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 الملخص العربى

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الذكاء االستراتيجي 
ستشراف، الشراكة، التفكير المنظم، الدافعية، والذى يتضمن اال

وعالقته بكل من مهارة اتخاذ القرار والقيادة الفعالة لدى القيادات 
النسائية  بالمؤسسات التربوية بمنطقه الحدود الشمالية  

( 250وتم تطبيق هذه الدراسة على ) بالمملكة العربية السعودية
وكالء والمدراء سيدة من قيادات المؤسسات التربوية من ال

ثانوية( في مدينة عرعر بمنطقة  –متوسطة –)ابتدائية بالمدارس
الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية في بعض المدارس 
االبتدائية والمدارس المتوسطة، والمدارس الثانوية وللتحقق من 
ذلك تم استخدام مقياس )الذكاء االستراتيجي، اتخاذ القرار، 

اعلية( وقد اسفرت النتائج عن وجود عالقة دالة القيادة التف
( بين الذكاء االستراتيجي، 0.001احصائيا عند مستوى داللة )

اتخاذ القرار، القيادة الفعالة( واوضحت النتائج ايضا وجود فروق 
دالة احصائيا بين متوسطات استجابات افراد العينة على مقياس 

اذ القرار والقيادة الذكاء االستراتيجي ومستوى التعليم واتخ
التفاعلية بينما اظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة 
احصائيا بين متوسطات استجابات افراد العينة على مقياس 

 الذكاء االستراتيجي ومستوى الخبرة الوظيفية.
 واوصت الدراسة بما يلى: 

توفير برامج خاصة لتعزيز ثقافة الذكاء االستراتيجي وتعزيز  -1
  .ره لدى المدرينعناص

ضرورة استخدام أبعاد الذكاء االستراتيجي في تعزيز وترسيخ  -2
السمات القيادية والعمل على خلق قيادات جديدة مثل القيادة 
االستراتيجية والقيادة االبداعية وغير ذلك من القيادات 

  .الجديدة

  .توفير البرامج الخاصة بتنمية الذكاء االستراتيجي -3
القيادة  –اتخاذ القرار –الذكاء االستراتيجيمفتاحية: الكلمات ال

 .القيادة النسائية –التفاعلية 

 المقدمة 
تسعى المملكة العربية السعودية إلى االهتمام بالمرأة 
السعودية، وتشجيعها على ممارسة األدوار القيادية؛ إذ تقلدت 
العديد من األدوار والمناصب القيادية خاصة في المؤسسات 

وية كما ان التطور السريع في المنظمات االدارية بشكل الترب
عام وفى مجاالت التربية والتعليم بشكل خاص يضاعف 
االعباء على المديرين ويزيد من صعوبة ادارتهم 

( ولتحسين االداء وزيادة الفعالية 2012 لمؤسساتهم)الحارثي:
تسعى المؤسسات لمواكبة آخر التطورات في عالم المعلومات 

صاالت من أجل تطبيق ذكاء االعمال في كل واالت
المستويات. ووفقا آلراء المختصين في هذا المجال فإن هذا 
المفهوم يعني االستباق في القيام بكافة االعمال التي تمكن 
مؤسسة ما من اتخاذ القرارات ذات الجودة في الوقت المناسب 
على أساس المعلومات والمعارف التي بحوزتها ومن خالل 

دة تعمل على رؤية وتخيل لما يمكن ان تكون عليه قيا
المؤسسة وتتطلب توليد وتشجيع التعاون وروح الفريق بين 
مجموعة من االفراد وتوجيههم وتحفيزهم لتحقيق اهداف مرجوة 

(Ahire, 2010) 

وتشير اغلب الدراسات المعاصرة إلى أن تحديات العصر 
المعلومات وتنافس وتكنولوجيا  الرقمي، والتطور التكنولوجي،

المؤسسات زادت من أهمية اعداد هذه المؤسسات بآليات 
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حكيمة لالرتقاء بمقومات صياغة االستراتيجيات، وقرارات 
العمليات التي تعتمدها في ممارسة نشاطاتها، لترقى الى 
مستوى المنافسة بين مثيالتها، واذا كان الذكاء المعرفي  يزيد 

هذه القدرات وفق منظور من قدرات القائد  فان توظيف 
استراتيجي يعمل على تميز المؤسسة واستمراريتها )كنعان: 

2007 ) 
ومن انعكاسات تلك الفكرة نجد ان للذكاء االستراتيجي 
مكانه البارز، بعد أن وظفته الكثير من المؤسسات العالمية 
في صناعة قراراتها، وارتقت بتفوقها باستثمار عناصره اال 

والشراكة، والقدرة على تحفيز العاملين، وهى االستشراف، 
والحدس، واالبداع التي يوسم بها قادتها في عملية صناعة 

( ويرتبط الذكاء االستراتيجي بنوع 2015تلك القرارات)على:
مميز من القدرات العقلية الي يحتاجها المدير او القائد 
والمفكر االستراتيجي التي تتيح له امكانية التفكير الشمولي 

مستقبل المؤسسة ومواجهة حاالت ندرة المعلومات او ب
محدوديتها، مما يستوجب فهما واسعا لمتطلبات البيئة 
المحيطة والبحث عن افضل السبل واالمكانات التي تستهدف 
تحقيق المكانة المرموقة والموقع المتميز للمؤسسة )النعيمي 

:2008) 
يوسم به  ويعرف الذكاء االستراتيجي بانه هو الذكاء الذى 

 الكثير من قادة المؤسسات، وعناصره هي )االستشراف،
التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الشراكة، القدرة على تحفيز 

( باإلضافة الى ان الذكاء Maccoby, 2001العاملين ( )
االستراتيجي يوفر المعلومات الضرورية والمناسبة للمدراء في 

   خاذ القرار الصحيحالوقت المناسب، وهذا يؤدى الى ات
Clar, 2008)) 

ولعل أهم عوامل النجاح التي تحققه أي مؤسسة هو رشد 
القرارات المتخذة وفاعليتها في معالجة القضايا المطروحة من 
جهة، و تجنب الوقوع في االخطاء من جهة أخرى وهذا من 
خالل فهم جدوى اتخاذ القرارات وحسن صناعتها، مع اختيار 

( وتعتبر القرارات 2007التخاذها )خالصي: أنسب األساليب 

جوهر عمل القيادات. وهي نقطة االنطالق بالنسبة لكافة 
األنشطة والتصرفات التي تتم داخل المؤسسات أو البيئة 
الخارجية ومن مؤشرات ذلك تأثير القرارات على بيئة العمل 
وفقا لرضا او سخط المرؤوسين تيعا لنوعية واهمية القرار 

( ويعرف القرار على أنه " االختيار القائم 2008: )العزاوي
على أسس موضوعية لبديل واحد من بين بديلين أو أكثر، 
ويكون القرار هو البث أو التحديد لما يجب أن يتم وذلك 
إلنهاء وضع معين بصورة نهائية للحصول على نتيجة 

 (Malhotra, 1997ملموسة بحل مشكلة موضع القرار )

ن للقيادة دور أساسي في تنمية ومن المسلم به ا
المؤسسات وتطويرها وتحقيق ميزة تنافسية لها. كما أن لها 
دورا بارزا في إقرار وتشكيل وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج 
المناسبة لتنميتها وتحقيق أهدافها المختلفة  كما يقع على 

(، 2009عاتق القيادة تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة )العتيبي 
التطورات المستمرة لعلم اإلدارة العامة والقيادة  وفي ظل

اإلدارية ظهر مؤخًرا ما يعرف بالقيادة الفعالة والتي تعرف 
بأنها " تعمل على توجيه جهود المرؤوسين فهي تركز عليهم 
وتنظمهم من خالل المهام واألدوار التي يجب القيام بها من 

أهداف هذه خالل المكافآت والهيكل التنظيمي من أجل تحقيق 
 (2000القيادة )السواط: 

ومن خالل ذلك يتضح من ذلك اهمية الذكاء االستراتيجي 
في المؤسسات المختلفة ودوره في تحقيق تميز المؤسسات في 

 عصر العولمة
( والتي هدفت الى 2015وهذا ما تؤيده دراسة عمران ) 

دراسة اثر الذكاء االستراتيجي على االبداع التنظيمي واظهرت 
ائج البحث ان الذكاء االستراتيجي بجميع مكوناته اثر في نت

تحقيق القدرة االبداعية للشركة عينة البحث واوصت الدراسة 
بضرورة االهتمام بالقدرات االبداعية واعطاؤها بعدا استراتيجيا 

 (2014للتحفيز على توليد االفكار االبداعية، دراسة حمودة )
االستراتيجي في تحقيق والتي هدفت الى دراسة اثر الذكاء 

ممارسات الجودة الشاملة في المستشفيات االردنية في مدينة 
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احصائية للذكاء عمان وأظهرت النتائج وجود تأثير ذي داللة 
في ممارسات الجودة الشاملة، دراسة   االستراتيجي

( والتي هدفت الى معرفة دور الذكاء 2011كنوش)
لتنافسية المستدامة االستراتيجي في تحقيق وتعزيز الميزة ا

للمؤسسة وكانت من اهم نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية 
بين الذكاء االستراتيجي والميزة التنافسية المستدامة واوصت 
الدراسة بضرورة ان تسعى المؤسسة لتحقيق الميزة التنافسية 
وان تعمل على بناء منظومة للذكاء االستراتيجي تمكنها من 

( التي هدفت Seitovirta, 2011دراسة) ربحية،تحقيق البقاء وال
الى وصف دور الذكاء االستراتيجي في اتخاذ القرارات في 

وكانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة  xyzشركة 
الذكاء االستراتيجي يمثل ارضية وقاعدة التخاذ القرارات كما 
انه يزود متخذي القرار بالمعلومات الداخلية والخارجية 

( والتي هدفت الى قياس 2011الزمة، دراسة ابو محفوظ )ال
اثر الذكاء االستراتيجي وادارة المعرفة في تحقيق الميزة 
التنافسية في شركات االتصاالت في االردن باإلضافة الى 
فحص اثر ادارة المعرفة على الميزة التنافسية لشركات 

ي على االتصال واظهرت نتائج الدراسة اثر الذكاء االستراتيج
تحقيق الميزة التنافسية )جودة الخدمة ( في شركات االتصال، 
ووجود اثر ذو داللة معنوية إلدارة المعرفة على تحقيق 

والتي هدفت الى   (Kruger, 2010)الخدمة التنافسية، دراسة 
استكشاف الى أي مدى يمكن استخدام الذكاء االستراتيجي في 

عينة الدراسة من  شركات التامين بجنوب افريقيا وتكونت
( شركة من شركات التامين واظهرت النتائج ان 82)

المنظمات الصغيرة لم تحتضن بعد نموذجا لنظام الذكاء 
والتي هدفت الى قياس  (Abadie, 2010)االستراتيجي، دراسة 

اثر الذكاء االستراتيجي لدى المديرين على  تحقيق االبداع 
تي هدفت الى بيان اهمية واالبتكار في التسويق واالبتكار، وال

الذكاء االستراتيجي في تحقيق االبداع من خالل تحقيق اعلى 
االوربية واظهرت النتائج ان الذكاء  نسب مبيعات في االسواق

االستراتيجي يوفر الرؤية المستقبلية للمديرين واوصت بمزيد 
دراسة  ،من الدراسات حول الذكاء االستراتيجي

ت الى قياس اثر العالقة بين ( والتي هدف2008)العزاوي:
الذكاء االستراتيجي وقرارات عمليات الخدمة في النجاح 
االستراتيجي دراسة تحليلية آلراء عينة من رؤساء  واعضاء 
مجالس عدد من كليات جامعة بغداد، وبناء اطار معرفي 
للموضوع الذكاء االستراتيجي وقرارات عمليات الخدمة 

جي ت الدراسة ان الذكاء االستراتيوالنجاح االستراتيجي  وأظهر 
يزود مديري االدارة العليا والمدرين التنفيذين بالمعلومات التي 
تتيح لهم صناعة قرارات فاعلة وتمكينهم من بناء التصورات 

يالحظ واالستشرافية الحالية والمستقبلية واليات صناعة القرار 
ان من اهم التوصيات التي تبنتها هذه الدراسات ضرورة 
استخدام الذكاء االستراتيجي في المؤسسات وتعريف الموظفين 
، بفوائده وضرورة ايالء هذا النوع من الذكاء اهتمام كبير

( هدفت هذه الدراسة إلى اختبار الدور (Tasi, etal, 200دراسة 
الوسيط للمزاج االيجابي للعاملين بين القيادة التحويلية ونتائج 

( 10( عاماًل في )282العاملين، أجريت الدراسة على)
شركات تامين في تايوان وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها 
أن القيادة التحويلية تؤثر وبشكل مباشر على أداء العاملين 
وتساعد زمالء العمل باإلضافة إلى أن هناك تأثيرا غير 
مباشر للقيادة التحويلية على نتائج العاملين من خالل المزاج 

( والتي هدفت الى 2008ة  مسعود )دراس ،اإليجابي لهم
دراسة الصعوبات والمشاكل وأسباب الخطأ في اتخاذ القرارات 

المصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة و اإلدارية في 
مناقشة العوامل المؤثرة على اتخاذ القرارات وذلك من خالل 
العوامل الشخصية وعوامل ثقافة المنظمة والعوامل األخرى 

ى أسباب الخطأ وتؤثر على اتخاذ القرارات التي تؤدي إل
المصرفية. االهتمام بتحليل أسباب الخطأ في اتخاذ القرارات 
                         في المصارف الوطنية في قطاع غزة ودراسة

 , 2007), Burch & Walter هدفت هذه الدراسة إلى التحقق )
التحويليين من أثر الهيكلية التنظيمية على سلوكيات القادة 

والرضا الوظيفي وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: تتمركز 
غالبية سلوكيات القادة المتعلقة بالتأثير المثالي والحفز اإللهام 

 اإلدارية العليا. يؤثر كل من التأثير اإللهامي·في المستويات 
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والمحاكاة الفكرية على زيادة الرضا الوظيفي في المستويات 
ا أكثر مما هو لدى المستويات اإلدارية الوسطى. اإلدارية العلي

من خالل األبعاد المتعلقة بالتأثير المثالي والحفز اإللهامي 
 والمحاكاة الفكرية واالهتمام بالتابعين واحترامهم 

 مشكلة الدراسة
من خالل عمل الباحثة  في المجال التربوي الحظت ان 

يتعاملون وفقا الكثير من القادة وخاصة القيادات النسائية  
لألنظمة والقوانين واللوائح دون ان تكون لديهم رؤية مستقبلية 
للمؤسسة التي يعملون على ادارتها وليس لديهم القدرة على 
تكوين تصورات ذهنية واضحة تعمل على  تطوير األداء في 
المؤسسة  وضعف التطلع الى تكوين شراكة بين المؤسسات 

راتها ونادرا ما يلقون باال الى االكثر تميزا لالستفادة من خب
بث روح الحماس لدى المرؤوسين وتحفيزهم  وزيادة دافعيتهم  
للعمل وكثيرا ال يجيدون صناعة القرار واساليب اتخاذه مما  
يؤدى الى الوقوع في المشكالت فضال عن عدم الرضا 
الوظيفي من قبل المرؤوسين مما يعوق تقدم المؤسسة 

 ونجاحها 
 اسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يميز الدر 

في ضوء مراجعة الباحثة للدراسات السابقة وجدت إقالال  
في تنوع االتجاهات البحثية للدراسات السابقة في موضوع 
الذكاء االستراتيجي  خاصة للقيادات النسائية في المؤسسات 
التربوية التي تشغل منها المرأة حيزا كبيرا  لذا ظهرت اهمية 

في  هذه الدراسة وانطالقا من الحقائق السابقة فان  الولوج
الدراسة الحالية تسعى الى التعرف على عالقة الذكاء 

بكل من اتخاذ القرار والقيادة الفعالة في  االستراتيجي
 –المؤسسات التربوية بمنطقة الحدود الشمالية )مدينه عرعر

المملكة العربية السعودية( ويمكن اظهار مشكلة الدراسة 
 بصورة اكثر جالء من خالل السؤال  االتى:

"ما عالقة الذكاء االستراتيجي بجميع ابعاده وهى 
االستشراف، التفكير التنظيمي، الشراكة، الرؤية المستقبلية، 
التحفيز بكل من اتخاذ القرار والقيادة الفعالة لدى القيادات 

لكة النسائية بالمؤسسات التربوية بمنطقة الحدود الشمالية بالمم
 العربية السعودية "

 اهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة الى التعرف علي:

دراسة العالقة بين الذكاء االستراتيجي بجميع ابعاده  -1
ومهارة اتخاذ القرار لدى القيادات النسائية بالمؤسسات 

 .التربوية بمنطقة الحدود الشمالية
عاده دراسة العالقة بين الذكاء االستراتيجي بجميع اب -2

والقيادة الفعالة لدى القيادات النسائية بالمؤسسات التربوية 
 .بمنطقة الحدود الشمالية

دراسة عالقة  الذكاء االستراتيجي بابعاده  بمستوى التعليم  -3
لدى القيادات النسائية عينة الدراسة بمنطقة الحدود 

 .الشمالية
خبرة دراسة عالقة الذكاء االستراتيجي بابعاده بمستوي ال -4

لدى القيادات النسائية عينة الدراسة بمنطقة الحدود 
 .الشمالية

التعرف على الفروق في متوسطات استجابات افراد العينة  -5
في الذكاء االستراتيجي بابعاده  وفقا لمتغير  مستوى 

 .التعليم

التعرف على الفروق في متوسطات استجابات افراد العينة  -6
 .ه وفقا لمتغير الخبرة الوظيفيةالذكاء االستراتيجي بابعاد

 

 -:فرضيات الدراسة
توجد عالقة دالة احصائيا بين الذكاء االستراتيجي بأبعاده  -1

ومهارة اتخاذ القرار لدى القيادات النسائية عينة الدراسة 
 .بالمؤسسات التربوية بمنطقة الحدود الشمالية

 توجد عالقة دالة احصائيا  بين الذكاء االستراتيجي  -2
بأبعاده والقيادة الفعالة لدى القيادات النسائية عينة الدراسة 

 .بالمؤسسات التربوية بمنطقة الحدود الشمالية
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توجد فروق دالة احصائيا في استجابات افراد العينة على  -3
مقياس الذكاء االستراتيجي بابعاده وفقا لمتغير مستوى 

 .التعليم

افراد العينة على  توجد فروق دالة احصائيا في استجابات -4
 .مقياس اتخاذ القرار وفقا لمتغير مستوى التعليم

توجد فروق دالة احصائيا في استجابات افراد العينة على  -5
 .مقياس القيادة الفعالة وفقا لمتغير مستوى التعليم

توجد فروق دالة احصائيا  في استجابات افراد العينة  -6
ترجع الى متغير  على مقياس الذكاء االستراتيجي بأبعاده

 .الخبرة الوظيفية

توجد فروق دالة احصائيا في استجابات افراد العينة على  -7
 .مقياس اتخاذ القرار وفقا لمتغير الخبرة الوظيفية

توجد فروق دالة احصائيا في استجابات افراد العينة على  -8
 .مقياس القيادة الفعالة  وفقا لمتغير الخبرة الوظيفية

 اهمية البحث 
تأتى اهمية الدراسة من اهمية الموضوع التي تعمل على 
دراسته حيث  يتميز الوضع الراهن بالتقدم التكنولوجي 
والتغيير المعرفي في جميع المجاالت و قد انعكس  ذلك على  
المؤسسات التربوية   فأصبحت تواجه العديد من التحديات 

على التي تفرض عليها النظر في انظمتها االدارية والعمل 
تطويرها للمحافظة على تميزها في ظل عصر العولمة 
ويجعلها ذلك بحاجة الى قادة قادرين على استشراف فرص 
التميز لجعل المؤسسة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل 
وتوقع التغيرات المستقبلية التي تحدث وتؤثر على بقاء 
 المؤسسة  وتميزها ايضا الشراكة  التعاونية مع المؤسسات
االكثر تميزا وبث روح الحماس في العاملين والحرص على 
االرتقاء بمستويات االداء في سبيل إنجاز االهداف المنشودة 
واتخاذ القرارات الصائبة التي تعمل على االرتقاء بالمؤسسة 
وتجعلها اكثر قدرة على مواجهة التحديات  خاصة المؤسسات 

ريحة كبيرة في التربوية التي تقودها المرأة التي تمثل ش
المجتمع السعودي إضافة الى  أهمية الفئة التي تعمل من 

اجلها  فيقع على عاتقها عملية التربية والتطوير واالستدامة  
ألجيال الحقة  ويمكن لهذه الدراسة ان تسهم مساهمة فعالة 

  .في تطوير مجال ادارة المؤسسات
 االجراءات البحثية ومنهجية الدراسة

زء وصفًا مفصاًل لإلجراءات التي تم اتباعها  تناول هذا الج
في تنفيذ الدراسة، ومنها  الحدود المكانية والزمنية للبحث، 
التعريفات االجرائية لمصطلحات الدراسة، تعريف منهج 
الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، 
عداد أدوات الدراسة )المقاييس(، والتأكد من صدقها وثباتها ، وا 

وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت 
 معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.في 

 اوال  المفاهيم والتعريفات االجرائية للدراسة:
 التعريف اإلجرائي للذكاء االستراتيجي -1

انه ذكاء يوسم به القادة الذين يتمتعون بنظرة ثاقبة ورؤية 
وتفكير عالي المستوى وقدرة على االبداع من خالل مستقبلية 

التركيز على نظام معلوماتي يتيح لهم، استقصاء المعلومات 
ومعالجتها وتحليلها ليتسنى لهم توظيف أفكارهم في صناعة 
القرارات وصياغة االستراتيجيات بمستوى عالي من الذكاء 

 والقدرة على العمل.
 رالتعريف اإلجرائي التخاذ القرا -2

هو عملية اختيار بين عدد من البدائل والحلول الممكنة 
لها وتقييمها الختيار البديل االكثر مالءمة لظروف بيئة 
العمل ثم اختيار الحل او البديل االمثل الذى يساعد في 

 .انتاج الظروف لتحقيق اهداف معينةتحسين 
 التعريف اإلجرائي للقيادة الفعالة -3

اعل مع االخرين والتأثير عليهم، هي قدرة القائد على التف
 .وقيادة الجميع نحو تحقيق االهداف المنشودة، بنجاح وفاعلية
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 ثانيا حدود الدراسة:
  -الحدود المكانية للبحث: -1

متوسطة  –تم اختيار المؤسسات التربوية المدارس)ابتدائية 
ثانوية( بمنطقة الحدود الشمالية نظرا لألهمية العظمى التي  –

ا المملكة للتعليم وتم اختيار مدينة عرعر ألنها اكبر مدن توليه
 منطقة الحدود الشمالية وايضا محل عمل الباحثة 

  -الحدود الزمنية للبحث: -2
 /1الى 1/2استغرقت حدود  الدراسة الزمنية الفترة من ) 

( تضمنت خاللها زيارات للمدارس  واالطالع على 2017 /6
من المقابالت مع المديرين بهدف الوضع الرهن واجراء العديد 

ومعرفة  جمع المعلومات الالزمة عن واقع وطبيعة العمل
  .البريد اإللكتروني  ألرسال استمارات االستبيان من خالله

 منهج البحث: ثالثا
من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج 
الوصفي التحليلي الذى يتم من خالله وصف الظاهرة موضوع 

سة وهي )الذكاء االستراتيجي وعالقته  بكل من مهارة الدرا
اتخاذ القرار والقيادة الفعالة لدى  القيادات النسائية في 
المؤسسات التربوية بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية 

  .المملكة العربية السعودية(
 رابعا مجتمع الدراسة:

ي يتكون مجتمع الدراسة من جميع  القيادات النسائية ف 
المؤسسات التربوية)جميع المدارس االبتدائية والمتوسطة  
والثانوية( في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة 
العربية السعودية وتم البدء في هذه الدراسة في الفصل االول 

 1438/  1437من العام الدراسي
 عينه الدراسةخامسا 

 العينة االستطالعية: -أ
( 50)االستطالعية على خمسينة الدراسة اشتملت عين

من القيادات النسائية بالمؤسسات التربوية  من مجتمع الدراسة 
األصلي وتم اختيارهن بطريقة عشوائية من المؤسسات 

التربوية بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية المملكة العربية 
السعودية( بغرض التأكد من صالحية أدوات الدراسة 

والثبات لمقياس الذكاء  صدقواستخدامها لحساب ال
 .االستراتيجي، مقياس اتخاذ القرار، مقياس القيادة الفعالة

 العينة  الفعلية للدراسة:  -ب
( سيدة من قيادات 250اشتملت عينة الدراسة الكلية على)

         المؤسسات التربوية من الوكالء والمدراء بالمدارس
الحدود ثانوية( في عرعر بمنطقة  –متوسطة –)ابتدائية

الشمالية بالمملكة العربية السعودية المدارس االبتدائية 
)الثانية، الثالثة، الرابعة، السادسة، الثانية عشر(  والمدارس 
المتوسطة )االولى، الرابعة، السادسة، والعاشرة، الحادية 
عشر(، والمدارس الثانوية )االولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، 

ابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الخامسة، السادسة، الس
الحادية عشر( وتم اختيار افراد العينة بطريقة عشوائية 

 .واستبعاد االستمارات غير المستوفاة

التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقا لنوع المدرسة  .1جدول 
 التي تعمل بها
 النسبة العدد المدرسة
 %20 50 ابتدائي
 %20 50 متوسط
 %60 150 ثانوي
 %100 250 المجموع
من افراد العينة من قيادات  %60( نسبة 1بدراسة)

من افراد العينة من قيادات  %40المدارس الثانوية، نسبة 
 .المدارس االبتدائية والمتوسطة

 توزيع افراد العينة وفقا لمستوى التعليمي -1

 التوزيع النسبي ألفراد العينة وفقا لمستوى التعليم .2جدول 

 النسبة % ددالع المؤهل
 %8 20 متوسط

 %8 20 فوق متوسط
 %60 150 مؤهل عالي
 %24 60 دراسات عليا

 %100 250 المجموع

من افراد العينة  %60( يتبين ان نسبة 2بدراسة جدول )
يحملن مؤهالت علمية عالية)بكالوريوس او ليسانس(، ونسبة 



 ...الذكاء االستراتيجي وعالقته بكل من مهارة اتخاذ القرار والقيادة الفعالة لدى القيادات النسائية   سى:ر حمد مأعزة 

 

419 

دراسات عليا كما يشير الى ارتفاع المستوى التعليمي  24%
 .لعينة الدراسة

 توزيع افراد العينة وفقا لسنوات الخبرة الوظيفية -2

التوزيع النسبي ألفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة  .3جدول
 الوظيفية

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 8 % 20 سنوات 5اقل من 
%40 100 سنوات10اقل من   

10 30 12%  
%40 100 سنة  فأكثر 15  

 % 100 250 المجموع

من افراد العينة %40( يتضح ان  نسبة3بدراسة جدول)
عشر سنوات(،  -تراوحت سنوات الخبرة لديهم بين )اقل من

سنوات بينما  15كان لديهم خبرة اكثر من  %40ونسبة 
  .سنوات من الخبرة 5منهن لديهم  اقل من  20%

 ثالثا: ادوات الدراسة
داد  ثالثة من تم استيفاء البيانات البحثية من خالل اع

القيادة  –اتخاذ القرار –المقاييس البحثية )الذكاء االستراتيجي
الفعالة(، وقد تم  تصميم هذه المقاييس في ضوء األهداف 
البحثية وتم اعداد المقاييس الثالثة الكترونيا لسهولة التواصل 
بين الباحثة وافراد عينة البحث بأرسال رابط االستبيان   لهم 

                  .الكترونيا
وحتى تتضح الرؤية تم عرض المقاييس على مجموعة 
من المختصين في علم النفس واالقتصاد المنزلي ألبداء الرأي 

ووفقا لرؤيتهم تم تعديل  المقاييس دون  في صالحية الفقرات
 المساس بمحتواها وفيما يلى وصف ألدوات الدراسة الثالثة:

 اوال:  مقياس الذكاء االستراتيجي
( عبارة وخمسة 25يتألف مقياس الذكاء االستراتيجي من)

ابعاد)االستشراف،  التفكير المنظم  الشراكة،   الدافعية، 
 التحفيز( 

بعد االطالع على أدبيات الدراسة والدراسات السابقة ذات 
الصلة بموضوع الدراسة واالستفادة منها في بناء المقاييس 

( عبارة اشتملت 25وصياغة فقراته  وتكون المقياس من) 
على االبعاد السابقة وكانت االستجابات بين )دائما، احيانا، 

( للعبارات االيجابية، )ا، 1، 3،2ابدا( بدرجات تقييمية )
رابط  .( للعبارات السلبية من اجل تصحيح االستبيان 2،3

 االستبيان
  

https://docs.google.com/forms/d/1YyPOwHgWJ9TTVE

8XdM2bRD8PWInxpz3cRde7UbbwTFo/edi                                            
 ثانيا: مقياس اتخاذ القرار 

تم تحديد فقرات المقياس من )( فقرة وكانت االستجابات 
               بين )دائما، احيانا، ابدا( وجاء التصحيح المقياس 

 للعبارات السلبية (3، 2، 1)، للعبارات االيجابية( 1، 2، 3)
 رابط االستبيان .

                                    
https://docs.google.com/forms/d/1JBH_VxS23vDEYX9

0hcHOc6WN9eYQUYAKEpj3q43TSxk/edit               
 : مقياس القيادة الفعالةثالثا

( فقرة وكانت االستجابات 20تم تحديد فقرات المقياس من)
( للعبارات 1، 2، 3بدرجات تقييمية) بين )دائما، احيانا، ابدا(

 رابط االستبيان .( للعبارات السلبية3، 2االيجابية، )ا، 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaG0

Cw2uggUtOD9MRP8LHPiyEDdK_wMQAtpq2ts7rbwt

c9w/viewform     
 :اإلحصائية المستخدمة في الدراسة : األساليبرابعا
المقياس من خالل البرنامج اإلحصائي  بعد تفريغ وتحليل -

(SPSS تم استخدام ) 
 األساليب اإلحصائية التالية: -
 معامل ارتباط بيرسون -
 معامل ارتباط سبيرمان بروان  -
 ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ. -
 تحليل التباين األحادي -

 خامسا: قياس صدق وثبات ادوات الدراسة
ا في البحث للتأكد من صالحية أدوات الدراسة الستخدامه

 تم حساب الصدق والثبات لهذه االدوات 
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 . معامل االرتباط  كل فقرة من فقرات مقياس الذكاء االستراتيجي  والدرجة الكلية  للمقياس4جدول  
 مستوى الداللة التفكير المنظم الدافعية الشراكة الرؤية المستقبلية االستشراف العبارات

 اطمعامل االرتب                  
 0.01دالة عند **0.524 **0.501 **0.587 **0.642 **0.587 1العبارة 

 0.01دالة عند **0.388 **0.444 **0.522 **0.458 **0.591 2العبارة 

 0.01دالة عند **0.506 **0.549 **0.497 **0.486 **0.511 3العبارة 

 0.01دالة عند **0.495 **0.567 **0.433 **0.379 **0.430 4العبارة 

 0.01دالة عند **0.431 **0.491 **0.615 **0.548 **0.563 5العبارة 

(0،195=0.05) ( وعند مستوى داللة98، ر الجدولية عند درجة حرية)(=0.01( وعند مستوى داللة)98ر الجدولية عند درجة حرية)

 صدق مقياس الذكاء االستراتيجي -1
ياس وذلك تم التأكد من صدق المقياس بتقنين فقرات المق

 للتأكد من صدقه وثباته كالتالي:
: ويعتبر المقياس صادقًا إذا ما تم صدق المحكمين  -أ

عرضه على عدد من المختصين أو الخبراء في المجال 
الذي يقيس المقياس، وحكموا بأنه يقيس السلوك الذي 

 وضع لقياسه بكفاءة
صدق االتساق الداخلي لفقرات مقباس الذكاء  -ب

 االستراتيجي

لتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيق جرى ا
( من القيادات 100المقياس على عينة استطالعية مكونة من)

من خارج عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون 
بين درجات كل بعد من ابعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس 
وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من 

رات المقياس والدرجة الكلية للمهارة الذي تنتمي إليه وذلك  فق
 .(SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي )

( يتبين ان  معامالت االرتباط بين كل 4بدراسة جدول)
فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن 
معامالت االرتباط المبينة دالة عند المستوى االحتمالي 

( وبذلك تعتبر فقرات المقياس صادقة لقياس ما وضع 0.01)
 .لقياسه
 

 صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس اتخاذ القرار -ت
جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيق 

( من القيادات 100على عينة استطالعية مكونة من) المقياس
سون من خارج عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بير 
  .بين درجات كل فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس

معامددل ارتبدداط كددل فقددرة مددن فقددرات مقيدداس اتخدداذ . 5جدددول
 القرار  والدرجة الكلية  للمقياس

 الداللة  معامل االرتباط
 0.01دالة عند **0.298 1العبارة 
 0.01دالة عند **0.458 2العبارة 
 0.01دالة عند **0.273 3العبارة 
 0.01دالة عند **0.506 4العبارة 
 0.01دالة عند **0.299 5العبارة 
 0.01دالة عند **0.242 6العبارة 
 0.01دالة عند **0.261 7العبارة 
 0.01دالة عند **0.303 8العبارة 
 0.01دالة عند **0.214 9العبارة 
 0.01دالة عند **0.391 10العبارة 
 0.01دالة عند **0.387 11العبارة 
 0.01دالة عند **0.286 12العبارة 
 0.01دالة عند **0.274 13العبارة 
 0.01دالة عند **0.398 14العبارة 
 0.01دالة عند **0.322 15العبارة 
 0.01دالة عند **0.322 16العبارة 
 0.01دالة عند **0.326 17العبارة 
 0.01دالة عند **0.466 18العبارة 
 0.01لة عنددا **0.397 19العبارة 
 0.01دالة عند **0.305 20العبارة 

( 5يبين جدول ) (SPSS) باستخدام البرنامج اإلحصائي
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس اتخاذ القرار 
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والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط 
المبينة دالة عند مستوى داللة عند المستوى االحتمالي 

ما وضع  ( وبذلك تعتبر فقرات المقياس صادقة لقياس0.01)
 لقياسه

 صدق االتساق الداخلي لمقياس القيادة الفعالة -أ

تممم التحقممق مممن صممدق االتسمماق الممداخلي للمقيمماس بتطبيممق 
( ممن القيمادات  50المقياس على عينة استطالعية مكونة ممن )

مممن خممارج عينممة الدراسممة، وتممم حسمماب معامممل ارتبمماط بيرسممون 
 .بين درجات كل فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس

( يتبين ان  معامالت االرتباط بين كل 6بدراسة جدول )
رة من فقرات مقياس القيادة الفعالة والدرجة الكلية لفقراته فق

بذلك تعتبر فقرات  0.01دالة عند المستوى االحتمالي 
 .المقياس صادقة لقياس ما وضع لقياسه

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس القيادة . 6جدول 
 الفعالة والدرجة الكلية  للمقياس

 الداللة  معامل االرتباط
 0.01دالة عند **0.286 1ة العبار 

 0.01دالة عند **0.548 2العبارة 
 0.01دالة عند **0.279 3العبارة 
 0.01دالة عند **0.277 4العبارة 
 0.01دالة عند *0.259 5العبارة 
 0.01دالة عند **0.236 6العبارة 
 0.01دالة عند **0.276 7العبارة 
 0.01دالة عند **0.255 8العبارة 
 0.01دالة عند **0.368 9 العبارة
 0.01دالة عند **0.280 10العبارة 
 0.01دالة عند **0.281 11العبارة 
 0.01دالة عند **0.225 12العبارة 
 0.01دالة عند *0.253 13العبارة 
 0.01دالة عند *0.281 14العبارة 
 0.01دالة عند **0.274 15العبارة 
 0.01دالة عند **0.290 16العبارة 

 0.01دالة عند **0.204 17عبارة ال
 0.01دالة عند **0.259 18العبارة 
 0.01دالة عند *0.268 19العبارة 
 0.01دالة عند **0.265 20العبارة 

 
 

 ثبات مقياس الذكاء االستراتيجي -1
تم التحقق من ثبات مقياس الذكاء االستراتيجي بتطبيقه 

ا التجزئة النصفية على أفراد العينة االستطالعية بطريقتين وهم
  .ومعامل الفا كرو نباخ

 طريقة التجزئة النصفية  -أ
 بعد من ابعاد لكل األول النصف درجة احتسبت حيث
 وذلك الدرجات الثاني من النصف درجة وكذلك المقياس
            فكان معامل الثبات  النصفين بين االرتباط معامل بحساب

 من جيدة بدرجة عيتمت المقياس أن على يدل وهذا( 0٫842)
  .الثبات

 معامل الفا كرو نباخ -ب
تممم اسممتخدام طريقممة أخممرى مممن طممرق حسمماب الثبممات وهممي 
طريقمممة ألفممما كمممرو نبممماخ، وذلمممك اليجممماد معاممممل ثبمممات المقيممماس، 
حيمث حصملت علمى قيممة معامممل ألفما لكمل مجمال ممن مجمماالت 

 .المقياس وكذلك للمقياس ككل
            كلي( يوضح أن معامل الثبات ال7بدراسة جدول)

( وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من 875,0)
 .الثبات تسمح باستخدامه

قياس ثبات مقياس اتخاذ القرار ومقياس القيادة  -1
 الفعالة 

تم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ ، وذلك ال 
إيجاد معامل ثبات مقياس اتخاذ القرار ومقياس القيادة الفعالة 

 .(8ما هو موضح بجدول )ك
(  0.887( نجد ان قيمة معامل ألفا)8بدراسة جدول)

لمقياس اتخاذ القرار وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة 
عالية من الثبات، وتم حساب معامل ثبات مقياس القيادة 
الفعالة باستخدام معامل الفا كرو نباخ وكانت قيمة ثبات 

أن المقياس يتمتع بدرجة ( وهذا يدل على 0.857المقياس)
 .عالية من الثبات
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 معامل الفا لمقياس الذكاء االستراتيجي. 7جدول 
رقم  المحور

 العبارة
معامل 

رقم  المحور الفا
 العبارة

معامل 
رقم  المحور الفا

 العبارة
معامل 

رقم  المحور الفا
 العبارة

معامل 
رقم  المحور الفا

 العبارة
معامل 

 الفا
معامل الفا 

لذكاء مقياس ا
 االستراتيجي 

 
 االستشراف

1 0.846 
الرؤية 
 المستقبلية

1 0.852 

 الشراكة

1 0.846 

 الدافعية

1 0.769 
التفكير 
 المنظم

1 0.784 
2 0.865 2 0.843 2 0.812 2 0.813 2 0.798 
3 0.835 3 0.839 3 0.682 3 0.818 3 0.889 
4 0.818 4 0.854 4 0.780 4 0.820 4 0.788 
5 0.882 5 0.852 5 0.839 5 0.849 5 0.852 

 875,0 0.730   0.891   0.865   0.822   0.876  المجموع

 مناقشة النتائج وتفسيرها
في هذا الجزء يتم عرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل 
إليها وتفسيرها من خالل تطبيق أدوات الدراسة، باإلضافة إلى 

ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل تفسير ومناقشة 
 .اإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من الفروض

 الفرض االول: والذى ينص على 
توجد عالقة دالة احصائيا بين الذكاء االستراتيجي بأبعاده 

 ومهارة اتخاذ القرار

وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام باستخدام معامل 
  .(9دول)ارتباط بيرسون كما يوضح ج

( وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة 9يتضح من جدول)
بين الذكاء  (0.01إحصائية عند المستوى االحتمالي)

االستراتيجي بأبعاده كاملة واتخاذ القرار لدى افراد العينة مما 
 يثبت صحة الفرض األول وقبوله كليا 

 
 

 م معامل الفاثبات مقياس اتخاذ القرار والقيادة الفعالة باستخدا. 8جدول 
 رقم المقياس

 العبارة 
 معامل

 رقم  المقياس الفا 
 العبارة

 معامل 
 الفا

 اتخاذ
 القرار

 
 
 
 

1 0.886 

 القيادة الفعالة

1 0.546 
2 0.637 2 0.662 
3 0.821 3 0.812 
4 0.833 4 0.649 
5 0.813 5 0.601 
6 0.705 6 0.776 
7 0.803 7 0.844 
8 0.590 8 0.749 
9 0.811 9 0.682 
10 0.769 10 0.798 
11 0.870 11 0.752 
12 0.785 12 0.747 
13 0.801 13 0.789 
14 0.867 14 0.858 
15 0.888 15 0.544 
16 0.772 16 0.846 
17 0.865 17 0.778 
18 0.888 18 0.898 
19 0.886 19 0.852 
20 0.789 20 0.868 

 0.857  المجموع 0.887  المجموع
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 العالقة بين الذكاء االستراتيجي  بأبعاده واتخاذ القرار باستخدام معامل ارتباط بيرسون . 9جدول 
 مستوى الداللة اتخاذ القرار مقياس الذكاء االستراتيجي

 0.01دالة عند **0.423 االستشراف
 0.01دالة عند **0.374 التفكير المنظم

 0.01دالة عند **0.499 ستقبليةالرؤية الم
 0.01دالة عند **0.557 الشراكة
 0.01دالة عند **0.533 الدافعية

 0.01دالة عند **0.988 اجمالي مقياس الذكاء االستراتيجي
( التي اظهرت 2011وتتفق هذه الدراسة مع دراسة قاسم )

وجود عالقة دالة احصائيا بين الذكاء االستراتيجي بأبعاده 
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بان الذكاء ذ القرار واتخا

االستراتيجي بأبعاده يجعل القائد ذو بصيرة عند اتخاذه 
(، 2010للقرارات واتفقت هذه النتائج مع دراسة )العبدلي، 

والتي اكدت على اهمية االستشراف كأحد االبعاد الفرعية 
وتتفق   للذكاء االستراتيجي بداللة ما حققه هذا البعد من داللة

( التي اظهرت ان kondratenko , 2010ايضا مع دراسة 
التفكير المنظم جزء ال يتجزأ من الذكاء االستراتيجي واتخاذ 
القرار، اما بعد الرؤية المستقبلية فقد اتفقت هذه الدراسة مع 

( التي اكدت Seutovirta,2011 ،Abadie,2010دراسة كل من )
ية المستقبلية للمديرين ان الذكاء االستراتيجي يوفر الرؤ 

ويساعد في تكوين صورة كبيرة لبيئة االعمال وترتيب 
العمليات وعموما من الممكن التفسير بان الذكاء االستراتيجي 
يوفر مهارات تلزم عملية اتخاذ القرار مثل القدرة على التنبؤ 

  .بالفرص والمخاطر والقدرة على تحفيز العاملين

 لى انالفرض الثاني: والذى ينص ع
توجد عالقة دالة احصائيا بين الذكاء االستراتيجي بأبعاده 

 والقيادة الفعالة
وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام باستخدام معامل 

 (10ارتباط بيرسون كما يوضحها جدول)
( وجمود عالقمة ارتباطيمه ذات داللمة 10يتضح ممن جمدول )

تيجي ( بمين المذكاء االسمترا0.01إحصمائية عنمد مسمتوى داللمة )
بأبعمممماده القيممممادة الفعالممممة لممممدى افممممراد العينممممة مممممما يثبممممت صممممحة 
الفمممممرض وقبولممممممه ويمكمممممن تفسممممممير همممممذه النتيجممممممة  بمممممان الممممممذكاء 
االسممتراتيجي احممد انممواع الممذكاء التممي يتسممم بممه القممادة النمماجحون 

( والتممممي أثبتممممت 2012وتتفممممق هممممذه الدراسممممة مممممع دراسممممة سممممكر)
 راتيجي والقيادةووجود عالقة دالة احصائيا بين الذكاء االست

 الفرض الثالث والذى ينص على انه 
توجد فروق دالة احصائيا فمي اسمتجابات افمراد العينمة علمى 
 مقياس الذكاء االستراتيجي بابعاده  وفقا لمتغير مستوى التعليم

 العالقة بين الذكاء االستراتيجي والقيادة الفعالة .10جدول 
 وى الداللةمست القيادة الفعالة الذكاء االستراتيجي

 0.01دالة عند **0.413 االستشراف
 0.01دالة عند **0.322 التفكير المنظم

 0.01دالة عند **0.491 الرؤية المستقبلية
 0.01دالة عند **0.519 الشراكة
 0.01دالة عند **0.515 الدافعية

 0.01دالة عند **0.936 اجمالي مقياس الذكاء االستراتيجي
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  التباين في اتجاه واحد لمستوى الذكاء االستراتيجي  تبعا لمتغير مستوى التعليمتحليل  .11جدول 

وعنممد مسممتوى داللممة   3،02(= 2 , 402(، ف الجدوليممة عنممد درجممة حريممة )0،01وعنممد مسممتوى داللممة )  66.4( =2 , 402ف الجدوليممة عنممد درجممة حريممة )
(0.05) 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تمم اسمتخدام اختبمار تحليمل 
حممادي للوقمموف علممى داللممة متوسممطات درجممات عينممة التبمماين األ

  .البحث  في الذكاء االستراتيجي تبعا لمتغير التعليم
( يتبين وجود فروق  دالة احصائيا في 11بدراسة جدول)

استجابات افراد العينة على مقياس الذكاء االستراتيجي حيث  
                     ان قيمة ف الجدولية أقل من قيمة ف المحسوبة

( وهى  ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة **11.332)
( مما يثبت صحة الفرض الثالث مما يثبت صحة 0،01)

الفرض الثالث ولمعرفة  اتجاه الفروق تم حساب المتوسطات 
 .(12الحسابية كما يوضحها جدول )

( نجد ان الفروق في استجابات افراد 12بدراسة جدول )
ء لصالح المستوى التعليمي االعلى العينة على مقياس الذكا
بان التعليم يعمل على اكساب الفرد  ويمكن تفسير هذه النتيجة

 الكثير من المعارف وتحقيق الذات والثقة بالنفس
 الفرض الرابع والذى ينص على

توجد فروق دالة احصائيا في استجابات افراد العينة على 
 ليممقياس اتخاذ القرار  وفقا  لمتغير مستوى التع

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل 
التباين األحادي للوقوف على داللة متوسطات درجات  عينة 
البحث  في اتخاذ القرار تبعا لمتغير المؤهل العلمي كما 

 .(13يوضحها جدول )

( يتبين وجود فروق  دالة احصائيا في 13بدراسة جدول )
اس الذكاء االستراتيجي حيث  استجابات افراد العينة على مقي

         ان قيمة ف الجدولية أقل من قيمة ف المحسوبة 
         ( وهى  ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة 321.1)
( مما يثبت صحة الفرض االول مما يثبت صحة 0.01)

ولمعرفة اتجاه الفروق تم حساب وقبوله  الرابع الفرض
هذه النتيجة مع دراسة   عالم  المتوسطات الحسابية وال تتفق

(  التي لم تجد فروق دالة احصائيا بين اتخاذ القرار 2009)
 ترجع الى المؤهل العلمي نالتربوييبين القادة 

( نجد ان الفروق في استجابات افراد 14بدراسة جدول )
العينة على اتخاذ القرار لصالح المستوى التعليمي االعلى 

 ،2010سة  العنزي، الباز )وتختلف هذه الدراسة مع درا
( عن معوقات ممارسة الدور القيادي لموظفات مكتب 2011

التي اظهرت  ")األونروا(غزة اإلقليمي لوكالة الغوث الدولية 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للمعوقات التي تحول 
دون ممارسة المرأة للدور القيادي تعزى إلى متغير )الجنس، 

 .)والمؤهل العلمي

 لفرض الخامس  والذى ينص علىا
توجد فروق دالة احصائيا فمي اسمتجابات افمراد العينمة علمى 

 لمتغير مستوى التعليم وفقامقياس القيادة الفعالة  
     

 المتوسطات الحسابية للذكاء االستراتيجي وفقا لمتغير مستوى التعليم .12جدول  

 ليادراسات ع مؤهل عالي فوق متوسط متوسط مستوى التعليم
 4.93±  60.6 4.21±  51.62 4.25±  50.07 4.70±  50.05 اجمالي مقياس الذكاء االستراتيجي

 

مجموع  مصادر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

اجمالي مقياس 
 الذكاء االستراتيجي

 دالة **0.001 **11.332 207.678 3 623.035 بين المجموعات
   18.327 246 4508.565 داخل المجموعات

    249 5131.600 الكلى
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 تحليل التباين في اتجاه واحد لمستوى اتخاذ القرار وفقا لمتغير مستوى التعليم .13جدول 

 المتوسطات الحسابية اتخاذ القرار وفقا لمتغير مستوى التعليم  .14جدول 

تحليل التباين في اتجاه واحد لمستوى القيادة الفعالة  وفقا لمتغير مستوى التعليم .15جدول   
درجات  مجموع المربعات مصادر التباين المتغير

 الحرية
مجموع متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

اجمالي مقياس 
 القيادة الفعالة 

 **0.001 **11.310 207.664 3 623.021 بين المجموعات
   18.322 245 4508.542 داخل المجموعات

    248 5131.563 الكلى
  وعنمد مسممتوى داللممة   3،02( = 2 , 402عنمد درجممة حريممة ) ( ف الجدوليممة0،01وعنممد مسمتوى داللممة )  4،66( =2 , 402ف الجدوليمة عنممد درجمة حريممة )

(0،05) 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تمم اسمتخدام اختبمار تحليمل 
التبمماين األحممادي للوقمموف علممى داللممة متوسممطات درجممات عينممة 
البحمممث فمممي القيمممادة الفعالمممة تبعممما لمتغيمممر المؤهمممل العلممممي كمممما 

 .(15يوضحها جدول )
وجود فروق  دالمة احصمائيا فمي  ( يتبين15بدراسة جدول )

حيممث  ان  القيممادة الفعالممةاسممتجابات افممراد العينممة علممى مقيمماس 
                    قيممممممممممممممة ف الجدوليمممممممممممممة أقمممممممممممممل ممممممممممممممن قيممممممممممممممة ف المحسممممممممممممموبة

( وهممممى قيمممممة ذات داللممممة احصممممائية عنممممد مسممممتوى  11.310)
( ممممما يثبمممت صمممحة الفمممرض الخمممامس ممممما يثبمممت 0.01داللمممة )

ممع دراسمة  تتفمق نتمائج همذه الدراسمة والالخامس صحة الفرض 
 التفاعليمة القيمادة ممارسمة مدىوالتي بحثت   (2011) الهمشى

 لضباط األداء تحسين واقع ، بالمرور العامة باإلدارة لدى المدراء

 التمي اظهمرت عمدم وجمود فمروق معنويمةو للممرور  العاممة اإلدارة
لقيمممادة بمممين اسمممتجابات افمممراد العينمممة فمممي المممذكاء االسمممتراتيجي وا

 .الفعالة

ولمعرفممة  اتجممماه الفمممروق تمممم حسممماب المتوسمممطات الحسمممابية 
 (16كما يوضحها جدول )
( نجممد ان الفممروق فممي اسممتجابات افممراد 16بدراسممة جممدول )

 العينة على اتخاذ القرار لصالح المستوى التعليمي االعلى 
 الفرض السادس والذى ينص على 

راد العينة علمى توجد فروق دالة احصائيا  في استجابات اف
متغيمممممر الخبمممممرة ل وفقممممما  بابعممممماده  مقيممممماس المممممذكاء االسمممممتراتيجي

 الوظيفية
 الفرض السابع والذى ينص على 

توجد فروق دالة احصائيا فمي اسمتجابات افمراد العينمة علمى 
 متغير الخبرة الوظيفيةوفقا لمقياس اتخاذ القرار 

 الفرض الثامن والذى ينص على
ي اسمتجابات افمراد العينمة علمى توجد فروق دالة احصائيا فم

 متغير الخبرة الوظيفيةل وفقامقياس القيادة الفعالة  

مجموع  مصادر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
الداللة مستوى قيمة ف المربعات  

اجمالي مقياس اتخاذ 
 القرار

 0.001**دالة 11.321** 207.665 3 623.025 بين المجموعات
   18.324 244 4508.555 داخل المجموعات

    247 5131.570 الكلى

 متوسط مستوى التعليم
 

 فوق متوسط
 )ن=(

 مؤهل عالي
(0)ن=  

 دراسات عليا
 )ن =(

466±  50.03 اجمالي مقياس اتخاذ القرار  50.05  ±4.20  51.61  ±4.20  60.7  ±4.93  
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المتوسطات الحسابية القيادة الفعالة تبعا وفقا مستوى التعليم  .16جدول   
 فوق متوسط (0متوسط )ن= مستوى التعليم

 )ن=(
 مؤهل عالي

 (0)ن=
 دراسات عليا

 )ن =(
 4.93±  60.7 4.20±  51.61 4.20±  50.05 466±  50.03 اجمالي مقياس القيادة الفعالة

تحليددل التبدداين فددي اتجدداه واحددد لمسددتوى الددذكاء االسددتراتيجي واتخدداذ القددرار والقيددادة الفعالددة ووفقددا  لمتغيددر الخبددرة . 17 جدددول
 الوظيفية
ى الداللةمستو  قيمة ف متوسط مجموع المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المتغير  

أجمالي  الذكاء 
 االستراتيجي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

25.36 
8643.38 
8668.74 

3 
196 
199 

8.45 
44.09 

0.192 0.902 
 غير دالة

أجمالي اتخاذ 
 القرار

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

22.89 
1784.26 
1807.15 

3 
196 
199 

7.63 
9.10 

0،84 0.474 
 غير دالة

أجمالي القيادة 
 الفعالة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

14.27 
10743.72 
10758.00 

3 
196 
199 

4.75 
54.81 

0.08 0.967 
 غير دالة

وللتحقممممق مممممن صممممحة هممممذه الفممممروض تممممم اسممممتخدام اختبممممار 
تحليل التباين األحادي للوقموف علمى داللمة متوسمطات درجمات  

اتخمممماذ مقيمممماس اتيجي، الممممذكاء االسممممتر  مقيمممماس المبحمممموثين فممممي 
القيممادة الفعالممة تبعمما لمتغيممر الخبممرة الوظيفيممة مقيمماس  القممرار  و

  .(17كما يوضحها جدول )
( يتبين عدم وجود فروق  دالة 17بدراسة جدول )

احصائيا بين استجابات افراد العينة على الذكاء االستراتيجي 
يفية والقيادة الفعالة واتخاذ القرار وفقا لمتغير الخبرة الوظ

وبالتالي رفض الفرض السادس والسابع والثامن و تتفق هذه 
( التي أثبتت عدم وجود 2011الدراسة مع دراسة العمرى )

فروق احصائيا بين إجابات افراد العينة في تعزى الى متغير 
(  التي 2011الخبرة او عدد السنوات الوظيفية ودراسة قاسم )
ع الى متغيرات اظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا نرج

)المؤهل العلمي، الخبرة، الجنس( وتختلف مع دراسة عالم 
( التي اوضحت وجود فروق دالة احصائيا بين 2009)

متوسطات استجابات القادة التربويين في االدارة العامة للتربية 
 .والتعليم بمكة المكرمة حول عمليتي اتخاذ القرار والقيادة

 

 التوصيات
 نه هذه الدراسة من نتائج  بناء على ما اسفرت ع
 توصى الدراسة باالتي

تمموفير بممرامج خاصممة لتعزيمممز ثقافممة الممذكاء االسمممتراتيجي و  -1
 تعزيز عناصره لدى المدرين 

ضمممرورة اسمممتخدام أبعممماد الممممذكاء االسمممتراتيجي فمممي تعزيممممز  -2
وترسمممميس السمممممات القياديممممة والعمممممل علممممى خلممممق قيممممادات 

قيممادة االبداعيممة وغيممر جديممدة مثممل القيممادة االسممتراتيجية وال
  .ذلك من القيادات الجديدة

 البحوث المقترحة
اعداد برنامج لتنميه الذكاء االستراتيجي لدى القيمادات فمي  -1

 المؤسسات التربوية  وجميع المؤسسات االخرى
اعمممداد بحممموث للكشمممف عمممن عالقمممة  المممذكاء االسمممتراتيجي   -2

  .بمتغيرات بحثية اخرى
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 المراجع
(: اثر الذكاء االستراتيجي وادارة 2011ى سليمان )شذ، ابو محفوظ

المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في شركات االتصاالت في 
 األوسط،جامعة الشرق ، االردن، رسالة ماجستير غير منشورة 

 االردن 

معوقات ممارسة  االدوار القيادي : .(2011الباز، إيناس عوني.)
ة الغوث الدولية( االونروا، لموظفات مكاتب غزة اإلقليمي لوكال

 .رسالة ماجستير، الجامعة السالمية، غزة

دراسة : (2013، اسامة عبد اهلل، حماد، حنان موسي)البلعاوي 
العالقة بين التفكير االستراتيجي واالبتكار لدى المدراء في وزارة 

 الصحة في قطاع غزة"

(: واقع تطبيق عناصر االبداع 2012الحارثى، مشعل مبارك )
االدارى وابرز معوقاته لدى مديرى المدارس الثانوية في 

 محافظة جدة ، رسالة ماجستير، المملكة العربية السعودية 

اثر الذكاء االستراتيجي : (2014رند وميض عبد الباقي ) حمودة،
في تحقيق ممارسات الجودة الشاملة دراسة تطبيقية في 

سالة ماجستير ر  – ات الخاصة االردنية في مدينة عماالمستشفي
 األردن -جامعة الشرق االوسط –كلية االعمال 

(: اتخاذ القرار في تسيير الموارد البشرية 2007خالصي، مراد )
واستقرار اإلطارات في العمل، دراسة ماجستير،  كلية العلوم 

 اإلنسانية ، جامعة منتوري ، الجزائر

العراقية   الذكاء االستراتيجي لدى المرأة: (2012جيدر كريم ) سكر،
التعلم    المتعددة، الذكاءات لعراقية،ا للمرأة ، االستراتيجي الذكاء

 :  -بحوث ومقاالت 

http://search.mandumah.com/Record/513529 

(: درجة ممارسة القيادات التربوية في 2009عالم ،خالد احمد )
ة العامة للتربية والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة لعملية االدار 

المملكة  –جامعة ام القرى  -رسالة ماجستير –اتخاذ القرار 
 العربية السعودية

االدارة العامة المفاهيم والوظائف  :(2000، طلق عوض اهلل )السوا
 ، الرياض ، دار حافظ للنشر والتوزيع 2واالنشطة ط

 

صياغة مخطط منهجي لتأثير (: 2010) العبدلي، ضرغام
الخصائص الشخصية للمديرين في الذكاء االستراتيجي 
واالرتجال التنظيمي دراسة استطالعية ال راء عينة من مديري 

  .الشركات الخاصة

اتخاذ القرار وعالقته بكل من : (2009العتيبي، بندر محمد )
ين فاعلية الذات والمساندة االجتماعية لدى عينة من المرشد

الطالبيين بمحافظة الطائف رسالة ماجستير غير منشورة 
 المملكة العربية السعودية –جامعة ام القرى 

(: القيادة التحويلية ولتمكينيه 2009العتيبي، سعد بن مرزوق  )
ودورها في تحقيق التمكين النفسي للعاملين في بيئة األعمال 

قائد اإلداري العربية في ظل التحديات المعاصرة ، ملتقى دور ال
الجمهورية  –في بناء وتمكين الصف الثاني من القيادات ،تونس

 -التونسية

اثر العالقة بين الذكاء  :(2008العزاوي، بشرى هاشم محمد )
االستراتيجي وقرارات عمليات الخدمة في النجاح االستراتيجي 
دراسة اختبارية تحليلية آلراء عينة من رؤساء واعضاء مجالس 

ليات جامعة بغداد، رسالة دكتوراه غير منشورة عدد من الك
  .جامعة بغداد العراق

اهمية الذكاء االستراتيجي في  :(2015على ،عاليمية محمد )
كلية العلوم االقتصادية  –دراسة ميدانية  –عملية اتخاذ القرارات

 .والتجارية الجزائر

(: اثر الذكاء االستراتيجي على 2015عمران ،نضال عبد الهادي )
االبداع التنظيمي دراسة تطبيقية في شركة سيسل، جامعة 
الفرات االوسط التقنية  مجلة جامعة بابل، العلوم الصرفة 

 .23مجلد  – 3عدد –والتطبيقية 

(: اثر مشاركة العاملين في 2011العمرى ،سهيلة عيد محمد   )
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االونروا ( في اتخاذ 

ت  على ادائهم الوظيفي، رسالة ماجستير غير منشورة ، القرارا
 .غزة

(: اثر الذكاء االستراتيجي على عملية 2011قاسم ،سعاد حرب )
اتخاذ القرار دراسة تطبيقية على المدراء في مكتب غزة 

رسالة ماجستير ،كلية التجارة،  –اإلقليمي التابع لألونروا 
 .الجامعة االسالمية ، غزة 

http://search.mandumah.com/Record/513529
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(: اتخاذ القررات اإلدارية بين النظرية 2007)كنعان، نواف 
 .والتطبيق ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان

دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق  :(2011كنوش، محمد )
وتعزيز الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة، مجلة اقتصاديات 
شمال افريقيا، الجزائر، المكتبة الرقمية السعودية، دار 

 Ecolinkومة، قواعد معلومات المنظ

أثر االتصاالت اإلدارية في  :(2010) لعنزي، محمد عبد اهلل،
)رسالة ماجستير غير  تحقيق فاعلية القرارات اإلدارية.

 عمان، منشورة(،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا،
 األردن. 

(: "تحليل أسباب الخطأ في اتخاذ القرارات 2008مسعود، محمود )
مصارف لوطنية العاملة في قطاع غزة " رسالة ماجستير في ال

 ،غزة كلية التربية، الجامعة اإلسالمية  -غير منشورة 

المدير القائد والمفكر  :(2008النعيمي، صالح عبد القادر )
فن ومهارات التفاعل مع االخرين، دار اثراء ، االستراتيجي

 االردن عمان ، للنشر والتوزيع

دور القيادة التفاعلية في  :(2011) يوسف مظهور الهمشى،
رسالة ماجستير  -تحسين االداء لضباط االدارة العامة للمرور

 جامعة نايف العربية –الرياض  –

اتخاذ القرارات التنظيمية، ط  :(2005) ياغي، محمد عبد الفتاح، 
 ياسين للخدمات الطالبية والمكتبية، عمان، األردن ،3
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ABSTRACT 

Intelligence and Its Relationship with Decision-Making and Effective 

Leadership among Female Leaders in The Educational Institutions in The 

Northern Region Kingdom of Saudi Arabia 

Azza Ahmed Morsi 

respondents on the strategic intelligence scale and the 

level of The results of the study showed that there were 

no statistically significant differences in the responses of 

the sample members on the strategic intelligence scale 

and the level of functional experience 

The study recommended recommendations 

Provide special programs to enhance the culture of 

strategic intelligence and strengthen its elements in the 

managers 

The need to use the dimensions of strategic 

intelligence in the promotion and consolidation of 

leadership qualities and work to create new leadership 

such as strategic leadership and creative leadership and 

other new leaders. 

increase the balance of strategic intelligence and 

upgrade the level of this type of intelligence 

Keywords: Strategic Intelligence- Decision 

Making- Interactive Leadership- Women Leadership 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This study aims to identify the strategic intelligence 

in its dimensions of anticipation, partnership, 

organizational thinking, motivation, and its relation to 

both the skill of decision-making and effective 

leadership of women leaders in educational institutions 

in the northern border area in Saudi Arabia. This study 

was applied to 250 women 

(Strategic intelligence, decision-making, interactive 

leadership), and a number of school principals 

(elementary, middle and secondary) in Arar in the 

northern border area of Saudi Arabia in some primary 

schools, middle schools, and secondary schools. The 

results showed that there was a statistically significant 

relationship at the level of (0.001) between strategic 

intelligence, decision making and interactive leadership. 

The results also showed statistically significant 

differences between the responses of the sample  

 

 

 

 

 

 


