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 :الممخص
ييدؼ البحث الحالي الكشؼ عف مستوى الذكاء االستراتيجي و السموؾ القيادي والعالقة         

( أستاذًا 06( االساتذة، بواقع )06االرتباطية بينيما لدى أساتذة الجامعة. وقد تألفت عينة البحث )
الباحثة مقياس ( استاذة اختيرت بطريقة عشوائية ، واستخداـ االستبانة كأداة البحث، اذ تبنت 06و)

( لقياس السموؾ القيادي، وتـ 1622( لقياس الذكاء االستراتيجي ، ومقياس )الزبيدي ،1622)قاسـ ،
التحقؽ مف صدؽ األداة باستخداـ الصدؽ الظاىري، واستخدمت الباحثة الوسائؿ االحصائية واالدوات 

وف لقياس الثبات والعالقة الحسابية وىي )النسبة المئوية لقياس صدؽ االداة ومعامؿ ارتباط بيرس
االرتباطية بيف المتغيريف واالختبار التائي لعينة واحدة لقياس اليدفيف االوؿ والثاني. وأظيرت النتائج 
اف العينة  تمتاز بذكاء استراتيجي عاؿ، أف العينة تتمتع بسموؾ قيادي جيد، وىناؾ عالقة سالبة غير 

 سموؾ القيادي.دالة احصائيًا بيف الذكاء االستراتيجي وال
 الكممات المفتاحية: )الذكاء االستراتيجي، السموؾ، اساتذة الجامعة(.  

Strategic intelligence and its relationship to behavior among 

university professors 

 Assistant professor.dr. Shaymma Abbas Shamal.  

Faculty of education for pure sciences / Ibn al Haytham 

University of Baghdad. 

 

Abstract: 

         leadership behavior and the relationship between them 

among university professors. The research sample consisted of 
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(60) professors, according to (30) professors and (30) professors 

who were randomly selected, and using the questionnaire as a 

research tool, as the researcher adopted a scale (Qasim, 2011) to 

measure strategic intelligence, and a scale (Zubaidi, 2011) to 

measure leadership behavior The validity of the tool was verified 

using apparent honesty, and the researcher used statistical 

methods and mathematical tools, which are (the percentage of 

measuring instrument validity and the Pearson correlation 

coefficient to measure stability and correlation between the two 

variables and the T-test for one sample to measure the first and 

second goals. The results showed that the sample is characterized 

by high strategic intelligence, That the A sample with good 

leadership behavior, and there is a non-statistically negative 

relationship between strategic intelligence and leadership 

behavior. 

Key words: (strategic intelligence, behavior, university 

professors). 

 الفصل االول
 التعريف بالبحث

 مشكمة البحث :
لقد شيد العالـ قدرا كبيرا مف التفسير في جميع مناحي الحياة ، خاصة منذ العقد       

األخير مف القرف الماضي ، وتأثيراتو المعبر عنيا بوضوح في الممارسات اإلدارية 
وطبيعة العالقات التنظيمية ، ال سيما بالنظر إلى منحدرات التطورات التقنية واألدوار 

حدود البمداف التي توجد فييا أنواع مختمفة مف المنظمات واألنشطة والمشاكؿ التي تعبر 
المختمفة. توفر المعمومات الضرورية والمالئمة في الوقت المناسب ، مما يؤدي بيـ إلى 

  (kuhlmann,1999,p10)سموؾ القيادة والقدرة عمى التواصؿ بشكؿ كامؿ.
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االدارية وبدورىـ يقدموف  وأف الكثير مف افراد المجتمع يمارسوف االعماؿ       
ـّ  الخدمات الى االفراد مما يجعميـ اكثر تأثيرًا في حاجات االفراد وينعكس تأثيره ومف ث
في المجتمع بشكؿ عاـ، حيث يعد اليدؼ االساسي إلدارة اي نظاـ يمكف في وجود 
قيادة تعني بتوجيو وتنظيـ اداء العامميف فيو بيدؼ التفعيؿ لمدخالت النظاـ كافة، 
والقدرة عمى ارضاء العامميف مع الحفاظ عمى دور التنظيـ في تحقيؽ اىدافو، والمشكمة 
االساسية التكمف في انتشار االفكار الجديدة، بؿ في جعؿ االصالح التربوي واسع 
االنتشار، ويتعمؽ ىذا االمر بتييئة الظروؼ واالسس التي تعزز التغير المؤسسي 

ربوييف يتسمف بالتفكير االبداعي واالبتكاري ، كما الناجع وااليجابي ويتطمب قادة ت
يتطمب النجاح في المستقبؿ قادة مدارس ومؤسسات تربوية يمتازوف بخصائص نوعية 
تختمؼ جوىريًا عما كاف متوقعًا مف القادة خالؿ عقد التسعينات مثاًل وما الى ذلؾ لكي 

 ((.Faran,1991,p12يغدو اكثر انسجامًا مع ىذا العصر.
 مشكمة البحث الحالي في السؤاؿ التالي:تكمف 

 ىؿ ىناؾ عالقة بيف الذكاء االستراتيجي والسموؾ القيادي ألساتذة الجامعة؟   
 أىمية البحث :

يعد الذكاء اإلستراتيجي أحد أىـ القضايا ، فيو أحد أنواع الذكاء الذي يميز القادة     
لمعمومات الالزمة الختيار الناجحيف ، ويزودىـ بالميارات الالزمة لمحصوؿ عمى ا

السموؾ القيادي المناسب لمظروؼ والمتغيرات التي تصاحب التنوع والقيود عمى العوامؿ 
البيئية الحالية والخارجية لممؤسسات. يعتمد القادة والمفكروف األذكياء الذيف يتمتعوف 
بقدرات فكرية وميارات وممثميف غير مرئييف عمى أسس تطوير المعرفة والخبرة 
ومبادئيـ وتشكيؿ النظريات والرؤى المتعمقة بالمستقبؿ وطرؽ التعامؿ مع الحاضر. 
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 ، مما زاد مف أىمية المتابعة والتحميؿ المستمر.أصبحت ديناميكية لمغاية
 (60: 1626)العبيدي،
بدأت المؤسسات في فيـ أىميتيا ألنيا بدأت في تكييؼ احتياجاتيا مع ىذا         

متابعة المباريات مع أنماط الذكاء مثؿ )العاطفي ، والتنافسية ، النوع مف الذكاء ، و 
دارتيا  واألعماؿ التجارية ، وما إلى ذلؾ( ، وقادىـ التدريب إلى تطوير عناصرىا وا 
بشكؿ فعاؿ وكذلؾ التنوع ، )القوى التي احتضنتيا منو ، ومنظمات الفكر السياسي ، 

فراد ، وما إلى ذلؾ( ىي األساس في والمؤسسات العامة والخاصة ، والشركات ، واأل
رسـ صفات ىذا الموضوع ، خاصة بعد العقد األخير مف القرف العشريف الذي شيد 
تطورا مدىشا وزيادة في مطالب وقدرات الذكاء ، وبعد أف عاشت المنظمات اآلف ، 

دة ، عانوا مف تيديد وفشؿ رىيبيف والمياه المستمرة التي تـ تكميفيا بالعمؿ مع آليات جدي
تـ تبنييا مف إستراتيجية التنبؤ باألزمات واالستعداد لمتعامؿ معيا قبؿ حدوثيا ، لذلؾ 
أصبحت ىذه المؤسسات استباقية وليست عالجية ، وكاف الذكاء االستراتيجي مف بيف 

 (60: 1622تمؾ المقاربات. )قاسـ، 
جتماعية تتناسؽ والقيادة في اية مؤسسة كانت ىي بحد ذاتيا عممية انسانية ا        

وتتظافر فييا جيود كؿ العامميف في المؤسسة مف اجؿ استخداـ االمكانات المادية 
والبشرية المتاحة افضؿ استخداـ، واف زماـ االمور في تيسير ىذه الجيود بيد االنساف 
االداري الذي يقع عمى عاتقو توجيو جيود اآلخريف في اطار مف التنظيـ السمس 

والحرص عمى المصالح العامة دوف تفريط أو افراط ، والشؾ اف  والتعامؿ االنساني
 (.Maccoby,2001,p21الجامعة التخرج في عمميا عف ىذا االطار. )

ومف ىنا تبرز اىمية الدور القيادي في المدير عمى العممية التربوية في مدرستو         
لتحقيؽ اىدافيا بشكؿ فعاؿ ، وتوفير جميع الظروؼ المادية والنفسية واالجتماعية 
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الممكنة ليـ ويسيؿ كؿ الصعوبات وتذليميا لمقياـ بادوارىـ عمى افضؿ وجو ، فيو 
 Purkey,8والتطوير الالزميف لممدرسة ، )المسؤوؿ عف احداث التغيير 

Smith,2301.) 
ويرى مرسي باف نجاع الدور االداري يعتمد عمى الخبرة والتقدير الصحيح         

 (.220: 1626لمسموؾ القيادي الذي يتبعو القائد االداري ،)مصباح، 
 ومف خالؿ ما تقدـ تبرز اىمية البحث الحالي باالتي :    
والتي تعد واحدة مف القضايا اإلستراتيجية اليامة في مجاؿ  أىمية الموضوع ، .2

مساعدة المعمميف عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة باعتبارىا واحدة مف أنواع الذكاء الذي 
 يتميز بو القادة الناجحوف.

ىذه الدراسة ىي محاولة الكتشاؼ سموؾ القيادة الناجح لتسييؿ العممية التعميمية ،  .1
 .وخاصة الجانب اإلداري

 كشؼ الوعي بالسموؾ القيادي ألساتذة الجامعات. .0
 أىداؼ البحث: 

 ييدؼ الى :        
 مستوى الذكاء االستراتيجي لدى أساتذة الجامعة. .2
 مستوى السموؾ القيادي لدى أساتذة الجامعة. .1
الكشؼ عف مستوى العالقة االرتباطية بيف الذكاء االستراتيجي والسموؾ   .0

 القيادي لدى أساتذة الجامعة.
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 حدود البحث: 
 يتحدد بػ 
 أساتذة الجامعة. .2
 ( . 1616 – 1623العاـ الدراسي )  .1
 جامعة بغداد كمية التربية / ابف رشد. .0

 تحديد المصطمحات:
 الذكاء االستراتيجي :

 وعّرفو كؿ مف :
 (: 1663الدوري ) .2

)ُيعتقد أف كماؿ الشيء ، بما في ذلؾ الذكاء العمري ، المميء بالعمر ، والذكاء في 
 (.21: 1663الفيـ ، فيـ كامؿ لمقبوؿ السريع ، ويتـ تذكر النار إذا أشعمتو.(،)الدوري،

2. Faran, (2009)  : 
)عممية معالجة المعمومات عف طريؽ معالجة البيانات الخاـ قبؿ ترجمتيا إلى  

 (.  Faran, 2009,p26معمومات مفيومة ومفيدة( ،) 
 السموؾ القيادي: 

 (: 2333ابراىيـ ) .2

)األنشطة التي يقوـ بيا الفرد مف خالؿ المواقؼ التي يتعرض ليا وقدراتو في تطوير 
 (23: 2333حموؿ فعالة ليـ(.)ابراىيـ،
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 (:  1622)الزبيدي ،  .1
)ىي القدرة عمى تنظيـ األدوار وتحديد وتوضيح األنشطة التي يؤدونيا "متى وكيؼ" ، 

 ( 12: 1622مع تحديد المسؤوليات وطرؽ االتصاؿ واإلنجاز.(.) الزبيدي،
 ػ التعريؼ النظري : تبنت الباحثة تعريؼ الزبيدي تعريفًا نظريًا لبحثيا.

 ػ التعريؼ االجرائي: 
)ىو الدرجة الكمية التي سيحصؿ عمييا األستاذ مف خالؿ اجابتو عمى فقرات مقياس 

 السموؾ القيادي(.
 الفصل الثاني

 دراسات سابقة –أطار نظري 
 اواًل: الذكاء االستراتيجي:

إنيا قدرة إدراكية لألفراد ويتـ قياسيا باختبارات محددة ، حيث إنيا تشير إلى       
الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الفرد مف خالؿ استجاباتيـ لو في درجة تسمى الذكاء 

(،Cardner,2330:02 .) 
التي  بالنسبة لبياجيو ، فيو يعرؼ أنو أحد أنشطة الكائف الحي. بالنسبة لألشياء        

تتكيؼ معيا ، فيي جزء مف البيئة المحيطة. يجيزىا مثؿ الممكة ويمنحيا. تدرؾ 
التجريبية وجود الذكاء كأنو خارج إمكانات تكويف وتشكيؿ العادات. )الطائي وآخروف 

1663 :10) 
أما عمـ النفس االجتماعي اذ يميؿ بعض العمماء في تحديدىـ اليو الى الناحية        

اذ اف الفرد ال يحيا في فراغ وانما يعيش في مجتمع يتفاعؿ معو ويؤثر  االجتماعية ،
 (32: 1661فيو ويتأثر بو.   )العزاوي، 
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بدأ الباحثوف واألكاديميوف يدركوف أىميتيا ، حيث أف التعاريؼ التي قدميا         
نة ، المؤلفوف والعمماء الذيف أشاروا إلى األمر في ىذا المجاؿ مف الذكاء كانت متباي

واختمفت آراء العمماء والخبراء في مفيوميا ، وكاف ىذا االختالؼ يرجع إلى الحداثة 
النسبية في دراستيا لألبعاد. إف إنشاء خارطة الطريؽ ىي التي توجو صانعي القرار 
المناسبيف مف خالؿ توفير المعمومات في الوقت المناسب والجودة والدقة والكمية 

 (pauker,2000,p01الصحيحة..) الالزمة التخاذ القرارات
إنيا أداة لجمع المعمومات التي تزود صانعي القرار بالمعرفة التي تدعـ ىذه        

القرارات ، وتمكينيـ مف االستماع إلى البيئة التي تعمؿ عمييا المنظمة، ثـ تحميؿ تمؾ 
لبيئي ، في المعمومات لالستفادة مف قدراتيـ في التنبؤ والتخطيط والتكيؼ مع التغير ا

ىدؼ مستمر ومتواصؿ لمتغيير ، كأساس دائـ إلنشائيا والمحافظة عمييا، باإلضافة 
إلى األنشطة التي تيدؼ إلى توفير المعمومات لصياغة مختمؼ السياسات لتمكينيا مف 
أف تصاغ ، وجعؿ المستقبؿ في أيدييـ ألنيا تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ بمدانيـ 

السياسة بما يتماشى مع اآلثار المترتبة عمى مستقبؿ  ومؤسساتيـ وتوجيييـ إلى ىذه
 (20:  1661)العزاوي  المنظمة.

 مبادئ تطوير الذكاء االستراتيجي :
 تعمؿ مكوناتو كنظاـ واحد ويجب معالجتيا ككؿ..2
 تحديد وتشخيص احتياجات المنظمة والتحديات والصعوبات التي تواجو المنظمة..1
 لتطويره :ىناؾ بعض النقاط التي يجب أخذىا .0
تعامؿ مع تدفؽ المعمومات والمعرفة في المؤسسة ووضع إرشادات ولغة مشتركة  .2

 لمساعدة الموظفيف في عممية جمع المعمومات والمحافظة عمييا وتبادليا واستخداميا.
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التركيز عمى سموؾ التفاصيؿ والعمميات في النظاـ، ومساعدة الموظفيف عمى معرفة  .1
 بشكؿ فعاؿ.كيفية استخداـ التكنولوجيا 

 بناء مشاريع الرصد والحوافز لمكافأة وتشجيع الموظفيف. .0
 (06: 1661تسعى الستخداـ المعمومات بانتظاـ كسالح تنافسي )عطوي ، .6

 ثانيًا: السموك القيادي :
تتمتع القيادة التربوية بأىمية كبيرة في نجاح العممية التعميمية ، ويتـ تعريؼ        

القيادة بأنيا معاممة الطبيعة البشرية أو تأثير السموؾ البشري عمى توجيو مجموعة مف 
الناس نحو ىدؼ محدد مف خالؿ قبوؿ طاعتيـ وأمنيـ وكرامتيـ وتعاونيـ. لذلؾ ، تعد 

اح العمؿ في أي نشاط ميـ ، ويعتمد نجاح اإلدارة عمى القيادة ، القيادة ميمة في نج
ألف القائد التربوي لو أىمية كبيرة في تحقيؽ األىداؼ وتصميـ الطرؽ وتحديد األساليب 
المتعمقة بيا ، والقائد ميـ في تطوير برامج لألنشطة المختمفة وتنسيؽ المجموعات 

ألىداؼ المرجوة. تـ مضاعفة تعريفات المختمفة داخؿ المؤسسة التعميمية لتحقيؽ ا
القيادة وفًقا لمنظريات المتغيرة مف حوليا ، ويظؿ ىذا المفيوـ مربًكا ألنو ال يعتمد عمى 
موقؼ القائد أو خصائصو الشخصية ولكنو يمتد إلى طبيعة الموقؼ أو الموقؼ. 

 (.26: 1666)اليزايمة،
اح العممية التعميمية ، ويتـ تعريؼ تتمتع القيادة التربوية بأىمية كبيرة في نج      

القيادة بأنيا معاممة الطبيعة البشرية أو تأثير السموؾ البشري عمى توجيو مجموعة مف 
الناس نحو ىدؼ محدد مف خالؿ قبوؿ طاعتيـ وأمنيـ وكرامتيـ وتعاونيـ. لذلؾ ، تعد 

ى القيادة ، القيادة ميمة في نجاح العمؿ في أي نشاط ميـ ، ويعتمد نجاح اإلدارة عم
ألف القائد التربوي لو أىمية كبيرة في تحقيؽ األىداؼ وتصميـ الطرؽ وتحديد األساليب 
المتعمقة بيا ، والقائد ميـ في تطوير برامج لألنشطة المختمفة وتنسيؽ المجموعات 
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المختمفة داخؿ المؤسسة التعميمية لتحقيؽ األىداؼ المرجوة. تـ مضاعفة تعريفات 
لمنظريات المتغيرة مف حوليا ، ويظؿ ىذا المفيوـ مربًكا ألنو ال يعتمد عمى القيادة وفًقا 

موقؼ القائد أو خصائصو الشخصية ولكنو يمتد إلى طبيعة الموقؼ أو الموقؼ . 
 (.121: 2332)مطاوع وحسف ،

 نظريات السموك القيادي :
 (:Fiedler:2300نظرية فدلر ) .2

الوؿ : االسموب الذي يؤكد عمى اقامة : اففسرت نظرية فدلر السموؾ القيادي الى نوعي
العالقات االنسانية واطمؽ عميو )القيادة المتساىمة( لكونيا تعنى بتنمية العالقات الجيدة 

 وتتعاطؼ مع االفراد .
الثاني : االسموب الذي يؤكد عمى حسف تنفيذ العمؿ واطمؽ عميو )القيادة الموجية( اذ   

 (21: 2336قيؽ االىداؼ .)يوسؼ،يعنى القائد بزيادة االنتاج لتح
 المصفوفية االدارية )ليالؾ وموتوف(: .1

وتعد مف اكثر النظريات انتشارًا ويعود الفضؿ في تطوير ىذه النظرية الى الباحثيف 
(R.Bake( وكذلؾ )Montn: اذ تمكنا مف تحديد بعديف لسموؾ القائد ، ) 
 االىتماـ بالعمؿ . .2
 االىتماـ بالعامميف . .1

 مف األنماط القيادية :وىناؾ انواع 
 المثالية : او قيادة الفريؽ اذ يكوف االىتماـ العاؿ سواء بالعمؿ او بالعامميف . .2
 المعتدلة : اىتماـ متوسط بالعمؿ والعامميف . .1
االجتماعية : او القيادة االنسانية اذ القائد الذي يكوف اىتمامو عاؿ بالعمؿ وقميؿ  .0

 بالعامميف والعكس صحيح .
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 القائد الذي يكوف اىتمامو بالعمؿ عاؿ بينما اىتمامو بالعامميف قميؿ .المتسمطة :  .6
وفي االحواؿ جميعيا ىناؾ اسموب مناسب لكؿ نوع مف الحاالت فاالسموب         

الذي يناسب حالة او وضع معيف قد اليناسب حالة اخرى والقائد الفعاؿ ىو الذي 
: 1663الحالة او الموقؼ .)جودة، يستطيع تعديؿ االسموب الذي يتبعو بما يتالئـ مع

36) 
 دراسات سابقة تناولت الذكاء : 

 (:1661دراسة العزاوي ) .2
تيدؼ ىذه الدراسة إلى بناء إطار المعرفة لفمسفة قضايا الذكاء، وقرارات        

عمميات الخدمة ، والنجاح االستراتيجي ، وتقديـ تحميؿ لمناىج التحقيقات التشغيمية التي 
( استخدمت الكميات التابعة لجامعة بغداد 3تـ التحقيؽ فييا ومحاكاة إمكانية ربطيا. )

دًيا في المنيج التحميمي الوصفي ونيج تحميؿ المحتوى ، واستخدـ والباحث منيًجا تعد
االستبياف كأداة ألبحاثو ، وكانت أىـ نتائج الدراسة ىي أف الذكاء يوفر لممدراء الكبار 
دارة المعمومات لتمكينيـ. مف العروض الحالية والمستقبمية لمخدمة.)العزاوي  الخدمات وا 

 : ح(1661،
 (:1626دراسة العبدلي ) .1

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ توازف بيف استعماؿ الذكاء والقدرة عمى الظيور         
بيف قادة األعماؿ الخاصة لصياغة خطة منيجية لممديريف وفًقا لمخصائص الشخصية 
لمعينة مع اإلشارة إلى تأثير تمؾ الخصائص. ممثمة بػ )العمر ، الجنس ، المؤىؿ 

دد سنوات الخدمة( ، والمدربة. تتكوف عينة البحث مف العممي ، الحالة االجتماعية ، ع
( مدير مف فئتي المدير العاـ أو مدير اإلدارة ، واستخدـ االستبياف كأداة لبحثو ، 266)

اتبع النيج الوصفي وأىـ النتائج التي يمكف أف تكوف بيف أبعاد الذكاء. واستراتيجيات 
                                                   (             66:  1626طويمة األجؿ )العبدلي ،
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 دراسات سابقة تناولت السموك القيادي :
 (:2333دراسة ابراىيـ ) .2
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد السموؾ القيادي لرؤساء األقساـ في الكميات في        

لرؤساء الجامعات العراقية ، وىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في سموؾ القيادة 
 2العموـ حسب الموضوع )العموـ واألدب( والدبموـ )ماجستير ودكتوراه( والخدمة )

سنوات أو أقؿ(. كثير(. تـ اختيار عشوائي لمموافقة األكاديمية  2سنوات فأقؿ ، 
( رئيس قسـ تـ اختيارىـ 61، أستاذ مساعد ، مدرس( وعينة بحثية تتكوف مف )أستاذ)

( ، واستخدـ الباحث األدوات الذكية واستخدـ 226بشكؿ عشوائي مف السكاف )
الحسابي واالنحراؼ المعياري والتبايف( كوسيمة إحصائية وأظيرت النتائج المتوسط 

سموؾ القيادة لرؤساء األقساـ عند مستوى مقبوؿ ، ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 
الدراسة. )ابراىيـ في مستوى سموؾ القيادة لرؤساء األقساـ والمتغيرات المذكورة في 

،2333 :0) 
 (:1666دراسة عباس ) .1

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أسموب القيادة لدى عمداء الكميات ورؤساء       
األقساـ في جامعة بغداد في بعديف مف العمؿ والعالقات اإلنسانية ، وتتكوف عينة 

حث أدوات لجمع ( ، أعد البا1636( مدرًسا مف شركة بمغ عددىا )621البحث مف )
 Tالبيانات لوصؼ أسموب القيادة أخالقيات معممي الجامعة. بغداد ، استخدـ اختبارات 

، تحميؿ التبايف ، مختبر بيرسوف لالرتباط. وجدت الدراسة أف العمداء ورؤساء األقساـ 
 تحت قيادتيـ ركزوا عمى نيج المينة في العمؿ لدى العديد مف الموظفيف.

  (3: 1666)عباس ،                                                       
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 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

 منهج البحث :أواًل: 
 يعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي لمالئمتو إلجراءاتو.

 ثانيًا : مجتمع البحث :
-1623( أستاذًا واستاذة في جامعة بغداد لمعاـ الدراسي )661يتألؼ مف )        
 ( يوضح ذلؾ.2(، جدوؿ ) 1616

 (1جدول )
 مجتمع البحث

 المجموع أستاذة أستاذ جامعة بغداد
212 260 472   

 ثالثًا : عينة البحث :
( مف االساتذة في 06)تـ اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية اذ بمغ عدد افرادىا      

 (.1( أستاذة ، كما موضح في جدوؿ )06( أستاذ و )06جامعة بغداد وبواقع )
 (2جدول )

 عينة البحث
 المجموع أستاذة أستاذ كمية التربية / أبف رشد

 25 15 10 قسـ التاريخ
 15 10 5 قسـ الجغرافية

 20 5 15 قسـ المغة العربية
 60 30 30 المجموع
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 أداتا البحث : رابعًا : تبني
لتحقيؽ أىداؼ البحث كاف البد ممف توافر أداتيف ، االولى لقياس الذكاء      

االستراتيجي لدى أساتذة الجامعة، والثانية لقياس السموؾ القيادي لدييـ، إذ تبنت الباحثة 
(، مكّوف 1622مقياسيف، المقياس األوؿ خاص بالذكاء االجتماعي لمباحث )قاسـ :

( فقرة، أما المقياس الثاني خاص بالسموؾ القيادي لمباحث 16المقياس مف )
( فقرة، واستخدمت الباحثة مقياس خماسي 12(، مكّوف المقياس مف )1622)الزبيدي:

 ( عمى التوالي .2،  1،  0،  6،  2لألداتيف فقابميا باألوزاف )
 صدؽ األداتيف : .2
ـّ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري لممقياسيف )مقياس ا       لذكاء االستراتيجي ومقياس ت

السموؾ القيادي( مف خالؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف والمتخصصيف في 
مجاؿ العموـ التربوية والقياس والتقويـ مف اجؿ دراستيا وبياف مدى مالئمتيا وتقديـ 

%( 16المالحظات حوليا ،وقد عّدت الباحثة موافقة المحكميف عمى المقياس بنسبة )
لصدؽ الفقرة ، بموجب آراء ومقترحات المحكميف فقد أبدى جميع المحكميف  فأكثر داللة

ـّ تعديؿ صياغة بعض الفقرات لغويًا  موافقتيـ عمى المقياس بصيغتو النيائية بعد أف ت
 لتتالءـ مع البحث الحالي . 

 ثبات األداتيف :   .1
االختبار  لمتأكد مف ثبات المقياس قاسـ الباحث بحساب معامؿ الثبات بطريقة     

( أستاذ أستاذة، وتـ استخداـ معامؿ 16واعادة االختبار  بتطبيقيا عمى عينة بمغت )
ارتباط بيرسوف  بيف درجات التطبيؽ االوؿ والثاني وبفاصؿ زمني اسبوعيف، وقد بمػغ 

( ، في حيف بمغ معامؿ الثبات 6,12معامؿ الثبات لمقياس )الذكاء االستراتيجي( بمغ )
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( وىو مؤشر جيد عمى ثبات المقياس،) 6,16القيادي( بمغ ) لمقياس )السموؾ
Faran:1961:P:12.) 

 ج. وصؼ المقياسيف :
( فقرة وكانت الدرجة العميا 16تكوف المقياس االوؿ بصيغتو النيائية مف )       

( 06( درجة اما المتوسط الفرضي )الحياد( بمغ )16( درجة والدرجة الدنيا )266)
( درجة 212( فقرة وكانت الدرجة العميا )12الثاني فتكوف مف ) درجة ، اما المقياس

( درجة ، واعتمدت 62( درجة اما المتوسط الفرضي )الحياد( بمغ )12والدرجة الدنيا )
 (.0الباحثة المقياس الخماسي وبدائؿ االجابة المتمثمة كما موضح في جدوؿ )

 (3جدول )
 المقياس الخماسي وبدائل االجابة

 اوافؽ
 بدرجة قميمة جداً  بدرجة قميمة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جداً 

5 4 3 2 1 
 

 د. التطبيؽ النيائي:
قامت الباحثة بتطبيؽ المقياسيف بعد التأكد مف صدقيما وثباتيما عمى عينة       

( أستاذ وأستاذة ، وقد تـ توزيع االستبانات 06البحث االساسية، والتي بمغت )
 واسترجاعيا مف قبؿ الباحثة .

 . الوسائؿ اإلحصائية: 0
 .SPSSاستعممت الباحثة برنامج  الحزمة االحصائية 
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي عمى وفؽ        
 اىدافو وثـ تفسيرىا ومناقشتيا.

( 32,11النتائج أف المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة قد بمغ )اظيرت          
( درجة ، وعند مقارنة ىذا المتوسط الحسابي 6,13درجة ، وبانحراؼ معياري قدره )

( درجة وباستخداـ معادلة األختبار 06بالمتوسط الفرضي لممقياس ، الذي بمغت قيمتو )
( درجة وىي أكبر 26,00ة المحسوبة بمغت )التائي لعينة واحدة ، تبيف أف القيمة ألتائي

( ، واتضح اف الفرؽ بيف المتوسطيف ذات داللة أحصائية عند مستوى 1مف الجدولية )
 ( يوضح ذلؾ .6( ، والجدوؿ )23( ودرجة حرية )6,62داللة )

 (4جدول )
االختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي عمى مقياس 

 ء االستراتيجيألذكا
 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 

(6,62) 
 الجدولية المحسوبة

 دالة 2 50,36 60 4,89 91,82 60
       
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى اساتذة الجامعة يتمتعوف بمستوى عاٍؿ مف الذكاء       

 االستراتيجي ،وىذه النتيجة متشابية بالدراسات السابقة.
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( 266,21أظيرت النتائج اف المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة قد بمغ )        
( درجة ، وعند مقارنة ىذا المتوسط الحسابي 2,12درجة ، وبأنحراؼ معياري قدره )

وباستخداـ معادلة األختبار ( درجة 62بالمتوسط الفرضي لممقياس ، الذي بمغت قيمتو )
( درجة وىي أكبر 60,13التائي لعينة واحدة ، تبيف أف القيمة ألتائية المحسوبة بمغت )

( ، واتضح اف الفرؽ بيف المتوسطيف ذات داللة أحصائية عند مستوى 1مف الجدولية )
 ( يوضح ذلؾ .2( ، والجدوؿ )23( ودرجة حرية )6,62داللة )

 (5جدول )
 ائي لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي عمى مقياس السموك القيادياألختبار الت

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة اإلحصائية  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05)

 دالة 2 46,89 75 5,81 107,18 60
أساتذة الجامعة يتمتعوف بسموؾ قيادي جيد وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى اف        

 مف وجية نظرىـ وىذه النتيجة مشابية لمدراسات السابقة .
ولمتعرؼ عمى طبيعة العالقة األرتباطية بيف المتغيريف قامت الباحثة بإستخراج         

معامؿ األرتباط )بيرسوف( بينيما وقد تبيف اف ىناؾ عالقة ارتباطية سالبة وغير داّلة 
 ( يوضح ذلؾ .0ائيًا بيف الذكاء االستراتيجي والسموؾ القيادي ، والجدوؿ )إحص

 (6جدول )                                              
 معامل األرتباط بين الذكاء االستراتيجي والسموك القيادي

معامؿ االرتباط بيف  العدد
 المتغيريف

القيمة التائية 
 المحسوبة

 توى الداللة مس القيمة الجدولية
(0,05) 

 غير دالػّة 2 1,59 0,20 60
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مما يشير إلى عالقة  سالبة وغير دالة إحصائيًا بيف الذكاء االستراتيجي والسموؾ 
 القيادي لدى أساتذة الجامعة.

 االستنتاجات:
 إفَّ اساتذة الجامعة يمتازوف بذكاء استراتيجي عاًؿ. .2
 جامعتيـ مف وجية نظرىـ.يتصؼ اساتذة الجامعة بسموؾ قيادي جيد في  .1
توصمت الدراسة الى اف ىناؾ عالقة سالبة وغير دالة احصائيًا بيف الذكاء  .0

 االستراتيجي والسموؾ القيادي .
 التوصيات :

ـّ التوصؿ إلييا توصي الباحثة :  في ضوء نتائج البحث التي ت
مف خالؿ االىتماـ باألنشطة والبرامج التدريبية التي تحفز وتطور أساتذة الجامعة  .2

 استخداـ برامج المحاكاة والحاسوب لتدريبيـ.
 توجو وزارة التربية عمى توظيؼ االستراتيجيات وعمؿ بحوث تتعمؽ بالسموؾ القيادي. .1
 إطالع أساتذة الجامعة عمى آخر المستجدات التربوية وخصوصًا في مجاؿ قيادة.  .0

 المقترحات :
 الي تقترح الباحثة ما يأتي :في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الح      

 إجراء دراسة حوؿ اإلدارة والعمؿ االستراتيجي . .2
 إجراء دراسة عف اثر المنشطات العقمية. .1
إجراء دراسة عف السموؾ القيادي وعالقتو ببعض المتغيرات كالعمر والخدمة  .0

 والمشكالت االجتماعية . 
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 المصادر
 العربية واالجنبية

السموؾ القيادي التربوي لرؤساء االقساـ في كميات (، 2333أبراىيـ، أحمد سامي).2
(،  كمية رسالة ماجستير غير منشورةبعض الجامعات العراقية مف وجية نظرىـ، )

 التربية، الجامعة المستنصرية.

 ، دار التعميـ الجامعي، بغداد.2، طابعاد القيادة التربوية(، 1663جودة، كماؿ محمد ).1
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف.كاء وأنواعوالذ(، 1666الدليمي، ناظـ عبيد).0
الفكر االستراتيجي وانعكاساتو عمى نجاح (" 1663الدوري، زكريا وصالح ،احمد عمي).6

 "، عماف، دار البازوري العممية لمنشر والتوزيع.قراءة وبحوث –منظمات االعماؿ 
ت الجامعة (،  السموؾ القيادي لرؤساء اقساـ كميا1622الزبيدي، محمد حسف، ).2

، أطروحة دكتوراه غير منشورةالمستنصرية وعالقتو بضغوط العمؿ لدى التدريسييف، 
 كمية التربية، الجامعة المستنصرية .

منيج التميز االستراتيجي  –االدارة بالذكاءات (، "1626صالح، احمد وآخروف ).0
 ." عماف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع ، الطبعة االولىواالجتماعي لممنظمات

"نظـ المعمومات (، 1663الطائي، محمد عبد حسيف والخفاجي، نعمة عباس ).6
عماف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة االستراتيجية مف منظور الميزة االستراتيجية"، 

 االولى.
رسالة (، القيادة التربوية لعمداء الكميات ورؤوسا االقساـ،)1666عباس، حاتـ عبداهلل).1

 (، كمية التربية أبف رشد ، جامعة بغداد.رةماجستير غير منشو 
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(، صيغة مخطط منيجي لتأثير الخصائص الشخصية 1626العبدلي، موسى محمد).3
(، أطروحة دكتوراه غير منشورةلممدراء في الذكاء االستراتيجي واالرتجاؿ التنظيمي،)

 كمية التربية، الجامعة المستنصرية.
عمومات والتفكير االستراتيجي وتأثيرىما في (، "تقنية الم1626العبيدي، اراداف حاتـ).26

"، رسالة دراسة تطبيقية في كميات الجامعة المستنصرية -استراتيجية االبداع التنظيمي
 ، الجامعة المستنصرية، العراؽ.ماجستير غير منشورة

(، أثر العالقة بيف الذكاء االستراتيجي وقرارات 1661العزاوي، عمي عبد جاسـ ).22
(، كمية التربية رسالة ماجستير غير منشورةي النجاح االستراتيجي ،)عمميات الخدمة ف

 أبف رشد، جامعة بغداد.
، دار المعارؼ لمنشر المعرفة وتطبيقاتيا المعرفية(، 1661عطوي، عبداهلل محمد ).21

 والتوزيع، القاىر.
(، التحميؿ االحصائي في التربية وعمـ النفس ، ترجمة ىناء محسف 2332فيركسوف ).20

 ي ، دار الطباعة لمنشر.العكيم
(، الذكاء االستراتيجي ودورىا في إدارة المؤسسات 1622قاسـ، محمد عبدالكريـ ).26

 التربوية،) رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد.

"، القاىرة، الدار العصرية  طريقؾ الى النبوغ والعبقرية("1626مصباح، عبد اليادي ).22
 لمنشر والتوزيع، الطبعة االولى. المبنانية

، 1، طأكتساب المفاىيـ المعرفية(، 2332مطاوع، حسيف محمد، حسف سالـ ومحمد).20
 دار الحمبي لمطباعة والنشر، بيروت.
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(، "مواصفات الفكر االستراتيجي في المنظمة"، 1660النعيمي، صالح عبد القادر).26
 ،يونيو.63-60،ص2،ع10، ـالمجمة العربية لإلدارة

فف -المدير .. القائد والمفكر االستراتيجي(، "1661النعيمي، صالح عبد القادر).21
 عماف ،دار اثراء لمنشر والتوزيع، الطبعة االولى.وميارات التفاعؿ مع اآلخريف" 

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمـ النفس المعرفي(، 1666اليزايمة، سناء محمد).23
 عماف.

، دار المسيرة لمنشر استراتيجيات الذكاء المعرفي(، 2336يوسؼ، محمد نجـ ).16
 والتوزيع، عماف.

 
21. Faran, LG. (1991): Anattcan Mcthod mcasuring reliabitity journal 

of Education Psychology, I, No.4. 
22. Faran, LG.(1991) “Anattcan Mcthod mcasuring reliabitity journal 

of Education Psychology”, No.4. 
23. Gardner, H. (1993): Multiple intelligences,New york Basic 

Books. 
24. Kuhlmann, Stefan et al, “Improving Distributed Intelligence in 

complex innovation Ssystems “ 1999. 
25. Maccoby,Michael (2001) “Successful Leaders Employ Strategic 

Intelligence” Research technology management, Vol 44, No 3,. 
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26. Pauker, Benjamin et al.(2000) “Strategic Intellgence, Providing 
Critical Information for Strategic Decisions”. 

27. Tham, K. & Kim, M.,(2002) “Towards Strategic Intellgence with 
Anthology Based Enterprise Modeling & ABS.  

28. Tubke, A. et al,(2007) “Strategic Policy Intelligence: current 
Trends, the State of Play and Perspectives- S&T Intelligence for 
Place- Making Processes”. 

 المالحؽ :
 (2ممحؽ)

 أسماء السادة الخبراء والمحكميف
 الجامعة -الكمية  التخصص االسـ ت

 جامعة بغداد –ابف رشد  وتقويـقياس  أ.د. صفار طالب حبيب 1
 جامعة بغداد –اداب  عمـ النفس أ.د. بثينة منصور الحمو 2

 جامعة بغداد –اداب  معرفي أ.د. اروى محمد ربيع الخيري 3
 جامعة بغداد –تربية بنات  تربوي أ.د. زىرة ماىود 4
 جامعة بغداد –تربية بنات  تربوي أ.د. عفراء ابراىيـ العبيدي 5

 صحة نفسية أ.د. محمد كاظـ الجيزاني 6
الجامعة  –التربية االساسية 

 المستنصرية
 الجامعة المستنصرية –تربية  ارشاد أ.ـ.د. امؿ ابراىيـ الخالدي 7
 الجامعة المستنصرية –تربية  ارشاد أ.ـ.د. عمي تركي نافؿ القريشي 8
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 بغدادجامعة  –ابف رشد  قياس وتقويـ أ.ـ.د. محمد انور محمود 9
 جامعة بغداد –ابف رشد  تربوي أ.ـ.د. فاضؿ زامؿ الجنابي 10

 (1ممحؽ)
 مقياس الذكاء االستراتيجي

 
 ت
 

 
 الفػقػرات

 اوافؽ بدرجة 
كبيرة 
ًً جدا  

متوسط كبيرة
 ة

قميمة  قميمة
ًً جدا  

امتمؾ القدرة عمى االستفادة مف الخبرة  1
الشخصية واالمكانات الذاتية في التعاطي 

 االحداث المستقبمية.مع 

     

احؿ اي مشكمة بالنظر الى اسبابيا  2
 مجتمعة بداًل مف فصميا عف بعضيا.

     

امتمؾ رؤية ذات ابعاد شمولية ألحدد مف  3
 .خالليا اتجاه االعماؿ

     

اعتمد عمى رؤيتي في اتخاذ قرارات  4
 صائبة.

     

امتمؾ القدرة عمى رؤية االشياء غير  5
 والتعامؿ مع المجيوؿ. المنظورة

     

امتمؾ القدرة عمى اقناع اآلخريف وتحفيزىـ  6
 .عمى اليماف برؤيتي االستراتيجية
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امتمؾ القدرة عمى دفع العامميف لتنفيذ رؤية  7
 .وتصورات المنظمة التي تـ وضعيا

     

احفز افراد المنظمة لمتصرؼ بانسجاـ مع  8
 .اىداؼ المنظمة

     

إلقامة شراكة استراتيجية مع اسعى  9
 المؤسسات المناظرة محميًا.

     

      .اجمع المعمومات الالزمة قبؿ اتخاذ القرار 10
      .اضع البدائؿ المحتممة والمتعمقة بالقرار 11
       .أىيئ الظروؼ المناسبة التخاذ القرار 12
امتمؾ القدرة عمى اتخاذ قرارات حاسمة  13

مستقبؿ المؤسسةتؤثر عمى  . 
     

      .اناقش القرار المراد اتخاذه بصورة جماعية 14
اعطي الوقت المالئـ والفرصة الكافية  15

 لتنفيذ القرار.
     

اصحح القرارات اذا كانت ذات نتائج  16
 سمبية.

     

      اساعد العامميف عمى طرؽ تنفيذ القرار. 17
مبررات  استند في اتخاذ القرارات الى 18

 منطقية.
     

     اىتـ بعدـ تعارض القرار مع الموائح  19
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 واالنظمة.
اتحقؽ مف اف تنفيذ القرار يتـ وفقًا لمصورة  20

 .المرسومة لو
     

 

 (0ممحؽ)

 مقياس السموؾ القيادي

 

 ت

 

 الفػقػرات

 اوافؽ بدرجة

كبيرة 
 جداً 

متوسط كبيرة
 ة

 قميمة جداً  قميمة

بيدوء عندما يوجو المعمميف اواجو الموقؼ  1
الّي انتقادات شديدة واسيطر عمى 

 اعصابي.

     

اتخذ القرار بتنفيذ واجب مستعجؿ واف  2
 وجدت معارضة.

     

اؤدي واجبي داخؿ المدرسة ميما تطمب  3
 جيدًا.

     

استمر بالدعوة لفكرة اؤمف بيا ميما  4
 واجيت مف صعوبات واخطار.
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قدرتي تؤىمني لممارسة ما اريد اعتقد اف  5
 مف نشاط.

     

اميؿ الى االختالط مع المعمميف في  6
 الحفالت والمناسبات االجتماعية.

     

اطمب معونة مف بعض الزمالء اذا كمفت  7
بانجاز عمؿ كبير ألحد التدريسييف 

 المرضى.

     

اشعر بانزعاج اذا وجو احد المعمميف لي  8
 والمالحظات.بعض االنتقادات 

     

استأنس بآراء المعمميف عندما اتخذ قرارًا  9
 خطرًا قد يتوقؼ عميو نجاحيـ.

     

اناقش الرأي الذي يعرضو المعمميف بتأف  10
 قبؿ اف اقبؿ بو أو ارفض.

     

ال اتنازؿ عف افكاري ومبادئي واف  11
 تعرضت لألذى.

     

اشعر بالضجر اذا اكتشفت باف عممي مع  12
 المعمميف يتطمب جيدًا شاقًا ووقتًا طوياًل.

     

     أولي مظيري االىتماـ الالـز اماـ المعمميف  13
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 والطمبة.

اكوف حازمًا في توزيع الواجبات عمى  14
 المعمميف.

     

اواجو المشاكؿ في المدرسة بنفسي دوف  15
 استشارة اآلخريف.

     

واتقيد بو انظـ وقتي طواؿ السنة الدراسية  16
 بدقة.

     

اشعر باالرتياح عندما التـز بالنظاـ  17
 والتعميمات.

     

استمر بأداء العمؿ المقتنع بأىمية ميما  18
 تواجيني مف صعوبات في تنفيذه.

     

اعتمد عمى نفسي في انجاز االعماؿ  19
 واتوقع النجاح مسبقًا.

     

يتعمؽ اشترؾ مع المعمميف في اتخاذ قرار  20
 بتنفيذىـ لعمؿ ما.

     

اشجع عمى معاقبة الذي يخالؼ التعميمات  21
 إلنجاز حالة مستعجمة وطارئة.
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اعتمد عمى نفسي في انجاز اعمالي  22
 واتوقع النجاح مسبقًا.

     

اذا اردت القياـ بعمؿ ال اعرؼ عنو شيئًا  23
 فال بأس اف اخذ رأي بعض المعمميف.

     

عمى معاقبة الذي يخالؼ التعميمات اشجع  24
 إلنجاز حالة مستعجمة وطارئة.

     

اضحي بكؿ وقتي وجيدي مف اجؿ  25
 عممي.

     

 

 

 

 
 


