وتوافــر  التنظيمــي،  االلتـــزام  مــن؛  بــكل  وعالقتهــا  وخصائصهــا،  االستـــراتيجية  القيــادة  توضيــح  أهميــة  علــى  ركــزت  حيــث 
متطلبــات القيــادة االستـــراتيجية، وأثـــرها علــى ثقــة املرؤوسيـــن فــي قادتهــم، وأيضــا عــن خصائــص القيــادة االستـــراتيجية فــي 
ــر نمــوذ  لتطبيقــات الجــودة  ــز املؤس�ســي، ودراســة آليــات تطويـ املؤسســات بشــكل عــام، وركــزت بعــض الدراســات علــى التميـ
والتميـــز املؤس�ســي، وتحديــد آراء قيــادات املؤسســات حــول أهــم معاييـــر التميـــز، وعالقتــه بمتغيـــرات ديموغرافيــة عــدة مثــل 
دراســة )العو�ســي، 2013(، ودراســة )Alrayes, 2006( التــي تناولــت التميـــز املؤس�ســي مــع متغيـــرات أخــرى: وركــزت علــى أن 
معرفــة أســاليب القيــادة االستـــراتيجية وســلوكيات كبــار املسئوليـــن التنفيذيـــن، كدراســة )Sisok et. al,2005(، و تناولــت 
دراســة )Yasin,2006(، اســتخدام إجــراءات القيــادة االستـــراتيجية بواســطة عمــداء الكليــات فــي الجامعــات العامــة املاليـــزية 
واألمريكيــة مــا يحققونــه مــن نجــاح فــي منظماتهــم، ودراســة )عــوض، 2014(، هدفــت الدراســة تحديــد متطلبــات بنــاء القيــادة 

االستـــراتيجية فــي املنظمــات الصناعيــة العامــة بليبيــا،

 .)2016 2017(، ودراســة )ســعيد، وكاطــع،  2018(، ودراســة )يوســف، وأحمــد،  وتناولــت دراســة كل مــن )الزهرانــي، 
التعــرف علــى درجــة توفــر أبعــاد املمارســة الفاعلــة لعمليــة اإلدارة االستـــراتيجية، وقــد اســتفاد الباحثيـــن مــن هــذه الدراســات 
التعــرف إلــى مجــاالت الدراســة ومتغيـــراتها واألســاليب اإلحصائيــة فــي تحليــل نتائجهــا، وكذلــك فــي بنــاء بنــود االســتبانة ومجاالتهــا 
وفقراتهــا، كمــا اســتفادا مــن النتائــج التــي خرجــت بهــا تلــك الدراســات، ومــن جانــب آخــر أفــاد الباحثيـــن فــي تصميــم االســتبانة 
الخاصــة الدراســة الحاليــة، وكذلــك فــي مجــال منهجيــة الدراســة وأســلوبها، فقــد أســهمت تلــك الدراســات فــي إثـــراء الدراســة 
الحاليــة بالخبـــرات الــواردة فيهــا. ولعــل أهــم مــا يميـــز هــذه الدراســة أنهــا اهتمــت بمعرفــة دور القيــادة االستـــراتيجية فــي البنــوك 
التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة، الــذي يعــد مــن القطاعــات الهامــة لكافــة شــرائح املجتمــع، حيــث لــم يتــم تناولــه بهــذه الصــورة 
القيــادة  دور  علــى  الضــوء  لتســليط  الحاليــة  الدراســة  جــاءت  هنــا  الباحثيـــن-ومن  علــم  حــد  الســابقة-على  الدراســات  فــي 

االستـــراتيجية بتنــاول مجموعــة مــن ممارســتها فــي تحقيــق التميـــز املؤس�ســي.

مشكلة الدراسة

يتضــح ممــا ســبق ومــن خــالل ســرد الدراســات الســابقة أهميــة القيــادة االستـــراتيجية كأســلو  إداري ناجــح، وكذلــك 
أهميــة ودور األداء املؤس�ســي فــي املؤسســات، لذلــك قــد تــم اختيــار قطــاع البنــوك كونــه مــن القطاعــات الحيويــة ملــا لــه دور 
. مــن هنــا ارتــأى الباحثــان 

ً
فاعــل فــي تنميــة املجتمعــات وتطورهــا. حيــث تنعكــس آثــار أدائــه علــى املجتمــع املحلــي والعامليـــن معــا

أن يتعرفــا علــى طبيعــة العالقــة بيـــن أبعــاد ممارســات القيــادة االستـــراتيجية واألداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة العاملــة فــي 
الضفــة الغربيــة، وبنــاًء علــى مــا ســبق تتحــدد مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل الرئيــس التالــي:
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أهداف الدراسة

 لهــذا 
ً
تهــدف هــذه الدراســة بشــكل رئي�ســي إلــى تحديــد دور القيــادة االستـــراتيجية فــي تعزيـــز األداء املؤس�ســي، وتحقيقــا

الهــدف تــم صياغــة األهــداف الفرعيــة التاليــة:

الكشف عن ممارسات اإلدارة العليا والوسطى للقيادة االستـراتيجية في البنوك التجارية في الضفة الغربية.1- 
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التعــرف علــى واقــع األداء املؤس�ســي التــي حددهــا البحــث مــن وجهــة نظــر اإلدارة العليــا والوســطى فــي البنــوك التجاريــة 2- 
فــي الضفــة الغربية.

معرفــة طبيعــة العالقــة بيـــن أبعــاد القيــادة االستـــراتيجية وتعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة 3- 
الغربيــة.

الكشــف عــن فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة تجــاه متغيـــرات الدراســة فــي البنــوك التجاريــة 4- 
 للمتغيـــرات الديموغرافيــة التاليــة )النــوع، العمــر، املؤهــل العلمــي، املســمى الوظيفــي، عــدد ســنوات الخدمــة(.

ً
تبعــا

أهمية الدراسة
تبـــرز األهميــة العلميــة لهــذه الدراســة مــن كونهــا تلقــي الضــوء علــى قضيــة مهمــة، حيــث تعتبـــر هــذه الدراســة مــن 1- 

أولــى الدراســات- فــي حــدود علــم الباحثيـــن- التــي ركــزت علــى دور القيــادة االستـــراتيجية فــي تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي 
البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة.

، للمؤسســات فــي العصــر 2- 
ً
تعتبـــر القيــادة االستـــراتيجية واألداء املؤس�ســي مــن املفاهيــم الضروريــة، والهامــة نســبيا

الحالــي، وخاصــة إذا مــا اســتخدم بشــكل ســليم وفعــال فــي املؤسســات الخدميــة.

 ألهميتهــا وقــد يكــون طــرح هــذا املوضــوع نقطــة انطــالق لدراســات 3- 
ً
إثـــراء املكتبــة العربيــة بمثــل هــذه الدراســة نظــرا

مســتقبلية فــي أماكــن ومجــاالت مختلفــة.

لفت أنظار اإلدارة العليا في البنوك التجارية في الضفة الغربية ألهمية القيادة االستـراتيجية في تعزيـز األداء املؤس�سي.4- 

يأمــل الباحثيـــن أن تســهم النتائــج التــي ســتحققها هــذه الدراســة وتوصياتهــا فــي تحقيــق املأمــول منهــا فــي تعزيـــز األداء 5- 
املؤس�ســي فــي البنــوك قيــد البحــث.

تكمن أهمية الدراسة بما ستقدمه خاصة في ظل محدودية الدراسات التي تناولت موضوع القيادة االستـراتيجية 6- 
وتعزيـز األداء املؤس�سي خاصة في املجتمع املحلي والعربي.

فرضيات الدراسة

 للمتغيـــرات 
ً
بناء على ما تناولته مقدمة ومشــكلة الدراســة يمكن تقريب مشــكلة الدراســة للواقع بصياغة الفرضيات تبعا

املســتقلة املتمثلــة فــي القيــادة االستـــراتيجية )التوجــه االستـــراتيجي، تطويـــر رأس املــال البشــري، تعزيـــز الثقافــة التنظيميــة، 
املمارسات األخالقية( واملتغيـــر التابع املتمثل في األداء املؤس�سي في ظل وجود املتغيـــرات الديموغرافية، قام الباحثيـــن بتحديد 

فرضيتيـــن رئيستيـــن لتحديــد العالقــة بيـــن محــاور القيــادة االستـــراتيجية واألداء املؤس�ســي وذلــك علــى النحــو التالــي:

الفرضية الرئيسة األولى

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن واقــع تطبيــق القيــادة االستـــراتيجية وبيـــن 
مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة.

ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن واقــع تطبيــق التوجــه االستـــراتيجي وبيـــن 1- 
مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة.

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن واقــع تطبيــق الثقافــة التنظيميــة وبيـــن 2- 
مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة.

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن واقــع تطبيــق رأس املــال البشــري وبيـــن 3- 
مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة.

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن واقــع تطبيــق املمارســات األخالقيــة وبيـــن 4- 
مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة.
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الفرضية الرئيسة الثانية

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( لواقــع تطبيــق القيــادة االستـــراتيجية علــى مســتوى 
تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة.

الفرضية الرئيسة الثالثة

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول واقــع تطبيــق 
للمتغيـــرات:  تعــزى  الغربيــة  الضفــة  فــي  التجاريــة  البنــوك  فــي  املؤس�ســي  تعزيـــز األداء  القيــادة االستـــراتيجية وحــول مســتوى 

)النــوع، العمــر، املؤهــل العلمــي، املســمى الوظيفــي، عــدد ســنوات الخدمــة(.

أنموذج متغيـرات الدراسة

تــم بنــاء مخطــط افتـــرا�سي للبحــث، والــذي يعكــس عالقــات   ملعالجــة مشــكلة البحــث وتحقيًقــا ألهدافهــا 
ً
 اســتكماال

ارتبــاط وتأثيـــر بيـــن متغيـــرات أبعــاد القيــادة االستـــراتيجية، واألداء املؤس�ســي 

كما هو موضح في الشكل التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــع ــر التـاب  المتغي

القيادة 
 االستراتيجية

األداء 
 المؤسسي

 التوجه االستراتيجي

تطوير رأس المال 
البشري

 تعزيز الثقافة التنظيمية

 الممارسات االخالقية

 ؟هــل يــوجــد تــأثيـــر

 ؟ هل يوجد ارتباط

األداء المؤسسي في 
 البنوك التجارية

المتغيرات 
 الديموغرافية

 

ــر   المستقلالمتغي

 

املصدر: من إعداد الباحثيـن بناء على الدراسات السابقة 
شكل رقم )1( متغيـرات الدراسة

حدود الدراسة

تم تحديد حدود الدراسة وفق اآلتي:

فــي البنــوك -  الحــدود املوضوعيــة: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى موضــوع دور القيــادة االستـــراتيجية لــدى املــدراء 
التنظيميــة،  الثقافــة  وتعزيـــز  البشــري،  املــال  رأس  وتطويـــر  االستـــراتيجي،  )التوجــه  الغربيــة  الضفــة  فــي  التجاريــة 
واملمارســات األخالقيــة(، وموضــوع األداء املؤس�ســي مــع التـركيـــز علــى معرفــة مقومــات ومعوقــات ممارســات القيــادة 

االستـــراتيجية فــي البنــوك محــل الدراســة
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الحــدود الزمانيــة: تــم تطبيــق هــذه الدراســة علــى موظفــي اإلدارة العليــا والوســطى فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة - 
الغربيــة خــالل ينايـــر/ فبـرايـــر مــن عــام .2018

الحــدود البشــرية: شــملت وحــدة املعاينــة املوظفيـــن العامليـــن فــي اإلدارة العليــا والوســطى فــي البنــوك التجاريــة فــي - 
الضفــة الغربيــة والــذي قــدر عددهــم بــــ )310( موظــف.

منهجية الدراسة
منهج الدراسة

موضــوع  الظاهــرة  وأبعــاد  لجوانــب  وأدق  أفضــل  فهــم  فــي  يفيــد  الــذي  التحليلــي،  الوصفــي  املنهــج  الدراســة  اعتمــدت 
كيفًيــا وكمًيــا.  عنهــا  ويعبـــر  دقيًقــا،  الدراســة، حيــث يصفهــا وصًفــا 

مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من )310( من املوظفيـن العامليـن في اإلدارة العليا والوسطى، في البنوك التجارية في الضفة الغربية.

عينة الدراسة

تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة بلغــت )155( فــرًدا مــن املوظفيـــن فــي البنــوك وزعــت عليهــم اســتبانة 
الدراســة وتــم استـــرداد )114(، وبنســبة )%73.6(.

أداة الدراسة

تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتتكون االستبانة من 
مجموعــة مــن املحــاور والفقــرات، تبيـــن درجــة املوافقــة )كبيـــرة جــًدا، 
كبيـــرة، متوســطة، قليلــة، قليلــة جــًدا(، وتــم تحديــد القيــم )5، 4، 3، 

2، 1( لتقابــل التقديـــرات الســابقة لــكل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة.

وقــد تــم حســا  درجــات املوافقــة بحســب مقيــاس خما�ســي 
التدريــج، كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول رقــم )1(.

صدق أداة الدراسة

وضعــت  مــا  تقيــس  األداة  أن  الدراســة،  أداة  بصــدق  ونعنــي 
لقياســه، وقــد تــم التأكــد مــن صــدق االســتبانة مــن خــالل الطــرق التاليــة:

الصــدق مــن وجهــة املحكميـــن: ولقــد تــم التعديــل بنــاء 1- 
علــى آراء املحكميـــن.

صدق االتساق الداخلي:2- 

تم حسا  صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت 
االرتباط ملحاور االستبانة، كما هو مبيـن في الجدول رقم )2(.

تتمتــع  االســتبانة  محــاور  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتبيـــن 
الدراســة. بأغــراض  وتفــي   ،

ً
إحصائيــا دالــة  ارتبــاط  بمعامــالت 

ثبات أداة الدراسة

 لو طبقت مرة أخرى على نفس املجموعة من األفراد، 
ً
ونعني بثبات أداة الدراسة، أن األداة تعطي نفس النتائج تقريبا
أي أن النتائج ال تتغيـر، وقد تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل:

جدول رقم )1( 
مقياس خما�سي التدريج

درجة
افقة املو

الوزن النسبياملتوسط الحسابي
إلىمنإلىمن

ً
أقل من 20.0036.00أقل من 1.001.80قليلة جدا

أقل من 36.0052.00أقل من 1.802.60قليلة

أقل من 52.0068.00أقل من 2.603.40متوسطة
أقل من 68.0084.00أقل من 3.404.20كبيـرة

ً
4.205.0084.00100.00كبيـرة جدا

جدول رقم )2( 
صدق االتساق الداخلي ملحاور االستبانة

معامل املحورم
االرتباط

قيمة
»Sig.«الداللة

دالة عند 0.6980.0000.01التوجه االستـراتيجي1
دالة عند 0.8210.0000.01الثقافة التنظيمية2
دالة عند 0.8600.0000.01رأس املال البشري3
دالة عند 0.7570.0000.01املمارسات األخالقية4
دالة عند 0.8820.0000.01القيادة االستـراتيجية5
دالة عند 0.9290.0000.01األداء املؤس�سي6
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استخدام معادلة ألفا كرونباخ

لقــد تــم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــالل حســا  معامــالت االرتبــاط ملحــاور االســتبانة باســتخدام معادلــة ألفــا 
كرونبــاخ، وبلغــت لالســتبانة ككل )0.959(.

األساليب اإلحصائية املستخدمة
ولإلجابــة علــى أســئلة الدراســة تــم اســتخدام الرزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS( )معامــل ارتبــاط بيـــروسون، 
 )One-Way ANOVA اختبار ،T-Test للعينة الواحدة، اختبار »T« معادلة ألفا كرونباخ، طريقة التجزئة النصفية، اختبار

فــي إجــراء التحليــالت اإلحصائيــة الالزمــة للدراســة. 

نتائج الدراسة
اقع تطبيق القيادة االستـراتيجية في البنوك التجارية في الضفة الغربية؟ نتائج السؤال األول: ما و

تـــم اإلجــــابــــة عــلــى هــــذا الـــســـؤال 
لــلــعــيــنــة   »T« اخـــــتـــــبـــــار  ـــدام  ــــخــ ــتـ ــ ـــاسـ بــ
الــواحــدة، كما هو مبيـن في الجداول 

التالية:

وقــد تبيـــن مــن الجــدول رقــم )3( 
أن:

ــيـــــق الـــــتـــــوجـــــه -  واقـــــــــــــــع تـــــطـــــبـــ
االســتـــــراتــيــجــي فــــي الــبــنــوك 
التجارية في الضفة الغربية 

جاء بوزن نسبي )80.456(، وهو بدرجة موافقة )كبيـرة(.

واقع تطبيق الثقافة التنظيمية في البنوك التجارية في الضفة الغربية جاء بوزن نسبي )74.561(، وهو بدرجة - 
موافقة )كبيـرة(.

واقــع تطبيق رأس املــال البشري في البنوك التجارية في الضفة الغربية جاء بــوزن نسبي )69.719(، وهو بدرجة - 
موافقة )كبيـرة(.

واقع تطبيق املمارسات األخالقية في البنوك التجارية في الضفة الغربية جاء بوزن نسبي )68.105(، وهو بدرجة - 
موافقة )كبيـرة(.

واقع تطبيق القيادة االستـراتيجية في البنوك التجارية في الضفة الغربية جاء بوزن نسبي )73.211(، وهو بدرجة - 
موافقة )كبيـرة(.

نتائج السؤال الثاني: ما مستوى تعزيـز األداء املؤس�سي في البنوك التجارية في الضفة الغربية؟

تم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار »T« للعينة الواحدة، كما هو مبيـن في الجدول التالي:

جدول رقم )4( 
تحليل فقرات محور األداء املؤس�سي

املتوسطالفقرةم
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
»T«

قيمة
»Sig.«

الوزن
درجةالتـرتيبالنسبي

افقة املو
كبيـرة جًدا4.2191.01112.8760.00084.3863يتم اتخاذ قرارات على مستوى البنك تساعد على تعزيـز األداء.1
كبيـرة جًدا4.2111.28610.0490.00084.2114تشجع القيادة االستـراتيجية تـرسيخ ثقافة تعزيـز األداء.2
كبيـرة جًدا4.2631.16011.6250.00085.2631يتم تصميم بـرامج للمكافآت والتقديـرات تتميـز باملرونة لتشجيع األفراد.3

جدول رقم )3( 
تحليل محاور القيادة االستـراتيجية

املتوسطاملحورم
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
»T«

قيمة
»Sig.«

الوزن
درجةالتـرتيبالنسبي

افقة املو
كبيـرة4.0230.67516.1890.00080.4561التوجه االستـراتيجي1
كبيـرة3.7280.61812.5830.00074.5612الثقافة التنظيمية2
كبيـرة3.4860.5998.6610.00069.7193رأس املال البشري3
كبيـرة3.4050.5068.5540.00068.1054املمارسات األخالقية4

كبيـرة3.6610.39817.7040.00073.211القيادة االستـراتيجية
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املتوسطالفقرةم
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
»T«

قيمة
»Sig.«

الوزن
درجةالتـرتيبالنسبي

افقة املو

تعمــل القيــادة االستـــراتيجية علــى تبســيط اإلجــراءات املعقــدة حتــى 4
كبيـرة4.0531.2548.9630.00081.0537يحصــل العامليـــن علــى مزيــد مــن الحريــة فــي صنــع القــرار. 

كبيـرة جًدا4.2631.12112.0270.00085.2631تقوم القيادة على تهيئة املناخ املناسب للوصول لألداء املميـز.5

بيـــن 6 األفــكار  لتبــادل  فعــال  نظــام  االستـــراتيجية  القيــادة  تصمــم 
األداء. فــي  زيــادة  إلحــداث  متوسطة3.1321.5660.8970.37162.63211العامليـــن 

إلــى 7 يــؤدي  شــأنه  مــن  تدريبــي  بـــرنامج  االستـــراتيجية  القيــادة  تضــع 
األداء. كبيـرة4.0611.4227.9680.00081.2286تحسيـــن 

التحســن 8 ملعرفــة  الحالــي  بــاألداء  الســابقة  التقاريـــر  مقارنــة  يتــم 
األداء. فــي  االنحــراف  أو  متوسطة3.0261.6050.1750.86160.52612الحاصــل 

كبيـرة3.4471.7352.7530.00768.94710يتم االكتشاف املبكر النحراف األداء من قبل القيادة االستـراتيجية. 9
كبيـرة3.5441.5863.6610.00070.8779تـربط القيادة االستـراتيجية مؤشرات األداء بخطط تنموية.10

تقــوم القيــادة االستـــراتيجية بدراســات اســتقصائية للحصــول علــى 11
كبيـرة4.1491.20610.1700.00082.9825مالحظــات املستفيديـــن حــول تقديــم الخدمــات.

كبيـرة3.5701.6023.8010.00071.4048تعلن القيادة االستـراتيجية عن الدوائر املتميـزة في أدائها ومكافآتها.12
كبيـرة3.8280.58515.1050.00076.564املحور ككل

وقد تبيـن من الجدول رقم )4( أن:

ــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة جــاء بــوزن نســبي )76.564(، وهــو بدرجــة -  مســتوى تعزيـ
موافقــة )كبيـــرة(.

ــز باملرونــة لتشــجيع األفــراد(، وفقــرة )5( -  أعلــى فقــرة رقــم )3( وهــي )يتــم تصميــم بـــرامج للمكافــآت والتقديـــرات تتميـ
وهــي )تقــوم القيــادة علــى تهيئــة املنــاخ املناســب للوصــول لــألداء املميـــز(، ولقــد جاءتــا بــوزن نســبي )85.263(، وهــي 

.)
ً
بدرجــة موافقــة )كبيـــرة جــدا

أدنــى فقــرة رقــم )8( وهــي )يتــم مقارنــة التقاريـــر الســابقة بــاألداء الحالــي ملعرفــة التحســن الحاصــل أو االنحــراف فــي - 
األداء(، ولقــد جــاءت بــوزن نســبي )60.526(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

اقع تطبيق القيادة االستـراتيجية وبيـن مستوى تعزيـز األداء  نتائج السؤال الثالث: ما هي طبيعة العالقة بيـن و
املؤس�سي في البنوك التجارية في الضفة الغربية؟

ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن واقــع تطبيــق القيــادة االستـــراتيجية وبيـــن 
مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة.

وتم التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق إيجاد معامالت االرتباط، كما هو في الجدول رقم )5( وتبين أن:

ـــــــــن الـــــتـــــوجـــــه -  ــيــــ مـــــــعـــــــامـــــــل االرتـــــــــــــبـــــــــــــاط بــــ
األداء املــؤســ�ســي  االســتـــــراتــيــجــي وبــيـــــن 
ــــذا يــــدل عــلــى وجـــود  ، وهـ

ً
دال إحـــصـــائـــيـــا

عـــنـــد  ــــة  ــيـ ــ ــائـ ــ إحـــــصـ داللـــــــــــة  ذات  ــــة  ــــالقــ عــ
واقــــع  بــيـــــن   )α≤0.05( داللــــــة  مـــســـتـــوى 
تــطــبــيــق الـــتـــوجـــه االســتـــــراتــيــجــي وبــيـــــن 
فــي  املــــؤســــ�ســــي  األداء  ــــــز  تـــعـــزيـ مـــســـتـــوى 

البنوك التجارية في الضفة الغربية.

ــــة -  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ مــــــعــــــامــــــل االرتــــــــــــبــــــــــــاط بـــــيـــــــــــن الـ
دال  املؤس�سي  األداء  وبيـن  التنظيمية 

جدول رقم )5( 
معامالت ارتباط بيـرسون بيـن القيادة االستـراتيجية وبيـن األداء املؤس�سي

معامل املحور
االرتباط

قيمة
»Sig.«

مستوى 
الداللة

دالة عند 0.6260.0000.01بيـن التوجه االستـراتيجي واألداء املؤس�سي
دالة عند 0.8810.0000.01بيـن الثقافة التنظيمية واألداء املؤس�سي

دالة عند 0.8550.0000.01بيـن رأس املال البشري وبيـن األداء املؤس�سي
دالة عند 0.7390.0000.01بيـن املمارسات األخالقية وبيـن األداء املؤس�سي
دالة عند 0.9440.0000.01العالقة بيـن القيادة االستـراتيجية واألداء املؤس�سي

املصدر: إعداد الباحثيـن باالعتماد على التحليل اإلحصائي ملتغيـرات البحث
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يــدل على وجـــود عــالقــة ذات داللـــة إحصائية عند مستوى داللـــة )α≤0.05( بيـن واقـــع تطبيق  ، وهـــذا 
ً
إحــصــائــيــا

الثقافة التنظيمية وبيـن مستوى تعزيـز األداء املؤس�سي في البنوك التجارية في الضفة الغربية.

معامل االرتباط بيـن رأس املال البشري وبيـن األداء املؤس�سي دال إحصائًيا، وهذا يدل على وجود عالقة ذات - 
داللــة إحصائية عند مستوى داللــة )α≤0.05( بيـن واقــع تطبيق رأس املــال البشري وبيـن مستوى تعزيـز األداء 

املؤس�سي في البنوك التجارية في الضفة الغربية.

معامل االرتباط بيـن املمارسات األخالقية وبيـن األداء املؤس�سي دال إحصائًيا، وهذا يدل على وجود عالقة ذات - 
داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≤0.05( بيـن واقع تطبيق املمارسات األخالقية وبيـن مستوى تعزيـز األداء 

املؤس�سي في البنوك التجارية في الضفة الغربية.

األداء املؤس�سي دال إحصائًيا، وهــذا يدل على وجــود عالقة -  القيادة االستـراتيجية وبيـن  معامل االرتباط بيـن 
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≤0.05( بيـن واقع تطبيق القيادة االستـراتيجية وبيـن مستوى تعزيـز 

األداء املؤس�سي في البنوك التجارية في الضفة الغربية.

نتائج السؤال الرابع: ما هو مقدار التغيـر في تعزيـز األداء املؤس�سي نتيجة التغيـر في أبعاد القيادة االستـراتيجية في 
البنوك التجارية في الضفة الغربية؟

ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال تــم صياغــة الفرضيــة الرئيســة 
التاليــة:

داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال 
مســتوى  علــى  االستـــراتيجية  القيــادة  تطبيــق  لواقــع   )α≤0.05(
تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة.

تــم التحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة باســتخدام تحليــل 
هــو  كمــا   ,  )Linear Regression Analysis( الخطــي  االنحــدار 

فــي جــدول )6(. وقــد تبيـــن مــن الجــدول رقــم )6( أن: مبيـــن 

معامــل التحديــد = )0.693(، ومعامــل التحديــد املعــدل - 
= )0.685(، أي أن مــا نســبته )68.50%( مــن التغيـــر فــي 

)مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي( يعــود للتغيـــر فــي املتغيـــرات املســتقلة ســابقة الذكــر فــي الجــدول، والنســبة املتبقيــة 
تعــود للتغيـــر فــي عوامــل أخــرى.

املمارســات -  البشــري،  املــال  رأس  التنظيميــة،  الثقافــة  الثابــت،  )املتغيـــر  هــي:  إحصائيــة  داللــة  ذات  املتغيـــرات 
املؤس�ســي. األداء  تعزيـــز  مســتوى  فــي  تؤثـــر  أنهــا  أي  األخالقيــة(، 

املتغيـرات ليست ذات داللة إحصائية هي: )التوجه االستـراتيجي(، أي أنها ال تؤثـر في مستوى تعزيـز األداء املؤس�سي.- 

 - *  0.340  + االستـــراتيجي(  )التوجــه   *  0.087  +  2.857  = املؤس�ســي  األداء  تعزيـــز  هــي: مســتوى  االنحــدار  معادلــة 
األخالقيــة(. )املمارســات   *  0.378  + البشــري(  املــال  )رأس   *  0.353  + التنظيميــة(  )الثقافــة 

اقع تطبيق القيادة االستـراتيجية وحول  نتائج السؤال الخامس: هل يوجد فروق بيـن استجابات أفراد العينة حول و
مستوى تعزيـز األداء املؤس�سي في البنوك التجارية في الضفة الغربية تعزى للمتغيـرات: )النوع، العمر، املؤهل العلمي، 

املسمى الوظيفي، عدد سنوات الخدمة(؟

ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول واقــع تطبيــق 
القيــادة االستـــراتيجية وحــول مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة تعــزى للمتغيـــرات: 

)النــوع، العمــر، واملؤهــل العلمــي، واملســمى الوظيفــي، وعــدد ســنوات الخدمــة(.

ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

جدول رقم )6( 
تحليل االنحدار الخطي

معامل املتغيـرات املستقلةم
االنحدار

قيمة
»T«

قيمة
»Sig.«الداللة

دالة2.8576.4200.000املتغيـر الثابت1
غيـر دالة0.0871.0430.299التوجه االستـراتيجي2
دالة0.3403.6800.000الثقافة التنظيمية3
دالة0.3533.7020.000رأس املال البشري4
دالة0.3783.0880.003املمارسات األخالقية5

معامل التحديد = )0.693( – معامل التحديد املعدل = )0.685(

* قيمة »T« الجدولية عند درجة حرية )115( ومستوى داللة )0.05( = )1.984(
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اقــع  1- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول و
تطبيــق القيــادة االستـــراتيجية وحــول مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة 

تعــزى ملتغيـــر النــوع.

وتــم التحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة عــن طريــق 
اختبــار T-Test, كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول رقــم )7(.

وقد تبيـن من الجدول رقم )7( أن: 

 - »T« قيمــة  مــن  أكبـــر  املحســوبة   »T« قيمــة 
الجدوليــة فــي محــور القيــادة االستـــراتيجية، 
داللــة  ذات  فــروق  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا 
 )α≤0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
واقــع  حــول  العينــة  أفــراد  اســتجابات  بيـــن 
البنــوك  فــي  االستـــراتيجية  القيــادة  تطبيــق 

)الذكــور(. ولصالــح  النــوع،  ملتغيـــر  تعــزى  الغربيــة  الضفــة  فــي  التجاريــة 

قيمــة »T« املحســوبة أكبـــر مــن قيمــة »T« الجدوليــة فــي محــور األداء املؤس�ســي، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات - 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي 

فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة تعــزى ملتغيـــر النــوع، ولصالــح )الذكــور(.

اقــع  2- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول و
تطبيــق القيــادة االستـــراتيجية وحــول مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة 

تعــزى ملتغيـــر العمــر.

هــذه  صحــة  مــن  التحقــق  وتــم 
 One-Way الفرضيــة عــن طريــق اختبــار
ANOVA، كمــا هــو مبيـــن فــي جــدول )8(.

وقد تبيـن من الجدول السابق أن: 

أكبـــر -  املحســوبة   »F« قيمــة 
فــي  الجدوليــة   »F« قيمــة  مــن 
محور القيادة االستـــراتيجية، 
وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق 
عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات 
 )α≤0.05( داللــة  مســتوى 
بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة 
القيــادة  تطبيــق  واقــع  حــول 

االستـــراتيجية فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة تعــزى ملتغيـــر العمــر، ولصالــح الذيـــن أعمارهــم )مــن 40-أقــل 
.)50 مــن 

قيمــة »F« املحســوبة أكبـــر مــن قيمــة »F« الجدوليــة فــي محــور األداء املؤس�ســي، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات - 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي 
فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة تعــزى ملتغيـــر العمــر، ولصالــح الذيـــن أعمارهــم )مــن 31-أقــل مــن 40 عــام(.

اقــع  3- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول و
تطبيــق القيــادة االستـــراتيجية وحــول مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة 

تعــزى ملتغيـــر املؤهــل العلمــي.

جدول رقم )7( 
الفروقات بالنسبة ملتغيـر النوع

املتوسطالعددالنوعاملحور
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
»T«

قيمة
»Sig.«الداللة

القيادة 
االستـراتيجية

613.7430.290ذكر
دالة2.4360.016

533.5650.480أنثى

األداء 
املؤس�سي

614.0480.451ذكر
دالة4.6770.000

533.5750.623أنثى

* قيمة »T« الجدولية عند درجة حرية )114( ومستوى داللة )0.05( = )1.984(

جدول رقم )8( 
الفروقات بالنسبة ملتغيـر العمر

املتوسطالعددالعمراملحور
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
»F«

قيمة
»Sig.«

مستوى
الداللة

القيادة 
االستـراتيجية

203.4830.503أقل من 30 عام

دالة2.7090.049
333.6180.330من 30-أقل من 40 عام
393.7770.378من 40-أقل من 50

50223.6800.376 عام فأكثـر

األداء 
املؤس�سي

203.4420.602أقل من 30 عام

دالة4.5490.005
334.0200.565من 30-أقل من 40 عام
393.8700.621من 40-أقل من 50

50223.8180.359 عام فأكثـر
* قيمة »F« الجدولية عند درجة حرية )3, 112( وعند مستوى داللة )0.05( = )2.70(
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وتــم التحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة 
عــن طريــق اختبــار One-Way ANOVA، كمــا 

هــو مبيـــن فــي الجــدول رقــم )9(.

وقد تبيـن من الجدول رقم )9( أن: 

قيمــة »F« املحســوبة أقــل مــن قيمــة - 
القيــادة  محــور  فــي  الجدوليــة   »F«
االستـــراتيجية، وهــذا يــدل علــى عــدم 
إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود 
عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن 
اســتجابات أفــراد العينــة حــول واقــع 
فــي  االستـــراتيجية  القيــادة  تطبيــق 

العلمــي. املؤهــل  ملتغيـــر  تعــزى  الغربيــة  الضفــة  فــي  التجاريــة  البنــوك 

قيمــة »F« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »F« الجدوليــة فــي محــور األداء املؤس�ســي، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق - 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول مســتوى تعزيـــز األداء 

املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة تعــزى ملتغيـــر املؤهــل العلمــي.

اقــع  4- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول و
تطبيــق القيــادة االستـــراتيجية وحــول مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة 

تعــزى ملتغيـــر املســمى الوظيفــي.

الفرضيــة  هــذه  صحــة  مــن  التحقــق  وتــم 
عــن طريــق اختبــار One-Way ANOVA، كمــا هــو 

:)10( رقــم  الجــدول  فــي  مبيـــن 

وقد تبيـن من الجدول رقم )10( أن: 

قيمــة -  مــن  أقــل  املحســوبة   »F« قيمــة 
القيــادة  محــور  فــي  الجدوليــة   »F«
عــدم  علــى  يــدل  وهــذا  االستـــراتيجية، 
إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود 
بيـــن   )α≤0.05( داللــة  مســتوى  عنــد 
واقــع  حــول  العينــة  أفــراد  اســتجابات 

الوظيفــي. املســتوى  ملتغيـــر  تعــزى  الغربيــة  الضفــة  فــي  التجاريــة  البنــوك  فــي  االستـــراتيجية  القيــادة  تطبيــق 

قيمــة »F« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »F« الجدوليــة فــي محــور األداء املؤس�ســي، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق - 
األداء  ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول مســتوى تعزيـــز 

املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة تعــزى ملتغيـــر املســتوى الوظيفــي.

اقــع  5- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول و
تطبيــق القيــادة االستـــراتيجية وحــول مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة 

تعــزى ملتغيـــر عــدد ســنوات الخدمــة.

وتم التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار One-Way ANOVA، كما هو مبيـن في الجدول رقم )11(.

وقد تبيـن من الجدول رقم )11( أن: 

يــدل علــى عــدم وجــود -  فــي محــور القيــادة االستـــراتيجية، وهــذا  أقــل مــن قيمــة »F« الجدوليــة  قيمــة »F« املحســوبة 

جدول رقم )9( 
الفروقات بالنسبة ملتغيـر املؤهل العلمي 

املؤهل املحور
املتوسطالعددالعلمي

الحسابي
االنحراف
املعياري

قيمة
»F«

قيمة
»Sig.«

مستوى
الداللة

القيادة 
االستـراتيجية

433.6720.450دبلوم فأقل
غيـر 0.5720.566

دالة 623.6350.386بكالوريوس
93.7830.132دراسات عليا

األداء 
املؤس�سي

433.7380.678دبلوم فأقل
غيـر 1.4890.230

دالة 623.8520.536بكالوريوس
94.0930.332دراسات عليا

* قيمة »F« الجدولية عند درجة حرية )2, 113( وعند مستوى داللة )0.05( = )3.090(

جدول رقم )10( 
الفروقات بالنسبة ملتغيـر املسمى الوظيفي

املسمى املحور
املتوسطالعددالوظيفي

الحسابي
االنحراف
املعياري

قيمة
»F«

قيمة
»Sig.«

مستوى
الداللة

القيادة 
االستـراتيجية

153.7570.373مديـر
غيـر 0.6020.549

دالة 303.6180.469مديـر إدارة
693.6580.372رئيس قسم

األداء 
املؤس�سي

153.9670.670مديـر
غيـر 1.1720.314

دالة 303.7030.564مديـر إدارة
693.8530.574رئيس قسم

* قيمة »F« الجدولية عند درجة حرية )2, 113( وعند مستوى داللة )0.05( = )3.090(
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إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق 
 )α≤0.05( داللــة  مســتوى  عنــد 
العينــة  أفــراد  اســتجابات  بيـــن 
القيــادة  تطبيــق  واقــع  حــول 
االستـراتيجية في البنوك التجارية 
تعــزى ملتغيـــر  الغربيــة  فــي الضفــة 

الخدمــة. ســنوات  عــدد 

مــن -  أكبـــر  املحســوبة   »F« قيمــة 
محــور  فــي  الجدوليــة   »F« قيمــة 
يــدل  وهــذا  املؤس�ســي،  األداء 
داللــة  ذات  فــروق  وجــود  علــى 

إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيـــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي 
البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة تعــزى ملتغيـــر عــدد ســنوات الخدمــة، ولصالــح الذيـــن عــدد ســنوات خدمتهــم 

فأكثـــر(. ســنة   20(

نتائج وتوصيات البحث:
مناقشة النتائج

جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف علــى دور أبعــاد القيــادة االستـــراتيجية فــي تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي 
الضفــة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العامليـــن مــن اإلدارة العليــا والوســطى، وقــد توصلــت إلــى نتائــج عــدة منهــا:

تبيـــن أن درجــة توافــر أبعــاد تطبيــق القيــادة االستـــراتيجية فــي البنــوك مــن وجهــة نظــر اإلدارة العليــا والوســطى جــاءت 1- 
بــوزن نســبي )73.211(, وبدرجــة موافقــة )كبيـــرة(، وأن بعــد واقــع تطبيــق التوجــه االستـــراتيجي جــاء بــوزن نســبي 
)80.456(, تــاله- فــي ذلــك- بعــد واقــع تطبيــق الثقافــة التنظيميــة، ومــن ثــم بعــد واقــع رأس املــال البشــري، وأخيـــًرا 
البنــوك نحــو  لــدى إدارات هــذه  يــدل علــى وجــود اهتمــام وتوجــه  بعــد واقــع تطبيــق املمارســات األخالقيــة، وهــذا 
تطبيــق ممارســات القيــادة االستـــراتيجية، وحرصهــم علــى توظيفهــا فــي إدارة أعمــال البنــوك بصفتهــا مــن املداخــل 
ذات األهميــة ملســاهمتها فــي تقديــم أفضــل الخدمــات للمستفيديـــن، ومواكبــة التطــورات، واملســتجدات التــي تحيــط 

بالبيئــة الداخليــة والخارجيــة. 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )الزهرانــي، 2018( التــي بينــت أن القيــادة االستـــراتيجية تمــارس    
بدرجــة عاليــة، واتفقــت كذلــك مــع دراســة )يوســف، وأحمــد، 2017(. التــي أظهــرت وجــود عالقــة ارتبــاط معنــوي بيـــن 
املتغيـــر املســتقل املتمثــل بالقيــادة االستـــراتيجية واملتغيـــر املعتمــد املتمثــل بالقــدرات االستـــراتيجية، ووجــود تأثيـــر 
معنــوي للقيــادة االستـــراتيجية فــي القــدرات االستـــراتيجية، واتفقــت مــع دراســة )Sisok et al., 2005( ، التــي بينــت 
إن أســاس وجوهــر القائــد املتميـــز قدرتــه علــى التصــور االستـــراتيجي لعناصــر املدخــالت التــي تقدمهــا البيئــة، وكيفيــة 
التكامل واالنسجام الفني والفكري للقائد االستـــراتيجي. في حيـــن اختلفت مع دراسة )Yasin, 2006(، التي كشفت 

أن نجــاح القــادة االستـراتيجييـــن يتوقــف علــى اســتخدامهم ملجموعــة أوســع مــن استـــراتيجيات القيــادة.

ظهــر مســتوى تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة جــاء بــوزن نســبي )76.564(، وهــو 2- 
بدرجة موافقة )كبيـــرة(. حيث تبيـــن أنه يتم تصميم بـــرامج للمكافآت والتقديـــرات تتميـــز باملرونة لتشجيع األفراد، 
وكذلــك بقيــام القيــادة علــى تهيئــة املنــاخ املناســب للوصــول لــألداء املميـــز، وقــد جــاءت بــوزن نســبي )85.263(، وهــي 

بدرجــة موافقــة )كبيـــرة جــًدا(.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )سالم، 2017(، التي أسفرت نتائجها على أن اإلبداع القيادي له تأثيـر معنوي على التميـز   
املؤس�ســي مــن وجهــة نظــر أعضــاء اإلدارة العليــا والعامليـــن باملصــارف قيــد البحــث العامــة والخاصــة، واختلفــت مــع 
دراســة )العو�سي، 2013( التي بينت إن من أهم أســبا  وجود فجوة في املؤسســات الحكومية بيـــن ما هو مفروض 

جدول رقم )11( 
الفروقات بالنسبة ملتغيـر عدد سنوات الخدمة

عدد سنوات املحور
املتوسطالعددالخدمة

الحسابي
االنحراف
املعياري

قيمة
»F«

قيمة
»Sig.«

مستوى
الداللة

القيادة 
االستـراتيجية

383.6200.403أقل من 10 سنوات
غيـر 1.0570.351

دالة 10443.6330.423-أقل من 20 سنة
20323.7470.353 سنة فأكثـر

األداء 
املؤس�سي

383.9140.539أقل من 10 سنوات
دالة13.1340.000 10443.5270.559-أقل من 20 سنة

20324.1410.480 سنة فأكثـر

* قيمة »F« الجدولية عند درجة حرية )2, 113( وعند مستوى داللة )0.05( = )3.090(
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ــز وبيـــن مــا هــو مطبــق هــو عــدم مثابـــرة وقناعــة القيــادات العليــا للمؤسســات  ــر الجــودة والتميـ أن يطبــق مــن معاييـ
الحكوميــة ألهميــة نشــر ثقافــة الجــودة فــي مؤسســاتهم.

تبيـــن وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( لــكل بعــد مــن أبعــاد القيــادة االستـــراتيجية 3- 
)التوجــه االستـــراتيجي، والثقافــة التنظيميــة، ورأس املــال البشــري، واملمارســات األخالقيــة( وبيـــن مســتوى األداء 
املؤس�ســي مــن وجهــة نظــر اإلدارة العليــا والوســطى فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة، وهــذا فيــه تأكيــد علــى 
أهميــة الــدور الــذي تلعبــه القيــادة االستـــراتيجية فــي البنــوك لضمــان تحقيــق األداء املؤس�ســي الــذي مــن شــأنه تقديــم 

جــودة خدمــات للمستفيديـــن.

 )Sisok et al., 2005( ودراســة ،)وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )يوســف، وأحمــد، 2017(. ودراســة )الزهرانــي، 2018   
التــي تؤكــد علــى الــدور الهــام التــي تمارســه القيــادة االستـــراتيجية فــي مختلــف املنظمــات، ودراســة )ســعيد، وكاطــع، 2016(. 
ودراســة )ســلمان، والناصــري، 2016(. التــي كان مــن أهــم نتائجهــا أن جميــع عالقــات االرتبــاط والتأثيـــر ملمارســات القيــادة 

االستـــراتيجية فــي الريــادة فــي الشــركة محــل الدراســة.

تبيـــن أن ما نسبته )68.50%( من التغيـــر في )مستوى تعزيـــز األداء املؤس�سي( يعود للتغيـــر في املتغيـــرات املستقلة، 4- 
والنســبة املتبقيــة )31.50%( تعــود للتغيـــر فــي عوامــل أخــرى، وأن املتغيـــرات ذات داللــة إحصائيــة هــي: )املتغيـــر 
الثابــت، الثقافــة التنظيميــة، رأس املــال البشــري، املمارســات األخالقيــة(، أي أنهــا تؤثـــر فــي مســتوى تعزيـــز األداء 
املؤس�ســي، وكذلــك املتغيـــرات ليســت ذات داللــة إحصائيــة هــي: )التوجــه االستـــراتيجي(، أي ال أنهــا تؤثـــر فــي مســتوى 

تعزيـــز األداء املؤس�ســي.

تبيـــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( حــول محــور القيــادة االستـــراتيجية ومحــور 5- 
األداء املؤس�ســي فــي البنــوك التجاريــة فــي الضفــة الغربيــة تعــزى ملتغيـــرات: )النــوع، العمــر، عــدد ســنوات الخدمــة(، 
 للمؤهــل العلمــي، واملســتوى الوظيفــي.

ً
باســتثناء عــدم وجــود فــروق تجــاه القيــادة االستـــراتيجية واألداء املؤس�ســي تبعــا

االستنتاجات والتوصيات والدراسات املستقبلية

فيهــا،  املســتخدمة  واملفاهيــم  املصطلحــات  منهــا  محــددات  عــدة  فــي  النظــر  بعــد  الدراســة  هــذه  نتائــج  تعميــم  يمكــن 
وتعريفاتهــا التــي أفصــح عنهــا الباحثيـــن فــي متــن البحــث، إضافــة إلــى اإلجــراءات التــي تــم اتباعهــا فــي هــذا البحــث كطريقــة اختيــار 
مفرداتهــا )طريقــة اختيــار العينــة(، ودرجــة تمثيلهــا ملجتمــع البحــث املقصــود، إضافــة إلــى األدوات التــي وظفــت فــي عمليــة جمــع 
فــي األســاليب اإلحصائيــة التــي وظفهــا  البيانــات، وإجــراءات تطويـــرها، ودرجــات صدقهــا وثباتهــا، ناهيــك عــن أهميــة النظــر 

الباحثيـــن لتحليــل البيانــات، وقــوة ودقــة االختبــارات اإلحصائيــة التــي اســتخدمت.

ويمكن تلخيص أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحثيـن باآلتي:

تهتم البنوك التجارية في الضفة الغربية بتوظيف أبعاد ممارســات القيادة االستـــراتيجية، إضافة إلى تعزيـــز األداء 1- 
املؤس�ســي مــن أجــل التميـــز، النمــو، البقــاء، االســتمرارية، ومراكبــة املســتجدات والتطــورات فــي هــذا املجــال.

هناك تـرابط وثيق وتكامل بيـن مفهومي القيادة االستـراتيجية واألداء املؤس�سي في بناء البنوك، وأن كل منهما يلزم 2- 
األخــر إلحــداث التطــور املنشــود فــي هــذه البنوك.

 فــي ضمــان جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا للمستفيديـــن، 3- 
ً
 هامــا

ً
تلعــب ممارســات القيــادة االستـــراتيجية فــي البنــوك دورا

مســاحة  وتوفيـــر  األداء،  فــي  التميـــز  تشــجيع  علــى  املختلفــة  بأبعادهــا  التدريــب  االستـــراتيجية  القيــادة  تدفــع  كمــا 
للمشــاركة فــي األفــكار إلنتــا  معــارف جديــدة وتوظيفهــا فــي العمــل.

كما يمكن للباحثيـن في ضوء االستنتاجات السابقة تقديم عدة توصيات هي:

ضــرورة اهتمــام البنــوك فــي ممارســات القيــادة االستـــراتيجية بــكل أبعادهــا لدورهــا الهــام فــي تطويـــر وتنظيــم إجــراءات 1- 
العمــل، واالســتثمار فــي العنصــر البشــري الكتســا  املعــارف.

 إلــى ضمــان 2- 
ً
تعزيـــز وتطويـــر السياســات واإلجــراءات التنظيميــة املتعلقــة بتطويـــر جــودة الخدمــات فــي البنــوك وصــوال

تقديــم األفضــل.
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أن تســعى البنــوك جاهــدة إلــى توظيــف نظــم إداريــة حديثــة تواكــب متطلبــات العصــر، واالهتمــام بجميــع اإلجــراءات 3- 
التــي تحقــق للبنــوك األداء املؤس�ســي املتميـــز.

أن تتجــه البنــوك إلــى االســتثمار فــي املجــاالت التــي أفرزتهــا العوملــة، والثــورة املعرفيــة والتكنولوجيــة كبديــل، وليــس 4- 
كتجريــب للمجــاالت التقليديــة.

إضافــة إلــى التوصيــات الســابقة يقــدم الباحثيـــن عــدد مــن الدراســات املســتقبلية التــي يمكــن إجراؤهــا لتســهم فــي زيــادة 
تبيــان العالقــة بيـــن ممارســات القيــادة االستـــراتيجية واألداء املؤس�ســي، وتأثيـــر ممارســات القيــادة االستـــراتيجية فــي تحقيــق 

األداء املؤس�ســي وهــي:

إجــراء دراســة تتعلــق بآليــات وطــرق توجيــه ممارســات القيــادة االستـــراتيجية فــي تحقيــق تعزيـــز األداء املؤس�ســي فــي 1- 
املنظمــات املختلفــة.

إجــراء دراســة لفحــص تأثيـــر ممارســات القيــادة االستـــراتيجية بــاألدوات التكنولوجيــة والوســائل اإللكتـــرونية فــي 2- 
األداء املؤس�ســي بمــا فيهــا البنــوك.

شكر وتقديـر: يتقدم الباحثيـن بالشكر واالمتنان إلى جامعة فلسطيـن التقنية – خضوري، لدعمها املستمر والدائم 
للبحث العلمي والباحثيـن وتمويل نشر هذا البحث .
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 ABSTRACT

The aim of this study is to identify the reality of applying strategic leadership practices, to examine the 
ability of commercial banks in the West Bank in achieving institutional performance, and to identify the 
nature of the relationship to strategic leadership practices that represented by )strategic orientation, orga-
nizational culture, human capital, ethical practices( in achieving Institutional performance . In addition to 
test the change in the dependent variable )institutional performance( as a result of the change in strategic 
leadership practices. This was tested by the study hypotheses. The study tool was prepared and distributed 
to the sample of )114( commercial banks operating in the West Bank.

This study reported several results: the percentage of performance of strategic leadership practices 
was high )73.211%(, while the field of institutional performance achieved )76.564%(. The results also re-
ported a high )68.50%( positive correlation between strategic leadership practices and institutional perfor-
mance. There were statistically significant differences at the level of )α≤0.05(between strategic leadership 
and institutional performance in commercial banks operating in the West Bank due to variables )gender, 
age, number of years of service(, on the other hand, the results showed that there are no differences in stra-
tegic leadership and performance according to the academic qualifications and the level of career.

Keywords: Strategic Leadership, Institutional Performance, Commercial Banks - Palestine


