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 مخلص الدراسة: 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الذكاء االستراتيجي في تنمية رأس المال الفكري على الموظفين اإلداريين في مستشفى      
جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة مستخدمة الباحثة في تحقيق ذلك المنهج الوصفي التحليلي؛ وتتكون الدراسة من: اإلطار 

ه المصادر فيما يخص متغيرات الدراسة الذكاء االستراتيجي ورأس المال الفكري ، وجزء ميداني  النظري يشمل أهم ما توصلت إلي
(موظف/ـة من مختلف األقسام اإلدارية في ١٥٩إعتمدت الباحثة فيه على توزيع استبيان ورقي على العينة العشوائية البالغ عددها )

وأظهرت SPSS   ستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز وتمت معالجة البيانات با
كلما تحسن مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة  الدراسة عدة نتائج كان أهمها: أنه

تيجي في مستشفى جامعة الملك عبد جدة كلما تحسن مستوى تنمية رأس المال الفكري و أن أعلى مستوى لتطبيق الذكاء االسترا
العزيز بمحافظة جدة تمثلت في ُبعد الرؤية و ُبعد االستشراف. وبناًء على ذلك تقدمت الدراسة بعرض بعض التوصيات منها: حث 

رعة  إدارات المستشفيات الحكومية على تشجيع المبادرات الفردية لتطوير الخدمات مع توجيه اإلدارات على ضرورة دعم ومتابعة س
 العمليات اإلدارية في المستشفى.

 ( )الذكاء االستراتيجي، االستشراف، الرؤية االستراتيجية، الشراكة، تفكيرالنظم، رأس المال الفكري : الكلمات المفتاحية

 مقدمة الدراسة: 

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم نقلة كبيرة في جميع الجوانب التنموية محاولة بشتى الطرق تطوير جميع القطاعات فيها     
، وعليه كان القطاع الحكومي في طليعة القطاعات التي حظيت باالهتمام حتى أصبح واجب على ٢٠٣٠لمواكبة رؤيتها الطموحة  

 الدائرة المألوفة لها لتكون أحد شركاء النجاح في هذه الرؤية.                                    القطاعات الحكومية الخروج من
ولمواكبة هذه التطورات أوجدت البحوث النظرية طرق عديدة منها االعتماد على أنواع الذكاءات المختلفة التي تعمل على رسم      

متنوعة تحرز تقدم ملحوظ في كفاءاتها البشرية وتحقق لها مستوى عالي من  صورة مشرقة للمنظمة من خالل استخدامها ألساليب  
 النجاح يعزز من وضعها التنافسي.        

وألن الذكاء المرتبط بالعقلية االستراتيجية يعمل على تنفيذ أهداف أي رؤية من خالل تمرين العقول البشرية للتفكير بشكل خاّلق      
المشاريع في الميدان والتنبؤ باإلشكاليات المستقبلية وتمكينها من بحث الخيارات والبدائل في عالم    وشامل لتصبح قادرة على قيادة

وجب علينا   ٢٠٣٠يسوده التعقيد والاليقين فيما يتعلق بالمستقبل، وبالنظر للتحديات المعقدة التي تواجه المجتمع حاليًا لتحقيق رؤية  
لمعارف والمهارات والسلوكيات التي من شأنها رفع القدرات واإلمكانيات للوصول إلى أعلى بناء وتمّكين العقلية االستراتيجية من ا

 (. ٢٠١٦مستوى ممكن. )الزهراني،
وأشار النعيمي بأن التعامل مع حركة التطور المستمر في ظل سيادة عدم االستقرار في وقتنا الحاضر يستوجب أيضًا تحديد       

 إلى اختراق المجهول من خالل تنمية القدرات الفكرية الالزمة لتصور االحتماالت المستقبلية مع  مسارات المنظمة وتوجهاتها سعياً 
وامكانيات  قدرات  من  لها  متاح  هو  ومما  والخبرة  المعرفة  أنواع  من  القصوى  واالستفادة  للمواجهة،  المطلوبة  الوسائل  استحضار 

 (.  ٢٠١٧)مساعدة،
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ذوي المعرفة والخبرة هم المصدر األساسي لرأس المال الفكري لذلك تضاعف االهتمام بتطوير   ويعتبر العاملون في المنظمات من     
نظم وتقنيات إدارة الموارد البشرية من أجل تحسين التعامل مع هذه الموارد النادرة والقيمة، حتى أصبحت المنافسة الحقيقية بين 

 (.٢٠١٩المال الفكري فيها بكل الوسائل الممكنة. )هنطش وآخرون ،المنظمات، بل وبين الدول هي في محاولة بناء وتنمية رأس 
بناًء على ذلك نستنتج أن تطوير المنظمات ومعالجة األزمات التي تمر بها باالعتماد على تنمية الكفاءات فيها أصبحت ضرورة      

المرغوب أساس مهم للباحثين والعاملين   ُملحة في هذا الوقت، وعمل الدراسات لقياس الوسائل المساعدة في تحقيق هذا المستوى 
 في الحكومة  

لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف معرفة دور الذكاء اإلستراتيجي في تحقيق تنمية رأس المال الفكري لدى الموظفين في مستشفى      
                                                                جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.                                                                

 أهمية الدراسة: 
 تكمن األهمية العلمية والتطبيقية لموضوع الدراسة في التالي:

 األهمية العلمية:  •
تنبع األهمية في العمل على إثراء المعرفة من خالل استعراض المفاهيم واألدبيات لمتغيرات الدراسة، حيث تردد في اآلونة األخيرة       

موضوع الذكاء االستراتيجي كنوع جديد من التوجهات العلمية التي تسعى اإلدارات إلى تطبيقها في الوطن العربي، لذلك تأمل الباحثة 
 ذه الدراسة على اإلضافة العلمية في المكتبات العربية.أن تساعد ه

 األهمية التطبيقية: •
تبرز أهمية الدراسة في النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها حيث تساعد هذه الدراسة المتخصصين في اإلدارة الحكومية       

طوير وتحسين أدائها من خالل زيادة الدراسات التي تتعلق على تحريرها من أساليبها الروتينية التقليدية و محاولة إيجاد وسائل لت
بالذكاءات بأنواعها، كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية المنظمة المبحوثة حيث تعتبر مستشفى جامعة الملك عبد العزيز من  

مه من رعاية صحية متقدمة وما حققته أهم المستشفيات الحكومية على مستوى المملكة العربية السعودية وأكثرها حيوية بسبب ما تقد
 من تميز في مجال االعتمادات الدولية لمختلف األقسام فيها. 

 مشكلة الدراسة: 
تسعى المنظمات في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التنمية والتقدم في كل أقسامها وعلى كل مستوياتها اإلدارية، وباألخص      

الذي هو جوهر وأساس تطور المجتمعات والمحرك للمنظمات فهو المساعد  األساسي للقيام بدورها   فيما يتعلق برأس المال الفكري 
وبالتركيز على القطاع الحكومي ألنه القدوة لبقية القطاعات ومحط أنظار الجميع تجد الباحثة دراسة  ،  ٢٠٣٠الوطني لتحقيق رؤية

حدثة لتحديد دوره في تحقيق التنمية الفكرية المنشودة والمنتظرة من المنظمات استخدام الذكاء االستراتيجي كأحد الوسائل العلمية المست
( بأنه يجب على المنظمات أن تتميز ٢٠١٧الحكومية، بعدما تم إثبات كفاءته ودوره في تحقيق الميزة التنافسية، حيث أكد)منصوري،  

أ انتهاج  الطويل من خالل  المدى  تقليدها على  بطريقة يصعب  منافسيها  يجعل عن  الذي  االستراتيجي  الذكاء  مناسب وهو  سلوب 
 المنظمة معتمدة على المعارف في تسييرها محققة بذلك مكانه عالية وسمعة طيبة.  

وحتى تبدع المنظمة في مجاالتها المختلفة وتتخذ قراراتها المناسبة فهي بحاجة دائمة إلى معلومات مؤكدة، يمكن الحصول      
 (.٢٠١٥ستراتيجي الذي يمثل شكل من اشكال تطور الفكر اإلداري ببعده االستراتيجي )لعاليمة،عليها من خالل الذكاء اال
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بأبعاده )االستشراف،    ما دور الذكاء االستراتيجي  التساؤل الرئيسي التالي:ومن ذلك المنطلق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في       
الدافعية(   الشراكة،  االستراتيجية،  الرؤية  الملك تفكيرالنظم،  في مستشفى جامعة  اإلداريين  للموظفين  الفكري  المال  تنمية رأس  في 

 عبدالعزيز بمحافظة جدة؟ 
 تساؤالت الدراسة: 

 ويتفرع من السؤال الرئيسي السابق األسئلة التالية:
مستشفى  ما مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي وأبعاده )االستشراف، تفكيرالنظم، الرؤية االستراتيجية، الشراكة، الدافعية( في   .1

 جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة؟  
 مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة؟ ما هو واقع رأس المال الفكري في  .2
اسة )الذكاء االستراتيجي، تنمية رأس المال الفكري( والمتغيرات الديموغرافية )الجنس، العمر،  هل توجد عالقة بين متغيرات الدر  .3

 مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة؟ المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي( للعاملين في 
 أهداف الدراسة: 

ذكاء االستراتيجي بأبعاده )االستشراف، تفكير النظم، الرؤية االستراتيجية، يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على دور ال     
الشراكة، الدافعية( في تنمية رأس المال الفكري للموظفين اإلداريين في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، ومن هذا  

 الهدف تنبثق عدة أهداف فرعية وهي:
الذكاء االستر  • الدافعية( في التعرف على واقع تطبيق  الرؤية االستراتيجية، الشراكة،  النظم،  بأبعاده )االستشراف، تفكير  اتيجي 

 مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة. 
 التعرف على واقع تنمية رأس المال الفكري في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.  •
)الذكاء االستراتيجي، تنمية رأس المال الفكري( والمتغيرات الديموغرافية )الجنس، التحقق من وجود عالقة بين متغيرات الدراسة   •

العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي( للموظفين اإلداريين في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة  
 جدة. 

 حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية:  •

معرفة دور الذكاء االستراتيجي وأبعاده في تنمية رأس المال الفكري للموظفين اإلداريين في مستشفى اقتصرت هذه الدراسة على  
 جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة. 

 الحدود المكانية:  •
 تم تطبيق هذه الدراسة على مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.      

 الحدود البشرية: •
 على الموظفين اإلداريين في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.  ُأجريت هذه الدراسة      

 الحدود الزمنية:   •
 م. ٢٠٢١هـ/ ١٤٤٢تم إجراء هذه الدراسة في عام      
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 مصطلحات الدراسة:
 الذكاء اإلستراتيجي  

المنافسين       الخارق في رصد تحركات  العقل االستراتيجي ذي الذكاء  الفكرة األساسية للذكاء االستراتيجي تدور حول دور  "أن 
والتكتالت والشراكات اإلستراتيجة وإمكانية الحصول على معلومات إستراتيجية ومن ثم تحليلها بأدوات التحليل اإلستراتيجي، فالذكاء 

ب يرتبط  والتصميم  اإلستراتجي  والتصور  والحدس  الخيال  يحرك  فهو  اإلستراتيجية  والتصرفات  والخريطة  والذاكرة  واإلبتكار  التفكير 
 (.٢٠١٩لإلستراتيجية للمساهمة في تفوق المنظمة على منافسيها". ) الخفاجي ، 

 : ويشمل الذكاء االستراتيجي على األبعاد التالية
 االستشراف: 

"البحث في طبيعة األوضاع المستقبلية المتخيلة وتحليل محتواها ودراسة أسبابها وتقييم نتائجها وذلك باعتبار تصورات الناس      
 ( ٢٠١٩حول المستقبل تؤثر فيما يتخذونه من قرارات في الوقت الحاضر".)إلياس،

 تفكير النظم: 
قله من التفكير المحدود إلى التفكير الشامل فينظر إلى العناصر المكونة للموقف تكوين البنى العقلية للفرد، إذ تن"هو القدرة على       

 (.٢٠٢١باعتبارها مشتركة فيما بينها بعالقات متبادلة وليست متباعدة أو منفصلة ")نمر،
 رؤية استراتيجية: 

عميق يعبر عن الغاية وما ستؤول   المضمون الفلسفي وهي صورة ذهنية وتخيل واضح وإدراك "هي الفكرة العامة المجردة ذات       
 (.  ٢٠٢٠إليه الحال في المستقل، فتشمل الرؤية اإلطار العام لتطلعات المنظمة " )المحمدي،

 الشراكة: 
"عالقة ثنائية تنشأ بين أفراد أو منظمات أو دول يعملون مع بعضهم البعض لتحقيق أو المساعدة في تحقيق أهدافهم، مع        

 ( ٢٠١٨ك في األرباح والمخاطر والسيطرة وبقاء استقاللية كل طرف عن اآلخر". )السند ،االتفاق على التشار 
 الدافعية: 

"هي تجربة نفسية تولد في ذهن وشعور األفراد إذا كان هناك نقص في أحد الحاجات، فيعبر عنها بالقوة التي توجد في المنظمات      
        (.Hiriyappa,2018)أو سلبية".وتدفع األفراد للتصرف بطريقة معينة إما إيجابية 

 رأس المال الفكري: 
"مجموعة ما يمتلكه العاملون من المهارات والخبرات والمشاعر واإلتجاهات والعالقات االجتماعية والتنظيمية والمعارف الضمنية      

 (.٢٠١٧والصريحة واستراتيجيات العمل والتي تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة ورفع جودة أدائها وتميزها" )الراشدي،
 قة: والدراسات الساب ي اإلطار النظر 

 :المبحث األول: الذكاء االستراتيجي

 أهمية الذكاء االستراتيجي:  
تتجسد أهمية الذكاء االستراتيجي الرئيسية بكونه أداة يستخدمها المدراء في المنظمات بهدف القيام بمجموعة من الخطوات اإلستباقية 

يها حدة المنافسة يومًا بعد يوم، وبناًء على هذا يمكننا تلخيص للوصول الى المراكز التنافسية المتقدمة في البيئة العالمية التي تزداد ف 
 (. ٢٠١٩أهمية الذكاء االستراتيجي فيما يلي: )األسدي،
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 تدعيم قدرة اإلدارة العليا في صياغة اإلستراتيجيات الطارئة في ظل التغيرات البيئية المتسارعة شديدة التعقيد.  .1
تحقيق التميز للمنظمات بسبب القدرة على وضع الحلول اإلستراتيجية لمشكالت العمل المعقدة وتصميم عملية منهجية مستمرة   .2

 تساعد في صناعة القرارات الرشيدة في الوقت المناسب.  
ات والفرص التي  الذكاء االستراتيجي يعد أحد المكونات المهمة في إدارة المخاطر، من خالله يمكن وصف وتحليل التهديد .3

 .تواجه المنظمة بطريقة تساعد المدراء في تحديد برامج وسياسات قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية والحالية
يدعم الذكاء االستراتيجي القدرات التفاوضية واإلبداعية مع منظمات األعمال العالمية والدولية والمحلية وبالتالي يعقد تعاون   .4

 ن تحقيق الجودة االستراتيجية والتفوق االستراتيجي.وشراكات تمكن م
 يعزز ثقافة العمل الجماعي ويساعد على دمج العاملين واإلدارة من خالل السماح لهم بالمشاركة في صنع القرارات.  .5
 ارات. يركز على التحليل بدال من البحث عن المعلومات فبالتالي يقلل من حالة عدم التأكد في المنظمات عند اتخاذ القر  .6

 عناصر الذكاء االستراتيجي: 
إتفق الباحثون أن الذكاء اإلستراتيجي يتكون من عدة أبعاد من خاللها يمكن قياسه وتقييم مدى قوته، إذًا يمكننا القول أن الذكاء 

 االستراتيجي يظهر في العناصر التالية:
 أواًل: االستشراف. 

االستراتيجية للدول والمنظمات الكبرى فهو يمّكن المنظمات من التخطيط للمستقبل  يعتبر استشراف المستقبل من ٔاهم العلوم       
التاريخ المليء بنماذج من المٔوسسات مواكبة التغيرات وفقا للتطورات المحلية والعالمية في شتى المجاالت ونستدل على أهميته ب

 .(٢٠١٩التي إندثرت بسبب عدم توظيفها لكافة أدوات استشراف.)النبهان،
وبعد ظهور مصطلح االستشراف كعلم حديث وجد العلماء أنواع وأنماط لدراسة المستقبل، وكان من أهم األنماط والتي سيطرت       

  (.٢٠١٨( ، )النوبي،٢٠١٨على الدراسات المستقبلية : )عبد القادر،
وال يرتكز على قاعدة موضوعية من   النمط الحدسي أو البديهي: وهو نوع من استشراف المستقبل يستند على الخبرة الذاتية .1

 .المعلومات والبيانات
النمط االستطالعي أو اإلستكشافي: نوع من استشراف المستقبل يهدف الى استكشاف األحداث الممكن وقوعها في المستقبل  .2

 .عن طريق وضع تصور للعالقات والتفاعالت التي يمكن أن تتم
نمط إلى محاولة التدخل الواعي من أجل تغيير المستقبل في ضوء أهداف محددة النمط االستهدافي أو المعياري: يهدف هذا ال .3

 .مسبقاً 
نمط األنساق الكلية أو التغذية الراجعة: يعتمد هذا النمط على االستفادة من تجميع أوفر قدر من المتغيرات في إطار موحد، فهو  .4

 .تغذية عكسية وردود فعليجمع بين النمط االستكشافي والنمط االستهدافي ويتم ذلك في شكل 
 ثانيًا: الرؤية اإلستراتيجية. 

يعتبر وجود رؤية إستراتيجية واضحة ومميزة بمثابة حجر األساس في بناء وتحقيق اإلستراتيجية الفعالة، فالرؤية منهج للفكر      
 (. ٢٠١٧مصطفى،( المتوقعة.اإلستراتيجي يعبرعن مستقبل المنظمة ونوعية أنشطتها المرغوبة ومكانتها السوقية 

 (.٢٠١٧وسنذكر أبرز األسس والمرتكزات التي يجب أن تقوم عليها الرؤية اإلستراتيجية. )الجنابي ،
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األساس المستقبلي: هو جوهر الرؤية ويتجسد بالتصور المستقبلي وطموحات وآمال المنظمة وقيادتها وما يترتب عليه من تغييرات  -١
 قدم وبلوغ األهداف والغايات تلك. هيكلية وسياقية ضرورية للت

األساس الفلسفي )األيدولوجي(: يشكل المنطلقات الفكرية الفلسفية والثقافية القيمة لقادة المنظمة وأصحاب المصالح وميولهم -٢
نب البيئية ،كما ومواقفهم االقتصادية واالجتماعية ومدى تحملهم المسؤولية إزاء التنمية المستدامة وديمومة الموارد الحيوية والجوا

 تتضمن أيضًا النظرة إلى المستفيدين والعاملين في آن واحد  من خالل تقديرهم واالهتمام .

 ثالثًا: الشراكة  
يكون مصحوبًا         للعمل  المنظمة، بل هي منهاج جديد  أعمال  أو واقعة مستقلة عن  االستراتيجية ليست حدثًا عارضًا  الشراكة 

ألساس على فرق عمل تجمع بين الموظفين في جميع المستويات بما يضمن تطوير لمهاراتهم وقدراتهم بتغيرات جوهرية مبنية في ا
 (. ٢٠١٦مع تحقيق إضافات للعملية اإلنتاجية بالنسبة للمنظمة، وهذا هو معيار النجاح في تكوين شراكة إستراتيجة. )العريشي،

حيث يصنفها د.زكريا الدوري  ود. أحمد علي صالح في كتابهما "إدارة ويختلف الباحثون والخبراء في تصنيف أنواع الشراكات       
 (٢٠٢٠أنواع كالتالي: )معهد اإلدارة العامة، 5األعمال الدولية" ضمن 

تكون ضيقة المجال وترتبط فقط في منطقة وظائفية واحدة من العمل، وفي هذه الحاالت يكون تكامل االحتياجات    الشراكة الوظيفية: .1
 مساهمة أقل تعقيدًا؛ وبالتالي هذا النوع من الشراكة عادة ال يأخذ شكل االتحاد بالربح والخسارة. للمنظمات ال

هي شراكة ذات طبيعة عملية، تتكون بإتحاد منظمتين أو أكثر، يقوم فيها كل شريك من المنظمات بصنع    الشراكة اإلنتاجية: .2
هم الشراكة اإلنتاجية في تعزيز قدرات المنظمات المتشاركة كلها منتجات أو خدمات بشكل مشاركة أو حصة أو فائدة عامة، وتسا

 أو أحدها.
هي تحالفات تتقاسم فيها منظمتين أو أكثر خدمات التسويق أو الخبرات، وفي أغلب الحاالت ترتبط المنظمة   الشراكة التسويقية: .3

يك الجديد المنظمة على الترويج واإلعالن  بشريك يقدم منتجاتها أو خدماتها في سوق يكون له حضور فيه، بحيث يساعد الشر 
 وتوزيع منتجاتها وخدماتها.  

المالية: .4 المالية المتعلقة بمشروعها، وقد يتقاسم الشركاء   الشراكة  المجازفة  التي تريد تقليل  هو تحالف للمنظمات والشركات 
بينما يقوم الطرف الثاني بالعمل أو وضع أنواع   المساهمة في الموارد المالية للمشروع، أو أن أحد الشركاء يسهم باألمور المالية

 أخرى من المساهمات لموازنة جزئية نقصه في االستثمار المالي.
تركز على تحمل مصاريف البحث لتطوير منتجات أو خدمات جديدة وهذه الشراكة عادة ما تكون ليست    الشراكة بالبحث والتطوير: .5

على أساس المخاطرة بالربح والخسارة، طالما يمكن من خاللها نقل المعرفة العلمية بين الشركاء بالتداوالت البحثية الخاصة 
 وتبادل األوراق العلمية والزيارات المختبرة. 

 تفكير النظم رابعًا: 
أصبحت عملية ممارسة التفكير بما يطلق عليه بالتفكير النظمي أمر في غاية األهمية لألفراد والمنظمات، ألنه يمكن من رؤية       

األسباب الجذرية للمشكالت من خالل عملية ربط الجزء بالكل مما يساعد بالتالي على تقديم نظرة شاملة للمشكلة ومن ثم التوصل 
 (.٢٠١٩المناسبة. )معمار،إلى حلول 

فتفكير النظم يتكون من نظام ديناميكي مرن أكثر تعقيدًا وتركيبا، تتفاعل فيه الجوانب )المعرفية، الوجدانية، العاطفية، الحركية       
 (.٢٠١٥العملية( ويتكون من مجموعة من الخصائص تميزه، منها: )مدكور،
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 بشكل مرن وشامل مع العمل على تحسينها. يسمح للموظفين بتفهم طبيعة النظم االجتماعية .1
 يساعد على تحليل األحداث وتفسيرها مع توقع النتائج المترتبة عليها.  .2
السلوكية، وغير منتظمة لدى أصحاب  .3 المادية  المدرسة  في دورة سببية منتظمة لدى أصحاب  األسباب والنتائج  فيه  تتفاعل 

 المدرسة اإلنسانية.
 من مجموعة األجزاء. الكل في هذا النظام أكبر  .4
 دراسة أي مشكلة ال بد أن تتم مع دراسة تفاعل العوامل المؤثرة فيها والمتأثرة بها.  .5

 خامسًا: الدافعية.
مجال  ال خالف على أن اإلنسان يمثل القيمة العليا في الوجود وعلى صعيد المجاالت كافة، وقد أولت الدراسات السلوكية في        

حفزات التي تمنح اإلنسان الرضا النفسي وتلبي رغباته وتشبع احتياجاته وتدفعه للعمل والعطاء بجد أكبر، لذلك  اإلدارة أهمية كبيرة للم
 (.٢٠١٧يمكن القول أن الدافعية للعاملين من أهم مواضيع اإلدارة التي كانت وما زالت مجال بحث ودراسة. )جميل ،

على نظريات علم النفس في الدوافع، وخالل تلك الفترة تطورت مجاالت البحث فكانت أهم الجهود في العقود الماضية مبنية       
وتعددت النظريات التي تحاول تغيير أسباب تحفيز األفراد، وتتمثل أهم النظريات للدافعية في نظرية الثواب والعقاب اآلتي ونظرية  

 .(٢٠١٨الحاجات البزاهام ماسلو ونظرية المتغيرين لهيرزبيرج : )المغربي، 
 المبحث الثاني: رأس المال الفكري 

شهدت السنوات األخيرة تحديات واسعة في عالم األعمال كان سببها األساسي بروز العولمة وسريان حمى اإلندماجات وتالحق      
هي البيئة المضربة   اإلبتكارات واإلبداعات السريعة ونشوء منظمة التجارة العالمية، مما جعل السمة األساسية لبيئة األعمال ومنظماتها

التي أضفت على عملية التخطيط والتنبؤ الكثير من الصعوبات،لذلك استدعت الحاجة من علماء اإلدارة البحث عن وسائل وأساليب  
واستراتيجيات ذات فاعلية وقدرة عالية على استيعاب هذه التحديات وكان من بين الموضوعات المعاصرة )رأس المال الفكري (الذي 

ى الطاقات االبتكارية واإلبداعية الموجودة عند العاملين في المنظمة وكيفية اكتشافها وتنميتها بإعتبارها من أكثر الموجودات يركز عل
قيمة في القرن الحادي والعشرين، و يمثل قوى علمية قادرة على إدخال التعديالت الجوهرية على كل شيء في أعمال المنظمة .  

 (٢٠١٦هللا،(،)عبد ٢٠١٩)الدوري وآخرون،
 المراحل التاريخية لرأس المال الفكري:

ويرصد "زرزار" في دراسة بعنوان: "إدارة وقياس رأس المال الفكري" المراحل الثالث التي مهدت لظهور رأس المال الفكري وساهمت       
 (. ٢٠١٨في تطويره وبناءه ، وذكرها في اآلتي: .)أحمد،

االهتمام بمدى القابلية لدى العنصر البشري سواء القابلية الفكرية أو الجسدية أو القابلية ألداء مهام  المرحلة األولى وهي مرحلة   •
 معينة، وهي المرحلة التي امتدت من القرن السابع عشر إلى نهاية سبعينيات القرن العشرين. 

ية الذهنية، وقد امتدت هذه المرحلة من بداية  بينما كانت المرحلة الثانية عبارة عن تلميحات المفهوم وتوجيه االهتمام بالقابل •
 الثمانينيات واستمرت إلى بدايات التسعينيات من القرن العشرين. 

وتحددت المرحلة الثالثة في تكثيف الجهود البحثية ووالدة نظرية رأس المال الفكري، وتتبلور هذه المرحلة في منتصف التسعينيات  •
على ارتكزت  والتي  العشرين،  القرن  قيمة    من  يتجاوز  ملموس  غير  كموجود  الفكري  المال  رأس  قيمة  إن  التالية:  الفرضيات 
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الموجودات الملموسة بعدة مرات، وأنه هو المادة األم التي تتولد منها النتائج المالية، وأن المقياس المالي له يمثل الفرق بين  
 اتيجي، كما أن تراكمه يزيد من إنتاجية المنظمات.القيمة الدفترية للشركة وقيمتها السوقية، وهو أداة للتحليل االستر 

 
 قياس رأس المال الفكري:

الهدف من وجود نظام داخلي إلدارة األصول الفكرية هو لجمع البيانات والمعامالت الخاصة بها وجعلها متاحة لمختلف مستويات       
على ويحتوي  مفيدًا  الفكري  المال  رأس  قياس  نظام  يكون  أن  ولضمان  التالي:    الشركة  على  يتضمن  أن  يجب  قيمة  أفكار 

 (. ٢٠١٦)الجازي،
الموثوقية: أي من البيانات يجب أن تستوفي معايير ثابتة لرصد وتقييم األداء على مر الزمن، وألغراض التدقيق فإن البيانات  .1

 يجب أن تعالج المستقبل بداًل من الماضي.
ارتباط واضح ما بين القياس واإلدارة من أجل األهداف االستراتيجية للمنظمة، واإلدارة اإلدارة االستراتيجية: يجب أن يكون هناك   .2

التشغيلية والتغيرات  العمليات  أو االرتباطات على كل من  أثر هذه اإلجراءات  أن تلمس وترى  وعلى مختلف مستوياتها يجب 
 الهيكلية المطلوبة في الشركة. 

أن نحصل من قياسنا لرأس المال الفكري على نظام إلدارة المعلومات والبيانات يحدد  توفير المعلومات ألصحاب المصالح: البد   .3
 فيه األثر المحتمل على جميع أصحاب المصالح بغية تجنب المفاجآت الغير مرغوبة. 

 الصعوبات في قياس رأس المال الفكري: 
تي تتحقق للمنظمة من خاللها، إال أن هذه العملية قد على الرغم من أهمية قياس رأس المال الفكري واإليجابيات والمزايا ال     

 (.٢٠١٩تشوبها العديد من المشاكل مثل : )شتاتحة ،
 التناقض في طبيعة عناصر رأس المال الفكري، فمنها ما ترتفع قيمته باالستخدام ومرور الزمن والعكس بالنسبة للعناصر األخرى.  .1
العناصر نظرًا للتداخل بينهما، حيث يتم تقدير قيمته بشكل كلي وهذا ال يؤدي صعوبة تقسيم كل عنصر بشكل منفصل عن باقي  .2

 إلى نتائج دقيقة.
صعوبة توحيد المقاييس لعناصر رأس لمال الفكري في جميع المنظمات بسبب اختالف أشكال رأس المال وبعض عناصره من  .3

 منظمة ألخرى، فمن الصعب محاولة قياس ما هو غير مرئي وال ملموس. 
هذه المشاكل والصعوبات قد تكون منطقية نتيجة لطبيعة ومميزات رأس المال الفكري وما يتميز به من خصائص عن باقي األصول   كل

 المادية التي تمتلكها المنظمة. 
 المبحث الثالث: الدراسات السابقة

 وتعزيز رأس المال الفكري". م(، بعنوان" تأثير القيادة اإلبداعية على بناء ٢٠٢١دراسة عبد الباقي وآخرون ) •
هدفت الدراسة الى معرفة عالقتي )االرتباط والتأثير( بين القيادة اإلبداعية ورأس المال الفكري، ومستوى ممارسة متغيرات الدراسة في 

( مفردة ُحللت احصائيًا ببرنامج  ٦٢استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي لعينة قدرها )  مجمع لصناعة األنابيب في الجزائر
SPSS أوجدت النتائج أنه هناك عالقة ارتباط موجبة وقوية بين القيادة اإلبداعية وأبعاد رأس المال الفكري، فكلما مارس الرؤساء ،

رأس المال الفكري في المنظمة، كما توصلت الدراسة إلى أن رأس المال البشري   نمط القيادة اإلبداعية كلما أدى ذلك إلى تعزيز وبناء
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ذا التأُثر األكبر ثم يليه رأس المال الهيكلي وأخيرًا رأس مال العالقات. وأوصت الدراسة بحث المؤسسات والرؤساء على توطيد العالقة 
 معلومات.مع األطراف التي تتعامل معها من خالل التواصل الدائم وتبادل ال 

 (، بعنوان: "الذكاء االستراتيجي واألداء المالي " .٢٠٢١) Blandian et alدراسة  •
سعت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان للذكاء االستراتيجي أي تأثير على األداء المالي للبنوك التجارية الكينية وتحديد ما إذا كان 

ذكاء األعمال والذكاء التنافسي وإدارة المعرفة لتحسين أداء القطاع المصرفي يمكن استخدام الذكاء االستراتيجي الذي يجمع بين  
( بنك تجاري في دولة كينيا وذلك ٤٠ودعم النمو االقتصادي للبلد. تم الحصول على البيانات من السجالت والمنشورات السنوية لـ )

توصلت النتائج إلى أن استخدام الذكاء االستراتيجي ،    SPSS( ثم تم تحليل البيانات إحصائيًا ببرنامج  ٢٠١٨و  ٢٠١٦بين عام )
أدى إلى تطوير األداء في البنوك الكينية كما شكل زيادة كبيرة في العائد المادي لديها أدى بالتالي إلي تحسين الوضع االقتصادي 

مكثف وبشكل أكثر تحديًدا يجب للبالد، وبناء على النتائج المقدمة توصي الدراسة صانعي السياسات مراقبة استراتيجياتهم بشكل  
 عليهم مراقبة كيفية استخدام الموارد الفكرية في زيادة األداء المالي للمنظمة.

 (، بعنوان:" تأثير تمكين الموظفين على رأس المال الفكري وسلوك المواطنة التنظيمية".٢٠٢١) Nawzad et alدراسة  •
ورأس المال الفكري وسلوك المواطنة التنظيمية عن طريق استخدام المنهج هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين تمكين الموظف  

( مفردة بشكل عشوائي ،أظهرت نتائجها وجود عالقة   ٥٠خالل استبانة وزعت على ) الوصفي التحليلي ،فقد تم جمع البيانات من
و رأس المال الفكري، وهذا يعني أن التمكين إيجابية ذات داللة إحصائية بين تمكين الموظفين وسلوك المواطنة التنظيمية وكذلك نم

هو أداة تربط بين األهداف الشخصية واألهداف التنظيمية  بشكل عام توصلت الدراسة إلى أنه في حالة وجود آلية لتمكين الموظفين 
لشعور بالثقة لدى سيحدث سلوك المواطنة التنظيمية وسينمو رأس المال الفكري للمنظمة. يوصي باحثين الدراسة بضرورة تعزيز ا

 الموظفين من خالل خلق الدعم لإلبداع واالبتكار في المنظمات وفسح المجاالت للموظفين التخاذ القرارات في المنظمة. 
 م(، بعنوان "دور رأس المال الفكري في تحقيق االبداع التقني". ٢٠٢٠دراسة عبد الرزاق ) •

ق االبداع التقني من خالل اختبار نماذج العالقة واألثر بينهما، إذ إن الهدف هدفت الدراسة الى بيان دور رأس المال الفكري في تحقي
الرئيسي للدراسة تجسد في السؤال التالي: هل يسهم رأس المال الفكري في تحقيق االبداع التقني ؟وما قوة العالقة بين المتغيرين؟،  

( موظف شملت جميع المدراء  ٣٠والمقابالت الشخصية لعينة من )  قامت الباحثة باإلجابة على السؤال من خالل اعتماد أداة االستبانة
ومساعديهم في المستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا في شركة آسيا سيل لالتصاالت في العراق، اعتمدت الدراسة على المنهج  

ل هذه البيانات من خالل برنامج التحليل  الوصفي التحليلي لعرض البيانات وتحليلها كما أنه تم توظيف عدة أساليب إحصائية لتحلي
، وكان من أهم ما توصلت له الدراسة من نتائج: إسهام رأس المال الفكري للشركة المبحوثة في التأثير على تحقيق   SPSاالحصائي  

و بناًء علي ذلك كان أهم االبداع التقني لديها إذ بينت الدراسة وجود عالقة قوية بين المتغيرين)رأس المال الفكري واالبداع التقني(.
 توصيات الباحثة هو ضرورة اهتمام المنظمات بفهم احتياجات المستفيدين واالهتمام بالتالي  بالبحث والتطوير .

 م(، بعنوان: "الذكاء االستراتيجي كمدخل للتحول إلى المنظمة الرقمية".٢٠٢٠دراسة المدهون وآخرون ) •
يق شركة فيوجن لخدمات اإلنترنت وأنظمة االتصاالت في مدينة غزة بفلسطين لمفهوم هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى تطب

الذكاء االستراتيجي وربطها بمستوى تحقيق الشركة لخصائص المنظمة الرقمية، مع تحديد مدى االختالفات في استجابات المبحوثين 
الوصفي التحليلي لعينة الدراسة المكونة من جميع العاملين   فيما يتعلق بآرائهم حول الذكاء االستراتيجي .استخدمت الدراسة المنهج

( الشركة والبالغ عددهم  تمت  ٤٠في  البيانات  الشخصية ولتحليل  االستبانة والمقابالت  البينات منهم عن طريق  تم جمع  ( مفردة 
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الذكاء االستراتيجي كان بمستوى    ، توصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق الشركة لمفهومSPSS االستعانة ببرنامج التحليل االحصائي
جيد وكان معدل تحقيق الشركة لخصائص المنظمة الرقمية عالي، وبذلك وجد الباحثين أنه يوجد أثر لـ )االستشراف وتفكير النظم( 

ورة تبني في تحول الشركة إلى منظمة رقمية كما أنه ال يوجد أثر لـ)الرؤية المستقبلية والتحفيز ( في ذلك . أوصى الباحثين بضر 
 نظام إداري مرن ُيسِهل توزيع المعرفة على الموظفين مع ضرورة توفير دورات تدريبية توضح كيفية استخدام المعرفة واستغاللها.

 
 
 
 م(، بعنوان:" دور الذكاء االستراتيجي في تنمية وتطوير الكفاءات البشرية".٢٠١٨دراسة طيبي ) •

ء االستراتيجي وأبعاده على تنمية وتطوير الكفاءات البشرية ،من خالل استخدامها المنهج هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين الذكا
( مفردة ممثلين لمجتمع الدراسة وهي بعض المؤسسات االقتصادية في الجزائر ،تم ١١٠الوصفي الكمي وذلك بتوزيع استبانة على )
الختبار صحة الفرضيات المقدمة وأظهرت النتائج الدراسة وجود عالقات إبجابية     SPSSتحليل اإلجابات ببرنامج التحليل اإلحصائي  

وقوية ومتوسطة بين عناصر الذكاء االستراتيجي وتنمية الكفاءات البشرية كما أثبتت الدراسة أن األبعاد ذات أثر االيجابي على تنمية  
 وتطوير الكفاءات هي: االستشراف وتفكيرالنظم والشراكة.    

 على هذه النتائج أوصت الدراسة بمنح الذكاء االستراتيجي اهتمامات بحثية أكبر بوصفه أحد المواضيع المهمة في مجال العمل  بناءً  
اإلداري والذي يساعد على نجاح المؤسسات، كما أوصت الدراسة بضرورة وضع الخطط والبرامج لتطوير القادة والمديرين والكوادر 

 البشرية فيها.

 الدراسات السابقة: التعقيب على 
بعد عرض العديد من الدراسات التي تتعلق بموضع الدراسة الحالية )دور الذكاء االستراتيجي في تنمية رأس المال الفكري(،      

الزمنية م(، مما يشير على حداثة موضوع الدراسة وأهميته للفترة  ٢٠١٨-  ٢٠٢١وجدت الباحثة أن الدراسات قد تمت ما بين الفترة )
 الحالية، وبناًء على ما تم ذكره تستعرض الباحثة أهم النقاط التالية:

)عبدالرزاق،  - دراسات  في  المقابالت  استخدام  إلى  باإلضافة  الدراسات  كل  في  االستبانة  استخدام  و)المدهون ٢٠٢٠تم   )
 ت والمنشورات السنوية لمجتمع الدراسة.فقد اعتمد الحصول على البيانات من السجال  Blandian et alباستثناء   (٢٠٢٠وآخرون،

( إلي استكشاف أحدث الطرق في إدارة المنظمات والتي يمكن من خاللها ٢٠٢١اتجهت الباحثة و دراسة )عبد الباقي وآخرون، -
 تنمية رأس المال الفكري . 

ر الذكاء االستراتيجي على مورد ( حيث اتجهت الدراسة الحالية على قياس أثBlandian et al،٢٠٢١اختلفت الباحثة ودراسة ) -
 فقد تم دراسة التأثير على الجانب المالي في البنوك. Blandian et alغير ملموس أما 

التي تم فيها  Nawzad et al)،٢٠٢١تم توزيع الدراسات في القطاع الخاص الربحي والقطاع العام الحكومي باستثناء دراسة  ) -
 استخدام العينة العشوائية دون تحديد لمجتمع الدراسة.  

( التي تم فيها استبعاد ُبعد ٢٠٢٠(أبعاد من الذكاء االستراتيجي بخالف دراسة )المدهون وآخرون،  ٥استخدمت الدراسة الحالية )    -
 الشراكة.  
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الستراتيجي أثر على العنصر البشري مع االختالف في دراسة  ( في أن استخدام الذكاء ا٢٠١٨اتفقت الدراسة الحالية مع )طيبي، -
 مجال التأثير.  

 ( إلى استخدام رأس المال الفكري كمتغير مستقل بخالف الدراسة الحالية  .  ٢٠٢٠اتجهت دراسة )عبدالرزاق، -
 الفجوة البحثية التي تغطيها الدراسة: 

ا يميز  ما  أهم  الباحثة  تجد  السابقة  الدراسات  الذكاء بناًء على  دور  تناولت  التي  الدراسات  ندرة  بسبب  الحالية موضوعها  لدراسة 
لذلك تأمل الباحثة   -على حد علم الباحثة    - االستراتيجي كعامل مستقل في تحقيق تنمية رأس المال الفكري في قطاع حكومي صحي  
مال الفكري للموظفين اإلداريين في مستشفى سد الفجوة البحثية من خالل دراسة دور أبعاد الذكاء االستراتيجي في تنمية رأس ال

 جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.  
 عينة الدراسة ونتائجها: 

 منهج الدراسة: 
تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ لقدرته على وصف الظاهرة محل الدراسة وهي معرفة دور الذكاء      

االستراتيجي في تنمية رأس المال الفكري للموظفين في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بشكل واضح، ومن خالله تمكنت 
 توصيات يمكن االستفادة منها وتعميمها.الباحثة من الوصول إلى نتائج و 

 مجتمع الدراسة: 
يتكون مجتمع الدراسة الحالية من الموظفين اإلداريين في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، والبالغ عددهم      

 ( موظفًا خالل فترة إجراء الدراسة. ٥١٣)
 عينة الدراسة: 

 ( موظفًا إداريًا.٢٥٩تم أخذ عينة عشوائية بسيطة مكونة من )
 أواًل: خصائص أفراد عينة الدراسة: 

سنوات الخبرة(،   –المؤهل العلمي    –العمر  –تم تحديد عدد من المتغيرات الرئيسية لوصف أفراد عينة الدراسة، وتشمل: )الجنس     
راد عينة الدراسة، وتساعد على إرساء والتي لها مؤشرات داللية على نتائج الدراسة، باإلضافة إلى أنها تعكس الخلفية العلمية ألف 

 الدعائم التي ُتبنى عليها التحليالت المختلفة المتعلقة بالدراسة، وتفصيل ذلك فيما يلي: 
 الجنس: -١

( توزيع ٔافراد العينة وفق متغير الجنس ٣-١جدول رقم )  
 النسبة ٪  التكرار الجنس 

 53.7 139 ذكر 
 46.3 120 أنثى

 % 100 259 المجموع
( من أفراد  ١٢٠٪ ذكور، بينما )٥٣.٧( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته  ١٣٩( أن )٣-١يتضح من الجدول رقم )     

 ٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة إناث.٤٦.٣عينة الدراسة يمثلون ما نسبته  
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 العمر:-٢
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر٣-٢جدول رقم )

 النسبة % التكرار العمر
 19.3 50 سنة  ٣٠أقل من 

 49.4 128 سنة  ٤٠سنة إلى أقل من  ٣٠من 
 27.8 72 سنة  ٥٠سنة إلى أقل من  ٤٠من 
 3.5 9 سنة فأكثر  50

 % 100 259 المجموع
سنة إلى أقل من    ٣٠٪ أعمارهم من  ٤٩.٤( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته  ١٢٨( أن )٣-٢يتضح من الجدول رقم )     
سنة،   ٥٠سنة إلى أقل من  ٤٠٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من ٢٧.٨( منهم يمثلون ما نسبته ٧٢سنة، بينما ) ٤٠
( منهم يمثلون ما نسبته  ٩سنة، و)  ٣٠٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم أقل من  ١٩.٣( منهم يمثلون ما نسبته  ٥٠و)

 سنة فأكثر.  ٥٠اد عينة الدراسة أعمارهم ٪ من إجمالي أفر ٣.٥
 المؤهل العلمي:-٣

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي٣-٣جدول رقم )
 النسبة % التكرار المؤهل العلمي

 6.6 17 ثانوي فأقل 
 20.1 52 دبلوم 

 50.2 130 بكالوريوس 
 20.1 52 ماجستير 
 3.1 8 دكتوراه

 % 100 259 المجموع
٪ مؤهلهم العلمي بكالوريوس،  ٥٠.٢( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته  ١٣٠( أن )٣-٣يتضح من الجدول رقم )

( منهم يمثلون ما نسبته  ٥٢٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم، و)٢٠.١( منهم يمثلون ما نسبته  ٥٢بينما )
٪ من إجمالي أفراد عينة ٦.٦( منهم يمثلون ما نسبته  ١٧سة مؤهلهم العلمي ماجستير، و)٪ من إجمالي أفراد عينة الدرا٢٠.١

 ٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه. ٣.١( منهم يمثلون ما نسبته ٨الدراسة مؤهلهم العلمي ثانوي فأقل، و)
 سنوات الخبرة: -٤

 الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة ( توزيع أفراد عينة ٣-٤جدول رقم )
 النسبة % التكرار سنوات الخبرة 

 23.2 60 سنوات  ٥أقل من 
 44.4 115 سنة  ١٥سنوات إلى أقل من  ٥من 
 26.6 69 سنة  ٢٥سنة إلى أقل من  ١٥من 
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 5.8 15 سنة فأكثر  ٢٥
 % 100 259 المجموع

سنوات   ٥٪ سنوات خبرتهم من  ٤٤.٤الدراسة يمثلون ما نسبته  ( من أفراد عينة  ١١٥( أن )٣-٤يتضح من الجدول رقم )
سنة إلى   ١٥٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم من  ٢٦.٦( منهم يمثلون ما نسبته  ٦٩سنة، بينما )  ١٥إلى أقل من  

( ١٥سنوات، و)   ٥أقل من    ٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم٢٣.٢( منهم يمثلون ما نسبته  ٦٠سنة، و)  ٢٥أقل من  
 سنة فأكثر.  ٢٥٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم ٥.٨منهم يمثلون ما نسبته 

 
 

 ثانيًا: تحليل نتائج العينة.
دافعية، االستشراف،   استراتيجية، شراكة،  النظم، رؤية  )تفكير  االستراتيجي وأبعاده  الذكاء  ما مستوى تطبيق  األول:  السؤال  إجابة 

 حدس( في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة؟ال
لتحديد مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي وأبعاده )تفكير النظم، رؤية استراتيجية، شراكة، دافعية، االستشراف، الحدس( في      

وصواًل إلى تحديد مستوى تطبيق الذكاء مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، تم حساب المتوسط الحسابي لهذه األبعاد 
االستراتيجي وأبعاده )تفكير النظم، رؤية استراتيجية، شراكة، دافعية، االستشراف، الحدس( في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 

 ( يوضح النتائج العامة لهذا المحور.٣-٥بمحافظة جدة، والجدول )
 على أبعاد الذكاء االستراتيجي( استجابات أفراد عينة الدراسة ٣-٥جدول رقم )

 الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد    م
 2 0.765 4.11 االستشراف  1
 4 0.835 3.95 تفكير النظم  2
 1 0.687 4.11 الرؤية االستراتيجية  3
 3 0.658 4.06 الشراكة  4
 5 0.739 3.87 الدافعية 5

الذكاء   تطبيق  عبد مستوى  الملك  جامعة  مستشفى  في  االستراتيجي 
 العزيز بمحافظة جدة 

4.02 0.639 - 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أفراد عينة الدراسة موافقون على مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي في مستشفى      
(، وأتضح من النتائج أن أبرز مستوى لتطبيق الذكاء االستراتيجي في 5من    4.02جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة بمتوسط )

(، و ُبعد االستشراف 5من    4.11محافظة جدة تمثلت في ُبعد الرؤية االستراتيجية بمتوسط ) مستشفى جامعة الملك عبد العزيز ب
(، وأخيرًا جاء 5من    3.95(، يليها ُبعد تفكير النظم بمتوسط )5من    4.06(، يليها ُبعد الشراكة بمتوسط )5من    4.11بمتوسط )

 (. 5من  3.87ُبعد الدافعية بمتوسط )
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 تي: وجاءت النتائج بالتفصيل اآل
 أواًل: االستشراف: 

 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على بعد االستشراف ٣-٦جدول رقم )
المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الفئة

رتبة
ال

موافق  النسبة 
 بشدة 

غير  محايد  موافق 
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة 

إدارة   1 من تستفيد  المستشفى 
خبرات العاملين لتنبؤ التغيرات 

 المستقبلية

موافق  0.919 4.26 4 17 9 107 122 ك
 بشدة 

1 
% 47.1 41.3 3.5 6.6 1.5 

فرص   2 المستشفى  إدارة  تدرس 
خططها   في  التقنية  توظيف 

 المستقبلية

موافق  0.828 4.22 1 18 6 131 103 ك
 بشدة 

2 
% 39.8 50.6 2.3 6.9 0.4 

تمتلك إدارة المستشفى تصورًا  6
عن احتياجاتها المستقبلية من 

 التخصصات العلمية

 3 موافق 0.868 4.18 3 16 12 128 100 ك
% 38.6 49.4 4.6 6.2 1.2 

المستشفى  5 إدارة  لدى  تتوافر 
المستقبلية  لألحداث  خطط 

 الطارئة

 4 موافق 0.957 4.08 8 18 7 139 87 ك
% 33.6 53.7 2.7 6.9 3.1 

تستطيع إدارة المستشفى توقع   3
 خطط المستشفيات المنافسة

 

 ٥ موافق 0.961 4.08 7 18 13 129 92 ك
% 35.5 49.9 5.0 6.9 2.7 

المستشفى  4 إدارة  تستعين 
السكاني  التعداد  بمعلومات 

 لتوقع االحتياجات المستقبلية 

 ٦ موافق 1.163 3.85 16 29 14 119 81 ك
% 31.3 45.9 5.4 11.2 6.2 

 موافق 0.765 4.11 المتوسط العام
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 ثانيًا: تفكير النظم 
 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على بعد تفكير النظم ٣-٧جدول رقم )

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الفئة

رتبة
ال

موافق  النسبة 
 بشدة 

غير  محايد  موافق 
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة 

المستشفى  12 إدارة  ُتوِحد 
باتجاه   العاملين  جهود 

 أهدافها المستقبلية 

 1 موافق 0.891 4.06 5 19 8 150 77 ك
% 29.7 58.0 3.1 7.3 1.9 

أدائه  11 بين  الموظف  يربط 
الكلي   األداء  وبين 

 للمستشفى 

 2 موافق 0.918 4.04 5 21 11 144 78 ك
% 30.1 55.7 4.2 8.1 1.9 

المستشفى   7 إدارة  تجمع 
جميع   من  معلوماتها 
صورة   لتكوين  المصادر 
الخدمات  حول  واضحة 

 المقدمة 

 3 موافق 1.051 3.97 11 21 17 125 85 ك
% 32.8 48.3 6.6 8.1 4.2 

المستشفى   8 إدارة  تعمل 
أفكار   دمج  العاملين على 

 لتحقيق أكبر فائدة ممكنة 

 4 موافق 1.091 3.95 10 31 8 124 86 ك
% 33.2 47.8 3.1 12.0 3.9 

أقسام   10 مع  المدراء  يتعامل 
المستشفى على أنها نظام 

 واحد مترابط األجزاء 

 ٥ موافق 1.024 3.92 7 30 14 133 75 ك
% 29.0 51.3 5.4 11.6 2.7 

أي  ُيشخص   9 المدراء 
إلى  بالنظر  مشكلة 
بداًل من   أسبابها مجتمعة 

 فصلها عن بعضها 

 ٦ موافق 1.034 3.91 4 38 13 127 77 ك
% 29.7 49.1 5.0 14.7 1.5 

المستشفى   13 إدارة  ُتحول 
المشكالت التي يعبر عنها  

 الموظفين إلى فرص

 ٧ موافق 1.099 3.80 12 35 10 138 64 ك
% 24.7 53.3 3.9 13.5 4.6 

 موافق 0.835 3.95 المتوسط العام
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 ثالثًا: الرؤية االستراتيجية
 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على بعد الرؤية االستراتيجية  ٣-٨جدول رقم )

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الفئة

رتبة
ال

موافق  النسبة 
 بشدة 

غير  محايد  موافق 
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة 

مع   17 المستشفى  رؤية  تنسجم 
العربية  المملكة  رؤية 

 ٢٠٣٠السعودية 

موافق  0.744 4.31 1 10 8 130 110 ك
 بشدة 

1 
% 42.5 50.1 3.1 3.9 0.4 

ترسم رؤية المستشفى الصورة  15
 المستقبلية لها 

موافق  0.772 4.22 1 14 7 143 94 ك
 بشدة 

2 
% 36.3 55.2 2.7 5.4 0.4 

رؤية  14 المستشفى  لدى  ُتوجد 
 واضحة للموظفين 

 3 موافق 0.866 4.20 3 16 10 127 103 ك
% 39.7 49.0 3.9 6.2 1.2 

على  18 المستشفى  إدارة  تعمل 
لتحقيق   معوقات  أي  إزالة 

 رؤيتها 

 4 موافق 0.830 4.09 3 17 9 154 76 ك
% 29.3 59.4 3.5 6.6 1.2 

المستشفى بتحويل  16 إدارة  تقوم 
يمكن  أهداف  إلى  رؤيتها 

 تحقيقها 

 ٥ موافق 0.909 4.06 4 22 9 143 81 ك
% 31.3 55.2 3.5 8.5 1.5 

برؤية  19 المستشفى  تتميز 
 طموحة تحفز العاملين 

 ٦ موافق 0.900 3.93 5 24 12 161 57 ك
% 22.0 62.2 4.6 9.3 1.9 

باالنتماء   20 الموظفون  يشعر 
 لتحقيق رؤية المستشفى

 ٧ موافق 0.988 3.93 8 26 9 148 68 ك
% 26.3 57.1 3.5 10.0 3.1 

 موافق 0.687 4.11 المتوسط العام
 
 
 
 
 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

121 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 رابعًا: الشراكة 
 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على بعد الشراكة  ٣-٩جدول رقم )

المتوسط   درجة الموافقة  التكرار  العبارات  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الفئة 

رتبة 
ال

موافق  النسبة  
 بشدة 

غير   محايد  موافق 
 موافق 

غير  
موافق 
 بشدة 

تتعاون إدارة المستشفى مع   23
األخرى   المستشفيات 

 لمواجهة األزمات الصحية 

 1 موافق 0.777 4.17 1 14 12 146 86 ك
 % 33.2 56.4 4.6 5.4 0.4 

المستشفى   21 إدارة  ترحب 
مع  تعاونية  شراكة  بإقامة 

 المستشفيات األخرى 

 2 موافق 0.812 4.10 3 13 16 149 78 ك
 % 30.1 57.5 6.2 5.0 1.2 

تقيم المستشفى ورش عمل   24
مع   التجارب  لتبادل 

 المستشفيات األخرى 

 3 موافق 0.815 4.10 3 14 14 151 77 ك
 % 29.7 58.3 5.4 5.4 1.2 

في   27 المستشفى  إدارة  ترى 
الشراكة فرصة للتحسين من  

 جودة خدماتها 

 4 موافق 0.776 4.08 1 17 11 161 69 ك
 % 26.6 62.2 4.2 6.6 0.4 

المستشفى   22 إدارة  تعقد 
العاملين   لتبادل  اتفاقيات 
مع   الخبرات  ذوي  المميزين 

 المستشفيات األخرى 

 ٥ موافق 0.844 4.07 2 19 15 147 76 ك
 % 29.3 56.8 5.8 7.3 0.8 

المستشفى   25 إدارة  تسعى 
لتحقيق التكامل بين أهدافها  
المستشفيات   وأهداف 

 المتعاونة معها 

 ٦ موافق 0.874 4.00 3 22 15 152 67 ك
 % 25.9 58.6 5.8 8.5 1.2 

المستشفى   26 إدارة  تعقد 
مستشفيات   مع  اتفاقيات 
من   لالستفادة  عالمية 

 تطورها

 ٧ موافق 0.909 3.94 2 28 19 145 65 ك
 % 25.1 56.0 7.3 10.8 0.8 

 موافق 0.658 4.06 المتوسط العام 
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 خامسًا: الدافعية
 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على بعد الدافعية٣-١٠)جدول رقم 

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الفئة

رتبة
ال

موافق  النسبة 
 بشدة 

غير  محايد  موافق 
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة 

برامج   33 المستشفى  إدارة  تضع 
على  تساعد  للعاملين  تدريبة 

 تحقيق رؤيتها 

 1 موافق 0.871 4.03 5 18 10 157 69 ك
% 26.6 60.7 3.9 6.9 1.9 

أفكار  34 المستشفى  إدارة  تتبنى 
 العاملين االبداعية

 2 موافق 1.019 3.93 10 24 11 142 72 ك
% 27.8 54.8 4.2 9.3 3.9 

المستشفى   28 إدارة  تشجع 
رؤيتها  تنفيذ  على  العاملين 

 وتصوراتها

 3 موافق 0.914 3.90 7 22 14 163 53 ك
% 20.5 62.9 5.4 8.5 2.7 

يتسم جو العمل في المستشفى  31
باإليجابية من خالل فرق عمل 

 متعاونة

 4 موافق 0.898 3.85 3 32 13 165 46 ك
% 17.8 63.6 5.0 12.4 1.2 

الحوافز  30 المستشفى  إدارة  تقدم 
 للعاملين مقابل إنجازاتهم 

 ٥ موافق 0.931 3.83 8 25 14 167 45 ك
% 17.4 64.4 5.4 9.7 3.1 

تحث إدارة المستشفى العاملين  32
اتخاذ  في  المشاركة  على 

 القرارات 

 ٦ موافق 0.989 3.81 9 29 15 156 50 ك
% 19.3 60.2 5.8 11.2 3.5 

المستشفى يتسم جو العمل في   29
لتقديم  البناءة  بالمنافسة 

 المزيد من اإلنجازات 

 ٧ موافق 0.881 3.75 7 26 20 177 29 ك
% 11.2 68.4 7.7 10.0 2.7 

 موافق 0.739 3.87 المتوسط العام
 إجابة السؤال الثاني: ما هو واقع رأس المال الفكري في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة؟ 

للتعرف على واقع رأس المال الفكري في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، تم حساب التكرارات، والنسب المئوية،       
والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات واقع رأس المال الفكري في مستشفى 

 د العزيز بمحافظة جدة، وجاءت النتائج كما يلي:جامعة الملك عب
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( استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع رأس المال الفكري في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة  ٣  -  ١١جدول رقم )
 جدة مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الفئة

رتبة
ال

موافق  النسبة 
 بشدة 

غير  محايد  موافق 
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة 

بنتائج   38 المستشفى  تشارك 
 أبحاثها في المؤتمرات العالمية

 1 موافق 0.886 4.12 3 18 16 131 91 ك
% 35.1 50.6 6.2 6.9 1.2 

في   37 الموظفون  يحصل 
على   في  المستشفى  جوائز 

 االداء المتميز

 2 موافق 0.909 4.12 6 16 9 138 90 ك
% 34.7 53.3 3.5 6.2 2.3 

على   35 المستشفى  إدارة  تعمل 
من  معين  مستوى  تحديد 
استقطاب   عند  الكفاءة 

 العاملين 

 3 موافق 0.939 4.10 8 14 12 135 90 ك
% 34.7 52.2 4.6 5.4 3.1 

إدارة   36 المستشفى على تحرص 
ذوي   بالعاملين  االحتفاظ 

 المعرفة العالية

 4 موافق 0.935 4.09 10 11 9 144 85 ك
% 32.8 55.6 3.5 4.2 3.9 

على   42 المستشفى  إدارة  تعتمد 
مجال  في  محّكمة  إجراءات 

 تقييم األفراد

 ٥ موافق 1.027 3.95 8 25 20 125 81 ك
% 31.3 48.2 7.7 9.7 3.1 

المستشفى  40 في  اإلدارة  تعتمد 
على أسلوب تفويض السلطات  

 للتشجيع على االبداع

 ٦ موافق 1.021 3.93 8 25 21 128 77 ك
% 29.7 49.4 8.1 9.7 3.1 

على   43 المستشفى  إدارة  تسعى 
من  الخدمات  أفضل  تقديم 
بمقترحات   اهتمامها  خالل 

 المتعاملين معها

 ٧ موافق 1.006 3.91 8 25 20 135 71 ك
% 27.4 52.1 7.7 9.7 3.1 

المستشفى  39 في  فرد  كل  يّطلع 
يتطلبه   ما  على  تام  بشكل 

 منصبه من واجبات ومهام 

 ٨ موافق 1.019 3.91 6 30 21 127 75 ك
% 29.0 49.0 8.1 11.6 2.3 
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المستشفى  44 إدارة  تشجع 
لتطوير   الفردية  المبادرات 

 الخدمات 

 ٩ موافق 1.069 3.86 9 33 15 130 72 ك
% 27.8 50.2 5.8 12.7 3.5 

في  41 اإلدارية  العمليات  تتسم 
 المستشفى بالسرعة

 ١٠ موافق 1.124 3.63 10 48 24 122 55 ك
% 21.2 47.1 9.3 18.5 3.9 

 موافق 0.808 3.96 المتوسط العام
 

الدراسة موافقون على واقع رأس المال الفكري في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز ( أن أفراد عينة  ٣-١١يتضح في الجدول )     
 3.41(، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  5.00من    3.96بمحافظة جدة بمتوسط حسابي بلغ )

 (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار موافق على أداة الدراسة. 4.20إلى 
واقع رأس المال الفكري في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة  ( أن أبرز مالمح٣-١١يتضح من النتائج في الجدول )كما 

 (.37، 38جدة تتمثل في العبارات رقم )
افظة واقع رأس المال الفكري في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمح  ( أن أقل مالمح٣-١١ويتضح من النتائج في الجدول )     

 (.41، 44جدة تتمثل في العبارات رقم )
إجابة السؤال الثالث: هل توجد عالقة بين متغيرات الدراسة )الذكاء االستراتيجي، تنمية رأس المال الفكري( والمتغيرات الديموغرافية 

 ظة جدة؟ )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( للعاملين في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحاف 
 الفروق باختالف متغير الجنس: -١
( عدم ٣-١٢" ،ويتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )  Independent Sample T-testتم استخدام اختبار " ت:    

ؤية ( فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )االستشراف، تفكير النظم، الر 0,05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
االستراتيجية، الشراكة، الدافعية، مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، تنمية رأس 

 المال الفكري( باختالف متغير الجنس. 
 الفروق باختالف متغير العمر: -٢
داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى  (؛ لتوضيح  One Way ANOVAتم استخدام "تحليل التباين األحادي" ) 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  10-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )و  اختالف متغير العمر،
لشراكة، الدافعية، مستوى تطبيق ( فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )االستشراف، تفكير النظم، الرؤية االستراتيجية، ا0,05)

 الذكاء االستراتيجي في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، تنمية رأس المال الفكري( باختالف متغير العمر.
 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي 
 الفروق باختالف متغير المؤهل العلمي:  -٣

(؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا  One Way ANOVAاألحادي" )تم استخدام "تحليل التباين       
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ٣-١٤يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )  إلى اختالف متغير المؤهل العلمي،
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م، الشراكة، الدافعية، مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي في ( فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )تفكير النظ0,01مستوى )
 مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، تنمية رأس المال الفكري( باختالف متغير المؤهل العلمي. 

( فأقل في 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )٣-١٤ويتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )
 اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )االستشراف، الرؤية االستراتيجية( باختالف متغير المؤهل العلمي.

 الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة: -٤
(؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا  One Way ANOVAتم استخدام "تحليل التباين األحادي" )     

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ٣-١٥يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )  متغير سنوات الخبرة،إلى اختالف  
( فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )االستشراف، تفكير النظم، الرؤية االستراتيجية، الشراكة، الدافعية،  0,05عند مستوى )

شفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، تنمية رأس المال الفكري( باختالف متغير مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي في مست
 سنوات الخبرة. 

في تنمية  بأبعاده )االستشراف، تفكيرالنظم، الرؤية االستراتيجية، الشراكة، الدافعية(    ما دور الذكاء االستراتيجيإجابة السؤال الرئيسي:  
  رأس المال الفكري للموظفين اإلداريين في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة؟ 

للتعرف على ما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي في مستشفى جامعة الملك      
 ي تم حساب معامل ارتباط بيرسون وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: عبد العزيز بمحافظة جدة وتنمية رأس المال الفكر 

( نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي في مستشفى جامعة الملك ٣-١٢جدول رقم )
 عبد العزيز بمحافظة جدة وتنمية رأس المال الفكري 

 فكري تنمية رأس المال ال  البعد 
 0.704 معامل االرتباط االستشراف 

 **0.000 الداللة اإلحصائية 
 0.690 معامل االرتباط تفكير النظم 

 **0.000 الداللة اإلحصائية 
 0.691 معامل االرتباط الرؤية االستراتيجية 

 **0.000 الداللة اإلحصائية 
 0.739 معامل االرتباط الشراكة 

 **0.000 الداللة اإلحصائية 
 0.648 معامل االرتباط الدافعية

 **0.000 الداللة اإلحصائية 
مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 

 بمحافظة جدة 
 0.798 معامل االرتباط

 **0.000 الداللة اإلحصائية 
 فأقل                0,01** دالة عند مستوى 
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( بين مستوى تطبيق 0.01من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيًا عند مستوي )      
 الذكاء االستراتيجي في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة وتنمية رأس المال الفكري.

يتضح أنه كلما تحسن مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة كلما تحسن حيث       
 مستوى تنمية رأس المال الفكري.

  توصيات الدراسة:
 توصي بما يلي: في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الباحثة

 تشجيع المبادرات الفردية من العاملين في المنظمة لتطوير خدماتها. حث إدارات المستشفيات الحكومية على  •
 توجيه اإلدارات الحكومية على ضرورة دعم سرعة العمليات اإلدارية مع المتابعة والمراقبة باستمرار.  •
 الحث على االعتماد على أسلوب تفويض السلطات بين العاملين للتشجيع على االبداع. •
 الحكومية تمكين كل فرد بشكل تام على ما يتطلبه منصبه من واجبات ومهام. على اإلدارات في المنظمات •
 التأكيد على ضرورة االهتمام بآراء المستفيدين من خدمات المنظمات الحكومية.  •

 المراجع باللغة العربية:
 (. الذكاء االستراتيجي واإلقتصادي . جامعة بابل متاح على الرابط التالي :٢٠١٩االسدي ،عدي.)

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=9&depid=3&lcid=82692   الدخول تاريخ 
٦/٣/٢٠٢٠ . 

المعلوماتية واالقتصاد التنافسي رأس المال الفكري الثروة   االهتمام بإدارته وتطوير مكوناته في عصر(.  ٢٠١٨أحمد،آحمد زكريا . )
العامة   اإلدارة  معهد  للمنظمات.  :الحقيقية  التالي  الرابط  على  - رأس/ idaria.ipa.edu.sa/Pages-https://tanmiaمتاح 

 . ١٧/٥/٢٠٢٠تاريخ الدخول  aspxللمنظمات.-الحقيقية-الثروة-الفكري -لمالا
 (. القاهرة: مركز الخبرات المهنية لإلدارة. ١. )طاإلدارة بالعمليات من اإلستراتيجية إلى الخطط التنفيذية(. ٢٠١٩إلياس،طارق .)
 (.عّمان :مؤسسة الرواق للنشر والتوزيع. ١.)طة المنظميةالذاكر (.٢٠١٦الجازي، طالل.)
 (،عّمان: دار الكتاب الثقافي .١.)طتحفيز األفراد باستخدام نظرية العدالة(.٢٠١٧جميل، بريشان.)
 (.عّمان:دار أمجد للنشر والتوزيع. ١.)ط اإلدارة االستراتيجية وتحديات القرن الحادي والعشرين(.٢٠١٧الجنابي، أكرم.)

 (.عّمان: دار اليازوري العلمية. ٣.) طالعدسات اإلستراتيجة(. ٢٠١٩جي، نعمة. )الخفا 
مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها في القرن (.٢٠١٩الدوري، زكريا ؛ العزاوي، نجم ؛السكارنة ،بالل؛ العملة، شفيق؛ القادر،محمد .)

 ( عّمان: دار اليازوري العلمية.١.)طالحادي والعشرين
 (.مكة :دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع. ١.)طإدارة رأس المال الفكري بالمؤسسات التعليمية(.٢٠١٧الراشدي،حامد.)
، متاح على الرابط التالي صحيفة العربية. ٢٠٣٠(.التنبؤ االستراتيجي ورؤية ٢٠١٦الزهراني،يحيى.)

https://www.alarabiya.net/aswaq/2016/05/24 /-2030-رؤية-و-االستراتيجي-التنبؤ-   
 . ٢٥/١٠/٢٠٢٠تاريخ الدخول 

 ي :متاح على الرابط التال حيفة الرياض.ص(.المركز السعودي للشراكات وأهم المكاسب٢٠١٨السند،عبدالعزيز .)
http://www.alriyadh.com/1659858   ١٦/١٠/٢٠٢٠تاريخ الدخول 
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 العلمية.(. عّمان: دار اليازوري ١)طاألولوية التي يحتلها رأس المال الفكري في ظل اقتصاد المعرفة.(.٢٠١٩شتاتحة،عائشة.)
 . أطروحة دكتوراة، سكرة: جامعة محمد خيضر.         دور الذكاء االستراتيجي في تنمية وتطوير الكفاءات البشرية(.  ٢٠١٨طيبي، نادية. )

. مجلة االجتهادات للدراسات (. تأثير القيادة اإلبداعية على بناء وتعزيز رأس المال الفكري ٢٠٢١عبد الباقي، حياة؛كوديد، سفيان.)
 .٥٠٥-٤٨٧(. ص ص ١( ، ع )١٠مج ) لقانونية واالقتصادية.ا

(، ١٦. ع). المجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية(. دور رأس المال الفكري في تحقيق االبداع التقني٢٠٢٠عبدالرزاق، نور .)
          .١١٦-٩٨ص ص 

 دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع. (.مصر: ١.)ط.مناهج تعليم استشراف المستقبل (٢٠١٨بدالقادر،محسن.)ع
 (.عّمان : الجنادرية للنشر والتوزيع .١)ط االقتصاد المعرفي.(.٢٠١٦عبدهللا ،منذر .)

 . متاح على الرابط التالي:صحيفة الرياض .(.الشراكات اإلستراتيجية٢٠١٦العريشي،جبريل.)
http://www.alriyadh.com/1516584   ١٥/١٠/٢٠٢٠تاريخ الدخول 

   رسالة ماجستير، سكرة: جامعة محمد خيضر.  أهمية الذكاء االستراتيجي في عملية اتخاذ القرارات.(. ٢٠١٥لعاليمة، محمد علي. )
 اليازوري العلمية.(. عّمان: دار ١)ط. االدارة االستراتيجية واالدارات المعاصرة (.٢٠٢٠المحمدي،سعد.)
 (. الجيزة: دار نهضة مصر للنشر. ١.)ط (.تطوير المناهج وتنمية التفكير٢٠١٥مدكور،علي .)

المجلة العربية  ول إلى المنظمة الرقمية .(. الذكاء االستراتيجي كمدخل للتح ٢٠٢٠المدهون،أحمد ناصر ؛ شاهين ، محمد طالل .) 
 . ٥٢-٣٥( ، ص ص ٤٠( ، مج )١ع )لإلدارة. 

المسيرة للنشر والتوزيع ٢)ط  حاالت تطبيقية.  -عمليات  -(. اإلدارة االستراتيجية مفاهيم٢٠١٧مساعدة، ماجدة. ) (. عّمان: دار 
 والطباعة.     

(.عّمان: دار زهران للنشر ١)طق خدمات قطاع االتصاالت األردنية.أثر التخطيط االستراتيجي في تسوي  (.٢٠١٧مصطفى،علي .)
 والتوزيع.

 . متاح على الرابط التالي :. صحيفة مكة المكرمة(.التفكير المنظومي٢٠١٩معمار، صالح .)
https://makkahnewspaper.com/article/1113674/المنظومي-الرأي/التفكير-thinking-systems  تاريخ الدخول

٢٤/٥/٢٠٢٠ 
: التالي  الرابط  على  متاح  العامة  اإلدارة  - وجنرال-لـتويوتا-أشهرها/ idaria.ipa.edu.sa/Pages-https://tanmiaمعهد 

 aspxا.-عالم-وتحديات-العولمة-لمواجهة- مضافة-قوى --اإلستراتيجية-التحالفات-إدارة-دبليو- إم-وبي-إم-بي-وآي-وتورزم
 .٣/٤/٢٠٢٠تاريخ الدخول 

 (.القاهرة: األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي.١ط)أصول االدارة والتنظيم .(.٢٠١٨المغربي، محمد.)
الذكاء  (.  ٢٠١٧منصوري، كمال. ) المنظمةدور  التنافسية في  الميزة  الجزائر: جامعة  االستراتيجي في تحقيق  . رسالة ماجستير، 

   تلمسان.
متاح على الرابط التالي   .صحيفة برق في ظل التطورات التقنية ..نظرة استشرافية  ٢٠٥٠(.مستقبل الحكومات  ٢٠١٩النبهان،نجالء.)

 org.sa/476202-qhttps://bar م٨/٤/٢٠٢٠تاريخ الدخول 
 (.عّمان: دار اليازوري العلمية. ١.)ط الروبوت التعليمي وعالقته في تنمية مهارات التفكير المنظومي (. ٢٠٢١نمر، أنسام .)

http://www.ajsp.net/
http://www.alriyadh.com/1516584
https://makkahnewspaper.com/article/1113674/الرأي/التفكير-المنظومي-systems-thinking
https://makkahnewspaper.com/article/1113674/الرأي/التفكير-المنظومي-systems-thinking
https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Pages/أشهرها-لـتويوتا-وجنرال-موتورز-وآي-بي-إم-وبي-إم-دبليو-إدارة-التحالفات-الإستراتيجية--قوى-مضافة-لمواجهة-العولمة-وتحديات-عالم-ا.aspx
https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Pages/أشهرها-لـتويوتا-وجنرال-موتورز-وآي-بي-إم-وبي-إم-دبليو-إدارة-التحالفات-الإستراتيجية--قوى-مضافة-لمواجهة-العولمة-وتحديات-عالم-ا.aspx
https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Pages/أشهرها-لـتويوتا-وجنرال-موتورز-وآي-بي-إم-وبي-إم-دبليو-إدارة-التحالفات-الإستراتيجية--قوى-مضافة-لمواجهة-العولمة-وتحديات-عالم-ا.aspx
https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Pages/أشهرها-لـتويوتا-وجنرال-موتورز-وآي-بي-إم-وبي-إم-دبليو-إدارة-التحالفات-الإستراتيجية--قوى-مضافة-لمواجهة-العولمة-وتحديات-عالم-ا.aspx
https://barq-org.sa/476202
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                                                                   .٥٧-٢٦(،ص ص ٤ع)المجلة الدولية للبحوث النوعيو المتخصصة. (.علم الدراسات المستقبلية .٢٠١٨النوبي،محمد.)
( أحمد،إبراهيم.  ؛  الحديثة.(.  ٢٠١٩هنطش،عصام  للمنظمات  والتطوير  االبتكار  للنشر ١)ط  إدارة  واإليمان  العلم  دار  دسوق:   .)

 والتوزيع.
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Abstract: 

The study aimed to recognized the role of strategic intelligence in the development of intellectual capital for the admin 

employees at King Abdulaziz University Hospital in Jeddah . 

The researcher used the descriptive analytical method on this study by distributed hard copies questionnaire on a random 

sample consist of (159 ) employees in different administrative departments. The data analyzed using statistical program 

(SPSS). The study resulted many outcomes. Most important: The high level of strategic intelligence in the hospital will 

improve the level of intellectual capital. And the highest level of using strategic intelligence at King Abdulaziz University 

Hospital in Jeddah was in Future Forecast and strategic vision sections.   

Consequently, the study recommended encourage governmental hospital administrations to support the individual 

initiatives to improve the services and orientate the administrations to follow the speed of the administrative operations on 

the hospital . 
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