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 قياس أبعاد الذكاء االستراتيجي لدى مديري 

 المتوسطة وأثرىا في القدرات التنافسية الخاصة الشركات
 في الجميورية العربية السورية

 د. مجد صقور
 ممخصال

مديري الشركات الخاصة  من عينة ىذا البحث إلى قياس أبعاد الذكاء االستراتيجي لدى ف  د  ى  
 (Maccoby and Scudder, 2011)، وِاْعُتِمد  نموذج المتوسطة وأثرىا في القدرات التنافسية

الدافعية، و الرؤية المستقبمية، و النظم، بمنطق تفكير والاالستشراف، : المتضمن األبعاد اآلتية
 ،عرض متغيرات الدراسة واستخالص النتائج في ستنتاجياعتمد الباحث األسموب االو . والشراكة

أىم نتائج  وتمثمت .متغيراتالاستبانة لقياس ُصمِّم ْت كما ( مفردة، 081).وأخذت عينة ميسرة بحجم 
، المنظمات المدروسةأبعاد الذكاء االستراتيجي تتوافر بنسب عالية لدى المديرين في أن الدراسة في 

أن الدافعية  وتبّين داللة معنوية ألبعاد الذكاء عمى القدرات التنافسية. ير إيجابي ذأثوجود مع 
عدم والرؤية المستقبمية كان ليما األثر األكبر من بين أبعاد الذكاء االستراتيجي الخمسة. كذلك ظير 

 تبّينفي حين . الجنسو العمر  إلى االستراتيجي تعزى الذكاء أبعاد في إحصائية داللة ذات وجود فروق
مجموعة من المقترحات نذكر  وُقدِّم تْ إلى المستوى التعميمي والمركز الوظيفي.  تعزى وجود فروق

العاممين، وجعل تمك األبعاد اإلداريين و  ممارساتو لدى عميقنشر أبعاد الذكاء االستراتيجي وتمنيا 
ضرورة التعمم المستمر من قبل قادة و  ،الموقف التنافسي لممنظمةثقافة تترجم ألفعال تدعم 

داريييا المنظمات  ا أم   استخدام البرامج الحاسوبية.بوتأىيميم الستثمار أبعاد الذكاء بطريقة تقنية وا 
ضرورة تبني ثقافة الذكاء االستراتيجي ونشرىا من قبل ى لإذىب البحث ف الكمي ىعمى المستو 

مؤسسات الدولة اإلدارية فضاًل عن مثل وزارتي التنمية اإلدارية والتعميم العالي الجيات ذات الصمة 
قدمت الدراسة  مجموعة من المحاور يمكن لدراسات الحقة التصدي ليا والبحث  خيراً واالقتصادية. أ

 فييا.

الدافعية، الرؤية المستقبمية، االستشراف، تفكير النظم، ، الذكاء االستراتيجي :ةكممات مفتاحي
 القدرات التنافسية.، الشراكة

                                                           
 جامعة دمشق. -كمية االقتصاد  -قسم إدارة األعمال  فيأستاذ مساعد  
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  Introduction :المقدمة
المعاصرة التي أصبحت  ضوعاتمن المو  Strategic Intelligence (SI) الذكاء االستراتيجي د  يع

، تمك كّميا محورًا أساسيًا يمكن من خاللو التصدي لألزمات التي تواجييا المنظمات بأشكاليا وأحجاميا
وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة  ،إدارة ىذه المنظمات في وعميق كان ليا تأثير كبيراألزمات التي 

فاعمة لتوجيو المنظمة نحو تحقيق أىدافيا االستراتيجية أبعادًا  مفيومذلك ال قدم. و في سورية منو
ات وتمكين القادة من التوجو استراتيجيًا وزيادة قدرتيم الستثمار الفرص والدخول في تحالفات وشراك

موضع  إلى أفضل نظمةلموصول بالم االستراتيجية اتخاذ أفضل القرارات من ث م  و  ،استراتيجية ناجحة
ىذا البحث إلى قياس أبعاد الذكاء االستراتيجي لدى مديري عينة من الشركات  ف  د  ى  . استراتيجي

لمكانة الميمة ى الإنظرا   في محافظة دمشق وريفيا الخاصة المتوسطة وأثرىا في القدرات التنافسية
 ، ودورىا المميز في تحقيق التنمية الصناعية، التي تحتميا الصناعات المتوسطة في الييكل الصناعي

 سورية.الالتي تعيشيا الصناعة الظروف خاصة في ظل 

 Research Methodology and its أواًل: اإلطار المنيجي لمدراسة وفمسفتيا

Philosophy  

   Previous Studyالدراسات السابقة. 0-0
ي مجموعة أتفيما ي ْت ض  ر  عْ ت  سْ اِ الدراسات التي عالجت موضوع الذكاء االستراتيجي قميمة نسبيًا، و  ُتعد   

  :فادة منيا في ىذه الدراسةمن الدراسات وفقًا لتسمسيا الزمني بشكل موجز لإل

  الدراسات العربية1-1-1. 
 التوجو االستراتيجي لممؤسسة.في بالذكاءات (، أثر اإلدارة 5102مقراش، فوزية، ) 1- 

التوجو االستراتيجي لشركة الخطوط الجوية  فيىدفت الدراسة إلى اختبار أثر اإلدارة بالذكاءات 
الذكاء االستراتيجي، و إلدارة بالذكاءات المتمثمة في الذكاء العاطفي، االجزائرية. إذ تم اختيار أبعاد 

ىي: التوجو نحو العمالء، التوجو  ،التوجو االستراتيجي إلى أربعة أبعادقسم في حين الذكاء التنافسي، و 
عت عمى عينة بشركة استبانة وزّ ِاْسُتْخِدم ْت التوجو نحو التعمم، والتوجو نحو اإلبداع. و نحو المنافس، 

إلدارة مرتفعين، كما أن ل اً استراتيجي اً ن أنيا تممك إدارة بالذكاءات وتوجيالخطوط الجزائرية التي تبيّ 
التوجو االستراتيجي، ويرجع ىذا األثر إلى تأثير كل من الذكاء االستراتيجي  في اً إيجابي اً بالذكاءات أثر 

 التوجو االستراتيجي.  فيظير أن الذكاء التنافسي ليس لو أثر في حين والذكاء العاطفي، 
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اإلبداع التنظيمي: دراسة تطبيقية  في، أثر الذكاء االستراتيجي 5102عبد اليادي عمران، نضال،  -5
  .سيل لالتصاالت في شركة آسيا

 في العرق خصص ىذا البحث لموقوف عمى مدى األىمية التي تولييا شركة آسيا سيل لالتصاالت
وعالقة ذلك بالقدرة اإلبداعية في ىذه الشركة لما لو من أثر في ، لموضوع الذكاء االستراتيجي وعناصره

وتم التوصل إلى مجموعة من  عمى مكانة متميزة، نافسة لمشركة لمحصولية تحقيق المإمكان
وأن الشركة  .االستنتاجات أىميا أن لمذكاء االستراتيجي بجميع مكوناتو أثرًا في تحقيق القدرة اإلبداعية

كان  ، في حينفي التأثير إلنضاج التفكير اإلبداعيوميارتيم حققت االستفادة من خبرة تفكير مديرييا 
وختم البحث بمجموعة من التوصيات أىميا ضرورة االىتمام  في استثمار مبدأ الشراكة اك قصورىن

عطاؤىا بعدًا استراتيجيًا لمتحفيز عمى توليـد األفكار اإلبداعية وتقميل القيود ، بالقدرات اإلبداعية وا 
 .جل تعزيز القدرات اإلبداعيةأالتقميدية من 

، تشخيص مؤشرات الذكاء 5102 ميدي ىاشم الموسوي،عمي رازق جياد، ىاشم  العابدي، -3
 .االستراتيجيةلضمان السيادة االستراتيجية من خالل خفة الحركة  االستراتيجي

من خالل خفة  االستراتيجيةلضمان السيادة  االستراتيجيتناول ىذا البحث تشخيص مؤشرات الذكاء 
نموذج يتكون من ثالثة  ِصِيغ  في العراق. و في شركة كورك لالتصاالت المتنقمة  االستراتيجيةالحركة 

. وقد أظيرت النتائج االستراتيجيةالسيادة و الحركة االستراتيجية، و ، االستراتيجيمتغيرات رئيسة: الذكاء 
عدد من االستنتاجات التي توصي بضرورة اعتماد  صيغ   ياعميصحة أغمب فرضيات البحث وباالعتماد 

وىياكميا بما  ،عممياتيا، و وخفة حركة مواردىا، عمى مؤشرات الذكاء االستراتيجي إدارة الشركة المبحوثة
 .االستراتيجيةيضمن تحقيق السيادة 

، صياغة استراتيجية إدارة عالقات الزبون عبر تحقيق العالقة بين الذكاء 5103جثير وآخرون،   -2
 والتنظيمي. االستراتيجي

 استراتيجيةوالتنظيمي لصياغة  االستراتيجيعالقة بين الذكاء  ق من وجودلتحقّ ى الإىدفت ىذه الدراسة 
ذكية خاصة بإدارة عالقات الزبون من خالل اختبار ىذه العالقة في شركة بيبسي بمحافظة بغداد في 

األولى ىي اإلدارة العميا والثانية ىي رؤساء األقسام في  :راء عينيتينالعراق، من خالل استطالع آل
والتنظيمي من  االستراتيجيلنتائج التي تم الوصول إلييا : أن ىناك عالقة بين الذكاء الشركة. من أىم ا

دارة عالقات الزبون من جية أخرى. أّما أىم التوصيات فقد كانت: ضرورة قيام الشركة بتحسين  ،جية وا 
 .الستراتيجياوالئو واالستغالل األمثل لقطاعات الزبائن من خالل االىتمام بالذكاء  وزيادة رضا الزبون

 عممية اتخاذ القرارات. في االستراتيجي أثر الذكاء ، 5101 قاسم، سعاد، 5- 
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بمكتب غزة اإلقميمي التابع  يرينعممية اتخاذ القرارات لممد في االستراتيجيدرست الباحثة أثر الذكاء 
 اً الدارسة أربع بمغت عينةو ، أداة لجمع البياناتبوصفو اعتمدت الدارسة عمى االستبيان  .لألنروا

. توصمت ىذه الدارسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر الذكاء اً وتسعين مدير 
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الباحثة زيادة االىتمام . وعممية اتخاذ القرارات لممديرين االستراتيجی

 .اتوتعميق استعمالو في التحميل البيئي لممنظم ،بالذكاء االستراتيجي
، أثر العالقة بين الذكاء االستراتيجي وقرارات عمميات الخدمة 5118العزاوي، بشرى ىاشم محمد،  -6

 .االستراتيجيفي النجاح 
ودور ذلك في مستوى  ،قرارات عمميات الخدمةفي الذكاء االستراتيجي أثر العالقة التي يحققيا  ص  حِ فُ 

النجاح االستراتيجي لممنظمة، وذلك لحث منظمات الخدمة عمومًا والعامة منيا بشكل خاص عمى إعادة 
( كميات تابعة 9. وشممت الدراسة )ياقراراتو  النظر فيما تعتمده من آليات في صياغة استراتيجياتيا،

دودية رصيد الذكاء االستراتيجي في الكميات ا أبرز استنتاجات الدراسة فتجسدت في محلجامعة بغداد. أم  
فاعمية قرارات عمميات الخدمة في الكميات قيد الدراسة ال ينفي بعض جوانب القصور  أ ن  و  المبحوثة،

التي تعانييا عمى خمفية أن النسبة الغالبة من صناعيا لم يشاركوا في دورات تدريبية في صناعة 
اح اإلستراتيجي في الكميات المبحوثة، بداللة التكيف وقدرتيا القرار، وقد تحقق مستوى جيد من النج

 عمى البقاء في ميدان المنافسة.

 الدراسات األجنبية 2-1-1. 
0- Ali، A.، 2016، Aspects of Strategic Intelligence and its Role in Achieving 

Organizational Agility: An Empirical Investigation. 
دورىا في رشاقة المنظمة في قطاع التعدين أبعاد الذكاء اإلستراتيجي و  معرفة الدراسة إلىىدفت ىذه 

شركة تضمنت  (15)مجتمع مؤلف من  واالستخراج في األردن. واستخدمت الدراسة االستبانة في
اإلستراتيجي ( فردًا. وقد وجدت الدراسة أثرًا واضحًا ألبعاد الذكاء 338وتم استقصاء ) ،( فرداً 8388)
يتفيموا يجب أن  يرينقدمت الدراسة مجموعة توصيات كان أىميا أن المدكان األثر األبرز لإلبداع. و و 

 استثمارىا في الرشاقة والمرونة التنظيمية.بشكل جيد أبعاد الذكاء وتقييميا و 
5- Salih،  A.، Abdulrahmanm، M.، 2015, The Role of Strategic  Intelligence 

in the Development of Managers Competencies  Profile. 
في مجال تطوير خدمات كفاءات المديرين، من  االستراتيجيدور الذكاء  تعّرفىدفت ىذه الدراسة إلى 

موظفًا ومديرًا شممت  (120)وقد ُدِرس   رنية في مدينة عمان،خالل دراسة خمسة بنوك تجارية أد
عمى  ِاْعُتِمد  عمييم، كما  ُوزِّع تْ المستويات اإلدارية الثالثة )العميا والوسطى والدنيا( من خالل استبانة 
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ن  تطوير أالمنيج الوصفي واألساليب اإلحصائية لتحميل النتائج. وأىم ما تم التوصل إليو من نتائج: 
ألنو يؤثر عمى ىذه الكفاءات،  ؛االستراتيجيعمى استخدام الذكاء  اً كبير  اعتماداً الكفاءات اإلدارية يعتمد 

ا أىم التوصيات بمستوى الوسط. أم   االستراتيجيتعتمد عمى استخدام الذكاء  ُدِرس تْ كما أن البنوك التي 
 لتطوير محفظة االستراتيجيفادة من األفكار والمعمومات التي يقدميا الذكاء التي قدموىا فقد كانت: اإل

 الكفاءات اإلدارية.
3- Pellissier, R.، Kruger, J.P.، 2011, A Study of Strategic Intelligence as A 

Strategic Management Tool in the Long‐Term Insurance Industry in South 

Africa. 

في قطاع التأمين لجنوب  عمى المدى الطويل ةاالستراتيجيدرس الباحث الذكاء االستراتيجي كأداة لإلدارة 
في المدى  االستراتيجيالذكاء  يؤديوتحديد الدور الحالي الذي ى لإىدفت ىذه الدراسة  ِإذْ ، ةإفريقي

 يرينلممد االستراتيجيالتي يوفرىا استخدام الذكاء  كالت والميزاتالطويل عن طريق البحث في المش
أكدت ىذه  ِإذْ ، االستراتيجيةلعممية اتخاذ القرارات كمدخل  االستراتيجيالتنفيذيين، وكذا دراسة الذكاء 

وتولد منو معرفة تنظيمية تعتمد عمييا في اتخاذ  االستراتيجيالدراسة أن المنظمة تستخدم الذكاء 
 القرارات االستراتيجية التي ستؤدي إلى خمق ميزة تنافسية.

2- Seitovirta, L, C.، 2011، The Role of Strategic Intelligence Services in 

Corporate Decision Making. 

مى القرارات ألداء أعماليم، في المستوى اإلداري األع يرينىدفت ىذه الدراسة إلى بحث كيفية اتخاذ المد
الذكاء  ق احتواء أكبر قدر منائالذكاء االستراتيجي في اتخاذ القرار، وما ىي طر  ُيْست ْخد مُ  وكيف

اعتمدت ىذه الدراسة عمى األسموب الكيفي لجمع المعمومات ؟ التخاذ القراراتامتالكو و  االستراتيجي
بسجالت داخمية لممنظمة لتحميل  ِاْسُتِعين  باستخدام المقابمة كأداة لذلك، إذ أجرى الباحث مقابالت و 

يعطي لممنظمة صورة كاممة لبيئة  جياالستراتيالمقابالت وتفسيرىا. وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن الذكاء 
 مصدرًا لممعمومات لعممية التعمم بالمنظمة. د  كما أنو يع .وكذلك يقدم ليا مؤشرات عن نشاطيا ،األعمال

لمتخذ القرار ويجب إجراء تحميل لممعمومات التي يوفرىا ىذا  عنصرًا ضرورياً  االستراتيجيالذكاء  د  ويع
 .وصناع القرار بالمنظمةخبراء الالذكاء بالتعاون مع 

2- Hawes، T., 2010, Competitive Intelligence for Small-to-Medium Size 

Businesses. 

وكيف يمكن ليذه ، درس الباحث الذكاء التنافسي عمى مستوى إدارة األعمال الصغيرة والمتوسطة
النجاح وبسرعة. وأكد الباحث أن منظمات األعمال الصغيرة والمتوسطة  المنظمات البداية في تحقيق

 استراتيجياتوكذلك في تحديد  ،تواجو تحديات كبيرة تقف حاجزًا أماميا المتالك قاعدة صمبة من العمالء
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لذا فالذكاء التنافسي لمثل ىذه ؛ النمو والمنافسة والتصدي لمضغوط التنافسية المفروضة عمييا
 .في تحسين أدائيا كما أنو يعمل عمى إعطاء صورة صحيحة ليذه القيود حاسماً  عنصراً  د  عالمنظمات ي

ليذا النوع من المنظمات  اإليجابيةا في تعزيز النتائج وقد توصمت الدارسة أن لمذكاء التنافسي دورً 
التي خرجت بيا ىذه الدارسة أنو  وأىم التوصيات  .في زيادة أرباحيا وحصصيا السوقية يظير جمياً 

 .المنافسين بطريقة جيدة تعّرف يجب إدراك أىمية الذكاء التنافسي واستخدامو في
6- Liang، T., 2004, Intelligence Strategy: The integrated 3C-OK Framework 

of Intelligent Human Organizations. 

الـذكاء فـي المنظمة،  الستراتيجيةىدفت الدراسة إلى محاولة بناء إطار نظري يشّكل السمات الميمـة 
نطالقًا من أن نظرية المنظمة الذكية تتعامل أساسًا مع فيم وخمق األنظمـة اإلنسـانية الذكية لمتكيف، ا
تكون  نْ أ  يجب الدراسة أن المنظمات  نتالذكاء. وبيّ  فيمفتاح النجاح يكمـن فـي التنظـيم أو الييكمة  ن  أو 

ذكية بما فيـو الكفايـة لتبقـى وتستمر في ىذه البيئة الجديدة، فأول عمل يجب أن تقوم بو ىو أن تمتمـك 
الذكاء العالي الجماعي الناتج من تحسين ذكائيـا  االعقل ذ ؛مـا أسـمتو الدراسة العقل المنظمي

 3C-OKالذاتي. وقدمت الدراسة اإلطـار النظـري )والذكاء ، والذكاء الجماعي ،الصـناعي

Framework)  الذكاء .0 : كأداة متكاممة الستراتيجية الذكاء في المنظمة، المتضمن األبعاد اآلتية
 . إدارة المعرفة.2التعمم المنظمي.  .4 .. الثقافة3التواصل والترابط. 2.الجماعي. 

 -8 Yoshizawa, Go, 2008, What is the Use of Policy Analysis? Plurality and 

Context in Perspectives on Strategic Intelligence in Japan. 

، وفحص االستراتيجيق الذكاء ائىدفت الدراسة إلى فيم الديناميكيات والعالقات بين مختمف طر 
لذكاء في مناقشة ا الدراسة إلى المساعدة تِ ف  د  االستخدام الفعمي لمذكاء في العمميات الحكومية، كما ى  

ىذا  ن  أ  المقابالت لتحقيق أىداف الدراسة. ومن أىم النتائج:  ِإْذ استخدمت بشكل أوضح، االستراتيجي
من تحقيق األىداف ومحممييا ُتمكن صانعي السياسة  االستراتيجيالنوع من الوظائف المصقولة بالذكاء 

: ضرورة امة. أّما أىم التوصيات فقد كانتضوح، مما يزيد من تحسين المسؤولية العو واألدوار بشكل 
سمسمة  الحسبانووضع أىداف واضحة ومحددة آخذين بيرين، من قبل المد االستراتيجيممارسة الذكاء 

 .االستراتيجيكاممة من جوانب االستخدام المختمفة لمذكاء 

 Study Position  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة. 0-0-3 
اتفقت عمى أىمية الذكاء االستراتيجي وضرورة تبني أبعاده جميعيا من المؤكد أن الدراسات السابقة 

فادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة واعتمدت قد أوممارسة مفاىيمو في منظمات األعمال. و 
عداد نموذج الدراسة ،عمييا في تحديد عناصر ىذا البحث )مقراش،  ،Ali) (2016 ا ونذكر مني ،وا 
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 Saleh،(Pellisier,2011))،5102)( 5103)قاسم، ، )5103 ،)جثير وآخرون ،(5102وعمران  5102
(Liang, 2004).  غير أن ىذه الدراسة تبنت بشكل أساسي نموذج(Maccoby and Scudder, 

لتقديم دليل ميداني عن مدى توافر أبعاد الذكاء ، وسعت الختباره في بيئة المنظمات السورية (2011
االستراتيجي وأثرىا في القدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة في محافظتي دمشق وريفيا، وىذه 

 ْجرِ وىذا لم ي  ، بيذا البحث اً خاص إسياماً  تعد   -أي الموضوع والعينة والحدود المكانية لمبحث-األخيرة 
 في سورية.  تناولو في أي دراسة سابقة 

  Study Inquiryتساؤالت الدراسة .0-5
في عدد من المنظمات المتوسطة لمتعرف مبدأيًا عمى مدى  (Pilot study)أجرى الباحث دراسة أولية 

وممارستيا في المنظمات السورية المذكورة. وقد بدأت بمقابالت غير أبعاد الذكاء االستراتيجي توافر 
محافظة مع مجموعة من مديري شركات متوسطة في  ((Unstructured interviewsمييكمة 

لمفيوم الذكاء  بعضيمومحدودية إدراك ، . وقد أظيرت تمك المقاءات بعض الغموضدمشق وريفيا
ندرة الدراسات التي تناولت مفيوم الذكاء االستراتيجي ى ذلك لإوأبعاده بشكل عممي. أضف  ،االستراتيجي

 :يقودنا لطرح التساؤالت التاليةالذي لسورية وممارساتو في المنظمات ا
الرؤية و التفكير بمنطق النظم، و  ما مستوى توافر أبعاد الذكاء االستراتيجي )االستشراف، .0

والشراكة( لدى المديرين في المنظمات المتوسطة في محافظة دمشق  الدافعية،و المستقبمية، 
 وريفيا؟

 المتوسطة في محافظة دمشق وريفيا؟ما مستوى القدرات التنافسية لممنظمات  .5

الرؤية و  النظم، بمنطقالتفكير و الذكاء االستراتيجي )االستشراف، بعاد ىل ىناك أثر أل .3
القدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة في محافظة دمشق  فيالدافعية، والشراكة( و المستقبمية، 

 وريفيا؟

تفكير و الذكاء االستراتيجي )االستشراف، مستوى أبعاد  فيىل يوجد أثر لممتغيرات الديمغرافية  .2
 الدافعية، والشراكة( في المنظمات المتوسطة في محافظة دمشق وريفيا؟و النظم، الرؤية، 

  Study Objectives أىداف الدراسة. 0-3
وأثرىا  ،الذكاء االستراتيجي وعناصره عناستنادًا إلى الفجوة البحثية والميدانية في الدراسات السابقة 

 ي:أتبالقدرات التنافسية، فإن ىذه الدراسة تسعى لتحقيق عدة أىداف و فق ما ي
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مدى توافر أبعاد الذكاء االستراتيجي لدى المديرين في المنظمات المتوسطة في  تعّرف .0
 محافظة دمشق وريفيا.

 مستوى القدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة في محافظة دمشق وريفيا. تعّرف .5

داللة معنوية ألبعاد الذكاء االستراتيجي في مستوى القدرات  يمن وجود أثر ذالتأكد  .3
 .التنافسية لممنظمات المتوسطة في محافظة دمشق وريفيا

الذكاء االستراتيجي وبمورة  فاىيممالسورية بفي زيادة اىتمام المنظمات المتوسطة  سياماإل .2
 .مات وتحقيق أىدافيا بعيدة األمدأبعاده والتطمع لبناء المستقبل تفاديًا لمواجية األز 

 Study Importance  أىمية الدراسة .1-2
 ي:تيمكننا إبراز أىمية ىذه الدراسة من عدة اتجاىات، وذلك عمى النحو اآل

 من الناحية النظرية، تشير األدبيات في إطار اإلدارة اإلستراتيجية إلى إمكانية تبني مدخل الموارد  .0

(Resource Based View) (Barney,1991)   من  مجموعة من الموارد تمكنيا  المنظمة أنو
دامتيا إنشاء التنافسية والتميز عن المنظمات األخرى الدراسة الذكاء  ناولتت في إطار ىذه النظرية، .وا 

االستراتيجي الذي لم يحظ باالىتمام الكافي عمميًا من قبل الباحثين في الدول العربية ومنيا سورية، 
 .ردامتدادًا لمدخل الموا يعد   عممياً  دليالً  قّدمتو 
ولالقتصاد  ، بالغة األىمية في اقتصاد أي دولة عامة يزاتإن قطاع الصناعات المتوسطة لو م  .5

عن وزارة الصناعة  ةعديدة صادر  بشكل خاص. ووفقًا لتقارير استثنائيةالسوري الذي يمر بظروف 
أعداد كبيرة من المنشآت الصناعية العامة والخاصة عن وج خر ى لإفإن األزمة الحالية  أدت ( 5102)

وقد بمغ عدد المنشآت الخاصة المتضررة التي تم إحصاؤىا في دمشق وريفيا  ،اإلنتاج ألسباب عديدة
مميار ليرة سورية. كما بمغ عدد طمبات  521منشأة بقيمة إجمالية  0252وحمب وحماة وحمص 

حوالي  (5106)من العام  ريف دمشق، حتى نياية شير أيار األضرار المقدمة من الصناعيين لمحافظة
 فإن دراسة المنظمات المتوسطة يعطي أىمية خاصة ليذا البحث.ومن ث م   طمب.  811

ثراًء لممكتبة العربية  بشكل عام ولممكتبة السورية بتناوليا موضوع  إسياماً . تمثل ىذه الدراسة 3 وا 
تناول ذلك المفيوم في دراسات ميدانية في دول عربية أخرى إال  معالذكاء االستراتيجي بشكل خاص. ف

منيا لم يتطرق لمربط بين الذكاء االستراتيجي والقدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة، وما  اً أيّ  أن  
 .في سورية بشكل خاص نوسوف تسيم فيو ىذه الدراسة من سد فجوة ميدانية لم يتطرق ليا الباحث
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 Study Hypothesisدراسة فرضيات ال .0-2 

 :يةتتساؤالت الدراسة، يمكن صياغة الفرضيات اآل نمن أجل اإلجابة ع

: " تتوافر أبعاد الذكاء االستراتيجي لدى مديري الشركات المتوسطة مدار H1الفرضية الرئيسة األولى 
 البحث"

القدرات  فيبعاد الذكاء االستراتيجي أل:" يوجد أثر ذو داللة معنوية H2الفرضية الرئيسة الثانية 
 التنافسية لممنظمات المتوسطة مدار البحث"، ويتفرع عن ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

 :H2-1."يوجد أثر ذو داللة معنوية لالستشراف في القدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة" 

 :H2-2ظم في القدرات التنافسية لممنظمات  المتوسطة"."يوجد أثر ذو داللة معنوية لمتفكير بمنطق الن 

 " :H2-3."يوجد أثر ذو داللة معنوية لمرؤية في القدرات التنافسية لممنظمات  المتوسطة 

" :H2-4."يوجد أثر ذو داللة معنوية لمدافعية في القدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة 

" :H2-5رات التنافسية لممنظمات المتوسطة".يوجد أثر ذو داللة معنوية لمشراكة في القد 

الذكاء االستراتيجي لممارسة أبعاد داللة إحصائية توجد فروق ذات  :"H3الفرضية الرئيسة الثالثة 
في المنظمات  المركز الوظيفي(المستوى التعميمي، و و الجنس، و  العمر،باختالف العوامل الديمغرافية )

 المتوسطة مدار البحث".
، لعديد من األدبيات )صالح وآخرونى الإ أبعاد الذكاء االستراتيجي استناداً ي أتونعرف فيما ي
088:5101  (   

  (Maccoby&Scudder, 2011:32) 2011:406), & Griffith Calantone) (Cui& Lee, 2005:237)  وفق
 :اآلتي

بإبصار تطوره : ىو إمكانية إسقاط حالة العالم الراىنة عمى المستقبل Foresight ـ االستشراف0
واعتماد التوقع في إدارة التغييرات البيئية  ،مستقباًل وتمييز ما يمكن تجنبو والتأثير والسيطرة عميـو

بأسموب ىادئ ومنتظم ونجاح القادة في اعتماد السيناريوىات واستيعاب القادة لمعمميات المنظمية 
 الرئيسية. 

أكثر من فصميا إلى  ودمجيا ليف العناصر: ىو تو  System thinkingـ التفكير بمنطق النظم5 
ثم  ، والتركيز عمى أسموب تفاعميا مع بعضيا ،األجزاء من حيث عالقتيا بالكل دراسةأجزاء ثم تحميميا و 

 تقييميا من حيث نجاحيا في خدمة أىداف النظام. 
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ىي القدرة عمى رؤية التطورات قبل حدوثيا والذي يرتبط  : Strategic Visionـ الرؤية المستقبمية3
ومحور  ،سمات المدير إحدىويبرز دور الرؤية لمقادة كونو  ،وينتظر نتيجتو ،بشيء حصل سابقاً 

مجابية تحديات إدارة العمل المعرفي ورأس المال الفكري إلحداث  عمىساعد يالقيادة االستراتيجية و 
  التغيير االستراتيجي.

التصورات التي لتنفيذ الرؤى و وتحفيزىم : ىي قدرة القائد عمى دفع األفراد Aptitude افعيةـ الد4
 وضعيا وتوجيييم نحو ىدف معين لتعزيز األىداف االستراتيجية لممنظمة. 

د دورىا في االرتقاء يحدتو  ،: ىي القدرة عمى إقامة تحالفات استراتيجيةPartnership ـ الشراكة5
آليات التأقمم مع البيئة  إحدىوبوصفيا  ،كونيا أحد اتجاىات التنظيم المعاصرةبقدرات المنظمات 

 لمعمل التعاوني بين الشركات.  اً إطار  وتعد   ،التنافسية
بأنيا القدرة عمى إنتاج السمع والخدمات  فتعرّ ف :Competitive Capabilities ا القدرة التنافسيةأم  

في الوقت المناسب، وىذا يعني تمبية حاجات المستيمكين بشكل بالنوعية الجيدة، والسعر المناسب، و 
 أكثر كفاءة من المنظمات األخرى.

جراءاتي منيجية الدراسة .  0-6  Research Methodology and its Procedures    اوا 

 Sample and Population of Study وعينتيا مجتمع الدراسة. 0-6-0
ى لإونظرًا المنظمات المتوسطة، العاممين في  والشعب قساماألمديري  منن ومجتمع الدراسة ىو اإلداري

من اإلداريين الذين  ( مفردة081بحجم ) كبر مجتمع الدراسة، قام الباحث باختيار عينة عشوائية ميسرة 
ىذه المنظمات لعدة  اختيرتريف دمشق. و فظتي دمشق و يعممون في تمك المنظمات الواقعة في محا

أن الباحث يعمل ضمن ىذه المنطقة الجغرافية، كما أن األزمة الحالية عرضت تمك ىو  :أسباب منيا
أىمية ىذه المنظمات ودورىا الحيوي فضاًل عن   المنظمات لظروف عمل قاسية وضغوط بيئية كبيرة،

في سورية حدد قانون المشروعات الصغيرة بأنيا ونذكر أنو في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
تمك التي يعمل بيا تسعة أشخاص أو أقـل فـي حـين المشروعات المتوسطة ىي تمك التي يراوح عدد 

  .وما عدا ذلـك فيو في عداد المشاريع الكبيرة ،عامالً  01- 31العاممين فييا بين 

 Study Philosophy and its Tool فمسفة الدراسة وأداتيا. 0-6-5
تبني األسموب االستنتاجي  مع (Positivism philosophy)تعتمد ىذه الدراسة الفمسفة الوضعية 

(Deductive Approach) فالتفكير سيكون منصبًا عمى االنطالق من العام إلى الخاص، بحيث ،
لُ  و  افسية إلى المحددة بيذا البحث والقدرات التن عناصر الذكاء االستراتيجيالنظرية التي تربط بين  ُتح 
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كون الباحث اعتمد في صياغة فرضياتو ومتغيراتو عمى عدد جيد . وذلك فرضيات محددة قابمة لالختبار
 د ر س ِت ألنيا  وارتباطية،من الدراسات السابقة التي تناولت مشكمة الدراسة. والدراسة بطبيعتيا كمية 

 المستقل والتابع، باستخدام استبانة مصممة ليذا البحث بشكل خاص. -العالقة المرتقبة بين المتغيرين

  Questionnaire Design تصميم االستبانة. 0-6-3
بالدراسة عمى االستبانة التي وزعت أواًل عمى عدد من المديرين لتحديد مدى صدق االستبانة، ثم  ِاْعُتِمد  

صيغت بصورتيا النيائية لتحقق الصدق الظاىري. ووزعت الصيغة األخيرة عمى العاممين في مستويات 
تي: القسم  إدارية في المنظمات المذكورة. وتضمنت استمارة االستقصاء ثالثة أقسام رئيسة وفق اآل

ا الوظيفي(. أم   المستوى التعميمي، والمركزو العمر، و األول الذي تضمن المعمومات الديمغرافية )الجنس، 
عمى ِاْعُتِمد  ن المؤشرات الخاصة بأبعاد الذكاء االستراتيجي وفق اآلتي: االستشراف:  تضمّ فالقسم الثاني 

 ِاْعُتِمد  التفكير بمنطق النظم: و  مؤشرات. ةلقياسو بأربع Samira,2015) (Rask, ,2008)دراستي 
مؤشرات استنادًا  ِقيس  بأربعة. الرؤية المستقبمية: و (Porter,2008) ةمؤشرات من دراس ةعمى أربع

مؤشرات وفقًا  ةالدافعية: سيتم قياس الدافعية من خالل خمس (.Kallis.et al,2009) دراسةى لإ
 لدراستيمؤشرات استنادًا  ةبأربع تقاسالتي سالشراكة ( و 5101 لدراستي )صالح وآخرون،

((Maccoby, 2011 التي ستقاس القدرة التنافسية وأخيرًا تضمن القسم الثالث  (.5102)عمران،و
خصصت لما يود  رةفقى لإ ةفا(. أض5113( وعدنان )5113دراستي الغزالي )ى لإبأربع مؤشرات استنادا 

 المستقصى منو إضافتو من تعميق أو اقتراح.
  Consistency of Research Study الدراسة أداة ثبات .0-6-2

بمغ معامل  ِإذْ  (Cronbach Alpha) معادلة كرونباخ ألفاِاْسُتْخِدم ْت  س مدى دقة نتائج الدراسة،لقيا
بين عبارات االستبانة، وكانت النسب  جيد عالقة اتساق وترابط درجات عالية، مما يشير إلى وجود ألفا

 رقم يعرض الجدول. و Sekaran, 2004))(% وفقًا لـ 61) النسبة المقبولة إحصائيًا البالغة مىتزيد ع

 المستخدم. الثبات معامل نتائج (1)
 لمتغيرات الدراسة. Alpha Cronbach’s الثبات معامل(: 1الجدول )                               -

 معامل الثبات العدد المتغير
Cronbach's Alpha 

 0.764 120 االستشراف
 0.806 120 التفكير بمنطق النظم
 0.783 120 الرؤية المستقبمية

 0.792 120 الدافعيةم
 0.784 120 الشراكة

 0.706 210 القدرات التنافسية
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ف طبيعة متغيرات البحث. وقد ظير لتعرّ  Kurtosisوالتفمطح  Skewnessااللتواء  معامال اختيروقد  
ا يسمح بالمتابعة باختبار فرضيات مم   ؛لمتوزيع الطبيعي تخضعأن المتغيرات ومؤشراتيا اإلحصائية 

 .حةوفق المنيجية المقتر  البحث

  Study Limitations   حدود الدراسة. 0-6-2
 ، المديرين الذين يعممون في المنظمات الصناعية المتوسطة دراسةتقتصر حدود الدراسة البشرية عمى 

 التوزيع خاللالزيارات الميدانية و  ت عمميةجر وذلك في القطاع الخاص في محافظتي دمشق وريفيا. و 
ومن حيث الحدود األكاديمية، نشير أن البحث اقتصر عمى (. 5106شيري حزيران وتموز من عام )

 .(Maccoby&Scudder, 2011االستراتيجي الواردة في نموذج )األبعاد الخمسة لمذكاء 

 Literature Review اإلطار النظري لمدراسة  -ثانياً 

وتساعد  ،اإلطار النظري إلى محاور رئيسة لتشكل خمفية نظرية مالئمة تميد لمدراسة الميدانية ُقسِّم  
 تية: اآل تفسير العالقة بين عناصر البحث، وذلك وفق الفقرات الفرعية عمى

 أبعاده:و . مفيوم الذكاء االستراتيجي 5-0
ماىيتو وأبعاده، وحددت تعاريف عديدة تحديد  مفيوم الذكاء و  تعددت المدارس والنظريات التي حاولت  

( الذكاء بأنو قدرة Binetلمذكاء من زوايا مختمفة تبعًا لتمك النظريات والمذاىب الفكرية. فقد عرف )
الفرد عمى فيم المشكالت والتفكير واالبتكار والتوجيو اليادف لمسموك والنقد الذاتي، ومن ثم القدرة عمى 

( الذكاء أنو القدرة عمى التصرف السميم في Sternيرى ) في حينالحل والقياس و النقض والتعديل، 
و القدرة الكمية لمفرد عمى العمل اليادف ( الذكاء بأنWechslerالمواقف الجديدة، في حين يعرف )

(. وظيرت في ىذا اإلطار نظريات 08: 5118والتفكير المنطقي والتفاعل الناجح مع البيئة )عامر،
(: نظرية 36-32: 5118ومدارس عديدة حاولت تفسير مفيوم الذكاء وماىيتو نذكر منيا )عامر، 

(Thurstone( التي ظيرت عام )والتي يطمق عمي0938 ) ًنظرية العوامل األولية، وىي تمثل  يا أيضا
( ويطمق عمييا أيضًا نظرية العوامل المتعددة Thorabikeونظرية ) اتجاه التحميل العاممي في أمريكا.

الذكاء بأنو مركب متالزم  تِ ر  س  ف  ف  ( لمذكاء ,0929Hebbا نظرية )أو الذكاء المحدد بشبكة عصبية. وأم  
( التي Cattell. وميزت نظرية )كّميا فطرية المتأصمة والصفات المتعممةوغير منفصل من  الصفات ال

ويعني القدرة عمى التفكير وحل  ،( بين نوعين من الذكاء، وىما الذكاء المرن0963ظيرت في عام )
المشكمة في أبعاد جديدة وال يرتبط بالثقافة. في حين أن الذكاء من منظور النظرية الثالثية 

(Sternbergيعتم )والذكاء اإلبتكاري ،(: الذكاء التحميمي5118جوانب أساسية )حسين،  ةد عمى ثالث ،
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وطبقت ، وتباعًا لنظريات الذكاء ودراساتو المعمقة ظير مفيوم الذكاء االستراتيجي والذكاء العممي.
االستراتيجي والتنبؤ ، في مجاالت إدارة األعمال لتنظيم موارد المنظمات اً واسع تطبيقاً مبادئو وممارساتو 

بمواجية منافسييا. كذلك ورسم سياسات و خطط المنظمة الفاعمة  نشاطاتيم،بتحركات المنافسين و 
وعمميات التطوير والتخطيط ، دور الذكاء بشكل مؤثر في دراسة التحالفات والشراكات االستراتيجية ظير

ف ،. وقد عر  Kousa) (2011,وغير ذلك من العمميات الميمة في منظمات األعمال ،االستراتيجي
(Pellisier& Kruger,2011:6)  و: امتالك لممعمومات الصحيحة والمالئمة أن  ب االستراتيجيالذكاء

لألشخاص الصحيحين، التي تسمح ليم باتخاذ القرارات التجارية المدروسة بشأن مستقبل مؤسساتيم، 
لتحقيق اليدف والمحافظة عمى فدون ىذه المعمومات سيكون من الصعب اتخاذ القرارات المناسبة 

معمومات استراتيجية  :والذكاء اإلستراتيجي بأن   Xu &Kay) , (2010:1فالريادة في السوق. كذلك يعرّ 
معتقداتيم  فيميمة مقدمة إلى كبار المديرين، حيث يتم تحميميا لتصبح ذات معنى، ويمكن أنو تؤثر 

 وااللتزامات واإلجراءات. 
الدولية لزيادة االىتمام  والبيئية المتسارعة والمتداخمة سواء المحمية منيا أقد دفعت المتغيرات و  

التنفيذية في تحديد التوجو االستراتيجي واتخاذ القرارات لعميا و دوره الداعم لإلدارات او  بالذكاء االستراتيجي
يرة( استخدام )الكبيرة، المتوسطة، والصغ وأحجاميا جميعيا المنظمات نواعالصحيحة. ومن األىمية أل 

 &Wanger)نيج الذكاء االستراتيجي وتوظيف أدواتو لمواجية المنافسة والمتغيرات المحمية والدولية 

Belle, 2006) ، . ويستثمر الذكاء االستراتيجي عمى مختمف مستويات إدارة المنظمة وأقساميا و
مع تحديد  ، ييا االستراتيجيخطواتيا التنفيذية واالستراتيجية. فالمنظمة بحاجة لتحديد رؤيتيا وتوج

والتنبؤ باستراتيجياتيم التنافسية )كالتميز بالتكمفة، التمايز، ، توجيات المنافسين وسياساتيم المستقبمية
فالذكاء االستراتيجي بعناصره المتعددة . األسواق ترقب المتغيرات السوقية وتطوير أو التركيز( مع

السياق الذي بالنظم والشراكة، يزود القادة بالرؤية االستراتيجية وتحديد  التفكيرو الرؤية، و الستشراف، كا
مكانية تجاوزالمنظمة و  ستعمل فيو  تواجو المنظمة واألزمات التي قد كالتالمش ا 

(Maccoby&Scudder,2011) .  تجنب المفاجآت  عمى االستراتيجيكما يساعد الذكاء
مغموط وتجنب االفتراضات ال، واتخاذ القرارات واإلجراءات استنادًا إلى التبصر والبصيرة ، االستراتيجية

 (.(Bernhaerdt, 2003البيئة التنافسية والمنافسين والمستيمكين والموردين والتكنولوجيا  فييا عن
 & Kousa ، 2011 (Coyn ، نذكر منيا وفقًا لعدد من األدبيات لمذكاء االستراتيجي مناىج متعددةو 

Bell، 2010) المنيج اإلبداعي الذي ينطوي عمى مجموعة من المقترحات من خالل اكتشاف  - 0:وىي
الذكاء االستراتيجي مع التركيز عمى التحميل التاريخي بشكل خاص باستخدام دورة الذكاء كإطار 

ِإْذ المنيج اإلرشادي:  -5. تنظيمي. ووفقًا لذلك المنيج فإن الذكاء االستراتيجي يعتمد عمى نمط اإلدارة
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ىذا المنيج، الذي يستند إلى البيانات التجريبية واليياكل الرسمية، أكثر استخدامًا في مجال الذكاء  يعد  
 .تيجيرااالست

ويتضمن بأنو إذا كان اليدف من االعتماد ، الذي يعتمد رؤية شمولية  :المنيج المتعدد الجوانب -3 
و مساعدة المنظمة عمى رسم رؤية شاممة لظاىرة معقدة، أو إذا كانت عمى عممية الذكاء االستراتيجي ى

ىذه القضايا، فإنو عمى المنظمة أال تعتمد عمى  فيالعممية ىي محاوالت لوضع استراتيجية فعالة لمتأثير 
 .استراتيجية  واحدة أو أسموب واحد

ي : أتكما ي  ،Tubke et al) ،  (2001:26إليياوىناك أربعة مبادئ لمذكاء اإلستراتيجي الفعال، أشار 
يقوم ىذا المبدأ عمى التحاور والمشاركة بين Principle of Participation: مبدأ المشاركة  -0

يعمل الذكاء اإلستراتيجي عمى  :Objectivity Principle ofمبدأ الموضوعية  -5األطراف المعنية. 
مبدأ الوساطة  -3. ومعالجتيا وماتالتشكيل الموضوعي لمختمف التصورات من خالل تحميل المعم

يسيل الذكاء اإلستراتيجي عممية التعمم : Principle of Mediation and Alignmentوالمواءمة 
 Principle of Decisionمبدأ دعم القرار  -2وجيات نظر مختمف األطراف.  فيالمتبادل 

Support تسيل من سياسة صناعة القرار وتدعم اتخاذه بطريقة  االستراتيجي: إن عممية الذكاء
 ناجحة.

 Medium Organizations and Competitive   المنظمات المتوسطة والقدرة التنافسية 2-2. 

Capabilities  
، واالجتماعي في  المنظمات االقتصادية بصفة عامة المحرك األساسي لمتنمية والتطور االقتصادي د  تع
الدور الحيوي واألساسي لممؤسسات الصغيرة  اً ومن بين ىذه المنظمات يظير جمي. جمييا دولال

فرة عمى أن المنظمات الصغيرة والمتوسطة ىي الغالبة في ااإلحصائيات المتو  والمتوسطة. وتدل  
تحدة الركيزة األساسية لالقتصاد في ىذه البمدان. ففي الواليات الم من ث م   د  ، وتعكّميا اقتصاديات  الدول

وفي أوربا  % 91من مجموع المؤسسات، وفي ألمانيا  %96األمريكية تمثل ىذه المؤسسات نسبة 
% من منشآت القطاع الخاصة ىي 92أنإلى ، تشير التقديرات خالل ىذه األزمة . وفي سورية% 9998

الدراسات أن القفزات  وتدل  % من القوى العاممة. 62حو نوتشغل  ،من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والتطورات االقتصادية والتكنولوجية الكبرى تتم في إطار الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحتى في 
المنظمات الكبرى تحدث ىذه التطورات في الوحدات والشركات الصغرى التابعة ليا. وليذه المؤسسات 

عمميات االختفاء والظيور نتيجة لعمميات ل مع أّنيا تتعرض دوماً قدرة عمى التطور والنمو واالستمرارية 
 اإلفالس والتكوين المالزمين ليا. 
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و  (Hallgren, et al.(2008 , وقد تناولت الدراسات تعريف اصطالح القدرة التنافسية 
(Kianto,2011)،  مستوى المنظمة، و الصناعة، و الدولي،   :كّميا ، عمى المستويات(5113، و)عدنان
القدرة التنافسية عمى مستوى المنظمة تعني بأن المنظمة تمتمك ميزة تنافسية إذا كانت واتفقت عمى أن 

تمتمك القدرة عمي خمق قيمة لعمالئيا قادرة عمي إشباع رغباتيم من خالل استراتيجية تنافسية فعالة، 
ق معدل وتحق ،مواجيتيم وزيادة حصتيا في السوق تؤكد اختالفيا وتميزىا عن منافسييا وُتم كنيا من

( القدرة التنافسية 5110:012ف السممي )يعرّ ربحية تضمن ليا البقاء والنمو واالستمرار في السوق. و 
عمى ما الميارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح لممنظمة إنتاج قيم ومنافع لمعمالء تزيد  بأنيا

سين من وجية نظر العمالء الذين يقدمو ليم المنافسون، ويؤكد تميزىا واختالفيا عن ىؤالء المناف
يحقق ليم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق عمى ما يقدمو ليم ِإْذ  تقبمون ىذا االختالف والتميز،ي

تطوير القدرة التنافسية الستدامتيا من قبل المنظمة ألسباب متعددة منيا  ويجبالمنافسون اآلخرون. 
يور التقنيات الحديثة وتغير تكاليف المدخالت تغير أنماط الحياة واختالف الحاجات، وظ

(Beltis,2010). 

 جريالتنافس ي ن  أل مؤشرات لقياس القدرة التنافسية تستند إلى األسس الجزئية Porter) ،5112) ووضع
 ف العوامل المحددة لمميزة التنافسية عمى نشاط معين بأربع مجموعات تتمثل في:بين الشركات، فقد صن  

والمساندة لذلك النشاط، والوضع  ،وضع الصناعات المرتبطةو ظروف الطمب، و ، اإلنتاجظروف عوامل 
كما بمكن . االستراتيجي والتنافسي لممؤسسة أو الشركة من حيث وجود البيئة المعززة لمقدرة التنافسية

الربحية ومعدالت نموىا  :(Kianto, 2008)أن تقاس تنافسية الشركة من خالل عدة مؤشرات أىميا 
استراتيجية اإلنتاجية الكمية لمعوامل والحصة من السوق، و و تكمفة الصنع، و ، ة من الزمنمدعبر 

الشركة، واتجاىيا لتمبية الطمب في السوق الخارجي من خالل التصدير أو عمميات التزويد الخارجي. 
( بأنيا 5102) ( و سيد5113بما يتفق مع الغزالي ) وألغراض ىذا البحث نتبنى مفيوم القدرة التنافسية

القدرة عمى إنتاج السمع والخدمات بالنوعية الجيدة، والسعر المناسب، وفي الوقت المناسب، وىذا يعني 
 تمبية حاجات المستيمكين بشكل أكثر كفاءة من المنظمات األخرى.

(: نسبية أي تتحقق 5113وىي )الغزالي،  ،ونذكر أن ىناك مجموعة من الخصائص لمقدرة التنافسية
بالمقارنة وليست مطمقة، وتحقق التفوق واألفضمية، وتنبع من داخل الشركة وتحقق قيمة ليا، وتتحقق 

مدة طويمة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرىا وتجديدىا. تبدو القدرة التنافسية في مظاىر خالل 
: تخفيض تكاليف اإلنتاج مع المحافظة عمى مستوى (5103متعددة ويمكن أن نذكر منيا )ادريس، 
العالقة الفعالة والديناميكية مع و المرونة والتحديث الدائمين، و جودة معين، الجودة العالية والمستمرة، 

سرعة االستجابة لرغبات العمالء وقصر الوقت المستغرق في دورات و ن وباقي أطراف المؤسسة، يالمورد
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،وتخفيض تكاليف اإلنتاج والتسويق مع المحافظة عمى  وير المنتجاتاإلنتاج، وفي مشروعات تط
  ميزة تنافسية ىائمة.الذي يعد  مستوى جودة السمع والخدمات 

 Empirical Study and Hypothesis الدراسة الميدانية و اختبار الفروض -ثالثاً 

Testing 

 خصائص عينة الدراسة1-3. 
المعاونين ورؤساء األقسام الذين يعممون في و المديرين فردًا من  (132)تكونت عينة الدراسة من 

ِاْستُْبِعد ِت  وذلك في القطاع الخاص في محافظتي دمشق وريفيا.، المنظمات الصناعية المتوسطة
ن ( يبيّ 2) ي رقمتوالجدول اآل، استبانة يمثمون وحدات التحميل 120)االستبانات غير الصالحة وتبقى )

 خصائص العينة.
 خصائص عينة الدراسة: (5) الجدول رقم -

 % النسبة العدد بيان الفئات 

العمر  سنة 58-52من    21 17.5 

سنة 35-58من   27 22.5 

سنة 36-35من   23 19.2 

سنة 21-36من   28 23.3 

سنة 21أكثر من   21 17.5 

 72.5 87 ذكر الجنس

 27.5 33 أنثى

 24.1 29 شيادة بكالوريا المستوى العممي

 59.2 71 شيادة جامعية

(دبموم، ماستر)دراسات عميا   17 14.2 

 2.5 3 دكتوراه

 35 42 رئيس دائرة المركز الوظيفي

 25 30 معاون مدير قسم

 17.5 21 مدير قسم

مدير النائب    17 14.2 

المنظمةمدير   10 8.3 

 100% 120  مجموع أفراد العينة
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 ِإذْ  ،عاماً  (36-40) الفئة التي تقع أعمارىا بين الفئة العمرية األكثر تكرارًا ىيأعاله أن  ح الجدوليوضّ 
ة، وعمومًا يبدو أن اإلداريين في المنظمات مدار البحث من مجموع أفراد العين (%23.3) بمغت النسبة

بمغ  ، فإن الغالبية ىم من الذكور وقدفيما يتعمق بالجنسىم من فئات عمرية شابة نسبيًا. 
أفراد  من (%59.2) لمستوى التعميمي فقد كانى الإبالنسبة  أم ا (%72.5). فردًا بنسب (87) دىمعد

دبموم، )دراسات عميا ال درجةمن حممة  (%14.2)اإلجازة الجامعية مع نسبة معقولة العينة من حممة 
فإن غالبية  الوظيفيلمركز با ا فيما يتعمقأم   .والباقي موزع عمى الدرجات العممية المختمفة  ،(ماستر

 .25%و  35%بنسبة  معاون مدير قسمو  رئيس دائرةأفراد العينة كانوا من الصف اإلداري الثاني: 

 الدراسة  لمتغيرات الوصفي التحميل  2-3. 
 مؤشر أىم ووصفب ( المؤشرات التحميمية الوصفية الميمة: الوسط الحسابي3)اآلتي رقم يعرض الجدول 

إلى . ونشير التشتت نزعة بمقاييس مؤشر أىم وىو أيضاً  ،المعياري نحرافواال  المركزية، بمقاييس النزعة
 في عينة البحث. الذكاء االستراتيجي وفقأ لمدى توافرىا إحصائياً  أبعادقمنا بترتيب  أن نا

 وفقاً ( : ترتيب عناصر الذكاء االستراتيجي 3لجدول رقم )ا -
 .المعيارينحراف واال  لوسط الحسابيامؤشرات ل

االنحراف  درجة التحقق النسبة المئوية
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 المتغيرات

 الدافعية 4.30 5235. عال 93 
 الرؤية المستقبمية 4.25 5632. عال  92
 االستشراف 3.89 4931. عال 89
 التفكير بمنطق النظم 3.76 6095. عال 87
 الشراكة 3.11 7403. مقبول 86
الذكاء االستراتيجي  3992 5154. عال 88

 )الكمي(
 القدرات التنافسية 3968 5348. عال -

وذلك وفق ؛ متوافرة بدرجة عالية لدى أفراد العينة االستراتيجي الذكاء أبعاد أن الجدول أعاله نيبيّ 
وبوسط حسابي  (93 %)تصدر عنصر الدافعية الترتيب بدرجة عالية بنسبة مئوية  :تيالتسمسل اآل

المديرين لمعاممين لتحقيق أىداف  من قبلوىذا يدلل عمى وجود تحفيز ودفع إيجابي ؛ (4.30)
وأىمية نسبية عالية  (4.25) وبوسط حسابي  ،الثانية المرتبة فيوظيرت الرؤية المستقبمية  منظماتيم.
 وجاء بالمرتبة توافر رؤية بعيدة المدى لدى المديرين في تمك المنظمات.ى لإمما يشير , (92 %)
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ا يدلل عمى قيام مم   (89%) وأىمية نسبية عالية  ,(3.89)بوسط حسابي االستشراف  الثالثة مؤشر
دارة التغييرات اعتمادًا عمى التنبؤ وصياغة السيناريوىات المالئمة  المديرين باستشراف المستقبل وا 

وأىمية  (3.76)وبوسط حسابي  ،الرابعةالتفكير بمنطق النظم في المرتبة وظير  لمواجية التغييرات.
وىذا يشير إلى توافر النظرة الشمولية لدى المديرين وقياميم بدمج  ،  (87 %)نسبية عالية أيضًا 

جاء عنصر و  يميا بشكميا الكمي المتفاعل لتحقيق األىداف المرسومة.مأجزاء وعناصر المنظمة وتح
 بأن هومن الواضح في الجدول أعال .(4.13)وبوسط حسابي  (76%)الشراكة أخيرًا بنسبة مقبولة 

ن ويبيّ  .لمبيانات مقبول اتساق عمى دليل وىذا،  1 من أقل كانتكّميا المعياري لعناصر الذكاء  فرانحاال 
 أقل المعياري فرانحواال  (4.13)حيث الوسط الحسابي أخيرًا الجدول أعاله مؤشر الذكاء بأبعاده مجتمعة 

لدى أفراد العينة  (88%)ن أيضًا توافره بدرجة عالية ، ويبيّ لمبيانات مقبول اتساق عمى دليل وىذا 1 من
دراكيم  مدار البحث. ن توافر أبعاد الذكاء االستراتيجي بدرجات عالية يشير إلى وعي المديرين وا  وا 

استراتيجية ودفع وضرورة التبصر نحو المستقبل، وتكوين رؤى ، ألىمية استشراف العوامل الخارجية
تيم. العاممين وتحفيزىم لتحقيق تمك الرؤى مع استثمار عالقاتيم إلقامة شراكات تخدم مصالح منظما

ىذه النتيجة متوقعة والسي ما أن معظم أفراد العينة من حممة الشيادات الجامعية والدراسات العميا فضاًل و 
 فإن المؤشرات اإلحصائية في الجدول أعاله تدل   وىكذا . إدارياً  عن خبراتيم وموقعيم الوظيفي المتقدم

يتوافر لدييم عناصر الذكاء االستراتيجي بنسب  في المنظمات المستيدفة أن المديرين إحصائيًا عمى
"تتوافر عناصر الذكاء االستراتيجي لدى مديري  و:نّ إوبذلك يمكن قبول الفرضية األولى القائمة  ،عالية

. كذلك يبّين الجدول أعاله أن المنظمات المستيدفة في ىذه الدراسة الشركات المتوسطة مدار البحث"
واالنحراف المعياري أقل (، 3968ابي )تتمتع بقدرات تنافسية عالية نسبيًا، ِإْذ كانت قيمة الوسط الحس

ويقدم ذلك دلياًل إحصائيًا عمى التساؤل الثاني في ىذه  .لمبيانات مقبول اتساق عمى دليل وىذا؛  1من
 الدراسة.

 القدرات التنافسية   في الذكاء االستراتيجي رأث فرضية اختبار3-3.
أواًل معنوية العالقة بين الذكاء االستراتيجي  اختبرتالختبار مدى صحة الفرضية الرئيسة الثانية 

 خط معادلة والقدرات التنافسية، ولكن قبل ذلك سيتم التأكد من عدم وجود ارتباط ذاتي داخمي في

  (D-W)مؤشر يكون أن يجب إذ ,Durbin-Watson Test (D-W)وذلك من خالل اختبار  االنحدار،
.  (Carrol, et al.,2002) البيانات تحميل عندكالت مش ستظيرف فإنو  5أكبر من  كان فإذا ،2 من  أقل
 يساوي  (D-W) معامل  ، ِإْذ ِإن  ارتباط ذاتي داخمي ةالحالية عدم وجود مشكم سةراقد ظير بالدو 

 نموذج مالئمة بدراسة التحميل إكمال ويمكن 2.أنو أقل من  مادام   وجد مشكمةت الومن ث م    ،09858
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 رقم تيالجدول اآل ويظير  Analysis of Variance.لالنحدار الذاتي  التباين تحميل طريق عن الدراسة

، إلنحدار العالقة بين الذكاء االستراتيجيي بمكوناتو الخمسة )المتغير المستقل( التباين تحميل نتائج (2)
 والقدرات التنافسية )المتغير التابع(.

 لمعالقة بين الذكاء االستراتيجيي( Analysls of Variances(: تحميل التباين لإلنحدار)2الجدول )

 والقدرات التنافسية.

 معامل
االرتباط 

(R) 

 معامل
التحديد 
   

مستوى 
 Fداللة 

 Fقيمة 
 المحسوبة

 متوسط 
 المربعات

 درجات 
 الحرية

 مجموع 
 المربعات

 النموذج

.446 .208 .000 8.265 3.634 
 

.288 

2 
 

128 
 

130 

7.156 
 

41.145 
 

48.301 

  االنحدار
1 

 
 

 الخطأ المتبقي

 المجموع

إحصائية.  ىذا يعني أن النموذج ذو أىمية ،F= 0) . (0.05>000الداللة مستوى أن أعاله الجدول نيبيّ 
المتغير التابع )القدرات  في التباين من 20.8%أنو  يعني ىذا،  0.208يساويR² التحديد  معامل أن كما

االستشراف، و الدافعية،  :إلى مكونات الذكاء االستراتيجي الخمسة، أي راجع في بالتغير مفسر التنافسية(
 نتائج( يعرض 2تي رقم )والجدول اآل الشراكة.و ، والدافعيةالرؤية المستقبمية، و  بمنطق النظم، التفكيرو 

 القدرات التنافسية عمى ،الذكاء االستراتيجي )بأبعاده مجتمعة( رأث المتعدد الختبار االنحدار تحميل
 لممنظمة.

( لتأثير أبعاد Multiple Regression Analysis(: تحميل االنحدار المتعدد )2الجدول رقم )    -
 القدرات التنافسية في  راتيجياالست الذكاء

 مستوى
 Tداللة 

 Tقيمة 

 المحسوبة
 النموذج المعامالت غير النمطية المعامالت النمطية

Model 
Beta  المعياريالخطأ  B 

 
.037 

 
.003 

 
1.624 

 
4.117 

 

 
 

.308 

 
.306 

 
.118 

 
.093 

 
.989 

  Constantثابت 

2 
 

 الذكاء االستراتيجي
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 الداللة مستوى ألن؛ لممنظمة القدرات التنافسية في اً إيجابي اً أثر  راتيجياالست ذكاءيظير الجدول أعاله أن لم
(T= 0.000 <0.03)   النمطية  المعامالت أن فضاًل عن"Beta" المتغير أثر نسبة عن تعبر التي 

 % 30.8أي   0.308القدرات التنافسية كانت  في راتيجياالست الذكاء تأثير أي التابع المتغير في  المستقل
"يوجد أثر ذو داللة معنوية  :وىذا يدلل عمى صحة الفرضية الرئيسة الثانية التي تقول، وىي قيمة معتبرة

وتتوافق ىذه النتيجة القدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة مدار البحث".  فيألبعاد الذكاء االستراتيجي 
 Hawes (2010)و( 2014وآخرون ) العابديو  (،5102مقراش )مع دراسات سابقة مثل 

لمعمومات اامتالكيا الذكاء االستراتيجي و تبني المنظمة أبعاد ِإْذ ِإن   Pellisier&Kruger (2011).و
الرؤية االستراتيجية من قبل مديرييا يسمح ليم باتخاذ القرارات مع وضوح الصحيحة والدافعية العالية 

المدروسة بشأن مستقبل منظماتيم، فدون ىذه األبعاد و المعمومات سيكون من الصعب اتخاذ القرارات 
 استدامتيا.السوق ودعم قدراتيا التنافسية و  عمى الريادة في المناسبة لتحقيق األىداف والمحافظة

بمنطق  التفكيرو االستشراف،  من: كل تأثير أي، الخمسة راتيجياالست الذكاء أبعاد تأثير كل بعد من ُدِرس  و 
وذلك  ؛ القدرات التنافسية في المنظمات مدار البحث في ة،راكوالش الدافعية،و   المستقبمية، الرؤيةو النظم، 

  ( .6تي رقم )وفق الجدول اآل

 ألثر عناصر( Multiple Regression Analysisالمتعدد ) االنحدار تحميل (6) رقم الجدول -

 .القدرات التنافسية فيالذكاء االستراتيجي  
 مستوى
 Tداللة 

 Tقيمة 
 المحسوبة

المعامالت 
 النمطية

 النموذج المعامالت غير النمطية
Model 

Beta  الخطأ
 المعياري

B 

.003 

 

.004 

 

.003 

 

.003 

.002 

.002 

2.907 

 

2.702 

 

2.132 

 

2.234 

2.46 

1.891 

 

 

.217 

 

.220 

  
.243 

 .246 

.123 

    .218 

 

.089 

 

.067 

 

.081 

.116 

.087 

 .744 

 

 .236  
 

 .168 

 

.205 

.135 

.163 

  Constantثابت 

 

 

3 

 

 

 االستشراف
 التفكير بمنطق النظم

 الرؤية المستقبمية

 الدافعية
 الشراكة
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   =T)  الداللة مستوى ألنالقدرات التنافسية  في اً يؤثر إيجابي االستشرافأن   يظير الجدول أعاله
في  االستشراف تأثير نسبة ر عنتعبّ  التي Betaالنمطية  المعامالت أن فضاًل عن  (0.05 >0.004
 تية:يمكن قبول الفرضية اآل من ث م  مرتفعة نسبيًا. و  قيمة وىي،  21.7% أي 2.17 كانت  القدرات التنافسية

:H2-1 يوجد أثر ذو داللة معنوية لالستشراف في القدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة". وتتوافق"
دارة التغييرات المحتممةِإْذ ِإن  النتيجة ىذه مع األدبيات السابقة،  ومحاولة التأثير لو  تبصر المستقبل وا 

وطبقًا الخدمات التنافسية. ز قدرتيا لتقديم السمع و يعز تدور فاعل في تدعيم موقف المنظمة و 
صياغة المبادئ  عمى، فإن االستشراف يساعد Rohrbeck، (Bootz,2012))  (2010,لـدراستي

إن تمك العمميات يمكن أن لتنفيذ التغيرات التي يمكن أن تسبق التوجيات االستراتيجية لممنظمة. وبذلك ف
معرفة احتياجات العمالء الحاليين والمستقبميين وخمق حاجات جديدة، مع السعي لمبقاء  عمىتساعد 

 في يجابيإتأثير  لمتفكير بمنطق النظموظير . وتحقيق التميز االستراتيجي، واالستمرار في السوق

 Beta النمطية  المعامالت أنفضاًل عن   (T= 0.003< 0.05)  الداللة مستوى ألن ؛القدرات التنافسية
 قيمة وىي 22%أي  0.220 كانتالقدرات التنافسية النظم عمى  بمنطق التفكير أثر نسبة عن رتعبّ  التي

"يوجد أثر ذو داللة معنوية لمتفكير بمنطق H2-2: تية:يمكن قبول الفرضية اآل من ث م  و . مرتفعة نسبياً 
 Ababneh, et ) وتتوافق ىذه النتيجة مع رؤية  لممنظمات  المتوسطة".النظم في القدرات التنافسية 

al.,2010)،  وتكوين رؤية شمولية لمعناصر الخارجيةودمجيا، توليف العناصر الداخمية  ِإن  من حيث، 
دارة تفاعميا مع بعضيا يساعد بشكل مؤكد   ،خدمة أىداف النظام الكمي في المنظمة عمىومتابعة وا 

 ,Bronn and Bronn)ودراسة  (2015)ويدعم توجييا المستقبمي. وتتوافق أيضًا مع دراسة مقراش 

االستراتيجي الذي يؤدي بدوره وفقًا  التوجوفي   اً إيجابي اً أثر  النظم بمنطق لمتفكير أن االتي بينت،  (2011
 عمىاىتمام المنظمة بالتوجو نحو التعمم المستمر الذي يساعد  إلى زيادة (Mathews, 2007) لـ 

في جميعيم تحديد التوجيات المستقبمية والتنبؤ بحاجات العمالء والتواصل االستراتيجي مع األطراف 
 =T) الداللة مستوى ألنالقدرات التنافسية في  إيجابي رتأثي المستقبمية لمرؤيةكذلك نظام تنافسي مفتوح. 

في المستقبمية  الرؤية أثيرت نسبة عن تعبر التي Beta النمطية  المعامالت أن فضاًل عن  (0.05 >0.003
وىكذا يمكن قبول الفرضية  .عالية نسبياً  قيمة وىي،  24.3% أي،  0.243 كانت العمالء نحو التوجو

في القدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة".  المستقبمية يوجد أثر ذو داللة معنوية لمرؤيةH2-3: "تية:اآل
ويبرز دور الرؤية لمقادة  ،رؤية التطورات والتنبؤ بيا قبل حدوثيا عمىإن الرؤية المستقبمية تساعد 

في القيادة االستراتيجية. وتساعد كذلك الرؤية  ميماً  اً السمات الضرورية ومحور  ىحدإالناجحين كونو 
دارة مفاتيح النجاح، ورأس المال الفكري ،إدارة العمل المعرفي مجابية تحديات عمىالمستقبمية  ، وا 

في رسم توجيات  يم إسيامًا فعاالً وذلك يس. (Kallis,et al., 2009)وتحقيق التغيير االستراتيجي 
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ويدعم قدرتيا عمى احتالل موقع تنافسي متقدم بما يعزز قدراتيا التنافسية. ، المنظمة االستراتيجية
 =T) الداللة مستوى ألنالقدرات التنافسية   تأثيرًا إيجابيًا فيوبحسب نتائج الجدول أعاله تؤثر الدافعية 

عمى الدافعية  تأثير نسبة عن تعبر التي Beta النمطية  المعامالت أن  فضاًل عن  (0.05 >0.002
وىذا يمكن من قبول الفرضية  .عالية نسبياً  قيمة وىي،  24.6 % أي 2.46 كانتالقدرات التنافسية  

القدرات التنافسية لممنظمات  عمىيوجد أثر ذو داللة معنوية لمدافعية H2-4: " : ةتيالفرعية اآل
( أن القائد الذكي 5101العبدلي، ( و )5101وتؤكد الدراسات السابقة مثل )صالح وآخرون،المتوسطة". 

بما يتوافق مع توجيات المنظمة استراتيجيًا، يعمل بشكل مميز عمى تحريض حاجات العاممين وتحفيزىم 
لتحقيق قيادة متميزة.   -ما الدافعيةالسي   -ين االستراتيجي والشعوريءمع ضرورة تمتع القائد بالذكا

أن القائد الذكي ىو من يستخدم الوسائل المختمفة لتحفيز العاممين لتنفيذ  (Maccoby, 2004)ويؤكد 
 وتوجيييم نحو ىدف معين لتعزيز األىداف االستراتيجية لممنظمة. ،التصورات التي وضعياالتوجيات 
 =T) الداللة مستوى ألنالقدرات التنافسية  في إيجابياً تأثيرًا كة راأن لمشن الجدول أعاله وأخيرًا يبيّ 

القدرات كة عمى راالش نسبة تأثير عن تعبر التيBeta النمطية  المعامالت أنفضاًل عن   (0.05 >0.002
 "تية: وىكذا يمكن قبول الفرضية اآل. مقبولة نسبياً  قيمة وىي،  12.3%أي  0.123 كانتالتنافسية 

:H2-5."ال شك أن إقامة  يوجد أثر ذو داللة معنوية لمشراكة في القدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة
وخمق قيمة  ،اآلليات الميمة لتدعيم الموقف التنافسي لممنظمة ي إحدىالتحالفات االستراتيجية ى

أن بناء شراكة يمكن أن يؤدي إلى تغيير  (Cui et al, 2004)  إضافية في مجاالت عديدة. ويؤكد
 (et al.,2005,اإلستراتيجية العامة لممنظمة والمنافسة في األسواق. وذلك يتفق أيضًا مع دراسة

,(Wong  التي ترى أن الشراكة تسيل الحصول عمى معمومات إستراتيجية، وىذا يؤدي إلى تقميص
المنظمات المعاصرة تسعى جاىدة لبناء عالقات عمل فعالة تسمح ليا بخمق تآزر أن و ، التكمفة والجيد

 يولة.تعزيز قدراتيا عمى تحسين جودة المنتج واإلبداع والوصول إلى األسواق بسو  بينيا وبين شركائيا،

 الديمغرافية المتغيرات إلى تعزى التي المتغيرات في الفروق اختبار. 3-2 

 الختبار الفرضية الرئيسة الثالثة الخاصة بتأثير المتغيرات الديمغرافية في ممارسة أبعاد الذكاء

العمر، : إلى تعزى التي  اإلحصائية الداللة ذات الفروقُدِرس ِت ، في المنظمات مدار البحث  االستراتيجي
األحادي  التباين تحميل نتائج (7) رقم ح الجدولويوضّ  .والمركز الوظيفي المستوى التعميمي،و الجنس، و 

One Way ANOVA  ّيالتأثير المتغيرات الديمغرافية في أبعاد الذكاء االستراتيجي كم. 
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أبعاد الذكاء االستراتيجي لتأثير المتغيرات الديمغرافية في  ANOVA  ( تحميِل التباين 7الجدول رقم )  -
 .ككل

مستوى 
 الداللة

مجموع  درجة الحرية مربع الوسط Fقيمة 
 المتغيرات

 المتغير مصدر التباين

.133 1.235 .332 
.274 

3 
127 
130 

.326 
21.234 
21.550 

بين 
 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

 العمر

.212 1.681 .234 
.164 

2 
128 
.130 

.232 
21.663 
22.895 

بين 
 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

 الجنس

.046 1.244 .212 
.142 

 

2 
128 
130 

.234 
22.363 
22،597 

بين 
 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

المستوى 
 التعميمي

.032 2.342 .267 
.137 

3 
127 
130 

.467 
16.394 
16.861 

بين 
 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

 المركز الوظيفي

 0.133 الداللة اإلحصائية لكل من المتغيرات الديمغرافية: )العمر: مستوى الجدول أعاله أن من نالحظ

 الذكاء أبعاد في إحصائية داللة ذات ، وذلك يدل عمى عدم وجود فروق0.05(، أكبر من 0.212والجنس:

 ير الجدول أن مستوىفي حين أظ ،المتغيرات الديمغرافية السابق ذكرىا إلى مجتمعة تعزى االستراتيجي

والمركز  ،0.046)المستوى التعميمي: ية:تالدالالت اإلحصائية لكل من المتغيرات الديمغرافية اآل
مجتمعة  االستراتيجي الذكاء أبعاد في إحصائية داللة ذات وىذا يدل عمى وجود فروق(، :0.032الوظيفي

تية: المستوى التعميمي والمركز الوظيفي. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن المتغيرات الديمغرافية اآل إلى تعزى
لدى  اً تكون أكثر توافر قد أبعاد الذكاء االستراتيجي كالرؤية المستقبمية والدافعية والتفكير بمنطق النظم 

 ِإذْ مى العاممين األكثر تعممًا والحاصمين عمى شيادات أعمى. كذلك عند العاممين في المراتب اإلدارية األع
ن الرؤية المستقبمية ويفكروا بطريقة أكثر شمولية وبطريقة تفاعمية، كذلك ويفترض أن يمتمك اإلداري
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ي نتيجة أتفادة من الحمفاء والشركاء. ونمخص فيما يفإن رؤيتيم لمعالم الخارجي تختمف ويسعون لإل
 الفرضيات الفرعية الخاصة بالمتغيرات الديمغرافية:

:H3-1  ذات داللة إحصائية لممارسة أبعاد الذكاء االستراتيجي باختالف العمر في توجد فروق
  المنظمات المتوسطة مدار البحث".، وىي مرفوضة.

:H3-2  توجد فروق ذات داللة إحصائية لممارسة أبعاد الذكاء االستراتيجي باختالف الجنس في
 المنظمات المتوسطة مدار البحث"، وىي مرفوضة.

 :H3-3 ذات داللة إحصائية لممارسة أبعاد الذكاء االستراتيجي باختالف المستوى التعميمي توجد فروق
 في المنظمات المتوسطة مدار البحث"، وىي مقبولة.

:H3-4  توجد فروق ذات داللة إحصائية لممارسة أبعاد الذكاء االستراتيجي باختالف المركز الوظيفي
 .في المنظمات المتوسطة مدار البحث"، وىي مقبولة

 Study Results and Suggestions ات الدراسةمقترحالنتائج و رابعًا. 

نتائج التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات توصمت الدراسة الحالية إلى مجموعة من ى لإاستنادًا 
 وفق اآلتي: ،النتائج

يتعمق ا فيما اإلداريين في المنظمات مدار البحث ىم من فئات عمرية شابة نسبيًا. أمّ  ن  إِ  .0
منيم كانوا من حممة اإلجازة الجامعية  كبرىبالجنس، فإن الغالبية ىم من الذكور. كذلك فإن النسبة ال

 الدراسات العميا.  درجة مع نسبة جيدة من حممة

ويشير ذلك  ،تتوافر أبعاد الذكاء االستراتيجي بنسب عالية لدى المديرين في المنظمات المدروسة .5
دراكيم إلى وعي  المديرين وتبصر المستقبل في ، ألىمية استشراف عوامل البيئتين الداخمية والخارجية وا 

وتحفيز العاممين لتحقيق تمك الرؤى مع استثمار عالقاتيم إلقامة شراكات  ،ىذه الظروف االستثنائية
ادات ما أن معظم أفراد العينة ىم من حممة الشيسي  والتخدم مصالح منظماتيم. وىذه النتيجة متوقعة 

 خبراتيم وموقعيم الوظيفي المتقدم تنظيميًا. فضاًل عنالجامعية والدراسات العميا 

 تتمتع المنظمات مدار البحث بقدرات تنافسية عالية نسبيًا. .3

ة لنموذج العالقة بين الذكاء االستراتيجي بأبعاده الخمسة وبين القدرات التناقسية لو دال  ن أنتبيّ  .2
 في بالتغير مفسر  المتغير التابع )القدرات التنافسية( في التباين من 20.8%أن ِإْذ تبّين إحصائية،  وأىمية

 مكونات الذكاء االستراتيجي.
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القدرات التنافسية لممنظمات المتوسطة  فييوجد أثر ذو داللة معنوية ألبعاد الذكاء االستراتيجي  .2
القدرات التنافسية:  في بنسب مختمفة إيجابيا أثراً  راتيجيستاال ذكاءأن ألبعاد المدار البحث. وظير 

 والشراكة. الدافعية،و ، المستقبمية الرؤيةو التفكير بمنطق النظم، و  االستشراف،

 المتغيرين إلى االستراتيجي مجتمعة تعزى الذكاء أبعاد في إحصائية داللة ذات عدم وجود فروق .6
 إلى تعزى إحصائية داللة ذات فروقوجود في حين أظيرت الدراسة  ،الجنسو العمر الديمغرافيين: 

  المركز الوظيفي.المستوى التعميمي و 
في ضوء النتائج الميدانية تقدم الدراسة الحالية مجموعة مقترحات يمكن لممنظمات األخذ بيا لتطوير 

دارة مستقبميا بطر   ق إدارية ذكية، وذلك وفق اآلتي:ائأعماليا وا 
ممارساتو لدى العاممين في المنظمات  عميقاالستراتيجي وتالعمل الجاد عمى نشر أبعاد الذكاء  .0

وتحديد التوجيات  ،بما يسيم في تكوين الرؤى االستراتيجيةمن خالل دورات تدريبية، السورية 
 العالقات مع الشركاء والحمفاء.واستثمار   ،والتفكير بطريقة شمولية ، المستقبمية

من الموارد النادرة التي يصعب  د  مميزة التي تعضرورة استقطاب المنظمات لمموارد البشرية ال .5
كسابيا أبعاد الذكاء االستراتيجي  ،استبداليا أو تقميدىا، والعمل عمى تأىيميا تنظيميًا وتقنيًا وتحفيزىا وا 

تجعميا و  وجعل تمك األبعاد ثقافة أساسية تترجم ألفعال وممارسات تدعم الموقف التنافسي لممنظمة
 منظمة رائدة.

تطوير منظومة معموماتية تدار وفقًا لمفاىيم الذكاء االستراتيجي التي تتبصر المستقبل استنادًا  .3
 ،معمومات متكاممة ووفقًا لرؤية شمولية بما يعزز القدرات الداخمية ويدعم الموقع التنافسي لممنظمةى لإ

 ويجعميا من المنظمات الرشيقة والمرنة في أسواقيا المستيدفة.
داريييا التعمم المستمر من قبل قادة المنظماتضرورة  .2 من خالل دورات سنوية، والتعاون مع  وا 

والتنبؤ ، مواجية التطورات السوقيةو لتعزيز معارفيم الجيات المعنية )مثال: غرف الصناعة والتجارة( 
دم وخاصة في ظروف ع ،يجعل ىؤالء اإلداريين قادرين عمى اتخاذ القرارات بجودة عاليةبحيث بيا 

فييا مفاىيم  عّمقق إبداعية تائالتأكد التي تعيش فييا معظم المنظمات السورية، وأن يكون ذلك بطر 
 وأبعاد الذكاء االستراتيجي.

ق ذكية مع اقتناص الفرص لبناء ائالتأكيد عمى إقامة شبكة عالقات تستثمر فييا المعمومات بطر  .2
 ، تحالفات استراتيجية تستثمر فييا نقاط القوة شراكات استراتيجية خاصة في ظروف استثنائية قد تتطمب

 التنافسية لكل حميف مشارك. يزاتوتدعم الم
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استخدام البرامج الحاسوبية لمساعدة المديرين في محاكاة الوضع الحالي والمستقبمي الذي يتسم  .6
ونذكر عمى ، ةوتأىيميم الستثمار أبعاد الذكاء االستراتيجي بطريقة تقني ، بمؤشرات عالية من عدم التأكد

 سبيل المثال: 

Expert Systems ، Executive Support Systems ،  Group Decision-Support Systems 

تطعيم الخبرات الداخمية بخبرات خارجية واالستعانة باستشاريين مختصين لتأكيد عمميات التعمم  .8
 االستراتيجي.فادة من النظم الذكية بإدارات تعتمد نظم الذكاء المستدام واإل

 نقترح اآلتي:فأما عمى المستوى الكمي، 
تبني ثقافة الذكاء االستراتيجي ونشرىا من قبل الجيات ذات الصمة مثل وزارتي التنمية اإلدارية  .0

غرف الصناعة  ؤديمؤسسات الدولة اإلدارية واالقتصادية. ويمكن أن تفضاًل عن والتعميم العالي 
في نشر ممارسات الذكاء االستراتيجي ونظم اإلدارة الحديثة في منظمات  دورًا جيداً  اوالتجارة ومثيالتي
 الدعم.  ىلإالصغيرة والمتوسطة التي تحتاج  السي ماالقطاع الخاص و 

وتضمينيا نظم  ، وكمية االقتصاد بشكل خاص ،تطوير مناىج كميات وزارة التعميم العالي بشكل عام .5
 سوق العمل.متطمبات بوربطيا ، الذكاء االستراتيجي

  Suggestions for Future Researches . مقترحات لدراسات الحقةخامساً 

يمكن اقتراح مجموعة من المحاور ’ يا الدراسة الميدانيةيلالتي توصمت إ اإلحصائية لنتائجإلى ااستنادًا 
 لتكون موضوعات لدراسات مستقبمية، وىي:

أنواع أخرى من بويمكن لدراسات الحقة ربطو  ،فقط. اختصت الدراسة الحالية بالذكاء االستراتيجي 0
ق ائالذكاءات في نموذج موسع مثل: الذكاء العاطفي والذكاء التنافسي. ويمكن ربطو أيضًا مع طر 

 ، واختبارىا في منظمات القطاع العام.التفكير االستراتيجي والقيادة االستراتيجية
الصناعية المتوسطة، ويمكن لدراسات الحقة  الدراسة الميدانية في بعض المنظمات ُأْجِري تِ . 5

تسميط الضوء عمى المنظمات الصغيرة من حيث الحجم أو عمى منظمات تعمل في مجاالت أخرى 
 .)خدمية مثاُل(

ة قصيرة نسبيًا، في مدالمعمومات خالل  ُجِمع تِ و ، الطريقة الكمية في ىذه الدراسة ِاْسُتْخِدم تِ . 3
مع إجراء مقابالت معمقة  -دراسة حالة  -حين يمكن لدراسات الحقة أن تستخدم الطريقة النوعية

زمنية طويمة )اعتماد أسموب  مدداً مع أفراد العينة. ويمكن أيضًا أن تشمل الدراسات الالحقة 
 السالسل الزمنية( لدراسة تمك الحالة. 

ن عناصر وم بالمقارنة بين منظمات يتبنى فييا القادة والمدير . يمكن لدراسات الحقة أن تقو 2
 الذكاء االستراتيجي مع منظمات أخرى تدار بطريقة تقميدية.
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 جامعة كميات من مجالس عدد وأعضاء رؤساء من عينة آلراء تحميمية اختبارية دراسة االستراتيجي: النجاح

 العراق بغداد، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كمية دكتوراه، أطروحة بغداد،

عمى اإلبداع التنظيمي دراسة تطبيقية  االستراتيجي(، أثر الذكاء 5102عمران، نضال عبد اليادي، ) -
مجمة جامعة بابل لمعموم المصرفية والتطبيقية، العدد الثالث، المجمد  في شركة أسيا سيل لالتصاالت،

 العراق. (، جامعة الفرات األوسط التقنية،53(
 ، دار غريب لمنشر والطباعة، القاىرة.االستراتيجية(، إدارة الموارد البشرية 5110عمي السممي، ) -

ية اتخاذ القرارات دراسة تطبيقية عمى عمى عمم االستراتيجي(، أثر الذكاء 5100قاسم، سعاد حرب، )- 
 في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألنروا، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين. يرينالمدر 

دراسة حالة  :(، أثر اإلدارة بالذكاءات عمى التوجو االستراتيجي لممؤسسة5102مقراش، فوزية، )-  
 .بسكرة، الجزائر خيضر، محمد جامعةشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

 (، دمشق، الجميورية العربية السورية.5102وزارة الصناعة، مديرية التخطيط، تقارير ) -
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