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 :الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر أبعاد الذكاء االستراتيجي على أداء العاملين، وذلك من خالل أبعاد       
الذكاء االستراتيجي وهي )االستشراف، الرؤيا، الشراكة، اإلبداع(، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

( استبانة على 50حيث تم توزيع )التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات من المبحوثين، 
 (.spssعينة الدراسة، وتم تحليلها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية )

جاءت تصورات المبحوثين نحو توافر أبعاد الذكاء توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، حيث 
(، 4.70) غط مرتفع بلاالستراتيجي على النحو اآلتي: في المرتبة األولى جاءت الرؤيا، حيث جاءت بمتوس

 الستشرافاالمرتبة الثانية االستشراف، حيث جاءت بمتوسط حسابي مرتفع، وبلغ المتوسط الحسابي لبعد و 
(، والمرتبة 4.35وبمتوسط حسابي )المرتبة الثالثة: اإلبداع، حيث جاءت بمتوسط مرتفع (، أما 4.46) ككل

 (.4.22حسابي )وبمتوسط حيث جاءت بمتوسط مرتفع الرابعة: الشراكة، 

قدمت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة مجموعة من التوصةةةةةةةةةةةةةةةيات أهمها: بةةةةةةةةةةةةةةةرورة اهتمام العاملين في بنك أبو  ي التجار  بأبعاد 
الذكاء االسةةةةةةتراتيجي )االسةةةةةةتشةةةةةةراف، الرؤيا، اإلبداع، الشةةةةةةراكة(، وذلك لتمكينها من اتخاذ قرارات اسةةةةةةتراتيجية، 

حيث يعنى بتط يق أبعاد الذكاء  وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرورة إنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم متخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  في ال نك بالذكاء االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي،
 االستراتيجي بصورة فعالة، وتقييمها بعد التط يق.

 )الذكاء االستراتيجي، االستشراف، الرؤيا، اإلبداع، الشراكة، األداء(. الكلمات الدالة:
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 المقدمة:

ا من خالل لديهتعتمد العديد من المنظمات في الوقت الحابر على بناء وتطوير الذكاء االستراتيجي       
استقطاب الخ راء، حيث تعتمد المنظمات على التحليالت والمخرجات النهائية الالزمة التي من شأنها 
المساعدة في اتخاذ قرارات مهمة في المنظمة مثل االندماج وفتح خطوط إنتاج جديدة وغيرها من األمور 

 . (1)المهمة في عمل المنظمة

اإلدارة االستراتيجية في القرن العشرين  هرت فكرة الذكاء االستراتيجي وفي  ل التطور الملحوظ في ميدان 
حيث بدأت شركات األعمال العالمية والدولية االهتمام بهذا النوع من الذكاء، وبدأوا بتكوين ما يعرف "فرق 

ء االذكاء االستراتيجي" في بداية القرن الحاد  والعشرين، حيث بدأوا بترويج لما يعرف "بمجتمع الذك
االستراتيجي" وذلك نظرًا 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 

لكن باستخدام الذكاء الضرور  بل ومن المطلوب تو يف هذا النوع من الذكاء في إدارة االعمال و 
 . (2)االستراتيجي

الذ   لمنظمة، وهي الوسةةط ال ي يفي نجاح اشةةكل عنصةةر أسةةاسةةي ي الذكاء االسةةتراتيجي من أن تنبع أهمية 
تعيش في  المنظمات، وتؤثر على نوع السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلو  الذ  تتفاعل ب  مع ال ي ة الخارجية أو مع العاملين فيها، 
حيث تؤثر مخرجاتها سةةةةةةلبًا أو إيجابًا على شةةةةةةعور العاملين والمديرين بااللتزام والربةةةةةةا والتعاون والتضةةةةةةامن، 

                                                        

(1) Xu ,Mark.(2007) "Managing Strategic Intellgence: Techniques and  Technogies" United 

sStatses of Amerca& United Kingdom ,IGI Global. P3. 

مجلة منظور معرفي،  للمدراء، ةاالسةةةةةتراتيجيمالمح الشةةةةةخصةةةةةية  (2001)الخفاجي، نعمة عباس والبغداد ، عادل هادين (2)
 ،للعلوم اإلدارية، بغداد، العراق خاص، بوقائع المؤتمر القطر  االول، جامعة بغداد، عدد العلوم االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادية واالدارية
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رية النسةة ية وتؤثر في سةةلو  وأداء األفراد وتماسةةك ال ناء االجتماعي السةةيما أن خصةةائصةةها تتسةةم باالسةةتمرا
 للمنظمة، الذ  بدوره يؤد  إلى تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية.

في تحديد اتجاهات وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلو  العاملين فيها وارتباطها بأدائهم، ف ن هذه الذكاء االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي نظرًا ألهمية 
دراسةةةةةة فائدتها و راتيجي في تطوير أداء العاملين في بنك أبو  ي التجار ، أثر الذكاء االسةةةةةتالدراسةةةةةة تتناول 

 ، من خالل البحث والتحليل واالستنتاج.للعاملينوأهميتها بالنسبة 

 مشكلة الدراسة:

يعت ر الةةذكةةاء االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي من الموابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع الحةةديثةةة في األدب اإلدار  حيةةث يعةةد من المتطلبةةات       
ز وتطوير المنظمة، كون  نظامًا متكاماًل، ولم ينل نصةةةةةةةةةةةةةةةةةيب  الكافي من الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةية ل دارة وتعزي

الميدانية، حيث ركزت معظم األبحاث والدراسةةةات على دراسةةةت  بشةةةكل نظر ، كما ت ين من خالل الدراسةةةات 
عالقت  بأداء العاملين، من هذا المنطلق يمكن صةةةةةةةةةةةةياغة مشةةةةةةةةةةةةكلة الدراسةةةةةةةةةةةةة بالتسةةةةةةةةةةةةاؤل الرئي  اآلتي: ما أثر 

 في بنك أبو  ي التجار ؟الذكاء االستراتيجي على أداء العاملين أبعاد 

 أهمية الدراسة:

إن مصطلةح الةذكاء االسةةةتراتيجي يعتةةة ر مفهومةةةًا حديثةةةًا نسةةة يًا فةةي أدبيةةةات اإلدارة االسةةتراتيجية،،         
ولم ينل نصيب  الكافي من الدراسة الميدانية، حيث ركزت معظم األبحاث والدراسات على دراست  بشكل 

ةةةن خةةةةةالل تحلنظر  ولم تقم بدراست  بشكل تحليلي، مةما يسةتو  يةةةةةل جب ايةالؤه المزيةد مةن البحةث والتحليةل، مةة
 دور الةةةةةذكاء االسةةةةةتراتيجي فةةةةي تطوير أداء العاملين في بنك أبو  ي التجار .

 تساؤالت الدراسة:

تهدف هذه الدراسةةةةةةةة اإلجابة على التسةةةةةةةاؤل الرئي  اآلتي، وذلك من خالل اإلجابة على التسةةةةةةةاؤالت 
 التالية:

 ما أثر بعد االستشراف على أداء العاملين من وجهة نظر العاملين في بنك أبو  ي التجار ؟ .1
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 ما أثر بعد الرؤيا على أداء العاملين من وجهة نظر العاملين في بنك أبو  ي التجار ؟ .2
 التجار ؟ أبو  يما أثر بعد الشراكة على أداء العاملين من وجهة نظر العاملين في بنك  .3
 ما أثر بعد اإلبداع على أداء العاملين من وجهة نظر العاملين في بنك أبو  ي التجار ؟ .4

 أهداف الدراسة:

  ي في بنك أبو تهدف هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إلى التعرف على أثر الذكاء االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي في أداء العاملين       
 التجار ، وذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتية:

 أداء العاملين.معرفة أثر االستشراف على  .1
 التعرف على أثر الرؤيا على أداء العاملين. .2
 التعرف على أثر الشراكة على أداء العاملين. .3
 التعرف على أثر اإلبداع على أداء العاملين. .4

 أنموذج الدراسة:

 

 

 

 

 

 

 

 الذكاء االستراتيجي

 أداء العاملين

 

 ا  تشرا  

 الر يا 

 الشرا   

 اإل دا  

Commented [HM1]:  
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 ,Al-Zu’bi)ودراسة  (Esmaeili, 2014)المصدر: النموذج من تصميم الباحث بالرجوع إلى دراسة 
 .(Seitovirta,2011)، ودراسة (Juma et al, 2016) ، ودراسة(2016

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

أصبحت العديد من المنظمات اليوم تقوم على بناء وتطوير الذكاء االستراتيجي لديها من خالل       
 استقطاب استشاريين وأخصائيين يقوموا بتوفير التحليالت والمخرجات النهائية الالزمة. 

 اإلطار النظري: .1

 مفهوم الذكاء االستراتيجي:

ن الصفات القيادية، ومن أهم وأحدث األنظمة التي تكفل يعت ر الذكاء االستراتيجي نظام متكامل م     
للمنظمات الحفاظ على مكانتها في سوق المنافسة على مستوى الحكومات والدول، وقد تعددت تعريفات 

 الذكاء االستراتيجي، واختلفت وجهات النظر حول مفهوم  وهذا يعود إلى االختالف في دراسة أبعاده. 

المعلومات الصحيحة إلى األشخاص المناس ين في الوقت المناسب، وذلك عرف  البعض بأن  وصول 
 . (3)لتمكينهم من اتخاذ قرارات صحيحة وعملية للمستق ل

وعرف أيضًا بأن  أداة مهمة في تحقيق النجاح وتحقيق الريادة لقادة المنظمات، وأن الذكاء االستراتيجي  
 . (4)اتيجيين قادرين على تحقيق أهداف منظماتهميقوم بصقل صفات القادة وتحويلهم إلى قادة استر 

إذ يُعد الحجر األساس للتفكير االستراتيجي الفعال والذ  يمكن قادة المنظمات من امتال  المعرفة التخاذ 
 قرارات حاسمة من شأنها أن تقرر مستق ل المنظمات. 

                                                        

(3) Xu ,Mark.(2007) "Managing Strategic Intellgence: Techniques and  Technogies", p17. 
)4( Mutalib, Mahazan Abdul. Abdullah, Hahi Abdul Ghani. (2013(Leadership traits, leadership 

behavior, and job autonomy of Imams in Peninsular Malaysia: a moderated mediation 

analysis”international Journal of Business and Society, Vol. 14 No. 1, 17 – 40.  
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لس ل ك في إطار إيجاد أفضل اويشير الناصر بأن  وصف  صيغة تجميعية ألنواع متعددة من الذكاءات وذل
 .(5)لموقف المنظمة للتعامل مع التحديات المستق لية والفرص المتاحة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية

لذا يمكن القول بأن الذكاء االستراتيجي هةو أداة لجمةع المعلومةات التةي تسةاعد متخذ  القةرار فةي المنظمة 
التةي تةدعمهم فةي اتخةاذ القةرارات مةن خةالل المسةح ال ي ةي للمنظمةة ومةن ثةم تحليةل للحصةول علةى المعرفةة 

 المعلومةات، والقةدرة علةى التن ةؤ والتخطةيط المسةتق لي والتكيةف مةع التغيرات ال ي ية.

 :أهمية الذكاء االستراتيجي

سةمات للقيةادة حيةث يعمةل علةى تعزيةز وتطةوير اليعت ر الةذكاء االسةتراتيجي مةن المتطل ةات األساسةية        
 القياديةة:

الحاجة إلى وجود قيةادة وقةادة تتمتةع بأنمةاط مختلفةة مةن الةذكاء وهةذا فةي سة يل مواك ةة ومجةاراة  .1
 التطوير والتغيير الحاصل في ال ي ة.

ةر غة اسةتراتيجيات تغيييؤهل الذكاء االستراتيجي المنظمات أن تكون قادرة على اإلبداع وصةيا .2
 م تكرة.

 يساعد بشكل فعال في عملية اتخاذ القرارات. .3
دوره في نجاح صياغة سياسات اإلبداع وإيجاد منهجيةات م تكةرة فةي مواجهةة مةا يعتربةها مةن  .4

 مشكالت.
 .(6)دور الةذكاء االسةتراتيجي فةي تحقيةق موقةع تنافسةي متقةدم مقارنةة بةاآلخرين .5

                                                        

( إدارة المعرفة في إطار نظم ذكاء األعماال، دار اليازور  العلمية للنشةةةةةةةر والتوزيع، 2015( الناصةةةةةةةر، عامر ع د الرزاق)5)
 .183عمان، ص

( دور تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةاالت في تعزيز 2012محمد، سةةةةاعيد ع دل. الطيب، ع د العزيز. الع دلي، سةةةةمير)( 6)
مدينة ب الذكاء االسةةةةةةةةتراتيجي دراسةةةةةةةةة اسةةةةةةةةتطالعية آلراء عينة من مدراء األقسةةةةةةةةام والوحدات اإلدارية في مسةةةةةةةةتشةةةةةةةةفى السةةةةةةةةالم

 .514األعمال واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة، عمان، ص، المؤتمر العلمي  السنو  الحاد  عشر ذكاء الموصل
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سةتراتيجي ودوره المهةم فةي إعةداد وتكةوين القةادة وتعزيةز صةفاتهم وصةقل قةدراتهم لتمكينهم الةذكاء اال .6
 . )7(من قيادة المنظمة

 أهداف الذكاء االستراتيجي:

 :(8)إن للذكاء االستراتيجي أهداف محددة ، وهي على النحو اآلتي

 ئها.بالمنظمةات واتخةاذ اإلجةراءات الوقائيةة أزاتةوفير تن ةؤات وتحةذيرات مبكةرة بالتهديةدات المحيطةة  .1
تشةكيل القناعةات لةدى صةناع القةرارات وصةياغة السياسةات بوجةوب الوصةول إلةى القةرارات وسياسات  .2

 إبداعية مثلى.
النهوض بمهمة جمع المعلومات وتحليلها عن ال ي ة الخارجية وجعل المنظمات تقيم تحالفةات في  .3

 تطوير.مجال البحث وال
 تقديم األفكار الهادفة التي تحول االبتكارات واالختراعات إلى سلع قابلية للتداول. .4
 تةوفير معلومةات اسةتراتيجية تمكةن المنظمةات مةن فهةم التهديةديات التةي تحةيط بهةا حاليةًا ومستق اًل. .5
 ةؤ بالنتةائجلتخطةيط والتن تمكين المنظمات من االستجابة لتغيةرات ال ي ةة الحاليةة والمسةتق لية وا .6

 عن سمعتها وموقعها بالشكل الذ  ينعك  إيجابيًا.
 

 أبعاد الذكاء االستراتيجي:

 حدد الباحثون مجموعة أبعاد للذكاء االستراتيجي، وهي على النحو االتي:      

يع ر عن قابلية القائد بالتفكير في صورة قوى غير مرئية ولكنها تصنع المستق ل  االستشراف: .1
 وتظهر أهمية العنصر في تو يف الذكاء لقادة المنظمات في المجاالت التالية: 

                                                        

(7) Mutalib, Mahazan Abdul. Abdullah, Hahi Abdul Ghani, pp 23-32. 
ع دير 1دوونظومتع ط ( يالديرة بمدذكمءيتع نهج يدتويز يالسااااااات ياليتن )يال تومرن2010( صااااااامد ع ي وآ رون )   )  )8)

 )يئل دونش ع روم ع يألرد . 
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 اعتماده  التوقع في إدارة التغيرات ال ي ية بأسلوب هادئ ومنتظم. -
التغيرات  ًا ألحداث مستق لية بديلة واستشعارنجاح القادة في اعتماد السيناريوهات بتقديمها وصف -

 ال ي ية في صورة قوية غير مرئية.
توفير طاقة استقرائية تسمح للقائد بتطوير استراتيجيات موجه  نحو تحقيق األهداف  -

 االستراتيجية للمنظمة.
 ماستيعاب القادة للعمليات المنظمة الرئيسة، وتعزيز خياراتهم واالرتقاء بمعرفتهم وخ راته -

 .(9)العملية
إن الرؤيا االستراتيجية الوابحة عنصر برور  في القيادة االستراتيجية دون  الرؤيا اإلستراتيجية: .2

اتخاذ مفهوم مستق لي للعمل التجار ، أ  ما سوف يحتاج  إرباء العمالء، فضاًل عن أنشطة 
ناؤها مقارنة العمل التي يجب السعي وراءها وأنواع حاالت السوق طويلة األجل التي يجب ب

بالمنافسين، ونوعية الشركة التي تسعى الشركة إلنشائها وتطويرها وتحدد تخطيط مسار الشركة 
باطالع اإلدارة العليا على الطريق والتوج ، ويتضمن هذا األمر تحديد مجاالت السوق التي ُيشاَر  

  لتحقيق ذا المسار المؤدفيها، ووبع الشركة على المسار االستراتيجي السليم، وااللتزام باتباع ه
األهداف ويكون للمديون ثالث مهام متميزة في تكوين الرؤية االستراتيجية وصياغتها وجعلها أداة 

 :(10)إعداد مفيدة للمعمار االستراتيجي وهذه المهام هي
التوصل إلى مضمون رسالة مستهدفة توبح األعمال التجارية التي تقوم بها الشركة حاليا  -

 لشركة ومكانتها أو وبعها في الوقت الحالي.وتوبح كيان ا

                                                        

 .152يدخفم نع نعوة ربمس )يدبغآيديع رمدل همدينع يدو  ع يدسمبقع ص( 9)

اثر العالقة بين الذكاء االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي وقرارات عمليات الخدمة في النجةاح  (2008)العزاو  وبشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرى هاشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم محمد( 10)
ة ، اطروحداالسةةةةةةةةةةتراتيجي، دراسةةةةةةةةةةة اختبارية تحليلية آلراء عينة من رؤسةةةةةةةةةةاء وأعضةةةةةةةةةةاء مجال  عدد من كليات جامعة بغدا

 .157-152، صجامعة بغداد، العراق ،دكتوراه، كلية االدارة واالقتصاد
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استخدام مضمون الرسالة المستهدفة كأساس لتحديد مسار طويل المدى، واختيار ما يجب  -
 االتجاه إلي  وتخطيط المسار االستراتيجي الذ  يجب على الشركة أن تتبع .

على مستوى  زامالتع ير عن الرؤية االستراتيجية بألفاظ بسيطة ومثيرة، تزيد من مدى االلت -
 الشركة بأكملها.

تعك  الشراكة قدرة القائد الذكي استراتيجيًا على إجادت  في إقامة تحالفات إستراتيجية أ   الشراكة: .3
رؤية شاملة للشراكة ب برام  اتفاقيات تعاونية واندماجات مع شركات أخرى في صورة شبكات 

 درات قادة المنظمات وذلك كونها: إستراتيجية، وهنا يتحدد دور الشراكات في االرتقاء بق
أحد اتجاهات التنظيم المعاصرة التي تمهد الس يل لتحسين كفاءة الشركاء واشتراكهم في أداء  -

 المهمات وتقليل التكاليف وتحويل تنافسهم إلى تعاون.
أحد آليات التأقلم مع تحديات ال ي ة المضطربة، واقتناص الفرص الناتجة عن التطورات  -

 ة، وبمان انسيابية الخ رات واألفكار بين الشركاء.التكنولوجي
إطار عمل تعاوني للتشار  في المواد النادرة وفي تهديدات الدخول إلى األسواق الجديدة،  -

 وكذلك التكيف مع ال ي ة المتغيرة.
ُتشبع حاجات المستفيدين وتوسيع نطاق خدمتهم، مع )اإلبداع في حل المشكالت، والتفوق  -

 م االستثمار الطويل األمد( ثم تحقيق قيمة أك ر ألطراف الشراكة.في األداء، ودع
تتخل  من الجمود المنظمي وتقليل المخاطرة الناتجة عن تصنيع المنتجات الجديدة  -

 وتسويقها. 
اإلدارة وتطوير المنتجات وقيادة ال مجفي باألفكار الجديدة عن ما يتعلق إلبداع : يع ر ااإلبداع .4

تحديد مفهوم ل وهناك تعدد وتباين في وجهات النظر حوء، وتحسين الخدمات للعمالل فرق العم
ويعود ذلك إلى تعقد ، تعريف  وماهيت ل حوء فال يوجد اتفاق بين العلما، اإلبداع اإلداري وماهيت 

ة اإلبداعية نفسها من جهة وتعدد المجاالت التي انتشر فيها مفهوم اإلبداع من جهة أخرى الظاهر
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والباحثين ء مما أدى إلى اختالف المنطلقات النظرية لموبوع اإلبداع بسبب تباين اجتهادات العلما
 (. 11واختالف اهتماماتهم )

 

 األداء: مفهوم

نظمة إلى تحقيقها عن طريق العاملين يقصةةةةةةةةةةةةةد بمفهوم األداء المخرجات واألهداف التي تسةةةةةةةةةةةةةعى الم
فيها، ولذلك فهو مفهوم يعك  كاًل من األهداف والوسةةةةةةةةةةائل الالزمة لتحقيقها، أ  أن  مفهوم يربط بين أوج  
النشةةةةةةاط وبين األهداف التي تسةةةةةةعى المنظمات إلى تحقيقها عن طريق مهام وواجبات يقوم بها العاملون في 

 .(12)تلك المنظمات

وتطلق كلمة األداء على عدة معاني وعبارات فهي ُتع ر عن التزام المو ف بمتطل ةات و يفت  التي أسندت  
إلي  مهامها من االلتزام بمواعيد الدوام الرسمي في الحضور واالنصراف، وااللتزام بواجبات ومهام الو يفة، 

فيها، وتحمل  لألعباء والمس وليات المسندة وااللتزام باآلداب واألخالق الحميدة داخل المنظمةة التةي يعمل 
 . (13)على عاتق 

ويرتبط مفهوم األداء بكل من سلو  الفرد والمنظمة ويحتل مكانة خاصة داخل أية منظمة باعتباره الناتج 
لمحصلة جميع األنشطة بها، وذلك على مستوى الفرد والمنظمة والدولةة، وقةد تعددت تعريفات الباحثين 

                                                        
11 Barrett, et al. (2015) Service Innovation in The Digital Age: Key Contributions and Future Directions. MIS 
Quarterly 39: 135-154. 
(12) Kuvas, B. (2006), Performance Appraisal Satisfaction and Employee Outcomes: Mediating and Moderating 

Roles of Work Motivation, International Journal of Human Resource Management, Vol. 17, No. (3), pp. 504-522.   

(13) Suma, S., & Lesha, J. (2013). Job satisfaction and organizational commitment: The case of shkodra 

municipality. European Scientific Journal, 9(17), 41–51. 
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داء يشير إلى محصلة السلو  اإلنساني في بةوء اإلجراءات والتقنيات التي توج  العمل نحو لألداء، واأل
 .(14)تحقيق األهداف المرغوبة

أو مجموعة نتائج معينة لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلو  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ   وعرف بأن  تحقيق الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروط أو الظروف التي تعك  نتيجة،
 .(15)أو مجموعة أشخاص معين،

 :(16)تاليةنتج عن تفاعل العوامل الياألداء  كما أن

ة إلى باإلبةةةافالعوامل ال ي ية: وتشةةةمل )  روف العمل والمعدات والمواد والتعليم واإلشةةةراف،  .1
 السياسات وتصميم المنظمة والتدريب(. 

 اإلمكانات أو القدرة على أداء العمل.  .2
 إدرا  الدور أو المهمة. .3
 الدافعية الفردية. .4

كل باالبةةةةةةةةةةةةافة إلى توافر الدافعية الفردية ل ،وى األداءومن خالل تفاعل هذه العوامل فيما بينها يتحدد مسةةةةةةةةةةةةت
 .وتوافر اإلمكةةانةةةات إلنجةةاز العمةةةل فرد ومةةدى قوة أو بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعف هةةذه الةةدافعيةةة، وتهي ةةة المنةةا  ال ي ي للعمةةل

 ال يكفي أن يكون   ولتحقيق مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى مق ول من األداء فال بةد من وجود حةد أدنى من اإلنجةاز، لةذلةك فة نة
ن طريق وهذه الرغبة تتوافر ع، مل وإنما األهم هو أن تتوافر لديهم الرغبة في العملاألفراد قادرين على الع

 تحفيزهم على األداء الجيد الفعال.

                                                        

(14) Alagaraja, M., & Shuck, B. (2015) Exploring Organizational Alignment-Employee 

Engagement Linkages and Impact on Individual Performance a Conceptual Model. 

Human Resource Development Review, 14(1), 17-37. 

 .48، األردن، ص1( الحكمانية في األداء الو يفي، دار جلي  الزمان، دار الرمال، ط2009) عصمت عالقرالة( 15)

(16) Alagaraja, M., & Shuck, B. (2015) Exploring Organizational Alignment-Employee 

Engagement Linkages and Impact on Individual Performance a Conceptual Model. 

Human Resource Development Review, 14(1), 17-37. 
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ويرى الباحث أن األداء لي  هدفًا في حد ذات  وإنما هو وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيل  لتحقيق غاية هي النتائج، وألغراض هذه 
ي ذل  المو ف داخل المنظمة من أجل تحقيق هدف الدراسةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةيتم النظر إلى األداء على أن  الجهد الذ  

معين، كون  يشةةةةةةةةير إلى تحقيق وإتمام المهام المكونة لو يفة الفرد، وهو يعك  الكي ية التي يحقق بها الفرد 
أمةةةا  ،متطلبةةات الو يفةةة. وينبغي التمييز بين األداء والجهةةد الم ةةذول، فةةالجهةةد يشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير إلى الطةةاقةةة الم ةةذولةةة

لى أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس النتةائج التي حققهةا الفرد، فةالعةامةل قةد يكون مجتهةدًا وي ةذل جهةدًا ك يرًا في األداء فة نة  يقةاس ع
، كما اً عمل  ولكن  يحصةةةةةةةةةةةةةةل على إنتاج قليل، فيكون بهذه الحالة الجهد الم ذول عاليًا بينما األداء منخفضةةةةةةةةةةةةةة

ر عن    والذ  ُيع، (مسةةتوى اإلنجاز )كمًا وكيفًا ونوعاً  يمكن تعريف األداء من وجهة نظر الباحث على أن :
 .واستخدام القدرات والمصادر المتاحة بأفضل صورة ممكنة مدى قيام األفراد أو المنظمات بمسؤولياتهم

 : (Employees' Performance)عناصر أداء العاملين 

 وانضةةةةباطهم باآلخرين عالقاتهم ونوعية مخرجات عمل، من العاملون  يقدم  ويضةةةةيف  ما ب  ويقصةةةةد      
 :(17)التالية األبعاد توافرخالل  من المتغير هذا قياس وتعليمات العمل. ويتم باألنظمة والتزامهم

 وتشمل الدقة، واإلتقان، والتمكن الفني، والقدرة على تنظيم وتنفيذ العمل، وقلة األخطاء. جودة العمل: .1
 وتشمل حجم العمل المنجز في الظروف العادية وسرعة اإلنجاز. كمية العمل: .2
وتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةل المعرفةةةة النظريةةةة، والمعرفةةةة الفنيةةةة، والمهةةةارة المهنيةةةة،  المعرفةة وااللتزام بمتطلبةةات الوظيفةة: .3

والمعرفة العامة عن الو يفة والمجاالت المرتبطة بها، أما اإللمام فيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل: الجدية في العمل، والقدرة 
 اإلشراف.إلى مدى الحاجة على تحمل المسؤولية، وإنجاز األعمال في مواعيدها، وااللتزام بالدوام و 

                                                        

(17) Seyyedeh, Hamideh Salimbahrami, H., Ahmadi, H., Hajikolaei, F., and H., Mirzajani (2015), 
"The Relation of Organizational Structure and its Dimensions with Staff’s Quality of Work Life 
", American International Journal of Contemporary Research, Vol. 5, No. 3; 106-114. 
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في تحديد األداء المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةي العام، وهو محصةةةةةةةةةةلة للتفاعل بين  اً يعت ر أداء العنصةةةةةةةةةةر البشةةةةةةةةةةر  عاماًل مهمو 
ورغ تهم واسةةةةةةةةةتعدادهم ل ذل أقصةةةةةةةةةى جهودهم لتحقيق األهداف التنظيمية ، مهارات وقدرات األفراد في التنظيم

  .(18)المحددة

 المنظمة:أثر الذكاء االستراتيجي على 

إن القضةةية األهةةم هةةي المحافظةةة علةةى بقةةاء المنظمة فةةي  ةةل التهديةةةدات التةةي تواجههةةا والناتجةةة عن       
التغييرات في بي ة المؤسسةةةةةةةةةةةةة الداخليةةةةةةةةةةةة والخارجيةةةةةةةةةةةة، ويعةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةذكاء االسةةةةةةةةةةةتراتيجي أداة إداريةةةةةةةةةةةة فعالةةةةةةةةةةةة إلدارة 

سةةة ؤثر على بقاء المنظمة، ويسةةاعد الةةذكاء االسةةتراتيجي المؤسالمستق ل وتوقع التغييرات التي قد تحدث وت
علةةى التخطةةةيط طويةةل األمةةد ويمكنهةةا مةةن توقةةع التغييةةر وإدارت ، كمةةةا يةةةوفر الةةةذكاء االسةةةتراتيجي للمةةةةةةدراء 

كنة  فحةة  اتيجيات وال ةرامج والتشةريعات، ويمتفهةةةم وتبصةةةر وسةةةةائل التغييةةةةةةر المحتملةةةةةةة للسياسةةةةةةات واالسةتر 
بي ةةةة عمةةةل المؤسسةةةة وتحةةةدد األخطةةةار والتهديةةةدات والفرص التي تواج  المؤسسة ، ويةةةةةةوفر فرصةةةةةةة للمنظمةةةةةةةةة 

 نلمعرفةةةةةةة مةةةةةةا يةةةةةةدور فةةةةةةي ال ي ةةةةةةة التةةةةةةي تعمةةةةةةل فيهةةةةةةا، وهةةةةةةذا يسةةةةةةاعدها فةةةةةةي توقةةةةةةع التغيرات التي من الممكن أ
تحدث في المستق ل وإدارتها، ووبع االستراتيجيات المناسةبة للتكيف مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع هذه التغييرات واالستعداد التام 

 .(19)أل  تغيير مفاجئ قد يحدث

وقد برز دور الذكاء في إطار تو يف وصةةةةةةةةةةةةةةةةةياغة الخطةةةةةةةةةةةةةةةةةط والسياسةةةةةةةةةةةةةةةةةات المختلفةةةةةةةةةةةةةةةةةة، وفي عمليات التغيير 
والتطوير، واالرتقاء بمستوى اإلعمال في بي ةة ديناميكيةة تعمةل فيهةا المؤسسةات، وتجاب  التحديات المحيطة 

ديةةةةةةةةةةةةةةةةةدة السةةةةةةةةةةةةةةةةوق، والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةا الجبها، ويساعد هذا الذكاء المؤسسة في معرفة التغيرات التي قد تحدث في 
وهةذا يساعد في تشكيل الخيةارات، والمؤسسةةات التةي تملةك عمليةات ذكةاء اسةتراتيجي فعالةة هةي المؤسسات 

                                                        
(18) Kashefi, M. A., Mahjoub Adel, R., Rahimi Ghasem Abad, H., Hesabi Aliklayeh, M. B., 

Keshavarz Moghaddam, H., & Nadimi, G. (2013). Organizational commitment and its 

effects on organizational performance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research 

in Business, 4(12), 501–510. 

(19) Xu ,Mark.(2007) "Managing Strategic Intellgence: Techniques and  Technogies,  p122. 
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التي تسطيع إدارة المعلومةةةةةات واسةةةةةتخدامها لتوقةةةةةع اتجاهةةةةةات السةةةةةوق المسةةةةةتق لية والفةةةةةرص بنجةةةةةاح واالستجابة 
 . (20)لها

 ة:الدراسات السابق .2

بعنوان " أثر الذكاء االستراتيجي على األداء التنظيمي"، هدفت (Juma et al, 2016) دراسة          
هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الذكاء االستراتيجي على األداء التنظيمي، وقد استخدمت الدراسة المنهج 

اف، (، لرؤيا، اإلبداع والتطوير، االشر الوصفي التحليلي، وتمثلت أبعاد الذكاء االستراتيجي بة)الشراكة، ا
 Uchumi Supermarket Kenya Limitedفي  (1,073وشملت الدراسة جميع المو فين البالغ عددهم )

( من مو في اإلدارة، واستخدمت االستبانة والمقابلة لجمع 116ومقرها كينيا، وبلغت عينة الدراسة )
من خالل تط يق لحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  المعلومات من المبحوثي، وتمت معالجة ال يانات

(SPSS وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن التخطيط االستراتيجي الناجح والتنفيذ .)
 يتطلب إشرا  جميع أعضاء المنظمة، وأن يتم تعزيز عملية التفكير االستراتيجي لتكون فعالة. 

أبعاد الذكاء اإلستراتيجي ودورها في تحقيق خفة الحركة التنظيمية  وان "( بعنAl-Zu’bi, 2016أما دراسة )
في  قطاع الصناعات االستخراجية في األردن".هدفت الدراسة إلى تحديد أبعاد الذكاء اإلستراتيجي )الرؤية، 

ستبانة الالتبصر، الشراكة، والحدس، واإلبداع(، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت ا
( شركة، وبلغ عدد المو فين 15كأداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من )

( استبانة على عينة الدراسة،  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 337(، وتم توزيع )8377)
 اع(. ان األكثر تأثيرًا )اإلبدألبعاد الذكاء االستراتيجي تأثير في تحقيق خفة الحركة التنظيمية، وك

بعنوان " أثر الذكاء االستراتيجي على اتخاذ القرارات والتخطيط  (Esmaeili, 2014)وجاءت دراسة 
االستراتيجي"، حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أبعاد الذكاء االستراتيجي )الشراكة، الحدس، االستشراف، 

العوامل الفعالة في اإلدارة االستراتيجية، وإتخاذ القرار االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي، اإلبداع(، و 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، طبقت الدراسة على المنظمات التي تستخدم أنظمة ذكية، 

                                                        

 .153(، المرجع السابق، ص2010) صالح، احمد علي وآخرون ( 20)
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كأداة لجمع المعلومات، (. واستخدمت االستبانة 150واستخدمت العينة العشوائية الطبقية، وبلغ حجم العينة )
لتحليل استجابة المبحوثيت، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:  (spssوتم استخدام برنامج )

بينت النتائج أن للذكاء االستراتيجي تأثير إيجابي وهام على صنع القرار االستراتيجي و التخطيط االستراتيجي 
النتائج الموارد البشرية، العملية التنظيمية، التكنولوجية، الموارد باستخدام األنظمة الذكية، كذلك أوبحت 

 المالية، لها تأثير على أداء المنظمة.
بعنوان "دور الةةذكاء االسةةتراتيجي فةةي اتخةةاذ القةةرارات فةةي المنظمة"،  (Seitovirta,2011)وفي دراسة 

اء العليةةةا للقةةةرارات فةةةي المنظمة ومدى تط يقها إلبعاد الذك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيفيةةةة اتخةةةاذ اإلدارة
االستراتيجي، كذلك هدفت لوبع مقترحةةةات حةةةول دور الةةةذكاء االسةةةتراتيجي فةةةي اتخاذ القرارات في المستق ل، 

اسةةةلوب دراسةةةة  لدراسةةةةوكي ية تطوير و يفة الذكاء االستراتيجي بشكل أفضةل لةدعم اتخةاذ القةرار، واعتمةةةدت ا
الحالةةةة. ومةةةن أهةةةم النتةةةائج التةةةي توصةةةلت إليهةةةا الدراسةةةة أن الةةةذكاء االسةةتراتيجي يمثةةل أربةةية وقاعةةدة 

ةة الالزمةة، يالتخةةاذ القةةرارات، وكةةذلك يةةزود الةةذكاء االسةةتراتيجي متخةةذ  القةةرار بالمعلومات الداخليةة والخارج
 كةذلك يعطةي مؤشةرات مستق لية للمنظمة. 

 الطريقة واإلجراءات

سوف يتم وصف ومناقشة منهجية الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتها وطريقة اختيارها، كما يتم  توبيح      
     خطوات بناء أداة الدراسة، والطرق اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ال يانات واستخالص النتائج.

 منهج الدراسة:

 واعتمدت على المصادر اآلتية:استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي الميداني، 

المصادر الثانوية: وتتمثل باستخدام المراجع والمصادر المتوفرة في المكتبات، وذلك ل ناء اإلطار  .1
 النظر  لهذه الدراسة ومنها: الكتب، والمقاالت، والدراسات، والرسائل الجامعية.

نة صممت لغايات هذه المصادر األولية: وتتمثل بجمع المعلومات من مصادرها بواسطة استبا .2
 الدراسة قام الباحث بتطويرها ، وبتحليل هذه المعلومات ل جابة عن أس لة الدراسة.
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وتم تصميم استبانة بمن المواصفات القياسية المعتمدة بحيث تكون عدد اإلجابات وأوزانها مطابقة 
Likert Scaleللمقايي  األكثر استخدامًا مثل مقياس ليكرت) نة المعلومات الكافية، (، وتشمل االستبا

.كما تتضمن الفروق الشخصية للمستجي ين  

 مجتمع الدراسة وعينتها:

عشوائية طبقية  ، وتم اختيار عينةفي بنك أبو  ي التجار  يتكون مجتمع الدراسة من العاملين         
 .( مبحوثاً 50متساوية من مجتمع الدراسة، بلغ عدد أفرادها )

 أداة وأسلوب جمع البيانات:
تم تطوير استبانة الدراسة اعتمادًا على اإلطار النظر  والدراسات السابقة في الموبوع، وقدرة االستبانة      

على استخدام مقياس تقدير خماسي )موافق بشدة، موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق، غير موافق 
اص وف يتكون المقياس من جزء خبشدة(، وتم تصميم أداة الدراسة في بنائها على الدراسات السابقة، وس

في ال يانات الديموغرافية للمستجيب، وجزء يتعلق بمحاور الدراسة، وبشكل مفصل سوف تتكون أداة الدراسة 
 من األجزاء التالية:

وهي بيانات عن المبحوثين تتعلق بالعمر، المستوى التعليمي، البيانات الديموغرافية)الشخصية(:  .1
 لخ رة. المستوى الو يفي، سنوات ا

وهي مجموعة مقايي  فرعية حول اتجاهات العاملين في مقاييس حول أبعاد الذكاء االستراتيجي:  .2
 بنك أبو  ي التجار : )الرؤيا، الشراكة، االستشراف، اإلبداع(.

( اسةةةةةةتبانة على أفراد عينة الدراسةةةةةةة باليد من خالل الباحث وتم اسةةةةةةتردادها كاملة، ويشةةةةةةكل 50تم توزيع )
( من مجموع االسةةةةةت يانات الموزعة، وتعت ر هذه النسةةةةةبة مرتفعة مما يسةةةةةهل %100ما نسةةةةة ت  )هذا الرقم 

 إمكانية تعميم نتائج الدراسة على مجتمع الدراسة.
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 أساليب معالجة البيانات وتحليلها:

بعد االنتهاء من عملية جمع االست يانات تم إدخال استجابات المبحوثين إلى ذاكرة الحاسوب لمعالجة       
 باستخدام الدراسة، وذلك أس لة عن ل جابةال يانات التي تم الحصول عليها من الدراسة المسحية إحصائيًا 

وذلك  (Descriptive Statistic Measures)الوصفي  اإلحصاء مقايي  (SPSS):اإلحصائية  الرزمة
 أس لة عن اإلجابة اجل الم وية، ومن والنسب التكرارات على اعتماداً  الدراسة، عينة خصائ  لوصف
  النس ية. أهميتها ومعرفة الدراسة

 المعيار اإلحصائي:

تم اعتماد مياس ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، ب عطاء كل فقرة من فقرات  درجة واحدة  
، 5درجات  الخم  )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة( وهي تمثل رقميًا )من بين 

 ( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:1، 2، 3، 4

  الدراسة: اةثبات أد

  (Alpha ألفا  كرونبا  الباحث اختبار استخدم  Reliabilityالدراسة  أداة  ثبات الختبار        
(Cronbach . 
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 (1جدول )

 الفا  معامل االتساق الداخلي كرونباخ

 االتساق الداخلي المجاالت

 0.80 االستشراف

 0.73 الرؤيا

 0.83 الشراكة

 0.84 اإلبداع

 0.95 (الذكاء االستراتيجي) الدرجة الكلية

    
 من أك ر المعيارية ألفا نسبة ألن المبحوثين، استجابات في ثبات درجة ( إلى1رقم ) يشير الجدول    

 على االستجابات االعتماد من الباحثان يمكن مما اإلنسانية. العلوم بحوث في المق ولة النسبة وهي  (60%)
وهي نسبة مرتفعة كونها أعلى   α  =95%حيث تم استخراج قيمة ألفا   .الحالية الدراسة تحليل عملية في

 (.%60من النسبة المق ولة )
 األساليب اإلحصائية ومعالجة البيانات 

تم اسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام مجموعة من األسةةةةةةةةةةةةةةةاليب اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةائية، كما تم اختيار الطرق المعتمدة لتحقيق غايات 
 :الوصفي، وكما يليالدراسة وإ هار خصائ  عينة المبحوثين، وتم استخدام عدد من أساليب اإلحصاء 

التكرارات، والنسةةةةةةةةةةةةةةةةةب الم وية لفقرة خصةةةةةةةةةةةةةةةةةائ  عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة: وذلك لعرض وت ويب وقراءة أهم مالمح  .1
 وخصائ  عينة الدراسة.

 المتوسط الحسابي: تم استخدام  لمعرفة مستوى إجابة المبحوثين عن متغيرات أنموذج الدراسة. .2
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 ت إجابات المبحوثين عن متوسطها الحسابي.االنحراف المعيار : تم استخدام  لتحديد درجة تشت .3
 لقياس مدى اتساق فقرات االستبانة )ثبات االستبانة(.  Cronbach Alphaاختبار كرونبا  الفا  .4
 هنالك إذا كان ما وتحديدمعامل االرتباط بيرسةةةةةةةةةةةةةةون لقياس نوع ودرجة العالقة بين متغيرات الدراسةةةةةةةةةةةةةةة  .5

  .سةللدرا المستقلة المتغيرات بين متعدد ارتباط
 

 عرض وتحليل البيانات
سوف يتم عربًا لتحليل بيانات الدراسة واستخالص النتائج التي تم التوصل إليها في بوء ال يانات 

 التي جمعت من خالل استبانة الدراسة، ووفق األساليب اإلحصائية التي عربت سابقًا.

 عينة الدراسة:وصف خصائص  .1

 (2جدول )

 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسبة % التكرار الفئات 

 20.0 10 سنة فأقل30 العمر

 30.0 15 سنه31-40 

 50.0 25 سنة41-50 

 26.0 13 بكالوريوس المستوى التعليمي

 36.0 18 ماجستير 

 38.0 19 دكتوراة 
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 2.0 1 مدير المستوى الوظيفي

 2.0 1 نائب مدير 

 12.0 6 رئيس قسم 

 84.0 42 موظف 

 4.0 2 سنوات فأقل 5 سنوات الخبرة

 12.0 6 سنوات 6-10 

 24.0 12 سنة11-15 

 42.0 21 سنة 16-20 

 18.0 9 سنة فأكثر21 

 Total 50 100.0% 

 

 متغيرات الدراسة على النحو اآلتي:حسب  التكرارات والنسب الم وية (2نالحظ من الجدول )

 30من عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تقل اعمارهم عن  %20نالحظ  توزيع أفراد العينة حسةةةةةةةةب متغير العمر: .5
من العينة تترواح  %30سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة، و  40 -31من العينة تتراوح أعمارهم بين  %30سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة، بينما 

 سنة، وهذا يعك  واقع الخ رة لدى أفراد العينة. 50أقل من -41أعمارهم بين
من  من عينة الدراسةةةةةةةة هم أن النسةةةةةةةبة األك ر توزيع أفراد العينة حسةةةب متغير المسةةةتوى التعليمي: .6

، تليها نسبة حملة (%38.0حملة درجة )الماجستير والدكتوراه(، حيث بلغت نسبة درجة الدكتوراه )
( ثم الحاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلين على درجة البكالوريوس وبلغت النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةة %36.0درجة الماجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتير وبلغت )
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الجامعية (، وهذا يدل على أن مجتمع الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة متعلم ومعظمهم من حملة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهادات 26.0%)
العليةةةا، ويعزى ذلةةةك إلى ط يعيةةةة عمةةةل ال نةةةك وط يعةةةة المجتمع اإلمةةةاراتي كونةةة  مجتمع مق ةةةل على 

 التعليم العالي بشكل ك ير. 
أن النسةةةةةةةةةةةةةةةةبة األك ر من عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة هم توزيع أفراد العينة حسةةةةةةةب متغير المسةةةةةةةتوى الوظيفي:  .7

الهةةةةا في المرتبةةةةة رئي  ( من حجم عينةةةةة الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، ت%84المو فين، حيةةةةث بلغةةةةت النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةة )
(، وجاء في المرتبة األخيرة مدير ونائب مدير، وهذا يشير إلى أن هنالك هيكل تنظيمي %20قسم)

 في ال نك يوزع االختصاصات والمسؤوليات ويعك  الهرم الو يفي الط يعي في المنظمات.
م تتراوح عينة خ رتهنالحظ أن النسةةةةةةةةةةةةةةبة األك ر من أفراد ال توزيع أفراد العينة حسةةةةةةب متغير الخبرة: .8

سةةةةةةةةةنة وبنسةةةةةةةةةبة م وية  15-11(، تالها في المرتبة %42سةةةةةةةةةنة وبنسةةةةةةةةةبة م وية بلغت ) 20-16بين 
(، بينما في %18سةةةةةةةةةةةةةةةنة فأكثر وبنسةةةةةةةةةةةةةةةبة م وية بلغت ) 21(، وجاء في المرتبة الثالثة %24بلغت )

دل على ان سةةةةةةةةةةةةةةةنوات فأقل، وهذا ي 5سةةةةةةةةةةةةةةةنوات، وجاء في المرتبة األخيرة  10-6المرتبة الرابعة من 
أفراد عينة الدراسةةةة لديهم الخ رة في مجال العمل في ال نك، وتو يف مخرجات الذكاء االسةةةتراتيجي 

 في ال نك.
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: .2

للتعرف على اتجاهات أفراد العينة حول متغيرات أنموذج الدراسة، تم استخدام المتوسطات الحسابية،        
 وفقًا للمقياس التالي:واالنحرافات المعيارية، والرتبة، واألهمية النس ية عند كل فقرة 
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 (3الجدول )

 المتوسطات الحسابية

 المستوى  الفئة

 ضعيف فأقل( 2,49)

 متوسط (2,5-3,49)

 مرتفع فما فوق( 3,5)

      

( فان مسةةةةةةةةةةةةةةةتوى الموافقة 3.49وعلي  إذا كانت قيمة المتوسةةةةةةةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةةةةةةةابي للمتغيرات اك ر من )            
( 3.4-2.6يكون مرتفعًا، وهذا يعني موافقة أفراد العينة على المتغير، أما إذا كانت قيمة المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط من )

( فان مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى الموافقة على المتغير يكون 2.5وإذا كان اقل من )ف ن مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى الموافقة يكون متوسةةةةةةةةةةةةةةةةةطًا، 
 منخفضًا.
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 :أبعاد الذكاء االستراتيجي

 (4جدول )

 المتعلقة بأبعاد الذكاء االستراتيجيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة

2 

1 

4 

3 

 1 610. 4.47 الرؤيا

 2 657. 4.46 االستشراف

 3 539. 4.35 االبداع

 4 750. 4.22 الشراكة

  477. 4.40 (الذكاء االستراتيجي) الدرجة الكلية

 

بعد   حيث جاء، (4.47 - 4.22المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 4ي ين الجدول )      
(، بينما جاء بعد 610.، وإنحراف معيار  )(4.47)متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى الرؤيا 

 ككل االستشراف(، وبلغ المتوسط الحسابي لبعد 4.22الشراكة في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )
(، نالحظ بأن العاملين في ال نك 4.35(، بينما بعد اإلبداع في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي )4.46)

 عرفة بأبعاد الذكاء االستراتيجي.لديهم م

ل بعد كوقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
 ، حيث كانت على النحو التالي:على حدة
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 االستشرافاألول:  البعد

 (5جدول )

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات  ستشرافالمتعلقة باالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 الحسابية

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة

1 
تعمل اإلدارة العليا في ال نك على اسةةةةتقراء المسةةةةتق ل 

 في تحقيق التميز والريادة في األجل الطويل
4.60 .495 1 

2 
لتعلم لتعتمةةد اإلدارة العليةةا على طرقةةًا حةةديثةة  وجةةديةةدة 
 واكتساب المعرفة بغرض التكامل االستراتيجي

4.60 .670 2 

3 
تمتلةك اإلدارة العليةا اإلرادة والقةدرة  على المبةادرة في 

  ل التصورات الجديدة
4.50 .678 3 

4 
أعتقةةةةةةةةةةد أن القرارات المتخةةةةةةةةةةةذة في ال نةةةةةةةةةةك تقوم على 

 استقراء تحليليل للمستق ل
4.38 .490 4 

 - 657. 4.46 االستشراق

 

حيث جاءت الفقرة ، (4.60-4.38المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 5ي ين الجدول )      
تعمل اإلدارة العليا في ال نك على استقراء المستق ل في تحقيق التميز والريادة في األجل الطويل، والفقرة  (1)
ي ف ( تعتمد اإلدارة العليا على طرقًا حديث  وجديدة للتعلم واكتساب المعرفة بغرض التكامل االستراتيجي2)
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( في المرتبة األخيرة وبمتوسط 4الفقرة )، بينما جاءت (4.60)متوسط حسابي بلغ بأعلى المرتبة األولى 
وبلغ المتوسط  ،أعتقد أن القرارات المتخذة في ال نك تقوم على استقراء تحليلي للمستق ل( 4.38حسابي بلغ )

(، وهذا يعني بأن ل دارة العليا بعد 657.(، وإنحراف معيار  )4.46) ككل االستشرافالحسابي لبعد 
 استشرافي في ال نك.

 اني: الرؤياالبعد الث

 (6جدول )

 يةمرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحساببالرؤيا المتعلقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة

5 
تمتلةةةك اإلدارة رؤيةةةا ذات أبعةةةاد شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةموليةةةة تحةةةدد من 

 خاللها تطلعاتها المستق لية
4.70 .463 1 

6 
تعمل اإلدارة العليا على مشاركين العاملين في 

 ال نك في تطوير الرؤيا االستراتيجية لل نك
4.56 .611 2 

7 
تعت ر رؤية ال نك واقع ممكن التط يق بةةةةةمن رسةةةةةالة 

 ال نك وأهدافها
4.46 .613 3 

8 
تعك  الرؤيا بوبةةةةةةةةوح الصةةةةةةةةورة الذهنية المثالية التي 

 يسعى ال نك للحصول عليها
4.40 .495 4 

 - 610. 4.47 الرؤيا
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حيث جاءت الفقرة ، (4.70 -4.40المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 6ي ين الجدول )      
بأعلى لى في المرتبة األو يمتلك الكلية رؤيا ذات أبعاد شمولية تحدد من خاللها تطلعاتها المستق لية  (5)

( في المرتبة الثانية، وبمتوسط 6( بينما جاءت الفقرة )463.) ، وانحراف معيار  (4.70)متوسط حسابي بلغ 
تعمل اإلدارة العليا على مشاركين العاملين في ال نك في تطوير الرؤيا االستراتيجية ( 4.56حسابي بلغ )

 تعت ر رؤية ال نك واقع ممكن التط يق بمن رسالة ال نك وأهدافها( 7، تالها في المرتبة الفقرة )لل نك
تعك  الرؤيا بوبوح الصورة الذهنية المثالية ( 8(، أما المرتبة األخيرة الفقرة رقم )4.46الحسابي ) وبمتوسط

 وهذا يعني بأن لدى اإلدارة العليا رؤيا مرتفعة في ال نك. التي يسعى ال نك للحصول عليها،

 البعد الثالث: الشراكة

 (7جدول )

 ابيةمرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسبالشراكة المتعلقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة

9 
ترى اإلدارة العليةةةةةةا في ال نةةةةةةك أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلوبةةةةةةًا جيةةةةةةدًا يفيةةةةةةد 

 العاملين في تحقيق رسالتها وأهدافها
4.58 .859 1 

 2 762. 4.46 يساعد التشار  على تطوير استراتيجية ال نك 10

11 
يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهم التشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار  مع المصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارف في تطوير أداء 

 العاملين
4.10 .544 3 

 4 909. 3.90 تسعى اإلدارة العليا إلى التشار  مع ال نو  األخرى  12

 - 750. 4.22 الشراكة
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حيث جاءت الفقرة ( 4.58 -3.90المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 7ي ين الجدول )      
بأعلى المرتبة األولى  فيترى اإلدارة العليا في ال نك أسلوبًا جيدًا يفيد ال نك في تحقيق رسالت  وأهداف   (9)

( في المرتبة الثانية، 10( بينما جاءت الفقرة )859.، وانحراف معيار  )(4.58)متوسط حسابي بلغ 
( 11ة )، تالها في المرتبة الفقر  نكيساعد التشار  على تطوير استراتيجية ال (4.46وبمتوسط حسابي بلغ )

(، أما المرتبة األخيرة 4.10وبمتوسط الحسابي )يساهم التشار  مع المصارف في تطوير أداء العاملين 
مة وهذا يعني بأن الشراكة برورية ومه تسعى اإلدارة العليا إلى التشار  مع ال نو  األخرى،( 12الفقرة رقم )

 فقرات بعد الشراكة مرتفع. في تطوير عمل ال نك وجاءت جميع

 البعد الرابع: اإلبداع

 (8جدول )

 يةمرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابباالبداع المتعلقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة

13 
ول والحلهنالك دعم دائم ومسةةةةةتمر لألفكار الجديدة 

 الم تكرة في ال نك
4.44 .787 1 

14 
تعمل اإلدارة على مراجعة قواعد وإجراءات سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير 

 عمل وتطويرها بشكل مستمر
4.30 .763 2 

15 
تحرص اإلدارة العليا في ال نك على االستغالل 

 األمثل للجهد والوقت
4.22 .840 3 
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 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة

 4 720. 4.18 تحفز اإلدارة المو ف الم دع في أداءه لعمل  16

 - 539. 4.35 االبداع

 (13حيث جاءت الفقرة )( 4.44-4.18المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 8ي ين الجدول ) 
متوسط حسابي ى بأعلفي المرتبة األولى هنالك دعم دائم ومستمر لألفكار الجديدة والحلول الم تكرة في ال نك 

( في المرتبة الثانية، وبمتوسط حسابي 14جاءت الفقرة )(، بينما 787.، وانحراف معيار  )(4.44)بلغ 
مرتبة ، تالها في التعمل اإلدارة على مراجعة قواعد وإجراءات سير عمل وتطويرها بشكل مستمر (4.30بلغ )

ي وبمتوسط الحسابتحرص اإلدارة العليا في ال نك على االستغالل األمثل للجهد والوقت ( 15الفقرة )
وهذا يعني بأن  تحفز اإلدارة المو ف الم دع في أداءه لعمل ، (16ة األخيرة الفقرة رقم )(، أما المرتب4.22)

 دعم اإلدارة العليا ل بداع متوفر في ال نك.

 

 

 فقرات قياس األداء

 (9جدول )

 ةمرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيباألداء المتعلقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
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 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة

1 
أقوم بةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتغالل الوقةةت أثنةةاء عملي بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكةةةل 
مناسب وأحافظ على عدم بياع الوقت بأعمال 

 غير مفيدة
4.74 .565 1 

2 
يتوفر لةةةةةةةةةدى العةةةةةةةةةاملين في الكليةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةدرة على 
استخدام مهارات االتصال والتعامل مع الرؤساء 

 بشكل مناسب
4.30 .678 2 

 3 565. 4.26 يتم إنجاز األعمال في الكلية بدقة 3

4 
يمتةةةةةةاز العةةةةةةاملون في الكليةةةةةةة بةةةةةةأن لةةةةةةديهم معرفةةةةةةة 
كةةةافيةةةة عن كي يةةةة أدائهم ألعمةةةالهم وعن ط يعةةةةة 

 الو يفة التي يعملون فيها
4.08 .665 4 

5 
يتوفر لدى العاملين معرفة تامة بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الكلية المتعلقة بالعمل
4.02 .937 5 

6 
يتناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب حجم العمل المنجز يوميًا مع قدرات 

 وإمكانيات العاملين في الكلية
3.96 .968 6 

7 
يتوفر لدى العاملين القدرة على حل المشةةةةةةةةكالت 

 والمعوقات التي تعترض أدائهم ألعمالهم
3.94 .712 7 
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 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة

8 
يختار العاملون اإلجراءات المناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 

 ط يعة المهام الموكلة إليهم
3.74 1.065 8 

  665. 4.13 ككل األداء

  

، حيث جاءت (4.74 - 3.74المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةطات الحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةابية قد تراوحت ما بين )إن ( 9ي ين الجدول )       
أقوم باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتغالل الوقت أثناء عملي بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكل مناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب وأحافظ على عدم  " والتي تن  على( 1رقم ) ةالفقر 

 ةبينما جاءت الفقر ، (4.74حسةةةةةةةةابي بلغ )في المرتبة األولى وبمتوسةةةةةةةةط "  بةةةةةةةةياع الوقت بأعمال غير مفيدة
األخيرة  بالمرتبةيختار العاملون اإلجراءات المناسبة حسب ط يعة المهام الموكلة إليهم "  "ونصها ( 8)رقم 

 .(3.74وبمتوسط حسابي بلغ )

 

 

 (10جدول رقم )

 مصفوفة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين مستويات أبعاد الذكاء االستراتجي

 رقم
 

 المستوى 
 الذكاء االستراتيجي

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 
 الثاني عشر العدد     

  2019 – 10 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

185 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (α ≤ 0.01** ذات داللة إحصائية على مستوى   ) 

( أن درجة االرتباط لجميع أبعاد الذكاء االستراتيجي جاءت قوية نس يًا في 10يتضح من جدول رقم )
 (، ولها جميعًا. α ≤ 0.01األغلب، وبداللة إحصائية عند مستوى ) 

 

 

 

 النتائج والتوصيات 
 

 1 االستشراف 1
0.47 
(**) 

0.39 (**) 

 الرؤيا 2
0.47 
(**) 

1 0.44 (**) 

 اإلداع 3
0.39 
(**) 

0.44 
(**) 

1 

 1 الشراكة 4
0.47 
(**) 

0.44 (**) 
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 النتائج: .1
ع إيجابية نحو جمياتجاهات عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أن أ هرت النتائج من وجهة نظر العاملين في ال نك 

، وإنحراف معيار  (4.47)حيث بلغ المتوسةةةةةةةةةةةةةةط العام للذكاء االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي  ،متغيرات الذكاء االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي
 (.4، ويالحظ ذلك من خالل عرض النتائج الواردة في الجدول )(610.)

الةةةةةةذكةةةةةةةاء كمةةةةةةا دلةةةةةةت النتةةةةةةائج على وجود ذكةةةةةةاء اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي ل دارة العليةةةةةةا، وأن درجةةةةةةة توافر جميع أبعةةةةةةاد  
االسةةةةةةتراتيجي مرتفعة، كما بينت الدراسةةةةةةة أيضةةةةةةًا أن  لي  هنا  نوع واحد سةةةةةةائد فقط ، بل تتوافر جميع أبعاد 

وقد جاءت تصةةةةةةةةورات المبحوثين نحو توافر أبعاد الذكاء ، الذكاء االسةةةةةةةةتراتيجي المسةةةةةةةةتخدمة في هذه الدراسةةةةةةةةة
 االستراتيجي كما يلي:

(، 463.، وانحراف معيةار  )(4.70) بمتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط مرتفع بلغ: حيةث جةاءت المرتبة األولى: الرؤيا -
 وهذا يعني أن الرؤيا متوفرة لدى العاملين في ال نك.

حيث جاءت بمتوسةةةةةط حسةةةةةابي مرتفع، وبلغ المتوسةةةةةط الحسةةةةةابي لبعد  المرتبة الثانية: االسةةتشةةراف: -
 (.657.(، وإنحراف معيار  )4.46) ككل االستشراف

(، وإنحراف 4.35وبمتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابي )حيث جاءت بمتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط مرتفع المرتبة الثالثة: اإلبداع:  -
 (.539.معيار  )

(، وإنحراف 4.22وبمتوسةةةةةةةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةةةةةةةابي )حيث جاءت بمتوسةةةةةةةةةةةةةةةط مرتفع المرتبة الرابعة: الشةةةةةةراكة:  -
 (.750.معيار  )

 التوصيات: .2
 في بوء النتائج التي توصل إليها البحث، يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية:

بأبعاد الذكاء االسةةةةةةةةةةتراتيجي )االسةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةراف، الرؤيا، اإلبداع، الشةةةةةةةةةةراكة(، وذلك  بةةةةةةةةةةرورة أهتمام ال نك .1
 لتمكينها من إتخاذ قرارات استراتيجية.

 االهتمام بتدريب العاملين في ال نك، وزيادة فاعلية الذكاء االستراتيجي. .2
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بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرورة إنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم متخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  في ال نك بالذكاء االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجية، يعنى بتط يق أبعاد الذكاء  .3
 الستراتيجي بصورة فعالة، وتقييمها بعد التط يق.ا

 المراجع

 أواًل: المراجع العربية:

للمدراء، منظور ( مالمح الشةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةية االسةةةةةةةةةتراتيجية 2001الخفاجي، نعمة عباس والبغداد ، عادل هادين)
خاص، بوقائع المؤتمر القطر  ، جامعة بغداد، عدد مجلة العلوم االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادية واإلداريةمعرفي، 

 األول للعلوم اإلدارية، بغداد، العراق. 

، للمنظمات االدارة بالذكاءات، نهج التميز االسةةةةةةتراتيجي واالجتماعي( 2010صةةةةةةالح، احمد علي وآخرون )
 ، دار وائل للنشر، عمان، األردن. 1ط
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 ، اطروحة دكتوراه، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق.كليات جامعة بغداد
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واالتصةةةةةةةةةةةةاالت في تعزيز الذكاء االسةةةةةةةةةةةةتراتيجي دراسةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةتطالعية آلراء عينة من مدراء األقسةةةةةةةةةةةةةام 

، المؤتمر العلمي  السةةةنو  الحاد  عشةةةةر بمدينة الموصةةةل والوحدات اإلدارية في مسةةةتشةةةفى السةةةالم
 ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة، عمان.

( إدارة المعرفةةة في إطةةار نظم ذكةةاء األعمةةاال، دار اليةةازور  العلميةةة 2015النةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر، عةةامر ع ةةد الرزاق)
 للنشر والتوزيع، عمان.
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Summary 

The main aim of this study is to know the impact of strategic intelligence dimensions 

on the performance of employees, through the dimensions of strategic intelligence (vision, 

vision, partnership, creativity), the study used the descriptive analytical method and used also 

the questionnaire as a tool for collecting information from the respondents. A questionnaire 

on the study sample was analyzed using the statistical packages program (SPSS). 

In the first rank came the vision, which came at a high average of (4.70), and the second place 

the prospect, where it came at a high arithmetic mean, and the arithmetic average of the post-

outlook (4.46). The third rank: creativity, where it came at a high average with an arithmetic 

mean (4.35), and fourth rank: partnership, where it came at a high average and a mean (4.22). 

The study presented a number of recommendations, the most important of which is the need 

for ADB employees to take into account strategic intelligence dimensions (foresight, vision, 

and creativity, partnership) to enable them to make strategic decisions. Effective, and 

evaluated after application. 

Key words: (strategic intelligence, foresight, vision, creativity, partnership, performance). 
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