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هدف البحث للتعرف على أثر الذكاء االستراتيجي على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وهي (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى) ،من
خالل دراسة العالقة بين الذكاء االستراتيجي والقيادة ومن ثم دراسة األثر .استخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف الحقائق الثابتة ودراستها وتحليلها والخروج منها بنتائج واضحة
ودقيقة تقوم بتقديم حلوالً للمشكلة موضوع البحث ،كما استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات من
مفردات مجتمع البحث ،حيث تمثل مجتمع البحث بالمسح الشامل ألعضاء مجالس الجامعات الفلسطينية
وعددهم ( )64عضواً ،وقد تم استرداد ( )59استبانة بنسبة استرداد بلغت (.)%92.18
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث :توافر الذكاء االستراتيجي لدى أعضاء مجالس الجامعات
الفلسطينية العاملة بقطاع غزة بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي ( ،)3.79وتوافر محور القيادة بدرجة كبيرة
وبمتوسط حسابي ( .)3.59وكذلك توصل البحث إلى وجود أثر وعالقة موجبة قوية ذات داللة إحصائية
بين أبعاد الذكاء االستراتيجي (االستشراف ،والرؤية ،وتفكير النظم ،والتحفيز ،والشراكة ،والحدس،
واإلبداع) والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .وأوصى
الباحث قادة الجامعات الفلسطينية بعدة توصيات أهمها :من الضروري أن تقوم قيادة الجامعات باالعتماد
على أبعاد الذكاء االستراتيجي (االستشراف ،والرؤية ،وتفكير النظم ،والتحفيز ،والشراكة ،والحدس،
واإلبداع) بشكل كبير وذلك لتمكينهم من اتخاذ ق اررات استراتيجية ،وذلك من خالل استحداث دائرة تعرف
بدائرة الذكاء االستراتيجي ،واالهتمام بتدريب واعداد القيادات الناشئة من العاملين بمختلف تصنيفاتهم
على القيام باألدوار والمهام االستراتيجية المعقدة بصفتهم القيادات المستقبلية ،وضرورة تبني إدارة الجامعة
نظام جيد للحوافز يعمل على تحسين أداء العاملين ويزيد من والؤهم وانتمائهم ورفع مستوى انتاجيتهم،
وضرورة العمل على إقامة تحالفات استراتيجية مع جامعات محلية واقليمية ودولية من أجل االستفادة من
تجاربها وخبراتها ،وضرورة أن تعمل قيادة الجامعات على خلق جو من العدالة في التعامل مع العاملين،
وكذلك العمل على نشر المعايير األخالقية التي تلتزم بها قيادة الجامعات بحيث تصبح تلك المعايير
ملزمة لجميع العاملين.
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Abstract
The research aims to learn about the reality of effect of strategic intelligence on
leadership from the perspective of the top management leaders at the
Palestinian universities in Gaza Strip specifically, Al-Azhar University, The
Islamic University and AL- Aqsa University, by studying the relationship
between strategic intelligence and leadership, and then study the effect.
The researcher used the descriptive analytical method, which depends on the
description of facts, study and analyze the results to provide solutions to the
problem. The researcher used a questionnaire as a tool of data collection from the
vocabularies of the research community according of Comprehensive survey, where
the population community comprised members of the boards of the Palestinian
universities. The community includes (64) members on which (59) questionnaire has
been recovered to make up the recovery percentage to (92.18%).
The most important results of the research is the availability of strategic intelligence
and leadership to the boards of the Palestinian in Gaza Strip at high degree. The
arithmetic mean of the strategic intelligence is (3.79), and the arithmetic mean of the
leadership (3.59). In addition the research finding shows a strong positive effect and
relationship between strategic intelligence and its dimensions (Foresight, Visioning,
System Thinking, Motivation, Partnering, Intuition, and Innovation) and the
leadership from the perspective of the top management leaders at the Palestinian

universities in Gaza Strip.
The researcher recommended the leaders of the universities with the followings:
It’s necessary for universities leaders, depending on the dimensions of strategic
intelligence (Foresight, Visioning, System Thinking, Motivation, Partnering,
Intuition, and Innovation) to enable them to make strategic decisions, through the
development of strategic intelligence department.
Increasing the interest in the emerging leaders from the employees training and
preparing to carry out the complex strategic roles and tasks in their capacity as future
leaders.
It’s necessary for universities leaders, adoption a good system of incentives to
improve the performance of employees and increase their loyalty, belonging and the
level of productivity.
It’s necessary to establish strategic partnerships with local, regional and international
universities in order to benefit from their experience and expertise.
It’s necessary for universities leaders to create an atmosphere of justice in dealing
with employees, as well as to disseminate the ethical standards that committed to the
universities leaders so that those standards become mandatory for all workers.
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في ظل التغيرات والتطورات المتسارعة التي تحدث في عالم المعلومات ،وفي ظل التطور العلمي
الهائل في شتى المجاالت وما ينتج عنها من تحديات كبيرة لمنظمات األعمال ،أصبح لزاما علينا البحث
عن أنواع جديدة من القادة تتمتع بصفات خاصة قادرة على االرتقاء بالمنظمات والوصول إلى التميز
والريادة وهذا ال يكون إال من خالل تطبيق الذكاء االستراتيجي بأبعاده السبعة (االستشراف ،الرؤية،
تفكير النظم ،التحفيز ،الشراكة ،الحدس ،اإلبداع).
حيث يعتبر الذكاء االستراتيجي  (SI) Strategic Intelligenceعبارة عن نظام متكامل من
الصفات القيادية ،يجب النظر في هذه الصفات في سياق التحديات التي تواجه القادة والعالقات بين
القادة وشعوبهم .ومن هذا المنطلق فإن فلسفة القادة وشخصياتهم تؤثر على الطريقة التي تعبر عن
شخصيتها أو شخصيته من صفات الذكاء االستراتيجي ،وهذا ال يكون إال عندما تسير األمور وفق خطة
مدروسة وعندما يواجه القادة صراعات كبيرة .حيث أن القادة يصبحون أكثر فعالية عند االستفادة من
الدوافع الذاتية من أتباعهم)Maccoby, 2011: P32( .
واستنادا إلى تجربة القادة الناجحين ،فقد لوحظ خمسة عناصر مترابطة وذات كفاءة تشكل الذكاء
االستراتيجي وهي (االستشراف ،تفكير النظم ،الرؤية االستراتيجية ،التحفيز ،الشراكة) بعض القادة يسجل
مستوى عالي بشكل جيد في استخدام عناصر مختلفة ،عدد قليل من القادة البارزين مثل بل جيتس واندي
جروف وجاك ويلش يسجل ويحقق مستويات عالية ومتقدمة في جميع هذه العناصر ( Macooby,
)2001. P58
تعتبر القيادة واحدة من أكثر المواضيع التي نوقشت في العلوم االجتماعية ،بدأت بحوث القيادة
حول البحث عن سمات وراثية من شأنها أن تفرق بين القادة وغير القادة واظهار فعالية األفراد كقادة فقد
أثبتت الدراسات أن ال صفات الفردية مثل التركيبة السكانية والمهارات والقدرات والسمات الشخصية تتنبأ
بقيادة فاعلة .استعرضت هذه المقالة وتكاملها مع أدبيات سمات القادة وسلوكهم واتخاذ الخطوة األولى
في اتجاه التكامل وكيف أن سمات القائد وسلوكه تحقق القيادة الفاعلة)Derue, 2011. P7( .
من هنا جاء هذا البحث الذي يركز على أثر الذكاء االستراتيجي على القيادة وبسبب الضعف
الموجود في السمات القيادية لدى قادة المنظمات والمستوى المتدني من توظيف هذه السمات من قبل
قادة المنظمات حيث يظهر أثر الذكاء االستراتيجي في تعزيز وترسيخ القيادة وجعل هؤالء القادة قادة
استراتيجيين فاعلين قادرين على الوصول بمنظماتهم إلى أعلى مراتب التقدم والنجاح والتميز.
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مشكلة البحث:
أساس نجاح أي منظمة وتقدمها وازدهارها بشكل عام والجامعات بشكل خاص مرتبطة بقياداتها
وفي هذا السياق تحدث العديد من الباحثين في دراساتهم عن المشاكل في القيادة واألنماط والسمات
القيادية عند العديد من قادة المنظمات وخصوصا الجامعات بقطاع غزة .من هذه الدراسات ما يلي:
دراسة (المصري )2007 ،بعنوان النمط القيادي السائد لدى رئاسة جامعة األقصى كما يراه
العاملون في الجامعة .حيث ظهر في مشكلة البحث وخاصة في بعدها اإلداري عندما تم تغيير إدارة
الجامعة رئيسا وأعضاء وأدى هذا بعد مرور سنة من هذا التغيير إلى ظهور كثير من المالحظات
والتساؤالت حول طبيعة النمط القيادي وما يتمتع به من سمات أن يكون سائدا لدى رئاسة الجامعة.
وكانت النتائج أن النمط السائد هو نمط القيادة األتوقراطي بما يحمله من صفات.
ومن هذه المشكالت أيضا توجه القيادة اإلدارية إلى استخدام المركزية في العمل اإلداري وذلك
للسيطرة على جميع مجاالت العمل (أبو معمر.)2009 ،
ضعف التواصل وعدم االستماع للمرؤوسين من قبل قيادتهم وعدم االكتراث بهم (الرقب)2010 ،
وجاء في دراسة (خلف )2010 ،ضرورة التركيز على القادة والعمل على تنمية مهاراتهم وسقل مواهبهم
وضرورة وجود قيادة أكاديمية فاعلة وذلك وصوال إلى تطوير قدرات إبداعية.
كما نوهت دراسة (نسمان )2011 ،إلى أن من الضروري التركيز والعمل من قبل إدارات
الجامعات على تنمية العمل الجماعي.
يعتبر الذكاء االستراتيجي من المواضيع الحديثة في األدب اإلداري حيث يعد من المتطلبات
األساسية للقيادة وتعزيز وتطوير األنماط والسمات القيادية ،كونه نظاما متكامال وألنه يعتبر لب عملية
اتخاذ الق اررات (.)Liebowitz, 2006
حيث أكدت العديد من الدراسات على أهمية دور الذكاء االستراتيجي في ترسيخ السمات القيادية
منها :دراسة (الكواز ،يحيى وآخرون )2012.الموسومة بعنوان "إسهام المعرفة االستراتيجية في تعزيز
الذكاء االستراتيجي دراسة حالة في شركة آسيا سيل لالتصاالت في العراق" حيث جاء في إطارها
النظري في الحديث عن عناصر الذكاء االستراتيجي:
تؤدي هذه العناصر دور الذكاء االستراتيجي في النهوض بقدرات قادة المنظمات وهي تتبلور
باآلتي( :االستشراف ،تفكير النظم ،الرؤية ،الشراكة ،الدافعية).
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وكتب في عنصر تفكير النظم :يعد مدخل تفكير النظم منهجا قديما أعيد اكتشافه حديثا كأسلوب
متقدم للتكيف مع الحياة والبيئة ،وبالتركيز على تفكير النظم كعنصر تحليلي يبرز دور الذكاء االستراتيجي
في ترسيخ سمات القادة الناجحين وخلق قيادة فاعلة.
وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في سؤال رئيس:
"ما أثر الذكاء االستراتيجي على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة؟"
وتنبثق منه أسئلة فرعية:
 ما أثر االستشراف على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة؟
 ما أثر الرؤية على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة؟
 ما أثر تفكير النظم على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة؟
 ما أثر التحفيز على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة؟
 ما أثر الشراكة على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة؟
 ما أثر الحدس على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة؟
 ما أثر اإلبداع على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة؟
 هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05في استجابة أفراد العينة
حول الذكاء االستراتيجي والقيادة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية
للقادة (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي)؟
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فرضيات البحث:
الفرضيات الرئيسة:
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الذكاء االستراتيجي والقيادة
من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
الفرضيات الفرعية:
أ -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين االستشراف كأحد أبعاد
الذكاء االستراتيجي والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة.
ب -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الرؤية كأحد أبعاد الذكاء
االستراتيجي والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة.
ت -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين تفكير النظم كأحد أبعاد
الذكاء االستراتيجي والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة.
ث -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين التحفيز كأحد أبعاد الذكاء
االستراتيجي والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة.
ج -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الشراكة كأحد أبعاد الذكاء
االستراتيجي والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة.
ح -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الحدس كأحد أبعاد الذكاء
االستراتيجي والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة.
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خ -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين اإلبداع كأحد أبعاد الذكاء
االستراتيجي والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة.
 -2يؤثر الذكاء االستراتيجي بأبعاده السبعة تأثي اًر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≥0.05
على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 -3يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05في استجابة أفراد مجتمع البحث
حول الذكاء االستراتيجي بأبعاده في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية
للقادة (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي).
 -4يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05في استجابة أفراد مجتمع البحث
حول القيادة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية للقادة (الجنس،
العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي).

متغيرات البحث:
 .1المتغير المستقل :الذكاء االستراتيجي ،أبعاد الذكاء االستراتيجي (االستشراف ،الرؤية ،تفكير
النظم ،التحفيز ،الشراكة ،الحدس ،اإلبداع) حسب دراسة (الكواز ،وآخرون )2012.ألنها أكثر
شمولية وحداثة حسب رأي الباحث.
 .2المتغير التابع :القيادة.
 .3المتغيرات الضابطة( :الجنس ،العمر ،مكان العمل ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي).
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شكل رقم ( )1توضيح متغيرات البحث

المصدر :الكواز ،وآخرون("،)2012إسهام المعرفة االستراتيجية في تعزيز الذكاء االستراتيجي دراسة حالة في شركة
آسيا سيل لالتصاالت في العراق" ،المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة ،جامعة
الزيتونة ،عمان .بتصرف

أهداف البحث:
 -1التعرف على الذكاء االستراتيجي والقيادة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 -2التعرف على العالقة بين أبعاد الذكاء االستراتيجي المتمثلة في (االستشراف ،الرؤية ،تفكير
النظم ،التحفيز ،الشراكة ،الحدس ،اإلبداع) والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 -3فحص أثر الذكاء االستراتيجي وأبعاده (االستشراف ،الرؤية ،تفكير النظم ،التحفيز ،الشراكة،
الحدس ،اإلبداع) على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة.
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 -4الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية الستجابة أفراد العينة حول أثر الذكاء
االستراتيجي والقيادة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزي للمتغيرات الشخصية للقادة
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي).

أهمية البحث:
 .1األهمية العلمية:
تعود أهمية البحث إلى أهمية الموضوع موضع البحث أال وهو أثر الذكاء االستراتيجي على
القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
حيث يعتبر هذا البحث من أوائل الدراسات على حد علم الباحث التي تناولت الربط بين
موضوعين مهمين وهم الذكاء االستراتيجي والقيادة بقطاع غزة.
يتوقع الباحث أن يكون هذا البحث نقطة انطالق للعديد من األبحاث المستقبلية التي ستتحدث
عن الذكاء االستراتيجي كأداة مهمة جدا في علم اإلدارة وفروعه.
 .2األهمية العملية:
يساعد هذا البحث القيادة اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في التعرف على مفاهيم
وأبعاد وأهمية الذكاء االستراتيجي ،حيث يعتبر من الموضوعات الحديثة في اإلدارة االستراتيجية
أو نظم المعلومات اإلدارية أو االستراتيجية وتبني أبعادها للنهوض بمستوى أداء القيادة في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وتقدمها للمنافسة العالمية.
وأهمية هذا البحث بالنسبة للباحث كونها تساعده في الحصول على درجة الماجستير في إدارة
األعمال.
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أوال :مفهوم الذكاء
خلق هللا عز وجل اإلنسا ا ا ااان وأغدق عليه نعمه ظاهرة وباطنة ،ما ال يقع تحت الحصا ا ا اار ،فقال

تعالى " :واِن تعُّدوا ِنعم َة ه ِ
ور
وها ِإ هن ه
َّللا َال تُ ْح ُص َ
َّللاَ َل َغُف ٌ
َ ْ َُ
َْ
َّللا ال هسا امو ِ
ه ِ
ِ ِ
ات
تعالى" :أ ََوَل ْم َيتََفك ُروا في أ َْنُفسا اه ْم َما َخَل َق ه ُ
ََ
اس ِبلَِقا ِ
ير ِم َن الهنا ِ
اء َربِ ِه ْم َل َكا ِاف ُرو َن"(الروم :آيااة  .)8وكااان من جال مااا أنعم بااه عليااه ،أن وهبااه العقاال
َكِث ًا
دون سا ااائر المخلوقات ليسا ااتخدمه فيما خلق من أجله ،ولقد دعانا هللا سا اابحانه وتعالى إلى أن نفكر وأن

ِ
يم " (النحل :آية  ،)18وفي موضع آخر قال
َرح ٌ
ِه ِ
َج  ٍل ُم َسا ا إمى َواِ هن
َو ْاأل َْر َ
ض َو َما َب ْي َن ُه َما إال باْل َح ِق َوأ َ

نعمل عقلنا في كل ما يدور حولنا تفكير ،وتدبر ،وتأمل وتبص ا ا ا ا ا ا ار (عدس .)13 :1997 ،على الرغم
من أن الذكاء كان ومازال موض ا ا ا ا ااوع مناقش ا ا ا ا ااة وتأمل لس ا ا ا ا اانوات طويلة من قبل الباحثين وعلماء النفس
واالجتماع والوراثة ،حيث ال يوجد اتفاق تام على مفهومه ومعناه سا ا اابب االختالف في هذا كونه شا ا اايء
غير محسااوس وال يقاس قياس مباشاار ،رغم كونه األساااس في أعظم وأفضاال اإلنجازات اإلنسااانية ويعد
من أس ا ا ا ا ااباب التقدم واالبتكار .في غياب اتفاق علماء النفس كثرت التعريفات والمفاهيم ،منهم من عرفه
من حيث الوظيفة ومنهم من عرفه من حيث الغاية ومنهم من عرفه من حيث البناء والتكوين ومنهم من
عرفه من حيث الوظيفة والغاية معا (غباري ،أبو شعيرة .)22 :2010 ،حيث عرفه (شترن) بأنه القدرة
على التكيف العقلي مع الحياة وظروفها الجديدة (حسا ا ا ا ا ا ااين .)34 :2011،وعرفه (جودرد) القدرة على
االسا ا ا ااتفادة من الخبرات السا ا ا ااابقة في حل المشا ا ا ااكالت .وعرفه (تيرمان) بأنه القدرة على التفكير المجرد
(غباري ،أبو شا ا ااعيرة .)22 :2010 ،وعرفه (وكسا ا االر) على أنه القدرة الكلية لدى الفرد على التصا ا اارف
الهادف ،التفكير المنطقي ،التعامل المجدي (حسا ا ااين .)34 :2011،وعرفه (سا ا ااتودارد) بأنه القدرة على
القيام بأوجه من النشا ا ا ا اااط تتميز بالصا ا ا ا ااعوبة ،التعقيد ،التجربة ،االقتص ا ا ا اااد ،التوجه نحو الهدف ،القيمة
االجتماعية ،ظهور االبتكارات (غباري ،أبو شا ا ا ا ا ااعيرة .)31 :2010 ،وفي تعريف (بورنج) الذي هو ما
يقيسا ااه أو تقيسا ااه اختبارات الذكاء (الشا اايخ .)62 :2008،ومن العلماء من عرف الذكاء على أنه كيان
حقيقي وله وجود يقاس من خالله ،منهم (سا ا ا ا ا ا اابيرمان) عرف الذكاء على أنه هو قدرة فطرية عامة ،أو
عامل عام يؤثر في جميع أنواع النشا اااط العقلي مهما اختلف موضا ااوع هذا النشا اااط وشا ااكله تشا اامل هذه
القاادرة على العالقااات .وعرفااه (كلفن) الااذكاااء هو القاادرة على التعلم .وعرفااه (بيرت) بااأنااه القاادرة على
اكتساب الخبرة واالستفادة منها (غباري ،أبو شعيرة .)33 :2010 ،كما عرفه ابن القيم على أنه الفطنة
وسا ا ا ا ا ا اارعة البديهة والفهم .وعرفه ابن سا ا ا ا ا ا ااينا على أنه قوة الحدس .وعرفه أهل المنطق على أنه التفكير
المنظم (الس ا ا ااويدان .)15 :2008 ،ويمكن تعريف الذكاء على أنه القدرة على فهم الظروف المتغيرة أو
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القدرة على إدراك وفهم وتعلم الظروف الجديدة ،وهذا يعني ان العناصاار األساااسااية للذكاء اإلنساااني هي
اإلدراك والفهم والتعلم (الياسا ا ااري ،الشا ا اامري )216 :2015،ويجمل الباحث ما سا ا اابق في أن الذكاء هو
القدرة العقلية الفطرية التي تس ا ا اااعد على إدراك وفهم والتعلم بس ا ا اارعة واكتس ا ا اااب الخبرة المطلوبة وااللمام
التام بكافة العناص اار الخاص ااة بالمش اااكل المس ااتجدة .لم يكن الحديث عن أنواع الذكاء حك ار على علماء
النفس ،بل هناك العديد من الذكاءات التي ظهرت في مجال العمل اإلداري مثل الذكاء االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي
 )SI( Strategic Intelligenceموضوع هذا البحث.

ثانيا :أنواع الذكاء
يرى ستنبرج ( )Stenberg,2004: 2الذكاء على أنه عملية تسعى لدعم الق اررات وتقوية المهارات
لدى القادة في العديد من المجاالت مثل (التسويق ،التمويل ،تحديد اتجاهات السوق ،الزبائن ،المنافسين)
تعددت أنواع الذكاء وكانت محل اهتمام العديد من الباحثين حيث تحدث كال من الباحثين (العبيدي،
سالم )753 :2012،عن أنواع الذكاء من وجهة نظر عينة من الباحثين منها:
جدول رقم( )1يوضح أنواع الذكاء
الذكاء التنافسي.

الذكاء االنفعالي.

الذكاء االيقاعي.

الذكاء الفردي.

الذكاء التربوي.

الذكاء الذاتي.

الذكاء العام.

الذكاء التأملي.

الذكاء الرياضي.

الذكاء الحسي.

الذكاء األكاديمي.

الذكاء االجتماعي.

الذكاء البيولوجي.

الذكاء السياقي.

الذكاء البدني.

الذكاء التجريدي.

الذكاء العاطفي الشعوري.

الذكاء الروحي.

ذكاء األعمال.

الذكاء الحدسي.

الذكاء اللغوي.

الذكاء التسويقي.

الذكاء االستراتيجي.

الذكاء األخالقي.

الذكاء الطبيعي.
المصدر :المصدر :العبيدي ،وآخرون("،)2012الذكاء االستراتيجي لتدعيم جودة التدقيق دراسة استطالعية آلراء عينة
من الرقباء الماليين في ديوان الرقابة المالية" ،المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة،
جامعة الزيتونة ،عمان ،ص.753
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ثالثا :مفهوم االستراتيجية
بدأ مفهوم االستراتيجية في دراسة سبل النجاح في الحروب والمعارك فقد جاءت كلمة استراتيجية
من االغريق والتي تعني الجيش والجزء الثاني يعني القيادة ،قد زاد االهتمام باالستراتيجية من قبل متخذي
الق اررات ،والقائمين على ممارسة العمليات اإلدارية في المنظمات ،وهكذا انتقل من المفهوم العسكري إلى
المجال اإلداري .حيث أن التوجهات الحديثة تنطلق من أربعة أطر مفاهيمية تغطي الصورة الشمولية
والتكاملية وهي (الغالبي ،ادريس:)30 :2009،
 .1التخطيط والعملية التخطيطية.
 .2التعلم والفكر االستراتيجي.
 .3التمركز في األسواق والبيئات الخاصة بالعمل.
 .4التركيز على الموارد وأساليب تخصيصها على األنشطة واألعمال المختلفة.
وصاافت االسااتراتيجية بأنها خطة منفردة وشاااملة ومتكاملة ترتبط بميزات تسااتخدمها المنظمة لتعامل
مع تحديات البيئة .وعرفت بكونها خططا وأفعاال ض اارورية لتنس اايق أنش ااطة أعض اااء المنظمة نحو إتمام
الغايات واألهداف الخاصااة بالمنظمة ،ويقصااد بها أنها التعرف إلى أين تريد المنظمة أن تذهب لتحقيق
أغ ارض ا ا ا ا ا ا اها ااا والوصا ا ا ا ا ا ااول إلى رسا ا ا ا ا ا ا ا ااالتها ااا ،وأيضاا ا ا ا ا ا ا ااا توجا ااه المنظما ااة نطا اااقها ااا الكلي بعيا ااد الما اادى
(الخفاجي.)35 :2010،
تعرف االست ارتيجية على أنها فن تنظيم الحرب وتطور المفهوم في نسق متكامل لتحقيق األهداف
التي تضعها السلطة السياسية .أو هي مجموعة األفكار والمبادئ التي تتناول ميدانا من ميادين النشاط
اإلنساني بصورة شاملة ومتكاملة ،أو هي الخطة بعيدة المدى ،ويمكن تحديد مفهوم االستراتيجية على
أنها خطط وأنشطة المنظمة التي يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بين رسالة المنظمة
وأهدافها ،وبين الرسالة والبيئة التي تعمل فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية.
ومن أهم التعريفات لالستراتيجية ما يلي (محمد:)45-43 :2014 ،
 .1تعريف مركز الدراسات االستراتيجية في جنيف حيث ينظر لالستراتيجية بوصفها توظيفا لعناصر
القوة لعمل وتصميم وبناء حاضر يتيح إنجاز أهداف المستقبل.
 .2وفي تعريف آخر تعتبر علم وفن وضع الخطط المدروسة بعناية والمصممة بشكل متالحق
وتفاعل منسق الستخدام الموارد ومختلف أشكال الثروة والقوة لتحقيق األهداف الكبرى.
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 .3التعرف على أفضل الطرق لبلوغ الهدف والتواصل إلى أنجح طريق ،يؤدي إليه في أحسن
الظروف الممكنة من خالل استغالل نقاط القوة والتغلب على مناطق الضعف واقتناص الفرص
والتغلب على التحديات.

يرجع ظهور الذكاء االستراتيجي إلى قديم الزمان ،ولكن على الرغم من امتالك هذا النوع من
الذكاء تاريخ طويل ،إال أنه يفتقر لتعريف دقيق ،هذا رغم استخدامه لفترة طويلة من الزمن ،وهناك الكثير
من األمور التي يجب عملها لمعرفة حدود وفرص هذا الذكاء والمعوقات من تطبيقه في هذه األيام،
حيث أن ( )Sun Tzuيعتبر أول من استخدم الذكاء االستراتيجي ،كان ذلك في العمليات العسكرية في
القرن الرابع قبل الميالد ،وكان الغرض منه تحقيق األهداف االستراتيجية (. )McDowell,2009:4
كما اسااتخدمت وكالة االسااتخبارات المركزية ( )CIAفي اتفاقيات ومعاهدات لتقليل التساالح في
العالم ،حيث اس ا ا ااتفادت الوكالة من الذكاء االس ا ا ااتراتيجي كونه عملية الحص ا ا ااول على المعلومات ونقلها
وتقيمها وتحليلها لتكون جاهزة للسااياساايين وذلك من أجل صااناعة ق اررات حاساامة ()Johnson,2000
وكان من أبرز من انضا ا ا ا ا ا اام لهذه الوكالة ( )Sherman Kentعام  1941حيث ألف كتاب بعنوان "
الذكاء االس ااتراتيجي في الس ااياس ااة الدولية األمريكية" وكتاب "الذكاء االس ااتراتيجي" والذي كان يس ااعى من
خالله تحقيق الس ا ا ااالم ،باس ا ا ااتخدام هذا النوع من الذكاء ( .)Davis,2002كانت بداية اس ا ا ااتخدام الذكاء
االسا ااتراتيجي في العمليات العسا ااكرية ،ولكن تم اسا ااتخدامه في منظمات األعمال وفي األعمال التجارية
(2009

.)Khanter,

في ظل التطور الملحوظ في ميدان االستراتيجية واإلدارة االستراتيجية في القرن العشرين ظهرت
فكرة الذكاء االستراتيجي حيث بدأت شركات األعمال العالمية والدولية المتفوقة باالهتمام بهذا النوع من
الذكاء وبدأوا بتكوين ما يعرف "فرق الذكاء االستراتيجي" في بداية القرن الحادي والعشرين ،حيث بدأوا
بترويج لما يعرف "بمجتمع الذكاء االستراتيجي" وذلك نظ ار لعظم الدور والفائدة ذات القيمة التي تحصل
عليها في مجاالت متعددة مثل (االقتصاد ،الثقافة ،التكنولوجيا ،المعرفة) وهذا يسهم في تحقيق أهداف
أصحاب المصلحة .لذلك وجد من الضروري بل ومن المطلوب توظيف هذا النوع من الذكاء في إدارة
األعمال ولكن باستخدام الذكاء االستراتيجي (الطائي ،الخفاجي)35 :2009،
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ظهرت العديد من العالمات على تطور هذا الذكاء فقد بدأت العديد من المنظمات والمؤسسات
في الغرب بإنشاء مجموعات للذكاء االستراتيجي في منظماتها وذلك لتوفير المعلومات الالزمة لقيادة
المنظمة وتمكينها من اتخاذ ق اررات استراتيجية ( .)Mcdowell, 2009: 3استنادا إلى تجربة القادة
الناجحين ،فقد لوحظ خمسة عناصر مترابطة وذات كفاءة تشكل الذكاء االستراتيجي وهي (االستشراف،
تفكير النظم ،الرؤية ،الدافعية ،الشراكة) بعض هؤالء القادة يسجل مستوى عالي في بعض العناصر ،في
حين عدد قليل من القادة البارزين مثل (بل جيتس ،اندي جروف ،جاك ولش) يسجلوا مستويات عالية و
متقدمة في جميع العناصر (.)Maccoby, 2001: 58
أص ا اابح العديد من المنظمات اليوم تقوم على بناء وتطوير الذكاء االس ا ااتراتيجي لديها من خالل
استقطاب استشاريين وأخصائيين يقوموا بتوفير التحليالت و المخرجات النهائية الالزمة التي من شأنها
المس ا ا ا اااعدة في اتخاذ ق اررات مهمة و حس ا ا ا اااس ا ا ا ااة في المنظمة مثل االندماج و فتح خطوط انتاج جديدة
(.)Xu, 2007:3
يعتبر الذكاء االسا ا ا ا ااتراتيجي من أهم وأحدث األنظمة التي تكفل للمنظمات الحفاظ على مكانتها
في سوق المنافسة على مستوى الحكومات والدول ،إذ أصبح الباحثين يعلمون علما جيدا بأهمية ومكانة
الذكاء االسااتراتيجي فقد تعددت تعريفات الذكاء االسااتراتيجي واختلفت وجهات النظر حول مفهومه وهذا
يعود إلى االختالف في دراسة أبعاده لذلك نسرد عدد من المفاهيم والتعريفات للذكاء االستراتيجي:
جدول رقم( )2يوضح مفاهيم الذكاء االستراتيجي
م

الكاتب

1

)(McGonagle, Vella,1999

2

)(Degenaro, et al, 2000:5

المفهوم
يعرف الذكاء االستراتيجي على أنه نظام يوفر المعلومات التي تحتاجها

المنظمة حول بيئة األعمال لتكون قادرة على توقع التغيير ،تصميم

االستراتيجيات المناسبة التي من شأنها خلق قيمة مضافة للعمالء وزيادة
النمو واألرباح.

الذكاء االستراتيجي وسيلة لتوفير أعلى مستويات اإلدارة ،من خالل المعلومات
عن البيئة التنافسية ،االقتصادية ،السياسية ،...التي تعمل فيها المنظمة حاليا

ويمكن أن تعمل فيها في المستقبل لدعم صناعة الق اررات االستراتيجية.

هو أداة لتوفير المعلومات بشكل كامل وشامل عن البيئة الخارجية للقيادة
العليا في الوقت المناسب وذلك لتطوير االستراتيجية.
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م

المفهوم

الكاتب

هو عملية أو أداة لجمع المعلومات التي تساعد صناع القرار في الحصول

على المعرفة التي تدعمهم في اتخاذ الق اررات من خالل المسح البيئي للمنظمة

3

)(Johnson, 2000

ومن ثم تحليل المعلومات ،والقدرة على التنبؤ والتخطيط المستقبلي والتكيف

مع التغيرات البيئية.

هو عبارة عن وظيفة تختص بتحليل المنافسين وفهم كل ما يتعلق بهم من
أهداف ،استراتيجيات ،قدرات.

4

)(Brouard, 2002

5

(عبد اللطيف)33-32 :2002 ،

6

()Qunrm by, 2003: 6

7

)(Maccoby, et al,2004:3
()Maccoby, 2001:

8

)(Waters, 2004:4

9

)(Finland, et al, 2005:12

10

)(Liebowitz, 2006

11

)(Service, 2006:6

12

)(Xu, 2007

13

(العزاوي)16 :2008،

14

(النعيمي)173 :2008 ،

15

(الطائي)5 :2009 ،

هو عملية معلوماتية تسترشد المنظمة من خاللها ،لتقرر وتتخذ اإلج ارءات،

وتحدد األنشطة المطلوبة وذلك لتحقيق أهدافها.

هو وظيفة تتعامل مع تكوين السوق والطلب وهوية الشركة والحصول على
مصادر ،في ظل التغيرات البيئية والتنبؤ التكنولوجي حيث يعتبر هذا أم ار
مهما في االنتشار والفعالية طويلة األمد كما ونوعا ممزوجا بالخبرة والحكمة

العقلية.

الذكاء االستراتيجي هو ذلك الذكاء الذي يحتاجه القادة الكبار وذلك لصياغة
االستراتيجيات والسياسات على المدى الطويل.

هو ذلك الذكاء الذي يتمتع به قادة المنظمات وأبعاده (االستشراف ،تفكير
النظم ،الرؤية المستقبلية ،الشراكة ،الدافعية (القدرة على تحفيز العاملين)).

الذكاء االستراتيجي هو عملية منهجية مستمرة إلنتاج الذكاء ذو القيمة

االستراتيجية وذلك لتخاذ ق اررات طويلة المدى من أجل تحسين خدمة العمالء.
هو عملية منهجية ومستمرة لتوفير المعلومات الالزمة من أجل صناعة ق اررات

بعيدة المدى.

هو ذلك الذكاء الذي يوفر المعلومات والمعرفة من أجل صناعة ق اررات

استراتيجية.

هو استحداث استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات البيئية في المستقبل
وعناصر هذا الذكاء تتمثل في (الموهبة ،الفهم ،المرونة ،المعرفة ،الخيال

الواسع).

الذكاء االستراتيجي هو وصول المعلومات الصحيحة إلى األشخاص
المناسبين في الوقت المناسب وذلك لتمكينهم من اتخاذ ق اررات صحيحة

وعملية للمستقبل.

الذكاء االستراتيجي هو القدرة التي يتمتع بها قادة منظمات الخدمة ممن

يوصفون با (الرؤية المستقبلية ،االستشراف ،تفكير النظم ،الشراكة ،الدافعية
(القدرة على تحفيز العاملين) ،الحدس ،اإلبداع)

يعتبر الذكاء االستراتيجي أحد المكونات المهمة في عملية صناعة الق اررات
ويؤدي هذا إلى التميز من خالل حل المشكالت المعقدة.

هو عملية التفكير في شيء ال يفكر فيه اآلخرون ويتمتع بقدرة على التخيل

واالختراع والتصميم والبرمجة وربط الظواهر الماضية بالحاضرة والمستقبلية.
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المفهوم

م

الكاتب

16

)(McDowell, 2009: 7

17

(صالح ،وآخرون)143 :2010 ،

18

)(Maccoby, 2011:32

19

(قاسم)19 :2011 ،

20

(محمد ،وآخرون)514 :2012 ،

21

(العبيدي ،السالم)754 :2012 ،

22

)(Maccoby, et al, 2013

23

(جثير ،وآخرون)373 :2013،

24

(أمين)186 :2014 ،

25

(الياسري ،الشمري)253 :2015 ،

26

(الناصر)183 :2015 ،

هو أداة إدارية تساعد في اتخاذ الق اررات في القضايا المهمة والشاملة.

هو ذكاء وصف به قادة المنظمات ممن يمتلكون (رؤية مستقبلية،

االستشراف ،تفكير النظم ،شراكة ،تحفيز ،حدس ،إبداع) باإلضافة إلى نظام

استقصاء وتحليل المعلومات وذلك من اجل صناعة ق اررات حاسمة.

هو عبارة عن نظام متكامل من الصفات القيادية ،تستخدم هذه الصفات في

مواجهة التحديات التي تواجه القادة والعالقات بين القادة وشعوبهم.

الذكاء االستراتيجي هو ذكاء يوسم به قادة المنظمات وأبعاده (االستشراف،
تفكير النظم ،الرؤية المستقبلية ،الدافعية (القدرة على تحفيز العاملين)،

الشراكة).

الذكاء االستراتيجي هو عملية مستمرة مع البيئة التنافسية والغرض منها
الحصول على المعلومات ذات القيمة االستراتيجية وذلك لتحقيق أهداف

المنظمة.

يعد هذا الذكاء تطبيقا خاصا لمبادئ الذكاء التقليدي ،مع دوره في صناعة

الق اررات ،وتحديد الفرص والتهديدات ،وعناصره تولد مع الفرد وينميها بالخبرة

والتعلم ،ال سيما إذا أدرك قيمة هذا الذكاء وأهميته في تحويله إلى قائد

استراتيجي للمنظمة ومستقبلها.

الذكاء االستراتيجي هو أداة مهمة في تحقيق النجاح وتحقيق الريادة لقادة

المنظمات ،وأن الذكاء االستراتيجي يقوم بصقل صفات القادة وتحويلهم إلى
قادة استراتيجيين قادرين على تحقيق أهداف منظماتهم.

هو ذلك الذكاء الذي يعتبر الحدس عنص ار أساسيا من عناصره ،ويتسم با

(العمق ،وشمولية األهداف ،ومزاوجته بين الدراسات االجتماعية واالقتصادية

والسياسية والتكنولوجية) ألنه أوسع في مكوناته.

هو القدرة التي يوصف بها قادة المنظمات في جمع المعلومات حول
المنظمات األخرى المنافسة لها في الميدان وتحديد البيئة الداخلية والخارجية

وكيفية التعامل معهما ،ومدى وضوح وواقعية االستراتيجية التي تعتمدها.

الذكاء االستراتيجي هو حجر األساس للتفكير االستراتيجي الفعال والذي يمكن
قادة المنظمات من امتالك المعرفة التخاذ ق اررات حاسمة من شأنها ان تقرر

مستقبل المنظمات.

يبرز مفهوم الذكاء االستراتيجي بوصفه صيغة تجميعية ألنواع متعددة من
الذكاءات وذلك في إطار إيجاد أفضل السبل لموقف المنظمة للتعامل مع

التحديات المستقبلية والفرص المتاحة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية.

المصدر :جرد بواسطة الباحث حسب الكتاب المذكورين
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شكل رقم ( )2يوضح الصيغة التجميعية لمفهوم الذكاء االستراتيجي
المصدر :الناصر"،)2015( ،إدارة المعرفة في إطار نظم ذكاء األعمال ،ط ،1دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،
عمان،ص.184

نالحظ من خالل سرد المفاهيم والتعريفات السابقة للذكاء االستراتيجي أن هناك أربعة توجهات
في تفسير الذكاء االستراتيجي:
 -1التوجه األول:
يتمحور حول أن الذكاء االستراتيجي عبارة عن وظيفة تقوم بحل جميع المشكالت التي تواجه
المنظمات وارشادها ألفضل السبل التي يمكن أن تتخذها لتحقيق أهدافها (صالح ،وآخرون،
 .)141 :2010وهذا المفهوم اتفق مع تعريف كل من ()Johanson,2000
)( ،(Service,2006عبد اللطيف.)2002 ،
 -2التوجه الثاني:
هو ذلك التوجه الذي يعتبر الذكاء االستراتيجي جزء من نظام الشخصية التي يوسم بها قادة
المنظمات .ويعزز هذا المفهوم ويتفق معه كل من:
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(by,2003

،)Qunrm

(2004

al,

et

،)Maccoby,

(العزاوي،

،)2008

(( ،)Maccoby,2001صالح ،وآخرون( ،)2010 ،قاسم( ،)2011 ،العبيدي ،السالم،
( ،)Maccoby, et al, 2013( ،)2012أمين( ،)2014 ،الياسري ،الشمري .)2015 ،حيث
ركز العالم  Michel Maccobyعلى الذكاء االستراتيجي في كتاباته القديمة والحديثة ،حيث
أن النجاح والريادة تأتي من خالل استخدام الذكاء االستراتيجي لترسيخ وتعزيز تلك الصفات
واألنماط ،ظهر ذلك جليا في كتابه األخير بعنوان:
Transformation Health Care Leadership: A System Guide to Improve
Patient Care, Decrease Costs, and Improve Population Health.
حيث وضح كيف تكون القيادة باستخدام الذكاء االستراتيجي والمعرفة العميقة وكيف يكون التغير
من اإلدارة القديمة إلى الذكاء االستراتيجي ،وهذا يتطلب أنواع جديدة من القادة في جميع أنحاء
المنظمة وهؤالء القادة بحاجة لتطبيق ودمج كل من:
أ -الذكاء االستراتيجي (االستشراف ،الشراكة ،التحفيز ،الرؤية).
ب -فلسفة مشتركة (الغرض ،القيم العملية ،األخالق ،التفكير األخالقي ،تعريف النتائج).
ت -المعرفة العميقة (أنظمة ،تباين ،ذكاء شخصي ،نظرية المعرفة).)Maccoby et al,2013( .
 -3التوجه الثالث:
جاء في هذا التوجه أن الذكاء االستراتيجي عبارة عن عملية أو أداة لجمع وتخيل المعلومات
وتجهيزها لصناع القرار لتمدهم بالمعرفة الالزمة التخاذ القرارات االستراتيجية ،واتفق هذا مع كل
من التعريفات التالية:
(،)Brouard, 2002( ،)Johnoson,2000( ،)Degenaro et al, 2000
(،)Xu,2007( ،)Liebowitz, 2006( ،)Finland et al, 2005( ،)Waters, 2004
(النعيمي( ،)2008 ،عبد الحافظ( ،)2008 ،الطائي( ،)2009،محمد وآخرون،)2012،
(( ،)Maccoby et al, 2013جثير وآخرون، (McDowell, 2009: 7)،)2013 ،
).(McGonagle, Vella,1999
في سياق ما سبق ذكره من اختالف في تفسير مفهوم الذكاء االستراتيجي وجد أن النواة األساسية
في تكوين مفهوم الذكاء االستراتيجي هي المعلومات (صالح وآخرون )141 :2010 ،ألنه إذا
توفرت عناصر الذكاء االستراتيجي لدى القيادة العليا فإن هذا يمكنهم من الحصول على
المعلومات وتحليلها وتوظيفها وصناعة ق اررات مهمة وفعالة.
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 -4التوجه الرابع:
ظهور الذكاء االستراتيجي على شكل تجميع هذه الفئات من الذكاء وادارة المعرفة يحقق أفضل
الق اررات االستراتيجية .حيث يمكن تعريف الذكاء االستراتيجي على انه معمارية تجميعية متكاملة
لألنواع األخرى من الذكاء وادارة المعرفة لتوفير معلومات ومعرفة تضيف قيمة نحو صناعة
ق اررات استراتيجية (الناصر.)186 :2015،
إن المفاهيم السابقة يمكن أن تنطبق على المنظمات بصفة عامة ومنظمات األعمال بصفة
خاصة هذا رغم أن كثير من القادة الزالوا ال يعرفون مفهوم الذكاء االستراتيجي رغم تزايد أهميته
والحاجة له في ظل هذا التقدم الرهيب (العبيدي ،السالم.)754 :2012 ،
وبناء على ما تقدم من سرد لكثير من المفاهيم استطاع الباحث صياغة مفهوم متكامل لذكاء
االستراتيجي ،وفي ظل البحث الحالي ،ووفقا لهدف البحث حيث أن الذكاء االستراتيجي وما
يتضمن من عناصر (االستشراف ،تفكير النظم ،الرؤية ،الدافعية ،الشراكة ،الحدس ،اإلبداع)،
هو القاعدة األساسية التي تعتمد عليها القيادة العليا في المنظمات ،ذلك من خالل جمع
المعلومات وتحليلها لتكون جاهزة ليتم استخدامها في صناعة الق اررات المهمة والتي من شأنها
مواجهة وحل المشكالت واألزمات الراهنة وتجنب المشكالت المستقبلية قبل وقوعها وتحقيق
أهداف المنظمة والوصول إلى التميز والريادة.
هناك عدة مداخل لتفسير الذكاء االستراتيجي حيث جمع الذكاء االستراتيجي وتحليله في نموذج
خماسي ويتكون من عدة مراحل هي:
 .1صياغة االستراتيجية.
 .2تخطيط المشروع االستراتيجي الرئيسي.
 .3تنفيذ االستراتيجية.
 .4مراقبة االستراتيجية.
 .5تجديد االستراتيجية (.)Freeman,2001
كما حدد كال من ( )Tham & Kim,2002مدخال خاصا لتفسير الذكاء االستراتيجي وهي
عملية مكونة من خمسة مراحل:
 .1مرحلة االستشعار :بناء الوعي والقدرة على التشخيص.
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 .2الجمع :التركيز على جمع البيانات.
 .3التنظيم :تنسيق وهيكلة البيانات ووضعها في شكل مصادر معلومات.
 .4المعالجة :تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات.
 .5االستخدام :اعتماد المعلومات في صناعة الق اررات ووضع الخطط.
كما و حدد ( )Xu,2007:6نفس مراحل( )Tham & Kim,2002مع إضافة مرحلة االتصال :وهي
تسهيل عملية وصول المعلومات إلى المستخدمين.
في سياق آخر حدد ( )McDowell,2009عناصر عملية الذكاء االستراتيجي وهي كتالي:
 .1تحديد العملية التي سيوظف الذكاء االستراتيجي لمعالجتها.
 .2تطوير المفهوم.
 .3تحديد المشكلة.
 .4ابراز الصالحيات.
 .5عمل خطة عمل للمشروع.
 .6جمع البيانات.
 .7تقييم البيانات المدخلة.
 .8تحليل ودمج البيانات.
 .9استنباط الفرضيات.
 .10مراجعة التقدم.
 .11اعداد تقرير التقييم االستراتيجي.
 .12المراجعة النهائية في ضوء الصالحيات المتوقعة.
 .13توزيع التقرير على المد ارء والزبائن.
 .14مراجعة األداء وكفاءة وفعالية مخرجاته.
هناك مدخلين ينظر من خاللهما إلى الذكاء االستراتيجي على مستوى المنظمات وهما- :
 .1المدخل الوظيفيThe Functional Approach:
 .2مدخل العملية.)Tham, kim, 2002( The Process Approach :
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 -1المدخل الوظيفي)The Functional Approach( :
معظم المنظمات تقسم إلى إدارات وذلك وفقا للقاعدة الوظيفية كل قسم يجمع البيانات الداخلية
معزولة عن الخارجية التي كثي ار ما تستخدم التخاذ ق اررات اإلدارة المحلية ومثال على ذلك قسم
المبيعات الذي يجمع المعلومات عن عقود العمالء والمعامالت والخدمة ( Kruger,2010:
 .)120هناك معوقات لتبادل المعلومات في الطريقة الوظيفية واستخدام الذكاء االستراتيجي في
الرؤية االستراتيجية مثل:
أ -جمع المعلومات قاصرة على أقسام محددة في المنظمة وال يوجد تحليل واسع للمعلومات على
مستوى كل األقسام.
ب -ال يوجد هناك عملية واضحة أو أدوات فعالة لسريان المعلومات بين المستويات الوظيفية لذلك
يسود االعتقاد لدى المدراء أن قيمة الذكاء االستراتيجي مقتصرة على قسم معين مثل تقييم
المنافسين (.)Xu,2007: 5
 -2مدخل العملية)The Process Approach(:
يعد هذا المدخل أو التوجه على العكس تماما من الطريقة الوظيفية في الذكاء االستراتيجي
ويستند إلى إطار مختلف تماما حيث يجب أن يتضمن المبادئ التالية:
أ -ليس كل من المعرفة التنظيمية أو صناعة الق اررات مسؤولية تقع على عاتق اإلدارة العليا ،بل
ينبغي أن يستخدم الذكاء االستراتيجية لتلبية احتياجات وحدة األعمال والمدراء العاملين اآلخرين.
ب -يجب أن يكون تبادل معلومات الذكاء االستراتيجي في جميع أنحاء المنظمة بدال من مركزية
المعالجة ،هذه الالمركزية تشجع على تنوع وجهات النظر بشأن المستقبل.
ت -يجب نشر التكنولوجيا باستمرار وتبادل المعلومات الداخلية والخارجية وجعلها في متناول يد
المدراء بناء على المشاكل المشتركة في أي وقت وأي مكان.
ث -يجب عدم حصر الذكاء االستراتيجي في أعلى المنظمة ولكن يجب توزيعه على جميع المستويات
أفقيا وعموديا ،وفي هذا السياق ينبغي أن يكون للذكاء االستراتيجي الجذور العميقة في الثقافة
التنظيمية للمنظمة (.)Kruger, 2010:103
ج -هناك مدخالن آخ ارن لتفسير الذكاء االستراتيجي وهما:
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ح -يجمع الذكاء االستراتيجي من خالل المعلومات الواردة من األنظمة الرسمية بموازاة األنظمة
الالرسمية ،الرسمي هو نظام خاص بمجموعة اإلجراءات يتم اتباعها بشكل منظم ،على عكس
النظام غير الرسمي ،وفي النهاية تجمع المعلومات لتشكل الذكاء االستراتيجي.
خ -يجمع الذكاء االستراتيجي من خالل المعلومات التاريخية وكذلك المعلومات الخاصة بالمستقبل،
حيث تتطلب عمليات صناعة الق اررات التخطيط والتحليل بعيد المدى ،فضال عن التقديرات
االحتمالية للظروف المستقبلية ،والق اررات الروتينية والقصيرة المدى ال تحتاج وفرة في المعلومات
التاريخية (الياسري ،الشمري.)257 :2015،
يمثل الذكاء االستراتيجي واحداً من مكونات العقل االستراتيجي والذي بدوره يتفاعل مع اإلدراك ،والتفكير،
التعلم االستراتيجي .حيث يعتبر الذكاء االستراتيجي في منظمات األعمال من األدوات المهمة والفعالة
وهذا يتضح فيما يلي:
 .1التمكين لضمان النجاح االستراتيجي (جودة استراتيجية ،تفوق استراتيجي).
 .2دراسة المنافسين وتحليل سلوكهم وتقدير قدراتهم وتحديد أهدافهم المستقبلية ونوع استجابتهم.
 .3شكل رقم ( )3يوضح الخيارات االستراتيجية واالستجابة

المصدر :الطائي ،الخفاجي ( .)2009نظم المعلومات االستراتيجية منظور الميزة االستراتيجية ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان ،ص.232

 .4ربط المنظمات الذكية بالقدرات الجوهرية التي يتمتع بها االنسان اآللي كأحد التطورات المهمة
لتكنولوجيا المعلومات.
 .5بناء المركز االستراتيجي لشركات األعمال خاصة القيادية منها.
 .6تعزيز القدرات االستراتيجية وهندسة بناء عالقاتها االستراتيجية مع الزبائن والموردين.
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 .7تحليل التحديات االستراتيجية المرتبطة بالتطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات وطرق
استخدامها باألعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية.
 .8دعم القدرات التفاوضية واالبداعية لشركات األعمال العالمية والدولية والمحلية.
 .9التفكير االستراتيجي وما يتصل به من نوافذ ،وتكوين المعرفة االستراتيجية ابداعا ،وذاكرة،
وتمثيل ،وهيكلية ،واستجابة مؤثرة في الخيارات االستراتيجية والتي من شأنها تعظيم قيمة المعرفة
وعوائدها (الطائي ،الخفاجي.)2009،
تتمثل أدوار الذكاء االستراتيجي في أربع أدوار وهي:
 .1الذكاء االستراتيجي في ترسيخ السمات القيادية وخلق قيادة جديدة .حيث سيتم التطرق له في
المبحث الثالث.
 .2الذكاء االستراتيجي ودوره في عملية التغيير.
 .3الذكاء االستراتيجي كسالح تنافسي.
 .4الذكاء االستراتيجي في دعم صناعة الق اررات (جثير.)373 :2013 ،
كما وتحدث (العزاوي )33 :2008 ،في نفس السياق.
أما مبادئ الذكاء االستراتيجي فتتمثل فيما يلي:
 .1يساعد الذكاء االستراتيجي صناع القرار ،ويجعلهم يركزوا بحثهم وتحليلهم على حاجات
المستفيدين في شتى المجاالت.
 .2يتم تنسيق الذكاء االستراتيجي في مركز المنظمة وذلك لتحليل وتفسير المعلومات وتقديمها
لمتخذي الق اررات.
 .3رصد التغيرات المفاجئة وطويلة األجل وتحليلها واستنباط التغيرات المستقبلية.
.)Pauker et al, 2000( .a
وأشار ( )Kuhlmann,2005:8إلى أربعة مبادئ للذكاء االستراتيجي:
 .1المشاركة :يعمل الذكاء االستراتيجي على ترسيخ مبدأ المشاركة بين مختلف األقسام.
 .2الموضوعية :يقوم الذكاء االستراتيجي برسم التصورات المختلفة وتحليلها ومعالجة البيانات
البيئية.
 .3التنظيم :يرسخ مبدأ التعلم المتبادل ويساعد على حل النزاعات.
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 .4دعم القرار :يعتبر قلب أو لب عملية اتخاذ القرار.
في حين أشار ( )Lynch,2006:350أن هناك أربعة مبادئ تؤسس لعناصر الذكاء االستراتيجي وهي
كتالي:
 .1رصد وتحليل األحداث األساسية المرتبطة باستراتيجية المنظمة.
 .2قاعدة الوقت المناسب ،أن يكون هادفا ويخضع لتعديل المستمر لزيادة القيمة.
 .3التنسيق والسيطرة في مركز المنظمة.
 .4دعم القرار.
تكمن أهمية الذكاء االستراتيجي في كونه من المتطلبات األساسية للقيادة حيث يعمل على تعزيز
وتطوير السمات القيادية ،حيث يمثل نظام متكامل ويعتبر لب عملية اتخاذ القرار (.)Liebowitz,2006
كما أشار (جثير وآخرون )373 :2013 ،إلى أن أهمية الذكاء االستراتيجي تتلخص في:
 .1الحاجة إلى وجود قيادة وقادة تتمتع بأنماط مختلفة من الذكاء وهذا في سبيل مواكبة ومجاراة
التطوير والتغيير الحاصل في البيئة.
 .2الذكاء االستراتيجي يؤهل المنظمات أن تكون قادرة على االبداع وصياغة استراتيجيات تغيير
مبتكرة.
 .3يساعد بشكل فعال في عملية اتخاذ الق اررات.
 .4دوره في نجاح صياغة سياسات االبداع وايجاد منهجيات مبتكرة في مواجهة ما يعترضها من
مشكالت.
 .5دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق موقع تنافسي متقدم مقارنة باآلخرين
(محمد ،وآخرون.)514 :2012،
 .6الذكاء االستراتيجي ودوره المهم في اعداد وتكوين القادة وتعزيز صفاتهم وصقل قدراتهم لتمكينهم
من قيادة المنظمة (.)Macooby et al, 2011:33
تبلورت خصائص القادة األذكياء استراتيجيا في كثير من القراءات منها- :
ذكر ( )Maccoby, et al, 2004أنه إذا أراد القائد الوصول بمنظمته ألعلى مستويات التقدم والنجاح
بما فيها من تعقيدات ،فإنه يجب أن يتحلى بالذكاء االستراتيجي وذلك لما يوفره لهم من مميزات مثل:
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 .1القدرة على التخيل والتصور.
 .2القدرة على خلق جو من المشاركة والتفاعل.
 .3القدرة على التأثير في العاملين وتحفيزهم ودفعهم إلظهار أقصى طاقة.
 .4القدرة على تنفيذ االستراتيجية الموضوعة في ظل بيئة ديناميكية متغيرة.
 .5القدرة على التفكير استراتيجيا.
كما وأشارت (قاسم )37 :2011،إلى ضرورة تمتع القادة األذكياء استراتيجيا بالذكاء الشعوري إلى جانب
الذكاء االستراتيجي ألن هذا يؤسس نحو النجاح االستراتيجي للمنظمة.
وأشار (صالح ،وآخرون )150 :2010،أن القادة الذين يملكون ذكاء استراتيجي يوصفون بأنهم ذا بصيرة
وحدس بمستوى عالي باإلضافة إلى مهارة فكرية وتحليلية.
مجاالت االستثمار في الذكاء االستراتيجي:
بعد معرفة وتفسير مفهوم الذكاء االستراتيجي والوقوف على أهميته وأدواره وغير ذلك من المفاهيم
من أجل فهم الذكاء االستراتيجي ال بد من معرفة مجاالت استثمار الذكاء االستراتيجي والوقوف
على احتياجات شركات األعمال وتوسيع وتنويع مجالت استثماره حيث تذهب إلى توظيف
نتائجه في إدارة شركات األعمال نسرد بعض األمثلة كما يلي
(الطائي ،الخفاجي:)239-235 :2009 ،
 -1نبه الباحث ( )Tejada,2000في بحثه بعنوان تسهيالت الذكاء التنافسي خطوة الحقة في
البحث أساسه االنترنت ضمن (إدارة اإلنترنت) في استثمار الذكاء االستراتيجي التنافسي لمراقبة
المعلومات المتعلقة بمقدار ما ينفق على عملية البحث والتطوير واإلعالن واالستخدام لموارد
الشركة ،وتعزيز سرعة ومقدار جاهزيتها باالستفادة من شبكات اإلنترنت ،ومقدار التوسعات
المحتملة بنطاق الذكاء االستراتيجي التنافسي ،ثم تحريكها بقوة إلى مستويات جديدة ذات أهمية
الحتضان التغيرات السوقية ،وتستثمر إدارة الشركات لألعمال اإللكترونية الذكاء االستراتيجي
التنافسي في رصد ومراقبة جوانب الفشل واألخطاء االستراتيجية وطبيعة القوى المحركة
التجاهات النشاطات المختلفة(قاسم.)30 :2011،
 -2كما وأشار ( )Wassermann,2001إلى فكرة المنظمة الذكية والهدف الدخول في المنافسة
العالمية وتمكين منظمات األعمال من تطبيق فكرة إدارة سلسلة التوريد في بيئة المنافسة العالمية،
][26

وهذا يمكن متخذ القرار من االستجابة للزبائن وابرام العقود كجزء من إدارة شبكة األعمال
اإللكترونية .وهذا يهم في زيادة الربح وزيادة قوة استقطاب أصحاب المصلحة والذين يمثلون
فرصا لدعم قدرات شركات األعمال ،الذكاء االستراتيجي يستثمر في استخدام البرمجيات لضمان
تفعيل سلسلة التوريد (قاسم.)30 :2011،
 -3دعا كل من ( )Becerka & Fernandez, et al,2004في مؤلفهم (إدارة المعرفة :التحديات
والحلول التكنولوجيات)فكرة البرنامج الذكي كمفهوم يرى المستخدم النهائي من خالله نظاما
أساسه المعرفة ،يهيئ له قدرات ذكية لحل المشكالت ،ويتم استثمار الذكاء االستراتيجي في
مجاالت حيوية تتصل بتوليد حلول لمشكالت األعمال المختلفة بتعقيدها ونوعها فرصا أو مخاطر
أو تحديات(الطائي ،الخفاجي.)2009،
 -4حدد كل من ( )Michael & Zaima, 2008:1-4خصائص الذكاء االستراتيجي كما يلي:
أ -التكامل :حيث أن أبعاد هذا الذكاء تعمل كوحدة واحدة وهي تكمل إحداها األخرى ،وهي
بمجموعها تحقق األهداف المرجوة من هذا الذكاء.
ب -سهولة المنال :توفير المعلومات إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب.
ت -التعاون :يمثل هذا الذكاء أقصى درجات التعاون بين أعضاء المنظمة ومحللي هذا الذكاء
بهدف القضاء على التحديات التي تواجه المنظمة .ورأى ( )Xu, Kaye, 2009:1-3أنه
كلما زادت حدة المنافسة كلما أصبحت تنمية الرؤية حول الفرص والتهديدات المستقبلية
والتفاعل السريع معها كفاءة جوهرية للشركات الرابحة فالشركات القادرة على توليد الذكاء
االستراتيجي هي شركات قيادية في مجال صناعتها (الياسري ،الشمري-257 :2015 ،
 .)259كما رأى ( )Kruger,2010:100أكثر تطبيقات الذكاء االستراتيجي شيوعا هي
تطوير الخطط االستراتيجية وخطط استثمار رأس المال والبحث واالبتكار على المدى
الطويل.

هناك

عدد

من

التطبيقات

(.)McDowell,2009:14
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موضحة

بالرسم

في

الشكل

التالي:

شكل رقم ( )4يوضح تطبيقات الذكاء االستراتيجي

Source: McDowell, Don (2009),” Strategic Intelligence: Hand Book for Practitioners,
Managers, and Users”, US. Scarecrow Press, Ink, P (14).

وأضاف ( )Furniture World Magazine,2009:1-3أن نصف الذكاء االستراتيجي الحقيقي يتمثل
في موائمة إدراك شعور المنظمة مع سوق المنافسة .الشركات الذكية استراتيجيا (الذكاء متمثل في قيادة
هذه الشركات) تعرف زبائنها ومنافسيها واتجاهات صناعتها وتكنولوجيات المستقبل ومجموع العوامل
األخرى الضرورية الستمرار نجاحها حيث أشار ( )Jain,2005:2أنه يضيف أو يزيد من قيمة أعمال
المنظمة من خالل ما يقدمه من حلول للمشاكل و تقوية العالقات بين المنظمة والزبائن والشركاء .ويمكن
قياس هذه القيمة من خالل عدة جوانب كما هو موضح في الجدل التالي:
(الياسري ،الشمري.)260-258 :2015،
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جدول رقم( )3يوضح زيادة القيمة ألعمال المنظمة من خالل الذكاء االستراتيجي
تركيز العملية

استراتيجي

المنتج الرئيسي

تقديم منتجات ممتازة.

الذكاء االستراتيجي
يوفر الحلول

مصادر القيمة الجديدة

مقاييس القيمة

اإلبداع ،الجودة،

اإلنتاجية ،التكلفة،

التسويق.

هامش الربح.

فعالية استخدام المورد
البشري أفضل

تجاوز المشاكل ،إدارة
المعرفة ،التدريب
والتحسين والتطوير

استخدام.

المستمر.

مخرجات تطبيق
الحلول ،معدل
استغالل المورد
البشري ،إدارة
المشاريع.

شبكة تسويق تشمل
الموارد والعالقات
المركزية

العمليات الكفؤة.

كل األسواق الممكنة،

تأثير المعامالت

المنتجات الجديدة،

التجارية ،شبكات

عمل شركات مع

العالقات العامة.

اآلخرين.
المصدر :الياسري ،الشمري "،)2015( ،مفاهيم معاصرة في اإلدارة االستراتيجية ونظرية المنظمة (الرصد البيئي،
الذكاء التنافسي ،المقدرات الجوهرية)" ،ج ،6دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.259

مما ال شك فيه أن مناقشة النجاح في استثمار الذكاء االستراتيجي في ظل فضاء المعلومات اإللكترونية
ذات البعدين االستراتيجي والتكتيكي يلزم د ارسة وتحليل كلف ذلك االستثمار للذكاء كمورد استراتيجي
غير ملموس ،ودراسة وتحليل العوائد اإلجمالية المتوقعة منها والصافية ،باإلضافة إلى تحليل المخاطر
المالزمة لمحفظة االستثمار والتي تفرض حالة التنوع في تشكيلة الذكاء االستراتيجي بمعنى االستفادة
من الذكاءات التنافسي ،والتسويقي ،واألعمال ،والزبون على اعتبار أنها روافد تحسن جودة الذكاء
االستراتيجي وتقلل التكاليف ،من هنا نستطيع أن نستخلص التوجهات الرئيسة لقياس النجاح في استثمار
الذكاء االستراتيجي وهي على النحو التالي:
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 -1التوجه االقتصادي :يعتمد مؤشرات من اقتصاد المعلومات ،أو اقتصاد المعرفة ،أو اقتصاد
تكنولوجيا المعلومات (كثافة استثمار ،مساهمة ،قيمة اقتصادية ،تكلفة ،وفرات اقتصادية) للذكاء
االستراتيجي.
 -2التوجه باألعمال اإللكترونية :يعتمد على مؤشرات من تنوع تكنولوجيا المعلومات واستخدامها
(الوكاالت الذكية ،البرمجيات الذكية ،مصداقية التجارة اإللكترونية االلتزام والتميز والسرعة والدقة
في أداء الخدمات اإللكترونية).
 -3التوجه االستراتيجي :يعتمد اإلدارة االستراتيجية ومستوياته الشبكية والمؤسسية واألعمال،
العمليات اإللكترونية ،والرقمية واالفتراضية ومنها:
أ -تعظيم قيمة الداء االستراتيجي.
ب -قوة التحالفات االستراتيجية.
ت -المرونة والتكيف االستراتيجي.
 -4التوجه الريادي :وهنا يعتمد على الريادة المتنوعة والمتداولة والمتكاملة مثل:
أ -مستويات اإلبداع واالبتكار.
ب -التميز بالجودة الشاملة.
ت -قوة التفاوض والمساومة.
ث -امتالك زمام المبادرة (الطائي ،الخفاجي.)244-242 :2010 ،
الذكاء االستراتيجي عبارة عن منظومة متكاملة من عدة عناصر تساعد القادة على فهم وتشكيل المستقبل
وهذه العناصر هي (االستشراف ،تفكير النظم ،الرؤية المستقبلية ،الدافعية (القدرة على تحفيز العاملين)،
الشراكة) ( .)Maccoby, et al, 2004كما وأشار ( )Maccoby, 2001: 58-60إلى أن هذه
العناصر مجتمعة ومترابطة تساعد القادة في التطلع إلى المستقبل ومعرفة البيئة الخارجية بدقة عالية،
مع إمكانية تحفيز العاملين وتحقيق نتائج عظيمة للمنظمة.
كما وقف على أهمية دور االرتقاء بصفات وقدرات قادة المنظمات(.)Maccoby,2011:33-36
يعتمد نجاح المنظمات وتحقيق الريادة على القادة وذلك من خالل استخدام الذكاء االستراتيجي وما له
من دور في تعزيز وترسيخ السمات القيادية وخلق قيادة غير عادية .إن المنظمات بحاجة إلى أنواع
جديدة من القادة في جميع أنحاء المنظمة (.)Maccoby, et al, 2013
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وتعد عناصر الذكاء االستراتيجي ومالها من دور في النهوض بقدرات قادة المنظمات وهي:
 .1االستشراف.
 .2تفكير النظم.
 .3الرؤية المستقبلية.
 .4الشراكة.
 .5الدافعية (القدرة على تحفيز العاملين).
 .6الحدس.
 7اإلبداع( .العبيدي ،السالم )758-755 :2012 ،حيث سيتم توضيح هذه األبعاد بشيء من
التفصيل كما يلي:
أوال :االستشراف (:)Foresight
يمكن أن نعرف االستشراف على أنه قدرة الفرد على التفكير باالعتماد على قوى غير مرئية وغير مدركة،
إال أنها تساهم في قراءة المستقبل (قاسم.)41 :2011،

جاءت كلمة االستشراف في القرآن الكريم في سورة الحشر (آية " )18يا أَي ه ِ
ظ ْر
آمُنوا اتهُقوا ه
َّللاَ َوْلتَ ْن ُ
ُّها الذ َ
ين َ
َ
َّللاَ َخِب ٌير ِبما تَ ْع َمُلو َن" وتعبر عن قابلية الفرد على التفكير في صورة
َّللاَ ِإ هن ه
َنْف ٌس ما َقهد َم ْت لِ َغ ٍد َواتهُقوا ه
غير مرئية ،وهو في إطار العمل استشعار المنظمة وقادتها بوجود فرص ومن ثم استغاللها
(( ،)Maccoby, 2001:2العبيدي ،السالم.)755 :2012 ،
يمثل إمكانية اسقاط حالة العالم الراهنة على المستقبل وتميز ما يمكن تجنبه ،والتأثير فيه ،والسيطرة عليه
كما ويشير إلى بصيرة الفرد في عواقب األمور ،أو التطلعات للمستقبل عبر رصد العوامل الديناميكية
في الوقت الحاضر (.)Maccoby, et al, 2004: 1-5
أو هو اإلدراك ألهمية األحداث لمنظمتك قبل حدوثها على أساس الخبرة ،التجربة ،البحث ،المسح البيئي
والقدرة على االحساس في االتجاهات الديناميكية،
كما هو موضح في شكل رقم (.)Maccoby, et al,2013:61-62( )5
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شكل رقم ( )5يوضح الذكاء االستراتيجي ،فلسفة القيادة ،والمعرفة المعمقة

Source: Maccoby, Michael, others. (2013). Transforming Health Care Leadership: A
System Guide to Improve Patient Care, Decrease Costs, and Improve Population Health.
Jossey-Bass, San Francisco, P(62).

وتظهر أهمية هذا العنصر في توظيف الذكاء االستراتيجي لقادة المنظمات في المجاالت التالية:
 .1اعتماد التوقع في إدارة التغييرات البيئية بأسلوب هادئ ومنظم.
 .2نجاح القادة في اعتماد خطط تقوم بوصف أحداث مستقبلية بديلة.
 .3وجود طاقة استقرائية تمكن القائد من وضع استراتيجيات في اتجاه تحقيق األهداف االستراتيجية
للمنظمة (الكواز ،وآخرون.)180 :2012 ،
 .4تنسيق القدرات العقلية للقيادة ،واعطائهم رؤية وابداع وتبصر في قضايا السوق والمتنافسين وهو
ما يعتبر أم ار مهما في صناعة القرار وخلق قادة غير عاديين أو نوع جديد من القادة
(قاسم.)42 :2011،
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ثانيا :تفكير النظم (:)System Thinking
يشير ( )Maccoby,2001:1-5إلى أن تفكير النظم هو القدرة على مزج العناصر مع بعضها أكثر
من فصل ارتباطها إلى أجزاء ومن ثم تحليلها(محمد ،وآخرون .)2012 ،كما أشار
( )Maccoby, et al, 2004:3أنه يمثل القدرة على تركيب العناصر المتنوعة لفهم كيفية تفاعلها مع
بعضها البعض لحقيق أهداف المنظمة ،حيث تتم دراسة عالقة األجزاء بالكل وتقييم النجاح في خدمة
أهداف النظام (قاسم )42 :2011 ،ويعد مدخل تفكير النظم منهجا قديم أعيد اكتشافه حديثا كأسلوب
متطور للتكيف والتأقلم مع البيئة ،حيث بدأ (لودفيك قون بيرتال) العالم النمساوي األصل وأبو نظرية
النظم وتفكير النظم قبل  50عاما ،حيث تم إيضاح أهمية هذا العنصر و دوره في الذكاء االستراتيجي
بوصفه إطار متقدم للتفكير االستراتيجي والفكر النقدي ،وكونه أسلوب معاصر للتكيف مع الحياه وتكيف
المنظمات مع بيئتها في ظل التغيرات المتسارعة(العبيدي ،السالم .)756 :2012 ،كما أن له دور فعال
ومهم كعنصر تحليلي يبرز دور الذكاء االستراتيجي في ترسيخ سمات القادة الناجحين كونه يتميز اآلتي:
 .1إطار للتفكير االستراتيجي وأسلوب لمواجهة التحديات.
 .2طريقة للتعلم واكتساب المعرفة لخلق تكامل استراتيجي لألفكار الجديدة في بيئة ديناميكية.
 .3وسائل اتصال حديثة بين أقسام المنظمة ونظام متقدم للتفكير النقدي بين المدراء.
 .4فرصة لمشاركة األفراد وفرق العمل في تحليل جذور المشكالت في المنظمة وتقليل اآلثار
السلبية.
 .5طرق جديدة البتكار استراتيجيات تساعد في حل المشكالت المعقدة وقادرة على التناغم مع
التغيرات االستراتيجية (الكواز ،وآخرون.)181 :2012 ،
ثالثا :الرؤية(:)Visioning
يأتي المعنى االصا ا ا ا ااطالحي للرؤية وفق قاموس ( )Websterأنها" القدرة على رؤية األشا ا ا ا ااياء التي ال
يمكن رؤيتهااا إال من خالل التصا ا ا ا ا ا ااور الااذهني واإلدراك والمقااارنااة" .ويؤكااد كاال من ( & Johnson
 )Schdesعلى أن الرؤي ااة هي الصا ا ا ا ا ا ااورة التي ينبغي أن تكون عليه ااا المنظم ااة في األج اال الطوي اال
(العبيدي ،السالم.)756 :2012،
يمكن تس ااميتها بالرؤية االس ااتراتيجية حيث تعكس طموحات المنظمة ومص االحتها ومعرفة إلى أين تذهب
المنظما ااة حول مسا ا ا ا ا ا ااتقبا اال خططها ااا ،كما ااا تجسا ا ا ا ا ا ا ا ااد هويا ااة المنظما ااة وتحا اادد مركزها ااا التنا ااافسا ا ا ا ا ا ااي
(محمد ،وآخرون.)517 :2012 ،
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يبرز دور الرؤية كعنصر من عناصر الذكاء االستراتيجي للقادة الناجحين فيما يلي:
 .1كونها في كل من (إدارة التغيير ،الثقافة ،الهيكل) محاور تحدد نطاق عمل القادة ،فضال
عن أنها أحد محاور القيادة االستراتيجية.
 .2مواجهة التحديات في إدارة (العمل المعرفي ،ورأس المال الفكري) من قبل قيادة ذات خيال
واسع ،والتكيف مع التحديات المحيطة بالمنظمة.
 .3إن الرؤى الجديدة تعد مفتاحا للنجاح في عمليات التغيير االستراتيجي.
 .4رصد تحركات الزبائن بين المنظمات المنافسة ومعرفة انطباعاتهم عن منتجاتهم (الكواز،
وآخرون.)181 :2012 ،
نجاح الرؤية كعنصر من عناصر الذكاء االستراتيجي يكون من خالل صورة شاملة لمستقبل مثالي
يصف كل أجزاء المنظمة (القيم ،األنظمة ،العاملون ،القيادة ،الهيكل التنظيمي)
( )Maccoby, et al,2004:4وأن تكون واقعية تخاطب جميع الفئات (قاسم.)45 :2011 ،
وفي ذات السياق إن تصميم المنظمة كمنظمة متعلمة والتي يمكن أن تبدع وتأخذ في االعتبار المستقبل
للمنظمة واالتجاهات المحددة من قبل االستشراف والتي تشير إلى الفرص والتحديات للمنظمة .حيث أن
هناك تساؤل ما هو التصميم المثالي للمنظمة كنظام اجتماعي للمستقبل من حيث الغرض والقيم العملية
والعمليات والناس ،كما هو موضح في شكل رقم (.)Maccoby, et al, 2013:62( )5
رابعا :الشراكة (:)Partnership
تعكس قدرة القائد الذكي استراتيجيا في إقامة تحالفات استراتيجية مثل (اندي جروف) القائد في شركة
إنتل الذي أقام شراكة مع شركة ميكروسوفت ،وأقام شراكة داخل الشركة مع المدير التنفيذي وهذا مكن
من السيطرة على سوق المعالجات الدقيقة ويعد تحالف المنظمات هو األقرب لمفهوم الشراكة من االندماج
وذلك لما فيه من المحافظة لكل منظمة على شخصيتها وكيانها في مقابل االندماج الذي يعمل على
صهر لشخصية إحدى المنظمتين ،ويبرز دور الشراكات في النهوض بقدرات القادة في منظماتهم من
خالل:
 .1يعد أحد آليات التكيف مع التحديات البيئية ،وفرص لتبادل الخبرات والتجارب.
 .2توفير مجال العمل التعاوني والمشاركة في الموارد النادرة.
 .3اشباع حاجات المستفيدين واإلبداع في حل المشكالت والتفوق في األداء.
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 .4تعد أحد االتجاهات للتنظيم المعاصر وطريق لتحويل التنافس إلى تعاون (الكواز ،وآخرون،
.)181 :2012
تعتبر الشراكة من المقومات الرئيسية لتعزيز دور الذكاء االستراتيجي ،ولنمو المنظمات التي تعمل تحت
مبدأ الشراكة واستفادتها من المزايا التي تحققها األعمال الشريكة (محمد ،وآخرون.)517 :2012 ،
شكل رقم ( )6يوضح دور الذكاء االستراتيجي من خالل الشراكة

المصدر :صالح ،أحمد ،وآخرون "،)2010( ،اإلدارة بالذكاءات – منهج التميز االستراتيجي واالجتماعي للمنظمات،
ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.189

باختصار يمكن القول إن الهدف من العمل تحت مبدأ الشراكة هو منع النزاعات ،والحد من الصراعات،
تحسين األداء ،حيث أن كل األطراف تكون على نفس مبدأ المشاركة من خالل تعزيز التعاون بين
األطراف المتعاقدة مع اختالف المصالح وتحسين االتصاالت بين الطرفين (العبيدي ،السالم:2012 ،
.)757
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تعتبر التحالفات االستراتيجية أحد السمات والمالمح العصرية في اقتصاد األعمال وعولمتها ،حيث هناك
عدد من الحوافز التي تشكل الشراكات منها:
 .1دوافع دخول السوق.
 .2دوافع خاصة بالمنتج.
 .3دوافع خاصة بهيكلية السوق.
 .4دوافع خاصة بزيادة الموارد.
 .5دوافع خاصة بتحسين األداء ورفع الكفاءة (قاسم.)47 :2011،
الشراكة هي إقامة عالقات مثمرة داخليا وخارجيا ،على أساس الثقة المتبادلة والفلسفة المشتركة وتقاسم
المخاطر والمكافأت ،كما هو موضح في شكل رقم (.)Maccoby, et al, 2013:62( )5
تعرف الشراكة في إقامة التحالفات االستراتيجية مع المنظمات األخرى ،ففي الوقت الذي يميل فيه الذكاء
العاطفي إلى تكوين صداقات يميل أصحاب الذكاء االستراتيجي إلى تكوين شراكات وتحالفات للوصول
إلى أهداف مشتركة (آمين.)187 :2014 ،
خامسا :الدافعية (:)Motivating
القدرة على اشراك دوافع الناس وتحفيزهم من خالل توفير أسباب المساعدة للناس لتحقيق الرؤية ،وتحديد
العالقات المحفزة ،والمسؤوليات ،المكافآت ،وتقدي ار للمساهمات المعلنة من قبل المنظمة ،كما هو موضح
في شكل رقم ( .)Maccoby, et al, 2013:62( ،)5تعتبر الدافعية القدرة على دفع األفراد وتحفيزهم
العتناق وتبني اإليمان بهدف يجمعهم من منطلق الرؤى التي ينبغي أن تكون موضع تنفيذ ،وهذا يتطلب
معرفة كيفية تحريك دافعية الناس أو األفراد.
إن القدرة على تحفيز العاملين يعني الفعل الذي يدفع الفرد إلى تبني وجهة نظر مالئمة بإنجاز العمل
المكلف به بشكل متقن (آمين.)187 :2014،
لالرتقاء بفاعلية هذا العنصر تبرز ضرورة تقديم الحوافز للعاملين بوصفها مثيرات تدفع العاملين للعمل
واالجتهاد من أجل هدف يجمعهم ويوجه سلوكهم ،ويغرس فيهم الشعور بالمسؤولية وهنا يبرز الدور الذي
يمارسه الذكاء االستراتيجي من خالل عنصر الدافعية في ترسيخ السمات القيادية والنهوض بالقيادة العليا
من جهة ،واالرتقاء بأداء العاملين والمنظمة من جهة ثانية (الكواز ،وآخرون.)182 :2012 ،
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سادسا :الحدس (:)Intuition
جاء تفسير الحدس في المعجم الوسيط على أن الحدس هو الظن ،التخمين واإلدراك المباشر وتعتبر
سمة من سمات االرتباطي الالشعوري ،والقدرة على ربط األفكار ومزجها وتشكيلها واستنباط أفكار جديدة
(العبيدي ،السالم.)757 :2012 ،
يتمثل الحدس في إدراك عقلي سريع لظروف القرار وباالعتماد على الخبرات المتراكمة بدون العودة إلى
التفكير المحسوس ،إن الحدس من أبرز مقومات القيادة وممن يتسمون بالذكاء االستراتيجي وتقع على
عاتقهم تكهن وتوقع المشكالت قبل حدوثها .باإلضافة إلى ذلك الحصول على المعلومات وذلك من أجل
االلمام بالمخاطر المحيطة واقتناص الفرص (محمد ،وآخرون.)518 :2012،
كما ذكرت (قاسم )51 :2011 ،أن الحدس قدرة متخذ القرار على االستجابة السريعة لحاالت محددة
باعتماد الظن والتخمين المتكونة من الخبرات المتراكمة.
تحدث  )Robson, 2011( Robsonعن الحدس وكيفية اكتشافه عند قيادة المنظمات في استراليا
ومدى أهميته كونه قدرة تمكن الفرد من االستفادة من الالوعي والقدرة المعرفية التي تعد بعيدة المنال في
الكشف عن المخاطر قبل حدوثها.
سابعا :اإلبداع (:)Innovation
االبداع هو قدرة الفرد على التفكير في مجال مفتوح ،والقدرة على تغيير عناصر الخبرة في صورة جديدة
(قاسم.)51 :2011،
عرف على أنه قدرة المنظمة على الوصول إلى ما هو جديد ويضيف قيمة ويقدم منتج أفضل مقارنة
بمنتجات المنافسين .وعرفه آخرون على أنه الميل والتوجه مع أفكار ونشاطات وتجارب متميزة .ويعتبر
اإلبداع قلب الريادة ويحرص الرياديون على إيجاد طرق إبداعية واستخدامها لتعزيز القدرة التنافسية .كما
ظهر دور اإلبداع في االرتقاء بقدرات القادة وبتحديده ما يوصف به المبدعين عموما والقادة خصوصا
(محمد ،وآخرون.)517 :2012،
يبرز دور اإلبداع في تفعيل عناصر الذكاء االستراتيجي لدى أفراد المنظمات وتوصيف عقولهم المبدعة
في مواجهة المشكالت بأسلوب مبتكر والحصول على أداء قيادي فعال ،تقليل التكلفة والحصول على
دليل واضح لصحة المنظمة وحيويتها (العبيدي ،السالم.)758 :2012،
ويرى (شمس الدين )30-28 :2014 ،أن بناء ثقافة اإلبداع واالبتكار تعتبر مهمة حيوية بالنسبة للقادة
االستراتيجيين لما لها من  ٍ
أثر كبير في تشجيع العاملين في المنظمات على اإلبداع واتخاذ المخاطرة
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وتحديد الفرص الجديدة واستغاللها ،حيث يؤكد على ضرورة اعتناق القادة للقيم الثقافية القائمة على
االبتكار والتحديث ،والعمل على إيصال تلك القيم إلى جميع العاملين.
هذا ويقع أيضاً دور كبير على القادة في توليد األفكار اإلبداعية وفي تشجيع المرؤوسين على النظر إلى
األشياء بطرق مختلفة ،وأيضاً على عالج المشكالت من أوجه عديدة ،وتقديم األفكار االبتكارية دون
الخوف من توجيه االنتقادات الالذعة لهم أو ما يسمى بالطلقات االنتقادية ،كما يمكن للقادة استخدام
قوتهم وقيادتهم في دعم وتعزيز والتشجيع على اإلبداع من خالل المكافآت التي تعطى لألفراد المبدعين
بما يعزز من استقالليتهم وثقتهم بأنفسهم ،ويدعم قدرتهم على تحمل المخاطر وعلى توليد األفكار
اإلبداعية واالبتكارية (جاد الرب.)228-227 :2012 ،
وكما يمكن توضيح دور اإلبداع اإلداري كمكون أساس من مكونات القيادة فيما يلي
(قنديل )160-159 :2010 ،و(جاد الرب:)237 :2012 ،
 .1يساهم القادة األذكياء والمبدعون في بناء صورة ورؤية المنظمة وتحديد رسالتها االستراتيجية،
وتحديد األهداف العامة والتفصيلية لتحقيق االستراتيجيات التنظيمية.
 .2اإلبداع هو عملية جماعية تتطلب التعاون والتظافر ،ومهمة القائد المحافظة على تماسك
الجماعة.
 .3إن أهم ما يميز القائد عن المدير هو اإلبداع في اختيار السلوك المناسب لتحفيز وللتأثير على
المرؤوسين ،وخلق المناخ اإلبداعي المناسب الذي يشجعهم على المبادرة بالتجديد واألفكار.
 .4يمكن للقادة األذكياء والمبدعون والمتميزون بناء منظمات متعلمة تعتمد على المعرفة ورأس
المال الفكري بما يؤدي إلى تحقيق التميز التنافسي واالستمرار والبقاء والنمو في عالم األعمال.
 .5ال يمكن أن يكون المدير قائداً إذا لم يكن مبدعاً ،حيث يمثل اإلبداع أحد أهم وسائله لقيادة
مرؤوسيه والتأثير فيهم.
 .6القائد المبدع هو من يقوم بدعم وتمكين العاملين ومشاركتهم الفعالة والكاملة في اتخاذ الق اررات
وحل المشكالت بما يساعد على بناء منظمات قوية قادرة على المنافسة في عالم العولمة.
 .7اإلبداع يتوجه إلى المستقبل وال يعيش في إطار الماضي ،وأهم ما يميز القائد عن المدير هو
النظرة المستقبلية لألحداث والمتغيرات.
 .8القيادة المبدعة هي المسئولة عن تحويل وصياغة األفكار الجديدة للمبدعين وتنفيذها ،سواء
كانت تلك األفكار نابعة من داخل المؤسسة أو من خارجها.
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 .9يساهم اإلبداع في قيام القائد بأداء العمليات اإلدارية على أكمل وجه ،حيث يتمثل اإلبداع اإلداري

تحسينات  ٍ
 ٍ
فائقة في االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات واألدوات ،وأساليب العمل
في إجراء
ومراجعتها من وقت آلخر لضمان جودة العمل.

 .10القائد المبدع هو من يجعل نفسه نموذجاً لروح اإلبداع واالبتكار ،وكذلك يفسح المجال لمرؤوسيه
لإلبداع واالبتكار ،ويثير فيهم الحماس على ذلك.
 .11القائد اإلبداعي يسعى إلى تحفيز المرؤوسين نحو تقديم المقترحات واألفكار اإلبداعية التي من
شأنها تحسين األداء التنظيمي ككل.
رغم صعوبة وندرة وجود نماذج تقوم بقياس الذكاء االستراتيجي إال أن هناك بعض النماذج نعرض
منها ما يلي:
 -1نموذج (،)Maccoby, 2001( ،)Maccoby, et al,2004
(( ،)Maccoby, et al, 2013قاسم ،)2011،واشتمل على األبعاد التالية للذكاء
االستراتيجي:
أ -االستشراف (.)Foresight
ب -الرؤية المستقبلية (.)Visioning
ت -تفكير النظم (.)System Thinking
ث -الدافعية (.)Motivating
ج -التحفيز (.)Partnering
 -2كما أشار (العبيدي ،وآخرون )2012 ،في نموذجه إلى وجود سبعة أبعاد للذكاء االستراتيجي
وهي:
أ -االستشراف (.)Foresight
ب -الرؤية المستقبلية (.)Visioning
ت -تفكير النظم (.)System Thinking
ث -الدافعية (.)Motivating
ج -التحفيز (.)Partnering
ح -الحدس (.)Intuition
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خ -اإلبداع (.)Innovation
كما أشار (العزاوي )2008،لألهمية الكبيرة وفي مؤشر واضح في تعزيز سمات القائد
االستراتيجي الذي يجب أن يكون ذكي استراتيجيا ليكون ناجحا .كما واستخدم نفس
العناصر في قياس الذكاء االستراتيجي.

واعتمد الباحث هذه العناصر في بناء نموذج للذكاء االستراتيجي في المنظمات العامة ومنظمات األعمال
خاصة حيث يعد األكثر حداثة وشمولية ،وباالعتماد على نماذج كال من (العزاوي( ،)2008 ،العبيدي،

وآخرون )2012 ،ولما يتناسب مع القيادة العليا وطبيعة المنظمات المستهدفة (الجامعات الفلسطينية).
حيث تم إضافة عنصرين جديدين وهما الحدس واإلبداع.

 -3يوجد بعض النماذج األخرى ولكن استخدمت عناصر مختلفة عن النماذج السابقة مثل:
أ -نموذج ( )Georghionحيث ذكر عناصر الذكاء االستراتيجي على أنها
 .1التقييم (.)Evaluation
 .2االستشراف (.)Foresight
 .3التقييم التكنولوجي (.)Technology Assessment
(قاسم.)51 :2011،
ب -نموذج ( )Castillo, et al, 2006حيث تناول أربعة عناصر للذكاء
االستراتيجي
 .1االستشراف (.)Foresight
 .2الذكاء االقتصادي (.)Economic Intelligence
 .3إدارة المعرفة (.)Knowledge Management
 .4المقارنة المرجعية (.)Bench Marking
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إن قول "الشركة بقيادتها" ال زال صحيحا حتى في عصر االنترنت واقتصاد المعرفة والشبكات ،لهذا فإن
القيادة الناجحة هي نجاح الشركة وهي النجاح في األعمال .وان االستثمار فيها هو األفضل ،وتتفوق
فيه الشركة في أحيان كثيرة على االستثمار في التكنولوجيا واألبنية واألشياء األخرى .وذلك ألن القيادة
الناجحة تقدم المثال في إلهام العاملين وتأثيره من جهة وضمان االستجابة الطوعية من قبل العاملين
لتحقيق أهداف الشركة من جهة أخرى (نجم.)19 :2015 ،
أصبحت المعرفة هي القاعدة الرئيسية لإلبداع واالبتكار استجابة وتفاعالً مع الثورة المعلوماتية التي
صاحبها االنفجار المعرفي في شتى المجاالت ،من هنا كان من الالزم والحتمي أن يتسم المدير بالسمات
القيادية ليكون قائداً إداريا يلتف حوله الجميع تحقيقا لمصالحهم الخاصة ومصالح المنظمة وأهدافها
(قنديل.)9 :2010 ،
الكتاب والباحثين ،نسرد منها ما يلي:
تعددت التعريفات للقيادة حيث عرفها العديد من ُ
إن القيادة هي عملية إلهام األفراد ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج المرجوة (عبوي.)11 :2008،
وعرفها العالق على أنها عملية التأثير على سلوك اآلخرين للوصول إلى تحقيق األهداف المشتركة
والمرغوبة (العالق.)14 :2010،
القيادة هي عملية التأثير التوجيهي في سلوك العاملين وتنسيق جهودهم وعالقاتهم مما يجعل المرؤوسين
يقبلون توجيهات القائد بما يكفل تحقيق األهداف المنشودة (قنديل.)15 :2010 ،
وعرفها جل على أنها التحكم الجيد في األحداث والقدرة العالية على الفهم والتخطيط والقوة الكافية في
الحصول على المكانة من خالل استهداف المهارات والسمات (.)Gill,2011:6
كما أن القيادة هي القوة الديناميكية المؤثرة نفسيا ،حيث أن القيادة ليست ملكا فقط لألفراد أو الجماعات
وال مجموعة من الكفاءات والمهارات حيث هي عبارة عن مؤثر نفسي ،هذا في الوصف الدقيق للقيادة
( .)Western,2013:36وعرف الويشي القيادة بأنها قدرة الفرد في التأثير على شخص أو مجموعة
من األشخاص وتوجيههم وارشادهم من أجل كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة وذلك في
سبيل انجاز األهداف الموضوعة (الويشي .)102 :2013،القيادة هي القدرة على توجيه اآلخرين لتحقيق
هدف معين (رضوان.)50 :2014 ،
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ال شك في أن القيادة ليست قدرة خارقة والقادة ليسوا ساللة خاصة من البشر قادرة على تحقيق مالم
يستطيع اآلخرين مهما فعلوا أن يأتوا به ،ولكن في المقابل وفي نفس الوقت فإن القيادة توصيفا وظيفيا
كالذي نجده في نظام وصف الوظائف أو مرك از إداريا يستطيع تحقيق متطلباتها ،لهذا البد من التأكيد
على أن القيادة هي ذلك المزيج الفريد من القدرات الخاصة للقائد ومن الظروف التي توفر للقائد والعاملين
الذين يعززون القائد بالقدرة على القيام باألشياء الجديدة أو تحقيق مالم يتحقق في السابق
(نجم.)21 :2015 ،
يشهد العالم في الوقت الحاضر صراعا بين اهتمامات سياسية واقتصادية واجتماعية ويلعب القادة في
هذا الصراع أدوار أساسية تجعل مصير اإلنسانية مرتبطا إلى حد بعيد بتفاعلها مع الشعوب في مختلف
المواقف (زايد.)19 :2013 ،
تعد القيادة من ضروريات المجتمع البشري حتى تنتظم الحياة ويقام العدل .فالقيادة بالغة األهمية ،هي
تلك القيادة الموصوفة بسعة األفق واإلبداع والتي تستطيع اتخاذ ق اررات جريئة وشجاعة وفي نفس الوقت
ملتزمة بالنظم ،حيث قال نابليون " جيش من األرانب يقوده أسد ،أفضل من جيش من األسود يقوده
أرنب" (العدلوني.)20 :2000 ،
اتفق كال من العدلوني والعالق على أن أهمية القيادة ،تكمن في النقاط التالية:
 .1أنها حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المنظمة وتصوراتها المستقبلية.
 .2تعد الحاضنة التي تشمل بداخلها كافة المفاهيم والسياسات واالستراتيجيات.
 .3من أجل تحقيق األهداف المنشودة.
 .4تدعيم القوى اإليجابية في المؤسسة وتقليل الجوانب السلبية قدر المستطاع.
 .5السيطرة على مشكالت العمل وحلها ،حسم الخالفات والترجيح بين اآلراء.
 .6تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم أهم مورد للمنظمة.
 .7مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنظمة (العدلوني)20 :2000،
(العالق.)53 :2010،
يؤكد علماء النفس االجتماعي على أهمية القيادة والدور الكبير الذي تمثله في بناء الجماعات المختلفة
المتنوعة ،كما تبرز أهمية القائد في تماسك تركيب الجماعة وأهدافها وهنا تبرز أهمية القيادة في الوظائف
التي يمارسها القائد وهي:
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 -1القائد كإداري منفذ:
يبرز دوره في الجماعة من خالل عمله كمنسق ألنشطتها المختلفة ،ورغم أن هذه الوظيفة تنفيذية
إال أنه ال يستطيع أن ينهض بها بمفرده بل يوزعها في صورة اختصاصات ومسؤوليات على
أعضاء الجماعة ويبقى له االشراف والتوجيه بمفرده (زايد.)22-19 :2013،
 -2القائد كمعلم:
حيث يقوم القائد بتوضيح أهداف المؤسسة ومشاريعها وأدوارها وقواعدها وأهدافها للعاملين .كما
يقوم بإمداد العاملين بالمعلومات والمهارات واالتجاهات والتي تساعدهم على أدائهم لوظائفهم
(قنديل.)22 :2010 ،
 -3القائد كمخطط:
فهو غالبا ما يقرر الطرق والوسائل التي بها تحقق الجماعة أهدافها ويتضمن هذا الجانب
التخطيط االستراتيجي أيضا (زايد.)22-19 :2013 ،
 -4القائد كمرشد:
حيث يقوم بتوجيه العاملين نحو أداء العمل بالطريقة السليمة (قنديل.)23 :2010،
 -5القائد كواضع للسياسة:
قيام القائد بوضع أهداف وغايات وسياسات الجماعة (زايد.)19 :2013،
 -6القائد كمّقيم:
يقوم بتقييم أداء العاملين وليس بغرض تصيد األخطاء ولكن لتحديد مواطن القوة والضعف
(قنديل.)23 :2010 ،
 -7القائد كرمز للجماعة:
تتأكد وحدة الجماعة وتقوى بالوضع الفكري عند كل عضو فيها ،وهنا يقف القائد كمثل حي
ورمز قائم لالستمرار الجماعة (زايد.)20 :2013 ،
 -8القائد كمثل خارجي للجماعة.
 -9القائد كضابط للعالقات الداخلية.
 -10القائد كمصدر للثواب والعقاب.
 -11القائد كحكم ووسيط.
 -12القائد كنموذج أو مثل أعلى.
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 -13القائد كمثل للمسؤولية الفردية.
 -14القائد كأب.
 -15القائد كأيديولوجي (زايد)20-18 :2013:
الك تاب عن صفات القائد والمهارات المطلوب توافرها في القادة ،حيث يعتبر القائد
تحدث العديد من ُ
الناجح هو الذي يحقق أهدافه المنشودة ويمكن استخالص الصفات النموذجية مما نشر في نتائج البحوث
العلمية التي أجريت على شخصيات قيادية ناجحة ورجال أعمال ومسؤولي مشروعات موفقة وهذا اتفق
عليه كال من (عبوي( )22-21 :2010،العالق( )23 :2010،زايد)47-40 :2013 ،
(نجم .)31 :2015،ومن هذه الصفات:
 -1القدرة الذهنية.
 -2االهتمامات والقدرات الواسعة.
 -3مهارات االتصال والتخاطب.
 -4النضج.
 -5الهمة العالية.
 -6المهارات االجتماعية.
 -7القدرات اإلدارية.
 -8االعتماد على الحقائق وال يصدر شيء إال بعد التأكد.
 -9الشجاعة.
 -10المخاطرة.
حيث هناك عوامل تم اثباتها بالتجارب العلمية:
 -1الصفات المتوقعة في الشخص القيادي:
أ -سالمة الخلق.
ب -براءة التأمل والتصور.
ت -الملكة اإلدارية والتنظيمية.
ث -انصاف الجميع.
ج -تنوع االهتمامات.
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ح -القدرة على التوجيه.
خ -النضج العاطفي.
د -االهتمام بالتخطيط.
ذ -احترام النفس واحترام اآلخرين.
ر -الجد والمثابرة.
ز -حسن التنظيم والترتيب.
س-

كونه موثوقا ويعتمد عليه.

ش-

الحسم في القرار.

ص -الحماسة.
ض -النشاط والطاقة.
ط -االهتمام بتدريب اآلخرين.
ظ -حسن التعبير.
ع -المنطق استقامة التفكير.
غ -اليقظة وحدة الذهن.
ف-

تقدير المسؤولية.

ق -اإلخالص هلل والصدق مع الناس.
ك -الزهد في المنصب.
 -2المعرفة المفترضة في القائد:
أ -أهداف العمل ومبادئه وغاياته.
ب -الهيكل التنظيمي وتوجهاته.
ت -الواجبات والمسؤوليات.
ث -سياسات المنظمة وممارساتها واجراءاتها.
ج -مبادئ أساسية في االقتصاد.
ح -مبادئ اإلدارة العلمية وأساليبها.
خ -منتجات المنظمة ومجاالت عملها.
د -التخطيط والجدولة الزمنية والمراقبة.
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ذ -معرفة مهنية وتقنية وتجارية وعلمية.
ر -متطلبات الجودة والتحكم بها.
ز -القوانين والتشريعات المتعلقة بعمله.
س -قوة الشخصية ومستلزمات تطويرها.
ش -فن وعلم التفكير المبدع.
 -3المهارات التي يجب أن يتمتع بها القادة:
أ -التفكير المبدع.
ب -التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة.
ت -التعليم والتوجيه والتدريب.
ث -توزيع العمل على أعضاء الفريق.
ج -انتقاء األفراد.
ح -القدرة على المراقبة والتحكم.
خ -تدوين األحداث واألعمال والتفاصيل.
د -ضبط اإلنفاق.
ذ -وضع األنظمة واللوائح موضع التنفيذ.
ر -التمسك بمبادئ السالمة.
ز -مواجهة الطوارئ.
س -االلمام بالتطورات والمحافظة على اللياقة البدنية.
 -4عوامل أكدها األتباع:
أ -مراعاة مشاعر اآلخرين.
ب -التحرر والنزاهة.
ت -األمانة واالستقامة.
ث -االتقان.
ج -معرفة الناس.
ح -ضبط النفس.
خ -الشجاعة.
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د -الوضوح والحسم.
ذ -حسن المساعدة.
 -1التخطيط لألهداف القريبة والبعيدة.
 -2وضع السياسات من مصادرها.
 -3األيديولوجية فهو مصدر األفكار والمعتقدات.
 -4الخبرة ،فهو مصدر الخبرة والمعرفة.
 -5رمز للمثل العليا فهو يتصف بحسن السمعة والشهرة وقدرته على النجاح.
 -6القدرة على التنظيم واإلدارة.
 -7المرونة ،أن يتكيف بسرعة مع الظروف المستحدثة وبشكل مناسب.
 -8القدرة على إيجاد روح معنوية عالية في جماعته ،ويكون بارعا في اإلبقاء عليها.
 -9حل النزاعات والصراعات داخل الجماعة والمحافظة على وحدتها.
 -10االستمرار في أداء مهمته بكل الظروف (زايد.)36 :2013 ،
في ظل المنافسة وتعقد األعمال فإن القيادة هي قيادة سمات شخصية وقدرات إدارية وفنية وأخالقية
أيضا ،ونعرض فيما يلي مجموعة من المبادئ للقيادة تساعد على تصور ما تستند عليه في تحقيق
أهدافها بفاعلية ،حيث اتفق كل من (نجم( )38-37 :2015،قنديل .)26-23 :2010،على النقاط
التالية:
 -1أن يكون القائد بارعا فنيا ،القائد يجب أن يعرف مجال عمله جيدا.
 -2أن يبحث عن المسؤولية ويتحملها في عمله.
 -3على القائد أن يكون نموذجا للدور الجيد للعاملين.
 -4أن يتخذ الق اررات الصائبة وفي التوقيت المناسب.
 -5معرفة األفراد والعمل من أجلهم.
 -6إيصال المعلومات الالزمة للعاملين.
 -7تطوير حس المسؤولية في العاملين.
 -8ضمان أن تكون المهام مفهومة وقابلة للتنفيذ.
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 -9التدريب والعمل كفريق.
 -10استخدام كامل قدرات الشركة .أن يوظف قدرات المنظمة إلى أقصاها.
 -11أعرف نفسك وابحث عن التحسين الذاتي.
إن أسلوب القيادة يعكس طريقة القائد في التعامل والتفاعل مع اآلخرين إلنجاز األهداف المنشودة،
واألسلوب هو نوع من السياق .وهذا السياق يمثل أسلوب القيادة ،يمكن تحديده بأشكال عدة كما يلي
(نجم:)66-64 :2015،
 -1السياق يعني طريقة التفكير:
حيث أن أسلوب القائد هو طريقته في التفكير في المواقف المختلفة.
 -2طريقة السلوك:
أي القيادة حسب السلوك وهنا اتفق كال من (الويشي( )110-109 :2013،نجم .)64 :2015،على
أن أسلوب القائد طريقته الخاصة في السلوك ،إن سلوك القائد الديموقراطي – التشاركي يميل إلى االقناع
واالستشهاد بالحقائق ويستأنس بآراء أتباعه ويحترم مقترحاتهم وأفكارهم .بينما تمتاز القيادة الدكتاتورية
بمركز السلطة المطلقة ويقوم بإنجاز أعماله من خالل التهديد واالجبار وهو دائما يهدد بالثواب والعقاب
للمرؤوسين فيسلك المرؤوسون سلوكا معينا إلرضاء ذلك القائد.
باإلضافة إلى وجود القيادة األتوقراطية ويقصد بها القيادة المتسلقة ،حيث يقوم باستغالل السلطة الممنوحة
له ليحمل أتباعه على القيام بأعمال وفقا إلرادته وأهوائه.
وقيادة عدم التدخل أو القيادة المتساهلة والتي تكون عكس القيادة األتوقراطية أو التسلطية.
 -3القيادة حسب الهيكل التنظيمي:
القادة الرسميون وهم الذين يكتسبون سلطتهم من المناصب التي يتولونها.
القادة غير الرسميين وهم القادة الطبيعيين وهم الذين يعملون داخل جماعات دون أن يكون لهم منصب
رسمي.
 -4القيادة حسب الموقف والشخصية:
يظهر هذا النوع من القيادة عادة في الشخص الذي يستطيع من خالل مقدرته الشخصية جمع أتباع
يؤمنون بأفكاره وآرائه وصحة أهدافه (الويشي.)111-110 :2013،
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تعددت نظريات القيادة في جميع الكتب اإلدارية ولكن يمكن تصنيفها بالشكل الذي يضم جميع النظريات
فهي نفسها وان اختلفت المسميات حيث تحدث عن هذه النظريات كال من:
(الويشي( )109-103 :2013،زايد( )28-27 :2013،محمد)143-139 :2014 ،
(نجم.)92-68 :2015 ،
 -1نظرية السمات (القيادة الموروثة):
تعتمد هذه النظرية على أن القيادة يحصل عليها الفرد عن طريق الوراثة من والديه فهناك من
يولد قائداً وهناك من يولد تابعاً فصفات القيادة من الثبات والجرأة واإلقدام والمهارة ،وهي هبة من
هللا عز وجل ولكن تعرضت هذه النظرية النتقادات تحد من فعاليتها ومنها:
أ -فشلت في اعتبار تأثير الجماعة على المواقف والسياسات اإلدارية.
ب -عجزت عن تحديد الصفات الهامة من الصفات الموروثة كما فشلت في التعرف على
الصفات الضرورية للقائد.
ت -عجزت عن الفصل بين الصفات القيادية الخاصة والمشتركة.
ث -فشلت في تحليل السلوك اإلنساني واكتفت بوصف ذلك السلوك.
 -2نظريات سلوك القائد:
تعتبر هذه النظرية مناظرة لنظرية (القيادة المكتسبة) والتي تعتمد على الخبرة وتمرس القائد في
الحياة فالقائد الناجح هو الذي يكتسب صفات القيادة من عمله وممارسته القيادة في الجماعة.
ونظ ار لعدم قدرة نظرية السمات على تحديد سمات القائد الفعال وغير الفعال أدى هذا إلى
التركيز في األبحاث والدراسات إلى سلوك القائد ومن أهم النظريات المرتبطة بسلوك الفرد:
أ .نظرية الخط المستمر في القيادة:
تشير هذه النظرية بأنه ليس هناك سلوكا قياديا واحداً يمكن استخدامه بنجاح في كل
األوقات وانما السلوك القيادي الفعال هو الذي يتالءم ويتكيف مع الموقف أي أن القائد
يجب أن يتمتع بالمرونة بدرجة كافية تتالءم والموقف القيادي الذي يتعرض له.
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ب .نظرية ليكرت في القيادة:
وجد ليكرت أن المشرفين ذوي اإلنتاجية العالية تميزوا بمشاركة محدودة في التنفيذ الفعلي
وكانوا مهتمين أكثر باألفراد وكانوا يتعاملون معهم بطريقة غير رسمية واستنتج ليكرت
أن القيادة الديموغرافية تعطي أفضل نتائج وميز بين أربعة أنظمة للقيادة:
 .1النظام االستغاللي.
 .2النظام المركزي النفعي :يشبه النظام السابق لكن أقل مركزية.
 .3النظام االستشاري :يوجد لدى القادة ثقة بمرؤوسيهم.
 .4النظام الجماعي المشارك :يوجد لدى القادة ثقة مطلقة بمرؤوسيهم.
ج .نظرية البعدين:
من خالل هذه النظرية تم تحديد بعدين لسلوك القيادة وهما:
 .1المبادرة لتحديد العمل وتنظيمه.
 .2تفهم واعتبار مشاعر اآلخرين.
وثبت علميا أن القائد يمكن أن يجمع بين البعدين ولكن بدرجات متفاوتة.
د .نظرية الشبكة اإلدارية:
جاء في هذه النظرية أسلوبين لسلوك القائد (االهتمام باألفراد ،االهتمام باإلنتاج).
 -3نظرية الموقف:
حيث أن الذي يوجد فيه الفرد هو الذي يحدد إمكانيات القياديين والدليل على ذلك نجاح القادة
في مواقف معينة نجاحاً باه ار وفشلهم في مواقف أخرى.
وتعتمد هذه النظرية على أن القيادة موقف يتفاعل به القائد وجماعته والظروف ال تعتبر القيادة
موهبة ،فالقائد الناجح هو الذي يمتلك القدرة على تغيير سلوكه وتكيفه بما يالئم الجماعة.
أما عن نظرية فدلر في القيادة ،فتعتبر هذه النظرية من النظريات الموقفية ،فقد اعتبر فدلر أن
الموقف القيادي له أثر كبير على قرار القائد والموقف يتأثر بالعوامل التالية:
 .1قوة مركز القائد.
 .2طبيعة العمل.
 .3عالقة القائد بمرؤوسيه.
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إن جوهر هذه النظرية يشير إلى أن القائد المهتم بمهام العمل والذي ينزع إلى المركزية والتسلط
ويكون فعال في تحقيق إنتاجية عالية للمرؤوسين في الحاالت المتطرفة للموقف ،بينما القائد
الذي يهتم بالعالقات والنواحي اإلنسانية فإنه يحقق إنتاجية عالية للمرؤوسين في الحاالت
والمواقف المعتدلة من وجهة نظر فدلر ليس هناك أسلوب واحد ناجح في كل المواقف أي أن
يكون القائد مرنا في استخدام أساليب القيادة المختلفة لضمان نجاح فعالية القيادة باإلضافة إلى
أن هناك تقسيمات أخرى لنظريات القيادة:
 -1القيادة العلمية واالهتمام بالعمل:
افترضت الحركة العلمية بأن تصحيح الوضع ال يتم إال بإحدى الطريقتين:
أ -تقوية الهيكل التنظيمي للمنشأة.
ب -تحسين طرق العمل الموجهة لرقابة المستويات الدنيا.
 -2القيادة اإلنسانية واالهتمام باإلنسان:
وهذه النظرية تؤكد على أهمية دور الفرد ومساهمته في المنظمة وأنه البد من حفز األفراد
وتشجيعهم وتدريبهم من أجل الحصول على أقصى طاقاتهم الكامنة.
يظهر تأثير الذكاء االستراتيجي على القيادة في العديد من الدراسات والكتب ،حيث ذكر (محمد ،وآخرون
 )2012في دراسته أن من ضمن األدوار المهمة لذكاء االستراتيجي هو ذلك الدور الذي يلعبه في تعزيز
وترسيخ السمات القيادية .حيث اقترح الباحثين أن توظيف العاملين القادرين على استخدام تقنية المعلومات
واالتصاالت وبما يعمل على تنظيم األنشطة والمهام وهذا يؤدي إلى تحسين مستوى الذكاء االستراتيجي
وهذا ال يمكن إنجازه بدون قادة يمتلكون
ذكاء استراتيجياً .وذكر (العبيدي ،وآخرون  )2012أن الذكاء
ً
االستراتيجي يعتبر مقدمة لتحويل القادة إلى قادة استراتيجيين لما في ذلك من فائدة للمنظمة ومستقبلها،
كما ويوجد أهمية كبيرة ألبعاد الذكاء االستراتيجي في ترسيخ السمات القيادية ،واالرتقاء بأداء العاملين
والمنظمة ،والحصول على أداء قيادي فعال .حيث تم اقتراح أن يكون هناك جزء للذكاء االستراتيجي في
البرامج التدريبية للقيادات اإلدارية يتم من خالله تنمية أبعاد الذكاء االستراتيجي فيهم وهذا من أجل
صناعة ق اررات استراتيجية وخطط في األمد البعيد.
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وتطرق Michel Maccobyفي كتاباته وبين كيف يكون النجاح وتحقيق الريادة للقائد وذلك من خالل
استخدام الذكاء االستراتيجي لترسيخ تلك الصفات واألنماط حيث كان ذلك جليا في دراساته األخيرة
وآخرون التي وضعت في كتاب بعنوان:
“Transforming Health Care Leadership: A Systems Guide to Improve
”Patient Care, Decrease Costs, and Improve Population Health
وهي عبارة عن دراسات قام بها هو وعدد من الباحثين ،تحدثت عن كيفية القيادة باستخدام الذكاء
االستراتيجي والمعرفة العميقة وكيفية إحداث التغيير والتحول من أساطير اإلدارة إلى الذكاء االستراتيجي.
حيث تواجه منظمات الرعاية الصحية تحديات كبيرة لتحقيق بعض األهداف:
 .1تحسين الرعاية السريرية للمرضى.
 .2تحسين صحة السكان.
 .3تثقيف المرضى.
 .4تخفيض التكاليف.
ولتحقيق هذه األهداف ،هناك حاجة إلى أنواع جديدة من القادة في جميع أنحاء المنظمة وهؤالء القادة
بحاجة لتطبيق ودمج:
 .1الذكاء االستراتيجي (االستشراف ،الشراكة ،التحفيز ،رؤية استراتيجية).
 .2فلسفة مشتركة (الغرض ،والقيم العملية ،األخالق ،التفكير األخالقي ،تعريف النتائج).
 .3المعرفة العميقة (أنظمة ،تباين ،ذكاء شخصي ،نظرية المعرفة).
 .4الطرق واألدوات سابقة الذكر تمكن منظمة الرعاية الصحية من التحول من البيروقراطية
لمنظمة متعلمة والتي يمكن أن تتكيف مع التغير (.)Maccoby,et al, 2013
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من المؤكد أن التعليم العالي شهد تطو ار في فلسطين خالل العقد األخير بالرغم من العقبات التي يواجهها
المجتمع الفلسطيني ،وينال التعليم الجامعي اهتماما كبي ار على كافة المستويات في جميع محافظات
الوطن ،وهذا التطور مستمر لألفضل ولتلبية حجات الفرد والمجتمع واعداد قيادات فكرية في كثير من
مجاالت التعليم المختلفة التربوية والعلمية والمهنية (زعيتر.)70 :2014 ،
لقد أضاف الباحث نبذة مختصرة عن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة والتي شملها البحث ،وتضم كال
من جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى ،واللواتي يعتبرن من أقدم وأكبر الجامعات بقطاع
غزة ،حيث مضى على تأسيسها أكثر من عشرين عاما ،تم استثناء جامعة القدس المفتوحة ،نظ ار لتواجد
قيادة إدارتها العليا في الضفة الغربية وصعوبة التواصل معهم.
" الجامعات الفلسطينية هي المؤسسات التي يضم كل منها ما ال يقل عن ثالث كليات جامعية ،وتقدم
برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس ،الدرجة الجامعية األولى ،وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات
العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه ،ويجوز لها أن تقدم برامج تعليمية
تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم" (السلطة الوطنية الفلسطينية.)3 :1998 ،
()http://www.alazhar.edu.ps/arabic/index.asp
جاءت جامعة األزهر-غزة مؤسس ًة للتعليم العالي لتلبي طموحات الشعب الفلسطيني ولتكون عنواناً
لقدرة هذا الشعب على البذل والعطاء ،وقد كان قرار سيادة الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيس دولة
فلسطين بإنشاء هذه الجامعة هادفاً إلى غرس الشباب الفلسطيني في بلده ومد جذوره فيها ،بدأت جامعة
األزهر بكليتين فقط هما :كلية الشريعة والقانون (الحقوق اآلن) ،وكلية التربية وفي العام 1992م ثم تم
إنشاء أربع كليات أخرى هي :الصيدلة -الزراعة -العلوم -اآلداب والعلوم اإلنسانية ،تبعها إنشاء كلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية .وفي مرحلة أخرى من مراحل تطور الجامعة تم إنشاء كلية العلوم الطبية
التطبيقية تلبية الحتياجات المجتمع الفلسطيني القادر على الخوض في مجال التخصصات العلمية
الدقيقة ،ثم إنشاء كلية طب فلسطين فرع جامعة األزهر -غزة ،وفي العام 2001م تم إنشاء الكلية العاشرة
في الجامعة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات .استمرت الجامعة تتطلع لخدمة المجتمع الفلسطيني
فكان القرار بإنشاء كلية الدكتور حيدر عبد الشافي لطب األسنان في العام  2007م.
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رؤية الجامعة:
جامعة األزهر -غزة تسعى إلى التميز ،واإلبداع ،والرقمية؛ لتكون ضمن الجامعات المرموقة فلسطينياً
وعربياً ودولياً ،ولتكون مرك اًز لإلشعاع العلمي ،والبحثي ،والتنموي للمجتمع الفلسطيني المبني على الجودة
الشاملة والتحسين المستمر.
رسالة الجامعة:
جامعة األزهر هي مؤسسة تعليم مستقلة غير ربحية ،تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني
والعربي من موارد البشرية المؤهلة في التخصصات المعرفية المختلفة ،والبحوث العلمية التطبيقية،
والتنمية المستدامة مع التركيز على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والمحافظة على أصالة
التراث العربي اإلسالمي وااللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان التي تشمل العدالة والمساواة وااللتزام بحكم
القانون والشفافية والتسامح واالحترام وعدم التميز والتنوع والشراكة ألصحاب المصلحة.
األهداف االستراتيجية:
 .1تطوير قدرات الطاقم األكاديمي واإلداري والعمليات اإلدارية المساندة للبرامج التعليمية
والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
 .2تطوير البرامج األكاديمية لتلبية احتياجات العمل الفلسطيني والعربي من خالل خلق بيئة
تعليمية ذات جودة عالية.
 .3المساهمة في تحسين مستوى المعرفة كأساس لصنع السياسات حول تطوير جامعة األزهر
والتنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.
 .4ربط الجامعة بالمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات االستشارية والتدريبية والبحثية
والعمل التطوعي.
 .5تحسين العالقات الدولية لجامعة األزهر وتعزيز قدراتها على الوصول إلى مصادر التمويل
الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية.
حيث أنه تم إنجاز عدد من األهداف وذلك طبقا للخطة االستراتيجية المعدة من قبل جامعة
األزهر.
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مجلس الجامعة:
جدول رقم( )4يوضح مجلس جامعة األزهر
1
2

رئيس الجامعة

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

3

نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية

4

عميد-عمادة الدراسات العليا

5

عميد-الصيدلة

6

عميد-العلوم الطبية التطبيقية

7

عميد-الطب البشرى

8

عميد-الدكتور حيدر عبد الشافي لطب االسنان

9

عميد-عمادة البحث العلمي

10

عميد-عمادة شئون الطلبة

11

عميد-العلوم

12

عميد-الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

13

عميد-الزراعة والبيئة

14

عميد-عمادة القبول والتسجيل

15

عميد-االقتصاد والعلوم االدارية

16

عميد-شئون التخطيط والجودة

17

عميد-التربية

18

عميد-الشريعة

19

عميد-اآلداب والعلوم االنسانية

20

عميد-الحقوق

()http://www.iugaza.edu.ps
ُأنشئت الجامعة اإلسالمية بغزة انبثاقاً عن معهد األزهر الديني أمام كثرة أعداد خريجي الثانوية وقلة
حصولهم على فرصة التعليم العالي داخل قطاع غزة .وقد اتخذت لجنة معهد األزهر الديني بغزة بتاريخ

1977/4/12م ق ار اًر بتطوير المعهد إلى جامعة إسالمية تضم بصورة أولية كلية الشريعة والقانون وكلية
أصول الدين وقسم اللغة العربية .بدأت الجامعة تتوسع بشكل كبير ،وفي العام الجامعي 1980-1979
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ا فتتحت كليتا أصول الدين والتربية ،وفي العام التالي افتتحت كليتا التجارة والعلوم ،وفي العام الجامعي
 ،1993-1992قررت الجامعة افتتاح كلية التمريض ،كما افتتحت في نفس العام كلية الهندسة ،وفي
العام الجامعي  ،2005-2004وافتتحت كلية تكنولوجيا المعلومات ،وفي عام  2006افتتحت كلية
الطب .
رؤية الجامعة:
"منارة علمية رائدة للمعرفة والثقافة وخدمة اإلنسانية إلحداث نهضة مجتمعية شاملة"
رسالة الجامعة:
"الجامعة اإلسالمية مؤسسة أكاديمية تسعى للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي والحضاري ،تعمل على
مواكبة االتجاهات الحديثة في التعليم العالي والتطور التكنولوجي ،وتشجع البحث العلمي وتساهم في
بناء األجيال وتنمية المجتمع في إطار من القيم اإلسالمية".
غايات الجامعة:
 1رفع مستوى البرامج التعليمية في الجامعة وفقاً لمعايير الجودة .
 2االرتقاء بالبحث العلمي ودعمه واستثماره في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة .
 3تعزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع .
 4ضبط ورفع كفاءة األداء المؤسسي إدارياً وتقنياً .
 5االرتقاء بالبيئة الجامعة ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين .
 6تدعيم عالقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية .
حصلت الجامعة اإلسالمية على العديد من الجوائز وذلك بسبب أن الجامعة لها إنجازات كثيرة من خالل
تخطيطها االستراتيجي والعمل المستمر والدؤوب على تحقيق أهدافها االستراتيجية.
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مجلس الجامعة:
جدول رقم( )5يوضح مجلس الجامعة اإلسالمية
1
2

رئيس الجامعة

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

3

نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية

4

نائب رئيس الجامعة للعالقات الخارجية

5

نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا

6

عميد كلية أصول الدين

7

عميد كلية اآلداب

8

عميد كلية التربية

9

عميد كلية التجارة

10

عميد كلية العلوم

11

عميد كلية التمريض

12

عميد كلية الهندسة

13

عميد كلية تكنولوجيا المعلومات

14

عميد كلية الطب

15

عميد كلية الشريعة والقانون

16

عميد كلية العلوم الصحية

17

عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر

18

عميد فرع الجنوب

19

عميد القبول والتسجيل

20

عميد المكتبات

21

عميد شؤون الطالب

22

عميد الجودة والتطوير
()http://www.alaqsa.edu.ps/site

بدأت جامعة األقصى سنة 1955م كمعهد للمعلمين تحت إدارة الحكومة المصرية ،وكان الهدف آنذاك
هو إعداد المعلمين وتأهيلهم .وفي عام 1991م تطور المعهد إلى كلية عرفت بكلية التربية الحكومية،
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ومنذ ذلك الحين أخذت الكلية تتنامى شيئاً فشيئاً في خططها التعليمية ،وأقسامها العلمية ،وأساتذتها،
وطالبها ،وخرجت كثي اًر من المدرسين والباحثين ذوي الكفاءة العلمية والتربوية العالية من حملة
البكالوريوس والليسانس والدكتوراه عبر برنامج الدراسات العليا المشترك مع جامعة عين شمس ومع بداية
العام الجامعي 2001/2000م تم تحويل الكلية إلى جامعة األقصى.
رؤية الجامعة:
تسعى جامعة األقصى أن تكون متميزة بين الجامعات الفلسطينية ،واإلقليمية فى مجاالت التعليم
الجامعي ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع المبنية على ثقافة الجودة الشاملة.
رسالة الجامعة:
جامعة األقصى هي مؤسسة تعليم  ٍ
عال حكومية فلسطينية تهدف إلى إعداد إنسان مزود بالمعرفة،
والمهارات ،والقيم ،ولديه القدرة على التعلم المستمر وتوظيف تكنولوجيا المعلومات من خالل برامج بناء
القدرات ،والتعليم الجامعي ،والبحث العلمي ،وتنمية وخدمة المجتمع .تلتزم جامعة األقصى خالل تحقيقها
لرؤيتها بالثقافة العربية ،واإلسالمية ،ومبادئ حقوق اإلنسان التي تشمل المسئولية ،وااللتزام بحكم القانون،
والشفافية ،واالحترام ،والتسامح ،والعدالة ،والمساواة ،والتمكين ،والمشاركة ألصحاب المصلحة.
األهداف االستراتيجية:
تسعى الجامعة إلى نشر المعرفة ،وتعميق جذورها ،وخدمة المجتمع الفلسطيني وتطويره خاصة ،والمجتمع
العربي واإلنساني عامة ،في إطار فلسفة تستند إلى المفاهيم الوطنية وتراث الحضارة العربية واإلسالمية،
وتسعى لتحقيق هذا الهدف من خالل:
 .1تعزيز التطوير المؤسسي لجامعة األقصى من خالل تحسين كفاءة الدعم المساند للعملية
التعليمية التعلمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

 .2تحسين جودة البرامج األكاديمية في الجامعة من خالل توفير بيئة تعليمية تعلمية فاعلة.

 .3المساهمة في تحسين المعرفة والفهم كأساس لدعم اتخاذ الق اررات وصنع السياسات حول

قضايا جامعة األقصى والمجتمع الفلسطيني من خالل التشبيك مع المؤسسات والمراكز

التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلى واإلقليمي والعالمي.

 .4المساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات التعليمية
والتدريبية والبحثية واالستشارية والعمل التطوعي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الرسمية

ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
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 .5تطوير نظام تعليمي مهني متوسط يرتكز على التميز واإلتقان ويلبى احتياجات المجتمع
التنموية.

حققت جامعة األقصى في الفترة األخيرة قفزات استراتيجية وانجازات في شتى المجاالت وذلك من خالل
تطبيق خطة استراتيجية معدة لهذا الغرض ،ساهمت في ارتقاء الجامعة في جميع الجوانب.

مجلس الجامعة:

1
2
3
4
5

جدول رقم( )6يوضح مجلس جامعة األقصى
رئيس الجامعة

النائب األول لرئيس الجامعة ومسئول شئون تكنولوجيا المعلومات
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية
نائب الرئيس للشؤون اإلدارية

مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية والعالقات العامة

6

مساعد رئيس الجامعة لشؤون تنمية وخدمة المجتمع

7

عميد البحث العلمي

8

عميد الدراسات العليا

9

عميد كلية العلوم

10

عميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية

11

عميد كلية التربية

12

عميد كلية العلوم اإلدارية

13

عميد كلية التربية البدنية والرياضية

14

عميد كلية الفنون الجميلة

15

عميد كلية اإلعالم

16

عميد كلية مجتمع األقصى للدراسات المتوسطة

17

عميد القبول والتسجيل

18

عميد شؤون الطلبة

19

عميد التخطيط والتطوير

20

عميد التعليم المستمر

21

عميد ضمان الجودة

22

عميد المكتبات
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(قاسم)2011 ،
دراسة بعنوان“ :أثر الذكاء االستراتيجي على عملية اتخاذ الق اررات دراسة تطبيقية على المدراء
في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا".
هدف هذه الدراسة :التعرف على الذكاء االستراتيجي وأثره على عملية اتخاذ القرار عند مدراء
وكالة الغوث مكتب غزة.
التعرف على تأثير العوامل (الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،التعليم ،الدرجة الوظيفية) على كل
من الذكاء االستراتيجي وعملية اتخاذ القرار.
إعطاء التوصيات التي من شأنها زيادة الفائدة وتطوير مجال عمل القوى البشرية في المنظمات.
استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي.
كانت أداة الدراسة االستبانة وزعت على مجتمع البحث المكون من  94مدير وذلك بعملية المسح
الشامل وكانت النتائج أنه:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكاء االستراتيجي من خالل عناصرها الخمسة موضع
البحث وعملية اتخاذ القرار لدى مدراء وكالة الغوث.
أثبت البحث أن هناك بعدين االستشراف ،والشراكة من أبعاد الذكاء االستراتيجي لها تأثير قوي
على عملية اتخاذ القرار.
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكاء االستراتيجي وعملية اتخاذ القرار لدى مدراء وكالة
الغوث تعزى لصفات الشخصية (الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،الدرجة الوظيفية).

][63

-

( -1العزاوي)2008 ،
بحث بعنوان" أثر العالقة بين الذكاء االستراتيجي وق اررات عمليات الخدمة في النجاح االستراتيجي
دراسة اختبارية آلراء عينة من رؤساء وأعضاء مجالس عدد من كليات جامعة بغداد"

هدف البحث إلى معرفة العالقة بين الذكاء االستراتيجي وق اررات عمليات الخدمة والنجاح االستراتيجي،
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،استخدمت االستبانة والمقابالت لجمع البيانات من مجتمع

البحث البلغ ( ،)80كانت أهم النتائج أن الذكاء االستراتيجي يزود اإلدارة العليا بالمعلومات التي تمكن
من صناعة ق اررات فعالة.
( -2يوسف)2010 ،

دراسة بعنوان "آلية اليقظة والذكاء االستراتيجي كأداة لمواجهة التحديات المستقبلية وأحد عوامل
التنافسية"
التحكم الجيد في المعلومات واستخدامها بطرق ذكية بجانب بعض العوامل التي تساعد المنظمات لتكون
رائدة في مجال نشاطها وإلنجاز وخلق قيادة في عصر المعلومات يجب على الشركات إدراك مفهوم
اليقظة والذكاء االستراتيجي وهو مفهوم حديث وجديد وكانت نتائج هذا البحث
أنه بعد معرفة التحديات التي تواجه المؤسسات يمكن استخدام الذكاء االستراتيجي في مواجهة التحديات
من خالل دعمه للتخطيط االستراتيجي.
الذكاء االستراتيجي ال يمكن العمل به وتنفيذه إذا لم يكن هناك تحليل بيئي للبيئة الداخلية والخارجية
ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والمالحظ ال وجود للتحليل البيئي في ذهن وأفكار
القيادات التنفيذية المسؤولة عن إدارة المؤسسات الجزائرية الخاصة.
( -3العبدلي)2010 ،
بحث بعنوان " صياغة مخطط منهجي لتأثير الخصائص الشخصية للمديرين في الذكاء االستراتيجي
واالرتجال التنظيمي دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري الشركات الخاصة بمحافظة النجف
األشرف"
هدف البحث إلى إيجاد توازن بين استخدام الذكاء االستراتيجي والقدرة على االرتجال التنظيمي لدى قادة
الشركات الخاصة لصياغة مخطط ممنهج للمدراء وفق الخصائص الشخصية ،يتكون مجتمع البحث من
الشركات الصناعية والتجارية الخاصة العاملة في النجف األشرف ،حيث كانت الفئة المستهدفة مدير
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عام ورئيس قسم وبلغ عددهم ( )100مدير ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وخلص البحث إلى أن هناك مواءمة بين أبعاد الذكاء االستراتيجي
واالرتجال التنظيمي .وجد أن كبار السن من المدراء يرتجلون أكثر من صغار السن.
( -4العبيدي ،وآخرون)2012 ،
دراسة بعنوان" الذكاء االستراتيجي لتدعيم جودة التدقيق دراسة استطالعية آلراء عينة من الرقباء
الماليين في ديوان الرقابة المالية"
هدفت الدراسة إلى التركيز على دور الذكاء االستراتيجي للرقباء الماليين في وجود التدقيق وذلك في ظل
معرفة خصائص عينة من الرقباء الماليين العاملين في ديوان الرقابة المالية العراقي.
طريقة االختيار عشوائية عينة الدراسة بلغ عددها  40واستخدم في ذلك االستبانة لجمع المعلومات ومن
ثم تحليلها.
هدف الباحثان إلى توضيح مفهوم الذكاء االستراتيجي وهذا تم تأكيده من خالل النتائج التي اثبتت أن
الذكاء االستراتيجي له تأثير قوي وفعال في تدعيم جودة التدقيق.
أوصوا بإعطاء الذكاء االستراتيجي اهتماما من قبل اإلدارة العليا في المنظمة وذلك لمكافحة الفساد
اإلداري والمالي على نحو عام.
( -5الكواز ،وآخرون)2012 ،
دراسة بعنوان" :اسهام المعرفة االستراتيجية في تعزيز الذكاء االستراتيجي دراسة حالة في شركة آسيا
سيل لالتصاالت في العراق"
تهدف الدراسة إلى معرفة أوجه وأشكال الدعم الذي تولده المعرفة االستراتيجية المتولدة من عملية المسح
والتحليل البيئي للذكاء االستراتيجي وذلك من خالل امدادهم بالمعلومات المتراكمة وهذا يمكن من امتالك
المقدرة على التنبؤ بالمستقبل ورسم التوجهات االستراتيجية ،حيث تم فحص ومعالجة ضعف إدراك
المديرين للدور الذي تمارسه المعرفة االستراتيجية والتي أنتجتها عمليات المسح والتحليل البيئي في
صناعة الذكاء االستراتيجي والتي بدورها قادرة على تفعيل قدرات اإلدارة العليا في التنبؤ والتخطيط
المستقبلي.
وكانت أهم النتائج:
اظهرت النتائج أن الشركة تمتلك الذكاء االستراتيجي في الجوانب التي تتعلق باستقراء المستقبل.
هناك عالقة ارتباط معنوية موجبة بين المعرفة االستراتيجية والذكاء االستراتيجي.
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( -6محمد ،وآخرون)2012 ،
دراسة بعنوان" دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز الذكاء االستراتيجي دراسة استطالعية
آلراء عينة من مدراء األقسام والوحدات اإلدارية في مستشفى السالم بمدينة الموصل"
هدفت الدراسة لمعرفة دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز الذكاء االستراتيجي في مستشفى السالم بمدينة
الموصل.
المشكلة التي تمثلت في أسئلة مطلوب اإلجابة عليها هي:
هل يمتلك المدراء تصور واضح ألهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المستشفى المبحوثة؟
هل تسهم أبعاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز الذكاء االستراتيجي في المستشفى المبحوثة؟
ماهي عالقة االرتباط واألثر ونوعها بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذكاء االستراتيجي؟
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
لوحظ أن العينة المبحوثة بنسبة عالية يتابعون التطورات التكنولوجية في التغيرات في بيئة العمل.
نتج من التحليل أنه يوجد عالقة تأثير قوية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز الذكاء
االستراتيجي.
( -7جثير ،وآخرون)2013 .
دراسة بعنوان" صياغة استراتيجية إدارة عالقات الزبون عبر تحقيق العالقة بين الذكاء االستراتيجي
والذكاء التنظيمي"
هدف البحث التحقق من وجود عالقة بين الذكاء االستراتيجي والذكاء التنظيمي لصياغة استراتيجية ذكية
خاصة بإدارة عالقات الزبون من خالل اختبار هذه العالقة في شركة بيبسي بغداد ،أجري البحث على
عينتين األولى اإلدارة العليا لمعرفة مدى تطبيق الذكاء االستراتيجي والذكاء التنظيمي ،والثانية على
رؤساء األقسام لمعرفة آراءهم بخصوص إدارة عالقات الزبون .استخدم المنهج الوصفي التحليلي
واستخدمت االستبانة لجمع البيانات ،كانت أهم النتائج :وجود استخدام جيد للذكاء التنظيمي ،وجود عالقة
بين الذكاء االستراتيجي والذكاء التنظيمي.
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( -8شوتري ،وأخريات)2013 .
دراسة بعنوان" دراسة أثر الفكر المقاوالتي على تميز المنتج الجزائري باستخدام بعض اختبارات الذكاء
االستراتيجي عند طلبة الجامعة"
هدفت الدراسة الوقوف على أثر الفكر المقاوالتي على تميز المنتج الجزائري باستخدام بعض اختبارات
الذكاء االستراتيجي عند طلبة الجامعة للوصول إلى أهم التحديات التي تواجه الفكر المقاوالتي ومن ثم
المنتج الجزائري في سوق التميز ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليل ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع
المعلومات حيث بلغ عدد المبحوثين ( )80مفردة.
وكانت أهم النتائج :أنه مازال الطالب الجامعي في الجزائر ال يملك فك ار مقاوالتيا ألن ينتج مستقبال بتميز
رغم أن هناك نسبة من الذكاء االستراتيجي ،توجيه الذكاء االستراتيجي الوجهة الصحيحة بتبني سياسات
استثمارية حقيقية.
( -9العابدي ،وآخرون)2014 .
دراسة بعنوان" تشخيص مؤشرات الذكاء االستراتيجي لضمان السيادة االستراتيجية من خالل خفة
الحركة االستراتيجية دراسة تحليلية في شركة كروك لالتصاالت المتنقلة في العراق"
يهدف هذا البحث إلى تشخيص مؤشرات الذكاء االستراتيجي لضمان السيادة االستراتيجية من خالل خفة
الحركة االستراتيجية دراسة تحليلية في شركة كروك لالتصاالت المتنقلة في العراق ،وكهدف أساسي
ونتيجة تطمح لها تلك الشركة البد من معرفة الكيفية التي يمكن أن تضمن بها الشركة السيادة
االستراتيجية .اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام االستبانة لجمع المعلومات من
مجتمع البحث حيث تم تحليل ( )88استبانة من أصل ( )310واجراء المقابالت الشخصية ،توصل
البحث إلى عدد من النتائج أهمها :ضرورة اعتماد إدارة الشركة المبحوثة على مؤشرات الذكاء االستراتيجي
وخفة حركة مواردها وعملياتها وهيكلها بما يضمن تحقيق السيادة االستراتيجية ،توجد عالقة ذات داللة
إحصائية لمؤشرات الذكاء االستراتيجي في خفة الحركة االستراتيجية ،أظهرت نتائج التحليل وجود تأثير
مباشر ذا داللة إحصائية بين الذكاء االستراتيجي والسيادة االستراتيجية ،إضافة إلى وجود تأثير غير
مباشر بينهما بتوسيط خفة الحركة االستراتيجية.
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-10

(أمين)2014 ،

دراسة بعنوان" دور الذكاء االستراتيجي في عمليات التصنيع األخضر دراسة استطالعية آلراء المديرين
في عينة من مصانع المياه المعدنية في محافظو دهوك"
هدفت الدراسة لمعرفة وتحديد دور الذكاء االستراتيجي في عمليات التصنيع األخضر في عينة من
مصانع المياه المعدنية في محافظو دهوك ،من خالل التعرف على طبيعة العالقة واألثر بين الذكاء
االستراتيجي وعمليات التصنيع األخضر ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت االستبانة
كأداة لجمع البيانات وكان عددها ( )43استبانة جمعت كلها ،وكانت أهم النتائج :وجود عالقة معنوية
طردية قوية بين الذكاء االستراتيجي و التصنيع األخضر ،اتفاق غالبية المبحوثين على أن الذكاء
االستراتيجي لمديري المصانع المبحوثة يحقق إمكانية التفوق على ق اررات المنافسين ،وقدرة على الحكم
على الفرص فيما إذا كانت ذات قيمة عالية.

الدراسات األجنبية:
1- (Kruger, 2010).
Study Title: “A study of strategic intelligence as a strategic management
”tool in the long-term insurance industry in South Africa
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مدى االستفادة من الذكاء االستراتيجي في التأمين الصناعي طويل
المدى في جنوب أفريقيا.
وأيضا يمكن استخدامها في تحديد الفرص والتهديدات في البيئة العالمية لتظل قادرة على المنافسة وخلق
مزيد من اإلبداع وتحقيق التميز للشركات.
اعتمدت هذه الدراسة على الحصول على وجهات نظر وآراء لنوعية من صناع الق اررات االستراتيجية
على المستوى اإلداري التنفيذي بقطاع التأمين الصناعي طويل المدى في جنوب أفريقيا.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة هي االستبانة التي تستخدم في الحصول
على آراء العينة والتي كانت ( )82حسب مجلس الخدمات المالية في جنوب أفريقيا.
فقد كان من أبرز النتائج أن الذكاء االستراتيجي لديه دعم مفاهيمي وعملي لتمكينه من العمل كأداة
لإلدارة االستراتيجية مع وظيفة اإلدارة الخاصة بها.
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2- (Seitovirta, 2011).
Study Title “The role of strategic intelligence services in corporate
”decision
الغرض من هذه الدراسة وصف دور الذكاء االستراتيجي في عملية صنع القرار في الشركات ،وتمكين
اإلدارة العليا في الشركة من اتخاذ ق اررات فاعلة .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت

المقابالت الموضوعية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لجمع المعلومات وكانت ( )14مقابلة مع اإلدارة العليا
للشركة واستخدمت نتائج استطالع سابقة داخلية أيضا كمادة ثانوية لتحسين تحليل المقابالت وكانت

النتائج:

 .1الذكاء االستراتيجي يساعد في بناء صورة كبيرة من بيئة األعمال.
 .2يعتبر الذكاء االستراتيجي القاعدة األساسية لعمل التصاميم.

 .3يعد الذكاء االستراتيجي من أهم األدوات التي تمد صناع القرار بكافة المعلومات المطلوبة.
 .4استخدام الذكاء االستراتيجي كأداة اتصال.
( 1عبد الرحيم)2009 ،
دراسة بعنوان" أثر النمط القيادي لمدراء المكتب اإلقليمي بغزة (األونروا) على تهيئة البيئة اإلبداعية

للعاملين"

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر النمط القيادي السائد لمدراء المكتب اإلقليمي بغزة ،على تهيئة البيئة
اإلبداعية المناسبة للعاملين .كذلك التعرف أهم معيقات اإلبداع من وجهة نظر العاملين .استخدمت

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات وزعت على ( )186من
أصل ( )304موظف من أصحاب المناصب اإلدارية العليا والمتوسطة.
وقد أظهر البحث النتائج التالية:
أ -أن النمط القيادي السائد لدى وكالة الغوث هو النمط الديموقراطي ،حيث وجد أن هناك عالقة
ارتباطية موجبة ضعيفة بين النمط القيادي الديموقراطي وتهيئة البيئة اإلبداعية للعاملين.

ب -عدم وجود نظام أو جهة مسؤولة لتقييم المقترحات اإلبداعية.

ت -غياب المكافئة المادية أو المعنوية المالئمة لتشجيع العاملين على طرح أفكار إبداعية.
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( -2خلف)2010 ،
دراسة بعنوان" عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة

اإلسالمية بغزة"

تلخص هدف الدراسة في السؤال التالي:
ما هي العالقة بين امتالك القيادات األكاديمية لعناصر القيادة التحويلية وتنمية القدرات اإلبداعية لدى
رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزة؟
لتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،أما مجتمع البحث فتكون من رؤساء األقسام
وعددهم ( )50رئيس قسم أكاديمي .استخدم أسلوب الحصر الشامل واستخدام االستبانة كأداة لجمع

البيانات وتم استرداد ( )45استبانة.
توصل البحث إلى النتائج التالية:

أ -توافر ممارسة للقيادة التحويلية من قبل القيادات األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة.

ب -توافر اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة المبحوثة.

ت -احتل عنصر الجاذبية المرتبة األولى في حين احتل عنصر االستثارة الفكرية المرتبة الرابعة من
عناصر القيادة التحويلية.

( -3الرقب)2010 ،

بحث بعنوان" عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة"
هدف البحث التعرف إلى العالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها (التأثير المثالي ،الحفز اإللهامي ،الحفز

الفكري ،االعتبارات الفردية) وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،تم استخدام المنهج
الوصفي التحليلي ،واعتمد الباحث على االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيع ( )660استبانة تم

استرداد ( )567منها ،وقد توصل البحث إلى أهم النتائج التالية:
أ -توفر عناصر التمكين في الجامعات الفلسطينية.

ب -وجود عالقة إيجابية بين القيادة التحويلية بأبعادها وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة.
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( -4أبو شعبان وآخرون)2010 ،
دراسة بعنوان" مدى توافر سمات القيادة التحويلية لمديري مدارس مدينة القدس"
هدفت الدراسة التعرف إلى مدى توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري مدارس مدينة القدس من وجهة
نظر المعلمين ،وكان مجتمع الدراسة جميع معلمي مدارس مدينة القدس والبالغ عددهم ( ،)2264وكانت

عينة الدراسة مكونة من ( )368معلما تم اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية ،كما استخدم الباحثون

االستبانة كأداة لجمع البيانات.

وقد أظهرت هذه الدراسة أن درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري مدارس مدينة القدس من
وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة.
( -5الباز)2011 ،
دراسة بعنوان" معوقات ممارسة الدور القيادي لموظفات مكتب غزة اإلقليمي لوكالة الغوث الدولية

(األونروا)"

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أكثر المعوقات التي تواجه الموظفات وتمنعهن من ممارسة الدور

القيادي في مكتب غزة اإلقليمي لوكالة الغوث ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون
مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مكتب غزة اإلقليمي وعددهم ( )533موظف وموظفة ،وبلغت

عينة الدراسة ( )260موظف وموظفة ،استجاب منهم ( )246موظفة ،كما استخدمت االستبانة كأداة
لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج وهي:
أ -تؤثر كل من المعوقات (االجتماعية ،واإلدارية ،والشخصية ،والقانونية ،والمادية) تأث اًر مباش اًر ذو
داللة إحصائية على ممارسة الموظفات في مكتب غزة اإلقليمي لوكالة الغوث (األونروا) للدور

القيادي.

ب -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للدور القيادي تعزى
إلى متغير (الجنس ،والمؤهل العلمي).

ت -توجد فروق ذات داللة إحصائية للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للدور القيادي تعزى
إلى متغير (الحالة االجتماعية ،والدرجة الوظيفية ،وسنوات الخدمة).
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( -6اسليم)2013 ،
دراسة بعنوان" األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام في كليات المجتمع بمحافظات غزة

وعالقتها بالرضا الوظيفي للعاملين فيها"

هدفت الدراسة التعرف إلى األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام في كليات المجتمع بمحافظات
غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي للعاملين فيها ،فقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم
استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،فقد طبقت على ( )202من العاملين من أصل ( )248من

العاملين اإلداريين في كليات المجتمع ،فقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان أهمها:

توجد عالقة ارتباطية طردية بين النمط الديموقراطي والرضا الوظيفي ،وعالقة ارتباطية عكسية بين النمط
التراسلي والرضا الوظيفي ،بينما ال توجد عالقة ارتباطية بين النمط األوتوقراطي والرضا الوظيفي.
( -7أبو الخير)2013 ،
دراسة بعنوان" األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها باإلبداع اإلداري
من وجهة نظرهم"

هدفت الدراسة التعرف إلى عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة من وجهة نظرهم ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت االستبانة

كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة البالغ ( )134مدي اًر ومديرة وذلك من خالل أسلوب الحصر

الشامل ،تم استرداد ( )115استبانة،

توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة منها:
أ -توافر موافقة بدرجة كبيرة على فقرات األنماط القيادية بشكل عام ،وحصل النمط الديموقراطي
على المرتبة األولى بدرجة كبيرة جداً ،بينما حصل النمط التراسلي على المرتبة الثانية بدرجة

متوسطة ،وجاء النمط األوتوقراطي في المرتبة الثالثة بدرجة متوسطة أيضاً.
ب -توافر موافقة كبيرة على فقرات اإلبداع اإلداري بشكل عام.

ت -توجد عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بين النمط الديموقراطي واإلبداع اإلداري،
وعالقة طردية ضعيفة بين النمط التراسلي واإلبداع اإلداري ،وال توجد عالقة بين النمط

األوتوقراطي واإلبداع اإلداري.
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( -8البواب)2014 ،
دراسة بعنوان" أثر استخدام القيادة التحويلية بأبعادها على حفز العاملين دراسة حالة البنك اإلسالمي

الفلسطيني"

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق القيادة التحويلية ونظام الحوافز المادية والمعنوية ،على حفز العاملين
في البنك اإلسالمي الفلسطيني ،وذلك من خالل دراسة تقييم أثر ممارسة القيادة التحويلية ونظام الحوافز
المادية والمعنوية ،على حفز العاملين ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث تم استطالع عينة الدراسة المكونة من الموظفين العاملين في البنك

اإلسالمي الفلسطيني والبالغ عددهم ( )170وتم استرداد( ،)119فقد توصلت النتائج إلى أن:
أ -القيادة اإلدارية في المنظمة المبحوثة تهتم بتوفير الحوافز المعنوية للعاملين ،من أجل رفع مستوى
األداء.

ب -أن القيادة اإلدارية في المنظمة المبحوثة تدرك مدى أهمية القيادة التحويلية وتطبقها بكافة جوانبها
وأبعادها ،وأن أداء القيادة اإلدارية قوي وفقا ألبعاد القيادة التحويلية.

( -9الشاعر)2015 ،

دراسة بعنوان" فاعلية القيادة وعالقتها بالذكاء االنفعالي لدى قادة منظمات المجتمع المدني بمحافظات

غزة من وجهة نظر العاملين فيها"

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى فاعلية القيادة لدى قادة المنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال

الشباب بمحافظات غزة ،من وجهة نظر العاملين فيها ،والتعرف إلى مستوى الذكاء االنفعالي لديهم ،تم
اعتماد المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت عينة الدراسة ( )223من العاملين في منظمات المجتمع المدني،
واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وكان من أهم النتائج:

أ -توافر مستوى فاعلية القيادة لدى قادة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشباب
بمحافظات غزة بدرجة كبيرة.

ب -توافر مستوى الذكاء االنفعالي لدى قادة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشباب
بمحافظات غزة بدرجة كبيرة.

ت -وجود عالقة ارتباطية قوية موجبة بين مستوى فاعلية القيادة لدى قادة منظمات المجتمع المدني
العاملة في مجال الشباب بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها ،واستجابتهم لمستوى

الذكاء االنفعالي لديهم.
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( -1العازمي)2006 ،
دراسة بعنوان" القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري دراسة مسحية على العاملين المدنيين بديوان

وزارة الداخلية"

هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين سمات القائد التحويلي وتوافر اإلبداع لدى العاملين في المنظمة

المبحوثة ،مدى توافر خصائص وسمات القيادة التحويلية لدى القيادات المدنية بديوان و ازرة الداخلية،

مدى توافر القدرات اإلبداعية .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظواهر

كما توجد في الواقع.

واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات من ( )300موظف بأسلوب الحصر الشامل ،حيث خلصت
الدراسة إلى نتائج مهمة منها:
أ -توافر خصائص وسمات القيادة التحويلة بدرجة كبيرة في المنظمة المبحوثة.

ب -توافر القدرات اإلبداعية بدرجة كبيرة جدا لدى العاملين في المنظمة المبحوثة.
ت -وجود عالقة طردية بين امتالك القيادات اإلدارية لسمات وخصائص القائد التحويلي وامتالك
مرؤوسيها لمهارات وقدرات إبداعية.

( -2صالح)2011 ،

دراسة بعنوان " تأثير أنماط القيادة اإلدارية في مستوى تحفيز العاملين دراسة ميدانية في الشركة

العامة للموانئ العراقية في البصرة"

تهدف الدراسة إلى إبراز أنواع أنماط القيادة اإلدارية وتحديد أبعادها ،ومعرفة العالقة والتأثير بين نوع

النمط القيادي وأثره في عملية التحفيز ،استخدمت العينة القصدية والبالغ عددها ( ،)73استخدما المنهج

الوصفي التحليلي ،كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وخلصت الدراسة إلى أن األنماط
القيادية هي متغيرات مهمة في تفسير وتوضيح التغير في التحفيز ولكن بنسب متوازنة ،وهناك ضعف

االهتمام بالقيادة التعسفية.

( -3عثمان)2011 ،
دراسة بعنوان" السمات القيادية المفضلة لدى القادة األكاديميين في جامعة صالح الدين"
هدفت الدراسة التعرف إلى السمات القيادية المفضلة لدى القادة األكاديميين ،استخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي ،كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث بلغ حجم عينة الدراسة على
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( )36استبانة ( )10عمداء و( )26رئيس قسم .وتوصلت الدراسة إلى أن هذه السمات محققة لدى
العمداء ورؤساء األقسام بدرجة عالية في الجامعة المبحوثة.
( -4جمعة ،وآخرون)2011 ،
دراسة بعنوان" تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق اإلبداع اإلداري دراسة تطبيقية آلراء القيادات

العليا في جامعة ديالى"

هدفت الدراسة إلى اختبار عالقة االرتباط بين القيادة اإلدارية واإلبداع اإلداري ،حيث سعت الدراسة

لمعرفة مدى دور القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق اإلبداع اإلداري في جامعة ديالى ،حيث تم استخدام

المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة كأداة جمع البيانات ،حيث بلغ حجم العينة ()44

استبانة ،وتوصلت الد ارسة إلى وجود عالقة ارتباط وأثر معنويين بين القيادة اإلدارية الناجحة وتحقيق

اإلبداع اإلداري.

( -5المشرقي ،وآخرون)2011 ،
دراسة بعنوان" أثر وجود قيادة إدارية تحويلية ونظم معلومات في عملية اكتساب المعرفة في المصارف
دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في القطاع المصرفي السوري"

يعالج البحث أثر وجود قيادة إدارية تحويلية ونظم معلومات في عملية اكتساب المعرفة في المصارف
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث بلغ حجم العينة

( )130موظف تم اخيارهم بطريقة عشوائية ،حيث توصلت الدراسة إلى:

وجود تأثير للقيادة اإلدارية التحويلية ونظم المعلومات وعملية اكتساب المعرفة في المصارف.
وجود أثر لنظم المعلومات على اختالف أنواعها في حدوث عملية اكتساب المعرفة.
وجود عالقة ارتباط طردية ضعيفة بين كل من القيادة اإلدارية التحويلية وبين عملية اكتساب المعرفة.
( -6داود)2012 ،
دراسة بعنوان" النجاح االستراتيجي للمنظمات وفق أبعاد القيادة التحويلية دراسة استطالعية لعينة من

أفراد الهيئة العامة للضرائب"

هدفت الدراسة إلى القاء الضوء على مفهوم وأبعاد القيادة التحويلية وكيفية تأثيرها على األداء المنظمي

لمنظمات األعمال وبالتالي تحقيق النجاح االستراتيجي.
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استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت االستبانة في جمع البيانات ،حيث بلغ حجم

العينة ( )59استبانة تم استرداد ( )47منها تم توزيعها على العاملين في الهيئة العامة للضرائب.
أظهرت الدراسة النتائج التالية:

هناك فروقات معنوية عالية بين أبعاد القيادة التحويلية ،وهذا يعزز دور القيادة التحويلية في تحقيق األداء
المنظمي.
وجود تأثير للقيادة التحويلية في األداء المنظمي لمنظمات األعمال وهذا يعزز مكانة أنماط القيادة في

المنظمات.

( -7الحمد ،وآخرون)2012 ،
دراسة بعنوان" أثر األنماط القيادية على فاعلية عملية اتخاذ الق اررات دراسة ميدانية في المؤسسة

العامة للضمان االجتماعي األردنية"

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر األنماط القيادية على فاعلية عملية اتخاذ الق اررات في المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات،

حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة ( ،)114توصلت الدراسة إلى أن النمط القيادي األكثر شيوعا في المؤسسة
العامة للضمان االجتماعي نمط القيادة المشارك ،ثم القيادة التوجيهية ،ثم القيادة المساندة ،وأخي ار القيادة

الموجه نحو اإلنجاز.

( -8أحمد ،وآخرون)2012 ،
دراسة بعنوان" األنماط القيادية ودورها في تنمية مهارات العاملين دراسة استطالعية آلراء عينة من

قيادات اإلدارات والعاملين في مديرية شبكة كهرباء نينوى"

يهدف البحث إلى التعرف على واقع األنماط القيادية في مديرية شبكة كهرباء نينوى ودورها في تنمية
مهارات العاملين ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،كما واستخدمت االستبانة كأداة لجمع
البيانات ،حيث بلغ حجم العينة ( )25وتم استرداد ( )18استبانة ،وبعد استخدام األساليب اإلحصائية
توصلت الدراسة لجملة من النتائج من أهمها:
أكدت النتائج على وجود تباين في تأثير األنماط القيادية على تنمية المهارات ،وأن النمط االقناعي كان
له اإلسهام األكبر بتنمية هذه المهارات.

باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباط إحصائية معنوية بين األنماط القيادية وتنمية المهارات للعاملين ،مما

يدل على الدور المهم واالرتباط الوثيق بين نمط القيادة وتنمية مهارات عامليهم.
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( -9الحيالي)2012 ،
دراسة بعنوان" انعكاس المتغيرات الشخصية في اإلدراك الذاتي لألنماط القيادية دراسة تحليلية آلراء
عينة من القيادات اإلدارية في جامعة الموصل"
تلخصت أهداف الدراسة في التساؤل التالي:
هل تسهم المتغيرات الشخصية لدى القيادات اإلدارية في تأثير اإلدراك الذاتي لألنماط القيادية؟
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،من ثم استخدام عدد من الوسائل اإلحصائية لتحليل البيانات التي
تم جمعها بواسطة االستبانة ،حيث بلغ عدد االستبانات ( )35استبانة.
وتم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات من أهمها:
غالبية المدراء كانوا يدركون األنماط التي يستخدمونها في تعاملهم مع اآلخرين.
غالبية القيادات اإلدارية تستخدم دور صورة الذات في التعامل مع األفراد العاملين تحت إشرافها.
( -10الكواز ،وآخرون)2013 ،
دراسة بعنوان" القيادة التحويلية وعالقتها بأسباب التغيير التنظيمي وأشكاله وأساليب تقليله في

االتحادات الرياضية الفرعية في نينوى"
هدف البحث التعرف إلى:

سمات القائد التحويلي لدى رؤساء االتحادات الرياضية ،العالقة بين القيادة التحويلية ومقاومة التغيير
التنظيمي .تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة ،كما وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع

البيانات ،حيث بلغت العينة ( )44عضوا .خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج كان أهمها:
يمتلك رؤساء االتحادات الرياضية الفرعية في نينوى سمات القائد التحويلي بمستوى متوسط.

توجد عالقة معنوية سلبية بين القيادة التحويلية في مداخل التغيير ومقاومة التغيير بسبب العوامل الفردية
والتنظيمية ،في حين ال توجد عالقة بين القيادة التحويلية وأشكال مقاومة التغيير وأساليبها.
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( -11المعاني)2013 ،
دراسة بعنوان" أثر القيادة التحويلية على المواطنة التنظيمية لدى العاملين في الجامعة األردنية :دراسة

ميدانية"

يهدف البحث إلى معرفة القيادة التحويلية في الجامعة األردنية على سلوك المواطنة التنظيمية لدى

العاملين فيها ،شملت الدراسة عينة عشوائية بلغت ( )319موظفا من العاملين في الجامعة األردنية،

حيث اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وبعد التحليل اإلحصائي خلصت الدراسة إلى جملة من

النتائج كان من أهمها:

تبني القيادات اإلدارية في الجامعة األردنية لنمط القيادة التحويلية بدرجة متوسطة ،وشعور المبحوثين

بمستوى عال من المواطنة التنظيمية ،ووجود أثر ذي داللة إحصائية للقيادة التحويلية على مستوى

المواطنة التنظيمية الذي يشعر به المبحوثين.
( -12برباوي)2013 ،

دراسة بعنوان" دور األنماط القيادية والمتغيرات الشخصية لألفراد في التغيير التنظيمي"
هدفت الدراسة إلى إبراز دور النمط القيادي في عملية التغيير التنظيمي ،تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث بلغ حجم العينة ( )60فرد من أفراد الشركة

الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز ،فقد كانت عينة عشوائية بسيطة.
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

توافر األنماط القيادية الثالثة حيث نجد بأنها تمارس القيادة وفق النمط الديموقراطي والبيروقراطي بدرجة
أقل ،في حين أن النمط الحر يمارس بدرجة عالية.
يوجد عالقة ارتباط موجبة بين النمط القيادي الحر والتغيير التنظيمي ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية

سالبة بين األنماط األخرى والتغيير التنظيمي.
( -13مهدي)2014 ،

دراسة بعنوان " دور المهارات القيادية الناجحة في تبني استراتيجية التميز لمنظمات األعمال دراسة

تحليلية في مصرفي الرافدين والرشيد "النجف األشرف""

يستهدف البحث التعرف إلى العالقة بين أبعاد المهارات القيادية (مهارات تحفيز العاملين ،انجاز المهمة،

بناء الثقة بالنفس لدى العاملين ،مهارات العمل الجماعي) واستراتيجية التميز لعينة من مديري المصارف

العراقية (الرافدين والرشيد) ،حيث بلغت عينة البحث ( )40مسؤول ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي،
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واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبعد االستعانة بعدد من المؤشرات اإلحصائية ،خلصت الدراسة

إلى مجموعة من النتائج كان أهمها :أنه الزالت إدارات المصارف المبحوثة تفتقر إلى مقومات التقنية
واإلدارية والمعرفية الضرورية لتطوير مهارات قيادية قادرة على االستجابة لمتطلبات بيئة العمل
المصرفي ،أكدت نتائج التحليل أن متغيرات المهارات القيادية استطاعت أن تحقق أهدافها عن طريق

عوامل التميز.

( -14رشيد ،وآخرون)2014 ،
دراسة بعنوان " سلوكيات المواطنة التنظيمية في ظل نظرية القيادة الخادمة دراسة استطالعية في

عينة من كليات جامعة القادسية"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القيادة الخادمة في تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية في

عينة من كليات جامعة القادسية .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي آلراء عينة من ()287
من رؤساء األقسام وأعضاء الهيئة التدريسية ،كما واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،فقد

خلصت الدراسة إلى أهم النتائج وهي وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة الخادمة

وسلوكيات المواطنة التنظيمية.
( -15الفرجاني)2014 ،

دراسة بعنوان" أثر القيادة التحويلية على إدارة المواهب :دراسة تطبيقية على جامعة بنغازي"
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر أبعاد القيادة التحويلية في الكليات المبحوثة.
التعرف على طبيعة تأثير القيادة التحويلية على إدارة المواهب في الكليات المبحوثة ،استخدمت الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي آلراء عينة طبقية عشوائية بلغ عددها ( )297تم استرجاع منها ( )290استبانة
خلصت الدراسة إلى نتائج ،كان من أهمها:
أن هناك درجة متوسطة من ممارسة رؤساء األقسام للقيادة التحويلية بشكل إجمالي.
وجود تأثير ذو داللة إحصائية للقيادة التحويلية على إدارة المواهب مجتمعة وعلى كل أبعادها منفردة،

وأن ُبعد التحفيز اإللهامي هو أكثر أبعاد القيادة التحويلية تأثي ار على إدارة المواهب وأبعادها.
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)1- (Lawal, Chukwuebuka. 2007
Study Title: “Evaluation of leadership and Organizational
”Performance in Small –Scale industries in Aba stat, Nigeria
هدفت الدراسة إلى معرفة دور القيادة في ضمان أداء تنظيمي ممتاز ومؤكد من خالل الحاجة إلى
التحفيز وبيئة عمل مناسبة والقدرة على التواصل بفاعلية .حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي
واستخدمت االستبانة كأداة جمع المعلومات المطلوبة وتحليلها .حيث توصلت الدراسة إلى أنه من
الضروري أن تتعرف القيادة على حاجات العاملين والعمل على تلبيتها وايجاد أدوات التحفيز والتي من
شأنها أن تعمل على تنمية المهارات وتحسين األداء وتعمل على خلق أنماط قيادية فاعلة من شأنها
تشجيع العاملين والنهوض بهم.
)2- (Sosik, Dinger.2007
Study Title: “Relationship between leadership style and vision
content the moderating role of need for social approval, self”monitoring and need for social power
هدفت الدراسة لفحص العالقة بين القادة ،الصفات الشخصية وأنماط القيادة ومكونات الرؤية.
أخذت عينة الدراسة من ست مصانع و( )183مدير والذين أنهوا ( )14أسبوع دورة في تطوير القيادة
قاموا بكتابة الرؤية .خلصت إلى أن العالقة بين قوة الرؤية ونمط القيادة ومكوناتها إيجابية .وأنها ارتبطت
بالقيادة الكاريزمية وهي األكثر ايجابية مع الرؤية الملهمة ،في حين القيادة الكفؤة هي الكثر إيجابية مع
الرؤية الفعالة وأن التفكير في أن الرؤية عبارة عن عنصر من عناصر القيادة ليس هذا فحسب بل أنها
تستحضر الصور ألشهر الشخصيات الكاريزمية.
)3- (Lavonne, 2007
Study Title: “Leadership and intuition in a large-scale aerospace
”corporation
الهدف من الدراسة قياس صالحية تطبيقات الحدس ودوره في خلق قيادة فاعلة وصنع القرار.
ركزت الدراسة على القادة الذين يدركون ويعرفون أن الحدس هو أحد أدوات القيادة وتطبيقه في عمليات
اتخاذ القرار .الهدف الرئيسي في هذه الدراسة تعريف وتحليل ومعرفة مدى مالئمة وتكامل الحدس على
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القيادة وعملية اتخاذ القرار .استخدمت االستبانة كأداة جمع للمعلومات حيث بلغت عينة الدراسة ()100
وزعت على مدراء المنظمات .خلصت النتائج إلى أن الحدس يمكن جعله مهارة قيادية لكي يمكن
االستفادة منه كمساعد في عملية صنع القرار .وأظهرت البيانات المأخوذة من استبانات المسح أن الغالبية
يؤيدون استخدام الحدس واعتباره محفز قوي في العالم التنافسي للمنظمات .وهكذا ،تم العثور على الحدس
ليكون عنص ار ذا مغزى ومفيد وذا قيمة للقيادة ويمكن استخدامه على نطاق واسع في المؤسسات.
4- )Juras, 2010).
Study Title: “Traits, Skills and Leadership Styles of Managers in
”Croatian Firms
الغرض من هذه الدراسة تحليل التفضيالت للمديرين الكرواتيين بشأن الصفات والمهارات وأساليب القيادة.
استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،استخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات من
( .)207نتائج الدراسة:
أ -وجود الصفات المفترضة والمهارات ،فضال عن تفضيالت أساليب القيادة المناسبة في
األنشطة اإلدارية اليومية.
ب -وجود ترابط بين كل العوامل بغض النظر عن الخصائص الديموغرافية للمديرين.
ت -أهمية الصفات والمهارات وأساليب القيادة موجودة بغض النظر عن الخصائص الديموغرافية.
5- (Satyanarayana & Sarkar, 2012).
Study title: “Leadership Characteristics of Scientists in Indian
Council of Agricultural Research: Readiness to take up the
”Leadership Role
توضح هذه الدراسة التحديات التي يواجهها القادة في محاولة إلعداد منظماتهم إلدارة فاعلة.
 %90من المبحوثين لديهم االستعداد لتولي دور القيادة .استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
وكانت االستبانة هي أداة جمع المعلومات من عينة قوامها ( .)191وتلخصت النتائج في التالي:
أ -ليكون هناك قيادة فاعلة وديناميكية للمنظمة ينبغي أن تكون على درجة رفيعة من السمات
القيادية وتكون على استعداد لتولي القيادة.
ب %90 -من المبحوثين في هذه الدراسة لديهم استعداد معتدل لتولي دور القيادة.

][81

ت -اشار تحليل االنحدار إلى أنه ال توجد داللة للعوامل الشخصية مثل (العمر ،الجنس ،المؤهل
العلمي) على اإلدارة يؤثر على االستعداد لتولي القيادة.
)6- (Li, Tan, et al. 2012
Study Title: “Leadership characteristics and developers’ motivation
”in open source software development
الغرض من الدراسة أن في وجود قادة فاعلين الذين يوجهون ويطورون ويحفزون المطورين هذا
يؤدي إلى ضمان منتج ناجح .باستخدام نظرية مسار الهدف وبناء على القيادة ونظريات التحفيز.
نستطيع استخدام نموذج لفحص العالقة بين نمط قيادة ،قيادات برمجيات المصدر المفتوح وتحفيز
المطورين للمساهمة في تطوير البرمجيات.
يتم التركيز على تحليل القيادة والتحفيز من خالل فهم اآلليات الخفية والتي تجعل التحفيز يؤثر على
القيادة ،من خالل جمع المعلومات من ( )118مطور برمجيات وذلك الختبار الفرضيات.
تشير النتائج إلى أن قادة القيادة التحويلية يرتبط بشكل ايجابي لتحفيز الذاتي للمطورين وقادة نمط
اإلدارة النشطة مرتبط بشكل ايجابي مع المطورين المحفزين خارجيا.
7- (Mutalib, Abdul Ghani, 2013).
Study Title: “Leadership Traits, Leadership Behavior, and Job
Autonomy of Imams in Peninsular Malaysia: A Moderated
”Mediation Analysis
سعت هذه الدراسة لمعرفة التأثير المتكامل مع القدرة المعرفية والشخصية والتدين والخبرات القيادية
الماضية والدافع للقيادة أو الحكم الذاتي والعمل نحو سلوك قيادي .عموما سعا هذا البحث لتحقيق
األهداف التالية:
أ -تقييم ما إذا كانت السمات القيادية لها تأثير مباشر نحو السلوك القيادي من األئمة.
ب -تقييم إمكانية التوسط في نموذج القيادة لألئمة.
ت -تقييم تأثير معتدل من الحكم الذاتي ووظيفته على السمات والسلوك.
اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات على االستبانة ووزعت على ( )357إمام في جميع أنحاء
ماليزيا.
كانت نتيجة الدراسة أن  %40.5هناك تباين في السلوك القيادي عائد لوجود سمات مختلفة.
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جدول رقم ( :)7ملخص الدراسات السابقة
أوالً الدراسات التي تناولت الذكاء االستراتيجي

م

الباحث

السنة

1

العزاوي

2008

2

يوسف

2010

3

العبدلي

2010

4

Kruger

2010

5

قاسم

2011

6

Seitovirta

2011

7

العبيدي وآخرون

2012

8

الكواز وآخرون

2012

9

محمد وآخرون

2012

10

جثير وآخرون

2013

11

شوتري وأخريات

2013

12

العابدي وآخرون

2014

13

أمين

2014

أهم النتائج

كانت أهم النتائج أن الذكاء االستراتيجي يزود اإلدارة العليا بالمعلومات التي

تمكن من صناعة ق اررات فعالة.

الذكاء االستراتيجي ال يمكن العمل به وتنفيذه إذا لم يكن هناك تحليل بيئي
للبيئة الداخلية والخارجية ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
والمالحظ ال وجود للتحليل البيئي في ذهن وأفكار القيادات التنفيذية المسؤولة
عن إدارة المؤسسات الجزائرية الخاصة.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك مواءمة بين أبعاد الذكاء االستراتيجي واالرتجال
التنظيمي .وجد أن كبار السن من المدراء يرتجلون أكثر من صغار السن.

أن الذكاء االستراتيجي لديه دعم مفاهيمي وعملي لتمكينه من العمل كأداة
لإلدارة االستراتيجية مع وظيفة اإلدارة الخاصة بها.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكاء االستراتيجي من خالل عناصرها
الخمسة موضع البحث وعملية اتخاذ القرار لدى مدراء وكالة الغوث.
الذكاء االستراتيجي يساعد في بناء صورة كبيرة من بيئة األعمال.
يعد الذكاء االستراتيجي من أهم األدوات التي تمد صناع القرار بكافة
المعلومات المطلوبة.
أن الذكاء االستراتيجي له تأثير قوي وفعال في تدعيم جودة التدقيق.
الشركة تمتلك الذكاء االستراتيجي في الجوانب التي تتعلق باستقراء المستقبل.
هناك عالقة ارتباط معنوية موجبة بين المعرفة االستراتيجية والذكاء

االستراتيجي.

يوجد عالقة تأثير قوية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز الذكاء
االستراتيجي.
وجود استخدام جيد للذكاء التنظيمي ،وجود عالقة بين الذكاء االستراتيجي
والذكاء التنظيمي.
أنه مازال الطالب الجامعي في الجزائر ال يملك فك ار مقاوالتيا ألن ينتج مستقبال
بتميز رغم أن هناك نسبة من الذكاء االستراتيجي ،توجيه الذكاء االستراتيجي
الوجهة الصحيحة بتبني سياسات استثمارية حقيقية.

ضرورة اعتماد إدارة الشركة المبحوثة على مؤشرات الذكاء االستراتيجي وخفة
حركة مواردها وعمليتاها وهياكلها بما يضمن تحقيق السيادة االستراتيجية.
وجود عالقة معنوية طردية قوية بين الذكاء االستراتيجي والتصنيع األخضر،

اتفاق غالبية المبحوثين على أن الذكاء االستراتيجي لمديري المصانع المبحوثة
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يحقق إمكانية التفوق على ق اررات المنافسين ،وقدرة على الحكم على الفرص
فيما إذا كانت ذات قيمة عالية.
ثانيا :دراسات تناولت القيادة
الباحث

السنة

14

العازمي

2006

15

Lawal

2007

16

Sosik

2007

17

Lavonne

2007

18

عبد الرحيم

2009

19

Juras

2010

20

خلف

2010

21

الرقب

2010

22

أبو شعبان
وآخرون

2010

أهم النتائج
وجود عالقة طردية بين امتالك القيادات اإلدارية لسمات وخصائص القائد

التحويلي وامتالك مرؤوسيها لمهارات وقدرات إبداعية.

توصلت الدراسة إلى أنه من الضروري أن تتعرف القيادة على حاجات العاملين
والعمل على تلبيتها وايجاد أدوات التحفيز والتي من شأنها أن تعمل على تنمية
المهارات وتحسين األداء وتعمل على خلق أنماط قيادية فاعلة من شأنها
تشجيع العاملين والنهوض بهم.
خلصت إلى أن العالقة بين قوة الرؤية ونمط القيادة ومكوناتها إيجابية .وأنها

ارتبطت بالقيادة الكاريزمية وهي األكثر ايجابية مع الرؤية الملهمة ،في حين
القيادة الكفؤة هي الكثر إيجابية مع الرؤية الفعالة وأن التفكير في أن الرؤية

عبارة عن عنصر من عناصر القيادة ليس هذا فحسب بل أنها تستحضر
الصور ألشهر الشخصيات الكاريزمية.
إلى أن الحدس ويمكن جعله مهارة قيادية لكي يمكن االستفادة منه كمساعد

في عملية صنع القرار .وأظهرت البيانات المأخوذة من استبانات المسح أن

الغالبية يؤيدون استخدام الحدس واعتباره محفز قوي في العالم التنافسي
للمنظمات.

وهكذا ،تم العثور على الحدس ليكون عنص ار ذا مغزى ومفيد وذا قيمة للقيادة
ويمكن استخدامه على نطاق واسع في المؤسسات.

أن النمط القيادي السائد لدى وكالة الغوث هو النمط الديموقراطي ،حيث وجد
أن هناك عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة بين النمط القيادي الديموقراطي وتهيئة
البيئة اإلبداعية للعاملين.
وجود الصفات المفترضة والمهارات ،فضال عن تفضيالت أساليب القيادة
المناسبة في األنشطة اإلدارية اليومية.
توافر ممارسة للقيادة التحويلية من قبل القيادات األكاديمية في الجامعة
اإلسالمية بغزة.

وجود عالقة إيجابية بين القيادة التحويلية بأبعادها وتمكين العاملين في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
أظهرت هذه الدراسة أن درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري مدارس
مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة.
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وخلصت الدراسة إلى أن األنماط القيادية هي متغيرات مهمة في تفسير
23

صالح

2011

24

عثمان

2011

25

جمعة وآخرون

2011

26

المشرقي وآخرون

2011

27

الباز

2011

28

Satyanarayana

2012

29

داود

2012

30

Li

2012

31

الحمد وآخرون

2012

32

الحيالي

2012

33

Mutalib

2013

34

اسليم

2013

35

الكواز وآخرون

2013

وتوضيح التغير في التحفيز ولكن بنسب متوازنة هناك ضعف االهتمام بالقيادة
التعسفية.
وتوصلت الدراسة إلى أن هذه السمات محققة لدى العمداء ورؤساء األقسام
بدرجة عالية في الجامعة المبحوثة.
وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط وأثر معنويين بين القيادة اإلدارية
الناجحة وتحقيق اإلبداع اإلداري.
وجود تأثير للقيادة اإلدارية التحويلية ونظم المعلومات وعملية اكتساب المعرفة
في المصارف.
تؤثر كل من المعوقات (االجتماعية ،واإلدارية ،والشخصية ،والقانونية،

والمادية) تأث اًر مباش اًر ذو داللة إحصائية على ممارسة الموظفات في مكتب
غزة اإلقليمي لوكالة الغوث (األونروا) للدور القيادي.

ليكون هناك قيادة فاعلة وديناميكية للمنظمة ينبغي أن تكون على درجة رفيعة

من السمات القيادية وتكون على استعداد لتولي القيادة.
وجود تأثير للقيادة التحويلية في األداء المنظمي لمنظمات األعمال وهذا يعزز
مكانة أنماط القيادة في المنظمات.
تشير النتائج إلى أن قادة القيادة التحويلية يرتبط بشكل ايجابي لتحفيز الذاتي
للمطورين وقادة نمط االدارة النشطة مرتبط بشكل ايجابي مع المطورين
المحفزين خارجيا.
توصلت الدراسة إلى أن النمط القيادي األكثر شيوعا في المؤسسة العامة

للضمان االجتماعي نمط القيادة المشارك ،ثم القيادة التوجيهية ،ثم القيادة

المساندة ،وأخي ار القيادة الموجه نحو اإلنجاز.
غالبية القيادات اإلدارية تستخدم دور صورة الذات في التعامل مع اإلفراد
العاملين تحت إشرافها.
كانت نتيجة الدراسة أن  %40.5هناك تباين في السلوك القيادي عائد لوجود
سمات مختلفة.
توجد عالقة ارتباطية طردية بين النمط الديموقراطي والرضا الوظيفي ،وعالقة
ارتباطية عكسية بين النمط التراسلي والرضا الوظيفي ،بينما ال توجد عالقة

ارتباطية بين النمط األوتوقراطي والرضا الوظيفي.
يمتلك رؤساء االتحادات الرياضية الفرعية في نينوى سمات القائد التحويلي

بمستوى متوسط.

توجد عالقة معنوية سلبية بين القيادة التحويلية في مداخل التغيير ومقاومة

التغيير بسبب العوامل الفردية والتنظيمية ،في حين ال توجد عالقة بين القيادة
التحويلية وأشكال مقاومة التغيير وأساليبها.
][85

تبني القيادات اإلدارية في الجامعة األردنية لنمط القيادة التحويلية بدرجة

36

المعاني

2013

37

أبو الخير

2013

38

برباوي

2013

39

البواب

2014

40

مهدي

2014

41

رشيد وآخرون

2014

42

الفرجاني

2014

43

الشاعر

2015

متوسطة ،وشعور المبحوثين بمستوى عال من المواطنة التنظيمية ،ووجود أثر
ذي داللة إحصائية للقيادة التحويلية على مستوى المواطنة التنظيمية الذي

يشعر به المبحوثين.

توجد عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بين النمط الديموقراطي
واإلبداع اإلداري ،وعالقة طردية ضعيفة بين النمط التراسلي واإلبداع اإلداري،
وال توجد عالقة بين النمط األوتوقراطي واإلبداع اإلداري.
توافر األنماط القيادية الثالثة حيث نجد بأنها تمارس القيادة وفق النمط
الديموقراطي والبيروقراطي بدرجة أقل ،في حين أن النمط الحر يمارس بدرجة

عالية .يوجد عالقة ارتباط موجبة بين النمط القيادي الحر والتغيير التنظيمي،

ووجود عالقة ذات داللة إحصائية سالبة بين األنماط األخرى والتغيير
التنظيمي.
أن القيادة اإلدارية في المنظمة المبحوثة تدرك مدى أهمية القيادة التحويلية

وتطبقها بكافة جوانبها وأبعادها ،وأن أداء القيادة اإلدارية قوي وفقا ألبعاد
القيادة التحويلية.

أنه الزالت إدارات المصارف المبحوثة تفتقر إلى مقومات التقنية واإلدارية
والمعرفية الضرورية لتطوير مهارات قيادية قادرة على االستجابة لمتطلبات
بيئة العمل المصرفي ،أكدت نتائج التحليل أن متغيرات المهارات القيادية
استطاعت أن تحقق أهدافها عن طريق عوامل التميز.
وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة الخادمة وسلوكيات
المواطنة التنظيمية.
وجود تأثير ذو داللة إحصائية للقيادة التحويلية على إدارة المواهب مجتمعة
وعلى كل أبعادها منفردة ،وأن ُبعد التحفيز اإللهامي هو أكثر أبعاد القيادة
التحويلية تأثي ار على إدارة المواهب وأبعادها.
وجود عالقة ارتباطية قوية موجبة بين مستوى فاعلية القيادة لدى قادة منظمات

المجتمع المدني العاملة في مجال الشباب بمحافظات غزة من وجهة نظر

العاملين فيها ،واستجابتهم لمستوى الذكاء االنفعالي لديهم.

أظهرت الدراسات السابقة اهتماماً واضحاً بمتغيري البحث الحالي ودورهما في مساعدة منظمات األعمال
على استقراء المستقبل لتطوير استراتيجيتها في األمد البعيد ،باإلضافة إلى اعتماد طرقا جديدة للتعلم

واكتساب المعرفة لتصميم وابتكار حلوال ذكية غير نمطية للمشكالت المستعصية ،وهذا يفتح المجال
للعمل على تدريب وتطوير قدرات العاملين للوصول ألنماط قيادية متميزة قادرة على تحقيق األهداف
][86

المرجوة بكل كفاءة وفاعلية ،فيالحظ الباحث أن غالبية الدراسات واألبحاث السابقة قد ربطت بين مفهوم
الذكاء االستراتيجي والعديد من المفاهيم األخرى لتوضيح دور أو أثر أو عالقة الذكاء االستراتيجي بتلك

المفاهيم الخرى ،وهذا يعزز ويؤكد ما توصل له البحث الحالي فيما عدا دراسة (محمد ،وآخرون)2012 ،
والتي هدفت إلى دور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في تعزيز الذكاء االستراتيجي ،ودراسة (الكواز،

وآخرون )2012 ،والتي هدفت إلى اسهام المعرفة االستراتيجية في تعزيز الذكاء االستراتيجي ،وعن أبعاد

الذكاء االستراتيجي فيرى الباحث أن هذا البحث يتفق بشكل كلي مع دراسة كل من( :العبيدي ،وآخرون،
( ،)2012العزاوي ،)2008 ،في االعتماد على نموذج Michel Maccobyباإلضافة إلى إضافة بُعد

وبعد اإلبداع ،أما باقي الدراسات السابقة فقد اعتمدت على نماذج أخرى .وبالنظر إلى المجتمع
الحدس ُ
الذي طبق عليه البحث الحالي وهو القيادات اإلدارية العليا ،فيرى الباحث أن ذلك يتفق مع عدد من
الدراسات واأل بحاث السابقة ويرجع ذلك ألنهم األقدر على التعامل مع الق اررات االستراتيجية واألنسب

لموضوع الذكاء االستراتيجي ،فيما عدا دراسة كال من( :العابدي( ،)2014 ،العبيدي ،وآخرون،)2012 ،
حيث طبقت على المستويات الوظيفية الثالث ،بينما دراسة (الشوتري )2013 ،جاء مجتمع الد ارسة على

الطالب في الجامعة .ودراسة (قاسم ،)2011 ،ودراسة العبدلي( )2010استهدفت اإلدارة الوسطى.

أما بالنسبة للدراسات التي تناولت القيادة فقد تنوعت منها من تناول السمات القيادية مثل دراسة كل من:
(مهدي،)Mutalib, et al, 2013( ،)Li, et al, 2012( ،)Juras, 2010( ،)2014 ،

(( ،)Satyanarayana, et al, 2012عثمان( ،)2011 ،أبو شعبان ،وآخرون)2010 ،أما باقي
الدراسات فقد تناولت القيادة بأنماطها المختلفة.

طبق البحث الحالي على الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،أما باقي الدراسات فقد طبقت على مؤسسات

مختلفة متعددة الثقافات محلياً وعربياً وأجنبياً.

أما بالنسبة للدراسات التي ربطت بين الذكاء االستراتيجي والقيادة ،فيعد هذا البحث أول من يربط بشكل
عملي بين الذكاء االستراتيجي والقيادة وهذا يعزز ما تم ذكره في اإلطار النظري ،باإلضافة إلى بعض
الدراسات التي ربطت بين بعض أبعاد الذكاء االستراتيجي والقيادة كما في دراسة ()Sosik، 2007

ربطت بين الرؤية والقيادة ،ودراسات ربطت بين التحفيز والقيادة كما في دراسة كل من (Li, et al

( ،)2012,البواب ،)2014 ،ودراسة ( )Lavonne, 2007التي ربطت بين الحدس والقيادة .ودراسة
كل من( :جمعة ،وآخرون( ،)2011 ،خلف( ،)2010 ،أبو الخير.)2013 ،
ما يميز البحث الحالي:

تميز البحث الحالي عن الدراسات واألبحاث السابقة بأنه يربط بين الذكاء االستراتيجي كمفهوم جديد
وبين القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وهو ما لم

يتحقق في الدراسات السابقة.
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يتناول هذا الفصل الهدف األساسي من هذا البحث وهو توضيح " أثر الذكاء االستراتيجي على القيادة
من وجهة نظر القيادة اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة "حيث أن الذكاء االستراتيجي
بأبعاده متغير مستقل ،والقيادة متغير تابع ،ويستعرض هذا الفصل المنهجية المتبعة واجراءات البحث

والتي تعد أساسا ،يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي للبحث ،ومن خالل التحليل االحصائي الذي
يقود إلى استخالص النتائج التي من شأنها تحقيق أهداف هذا البحث .حيث أن المنهجية هي نسق من

اإلجراءات التي يعتمد عليها البحث العلمي ،لما تتمتع به من مرونة ،رغم ظهور بعض األخطاء.

المنهج العلمي يلزم الباحث بالدقة ،وحياده النسبي الموضوعي بعيدا عن رأيه الشخصي وهذا يجعل الرأي
قابل للنقد والنقاش مهما كانت درجة الثقة فيه وقد اعتمد الباحث في استعراض اإلجراءات المنهجية على

عدد من الخط وات أهمها :منهج البحث ،ومجتمع البحث ،وأدوات البحث ،ومحاور البحث ،وصدق أداة
البحث وصالحيتها وثباتها ،وأساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة في البحث.
اعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي كونه أكثر المناهج استخداماً في دراسة الظواهر

االجتماعية اإلنسانية حيث يعتمد على وصف الحقائق الثابتة ودراستها وتحليلها والخروج منها بنتائج
محددة لتقديم الحلول المناسبة للمشكلة موضوع البحث وألنه يناسب الظاهرة موضوع البحث وذلك

للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول وصف وتقييم " أثر الذكاء االستراتيجي على القيادة من

وجهة نظر القيادة اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة " وقد تم االستعانة بمصدرين
أساسيين لجمع البيانات هما:
 -1المصادر الثانوية:

حيث تم إعداد اإلطار النظري للبحث من خالل الكتب ،والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة

بموضوع البحث ،والدوريات ،والمقاالت ،والتقارير ،واألبحاث المنشورة ،وأطروحات الماجستير
والدكتوراه ذات العالقة كما استعان الباحث بالتقارير والنشرات ذات العالقة بموضوع البحث،

كما استعان الباحث بشبكة اإلنترنت والنسخ اإللكترونية الموجودة على صفحاتها.

 -2المصادر األولية:

تم جمع البيانات الميدانية بواسطة استبانة أعدت خصيصا لغرض الحصول على المعلومات.

وذلك بعد االطالع على مجموعة من االستبانات التي أعدت من قبل مجموعة من الباحثين فيما

يخص الذكاء االستراتيجي تم االستعانة باستبانة كل من:

(قاسم( ،)2011،جثير ،وآخرون( ،)2013،أمين )2014 ،ومن ثم تم صياغة الفقرات الخاصة
بكل بعد من أبعاد الذكاء االستراتيجي من خالل إضافة بعض التعديالت البسيطة على بعض

الفقرات من دمج أو إعادة صياغة أو إضافة بعض الفقرات ،كما تم أيضا االستعانة باستبانة
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(المغربي )2015،من أجل إضافة بعض الفقرات الخاصة ببعد اإلبداع أما بالنسبة للمتغير التابع
القيادة فقد تم االستعانة باستبانة كل من:

(العازمي( ،)2006،صالح( ،)2011،عبد الرحيم( ،)2009،الباز )2011،وتم أيضا إدخال
بعض التعديالت البسيطة على بعض فقراتها

تمثل مجتمع البحث بأعضاء مجالس الجامعات العاملة بقطاع غزة (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية،

جامعة األقصى) حيث تم اختيار هذه الجامعات لعدة أسباب منها:
 -1مضى على إنشائها أكثر من  20عام.

 -2تمتلك الخبرة الكافية في مجال تحديد االستراتيجيات العلمية والعملية.
 -3من أكبر الجامعات بقطاع غزة.

 -4تم استثناء جامعة القدس المفتوحة ألن قيادتها اإلدارية العليا غير موجودة بقطاع غزة وتعذر
الوصول إليها.

لهذا اقتصر مجتمع البحث على أعضاء مجالس الجامعات (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة

األقصى) والذي بلغ عددهم ( )64عضواً ،منهم ( )22عضواً يشكلون مجلس جامعة األقصى ،و()22
عضواً يشكلون مجلس الجامعة اإلسالمية ،و( )20عضواً يشكلون مجلس جامعة األزهر ،ولجمع بيانات
هذا البحث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع أعضاء مجالس الجامعات الفلسطينية الثالثة

المذكورة سابقا ،وعليه تم توزيع ( )64استبانة على جميع أعضاء مجالس الجامعات الثالثة ،وبعد االنتهاء
من عملية جمع البيانات واسترداد االستبانات التي تم توزيعها تم استرداد ( )59استبانة صالحة للتحليل،
موزعة على النحو التالي:

( )20استبانة من الجامعة اإلسالمية ،و( )21استبانة من جامعة األقصى ،و( )18استبانة من جامعة
األزهر من أصل ( )64استبانة موزعة ،وبذلك تكون نسبة االستبانات المستردة من اجمالي االستبانات

الموزعة ( )%92.18وتعتبر هذه النسبة ممتازة وممثلة لمجتمع البحث ،ويمكن االعتماد عليها في
استكمال إجراءات البحث والجدول رقم ( )8أدناه يوضح توزيع االستبانات ونسب االسترداد من كل

جامعة من الجامعات الثالثة.
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جدول رقم ( )8يوضح توزيع االستبانات ونسب االسترداد على
أعضاء مجالس الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

الجامعة

عدد االستبانات الموزعة

عدد االستبانات المستردة

نسبة االسترداد

األزهر

20

18

%90

اإلسالمية

22

20

%90.90

األقصى

22

21

%95.45

المجموع

64

59

%92.18

المصدر :شؤون الموظفين في الجامعات الفلسطينية مجتمع البحث.
قام الباحث بإعداد االستبانة لدراسة " أثر الذكاء االستراتيجي على القيادة من وجهة نظر القيادة اإلدارية
العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة " حيث اعتمد الباحث على عدة مراحل لبناء االستبانة وهي

كما يلي:

 -1مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث واالستفادة منها في بناء االستبانة وصياغة
فقراتها.

 -2تم اعداد نسخة أولية لالستبانة من أجل تقييمها وعرضها على المشرف وأخذ رأيه حول صالحية
االستبانة لهذا البحث.

 -3تم استعراض االستبانة وفقراتها في نقاش مع المشرف حول مالئمة فقرات االستبانة ومتغيراتها
لقياس ما وضعت لقياسه ،وقدرتها على التعبير عن مضمون البحث.

 -4تم عمل التعديالت التي أبداها المشرف.

 -5تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وعرضها على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص
والخبرة والكفاءة ،الملحق رقم ( )2يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

 -6بعد استعراض آراء المحكمين وعمل التعديالت المطلوبة لتستقر االستبانة في صورتها النهائية
كما في الملحق رقم (.)1

استناداً إلى ما تم ذكره سابقاً فإن أداة البحث االستبانة ،تم إعدادها باالستعانة بآراء ووجهات نظر ثلة
من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة ،حيث أنها مكونة من ثالثة أقسام رئيسية ،يشمل
القسم األول :على المتغيرات الشخصية ألفراد مجتمع البحث وتمثلت في (الجنس ،والعمر ،سنوات

الخبرة ،ومكان العمل ،والمسمى الوظيفي) .والقسم الثاني :المتغير المستقل للبحث (الذكاء االستراتيجي)
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ويتكون هذا القسم من ( )54فقرة موزعة على سبعة أبعاد ،والقسم الثالث :المتغير التابع للبحث (القيادة)
ويتكون من ( )24فقرة ،والجدول رقم ( )9يوضح ذلك.

جدول رقم ( )9توزيع فقرات أداة البحث على المحاور واألبعاد المكونة لها
المحور

المتغير المستقل

الذكاء االستراتيجي

البعد

عدد الفقرات

االستشراف

8

الرؤية

8

تفكير النظم

7

التحفيز

8

الشراكة

7

الحدس

8

اإلبداع

8

المتغير التابع القيادة

24

مجموع الفقرات

78

تم استخدام تدريج خماسي وفق مقياس ليكرت ( )Likart Scaleلتصحيح أداة البحث ،بحيث تعرض

فقرات االستبانة على مجتمع البحث ومقابل كل فقرة خمسة إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها وتعطى

فيه اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة اإلجابة على الفقرة والجدول رقم ( )10يوضح األوزان الرقمية لكل
إجابة من إجابات مقياس ليكرت الخماسي الذي تم تطبيقه على مجتمع البحث.
جدول رقم ( :)10األوزان الرقمية لفقرات البحث وفق مقياس ليكرت الخماسي.
االستجابة
الدرجة

موافق بدرجة
قليلة جدا

قليلة

متوسطة

كبيرة

1

2

3

4

كبيرة جداً
5

حيث يتضح من الجدول السابق أعاله بأن الفقرة التي تكون درجة االستجابة كبيرة جدا تأخذ رقم  5وهكذا

على باقي الجدول ،ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل بعد وكل محور ضمن أداة

البحث ،تم االعتماد على قيمة المتوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي والجدول رقم ( )11أدناه يوضح
مستويات درجة االستجابة باالعتماد على خمس مستويات.
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جدول رقم ( )11فئات مقياس ليكرت الخماسي والنسب المئوية
المتوسط المرجح لمقياس

النسبة المئوية المقابلة

درجة الموافقة

من 1.8 – 1

من %36- %20

قليلة جداً

أكبر من 2.6 – 1.8

أكبر من %52 – %36

قليلة

أكبر من 3.4 - 2.6

أكبر من %68 – %52

متوسطة

أكبر من 4.2 – 3.4

أكبر من %84 – %68

كبيرة

أكبر من 5- 4.2

أكبر من %100 – %84

كبيرة جداً

ليكرت الخماسي

يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األول االختبارات
المعلمية ( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات الالمعلمية (،)Non Parametric Tests
ويشترط الستخدام االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات المراد إجراء االختبارات اإلحصائية
عليها ،بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع
الطبيعي للبيانات ،ولكن ذلك يكون فقط في حال العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن ( )30مفردة،
بينما العينات التي يزيد حجمها عن ( )30مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقاً لما
تقره نظرية النهاية المركزية (ربيع،2007،ص ،)111كما توصل ( Geoff Norman (2010إلى
إمكانية استخدام االختبارات المعلمية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة
كبي اًر أو صغي اًر ،وبغض النظر عن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،وفي هذا البحث سيتم استخدام
االختبارات المعلمية وفقاً للسببين السابق ذكرهم دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.

اعتمد هذا البحث بشكل أساس على استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( Statistical
 )Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة وتحليل البيانات التي تم الحصول
عليها من خالل أداة البحث (االستبانة) ،وفيما يلي أهم األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية التي
تم استخدامها في معالجة بيانات هذا البحث:
 -1معامل ارتباط سبيرمان براون ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 -2معامل ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
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 -3الوسط الحسابي ( )Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات البحث على
الفقرات واألبعاد والمحاور الرئيسية لالستبانة.

 -4االنحراف المعياري ( :)Standard Deviationللتعرف إلى مدى انحراف استجابات مفردات
البحث لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي ،إلى جانب المحاور الرئيسة ،فكلما اقتربت

قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.

 -5اختبار ( )One Sample T-testالختبار متوسطات اإلجابات على فقرات وأبعاد ومحاور
االستبانة حول القيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة المتوسطة.

 -6معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس العالقة بين متغيرات
البحث واختبار فرضياته.

 -7اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way Analysis of Variance -ANOVAلمعرفة
ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات،

استخدم للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.

 -8اختبار( )Tفي حالة عينتين () )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناك

فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات ،استخدم للفروق التي تعزى للمتغير
الذي يشتمل على مجموعتين.

 -1صدق أداة البحث (االستبانة):

صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين (الصدق الظاهري).

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة في مجال اإلدارة

ومجاالت أخرى وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)2وقد تمت االستجابة آلراء المحكمين وتم عمل ما

يلزم من حذف واضافة وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة.

صدق المقياس:

حسب نتائج اختبار التوزيع الطبيعي كلمنجروف سمرنوف ( )K-Sتبين أن البيانات تتبع التوزيع

الطبيعي وعليه تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس كل من االتساق الداخلي والصدق البنائي
وكانت النتائج كما يلي:

صدق االتساق الداخلي (:)Internal Validity

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد أو المحور الذي

تنتمي إليه هذه الفقرة ،وقد تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت

االرتباط بين الدرجة الكلية لالستبانة والمحاور واألبعاد الفرعية.
][94

وقد تم توضيح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور وأبعاد البحث:
المحور األول :الذكاء االستراتيجي

أ -االستشراف

للبعد،
يوضح جدول رقم ( )12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ُبعد االستشراف والدرجة الكلية ُ
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05وبذلك يعتبر
البعد صادًقا لما وضع لقياسه.
ُ
جدول رقم ( :)12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد االستشراف والدرجة الكلية للبعد
معامل

البعد

رقم

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().sig

0.706

**0.000

0.644

**0.000

3

 ٍ
بشكل جيد لتحقيق أهدافها.
تعمل إدارة الجامعة على استثمار الفرص السوقية

0.724

**0.000

4

تتابع إدارة الجامعة التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية عند عملية اتخاذ الق اررات.

0.787

**0.000

5

تتوقع إدارة الجامعة توقيت إحداث التغييرات في المسار االستراتيجي للجامعة.

0.777

**0.000

6

تمتلك إدارة الجامعة اإلرادة والقدرة على المبادرة في ضوء التصورات الجديدة.

0.643

**0.000

0.804

**0.000

0.787

**0.000

الفقرة

الفقرة
1
2

االستشراف

7
8

تستقرئ إدارة الجامعة المستقبل عند تطوير استراتيجياتها في األمد البعيد.
تستفيد إدارة الجامعة من الخبرات الشخصية واإلمكانات الذاتية في التعاطي مع
األحداث المستقبلية.

أعتقد أن الق اررات المتخذة في الجامعة تقوم على استقراء تحليلي دقيق للمستقبل وما
يحتويه من تغييرات وتعقيدات.
تؤمن إدارة الجامعة بأهمية استقراء المستقبل في تحقيق التميز والريادة في األجل
الطويل.

(*) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α≤ 0.01

ب .الرؤية
للبعد ،والذي
يوضح جدول رقم ( )13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ُبعد الرؤية والدرجة الكلية ُ
البعد
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05وبذلك يعتبر ُ

صادًقا لما وضع لقياسه.

][95

جدول رقم ( :)13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الرؤية والدرجة الكلية للبعد
معامل

البعد

رقم

بيرسون

الفقرة

الفقرة

القيمة االحتمالية

لالرتباط

().sig

الرؤية

1

تمتلك إدارة الجامعة رؤية ذات أبعاد شمولية تحدد من خاللها اتجاه األعمال.

0.757

**0.000

2

تستخدم إدارة الجامعة رؤيتها في توحيد جهود العاملين باتجاه أهداف الجامعة.

0.765

**0.000

3

تنسجم ق اررات الجامعة مع رؤيتها االستراتيجية.

0.746

**0.000

4

تحول إدارة الجامعة الرؤية إلى واقع ممكن التطبيق ضمن رسالة الجامعة وأهدافها.

0.684

**0.000

0.734

**0.000

0.754

**0.000

0654

**0.000

0.697

**0.000

5
6
7
8

تعمل إدارة الجامعة على إقناع العاملين في الجامعة وتحفزهم على اإليمان برؤيتها
االستراتيجية.
تعكس الرؤية بوضوح الصورة الذهنية المثالية التي تسعى الجامعة للحصول عليها.
تستفيد إدارة الجامعة من تجارب الجامعات المحلية والعربية والدولية في تحديد التوجه
المستقبلي للجامعة.
تعمل إدارة الجام عة على مشاركة جميع الموظفين في تطوير الرؤية االستراتيجية.

(*) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ).)α≤ 0.05

(**) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ).)α≤ 0.01

ج .تفكير النظم
للبعد،
يوضح جدول رقم ( )14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ُبعد تفكير النظم والدرجة الكلية ُ
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05وبذلك يعتبر
البعد صادًقا لما وضع لقياسه.
ُ

جدول رقم ( :)14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد تفكير النظم والدرجة الكلية للبعد
معامل

البعد

رقم

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().sig

0.833

**0.000

0.846

**0.000

3

تقوم إدارة الجامعة بالنظر إلى العناصر المكونة ألي مشكلة كرزمة واحدة بدالً من تحليلها
كأجز  ٍاء منفصلة.

0.715

**0.000

4

جديدة للتعلم واكتساب المعرفة بغرض التكامل االستراتيجي.
تعتمد إدارة الجامعة طرقاً
ً

0.730

**0.000

5

أتصور الجامعة كنظام مترابط ومتناسق األجزاء.

0.810

**0.000

6

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على النظر للمشكالت من زوايا مختلفة.

0.791

**0.000

7

جاهدة على تصميم وابتكار حلوالً ذكية غير نمطية للمشكالت المستعصية.
تعمل إدارة الجامعة
ً

0.737

**0.000

الفقرة

الفقرة
1
2

تقوم إدارة الجامعة بدراسة األفكار الجديدة مجتمعة بدالً من دراستها منفصلة لتتلمس قيمتها في

األمد البعيد.

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على دمج العناصر المختلفة لغرض تحليلها وفهم الكيفية التي تتفاعل
بموجبها.

تفكير النظم

(*) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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د .التحفيز
للبعد ،والذي
يوضح جدول رقم ( )15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ُبعد التحفيز والدرجة الكلية ُ
البعد
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05وبذلك يعتبر ُ

صادًقا لما وضع لقياسه.

جدول رقم ( :)15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد التحفيز والدرجة الكلية للبعد
معامل

البعد

رقم

القيمة

التحفيز

بيرسون

االحتمالية

1

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على دفع العاملين لتنفيذ رؤيتها وتصوراتها االستراتيجية.

0.465

**0.000

2

تعمل إدارة الجامعة على إثارة التنافس بين العاملين لتقديم المزيد من اإلنجازات.

0.744

**0.000

3

تمتلك إدارة الجامعة نظام جيد للحوافز يعمل على تحسين األداء.

0.842

**0.000

4

تشجع إدارة الجامعة العاملين على العمل كفر  ٍ
يق واحد.

0.803

**0.000

5

تعمل إدارة الجامعة على توفير مناخ صحي مالئم يساعد العاملين على زيادة انجازاتهم.

0.865

**0.000

6

تحث إدارة الجامعة العاملين على المشاركة في اتخاذ الق اررات وتحمل المسؤولية.

0.721

**0.000

7

تولي إدارة الجامعة أهمية كبيرة للتقليل من شعور موظفي الجامعة باالغتراب التنظيمي.

0.842

**0.000

8

تخفف إدارة الجامعة من الحالة النفسية الناجمة عن الفشل في اإلنجاز.

0.818

**0.000

الفقرة

الفقرة

(*) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

().sig

لالرتباط

(**) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

ه .الشراكة
للبعد ،والذي
يوضح جدول رقم ( )16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ُبعد الشراكة والدرجة الكلية ُ
البعد
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05وبذلك يعتبر ُ

صادًقا لما وضع لقياسه.

جدول رقم ( :)16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الشراكة والدرجة الكلية للبعد

البعد

رقم

معامل

القيمة

الشراكة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().sig

1

ترى إدارة الجامعة في الشراكة أسلوباً جيداً يفيد الجامعة في تحقيق رؤيتها وأهدافها.

0.727

**0.000

2

تزداد فعالية القرار عندما ينتج من منظمات متحالفة.

0.587

**0.000

3

تسعى إدارة الجامعة إلقامة تحالفات استراتيجية مع الجامعات المنافسة محلياً واقليمياً.

0.820

**0.000

0.870

**0.000

0.752

**0.000

0.822

**0.000

0.739

**0.000

الفقرة

الفقرة

4
5
6
7

تعتقد إدارة الجامعة إن إقامة تحالفات استراتيجية مع الجامعات األخرى يتيح لها االستفادة من
تجاربها وخبراتها.
تؤمن إدارة الجامعة بأن أسلوب الشراكة يوفر للجامعة إطا اًر تعاوني ًا للتشارك في الموارد النادرة.
تؤمن إدارة الجامعة بأن أسلوب الشراكة يمنح الجامعة قدرة أكبر على مواجهة الظروف التنافسية
المعقدة.
تعتقد إدارة الجامعة بأن أسلوب الشراكة قد يساهم في تطوير قدرات وخبرات العاملين.

(*) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )**( .)α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .)α ≤ 0.01
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و .الحدس
للبعد ،والذي
يوضح جدول رقم ( )17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ُبعد الحدس والدرجة الكلية ُ
البعد صادًقا
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05وبذلك يعتبر ُ

لما وضع لقياسه.

جدول رقم ( :)17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الحدس والدرجة الكلية للبعد
معامل

البعد

رقم

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().sig

0.645

**0.000

0.596

**0.000

3

تتوفر لدى إدارة الجامعة القدرة على توقع مشكالت العمل قبل حدوثها.

0.845

**0.000

4

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على االستجابة السريعة للحاالت الطارئة.

0.796

**0.000

5

تؤمن إدارة الجامعة بأهمية االنفتاح على البيئة الخارجية.

0.648

**0.000

0.816

**0.000

7

تحاول إدارة الجامعة اعتماد طرق وأساليب غير تقليدية في اتخاذ القرار.

0.767

**0.000

8

تسعى إدارة الجامعة إلى تدريب وصقل مهارات العاملين وطرق تفكيرهم على الحدس واالكتشاف.

0.702

**0.000

الفقرة

الفقرة

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على ربط األفكار ومزجها واستنباط أفكا اًر جديدة.

1

تعتمد إدارة الجامعة في صناعة الق اررات على الخبرات المتراكمة إلى جانب التحليل الدقيق للمعلومات

2

المتاحة.

الحدس

تتقبل إدارة الجامعة األفكار والمقترحات الجديدة والمبتكرة حتى لو تعارضت مع األفكار السائدة في

6

الجامعة.

(*) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )**( .)α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

ي .اإلبداع
للبعد ،والذي
يوضح جدول رقم ( )18معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ُبعد اإلبداع والدرجة الكلية ُ
البعد صادًقا
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05وبذلك يعتبر ُ
لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( :)18معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد اإلبداع والدرجة الكلية للبعد
البعد

رقم

معامل

القيمة

اإلبداع

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().sig

1

تشجع إدارة الجامعة العاملين على تجربة األفكار الجديدة دون الخوف من الفشل في اإلنجاز.

0.778

**0.000

2

تسعى إدارة الجامعة لمعرفة أوجه القصور والضعف فيما تقوم به من أعمال.

0.692

**0.000

3

تقوم إدارة الجامعة بتبني األفكار والمقترحات اإلبداعية المقدمة من العاملين حتى لو كانت مكلفة مالياً.

0.734

**0.000

4

تتسم أنظمة وقواعد واجراءات العمل في الجامعة بالبساطة والوضوح والبعد عن الروتين والتعقيد.

0.646

**0.000

5

تعمل إدارة الجامعة على مكافأة أصحاب األفكار والمقترحات اإلبداعية.

0.766

**0.000

6

تقوم إدارة الجامعة بتغيير مواقفها عندما تقتنع بعدم صحتها.

0.817

**0.000

7

 ٍ
بصدر رحب.
تقبل إدارة الجامعة االنتقادات الموجهة من اآلخرين

0.812

**0.000

8

تعمل إدارة الجامعة على معالجة المشكالت التي يعاني منها العاملون.

0.750

**0.000

الفقرة

الفقرة

(*) االرتباط دال احصائي ًا عند مستوى داللة ( )**( .)α ≤ 0.05االرتباط دال احصائي ًا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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المحور الثاني :القيادة
يوضح جدول رقم ( )19معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور القيادة والدرجة الكلية

للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05وبذلك
يعتبر المحور صادًقا لما وضع لقياسه.

جدول رقم ( :)19معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور القيادة والدرجة الكلية للمحور

المحور

معامل

رقم

القيمة

بيرسون

االحتمالية

1

تحرص إدارة الجامعة على أن يسير العمل وفق التعليمات والقواعد.

0.559

**0.000

2

تهتم إدارة الجامعة بمشاعر وأحاسيس العاملين في الجامعة.

0.744

**0.000

3

تشرك إدارة الجامعة العاملين في تخطيط األعمال.

0.678

**0.000

0.621

**0.000

5

تترك إدارة الجامعة للعاملين حرية اختيار بعض األعمال التي تتناسب مع رغباتهم.

0.771

**0.000

6

تدرك إدارة الجامعة مدى الحاجة للتغير نحو األفضل.

0.613

**0.000

7

تسمح إدارة الجامعة بقدر كبير من المخاطرة المحسوبة في اتخاذ الق اررات.

0.742

**0.000

8

تهتم إدارة الجامعة بالتعرف إلى ميول العاملين ورغباتهم واتجاهاتهم.

0.766

**0.000

9

تؤمن إدارة الجامعة بأهمية مشاركة العاملين في عملية التغيير.

0.824

**0.000

10
11

جاهدة على غرس االحماس وااللتزام والثقة لدى العالمين.
تعمل إدارة الجامعة
ً

0.888

**0.000

تراعي إدارة الجامعة الفروق الفردية بين العاملين.

0.806

**0.000

12

تشجع إدارة الجامعة العاملين على حل المشكالت بطرق مبتكرة.

0.809

**0.000

13

تتوفر لدى إدارة الجامعة القدرة على تمييز طاقات وامكانات العاملين.

0.821

**0.000

14

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على معالجة الظروف الطارئة.

0.686

**0.000

15

تؤمن إدارة الجامعة بأن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح.

0.713

**0.000

16

تحرص إدارة الجامعة على توظيف قدرات العاملين باتجاه رؤية الجامعة وأهدافها.

0.747

**0.000

17

تتوفر لدى إدارة الجامعة نظرة مسبقة لنتائج األعمال ومستقبل الجامعة.

0.782

**0.000

18

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على تحليل المعلومات من خالل التغذية العكسية.

0.608

**0.000

19

جاهدة على توجيه الجهود نحو تجاوز السلبيات ودراستها بدقة.
تعمل إدارة الجامعة
ً

0.799

**0.000

20

تحرص إدارة الجامعة على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين.

0.831

**0.000

21

تعمل إدارة الجامعة على توفير فرص التدريب للعاملين ومتابعة نتائجه.

0.731

**0.000

22

تعمل إدارة الجامعة على توضيح القيم والمعتقدات للعاملين في الجامعة.

0.578

**0.000

23

تؤمن إدارة الجامعة بأهمية ربط المكافآت المناسبة باألداء المتميز في العمل.

0.751

**0.000

24

تراعي إدارة الجامعة العدالة في التعامل مع العاملين.

0.798

**0.000

الفقرة

الفقرة

4

لالرتباط

تعطي إدارة الجامعة الفرصة للعاملين لالعتماد على قدراتهم في حل المشكالت التي تواجههم
في العمل.

القيادة

(*) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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().sig

الصدق البنائي (:)Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول
إليها ،ويبين مدي ارتباط كل محور وبعد من محاور وأبعاد البحث بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
ويبين جدول رقم ( )20أن جميع معامالت االرتباط في جميع محاور وأبعاد االستبانة دالة إحصائًيا عند

مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك يعتبر جميع محاور وأبعاد االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

جدول رقم ( :)20معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكلية لالستبانة والمحاور واألبعاد الفرعية
المحور

المحور األول

*

**0.000

البعد

عدد الفقرات

االستشراف

8

0.650

الرؤية

8

0.515

**0.000

تفكير النظم

7

0.633

**0.000

التحفيز

8

0.528

**0.000

الشراكة

7

0.329

**0.011

الحدس

8

0.715

**0.000

اإلبداع

8

0.674

**0.000

54

0.759

**0.000

24

0.803

**0.000

أبعاد المحور األول ككل (الذكاء االستراتيجي)
المحور الثاني

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

القيادة

لالرتباط

().sig

االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  ** .)α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

 -2ثبات االستبانة ()Reliability
يقصد بالثبات هنا بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عليها من خالل تطبيق أداة البحث على مجتمع
البحث ،بمعنى أن النتائج التي يتم الحصول عليها من خالل تحليل بيانات أداة البحث يجب أال تتأثر

بالعوامل التي تعود إلى أخطاء الصدفة ،أي أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها

أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،ويقدم برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ()SPSS
العديد من طرق حساب ثبات أداة البحث ،وفي هذا البحث اعتمد الباحث على الطرق التالية في حساب

الثبات:
 -1طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
يتم في هذه الطريقة تجزئة فقرات االختبار إلى )األس ا ا اائلة ذات األرقام الفردية ،واألس ا ا اائلة ذات األرقام
الزوجية) ،ثم يتم حس اااب معامل االرتباط بين درجات األس اائلة الفردية ودرجات األس اائلة الزوجية وبعد

ذلك يتم تصااحيح معامل االرتباط بمعادلة ساابيرمان – براون  :Spearman-Brownمعامل االرتباط
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المعدل =

2r
1+r

حيث  rمعامل االرتباط بين درجات األسا ا ا ا ا ا اائلة الفردية ودرجات األسا ا ا ا ا ا اائلة الزوجية

(أبو هاشم حسن ،)6 :2006 ،وقد بين جدول رقم ( )21أن هناك معامل ثبات

جدول رقم ( :)21ثبات أداة البحث باستخدام طريقة التجزئة النصفية
المحور

المحور األول

0.756

البعد

عدد الفقرات

االستشراف

8

0.650

الرؤية

8

0.515

0.764

تفكير النظم

7

0.633

0.801

التحفيز

8

0.528

0.808

الشراكة

7

0.329

0.388

الحدس

8

0.715

0.830

اإلبداع

8

0.674

0.840

54

0.759

0.742

24

0.803

0.877

أبعاد المحور األول ككل (الذكاء االستراتيجي)
المحور الثاني

معامل بيرسون

معامل بيرسون لالرتباط

القيادة

لالرتباط

المعدل

 -2طريقة معامل ألفاكرونباخ Cronbach's Alpha Coefficient

تعتمد هذه الطريقة على االتساق في إجابات األفراد على فقرات المقياس ،وعندما يكون المقياس متجانساً
فإن كل فقرة فيه تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسها المقياس ،ويتم حساب معامالت الثبات بطريقة

االتساق الداخلي باستخدام طريقة ألفاكرونباخ (محمد حسن ،)516 :2011 ،والجدول رقم ( )22أدناه

يوضح نتائج حساب معامل ألفاكرونباخ لقياس الثبات.

جدول رقم ( :)22ثبات أداة البحث باستخدام طريقة ألفاكرونباخ

المحور

المحور األول

البعد

عدد الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

الصدق الذاتي*

االستشراف

8

0.928

0.963

الرؤية

8

0.927

0.962

تفكير النظم

7

0.924

0.961

التحفيز

8

0.924

0.961

الشراكة

7

0.946

0.972

الحدس

8

0.923

0.961

اإلبداع

8

0.922

0.960

54

0.928

0.963

24

0.920

0.959

أبعاد المحور األول ككل (الذكاء االستراتيجي)
المحور الثاني

القيادة

*الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفاكرونباخ.
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في هذا الفصل يستعرض الباحث تحليل البيانات واختبار فرضيات البحث ،وذلك من خالل اإلجابة على
استعرض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،كما وتم
أسئلة البحث ،و ا

وصف مجتمع البحث حسب البيانات الشخصية التي تم قياسها ألفراد المجتمع ،وكذلك تم إجراء

المعالجات اإل حصائية للبيانات المتجمعة من استبانة البحث والمتعلقة بفقرات البحث وأبعاده ومحاوره،

فقد تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSفي تحليل البيانات للتوصل لنتائج

حسب الفروض ،وقد استخدم الباحث عددا من المعادالت اإلحصائية وهي معامل االرتباط بيرسون،

والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار ( )Tللفروق بين متوسطين وتحليل التباين

األحادي (.)One Way ANOVA

أوال :الوصف االحصائي لمجتمع البحث وفق البيانات الشخصية

الوصف اإلحصائي للمتغيرات الشخصية المتعلقة بمجتمع البحث.
يوضح الجدول رقم ( )23وصفا للبيانات الشخصية المتعلقة بمجتمع البحث ألعضاء مجالس

الجامعات الفلسطينية ب قطاع غزة ،والذين شاركوا بتعبئة استبانة البحث المقدمة لهم من قبل الباحث،
حيث يالحظ أن نسبة الذكور تبلغ ( )%93.2بواقع  55ذكر مقابل  4إناث بنسبة ( ،)6.8ويعود سبب

ذلك إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني حيث يتم االعتماد في أغلب الوظائف على الذكور أكثر من اإلناث
ال سيما الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .ويالحظ أن نسبة رؤساء الجامعات المبحوثة تبلغ (،)%3.4
ونائب رئيس تبلغ ( ،)%10.2ومساعد رئيس ( )%6.8وتبلغ نسبة العمداء ( )%79.7وترجع هذه

النسب أنه ال يكون للجامعة إال رئيس واحد ولكن هناك تفاوت بين الجامعات المبحوثة في أعداد النواب

والمساعدين والعمداء وهذا يعود لطبيعة هيكلية كل جامعة وعدد كلياتها .وتفاوت سنوات الخبرة في

الجامعات المبحوثة ونالحظ أن سنوات الخبرة لغالبية أعضاء مجالس الجامعات المبحوثة تزيد عن 10
سنوات ونسبة قليلة جدا ممن هم دون ذلك ،وهذا يعزى إلى تمرس أعضاء مجالس الجامعات وامتالكهم
سنوات خبرة كبيرة في العمل ،أما بالنسبة للفئة العمرية ألعضاء مجالس الجامعات نجد أن غالبيتهم تزيد

أعمارهم عن  40سنة ونسبة قليلة جداً ممن هم دون ذلك ،هذا بوجه عام .أما على نحو خاص يالحظ

أن عدد اإلناث في مجالس اإلدارة في الجامعات المختلفة ،كان أنثى واحدة في جامعة االزهر وأنثى في

جامعة األقصى ،وأنثيين في الجامعة اإلسالمية ،وهذا يدل أن الجامعات تعتمد بشكل كبير على الذكور
خصوصا في اإلدارة العليا للجامعات.

وفيما يتعلق بالمسميات الوظيفية ألعضاء مجالس الجامعات اتضح أن غالبية أعضاء مجالس الجامعات
الثالثة كانوا عمداء كليات بنسبة ( )%75في الجامعة اإلسالمية )%94.5( ،في جامعة األزهر،

( )%71.4في جامعة األقصى ،ويليهم على الترتيب نواب رئيس الجامعة بنسبة ( )%15في الجامعة
اإلسالمية ،وبنسبة ( )%5.5في جامعة األزهر ،أما في جامعة األقصى كانت النسبة لمساعد لرئيس
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الجامعة وبنسبة ( .)%14.3وهذا مرتبط بهيكلية كل جامعة وعدد كلياتها وعدد النواب والمساعدين في
كل جامعة.

أما بالنسبة لسنوات الخبرة ،نالحظ أن سنوات الخبرة لغالبية أعضاء مجالس الجامعات الثالثة تزيد عن

 10سنوات ونسبة قليلة جداً ممن هم دون ذلك ،حيث نجد أن ( )%60من أعضاء مجلس الجامعة
اإلسالمية تتراوح سنوات خبرتهم ما بين  10إلى أقل من  20سنة ،و( )%35تزيد سنوات خبرتهم عن

ذلك ،بينما في جامعة االزهر ( )%50تتراوح سنوات خبرتهم ما بين  10إلى أقل من  20سنة،
و( )%38.9تزيد سنوات خبرتهم عن ذلك ،وفي جامعة األقصى ( )%47.6تتراوح سنوات خبرتهم ما

بين  10إلى أقل من  20سنة ،و( )%28.6تزيد سنوات خبرتهم عن  20سنة .ويعزى ذلك إلى أنه

للوصول إلى المناصب العليا في الجامعة البد أن يكون األكاديمي يحمل رتبة علمية عالية ،باإلضافة
إلى شغله للعدد من المناصب اإلدارية في الجامعة وهذا يتطلب سنوات طويلة من الخدمة حتى يصبح

األكاديمي عميد أو مساعد رئيس أو نائب رئيس أو رئيس جامعة وهذا يتضح جليا من خالل تلك النسب

في الجامعات المبحوثة.

أما بالنسبة للفئة العمرية ألعضاء مجالس الجامعات نجد أن غالبيتهم تزيد أعمارهم عن  40سنة ونسبة

قليلة جداً ممن هم دون ذلك ،حيث نجد أن ( )%50من أعضاء مجلس الجامعة اإلسالمية تزيد أعمارهم

عن  40سنة ،بينما في جامعة االزهر ( )%55.6من أعضاء مجلس الجامعة تزيد أعمارهم عن 50

سنة ،وفي جامعة األقصى معظم أعضاء مجلس الجامعة تزيد أعمارهم عن  50سنة .وهذا يدل على أن

معظم اإلدارة العليا تكون من كبار السن وليس من فئة الشباب وهذا دليل أن األكاديميين الذين يتقلدون

مناصب عليا يجب أن يكون لهم رصيد في العمل األكاديمي وخبرات متراكمة في العمل اإلداري وهذا
يفسر كبر السن في الجامعات المبحوثة.

جدول ( :)23الوصف اإلحصائي للمتغيرات الشخصية المتعلقة بأفراد مجتمع البحث بالتفصيل
الجامعة

المتغير

الجامعة اإلسالمية

الجنس

العدد

النسبة
المئوية %

جامعة األزهر
العدد

النسبة
المئوية %

جامعة األقصى
العدد

النسبة
المئوية %

المجموع
العدد

النسبة
المئوية %

ذكر

18

%90

17

%94.4

20

%95.2

55

%93.2

أنثى

2

%10

1

%5.6

1

%4.8

4

%6.8

المجموع

20

100

18

100

21

100

59

100

المسمى الوظيفي
رئيس جامعة

1

%5

0

0

1

%4.8

3

%3.4

نائب رئيس

3

%15

1

%5.5

2

%9.5

6

%10.2

مساعد رئيس

1

%5

0

0

3

%14.3

4

%6.7

عميد

15

%75

17

%94.5

15

%71.4

47

%79.7
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المجموع

20

100

100

18

21

100

59

100

سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

0

0

2

%11.1

2

%9.5

4

%6.8

من  5ألقل من 10

1

%5

0

0

3

%14.3

4

%6.8

من  10ألقل من 20

12

%60

9

%50

10

%47.6

31

%52.5

 20سنة فأكثر

7

%35

7

%38.9

6

28.6

20

%33.9

المجموع

20

100

18

100

21

100

59

100

العمر

من  30ألقل من 40

0

0

4

%22.2

1

%4.8

5

%8.5

من  40ألقل من 50

10

%50

4

%22.2

10

%47.6

24

%40.7

من  50سنة فأكثر

10

%50

10

%55.6

10

%47.6

30

%50.8

المجموع

20

100

18

100

21

100

59

100

ثانيا :نتائج تحليل محاور البحث وأبعاده.
 -1تحليل النتائج المرتبطة بالمحور األول " الذكاء االستراتيجي ".

أ -النتائج المتعلقة بالبعد األول " االستشراف ".

البعد األول "االستشراف" الذي يعتبر ُبعد من
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات ُ
أبعاد "الذكاء االستراتيجي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة
للبعد ،كما تم استخدام االختبار المعلمي (اختبار  Tلعينة واحدة) لمعرفة ما إذا كانت درجة
الكلية ُ
االستجابة قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  3أم ال ،فإذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من

مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة تكون آراء مجتمع البحث تقترب من القيمة المتوسطة
وهي ( ،(3واذا كانت ) Sig. (P-valueأقل من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة يمكن
تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص عن القيمة المتوسطة ،من خالل إشارة قيمة االختبار

فإذا كانت اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن القيمة المتوسطة ( )3والعكس
صحيح .والجدول رقم ( )24يوضح نتائج التحليل.
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جدول رقم ( )24نتائج التحليل المتعلقة بالبعد األول "االستشراف"
رقم الفقرة

تسا ا ا ا ا ااتقرئ إدارة الجامعة المسا ا ا ا ا ااتقبل عند
تطوير استراتيجياتها في األمد البعيد.

الترتيب

1

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي%

اختبار
""T

القيمة
االحتمالية
sig

مستوى
الموافقة

4.00

0.616

%80

12.472

**0.000

كبيرة

4

تسا ا ا ا ا ا ااتفي ا ااد إدارة الج ا ااامع ا ااة من الخبرات
2

الشا ا ا ا ا ا ااخص ا ا ا ا ا ا ايااة واإلمكااانااات الااذاتيااة في

كبيرة
4.08

0.677

%81.6

12.309

**0.000

2

التعاطي مع األحداث المستقبلية.
3

تعمل إدارة الجامعة على استثمار الفرص
 ٍ
بشكل جيد لتحقيق أهدافها.
السوقية

3.68

0.706

%73.6

7.380

**0.000

تتابع إدارة الجامعة التغيرات الحاص ا ا ا ا ا االة
4

في البيئ ااة الخ ااارجي ااة عن ااد عملي ااة اتخ اااذ

كبيرة
6
كبيرة

4.05

0.797

%81

10.127

**0.000

3

الق اررات.
تتوقع إدارة الجا ا ااامعا ا ااة توقيا ا اات إحا ا ااداث
5

التغييرات في المسا ا ا ا ا ا ا ااار االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي

كبيرة
3.66

0.863

%73.2

5.882

**0.000

7

للجامعة.
6

تمتلااك إدارة الجااامعااة اإلرادة والقاادرة على
المبادرة في ضوء التصورات الجديدة.

3.90

0.736

%78

9.379

**0.000

أعتقااد أن الق اررات المتخااذة في الجااامعااة
7

تقوم على اساتقراء تحليلي دقيق للمساتقبل

كبيرة
5
كبيرة

3.66

0.902

%73.2

5.627

**0.000

7

وما يحتويه من تغييرات وتعقيدات.
تؤمن إدارة الج ااامع ااة ب ااأهمي ااة اسا ا ا ا ا ا ااتقراء
8

المس ا ا ا ا ااتقبل في تحقيق التميز والريادة في

كبيرة
4.10

0.712

%82

11.888

**0.000

1

األجل الطويل.

المتوسط العام
الدرجة الكلية للبُعد

3.89

0.555

%77.8

12.347

**0.000

كبيرة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح )*( .االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )**( .)α ≤ 0.05االرتباط دال
إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)24أن الفقرة التي تنص على " تؤمن إدارة الجامعة بأهمية استقراء

المستقبل في تحقيق التميز والريادة في األجل الطويل" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط

الحسابي التي بلغت ( 4.10من  ،)5وبوزن نسبي ( ،)%82ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة

على هذه الفقرة من قبل أفراد مجتمع البحث ،ويعزى ذلك إلى إيمان مجالس الجامعات العميق بضرورة
استقراء المستقبل وذلك من أجل االلمام الشامل بجميع المتغيرات البيئية ووضع خطط مستقبلية شاملة.
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ويتفق البحث في هذه النتيجة مع دراسة قاسم ( )2011ودراسة الكواز وآخرون ( )2012والتي أظهرت

درجة مرتفعة أيضاً حول هذه الفقرة بمتوسط حسابي ( )4.05ووزن نسبي ( ،)81%ويعزي الباحث سبب
البعد من نتيجة .أما
االتفاق إلى أهمية االستشراف كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي بداللة ما حققه هذا ُ
البعد نجد الفقرة رقم ( )5والفقرة رقم ( )7التي
في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات ُ
تنصان على " تتوقع إدارة الجامعة توقيت إحداث التغييرات في المسار االستراتيجي للجامعة" ،و "

أعتقد أن الق اررات المتخذة في الجامعة تقوم على استقراء تحليلي دقيق للمستقبل وما يحتويه من

تغييرات وتعقيدات" بوسط حسابي ( 3.66من  )5ووزن نسبي ( )%73.2وتشير هذه القيمة لوجود درجة
مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة وذلك من وجهة نظر أفراد مجتمع البحث.

يالحظ من خالل الجدول السابق أيضاً أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن

القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط ألفراد المجتمع أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك إلى أن متوسط اإلجابة

البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية عند مستوى
على كل فقرة من فقرات ُ
( ،)0.05ويعني ذلك أن موقف أفراد مجتمع البحث تجاه ُبعد "االستشراف" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

للبعد ككل قد بلغ ( 3.89من  )5بانحراف معياري
وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام ُ
( )0.555ووزن نسبي ( ،)77.8%ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات ُبعد "
البعد في تعزيز دور
االستشراف " من قبل أفراد مجتمع البحث.يعزى ذلك لألهمية الكبيرة التي يمثلها هذا ُ
البعد القائد بالمعلومات المهمة المطلوبة التي
القائد ومنحة صفات غير متوفرة فيمن سواه حيث يزود هذا ُ

تساعد القيادة العليا على استقراء المستقبل واتخاذ الق اررات المطلوبة ،وتتفق نتيجة البحث من حيث درجة
الموافقة المرتفعة من قبل المبحوثين مع دراسة  ٍ
كل من :العبدلي ( ،)2010قاسم ( ،)2011الكواز
وآخرون ( ،)2012شوتري وأخريات ( ،)2013العابدي وآخرون ( .)2014ويعزى ذلك إلى أهمية هذا

البعد في توظيف الذكاء االستراتيجي لقادة المنظمات في اعتماد التوقع في إدارة التغييرات البيئية بأسلوب
ُ
هادئ ومنظم وتوفير طاقة استقرائية تمكن القادة من تطوير استراتيجيات موجهة من أجل تحقيق األهداف

االستراتيجية للمنظمة.

ب -النتائج المتعلقة بالبعد الثاني " الرؤية ".

البعد الثاني "الرؤية" الذي يعتبر ُبعد من أبعاد
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات ُ
"الذكاء االستراتيجي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية

للبعد ،كما تم استخدام االختبار المعلمي (اختبار  Tلعينة واحدة) لمعرفة ما إذا كانت درجة االستجابة
ُ
قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  3أم ال ،فإذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة
( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة تكون آراء مجتمع البحث تقترب من القيمة المتوسطة وهي ( ،(3واذا
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كانت ) Sig. (P-valueأقل من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا

كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص عن القيمة المتوسطة ،من خالل إشارة قيمة االختبار فإذا كانت
اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن القيمة المتوسطة ( )3والعكس صحيح.
والجدول رقم ( )25يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )25نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الثاني "الرؤية"

رقم الفقرة

2

3

4

الترتيب

1

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي%

اختبار
""T

القيمة
االحتمالية
sig

مستوى
الموافقة

4.12

0.721

%82.4

11.914

**0.000

كبيرة

1

3.93

0.666

%78.6

10.751

**0.000

كبيرة

4

3.93

0.828

%78.6

8.652

**0.000

كبيرة

4

3.92

0.749

%78.4

9.381

**0.000

كبيرة

5

المتوسط
الحسابي

الفقرات

تمتل ا ااك إدارة الج ا ااامع ا ااة رؤي ا ااة ذات أبع ا اااد
شمولية تحدد من خاللها اتجاه األعمال.
تسا ا ا ا ا ا ااتخدم إدارة الجامعة رؤيتها في توحيد
جهود العاملين باتجاه أهداف الجامعة.
تنسا ا ا ا ا ا ااجم ق اررات الج ا ا ااامع ا ا ااة مع رؤيته ا ا ااا
االستراتيجية.
تحول إدارة الجامعة الرؤية إلى واقع ممكن
التطبيق ضمن رسالة الجامعة وأهدافها.
تعمل إدارة الجامعة على إقناع العاملين في

5

الجا ااامعا ااة وتحفزهم على اإليما ااان برؤيتها ااا

3.75

0.863

%75

6.638

**0.000

كبيرة

6

االستراتيجية.
تعكس الرؤية بوض ا ا ا ا ا ااوح الص ا ا ا ا ا ااورة الذهنية
6

المثالية التي تس ا ا ا ا ا ااعى الجامعة للحص ا ا ا ا ا ااول

3.98

0.731

%79.6

10.331

**0.000

كبيرة

3

عليها.
تسا ااتفيد إدارة الجامعة من تجارب الجامعات
7

المحلية والعربية والدولية في تحديد التوجه

4.03

0.787

%80.6

10.090

**0.000

كبيرة

2

المستقبلي للجامعة.
8

تعمل إدارة الجامعة على مشا ا ا ا ا ا اااركة جميع
الموظفين في تطوير الرؤية االستراتيجية.
المتوسط العام
الدرجة الكلية للبُعد

3.27

1.064

%65.4

1.958

**0.055

متوسط
ة

3.87

0.578

%77.4

11.508

**0.000

كبيرة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح )*( .االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05
دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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7

(**) االرتباط

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)25أن الفقرة التي تنص على" تمتلك إدارة الجامعة رؤية ذات أبعاد

شمولية تحدد من خاللها اتجاه األعمال" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي

بلغت ( 4.12من  ،)5وبوزن نسبي ( ،)%82.4ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه

الفقرة من قبل أفراد مجتمع البحث ،يعزى ذلك إلى الدور البارز الذي تلعبه الرؤية في مجابهة التحديات
والعمل على التكيف مع البيئة المحيطة ،ويتفق البحث في هذه النتيجة مع دراسة قاسم ( )2011والتي

أظهرت درجة مرتفعة أيضاً حول هذه الفقرة بمتوسط حسابي ( )4.26ووزن نسبي ( ،)85.2%ويعزي

البعد من
الباحث سبب االتفاق إلى أهمية الرؤية كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي بداللة ما حققه هذا ُ
البعد نجد الفقرة التي تنص على "
نتيجة .أما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات ُ

تعمل إدارة الجامعة على مشاركة جميع الموظفين في تطوير الرؤية االستراتيجية" بوسط حسابي

( 3.27من  )5ووزن نسبي ( )%65.4وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه
الفقرة وذلك من وجهة نظر أفراد مجتمع البحث .ويعزى ذلك إلى عدم بذل الجهد الكافي من قبل مجالس

الجامعات في اشراك الموظفين في تطوير رؤية الجامعة .ويالحظ من خالل الجدول رقم ( )26أن قيمة
اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط ألفراد
المجتمع أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد
البعد يزيد عن القيمة ()3
عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك إلى أن متوسط اإلجابة على كل فقرة من فقرات ُ
زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05ويعني ذلك أن موقف أفراد مجتمع البحث
للبعد ككل
تجاه ُبعد "الرؤية" يتجه نحو الموقف اإليجابي .وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام ُ
قد بلغ ( 3.87من  )5بانحراف معياري ( )0.578ووزن نسبي ( ،)77.4%ويشير ذلك لوجود درجة

مرتفعة من الموافقة على فقرات ُبعد " الرؤية " من قبل أفراد مجتمع البحث ،جاءت هذه النتيجة لتنسجم
مع أهمية وضرورة وجودة رؤية في الجامعات المبحوثة وهنا نتحدث عن رؤية استراتيجية التي تمكن

القيادة العليا في الجامعة من توحيد كل الجهود باتجاه تحقيق األهداف المنشودة .وتتفق نتيجة البحث
من حيث درجة الموافقة المرتفعة من قبل المبحوثين مع دراسة  ٍ
كل من :قاسم ( ،)2011الكواز وآخرون

البعد كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي
( ،)2012العابدي وآخرون ( .)2014يعزى ذلك إلى أهمية هذا ُ
في تمكين قادة المنظمات من صياغة التوقعات حول مدى نجاح منظماتهم في تحقيق أهدافها

االستراتيجية .وتختلف نتيجة البحث مع كل من :ودراسة شوتري وأخريات ( ،)2013حيث كان الوزن

النسبي ( )%64وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة ،يعزى هذا لعدم تبني مفهوم الرؤية
بشكل واضح لدى المنظمة المبحوثة.

ت -النتائج المتعلقة بالبعد الثالث " تفكير النظم ".

البعد الثالث "تفكير النظم" الذي يعتبر ُبعد من
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات ُ
أبعاد "الذكاء االستراتيجي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة
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للبعد ،كما تم استخدام االختبار المعلمي (اختبار  Tلعينة واحدة) لمعرفة ما إذا كانت درجة
الكلية ُ
االستجابة قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  3أم ال ،فإذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من

مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة تكون آراء مجتمع البحث تقترب من القيمة المتوسطة
وهي ( ،(3واذا كانت ) Sig. (P-valueأقل من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة يمكن
تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص عن القيمة المتوسطة ،من خالل إشارة قيمة االختبار

فإذا كانت اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن القيمة المتوسطة ( )3والعكس
صحيح .والجدول رقم ( )26يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )26نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الثالث "تفكير النظم"

رقم الفقرة

الفقرات

الوزن
النسبي%

الترتيب

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

اختبار
""T

القيمة
االحتمالية
sig

مستوى
الموافقة

تقوم إدارة الجامعة بد ارس ا ا ا ا ا ااة األفكار الجديدة
1

مجتمعة بدالً من د ارس ا ا ااتها منفص ا ا االة لتتلمس

3.39

0.788

%67.8

3.799

**0.000

متوسطة

6

قيمتها في األمد البعيد.

تمتلا ا ااك إدارة الجا ا ااامعا ا ااة القا ا اادرة على دمج
2

العن اااصا ا ا ا ا ا اار المختلف ااة لغرض تحليله ااا وفهم

3.61

0.766

%72.2

6.118

**0.000

كبيرة

4

الكيفية التي تتفاعل بموجبها.
تقوم إدارة الجااامعااة بااالنظر إلى العناااصا ا ا ا ا ا اار
3

4

المكونة ألي مش ا ا ا ا ااكلة كرزمة واحدة بدالً من
تحليلها كأجز  ٍاء منفصلة.
ادة للتعلم
تعتما ااد إدارة الجا ااامعا ااة طرق ا ااً جا ااديا ا ً
واكتسا ا ا ا ا ا ا ا ا اااب المعرف ا ا ااة بغرض التك ا ا ااام ا ا اال

3.39

3.75

1.000

0.801

%67.8

2.993

%75

7.154

**0.004

**0.000

متوسطة

كبيرة

6

3

االستراتيجي.
5

6

7

أتص ا ا ا ا ااور الجامعة كنظام مترابط ومتناس ا ا ا ا ااق
األجزاء.
تمتل ا ااك إدارة الج ا ااامع ا ااة الق ا اادرة على النظر
للمشكالت من زوايا مختلفة.
ادة على تصا ا ا ا ا ا ااميم
تعماال إدارة الجااامعااة جاااها ً
وابتكار حلوالً ذكية غير نمطية للمش ا ا ا ا ا ااكالت

3.88

0.911

%77.6

7.429

**0.000

كبيرة

1

3.81

0.819

%76.2

7.626

**0.000

كبيرة

2

3.58

0.914

%71.6

4.845

**0.000

كبيرة

المستعصية.

المتوسط العام
الدرجة الكلية للبُعد

3.63

0.666

%72.6

7.256

**0.000

كبيرة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح )*( .االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )**(.)α ≤ 0.05االرتباط
دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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5

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)26أن الفقرة التي تنص على" أتصور الجامعة كنظام مترابط ومتناسق

األجزاء" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت ( 3.88من  ،)5وبوزن
نسبي ( ،)%77.6ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد مجتمع

البحث ،يعزى ذلك إليمان أعضاء مجالس الجامعات المبحوثة ألهمية أن تكون الجامعات عبارة عن
نظم مترابطة ومتماسكة األجزاء ،ويتفق البحث في هذه النتيجة مع دراسة قاسم ( )2011والتي أظهرت

درجة مرتفعة أيضاً حول هذه الفقرة بمتوسط حسابي ( )4.16ووزن نسبي ( )83.2%داللة على أهمية
وجود الترابط والتناسق في المنظمة المبحوثة .أما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي

البعد نجد الفقرة رقم ( )1والفقرة رقم ( )3والتان تنصان على " تقوم إدارة الجامعة بدراسة األفكار
لفقرات ُ
الجديدة مجتمعة بدالً من دراستها منفصلة لتتلمس قيمتها في األمد البعيد" " تقوم إدارة الجامعة بالنظر
إلى العناصر المكونة ألي مشكلة كرزمة واحدة بدالً من تحليلها كأجز ٍاء منفصلة" بوسط حسابي (3.39
من  )5ووزن نسبي ( )%67.8وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة

وذلك من وجهة نظر أفراد مجتمع البحث .يعزى ذلك إلى وجود قصور في مجالس الجامعات في التعامل

مع األفكار الجديدة من جهة والمشاكل التي تواجه الجامعات من جهة أخرى ،ويختلف البحث في هذه

النتيجة مع دراسة الكواز وآخرون ( )2012والتي أظهرت درجة مرتفعة حول هذه الفقرة بمتوسط حسابي

( )4.17ووزن نسبي ( ،)72.1%يعزى ذلك إلى مدى االهتمام الواضح ببعد تفكير النظم كأحد أبعاد
البعد من نتيجة .ويالحظ من خالل الجدول رقم ( )26أيضاً أن
الذكاء االستراتيجي بداللة ما حققه هذا ُ
قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط
ألفراد المجتمع أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات

البعد يزيد عن القيمة
تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك إلى أن متوسط اإلجابة على كل فقرة من فقرات ُ
( )3زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05ويعني ذلك أن موقف أفراد مجتمع البحث
للبعد
تجاه ُبعد "تفكير النظم" يتجه نحو الموقف اإليجابي .وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام ُ
ككل قد بلغ ( 3.63من  )5بانحراف معياري ( )0.666ووزن نسبي ( ،)72.6%ويشير ذلك لوجود

درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات ُبعد " تفكير النظم " من قبل أفراد مجتمع البحث وهذا يفسر مدى
اهتمام الجامعات المبحوثة بتفكير النظم لما له من أثر في اعتماد طرق جديدة للتعلم واكتساب المعرفة
بغرض التكامل االستراتيجي .وتتفق نتيجة البحث من حيث درجة الموافقة المرتفعة من قبل المبحوثين
مع دراسة  ٍ
كل من :قاسم ( ،)2011الكواز وآخرون ( ،)2012العابدي وآخرون ( ،)2014يعزى ذلك

البعد كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي ولما له من دور فعال في تعزيز دور الذكاء
إلى أهمية هذا ُ
االستراتيجي في المنظمات بوصفه مدخال متقدما للتفكير االستراتيجي والفكر النقدي .وتختلف نتيجة
البحث مع كل من :ودراسة شوتري وأخريات ( ،)2013حيث كان الوزن النسبي ( )%63وتشير هذه
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القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة ،يعزى هذا لوجود ضعف في تبني مفهوم تفكير النظم بشكل
جيد وواضح لدى المنظمة المبحوثة.

ث -النتائج المتعلقة بالبعد الرابع " التحفيز ".
البعد الرابع "التحفيز" الذي يعتبر ُبعد من أبعاد
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات ُ
"الذكاء االستراتيجي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية

للبعد ،كما تم استخدام االختبار المعلمي (اختبار  Tلعينة واحدة) لمعرفة ما إذا كانت درجة االستجابة
ُ
قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  3أم ال ،فإذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة

( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة تكون آراء مجتمع البحث تقترب من القيمة المتوسطة وهي ( ،(3واذا
كانت ) Sig. (P-valueأقل من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا

كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص عن القيمة المتوسطة ،من خالل إشارة قيمة االختبار فإذا كانت

اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن القيمة المتوسطة ( )3والعكس صحيح.
والجدول رقم ( )27يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )27نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الرابع "التحفيز"

رقم الفقرة

الترتيب

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي%

اختبار
""T

القيمة
االحتمالية
sig

مستوى
الموافقة

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على دفع
1

العاملين لتنفيذ رؤيتها وتصوراتها

3.76

0.678

%75.2

8.638

**0.000

كبيرة

1

االستراتيجية.
تعمل إدارة الجامعة على إثارة
2

التنافس بين العاملين لتقديم المزيد

3.47

0.858

%69.4

4.248

**0.000

كبيرة

4

من اإلنجازات.
3

4

تمتلك إدارة الجامعة نظام جيد للحوافز
يعمل على تحسين األداء.
تشجع إدارة الجامعة العاملين على
العمل كفر  ٍ
يق واحد.

3.05

1.090

%61

0.358

0.721

متوسطة

8

3.54

1.006

%70.8

4.143

**0.000

كبيرة

2

تعمل إدارة الجامعة على توفير مناخ
5

صحي مالئم يساعد العاملين على

3.51

1.057

زيادة انجازاتهم.
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%70.2

3.697

**0.000

كبيرة

3

تحث إدارة الجامعة العاملين على
6

المشاركة في اتخاذ الق اررات وتحمل

3.42

0.986

%68.4

3.300

**0.002

كبيرة

5

المسؤولية.
تولي إدارة الجامعة أهمية كبيرة للتقليل
7

من شعور موظفي الجامعة باالغتراب

3.31

1.087

%66.2

2.156

0.035

متوسطة

6

التنظيمي.
8

تخفف إدارة الجامعة من الحالة النفسية
الناجمة عن الفشل في اإلنجاز.
المتوسط العام
الدرجة الكلية للبُعد

3.14

1.025

%62.8

1.016

0.314

متوسطة

3.40

0.757

%68

4.063

0.000

متوسطة

7

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح )*( .االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )**( .)α ≤ 0.05االرتباط دال
إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)27أن الفقرة التي تنص على " تمتلك إدارة الجامعة القدرة على دفع

العاملين لتنفيذ رؤيتها وتصوراتها االستراتيجية" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي

التي بلغت ( 3.67من  ،)5وبوزن نسبي ( ،)%75.2ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على

هذه الفقرة من قبل أفراد مجتمع البحث ،يعزى ذلك إلى حرص أعضاء مجالس الجامعات على تحفيز

العاملين لالرتقاء بالجامعات وتحقيق األهداف االستراتيجية لها .ويتفق البحث في هذه النتيجة مع دراسة

قاسم ( )2011والتي أظهرت درجة مرتفعة أيضاً حول هذه الفقرة بمتوسط حسابي ( )4.29ووزن نسبي

( ،)85.8%ويعزي الباحث سبب االتفاق إلى أهمية التحفيز كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي بداللة ما

البعد نجد الفقرة
البعد من نتيجة .أما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات ُ
حققه هذا ُ
التي تنص على " تمتلك إدارة الجامعة نظام جيد للحوافز يعمل على تحسين األداء" بوسط حسابي

( 3.05من  )5ووزن نسبي ( )%61وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه

الفقرة وذلك من وجهة نظر أفراد مجتمع البحث .ويعزى ذلك إلى وجود قصور من قبل أعضاء مجالس

الجامعات المبحوثة في تحفيز العاملين .ويالحظ من خالل الجدول رقم ( )27أن قيمة اختبار( )Tللتحقق
من أن متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط ألفراد المجتمع أم ال،

كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة

البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية
( ،)3ويشير ذلك إلى أن متوسط اإلجابة على كل فقرة من فقرات ُ

وذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05ويعني ذلك أن موقف أفراد مجتمع البحث تجاه ُبعد "التحفيز"
للبعد ككل قد بلغ ( 3.40من
يتجه نحو الموقف اإليجابي .وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام ُ

 )5بانحراف معياري ( )0.757ووزن نسبي ( ،)68%ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة
البعد في
على فقرات ُبعد "التحفيز" من قبل أفراد مجتمع البحث ،وهذا يفسر وجود قصور في هذا ُ
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الجامعات المبحوثة قد يكون أحد أسباب هذا القصور عدم امتالك القيادة العليا في الجامعات المبحوثة

نظام جيد للحوافز يعمل على تحسين األداء .وتختلف نتيجة البحث من حيث درجة الموافقة المتوسطة
من قبل المبحوثين مع دراسة  ٍ
كل من :قاسم ( ،)2011الكواز وآخرون ( ،)2012العابدي وآخرون

( ،)2014دراسة العبدلي ( ،)2010ودراسة شوتري وأخريات ( ،)2013يعزى سبب االختالف إلى وجود

درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات ُبعد "التحفيز" في هذه الدراسات ،يرجع ذلك لحرص قادة هذه
المنظمات على وجود أنظمة تحفيز تحقق الرضا عند العاملين ،ووعي وادراك هؤالء القادة لمدى أهمية
التحفيز في حياة المنظمة وأثره القوي في تحقيق أهداف المنظمة وتحقيق اإلنجاز بشكل عام.
ج -النتائج المتعلقة بالبعد الخامس " الشراكة ".

البعد الخامس "الشراكة" الذي يعتبر ُبعد من أبعاد
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات ُ

"الذكاء االستراتيجي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية

للبعد ،كما تم استخدام االختبار المعلمي (اختبار  Tلعينة واحدة) لمعرفة ما إذا كانت درجة االستجابة
ُ
قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  3أم ال ،فإذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة

( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة تكون آراء مجتمع البحث تقترب من القيمة المتوسطة وهي ( ،(3واذا
كانت ) Sig. (P-valueأقل من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا

كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص عن القيمة المتوسطة ،من خالل إشارة قيمة االختبار فإذا كانت

اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن القيمة المتوسطة ( )3والعكس صحيح.
والجدول رقم ( )28يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )28نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الخامس "الشراكة"

رقم الفقرة

ترى إدارة الجامعة في الش اراكة أساالوباً
جيااداً يفيااد الجااامعااة في تحقيق رؤيتهااا 3.97

0.694

%79.4

10.693

**0.000

كبيرة

الترتيب

1

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي%

اختبار
""T

القيمة
االحتمالية
sig

مستوى
الموافقة

4

وأهدافها.

2

تزداد فع ااالي ااة القرار عن اادم ااا ينتج من
منظمات متحالفة.

3.90

0.824

%78

8.373

**0.000

كبيرة

6

تسا ا ا ااعى إدارة الجامعة إلقامة تحالفات
3

اس ا ا ا ااتراتيجية مع الجامعات المنافسا ا ا ااة

3.76

0.878

%75.2

6.675

**0.000

كبيرة

7

محلياً واقليمياً.
4

تعت قد إدارة الجامعة إن إقامة تحالفات
اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيااة مع الجااامعااات األخرى

3.93

0.763
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%78.6

9.390

**0.000

كبيرة

5

يتيح لها ااا االسا ا ا ا ا ا ااتفا ااادة من تجا اااربها ااا
وخبراتها.
تؤمن إدارة الج ااامع ااة ب ااأن أسا ا ا ا ا ا االوب
5

طار تعاونياً
الش ا ا ا ا ا اراكة يوفر للجامعة إ اً

4.08

0.651

%81.6

12.800

**0.000

كبيرة

2

للتشارك في الموارد النادرة.

تؤمن إدارة الج ااامع ااة ب ااأن أسا ا ا ا ا ا االوب
6

الش اراكة يمنح الجامعة قدرة أكبر على

4.00

0.743

%80

10.341

**0.000

كبيرة

3

مواجهة الظروف التنافسية المعقدة.
تعتق ااد إدارة الج ااامع ااة ب ااأن أسا ا ا ا ا ا االوب
7

الشا ا اراكة قد يس ا اااهم في تطوير قدرات

4.15

0.690

%83

12.827

**0.000

كبيرة

1

وخبرات العاملين.
المتوسط العام
الدرجة الكلية للبُعد

3.97

0.569

%79.4

13.111

**0.000

كبيرة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح )*( .االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )**( .)α ≤ 0.05االرتباط دال
إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)28أن الفقرة التي تنص على" تعتقد إدارة الجامعة بأن أسلوب الشراكة

قد يساهم في تطوير قدرات وخبرات العاملين" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي

التي بلغت ( 4.15من  ،)5وبوزن نسبي ( ،)%83ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على

هذه الفقرة من قبل أفراد مجتمع البحث ،يعزى ذلك إلى أهمية الشراكة كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي في
تحقيق ميزة تنافسية تعزز وتدعم الموقف التنافسي للمنظمة في سوق العمل .أما في المرتبة األخيرة من

البعد نجد الفقرة التي تنص على " تسعى إدارة الجامعة إلقامة
حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات ُ
تحالفات استراتيجية مع الجامعات المنافسة محلياً واقليمياً" بوسط حسابي ( 3.76من  )5ووزن نسبي

( )%75.2وتشير هذه القيمة لوجود درجة كبيرة من الموافقة على هذه الفقرة وذلك من وجهة نظر أفراد
مجتمع البحث ،يعزى ذلك إلى إدراك أعضاء مجالس الجامعات بمدى أهمية إقامة التحالفات محليا ودوليا

ولما له من أثر في تحقيق تحسين أداء المنظمات واالبداع في حل المشكالت .ويتفق البحث في هذه

النتيجة مع دراسة قاسم ( )2011والتي أظهرت درجة مرتفعة أيضاً حول هذه الفقرة بمتوسط حسابي
( )3.58ووزن نسبي ( ،)71.6%ويعزي الباحث سبب االتفاق إلى أهمية الشراكة كأحد أبعاد الذكاء
البعد من نتيجة .ويالحظ من خالل الجدول رقم ( )29أن قيمة
االستراتيجي بداللة ما حققه هذا ُ
اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط ألفراد
المجتمع أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد

البعد يزيد عن القيمة ()3
عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك إلى أن متوسط اإلجابة على كل فقرة من فقرات ُ
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زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05ويعني ذلك أن موقف أفراد مجتمع البحث

للبعد ككل
تجاه ُبعد "الشراكة" يتجه نحو الموقف اإليجابي .وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام ُ

قد بلغ ( 3.97من  )5بانحراف معياري ( )0.569ووزن نسبي ( ،)79.4%ويشير ذلك لوجود درجة
مرتفعة من الموافقة على فقرات ُبعد " الشراكة " من قبل أفراد مجتمع البحث ،يرجع وجود الدرجة المرتفعة

من الموافقة إلى مدى الفهم العميق ألهمية ودور الشراكة في توفير إطار تعاوني للتشارك في الموارد

النادرة وهذا بدوره يمنح الجامعة قدرة أكبر على مواجهة الظروف التنافسية المعقدة .وتتفق نتيجة البحث
من حيث درجة الموافقة المرتفعة من قبل المبحوثين مع دراسة  ٍ
كل من :قاسم ( ،)2011العبدلي (،)2010

 ،)2010( Krugerالكواز وآخرون ( ،)2012العابدي وآخرون ( ،)2014يعزى ذلك إلى أهمية هذا
البعد كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي في إعطاء اهتماما بعمل شراكات مع منظمات أخرى لتحقيق امتيازات
ُ

مختلفة .وتختلف نتيجة البحث مع دراسة شوتري وأخريات ( ،)2013حيث كان الوزن النسبي ()%66
وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة ،يعزى هذا لعدم وجود إيمان كافي من قبل قادة

المنظمة المبحوثة ُببعد الشراكة في تحقيق إنجازات.
ح -النتائج المتعلقة بالبعد السادس " الحدس ".

البعد السادس "الحدس" الذي يعتبر ُبعد من أبعاد
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات ُ
"الذكاء االستراتيجي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية

للبعد ،كما تم استخدام االختبار المعلمي (اختبار  Tلعينة واحدة) لمعرفة ما إذا كانت درجة االستجابة
ُ
قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  3أم ال ،فإذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة

( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة تكون آراء مجتمع البحث تقترب من القيمة المتوسطة وهي ( ،(3واذا
كانت ) Sig. (P-valueأقل من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا

كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص عن القيمة المتوسطة ،من خالل إشارة قيمة االختبار فإذا كانت

اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن القيمة المتوسطة ( )3والعكس صحيح.
والجدول رقم ( )29يوضح نتائج التحليل.
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جدول رقم ( )29نتائج التحليل المتعلقة بالبعد السادس "الحدس"
رقم الفقرة

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على ربط
أفكار جديدة.
األفكار ومزجها واستنباط
اً

الترتيب

1

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي%

اختبار
""T

القيمة
االحتمالية
sig

مستوى
الموافقة

3.85

0.551

%77

11.808

**0.000

كبيرة

3

تعتمد إدارة الجامعة في صناعة الق اررات
2

على الخبرات المتراكمة إلى جانب

3.92

0.677

%78.4

10.386

**0.000

كبيرة

2

التحليل الدقيق للمعلومات المتاحة.
3

4

5

تتوفر لدى إدارة الجامعة القدرة على توقع
مشكالت العمل قبل حدوثها.
تمتلك إدارة الجامعة القدرة على االستجابة
السريعة للحاالت الطارئة.
تؤمن إدارة الجامعة بأهمية االنفتاح على
البيئة الخارجية.

3.54

0.897

%70.8

4.646

**0.000

كبيرة

7

3.64

1.079

%72.8

4.585

**0.000

كبيرة

4

4.17

0.791

%83.4

11.354

**0.000

كبيرة

1

تتقبل إدارة الجامعة األفكار والمقترحات
6

الجديدة والمبتكرة حتى لو تعارضت مع

3.37

1.113

%67.4

2.574

*0.013

األفكار السائدة في الجامعة.
7

تحاول إدارة الجامعة اعتماد طرق وأساليب
غير تقليدية في اتخاذ القرار.

3.63

0.807

%72.6

5.967

**0.000

متوسط
ة

كبيرة

8

5

تسعى إدارة الجامعة إلى تدريب وصقل
8

مهارات العاملين وطرق تفكيرهم على

3.61

0.929

%72.2

5.046

**0.000

كبيرة

الحدس واالكتشاف.
المتوسط العام
الدرجة الكلية للبُعد

3.72

0.633

%74.4

8.683

**0.000

كبيرة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح )*( .االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )**( .)α ≤ 0.05االرتباط دال
إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)29أن الفقرة التي تنص على " تؤمن إدارة الجامعة بأهمية االنفتاح

على البيئة الخارجية" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت ( 4.17من

 ،)5وبوزن نسبي ( ،)%83.4ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد

مجتمع البحث ،ويعزى ذلك إلى إيمان مجالس الجامعات العميق بضرورة معرفة ودراسة البيئة الخارجية

لما لذلك من أهمية في مواجه التحديات والتهديدات التي من الممكن أن تواجه الجامعات ،واتخاذ الق اررات
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6

البعد نجد الفقرة التي تنص على
المناسبة .أما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات ُ
" تتقبل إدارة الجامعة األفكار والمقترحات الجديدة والمبتكرة حتى لو تعارضت مع األفكار السائدة في

الجامعة" بوسط حسابي ( 3.37من  )5ووزن نسبي ( )%67.4وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة
من الموافقة على هذه الفقرة وذلك من وجهة نظر أفراد مجتمع البحث .يعزى ذلك إلى وجود ضعف لدى

البعد من نتيجة.
أعضاء مجالس الجامعات في تقبل األفكار الجديدة واالبتكارية بداللة ما حققه هذا ُ
ويالحظ من خالل الجدول رقم ( )29أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن

القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط ألفراد المجتمع أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك إلى أن متوسط اإلجابة

البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية عند مستوى
على كل فقرة من فقرات ُ
( ،)0.05ويعني ذلك أن موقف أفراد مجتمع البحث تجاه ُبعد " الحدس" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

للبعد ككل قد بلغ ( 3.72من  )5بانحراف معياري
وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام ُ
( )0.633ووزن نسبي ( ،)74.4%ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات ُبعد "

الحدس " من قبل أفراد مجتمع البحث ،تعزى هذه النتيجة إلى األهمية التي توليها القيادة العليا في

الجامعات ُلبعد الحدس وهذا إليمانها الراسخ بدوره في توفير معلومات من شأنها المساعدة في االستجابة

السريعة للحاالت الطارئة وبتالي تجنيب المنظمة المبحوثة أية خسائر .وتتفق نتيجة البحث من حيث
درجة الموافقة المرتفعة من قبل المبحوثين مع دراسة  ٍ
كل من :الكواز وآخرون ( ،)2012يعزى ذلك إلى
البعد كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي ولما له من دور فعال في تعزيز دور الذكاء االستراتيجي
أهمية هذا ُ
في المنظمات في مجاالت صناعة القرار ،إذ غالبا ما يستند القائد االستراتيجي على قدرته الحدسية في

توقع ما يمكن أن يحدث.

خ -النتائج المتعلقة بالبعد السابع " اإلبداع ".

البعد السابع "اإلبداع" الذي يعتبر ُبعد من أبعاد
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات ُ
"الذكاء االستراتيجي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية

للبعد ،كما تم استخدام االختبار المعلمي (اختبار  Tلعينة واحدة) لمعرفة ما إذا كانت درجة االستجابة
ُ
قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  3أم ال ،فإذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة

( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة تكون آراء مجتمع البحث تقترب من القيمة المتوسطة وهي ( ،(3واذا
كانت ) Sig. (P-valueأقل من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا

كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص عن القيمة المتوسطة ،من خالل إشارة قيمة االختبار فإذا كانت

اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن القيمة المتوسطة ( )3والعكس صحيح.
والجدول رقم ( )30يوضح نتائج التحليل.
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جدول رقم ( )30نتائج التحليل المتعلقة بالبعد السابع "اإلبداع"
رقم الفقرة

الفقرات

الترتيب

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي%

اختبار
""T

القيمة
االحتمالية
sig

مستوى
الموافقة

تشجع إدارة الجامعة العاملين على تجربة
1

األفكار الجديدة دون الخوف من الفشل في

3.58

0.969

%71.6

4.570

**0.000

كبيرة

3

اإلنجاز.
2

تسعى إدارة الجامعة لمعرفة أوجه القصور
والضعف فيما تقوم به من أعمال.

3.69

0.749

%73.8

7.130

**0.000

كبيرة

2

تقوم إدارة الجامعة بتبني األفكار والمقترحات
3

اإلبداعية المقدمة من العاملين حتى لو كانت

3.19

0.955

%63.8

1.499

0.139

متوسطة

6

مكلفة مالياً.
4

5

6

7

8

تتسم أنظمة وقواعد واجراءات العمل في الجامعة
بالبساطة والوضوح والبعد عن الروتين والتعقيد.
تعمل إدارة الجامعة على مكافأة أصحاب
األفكار والمقترحات اإلبداعية.
تقوم إدارة الجامعة بتغيير مواقفها عندما تقتنع
بعدم صحتها.
تقبل إدارة الجامعة االنتقادات الموجهة من
 ٍ
بصدر رحب.
اآلخرين
تعمل إدارة الجامعة على معالجة المشكالت
التي يعاني منها العاملون.
المتوسط العام
الدرجة الكلية للبُعد

3.76

0.971

%75.2

6.034

*0.000

كبيرة

1

3.19

1.025

%63.8

1.397

0.168

متوسطة

6

3.49

0.989

%69.8

3.817

**0.000

كبيرة

5

3.51

1.006

%70.2

3.881

**0.000

كبيرة

4

3.58

0.932

%71.6

4.748

**0.000

كبيرة

3

3.50

0.714

%70

5.358

**0.000

كبيرة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح )*( .االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )**( .)α ≤ 0.05االرتباط دال
إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)30أن الفقرة التي تنص على " تتسم أنظمة وقواعد واجراءات العمل

في الجامعة بالبساطة والوضوح والبعد عن الروتين والتعقيد" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة

الوسط الحسابي التي بلغت ( 3.76من  ،)5وبوزن نسبي ( ،)%75.2ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة

من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد مجتمع البحث ،يعزى ذلك إيمان أعضاء مجالس الجامعات
المبحوثة بمدي أهمية االبتعاد عن الروتين والتعقيد في اإلجراءات وذلك في سبيل تحقيق اإلنجازات.

ويتفق البحث في هذه النتيجة مع دراسة المغربي ( ،)2015والتي أظهرت درجة مرتفعة أيضاً حول هذه
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الفقرة بمتوسط حسابي ( )3.93ووزن نسبي ( )79%داللة على أهمية أن تتسم األنظمة في الجامعات

البعد نجد
المبحوثة بالبساطة والوضوح .أما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات ُ
الفقرة رقم ( )3والفقرة رقم ( )5والتان تنصان على " تقوم إدارة الجامعة بتبني األفكار والمقترحات

اإلبداعية المقدمة من العاملين حتى لو كانت مكلفة مالياً" " تعمل إدارة الجامعة على مكافأة أصحاب
األفكار والمقترحات اإلبداعية" بوسط حسابي ( 3.19من  )5ووزن نسبي ( )%63.8وتشير هذه القيمة

لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة وذلك من وجهة نظر أفراد مجتمع البحث .يعزى ذلك
إلى وجود قصور من قبل أعضاء مجالس الجامعات المبحوثة في التعامل مع األفكار والمقترحات

اإلبداعية وضعف في تشجيع العاملين على تقديم مقترحات إبداعية .ويختلف البحث في هذه النتيجة مع
دراسة المغربي ( ،)2015والتي أظهرت درجة مرتفعة حول هذه الفقرة بمتوسط حسابي ()3.72( ،)3.74
ووزن نسبي ( )%74( ،)75%على التوالي ،يعزى ذلك إلى مدى االهتمام إلى مدى االهتمام الواضح

البعد من نتيجة .ويالحظ من خالل الجدول رقم ( )30أيضاً أن قيمة
ببعد اإلبداع بداللة ما حققه هذا ُ
اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط ألفراد
المجتمع أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد

البعد يزيد عن القيمة ()3
عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك إلى أن متوسط اإلجابة على كل فقرة من فقرات ُ
زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05ويعني ذلك أن موقف أفراد مجتمع البحث
تجاه ُبعد "تفكير النظم" يتجه نحو الموقف اإليجابي .وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للُبعد
ككل قد بلغ ( 3.5من  )5بانحراف معياري ( )0.714ووزن نسبي ( ،)70%ويشير ذلك لوجود درجة

مرتفعة من الموافقة على فقرات ُبعد " اإلبداع " من قبل أفراد مجتمع البحث ،يعزى ذلك اهتمام القيادة
العليا في الجامعات على تجربة األفكار الجديدة ومكافأة أصحاب المقترحات اإلبداعية .وتتفق نتيجة
البحث من حيث درجة الموافقة المرتفعة من قبل المبحوثين مع دراسة  ٍ
كل من :الكواز وآخرون (،)2012

البعد كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي ولما له من دور فعال
المغربي( ،)2015يعزى ذلك إلى أهمية هذا ُ
في تعزيز دور الذكاء االستراتيجي في المنظمات في مواجهة المشكالت بأسلوب مبتكر ،والحصول على
أداء قيادي فعال ،وتقليل تكلفة األعمال.

][120

جدول رقم ( :)31نتائج التحليل المتعلقة بالدرجة الكلية لكل ُبعد من أبعاد الذكاء االستراتيجي
البعد

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

""T

المتوسط

اختبار

القيمة

االحتمالية
sig

مستوى

الموافقة

الترتيب

االستشراف

3.89

0.555

%77.8

12.347

**0.000

كبيرة

2

الرؤية

3.87

0.578

%77.4

11.508

**0.000

كبيرة

3

تفكير النظم

3.63

0.666

%72.6

7.256

**0.000

كبيرة

5

التحفيز

3.40

0.757

%68

4.063

**0.000

متوسطة

7

الشراكة

3.97

0.569

%79.4

13.111

**0.000

كبيرة

1

الحدس

3.72

0.633

%74.4

8.683

**0.000

كبيرة

4

اإلبداع

3.50

0.714

%70

5.358

**0.000

كبيرة

6

الدرجة الكلية للمحور

3.79

0.624

%75.8

9.698

**0.000

كبيرة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح )*( .االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05
(**) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

والجدول رقم ( )31يلخص نتائج الدرجة الكلية ألبعاد المحور األول ككل" الذكاء االستراتيجي" ،حيث

البعد األول " الشراكة" جاء في المرتبة األولى من بين باقي األبعاد بمتوسط ( 3.97من ،)5
نجد أن ُ
في المرتبة الثانية جاء ُبعد "االستشراف" بمتوسط حسابي ( 3.89من  ،)5بينما في المرتبة األخيرة جاء

ُبعد " التحفيز" بمتوسط حسابي ( 3.40من  ،)5كما أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمحور ككل
قد بلغ ( 3.79من  )5بوزن نسبي ( ،)%75.8وتشير هذه القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة من
قبل أعضاء مجالس الجامعات الفلسطينية فيما يخص الذكاء االستراتيجي ،وهذا يدل على اهتمام القيادة

العليا في الجامعات المبحوثة بالذكاء االستراتيجي لما له من دور كبير في تعزيز وترسيخ السمات

القيادية والقيادة بشكل عام وخلق قادة استثنائيين قادرين على اتخاذ ق اررات صائبة في أصعب الظروف.

وبذلك يكون قد تحقق الجزء األول من الهدف األول للبحث "تسليط الضوء على الذكاء االستراتيجي في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا".

وتتفق نتيجة البحث من حيث درجة الموافقة المرتفعة على المحور ككل مع دراسة كل من :قاسم

( ،)2011( Seitovirta ،)2011العبيدي وآخرون ( ،)2012محمد وآخرون ( ،)2012الكواز وآخرون
( ،)2012جثير وآخرون ( ،)2013أمين ( ،)2014العابدي وآخرون ( .)2014ويعزو الباحث سبب
 ٍ
معزل عن
هذا االتفاق إلى أن جميع المنظمات التي أجريت عليها تلك األبحاث والدراسات ال تعمل في
البيئة التنافسية شديدة التغيير والتعقيد والغموض ،فنجاح وتفوق المنظمات يستدعي البحث والتنقيب عن

البقاء في عالم األعمال وهذا ال يمكن إنجازه إال بوجود قادة على مستوى عالي من اإلدراك لمؤشرات
الذكاء االستراتيجي لرسم وتصميم الخطط وصياغة االستراتيجيات في األمد البعيد ،ويتحقق النجاح أيضا
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من خالل قدرة تلك المنظمات على البقاء والتكيف وسرعة االستجابة للتغيرات في بيئة العمل السريعة،
وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة تضمن لها التفوق والتقدم على منافسيها.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة كل ،)2010( Kruger :شوتري وأخريات ( ،)2013والتي أظهرت

درجة متوسطة من الموافقة على محور الذكاء االست ارتيجي ،حيث طبقت الدراسة األولى على قطاع
التأمين الصناعي طويل المدى ،وعادة ما تتصف شركات التأمين بعدم المرونة في تطبيق الحرفي

للسياسات والقواعد واإلجراءات ،أما الدراسة الثانية فقد طبقت على بعض الجامعات والمدراس في الجزائر،
ويعود ظهور الدرجة المتوسطة من الموافقة إلى أسباب تتعلق بالمنظومة التعليمية والتكوينية ،وأخرى

بمنظومة القيم وبعض األسباب بالسياسات المنهجية.
أما دراسة يوسف ( )2010فقد طبقت على المؤسسات الجزائرية الخاصة ،كان المالحظ أنه ال وجود
للتحليل البيئي في ذهن وأفكار القيادات التنفيذية المسؤولة عن إدارة هذه المؤسسات.
 -2تحليل النتائج المرتبطة بالمحور الثاني " القيادة ".
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني الذي يمثل المتغير التابع في هذا

البحث "القيادة" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية

للمحور ،كما تم استخدام االختبار المعلمي (اختبار  Tلعينة واحدة) لمعرفة ما إذا كانت درجة االستجابة
قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  3أم ال ،فإذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة

( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة تكون آراء مجتمع البحث تقترب من القيمة المتوسطة وهي ( ،(3واذا
كانت ) Sig. (P-valueأقل من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا

كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص عن القيمة المتوسطة ،من خالل إشارة قيمة االختبار فإذا كانت

اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن القيمة المتوسطة ( )3والعكس صحيح
والجدول رقم ( )32يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )32نتائج التحليل المتعلقة بالمحور الثاني "القيادة"
رقم
الفقرة

تحرص إدارة الجامعة على أن يسير العمل وفق
التعليمات والقواعد.
تهتم إدارة الجامعة بمشاعر وأحاسيس العاملين في

2

الجامعة.

3

تشرك إدارة الجامعة العاملين في تخطيط األعمال.

الترتيب

1

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي%

اختبار ""T

القيمة
االحتمالية
sig

مستوى
الموافقة

4.29

0.617

%85.8

16.028

**0.000

كبيرة جداً

1

3.51

1.057

%70.2

3.697

**0.000

كبيرة

13

3.15

0.847

%63

1.383

0.172

متوسطة

17
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تعطي إدارة الجامعة الفرصة للعاملين لالعتماد على

3.69

0.793

%73.8

6.728

0.000

كبيرة

6

3.07

0.888

%61.4

0.586

0.560

متوسطة

18

4.00

0.766

%80

10.032

**0.000

كبيرة

2

3.27

0.906

%65.4

2.298

0.025

متوسطة

16

3.41

0.853

%68.2

3.661

0.001

كبيرة

15

3.54

0.934

%70.8

4.458

**0.000

كبيرة

12

10

جاهدة على غرس الحماس
تعمل إدارة الجامعة
ً
وااللتزام والثقة لدى العالمين.

3.56

0.896

%71.2

4.796

**0.000

كبيرة

11

11

تراعي إدارة الجامعة الفروق الفردية بين العاملين.

3.59

0.985

%71.8

4.627

**0.000

كبيرة

9

3.54

0.857

%70.8

4.859

**0.000

كبيرة

12

3.54

0.795

%70.8

5.241

**0.000

كبيرة

12

3.64

0.978

%72.8

5.056

**0.000

كبيرة

8

3.46

0.916

%69.2

3.838

**0.000

كبيرة

14

3.76

0.703

%75.2

8.332

**0.000

كبيرة

4

3.64

0.826

%72.8

5.993

**0.000

كبيرة

8

3.58

0.747

%71.6

5.922

**0.000

كبيرة

10

3.80

0.846

%76

7.229

**0.000

كبيرة

3

3.59

0.873

%71.8

5.217

**0.000

كبيرة

9

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

قدراتهم في حل المشكالت التي تواجههم في العمل.
تترك إدارة الجامعة للعاملين حرية اختيار بعض
األعمال التي تتناسب مع رغباتهم.
تدرك إدارة الجامعة مدى الحاجة للتغير نحو
األفضل.
تسمح إدارة الجامعة بقدر كبير من المخاطرة
المحسوبة في اتخاذ الق اررات.
تهتم إدارة الجامعة بالتعرف إلى ميول العاملين
ورغباتهم واتجاهاتهم.
تؤمن إدارة الجامعة بأهمية مشاركة العاملين في
عملية التغيير.

تشجع إدارة الجامعة العاملين على حل المشكالت
بطرق مبتكرة.
تتوفر لدى إدارة الجامعة القدرة على تمييز طاقات
وامكانات العاملين.
تمتلك إدارة الجامعة القدرة على معالجة الظروف
الطارئة.
تؤمن إدارة الجامعة بأن الفشل هو التجربة التي

تسبق النجاح.

تحرص إدارة الجامعة على توظيف قدرات العاملين
باتجاه رؤية الجامعة وأهدافها.
تتوفر لدى إدارة الجامعة نظرة مسبقة لنتائج األعمال
ومستقبل الجامعة.
تمتلك إدارة الجامعة القدرة على تحليل المعلومات من
خالل التغذية العكسية.
جاهدة على توجيه الجهود نحو
تعمل إدارة الجامعة
ً
تجاوز السلبيات ودراستها بدقة.
تحرص إدارة الجامعة على تذليل الصعوبات التي
تواجه العاملين.
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21

22

تعمل إدارة الجامعة على توفير فرص التدريب
للعاملين ومتابعة نتائجه.
تعمل إدارة الجامعة على توضيح القيم والمعتقدات
للعاملين في الجامعة.
تؤمن إدارة الجامعة بأهمية ربط المكافآت المناسبة

23

باألداء المتميز في العمل.

24

تراعي إدارة الجامعة العدالة في التعامل مع العاملين.
المتوسط العام
الدرجة الكلية للبُعد

3.68

1.008

%73.6

5.168

**0.000

كبيرة

7

3.75

0.863

%75

6.638

**0.000

كبيرة

5

3.58

0.951

%71.6

4.657

**0.000

كبيرة

10

3.58

1.021

%71.6

4.337

**0.000

كبيرة

10

3.59

0.646

%71.8

7.0476

**0.000

كبيرة

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح )*( .االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )**( .)α ≤ 0.05االرتباط دال
إحصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

يتضح من خالل الجدول رقم ( )32أن الفقرة التي تنص على " تحرص إدارة الجامعة على أن يسير

العمل وفق التعليمات والقواعد" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت

( 4.29من  ،)5وبوزن نسبي ( ،)%85.8ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذه
الفقرة من قبل أفراد مجتمع البحث ،ويعزى ذلك إلى إيمان مجالس الجامعات العميق بضرورة سير العمل
تبعا للتعليمات والقواعد وفي اتجاه تحقيق األهداف الموضوعة ،ويتفق البحث في هذه النتيجة مع دراسة

عبد الرحيم ( ،)2009ودراسة جرار( )2014يعزي الباحث هذا االتفاق إلى حرص المنظمات على سير
العمل وفق القواعد و التعليمات وذلك لتجنب عدم التأكد و تحقيق اإلنجاز المطلوب بداللة ما حققه هذا
المحور من نتيجة .أما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المحور نجد الفقرة التي
تنص على " تترك إدارة الجامعة للعاملين حرية اختيار بعض األعمال التي تتناسب مع رغباتهم" بوسط

حسابي ( 3.07من  )5ووزن نسبي ( )%61.4وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة

على هذه الفقرة وذلك من وجهة نظر أفراد مجتمع البحث .يعزى ذلك إلى عدم اتباع أعضاء مجالس

حر في التعامل مع رغبات العاملين بداللة النتيجة السابقة .ويتفق البحث في هذه النتيجة
الجامعات نمطا اً

مع دراسة عبد الرحيم ( ،)2009يعزى هذا االتفاق أن نمط القيادة الحرة غير متبع في المنظمة المبحوثة.
ويختلف البحث في هذه النتيجة مع دراسة اسليم ( )2013والتي أظهرت درجة مرتفعة حول هذه الفقرة

بمتوسط حسابي ( )3.64ووزن نسبي ( ،)72.7%يعزى ذلك إلى مدى الثقة الممنوحة من قيادة المنظمة

المبحوثة بقدرة العاملين على إنجاز األعمال المطلوبة منهم بكفاءة عالية .ويالحظ من خالل الجدول

رقم ( )33أيضاً أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط اإلجابات يزيد عن القيمة ( )3التي تعبر
عن الموقف المتوسط ألفراد المجتمع أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى (،)0.05
وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك إلى أن متوسط اإلجابة على كل فقرة من

فقرات المحور يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05ويعني
ذلك أن موقف أفراد مجتمع البحث تجاه محور "القيادة" يتجه نحو الموقف اإليجابي .وبشكل عام يالحظ
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أن الوسط الحسابي العام للمحور ككل قد بلغ ( 3.59من  )5بانحراف معياري ( )0.646ووزن نسبي

( ،)71.8%ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات محور " القيادة " من قبل أفراد
مجتمع البحث ،يعزى ذلك اإليمان العميق لدى القيادة العليا في الجامعات المبحوثة بأهمية القيادة والدور

الذي تلعبه في عملية التغيير نحو األفضل واالرتقاء بالمنظمة وتحقيق التميز .وبذلك يكون قد تحقق

الجزء الثاني واألخير من الهدف األول للبحث "تسليط الضوء على القيادة في الجامعات الفلسطينية

بقطاع غزة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا" .ومن خالل النتائج الموضحة في جدول رقم ()32

الخاصة بمحور القيادة ككل نجد أن أعضاء مجالس الجامعات الفلسطينية المبحوثة يأكدون على أهمية
القيادة وما لها من دور رئيسي في تحديد مسار المنظمات وتحقيق األهداف بأفضل كفاءة وفعالية وتحقيق

التميز من خالل قادة يتمتعون بسمات خاصة ،وقدرات على التأثير في اآلخرين ،ويؤمنون بأهمية مشاركة

العاملين في عملية التغيير ويحرصون على توظيف قدرات العاملين باتجاه رؤية الجامعات وأهدافها.
وتتفق نتيجة البحث من حيث درجة الموافقة المرتفعة من قبل المبحوثين مع دراسة  ٍ
كل من :عبد الرحيم

( )2009يعزى ذلك إلى أهمية القيادة ودورها المهم في اشراك العاملين في صناعة الق اررات ،الكواز
وآخرون ( )2013ويعزى ذلك إلى أن االتحادات الرياضية تخضع لتنافس شديد فيما بنها للحصول على
مركز متقدم في التقييم السنوي ،وهذا يتطلب منها إنجازات على مستويات مختلفة ،البواب ()2014

ويعزى ذلك إلى أن القيادة اإلدارية للبنك اإلسالمي الفلسطيني تدرك مدى أهمية القيادة وتطبقها بكافة

جوانبها وأبعادها ،الشاعر ( )2015ويعزى ذلك اإليمان الراسخ لدى المنظمة المبحوثة في أن فاعلية

القيادة لها الدور الكبير في تحقيق أهداف المنظمة بكل كفاءة و فعالية .الحمد وآخرون ( )2012ويعزى

ذلك اإليمان الراسخ لدى المنظمة المبحوثة في أن القيادة لها تأثير قوي في إدارة الصراع التنظيمي والتي
تمثل أحدى جوانبه الهامة الوقوف على المشكالت و التحديد الدقيق لها ،داود ( )2012ويعزى ذلك

االعتقاد الجازم بدور القيادة في زيادة األداء المنظمي نجاحاً وقوة وتمي اًز ،مهدي ( )2014ويعزى ذلك
إلى أهمية الدور الذي يمارسه القادة على جميع المستويات في المنظمة المبحوثة وما له من أثر على

العاملين ،الحيالي ( )2013ويعزى ذلك إلى أهمية السمات الشخصية في تحديد نمط القيادة في المنظمة

المبحوثة ،برباوي ( )2013ويعزى ذلك إلى أهمية القيادة اإلدارية و نظريتها و أنماطه)2007( Lawal ،

ويعزى ذلك إلى أهمية دور القيادة في ضمان أداء تنظيمي ممتاز ومؤكد من خالل الحاجة إلى التحفيز
وبيئة عمل مناسبة والقدرة على التواصل بفاعلية ،عثمان ( )2011ويعزى ذلك إلى أهمية السمات القيادية

و دورها في خلق وعي إداري متميز لدى عمداء ورؤساء أقسام المنظمة المبحوثةSatyanarayana ،

( )2012ويعزى ذلك إلى أن القيادة الفاعلة يجب أن تتمتع بسمات قيادية خاصة وتمتلك القدرة على
تولي القيادة )2010( Juras ،يعزى ذلك إلى وجود اهتمام كبير بالصفات المفترضة والمهارات القيادية

وما لذلك من دور في تحقيق أهداف المنظمة .وتختلف هذه النتيجة مع دراسة كل :الرقب ()2010
الذي توصل إلى أن القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية تطبق القيادة اإلدارية بكافة جوانبها ولكن
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كانت نتائجها بدرجة متوسطة من الموافقة ،أما دراسة الباز ( )2011التي أظهرت أيضاً نتائج بدرجة
موافقة متوسطة من قبل المبحوثين حول بعد القيادة ،يعزى ذلك أن هناك معوقات متنوعة تواجه المرأة و
تعيق ممارستها للدور القيادي ،أما دراسة صالح ( )2011والتي أظهرت أيضاً نتائج بدرجة موافقة
متوسطة من قبل المبحوثين حول بعد القيادة ،يعزى ذلك لوجود ضعف في اهتمام أفراد المنظمة المبحوثة

في محور القيادة ،أما دراسة الفرجاني ( )2014التي أظهرت أيضاً نتائج بدرجة موافقة متوسطة من
قبل المبحوثين حول بعد القيادة ،يعزى ذلك أن هناك قصور في الوعي الثقافي لدى أعضاء هيئة التدريس،

أما دراسة المعاني ( )2013التي أظهرت أيضاً نتائج بدرجة موافقة متوسطة من قبل المبحوثين حول
بعد القيادة ،يعزى ذلك أن هناك عدم اهتمام كافي في القيادة لدى المنظمة المبحوثة ،أما دراسة المشرقي

وآخرون ( )2011التي أظهرت أيضاً نتائج بدرجة موافقة متوسطة من قبل المبحوثين حول اُلبعد القيادي،
يعزى ذلك أن هناك ضعف في القيادة اإلدارية لدى المنظمة المبحوثة ،أما دراسة اسليم ( )2013التي

أظهرت أيضاً نتائج بدرجة موافقة متوسطة من قبل المبحوثين حول بعد القيادة ،يعزى ذلك أن رؤساء
األقسام يمارسون أنماط القيادة بنسب متفاوتة وال يوجد اهتمام كبير بذلك ،شلدان ( )2013التي أظهرت
أيضاً نتائج بدرجة موافقة متوسطة من قبل المبحوثين حول بعد القيادة ،يعزى ذلك أن رؤساء األقسام
يمارسون أنماط القيادة بنسب متفاوتة ،حيث يعتمد ذلك على المواقف المحيطة بهم ،أبو شعبان وآخرون

( )2010التي أظهرت أيضاً نتائج بدرجة موافقة متوسطة من قبل المبحوثين حول بعد القيادة ،يعزى

ذلك أن السلطات المشرفة في المنظمات المبحوثة لم تهتم كثي ار بمفاهيم ومصطلحات القيادة حتى ذلك

الوقت .رشيد ( ،)2014أحمد وآخرون ( )2012لتي أظهرت أيضاً نتائج بدرجة موافقة قليلة من قبل
المبحوثين حول بعد القيادة ،يعزى ذلك أن هناك عدم إدراك واهتمام ألهمية القيادة في حياة المنظمات،
أو بسبب طبيعة الدراسة حيث تقوم بقياس إجابة المرؤوسين اتجاه الرئيس ،أو بسبب اعتبارات عليا يمكن

أن نجدها لدى بعض القادة لكنها نادرة )2013( Mutalib ،يعزى ذلك إلى وجود تباين في السلوك

القيادي وهذا يعزى إلى اختالف السمات في مجتمع المنظمة المبحوثة.
ثالثا :اختبار فرضيات البحث ومناقشتها.
الفرضية الرئيسة األولى:

تنص على " توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الذكاء االستراتيجي

(االستشراف ،الرؤية ،تفكير النظم ،التحفيز ،الشراكة ،الحدس ،االبداع) والقيادة من وجهة نظر

القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة".

ويتفرع من هذه الفرضية سبعة فرضيات فرعية ،تم التحقق من صحتها من خالل حساب معامل ارتباط

بيرسون لقياس العالقة بين أبعاد المحور األول " الذكاء االستراتيجي" والمحور الثاني "القيادة" حيث
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إحصائياً يتم اختبار لفرضية البحث التي تفترض وجود عالقة ذات داللة إحصائية ،ويتم الحكم على
بناء على قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار ( )Sigحيث يتم قبول الفرضية حال
نتيجة االختبار ً
كانت قيمة ( )Sigأقل من مستوى ( ،)0.05ويقال عندها أن االختبار معنوي ،ويعني ذلك وجود عالقة
حقيقية وذات داللة إحصائية ،وفيما يلي الجدول رقم ( )33الذي يوضح نتائج اختبار وجود عالقة بين

المتغيرات المستقلة المتمثلة في الذكاء االستراتيجي (االستشراف ،الرؤية ،تفكير النظم ،التحفيز ،الشراكة،
الحدس ،االبداع) ،والمتغير التابع المتمثل في القيادة.

جدول رقم ( :)33نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها
المتغير التابع (القيادة)

المتغيرات المستقلة

عدد اإلجابات

معامل ارتباط بيرسون

القيمة االحتمالية

االستشراف

59

**0.613

**0.000

الرؤية

59

**0.621

**0.000

تفكير النظم

59

**0.774

**0.000

التحفيز

59

**0.781

**0.000

الشراكة

59

**0.374

**0.003

الحدس

59

**0.810

**0.000

اإلبداع

59

**0.877

**0.000

المحور األول ككل (الذكاء االستراتيجي)

59

**0.699

**0.000

()N

()R

sig

(**) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α≤ 0.05

يتضح من خالل الجدول السابق ما يلي:
أ -بالنسبة للفرضية الفرعية األولى:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين االستشراف والقيادة من

وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" .بلغ معامل ارتباط بيرسون
بين المتغير المستقل "االستشراف" والمتغير التابع "القيادة" ( )0.316وكان هذا االرتباط ذو داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( ،)α≥0.05حيث أن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي (،)0.000

فهذا يعني أن هناك عالقة طردية قوية بين االستشراف والقيادة ،ويرى الباحث أن سبب ذلك يعود

إلى أنه كلما كان أعضاء مجالس الجامعات يمتلكون القدرة على استقراء المستقبل كلما تمكنوا من

تتبع التغيرات في البيئة الخارجية وكانوا قادرين على تطوير استراتيجيات في األمد البعيد وهذا بدوره

سبباً في تحقيق التميز والريادة ووجود قيادة فريدة ونادرة.
وبذلك يكون الباحث قد تمكن من تحقيق الجزء المتعلق باالستشراف من الهدف الثاني.
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ب -بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الرؤية والقيادة من وجهة

نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" .بلغ معامل ارتباط بيرسون بين

المتغير المستقل "الرؤية" والمتغير التابع "القيادة" ( )0.621وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( ،)α≥0.05حيث أن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000فهذا يعني

أن هناك عالقة طردية قوية بين الرؤية والقيادة ،ويرى الباحث أن سبب ذلك يعود إلى أنه كلما كان

أعضاء مجالس الجامعات يمتلكون رؤية ذات أبعاد شمولية ،وقدرة على توحيد جهود العاملين باتجاه

األهداف المنشودة ،وهذا يؤسس لوجود قيادة استراتيجية .وتتفق نتيجة البحث مع دراسة Sosik

( )2007من حيث وجود عالقة معنوية موجبة بين الرؤية والقيادة ،وبذلك يكون الباحث قد تمكن
من تحقيق الجزء المتعلق بالرؤية من الهدف الثاني.

ت -بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين تفكير النظم والقيادة من

وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" .بلغ معامل ارتباط بيرسون

بين المتغير المستقل "تفكير النظم" والمتغير التابع "القيادة" ( )0.774وكان هذا االرتباط ذو داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( ،)α≥0.05حيث أن القيمة االحتمالية ( )Sig.وتساوي (،)0.000

فهذا يعني أن هناك عالقة طردية قوية بين تفكير النظم والقيادة ،ويرى الباحث أن سبب ذلك يعود
إلى أنه كلما زاد االهتمام في تعلم طرقا جديدة واكتساب المعرفة المطلوبة ،والنظر إلى عناصر

المشكلة كرزمة واحدة بدال من تحليلها كأجزاء منفصلة كلما ساهم ذلك في تعزيز السمات القيادية

وترسيخها .وبذلك يكون الباحث قد تمكن من تحقيق الجزء المتعلق بتفكير النظم من الهدف الثاني.

ث -بالنسبة للفرضية الفرعية الرابعة:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين التحفيز والقيادة من وجهة

نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" .بلغ معامل ارتباط بيرسون بين

المتغير المستقل "التحفيز" والمتغير التابع "القيادة" ( )0.781وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( ،)α≥0.05حيث أن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000فهذا يعني
أن هناك عالقة طردية قوية بين التحفيز والقيادة ،وهذا يفسر الدور المهم لعملية التحفيز من قبل

قادة المنظمات في تشجيع العاملين على العمل كفريق ومشاركتهم في اتخاذ الق اررات وتحمل المسؤولية

حيث أن التحفيز يعزز ويقوي القيادة في المنظمة .وتتفق نتيجة البحث مع دراسة كل منLi, et :
 ،)2012( alالبواب ( )2014من حيث وجود عالقة معنوية موجبة بين التحفيز والقيادة وبذلك
يكون الباحث قد تمكن من تحقيق الجزء المتعلق بالتحفيز من الهدف الثاني.
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ج -بالنسبة للفرضية الفرعية الخامسة:
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الشراكة والقيادة من وجهة

نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" .بلغ معامل ارتباط بيرسون بين

المتغير المستقل "الشراكة" والمتغير التابع "القيادة" ( )0.374وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( ،)α≥0.05حيث أن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.003فهذا يعني أن هناك
عالقة طردية قوية بين الشراكة والقيادة ،ويرى الباحث أن سبب ذلك يعود دور الشراكات في االرتقاء
بقدرات قادة المنظمات وهذا بدوره ينعكس على الخبرات واألفكار بين الشركاء ويسهم في وجود أنماط

قيادية فعالة .وبذلك يكون الباحث قد تمكن من تحقيق الجزء المتعلق الشراكة من الهدف الثاني.
ح -بالنسبة للفرضية الفرعية السادسة:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الحدس والقيادة من وجهة

نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" .بلغ معامل ارتباط بيرسون بين

المتغير المستقل "الحدس" والمتغير التابع "القيادة" ( )0.810وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( ،)α≥0.05حيث أن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000فهذا يعني أن هناك
عالقة طردية قوية بين الحدس والقيادة ،ويرى الباحث أن سبب ذلك أن من أهم مقومات القادة ممن

يتسمون بالذكاء االستراتيجي أن يمتلكون القدرة على توقع المشكالت قبل حدوثها هذا يتطلب تعزيز
إنضاج األفكار المرتبطة بالشعور الداخلي .وتتفق نتيجة البحث مع دراسة  ،)2007(Lavonneمن

حيث وجود عالقة معنوية موجبة بين الحدس والقيادة وبذلك يكون الباحث قد تمكن من تحقيق الجزء

المتعلق بالحدس من الهدف الثاني.

خ -بالنسبة للفرضية الفرعية السابعة:
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين اإلبداع والقيادة من وجهة

نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" .بلغ معامل ارتباط بيرسون بين

المتغير المستقل "اإلبداع" والمتغير التابع "القيادة" ( )0.877وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( ،)α≥0.05حيث أن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000فهذا يعني أن هناك

عالقة طردية قوية بين اإلبداع والقيادة ،ويرى الباحث أن سبب ذلك يعود إلى أهمية دور اإلبداع في
مواجهة المشكالت المنظمية بأسلوب مبتكر والحصول على أداء قيادي فعال وخلق قيادة إبداعية في

مجاالت مختلفة .وتتفق نتيجة البحث مع دراسة كل من :جمعة وآخرون ( ،)2011خلف ( ،)2010أبو

الخير ( ،)2013من حيث وجود عالقة معنوية موجبة بين اإلبداع والقيادة وبذلك يكون الباحث قد تمكن
من تحقيق الجزء المتعلق اإلبداع من الهدف الثاني.
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 ٍ
وبشكل عام يمكن مالحظة أن قيمة معامل االرتباط بين المحور األول ككل "الذكاء االستراتيجي" والمتغير

التابع "القيادة" قد بلغت ( )0.699وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (،)α≥0.05

حيث أن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000فهذا يعني أن هناك عالقة طردية قوية بين الذكاء
االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،الرؤية ،تفكير النظم ،التحفيز ،الشراكة ،الحدس ،اإلبداع) ومن خالل

ما سبق فقد توصلنا إلى صحة الفرضية الرئيسة األولى وفروعها من فرضيات البحث.
بناء على نتائج الفرضية األولى ووجود عالقة طردية قوية تم فحص األثر من خالل:
الفرضية الرئيسة الثانية:

و التي تنص على "يؤثر الذكاء االستراتيجي بأبعاده السبعة تأثي اًر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥0.05على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة" .والجدول رقم ( )34يوضح أثر الذكاء االستراتيجي على القيادة ،حيث أظهرت نتائج التحليل

اإلحصائي وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الذكاء االستراتيجي والقيادة،
حيث أن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وبلغ معامل التحديد ( )0.489أي أن الذكاء
االستراتيجي يؤثر على القيادة بنسبة ( ،)%49تم تفسيره من خالل العالقة الخطية ،والنسبة المتبقية قد

ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على القيادة ،ويظهر من خالل الجدول رقم ( )34أن القيادة المتغير التابع
يتأثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بالمتغيرات المستقلة وهي (االستشراف ،الرؤية ،تفكير النظم،

التحفيز ،الشراكة ،الحدس ،اإلبداع) ،وهذا يفسر صحة الفرضية الرئيسة الثانية من فرضيات البحث.
جدول رقم ( )34نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر الذكاء االستراتيجي على القيادة
المتغير التابع (القيادة)
عدد

المتغير المستقل

اإلجابات
()N

معامل
ارتباط

بيرسون
()R

معامل

القيمة

التحديد

المحسوبة

( 𝟐𝑹)

)(F

القيمة
T

االحتمالية
sig

االستشراف

59

0.613

0.376

34.273

5.854

**0.000

الرؤية

59

0.621

0.386

35.867

5.989

**0.000

تفكير النظم

59

0.774

0.599

85.161

9.228

**0.000

التحفيز

59

0.781

0.610

89.170

9.443

**0.000

الشراكة

59

0.374

0.140

9.285

3.047

**0.003

الحدس

59

0.810

0.656

**0.000 10.415 108.477

اإلبداع

59

0.877

0.769

**0.000 13.777 189.808

المحور األول ككل (الذكاء االستراتيجي)

59

0.699

0.489

**0.000

54.464

(**) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)α≤ 0.05
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7.38

الفرضية الرئيسة الثالثة:
تنص على " يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05في استجابة أفراد العينة

حول الذكاء االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية للقادة
(الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل)".

وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )tفي حالة العينتين المستقلتين لمعرفة ما إذا كانت هناك

فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات ،كذلك
تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا

االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .

حيث تم اختبار كل الفرضيات الفرعية المنبثقة عنها كالتالي:

أوال :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول الذكاء االستراتيجي في الجامعات

الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغير الجنس؟

والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )tفي حالة العينتين المستقلتين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق

ذات داللة إحصائية .يتبين من الجدول رقم ( )35أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار ()t
أكبر من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول هذه المجاالت تعزى إلى متغير الجنس ،وذلك يعني أن

متغير الجنس ال يؤثر في الذكاء االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .ويعزى ذلك إلى
أن الجامعات تتعامل مع الجنسين بدون تمييز ويكون فيها الجنسين خاضعين لنفس األنظمة والقوانين

التي ال تفرق بين ذكر وأنثى كما أن تأثير الجنس ليس مهما بقدر تمتع قادة المنظمات بالذكاء

االستراتيجي الذي يساهم في االستفادة القصوى من المعلومات وبالتالي يخدم ذلك في تحقيق أهداف
المنظمة ،وقد اتفقت النتائج مع دراسة كل من :قاسم ( ،)2011أمين ( ،)2014التي بينت أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس .واختلفت هذه

النتيجة مع دراسة العبدلي ( )2010والتي تبين أن هناك أثر للخصائص الشخصية للمدراء في
الشركات الخاصة في الذكاء االستراتيجي لصالح الذكور.
جدول رقم ( )35إختبار تحليل التباين-متغير الجنس لمحور الذكاء االستراتيجي.
البعد أو المحور

االستشراف
الرؤية

المتوسط

االنحراف

0.548

الجنس

العدد

ذكر

55

3.872

أنثى

4

4.156

0.664

ذكر

55

3.881

0.558

أنثى

4

3.656

0.891

الحسابي
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المعياري

القيمة

T

االحتمالية

-0.986

0.328

0.750

0.456

))sig

تفكير النظم
التحفيز
الشراكة
الحدس
اإلبداع
الذكاء االستراتيجي

ذكر

55

3.633

0.647

أنثى

4

3.571

1.016

ذكر

55

3.409

0.741

أنثى

4

3.281

1.077

ذكر

55

3.963

0.587

أنثى

4

4.071

0.184

ذكر

55

3.675

0.626

أنثى

4

4.281

0.482

ذكر

55

3.518

0.683

أنثى

4

3.218

1.156

ذكر

55

3.809

0.573

أنثى

4

3.500

1.224

0.179

0.858

0.324

0.747

-0.363

0.718

-1.888

0.064

0.808

0.423

0.955

0.343

ثانيا :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول الذكاء االستراتيجي في الجامعات

الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغير العمر؟
جدول رقم ( )36مقارنة متوسطات الفئات العمرية لمحور الذكاء االستراتيجي
البعد أو
المحور

االستشراف

الرؤية

تفكير النظم

التحفيز

الشراكة

الحدس

مصدر االختالف

مجموع المربعات

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.468

2

0.234

داخل المجموعات

17.390

56

0.311

المجموع الكلي

17.858

58

بين المجموعات

0.220

2

0.110

داخل المجموعات

19.182

56

0.343

المجموع الكلي

19.402

58

بين المجموعات

0.795

2

0.397

داخل المجموعات

24.965

56

0.446

المجموع الكلي

25.760

58

بين المجموعات

0.284

2

0.142

داخل المجموعات

32.959

56

0.589

المجموع الكلي

33.243

58

بين المجموعات

1.428

2

0.714

داخل المجموعات

17.339

56

0.310

المجموع الكلي

18.767

58

بين المجموعات

0.849

2

0.425

داخل المجموعات

22.427

56

0.400
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القيمة
المحسوبة
)(F
0.754

0.322

0.891

0.242

2.306

1.060

القيمة

االحتمالية
()sig

0.475

0.726

0.416

0.786

0.109

0.353

اإلبداع
الذكاء
االستراتيجي
بشكل عام

المجموع الكلي

23.276

58

بين المجموعات

0.715

2

0.358

داخل المجموعات

28.831

56

0.515

المجموع الكلي

29.547

58

بين المجموعات

2.654

2

1.327

داخل المجموعات

19.948

56

0.356

المجموع الكلي

22.602

58

0.695

3.725

0.503

*0.030

حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
(**) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً

يوضح الجدول رقم ( )36أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من

مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في األبعاد التالية (االستشراف ،الرؤية ،تفكير النظم ،التحفيز ،الشراكة،
الحدس ،اإلبداع) .وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات

مجتمع البحث حول هذه األبعاد تعزى لمتغير العمر ،وتتفق في هذه النتائج مع دراسة كل من:

العبدلي( ،)2010قاسم ( ،)2011أمين ( ،)2014في أبعاد الذكاء االستراتيجي ،أما بالنسبة لمحور
الذكاء االستراتيجي تبين أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أقل من

مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

تقديرات مجتمع البحث حول محور الذكاء االستراتيجي تعزى لمتغير العمر ،ولمعرفة مصدر هذه الفروق
نستخدم اختبار شفيه الذي يوضح الفرق بين متوسطات الفئات العمرية والقيمة االحتمالية ( )Sig.كما
يبين الجدول رقم (.)37

جدول رقم ( :)37مقارنة متوسطات فئات العمر "باستخدام اختبار شفيه" لمحور الذكاء االستراتيجي
المجال

الفئات العمرية
من  30ألقل من 40

الذكاء االستراتيجي
من  40ألقل من 50

الفرق بين المتوسطات

من  40ألقل من 50

-0.71250

من  50سنة فأكثر

*-0.78333

من  50سنة فأكثر

-0.07083

احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) دالة
ً

ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول رقم ( )37تبين أن الفرق بين متوسطي الفئتين العمريتين

(من 30ألقل من  ،40من  50سنة فأكثر (بالنسبة لمحور الذكاء االستراتيجي يساوي ( ،)0.783والقيمة
االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطيهما لصالح الفئة العمرية (من  50سنة فأكثر) .ويرى الباحث في ذلك أن الفئة العمرية األكثر
من خمسين سنة تكون هي في الغالب في المناصب اإلدارية العليا وهذا بسبب المدة الطويلة التي تقضى
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في الحصول على الشهادات العليا وأيضا بسبب أنه ال يمكن الوصول إليها إال بعد شغل العديد من

المناصب اإلدارية واكتساب الخبرة الالزمة لذلك .واختلفت هذه النتيجة مع دراسة كل من العبدلي
( ،)2010قاسم ( ،)2011أمين ( ،)2014والتي تبين أنه ليس للعمر أثر ذو داللة إحصائية في الذكاء
االستراتيجي.

ثالثا :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول الذكاء االستراتيجي في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغير سنوات الخبرة؟

جدول رقم ( )38مقارنة متوسطات فئات سنوات الخبرة لمحور الذكاء االستراتيجي
البعد أو

درجة

متوسط

الحرية

المربعات
0.798
0.281

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

2.393

3

داخل المجموعات

15.465

55

المجموع الكلي

17.858

58

بين المجموعات

3.523

3

1.174

داخل المجموعات

15.879

55

0.289

المجموع الكلي

19.402

58

بين المجموعات

3.741

3

1.247

داخل المجموعات

22.019

55

0.400

المجموع الكلي

25.760

58

بين المجموعات

2.681

3

0.894

داخل المجموعات

30.562

55

0.556

المجموع الكلي

33.243

58

بين المجموعات

0.759

3

0.253

داخل المجموعات

18.008

55

0.327

المجموع الكلي

18.767

58

بين المجموعات

1.017

3

0.339

داخل المجموعات

22.259

55

0.405

المجموع الكلي

23.276

58

بين المجموعات

4.897

3

1.662

داخل المجموعات

22.259

55

0.447

المجموع الكلي

23.276

58

بين المجموعات

3.003

3

1.001

االستراتيجي

داخل المجموعات

19.599

55

0.356

بشكل عام

المجموع الكلي

22.602

58

المحور

االستشراف

الرؤية

تفكير النظم

التحفيز

الشراكة

الحدس

اإلبداع
الذكاء

القيمة

القيمة

المحسوبة

االحتمالية

)(F

()sig

2.837

4.068

3.115

1.608

0773

0.838

3.723

2.809

حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
(**) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
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*0.046

*0.011

*0.033

0.198

0.514

0.479

*0.016

*0.048

يوضح الجدول رقم ( )38أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من

مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في األبعاد التالية (التحفيز ،الشراكة ،الحدس) ،وبذلك يمكن استنتاج عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول هذه األبعاد تعزى لمتغير

سنوات الخبرة ،وتتفق في هذه النتائج مع دراسة كل من :العبدلي ( ،)2010قاسم ( ،)2011أمين

( .)2014والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع

البحث حول هذه األبعاد تعزى لمتغير سنوات الخبرة .أما بالنسبة لمحور الذكاء االستراتيجي واألبعاد
التالية (االستشراف ،الرؤية ،تفكير النظم ،اإلبداع) تبين أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار

تحليل التباين األحادي أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول محور الذكاء االستراتيجي واألبعاد التالية

(االستشراف ،الرؤية ،تفكير النظم ،اإلبداع) تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وتختلف في هذه النتائج مع

د ارسة كل من :العبدلي ( ،)2010قاسم ( ،)2011أمين ( ،)2014والتي أكدت على عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول المحور كلكل وهذه األبعاد تعزى

لمتغير سنوات الخبرة .ولمعرفة مصدر هذه الفروق نستخدم اختبار شفيه الذي يوضح الفرق بين
متوسطات سنوات الخبرة والقيمة االحتمالية ( )Sig.كما يبين الجدول رقم (.)39
جدول رقم ( )39مقارنة متوسطات سنوات الخبرة "باستخدام اختبار شفيه"
لمحور الذكاء االستراتيجي
المحور أو البعد

الفرق بين المتوسطات

سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

االستشراف
من  5ألقل من 10

من  5ألقل من 10

-0.68750

من  10ألقل من 20

*-0.81653

 20سنة فأكثر

-0.67500

من  10ألقل من 20

-0.12903

 20سنة فأكثر

0.01250

 20سنة فأكثر

0.14153

من  5ألقل من 10

-1.06250

من  10ألقل من 20

*-0.93851

 20سنة فأكثر

*-0.98125

من  10ألقل من 20

0.12399

 20سنة فأكثر

0.08125

 20سنة فأكثر

-0.04274

من  5ألقل من 10

-0.50000

من  10ألقل من 20

-0.82834

 20سنة فأكثر

*1.00000

من  10ألقل من 20

-0.32834

 20سنة فأكثر

-0.50000

 20سنة فأكثر

-0.17166

من  10ألقل من 20
أقل من  5سنوات
الرؤية
من  5ألقل من 10
من  10ألقل من 20
أقل من  5سنوات
تفكير النظم
من  5ألقل من 10
من  10ألقل من 20
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أقل من  5سنوات
اإلبداع
من  5ألقل من 10

من  5ألقل من 10

-0.53125

من  10ألقل من 20

-0.98185

 20سنة فأكثر

*-1.13125

من  10ألقل من 20

-0.45060

 20سنة فأكثر

-0.60000

 20سنة فأكثر

-0.14940

من  5ألقل من 10

-0.62500

من  10ألقل من 20

-0.82258

 20سنة فأكثر

*-0.92500

من  10ألقل من 20

-0.19758

 20سنة فأكثر

-0.30000

 20سنة فأكثر

-0.10242

من  10ألقل من 20
أقل من  5سنوات
الذكاء االستراتيجي
من  5ألقل من 10
من  10ألقل من 20

احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) دالة
ً

ومن خالل نتائج االختبار تبين أن الفرق بين متوسطي سنوات الخبرة للفئتين (أقل من  5سنوات) و (من

 10ألقل  )20لبُعد االستشراف يساوي ( ،)0.816والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ≤ α
 ،)0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح فئة (من  10ألقل  )20ويرى
الباحث في ذلك أن سنوات الخبرة لفئة (من  10ألقل  )20لها تلعب دو ار مهما في التأثير على قادة
المنظمات في القدرة على استقراء المستقبل وتحقيق أهداف المنظمة .كما تبين أن الفرق بين متوسطي سنوات

الخبرة للفئتين (أقل من  5سنوات) والفئتين (من  10ألقل  20( ،)20سنة فأكثر) ُلبعد الرؤية يساوي
( )0.981( ،)0.938على التوالي والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا
يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح فئتين (من  10ألقل ،)20

( 20سنة فأكثر) ويرى الباحث في ذلك أن سنوات الخبرة للفئتين (من  10ألقل  20( ،)20سنة فأكثر)
تمكن القادة من امتالك رؤية وقدرة ذات أبعاد شمولية تنسجم مع رؤيتها االستراتيجية تعكس من خاللها

طموحات المنظمة .كما تبين أن الفرق بين متوسطي سنوات الخبرة للفئتين (أقل من  5سنوات) و

( 20سنة فأكثر) لبُعد تفكير النظم ويساوي ( )1.000والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( α
 ،)≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح فئة ( 20سنة فأكثر) ويرى
الباحث في ذلك أن سنوات الخبرة لها تأثير على تفكير النظم حيث أن فئة سنوات الخبرة من  20سنة فأكثر
أكثر قدرة من غيرهم على دراسة األفكار مجتمعة بدال من دراستها منفصلة لمعرفة قيمتها في األمد البعيد

وذلك يعرض التكامل االستراتيجي .كما تبين أن الفرق بين متوسطي سنوات الخبرة للفئتين (أقل من 5

سنوات) و ( 20سنة فأكثر) ُلبعد اإلبداع النظم ويساوي ( )1.131والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى
الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح فئة ( 20سنة
فأكثر) ويرى الباحث في ذلك أن سنوات الخبرة لها تأثير على اإلبداع حيث أن فئة سنوات الخبرة من 20
سنة فأكثر أكثر قدرة من غيرهم على تشجيع العاملين على تجربة األفكار الجديدة ،وتبني مقترحات إبداعية.

كما تبين أن الفرق بين متوسطي سنوات الخبرة للفئتين (أقل من  5سنوات) والفئة ( 20سنة فأكثر) لمحور
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الذكاء االستراتيجي يساوي ( )0.925والقيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح فئتين ( 20سنة فأكثر) ويرى الباحث في ذلك أن
سنوات الخبرة من  20سنوات فأكثر تؤثر على مستوى الذكاء االستراتيجي لدى قادة المنظمات.

رابعا :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول الذكاء االستراتيجي في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغير المسمى الوظيفي؟

جدول رقم ( )40مقارنة متوسطات فئات المسمى الوظيفي لمحور الذكاء االستراتيجي
البعد أو

درجة

متوسط

الحرية

المربعات
0.112
0.319

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

0.337

3

داخل المجموعات

17.521

55

المجموع الكلي

17.858

58

بين المجموعات

0.382

3

0.127

داخل المجموعات

19.020

55

0.346

المجموع الكلي

19.402

58

بين المجموعات

1.343

3

0.448

داخل المجموعات

243417

55

0.444

المجموع الكلي

25.760

58

بين المجموعات

0.892

3

0.297

داخل المجموعات

32.351

55

0.588

المجموع الكلي

33.243

58

بين المجموعات

0.461

3

0.154

داخل المجموعات

18.305

55

0.333

المجموع الكلي

18.767

58

بين المجموعات

0.682

3

0.227

داخل المجموعات

22.594

55

0.411

المجموع الكلي

23.276

58

بين المجموعات

0.265

3

0.088

داخل المجموعات

29.281

55

0.532

المجموع الكلي

29.547

58

الذكاء

بين المجموعات

0.022

3

0.007

االستراتيجي

داخل المجموعات

22.580

55

0.411

بشكل عام

المجموع الكلي

22.602

58

المحور

االستشراف

الرؤية

تفكير النظم

التحفيز

الشراكة

الحدس

اإلبداع

القيمة

القيمة

المحسوبة

االحتمالية

)(F

()sig

0.353

0.368

1.009

0.505

0.462

0.553

0.166

0.018

0.787

0.776

0.396

0.680

0.710

0.648

0.919

0.997

حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
(**) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً

يوضح الجدول رقم ( )40أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من

مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في جميع أبعاد ومحور الذكاء االستراتيجي ،وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول محور وأبعاد الذكاء االستراتيجي
تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،وذلك بسبب أن جميع مجالس الجامعات الفلسطينية العاملة بقطاع غزة
يتشابهون في أغلب الخصائص والسيما المؤهل العلمي ،لذلك من هو بدرجة عميد اليوم غدا نائب رئيس أو

رئيس جامعة ،ويكون التغيير ألعضاء مجلس الجامعة بشكل دوري .وتتفق في هذه النتائج مع دراسة كل
من :قاسم ( )2011حيث أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع

البحث حول محور الذكاء االستراتيجي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

خامسااااااا :توجد فروق ذات داللة إحصااااااائية في اسااااااتجابات أفراد العينة حول الذكاء االسااااااتراتيجي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغير مكان العمل؟

جدول رقم ( )41مقارنة متوسطات فئات مكان العمل لمحور الذكاء االستراتيجي
البعد أو
المحور

مصدر االختالف

مجموع المربعات

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.869

2

0.435

داخل المجموعات

16.989

56

0.303

المجموع الكلي

17.858

58

بين المجموعات

1.173

2

0.587

داخل المجموعات

18.229

56

0.326

المجموع الكلي

19.402

58

بين المجموعات

1.658

2

0.829

داخل المجموعات

24.102

56

0.430

المجموع الكلي

25.760

58

بين المجموعات

4.417

2

2.208

داخل المجموعات

28.827

56

0.515

المجموع الكلي

33.243

58

بين المجموعات

0.712

2

0.356

داخل المجموعات

18.055

56

0.322

المجموع الكلي

18.767

58

بين المجموعات

2.443

2

1.221

داخل المجموعات

20.833

56

0.372

المجموع الكلي

23.276

58

بين المجموعات

3.019

2

1.510

داخل المجموعات

26.528

56

0.474

المجموع الكلي

29.547

58

بين المجموعات

0.797

2

0.398

االستراتيجي

داخل المجموعات

21.805

56

0.389

بشكل عام

المجموع الكلي

22.602

58

االستشراف

الرؤية

تفكير النظم

التحفيز

الشراكة

الحدس

اإلبداع
الذكاء

القيمة المحسوبة
)(F

1.432

1.802

1.927

4.290

1.104

3.283

3.187

1.023

حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
(**) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
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القيمة االحتمالية
()sig

0.247

0.174

0.155

*0.018

0.339

*0.045

*0.049

0.366

يوضح الجدول رقم ( )41أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من

مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في محور الذكاء االستراتيجي واألبعاد التالية (االستشراف ،الرؤية ،تفكير
النظم ،الشراكة) ،وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات

مجتمع البحث حول هذا المجاالت تعزى لمتغير مكان العمل ،أما بالنسبة ألبعاد الذكاء االستراتيجي
التالية (التحفيز ،الحدس ،اإلبداع) تبين أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين
األحادي أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول (التحفيز ،الحدس ،اإلبداع) تعزى لمتغير مكان العمل.

ولمعرفة مصدر هذه الفروق نستخدم اختبار شفيه الذي يوضح الفرق بين متوسطات سنوات الخبرة

والقيمة االحتمالية ( )Sig.كما يبين الجدول رقم ( .)42ومن خالل نتائج تبين أن الفرق بين متوسطات

مكان العمل بين الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى لألبعاد (التحفيز ،والحدس ،واإلبداع) تساوي

( )0.522( ،)0.459( ،)0.639على التوالي والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ≤ α

 ،)0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات لصالح الجامعة اإلسالمية ،ويرى
الباحث في ذلك أن (التحفيز ،والحدس ،واإلبداع) له تأثير على الذكاء االستراتيجي لدى الجامعة

اإلسالمية ويعزى ذلك لتوفير مناخ صحي مالئم يساعد العاملين على زيادة انجازاتهم ،وتعتمد طرق
وأساليب غير تقليدية في اتخاذ القرار باإلضافة مكافأة أصحاب األفكار والمقترحات اإلبداعية.
جدول رقم ( )42مقارنة متوسطات مكان العمل "باستخدام اختبار شفيه" لمحور الذكاء االستراتيجي
البعد

التحفيز

مكان العمل
جامعة األزهر
جامعة األقصى

الحدس

جامعة األزهر
جامعة األقصى

اإلبداع

الفرق بين المتوسطات

جامعة األزهر
جامعة األقصى

الجامعة اإلسالمية

-0.19444

جامعة األقصى

0.44544

الجامعة اإلسالمية

*-0.63988

الجامعة اإلسالمية

-0.08681

جامعة األقصى

0.37302

الجامعة اإلسالمية

*-0.45982

الجامعة اإلسالمية

-0.13472

جامعة األقصى

0.38790

الجامعة اإلسالمية

*-0.52262

احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) دالة
ً
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الفرضية الرئيسة الرابعة:
تنص على " يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05في استجابة أفراد العينة

حول القيادة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية للقادة (الجنس ،العمر،

سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل)".

وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )tفي حالة العينتين المستقلتين لمعرفة ما إذا كانت هناك

فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات ،كذلك
تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا

االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .

حيث تم اختبار كل الفرضيات الفرعية المنبثقة عنها كالتالي:

أوال :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول القيادة في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة تعزى للمتغير الجنس؟
جدول رقم ( )43إختبار تحليل التباين-متغير الجنس لمحور القيادة.
محور

القيادة

المتوسط

االنحراف

0.642
0.773

الجنس

العدد

ذكر

55

3.581

أنثى

4

3.750

الحسابي

المعياري

T

القيمة

االحتمالية
))sig

0.502

0.723

والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )tفي حالة العينتين المستقلتين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات

داللة إحصائية .يتبين من الجدول رقم ( )43أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار ( )tأكبر

من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول هذه المجاالت تعزى إلى متغير الجنس ،وذلك يعني أن متغير

الجنس ال يؤثر على القيادة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .ويعزى ذلك إلى أن الجامعات تتعامل
مع الجنسين بدون تمييز .وتتفق في هذه النتائج مع دراسة كل من :عبد الرحيم ( ،)2009الباز ()2011

المعاني ( ،)2013البواب ( )2014والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول محور القيادة تعزى لمتغير الجنس

وتختلف في هذه النتائج مع دراسة كل من :الرقب ( ،)2010أبو شعبان وآخرون ( )2010والتي أكدت

على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول المحور القيادة تعزى
لمتغير الجنس.
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ثانيا :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول القيادة في الجامعات

الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغير العمر؟

يوضح الجدول رقم ( )44أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي وتساوي

( )0.365أكبر من مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول محور القيادة تعزى لمتغير العمر .وذلك يعني

أن متغير العمر ال يؤثر على القيادة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .ويتفق في هذه النتائج مع
دراسة كل من :عبد الرحيم ( ،)2009خلف ( )2010المعاني ( ،)2013البواب ( )2014والتي أكدت
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول محور القيادة

تعزى لمتغير العمر ويعزى هذا أن القيادة ال تكون قاصرة على عمر محدد احتمالية توفر القيادة في

شخص معين غير خاضعة للعمر.
جدول رقم ( )44مقارنة متوسطات الفئات العمرية لمحور القيادة
محور

القيادة

درجة

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

0.855

2

داخل المجموعات

23.332

56

المجموع الكلي

24.188

58

متوسط

الحرية

المربعات
0.428
0.417

القيمة

القيمة

المحسوبة

االحتمالية

)(F

()sig

1.026

0.365

حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
(**) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً

ثالثا :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول القيادة في الجامعات

الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغير سنوات الخبرة؟

يوضح الجدول رقم ( )45أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي وتساوي

( )0.035أقل من مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05وبذلك يمكن استنتاج وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول محور القيادة تعزى لمتغير سنوات الخبرة .وذلك يعني أن

متغير سنوات الخبرة يؤثر على القيادة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة حيث أن الخبرات المتراكمة
لها دور مهم في تعزيز الدور القيادي في الجامعات المبحوثة .وتتفق نتيجة البحث مع دراسة كل من:

اتفاق جزئي مع عبد الرحيم ( )2009والتي أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

تقديرات مجتمع البحث حول المحور القيادة تعزى لمتغير سنوات الخبرة .وتختلف في هذه النتائج مع

دراسة كل من :خلف ( ،)2010أبو شعبان وآخرون ( )2010والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول المحور القيادة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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ولمعرفة مصدر هذه الفروق نستخدم اختبار شفيه الذي يوضح الفرق بين متوسطات سنوات الخبرة

والقيمة االحتمالية ( )Sig.كما يبين الجدول رقم ( .)46ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول

رقم ( )47تبين أن الفرق بين متوسطي الفئتين (أقل من  5سنوات) ،و( 20سنة فأكثر)( بالنسبة لمحور
القيادة يساوي ( ،)0.927والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح فئة سنوات الخبرة (من  20سنة فأكثر) ويرى

الباحث في ذلك أن سنوات الخبرة لها تأثير على القيادة ،وهذا يعني القيادات اإلدارية العليا من  20سنة
فأكثر يكونوا في مرحلة النضج الكامل من خالل اكتسابهم الخبرات التي تعزز الدور القيادي لهم.
جدول رقم ( )45مقارنة متوسطات فئات سنوات الخبرة لمحور القيادة
محور

القيادة

درجة

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

3.472

3

داخل المجموعات

20.715

55

المجموع الكلي

24.188

58

متوسط

الحرية

المربعات
1.157
0.377

القيمة

القيمة

المحسوبة

االحتمالية

)(F

()sig

3.073

*0.035

حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
(**) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً

جدول رقم ( )46مقارنة متوسطات سنوات الخبرة "باستخدام اختبار شفيه" لمحور القيادة
محور

الفرق بين المتوسطات

سنوات الخبرة

أقل من  5سنوات

القيادة

من  5ألقل من 10

-0.38542

من  10ألقل من 20

-0.79704

 20سنة فأكثر

*-0.92708

من  10ألقل من 20

-0.41163

 20سنة فأكثر

-0.54167

 20سنة فأكثر

-0.13004

من  5ألقل من 10
من  10ألقل من 20

احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) دالة
ً

رابعا :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول القيادة في الجامعات

الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغير المسمى الوظيفي؟

يوضح الجدول رقم ( )47أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي

وتساوي ( )0.835أكبر من مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول محور القيادة تعزى

لمتغير المسمى الوظيفي .وذلك يعني أن متغير المسمى الوظيفي ال يؤثر على القيادة في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .ويعزى ذلك إلى اتباع القيادة اإلدارية في الجامعات المبحوثة
أنماط قيادية غير مرتبطة بالمسمى الوظيفي.
جدول رقم ( )47مقارنة متوسطات فئات المسمى الوظيفي لمحور القيادة

محور

القيادة

درجة

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

0.373

3

داخل المجموعات

23.815

55

المجموع الكلي

24.188

58

متوسط

الحرية

المربعات
0.124
0.433

القيمة

القيمة

المحسوبة

االحتمالية

)(F
0.287

()sig

0.835

حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
(**) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً

خامسا :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول القيادة في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغير مكان العمل؟

يوضح الجدول رقم ( )48أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي وتساوي

( )0.100أكبر من مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول محور القيادة تعزى لمتغير مكان العمل .وذلك

يعني أن متغير مكان العمل ال يؤثر على القيادة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .ويعزى ذلك إلى
وجود تشابه في األنظمة والقوانين بين الجامعات المبحوثة.

تختلف نتيجة البحث مع دراسة عبد الرحيم ( )2009وهذا تأكيدا على وجود فروق ذات داللة إحصائية

بين متوسطات تقديرات مجتمع البحث حول محور القيادة تعزى لمتغير مكان العمل.

جدول رقم ( )48مقارنة متوسطات فئات مكان العمل لمحور القيادة
محور

القيادة

درجة

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

1.911

2

داخل المجموعات

22.276

56

المجموع الكلي

24.188

58

متوسط

الحرية

المربعات
0.956
0.398

القيمة
المحسوبة
)(F
2.403

حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(*) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
حصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
(**) الفرق بين المتوسطات دال ا
ً
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القيمة

االحتمالية
()sig

0.100






مقدمة:
تم في هذا الفصل عرض النتائج التي تمكن الباحث من الوصول إليها من خالل تحليل وتفسير ومناقشة

نتائج البحث فيما يتعلق بأثر الذكاء االستراتيجي على القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،ومن ثم قام الباحث بتقديم التوصيات المناسبة.

أوالً :النتائج:
من خالل تحليل نتائج البحث تمكن الباحث من تحديد النتائج التالية:
 -1النتائج المتعلقة بمحاور البحث وأبعاده:

أ .توافر الذكاء االستراتيجي لدى أعضاء مجالس الجامعات الفلسطينية العاملة بقطاع غزة

بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي ( ،)3.79وأن أبعاد الذكاء االستراتيجي جاءت مرتبة تنازليا

كما يلي:

 -1الشراكة بمتوسط حسابي (.)3.97
 -2االستشراف بمتوسط حسابي (.)3.89
 -3الرؤية بمتوسط حسابي (.)3.87

 -4الحدس بمتوسط حسابي (.)3.72
 -5تفكير النظم بمتوسط حسابي (.)3.63
 -6اإلبداع بمتوسط حسابي (.)3.50

 -7التحفيز بمتوسط حسابي (.)3.40

ب .توافر محور القيادة في الجامعات الفلسطينية العاملة بقطاع غزة بدرجة كبيرة وبمتوسط
حسابي (.)3.59
 -2النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات المتفرعة منها:
أ .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االستراتيجي والقيادة من وجهة نظر
القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
ب .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين االستشراف والقيادة من وجهة نظر القيادات
اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
ت .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الرؤية والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية
العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
ث .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين تفكير النظم والقيادة من وجهة نظر القيادات
اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
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ج .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين التحفيز والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية
العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
ح .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الشراكة والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية
العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
خ .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الحدس والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية
العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
د .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين اإلبداع والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية
العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 -3النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
وجود تأثير قوي ذا داللة إحصائية بين الذكاء االستراتيجي وأبعاده (االستشراف ،الرؤية،
تفكير النظم ،التحفيز ،الشراكة ،الحدس ،اإلبداع) والقيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية
العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 -4النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الثالثة:
أ .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول الذكاء االستراتيجي
تعزى إلى متغير الجنس.
ب .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول الذكاء االستراتيجي
تعزى إلى متغير العمر.
ت .وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول الذكاء االستراتيجي تعزى
إلى متغير سنوات الخبرة.
ث .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول الذكاء االستراتيجي
تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.
ج .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول الذكاء االستراتيجي
تعزى إلى متغير مكان العمل.
 -5النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الرابعة:
أ .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول القيادة تعزى إلى متغير
الجنس.
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ب .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول القيادة تعزى إلى متغير
العمر.
ت .وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول القيادة تعزى إلى متغير
سنوات الخبرة.
ث .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول القيادة تعزى إلى متغير
المسمى الوظيفي.
ج .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول القيادة تعزى إلى متغير
مكان العمل.
ثانيا :التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث ،يوصي الباحث قيادة الجامعات الفلسطينية بالتوصيات التالية:

 -1من الضروري أن تقوم قيادة الجامعات الفلسطينية باالعتماد على أبعاد الذكاء االستراتيجي
(االستشراف ،والرؤية ،وتفكير النظم ،والتحفيز ،والشراكة ،والحدس ،واإلبداع) بشكل كبير وذلك

لتمكينهم من اتخاذ ق اررات استراتيجية ،وذلك من خالل استحداث دائرة تعرف باسم دائرة الذكاء
االستراتيجي.

 -2استخدام عمليات االستشراف والمسح البيئي للجامعات والتي لها تأثير قوي على استراتيجيات
الجامعات ،والعمل التنافسي ،واألداء المستقبلي.

 -3ضرورة امتالك قيادة الجامعات رؤية شاملة تتصف بالوضوح والواقعية.
 -4يجب على قيادة الجامعات امتالك طرقا جديدة للتعلم واكتساب المعرفة وذلك من أجل تحقيق
التكامل االستراتيجي.

 -5ضرورة أن تعمل قيادة الجامعات الفلسطينية على خلق جو من العدالة في التعامل مع العاملين،
وكذلك العمل على نشر المعايير األخالقية التي تلتزم بها قيادة الجامعات بحيث تصبح تلك

المعايير ملزمة لجميع العاملين.

 -6ضرورة العمل على إقامة تحالفات استراتيجية مع جامعات محلية واقليمية من أجل االستفادة
من تجاربها وخبراتها.

 -7يجب على قيادة الجامعات تبني أفكار ومقترحات جديدة ومبتكرة من العاملين ،كما ويجب تدريب
وتنمية مهارات العاملين وطرق تفكيرهم على الحدس واالكتشاف.

 -8ضرورة تبني إدارة الجامعات نظام جيد للحوافز يعمل على تحسين أداء العاملين ويزيد من
انتمائهم.

][147

 -9ضرورة تبني إدارة الجامعات األفكار والمقترحات اإلبداعية المقدمة من العاملين.

 -10االهتمام بتدريب واعداد القيادات الناشئة من العاملين بمتخلف تصنيفاتهم على القيام باألدوار
والمهام االستراتيجية المعقدة بصفتهم القيادات المستقبلية.

 -11ضرورة استخدام أبعاد الذكاء االستراتيجي في تعزيز وترسيخ السمات القيادية والعمل على خلق
قيادات جديدة مثل القيادة االستراتيجية والقيادة اإلبداعية وغير ذلك من القيادات الجديدة.

ثالثا :األبحاث المقترحة:

 -1واقع ممارسة الذكاء االستراتيجي في القطاع الصحي بقطاع غزة.

 -2أثر الذكاء االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي في قطاع االتصاالت بقطاع غزة.
 -3دور المعرفة االستراتيجية في تعزيز الذكاء االستراتيجي في قطاع التعليم بقطاع غزة.
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المراجع
أوال :المراجع العربية
القرآن الكريم.


أبو هاشا ا اام حسا ا اان ،السا ا اايد .)2006( .الخصااااائص الساااايكومترية ألدوات القياس في البحوث



أحمد ،ميسا ا ا ا ا ا ااون عبد هللا .دينا ،مناف محمد ".)2012( .األنماط القيادية ودورها في تنمية

النفسية والتربوية باستخدام  .SPSSكلية التربية .جامعة الملك سعود.

مهارات العاملين دراسااااااة اسااااااتطالعية آلراء عينة من قيادات اإلدارات والعاملين في مدريرية

شبكة كهرباء نينوى" ،مجلة تنمية الرافدين ،مجلد  ،34عدد.109


أبو ش ااعبان ،قمر .محمود ،أبو س اامرة .محمد ،الطيطي ".)2010( .مدى توافر ساامات القيادة



اس ا االيم ،فادي س ا ااامي ".)2013( .األنماط القيادية السااااائدة لدى رؤساااااء األقسااااام في كليات

التحويلية لمديري مدراس مدينة القدس" ،القدس.

المجتمع بمحافظات غزة وعالقتها بالرضاا الوظيفي للعاملين فيها" ،رسااالة ماجسااتير ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.



أبو الخير ،س ا ا ا ا ا ا ااامي عبد العزيز ".)2013( .األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية

بمحافظات غزة و عالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظرهم" ،رس ا ا ا ا ااالة ماجس ا ا ا ا ااتير ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.



آمين ،هنار إبراهيم " .)2014( .دور الذكاء االسااااااتراتيجي في عمليات التصاااااانيع األخضاااااار

دراسااة اسااتطالعية آلراء المديرين في عينة من مصااانع المياه المعدنية في محافظة دهوك"،

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،مجلد ،20عدد.77



برباوي ،كمال ".)2013( .دور األنماط القيادية والمتغيرات الشاااااااخصاااااااية لألفراد في التغيير



الباااز ،إيناااس عوني " .)2011( .معوقاات مماارسااااااااااة الادور القياادي لموظفاات مكتاب غزة



جاد الرب ،سيد محمد .)2012( .القيادة االستراتيجية ،ط ،1مطابع الدار الهندسية ،القاهرة.

التنظيمي" ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ،عدد .4

اإلقليمي لوكالة الغوث الدولية (األونروا)" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.



جثير ،س ا ا ااعدون حمود .العبادي ،هاش ا ا اام فوزي .القيس ا ا ااي ،بالل جاس ا ا اام " .)2013( .صاااااياغة

اساااااااااتراتيجية إدارة عالقات الزبون عبر تحقيق العالقة بين الذكاء االساااااااااتراتيجي والذكاء

التنظيمي" ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية و اإلدارية ،مجلد ،5عدد.10


جمعة ،محمود حس ا ا ا ا ا اان .حيدر ،ش ا ا ا ا ا اااكر نوري ".)2011( .تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في
تحقيق اإلبداع اإلداري (دراسااة تطبيقية آلراء القيادات العليا في جامعة ديالى)" ،مجلة اإلدارة

و االقتصاد ،عدد .90
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الحمد ،حس ا ااين س ا االيمان .محمد ،عبد الرحيم المحاس ا اانة ".)2012( .أثر األنماط القيادية على

فاعلية عملية اتخاذ الق اررات دراسااااااة ميدانية في المؤسااااااسااااااة العامة للضاااااامان االجتماعي

األردنية" ،مؤتة للبحوث والدراسات ،مجلد  ،27عدد.1



الحيالي ،ساااندية مروان ".)2012( .انعكاس المتغيرات الشاااخصاااية في اإلدراك الذاتي لأل نماط
القيادية دراساااااااااة تحليلية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعة الموصااااااااال" ،جامعة

الموصل ،مجلد  ،5عدد .10


حس ااين ،فادية أحمد إبراهيم .)2011( .الذكاء الشااخصااي و عالقته بالذكاء الوجداني والذكاء



الخفاجي ،نعمة عباس .)2010( .اإلدارة االساااااااااتراتيجية المداخل والمفاهيم والعمليات ،ط،2

االجتماعي(دراسة عملية) .دار المعرفة الجامعية ،مصر.
دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان.



خلف ،محمد كريم حس ا ااني ".)2010( .عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساااااء



داود ،فض ا ا ا اايلة س ا ا ا االمان ".)2012( .النجاح االسااااااتراتيجي للمنظمات على وفق أبعاد القيادة

األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

التحويلية ،دراسة استطالعية لعينة من أفراد الهيئة العامة للضرائب" ،مجلة دراسات محاسبية

ومالية ،مجلد  ،7عدد .18


رشيد ،صالح عبد الرضا .ليث ،علي مطر ".)2014( .سلوكيات المواطنة التنظيمية في ظل

نظرية القيادة الخادمة دراسة استطالعية في عينة من كليات جامعة القادسية" ،مجلة العلوم

االقتصادية واإلدارية ،مجلد  ،20عدد .76



ربيع ،أسا ا ااامة .)2007( .التحليل اإلحصااااائي باسااااتخدام برنامج  ،SPSSالجزء األول ،كلية
التجارة ،جامعة المنوفية ،الطبعة الثانية.



رضا اوان ،محمود عبد الفتاح .)2014( .القيادة ومهارات تحفيز المرؤوسااين ،ط ،2المجموعة
العربية للتدريب والنشر ،القاهرة.



الرقب ،أحمد ص ا ا ا ا ا ا ااادق ".)2010( .عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات



ازيد ،فهد خليل .)2013( .فن القيادة :كيف تكون قائدا ناجحاً؟ ،ط ،1دار يافا العلمية للنشر



الس ا ااويدان ،طارق .)2008( .صااااناعة الذكاء ،ط ،1ش ا ااركة االبداع الفكري للنش ا اار و التوزيع،

الفلسطينية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.
والتوزيع ،عمان.

الكويت.
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شااوتري ،آمال " .)2013( .دراسة أثر الفكر المقاوالتي على تميز المنتج الجزائري باستخدام

بعض اختبارات الذكاء االساااااااااتراتيجي عند طلبة الجامعة" ،المؤتمر الدولي الثاني إلرشا ا ا ا ا ا اااد

المشاريع والمؤسسات ،جامعة محمد اإلبراهيمي ،الجزائر.



ش ا اامس الدين ،باس ا اام .)2014( .القيادة االسااااتراتيجية و حوكمة الشااااركات ،ط ،1دار الكتاب
الحديث ،القاهرة.



الش ا ا اايخ ،س ا ا االيمان الخض ا ا ااري .)2008( .سااااايكلولوجية الفروق الفردية في الذكاء ،ط ،1دار
المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة ،عمان.



ص ا ا ااالح ،أحمد .)2010( .اإلدارة بالذكاءات منهج التميز االساااااتراتيجي للمنظمات ،ط ،1دار
وائل للنشر والتوزيع ،عمان.



ص ا ا ا ااالح ،رش ا ا ا ااا مهدي ".)2011( .تأثير أنماط القيادة اإلدارية في مسااااااتوى تحفيز العاملين
دراسااة ميدانية في الشااركة العامة للموانئ العراقية في البصاارة" ،مجلة االقتص ااادي الخليجي،

عدد .19


الطاائي ،محماد عباد حسا ا ا ا ا ا ااين .الخفااجي ،نعماة عبااس صا ا ا ا ا ا ااغير .)2009( .نظم المعلومات



عبوي ،زيااد منير .)2008( .القيااادة ودروهااا في العمليااة اإلداريااة ،دار الباادايااة ناااشا ا ا ا ا ا اارون



عدس ،محمد عبد الرحيم .)1997( .الذكاء من منظور جديد ،دار الفكر للطباعة والنشا ا ا ا ا ا اار

االستراتيجية منظور الميزة االستراتيجية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان.

وموزعون ،عمان.

والتوزيع ،عمان ،األردن.


عبااد اللطيف ،عبااد اللطيف " .)2002( .إدارة الذكاء" ،مؤتمر تكنولوجيااا المعلومااات و دورهااا

في التنمية االقتصادية ،جامعة الزيتونة ،عمان.



عثمان ،روناك حميد ".)2011( .السااااااااامات القيادية المفضااااااااالة لدى القادة األكاديميين في



عبااد الرحيم ،لينااا عبااد الحميااد " .)2009( .أثر النمط القيااادي لماادراء المكتااب اإلقليمي بغزة



العالق ،بشير .)2010( .القيادة اإلدارية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.

جامعة صالح الدين" ،مجلة التربية والعلم ،مجلد  ،18عدد.1

(األونروا) على تهيئة البيئة اإلبداعية للعاملين"  ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.




العدلوني ،محمد أكرم .)2000( .القائد الفعال ،مكتبة اإلنتاج الفني ،الرياض.

العابدي ،علي رزاق جياد .الموسا ااوي ،هاشا اام مهمدي هاشا اام " .)2014( .تشاااخيص مؤشااارات
الذكاء االستراتيجي لضمان السيادة االستراتيجية من خالل خفة الحركة االستراتيجية ،دراسة

تحليلية في شااااااركة كورك لالتصاااااااالت المتنقلة في العراق" ،مجلة الغرى للعلوم االقتصا ا ا ا اادية
واإلدارية ،مجلد  ،8عدد .31
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العبيدي ،محمد عبد العزيز .السا ا ااالم ،قصا ا ااي سا ا ااالم " .)2012( .الذكاء االسااااتراتيجي لتدعيم

جودة التدقيق دراسااااااة اسااااااتطالعية آلراء عينة من رقباء الماليين في دوان الرقابة المالية"،

المؤتمر العلمي الس ا ا ا ا ا اانوي الحادي عش ا ا ا ا ا اار ذكاء األعمال واقتص ا ا ا ا ا اااد المعرفة ،جامعة الزيتونة
األردنية ،عمان.



العبدلي ،ضاارغام ".)2010( .صياغة مخطط منهجي لتأثير الخصائص الشخ صية للمديرين

في الذكاء االساااااااااتراتيجي واالرتجال التنظيمي دراساااااااااة اساااااااااتطالعية آلراء عينة من مديري

الشركات الخاصة بمحافظة النجف األشرف" ،رسالة ماجستير ،جامعة الكوفة ،العراق.



العزاوي ،بشرى هاشم " .)2008( .أثر العالقة بين الذكاء االستراتيجي وق اررات عملية الخدمة
في النجاح االسااااتراتيجي دراسااااة اختبارية تحليلية آلراء عينة من رؤساااااء وأعضاااااء مجالس

عدد من كليات جامعة بغداد" ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،العراق.


الغالبي ،طاهر محسا ا اان .ادريس ،وائل محمد .)2009( .اإلدارة االسااااتراتيجية منظور منهجي



غباري ،ثائر أحمد .أبو ش ااعيرة ،خالد محمد .)2010( .القدرات العقلية بين الذكاء و اإلبداع،

متكامل ،ط ،2دار وائل لنشر و التوزيع ،عمان.

ط ،1مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع،عمان.


الفرجاني ،فاطمة علي بلقاسا اام ".)2014( .أثر القيادة التحويلية على إدارة المواهب :دراساااة



قنديل ،عالء محمد سيد .)2010( .القيادة اإلدارية و إدارة االبتكار ،ط ،1دار الفكر ،عمان.

تطبيقية على جامعة بنغازي" ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،جامعة بنغازي.



قاس ا اام ،س ا ااعاد حرب " .)2011( .أثر الذكاء االسااااتراتيجي على عملية اتخاذ الق اررات دراسااااة

تطبيقيااة على ماادراء مكتااب غزة اإلقليمي التااابع لألنوروا" ،رسا ا ا ا ا ا ا ااالااة ماااجسا ا ا ا ا ا ااتير ،الجااامعااة

اإلسالمية ،غزة.


الكواز ،سا ا ا ااعد محمود .يحيى ،عالء عبد السا ا ا ااالم .إبراهيم ،طارق نوري " .)2012( .إساااااهام
المعرفة االساااااتراتيجية في تعزيز الذكاء االساااااتراتيجي دراساااااة حالة في شاااااركة آسااااايا سااااايل

لالتصاالت في العراق" ،المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة،
جامعة الزيتونة ،عمان.


الكواز ،عاادي غااانم .رياااض ،أحمااد إس ا ا ا ا ا ا اماااعياال .عبااد الرحمن ،إبراهيم .عمر ،نعمااان حميااد.

( ".)2012القيادة التحويلية وعالقتها بأ سباب التغيير التنظيمي وأشكاله وأساليب تقليله في

االتحادات الرياضية الفرعية في نينوى" ،مجلة الرافدين للعلوم الرياضية ،مجلد  ،19عدد .60



محمد ،محمد هاني .)2014( .اإلدارة االسااااااتراتيجية الحديثة ،دار المعتز للنش ا ا ا اار و التوزيع،
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محمااد ،محمااد هاااني .)2014( .إدارة وتنظيم وتطوير األعمال :قياس األداء المتوازن ،ط،1
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محمد حس ا اان ،عزت عبد الحميد ،)2011( .اإلحصااااء النفساااي والتربوي تطبيقات باساااتخدام
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وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
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ذكر

جامعة األزهر

رئيس جامعة

أنثى

الجامعة اإلسالمية

قائم بأعمال رئيس جامعة

جامعة األقصى

نائب رئيس

مساعد رئيس

 – 5أقل من  10سنوات

أقل من  5سنوات

 20سنة فأكثر

 – 10أقل من  20سنة

 – 30أقل من  40سنة

أقل من  30سنة

 50سنة فأكثر

 – 40أقل من  50سنة
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عميد

هو اإلدراك ألهمية األحداث لمنظمتك قبل حدوثها على أساس الخبرة ،التجربة ،البحث ،المسح البيئي والقدرة على االحساس
في االتجاهات الديناميكية ،وتعبر عن قدرة الفرد على التفكير في صورة غير مرئية ،وهو في إطار العمل استشعار المنظمة
وقادتها بوجود فرص ومن ثم استغاللها.
 1تستقرئ إدارة الجامعة المستقبل عند تطوير استراتيجياتها في األمد البعيد.
2

تستفيد إدارة الجامعة من الخبرات الشخصية واإلمكانات الذاتية في التعاطي
مع األحداث المستقبلية.

 ٍ
بشكل جيد لتحقيق أهدافها.
 3تعمل إدارة الجامعة على استثمار الفرص السوقية
4

تتابع إدارة الجامعة التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية عند عملية اتخاذ
الق اررات.

 5تتوقع إدارة الجامعة توقيت إحداث التغييرات في المسار االستراتيجي للجامعة.
 6تمتلك إدارة الجامعة اإلرادة والقدرة على المبادرة في ضوء التصورات الجديدة.
7
8

أعتقد أن الق اررات المتخذة في الجامعة تقوم على استقراء تحليلي دقيق للمستقبل
وما يحتويه من تغييرات وتعقيدات.
تؤمن إدارة الجامعة بأهمية استقراء المستقبل في تحقيق التميز والريادة في
األجل الطويل.

يمكن تسميتها بالرؤية االستراتيجية حيث تعكس طموحات المنظمة ومصلحتها ومعرفة إلى أين تذهب المنظمة حول مستقبل

خططها ،كما تجسد هوية المنظمة وتحدد مركزها التنافسي ،وهي الصورة التي ينبغي أن تكون عليها المنظمة في األجل
الطويل.
 1تمتلك إدارة الجامعة رؤية ذات أبعاد شمولية تحدد من خاللها اتجاه األعمال.
 2تستخدم إدارة الجامعة رؤيتها في توحيد جهود العاملين باتجاه أهداف الجامعة.
 3تنسجم ق اررات الجامعة مع رؤيتها االستراتيجية.
4

تحول إدارة الجامعة الرؤية إلى واقع ممكن التطبيق ضمن رسالة الجامعة
وأهدافها.
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5
6
7
8

تعمل إدارة الجامعة على إقناع العاملين في الجامعة وتحفزهم على اإليمان
برؤيتها االستراتيجية.
تعكس الرؤية بوضوح الصورة الذهنية المثالية التي تسعى الجامعة للحصول
عليها.
تستفيد إدارة الجامعة من تجارب الجامعات المحلية والعربية والدولية في تحديد
التوجه المستقبلي للجامعة.
تعمل إدارة الجامعة على مشاركة جميع الموظفين في تطوير الرؤية

االستراتيجية.

تفكير النظم هو القدرة على مزج العناصر مع بعضها أكثر من فصل ارتباطها إلى أجزاء ومن ثم تحليلها ،ويعد إطار متقدم
للتفكير االستراتيجي والفكر النقدي ،وكونه أسلوب معاصر للتكيف مع الحياة وتكيف المنظمات مع بيئتها في ظل التغيرات
المتسارعة ،ويمثل القدرة على تركيب العناصر المتنوعة لفهم كيفية تفاعلها مع بعضها البعض لحقيق أهداف المنظمة ،حيث
تتم دراسة عالقة األجزاء بالكل وتقييم النجاح في خدمة أهداف النظام.
1
2

تقوم إدارة الجامعة بدراسة األفكار الجديدة مجتمعة بدالً من دراستها منفصلة
لتتلمس قيمتها في األمد البعيد.

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على دمج العناصر المختلفة لغرض تحليلها وفهم
الكيفية التي تتفاعل بموجبها.

تقوم إدارة الجامعة بالنظر إلى العناصر المكونة ألي مشكلة كرزمة واحدة بدالً
3
من تحليلها كأجز  ٍاء منفصلة.
تعتمد إدارة الجامعة طرقاً جديدةً للتعلم واكتساب المعرفة بغرض التكامل
4
االستراتيجي.
 5أتصور الجامعة كنظام مترابط ومتناسق األجزاء.
 6تمتلك إدارة الجامعة القدرة على النظر للمشكالت من زوايا مختلفة.
تعمل إدارة الجامعة جاهدةً على تصميم وابتكار حلوالً ذكية غير نمطية
7
للمشكالت المستعصية.
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القدرة على اشراك دوافع الناس وتحفيزهم من خالل توفير أسباب المساعدة للناس لتحقيق الرؤية ،وتحديد العالقات المحفزة،
والمسؤوليات ،المكافآت ،وتقدي ار للمساهما ت المعلنة من قبل المنظمة ،والقدرة على تحفيز العاملين يعني الفعل الذي يدفع
الفرد إلى تبني وجهة نظر مالئمة بإنجاز العمل المكلف به بشكل متقن.
1

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على دفع العاملين لتنفيذ رؤيتها وتصوراتها

االستراتيجية.

 2تعمل إدارة الجامعة على إثارة التنافس بين العاملين لتقديم المزيد من اإلنجازات.
 3تمتلك إدارة الجامعة نظام جيد للحوافز يعمل على تحسين األداء.
 4تشجع إدارة الجامعة العاملين على العمل كفر  ٍ
يق واحد.
5
6
7

تعمل إدارة الجامعة على توفير مناخ صحي مالئم يساعد العاملين على زيادة

انجازاتهم.

تحث إدارة الجامعة العاملين على المشاركة في اتخاذ الق اررات وتحمل

المسؤولية.

تولي إدارة الجامعة أهمية كبيرة للتقليل من شعور موظفي الجامعة باالغتراب

التنظيمي.

 8تخفف إدارة الجامعة من الحالة النفسية الناجمة عن الفشل في اإلنجاز.
تعكس قدرة القائد الذكي استراتيجيا في إقامة تحالفات استراتيجية ،ويعد تحالف المنظمات هو األقرب لمفهوم الشراكة من
االندماج وذلك لما فيه من المحافظة لكل منظمة على شخصيتها وكيانها في مقابل االندماج الذي يعمل على صهر
لشخصية إحدى المنظمتين ويبرز دور الشراكات في النهوض بقدرات القادة في منظماتهم.
1

ترى إدارة الجامعة في الشراكة أسلوباً جيداً يفيد الجامعة في تحقيق رؤيتها

وأهدافها.

 2تزداد فعالية القرار عندما ينتج من منظمات متحالفة.
تسعى إدارة الجامعة إلقامة تحالفات استراتيجية مع الجامعات المنافسة محلياً
3
واقليمياً.
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4
5
6
7

تعتقد إدارة الجامعة إن إقامة تحالفات استراتيجية مع الجامعات األخرى يتيح
لها االستفادة من تجاربها وخبراتها.
تؤمن إدارة الجامعة بأن أسلوب الشراكة يوفر للجامعة إطا اًر تعاونياً للتشارك
في الموارد النادرة.

تؤمن إدارة الجامعة بأن أسلوب الشراكة يمنح الجامعة قدرة أكبر على مواجهة
الظروف التنافسية المعقدة.
تعتقد إدارة الجامعة بأن أسلوب الشراكة قد يساهم في تطوير قدرات وخبرات
العاملين.

يتمثل الحدس في إدراك عقلي سريع لظروف القرار وباالعتماد على الخبرات المتراكمة بدون العودة إلى التفكير المحسوس،
إن الحدس من أبرز مقومات القيادة وتقع على عاتقهم تكهن وتوقع المشكالت قبل حدوثها.
 1تمتلك إدارة الجامعة القدرة على ربط األفكار ومزجها واستنباط أفكا اًر جديدة.
2

تعتمد إدارة الجامعة في صناعة الق اررات على الخبرات المتراكمة إلى جانب

التحليل الدقيق للمعلومات المتاحة.

 3تتوفر لدى إدارة الجامعة القدرة على توقع مشكالت العمل قبل حدوثها.
 4تمتلك إدارة الجامعة القدرة على االستجابة السريعة للحاالت الطارئة.
 5تؤمن إدارة الجامعة بأهمية االنفتاح على البيئة الخارجية.
6

تتقبل إدارة الجامعة األفكار والمقترحات الجديدة والمبتكرة حتى لو تعارضت مع
األفكار السائدة في الجامعة.

 7تحاول إدارة الجامعة اعتماد طرق وأساليب غير تقليدية في اتخاذ القرار.
8

تسعى إدارة الجامعة إلى تدريب وصقل مهارات العاملين وطرق تفكيرهم على
الحدس واالكتشاف.
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عرف على أنه قدرة المنظمة على الوصول إلى ما هو جديد ويضيف قيمة ويقدم منتج أفضل مقارنة بمنتجات المنافسين.

وعرفه آخرون على أنه الميل والتوجه مع أفكار ونشاطات وتجارب متميزة .ويعتبر اإلبداع قلب الريادة ويحرص الرياديون
على إيجاد طرق إبداعية واستخدامها لتعزيز القدرة التنافسية.
1

تشجع إدارة الجامعة العاملين على تجربة األفكار الجديدة دون الخوف من
الفشل في اإلنجاز.

 2تسعى إدارة الجامعة لمعرفة أوجه القصور والضعف فيما تقوم به من أعمال.
3
4

تقوم إدارة الجامعة بتبني األفكار والمقترحات اإلبداعية المقدمة من العاملين
حتى لو كانت مكلفة مالياً.

تتسم أنظمة وقواعد واجراءات العمل في الجامعة بالبساطة والوضوح والبعد عن
الروتين والتعقيد.

 5تعمل إدارة الجامعة على مكافأة أصحاب األفكار والمقترحات اإلبداعية.
 6تقوم إدارة الجامعة بتغيير مواقفها عندما تقتنع بعدم صحتها.
 ٍ
بصدر رحب.
 7تقبل إدارة الجامعة االنتقادات الموجهة من اآلخرين
 8تعمل إدارة الجامعة على معالجة المشكالت التي يعاني منها العاملون.
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هي عملية التأثير التوجيهي في سلوك العاملين وتنسيق جهودهم وعالقاتهم مما يجعل المرؤوسين يقبلون توجيهات
القائد بما يكفل تحقيق األهداف المنشودة
1

تحرص إدارة الجامعة على أن يسير العمل وفق التعليمات والقواعد.

2

تهتم إدارة الجامعة بمشاعر وأحاسيس العاملين في الجامعة.

3

تشرك إدارة الجامعة العاملين في تخطيط األعمال.

4
5

تعطي إدارة الجامعة الفرصة للعاملين لالعتماد على قدراتهم في حل
المشكالت التي تواجههم في العمل.
تترك إدارة الجامعة للعاملين حرية اختيار بعض األعمال التي تتناسب مع
رغباتهم.

6

تدرك إدارة الجامعة مدى الحاجة للتغير نحو األفضل.

7

تسمح إدارة الجامعة بقدر كبير من المخاطرة المحسوبة في اتخاذ الق اررات.

8

تهتم إدارة الجامعة بالتعرف إلى ميول العاملين ورغباتهم واتجاهاتهم.

9

تؤمن إدارة الجامعة بأهمية مشاركة العاملين في عملية التغيير.

جاهدة على غرس الحماس وااللتزام والثقة لدى العالمين.
 10تعمل إدارة الجامعة
ً
 11تراعي إدارة الجامعة الفروق الفردية بين العاملين.
 12تشجع إدارة الجامعة العاملين على حل المشكالت بطرق مبتكرة.
 13تتوفر لدى إدارة الجامعة القدرة على تمييز طاقات وامكانات العاملين.
 14تمتلك إدارة الجامعة القدرة على معالجة الظروف الطارئة.
 15تؤمن إدارة الجامعة بأن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح.
16

تحرص إدارة الجامعة على توظيف قدرات العاملين باتجاه رؤية الجامعة
وأهدافها.

 17تتوفر لدى إدارة الجامعة نظرة مسبقة لنتائج األعمال ومستقبل الجامعة.
 18تمتلك إدارة الجامعة القدرة على تحليل المعلومات من خالل التغذية العكسية.
جاهدة على توجيه الجهود نحو تجاوز السلبيات ودراستها
تعمل إدارة الجامعة
ً
19
بدقة.
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 20تحرص إدارة الجامعة على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين.
 21تعمل إدارة الجامعة على توفير فرص التدريب للعاملين ومتابعة نتائجه.
 22تعمل إدارة الجامعة على توضيح القيم والمعتقدات للعاملين في الجامعة.
 23تؤمن إدارة الجامعة بأهمية ربط المكافآت المناسبة باألداء المتميز في العمل.
 24تراعي إدارة الجامعة العدالة في التعامل مع العاملين.
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2
م

اسم المحكم

مكان العمل

1

د .وفيق حلمي األغا

جامعة األزهر

2

د .محمد جودت فارس

جامعة األزهر

3

د .شادي إسماعيل التلباني

جامعة األزهر

4

د .مؤمن محمد الحنجوري

جامعة األزهر

5

أ.د .ماجد محمد الف ار

الجامعة اإلسالمية

6

أ.د .سمير خالد صافي

الجامعة اإلسالمية

7

د .سامي علي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية

8

د .وسيم إسماعيل الهابيل

الجامعة اإلسالمية

9

د .أكرم إسماعيل سمور

الجامعة اإلسالمية

10

د .نافذ محمد بركات

الجامعة اإلسالمية

11

د .ياسر عبد الشرفا

الجامعة اإلسالمية

12

د .جالل إسماعيل شبات

جامعة القدس المفتوحة

13

د .محمد عبد إشتيوي

جامعة القدس المفتوحة
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