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 :الممخص

الحددددإلى إلدددد  ال اددددر  يردددد  احدددد ري حدارادددد  حمإطحدددد  ال راحدددد  الح  حدددد    حددددإ  ال اددددإدة  البحددددثهددددد  
سددد را ا ى اال حمددداي اإلدارا ع طمدددر  يدددي حارطددد  حددددد  ددد  ار ا حدددإ  ال ادددإدة اإلسدد را ا ا  ا اإلر  دددإ  اإل

اإلسدد را ا ا  ب باإدهددإ ن الدد ح  البارا،را ددى ع الدد ح  الساإسددى ع الدد ح  الحر ددى ع الدد ح  الراددإدا  ح  اددرا 
ع طرق  حفسرا  حؤ ر طى ال حماي اإلدارا بصف ه ح  ارا   إباإ  حس  اب ب باإده ن الحارط  ع  فااض السر  

الاح  ع االس  رلا   حي خر  االر  إ  االس را ا ى بصف ه ح  ارا  اسدا إ  ب بادإده ن االب مدإر ع الحددس 
طدددى حداراددد  حمإطحددد   البحدددثع خفددد  الحرمددد  اإلسددد را ا ا  ع الافااددد  ع ب دددإم الحددد  ع لامددداي ححددد  ا دددرام 

طمر  يي   ددا   حرد  حدي ال اصداإت  ال راح  الح  ح  ال إبا  إل  ازارة الداخرا  / طى ححإط   ب داد ع
بارإ لرحدارا  اا،سإحرإ اح  سد البحثال ى احمي اي  سر  طى  ازاز ال حماي اإلدارا ع احي ح  رق اهحا  

اال اددر  يردد  الدد ح  ال اددإدا ا م ددر  البحددثاأهحا دده لرح  حددش ا  ددخاة  باادد  الار،دد  بدداي ح  اددرات 
الحد ر  الاصدفى ال حراردى االسد  ريى الحسد  د الد   إحثالبحرئح  طى  ح اق ال حماي اإلدارا ع اي حد 

  022 البحدددثح  حدددش ناالسددد بإ   طدددى  حدددش الباإ دددإتع حسددد ردطه يا ددد  حدددي ،ادددإدات الحداراددد  ع ا،دددد برددد  
إلدد  اخ بددإر يدددد حددي الفرمدداإت  البحددث    ح ددإهدة ع ا،ددد سددا072ن البحددثح سددابع طاحددإ مإ ددت يا دد  

 ,SPSS v.28عاذ اسد خد  بدراح  إحصدإئا   دإهزة   ن البحدث ادرات االحر ب   بار،إت ال د  ار بداي ح 
AMOS v.26  الد  ح حايد  حدي ال  دإئ  مدإي اهحردإ ن االطدإدة  البحدث  لحاإل د  الباإ دإت ع ا،دد  اصد

حددي االر  دددإ  االسدد را ا ى مح  ادددر اسددا  اادددزز  دد  ار ا حدددإ  ال اددإدة االسددد را ا ا  طددى ال حمددداي اإلدارا 
لحددإ لدده أ ددر اامددك يردد   حمدداي الح  سددباي ع ابإل ددإلى  بدداي اي ه ددإي  دد  ار يددإلى باسددإ    زئادد   اذلددي 

 البحددددث  حدددإ  ال اددددإدة االسدددد را ا ا  طددددى ال حمدددداي اإلدارا حدددي خددددر  االر  ددددإ  االسدددد را ا ى ااخ  حددددت 
 بح حاي  حي ال اصاإت اآلاإت يح  لر  فاذ.

 .(ل االستراتيجي، إدارة التمكينانماط القيادة اإلستراتيجية، االرتجا) :الكممات المفتاحية
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Abstracts: 

The aim of the current research is to identify the possession of the Directorate 

for Combating Organized Crime of strategic leadership patterns, strategic 

improvisation and administrative empowerment, as well as knowing the 

extent of the impact of strategic leadership patterns with its dimensions 

(bureaucratic pattern, political pattern, professional pattern, entrepreneurial 

pattern) as an explanatory variable influential in administrative empowerment 

as a variable A responsive follower with its dimensions (knowledge, 

delegation of authority, work teams, independence) through strategic 

improvisation as a mediating variable with its dimensions (innovation, 

intuition, strategic agility, spontaneity, solution building), to be the subject of 

research in the Directorate of Combating Organized Crime of the Ministry of 

Interior In the province of Baghdad, in addition to presenting a set of 

recommendations that can contribute to enhancing administrative 

empowerment, and based on the importance of research for the directorate, 

its departments and its affiliates and its importance to society and the 

diagnosis of the nature of the relationship between research variables and 

identifying the most appropriate leadership style in achieving administrative 

empowerment, the researcher adopted the descriptive approach Analytical 

reconnaissance based on a questionnaire in data collection, targeting a sample 

of the directorate's leadership, and reached (The research community is 200) 

attributed, while the research sample was (170) viewing, and the research 

sought to test a number of hypotheses related to the influence relationships 

between the research variables, as it used ready-made statistical programs 

(SPSS v.28, AMOS v.26) to process the data, The research reached a set of 

results, the most important of which was (benefiting from strategic 

improvisation as a mediating variable that enhances the effect of strategic 

leadership patterns in administrative empowerment with partial mediation) 

because it has a clear impact on the empowerment of its affiliates, and thus it 

was found that there is a high impact of strategic leadership patterns on 

administrative empowerment through Strategic improvisation The research 

mailto:hakemh.almaialy@uokufa.edu.iq
mailto:hakemh.almaialy@uokufa.edu.iq
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concluded with a set of recommendations and action mechanisms for 

implementation. 

Keywords: (strategic leadership styles, strategic improvisation, 

empowerment management). 

 :المقدمة
حرت الس اات الحإما  صاب  ير  الح  حإت   ا   لر  ارات اال  ربإت البائا  

 الا ا   طى ح إ  إدارة ا يحإ ع احإ صإحبرإ حي   ارات سراا  غار حسبا،  اال م
احد ت ا امإسإ  اا إباإ  ير  ادارة ااس خدا  الحاارد الب را  بحخ ر   ا،سإحرإ ع لذلي اخذ 
ال حماي اإلدارا ير  يإ  ه ح ك الحا فاي الصرحاإت االحسؤالاإتع ااي إئر  حرا  

ال اسش طى  الح  حإت لا  طى ا خإذ ال راراتع المى  س  اشال صر  االحرا   ااالس  ر
ح ك  ري الصرحاإت االحسؤالاإت االحرا  لرحا فايع  ب ت ا حإ إ  ،اإدا  اس را ا ا  
حدرم   ،اح  ااهحا  ال حماي اإلدارا طى  حفاز ا طراد احمإط  ر  ا   اار  ير  راح 

ير  حا فارإ ل ح اق أهداطرإ ابإل إلى س ماي اي الح  حإت الُحَحمَّ    ا حد  إذ عالحبإدرة
احش ا حداث الح سإري   .الح  حإت أم ر اس  إب   ا   اار طى ح إ  ا يحإ  الحدا  

اال ربإت الح زاادة حي ،ب  الح  حإت ع أ إرت  إهرة ال اإدة طى ساإق االر  إ  
اطإيرا  االر  إ  االس را ا ى يدة ،مإاإع ل صبك ال اإدة يإحر حرحإ اؤ ر طى در   

االس را ا ىع بإل زاحي حش ال خ ا  االس را ا ى بإي بإره ا حاذ إ  دادا لر ار  السراش 
اال ما  اال  داد االس را ا ى. ل مإطك الح  حإت لراصا  ال  غإاإت ا طراد ا ح اق 
رغبإ ر  الاا  ع ابرذا اصاب يرارإ اح ري الا،ت الح إح لر خ ا  ع ابإل إلى ار    

ل إدة ي دحإ ااا راي حاا،  حا دة ادا إحاما  ال احمي ادار رإ بإس خدا  اال رامات ا
ال  رادا  الح إح ع ال ساحإ ااي ،در ر  ير  االر  إ  ال  ح  الح مر  طحسب ع ب  

اها   حم ر  حي ال درة ير  اس  حإر الفرة ال ى  دطش ح  حإ ر  ال  الاا ر  االحإحا  ع
أ  حماي ا طراد ي صرا اسإساإ ل  إح الح  حإت ابخإص  طى حإ ا ا  االه حإ  بحبد

الح  حإت ذات ال إبش االح ى الذا ا رد الاداد حي ال حداإت اال  ارات السراا  
الحإلى لم   اهحا  ا حإ  ال اإدة  البحثاالح رح   طى الا،ت الراهي ع احي ه إ  إم 

اإلدارا حي ،ب  احدد اه  الازارات االس را ا ا  احدد ،در رإ ااحمإ ا   ب ارإ لر حماي 
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الساإدا  ن ازارة الداخرا  الارا،ا   حي خر  االر  إ  االس را ا ى ع أذ  ُاد هذه الازارة 
حاطرة لألحي ااالس  رار لرح  حش الارا،ى حي االااإ رإ الحرح  سااإ إلا إد بائ  ابدايا  

 با  ال حاحإت.    رئ  حش ح  ربإت الاصر ا،إدرة ير   ح اق االهدا  ا ر
 لمبحثمنيجي الجانب الالمبحث االول : 

 البحثأواًل: مشكمة 
 ح   ال اإدة رأس حإ  ا  حإيى ب را ذا ،اح   ا ح  ح  محإ ا اد مرارة إدارا    بش 
حددي سددراي ا سددإ ى ا اإحدد  حددش الحدداارد  اال ددرا  البائادد  الححا دد   ع احإمددر الح  حدد  

ا را   إح أا ا اف  حي الا دإئ  داخد  الحسد ااإت احس  بررإ ع احي غار الح ا،ش أي 
ال   احا  بدداي ال ادإدة ع بإي بإرهدإ أهد  ي صدر طدى يحراد  اإلدارة االسد را ا ا  ع إذ لحدس 
البإحث ا اد الحإ    هحا  ال حماي لرح ساباي ا   اار  ا حفازه  احمإط  ر  ير  راح 

اد ا حماددد ر  ا  ازادددز   ددد ر  طدددى الحبددإدرة ححدددإ ادددؤدا إلددد   حسددداي ا  ددداار حا اادددإت ا طدددر 
الح  ح ع اذلي إلس إد ادي  ح  ربإت الح إرمإت الفإيرد  طدى حاا رد  الح دمرت االح اد  
ب ددم  اسدد بإ،ى ع االاحدد  يردد  اا ددإد الحرددا  ا  دداار ا سددإلاب الحا حدددة اأ حددإ  ،اإد رددإ 

 ر ال ى  حا  االس را ا ا  اط إ  لر ر  ااإلحمإ ا  االرد  ع ا سخارهإ طى حاا ر  الحخإ
إي  برإ حش امش اإلحمإ اإت لر درة لر اار ب م  د،اق لبائ  الاح  االسد خبإرا االح دى ع

دار ال اددددإدة طددددى إلردددددإ  اإلدارة الذا ادددد  لرحرؤاسددددداي ع اح ددددإرم  السدددددر إت ع ا ازاددددز   ددددد  
احمدددددي لر ادددددإدة ال حما اددددد  أي  حفدددددز ا سددددد حر طدددددى  الحرؤاسددددداي أحدددددر ال غ ددددد  ي ددددده ع أا

ا إباددددد  الحا رددددد   حدددددا الحردددددإ  لرحرؤاسددددداي ل ح ادددددق إ  دددددإزا ر  ال خصدددددا  السدددددراماإت اإل
اادددرد البإحدددث أ ددده حدددي  أهدددداطر  ال   احاددد  حدددي خدددر  ال ددداار الحادددزز بإلمفدددإمة الذا اددد ا 

الححمي االس اإ   بإالر  إ  االس را ا ى مح  ار حي خرله احمي لر ادإدة االسد را ا ا  اي 
 ع طدى  سدإؤ  رئداس  البحدثلى ا سدد البإحدث ح دمر   ح ق   را  ال حمداي اإلدارا. ابإل دإ

نهدددددد  اسدددددد  إيت ،اددددددإدات حدارادددددد  حمإطحدددددد  ال راحدددددد  الح  حدددددد   ا ادددددد  أ حددددددإ  ،إد رددددددإ 
 االس را ا ااي طى  حساي ال حماي اإلدارا حي خر  االر  إ  االس را ا ى  
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 البحثأىمية  ثانيا:
ألطراد الح  سباي لرح  ح  حي خر  ال  إئ  اإلا إبا  ل لربحث برز ا هحا  ال صاد 

الحبحا   حي خر   حما ر  طى حمإي الاح  اال زاحر  ال دا حش  ازاز ادام الح  ح  
 بإآل ى: البحثإذ    ر  أهحا    .ا  دا  الخدحإت

ع ا ا بر حصدر لرطد الحم ب   ازز دار ح  حإت ادارة االيحإ  طى خدح  الح  حش -0
  إت.الارا،ا  االاربا  بإلحفإها  االح  ر 

 الرئاس  نأ حإ  ال اإدة االس را ا ا  البحث  دا  إ إرا  حارطاإ  ا ارق بح  ارات  -0
اال حماي اإلدارا  يبر ح إبا  الحسإرات ال  را  لألدباإت اابراز ااالر  إ  االس را ا ى 

  .الحارط 
اسإيد ال حماي اإلدارا ال إدة بإل اإ  ب حماي حا فار  حي خر  إزال  ال را   -3

حا  ع ل ح اق ال  إح ع ا ازاز حس اد ا دام ال   احى اب إم الارئ ا  حددي خر  ال   ا
 ح إرمه ال إئد أا الحدار سر  ه حش حرؤاساه.

ححار   خاة لره حإ  ب  حإ  ال اإدة االس را ا ا  احدد    ارهإ  البحثاد ا -4
 .حي خر  اإلر  إ  اإلس را ا ى طى  حساي حس اد ال حماي اإلدارا يرحاإ  

ما رإ حي الحااماش ال ى  البحث سرا  المام ير  ال  ار الحفإهاحى لح  ارات  -5
 ر   بإإلدارة االس را ا ا  االراإدة ااإلبداع اأدام الح  ح  الحبحا   حي الح  ار الحإلى 

 االحس  برى.
 البحثثالثا: أىداف 

الس را ا ا  طى حارط   باا  الار،  باي أ حإ  ال اإدة ا لربحث امحي الرد  الرئاس
ع اال ار  ير  ال ح  ال اإدا االس را ا ى  ااإلر  إ  اإلس را ا ى اال حماي اإلدارا

ال   البحث  ع إذ ساحي خر اإلر  إ  اإلس را ا ى الحرئ  طى  ح اق ال حماي اإلدارا
  ح اق االهدا  اآل ا :

رسفا   اماك ا فسار االسرإحإت اا  ر الحفإهاحا  االحر مزات الفمرا  االف -0
، اإلرتجال  ) انماط القيادة االستراتيجية ، التمكين اإلداريالرئاس   البحثلح  ارات 

 .(اإلستراتيجي
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ال ار  ير  أ حإ  ال اإدة االس را ا ا  السإئدة طى حدارا  اس خبإرات احمإطح   -0
ال راح  الح  ح  ب داد ال إبا  لازارة الداخرا  ع طمر  يي   خاة حس اد ال حماي 

 ا أا ا باإد أم ر حسإهح  طاه. اأسس اإلر  إ  اإلس را ا ى ارااإلد
  حداد حدد    ار ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  طى ال حماي اإلدارا. -3
  حداد حدد    ار ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  طى االر  إ  االس را ا ى. -4
 ال ار  ير  حس اد    ار االر  إ  االس را ا ى طى ال حماي اإلدارا. -5
اإلر  إ   اإس حس اد    ار أ حإ  ال اإدة االس را ا ا  طى ال حماي اإلدارا حي خر ، -6

 طى الح  ح  الحبحا   . اإلس را ا ى
  لمبحثرابعا: المخطط الفرضي 

الار،إت الح   ا  لرح  ارات الرئاس  االفريا  ع إذ  لربحثاامك الحخ   الفرمى 
 را   دراس  الار،إت ال ى حدد رإ باصفه حخ  إ  طرماإ  يي  البحثامش أ حاذج 

 .ا سإؤال رإ البحثح مر  

 
 لمبحث( المخطط الفرضي 1الشكل )
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 البحثات خامسا: فرضي
 :االولى الفرضية الرئيسة -1

تؤثر انـماط القيادة االستراتيجية بأبـعادىا مـجتمعة فـي التمــــــــكين االداري تأثيرًا 
 معنويًا.

 الفرضية الرئيسة الثانية: -2
ؤثر انماط القيادة االستراتيجية بأبعادىا مجتمعة في االرتجال االستراتيجي تأثيرًا ت

 مــعنويًا.
 الفرضية الرئيسة الثالثة: -3

تؤثر لالرتجال االستراتيجي بأبعادىا مجتمعة في التمكين االداري تأثيرًا 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــعنويًا.

 الفرضية الرئيسة الرابعة: -4
د تأثير انماط القيادة االستراتيجية في التمكين االداري بتوسيط االرتجال يتزاي

 االستراتيجي.
 وعينتو  البحثسادسا: مجتمع 

،إ  البإحث بإخ اإر احد الحؤسسإت ا ح ا  نحدارا  حمإطح  ال راح  الح  ح   بإس ردا  
إذ . لربحثي  ،اإدات حي مبإ رإ الاإحراي محي الحدارا  ل  إربر  حي ا هدا  الحاما 

  مإب . 022ن البحثطى ال اإدة ع بر  ح  حش  لآلرام ال ح ا  الح ا ى البحثح  حش  اح  
اس باإي ع ا   اس باإد  )059  اس باإي ع ا   اس ر إع ن072،إ  البإحث بإل ازاش المرى ن

  اس باإي الذا اس خد  طاراإ طى ال حرا  اإلحصإئى ع 055  اس باإي لا ب   الصإلك ن4ن
ع Sekaran,2010) )ال حداد ح   الاا      االي حإد ير   را    دا  ح   الاا   لد 

  الرذا اخ إر البإحث يا   مرا  022  لح  حش ،دره ن055ن البحثايراه اماي ح   يا   
   ال ى  ماي ح إسب  لحإ ح راب حي يدد.022،درهإ ن
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 لمبحثالمبحث الثاني : الجانب النظري 
  قيادة اإلستراتيجيةانماط ال اوال:

  انماط القيادة اإلستراتيجيةمفيوم  -1
 اد ال اإدة اإلس را ا ا  حص رك حا د ا ماي حي حص رحاي حخ رفاي ااي  ارافرإ ا م  
 حداإع اير  الرغ  حي أي ه إي الاداد حي الحفإها  لمي ل  ا فق البإح اي لحد االي ير  

را ا ا  ا    حدادهإ إذا     حداد اإلس را ا ا  حفرا  ااحد ع الرذا ُارح  أي ال اإدة االس 
 ع احي  ر  أخرد ُا  ر ال  ال اإدة االس را ا ا  ير  إ رإ Kjelin, 2009اال اددإدة  ن

،اإدة ،إئح  ير  اإلس را ا ا  لذا طإي ال ارا  ا ح  ما    ا  االس را ا ا  بإير  
. (Guillot, 2003)حإي حس  ري ال اإدةع ابإل إلى  ا ب ال  ر إلارحإ ير  أ رحإ حص ر

  سد ال اإدة االس را ا ا   ،درة ال خة ير  ال ا،ش اال صار االحفإ  ير  الحرا   ع 
اال فمار االس را ا ى اال اإاي حش اآلخراي إل رام   اارات اب إم حس  ب  أطم  لرح  ح  ع 

إلس را ا ا  . إذ  ازز ال اإدة اTarigan, 2016)حي أ    ح اق الرؤا  ال   احا  ن
إ حي  الح إطس  الحس داح  لرح  ح  ع ااإلطإدة لاس ط   حي خر  اس را ا ا رإ المي أام 

  . Rush, 2011خر  رؤا رإ ع اال ا  اال  إط  االح إخ اال اإدة االب ا  اا   ح  ن
 ابعاد انماط القيادة اإلستراتيجية -2

ـــي،  اي ب ددد  البحدددث الحدددإلى ح ادددإس البدددإح  ل ادددإس ا حدددإ  ال ادددإدة  (2221)النعيمـــي و عم
 اإلس را ا ا  االذا  محي اربا  أباإد ااحمي  اماحرإ ير  ال حا ال إلى :

 (:Pioneering style) النمط الريادي - أ
 اد ال اإدة الراإدا  حي ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  الحرح  اال ى ا    صارهإ ير  أ رإ  ح  

د ال م  أا طى حؤسس  حي أا ح   ا اع احس ا مي أي  ماي حا ادة ددددددددححاز لر اإدة اح
 س رز  ال اإدة الراإدا  ال   ارع ا ا اه أدام أيمإم الح حاي   حا الص إي  أا ال  إط . 

  ددددددددددددددددددددددددددد  الفرة الراإداددددد ح اق ا هدا  ال   احا  ال ى    اا ير  ال ار  ير
 محي ال اإدة الراإدا  ال   ا  اال حفاز ا  إ  ا  (Renko et al.,2015:2)ااس م إطرإ 

إت احا فارإ ل ح اق ال ا  ا سإسا  لرح  ح  ح   الحخإ رة ااغ  إ  الفرة ددد   ا  الح  ح
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ااب مإر الساإ،إت االاحراإت ع اخرق حزااإ   إطساددد  ع ا حسداي الدا إحاما  االمفدإمات ال دى 
  (Gupta et al.,2004:247). إدة الراإدااديال دد  إلارددددإ دددددددددددددددددددداسا
 (:political style) النمط السياسي - ب

ُ ار  ال اإدة الساإسا : ب  رإ ال  د   حا أهدا   اهرا  حي خر  الاح  ال حإيى إذ ال 
احمي لر إي  أي ا را   داحرإ ببسإ   م حر ع محإ طى ال سرس  الررحى ع أا  راؤهإ ع 

 إالت الحخ رف . ابإل إلى احمي طر  ححإرسإت ال اإدة ير  أ رإ محإ ها الحإ  طى الح
ححإاالت ح ر ا  ل حماي الاح  ال حإيى ع طرى  رب  الاحراإت السرس  االحب مرة 
بإلحؤسسإت الرسحا  بخ ا  اامح  لرحسإئر   ابإل بش ع  ح ك ال إدة السا رة ير  حاارد 

ا  ار أ حإ  ال اإدة   .Haus & Heinelt, 2004:33مبارة طى ب إم  ر ابإت الحامح  ن
الساإسا  إل  ال ب   الحإمح  ال ى   حح  حسؤالا  إدارة  ؤاي احاارد ماإي ساإسى حي 
خر   حداد اال   ار ير  أالااإت الساإس  ال ى  ؤ ر ير  حخ ر  الحؤسسإت حي خر  

   . Ogbeidi, 2012:4هاإم  ص ش ال رار ن
 (:bureaucratic styleالبيروقراطي )النمط  - ث

ا ار حص رك البارا،را ا  إل   إهرة ير  اال  حإع إذ      ااره ل ح اق ا هدا  
الحر اة. ااا بر ال ح  البارا،را ى ها ال ح  ا م ر حرمح  االذا احّمي ا طراد حي الاح  
بحزاد حي ال فإ ى االصدق. ا اد ال اإدة البارا،را ا  ع أم ر طاإلاددد  لإلدارة طى 

حدددددددددددإت حددددددددددددددددددددددددددي الاداد حي أ حددإ  ال ادإدة ا خرد اام سددإب الا ددر ا  امددذلي ل   ب الح  
ابإل إلى ُ ار  ال اإدة البارا،را ا  الحمإي  . Arshad et al.,2021:211دداض نال ح

اا ب يح  م   الذا ادار طاه الحدار أا نا    حداد م   ىم طى مام ال حداد الحسبق 
 ىم اط  إ لإل رام أا الساإس  ع ا ار الحدار إل  الحس اد ال إلى طا،هع هذا الحدار طى 
الح ا   مإب   ر   أم ر حي ما ه ،إئد ع الذا افرض ال اايدع ااحمي أي اماي هذا 

الحدددا فاي  ال ح  طاإال  ي دحإ ا ا  الحا فاي ب دام الحرإ  الرا ا ادد  حرار ا ا مددرار اع ااح دددإج
   .Khan et al., 2015:90إلدددد  طردددددددد  حددداإاار أا إ رامات حاا   ن

 (:professional style) النمط الميني - ث
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ال اإدة الحر ا  ب  رإ  اطار ال ا اه االاحرا  اال  ساق  يمإم الح  حد  لر درض حدي    ار 
اصددب الدد ح  الحر ددى إذ . Mastrangelo et al.,2004:437ن ح اددق أهدددا  الح  حدد 

ال رماددز ب ددم  مباددر يردد    حادد  الحرددإرات الحارطادد  اال   ادد  ال ددى ا  ربرددإ أصددحإب الاحدد  
حرإرا ر  طدى اسد خدا  ال م الا ادإ  حاثاااد الحر ااي ه  أم ر يرم  ل ارا  أ فسر  حي 

ابإل ددإلى ا دداا  (Smith et al.,2020:3)ا،احدد  حاددرط ر  احرددإرا ر  ال   ادد  اال   احادد  
ال ح  الحر ى الحرإرات ال اح  حي الحا فاي الحح رطاي طدى صد إي   م الا ادإ الحاراحدإت ع 

  .Yu,2017:(1اها حإ ااد أه  حرح  لر إدة اإلدارااي طى الا،ت الحإمر 
 اإلرتجال اإلستراتيجي ثانيًا: 
 مفيوم اإلرتجال اإلستراتيجي -1

لدد  حاسددا   ال ددإز االحسددرح ا ددإرت حا دد  الدراسددإت الدد  أي اصدد    دد ة االر  ددإ  ار ددش ا
 " (Oxford Dictionaries,2014)االر  دددإلى اهدددا ح ددد ق حدددي المرحددد  الر ا اددد 

Providere"  ع اا دار االر  دإ  االسد را ا ى الد  السدراي الافداا ااإلبددايى  نMagni 
et al., 2009:1044ا،دد يدر  مد  حدي ن . Pavlou & El Sawy, 2011:51 أي  

  دإج ال دددرة الدا إحامادد  اال دى   اددد حرحدد  طدى الحسددإهح  بإل  ددإح  االر  دإ  االسدد را ا ى هددا
ال   احى ااي   اارهإ ااد هدط إ  دار ا بإلح  حإت ال ى  اا ه   اار ا حس حر ا طى البائد . محدإ 
ا اد ،درة الح  ح  ير  ندح  اايدإدة  مدااي الحداارد اال ددرات  الداخراد  االخإر اد  لحاإل د  

 ي .البائإت الح  ارة بسر 
 ابعاد اإلرتجال اإلستراتيجي -2

  ل ادإس اإلر  دإ  اإلسد را ا ى االدذا 0200 ب   البحث الحإلى ح اإس البإحدث نالحدإ حىع
  محي خحس  أباإد ااحمي  اماحرإ ير  ال حا ال إلى :

 (:innovationاالبتكار ) - أ
   . اهدا حفرددا  حاإصدر ادد ,DIUS 2008االب مدإر هدا االسدد  ر  ال دإ ك  طمددإر  داددة ن

دح دده طددى ح حايدد  ااسددا  حددي حخ ردد  الخ إبددإت ع ال ددى  ح دد  يدددد ا مباددر ا حددي الح ددإالت 
 . ااا بددر اسددار  لخرددق ال احدد  إذ  حادد  غإلبادد  (Fagerberg et al.,2005الحخ رفدد  
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ا بحددإث طددى ال   ددا  ااإلدارة إلدد  اي بددإر االب مددإر  ددىم إا ددإبى ب باا دده احمددي أي اسددإيد 
  .Wijnberg,2004)م  أم ر طاإلا  طى الاح  نالح  حإت ير  ال  إطس ب 

 (:(Intuitionالحدس - ب
الحدددس هددا أحمددإ  سددراا  ا ددإحر   دد  ال اصدد  إلارددإ داي ال دددخ  الاامددك لرفمددر الا ر ددى. 
اهددا احددر حردد  لدده ير،دد  ا ا دد  بإالر  ددإ  اهحددإ حددر ب اي ب اا ددب االدارة ب ددم  يددإ  اادارة 

أي ا  ددخإة ا ع  (Leybourne & Sadler-Smith,2006)االيحددإ  ب ددم  خددإة. 
ا  دد ش اا م دددر ُباددد   دددر هدد  الدددذاي اددددرماي طإئدددة الحددددس طددى إدارة ا يحدددإ    االحددددس 
ااح  طى الار،  باي ال فمار اال داار ع ا  رادإت الاحراد  الحزدا د  الحاإصدرة لرحمد  ااد   

لرددإ  ربادد  امددش صدد ش ال ددرار ب ددم  طراددد لحرايددإة ال ددرق ال ددى احمددي االسدد را ا ااي حددي خر
 ح  ربإت حاإل   الحاراحدإت طدى حمدإي الاحد  الحدداث ع اال دى اصداب ،الردإ يرد  ا ،د  

.(Hodgkinson et al.,2009) 
 :Strategic agility)) خفة الحركة اإلستراتيجية - ث

يرطت ب  رإ   إ   ص اش ذا ،دراتنصرب  ا إيح  ال   اإت االحاارد الب را  ااإلدارة 
لرحاا ر  السراا  لرح اإ إت الحدددددد  ارة لربائدددددددددد  الحدحا ددددددددددد     الح ارح  االحاراحإت 

 نالسري  ع الحرا   ع الب ا  ال ح ا  ااالس  إب   
Yusuf et al., 1999:36) ا،د يرطرإ . Weber & Tarba,2014) ب  رإ ال درات  

 ارة بإس حرار ابسري  الم   ال  إطسا  ال ى  حمي الح  حإت حي ال اإح  حش البائإت الح 
ااالس  اإر ااالس ارم حي خر  ال حرمإت االس را ا ا  الح احدة اال  اار لر مااي 

 ال   احى.
 Spontaneity):العفوية ) - ث

  الافاا  ير  أ رإ سراماإت  ؤدا دارا إمإطا إ George & Brief,1992يّر  م  حي ن
حاد ع احدي ا دمإلرإ ع حسدإيدة زحدرم الاحد  ب م    دايى اال دى  سدإه  إلد  الفإيراد  ال   ا

اححإادد  الح  حدد  ا  دددا  ا، راحددإت ب ددإمة ا  حادد  الددذات ا  ددر ال اااددإ الحسدد  . ا،ددد اط ددرض 
البددإح اي أي الحددزاج اإلا ددإبى طددى الاحدد  هددا سددإب   أسإسددا  لر   احادد  الافاادد ع إذ اسدد خد  

 ح س  .حص رك "يفاا " أحاإ  إ لإل إرة إل  ا طاإ  اال دطإيا  ال
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 Bricolage):بناء الحل ) - ج
  ااا دى ا ده "صد ش ع  فاد  (Bricolage  اا  حي اب مر حص رك (Levi-Straussااد  

م  حإ ها طى ح  إا  الاد ع االذا ا محي اسد خدا  الحداارد الح إحد  ع ح د  الحداارد الحإداد  
" أ رإ ،د    ى االحص ايإت الاداا  أا الحرإرات أا ا طمإر ع ال ى  رامحت ير  أسإس حبدأ

-Leviدائح إ طى ح  إا  الاد ع بدال  حدي الحصدا  يراردإ اسد  إب  لح  ربدإت   بادق حاداي ن
Strauss,1967  ع ا،دددد اصددد  ب  ددده "االسددد فإدة حدددي حدددإ ا ربددده ا طدددراد حارددد  لحسدددإيد ر  

 Smock et). ير  االل  إم الح اإ إ ر  ب را    حم ر  حي  ح اق حاإة حرما    فسر  
 al.,2010) 

 التمكين اإلدرايثالثًا: 
 مفيوم التمكين اإلدراي -1

 ع ال حماي اإلدارا ِب  ه يحرا  ح ك السر   Wåhlin-Jacobsen,2019:2ير  ن
لرحا فاي ع ير  الرغ  حي أي هذه السر      صر يإدة  ير  أغراض حاا   ع ح   

 ق حإ ارد ددددااط  ع اإل رامات ذات ال اح  لرح  ح 
al.,2020:501) et (Al Maani   ازحرئه أي ال حماي اإلدارا ها حفرا  حاإصر اسا

إل  رطش ا  اار ،درات ا طراد االحرإرات الرزح  لح  ح إمرر  اإلدارا  اا  إح  الفرة لر  
بااس      اار  ير   حح  حسؤالاإت ا دخإذ ال ددرار اال اددددددإاي ع لرحبإدرة اال حدا 

ع ااي ال رؤا  ع اال اس را ا ا  احمي أي   ح ق  ا هددددددددددددا  الحر اة االح ددددددإرم  ل ح ا ددددددده
بداي ال درة اال حماي اإلدارا لر اد الاإحر ع ِ ي ال حماي ُافسر ِب  ه إي إم ال اة ل خة 

 . Åman & Ahlbom, 2013:5ن دددإع الرحرمزا  ا فااض السر  دددددددددددددددددددددددددحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ابعاد التمكين اإلدراي -2

 Asiri & Al Sharqi,2020; Shibly et) اي ب   البحث الحإلى ح اإس البإح 
al.,2021)   ل اإس ال حماي اإلدراا االذا  محي اربا  أباإد ااحمي  اماحرإ ير
 ال حا ال إلى :
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 (:(Knowledgeالمعرفة  - أ
صإدر لرح  حإت ع ما رإ  ح ق الحازة ال  إطسا   االدا إحاما   ُاد الحارط  ااحدة حي أه  الح
  ع ا،د  إد  م  حي Massa & Testa, 2009:129ال ى    رب إدارة د،ا   ن

Schaurhofer & Peschl, 2005:262) إي أسإس م  يحرا   حماي ها ال  اار  
إ يحراإت ال  اار الحارطى لرا اد طإ  إ  اّر  يحراإت ال حماي طى الح إ  ا ا  ير  أ ر

-Choo, 2003:205أ إر ن .الحارطا  ال ى  ؤ ر ير  ال  ارات اال  حإيا  االساإسا 
  أي  الاد الحارط  طى الح  حإت ا   حي خر   حاا  الحارط  الحا ادة إل  حارط  206

 دادةع إذ   ح ق إدارة الحارط  ا  إسحرإ حي خر  ال فإيرت اال حاا  باي الحارط  
 االحارط  الصراح .  المح ا 

 (:(Delegation of authority تفويض السمطة - ب
إ طددى اإلدارة ع اهددا حددي الحاامدداش ال ددى  ددرب  بدداي ال دداة  ال فددااض حددي أم ددر ال مددإاإ  ددااي 

اح إربدددددإت السدددددراي طدددددى ال ادددددإدة ع ا مدددددحي ال فدددددااض إسددددد إد  دادددددد الحسدددددؤالاإت االسدددددر   
السر   إل      الحسدؤالا  أا السدر    ا ار  فااض(Yukl, 2006). لرحرؤاساي ل  فاذهإ 

دددإ يدددي  ال خدددإذ ،دددرار حدددي الحددددار إلددد  الحدددرؤاسع احدددي ال إحاددد  ال  راددد  طردددا حخ رددد   حإح 
ال ادددإاي الحمددد  الدددذا ى ا  رادددر الحصدددار بددددال  حدددي  -الح دددإرم  طدددى أ ددده ارمدددز يرددد  الفدددرد 

(Malmi et al., 
بدإلا ز  سدبا إ أ،د  اسد اداد ا  ير  ا ه ال حدادد ع امداي ا طدراد الدذاي ا داراي.  (2020:5

ل فددااض سددر   ا خددإذ ال ددرار ح إر دد   ب الئددي الددذاي ا دداراي بددإل اة ع إذ يددّد  فددااض السددر   
 زم ا رئاسإ  حي حسؤالا  ال إئد ع ما رإ حر ب   بح حاي  حي ال  دإئ  ال   احاد  الرإحد  ح د  

لر ادددإدة ال  دددإرما   رمدددإ الحدددا فاي اأدام الفرادددق ا،دددد  ددد   حداددددهإ يرددد  ا ردددإ  إ دددب حإسددد 
  (Haselhuhn et al., 2017). اال حما ا  

 :work teams)) فرق العمل - ث
أي  حماي ال اإدة احمي أي اازز  بإد  الحارط  باي طرق الاح  ع حي خر   ا اه ا دراب 
ال إدة ال حما ايع ااازز أدام طرق الاح  طى حخ ر  البائإت ال   احا  ع طى حاي أي  بإد  
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ازز إ  إم  حإذج ي را  ح  رم  ا   اار ذامرة الحاإحرت نأا حارط  "حي الحارط  ا
 . (Jiang et al.,2016:66)اار  حإذا" طى الفراق  

  (independence):االستقاللية - ث
 اص  االس  رلا  ير  أ رإ حدد  ح ش الحا   بإس  رلا  مبارة احرا  ع اال درة ير  

  راب.Belias et al.,2015:325)الحرإ  ن  خ ا  يحره ع طمر  يي اخ اإره   فاذ
طى ب إم ال    اال اار بإلحرما  االحسؤالا    إه  االس  رلا  الا افا  دارا  رئاسإ  حرحإ  

 ,Dharالا اف  ع ححإ اؤ ر طى ال رإا  ير  السراي الحب مر لخدح  الحا  ن
2016:140   

إ بإح ري داطش داخرى لذا ا ب ير  ال إدة  اطار االس  رلا  ع حش ح إلب  حا  فار  أام 
 .(Choi, .2007)ا ااطق حش  ربا  هذه الح  ربإت ب م   بااى حش طرسف   حماي ال اإدة

 اختبار وتحميل التأثير بين متغيرات البحث / المبحث الثالث: الجانب العممي
 )انماط القيادة االستراتيجية، االرتجال االستراتيجي، اختيار التمكين االداري(  

  باي ح  ارا البحث التأثيرارد  الحبحث الحإلى ال  حارط  ير   اع ير،  ن   توطئة:
التمكين االداريانماط القيادة االستراتيجية  مح  ار حا حد ع طباد   مح  ار حس    ع انن 

اس  صإم البإحث آلرام الاا   ع احصد ال  إئ  اإلحصإئا  االس داللا  ال ى الد رإ اس بإ   
،إ  البإحث ب  رام  حرا  باإ إت البحث الحس خرص  لرح  ار الحس    ااباإده البحث ع 

النمط السياسي، النمط البيروقراطي، النمط الريادي، النمط الميني ب م  ح  حش .  (ن
 اختبار عالقات التأثير والتحقق من فرضيات البحث

طرماإت ال   ار  هد  البإحث ال   ا ا  أسإلاب اإلحصإم االس داللىع الخ بإر صح   
الرئاس  اال ى ُحددت طى ح ر ا  البحثع االرإدط  ل حداد ،بالرإ اا رطمرإ بحا ب 
حخر إت اخ بإر م  طرما  حي الفرماإت الرئاس  االفريا  الح ب    ح رإع اذ ،إحت 

  انماط القيادة االستراتيجية  بأبعادىا مجتمعةبإخ بإر    ار ا حاذج الح  ارات الحس  ر  ن
ب م  ا حإلى ع طمر  يي    ار ا حاذج الح  ار  التمكين االداريلح  ار الحا حد طى ا

 التمكين االداري  طى الح  ار الحا حد االرتجال االستراتيجي بأبعادىا مجتمعةالاسا  ن
ب م  ا حإلى  ع احي    الر ام ال  اخ بإر    ار ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  ااباإدهإ 
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الح  ار الاسا  االر  إ  االس را ا ى عابحسب حاإح  ال حداد  ح  حا  اهى  ؤ ر طى
  الححساب  ع T>1.976  ع ا،اح  نSig<0.05اال   ار ا،بالرحإ يبر حس اد الحا اا  ن

   .154  ابدر   حرا  نF>3.905ا،اح  ن
 اختبار تأثير انماط القيادة االستراتيجية في التمكين االداري:اواًل: 

يوجد تأثير ذو داللة احصائية ألبعاد انماط اس  االال  لردراس : ُحددت الفرما  الرئ
القيادة االستراتيجية مجتمعة )النمط السياسي، النمط البيروقراطي، النمط الريادي، النمط 

أ حاذج  الر ح ق حي صح  الفرما  حي يدحرإع      فاذ  (التمكين اإلداري الميني( في
البإحث  حا ال ح ق حي الفرما  الرئاس  ا ال   ع لذلي  ا هاال حدار الخ ى الح ادد 

 ابحسب اال ى:
تؤثر انماط القيادة االستراتيجية بأبعادىا التحقق من الفرضية الرئيسة االولى: 
 مجتمعة في التمكين االداري تأثيرًا معنويًا:

  اب اح  156.107  الححساب  لأل حاذج نF  اي ،اح  ن1 باي حي   إئ  ال دا  ن
 ع 0.05  اب اح  اح حإلا  ن3.905  اهى  زاد يي ،اح رإ الح دال  ن0.000ن اح حإلا 

 ع ل  ار ال  حا اا  اال حاذج ا،ا ه ال ى اازاهإ البإحث ال   داؤبا  154ابدر   حرا  ن
االباإد ح  حا  لر حماي االدارا ا داؤبا  اباإد ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  ل  م  ا حاذج 

  ع 0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.806 يي ا اد حاإح   حداد نح با  احصإئاإ ع طمر  
  ع اذ اس  إيت اباإد ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  0.801ابحاإح   حداد حصحك ن

  حي  فسار النمط السياسي، النمط البيروقراطي، النمط الريادي، النمط المينيح  حا  ن
ع طاحإ ُ ازد ال سب   مكين االداري الت   حي ال  ارات ال ى   رأ ير %80.1حإ  سب ه ن
  لح  ارات أخرد ل   دخ  محي اال حاذج الحخ بر ع اذ  باي ا اد %19.9الح ب ا  ن

  T ع اب اح  ن0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.290   ار إا إبى لر ح  الحر ى ح داره ن
 ع ع 154  ابدر   حرا  ن1.976  ال ى  زاد يي ،اح رإ ال دالا  ن4.9781الححساب  ن

  اب اح  اح حإلا  0.260محإ  باي ا اد    ار إا إبى لر ح  البارا،را ى ح داره ن
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 ع طمر  يي ا اد    ار لر ح  الراإدا طى 4.376  الححساب  نT ع اب اح  ن0.000ن
  الححساب  T ع اب اح  ن0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.224ال حماي االدارا ح داره ن

  ال ح  الساإسى لر   ار  طى ال حماي اإلدارا بح دار   ع طمر  يي  ا ا3.629ن
 ع احي  حاش حإ 2.864  الححساب  نT  ع ا،اح  ن0.005  اب اح  اح حإلا  ن0.160ن

تؤثر انماط القيادة االستراتيجية  ُيرض حي   إئ  ع   ب  الفرما  الرئاس  االال  ن
 ع ابحسب الحاإدل  اال ا :  بأبعادىا مجتمعة  في التمكين االداري تأثيرًا معنوياً 

 
* )النمط السياسي(  0.160* )النمط الميني( +  0.290 + (0.377)(= Yالتمكين االداري )
 * )النمط الريادي( 0.224 * )النمط البيروقراطي( + 0.260 +

 
 

 (n=155( تأثير انماط القيادة االستراتيجية بأبعادىا مجتمعة في التمكين االداري )1الجدول )

 (.SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج )
 اختبار تأثير انماط القيادة االستراتيجية في االرتجال االستراتيجي:ثانيًا: 

يوجد تأثير ذو داللة احصائية ألبعاد انماط ُحددت الفرما  الرئاس  ال إ ا  لردراس : 
الريادي، النمط  القيادة االستراتيجية مجتمعة )النمط السياسي، النمط البيروقراطي، النمط

الر ح ق حي صح  الفرما  حي يدحرإع      فاذ   (االرتجال االستراتيجي الميني( في

غير المت
 المستقل

 التمكين االداري 

α β R² A R² Sig T F 

 النمط السياسي

0.377 
0.014 

0.160 

0.806 0.801 

0.005 2.864 

150.107 
0.000 

النمط 
 4.376 0.000 0.260 البيروقراطي

 3.629 0.000 0.224 النمط الريادي

 4.978 0.000 0.290 النمط الميني
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ع لذلي  ا ه البإحث  حا ال ح ق حي الفرما  الرئاس   أ حاذج اال حدار الخ ى الح ادد
 ال إ ا  ابحسب اال ى:

ة بأبعادىا تؤثر انماط القيادة االستراتيجيالتحقق من الفرضية الرئيسة الثانية: 
 مجتمعة في االرتجال االستراتيجي تأثيرًا معنويًا:

  اب اح  159.730  الححساب  لأل حاذج نF  اي ،اح  ن2 باي حي   إئ  ال دا  ن
 ع 0.05  اب اح  اح حإلا  ن3.905  اهى  زاد يي ،اح رإ الح دال  ن0.000اح حإلا  ن

 ه ال ى اازاهإ البإحث ال   داؤبا   ع ل  ار ال  حا اا  اال حاذج ا،ا 154ابدر   حرا  ن
االباإد ح  حا  لرر  إ  االس را ا ى ا داؤبا  اباإد ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  ل  م  

  اب اح  اح حإلا  0.810ا حاذج ح با  احصإئاإ ع طمر  يي ا اد حاإح   حداد ن
اإدة   ع اذ اس  إيت اباإد ا حإ  ال 0.805  ع ابحاإح   حداد حصحك ن0.000ن

النمط السياسي، النمط البيروقراطي، النمط الريادي، النمط االس را ا ا  ح  حا  ن
االرتجال    حي ال  ارات ال ى   رأ ير %80.5  حي  فسار حإ  سب ه نالميني

  لح  ارات أخرد ل   دخ  محي %19.5ع طاحإ ُ ازد ال سب  الح ب ا  ن االستراتيجي 
  اب اح  0.256د    ار إا إبى لر ح  الحر ى ح داره ناال حاذج الحخ بر ع اذ  باي ا ا 

  ال ى  زاد يي ،اح رإ ال دالا  4.386  الححساب  نT ع اب اح  ن0.000اح حإلا  ن
 ع ع محإ  باي ا اد    ار إا إبى لر ح  البارا،را ى 154  ابدر   حرا  ن1.976ن

 ع طمر  4.186ب  ن  الححسا T ع اب اح  ن0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.250ح داره ن
  T ع اب اح  ن0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.238يي ا اد    ار لر ح  الراإدا ح داره ن

  ع طمر  يي  ا ا  ال ح  الساإسى لر   ار  طى االر  إ  3.837الححساب  ن
  الححساب  T  ع ا،اح  ن0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.204االس را ا ى بح دار ن

تؤثر انماط حإ ُيرض حي   إئ  ع   ب  الفرما  الرئاس  ال إ ا  ن ع احي  حاش 3.638ن
ع   القيادة االستراتيجية  بأبعادىا مجتمعة  في االرتجال االستراتيجي تأثيرًا معنوياً 

 ابحسب الحاإدل  اال ا :
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* )النمط  0.204* )النمط الميني( +  0.256 + (0.334)(= Yاالرتجال االستراتيجي )
 * )النمط الريادي( 0.238 * )النمط البيروقراطي( + 0.250 السياسي( +

 
 (n=155( تأثير انماط القيادة االستراتيجية بأبعادىا مجتمعة في االرتجال االستراتيجي )2الجدول )

  .SPSS V.28الحصدر: حخر إت بر إح  ن
 اختبار تأثير االرتجال االستراتيجي في التمكين االداري:ثالثًا: 

يوجد تأثير ذو داللة احصائية ألبعاد االرتجال ل   لردراس : ُحددت الفرما  الرئاس  ال إ
االستراتيجي مجتمعة )االبتكار، الحدس، خفة الحركة االستراتيجية، العفوية، بناء الحل 

الر ح ق حي صح  الفرما  حي يدحرإع      فاذ أ حاذج اال حدار   (التمكين االداري في
ح ق حي الفرما  الرئاس  ال إل   ابحسب ع لذلي  ا ه البإحث  حا ال  الخ ى الح ادد

 اال ى:
تؤثر انماط القيادة االستراتيجية بأبعادىا التحقق من الفرضية الرئيسة الثالثة: 

 مجتمعة في االرتجال االستراتيجي تأثيرًا معنويًا:
  اب اح  257.048  الححساب  لأل حاذج نF  اي ،اح  ن3 باي حي   إئ  ال دا  ن

 ع 0.05  اب اح  اح حإلا  ن3.905اهى  زاد يي ،اح رإ الح دال  ن  0.000اح حإلا  ن
 ع ل  ار ال  حا اا  اال حاذج ا،ا ه ال ى اازاهإ البإحث ال   داؤبا  154ابدر   حرا  ن

ل  م  ا حاذج ح با   التمكين االدارياالباإد ح  حا  لرر  إ  االس را ا ى ا داؤبا  

 المتغير المستقل

 االرتجال االستراتيجي

α Β R² A R² Sig T F 

 النمط السياسي

0.334 
0.029 

0.204 

0.805 0.810 

0.000 3.638 

159.730 
0.000 

 4.186 0.000 0.250 النمط البيروقراطي

 3.837 0.000 0.238 النمط الريادي

 4.386 0.000 0.256 النمط الميني
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  ع 0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.896اد ناحصإئاإ ع طمر  يي ا اد حاإح   حد
  ع اذ اس  إيت اباإد االر  إ  االس را ا ى ح  حا  0.893ابحاإح   حداد حصحك ن

  حي  فسار حإ  سب ه االبتكار، الحدس، خفة الحركة االستراتيجية، العفوية، بناء الحلن
ال سب  الح ب ا  ع طاحإ ُ ازد  التمكين االداري    حي ال  ارات ال ى   رأ ير %89.3ن
  لح  ارات أخرد ل   دخ  محي اال حاذج الحخ بر ع اذ  باي ا اد    ار %10.7ن

  الححساب  T ع اب اح  ن0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.346إا إبى لرافاا  ح داره ن
 ع ع محإ  باي 154  ابدر   حرا  ن1.976  ال ى  زاد يي ،اح رإ ال دالا  ن7.328ن

  T ع اب اح  ن0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.221لرب مإر ح داره نا اد    ار إا إبى 
 ع طمر  يي ا اد    ار لب إم الح  طى ال حماي االدارا ح داره 4.670الححساب  ن

  ع طمر  يي 3.308  الححساب  نT ع اب اح  ن0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.160ن
  0.038  اب اح  اح حإلا  ن0.105 ا ا  الحدس لر   ار طى ال حماي االدارا بح دار ن

 ع ااخارا   باي ا اد    ار إا إبى لخف  الحرم  2.094  الححساب  نTع ا،اح  ن
  الححساب  T ع اب اح  ن0.047  اب اح  اح حإلا  ن0.098االس را ا ا  ح داره ن

يؤثر االرتجال   ع حي  حاش حإ ُيرض حي   إئ  ع   ب  الفرما  الرئاس  ال إل   ن2.002ن
  ع ابحسب الحاإدل  اال ا :االستراتيجي بأبعاده مجتمعة  في التمكين االداري تأثيرًا معنوياً 

*  0.160 * )االبتكار( + 0.221* )العفوية( +  0.346 + (0.273)(= Yالتمكين االداري )
 * )خفة الحركة االستراتيجية( 0.098 * )الحدس( +              0.105 )بناء الحل( +

 
 (n=155( تأثير االرتجال االستراتيجي بأبعاده مجتمعة في التمكين االداري )3)الجدول 

 المتغير المستقل

 التمكين االداري

α β R² A R² Sig T F 

 0.273 االبتكار
0.013 

0.221 
0.805 0.810 

0.000 4.670 257.048 
 2.094 0.038 0.105 الحدس 0.000
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 (.SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج )
ومن خالل مراجعة الباحث الختبار التأثير المباشر عمى المستوى الكمي بين 

 المتغيرات الرئيسة:
 را ا ا  ا حإال  ح داره ا اد    ار   حإ  ال اإدة االس  4حي   إئ  ال دا  نا مك  .0

 ع ابخ   25.017  الححساب  نT ع اب اح  ن0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.930ن
  طى ال حماي االدارا ا حإال ع طا دحإ   رع ،اإدات حدارا  ال راح  0.037حااإرا ن

الح  ح  بإاله حإ  طى ححإرسإت ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  بح دار احدة ااحدة ط  رإ 
 ع اذ اس  إيت ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  %93   بإل حماي االدارا ب سب  نسا   ر

  حي ال  ارات ال ى   رأ ير  ال حماي االدارا ا ازد %80.4حي  فسار حإ  سب ه ن
  الححساب  لأل حاذج الحخ بر F  حإ  ال اإدة االس را ا ا  ع اذ مإ ت ،اح  ن

  .0.397 حإ مإ ت ،اح  ال إبت ن ع با0.000 ع اب اح  اح حإلا  ن625.855ن
  اب اح  اح حإلا  0.929ا مك ا اد    ار لرر  إ  االس را ا ى ا حإال  ح داره ن .0

  طى ال حماي 0.027 ع ابخ   حااإرا ن34.519  الححساب  نT ع اب اح  ن0.000ن
 االدارا ا حإال ع طا دحإ ا رع ،اإدا حدارا  ال راح  الح  ح  بإاله حإ  طى االر  إ 
االس را ا ى بح دار احدة ااحدة ط  ر  سا  ار حاي بإل حماي االدارا ب سب  

  حي %88.6 ع اذ اس  إيت االر  إ  االس را ا ى حي  فسار حإ  سب ه ن%92.9ن
  الححساب  لأل حاذج Fال  ارات ال ى   رأ ير  ال حماي االدارا ع اذ مإ ت ،اح  ن

 ع با حإ مإ ت ،اح  ال إبت 0.000 ع اب اح  اح حإلا  ن1191.541الحخ بر ن
  .0.281ن

  اب اح  0.946ا مك ا اد    ار   حإ  ال اإدة االس را ا ا  ا حإال  ح داره ن .3
  0.037 ع ابخ   حااإرا ن25.489  الححساب  نT ع اب اح  ن0.000اح حإلا  ن

خفة الحركة 
 0.098 االستراتيجية

0.047 
2.002 

 7.328 0.000 0.346 العفوية

 3.308 0.000 0.160 بناء الحل
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طى االر  إ  االس را ا ى ا حإال ع طا دحإ   رع ،اإدات حدارا  ال راح  الح  ح  
بإاله حإ  طى ححإرسإت ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  بح دار احدة ااحدة ط  رإ سا   ر   

 ع با حإ اس  إيت ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  %94.6بإالر  إ  االس را ا ى ب سب  ن
  حي ال  ارات ال ى   رأ ير  االر  إ  االس را ا ى ع %80.9حي  فسار حإ  سب ه ن

 ع اب اح  اح حإلا  649.691  لأل حاذج الحخ بر ن  الححسابFامإ ت ،اح  ن
  .0.343 ع با حإ مإ ت ،اح  ال إبت ن0.000ن

 
 ( التأثيرات المباشرة لمتغيرات البحث 4الجدول )

 (.SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج )
 

انماط القيادة االستراتيجية ،   ا مك اي الح  اراي الحس  ري ن5احي   إئ  ال دا  ن .4
  حي ال  ارات ال ى   رأ ير  %89.8،د طسرا حإ  سب ه ن واالرتجال االستراتيجي(

  ع با حإ مإي حاإح  0.898ال حماي االدارا ع اذ مإي حاإح  ال فسار الحصحك ن
  اب اح  0.699  ع طاحإ ا رر االر  إ  االس را ا ى    ارا  ح داره ن0.899ال فسار ن
  ع 0.058  ابخ   حااإرا ن11.991  الححساب  نT  ع اب اح  ن0.000اح حإلا  ن

  طى ال حماي االدارا %26.9با حإ مإ ت ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  حؤ رة ب سب  ن
  ابخ   حااإرا 4.398  الححساب  نT  اب اح  ن0.000اح حإلا  ناب اح  

  .0.158 ع با حإ مإ ت ،اح  ال إبت ن0.061ن

 المعتمد 
 

قيمة  المستقل
 التأثير

معامل 
 التفسير

الخطأ 
 المعياري

 قيمة المعنوية  Tقيمة 
F 

 العينة قيمة الثابت 

التمكين 
 ---> االداري

انماط القيادة 
 0.397 625.855 0.000 25.017 0.037 0.804 0.930 االستراتيجية

155 
التمكين 
 ---> االداري

االرتجال 
1191.54 0.000 34.519 0.027 0.886 0.929 االستراتيجي

1 0.281 

االرتجال 
 ---> االستراتيجي

انماط القيادة 
 0.343 649.691 0.000 25.489 0.037 0.809 0.946 االستراتيجية
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  ع ا د اي ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  ،د 5-4احي حرا ا  البإحث ل  إئ  ال داا  ن .5
ح  ت    ارا  حبإ را  طى ال حماي االداراع طمر  يي    ارهإ الحبإ ر طى الح  ار 

اسا  االر  إ  االس را ا ى ب م  حبإ رع أم  لذلي ا اد ير،     ار حبإ ر ال
باي الح  ار الاسا  االر  إ  االس را ا ى االح  ار الحا حد ال حماي االداراع اذ  حمي 
هذه ال  إئ  البإحث حي الذهإب ال  اخ بإرات ال   ار غار الحبإ رة باي الح  ارات 

راي اما ى ع باد اس افإئرإ ل را  اخ بإر الاسإ   الحبحا  ع يي  راق أسراب  بإ
ب را   ال حذ   الرامرا  اب سراب بإراي اما ىع  ا،د  رد اخ بإر ير،إت ال   ار 

التمكين   االح  ار ال إبش نانماط القيادة االستراتيجيةالحبإ ر باي الح  ار الحس    ن
االرتجال  ار الاسا  ن  االح انماط القيادة االستراتيجية ع اير،  ناالداري

 ع طمإ ت التمكين االداري  اناالرتجال االستراتيجي ع طمر يي ير،  ناالستراتيجي
 حاارإ حا اا  ا اد   إئ ه ا سإس الذا  ُب   يراه اخ بإر ير،إت الاسإ   باي 

 الح  ارات الحبحا  .
واالرتجال االستراتيجي في التمكين ( خالصة انموذج التأثير ألنماط القيادة االستراتيجية 5الجدول )

 االداري 
الخطأ  التأثير التابع  المستقل 

 المعياري 
 الداللة  Tقيمة 

انماط القيادة 
التمكين  االستراتيجية

 االداري

0.269 0.061 4.398 0.000 

االرتجال 
 االستراتيجي

0.699 0.058 11.991 0.000 

F α AR² R² R المؤشرات 
 القيم 0.948 0.899 0.898 0.158 676.876

 
 عالقات التأثير غير المباشر بين متغيرات البحث  

 
  :0  اال م  ن6ال دا  ن يشير
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  0.269ا اد    ار حبإ ر   حإ  ال اإدة االس را ا ا  طى ال حماي االدارا ح داره ن 
ل    اهى  زاد يي ،اح رإ الح دا 4.427  الحح سب  نT  اب اح  ن0.000اب اح  اح حإلا  ن

  ع طمر  يي ا اد    ار حبإ ر 154  ادر   الحرا  ن0.05  اب اح  اح حإلا  ن1.976ن
  اب اح  اح حإلا  0.946  حإ  ال اإدة االس را ا ا  طى االر  إ  االس را ا ى ح داره ن

  ع محإ ا مك ا اد    ار حبإ ر لرر  إ  25.572  الححساب  نT  اب اح  ن0.000ن
  T  اب اح  ن0.000  اب اح  اح حإلا  ن0.699حماي االدارا ح داره ناالس را ا ى طى ال 

  ع اي ا اد الار،إت الحبإ رة داخ  اال حاذج ،د الد ير،     ار 12.070الححساب  ن
غار حبإ رة باي ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  اال حماي االدارا يبر االر  إ  االس را ا ى 

  اب اح  4.141  الححساب  نTح  اخ بإر ساب  ،اح  ن ع  طاحإ مإ ت ،ا0.637ح دارهإ ن
  ع ححإ ا ار ال  حا اا  ال   ار غار 0.045  ع ابخ   حااإرا ن0.000اح حإلا  ن

الحبإ ر   حإ  ال اإدة االس را ا ا  طى ال حماي االدارا حي خر  االر  إ  االس را ا ى ع 
 باي ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  يةوساطة جزئاذ اح   دار اسإ   االر  إ  االس را ا ى 

يتزايد تأثير انماط القيادة اال حماي االدارا ع ححإ اسحك ب با  الفرما  الرئاس  الرابا  ن
  6ع اذ اامك ال دا  ن االستراتيجية في التمكين االداري بتوسيط االرتجال االستراتيجي(

   إئ  اخ بإر الاسإ  .
ألنماط القيادة االستراتيجية اجمااًل في التمكين االداري بتوسيط ( التأثير غير المباشر 6الجدول ) 

 االرتجال االستراتيجي 

 (AMOS V.26المصدر: مخرجات برنامج )                             

 انتأثير انمستقم  انتابع
انتأثير 

 انمعياري
 انذالنت اننسبت انحرجت انخطأ

 0.000 4.427 0.061 0.260 0.269 انماط انقيادة االستراتيجيت ---> انتمكين االداري

 0.000 25.572 0.037 0.900 0.946 انماط انقيادة االستراتيجيت ---> االرتجال االستراتيجي

 0.000 12.070 0.058 0.708 0.699 االرتجال االستراتيجي ---> انتمكين االداري

 0.897 انتأثير انكهي

انتأثير غير 

 انمباشر
EMPER<---WOTM<---ETHLR 0.661 0.637 

SOBEL TEST  

0.045 4.141 0.00 
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 ( انموذج الختبار وساطة االرتجال االستراتيجي لتأثير انماط القيادة االستراتيجية في التمكين االداري1الشكل )
احي م  حإ اس ارض حي   إئ ع ا مك ا اد ير،     ار غار حبإ ر   حإ  ال اإدة االس را ا ا  طى  

اي االدارا حي خر  االر  إ  االس را ا ىع اذ اس  إيت ،اإدات حدارا  ال راح  الح  ح  اس  حإر ال حم
ا حاذج الح  ار ال فسارا ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  ب باإده نال ح  الساإسىع ال ح  البارا،را ىع ال ح  

ارا ب باإده نالحارط ع  فااض الراإداع ال ح  الحر ى  حي ال   ار طى الح  ار الحس  اب ال حماي االد
السر  ع طرق الاح ع االس  رلا   حي خر  الح  ار ال فسارا الاسا  االر  إ  االس را ا ى ااباإده 

 نالافاا ع االب مإرع ب إم الح  .
 االستراتيجيتأثير انماط القيادة االستراتيجية في التمكين االداري بتوسيط ابعاد االرتجال ( 7الجدول )

التأثير  التأثير المستقل  التابع
 المعياري

 الداللة النسبة الحرجة الخطأ

 0.000 17.838 0.053 0.821 0.938 ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  ---> االبتكار

 0.000 19.343 0.050 0.842 0.965 ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  ---> الحدس

 0.000 18.218 0.053 0.826 0.957 ا ا ا ا حإ  ال اإدة االس ر  ---> خفة الحركة االستراتيجية

 0.000 18.074 0.053 0.824 0.954 ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  ---> العفوية

 0.000 16.615 0.055 0.801 0.916 ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  ---> بناء الحل

 0.000 4.702 0.058 0.270 0.273 ا حإ  ال اإدة االس را ا ا  ---> التمكين االداري

 0.000 3.877 0.045 0.196 0.173 االب مإر ---> التمكين االداري

 0.362 0.911 0.048 0.049 0.044 الحدس ---> التمكين االداري
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 (AMOS V.26المصدر: مخرجات برنامج )
 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات -1

ا محي هذا الحبحث اه  االس   إ إت ال ى    ال اص  الارإ حي خر  حإ ا ب ق حي ال إ ب الاحرى 
 امإال ى: 

بإل ح  الراإدا ابحإ اازز حي حس اد أ حإ  ال اإدة  ا حسمرإ را  بإل ح  الساإسىاه حإ  الحدا .0
ا،د ل ئت ،اإدات الحدارا  ال  ال ح  البارا،را ى اال إ   يي ح ك حخ ر  ا داار  ع االس را ا ا 

    ال   احا  لح سابارإ 
 را ا ا  حي خر  اي حدت الحدارا  ال ح  الحر ى ابحإ احسي حي حس اد أ حإ  ،اإد رإ االس .0

اه حإحرإ بح ك ،اإدا رإ باض الصرحاإت االحسؤالاإت بإل م  الذا احد حي هدر اماإع ال راد 
 .االفرة

ا،د ل  ت ال  الحدس ابحإ احسي حي حس اد ار  إلرإ   ا رت الحدارا  ال  االه حإ  بإالب مإر .3
  .اإلس را ا ى

ار  إلرإ   ع ااي حإدهإ الافاا  طى  ازاز أ ررت الحدارا  اه حإحرإ بخف  الحرم  االس را ا ا .4
 .االس را ا ى

اه حت الحدارا  بب إم الح  ابحإ احسي حي حس اد االر  إ  االس را ا ى اال إ   يي  .5
  اح رمرإ ال درة ير  إيإدة  رماب ا الا  الحاارد اديحرإ ب       دادة

 0.287 1.065 0.046 0.056 0.049 خف  الحرم  االس را ا ا  ---> التمكين االداري

 0.000 6.619 0.045 0.338 0.296 الافاا  ---> التمكين االداري

 0.003 2.997 0.045 0.152 0.134 ب إم الح  ---> التمكين االداري

 التأثير غير المباشر

OREM<---M1<---STP 

0.657 0.649 

SOBEL TEST 
0.015 2.977 0.003 

OREM <---M2<---STP 0.013 0.899 0.368 

OREM <---M3<---STP 0.012 1.039 0.298 

OREM <---M4<---STP 0.021 3.827 0.000 

OREM <---M5<---STP 0.014 2.516 0.011 
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ب ى االبداع ا  حا  اس  دت الحدارا  ال  الحارط  حي خر     اارإ ح سابارإ ير    .6
 ،درا ر  الحارطا ع 

اي حدت الحدارا   فااض السر   طى  ازاز  حما رإ اإلدارا لح سابارإع   ا     .7
 الح رمر  اس را ا ا  اامح 

أ ررت الحدارا  اه حإ   اد طى طرق الاح  ادي  ،اإد رإ ير   مااي طرق يح  باي   .8
 ح سابارإع 

ب م  حرحا ع الساحإ ااي ،اإدا رإ  ابر يي رأارإ   باي اه حإ  الحدارا  بإالس  رلا  .9
ح  بحرا  حا  حخ ر  ا حار ذات الار،  بإلحرإ  ال ى امرفاي برإع االحا  ل

 الح مرت بإالي حإد ير  ال فس.
ا مك اه حإ  الحدارا  بإل حماي اإلداراع طسات ال   حسا ه حي خر  أ حإ  ال اإدة  .02

ال ح  الحر ىع االبارا،را ىع االراإداع االساإسى االس را ا ا  ا حإال ع احي خر  
 ير  ال ر اب ب م  طإي .

 
 التوصيات -2
حي خر  اي حإد حزح  حي ا       ا حإ  ال اإدة اإلس را ا ا االر  إم بحس اد  .0

حي خر  اا إدهإ أداار احرإ  احسؤالاإت  احد يح   اا   إز الحرإ  ب م   اد.
 ل رإ. ح سابارإ  حا ا  إز أهداطرإ ارسإ

 حساي ا ازاز االه حإ  ن ب باإد اإلر  إ  اإلس را ا ى  حي خر  ال ا ه ال   ازاش  .0
حااردهإ بحسب الخ   االس را ا ا  الحاماي ع اال درة ير  إيإدة  ازاش حااردهإ 

 بإلسري  الرزح  لحاامب  ال حداإت ا ح ا .
ابحإ  ك الصرحاإت احالسحإح بح إرم  الح ساباي لرحارط  ال دادة باي ،اإد رإ  .3

اازز حي ال حماي اإلدارا لدد ،اإدات الحدارا  حي خر  امش اس را ا ا  ل فااض 
 سر     امس اا إبإ  طى أدائر .



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

516 

االه حإ  اإلمإطى بفرق الاح  ا ح ى ا حما ر  ا افاإ  ابحإ ارطش حي حس اد أدائر ع  .4
ر  اإلدارا اح  الح مرت اي حإد االس  رلا  طى حرإ  الحدارا  ابحإ ازاد حي  حما ا 

  .ب م  طردا
مرارة  حساي حس اد ال حماي اإلدارا لرحدارا  ب ا اه أ حإ  ال اإدة االس را ا ا   .5

ب م  حبإ ر اح ا ىع طمر  يي  ا ا  هذه الار،  حي خر  االر  إ  
 االس را ا ى باسإ    زئا  حي خر  اس  حإر الافاا  ااالب مإر اب إم الح .

 المصادر
 والً: انمصادر انعربيتا

(، "انواط القيادة 0202النعيوي، صالح عبدالقادر، وعلي، سالن طه، ) .1

االستراتيجيت وتأثيرها في االداء االبداعي " رسالت هاجستير، كليت االدارة واالقتصاد ، 

 جاهعت بغداد.

( ) انعكاس االرتجال االستراتيجي على 0202الحاتوي، حسن هحود عباس ) .2

اث األهنيت، دراست االستطالعيت آلراء العينت هن ضباط قيادة الشرطت أداء الوؤسس

 لوحافظت النجف االشرف (، جاهعت الكوفت، دبلوم العالي في إدارة الوؤسساث األهنيت.

 

 ثانياً: انمصادر األجنبيت
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