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 الذكاء االستـراتيجـي كمدخل للتحول إلى املنظمة الرقمية  
شركة »فيوجن« لخدمات اإلنتـرنت وأنظمة االتصاالت... أنموذًجا
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امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى تطبيــق شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت فــي مدينــة 
غــزة بفلسطيـــن ملفهــوم الــذكاء االستـــراتيجي، وتحديــد مســتوى تحقيــق الشــركة لخصائــص املنظمــة الرقميــة، والتعــرف علــى 
أثـــر الذكاء االستـراتيجـــي في تحول الشركة إلى منظمة رقمية، وتحديد مدى االختالفات في استجابات املبحوثيـــن فيما يتعلق 
بآرائهــم حــول الــذكاء االستـــراتيجي، وأثـــره فــي تحــول الشــركة إلــى منظمــة رقميــة، وأن هــذه االختالفــات تعــزى إلــى املتغيـــرات 
فــي الشــركة والبالــغ  ن مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليـــن  الشــخصية )العمــر، ســنوات الخدمــة، املؤهــل العلمــي(. وتكــوَّ
عددهــم )40( موظًفــا وموظفــة. وقــد تــم اختيــار عينــة الدراســة باســتخدام أســلوب املســح الشــامل. وقــد صممــت اســتبانة 
التحليلــي. وتمــت االســتعانة  تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي  للمقابلــة الشــخصية، وقــد  البيانــات، إضافــة  خصصــت لجمــع 
ببـــرنامج SPSS لتحليل البيانات. وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق الشركة ملفهوم الذكاء االستـراتيجـــي كان بمستوى 
جيد، حيث كان الوزن النسبـي للمعاييـر )االستشراف، التفكيـر املنظم، الرؤية املستقبلية، التحفيـز، إدارة املعرفة( كالتالي: 
)70.30%، 71.00%، 69.70%، 68.40%، 67.30%(، وكان مستوى تحقيق الشركة لخصائص املنظمة الرقمية %71.52.

يوجــد أثـــر لـــ )االستشــراف، والتفكيـــر املنظــم( فــي تحــول الشــركة إلــى منظمــة رقميــة، بينمــا  أظهــرت النتائــج أنــه ال يوجــد 
بآرائهــم  يتعلــق  فيمــا  املبحوثيـــن  اســتجابات  فــي  فــروق  املعرفــة(، وعــدم وجــود  التحفيـــز، وإدارة  املســتقبلية،  )الرؤيــة  لـــ  أثـــر 
حــول الــذكاء االستـراتيجـــي وأثـــره فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة تعــزى 

للمتغيـــرات )العمــر، ســنوات الخدمــة، املؤهــل العلمــي(.

الكلمات املفتاحية: الذكاء االستـراتيجي، املنظمة الرقمية، إدارة املعرفة.

املقدمة

تعــد القيــادة فــي منظمــات األعمــال املحـــرك الرئيــس لعملهــا ملــا لدورهــا مــن أهميــة فــي ضمــان اســتمرارية عمــل املنظمــة 
ومواجهة التحديات البيئية من خالل وظائفها اإلدارية املتمثلة بالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة. إذ إن التحديات التـي 
تواجــه منظمــات األعمــال فــي القــرن الحــادي والعشريـــن- مــن عامليــة االقتصــاد، وتحـريـــر األســواق، وثــورة املعلومــات، ومــا يتبعهــا 
مــن التغيـــرات املتســارعة، وشــدة املنافســة- تحتــم علــى هــذه املنظمــات االســتجابة لهــا بـــرؤية واضـــحة تمكنهــا مــن استشــراف 
املســتقبل، وتجبـــرها علــى التحــول مــن األســاليب اإلداريــة التقليديــة إلــى تبنــي أســاليب واستـــراتيجيات حديثــة تمكنهــا مــن مواكبــة 

.)Tari, 2005( التطــورات املســتمرة، وتـــرتقي بهــا إلــى مســتوى املنافســة العامليــة

 *  تم استالم البحث في يوليو 2017، وقبل للنشر في ينايـر 2018، وتم نشره في مارس 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.76539 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2020، ص ص 35- 52، 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى تطبيــق شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت فــي مدينــة غــزة 
بفلسطيـــن ملفهــوم الــذكاء االستـــراتيجي، وتحديــد مســتوى تحقيــق الشــركة لخصائــص املنظمــة الرقميــة، والتعــرف علــى أثـــر الــذكاء 
االستـراتيجـــي فــي تحــول الشــركة إلــى منظمــة رقميــة، وتحديــد مــدى االختالفــات فــي اســتجابات املبحوثيـــن فيمــا يتعلــق بآرائهــم حــول 
الــذكاء االستـــراتيجي، وأثـــره فــي تحــول الشــركة إلــى منظمــة رقميــة، وأن هــذه االختالفــات تعــزى إلــى املتغيـــرات الشــخصية )العمــر، 
ســنوات الخدمــة، املؤهــل العلمــي(، وأظهــرت النتائــج أنــه ال يوجــد أثـــر لـــ )الرؤيــة املســتقبلية، التحفيـــز، وإدارة املعرفــة(، وعــدم وجــود 
فــروق فــي اســتجابات املبحوثيـــن فيمــا يتعلــق بآرائهــم حــول الــذكاء االستـراتيجـــي وأثـــره فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت 

وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة تعــزى للمتغيـــرات )العمــر، ســنوات الخدمــة، املؤهــل العلمــي(.
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القــرارات حــول  اتخــاذ  الــذكاء االستـراتيجـــي املعلومــات املناســبة لألشــخاص املناسبيـــن؛ ليكونــوا قادريـــن علــى  ويوفــر 
مســتقبل املنظمــة، ويـــزود املنظمــات باملعلومــات التـــي تحتاجهــا حــول بيئــة العمــل حتـــى تكــون قــادرة علــى توقــع التغييـــرات، 
وتصميم االستـراتيجيات املناسبة للتحول ملنظمة رقمية تسخـر كل إمكاناتها التكنولوجية لتحقيق التميـز والتنافسية. ويبيـن 
العبــادي )2012( أن مفهــوم املنظمــات الرقميــة ظهــر كاســتجابة للزيــادة فــي االضطرابــات التـــي تعتـــري البيئــة، فاملنظمــة الرقميــة 
تتضمــن عمليــات مســح وتكيــف مســتمرة مــع البيئــة أكثـــر مــن املســح الــذي يتــم مــن خــالل التخطيــط واملراجعــة الســنوية، كمــا 
تعتبـــر عمليــة مســتمرة تتضمــن جهــود القمــم االستـــراتيجية فــي املنظمــات الهادفــة إلــى إحــداث مواءمــة ناجحــة بيـــن املنظمــة 

ــر املزايــا التنافســية فــي االعتمــاد علــى مبــادئ وخصائــص املنظمــات الرقميــة. والبيئــة، مــن خــالل تطويـ

مشكلة البحث

تعتبـــر شــركة »فيوجــن« مــن الشــركات التكنولوجيــة الحديثــة فــي مجــال عملهــا فــي قطــاع غــزة بفلسطيـــن، ومــن أبـــرز 
أهدافهــا تحسيـــن أداء الشــركة، وضمــان اســتمراريتها، وتخطيــط وتنظيــم ورقابــة العمــل فيهــا؛ للوصــول لألهــداف والنتائــج 
املنشودة )املوقع اإللكتـــروني لشركة فيوجن ps.fusion.www//:http(. ولكونها تعيش ببيئة غيـــر مستقرة تواجهها تحديات 
عديــدة، كان ال بــد لقيادتهــا التـــي تتمتــع بمهــارات الــذكاء االستـراتيجـــي لتحقــق رؤيتهــا وأهدافهــا. لــذا جــاءت هــذه الدراســة إللقــاء 
الضــوء علــى أثـــر الــذكاء االستـراتيجـــي فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة، 
واقتـراح ما من شأنه االرتقاء بمستوى الذكاء االستـراتيجـي فيها. ولكل ما سبق وغيـره يبـرز التساؤل الرئيس ملشكلة الدراسة:

ما أثـر الذكاء االستـراتيجـي في تحول شركة »فيوجن« لخدمات اإلنتـرنت وأنظمة االتصاالت بغزة إلى منظمة رقمية؟

وتتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

ما مستوى تطبيق الشركة ألبعاد الذكاء االستـراتيجي؟1- 

ما مستوى تحقيق الشركة لخصائص املنظمة الرقمية؟2- 

ما أثـر الذكاء االستـراتيجـي في تحول شركة »فيوجن« لخدمات اإلنتـرنت وأنظمة االتصاالت إلى منظمة رقمية؟3- 

مــا مــدى االختــالف فــي اســتجابات املبحوثيـــن فيمــا يتعلــق بآرائهــم حــول الــذكاء االستـراتيجـــي ودوره فــي تحــول شــركة 4- 
)العمــر،  الشــخصية  املتغيـــرات  إلــى  تعــزى  رقميــة  منظمــة  إلــى  االتصــاالت  وأنظمــة  اإلنتـــرنت  لخدمــات  »فيوجــن« 

ســنوات الخدمــة، املؤهــل العلمــي(.

أهمية الدراسة

تســاهم نتائــج الدراســة فــي لفــت انتبــاه اإلدارة العليــا فــي شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى 1- 
االســتخدام األمثــل ألبعــاد الــذكاء االستـراتيجـــي لالســتفادة منهــا فــي رفــع مســتوى أداء العمــل فيهــا.

إعادة توجيه أنظار القيادات االستـراتيجية في الشركات نحو أثـر استخدام الذكاء االستـراتيجـي في تحقيق املنظمات 2- 
ألهدافهــا االستـــراتيجية ومواجهــة املشــكالت العصريــة املتمثلــة فــي: املنافســة، والعوملــة، والصراعــات التنظيميــة، 
وتوجيــه استـــراتيجياتها نحــو تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل االلتـــزام بالتفــوق، وتقديــم سلســلة متكاملــة مــن خدمــات 

منافســة، بمــا يتــالءم ومتطلبــات ســوق العمــل املحلــي والعالمــي.

أهداف الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة والدراسات السابقة، فإن الدراسة تسعى لتحقيق األهداف التالية:

التعرف على مستوى تطبيق الشركة ألبعاد الذكاء االستـراتيجي.1- 

تحديد مستوى تحقيق الشركة لخصائص املنظمة الرقمية.2- 

التعرف على أثـر الذكاء االستـراتيجـي في تحول شركة »فيوجن« لخدمات اإلنتـرنت وأنظمة االتصاالت إلى منظمة رقمية.3- 

تحديــد مــدى االختــالف فــي اســتجابات املبحوثيـــن حــول الــذكاء االستـراتيجـــي وأثـــره فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات 4- 
اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة تعــزى إلــى املتغيـــرات الشــخصية )العمــر، ســنوات الخدمــة، املؤهــل العلمــي(.
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فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة األولى

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α≥0.05( ألبعــاد الــذكاء االستـراتيجـــي )االستشــراف، التفكيـــر 
املنظــم، الرؤيــة املســتقبلية، التحفيـــز، إدارة املعرفــة( فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى 

منظمــة رقميــة.

الفرضية الرئيسة الثانية

ال توجــد فــروق فــي اســتجابات املبحوثيـــن فيمــا يتعلــق بآرائهــم حــول الــذكاء االستـراتيجـــي وأثـــره فــي تحــول شــركة »فيوجــن« 
لخدمات اإلنتـــرنت وأنظمة االتصاالت إلى منظمة رقمية تعزى إلى املتغيـــرات الشخصية )العمر، سنوات الخدمة، املؤهل العلمي(.

مصطلحات الدراسة

الذكاء االستـراتيجي: أ- 

الــذكاء الــذي يتمتــع بــه قــادة املنظمــات بجميــع عناصــره، ويمكنهــم مــن االســتفادة مــن املعلومــات املتوافــرة التخــاذ القــرارات 
الصائبة، وصياغة الخطط والسياســات واالستـــراتيجيات واالســتعداد ملواجهة األزمات قبل وقوعها. )قاســم، 2011(.

وُيعرف إجـــرائًيا على أنه: القدرة على التصور، والتشــخيص، وتصميم االستـــراتيجيات بأســلوب متطور وقادر على اســتيعاب 
جمیع العوامل املؤثـــرة على مستقبل املنظمة، وتحديد الخيار االستـراتيجـــي األمثل ملواجهة تغييـــرات البيئة الحالية واملستقبلية.

املنظمة الرقمية: ب- 

هــي املنظمــة التـــي تعتمــد منهجيــة جديــدة تقــوم علــى االســتيعاب الشــامل, واالســتخدام الواعــي , واالســتثمار اإليجابـــي 
لتقنيــات املعلومــات واالتصــاالت الحديثــة فــي ممارســة الوظائــف األساســية لــإدارة علــى مختلــف املســتويات التنظيميــة فــي 

املنظمــات املعاصــرة. )عبــد الصمــد، 2010(.

عرف إجـــرائًيا على أنها: تلك املنظمة التـــي تستخدم تكنولوجيا شبكة اإلنتـــرنت العاملية لتحسيـــن مستوى أداء املهام 
ُ
وت

والعمليــات، ونقلهــا ملــن يحتــاج إليهــا فــي داخلهــا أو خارجهــا.

اإلطار النظري

تــاب علــى أن التخطيــط االستـراتيجـــي الفعــال، واإلدارة االستـــراتيجية الكفــؤة ســيكونان العصــا السحـــرية فــي 
ُ

ُيجمــع الك
تحسيـن أداء القطاعات الخدمية واإلنتاجية، وخصوًصا أن  جميع منظمات األعمال- سواء أكانت عامة أم خاصة، إنتاجية 
أم خدميــة- تواجــه تحديــات كثيـــرة نتيجــة للتغيـــرات والتطــورات العلميــة والتقنيــة الســريعة واملســتمرة. وأمــام تلــك التحديــات 
املحمومــة أضـــحت اإلدارة التقليديــة بعملياتهــا ووســائلها عاجـــزة عــن جعــل املنظمــات قــادرة علــى املنافســة )را�ضــي، 2015(، 
األمر الذي يحتم عليها استخدام كل ما ُيتاح لها من أساليب إدارية معاصرة تمكنها من ذلك. وقد وجد الباحثون ضالتهم في 
أسلوب الذكاء االستـراتيجي؛ لكونه يمثل مفهوًما إدارًيا يتميـز بالحداثة والريادية، ويتسم من خالل عملياته ووسائله بالقدرة 
علــى زيــادة القــدرات التنافســية للمنظمــات وتطويـــر أدائهــا، حيــث تبنتــه غالبيــة املنظمــات فــي البلــدان املتقدمــة وبعــض البلــدان 

السائرة في طريق النمو، وكان له األثـر األكبـر في تفوقها وتحقيق تميـزها التناف�ضي.

ماهية الذكاء االستـراتيجي:

يـــرغب  الــذي  الهــدف  واختــالف  الباحثيـــن،  باختــالف  االستـراتيجـــي  الــذكاء  مفهــوم  تناولــت  التـــي  التعريفــات  تعــددت 
كل باحــث فــي تحقيقــه، حيــث أوضـــحت قاســم )2011( فــي دراســتها أن الــذكاء االستـراتيجـــي يشيـــر إلــى: الــذكاء الــذي يتمتــع بــه 
قــادة املنظمــات بجميــع عناصــره، ويمكنهــم االســتفادة مــن املعلومــات املتوافــرة التخــاذ القــرارات الصائبــة، وصياغــة الخطــط 

والسياســات واالستـــراتيجيات واالســتعداد ملواجهــة األزمــات قبــل وقوعهــا.
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أهمية الذكاء االستـراتيجي:

يوضـح الكواز وآخـرون )2012( أهمية الذكاء االستـراتيجـي كاآلتـي:

تـزايد حاجة املدراء للمعلومات في إطار عملهم في بيئة يسودها عدم التأكد.أ- 

اعتماد املنظمات على جهود الذكاء ذات التوجه االستـراتيجـي في دعم عملية صناعة القرارات االستـراتيجية.ب- 

 من البحث عن معلومات واقعية لصناعته.ج- 
ً

تـركيـز صناع القرار على التحليل بدال

فــي الحكــم علــى أدائهــا، وتحديــد الفــرص د-  تســارع املنظمــات لبنــاء قدراتهــا علــى التنبــؤ، واعتمادهــا معاييـــر دقيقــة 
إلــى فــرص. التهديــدات أو تحويلهــا  ثــم اقتناصهــا وتجنــب  الجديــدة 

الذكاء االستـراتيجـي أداة لجمع املعلومات وتحليلها وتوفيـرها لدعم صناع القرار.	- 

أهداف الذكاء االستـراتيجي:

يضيف عمران )2015( في دراسته أهداف الذكاء االستـراتيجـي كما يلي:

توفيـر تنبؤات وتحذيـرات مبكرة بالتهديدات املحيطة باملنظمات واتخاذ اإلجـراءات الوقائية.أ- 

تمكيـــن املنظمــات مــن االســتجابة لتغيـــرات البيئــة الحاليــة واملســتقبلية والتخطيــط والتنبــؤ بالنتائــج بالشــكل الــذي ب- 
ينعكــس إيجابًيــا عــن ســمعتها وموقعهــا.

تشكيل القناعات لدى صناع القرارات، وصياغة السياسات بوجوب الوصول إلى القرارات وسياسات إبداعية مثلى.ج- 

النهوض بمهمة جمع املعلومات وتحليلها عن البيئة الخارجية، وجعل املنظمات تقيم تحالفات في مجال البحث والتطويـر.د- 

تقديم األفكار الهادفة التـي تحول االبتكارات واالختـراعات إلى سلع قابلة للتداول.	- 

تطويـر آراء تنبؤية بصدد األحداث املستقبلية واعتماد هذه األحداث كأساس في املشكالت.و- 

.ز- 
ً

توفيـر معلومات استـراتيجية تمكن املنظمات من فهم التهديدات التـي تحيط بها حالًيا ومستقبال

أبعاد الذكاء االستـراتيجي
االستشرافأ- 

يعتبـــر االستشــراف جهًدا فكرًيا علمًيا معمًقا مبنًيا على مؤشــرات كمية أو نوعية، ويقصد منه التنبؤ بمســتقبل ظاهرة 
معينــة مــن خــالل طــرح احتمــاالت وبدائــل تتفــاوت فــي درجــة إمكانيــة وقــوع أي منهــا، باالعتمــاد علــى مناهــج عمليــة أكثـــر نضـــجا. 
، وتمييـــز مــا يمكــن تجنبــه 

ً
وتشيـــر أيًضــا علــى أنــه إمكانيــة إســقاط حالــة العالــم الراهنــة علــى املســتقبل بإبصــار تطــوره مســتقبال

 )عطا، 2015(. أما عمران )2015( فيـرى أنه يعبـر عن قابلية القائد للتفكيـر في صورة 
ً

والتأثيـر فيه، والسيطرة عليه مستقبال
قــوى غيـــر مرئيــة، ولكنهــا تصنــع املســتقبل، وتظهــر أهميــة العنصــر فــي توظيــف الــذكاء لقــادة املنظمــات، مــن خــالل التوقعــات 
الســيناريوهات،  اعتمــاد  فــي  القــادة  نجــاح  علــى  يســاعد  كمــا  هــادئ ومنتظــم،  بأســلوب  البيئيــة  التغيـــرات  إدارة  فــي  الحاصلــة 
بتقديمهــا وصًفــا ألحــداث مســتقبلية بديلــة، واستشــعار التغيـــرات البيئيــة فــي صــورة قويــة غيـــر مرئيــة. ويقــوم أيًضــا علــى توفيـــر 
طاقة استقرائية تسمح للقائد بتطويـــر استـــراتيجيات موجهة نحو تحقيق األهداف االستـــراتيجية للمنظمة، ومن خالله يتم 

اســتيعاب القــادة للعمليــات املنظميــة الرئيســة، وتعزيـــز خياراتهــم واالرتقــاء بمعرفتهــم وخبـــراتهم العمليــة.

التفكيـر املنظم:ب- 

هــو لغــة علميــة خاصــة ذات جــودة متميـــزة تســاعد املنظمــة علــى التواصــل مــع اآلخـريـــن لفهــم أنــواع النظــم املختلفــة املحيطــة بهــا، 
وبهــذا الصــدد يعتبـــر التفكيـــر املنظــم أنــه القــدرة علــى التوليــف، أو دمــج العناصــر أكثـــر مــن فصلهــا إلــى أجـــزاء، أي دراســتها مــن حيــث عالقتهــا 

بالــكل، والتـركيـــز علــى أســلوب تفاعلهــا، بعضهــا مــع بعــض، ثــم تقييمهــا مــن حيــث نجاحهــا فــي خدمــة أهــداف النظــام )عطــا، 2015(. 

ا يتــم عــن وعــي، وذلــك بتـــرتيب األنشــطة اإلداريــة داخــل املؤسســة، ومعرفــة عمــل 
ً
 جماعًيــا مشتـــرك

ً
ويعــد التنظيــم عمــال

 
ً

كل وحــدة إداريــة مــن وحداتهــا، وذلــك لتحقيــق أهــداف املؤسســة. وهــذا البعــد يعــزز دور الــذكاء االستـراتيجـــي باعتبــاره مدخــال
، وتكيــف املؤسســات مــع بيئتهــا والتطــورات 

ً
متقدًمــا للتفكيـــر االستـــراتيجي، وكونــه أســلوًبا معاصــًرا للتوافــق مــع الحيــاة أوال

املتالحقــة ثانًيا.)محمــد، 2015(.
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الرؤية املستقبلية:ج- 

يـــرى عمــران )2015( أن القيــادة االستـــراتيجية تحتــاج إلــى عناصــر ضروريــة، منهــا الرؤيــة املســتقبلية الواضـــحة واملغامــرة، 
 عن أنشطة العمل التـي يجب السعي 

ً
دون اتخاذ مفهوم مستقبلي للعمل التجاري، أي ما سوف يحتاجه إرضاء العمالء، فضال

وراءها، وأنواع حاالت السوق طويلة األجل التـــي يجب بناؤها مقارنة باملنافسيـــن، ونوعية الشركة التـــي يجـــري السعي  إلنشائها 
وتطويـرها، وتحديد تخطيط مسار الشركة باطالع اإلدارة العليا على الطريق والتوجـه. وال تعتمد الرؤية االستـراتيجية وصياغتها 
فقط على وجود تدريب ذهني يهدف لصياغة شعار جذاب للشركة، بل إنه يعد تدريًبا على التفكيـر الحذر في االتجاه الذي يجب 
على الشركة أن تتجه إليه لكي تحقـق النجـاح. ويتضمن هذا األمر تحديد مجاالت السوق التـي يشارك فيها، ووضع الشركة على 

املسار االستـراتيجـي السليم، وااللتـزام باتباع هذا املسار املؤدي لتحقيق األهداف.

وتشيـــر)قاسم،2011( إلــى أن الرؤيــة املســتقبلية هــي وصــف لصــورة مســتقبلية أفضــل تتطلــع إليهــا املنظمــة وتتفــوق 
فــي جانــب أو أكثـــر مــن جوانــب هــذه الصــورة، وتشــكل الرؤيــة حالــة تنبــؤ لتشــكل صــورة معينــة  بهــا علــى أوضاعهــا الراهنــة 
عــن الظــروف أو األحــداث املســتقبلية ذات العالقــة بإطــار أو ســياق معيـــن. وهــذه العمليــة تتجــاوز مجـــرد عمليــة النظــر إلــى 
مــا وراء األحــداث، لتشــمل الفهــم واإلدراك أيًضــا. وكأحــد عناصــر الــذكاء االستـراتيجـــي فهــي تتعلــق بالقــدرة علــى االســتعانة 
باالستشــراف والتفكيـــر املنظــم فــي تصميــم نمــوذج أو حالــة مثلــى يتطلــب الوصــول إليهــا، وهــي ال تعنــي مجـــرد موجــه مــا نحــو 

صناعــة املســتقبل بقــدر مــا تهتــم بتوجيــه املســارات، ويكــون هنــاك دائًمــا رؤيــة فــي بدايــة أيــه نشــاط وبـــرنامج.

وال بــد لنجــاح الرؤيــة كعنصــر مــن عناصــر الــذكاء االستـراتيجـــي أن تعطــي صــورة شــاملة ملســتقبل مثالــي يصــف كل أجـــزاء 
املنظمة، وأن تكون واقعية تخاطب مشاعر العامليـــن وذكاءهم، كما إنها يمكن أن تتكامل وتوجه املنظمة الوجهة الصـــحيحة.

التحفيـز:د- 

يقــول Maccoby )2001( إن التحفيـــز هــو القــدرة علــى حمــل النــاس علــى اعتنــاق هــدف مشتـــرك لتنفيــذ الرؤيــة. إذ يتضمــن 
التحفيـــز نوًعــا مــن االســتماع ملعرفــة مــا الــذي يحـــرك النــاس. ويدفــع نحــو اتخــاذ القــرارات الجـــريئة والقاســية التـــي قــد تــؤذي بعــض 
األفراد، وتؤدي إلى نشــر منفعة عامة عبـــر املنظمة، وغالًبا ما تكون هناك عناصر كثيـــرة إليجاد الطريقة التـــي من خاللها يســتطيع 
القائــد أن يلهــم اآلخـريـــن بهــا، ومنهــا املكافــآت املجـــزية ملرؤوســيه. أمــا ســاعات العمــل الطويلــة واملكافــآت املؤجلــة أو غيـــر املدفوعــة، 

فإنهــا مــن األمــور التـــي ال تســاعد علــى التحفيـــز نحــو العمــل، وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن ضررهــا علــى املنظمــة يكــون كبيـــرا جــًدا.

ويعــرف Woods )2003( التحفيـــز بأنــه القــدرة علــى إثــارة املشــاعر والعواطــف لــدى العامليـــن نحــو العمــل والقيــادة 
اإللهاميــة والروحيــة وعقيــدة القائــد وإيمانــه.

إدارة املعرفة:	- 

تعــد إدارة املعرفــة مــن املفاهيــم الحديثــة فــي علــم اإلدارة التـــي تعــد مــن الســمات الحيويــة النشــطة التـــي تؤثـــر علــى نوعيــة 
وجــودة العمــل، وقــد احتلــت إدارة املعرفــة مكانــة مرموقــة وحيويــة فــي شتـــى املجــاالت اإلداريــة الفنيــة والتجاريــة )الصــاوي، 2007(.

حيث يعرفها ياسيـــن )2000( بأنها العمل من أجل تعظيم كفاءة اســتخدام رأس املال الفكري في نشــاط األعمال، وهي 
ا ألفضل األدمغة عند األفراد من خالل املشاركة الجماعية والتفكيـــر الجماعي.

ً
ا وربط

ً
تتطلب تشبيك

كما يعرفها كل من Feamley & Horder  )1997( بأنها استخدام املعرفة والخبـرات والكفايات املتاحة داخلًيا وخارجًيا 
أمام املنظمة كلما تطلب األمر ذلك.

أثـر تطبيق الذكاء االستـراتيجـي في املنظمات الحديثة

ُيعــد الــذكاء االستـراتيجـــي بمثابــة الــدرع الواقــي للمؤسســة، إذ يلعــب دوًرا مهًمــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل استـــراتيجيات 
وعمليــات املؤسســة، ويبـــرز دور هــذا النمــط مــن الــذكاء فــي إدارة األزمــات التـــي تواجــه املؤسســة، إذ يســاعد املديـريـــن علــى تحديــد 
بـرامج وسياسات املؤسسة، ويجعل هذا الذكاء املؤسسة قادرة على التعامل مع التحديات املستقبلية وهنا يبـرز دوره كما يأتـي:
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دور الذكاء االستـراتيجـي في تـرسيخ السمات القيادية: 1-

توصلت جهود العلماء والباحثيـن حول صفات القائد إلى نتيجة بأن القادة يولدون وال يصنعون، وأن القادة يتمتعون 
بســمات ومواهــب خارقــة تمكنهــم مــن إحــداث التغييـــر، ومــن هــذه الســمات الــذكاء، فهنــاك صلــة وثيقــة بيـــن الــذكاء والســمات 
القيادية، فقد دلت األبحاث املتوافرة على أن الذكاء من أهم العوامل التـــي تحدد مستويات النجاح، لكنه ليس هو العامل 
الوحيــد، فالفــرد يخضــع - أيًضــا - ملســتوى طاقتــه البدنيــة، واتـــزانه االنفعالــي، واتجاهاتــه النفســية، لكــن الــذكاء يبقــى األبـــرز 
فــي نجــاح القائــد إلــى جانــب ســمات )الثقــة بالنفــس، األمانــة، النضـــج العاطفــي، والقــدرة علــى القــرارات، وتشــخيص الفــرص، 

واستشعار طرائق تفكيـر العامليـن واكتساب ثقتهم(.

وهذا ما يوضـــح دور الذكاء االستـراتيجـــي إلى جانب غيـــره من أنواع الذكاء في تـــرسيخ الســمات القيادية، ثم إيجاد قادة 
ناجحيـن، السيما في ظل تـزايد أهمية القيادة للمؤسسات، واالعتماد على سمات )الذكاء، والعقل، والشخصية(، في الحكم 
 عــن حاجــة القــادة إلــى التمتــع بأنمــاط مختلفــة مــن الــذكاء وتوظيفهــا فــي التكيــف مــع التكنولوجيــا 

ً
علــى كفــاءة قادتهــا، فضــال

الجديدة، وبـروز أنماط جديدة من القيادة كالقيادة )االستـراتيجية، املعلوماتية، الفرقيه، املعرفية، الوظيفية، والشبكية(، 
 من االعتماد على نمط بمفرده كأنموذج قيا�ضــي للحكم 

ً
والتـــي أوجبت تنوع أنماط الذكاء التـــي توســم بها تلك القيادات، بدال

علــى فاعليــة األنمــاط جميعهــا.

الذكاء االستـراتيجـي في عمليات التغييـر 2-

إن الــذكاء االستـراتيجـــي يســاعد املؤسســة علــى التخطيــط طويــل األمــد، كمــا أشــار رجــل األعمــال )Hopewell(، فــي مقولتــه: 
»إن أهمية الذكـاء االستـراتيجـي هي فـي توقع التغييـر وإدارته في ظل تغييـرات بيئية سريعة تجعلنا ال نـرى املستقبل بوضوح، مما 
يجعــل استـــراتيجيتنا الحاليــة مهــددة، فنحــن نحتــاج إلــى استـــراتيجية متعلقــة بتكويـــن املســتقبل، وليــس التكيــف مــع التغييـــرات 

املســتقبلية، فالــذكاء االستـراتيجـــي هــو إجابــة الحاضــر واملســتقبل، بــل إن هــذا الــذكاء يجعلنــا نكــون مســتقبلنا ونـــرى النتائــج«.

والــذكاء يســاعد املنظمــات علــى التخطيــط طويــل األمــد، وُيمكنهــا مــن توقــع وإدارة التغييـــر، ويوفــر ملتخــذ القــرار فــي املنظمــة 
املعلومــات الضروريــة ملراقبــة التغيـــرات فــي البيئــة، ويســاعدهم فــي البحــث عــن الفــرص الجديــدة، وإن أبعــاد الــذكاء االستـراتيجـــي 
)االستشــراف، التفكيـــر املنظــم، الرؤيــة املســتقبلية، التحفيـــز، إدارة املعرفــة(، هــي أدوات تســاعد املديـــر علــى قــراءة املســتقبل، 
 عــن أن الــذكاء االستـراتيجـــي هــو 

ً
وتســاعد املؤسســات علــى تغيـــر أنشــطتها وخدماتهــا بمــا يتــالءم مــع رغبــات املستفيديـــن، فضــال

الــذي يســاعد علــى تطويـــر الرؤيــة، ثــم تنفيذهــا، وتحويــل االبتــكار إلــى صناعــة، وهــذا يشيـــر إلــى دور الــذكاء فــي توقــع التغييـــر وإدارتــه، 
واتخــاذ القــرارات الصائبــة حــول أي تغييـــر أو أزمــة قــد تواجــه املؤسســة، وبالتالــي تســتطيع املؤسســة التكيــف مــع هــذه التغييـــرات.

الذكاء االستـراتيجـي في دعم عملية اتخاذ القرارات 3-

ــر  ــاء االستـراتيجـــي فـــي دعــم عمليــة اتـــخاذ القــرار األبـــرز واألهــم مــن بيـــن أدواره، فهــو أداة يســتخدمها املديـ يعــد دور الذكـ
فــي رســم السياســات ووضــع االستـــراتيجيات، وفــي عمليــة اتخــاذ القــرار حــول املســائل املهمــة والحساســة التـــي تتعلــق بتحقيــق 
إلــى حصــول املديـــر علــى اإلدراك العالــي الــذي يمكنــه مــن اتخــاذ القــرار، مــن خــالل تحليــل وتـــرتيب  أهــداف املنظمــة، ويــؤدي 
البيانــات الالزمــة، وإن هــذا النمــط مــن الــذكاء لــه التوجــه املســتقبلي، ويشيـــر إلــى التأثيـــر علــى املــدى الطويــل عبـــر الزمــن لتحقيــق 
أهــداف املنظمــات، ويســاعد متخــذي القــرار علــى التخطيــط مــن خــالل تقديــم املعلومــات الالزمــة لتكويـــن نظــرة استشــرافية 
للمديـريـــن، إذ ظهــر دور الــذكاء املبحــوث فــي دعــم عمليــة اتخــاذ القــرار لــدى املديـريـــن فــي املنظمــة، مــن خــالل توفيـــر املعلومــات 
ــن مديـــري 

ّ
الضروريــة لعمليــة اتخــاذ القــرار، والــذكاء االستـراتيجـــي هــو الحجـــر األسا�ضــي للتفكيـــر االستـراتيجـــي الفّعــال الــذي يمك

املنظمــات مــن اتخــاذ قــرارات حاســمة لتقريـــر مســتقبل املنظمــة، إذ يمكــن لهــذا الــذكاء أن يقلــل مــن الخالفــات التـــي تظهــر داخــل 
املنظمــة، وذلــك مــن خــالل التحــاور والنقاشــات التـــي تتــم بيـــن أعضــاء املنظمــة للوصــول إلــى قــرارات مناســبة اعتمــاًدا علــى الــرؤى 

ــع مديـــري املؤسســات للمســتقبل والســعي املتواصــل للتوســع والنمــو.
ّ
املســتقبلية التـــي يمدهــم بهــا الــذكاء، وزيــادة تطل

وقد سببت التغيـرات الحاصلة في البيئة التشغيلية، وتغيـر سلوك املستهلكيـن، والتكنولوجيا، والضغوط املالية املستمرة 
إلى حاجة املنظمات إلى مدخل مهيكل إلدارة األزمات التـــي تواجهها، وتحديد مستوى النتائج املنجـــزة، وبسبب األهمية التـــي تكمن 
فــي تحديــد املنظمــات لنقــاط قوتهــا، ونقــاط ضعفهــا، وفرصهــا املتاحــة، والتهديــدات التـــي تواجههــا - فــإن األمــر يتطلــب منهــا أن تقــوم 
نهــا ذلــك مــن احتــالل موقــع متميـــز فــي الســوق، وأســبقية علــى  ِ

ّ
بالتحسيـــن املســتمر فــي عملياتهــا ومنتجاتهــا وخدماتهــا، حيــث يمك

املنافسيـــن. ونتيجــة ملــا شــهدته بيئــة األعمــال مــن تحــوالت ســريعة كان لهــا آثارهــا اإليجابيــة والســلبية علــى املــدى البعيــد وقدرتهــا علــى 
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االســتجابة والتكيــف. فــإن ذلــك كان دافًعــا لبـــروز املنظمــة الذكيــة كمفهــوم معاصــر، والــذي يؤكــد علــى عمليــات البحــث والتطويـــر 
فــي املنظمــات املختلفــة، حيــث أخــذ يتــدرج مــن داخــل املنظمــة ليشــمل بعــد ذلــك تطــور املنظمــة ككل )الطائــي، 2013(.

الدراسات السابقة
دراســة )الطائــي وآخـــرون، 2013(، التـــي هدفــت إلــى تحليــل وتشــخيص وقيــاس واقــع االستـــراتيجية املســتدامة فــي  1-

منظمــات األعمــال، ومعرفــة مــدى  مســاهمة االستـــراتيجية املســتدامة فــي تحقيــق االلتـــزام الجماعــي ووحــدة الهــدف 
لألفــراد داخــل املنظمــة، وتحليــل وقيــاس دور االستـــراتيجية املســتدامة فــي بنــاء املنظمــة الذكيــة فــي شــركة االتصــاالت، 
والتعرف على مدى املشــاركة التـــي تتمخض عن االستـــراتيجية املســتدامة للجانب الرؤيوي لنظرة املنظمة للمســتقبل 

البعيــد، ولتحقيــق املواءمــة والتطابــق فــي عملياتهــا. وكان مــن أهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة:
إن اهتمام الشركة عينة الدراسة سوف يساهم باالستـــراتيجية املستدامة وبكل عناصرها في تعزيـــز دور الشركة، - 

وجعلها من املنظمات الذكية التـــي تـــرتقي بمســتوى أدائها بالشــكل الذي يكون متوافًقا مع متطلبات البيئة املتغيـــرة.
إن الشــركة لديهــا القــدرة علــى تقديــم كل مــا هــو جديــد وبأحــدث التقنيــات التـــي تلبـــي رغبــات الزبائــن املتغيـــرة وفــي - 

كافــة الظــروف.
تعمــل الشــركة علــى إدخــال تقنيــات الحاســوب والبـــرامج الجاهــزة فــي تصميــم عملياتهــا ممــا يســاعدها علــى تقديــم - 

أفضــل خدماتهــا إلــى الزبائــن.
يأتـي تـركيـز الشركة على استخدام اآلالت واملعدات املؤمنة واألقل خطورة على العامليـن لحمايتهم من حوادث العمل.- 
تـركز الشركة املبحوثة على تقبل عملية التغييـر السريع من خالل عناصر املنظمة الذكية.- 
بشــكل واضـــح فــي شــركة زيـــن العــراق لالتصــاالت، ظهــر واقــع االستـــراتيجية املســتدامة فــي عالقــة تـــرابطية وتأثيـــرية - 

قويــة باملنظمــة الذكيــة.

دراســة )Kahkha & others, 2015(، وهدفــت إلــى بيــان العالقــة بيـــن الــذكاء التنظيمــي مــع إدارة االبتــكار والتقــدم  2-
الوظيفــي فــي املنظمــة. كان مــن أهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة:

إن مكونــات الــذكاء التنظيمــي املتمثلــة فــي )الرغبــة فــي التغييـــر، الــروح وفــرق العمــل، تطبيــق املعرفــة، وضبــط األداء( - 
تـــرتبط إلــى حــد كبيـــر مــع التقــدم الوظيفــي.

أثبتــت الدراســة أنــه ال توجــد فــروق تعــزى ملتغيـــر الجنــس بيـــن اســتجابات املبحوثيـــن حــول تأثيـــر إدارة االبتــكار علــى - 
الــذكاء التنظيمــي.

دراســة )عطــا، 2015(، والتـــي هدفــت إلــى توفيـــر قاعــدة معلوماتيــة لقــادة املنظمــات العراقيــة حــول ماهيــة الــذكاء  3-
االستـراتيجـــي والخيــار االستـراتيجـــي لتطويـــر رؤاهــم املســتقبلية حــول أهميــة الــذكاء االستـراتيجـــي فــي تحديــد الخيــار 
والعامليـــن  القــادة  واختيــار  االستـراتيجـــي  الــذكاء  بمســتوى  االرتقــاء  علــى  األعمــال  منظمــات  وحــث  االستـــراتيجي، 
األكثـــر ذكاء ملــا لــه مــن دور فعــال فــي تـــرسيخ الســمات القياديــة، وتحديــد مســتوى الــذكاء االستـراتيجـــي لقــادة املنظمــة 
الــذكاء االستـراتيجـــي والخيــار االستـــراتيجي،  املبحوثــة، وتحديــد طبيعــة العالقــة االرتباطيــة والتأثيـــرية بيـــن عناصــر 
والعمــل بالتوجيهــات الحديثــة فــي مجــال العمــل والتفكيـــر بمنطــق املدخــل االستـراتيجـــي الــذي يؤكــد علــى أهميــة  الــذكاء 
االستـراتيجـــي والخيــار االستـراتيجـــي فــي نجــاح وتطــور املنظمــات. وكان مــن أهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة:

إن للشــركة رؤيــة واضـــحة حــول كيفيــة توحيــد جهــود العامليـــن للعمــل باتجــاه تحقيــق غــرض املنظمــة وأهدافهــا - 
وتحديــد الخيــارات املؤثـــرة علــى مســتقبل الشــركة.

تتابع الشركة تطورات البيئة الخارجية واالستشعار بالعوامل املؤثـرة على مستقبل الشركة.- 

تعمل الشركة باستـراتيجية التطويـر، إذ قامت بتطويـر منتجاتها من خالل تحسيـن خصائصها.- 

تؤكد الشركة على استـراتيجية التغلغل في السوق إذ تعمل على جذب زبائن املنظمات املنافسة.- 

وجــود عالقــة ارتبــاط بيـــن الــذكاء االستـراتيجـــي والخيــار االستـــراتيجي، وهــذا يؤكــد أن للــذكاء االستـراتيجـــي أهميــة - 
بالغــة فــي تحديــد طبيعــة الخيــار االستـراتيجـــي املناســب مــن بيـــن الخيــارات املتاحــة، وذلــك مــن خــالل الــدور الــذي 

يؤديــه هــذا النمــط مــن الــذكاء بعناصــره الخمســة، فــي تعزيـــز قــدرة قــادة الشــركة.
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دراســة )محمــد،2015(، وهدفــت إلــى التعــرف علــى مســتوى الــذكاء االستـراتيجـــي لــدى مــدراء املــدارس الثانويــة، وأنــه  4-
)لــدى  تبًعــا للمتغيـــرات )الجنــس، التخصــص، مــدة الخدمــة اإلداريــة  الــذكاء االستـراتيجـــي  فــي  للفــروق  توجــد داللــة 
مــدراء املــدارس الثانويــة، وأيًضــا إلــى طبيعــة العالقــة بيـــن الــذكاء االستـراتيجـــي والقلــق االجتماعــي لــدى مــدراء املــدارس 

الثانويــة. وكان مــن أهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة:

يتمتع مدراء املدارس الثانوية بمستوى عاٍل من الذكاء االستـراتيجي.- 

)الجنــس، -  الــذكاء االستـراتيجـــي بحســب  الثانويــة حــول  املــدارس  مــدراء  لــدى  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد 
اإلداريــة(. الخدمــة  مــدة  التخصــص، 

توجد عالقة ارتباطية موجبة بيـن الذكاء االستـراتيجـي والقلق االجتماعي.- 

الــذكاء االستـراتيجـــي )التصــور، البصيـــرة، الشــراكة،  5- إلــى التعــرف علــى أبعــاد  دراســة )Al-Zu’bi, 2016(، وهدفــت 
الحــدس، واإلبــداع( علــى تحقيــق خفــة الحـــركة التنظيميــة فــي قطــاع الصناعــات االستخـــراجية والتعدينيــة فــي األردن. 
وكان مــن أهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة أن جميــع أبعــاد الــذكاء االستـراتيجـــي لهــا تأثيـــر فــي تحقيــق خفــة 

الحـــركة التنظيميــة، ولكــن كان التأثيـــر األكثـــر علــى اإلبــداع.

دراســة )املعمــوري وآخـــرون، 2016(، وهدفــت إلــى التعريــف بمفهــوم الــذكاء االقتصــادي، ومــدى اســتفادة منظمــات  6-
األعمــال مــن مســاهمات الــذكاء االقتصــادي للحفــاظ علــى اســتمراريتها مــع مراعــاة األبعــاد البيئيــة فــي إنتاجهــا. وكان مــن 

أهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة:

أن الــذكاء االقتصــادي منهــج معرفــي وتطبيقــي وأخالقــي منظــم يهــدف إلــى الحصــول علــى املعلومــات املفيــدة واالستـــراتيجية - 
التـــي تســمح للمؤسســة بتعزيـــز  ونشــرها؛ ملســاعدة أصـــحاب املصالــح علــى اتخــاذ القــرارات الحاســمة واالستـــراتيجية 

مركزهــا التناف�ضــي، والتحكــم فــي محيطهــا، وزيــادة قدرتهــا فــي التأثيـــر فــي الغيـــر وتحقيــق التنميــة املســتدامة.

األفضــل -  االســتخدام  اإلبــداع، وتحقيــق  تشــجيع  فــي  فاعــل  بشــكل  يســاهم  االقتصــادي  الــذكاء  فــي  االســتثمار  أن   
املتاحــة. واملــوارد  للمعلومــات 

 أن املؤسســات الجـــزائرية الحاصلــة علــى iso 14001  تمتلــك تصــوًرا جيــًدا بشــأن األثـــر اإليجابـــي لعناصــر الــذكاء - 
االقتصــادي )االستشــراف، املعلومــات االستـــراتيجية، القيــاس املقــارن، الرؤيــة املســتقبلية، التفكيـــر املنظــم(.

دراسة )Omidifar & Radmehr, 2016(، وهدفت إلى معرفة العالقة بيـن التفكيـر الفلسفي والذكاء االستـراتيجـي  7-
مــن وجهــة نظــر مديـــري الشــركات فــي شــركة ســايبا. وكان مــن أهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة:

توجد عالقة بيـن عناصر الذكاء االستـراتيجـي تـرتبط بالتفكيـر الفلسفي وتؤثـر عليه.

التعقيب على الدراسات السابقة:

ما يميـز البحث الحالي عن الدراسات السابقة: 
يطبــق البحــث خــالل العــام 2017، وشــملت عينــة البحــث جميــع العامليـــن فــي واحــدة مــن الشــركات املرموقــة فــي - 

قطاع غزة والتـــي تختص بمجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتـــي تعتبـــر محوًرا رئيًسا في تسييـــر األعمال في 
املنظمــات والتـــي تســتطيع مــن خاللهــا املنافســة والتميـــز.

تــم تطبيــق البحــث الحالــي فــي بيئــة اســتثنائية غيـــر مســتقرة تعانــي فيهــا املنظمــات الفلســطينية مــن واقــع سيا�ضــي - 
واقتصــادي يتمثــل فــي الحصــار الجائــر، والظــروف االقتصاديــة الصعبــة ممــا يفــرض قيــوًدا علــى قيادتهــا وتحدًيــا 
استـــراتيجًيا واضـــحا نحــو إدارتهــا، وفًقــا ملتطلبــات الواقــع الخــاص، ممــا يكســبه خصوصيــة شــاملة، وذلــك بعكــس 

الدراســات الســابقة التـــي طبقــت فــي دول ذات ســيادة كاملــة تتميـــز باســتقرار البيئــة املحيطــة بهــا.

تنوعت أدوات جمع املعلومات ما بيـن االستبانات واملقابالت الشخصية على عينة البحث.- 

اختلف البحث الحالي عن الدراســات الســابقة من حيث طبيعة العينة، والفتـــرة الزمنية، حيث تم تطبيق البحث - 
على إحدى شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في قطاع غزة التـــي تمنح خدمات مختلفة في مجال اإلنتـــرنت 

 للنقص في الدراسات السابقة.
ً

والخدمات اإللكتـــرونية، فهو بذلك جاء مكمال



املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 1 - مارس )آذار( 2020

43

منهجية وإجـراءات الدراسة امليدانية

منهج الدراسة

لتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــون علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي،  وقــد تــم الحصــول علــى البيانــات الالزمــة  
مــن خــالل االســتبانة )Questionnaire( التـــي تــم إعدادهــا لهــذا الغــرض، واملقابــالت الشــخصية )Interviews(  مــع مســئولي 
دوائــر )شــئون املوظفيـــن، وحــدة تكنولوجيــا املعلومــات، ووحــدة الجــودة(، لفتـــرة تتـــراوح مــا بيـــن )15-30  دقيقــة( خــالل مــارس 
)3/ )2017والتـــي ســاهمت فــي بنــاء تصــورات لــدى الباحثيـــن حــول موضــوع البحــث، وتمثلــت فــي طبيعــة اســتخدام التكنولوجيــا 
في تطويـر العمليات، وطبيعة البـرامج التطويـرية املقدمة للعامليـن، مع تحديد املعوقات والتحديات التـي يـراها كل منهم من 

وجهــة نظــره فــي تطبيــق الــذكاء االستـراتيجـــي وأثـــره فــي التحــول للمنظمــة الرقميــة.

عينة الدراسة

تــم توزيــع )40( اســتبانة، وتــم استـــرداد )40(  تــم اختيــار عينــة الدراســة باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل، وقــد 
اســتبانة.  )40( للدراســة  الخاضعــة  االســتبانات  عــدد  يكــون  وبذلــك   ،)%100( اســتجابة  بنســبة  اســتبانة 

تحليل فقرات الدراسة

السؤال األول: ما مستوى تطبيق الشركة ملفهوم الذكاء االستـراتيجي؟

 t تــم حســاب املتوســط الحســابي, واالنحـــراف املعيــاري, والــوزن النســبي, وتــم اســتخدام اختبــار  ولإجابــة عــن ذلــك، 
للعينــة الواحــدة, لــكل فقــرة مــن فقــرات محــور الــذكاء االستـراتيجـــي واالســتجابة الكليــة للمحــاور, والجــدول )1( يوضـــح تحليــل 

فقــرات محــور الــذكاء االستـراتيجـــي فــي االســتبانة.
جدول رقم )1( 

يوضـح استجابة أفراد العينة ملحور الذكاء االستـراتيجي

املتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

قيمة 
t

القيمة 
التـرتيباالحتمالية

املحور األول: االستشراف

73.005.1240.0001%3.6500.802تعتمد الشركة في تطويـر استـراتيجياتها على املدى البعيد من خالل التنبؤ باملستقبل.1

70.504.6400.0003%3.5250.715تـركز الشركة على تشخيص الفرص الستغاللها بشكل يساهم في استثمارها بفعالية. 2

لتـــرسيخ 3 يعــد توافــر الوعــي واالنشــغال الصــادق بالقضايــا التكنولوجيــة دافًعــا 
فــي الشــركة.  71.005.1350.0002%3.5500.677التوجــه اإلبداعــي 

67.002.6550.0115%3.3500.833تمتلك الشركة القدرة على استشعار التهديدات وتجنبها. 4

70.004.4160.0004%3.5000.716تواكب الشركة التغييـرات املتجددة في البيئة املحيطة واالستفادة منها.5

70.306.2390.000%3.5150.522إجمالي املحور

املحور الثاني: التفكيـر املنظم

70.004.0310.0004%3.5000.784تعتمد الشركة على املعلومات والبيانات الدقيقة في التخطيط وتحديد األهداف.1

لــدى الشــركة القــدرة علــى دمــج العناصــر املختلفــة بغــرض تحليلهــا وفهــم الكيفيــة 2
71.006.2970.0003%3.5500.552التـــي تتفاعــل بموجبها.

 مــن دراســتها بشــكل فــردي لتلمــس 3
ً

بــدال تــدرس الشــركة األفــكار بشــكل جماعــي 
فــي املــدى البعيــد. 70.003.8730.0005%3.5000.816قيمتهــا 

تتبنــى الشــركة تفكيـــرا يســاعدها علــى رؤيــة األحــداث التـــي تحيــط بالشــركة بصــورة 4
72.005.6490.0002%3.6000.671أكثـــر وضوًحا.

72.004.8780.0001%3.6000.777تعتبـر الشركة نموذًجا لنظام متـرابط ومتناسق األجـزاء.5

71.007.1390.000%3.5500.487إجمالي املحور
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املتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

قيمة 
t

القيمة 
التـرتيباالحتمالية

املحور الثالث: الرؤية املستقبلية
69.505.0190.0003%3.4750.598تمتلك الشركة رؤية ذات أبعاد شمولية يتم من خاللها تحديد اتجاه األعمال.1
72.006.000.0001%3.6000.632تـرتكز رؤية الشركة على اإلبداع والتميـز.2

االجتماعيــة 3 باملســئولية  املتعلقــة  االستـــراتيجية  رؤيتهــا  بتـــرجمة  الشــركة  تهتــم 
عمليــة. أهــداف  إلــى  68.504.2260.0004%3.4250.635والبيئيــة 

70.004.9370.0002%3.5000.640تقوم الشركة بتحديد املوارد البشرية واملادية الالزمة لتحقيق رؤيتها املستقبلية.4
68.504.5230.0005%3.4250.594تستند رؤية الشركة على النمو املستمر على املدى  البعيد.5

69.707.9330.000%3.4850.386إجمالي املحور
املحور الرابع: التحفيـز

68.003.2520.0024%3.4000.777يسعى املديـر إلى جعل كل وظيفة أكثـر إثارة وتحدًيا.1
70.004.0310.0002%3.5000.785تؤكد الشركة ملوظفيها بأن وظائفهم مصدًرا قوًيا لتحقيق املنافسة.2
69.503.8320.0003%3.4750.784يشجع املديـر التفاعل بيـن املوظفيـن وتكويـن فرق العمل.3
64.002.0510.0475%3.2001.0177يكافئ املديـر املوظفيـن باستخدام حوافز مقابل أعمالهم وإنجازاتهم.4
70.503.4570.0011%3.5250.960يحث املديـر املوظفيـن على املشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل املسئولية.5

68.404.7140.000%3.4200.563إجمالي املحور
املحور الخامس: إدارة املعرفة

71.004.8700.0001%3.5500.714تالحظ اإلدارة االحتياجات املعرفية للمنظمة وتعمل على توفيـرها.1
71.005.4480.0002%3.5500.638تخـزن الشركة اآلراء والخبـرات والتجارب التـي تمر بها في قواعد بيانات.2
69.004.4570.0003%3.4500.638يتداول املوظفون في املستوى اإلداري الواحد املعرفة ومن مصادر مختلفة.3
66.002.6230.0124%3.3000.723لدى الشركة نظام إداري مرن يسهل توزيع املعرفة على املوظفيـن.4

املعرفــة 5 اســتخدام  كيفيــة  حــول  للموظفيـــن  تدريبيــة  دورات  الشــركة  تعقــد 
محــددة. أهــداف  لتحقيــق  0.1670.8685-59.50%2.9750.946واســتغاللها 

67.304.9070.000%3.3650.470إجمالي املحور
SPSS  املصدر: من إعداد الباحث من واقع التحليل اإلحصائي باستخدام بـرنامج قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حـرية »39« تساوي 2.02. 

ويتضـح من الجدول ما يلي:

إن محــور االستشــراف حصــل علــى وزن نسبـــي )70.30%( وانحـــراف معيــاري)0.522(، ويعــود ذلــك إلــى قــدرة الشــركة 
علــى تحليــل الفــرص والتهديــدات فــي البيئــة املحيطــة بالشــركة، بالرغــم مــن كل الضغــوط والصعوبــات التـــي يعانــي منهــا قطــاع 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، إضافــة لجميــع قطاعــات اإلنتــاج بســبب الحصــار واالحتــالل.

بحـــرص  ذلــك  ويفســر   ،)0.487( معيــاري  وانحـــراف   ،)%71.00( نسبـــي  علــى وزن  املنظــم حصــل  التفكيـــر  إن محــور 
الشــركة علــى تنفيــذ العمــل وفًقــا لنظــام محــدد وقوانيـــن معلنــة وثابتــة يخضــع لهــا الجميــع، وتحـــرص دائًمــا علــى املشــاركة 
الجماعيــة فــي التخطيــط واتخــاذ القــرارات، والعمــل بـــروح الفريــق مــن أجــل إنجــاز األعمــال كــون الجماعــة تقــدم أفــكاًرا مختلفــة 

ذات طابــع قابــل للتطبيــق وفًقــا للتطــور املســتمر فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.

إن محــور الرؤيــة املســتقبلية حصــل علــى وزن نسبـــي )69.70%(، وانحـــراف معيــاري )0.386(، ويســتنتج مــن ذلــك أن 
الشــركة تحــاول جاهــدة تحليــل البيئــة بشــكل دائــم بمــا يحقــق لهــا القــدرة علــى تحديــد الفــرص والتهديــدات والتغلــب علــى كل 

املعوقــات، وتـــرجمة نقــاط قوتهــا فــي تحقيــق رؤيتهــا فــي االعتمــاد علــى اإلبــداع والنمــو بــال حــدود.

إن محــور التحفيـــز حصــل علــى وزن نسبـــي )68.40%(، وانحـــراف معيــاري )0.563(، وتعــود تلــك النتيجــة إلــى أنــه بالرغــم مــن 
أن الشــركة تــدرك أهميــة التحفيـــز املــادي واملعنــوي وأثـــره علــى إنجــازات العامليـــن، ويـــرفع روحهــم املعنويــة، ويحقــق االنتمــاء الصــادق 

والعطــاء الالمحــدود واإلبــداع، لكنهــا ال تقــدم تلــك الحوافــز بالشــكل املطلــوب لضعــف إمكاناتهــا لشــدة املنافســة فــي ســوق العمــل.

إن محــور إدارة املعرفــة حصــل علــى وزن نسبـــي )67.30%(، وانحـــراف معيــاري )0.470(، ويـــرجع ذلــك إلــى الحاجــة املاســة مــن 
إدارة الشــركة الســتثمار املعارف وتحويلها لخدمات أو منتجات، من خالل توفيـــر االحتياجات املادية والبشــرية لتلك االســتثمارات.
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السؤال الثاني: ما مستوى تحقيق الشركة لخصائص املنظمة الرقمية؟

 t ولإجابــة قــام الباحثــون بحســاب املتوســط الحســابي، واالنحـــراف املعيــاري، والــوزن النســبي، وتــم اســتخدام اختبــار
للعينــة الواحــدة، لــكل فقــرة مــن فقــرات محــور املنظمــة الرقميــة واالســتجابة الكليــة للمحــاور، ويوضـــح الجــدول )2( تحليــل 

فقــرات محــور املنظمــة الرقميــة فــي االســتبانة.

جدول رقم )2( 
يوضـح استجابة أفراد العينة ملحور املنظمة الرقمية

املتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالنسبي

التـرتيباالحتمالية

تلتـــزم الشــركة بامتــالك توجــه استـراتيجـــي نحــو االعتمــاد كلًيــا علــى تنفيــذ 1
82.509.3940.0001%4.1250.757العمليات إلكتـــرونًيا.

تهــدف الشــركة إلــى تطبيــق رؤيتهــا نحــو التوســع عاملًيــا والوصــول ألســواق 2
ــر توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات. 73.007.7060.0006%3.6500.533مفتوحــة ومتناميــة عبـ

67.003.3430.00215%3.3500.662تشجع الشركة موظفيها على اإلبداع واالبتكار في مجال تكنولوجيا املعلومات.3

73.506.5090.0004%3.6750.655تستجيب الشركة للتغييـرات التكنولوجية املتسارعة في بيئة اإلعمال.4

68.002.9040.00614%3.4000.871توظف الشركة إمكاناتها لتوفيـر التدريب الالزم للكادر البشري.5

70.003.7320.00112%3.5000.847تستخدم الشركة أساليب تمكيـن متطورة لرفع كفاءة العامليـن التكنولوجية.6

تطبق الشــركة عمليات التخطيط في االعتماد على الوســائط اإللكتـــرونية 7
71.504.6580.0008%3.5750.780الحديثة.

75.005.6490.0002%3.7500.839تمارس الشركة عمليات الرقابة اإلدارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.8

71.003.7310.00110%3.5500.932تسمح الشركة باملعالجة املحوسبة عن بعد للعديد من عملياتها.9

توفــر الشــركة فرصــة العمــل للعامليـــن مــن خــارج مقــر العمــل عــن طريــق 10
62.002.0300.04916%3.1001.081االتصــاالت الالســلكية واألقمــار الصناعيــة.

تتفاعــل الشــركة مــع الســوق والبيئــة املحيطــة عبـــر تكنولوجيــا املعلومــات 11
71.504.6580.0009%3.5750.780الحديثة.

تمارس الشركة األنشطة اإلدارية إلكتـرونًيا مثل: )التسويق اإللكتـروني، 12
75.006.1110.0003%3.7500.776الشراء والبيع وعقد الصفقات، املعامالت املصرفية(.

يتم الحصول على املعلومات املتعلقة ببحوث أسواق العمالء واملنافسيـن 13
69.003.3650.00213%3.4500.845من خالل املسح التناف�ضي إلكتـرونًيا.

70.004.4160.00011%3.5000.716يتم تطويـر نظم معالجة البيانات استناًدا ملتخص�ضي تكنولوجيا املعلومات.14

تمتلك الشركة موقًعا إلكتـــرونًياWeb Site  تسمح للعمالء بطلب السلع 15
72.003.7660.0017%3.6001.007والخدمات إلكتـرونًيا.

73.504.8060.0005%3.6750.888تلتـزم الشركة باملسئولية االجتماعية تجاه املجتمع.16

71.528.2240.000%3.5760.443إجمالي املحور
SPSS املصدر: من إعداد الباحث من واقع التحليل اإلحصائي باستخدام بـرنامج قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حـرية »39« تساوي 2.02 

ويتضـــح مــن الجــدول أن محــور املنظمــة الرقميــة حصــل علــى وزن نسبـــي )71.52%(، وانحـــراف )0.443(، وتفســر تلــك 
تنفيــذ أعمالهــا وعملياتهــا بحيــث  فــي  التكنولوجيــا  كلًيــا علــى اســتخدام  إلــى شــركة تعتمــد  للتحــول  الشــركة  بحـــرص  النتيجــة 
تســتطيع االنتقــال ملنظمــة رقميــة معاصــرة تنافــس محلًيــا وعاملًيــا، وهــذه جــاءت منســجمة مــع نتائــج املقابلــة الشــخصية مــع 

املسئوليـــن حــول هــذا األمــر.

السؤال الثالث: ما أثـر الذكاء االستـراتيجـي في تحول شركة »فيوجن« لخدمات اإلنتـرنت وأنظمة االتصاالت إلى منظمة رقمية؟
ولإجابة عن هذا السؤال قام الباحثون  باإلجابة عن الفرضية التالية:

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α ≥ 0.05( للــذكاء االستـراتيجـــي فــي تحــول شــركة »فيوجــن« 
لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة.
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ولإجابة عن هذا السؤال نختبـر الفرضيات التالية:

»فيوجــن«  1- تحــول شــركة  فــي  لالستشــراف   )α  ≥  0.05( عنــد مســتوى معنويــة  داللــة إحصائيــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال 
رقميــة. منظمــة  إلــى  االتصــاالت  وأنظمــة  اإلنتـــرنت  لخدمــات 

 )r( أشارت النتائج أن معامل ارتباط بيـرسون :)من الجدول رقم )3
تفيــد بــأن قــوة العالقــة بيـــن املتغيـريـــن تســاوي 0.398، وهــي عالقــة طرديــة، 
ومن قيمة مربع االرتباط R square نـرى أن املتغيـر املستقل)االستشراف( 

يفسر ما قيمته )13.7%( من املتغيـر التابع )املنظمة الرقمية(.

داللــة  ومســتوى   ،7.173 تســاوي   F قيمــة  أن  النتائــج  بينــت  كمــا 
0.011، وهــي أقــل مــن 0.05، لذلــك نـــرفض الفرضيــة الصفريــة, ونقبــل 
الفرضيــة البديلــة، أي يوجــد أثـــر لالستشــراف فــي تحــول شــركة »فيوجــن« 

لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة.

-2  )α ≥ 0.05( ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية
ــر املنظــم فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت  للتفكيـ

وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة.

 )r( أشــارت النتائــج أن معامــل ارتبــاط بيـــرسون :)مــن الجــدول رقــم )4
تفيد بأن قوة العالقة بيـن املتغيـريـن تساوي 0.531، وهي عالقة طردية، ومن 
قيمــة مربــع االرتبــاط R square نـــرى أن املتغيـــر املســتقل )التفكيـــر املنظــم( 

يفســر مــا نســبته قيمــة )28.2%( مــن املتغيـــر التابــع )املنظمــة الرقميــة(.

داللــة  ومســتوى   14.956 تســاوي   F قيمــة  أن  النتائــج  بينــت  كمــا 
ونقبــل  الصفريــة,  الفرضيــة  نـــرفض  لذلــك  مــن 0.05،  أقــل  وهــي   0.000
شــركة  تحــول  فــي  املنظــم  للتفكيـــر  أثـــر  يوجــد  أي  البديلــة،  الفرضيــة 
رقميــة. منظمــة  إلــى  االتصــاالت  وأنظمــة  اإلنتـــرنت  لخدمــات  »فيوجــن« 

معنويــة  3- مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال 
»فيوجــن«  شــركة  تحــول  فــي  املســتقبلية  للرؤيــة   )α  ≥  0.05(
رقميــة. منظمــة  إلــى  االتصــاالت  وأنظمــة  اإلنتـــرنت  لخدمــات 

مــن الجــدول رقــم )5(: أشــارت النتائــج أن معامــل ارتبــاط بيـــرسون 
)r( تفيــد بــأن قــوة العالقــة بيـــن املتغيـريـــن تســاوي 0.213 أي أنــه ال توجــد 
عالقــة  بيـــن املتغيـــر املســتقل واملتغيـــر التابــع، كمــا بينــت النتائــج أن قيمــة 
F تســاوي 1.814 ومســتوى داللــة 0.186 وهــي أكبـــر مــن 0.05، لذلــك نقبــل 
الفرضيــة الصفريــة، أي ال يوجــد أثـــر للرؤيــة املســتقبلية فــي تحــول شــركة 

»فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة.

-4   )α ≥ 0.05( ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية
للتحفيـــز في تحول شركة »فيوجن« لخدمات اإلنتـــرنت وأنظمة 

االتصاالت إلى منظمة رقمية.

مــن الجــدول رقــم )6(: أشــارت النتائــج أن معامــل ارتبــاط بيـــرسون 
)r( تفيــد بــأن قــوة العالقــة بيـــن املتغيـريـــن تســاوي 0.255 أي أنــه ال توجــد 
عالقــة  بيـــن املتغيـــر املســتقل واملتغيـــر التابــع، كمــا بينــت النتائــج أن قيمــة 
F تســاوي 2.652 ومســتوى داللــة 0.112 وهــي أكبـــر مــن 0.05 لذلــك نقبــل 
الفرضية الصفرية، أي ال يوجد أثـــر للتحفيـــز في تحول شــركة »فيوجن« 

لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة.

جدول رقم )3( 
يوضـح تحليل االنحدار الخطي البسيط للمتغيـر 

املستقل )االستشراف( على املتغيـر التابع 

)املنظمة الرقمية(

نتائج اختبار معامالت االنحدار

قيمة معامالت املعامالت
القيمة قيمة BetaTاالنحدار

االحتمالية
a2.387

0.3985.3170.000
b0.338

معامل االرتباط
معامل 
االرتباط

مربع 
االرتباط

معامل التحديد 
املعدل

مقدار الخطأ 
املعياري

0.3980.1590.1370.41200

تحليل التبايـن ANOVA  لنموذج االنحدار

درجات املصدر
الحـرية

مجموع 
املربعات

متوسط 
F.Sigاملربعات

11.2181.218االنحدار
7.1730.011 386.4500.170الخطأ

 397.668املجموع
املصــدر: مــن إعــداد الباحــث مــن واقــع التحليــل اإلحصائــي باســتخدام 

SPSS  بـــرنامج

جدول رقم )4( 
تحليل االنحدار الخطي البسيط للمتغيـر 

املستقل )التفكيـر املنظم( على املتغيـر التابع 
)املنظمة الرقمية(

معامل االرتباط
معامل 
االرتباط

مربع 
االرتباط

معامل التحديد 
املعدل

مقدار الخطأ 
املعياري

0.5310.2820.2640.380

نتائج اختبار معامالت االنحدار

قيمة معامالت املعامالت
قيمة Betaاالنحدار

T
القيمة 

االحتمالية
a1.860

0.5314.1520.000
b0.484

تحليل التبايـن ANOVA  لنموذج االنحدار

درجات املصدر
الحـرية

مجموع 
املربعات

متوسط 
F.Sigاملربعات

12.1662.166االنحدار
14.9560.000 385.5020.145الخطأ

 397.668املجموع
املصــدر: مــن إعــداد الباحــث مــن واقــع التحليــل اإلحصائــي باســتخدام 

SPSS  بـرنامج
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فــي تحــول شــركة »فيوجــن«  5- α( إلدارة املعرفــة  ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05 ≤ 
إلــى منظمــة رقميــة. اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت  لخدمــات 

مــن الجــدول رقــم )7(: أشــارت النتائــج أن معامــل ارتبــاط بيـــرسون )r( تفيــد بــأن قــوة العالقــة بيـــن املتغيـريـــن تســاوي 
0.255 أي أنــه ال توجــد عالقــة  بيـــن املتغيـــر املســتقل واملتغيـــر التابــع، كمــا بينــت النتائــج أن قيمــة F تســاوي 1.374 ومســتوى 

داللــة 0.248 وهــي أكبـــر مــن 0.05 لذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة، أي ال 
يوجــد أثـــر إلدارة املعرفــة فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت 

وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة.

السؤال الرابع: ما مدى االختالف في استجابات املبحوثيـن فيما يتعلق 
بآرائهــم حول الذكاء االستـراتيجـــي ودوره فــي تحــول شــركة »فيوجن« 
لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة تعــزى إلــى 
املتغيـرات الشخصية )العمر، سنوات الخدمة، املؤهل العلمي(.

ولإجابة عن هذا السؤال سيتم اإلجابة عن الفرضية الرئيسة التالية:

الفرضية الرئيسة:
ال توجــد فــروق فــي اســتجابات املبحوثيـــن فيمــا يتعلــق بآرائهــم حــول 
الــذكاء االستـراتيجـــي وأثـــره فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت 
الشــخصية  املتغيـــرات  إلــى  تعــزى  رقميــة  منظمــة  إلــى  االتصــاالت  وأنظمــة 
الفرضيــة  هــذه  مــن  ويشــتق  العلمــي(.  املؤهــل  الخدمــة،  ســنوات  )العمــر، 

التاليــة: الفرعيــة  الفرضيــات 

داللــة  1- مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
)α ≥0.05( بيـــن متوســط اســتجابات أفــراد العينــة حــول الــذكاء 
االستـراتيجـي وأثـره في تحول شركة »فيوجن« لخدمات اإلنتـرنت 

العمــر. ملتغيـــر  تعــزى  رقميــة  منظمــة  إلــى  االتصــاالت  وأنظمــة 

تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايـــن األحــادي الختبــار الفــروق بيـــن 
االستـراتيجـــي  الــذكاء  حــول  بآرائهــم  يتعلــق  فيمــا  املبحوثيـــن  اســتجابات 

جدول رقم )5( 
تحليل االنحدار الخطي البسيط 

للمتغيـر املستقل )الرؤية املستقبلية( على 
املتغيـر التابع )املنظمة الرقمية(

معامل االرتباط
معامل 
االرتباط

مربع 
االرتباط

معامل التحديد 
املعدل

مقدار الخطأ 
املعياري

0.2130.0460.0200.438
نتائج اختبار معامالت االنحدار

قيمة معامالت املعامالت
القيمة قيمة BetaTاالنحدار

االحتمالية
a2.724

0.2134.2750.000
b0.245

تحليل التبايـن ANOVA  لنموذج االنحدار

درجات املصدر
الحـرية

مجموع 
املربعات

متوسط 
F.Sigاملربعات

10.3490.349االنحدار
1.8140.186 387.3190.193الخطأ

 397.668املجموع
املصــدر: مــن إعــداد الباحــث مــن واقــع التحليــل اإلحصائــي باســتخدام 

SPSS  بـــرنامج

جدول رقم )6( 
تحليل االنحدار الخطي البسيط للمتغيـر املستقل 

)التحفيـز( على املتغيـر التابع )املنظمة الرقمية(

معامل االرتباط
معامل 
االرتباط

مربع 
االرتباط

معامل التحديد 
املعدل

مقدار الخطأ 
املعياري

2.550.0650.0410.434

نتائج اختبار معامالت االنحدار

قيمة معامالت املعامالت
قيمة Betaاالنحدار

T
القيمة 

االحتمالية
a2.889

0.2556.7560.000
b0.201

تحليل التبايـن ANOVA  لنموذج االنحدار

درجات املصدر
الحـرية

مجموع 
املربعات

متوسط 
F.Sigاملربعات

10.5000.500االنحدار
2.6520.112 387.1680.189الخطأ

 397.668املجموع
املصــدر: مــن إعــداد الباحــث مــن واقــع التحليــل اإلحصائــي باســتخدام 

SPSS  بـرنامج

جدول رقم )7( 
يوضـح تحليل االنحدار الخطي البسيط للمتغيـر املستقل )إدارة املعرفة( 

على املتغيـر التابع )املنظمة الرقمية(

معامل االرتباط
مقدار الخطأ املعياريمعامل التحديد املعدلمربع االرتباطمعامل االرتباط

0.1780.0350.0090.441

نتائج اختبار معامالت االنحدار
القيمة االحتماليةقيمة BetaTقيمة معامالت االنحداراملعامالت

a2.984
0.1875.8480.000

b0.176

تحليل التبايـن ANOVA  لنموذج االنحدار
F.Sigمتوسط املربعاتمجموع املربعاتدرجات الحـريةاملصدر
10.2680.268االنحدار

1.3740.248 387.4000.195الخطأ
 397.668املجموع

SPSSاملصدر: من إعداد الباحث من واقع التحليل اإلحصائي باستخدام
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وأثـــره فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت 
وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة تعــزى ملتغيـــر 

العمــر، والنتائــج مبينــة فــي جــدول )8(.
ويتضـــح مــن الجــدول )8(: أن قيمــة F املحســوبة 
لجميــع املحــاور مجتمعــة تســاوي 0.452 وهــي أقــل مــن 
قيمــة F الجدوليــة التـــي تســاوي 3.255، كمــا إن قيمــة 
وهــي   0.640 تســاوي  املحــاور  لجميــع  الداللــة  مســتوى 
فــي  فــروق  وجــود  عــدم  علــى  يــدل  ممــا   0.05 مــن  أكبـــر 
اســتجابات املبحوثيـــن فيمــا يتعلــق بآرائهــم حــول الــذكاء 
االستـراتيجـــي وأثـــره في تحول شركة »فيوجن« لخدمات 
اإلنتـــرنت وأنظمــة االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة تعــزى 
ملتغيـــر العمــر، إذن نـــرفض الفرضيــة الصفريــة، وتـــرجع 
بهــا جميــع  يشــعر  التـــي  التامــة  الثقــة  إلــى  النتيجــة  تلــك 
العامليـــن مــن جميــع األعمــار فــي الشــركة بأهميــة الــذكاء 
بالشــركة وتحولهــا  النهــوض  االستـراتيجـــي وقدرتــه علــى 

لنمــوذج منظمــة رقميــة راقيــة وحديثــة.

عنــد  2- إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
مستوى داللة )α ≥0.05( بيـن متوسط استجابات 
وأثـــره  االستـراتيجـــي  الــذكاء  حــول  العينــة  أفــراد 
اإلنتـــرنت  لخدمــات  »فيوجــن«  شــركة  تحــول  فــي 
وأنظمة االتصاالت إلى منظمة رقمية تعزى ملتغيـــر 

الخدمــة. ســنوات 

األحــادي  التبايـــن  تحليــل  اختبــار  اســتخدام  تــم 
الختبــار الفــروق بيـــن اســتجابات املبحوثيـــن فيمــا يتعلــق 
بآرائهــم حــول الــذكاء االستـراتيجـــي وأثـــره فــي تحــول شــركة 
إلــى  االتصــاالت  وأنظمــة  اإلنتـــرنت  لخدمــات  »فيوجــن« 
منظمــة رقميــة تعــزى   ملتغيـــر ســنوات الخدمــة، والنتائــج 

مبينــة فــي جــدول )9(. 

F املحســوبة  ويتضـــح مــن الجــدول )9(: أن قيمــة 
مــن  أقــل  لجميــع املحــاور مجتمعــة تســاوي 0.004 وهــي 
التـــي تســاوي 3.255، كمــا إن قيمــة  F الجدوليــة  قيمــة 
وهــي   0.996 تســاوي  املحــاور  لجميــع  الداللــة  مســتوى 
فــي  فــروق  وجــود  عــدم  علــى  يــدل  ممــا   0.05 مــن  أكبـــر 
اســتجابات املبحوثيـــن فيمــا يتعلــق بآرائهــم حــول الــذكاء 
االستـراتيجـــي وأثـــره فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات 
رقميــة  منظمــة  إلــى  االتصــاالت  وأنظمــة  اإلنتـــرنت 
تعــزى   ملتغيـــر ســنوات الخدمــة، إذن نـــرفض الفرضيــة 
لــدى  الكافــي  إلــى الوعــي  النتيجــة  تلــك  الصفريــة، وتعــزى 
العامليـــن بأهميــة الــذكاء االستـراتيجـــي وقدرتــه العاليــة 
فــي تحقيــق التنافســية للشــركة واالنتقــال بهــا إلــى مصــاف 

العامليــة. واملنافســة  الرقميــة  الشــركات 

جدول رقم )8( 
 )One Way ANOVA ( نتائج تحليل التبايـن األحادي 

لعينة الدراسة يعزى ملتغيـر العمر

عنوان 
مجموع مصدر التبايـناملحور

املربعات
درجة 
الحـرية

متوسط 
املربعات

قيمة
»F«

مستوى 
الداللة

االستشراف
0.18620.093بيـن املجموعات

0.3290.722 10.445370.282داخل املجموعات
10.63139املجموع

التفكيـر 
املنظم

0.85320.426بيـن املجموعات
1.8770.167 8.407370.227داخل املجموعات

9.26039املجموع

الرؤية 
املستقبلية

0.24120.120بيـن املجموعات
0.7970.458 5.590370.151داخل املجموعات

5.83139املجموع

التحفيـز
0.08720.043بيـن املجموعات

0.1310.878 12.297370.332داخل املجموعات
12.38439املجموع

اإلدارة 
املعرفة

0.25320.127بيـن املجموعات
0.5600.576 8.378370.226داخل املجموعات

8.63139املجموع

املنظمة 
الرقمية

0.11420.057بيـن املجموعات
0.2800.757 7.554370.204داخل املجموعات

7.66839املجموع

االستجابة 
الكلية

0.8820.044بيـن املجموعات
0.4520.640 3.594370.097داخل املجموعات

3.68239املجموع
قيمة F الجدولية عند درجة حـرية »2، 37« ومستوى داللة 0.05 تساوي 3.255 

SPSS  املصدر: من إعداد الباحث من واقع التحليل اإلحصائي باستخدام بـرنامج

جدول رقم )9(
 )One Way ANOVA ( نتائج تحليل التبايـن األحادي 

لعينة الدراسة تعزى ملتغيـر سنوات الخدمة

عنوان 
مجموع مصدر التبايـناملحور

املربعات
درجة 
الحـرية

متوسط 
املربعات

قيمة
“ F «

مستوى 
الداللة

االستشراف
0.01520.008بيـن املجموعات

0.0270.974 10.616370.287داخل املجموعات
10.63139املجموع

التفكيـر 
املنظم

0.14420.072بيـن املجموعات
0.2930.748 9.116370.246داخل املجموعات

9.26039املجموع

الرؤية 
املستقبلية

0.01920.010بيـن املجموعات
0.0600.941 5.812370.157داخل املجموعات

5.83139املجموع

التحفيـز
0.5420.027بيـن املجموعات

0.0810.922 12.330370.333داخل املجموعات
12.38439املجموع

اإلدارة 
املعرفية

0.25220.126بيـن املجموعات
0.5560.578 8.379370.226داخل املجموعات

8.63139املجموع

املنظمة 
رقمية

0.00320.001بيـن املجموعات
0.0060.994 7.665370.207داخل املجموعات

7.66839املجموع

االستجابة 
الكلية

0.00120.000بيـن املجموعات
0.0040.996 3.681370.099داخل املجموعات

3.68239املجموع
قيمة F الجدولية عند درجة حـرية »2، 37« ومستوى داللة 0.05 تساوي 3.255 

SPSS  املصدر: من إعداد الباحث من واقع التحليل اإلحصائي باستخدام بـرنامج
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ــيـــة عــنــد  3- تــــوجــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة إحـــصـــائـ ال 
بـــيـــــــن مـــتـــوســـط   )α ــتــــوى داللــــــــــــــــــــة)0.05≤  مــــســ
اســـــتـــــجـــــابـــــات أفـــــــــــــراد الــــعــــيــــنــــة حـــــــــول الــــــذـكـــــاء 
االستـراتيجـي وأثـره في تحول شركة »فيوجن« 
لـــخـــدمـــات اإلنـــتـــــــرنـــت وأنـــظـــمـــة االتــــصــــاالت إلــى 

منظمة رقمية تعزى ملتغيـر املؤهل العلمي.

تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايـــن األحــادي 
فيمــا  املبحوثيـــن  اســتجابات  بيـــن  الفــروق  الختبــار 
فــي  وأثـــره  االستـراتيجـــي  الــذكاء  حــول  بآرائهــم  يتعلــق 
تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة 
االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة تعــزى   ملتغيـــر املؤهــل 

.)10( جــدول  فــي  مبينــة  والنتائــج  العلمــي، 

 F قيمــة  أن   :)10( الجــدول  مــن  ويتضـــح 
املحســوبة لجميــع املحــاور مجتمعــة تســاوي 1.036، 
وهــي أقــل مــن قيمــة F الجدوليــة التـــي تســاوي 3.255، 
كمــا إن قيمــة مســتوى الداللــة لجميــع املحــاور تســاوي 
0.365 وهي أكبـر من 0.05، مما يدل على عدم وجود 
فــروق فــي اســتجابات املبحوثيـــن فيمــا يتعلــق بآرائهــم 
شــركة  تحــول  فــي  وأثـــره  االستـراتيجـــي  الــذكاء  حــول 
االتصــاالت  وأنظمــة  اإلنتـــرنت  لخدمــات  »فيوجــن« 
إلــى منظمــة رقميــة تعــزى   ملتغيـــر املؤهــل العلمــي، إذن 
نـــرفض الفرضيــة الصفريــة، وتـــرجع تلــك النتيجــة إلــى 
اقتنــاع جميــع فئــات عينــة البحــث باألثـــر الكبيـــر الــذي 

فــي تحقيــق التحــول إلــى العامليــة والرقميــة. يحدثــه التطــور ومواكبــة املعرفــة واإلبــداع واالبتــكار والتفكيـــر املنظــم 

النتائج
يعتبـر مستوى تطبيق الشركة ملفهوم الذكاء االستـراتيجـي واملنظمة الرقمية جيًدا.أ- 

تعتبـر الشركة نموذًجا لنظام متـرابط ومتناسق األجـزاء.ب- 

تـرتكز رؤية الشركة على اإلبداع والتميـز، وتعتمد في تطويـر استـراتيجياتها على املدى البعيد من خالل التنبؤ باملستقبل.ج- 

 تتبنى الشركة تفكيـرا استـراتيجًيا يعتمد على تحليل البيئة التـي تساعدها على رؤية األحداث بصورة أكثـر وضوًحا.د- 

تعتمــد الشــركة مبــدأ املشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات وتحمــل املســئولية، وتؤكــد ملوظفيهــا أن وظائفهــم مصــدر قــوي 	- 
لتحقيــق املنافســة.

يتــم الحصــول علــى املعلومــات املتعلقــة ببحــوث أســواق العمــالء واملنافسيـــن مــن خــالل املســح التناف�ضــي إلكتـــرونًيا، كمــا و- 
تمارس الشــركة أنشــطتها إلكتـــرونًيا وتتفاعل مع الســوق والبيئة املحيطة إلكتـــرونًيا.

تعتمــد الشــركة علــى الوســائط اإللكتـــرونية الحديثــة فــي عملياتهــا اإلداريــة )التخطيــط، التنظيــم، التوجيــه، الرقابــة(، وتســمح ز- 
باملعالجــة املحوســبة عــن ُبعــد للعديــد مــن عملياتهــا.

يوجد أثـر لـ )االستشراف، والتفكيـر املنظم( في تحول شركة »فيوجن« لخدمات اإلنتـرنت وأنظمة االتصاالت إلى منظمة رقمية.ح- 

ال يوجــد أثـــر لـــ )الرؤيــة املســتقبلية، التحفيـــز، وإدارة املعرفــة( فــي تحــول شــركة »فيوجــن« لخدمــات اإلنتـــرنت وأنظمــة ط- 
االتصــاالت إلــى منظمــة رقميــة.

عدم وجود فروق في استجابات املبحوثيـن فيما يتعلق بآرائهم حول الذكاء االستـراتيجـي وأثـره في تحول شركة »فيوجن« ي- 
لخدمات اإلنتـرنت وأنظمة االتصاالت إلى منظمة رقمية تعزى   للمتغيـرات )العمر، سنوات الخدمة، املؤهل العلمي(.

جدول رقم )10( 
نتائج تحليل التبايـن األحادي ) One Way ANOVA( لعينة الدراسة 

تعزى ملتغيـر املؤهل العملي

عنوان 
مجموع مصدر التبايـناملحور

املربعات
درجة 
الحـرية

متوسط 
املربعات

قيمة
“ F «

مستوى 
الداللة

االستشراف
0.13820.069بيـن املجموعات

0.2430.786 10.493370.284داخل املجموعات
10.63139املجموع

التفكيـر 
املنظم

0.68620.343بيـن املجموعات
1.4810.241 8.574370.232داخل املجموعات

9.26039املجموع

الرؤية 
املستقبلية

0.01220.006بيـن املجموعات
0.0380.963 5.819370.157داخل املجموعات

5.83139املجموع

التحفيـز
1.21020.605بيـن املجموعات

2.0040.149 11.174370.302داخل املجموعات
12.38439املجموع

اإلدارة 
املعرفة

0.72020.360بيـن املجموعات
1.66850.199 7.911370.214داخل املجموعات

8.63139املجموع

املنظمة 
رقمية

0.10120.050بيـن املجموعات
0.2460.783 7.567370.205داخل املجموعات

7.66839املجموع

االستجابة 
الكلية

0.19520.098بيـن املجموعات
1.0360.365 3.487370.094داخل املجموعات

3.68239املجموع
قيمة F الجدولية عند درجة حـرية »2، 37« ومستوى داللة 0.05 تساوي 3.255

SPSS  املصدر: من إعداد الباحث من واقع التحليل اإلحصائي باستخدام بـرنامج
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التوصيات:
استشعار التهديدات وتجنبها، وتشخيص الفرص الستغاللها بشكل يساهم في استثمارها بفعالية.أ- 

مواكبة التغييـرات املتجددة في البيئة املحيطة واالستفادة منها.ب- 

امتالك رؤية ذات أبعاد شمولية يتم من خاللها تحديد اتجاه األعمال.ج- 

تـرجمة رؤيتها االستـراتيجية املتعلقة باملسئولية االجتماعية والبيئية إلى أهداف عملية.د- 

تشجيع املوظفيـن، وتكويـن فرق العمل، وتوفيـر حوافز مقابل أعمالهم وإنجازاتهم.	- 

املشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل املسئولية.و- 

تبني نظام إداري مرن يسهل توزيع املعرفة على املوظفيـن.ز- 

توفيـر دورات تدريبية للموظفيـن حول كيفية استخدام املعرفة واستغاللها لتحقيق أهداف محددة.ح- 

االعتماد على املعلومات والبيانات الدقيقة في التخطيط وتحديد األهداف.ط- 

تشجيع موظفيها على اإلبداع واالبتكار في مجال تكنولوجيا املعلومات.ي- 

توظيف إمكاناتها لتوفيـر التدريب الالزم للكادر البشري.ك- 

استخدام أساليب تمكيـن متطورة لرفع كفاءة العامليـن التكنولوجية.ل- 
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Abstract

The study aimed at identifying the level of application of Fusion for Internet services and communica-
tions systems in Gaza City in Palestine to the concept of strategic intelligence, determining the level of the 
company’s achievement of the characteristics of the digital organization, identifying the impact of strategic 
intelligence on the transformation of the company into a digital organization and determining the extent of 
differences in respondents’ responses regarding their opinions about Strategic intelligence and its impact on 
the transformation of the company Digital organization attributed to the personal variables )age, years of 
service, scientific qualification(, and the study community of all employees in the company and the number 
of )40( employees and staff, The study concluded that the level of the company’s application of the concept 
of strategic intelligence was good, with the relative weight of the standards )foresight, thinking )70.30%, 
71.00%, 69.70%, 68.40% and 67.30%(. The level of the company’s achievement of the characteristics of the 
digital organization was 71.52%.

The results showed that there was no effect on )future vision, motivation, and knowledge manage-
ment(, and there were no differences in respondents’ responses regarding their views on strategic intel-
ligence and its impact on Fusion’s transformation For Internet services and communication systems to a 
digital organization to support the variables )age, years of service, qualification(.

Keywords: Strategic Intelligence, Digital Organization, Knowledge Management.


