
 

ي جودة  
 
ي ف اتيج  عىل ضوء الرؤية المستقبلة لسلطنة   القرارات  اتخاذ دور الذكاء اإلستر

 ( 2040عمان )  

كات الحكومية ي عىل الشر
 تحليل نظري وتطبيقر

ي خريفش                إعداد الطالب/علوي عقيل المهيوب باعمر
اف األستاذ الدكتور / لطف   إشر

 : الملخص
لدى   القرار  اتخاذ  عملية  جودة  على  وأثره  االستراتيجي  الذكاء  مستويات  قياس  الى  الدراسة  هذه  هدفت 

. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم تصميم استبانة شملت متغيرات الدراسة والخصائص الشخصية  المسؤولين
الشرك  للمستقصيوالوظيفية   موظفي  على  االستبانة  توزيع  تم  وقد  الحكوميةمنهم.  الدراسة.    ات  محل 

الُمجمعة   البيانات  تحليل  تم  االرتباط واالنحدار  الوصفي وتحليل  التحليل االحصائي  مقاييس  وباستخدام 
وقد خلصت النتائج إلى توافر مستويات مرتفعة من الذكاء االستراتيجي لدى المديرين  للحصول على النتائج.

د المرتبطة للذكاء االستراتيجي بدرجات مرتفعة  محل الدراسة. وقد جاءت االبعاد الخمس والبنو   ات بالشرك
تعبر عن توافرها. كما جاءت نتائج المتغير الثاني لتدلل جودة عملية اتخاذ القرار بالشركة محل الدراسة.  

تحليل االرتباط تبين وجود عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة احصائية بين متغير الذكاء االستراتيجي    وبإجراء
تحليل االنحدار تبين أن متغير الذكاء االستراتيجي    وبإجراءومتغير جودة عملية اتخاذ القرار.    بأبعاده الخمس

دعم الذكاء االستراتيجي بشكل التوصيات  أهم منو  . له تأثير ايجابي على متغير جودة عملية اتخاذ القرار
لذكاء االستراتيجي مهمته  من خالل إنشاء وحدة أو مركز ل الشركات الحكوميةأكبر في اتخاذ القرارات في  

تنظيم  و   من خالل المسح الشامل والمستمر للبيئة الداخلية والخارجية.   لإلدارةتوفير المعلومات االستراتيجية  
تحسين مستويات  و   محل الدراسة.   كات الحكومية الذكاء االستراتيجي ليشمل كافة المستويات االدارية بالشر 

بال  والعاملين  القرار  متخذي  لدى  الذكاء    اتشركالوعي  إلكساب  وذلك  االستراتيجي،  الذكاء  أهمية  حول 
االستراتيجي سمة القبول على مستوى الشركة وجعله جزءًا من ثقافتها وتجنيده في اقامة شراكات استراتيجية  



 

المناظرة. المنظمات  للذكاء  و   مع  عربية  مجموعة  إلنشاء  العربية  العامة  الخدمة  منظمات  مع  التنسيق 
 رعاية ذكاء القادة االسترايجي وتمكينهم من مجابهة تحديات العولمة. االستراتيجي ل

 

  مقدمةأواًل : ال

مدة حياة   أن  ذلك  المعلومات،  الطلب على  ازدياد  الى  بشكل عام  الحياة  وتيرة  تسارع  أدي  لقد 

وتزداد معها المنافسة  المنتجات من سلع وخدمات تتقلص، والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة تتطور بسرعة كبيرة  

)الياس وحمزة،   قادة  2010والتعقيد  به  يوسم  الذي  الذكاء  أنماط  كأحد  االستراتيجي  الذكاء  برز  وقد   .)

لتوفير   رصينة  آلية  تهيئة  عن  فضال  االبداعية،  والقدرات  المستقبلية  بالرؤية  يمدهم  والذي  المنظمات، 

 (.2012ط )الكواز، عبد السالم، وابراهيم، المعلومات لصناع القرار وصياغة االستراتيجيات والخط 

ويعتبر الذكاء االستراتيجي من أهم المصطلحات الحديثة في علم اإلدارة، بما يمثلة من نظام ادارة  

للمعلومات ومنظومة متكاملة تمكن من رصد كل المتغيرات البيئية المحيطة بالمنظمة والعمل على استغاللها  

كتهديد تتطلب التعامل معها. والذكاء االستراتيجي هو المفهوم الجامع    كفرص لتعزيز حصتها السوقية أو

ادارة   للمنظمة وحمايتها، وكذلك  الداخلية  المعلومات  ادارة  الى  والذي يشير  االقتصادي  الذكاء  لكل من 

 (. 2012المعرفة الذي يشير الى ادارة المعلومات الخارجية للمنظمة )الكواز، عبد السالم، وابراهيم، 

عب الذكاء االستراتيجي دورا هامًا في كل مجال من مجاالت االدارة وقرارات المنظمة، فهو  ويل

( التنافسي  المنظمة  االستراتيجي ودعم مركز  الخطط  اعداد  في  (. ويوفر  Pirttimaki, 2007ضروري 



 

الم المستقبلية ووصف  بالتحديات  التنبؤ  التشغيلية عن طريق  الدعم لألهداف  خاطر  الذكاء االستراتيجي 

 (. Lehane, 2011والتهديدات والفرص بطريقة تساعد المدراء في تحديد برامج وسياسات المنظمة )

( أن الذكاء االستراتيجي يوفر المعلومات الضرورية والمناسبة  Clar et al., 2008وقد أكد كالر )

الذكاء االستراتيجي    للمدراء في الوقت المناسب، وهذا يؤدي الى اتخاذ القرار الصحيح والمناسب. فيوفر

المعلومات المناسبة للمدراء ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات حول مستقبل المنظمة، ويزود المنظمات  

بالمعلومات التي تحتاجها حول بيئة العمل حتى تكون قادرة على توقع التغيرات وتصميم االستراتيجيات  

وأر  نموا  للزبون، وتحقق  قيمة  التي ستخلق  )المناسبة  الجديدة  في األسواق  للمنظمة   ,Xuباحًا مستقبلية 

(. ويقدم الذكاء االستراتيجي بيانات تحليلية متكاملة وقدرات الدارة البيانات، ويوفر الكفاية والفاعلية  2007

 (.Gonzales & Zaima, 2008التي تتطلبها المنظمات التنافسية )

: مشكلة البحث
ً
 ثانيا

صادية تمثلت في تنامي االنتاج الخدمي بما يفوق التوجه نحو  يشهد العصر الحالي تحوالت اقت

االنتاج السلعي، فضال عن تزايد التغيرات والتعقيدات في بيئة األعمال، والتي قادت الى اعتماد المنظمات  

على التحليل البيئي وما يتمخض عنه من بيانات يتم تجميعها من البيئة الداخلية والخارجية وتحويلها الى  

ورسم  معلوم بالمستقبل  التنبؤ  على  القادرة  االستراتيجية  المعرفة  امتالك  الى  يقود  وبما  لديها  تتراكم  ات 

(. األمر الذي نتج عنه زيادة في  2012التوجهات االستراتيجية للمنظمات )الكواز، عبد السالم، وابراهيم،  

 (. 2010األهمية التي يعتريها مفهوم الذكاء االستراتيجي )الياس وحمزة، 



 

وُيعد دور الذكاء االستراتيجي في دعم اتخاذ القرار األبرز واألهم من بين أدواره، حيث يدعم الذكاء  

وتحليل   تجميع  خالل  من  القرارات  التخاذ  للمدير  الكافي  الفهم  ويوفر  القرار،  اتخاذ  عملية  االستراتيجي 

بشكل    Proactiveاالستباقية   (. ويدعم هذا الذكاء القراراتSullivan, 2008وتركيب البيانات الالزمة ) 

(، كما Tubke et al., 2003كبير والتي تستبق فيها المنظمة االزمات قبل وقوعها وتتهيأ لمواجهتها )

يدعم اتخاذ القرارات بعيدة اآلمد مثل: االندماج مع منظمات اخرى، تقييم المنافسين، تبني تكنولوجيا جديدة  

(Tham & Kim, 2002  ومما سبق يمكن .)  عرض مشكلة الدراسة على شكل السؤال التالي: هل يؤثر

 الذكاء االستراتيجي على جودة عمليات اتخاذ القرار للمدراء بالشركات الحكومية بسلطنة ُعمان؟

ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة على شكل السؤال التالي: ما هو أثر الذكاء االستراتيجي  

 عاملين بالشركات الحكومية بسلطنة ُعمان؟  على عملية اتخاذ القرار للمدراء ال

: فرضيات الدراسة 
ً
 ثالثا

 تم صياغة فرضيات البحث على النحو التالي: 

 مستويات الذكاء االستراتيجي منخفضة بالشركات الحكومية . .1

 تنخفض مستويات جودة اتخاذ القرار بالشركات الحكومية .  .2

ليس هناك عالقة ذات داللة احصائية بين عناصر الذكاء االستراتيجي ومستويات جودة عملية   .3

 اتخاذ القرار بالشركات الحكومية . 



 

ليس هناك تأثير ذو داللة احصائية لعناصر الذكاء االستراتيجي على مستويات جودة عملية اتخاذ   .4

 القرار بالشركات الحكومية. 

: أهداف الدراسة
ً
 رابعا

ذه الدراسة الى تحقيق هدف رئيسي وهو قياس أثر الذكاء االستراتيجي على عملية اتخاذ  تهدف ه

 القرار، ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة مجموعة من األهداف الفرعية على النحو التالي: 

 قياس أثر عناصر الذكاء االستراتيجي على جودة عملية اتخاذ القرار بالشركات الحكومية .  .1

صائية بين استجابات المبحوثين حول تأثير مستويات الذكاء االستراتيجي وعملية  قياس الفروق االح .2

 اتخاذ القرار بالشركات الحكومية . 

 تقديم مقترح لتحسين مستويات جودة اتخاذ القرارات بالشركات الحكومية.  .3

: أهمية الدراسة 
ً
 خامسا

بالبحث تتمثل في العالقة بين  لمتغيرات مهمة وجديرة    تناولهاالنظرية من    أهميتهاتستمد الدراسة  

الذكاء االستراتيجي لمدراء المنظمات االقتصادية وعملية اتخاذ القرار بهذه المنظمات. كما تكُمن أهمية 

الداخلية   البيئة  من  كل  عن  المعلومات  توفير  في  االستراتيجي  الذكاء  أهمية  ابراز  في  العملية  الدراسة 

ي خلق الكفاءات والمعرفة لهذه الشركة والتي تساهم في االبداع والخارجية للشركة محل الدراسة، وكذلك ف

واالبتكار وخلق ميزة تنافسية. فضاًل عن توجيه أنظار متخذي القرار للذكاء االستراتيجي كأداة داعمة لعملية  



 

القرارات،   متخذي  مهارات  تطوير  في  يساهم  مما  بالمنظمة،  المحيطة  التحديات  ومجابهة  القرار،  اتخاذ 

 الي تحسين مستوى الخدمات التي تقدمة الشركات الحكومية بسلطنة ُعمان. وبالت

 

 الذكاء اإلستراتيجي  

 مفهوم الذكاء االستراتيجي 

تعود بدايات ظهور الذكاء االستراتيجي إلى وكالة االستخبارات األمريكية التي وظفت هذا النمط  

رفد   وفي  التسلح،  من  الحد  اتفاقات  تنفيذ  في  الذكاء  السياسة  من  وصياغة  السياسية  القرارات  صناع 

(. ولم يقتصر استخدام الذكاء االستراتيجي على العمليات  Johnson, 2000باالستخبارات االستراتيجية )

العسكرية فحسب، بل تم توسيع األفاق للذكاء االستراتيجي لكي تلعب دورًا رئيسيًا في منظمات األعمال 

( فقد  McDowell, 2009التجارية  بإنشاء مجموعات  (.  األوربية واألمريكية  الوكاالت  العديد من  بدأت 

القرار ) لمتخذي  المعلومات  بتوفير  المنظمات  (، وقامت McDowell, 2009للذكاء االستراتيجي داخل 

العديد من الدول بتأسيس شركات بإسم الذكاء االستراتيجي إلجراء التحليالت االقتصادية وتحديد تطبيقاتها  

يات أعمال المنظمات والتنبؤ بنسب نمو االنتاج وتوفير المعلومات لمتخذي القرار، فضاًل عن في استراتيج

 (. 2010ظهو وظيفة "مدير الذكاء االستراتيجي" في عدد من الشركات األسيوية واألوربية )صالح وآخرون،  

 



 

 مداخل ومبادئ الذكاء االستراتيجي 

 ( هما  االستراتيجي  للذكاء  مدخالن  الوظيفي  Xu, 2007هناك  المدخل   :)Functional 

Approach    ومدخل العملياتProcess Approach  ال يتم تبادل المعلومات    المدخل الوظيفي. وفي

على نطاق واسع. ويظهر هذا المدخل في المنظمات التي تعتمد على المركزية في إتخاذ القرارات، حيث  

دارة العليا أو كبار المدراء التنفيذيين بالمنظمة،  أن عملية إتخاذ القرارات في هذا المدخل تتركز في يد اال 

األقسام   بمعزل عن  بنشاطاتهم  للقيام  الالزمة  المعلومات  جمع  إلى  جاهدة  المنظمة  أقسام  باقي  وتسعي 

األخرى بالمنظمة، وهذا يؤدي إلى أن عمليات إتخاذ القرارات التشغيلية سوف تخضع لتصورات مدير القسم  

 (. Tham and Kim, 2002; Xu, 2007التنفيذي ) 

فيختلف اختالفًا تامًا عن المدخل الوظيفي، فهو يعتمد على تبادل المعلومات   أما مدخل العمليات 

على نطاق واسع بين اقسام ووحدات المنظمة وإشراك الجميع في جمع المعلومات واتخاذ القرارات. وتشجع  

الموظفين حول مستقبل المنظمة، حيث أن    هذه الالمركزية على إيجاد معلومات وتصورات متنوعة من قبل

التغييرات في بيئة العمل الداخلية والخارجية تتراكم بسرعة لدرجة أنه ال تستطيع مجموعه بمفردها من كبار 

المدراء التنفيذيين التعامل مع مختلف هذه التغييرات وال تستطيع تحويلها بطريقة مناسبة إلى أفكار جديدة  

 (. Tham and Kim, 2002; Xu, 2007العمل المستقبلية )حول استراتيجيات وفرص 

 ( عدة مراحل مرتبطة بعملية الذكاء االستراتيجي هي: McDowell, 2009وقد حدد )

 تحديد المهمة األصلية التي سيوظف الذكاء االستراتيجي لمعالجتها.  −



 

 تطوير اإلطار المفاهيمي.  −

 تحديد المشكلة وإبراز كافة عناصر المهمة.  −

 تطوير الصالحيات.  −

 إعداد خطة عمل المشروع. −

 التخطيط وتنفيذ جمع البيانات.  −

 فحص وتقييم البيانات الواردة.  −

 دمج وتحليل وتفسير البيانات.  −

 استخالص الفرضيات.  −

 مراجعة التقدم.  −

 اعداد تقرير التقييم االستراتيجي.  −

 المراجعة النهائية للمهمة في ضوء الصالحيات المتوقعة.  −

 التقرير على المدراء والزبائن. توزيع  −

 مراجعة األداء وكفايته وفاعليته بعد العمل.  −

وقد تناول الباحثون عدة مبادئ متعددة تحكم عمل الذكاء االستراتيجي وتشخص أبعاده ومقوماته.  

 ( ثالثة مبادئ للذكاء االستراتيجي متمثلة في: Pauker et al., 2000فقد حدد )



 

اتيجي متخذي القرار الرئيسيين بصفتهم إستراتيجيين، وبما يجعل  يجب أن يدعم الذكاء االستر  −

األنشطة   مختلف  في  المستفيدين  وحاجات  يتوافق  بما  وتحليالتهم  أبحاثهم  يطورون  منسقيه 

 االستراتيجية. 

المؤشرات   − آثار  ويتعقب  االستراتيجية ويحللها،  القضايا  االستراتيجي  الذكاء  يراقب  أن  يجب 

رات المفاجئة والبعيدة اآلمد، ويشخص التغيرات التي توحي بحدوث تغيرات  المتعلقة بنتائج التغي

 في المستقبل. 

يجب أن يتم تنسيق الذكاء االستراتيجي في مركز المنظمة ليتم تحليل وتفسير المعلومات ذات   −

 الصلة والتي تعد مهمة لمتخذي القرار. 

سياسات االبداع، أشار كاًل من    وفي إطار أشارتهم لدور الذكاء االستراتيجي في صياغة وتطوير

(Tubk et al., 2001( و )Kuhlmam, 2005 :إلى أربعة مبادئ للذكاء االستراتيجي الفعال وهي ) 

ينظم هذا الذكاء عمليات التحاور بين مختلف األقسام داخل المنظمة والتي    :مبدأ المشاركة −

والمصا  القيم  بين  التوافق  يحقق  بما  السياسات،  صياغة  في  لجميع  تشترك  المختلفة  لح 

 المشاركين. 

يساند الذكاء االستراتيجي التشكيل الموضوعي للتصورات المختلفة بتقييم    :مبدأ الموضوعية −

 المؤشرات المناسبة والتحاليل وآليات معالجة البيانات. 



 

والتنظيم − التوسط  لمختلف    :مبدأ  التصورات  المتبادل حول  التعلم  الذكاء االستراتيجي  يسهل 

وخلفياتهم، األمر الذي يساعد في توفير اإلجماع حول التصورات ويسهل النقاشات  المشاركين  

 داخل المنظمة ويساعد في حل النزاعات والصراعات التي تحدث في المنظمة. 

 القرارات  اتخاذ جودة

 مفهوم أتخاذ القرار:  

القرارات من أهم الممارسات االدارية التي يتم من خاللها معالجة المشكالت    تعتبر عملية أتخاذ

الحاصلة التي تواجه المنظمة أو لمواجهة حاالت أو مواقف معينة محتملة الوقوع أو لتحقيق أهداف 

 مرسومة ويجب تحقيقها داخل المؤسسة، وهناك العديد من مفاهيم القرار االداري منها:  

بين  2010رون ،  )الوادي وآخ  يعرف  البديل المناسب من  اختيار  القرار على أنه عبارة عن   )

 البدائل المحتملة لتحيق هدف أو أهداف معينة".

( القرار بأنه " الفكرة المرتبطة بعمليتي االختيار وااللتزام، وقبل صنع 2011كما يعرف)ديري،  

ألفضلية، وعندما يتخذ القرار  القرار البد من وجود هدفين أو مسارين للعمل يتنافسان من حيث ا

 فإن ذلك يعني وجود فاعل وهو صانع القرار وقد اختار هدف وخطة والتزم شخصيا بذلك.    

( أن أتخاذ القرار " هي عملية أختيار بديل من بين عدة بدائل بعد 119، 2011ويرى )شيحان، 

االدارة ألن نجاح أي   دراسة موسعة وتحليل لجوانب المشكلة موضوع القرار وهي وظيفة مهمة في 

 عملية إدارية يرتبط بإتخاذ القرار الصحيح لها.  



 

( أن عملية أتخاذ القرار هي عملية أختيار البديل الفضل من بين  150،  2013ويشير)جمعان،  

 مجموعة من البدائل المختلفة المتاحة لمتخذ القرار . 

ختيار بديل من البدائل الممكنة  ( أن عملية اتخاذ القرارات االدارية عملية ال 2011ذكر حسين )

 القابلة للتحقيق وفق الموارد المتاحة. 

 ( بأنه تحديد ما يجب عمله أتجاه مشكلة أو أتجاه موقف معين 2009وأشار عزيزو )

( بأنه مسلك معين أو محدد من بين مجموع من البدائل لمواجهة  2008وذكر المومني والقضاة )

 أو تفادي احتماالت المستقبل  

أن عملية صنع القرار تعني جميع الخطوات التي يتطلبها ظهور القرار    Dessler(  2014ويرى )

 إلى حيز الوجود. 

و عملية أختيار بديل واحد من بديلين محتملين  ( بأن أتخاذ القرار ه2011ويشير سيزالقي وواالس )

 أو أكثر لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف خالل فترة زمنية معينة. 

( أن عملية أتخاذ القرار هي الطريقة الصحيحة لمواجهة المواقف والمشكالت  2015وذكر العديلي )

المن  البدائل  وإيجاد  الكافية  المعلومات  توفير  طريق  العمل عن  األكثر  أثناء  البديل  أختيار  اسبة 

 مناسبة من بينها في سبيل تحقيق الهدف المرغوب حسب الموقف وظروفه. 

 االختيار في  تتبلور رشيدة عقالنية  ( عملية اتخاذ القرار هى عملية22: 2003عرف)الصيرفي، 

 المطلوبة.  واألهداف المتاحة اإلمكانات تتناسب مع مواصفات ذات متعددة بدائل بين



 

 البدائل مجموعة من بين من البدائل ألحد  واعية اختيار عملية ( بأنها16: 2005وذكر )ياغي، 

   .قائمة مشكلة  لمعالجة أو معين هدف لتحقيق المتاحة

 قرارات من المنظمة في المسؤولون  القادة مايتخذه ( هى كل36: 2012وعرفها أيضًا )الغزالي، 

 على والتغلب وجه، أحسن على منها المرجوة األهداف لتحقيق  موقف معين أو  مشكلة لمواجهة

 بشأنه.  صدرت الموقف التي أو المشكلة 

يستنتج الباحث بأن عملية أتخاذ القرار تشمل على النظام المتكامل من األنشطة أو تلك العمليات  

 الخاصة بتحديد المشكلة والبدائل والتقييم وأختيار البديل األنسب  

 الدراسات السابقة 

( بعنوان: فاعلية إتخاذ القرار وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى مديري المدارس  2019دراسة عدوان ) 

 االساسية بمحافظات فلسطين الجنوبية. 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى فاعلية أتخاذ القرار وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى مديري المدارس  

جميع   من  الدراسة  مجتمع  وتكون  االستبانة  الدراسة  وأستخدمت  الجنوبية  فلسطين  بمحافظات  االساسية 

لم ومعلمة وتمثلت  ( مع5957المعلمين والمعلمات في المدارس األساسية بمحافظات فلسطين وعددهم )

( معلم ومعلمة، ومن أهم النتائج أن مستوى فاعلية أتخاذ القرار لدى مديري المدارس  299عينة الدراسة من )

األساسية بمحافظات فلسين الجنوبية من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة متوسطة ومستوى الذكاء الوجداني  

إحصائية داللة  ذات  فروق  والتوجد  متوسطة  بدرجة  الذكاء    جاء  ولمستوى  القرار  أتخاذ  فاعلية  لمستوى 

 الوجداني لدى مديري المدارس االساسية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزي للسمات الشخصية والوظيفية  



 

( بعنوان: أثر الذكاء االستراتيجي في تعزيز جودة القرارات بوزارة الداخلية واألمن  2020دراسة )السرسك،  

 الوطني الفلسطيني 

لدراسة إلى التعرف على أثر الذكاء االستراتيجي في تعزيز جودة القرارات، وذلك بالتطبيق على  هدفت ا

 وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية، وتكون مجتمع 

والبالغ   والسامية  الرتب اإلشرافية  يشغلون  العسكري، ممن  الشق  في  بالوزارة  العاملين  الدراسة من جميع 

( ضابطا . ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وأستخدمت    8848دهم )  عد

(مفردة تم اختيارها بطريقة    415االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، حيث تم توزيعها على عينة مقدارها )

بانة وقد توصلت الدراسة إلى  ( است  352عشوائية طبقية، وبلغت االستبانات المستردة والصالحة للتحليل )  

مجموعة من النتائج أهمها: أن مستوى الذكاء االستراتيجي جاء بدرجة متوسطة وكذلك جاءت جودة القرارات  

بدرجة متوسطة كما وبينت الدراسة وجود عالقة موجبة بين أبعاد الذكاء االستراتيجي وجودة القرارات، وتبين  

االستراتيجي في تعزيز جودة القرارات إضافة إلى عدم وجود فروق    النتائج وجود أثر لجميع أبعاد الذكاء

جوهرية بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول )الذكاء االستراتيجي، وجودة القرارات( تعزى إلى )العمر،  

سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية، المؤهل العلمي( بينما وجدت فروق حول المتغيرين تبعا لمكان العمل 

الداخليولصا يعملون في قوى األمن  الذين  الدراسة بضرورة االهتمام بالذكاء االستراتيجي    .لح  وأوصت 

باعتباره مدخل مهم وحيوي لالرتقاء بأداء الوزارة والمؤسسات بشكل عام لما له من أثر في جودة القرارات،  

 وكذلك ضرورة تحليل البيئة 

 هديدات والوقوف على نقاط القوة والضعف الخارجية المحيطة بالوزارة للكشف عن الفرص والت



 

على   والعمل  الوزارة  مستقبل  مسار  ورسم  التهديدات  وتجنب  الفرص  الستغالل  االستراتيجيات  وتطوير 

المكونات   وتأثيرها على جميع  تطبيقها  المتخذة وسالمة  القرارات  نتائج  لتقييم  لجان  أو  دوائر  تخصيص 

افة إلى ضرورة تعزيز مساهمة العاملين في الوزارة في عمليات  والجهات ذات الصلة بالقرار المتخذ، باإلض

 صنع القرارات، وضمان الدفع باتجاه تحقيق وتنفيذ هذه القرارات عن رغبة ورضى من العاملين.

 الخالصة والتوصيات : 

هدفت هذه الدراسة الى قياس مستويات الذكاء االستراتيجي وأثره على جودة عملية اتخاذ القرار 

. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم تصميم استبانة شملت متغيرات الدراسة  الشركات الحكومية  لدى المديرين  
ات المستهدفة  الشرك  والخصائص الشخصية والوظيفية للمستقصى منهم. وقد تم توزيع االستبانة على موظفي 

محل الدراسة. وباستخدام مقاييس التحليل االحصائي الوصفي وتحليل االرتباط واالنحدار تم تحليل البيانات  

 الُمجمعة للحصول على النتائج.

بالشركة   المديرين  لدى  الذكاء االستراتيجي  توافر مستويات مرتفعة من  إلى  النتائج  وقد خلصت 

بعاد الخمس والبنود المرتبطة للذكاء االستراتيجي بدرجات مرتفعة تعبر عن محل الدراسة. وقد جاءت اال 
الذكاء االستراتيجي منخفضة مما يوكد عدم صحة الفرض األول والذي ينص على أن مستويات توافرها.  

   الشركات الحكومية.ب

وتثبت عدم  ة،  تخاذ القرار بالشركة محل الدراسكما جاءت نتائج المتغير الثاني لتدلل جودة عملية ا
 ". الشركات الحكومية تنخفض مستويات جودة اتخاذ القرار ب صحة الفرض الثاني والذي نصة " 



 

وباجراء تحليل االرتباط تبين وجود عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة احصائية بين متغير الذكاء  
اتخاذ القرار.   الخمس ومتغير جودة عملية  نتائاالستراتيجي بأبعاده  تعم الفرض  وبهذا فإن  الدراسة ال  ج 

الذكاء االستراتيجي وعناصرة وبيم مستويات جودة   بين  الثالث وتؤكد وجود عالقة ذات داللة احصائية 
 عملية اتخاذ القرار.  

تأثير ايجابي على متغير جودة   له  الذكاء االستراتيجي  تبين أن متغير  االنحدار  وباجراء تحليل 

ليس هناك تأثير ذو داللة  يؤكد عدم صحة الفرض األخير والذي ينص على أنه  وهذا . عملية اتخاذ القرار
   الشركات الحكومية .احصائية لعناصر الذكاء االستراتيجي على مستويات جودة عملية اتخاذ القرار ب

العزاوي  مع ما جاءت به العديد من الدراسات السابقة. فقد توصل    وتتفق نتائج الدراسة الحالية
ى أن الذكاء االستراتيجي يزود مديري اإلدارة العليا في منظمات الخدمة ومديري إداراتها التنفيذية  إل  (2008)

بالمعلومات التي تتيح لهم صناعة قرارات فاعلة، ويمكنهم من بناء التصورات االستشرافية الحالية والمستقبلية  

 للخدمة، وآليات صناعة قرارات هذه العمليات.  

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االستراتيجي وعملية   (2011)م وقد أكدت نتائج قاس

( غلى Seitovirta, 2011وقد توصل )اتخاذ القرار للمدراء العاملين بمكتب غزة االقليمي التابع لألونروا.  

مات  متخذي القرار بالمعلو من خالل تزويد    أرضية وقاعدة التخاذ القراراتيمثل  الذكاء االستراتيجي  أن  
 الداخلية والخارجية الالزمة. 

محل الدراسة    ات ومن خالل ما سبق من نتائج يمكن صياغة مجموعة من التوصيات لخدمة الشرك
 على النحو التالي: 



 

من خالل إنشاء    الشركات الحكوميةدعم الذكاء االستراتيجي بشكل أكبر في اتخاذ القرارات في   −
وحدة أو مركز للذكاء االستراتيجي بالشركة مهمته توفير المعلومات االستراتيجية لالدارة من خالل  

 . المسح الشامل والمستمر للبيئة الداخلية والخارجية
 تنظيم الذكاء االستراتيجي ليشمل كافة المستويات االدارية بالشركة محل الدراسة.  −
تخذي القرار والعاملين بالشركة حول أهمية الذكاء االستراتيجي،  تحسين مستويات الوعي لدى م −

وجعله جزءًا من ثقافتها وتجنيده    الشركةكساب الذكاء االستراتيجي سمة القبول على مستوى  وذلك إل 
 . في اقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات المناظرة

ية للذكاء االستراتيجي لرعاية ذكاء  التنسيق مع منظمات الخدمة العامة العربية إلنشاء مجموعة عرب −

 . القادة االسترايجي وتمكينهم من مجابهة تحديات العولمة
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