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 أثز الذكاء االسرتاتيجي يف رفع مستوى القادة
 عمي ثائر نعمة :الباحث

 د. نضال ياسر عبداهلل
 جامعة البصرة / كمية االدارة واالقتصاد

Alialoqili91@gmail.com 
 الممخص:

.ومن اجل  اثر الذكاء االستراتيجي في رفع مستوى القادةىدفنا في ىذا البحث  الى التعرف عمى 
تحقيق اليدف من البحث فقد اتبعنا المنيج الوصفي المسحي, حيث تم العمل عمى مجتمع البحث من 
 خالل مجموعو من الضباط في رئاسة  الوزراء وقد تم تحديد عينة البحث بمجموعة  عشوائية من

. وتم بناء استبانة لمتغيرات البحث من قبل الباحث وقد ( ضابط33الضباط في رئاسة الوزراء بعدد )
 توصمنا في بحثنا الى :

 ىناك عالقة ارتباط معنوية بين المتغيرات وابعادىا. -1
 ىناك  عالقة تأثير معنوي ألبعاد الذكاء االستراتيجي في رفع مستوى القادة. -2

 : ) األثر، الذكاء االستراتيجي، مستوى القادة (.الكممات المفتاحية
The impact of strategic intelligence in raising the level of leaders 

Researcher: Ali Thaer Nehme 

Prime minister 

Abstracts: 

Our goal in this research is to identify the impact of strategic intelligence 

in raising the level of leaders. In order to achieve the goal of the 

research, we have followed the descriptive survey approach, where the 

research community was worked on through a group of officers in the 

Prime Ministry, and the research sample was identified by a random 

group of officers. In the prime minister's office, there are (33) officers. A 

questionnaire was built for the research variables by the researcher. In 

our research, we found: 

1- There is a significant correlation between the variables and their 

dimensions. 

2- There is a significant effect of the dimensions of strategic intelligence 

in raising the level of leaders. 

Keywords: (impact, strategic intelligence, level of leaders). 
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 المبحث االول : منهجية البحث والدراسات السابقة
 االول :منهجية البحث طمبالم

 مشكمة البحث 
في ظل التطورات المتسارعة التي تحدث في عالم المعمومات ,وفي ظل التطور     

العممي اليائل في شتى المجاالت وما ينتج عنيا من تحديات كبيرة لممؤسسات, أصبح 
نا الدراسة عن أنواع جديدة من القادة تتمتع بصفات خاص قادرة عمى االرتقاء لزاما عمي

بالمؤسسات والوصول الى التميز والريادة وىذا ال يكون اال من خالل تطبيق الذكاء 
 االستراتيجي بأبعاده المتعددة .

 فبرز الذكاء االستراتيجي كأداة فاعمة لتوجيو المنظمة نحو تحقيق اىدافيا عمى      
المدى البعيد ,والمحافظة عمى مكانتيا وقراءة مستقبميا وتمكين القادة من استشعار 
الفرص المتاحة والتكيف مع المتغيرات التي تحيط بيا . ومن ىنا بدأت المنظمات تدرك 
اىمية الذكاء االستراتيجي كأسموب جديد في عمم االدارة الحديثة والذي يعتبر اداة فاعمة 

دة والمحافظة عمى مكانة المؤسسة واستمراريتيا من خالل قدرات لتطوير قدرات القا
 القادة ومياراتيم المتعددة.

 وعميو, ومن خالل ما سبق ذكره نطرح االشكالية التالية :
 الذكاء االستراتيجي في رفع مستوى القادة ؟ اثرما ىو    

 اهمية البحث 
االستراتيجي في رفع مستوى تتحقق اىمية البحث من خالل معرفة اثر الذكاء  .1

 القادة .
يعد الذكاء االستراتيجي احد التوجيات المعاصرة التي تعتمدىا المنظمات في  .2

 تنفيذ وظائفيا وتحقيق اىدافيا .
ان رفع مستوى القادة بشكل مستمر ىو مطمب منظمي ألن المنظمات التي  .3

 .  تمتمك قادة متميزون بالضرورة ستحقق اىدافيا التي تصبوا الييا
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 اهداف البحث
القادة( عمى  مستوىمتغيرات البحث )الذكاء االستراتيجي , اثر التعرف عمى .1

 الواقعي المؤسسي لضباط رئاسة الوزراء 
 القادة  مستوىتحديد طبيعة العالقة بين الذكاء االستراتيجي و  .2

 منهج البحث
اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي كونو منيج يتوافق مع طبيعة البح     

واىدافو واجراءاتو ,وقد اعتمدت الدراسة عمى االستبانة اداة لجمع البيانات والمعمومات 
 من عينة الدراسة .

 فرضيات البحث
 يوجد اثر لمذكاء االستراتيجي في رفع مستوى القادة

 حدود البحث:
 المكانية: مقر رئاسة وزراء العراق في بغدادالحدود  -1
 2222-2221الحدود الزمانية: -2

 المطمب الثاني : الدراسات السابقة
 اوال: الدراسات المتعمقة بالذكاء االستراتيجي

 . الدراسات العربية 1
 4112هنار إبراهيم أمين,  الباحث والسنة
التصنيع األخضر دراسة دور الذكاء االستراتيجي في عمميات  عنوان البحث

استطالعية آلراء المديرين في عينة من مصانع المياه المعدنية 
 في محافظة دىوك

يسعى ىذا البحث إلى الكشف عن إمكانية تحديد دور الذكاء  ىدف البحث
االستراتيجي في عمميات التصنيع األخضر في عينة من 

 مصانع المياه المعدنية في محافظة دىوك
 مصانع المياه المعدنية في محافظة دىوك  الدراسة مجال تطبيق

 المنيج الوصفي المسحي/االستبانة منيج وادوات الدراسة
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مصانع المياه في محافظة دىوك/ عينة من العاممين في  مجتمع وعينة الدراسة
 مصانع المياه في دىوك

ستراتيجي وجود عالقة ارتباط وتأثير معنوية بين الذكاء اال  اىم نتائج الدراسة 
 وعمميات التصنيع األخضر في مصانع عينة الدراسة.

 
محمد عوض جار اهلل الشمري,موعد كاظم االسدي, أحمد  الباحث والسنة

 4141حسين أحمد الموسوي,
الذكاء االستراتيجي ودوره في تحقيق الميزة التنافسية  عنوان البحث

المستدامة: دراسة استطالعي آلراء عينة من مدراء أقسام 
 ومديري الشعب اإلدارية في جامعة كربالء    

تسعى الدراسة الحالية الى التعرف عمى الذكاء االستراتيجي  ىدف البحث
اقسام الشعب ودوره في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في 

 والشعب االدارية في جامعة بغداد
 اقسام الشعب والشعب االدارية في جامعة بغداد  مجال تطبيق الدراسة
 المنيج الوصفي المسحي/االستبانة  منيج وادوات الدراسة
المجتمع: مدراء االقسام والشعب االدارية في جامعة  مجتمع وعينة الدراسة

 ( مدير ومديره 113بغداد/العينة )
وجود تأثير ضعيف وغير معنوي بين الذكاء االستراتيجي  اىم نتائج الدراسة 

 والميزة التنافسية المستدامة.
 

 
 .الدراسات االجنبية المتعمقة بالذكاء االستراتيجي 

 Baei et al . 2017 الباحث والسنة
العالقة بين الذكاء االستراتيجي لممدير وتطوير المنظمة في  عنوان البحث
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 الوكاالت الحكومية في ايران 
ىدفت الدراسة الى تحقق من عالقة الذكاء االستراتيبجي  ىدف البحث

لممديرين مع تطوير المصارف االسالمية، والعالقة بين ابعاد 
الذكاء االستراتيجي، وتطوير المصارف االسالمي في 

 ت الحكومية في ايرانالوكاال
 المصارف االسالمي في الوكاالت الحكومية في ايران مجال تطبيق الدراسة
 المنيج الوصفي المسحي/االستبانة منيج وادوات الدراسة
( من 493المجتمع: المصارف االسالمية في ايران/العينة ) مجتمع وعينة الدراسة

 الموظفين العاممين في المصارف االيرانية
وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الذكاء االستراتيجي  نتائج الدراسة اىم 

لممدير، وبين التطوير المنظمي، ووجود عالقة ذات داللة 
احصائية بين بعض ابعاد الذكاء االستراتيجي مثل المعرفة 
والحكمة والذكاء العممي مع التطوير المنظمي ولكن التوجد 

ذكاء العاطفي واالبداع عالقة ذات داللة احصائية بين ال
واالبتكار مع التطوير المنظمي، واوصت الدراسة بتعزيز 
عناصر الذكاء االستراتيجي لدى المديرين لمعمل عمى تطوير 

 المنظمة
  
 

 ثانيا: الدراسات المتعمقة بالقيادة
 . الدراسات العربية 1

  4112سرمد غانم صالح الطائي، سندية مروان الحيالي, الباحث والسنة
مدى إدراك القيادات لمميكافيمية في منظماتيم "دراسة تحميمية  عنوان البحث

 في عينة من المنظمات
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يسعى البحث الحالي الى التعرف عمى مدى إدراك القيادات  ىدف البحث
لمميكافيمية في منظماتيم "دراسة تحميمية في عينة من 

 المنظمات
 مجال االعمالالمنظمات العاممة في  مجال تطبيق الدراسة
 المنيج الوصفي المسحي/االستبانة منيج وادوات الدراسة
( 4جميع منظمات االعمال/ العينة القيادات االدارية ) مجتمع وعينة الدراسة

 ( 37والعاممين)
ىناك تباين بين المنظمات المبحوثة )معمل الغزل والنسيج،  اىم نتائج الدراسة 

ني الموصل، معمل مدرسة طارق بن زياد، المعيد التق
اإلسمنت( في استخدام القيادة اإلدارية لمميكافيمية في تعامميم. 
كما قدم الدراسة مجموعة من المقترحات يمكن أن تسيم في 
 تشخيص الميكافمية واالبتعاد عنو قدر المستطاع في منظماتنا.

 
 4141فارس راضي جبار, الباحث والسنة
في تحسين الكفايات المينية لموظفي دور القيادة االدارية  عنوان البحث

القطاع الصحي في ضوء معايير الجودة الشاممة في محافظة 
 الديوانية

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى دور القيادة االدارية في  ىدف البحث
تحسين الكفايات المينية لموظفي القطاع الصحي في ضوء 

ة لعدد معايير الجودة الشاممة في محافظة الديوانية بالنسب
سنوات الخدمة وبالنسبة لمجنس )ذكور واناث(, وبالنسبة 

 لمتحصيل الدراسي
 القطاع الصحي في محافظة الديوانية  مجال تطبيق الدراسة
 المنيج الوصفي المسحي /االستبانة  منيج وادوات الدراسة
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المجتمع: جميع العاممين في القطاع الصحي في محافظة  مجتمع وعينة الدراسة
( موظف وموظفة من موظفي 86الديوانية/ العينة : )

 القطاعات الصحية بمحافظة الديوانية 
أظيرت النتائج بوجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  اىم نتائج الدراسة 

ات ( بين دور القيادة االدارية في تحسين الكفاي2.25داللة )
المينية لموظفي القطاع الصحي في محافظة الديوانية بالنسبة 
لعدد سنوات الخدمة وىم من يمتمكون عدد سنوات وكذلك 
بالنسبة لمتغير الجنس وىم )الذكور( وبالنسبة لمتحصيل 

 الدراسي وىم اصحاب الشيادات العميا. 
  

 الدراسات االجنبية المتعمقة بالقيادة 
 Shadar Oluseyi.A , Hammed 2009 الباحث والسنة
معرفة اثر الدافعية وفاعمية القيادة وادارة الوقت عمى اداء  عنوان البحث

 االفراد العاممين
تسعى الدراسة الحالية الى معرفة اثر الدافعية وفاعمية القيادة  ىدف البحث

 وادارة الوقت عمى اداء االفراد العاممين
 االيرانيةالمصارف  مجال تطبيق الدراسة
 المنيج الوصفي المسحي/االستبانة  منيج وادوات الدراسة
 ( عامل322جميع المصارف العاممة في ايران/العينة) مجتمع وعينة الدراسة
ىنالك عالقة قوية ما بين المتغيرات المستقمة )الدافعية ,فاعمية   اىم نتائج الدراسة 

اداء العاممين( اكثر القيادة ,ادارة الوقت( وبين المتغير التابع )
 المتغيرات تأثيرا في المتغير التابع ىو فاعمية القيادة

   
 Mohammed S.CHowdhury and Mohmmed الباحث والسنة
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Nurul:2009 
العالقة بين قيم واتجاىات العاممين والسموك القيادي وعالقتو  عنوان البحث

 بالدافعية لدى العمال
الحالية الى التعرف عمى العالقة بين قيم تسعى الدراسة  ىدف البحث

واتجاىات العاممين والسموك القيادي وعالقتو بالدافعية لدى 
 العمال

 المصانع العاممة في ايران مجال تطبيق الدراسة
 المنيج الوصفي المسحي/االستبانة منيج وادوات الدراسة
 ( عامل في ايران142) جميع المصانع العاممة في ايران/العينة مجتمع وعينة الدراسة
توجد عالقة بين قيم العاممين والسموك القيادي ودافعيتيم نحو   اىم نتائج الدراسة 

العمل .تاثير سمبي لمقيم عمى الدافعية الخارجية . ىنالك عالقة 
ايجابية بين السموك القيادي الميتم بالمنجز واتجاىات العمال, 

وقراطي واتجاىات وعالقة سمبية بين السموك القيادي االوت
 العمال

  
 المبحث الثاني: االطار النظري 

 المطمب االول: الذكاء االستراتيجي 
تعود بدايات ظيور الذكاء االستراتيجي الى العصور القديمة رغم افتقاره الى تعريف 
دقيق، حيث كان اول استخدام لو في العمميات العسكرية في القرن الرابع قبل الميالد 

( الذي اكد في كتاباتو عمى ضرورة Sun Tzuاالىداف االستراتيجية في زمن )لتحقق 
معرفة العدو ومعرفة قدراتك كي ال تخاف خوض المعارك، وىذا دليل عمى اىمية 
استخدام القائد لذكائو في جميع المعمومات عن العدو ومعرفة المصادر والقدرات 

 ( .Dowell, 2009:3المتوفرة لديو )
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مام في موضوع الذكاء االستراتيجي تزايد في بدايات القرن الواحد والعشرين، اال ان االىت
حيث بدأت المنظمات وخصوصا الكبيرة منيا بتشكيل ما يسمى بفرق الذكاء 
االستراتيجي لموصول الى ما يسمى بمجتمع الذكاء االستراتيجي وذلك لتتمكن من 

العولمة )الطائي،  االستجابة الى متطمبات المجتمع الدولي خصوصا في ظل
(، وبدأت تبرز وظيفة مدير الذكاء االستراتيجي في العديد من 35: 2229والخفاجي،

المنظمات، وتم انشاء مراكز ألبحاث الذكاء االستراتيجي الستطالع اراء التنفيذيين في 
مختمف دول العالم ، وبدأت بعض الجامعات مثل جامعة بورتالند بتدريس موضوع 

(، والمنظمات 137: 2212تيجي لمطمبة المتواجدين فييا )صالح واخرون،الذكاء االسترا
اليوم تواصل بناء ذكائيا االستراتيجي وتطوره من خالل توظيف مجموعة من 
المختصين ليقوموا بتوفير المعمومات وتحميميا لتكون االساس الذي يعتمد عميو في 

ندماجيات وتطوير المنتجات صناعة القرارات في القضايا الرئيسة مثل التحالفات واال
(Xu, 2017: 3. ) 

 مفهوم الذكاء االستراتيجي 
تعدد التعريفات حول مفيوم الذكاء االستراتيجي وتباينت وجيات نظر الباحثين حول 
ىذا المفيوم، بشكل عام ىو عممية منيجية مستمرة إلنتاج الذكاء ذي القيمة 

كينيم من االصغاء لمبيئة التي تعمل بيا االستراتيجية وتزويج صناع القرار بالمعرفة وتم
المنظمة وتحميل المعمومات والتنبؤ بالمستقبل من اجل صنع القرارات عمى المدى البعيد 

(، وفي الجدول التالي نستعرض ابرز التعريفات التي تم تداوليا 171: 2219)الزعبي، 
 حول الذكاء االستراتيجي . 

 
 مبادئ الذكاء االستراتيجي 

باحثون مجموعة من المبادئ التي تحكم عمل الذكاء االستراتيجي، فقد تم تحديد تناول ال
 ,Pauker, Whitaker, McCauleyثالثة مبادئ لمذكاء االستراتيجي كما يأتي )

Piper, & Teoh, 2010: vi) 
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يجب ان يدعم الذكاء االستراتيجي متخذي القرار الرئيسيين بصفتيم  .1
وتكييف تحميالتيم بما يتوافق وحاجات  االستراتيجيين، بحيث يتم تنسيق

 المستفيدين.
مراقبة وتحميل القضايا االستراتيجية، وتقصي اثار المؤثرات المتعمقة بالتغيرات  .2

 المفاجئة التي يمكن ان توحي بحدوث تغيرات في المستقبل .
يتم تنسيق الذكاء االستراتيجي في مركز المنظمة ليتم تحميل وتفسير المعمومات  .3

 ذات العالقة المؤثرة في صنع القرارات . 
كما اشار بعض الباحثين الى بعض المبادئ االخرى وىي: مبدأ دعم القرار، ومبدأ 

ة، التوظيف بحيث يتم توفير الكفاءات والميارات العالية من اصحاب العقول الذكي
وكذلك مبدأ خفة الحركة الذي يؤكد ان يكون نظام الذكاء االستراتيجي مرنا يتالئم مع 
التغيرات المفاجئة التي تحدث داخل او خارج المنظمة، واخيرا مبدأ التحميل واالستشارة 
الذي يقوم عمى تحميل نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات واستشارة المديرين 

 (.143: 2214، والمسؤولين )الموسوي
اضافة الى وجود اربعة مبادئ ىي: مبدأ رصد وتحميل االحداث االساسية المرتبطة 
باستراتيجية المنظمة، ومبدأ قاعدة الوقت المناسب، ومبدأ التكيف والسيطرة عمى مركز 

 (.Lynch, & Jerald, 2016: 350المنظمة، ومبدأ دعم القرار )
 اهمية الذكاء االستراتيجي 

كاء االستراتيجي من وجية نظر الباحثين دورا ميما في كل مرحمة من مراحل يمعب الذ
استراتيجيات وعمميات المنظمة، وتبرز اىميتو في ادارة المخاطر التي تواجو 
المنظمات، ووصف المخاطر والتيديدات والفرص بطريقة تساعد المديرين في تحديد 

مواجية التحديات المستقبمية ويوفر برامج وسياسات المنظمة، وجعل المنظمة قادرة عمى 
(، باإلضافة الى انو يمعب دورا 143: 2215الفرص لتعزيز المنظمة ونجاحيا )عطا، 

رئيسيا في جميع مجاالت االدارة وقرارات المنظمة بخصوص خططيا المستقبمية ويوفر 
لى وسائل الدعم لتحقيق االىداف عن طريق التنبؤ بالتحديات المستقبمية، باإلضافة ا

دوره الواضح في تحديد التيديدات الناشئة واعطاء قدرة عمى التبصر لمسماح بتطوير 
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االستراتيجيات ، واعطاء االنذار المبكر بالحاجة الى قدرات جديدة او اولويات 
 ( .43: 2217وصالحيات مختمفة )الطعاني، 

بط قدرات من جية اخرى بين بعض الباحثين ان اىمية الذكاء االستراتيجي تكمن في ر 
المنظمات الذكية بالقدرات الجوىرية التي يتمتع بيا االنسان كأحد التطورات الميمة 
لتكنولوجيا المعمومات، وبناء المركز االستراتيجي لمنظمات االعمال وخاصة القيادية، 
وتعزيز القدرات االستراتيجية وكيفية بناء عالقات مع الزبائن والموردين، والتفكير 

وتكوين المعرفة االستراتيجية بشكل مبدع، ودعم القدرات التفاوضية االستراتيجي 
: 2229واالبداعية لمنظمات االعمال سواء العالمية او المحمية ، )الطائي، والخفاجي، 

(. كما تبرز اىمية الذكاء االستراتيجي في تعزيز التمكين لضمان النجاح 21
ين ومعرفة استراتيجياتيم الحالية، االستراتيجي، وتحديد االىداف المستقبمية لممنافس

والوعي بافتراضاتيم وقدراتيم، وتشخيص الفرص االستراتيجية وما يالزميا من اخطار 
 ( . 43: 2218وتيديدات في بيئة االعمال )عبد، وفائق، 

ويوفر الذكاء االستراتيجي المعمومات المناسبة لألشخاص المناسبين ليتمكنوا من اتخاذ 
قبل المنظمة، ويزود المنظمة بالمعمومات التي تحتاجيا حول بيئة القرارات حول مست

العمل لتكون قادرة عمى توقع التغيرات وتصميم االستراتيجيات المناسبة التي تحقق قيمة 
(. باإلضافة الى ذلك تكمن اىميتو في Xu, 2017: 1-2الزبون وارباح المنظمة )

لعمل الجماعي والمشاركة في كونو جزءا من ثقافة المنظمة، حيث يعزز ثقافة ا
(، باإلضافة الى Tham, & Kim, 2012: 2-3المعمومات بحيث تييئتيا لمجميع )

اىميتو في التخطيط االستراتيجي واالدارة االستراتيجية، والحفاظ عمى الوضع التنافسي ، 
 وزيادة قدرة المنظمات عمى التعمم الجماعي . 

 مراحل الذكاء االستراتيجي 
االستراتيجي بعدة مراحل ، وكل مرحمة يتم تحقيقيا بالتعاون بين المديرين  يمر الذكاء

والموظفين، وتساىم كل مرحمة في اضافة قيمة لمذكاء وقد اختمف الباحثون في عدد 
مراحل الذكاء االستراتيجي ، لكن االغمب الباحثين حددوا لو ست مراحل متتابعة وىي: 

  (18-15: 2217)ابن خديجة وسوالمية ، 
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: تتمثل في تعزيز قدرة القادة لموصول الى مؤشرات التغيير في بيئة مرحمة االستشعار
 المنظمة .

: وتتمثل بالوسائل واالساليب التي يتم من خالليا جمع البيانات ذات مرحمة الجمع 
 الصمة بالمنظمة .

 لممعمومات.: وىي عممية تنظيم البيانات ، واخراجيا عمى شكل مصادر مرحمة التنظيم
 : ىي عممية تحميل البيانات، والحصول من خالليا عمى المعمومات.مرحمة المعالجة
: وىي عبارة عن تسييل الوصول الى المعمومات وايصاليا لممستخدمين مرحمة االتصال

. 
: عبارة عن اعتماد المعمومات التي تم تجميعيا في وضع الخطط مرحمة االستخدام 
 وصناعة القرارات. 

 مستوى القيادة طمب الثاني:الم
 القيادة : مفيوم 

تعتبر القيادة من اىم المحاور التي ترتكز عمييا مختمف النشاطات في المنظمات سواء 
كانت عامة او خاصة فمنذ الثمانينات بدأت العديد من المنظمات بالعمل عمى تطوير 

ومستوى اداء االفراد وتحسين عممية اختيار وتنمية القائد وذلك ألثرىا عمى سموك 
والجماعات في التنظيم ، وبالتالي عمى تحقيق اىداف المرجوة، فالمنظمة تستطيع قياس 
مدى كفاءتيا ونجاحيا من خالل نجاح القيادة مع العاممين، فكمما كانت القيادة جيدة 
وكفؤة ينعكس ذلك بشكل ايجابي عمى المنظمة وتستطيع ان تحقق اىدافيا، كما تعد 

من اىم الموضوعات التي شغمت العالم منذ القدم عمى الرغم من اتفاق العديد  القيادة
من الباحثين عمى استخدام استراتيجية القيادة الكفؤة والفعالة اال ان ما صمح منيا 

 (. Northouse, 2013:4بالماضي ال يصمح في وقتنا الحالي او المستقبل )
صعوبة بسبب التعقيد في المشكالت االدارية تتسم القيادة االدارية في الوقت الحاضر بال

التي تواجو عمل المؤسسة لدرجة اصبح من الصعب معيا استخدام الحمول واالفكار 
ذاتيا التي كانت تستخدم في الماضي إلدارة المؤسسة لذا فان بيئة العمل الحالية تتطمب 

لحالي اذ اشار قيادة ادارية ذات تأثير وفعالية لكي تفي بمتطمبات وتحديات العصر ا
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عدد كبير من الممارسين و المنظمين في مجال القيادة الى اختالف نوعية السمات 
والميارات القيادية االدارية المطموبة إلدارة المؤسسة التربوية اذ اصبحت بحاجة الى 
قيادة اكثر قدرة عمى المرونة والقابمية عمى االستمرار في زيادة المعارف باإلضافة الى 

بدرجة عالية من االحساس بأىمية التنوع الثقافي واتخاذ القرار باإلضافة الى  التمييز
القدرة عمى التفكير التأممي في تصرفات المديرة كذلك القدرة عمى االنفتاح واالستعداد 
لتبادل االفكار والمفاىيم والقدرة عمى التغمب عمى معوقات التفكير المحدد والمحافظ 

 ( .  129-127: 2216)ابو خضير ، 
 اهمية القيادة 

من خالل التعريف التي تطرقنا ليا سابقا اتضح لنا بأن القيادة ىي جوىر العممية 
االدارية وقمبيا النابض وان اىميتيا ودورىا نابع من كونيا عنصرا حيويا في ظل 
ازدىار نشاطات عمميات المنظمات كونيا تقوم بدور اساسي يسري في جميع جوانب 

ارية فتجعميا اكثر ديناميكية وفاعمية، وتعمل كأداة محركة لتحقيق العمميات االد
(، وليذا اصبحت القيادة بمثابة المعيار الذي يحدد عمى 32: 2217االىداف )كنعان، 

ضوئو نجاح اي تنظيم اداري، وتبرز اىمية القيادة من خالل القيادة التفاعمية التي 
لممنظمات الذي يتطمب ادخال تعديالت تكون في البيئة الداخمية والبيئة الخارجية 

وتغييرات في المنظمة لمتكيف مع المستجدات من تطورات وتغيرات البيئية )عايض، 
2213 :35.) 

وقد تزايدت اىمية دراسة القيادة االدارية في السنوات االخيرة؛ وذلك نظرا لمنمو السريع 
تعاظما عمى امتالك الميارة في حجم البنى التنظيمية وتعقيدىا، االمر الذي اوجد طمبا م

والثقافة القيادية من قبل القائمين بالقيادة االدارية، حيث ان الحاجة لمقادة الماىرة يخمق 
الحاجة لممعرفة االساسية الواسعة بعمميات القيادة وطرقيا الفنية، وبطرق تشخيص 

: 2212القادة المحتمل ظيورىم في المستقبل، وتثقيفيم وتطوير شخصيتيم )شياب، 
23. ) 
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 عناصر القيادة االدارية 
( ان ىنالك اربعة عناصر اساسية لمقيادة االدارية Northouse2016 : 56اشار )   

 تتمثل فيما يأتي: 
ان القيادة االدارية ىي عممية تفاعمية بين القائد والمرؤوسين ، يؤثر ويتأثر كل  .1

 منيما باآلخر . 
 في القيادة .يعتبر عنصر التأثير ىو الركن االساسي  .2
يعتبر االفراد العاممين ىم سياق القيادة، اي ان العمل ضمن الجماعة وروح  .3

 الفريق ىو اساس القيادة الناجحة .
ان االىداف ىي التي توجو عمل الفريق والجماعات نحو انجاز الميام؛ مما  .4

 يعني ان وظيفة القيادة ىي تحقيق االىداف . 
 

 المبحث الثالث: الجانب العممي
 ق أداة الدراسة:صد

من اجل التأكد من صحة استمارة االستبيان تم اخذ اىم المالحظات التي وضعيا السيد 
المشرف وتم تعديل ما يجب تعديمو ومن ثم تم عرضيا عمى مجموعو من المحكمين 
من األساتذة باختصاص إدارة االعمال وقد تم بأخذ اىم المالحظات الخاصة بيم من 

ماء الفقرات وأصبحت االستمارة بالشكل اجل وضوح وسالمة الصياغة والمغة وانت
النيائي الذي يشتمل ) ( فقرة موزعو عمى محاور والموضحة في الممحق مع أسماء 

 السادة المحكمين 
 ثبات أداة الدراسة: 3.1.2

من اجل معرفة   في حالة تكرار األسئمة مرة أخرى عمى افرد العينة ولكن بأوقات 
أي اختبار درجة تناسق إجابة المستبين عمى  مختمفة  ىل نصل الى حالة الثبات  

جميع األسئمة الموجودة في استمارة االستبيان  والى المدى الذي يقيس كل سؤال في 
كل محور لنفس المفيوم  فان المقياس المستخدم ألثبات ثبات الحالة ىو استخدام قيمة 

ان قيمة معامل ( وان في  اغمب  الدراســـات تشير الى  Cronbach's Alphaمعامل )
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(Cronbach's Alpha  عندما تكون اكبر من  )فيي تعني تتصف بالثبات  2.72
وعند اجراء االختبار عمى   (Morgan et al.,2004:122).(  0.70ومقبولة  )

 جميع قيم المحور والموضحة في الجدول  ) ( رقم الجدول يثبت
 (  اختبار الفا كورنباخ )اختبار الصدق(1الجدول )

 ِؼبًِ اٌثببث ػذد اٌؼببساث  ِذبٚس  بٚس اٌشئ١س١تاٌّذ

 اٌزوبء االسخشاح١جٟ

 0..7 2 بظ١شٖ
 5..7 3 حفى١ش إٌظُ

 0..7 3 اٌشؤ٠ت
 7.00 3 اٌخشبسو١ت

 0..7 3 حذف١ض

 ح١ّٕت اٌمذساث

 2..7 3 لذساث االحظبي
 .7.0 3 لذساث اٌخخـ١ؾ ٚاالداسة

 7.00 3 لذساث اٌخبطت بؼًّ اٌفش٠ك
 4..7 3 لذساث اٌفؼً االسخشاح١جٟ

 0..7 3 لذساث اٌٛػٟ ببأل٘ذاف
 ...7 3 لذساث ئداسة اٌزاث

 2..7 32 اٌّذبٚس وىً 

 

يتضح من خالل الجدول أعاله ان جميع قيم معامل الفا كرومباخ لجميع المحاور 
 وىذا يعني ان ان االستبيان يتسم بالثبات. 2.72واالستبانة ككل ىي اكبر من 

 التوزيع الطبيعي لمبيانات :
يتم اجراء اختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات من اجل معرفة فيما كانت العينة تمثل 
المجتمع األصمي  بشكل جيد ام ال وكذلك إمكانية اجراء االختبارات اإلحصائية 
المعممية عمييا اما اذا كانت ال تتوزع توزيع طبيعي فيذا يعني ان العينة ال تمثل 

 ( 233:2228جتمع األصمي ) البياتي الم
 وعميو يتم اجراء االختبارات الخاصة بالتوزيع الطبيعي لمبيانات تحت الفرضيتين

Ho البيانات تتوزع توزيعًا طبيعيًا :. 
H1 تتوزع توزيعًا طبيعيًا  : البيانات ال. 

خالفة أي وفي حالة قبول الفرضية العدمية ىذا يعني ان البيانات تتوزع توزيع طبيعي وب
 رفض الفرضية يعني ان البيانات ال تتوزع توزيع طبيعي.
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ويتم كخطوة أولى يتم فحص اعتدالية البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة من خالل 
 (  2اجراء عدة اختبارات منيا كما موضح بالجدول )

 اختبار توزيع البيانات لممتغير المستقل )الذكاء االستراتيجي( .1
 التفمطح وااللتواء لمتغير المستقل ) الذكاء االستراتيجي ( بإبعاده( معامل  2جدول )

 اٌخفٍـخ االٌخٛاء N اٌفمشاث ث

 بظ١شٖ

1 
ٌذٞ اٌمذسة ػٍٝ اٌخٕبإ ببٌخٛجٗ اٌّسخمبٍٟ ٌالسخشاح١ج١بث ؿ٠ٍٛت 

 اٌّذٜ.
36 .000 -2.121 

2 

اال٘خّبَ بخشخ١ض اٌخٙذ٠ذاث اٌذشجت ٌٍب١ئت اٌخبسج١ت راث اٌخأث١ش 
 060.- 1.395- 36 ػٍٝ اٌخٛجٗ اٌّسخمبٍٟ ٌٍّٕظّت. اٌّببشش

 3.384 1.332- 36 ػم١ذ اٌب١ئٌّٟٕٙجٟ ٌٍخاٌخذ١ًٍ د ػٍٝ االػخّبا 3

 حفى١ش إٌظُ

4 

دٞ اٌٝ اػٍٝ ٠ت ألٔٙب  حإدٌفشس األفىباجّبػ١ت بذاًل ِٓ س فىبأحبٕٟ 
 0.978- 505.- 36 اٌخذاؤةِٓ ٜ ِسخٛ

5 

اد ألدذا٠ت ػٍٝ سؤ٠سبػذ ٞ ٌزاٌخٕظ١ّٟ اٌخفى١ش د ػٍٝ االػخّبا
 661.- 365.- 36 ببٌّٕظّت بٛػٛح أوثشٌّذ١ـت ا

 2.582- 201.- 36 اٌخؼبًِ ِغ إٌّظّت وى١بْ ِٕسك 6

 اٌشؤ٠ت

 513.- 588.- 36 حجبٖ ئٔجبصاث إٌّظّتػذت ٚا٠ت ِسخمب١ٍت د سؤػخّبا 7

 2.064- 233. 36 ٌؼب١ٌتاٌّخبؿش ٚاٌب١ئٟ َ اٌخأوذ اٌخؼبًِ ِغ ػذسة ػٍٝ اٌمذا 8

9 

ٌّٛظف١ٓ ٔذٛ د اٌخٛد١ذ جٙٛسبؾ اٌخؼ١١ٓ ببٌشؤ٠ت اٌّسخمب١ٍت   
 008.- 0.681- 36 اف.٘ذأالحذم١ك 

 اٌخشبسو١ت

 0.582- 201.- 36 إٌّظّت٠ت سؤٌخذم١ك اٌّٛظف١ٓ ٌٍخذف١ض دٛافض ٌاَ اسخخذْ اػّب 10

11 

ٌّٕبسبت افض اٌذٛاٌّشبسوت اٌـب١ؼ١ت ٌالبذاع ٚاب١ٓ اصْ ٌخٛخٍك ا
 2.051 1.055- 36 سالبخىبا٠ت اسسخّشْ اٌؼّب

12 
دي حببٌّٚٛظف١ٓ اٌخفبػً ب١ٓ دة اٌؼًّ ٌض٠بحى٠ٛٓ فشق احشج١غ 

 ٌّؼشفتا
36 -0.691 -.590 

 حذف١ض

13 
اٌؼًّ ػٍٝ دػُ بٕبء اٌخذبٌفبث ِغ اٌى١بٔبث األخشٜ بٙذف ص٠بدة 

 اٌخؼبْٚ 
36 -1.607 1.726 

 1.544- 738.- 36 ِسخٛٞ اسٙبِبث اٌّؼشفت ٚاالبذاعدػُ حـ٠ٛش اٌخذبفبث اٌٟ حض٠ذ  14
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15 

، باِىبٟٔ ئ٠جبد دٍٛي ِّبثٍت ٜ خشو١بٔبث أوت ِغ اٌششي آِ خال
 1.544- 738.- 36 ٌالصِبث اٌخٟ حٛاجٙٙب ِٕظّخٟ 

 

يتم فحص التفمطح الذي يمثل قياس القمو لتوزيع البيانات بالنسبة لمتوزيع الطبيعي  
حيث ان التوزيع الطبيعي تكون قمتو ليست مدببة وال مفمطحو  وانما متوسطة التفمطح  
اما بالنسبة لاللتواء  فيو يمثل مدى التماثل او التقارب لتوزيع ما فيناك التواء موجب  

لو التواء نحو اليمين واو التواء سالب ويقال انو لو التواء من جية فيقال ان التوزيع 
 اليسار اما اذا كانت قيمة التواء مساوية الى الصفر فيذا يعني ان التوزيع متماثل 

ومن خالل الجدول أعاله والذي يوضح التفمطح وااللتواء نالحظ ان جميع القيم  التواء 
( وىذا يعني ان المتغيرات ال 1-,1ج المجال )المتمثمة بمتغيرات الدراسة  كانت خار 

  shapiro –wilksتتوزع توزيع طبيعي  ويتم التأكيد من ذلك من خالل اجراء اختبار 
 Kolmogorov-Smirnovaلصغر حجم العينة  وكذلك اختبار 

( اختبار توزيع بيانات متغيرات الدراسة لممتغير المستقل ) الذكاء االستراتيجي 3جدول) 
) 

 اٌفمشاث ث 

  

df 

Kolmogorov-
Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Sig. Statistic Sig. 

 بظ١شٖ

1 
ٌذٞ اٌمذسة ػٍٝ اٌخٕبإ ببٌخٛجٗ اٌّسخمبٍٟ 

 ٌالسخشاح١ج١بث  ؿ٠ٍٛت اٌّذٜ.
36 .338 .000 .638 .000 

2 

اال٘خّبَ بخشخ١ض اٌخٙذ٠ذاث اٌذشجت ٌٍب١ئت اٌخبسج١ت 
 000. 514. 000. 479. 36 اٌخٛجٗ اٌّسخمبٍٟ ٌٍّٕظّت. راث اٌخأث١ش اٌّببشش ػٍٝ

 000. 690. 000. 323. 36 ػم١ذ اٌب١ئٌّٟٕٙجٟ ٌٍخاٌخذ١ًٍ د ػٍٝ االػخّبا 3

 حفى١ش إٌظُ

4 

دٞ ٠ت ألٔٙب حإدٌفشس األفىباجّبػ١ت بذاًل ِٓ س فىبأحبٕٟ 
 000. 781. 000. 280. 36 اٌخذاؤةِٓ ٜ ِسخٛاٌٝ اػٍٝ 

5 

٠ت ػٍٝ سؤ٠سبػذ ٞ ٌزاٌخٕظ١ّٟ اٌخفى١ش اد ػٍٝ الػخّبا
 000. 779. 000. 274. 36 ببٌّٕظّت ببٛػٛح اوثشٌّذ١ـت اد األدذا

 000. 742. 000. 327. 36 اٌخؼبًِ ِغ إٌّظّت وى١بْ ِٕسك 6
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 اٌشؤ٠ت

 000. 734. 000. 320. 36 حجبٖ ئٔجبصاث إٌّظّتػذت ٚا٠ت ِسخمب١ٍت د سؤػخّبا 7

8 
ٌّخبؿش ٚاٌب١ئٟ َ اٌخأوذ اِغ ػذٌخؼبًِ سة ػٍٝ اٌمذا
 ٌؼب١ٌتا

36 .367 .000 .633 .000 

9 

د ٌخٛد١ذ جٙٛسبؾ اٌخؼ١١ٓ ببٌشؤ٠ت اٌّسخمب١ٍت   
 000. 836. 000. 252. 36 اف.٘ذأالٌّٛظف١ٓ ٔذٛ حذم١ك ا

 اٌخشبسو١ت

10 
ٌخذم١ك اٌّٛظف١ٓ ٌٍخذف١ض دٛافض ٌاَ اسخخذْ اػّب
 إٌّظّت٠ت سؤ

36 .327 .000 .742 .000 

11 

فض اٌذٛاٌّشبسوت اٌـب١ؼ١ت ٌالبذاع ٚاب١ٓ اصْ ٌخٛخٍك ا
 000. 752. 000. 330. 36 سالبخىبا٠ت اسسخّشْ إٌّبسبت ٌؼّبا

12 
ٌّٛظف١ٓ اٌخفبػً ب١ٓ دة اٌؼًّ ٌض٠بحى٠ٛٓ فشق احشج١غ 

 ٌّؼشفتدي احببٚ
36 .313 .000 .755 .000 

 حذف١ض

13 
اٌؼًّ ػٍٝ دػُ بٕبء اٌخذبٌفبث ِغ اٌى١بٔبث األخشٜ 

 بٙذف ص٠بدة اٌخؼبْٚ 
36 .438 .000 .605 .000 

14 
دػُ حـ٠ٛش اٌخذبفبث اٌٟ حض٠ذ ِسخٛٞ اسٙبِبث 

 اٌّؼشفت ٚاالبذاع
36 .424 .000 .596 .000 

15 

، ببِىبٟٔ ِّبثٍت ٜ خشو١بٔبث أوت ِغ اٌششي آِ خال
 000. 596. 000. 424. 36 ئ٠جبد دٍٛي ٌالصِبث اٌخٟ حٛاجٙٙب ِٕظّخٟ 

 

( ان قيمه الذكاء االستراتيجي  نالحظ من خالل الجدول ان جميع ابعاد المتغير )
(  لجميع فقرات  المتغير المستقل لكال  االختبارين  اقل من (sigمستوى المعنوية  

وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية  التي تنص عمى ان البيانات تتوزع  (0.05)قيمو 
 توزيعا طبيعا  وىذا يعني ان البيانات ال تتوزع توزيعا طبيعا .

 اختبار توزيع البيانات لممتغير المعتمد ) تنمية القدرات  ( .2
 ( معامل التفمطح وااللتواء لمتغير المعتمد ) تنمية القدرات  (بابعاده 4جدول )

 اٌخفٍـخ االٌخٛاء N اٌفمشاث ث

 لذساث االحظبي

 393.- 0.874- 36 االػخّبد ػٍٝ االحظبالث غ١ش اٌشس١ّت فٟ ِجبي اٌؼًّ 16

 3.384 1.332- 36 االٌخضاَ ببالحظبالث اٌشس١ّت فٟ ِجبي اٌؼًّ 17

18 
 ِٙبساث اٌخفبٚع الٔجبص اٌؼًّحبٕٟ 

36 .233 
-

2.064 
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 لذساث اٌخخـ١ؾ ٚاإلداسة

19 
 جّغ اٌّؼٍِٛبث لبً اٌبذء بذً اٌّشىٍت

36 .738 
-

1.544 

20 
 اال٘خّبَ باداسة اٌٛلج فٟ اٌؼًّ

36 -.522 
-
0.678 

 954.- 366.- 36 اػذاد اٌخـؾ اٌخشغ١ٍ١ت الٔجبص اٌؼًّ  21

 قذرات الخاصة بعمل الفريق

 167.- 0.615- 36  حشج١غ بٕبء اٌفشق 22

23 
 حٛف١ش ب١ئت داػّت الٔجبص اٌؼًّ  

36 .101 
-

1.371 

 953.- 0.082 36 حذف١ض فشق اٌؼًّ ٌؼّبْ اسخّشاس٠خٙب 24

 لذساث اٌفؼً االسخشاح١جٟ

 396.- 021.- 36 ٠ّخٍه فّٙب ١ِٕٙب الٔشـت إٌّظّت 25

 752. 1.240- 36 ٌٍّٕظّتٌذ٠ٗ فُٙ ٚاػخ ٌٍخٛجت االسخشاح١جٟ  26

 661.- 365.- 36 ٠ّخٍه ِٙبساث اٌخفى١ش االسخشاح١جٟ  27

 لذساث اٌٛػٟ ببال٘ذاف

 4.948 2.584- 36 ٠ّخٍه ئدسبط ٚاػخ ببخخالف اٌثمبفت ِغ األؿشاف األخشٜ اٌّؼ١ٕت  28

29 
 ٠شٜ بٛػٛح االسحببؽ ب١ٓ ٘زٖ اٌثمبفبث اٌّخخٍفت 

36 -.233 
-

2.064 

30 
 االخخالفبث اٌخٟ ح١ّض وً ِٓ األؿشاف اٌزٞ ٠خفبػً ِؼ٠ُٙذخشَ 

36 -.233 
-

2.064 

 لذساث ئداسة اٌزاث

31 
 ٠ذشص ػٍٝ احببع اٌسٍٛن االخاللٟ

36 .000 
-

2.121 

32 
 ٠خّخغ ببٌّشٚٔت فٟ اٌخؼبًِ ِغ األشخبص ٚاٌّٛالف اٌّخخٍفت

36 .476 
-

1.881 

 661.- 365.- 36 ٠سؼٝ دِٚب ٌخـ٠ٛش ِٙبساحٗ اٌزاح١ت  33

ومن خالل الجدول أعاله والذي يوضح التفمطح وااللتواء نالحظ ان جميع القيم  التواء 
( وىذا يعني ان 1-,1المتمثمة بمتغيرات الدراسة لممتغير المعتمد   كانت خارج المجال )

المتغيرات ال تتوزع توزيع طبيعي  ويتم التأكيد من ذلك من خالل اجراء اختبار 
shapiro –wilks   لصغر حجم العينة  وكذلك اختبارKolmogorov-Smirnova 
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 ( اختبار توزيع بيانات متغيرات الدراسة لممتغير المعتمد ) تنمية القدرات( 5جدول)

 اٌفمشاث ث 

  

df 

Kolmogorov-
Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Sig. Statistic Sig. 

 لذساث االحظبي

 000. 731. 000. 344. 36 االحظبالث غ١ش اٌشس١ّت فٟ ِجبي اٌؼًّاالػخّبد ػٍٝ  16

 000. 690. 000. 323. 36 االٌخضاَ ببالحظبالث اٌشس١ّت فٟ ِجبي اٌؼًّ 17

 000. 633. 000. 367. 36 حبٕٟ ِٙبساث اٌخفبٚع إلٔجبص اٌؼًّ 18

 لذساث اٌخخـ١ؾ ٚاإلداسة

 000. 596. 000. 424. 36 جّغ اٌّؼٍِٛبث لبً اٌبذء بذً اٌّشىٍت 19

 000. 771. 000. 282. 36 اال٘خّبَ باداسة اٌٛلج فٟ اٌؼًّ 20

 000. 794. 000. 248. 36 اػذاد اٌخـؾ اٌخشغ١ٍ١ت إلٔجبص اٌؼًّ  21

 قذرات الخاصة بعمل الفريق

 000. 843. 000. 295. 36 حشج١غ بٕبء اٌفشق 22

 000. 805. 000. 217. 36 حٛف١ش ب١ئت داػّت إلٔجبص اٌؼًّ   23

 000. 808. 000. 253. 36 حذف١ض فشق اٌؼًّ ٌؼّبْ اسخّشاس٠خٙب 24

 لذساث اٌفؼً االسخشاح١جٟ

 000. 731. 000. 355. 36 ٠ّخٍه فّٙب ١ِٕٙب ألٔشـت إٌّظّت 25

 000. 741. 000. 328. 36 ٌذ٠ٗ فُٙ ٚاػخ ٌٍخٛجٗ االسخشاح١جٟ ٌٍّٕظّت 26

 000. 779. 000. 274. 36 ٠ّخٍه ِٙبساث اٌخفى١ش االسخشاح١جٟ  27

 لذساث اٌٛػٟ ببأل٘ذاف

28 
٠ّخٍه ئدسبط ٚاػخ ببخخالف اٌثمبفت ِغ األؿشاف األخشٜ 

 اٌّؼ١ٕت 
36 .525 .000 .366 .000 

 000. 633. 000. 367. 36 ٠شٜ بٛػٛح االسحببؽ ب١ٓ ٘زٖ اٌثمبفبث اٌّخخٍفت  29

30 
االخخالفبث اٌخٟ ح١ّض وً ِٓ األؿشاف اٌزٞ ٠خفبػً ٠ذخشَ 

 ِؼُٙ
36 .367 .000 .633 .000 

 لذساث ئداسة اٌزاث

 000. 638. 000. 338. 36 ٠ذشص ػٍٝ احببع اٌسٍٛن االخاللٟ 31

 000. 619. 000. 395. 36 ٠خّخغ ببٌّشٚٔت فٟ اٌخؼبًِ ِغ األشخبص ٚاٌّٛالف اٌّخخٍفت 32

 000. 779. 000. 274. 36 ٠سؼٝ دِٚب ٌخـ٠ٛش ِٙبساحٗ اٌزاح١ت  33
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( ان قيمه مستوى تنمية القدرات  نالحظ من خالل الجدول ان جميع ابعاد المتغير )
(  لجميع فقرات  المتغير المعتمد  لكال  االختبارين  اقل من قيمو (sigالمعنوية  

وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية  التي تنص عمى ان البيانات تتوزع توزيعا  (0.05)
 طبيعا  وىذا يعني ان البيانات ال تتوزع توزيعا طبيعا .

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات:

تسعى الرئاسة لتبني حالة اشراك جميع الشعب الفنية واإلدارية ضمن صياغة الذكاء -1
ذلك واضحا من خالل االجتماعات الدورية والطارئة لإلدارة العميا االستراتيجي ويظير 

يجاد الحمول .  في الرئاسة مع مسؤولي المديريات والشعب لمعالجة المشكالت وا 
وجود اىتمام بالجداول الزمنية لتحقيق االىداف ولكن ىناك ضعف في امكانية  -2

لتوسع في مشروعات البنى توزيع الميام بين األقسام والشعب وضعف في تقييم حالة ا
 التحتية  

قيام اإلدارة العميا بتفويض بعض الصالحيات الى مسؤولي الشعب والمجمعات يعد  -3
نوعا من أنواع التحفيز، ويبدو ان ىناك ضعفا واضحا في توفير المناخ التنظيمي 
والبيئة المالئمة لمعمل ويظير ذلك واضحا من خالل المباني القديمة والصالحيات 

لمحدودة وكذلك ىناك عدم مواكبة التطور في صالح الضباط لموصول الى القدرة عمى ا
 التنبؤ المستقبمي لالستراتيجيات الطويمة . 

االعتماد عمى التحميل المنيجي وتبني أفكار جماعيو والتفكير التنظيمي يساعد  -3
ا عمى رؤية االحداث المحيطة بالمنظمو بوضوح اكثر الجل رؤية مستقبميو فكمم
 كانت ىناك حوافز لمضباط والموظفين يكون ىناك ضمان استمرارية االبتكار .

 قائمة المصادر:
 العربية:

(. "دٚس اٌم١بدة االداس٠ت فٟ 2703ػب٠غ، ػبذ اٌـ١ف ِظٍخ ِذّذ ) -4
ِسخشفٝ جبِؼت اٌؼٍَٛ ٚاٌخىٌٕٛٛج١ب فٟ حـب١ك اداسة اٌجٛدة اٌشبٍِت " . اٌّجٍت 

(، جبِؼت اٌؼٍَٛ ٚاٌخىٌٕٛٛج١ب ، 00اٌجبِؼٟ، )اٌؼشب١ت ٌؼّبْ جٛدة اٌخؼ١ٍُ 
 ا١ٌّٓ .

(. دٚس اٌزوبء االسخشاح١جٟ فٟ 2700ابٓ خذ٠جت ، ِٕظف ، ٚسٛا١ٌّت، ١ٌّت ) -5
حفؼ١ً اٌم١بدة االسخشاح١ج١ت بّٕظّبث االػّبي: ػشع حجبسة سائذة، ِجٍت 

 .254 -243( ، 3اٌخ١ّٕت االلخظبد٠ت، جبِؼت اٌش١ٙذ دّٗ ٌخؼش اٌٛادٞ، )
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 (، االداسة اٌفبػٍٙت، ب١شٚث: ِىخبت ٌبٕبْ.2704ٛٞ، ِذّٛد، )اٌّٛس -6
( ، اٌم١بدة : اسبس١بث ٚٔظش٠بث ِٚفب١ُ٘، اسبذ: 2704طبٌخ، ِب٘ش ِذّذ، ) -0

 داس اٌىٕذٞ، ٌٍٕشش ٚاٌخٛص٠غ .
(: ِذٜ ئدسان 2705سشِذ غبُٔ طبٌخ ، سٕذ٠ت ِشٚاْ اٌذ١بٌٟ)،اٌـبئٟ  -.

ذ١ٍ١ٍت فٟ ػ١ٕت ِٓ إٌّظّبث, ِجٍت اٌم١بداث ١ٌٍّىبف١ٍ١ت فٟ ِٕظّبحُٙ "دساست ح
 . 2, اٌؼذد 5جبِؼت وشوٛن ٌٍؼٍَٛ االداس٠ت ٚااللخظبد٠ت, اٌّجٍذ 

 االجٕب١ت:
1- Northouse, P. G. (2013). Leadership   Theory and Practice. 

(6ed)., Thousand Oaks, CA. Sage publication. 
2- Xu, M.(2007). Managing Strategic Intelligence: Techniques 

and Technologies, United States of America & United 
Kingdom IGI Global 

3- Tham, K. & Kim, M., (2002). Towards Strategic Intelligence 
with Anthology Based Enterprise Modeling & ABS", 
Proceedings of The IBER Conference, 
http://www.yorku.ca/hmkiml, 1-5. 

 
 

 


