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عرض كتاب: القيادة اإلسرتاتيجية ودورها يف تطوير 
الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية

 تأليف : د.صالح بن سعد املربع)*(
مراجعة : د.حممد فضل عبدالعزيز املراد)**(     

صدر

)*( عضو اهليئة العلمية بكلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
)**(  رئيس قسم النرش بمركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

هذا الكتاب عن مركز الدراس�ات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم 
األمنية ضمن سلس�لة إص�دارات اجلامعة برقم )555( وقد اش�تمل عىل 

)447( صفحة من القطع املتوسط.
ج�اء موض�وع الدراس�ة لتوضي�ح دور القي�ادة اإلس�راتيجية يف تطوي�ر الثقاف�ة 
التنظيمي�ة واملردود اإلجيايب إلجي�اد وهتيئة تلك القيادة يف األجه�زة األمنية بصفة عامة، 
واملديري�ة العامة للج�وازات واملديرية العام�ة للدفاع املدين بصفة خاص�ة ، وما يرتب 
عىل ذلك من إعداد كوادر قيادية إس�راتيجية تس�هم يف تطوير الثقافة التنظيمية يف تلك 
األجه�زة ، حيث ال يقت�ر دورها عىل تنمية وتطوير أس�اليب وإس�راتيجيات العمل 
املعتم�دة ع�ىل التدري�ب واإلع�داد وزيادة املس�توى للعاملني ، واس�تخدام األس�اليب 
اإلداري�ة الالزمة لتطوي�ر األداء يف املنظامت كالتطوير التنظيمي وإدارة اجلودة الش�املة 
والتمك�ني والتعلي�م التعلم التنظيمي  كأس�اليب تدعم تطوي�ر األداء داخل املنظامت ، 
ب�ل يمتد ليش�مل تطوير الثقاف�ة التنظيمية لتواكب العملي�ات التطويرية يف منظامهتا ، ما 
يس�اعد ع�ىل بناء ثقافة  تنظيمي�ة داعمة للتغيري والتحديث ، وينعك�س ذلك بدوره عىل 
فاعلية األداء وتوجيه أنامط الس�لوك التنظيمي ل�دى العاملني بام خيدم أهداف املنظامت 
وتوجهاهت�ا مع األخ�ذ بعني االعتبار العوامل االجتامعية والبيئ�ة املحلية كعوامل تدعم 
تكوين ثقافة تنظيمية مرنة ومتميزة تساعد عىل إنجاز العمل بالشكل األمثل وفق معايري 

وقيم وأهداف اجلامعة.



املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد 29 ـ العدد 58

410411

اشتمل الكتاب عىل مخسة فصول جاءت عىل الشكل التايل:

الفص�ل األول : جاء مدخال للدراس�ة وضح فيه الكاتب املش�كلة والتس�اؤالت 
واألهداف واألمهية واملفاهيم.

الفصل الثاين: اش�تمل عىل اإلطار النظري والدراس�ات الس�ابقة، حيث جاء فيه 
ال�كالم عن القي�ادة اإلس�راتيجية، فعرف القي�ادة بأهن�ا: توجيه القائد جله�ود اجلامعة 

بغرض حتقيق أهداف املنظمة.

أم�ا القيادة اإلس�راتيجية فه�ي: عبارة عن تفاع�ل بني القادة واملرؤوس�ني يؤدي 
إىل رفع التحفيز والنضج إىل أعىل املس�تويات ، وجتاوز املصالح الش�خصية إىل املصلحة 

العامة.

ث�م انتقل الكاتب إىل أمهية القيادة اإلس�راتيجية فذكر أن أمهيتها تكمن يف دورها 
التوفيقي بني حاجات األطراف املختلفة ، فهي تسعى إلرضاء مجيع األطراف ولو كانت 
رغباهتم متعارضة ، حيث حترص القيادة اإلسراتيجية عىل حتقيق التوازن اإلسراتيجي 

للتطلعات أو احلاجات املتقاطعة.

ك�ام أن للقي�ادة اإلس�راتيجية أمهية خاصة يف رس�م مالم�ح الثقاف�ة التنظيمية يف 
املنظمة بجانب العوامل واملتغريات األخرى ، حيث إن القائد اإلس�راتيجي قد يس�هم 
يف ذل�ك من خ�الل الطريقة التي يعتمده�ا يف قيادة املنظمة وأس�لوبه اإلداري وطريقته 
يف تصمي�م اهلياكل التنظيمية، وتفويض الس�لطات  وتقس�يم وتوزي�ع املهام ، مايؤثر يف 

القواعد السلوكية الثقافية والقيم التي تنشأ داخل املنظمة.

ثم انتقل للكالم عن أنامط القيادة اإلسراتيجية فذكر نمط القيادة املشاركة ونمط 
القيادة التحويلية ونمط القيادة التنفيذية ، ثم عقد مقارنة بني هذه األنامط الثالثة.

ث�م تكل�م عن خصائ�ص القادة اإلس�راتيجيني ومهامه�م ، وع�ن عوامل نجاح 
القي�ادة اإلس�راتيجية ، ثم بس�ط لنا العنارص املمي�زة للقائد اإلس�راتيجي والفرق بني 

القيادة التقليدية والقيادة اإلسراتيجية.

بعد ذلك وضح متطلبات إعداد وتنمية القيادة اإلسراتيجية واملعوقات التي تواجهها.
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وهب�ذا يكون ق�د انتهى من الكالم عن القيادة اإلس�راتيجية، حي�ث انتقل بعدها 
للحدي�ث عن الثقافة التنظيمية، حيث ذكر مفهومها بأنه الفلس�فات واإلس�راتيجيات 
والقيم واملسلامت واملعتقدات واالجتاهات واملعايري التي تربط املنظمة ويشرك فيها كل 

العاملني هبا.

ثم حتدث عن مصادر الثقافة التنظيمية وخصائصها وأنواعها ومكوناهتا ، ومراحل 
تطورها، ومستوياهتا.

وبعدها تكلم عن القيم التنظيمية فذكر مفهومها وتطورها وأنواعها وتغريها، كل 
ذلك بأسلوب رفيع ونسق بديع.

ث�م عرج عىل وظائ�ف الثقافة التنظيمي�ة ونظرياهتا وأس�اليب تغيريها ومتطلبات 
تطويرها ، حيث ذكر سبعة  عرش متطلبًا اعتربها هي األهم.

ث�م تن�اول العوامل املؤث�رة يف الثقاف�ة التنظيمي�ة ، ثم الثقاف�ة التنظيمي�ة والقيادة 
اإلس�راتيجية والعالق�ة بينهام، ث�م ختم الكاتب كالمه باحلديث عن نظرة اإلس�الم إىل 

العالقة بني القيادة اإلسراتيجية والثقافة التنظيمية فأجاد وأفاد يف ذلك كثريًا .

ثم جاء دور الدراسات السابقة فذكر منها مخس عرشة دراسة باللغة العربية ومثلها 
باللغة اإلنجليزية ، ذيلها بتعقيبات مهمة تتميز بالدقة واألمانة والنقد البناء.

وبعده�ا خت�م الفصل الثاين بذك�ر نبذة عن املديري�ة العامة للج�وازات واملديرية 
العامة للدفاع املدين.

انتقل الكاتب بعد ذلك للفصل الثالث )اإلطار املنهجي للدراسة( حيث استخدم 
املنه�ج الوصف�ي التحلي�ي املقارن ال�ذي يعتمد عىل دراس�ة الظاهرة كام ه�ي يف الواقع 
بوصفه�ا وصف�ا دقيقا ، والتعب�ري عنها كام وكيفا ، حيث يصف التعب�ري الكيفي الظاهرة 
ويوض�ح خصائصها ، بينام يعط�ي التعبري الكمي وصفا رقميا يوضح مقدار الظاهرة أو 

حجمها ، ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى.

وال يتوق�ف املنه�ج عن�د هذا احلد ب�ل يمتد ليش�مل التحلي�ل والربط والتفس�ري 
للوصول اىل استنتاجات يبنى عليها التصور املقرح.
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هذا وقد اس�تعان الباح�ث باملدخل الوثائقي القائم عىل مج�ع وحتليل ما كتب عن 
املوضوع من مؤلفات وأبحاث ودراسات متخصصة لبناء اخللفية النظرية للدراسة.
ثم تكلم عن حدود الدراسة وجماالهتا املكانية والبرشية والزمنية واملوضوعية.

وبعده�ا وصل إىل احلديث عن جمتمع الدراس�ة حيث عرف�ه بأنه : »مجيع مفردات 
الظاهرة التي يدرس�ها الباحث« ويتش�كل من الضباط العامل�ني يف املديرية العامة لكل 
من اجلوازات والدفاع املدين بمدينة الرياض من رتبة نقيب حتى رتبة عقيد ، حيث بلغ 

عددهم اإلمجايل )786( ضابطا.
ونظرا ملحدودية حجم جمتمع الدراس�ة ، ولرغب�ة الباحث يف اخلروج بنتائج ختدم 
موض�وع الدراس�ة قدر املس�تطاع، فقد قام الباح�ث بأخذ أكرب عينة عش�وائية ممكنة من 
جمتمع الدراسة لضامن توافر بعض اخلربات العملية لدى مفردات جمتمع الدراسة حيث 
ت�م توزيع االس�تبانة عليهم واس�رجاعها بطريق�ة مبارشة من قبل الباح�ث، حيث بلغ 
عدد االس�تبانات املس�ردة )565( استبانة ، منها مخس اس�تبانات غري صاحلة للتحليل 
اإلحصائ�ي وبذل�ك أصبح عدد االس�تبانات الصاحل�ة للتحليل )560( اس�تبانة وهذا 
يمث�ل م�ا نس�بته )227( باملائ�ة من حج�م العين�ة إذا تم حتدي�ده باس�تخدام املعادالت 

اإلحصائية حسب مدخل رابطة الربية األمريكية.
ث�م انتقل الباحث للكالم عن أداة الدراس�ة وإجراءاهتا، فذك�ر أنه تم مجع بيانات 

هذه الدراسة باستخدام :
أ � البيانات املكتبية : التي تعتمد عىل الكتب العلمية ، والبحوث والدراسات املنشورة 
يف الدوريات العلمية املحكمة ، والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة.
ب � البيانات امليدانية : التي تم مجعها عن طريق االستبانة خلدمة أغراض الدراسة، 
وق�د قام الباحث بإعداد أداة هذه الدراس�ة )االس�تبانة( وإخضاعها لألس�س 

العلمية يف البناء واختيارات الصدق والثبات وفق املراحل التالية:
املرحلة األوىل: بناء أداة الدراسة.

املرحل�ة الثاني�ة: اختب�ار الصدق ) ص�دق املحكمني، ص�دق العنارص،  ص�دق ارتباط 
العبارات باألبعاد(.
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املرحلة الثالثة: تقدير الثبات باستخدام معامل االتساق الداخي ل كرونباخ

ث�م خت�م الباح�ث الفص�ل الثالث باحلدي�ث ع�ن أس�اليب املعاجل�ة اإلحصائية 
للبيانات.

بع�د ذلك انتقل الباح�ث إىل الفصل الرابع الذي تضمن عرض بيانات الدراس�ة 
امليدانية وحتليلها وتفسريها واإلجابة عن تساؤالهتا من خالل :

1 � استعراض خصائص جمتمع الدراسة ، وأنامط القيادة اإلسراتيجية.
2 � نوع الثقافة التنظيمية.

3 � العالقة بني أنامط القيادة اإلسراتيجية ونوع الثقافة التنظيمية .
4 � دور أنامط القيادة اإلسراتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية .

5 � املعوق�ات الت�ي حت�د من فاعلي�ة دور القيادات اإلس�راتيجية يف تطوي�ر الثقافة 
التنظيمية

6 � مدى االختالف يف رؤية املبحوثني لدور القيادات اإلسراتيجية يف تطوير الثقافة 
التنظيمية باختالف متغرياهتم الشخصية .

كل ذلك يف كل من املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين .

وق�د ق�ام الباحث يف كل عنر من هذه العنارص بع�رض وحتليل اإلجابة عنه، ثم 
الوصول إىل اس�تنتاجات ترتبط به ، ثم تفسري تلك النتائج ، وذلك بعد عرض اجلداول 

التي توضح اخلصائص األساسية ملجتمع الدراسة .

ث�م انتق�ل إىل الفصل اخلامس الذي خصص�ه لذكر النتائ�ج والتوصيات التي من 
مجلتها:

1 �  مت�ارس القي�ادة اإلس�راتيجية املش�اركة يف املديرية العامة للج�وازات بدرجة 
متوسطة.

2 �   أن أدوار القيادة اإلس�راتيجية املش�اركة التي يامرسها القائد يف املديرية العامة 
للجوازات بدرجة متوسطة.
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3 �   أن دور القيادة اإلس�راتيجية املش�اركة الذي يامرس�ه القائد يف املديرية العامة 
للجوازات بدرجة منخفضة هو : تقبل النقد البناء من العاملني.

4 �  متارس القيادة اإلس�راتيجية املش�اركة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة 
متوسطة.

5 �   أن أدوار القيادة اإلس�راتيجية التي يامرس�ها القائ�د يف املديرية العامة للدفاع 
املدين بدرجة عالية.

6 �   أن أدوار القيادة اإلس�راتيجية املش�اركة التي يامرسها القائد يف املديرية العامة 
للدفاع املدين بدرجة متوسطة.

7 � متارس القيادة اإلس�راتيجية التحويلي�ة يف املديرية العامة للجوازات واملديرية 
العامة للدفاع املدين  بدرجة متوسطة.

8 � أن أدوار القيادة اإلس�راتيجية التحويلية التي يامرس�ها القائد يف املديرية العامة 
للجوازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة متوسطة.

9 � زن دور القيادة اإلس�راتيجية التحويلية الذي يامرس�ه القائد يف املديرية العامة 
للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين بدرجة منخفضة هو قبول التحدي 

واملخاطرة املحسوبة.
10 � مت�ارس القيادة اإلس�راتيجية التنفيذية يف املديرية العام�ة للجوازات بدرجة 

متوسطة.
11� أن دور القيادة اإلس�راتيجية التنفيذية الذي يامرس�ه القائد يف املديرية العامة 
للجوازات بدرجة عالية هو الس�عي إىل تنفي�ذ العمليات يف ضوء اإلمكانات 

املتاحة.
12� أن أدوار القيادة اإلس�راتيجية التنفيذية التي يامرسها القائد يف املديرية العامة 

للجوازات بدرجة متوسطة.
13� متارس القيادة اإلس�راتيجية التنفيذي�ة يف املديرية العامة للدفاع املدين بدرجة 

متوسطة.

414
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14� أن أدوار القيادة اإلس�راتيجية التنفيذية التي يامرسها القائد يف املديرية العامة 
للدفاع املدين بدرجة عالية.

15� أن أدوار القيادة اإلس�راتيجية التنفيذية التي يامرسها القائد يف املديرية العامة 
للدفاع املدين بدرجة متوسطة.

وأخ�ريًا ق�دم الباحث بعض التوصي�ات التي رأها من جان�ب األمهية بمكان عىل 
النحو التايل:

1 � من�ح اإلدارات التنفيذية يف املديرية العامة للج�وازات واملديرية العامة للدفاع 
املدين مساحة أكرب من الالمركزية، وتفويض الصالحيات، بام يكفل تدريبهم 

عىل أدوار القيادة اإلسراتيجية عىل رأس العمل.
2 � العمل وفق نظام خاص للحوافز املادية واملعنوية لتشجيع القيادة اإلسراتيجية 

عىل العمل واإلنجاز.
3 � العمل عىل دعم قيم العدالة واملس�اواة والركيز عىل فرق العمل ذاتية اإلدارة، 

هبدف زيادة معدالت الوالء واالنتامء للعاملني يف األجهزة األمنية.
4 � االهت�امم باخلط�ط واإلس�راتيجيات الالزم�ة لتطبي�ق برام�ج إع�داد القي�ادة 

اإلسراتيجية.
5 � تزوي�د املديرية العامة للج�وازات واملديرية العامة للدفاع املدين بنظم االتصال 
املتطورة، وإتاحة قواعد البيانات الالزمة لتزويد منسويب اجلهازين باملعلومات 

الالزمة يف أي وقت.
6 � العم�ل عىل توفري ثقافة تنظيمية تتس�م باملرونة، وتبتع�د عن اجلمود من خالل 
احلرص عىل مش�اركة العاملني يف املستويات اإلدارية املختلفة يف عملية صنع 
واخت�اذ القرارات اخلاصة بتحقيق أهداف املديرية العامة للجوازات واملديرية 

العامة للدفاع املدين.
7 � ح�ث القي�ادة األمني�ة بصفة عام�ة، والقيادة اإلس�راتيجية بصف�ة خاصة عىل 
تش�جيع مرؤوس�يها ع�ىل ط�رح املب�ادرات االبتكاري�ة وممارس�ة األس�اليب 

اإلبداعية يف مواجهة املشكالت األمنية.
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8 � عق�د حلق�ات علمية س�نوية من قب�ل كلية الدراس�ات اإلس�راتيجية بجامعة 
ناي�ف العربية للعل�وم األمنية لتزوي�د القيادة اإلس�راتيجية باملديري�ة العامة 
للج�وازات، واملديرية العامة للدفاع املدين بنتائج البحوث والدراس�ات التي 

توضح وسائل وأساليب تطوير الثقافة التنظيمية يف األجهزة األمنية.




