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   :ملخص
تهدف الدراسة إلي التعرف علي أثر تطبيق نمط القيادة اإلستراتيجية علي القدرات المؤسسية لشركات السياحة المصرية، وذلك 

سلوك اإلبداعي، والسياسات اإلدارية، والمرونة اإلستراتيجية، والفاعلية التنظيمية، وأداء العاملين، وإدارة بدراسة أثرها علي ال
ولتحقيق هدف الدراسة؛ تم تصميم استمارة استقصاء، . وقد تم اختيار شركات السياحة المصرية كدراسة حالة. المعرفة

 IRTPROاستمارة باستخدام برنامج  ٣٢٣قد تم االعتماد علي تحليل و. وتوزيعها علي عينة عشوائية من مديري هذه الشركات
  .SPSSو 

علي % ٤٣.٤علي المرونة اإلستراتيجية، وبنسبة % ٦٩.٢وقد توصلت الدراسة إلي أن القيادة اإلستراتيجية تؤثر بنسبة 
علي السياسات اإلدارية، % ٢٦.٥علي إدارة المعرفة، وبنسبة % ٣٣.٢علي السلوك اإلبداعي، و % ٣٦.٢األداء، وبنسبة 
  .علي الفاعلية التنظيمية% ٢٣.٢وأخيراً بنسبة 

القيادة اإلستراتيجية، السلوك اإلبداعي، السياسات اإلدارية، المرونة اإلستراتيجية، الفاعليـة التنظيميـة،   : المفتاحيةالكلمات 
 .األداء، إدارة المعرفة، شركات السياحة، مصر

  .jel: XN2 ،XN1 رموز
Abstract:  
This study aims to identify the impact of strategic leadership on the institutional capabilities by examining 
its impact on creative behavior, administrative policies, strategic flexibility, organizational effectiveness, 
employee performance, and knowledge management. The Egyptian travel agencies were selected as case 
studies. the researchers designed a questionnaire and distributed it to a random sample of the managers of 
these agencies. 323 questionnaires were analyzed. 
The study found that strategic leadership affects 69.2% on strategic flexibility, 43.4% on employee 
performance, 36.2% on creative behavior, 33.2% on knowledge management, 26.5% on administrative 
policies, and 23.2% on organizational effectiveness. 
Keywords: Strategic leadership, creative behavior, management policies, strategic flexibility, organizational 
effectiveness, performance, knowledge management. 
(JEL) Classification : XN2 ،XN1. 
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