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Abstract 
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The study aimed to test the impact of strategic intelligence on the strategic direction of 

Cham Wings Airlines. The dimensions of strategic intelligence were chosen as an 

independent variable, represented in foresight, systems logic thinking, future vision, 

motivation, partnership, intuition, creativity, while the strategic direction was divided into 

four dimensions: Customer Orientation, Competitor Orientation, Technology Orientation, 

and Creativity Orientation. 

The research community consists of a purposive sample of employees in Cham Wings 

Airlines Company, numbering (112) respondents, who were previously identified 

according to the nature and level of their work in the company under study. 

The questionnaire was used as a tool for collecting data on the variables of the study, and 

was distributed in the second quarter of 2021, and the response rate was 90.1%. The 

statistical analysis program SPSS was used to analyze the data and test the validity of the 

study's hypotheses. 

The study concluded that strategic intelligence is clearly and highly applied in the middle 

and upper management of Cham Wings Airlines, and that there is a statistically 

significant impact of the dimensions of strategic intelligence (foresight, thinking in the 

logic of systems, future vision, partnership, creativity) on the strategic direction of the 

company. 

Based on the results that were reached, the researcher presented a set of recommendations 

for Cham Wings Airlines, and a set of proposals for future studies were included, by 

taking advantage of the study model. 
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ل  الفصل األوَّ

 للبَحث العاماإلطار 

 ية ""المنهج

 :مةمقد  ال -1-1

تلف خمتي تعيش فيها ظهرت عدة مشاكل تجاوزت حدود الدول الأتنامي تأثيرات العولمة وأبعادها  إنَّ 

من نظام محلي  المنظمات كونها جزءاً هذه تقبل ة إلى التنبؤ بمساجرزت الح، مما بالمنظماتأنواع 

كما أنَّ تلك الظروف  ،يتهااتيجستروا ها وخططهايؤثّر على نشاطات المي أشملضمن نظام ع

ذات  تصورات والرؤىلااستلزمت تكوين  لهاوالمتغيرات في عوامل البيئتين الداخلية والخارجية 

وتحليلها وإمكانية احتوائها وتجاوزها ثم  ة هذه المتغيراتة متابعأهميادت دزا اذقبل، لبالمستالعالقة 

 سواق واكتساب ميزات تنافسية.قاء في األلبز واتميّ ال قيقلنجاح وتحولة السيطرة عليها، لضمان امحا

 لمحافظةبعيد واهدافها على المدى المة نحو تحقيق أفبرز الذكاء االستراتيجي كأداة فّعالة لتوجيه المنظ

 لى مكانتها وقراءة مستقبلها والتكيّف مع التغيرات التي تحيط بها.ع

، كما وبدأت تُكيّف الستراتيجيكاء اة الذيك أهمدرتُ  والدولية مات األعمال العالميةأت منظحيث بد

 فيا مة التي تحصل عليهدة ذات القيفائوال نظراً لعظيم الدورحاجاتها إلى هذا النمط من الذكاء 

 وهذا يسهم في تحقيق أهداف أصحاب المصلحة. عددةت متمجاال

)قطاع النقل  ظمةمنلل تيجيراستالا جهولتا علىاالستراتيجي  الذكاء رثأ سةدار مستت سةدارلا هذه في

 جهوت ءلبنا كيفية استفادة المنظمة من الذكاء االستراتيجي على زكيرلتا مسيت نهأي أ ،الجوي(

 في نييدارإلا ديساعو كما ،تنافسية بيئة في تمراريةالسوا وبالنم اله يسمح ويقو مالئم تيجيراتسا

 جية.الخار ةلبيئا نع جةاتلنا لمحتملةا طرلمخادارة اإو القرارات ذتخاا
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 ابقة:راسات السَّ الد   -1-2 

بموضوع البحث  اسات ذات الصلةإنَّ أهمية الدراسات السابقة تكمن في التعرف على الدر     

 ل االستفادة من النتائج التي توّصل إليها الباحثون من قبل.ن أجأهمها موف على والوق

والتكرار مع  يمنع التداخلالذي  األمر ،تن الدراسالتعرف على الكثير ممؤّشراً ل وهي ستوفّر

ون قبله من ل إليه الباحثموضوع الدراسة التي يقوم الباحث بها، فضالً عن التعرف على ما توصّ 

 صيات.ن توّدموا مت وما قاستنتاجا

 

 راسات العربيّةالد   -1-2-1

ية في الجامعيادات قليجي لدى اأثر الذكاء اإلسترات " :نوانبعُ  (2020، النفّارراضي، دراسة ) -1

 "الجامعات الفلسطينيةدراسة حالة:  –الميزة التنافسية تحقيق 

  ملّخص الّدراسة:

ــطينية القيــادات الجامعيــة الفلس امتــالكدى ــى مــلتعــرف إلراسة هو اهذه الد هدف منكان ال

ــان قــام الباحثــم، وامعاتهجلنافســية م علــى تحقيــق الميــزة التللــذكاء اإلســتراتيجي وقدرتهــ

وتم ـة، ا البحــث كافـبصياغــة فرضيتيــن رئيســتين، ومجموعــة تســاؤالت لتغطــي جوانــب هــذ

ة صفــي التحليلــي لهــذا الغــرض، واســتخدما قائمــة االســتقصاء كأداة رئيســلوج انهــالم استخدام

ومعالجــة  كرزمــة إحصائيــة إلدخــال( SPSS) ـيصائــل اإلحبرنامــج التحليـو ،لجمــع البيانــات

 .البيانــات هذه وتحليــل

 اسة:ملّخص نتائج الّدر

، ثــر للــذكاء اإلســتراتيجي فــي تحقيــق الميــزة التنافســيةود أـى وجــالبحــث إلـ ـجتائـنــت وتوصل

التفكير  بـــ )االستشــراف، ثــالً جي متمذكاء اإلســتراتيى الــلمســتو تأثير معنوي ودجوحيث تبيّن 

ات الجامعيــة فــي دالقيــالــدى  اإلســتراتيجي( اعدـإلبـفعيــة، ااإلســتراتيجية، الدا المنظــم، الرؤيــة

ــروق ذات ال توجــد فه  ة إلى أنّ ، باإلضافالتنافســية الجامعــات الفلســطينية فــي تحقيــق الميــزة

حــول مســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى اســتجابات المبحوثيــن  بيــنيــة ئاللــة إحصاد

 الجامعة(. المســتوى اإلداري،وفقاً للمتغيرات ) زة التنافســيةــق الميتحقيــي ــة فــيعماالج القيــادات
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رارية ة استماتيجي وأثره في إداررستالاء االذك( بعُنوان: "2020النجار، الحرايزة، دراسة ) -2

 "دراسة حالة في أمانة عّمان الكبرى –األعمال 

  ملّخص الّدراسة:

)االستشراف، الرؤية  اد:من خالل األبع يستراتيجالذكاء اال أثر إلى هدفت الدراسة التعرف

المخاطر،  يففخيم وت، تقيالعليادارة دعم اإل) في إدارة استمرارية األعمالالمستقبلية، الشراكة( 

 لدراسة منن مجتمع اوقد تكوَّ ، في أمانة عمان الكبرىعمال، التوعية والتدريب( ير األتحليل تأث

ان بإجراء مسح احثام البحيث ق ،دارية العليا والوسطىإلويات االمست األقسام في ءاالمدراء ورؤس

 .تواختبار الفرضيا ،ليلهاتم جمع البيانات، وتح يثوذلك من خالل استبانة حشامل لمجتمع الدراسة 

 ة:نتائج الّدراسص ملخّ 

ل لتحليبل من خالل اقتراسة تهتم باستقراء المسأنَّ المنظمة محل الدأظهرت نتائج الدراسة  لقد

يف تُولي اهتماماً كبيراً بتحديد المخاطر المحتملة وتخفوكذلك أنَّها ، للبيئة الداخلية والخارجية مرستالم

 .آثارها في حال حدوثها

للذكاء  (p≤0.05وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) ،اترضيالفرت نتائج ولقد أظه

في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها  لشراكة(بلية، اراف، الرؤية المستقشتالس)ا االستراتيجي بأبعاده

ة والتدريب( في لتوعيال، اثير األعمتحليل تأ معة )دعم اإلدارة العليا، تقييم وتخفيف المخاطر،مجت

 (.الدراسة ان الكبرى )المنظمة محلانة عمّ أم

تطوير ي ف اتيجياالسترالذكاء سات رادور مم" ( بعُنوان:2018 أبو قاعود، ،آل شافيدراسة ) -3

 "كومية القطريةالمال الفكري في الجامعات الح رأس

 ملّخص الّدراسة:

لرؤية المستقبلية، راف، ابأبعاده )االستش يراتيجاالستالذكاء  وتحليل أثرإلى قياس  لدارسةهدفت ا

ن مجتمع وتكوّ  ،ةيرالمال الفكري في الجامعات الحكومية القط رأستطوير  جتمعةً فياكة( مالشر

م المنهج الوصفي ااستخدتم و، الجامعات الحكومية القطرية العاملين في اإلدارة العليا في منلدارسة ا

 .سةة الدارمن عينيانات انة كأداة لجمع الباالستب كما استخدمت، يالتحليل
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ملّخص نتائج الّدراسة:

عات الحكومية لجامفي اجي االستراتي يق الذكاءمستوى تطبأنَّ أظهرت نتائج التحليل الوصفي  -

قطرية وتظهر هذه النتائج وجود جهود إيجابية في الجامعات الحكومية ال، ء بدرجة مرتفعةلقطرية جاا

 عاده.بكافة أباالستراتيجي  لذكاءبتطوير ا

معات ة قيام الجاذه النتيجويظهر من خالل ه ،جة مرتفعةالمال الفكري در رأسبلغ مستوى و كما -

من خالل تشجيع تبني األفكار اإلبداعية التي تساهم في  المال الفكريرأس  لتطويرالدؤوب  يبالسع

بيانات قاعدة بالسعي إلى إنشاء  لجامعاتهذه ا مإلى قياأيضاً  هذه النتيجة، وتشير عرفةالم اكتساب

لف لين بمختملجميع العاتكون متاحة وأن  اعهالتخزين المعرفة بكافة أشكالها وأنو مةإلكترونية منظّ 

 .الستخدامها عند الحاجة ويات اإلداريةتالمس

بأبعادها:  ستارتيجياء اإل( للذكα≤0.05)عند مستوى معنوية ة همّ م وجود أثر ذي داللة إحصائية -

 .المال الفكري رأسفي تطوير  عة( مجتماكةالشر ،ليةلمستقبالرؤية ا االستشراف،)
 

الستراتيجي في اتخاذ القرارات اء اقع للذكر المتودوالن: "نوا( بعُ 2019أبو إصبع، دراسة ) -4

 "ليةسة تحليراد –الناجحة في الجامعات اليمنية الحكومية 

 ملّخص الّدراسة:

)االستشراف، التفكير بأبعاده  تراتيجيء االسلدور المتوقع للذكاالتعرف على ا هدف البحث إلي

ت الجامعا ارات الناجحة فيرقخاذ الفي ات دس(افعية، الحالمنظم، الرؤية االستراتيجية، الشراكة، الد

 .ثالمنهج الوصفي المسحي تحقيقاً ألهداف البح ية الحكومية، وقد استخدم الباحثاليمن

الّدراسة: ملّخص نتائج

معات، تطوير قدرة الجا فيالذكاء االستراتيجي  بهايقوم   لتيا دوارألا نم ائج أنَّ تبيّن من خالل النت -

نها من تطبيق استراتيجية بطريقة فريدة )ذكية( تمكّ  ةالجوهريلموارد وا مهاراتدمج العلى مل الع

 المالية . واردهانمية  من، وتجميع المستفيديالقيمة والمنفعة ل تضمن تطوير األداء فيها لخلق

يزة تحقيق م ات منجامعن الأهمية المعرفة التي ينتجها الذكاء االستراتيجي كونها ستمكّ  وكذلك -

 .من المؤسسات يرهاها عن غتنفرد بة سيتناف
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شراف عمليات االستوأنَّ مرحلة مهمة من مراحل صناعة القرار،  لمثّ تُ  مرحلة اتخاذ القرارأنَّ و

داء ، والعمل التنافسي، واألاتيجيات الجامعةى استرتأثير قوي عل اله المستخدمةبيئي الوالمسح 

 المستقبلي. 

 

وعالقتها بالذكاء االستراتيجي لدى  نجازية اإلفعدا" نوان:( بعُ 2019 المصري، فرح،دراسة ) -5

 "ك فيصل بالمملكة العربية السعوديةامعة الملطلبة ج

 :ملّخص الّدراسة

اء االستراتيجي لدى طلبة ز وعالقتها بالذكاإلنجاشف عن مستوى دافعية راسة إلى الكهدفت هذه الد

النوع االجتماعي والمستوى ) يرر متغكشف عن أثعودية، واليصل بالمملكة العربية السجامعة الملك ف

عدد من  منوتكونت عينة الدراسة ، إلنجاز والذكاء االستراتيجيدافعية ا على كل من الدراسي(

 يجرى بناء مقياس ولتحقيق أهداف الدراسة، راسيدعام ل في مختلف المستويات الدراسية بالطال

 .( فقرة40) من ماكل منه نتكوّ ي الذي ستراتيجالذكاء االو ة اإلنجازدافعي

 ملّخص نتائج الّدراسة:

جامعة  تفعة لدى طلبةذكاء اإلستراتيجي كانت مركشفت نتائج الدراسة أن مستوى دافعية اإلنجاز وال

ووجود أثر  تراتيجي.رتفعة بين دافعية اإلنجاز والذكاء االسردية مالملك فيصل، ووجود عالقة ط

 لهمادراسة عن عدم وجود أثر كما كشفت ال، ازجية اإلنفي دافع يالدراستوى للمسو تماعيلنوع االجل

خالل ن م ستراتيجين الذكاء االرسويما فيصلملك الطلبة في جامعة ال نَّ أو، في الذكاء اإلستراتيجي

 .المستويات ي جميعبناء البحوث ف

ية ز دافععزّ تدريس تُ ب ليي أساتبنّ وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث أعضاء هيئة التدريس ب

 يهملد أساليب البحث العلمياعتماد ، وكذلك ضرورة ي الذكاء اإلستراتيجي لدى الطلبةنمّ از وتُ جناإل

 .رفةفي التوصل للمع
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اء االستراتيجي في تحقيق المرونة التسويقية الذك تأثير" عُنوان:( ب2018، االبراهيمي)سة درا -6

 "العراق -بان في محافظة النجف لاألتجات ذائية ومنللمواد الغدراسة تطبيقية في شركة الفهد  –

 الّدراسة:ص ملخّ 

رؤية ال، االستشراف)  من خالل أبعادهلى التعرف على مدى تأثير الذكاء االستارتيجي إالبحث  هدف

 بعادها )التوزيع، الترويج، التسعير والمنتج(.أسويقية من خالل يق المرونة التفي تحقلتحفيز( وا

واستعملت استبانة  ،انللمواد الغذائية ومنتجات األلب فهدالة شرك عاملين فيالبحث عينة ال لتشمو

 المناسبة.صائي عمليات التحليل اإلح إجراء تمو، في جمع البيانات رئيساً  مصدراً 

 اسة:الّدر ملّخص نتائج

في  تحفيز، الرؤية والفي االستشراوه االستراتيجيالذكاء  اتغيرلمتلى وجود أثر إتوصل البحث 

  .ستراتيجياالالذكاء ، واتضح عدم وجود  تأثير كبير للمرونة التسويقية في سويقيةونة التتحقيق المر

تكنولوجيا وغيرها في  ،يةقانون ،سياسية تغيّراتما يدور من  الشركة تهتم بمعرفة وتبيّن أيضاً أنَّ  -

نتاجية ت اإلملياالعفي  ستراتيجيالا اءكذر الباستطاعة هذه الشركة أن توفّ أنَّ و ،بهاسواق العامة األ

طوير الشركة على ت ةفي قدر يجاباً إ يظهر مما ،لديهم القدرة على العمل في أي مكان أفرادوتمتلك 

ن يدالعاملين جا األفراد وأنَّ ، بيئة  التنافسيةزها الالتي  تفر دة أكثر من الفرصإلستفاعملها وا

 .ةالشركخدمة في هم ذكائهم وخبرتهم ومعرفت باستعمال

ين في الشركة دور وأهمية عي العاملبعدد من التوصيات جاء أبرزها ضرورة أن ي البحث وانتهى

زيز أنشطة عم وتعلما لها من دور في د ،ارتهملديهم ورفع مقد ملينالعا مهاراتالتدريب في صقل 

 .الكفاية هوتحفيز العاملين بما في االستراتيجياء الذك

االستراتيجي لدى مديري الشركات كاء الذ عادأب قياس" ان:نو( بعُ 2017صقور، دراسة ) -7

 "ةة السوريالخاصة المتوسطة وأثرها في القدرات التنافسية في الجمهورية العربي

 ّدراسة:ملّخص ال

اء االستراتيجي لدى عينة من مديري الشركات الخاصة د الذكس أبعالى قياهدفت هذه الدراسة إ

 (Maccoby and Scudder, 2011) موذجمد نعتُ واُ تنافسية، الدرات المتوسطة وأثرها في الق

ة. عية والشراكلية، والدافالمستقب المتضمن األبعاد اآلتية: االستشراف، والتفكير بمنطق النظم، والرؤية
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 عينة ذتخوأ، لنتائجا صستخالوا سةدرالا راتمتغي رضع في الستنتاجيالوب ث األسواعتمد الباح

 .راتلمتغيا سلقيا ةستبانا ت  صُمِّمَ كما ،ردةمف (180) مبحج رةميس

 ملّخص نتائج الّدراسة:

 في نيريدلما ىدل عالية بسبن رفواتت تيجيراالستا ءكاذلا دبعاأن أ في سةدرالا نتائج مهأ تتمثلو

. لتنافسيةا دراتلقا على ءكاذلا دألبعا يةومعن اللةذي د يجابيإ رثأ ودجو مع ،سةدرولما تماظلمنا

، لخمسةا تيجيراالستا ءكاذلا دبعاأ نبي نم رألكبا رألثا لهما نكا قبليةستلما يةرؤلوا يةفعدالأن ا نتبيّو

 رلعما لىإ زىتع تيجيراالستا ءكاذلا دابعأ في ةحصائيإ اللةذات د روقف ودجو دمعرهظ كلذك

 .يفيوظلا زكرلموا لتعليميا وىلمستا لىإ زىتع روقف ودجو نتبيّ نحي في .سلجناو

 دىل ساتهرمما قتعميو تيجيراالستا ءكاذلا دبعاأ رنش منها ركذن تحارلمقتا نم عةومجم  ت  ِّمَدقُو

 ،مةظللمن نافسيتلا فقولما معدت لعافأل مجرتت ثقافة دألبعاا كتل لجعو ن،لعامليوا نييدارإلا

 يقةطرب ءكاذلا دبعاأ رالستثما متأهيلهو ييهاداروإ تماظلمنا دةقا لقب نم رستمملا معللتا رورةضو

 .بيةوسلحاا مجرالبا مداخستبا تقنية

 

 ة:راسات األجنبيّ الد   -1-2-2

 ( بُعنوان:Alhamadi, 2020دراسة ) -1

"Impact of Strategic Intelligence on the Sustainable Competitive 

Advantage of Industries Qatar" 

 طر"لصناعات ق"تأثير الذكاء االستراتيجي على الميزة التنافسية المستدامة 

 ّدراسة:ص الملخّ 

االستشراف والرؤية بأبعاده ) يسي من البحث هو دراسة تأثير الذكاء االستراتيجيالرئ الهدفن كا

افسية مستدامة. ق ميزة تنحقيى تعل (حفيز والتفكير المنظومية االستراتيجية والتالمستقبلية والشراك

 ت قطر. تم تطبيق هذه الدراسة على شركة صناعاث حي

هي: شركة قطر للبتروكيماويات، شركة قطر ي قطر وتعمل ف شركاتع أربن وهي عبارة ع

تبني  توىمس قياس إلى أيضاً ة الدراس وهدفتة قطر لألسمدة، وقطر ستيل، فطية، شركلإلضافات الن

 نافسية المستدامة. ديد مستوى تحقيق الميزة التي، وتحالذكاء االستراتيج
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 .برامج اإلحصائيةلاتخدام تحليلها باستم و. ينالمعنيانة على جميع ع الباحث االستبوزّ 

 ملّخص نتائج الّدراسة:

للذكاء  (p≤0.05وى معنوية )وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مست ةنستنتج من نتائج الدراس

 .شركة صناعات قطرفي  ايا التنافسية المستدامةمزالفي  االستراتيجي بأبعاده

الستغالل اإلدارة  ن قبلم ي الجادبروح السعيجي، ستراتصناعات قطر تتبنى الذكاء اال أنَّ حيث 

ه على تحقيق ثيروتأ الفرص التي يوفرها سوق العمل، واإليمان المطلق بأهمية استقراء المستقبل

 التي تتوافق مع المفاهيم الجديدة. بادرة القدرة على الممتالك في ظل ا صةً يز والريادة، خاالتم

تعلم للطرق جديدة واعتمادها على بك، ك ومتشاظام متماسات كنالوحدتتعامل مع جميع  وأنَّ الشركة

 .ت في قطاع الصناعةساب المعرفة من أجل تكوين منظور استراتيجي، ومواكبة المستجداواكت

 ن:نوا( بعُ Kirilov,2019)دراسة  -2

"Strategic Intelligence Strategies for Improving Performance in the 

Nonprofit Sector" 

 داء في القطاع غير الربحي"تراتيجي لتحسي  األالسء الذكاات ااتيجي"استر

 ملّخص الّدراسة:

 ات غيرخدمها قادة المنظمالتي يست راتيجياتتكشاف االستدراسة هو اسهذه الكان الغرض من لقد 

 سين األداء على أساس الذكاء االستراتيجي. الربحية لتطوير خطط لتح

نطقة الغرب األوسط للواليات المتحدة متقع في ربحية  دة لمنظمة غيراق 3ن حث مالب عينة تتألف

ات من المقابالت نامع البيج تم، حيث مأداء مؤسساتهنفذوا مبادرات إستراتيجية غير ربحية لتحسين 

 .الوثائق العامة والداخلية ونتائج األداء راجعةمة ومشبه المنظّ 

 راسة:ائج الدّ ملّخص نت

كيفية  استراتيجيات لقادة المنظمات غير الربحية حولير توفاسة هذه الدر ة علىمترتبتشمل اآلثار ال

فاظ على تسليم السلع افس بنجاح، والحالتنر، وجيه مؤسساتهم من خالل بيئات سريعة التغيّ تو

 تمعات التي يخدمونها.لمجوا للعمالءر ية التأثيعالات خدموال
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 تيجيسترااإل قائمة على الذكاءال راتيجيةخطط اإلستيذ الوتنف م النتائج دليالً على أن تطويرتقدّ حيث 

لسفة إلى أهمية ف، وكذلك مكن أن يساعد قادة المنظمات غير الربحية في تحسين األداء التنظيمييُ 

، والتعلم والتحسين، ومنظور االستشرافمليات، وفعالية لة والقيم والعالرسا ادة، واالتساق بينالقي

 .ين األداءسيير وتحلمواكبة التغة الفعّ النظم لتطوير خطط 
 

 ( بُعنوان:(Kelidbari, Rayat, 2017 دراسة -3

"The Effects of Business Intelligence on the Effectiveness of the 

Organization (Case Study: Airline Companies in Iran)" 

 "(ي إيرانف طيرانات الآثار ذكاء األعمال على فعالية المنظمة )دراسة حالة: شرك"

 ّدراسة:ص الملخّ 

قافة والعمليات والث اكل التنظيميةسة هو تحديد آثار االستراتيجية والهين هذه الدراكان الهدف م

)الذكاء االستراتيجي  ألنظمة ذكاء األعمال الهام طيالوس الدوركذلك ظيم والية التنفععلى التنظيمية 

يران اإلحصائي جميع شركات الط لمجتمعيشمل او. رانيةاإلي في شركات الطيران والذكاء التنافسي(

  غير العشوائية. تم استخدام طريقة أخذ العيناتألخذ العينات، و ،اإليرانية

 االستبانةتم استخدام أدوات ، وت الهيكليةمعادالاستخدام طرق ال البحث، تمض من أجل دراسة فروو

 لجمع البيانات.
 

 ملّخص نتائج الّدراسة:

والثقافة التنظيمية  والهياكلوهاماً بين متغيرات االستراتيجية إيجابياً أثيراً ائج أن هناك تتنت الأظهر

اإليرانية  لطيرانفي شركات ا تنافسي(تيجي وال)االسترا اء األعمالعلى فعالية المنظمة وأنظمة ذك

 يمية.التنظائية بين المتغيرات التنظيمية والفعالية نه ال توجد عالقة ذات داللة إحصوأ

)الذكاء للثقافة التنظيمية تأثير إيجابي وهام على فعالية أنظمة ذكاء األعمال  فإنَّ بحث، ج التائلن وفقاً 

مال ذكاء األعفعالية أنظمة  أنَّ  وكذلك ،إليرانيةالطيران اشركات  يفوالذكاء التنافسي( االستراتيجي 

 .لها تأثير إيجابي وهام على الفعالية التنظيمية

 ة إقامةميأهباإلضافة إلى ، الذكاء االستراتيجيأهمية ودور لشركات ا ملوعا اً مدى إدراكضين أوتبيّ 

خالل ية من الفعالية التنظيم رفع مستوىالعمل بحيث يمكن ئة بي ضمن تدريبية في هذا المجالدورات 

 يمية.التنظ تعزيز اإلستراتيجية
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 وان:( بُعن(E. Waiganjo, 2017 دراسة -4

"Influence of Strategic Direction on Organizational Performance in 

Tourism Government Agencies in Kenya" 

 

 ي كينيا"ياحة فلحكومية للسي في الوكاالت ااألداء التنظيم على اتيجي"تأثير التوجيه االستر

 ملّخص الّدراسة:

في  ةالحكوميالسياحية سسات المؤ سعت هذه الدراسة إلى تحديد أثر التوجه االستراتيجي على أداء

 .كينيا

انات من تم جمع البيوباستخدام البيانات الكمية والنوعية.  الشاملاعتمدت الدراسة تصميم المسح لقد 

ق لتأثير التوجه لى فهم متعمّ للحصول ع ، االستبانة خدامباست نغير اإلداريي والعاملينارة من اإلد كلٍ 

يز البيانات الكمية ترمتم و، (420) الدراسةبلغ حجم عينة  حيث. االستراتيجي على أداء المنظمات

 .وتحليلياً  وتحليلها وصفياً 

 لّخص نتائج الّدراسة:م

تم تحديد االتجاه ي ، حيثظمةء المنتيجي له تأثير على أداسترااالتجاه االإلى أنَّ توصلت الدراسة 

رؤية ديد يتم تح وكذلك ،األخرى العامليناالستراتيجي من قبل اإلدارة العليا وتسلسله إلى كوادر 

 .عاملينلابقية ل الحقاً  يتم إبالغهاوالتي  ،اإلدارة العليال من قبورسالتها وقيمها وأهدافها  لمنظمةا

 غالب من قبل المديرين كبار السن،والتنفيذ في الي راتيجتسيتم التخطيط االتائج أنّه وأظهرت الن

 .يططخية والتستراتيجفي صياغة اال نللعامليويرجع ذلك إلى المشاركة المحدودة 

 ستراتيجياتفي التغيير عندما تطلب االعدم الرغبة وومة مقايواجه االتجاه االستراتيجي تبيّن أنَّ كما 

  .غييرالت هذا

المنخفض في عملية التخطيط  المستوى اإلداريذوي  العاملينراك بإش سةذه الدراأوصت ه قدول

 .لتنفيذتعزيز اونظيمي لتطيط االتخ من أجل تحسين االستراتيجي
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 ( بُعنوان:(Esmaeili, 2014 ةدراس -5

"A study on the effect of the strategic intelligence on the strategic 

decision making and strategic planning"  

 

 جي".تراتياالس دراسة تأثير الذكاء االستراتيجي على اتخاذ القرار االستراتيجي والتخطيط"

 :اسةّدرص الملخّ 

والتخطيط  االستراتيجي القرار في صنع االستراتيجيكاء عرف إلى أثر الذدفت الدارسة الته

، في إيران ادبة كورم اينمد في يجياالستراتتستخدم نظم الذكاء في المنظمات التي  ياالستراتيج

ي الت ماتمنظميع المن ج دارسة، وتكون مجتمع الالمنهج الوصفي التحليليواستخدمت الدارسة 

كأداة لجمع  واُستخدمت اإلستبانة ( منظمة،150ي حيث بلغ عددها )الستراتيجالذكاء ا تخدم نظمتس

 ت.البيانا

 

 راسة:ملّخص نتائج الدّ 

 طوالتخطي ياالستراتيج القراراتفـــي صـــنع  االستراتيجيـــذكاء ظم اللـــن تأثير معنويــد جـيو

ستراتيجي له تأثير إيجابي وهادف على اتخاذ القرار االستراتيجي اء االالذك أنَّ  أي ،االستراتيجي

آباد.  كورماألنظمة الذكية في  خدمتست الستراتيجي في الشركات والمؤسسات التيوالتخطيط ا

رد البشرية ي وذكاء المواالستراتيجوامل الفعالة في الذكاء الك، تم التعرف على العإلى ذ باإلضافة

 ية والموارد التكنولوجية والمعلوماتية والمالية والمنافس وذكاء العمالء.ميالتنظ لعمليةوا

في  االستراتيجيين القراراع بما يخدم صنّ  يجيتاالستراضرورة تفعيل الذكاء اسة بالدر وأوصت

 .ةلمنظما

 ( بُعنوان:(Seitovirta, 2011 دراسة -6

"The role of strategic intelligence services in corporate decision 

making" 

 سسي"في اتخاذ القرار المؤ خدمات الذكاء االستراتيجي"دور 

 ملّخص الّدراسة:

ركات، ومعرفة في الشاء االستراتيجي في اتخاذ القرارات دور الذكوصف هو  الهدف من الدراسة

جي في ستراتياء االكذمقترحات حول دور الفي الشركة، وإنتاج للقرارات  كيفية اتخاذ اإلدارة العليا
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ء االستراتيجي بشكل أفضل لدعم اتخاذ القرارات في المستقبل، وكيفية تطوير وظيفة الذكاء الذكا

 XYZ هي شركة الدراسةعينة  دراسة أسلوب دراسة الحالة حيث كانتعتمدت ال، واقراراتخاذ ال

دراسة المنهج بعت الا، واتيجبالخدمات والتكنولوالصناعات الثقيلة  لتي تزّودالفنلندية العالمية ا

 دراسة.الوصفي واستخدمت المقابالت واإلستبانة لتحقيق أهداف ال

  
 

 ملّخص نتائج الّدراسة:

:ج اتائنأهم كانت   لدراسة تتمثّل في أنَّ

دة قاعكو ليات الشركة،وترتيب عمئة األعمال بيرة لبييساعد في تكوين صورة كاتيجي الذكاء االستر -

 التخاذ القرارات.

أداة يُعتبر خارجية الالزمة، وومات الداخلية والكاء االستراتيجي متخذي القرار بالمعلد الذيُزوّ  -

 ستثمرين.ختلف الممع مشات اعد في المناقاتصال تس

ال البيع، ويساعد في جعة عن رجات للشركة ويُزّود بتغذية راي مؤشريعطي الذكاء االستراتيج -

 ريع الشركة.التحكم بمشا

الشركة وكذلك  تيجي ليشمل كافة المستويات فيضرورة تنظيم الذكاء االستراباسة الدر هذوأوصت ه

 .تيجيستراتوعية متخذي القرار حول أهمية الذكاء اال

 

 ابقةسَّ ت الراساالد   موقع الدراسة الحالية م  -1-2-3

مدى  تبيان ثدراسة الحالية من حيمن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أنها تتشابه مع ال

، قطّاعات مختلفة من األعمال في بلداٍن ُمختلفةومدى تأثيره على  ،هعادبأب الذكاء االستراتيجيأهميّة 

منها و متعددةمية وصناعية خداعات طعدة ق بقة التي اختارها الباحث،راسات الّساالدّ تناولت حيث 

 .)موضوع البحث(الطيران  قطّاع

ا دراستنا الحالية للدراسات السابقة حيث ستسلّط الضوء هتضيف يتمضافة الي القيمة الومن هنا تأت

الرؤية  ،كير بمنطق النظمتفال ،االستشرافالذكاء االستراتيجي ) أبعادفي تكامل وانسجام وستبحث 

 ظمة( ومدى تأثيرها على التوّجه االستراتيجي للمن، الحدس، اإلبداعالشراكة ،يةافعالد، ليةالمستقب

شركة أجنحة في سورية، وبشكٍل خاص حالة  النقل الجويميدانية في قطّاع الة راسدّ ل الك من خالذلو

 .الشام للطيران
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حقيقها سعت لتاختالف األهداف التي اسات السابقة بف الدرالاختد وتعدّ ظ الباحث مما سبق يالحو

ول تنا اهنم الحظ الباحث بأنَّ  حيث ،البيئات التي تمت ضمنها هذه الدراساتواختالف متغيراتها و

 المستدامة في تحقيق الميزة التنافسية ناصره وأبعادهبمختلف علعالقة بين الذكاء االستراتيجي ا

     ألعمالارية اإدارة استمرفي  أيضاَ عالقته و (،2017صقور، ) ،(2020،راضي، النفّار )

افعية دو(، 2018افي، أبو قاعود، ش آل) المال الفكري رأسفي تطوير و(، 2020النجار، الحرايزة، )

 ،((Seitovirta, 2011 ،(2019أبو إصبع، ) ذ القرارواتخا(، 2019المصري، فرح، ) نجازاإل

      يةوكذلك في تحقيق المرونة التسويق(، Esmaeili, 2014) يجيوالتخطيط االسترات

 تصنيف بحسب ذلك، و(Kirilov,2019) اء في المنظمةتحسين األدفي و (،2018االبراهيمي، )

 .ل المختلفةوالدّ ات وعاالقطّ 

من هذه الدراسات السابقة في بلورة مشكلة الدراسة الحالية واختيار منهج الدراسة  تم االستفادةوقد 

 .البحث، وفي تصميم أداة الدراسة جتمعوم

 يجي للمنظمةعلى التوّجه االسترات بأبعاده الذكاء االستراتيجي بدراسة أثر احثم البسيقو هوبناء علي

والمتغيرات  وأكثرها تعرضاً للضغوطهمية األ ذات القطاعاتمن  يعدّ الذي  الجويالنقل  في قطاع

 .الداخلية والخارجية

تعتبر حيث ، السابقةسات الدار بإضافة قيمة مضافة لما تناولته لحالية تسهمسة ان الدارفي ضوء ذلك إ

ه االستراتيجي في توجّ ال في ياتيجء االسترر الذكات القليلة التي تدرس أثهذه الدراسة من الدراسا

بأخذ سبعة أبعاد للذكاء  دراستنااإلشارة هنا إلى أننا سنقوم في  مع وجوب ،قطاع النقل الجوي

الدراسات السابقة قد تناولت أربعة أو  أغلب ي لجعل هذه الدراسة أشمل وأوسع، حيث أنَّ يجتراتاالس

 جي.للذكاء االستراتي أبعاد فقطخمسة 
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 حثالبَ  ةلُمشك -1-3

أجنحة  شركةرؤساء األقسام في من المديرين وى عدد عية علالابالت ميدانية استطمن خالل القيام بمق

بأبعاده  ستراتيجياال كاءالذم وجود الوعي الكافي بضرورة اتباع منهج ن عدتبيّ  الشام للطيران

للشركة، مما أدى ذلك  يالتوّجه االستراتيجهذا المنهج في رسم ر دراك الجيد بدووعدم اإل المختلفة

 ذلك: ل علىوكمثامناسبة سابقاً، الغير القرارات  ضبعواتخاذ ة اإلدارياألخطاء  ببعضلوقوع إلى ا

من عن تسيير عدد  2015 ن عامشهر كانون األول م الشام للطيران فيجنحة شركة أأعلنت 

جيد للسفر فترة ستشّكل موسم اً منها أن تلك الظنّ  (أرمينياريفان/ي)من دمشق إلى  اإلضافية تالرحال

فاء ه دون االكتأنه يجب دراسة هذا القرار بكافة أبعاد لوقتي ذات انسيت ف إلى هذه الوجهة ولكن

 سبقاً.سيق لها مي تم برمجتها والتنت التموسم، مما أدى ذلك إلى فشل بعض هذه الرحالضية البق

 الن عنباإلع 2009عام الثاني من بع الرقامت شركة أجنحة الشام للطيران في وكمثال آخر أيضاً 

يينهم بموجب عقود تحديد أعداد زائدة عن المطلوب، وتم تع ة وتمالجوي للضيافةوظائف شاغرة 

 مة.قانونية حسب األنظ

، مع العلم أن تكاليف هذا التدريب تهمرفع مهاراللتدريب خارجياً ل رسالهموبعد فترة قامت الشركة بإ

 المحطاترحالت ونهم بالنسبة لعدد البوجود عدد فائض مة بعد فترة فوجئت الشركمرتفعة، ولكن 

وزيع الجديد لتة مرات والقيام باعادة وضع الخطة عدتعمل عليها هذه الشركة، مما استدعى إ يالت

 شكاليات حينها.بب بعض اإلالضيافة وهذا ما س لطاقم لساعات التحليق

ما  تالي:السؤال الة في حث صياغة إشكالية الدراسالباقرر فقد  ،ونتيجةً لما سبق ولغيرها من األسباب

؟. أجنحة الشام للطيراناإلدارة بالذكاء االستراتيجي على التوّجه االستراتيجي لشركة  تأثير مدى

 كاآلتي:ه إلى تساؤالت فرعية قسيمتم تل ولإلجابة على هذا التساؤ

 ؟حة الشام للطيرانما هو مستوى الذكاء االستراتيجي المتوفّر لدى شركة أجن -1

توّجه االستراتيجي لشركة أجنحة الشام للطيران؟ وما قيمة الى جي علتراتيذكاء االسر الهل يؤثّ  -2

 :اليةالت يةويتفرع عن هذا السؤال ، االسئلة الفرع إن وجد؟ هذا األثر

ركة أجنحة اد الذكاء االستراتيجي على التوّجه االستراتيجي لشمن أبعكبعد  االستشرافما هو أثر  -

 الشام للطيران.

ة كبعد من أبعاد الذكاء االستراتيجي على التوّجه االستراتيجي لشرك منظالمنطق كير بالتفأثر  ما هو -

 أجنحة الشام للطيران.
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 ي على التوّجه االستراتيجي لشركةكبعد من أبعاد الذكاء االستراتيج ةقبليستالرؤية المما هو أثر  -

 أجنحة الشام للطيران.

ى التوّجه االستراتيجي لشركة أجنحة الشام علي راتيجاالستد الذكاء أبعا كبعد من الدافعيةما هو أثر  -

 للطيران.

تراتيجي لشركة أجنحة االسّجه توكبعد من أبعاد الذكاء االستراتيجي على ال اكةشرالما هو أثر  -

 يران.الشام للط

شام أجنحة ال لشركةجي على التوّجه االستراتيجي كبعد من أبعاد الذكاء االستراتي الحدسما هو أثر  -

 ن.لطيرال

االستراتيجي لشركة أجنحة الشام  كبعد من أبعاد الذكاء االستراتيجي على التوّجه اإلبداعما هو أثر  -

 للطيران.

 

 حثالبَ ة أهميّ  -1-4

 :من خالل جانبين نظري وعملي البحث هذاأهمية  تكمن

 (:النظرية) العلميّة األهمية

والتوّجه على مفاهيم تتعلق بكل من الذكاء االستراتيجي لقي الضوء أهمية الدراسة في كونها تُ  رزتب

بما المتغيرين في بيئة إحصائية  هذين دراسة كالكذلك ، ودراسةكمتغيرات لهذه ال االستراتيجي

 تناسب مع فرضيات وأهداف هذا البحث.ي

ل الكشف لقليلة التي تحاوحثية اومن المحاوالت الببية، واألهميّة النسلحداثة اب هذه الدراسة تتسمكما و

، قطاع النقل الجويفي منظمات وشركات  التوّجه االستراتيجيعن دور الذكاء االستراتيجي في 

للباحثين المهتمين في هذا المجال، ة جديدة فة مادة علميّ في إضا ةسالدرا ث أن تُسهم هذهالباحيأمل و

 .ضاً يأث وفي إثراء معلومات الباح

 (:التطبيقيةيّة ملعال) العلميّةية األهم

ت م شركااأقسإدارات و راسة الحالية في تزويد المديرين والمسؤولين في كافةأن تُسهم الدمن المتوقّع 

أن ، ووي في سورية بمعلومات عن دور الذكاء االستراتيجي في التوّجه االستراتيجيجالنقل ال قطاع

في موضوع تطبيق الذكاء هذا القطاع  جّوة لدىالنوعيّة المرلة النق حقيقت في نتائج هذه الدراسةتُسهم 

اع طشركات قتعّرض  في ظلسيما ، ال تيجيه االسترالى التوجّ االستراتيجي وما تحققه من الوصول إ
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وبات النقل الجوي في سوريا إلى العديد من األزمات وخاصةً )انتشار فايروس كورونا والعق

 ها أن تُحدث خلل في المنظومة اإلدارية.شأن تي منالو ة(االقتصادية الجائر

 

 حثالبَ أهداف  -1-5

 في جملة من النقاط التالية:تتلخص أهداف البحث 

المنظمات بشكٍل عام،  اقع تطبيق عناصر الذكاء االستراتيجي فيو توصيف :لاألوّ  سيئيالرّ دف اله

 خاص. كلٍ بشل الجوي )شركة أجنحة الشام للطيران( وشركات قطاع النق

 ي في شركة أجنحة الشام للطيران.جيالستراتتوّجه اوجود : بيان الهدف الّرئيسي الثّاني

كاء االستراتيجي والتوّجه الذ ن عناصرالقة بيالع الكشف عن طبيعة :الثالثالهدف الّرئيسي 

 يجي في شركة أجنحة الشام للطيران.االسترات

اتيجي على التوّجه االستراتيجي في شركة راالستء كالذأثر عناصر ا قياس: الرابعّرئيسي ف الالهد

 للطيران. منحة الشاأج

مدى تطبيق حول  مبحوثينت الفي استجابا ةائيحصاإل دراسة الدالالت: الخامسالهدف الّرئيسي 

هم الشخصية أجنحة الشام للطيران باختالف خصائصركة االستراتيجي في ش الذكاء عناصر

 .ى الوظيفي، سنوات الخبرة(مسالم لمي،لعا )الجنس، العمر، التحصيل

ى تحقيق في استجابات المبحوثين حول مد حصائيةاإل دراسة الدالالت :السادس الهدف الّرئيسي

م الشخصية )الجنس، العمر، أجنحة الشام للطيران باختالف خصائصهي شركة ي فتيجسترااال التوّجه

 .مي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(لعلالتحصيل ا
 

 نموَذج البَحثرات ومتغيّ  -1-6

 :بناء على الفروض التي سيتناولها البحث فإن متغيرات البحث تتمثل فيما يأتي     

اجعة أدبيات الدراسات السابقة وبعض الكتب الستخالص أبعاد مرب ثاحلبا امق مستقل:غيّر ال. المت1

ل اإلداري م وطبيعة العمءتالتي تلا ادبعرأى أن تُحدَّد األ، حيث المتغيّر المستقل الذكاء االستراتيجي

ها السابقة ألن في الدراسات ركات قطاع النقل الجوي في سورية، وكذلك األبعاد األكثر تكراراً في ش

 ،االستشرافحداثة حسب رأي الباحث، وكانت أبعاد الذكاء االستراتيجي كالتالي: و يةلشمو أكثر

 ، الحدس، اإلبداع.اكةشرال، ةيفعادلا، الرؤية المستقبلية ،التفكير بمنطق النظم

 التوّجه االستراتيجي. بع:يّر التا. المتغ2
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لمبحوثين وقد يتم ل يةصالشخنات ت الخاصة بالبياوهي تلك المتغيرا . المتغيّرات الشخصية:3

 .تحديدها كالتالي: )الجنس، العمر، التحصيل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(

التالي (1-1) ث بالشكلات ونموذج البحتَمثيل متغيّرمكن ، ياً قبساة من الفرضيات الوارد
*
: 

( نموذج متغيرات البحث1-1) رقم الشكل
* 

 
*
 احث(إعداد الب :)المصدر 

 

 حثالبَ  اترضيّ ف -1-7

وبعد تحديد مشكلة  من خالل مراجعة الّدراسات الّسابقة ونتائجها،و البَحثطار تحقيق أهداف في إ     

 :كالتالي يةة العدمبالصيغ الفرضيّاتمجموعة من احث الب غصا ،جهالبحث ونموذ

أجنحة الشام  ركةشفي  هِ اتبمكّون راتيجيتاالس للذكاءيوجد تطبيق ال  :H1ة األولى الفرضية الّرئيس

 .بدرجة مرتفعةللطيران 

ه وجّ التفي  تيجياالسترا الذكاء ألبعاد تأثير معنوي يوجد ال :2H الثانية ةئيسة الرّ الفرضيّ 

 .طيرانلشام للأجنحة اشركة ل ياتيجالسترا

 الية:تة الالفرضيات الفرعيّ  الثّانية ةئيسة الرّ يّ عن الفرضع ويتفرّ 

كأحد أبعاد الذكاء  االستشرافلوجود  تأثير معنويال يوجد  :H2-1لى وألة ايّ رعة الفالفرضيّ 

 ركة،للشّ  يتوّجه االستراتيجلا لىع أجنحة الشام للطيرانفي شركة  االستراتيجي
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اد كأحد أبع نظملا بمنطق التفكيرلوجود  تأثير معنويال يوجد  :H2-2الثّانية الفرعيّة الفرضيّة 

 للّشركة، التوّجه االستراتيجيعلى  نحة الشام للطيرانجأفي شركة  راتيجيستاال ءذكاال

الذكاء  داأبع كأحد ةالمستقبلي الرؤيةود لوج تأثير معنويال يوجد  :H2-3الفرضيّة الفرعيّة الثّالثة 

 كة،للّشر تراتيجيسالتوّجه االعلى  أجنحة الشام للطيرانفي شركة  االستراتيجي

كأحد أبعاد الذكاء  الدافعيةلوجود  تأثير معنويوجد ال ي :H2-4فرعيّة الرابعة ال يّةضفرلا

 ،للّشركة التوّجه االستراتيجيعلى  طيرانم للأجنحة الشافي شركة  االستراتيجي

اء الذك كأحد أبعاد كةاالشرلوجود  تأثير معنوييوجد  ال :H2-5مسة اة الخفرعيّ لاة يّ الفرض

 للّشركة، تراتيجيه االسالتوجّ على  أجنحة الشام للطيرانفي شركة  تيجيتراالسا

اء كأحد أبعاد الذك الحدسلوجود  تأثير معنوييوجد  ال: H2-6 السادسةالفرضيّة الفرعيّة 

 ،ةللّشرك التوّجه االستراتيجيعلى  رانلطيشام لة النحأجفي شركة  االستراتيجي

لذكاء كأحد أبعاد ا اإلبداعلوجود  تأثير معنويال يوجد  :H2-7 عةسابلاة فرعيّ الفرضيّة ال

 للّشركة، تراتيجيه االسجّ توالعلى  أجنحة الشام للطيرانفي شركة  اتيجياالستر

عزى تيجي يُ ااالستر الذكاءبيق طتمدى حول  يتأثير معنويوجد  ال :3Hة الثالثة يسالفرضيّة الّرئ

في شركة  )التحصيل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة في الشركة( افيةمغرلديات امتغيرلل

 .نحة الشام للطيرانجأ

 ية:رعيّة التالة الثًّالثة الفرضيات الفسّرئيويتفّرع عن الفرضيّة ال

 في يجتيراستاال الذكاءبيق طل مدى توح نوير معثيتأيوجد  ال: H3-1 األولىالفرضيّة الفرعيّة 

 العملي. للتحصيليُعزى  أجنحة الشام للطيرانشركة 

في االستراتيجي  الذكاءيق تطب حول مدى تأثير معنويجد وي ال: H3-2 الثانيةالفرضيّة الفرعيّة 

 ى الوظيفي.سمَّ يُعزى للمُ  طيرانلشام للأجنحة اشركة 

في  االستراتيجي الذكاءمدى تطبيق  حول تأثير معنويجد وي ال :H3-3 الثالثةالفرضيّة الفرعيّة 

 .يُعزى لسنوات الخبرة في الشركة أجنحة الشام للطيرانشركة 

أجنحة الشام شركة في  ّجه االستراتيجيتوالفي  تأثير معنوييوجد  ال :4Hعة ة الرابلّرئيسالفرضيّة ا

يفي، سنوات الخبرة في لوظى امسمل، ايمللعا )التحصيل عزى للمتغيرات الديمغرافيةيُ  للطيران

 .أجنحة الشام للطيرانفي شركة  الشركة(

ابعةة ويتفّرع عن الفرضيّة الّرئيس  لتالية:ة ارعيّ الفرضيات الف الرَّ
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في شركة  التوّجه االستراتيجيفي تحقيق  تأثير معنوييوجد  ال: H4-1 األولىالفرضيّة الفرعيّة 

 عملي.لايل صتحللى يُعز للطيرانالشام  أجنحة

شركة في  التوّجه االستراتيجيفي تحقيق  تأثير معنوييوجد  ال: H4-2 الثانيةالفرضيّة الفرعيّة 

 ى الوظيفي.سمَّ ى للمُ عزيُ  للطيران لشامأجنحة ا

 كةشرفي  اتيجياالستر هالتوجّ في تحقيق  تأثير معنوييوجد  ال: H4-3 الثالثةة الفرعيّة رضيّ الف

 ات الخبرة في الشركة.لسنوعزى يُ  انيرلشام للطة اجنحأ

 

 حثجتمع وعينة البَ مُ  -1-8

من  ىوالوسطدارة العليا اإل في طيرانلشام للاحة أجنشركة  العاملين فيحث من ن مجتمع البَ يتكوّ      

اء ومشرفي ؤسرو (مكاتب الحجزوالمحطات الخارجية والمحطات الداخلية و اإلدارات)ُمديري 

أجنحة الشام  ةشرك في وقسم التسويق خطيط االستراتيجيالتَّ  قسم ين فمليعاال ىإلفة ضاباإل ،م ألقساا

، ألنه من العاملينكذلك على عدد من  توّزع تيال ةتباناالس، وتم االعتماد بالدراسة على للطيران

 لدراسة.لى عينة كافية من المديرين إلعداد الجانب التطبيقي الصعب الحصول عل

يران عدة مكاتب وكالء بمختلف المحافظات السورية، باإلضافة م للطالشا ةنحأج ةشركمتلك حيث ت

 ة دولياً.ارجيإلى مكاتب تمثيل الشركة في العديد من المحطات الخ

حديد حجم العينة الذي يُمثّل مجتمع ة طبقية من مجتمع الدراسة لتنا لن يتم أخذ عينة عشوائيهو

بقاً تبعاً لطبيعة ومستوى عملهم في الشركة هم مسديدحت تمين فتهدين مسان هناك مبحوثكالدراسة، بل 

 محل الدراسة.

 Nحيث أن ( N) األصلي الدراسة عتممج لحجم () المطلوبة لعينةا محج ديدلتحطرق  دةع دجوتو

 عامل. 440 تمثّل بالنسبة للحالة المدروسة )شركة أجنحة الشام للطيران(

 211 البحثحجم عينة  لغث يببحي المدروسمجتمع الن م ()قصديةغرضية تم اختيار عينة  وبالتالي

نة مقسمة ذه العيوكانت هُمّدة البحث و حجم مجتمع الدراسة األصلي وذلك بما يتناسب مع ،مبحوث

 :التالي (1-1) حسب الجدول
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لمدروسلمجتمع ام عينة ايتقس (1-1) رقم الجدول
* 

 العدد الدرجة الوظيفية الرقم

 15 اراتمدراء إد 1

 25 مدراء محطات ومكاتب حجز )داخلية( 2

 19 خارجية(ومكاتب حجز )طات ء محمدرا 3

 11 رؤساء أقسام 4

 5 مشرفي أقسام 5

 8 قسم التخطيط يلي  فالعام 6

 9 قسم الجودة العاملي  في 7

 20 ققسم التسوي فيالعاملي   8

 112 اإلجمالي دالعد
 

*
 )المصدر: إعداد الباحث(

 حثبَ الة منهجيّ  -1-9

  :االستنباطيهذا البحث على المنهج  في الباحث اعتمد

، بة االستنباطيةعلى المقاره الدراسة حيث تم العمل في هذ مة،مراحل منظّ  االستنباطيللمنهج و

ة للبحثووضع توصيف المشكلة  أيطرائق البحث  استخدامو ووضع الفرضيات ، الُمسلَّمة العامَّ

ومن ثم اختبار ، وتصميم االستبانة المناسبةواختيار العينة  لكمية والنوعيةا لبياناتتحديد اثم المناسبة 

 من خالل:لك ذأي يتم  ،الفرضيات ووضع االستنتاجات

 يعتماد على الفلسفة الوضعية مع تبنّ اال تمّ  من أجل تحقيق أهداف الدراسة :ظريسلوب النّ أوالً: األ

 لتيا يةظرلنا  ولُ تُحََّ ثبحيلى الخاص، من العام إاالنطالق  راسة أيللدلوب كأس ستنتاجيالمدخل اال

 ددةمح تضيارف جي إلىستراتيه االوالتوجّ  ثلبحا ذابه ددةلمحا تيجيراالستا ءكاذلا رعناص نبي طبرت

ظري ر النّ اإلطا لتكوينو تهرامتغيو ضياتهرف صياغة في دمعتا ثلباحا ونك كل. وذرلالختبا قابلة

مصادر في: لهم هذه اوتتمثّل أ ،ة من مصاِدرها الُمعتمدةانويّ ت الثّ انايبجمعِ الل ث من خالحبلل

منشورات الّرسمية لّدوريات والالمطبوعات واالّدراسات الّسابقة، الُكتب والمراجع والمجّالت، 

 تقبةرلما لعالقةاأي تيجي، اوّجه االستربمفهوم الذكاء االستراتيجي والتلعالقة يّة ذات االعربيّة واألجنب

 ، وبالتاليصخا لبشك ثلبحا ذاله مصممة ستبانةا دامباستخ ،(لتابعوا للمستقا) نيرتغيملا نيب

 توصياٍت واقتراحاٍت لتحسين هذا الواقع وتقديم اقعضمن الو الظّاهرة بدقّة وتحليل وتفسير توصيف

 ظريةرد ونراضات األساسية للنظرية القائمة على الموااالفتق مع افتوي ا، وهذلالمستقب المدروس في

 .ظمالن  
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 Maccoby and) و (Maccoby, 2015) نظام الذكاء االستراتيجي، أشاردراسة  يةمنهجلتطوير و

Scudder, 2011)  من  لعديدبين ا الجمع نَّ أ تبيّن ، حيثمختلف المجاالت ونظريات منإلى مفاهيم

لية أمر ابفع نظمةالمي ف ة وربطها في مخطط متماسك لقيادة التغييرمتنوعيمية الكادالت األاجالم

وخاصة ً  ،رى صعبةالنظريات الموجودة األخالمقارنات المباشرة مع نوعي ومميّز بالرغم من أنَّ 

حول  (Maccoby and Scudder, 2018) رؤية ذلك كانت رغم منعلى الوة، الفرعي األبعادفي 

هم قاموا نال أة، إلداعمبعض النظريات ا اماستخدهذه المرحلة، وقاموا ب يمعرفة فال تكامل ةرضرو

 .المناسبة والمطلوبة ببناء حدودها أيضاً 

صميم ن خالل تحصائي ماال الذي اعتمد فيه الباحث على أسلوب المسحِ  ميدانيّ ألسلوب الثانياً: ا

ّم القيام بتحليلها للحصول على ن ثوم لبحثة اعينتمع ومن مجة يلانات األوّ استبانة مناسبة لجمع البي

ضوع الدراسة، )ومن الممكن إجراء بعض المقابالت مع أصحاب وول مقة حة دقينتائج إحصائي

 .SPSSالحصائي البرنامج ااختبار فرضيات البحث من خاللها باستخدام وبالتالي  ختصاص(،اإل

 حثحدود البَ  -1-10

ة طقمنال –اإلدارة العامة مبنى  – نحة الشام للطيران جأشركة  في البحثتم سي ة:يّ ند المكالحدوا -1

 ،دمشق -ة رالح

وبالتالي يمكن  ،2021عام من  الثانيالربع  فيفترة انجازه  يتحدد البحث خالل ة:الحدود الزمانيّ  -2

 ا يأخذيرهتغييير فئة التغيمتغيرات بط لتي تم استخدامها حديثة، كما أنها تقيسلبيانات ااعتبار قاعدة ا

 وقت طويل نسبياً.

 مدروسة:لات راغيّ المت: تتعلق بةالحدود الموضوعيّ  -3

  ّالتفكير  ،االستشراف) :السبعة التالية بعاداألاالستراتيجي وفق  الذكاء ستقل:ر المُ المتغي

 .(، الحدس، اإلبداعالشراكة، الدافعية، ةليالمستقبالرؤية  ،بمنطق النظم

  ّالء،)التوّجه نحو العم ويتمثّل في أربعة أبعاد هي جيستراتياال التوّجه ابع:لتّ ار المتغي 

 نحو المنافسين، التكنولوجيا، اإلبداع(. ّجهالتو
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 ة األقسامتقتصر الدراسة على عينة من العاملين في مواقع اإلدارة ورئاس الحدود البشرية: -4

الشام  نحةأج شركةفي  يقالتسواتيجي ورتخطيط االستوكذلك العاملين في أقسام الواإلشراف، 

 للطيران.

 

 محّددات البحث -1-11

 راد العينة في اإلجابة.فض أة بعيجدّ  عدم -1

 اإلجابة.ة صحّ وافر كامل شروط بعض االستبانات بسبب عدم ت إقصاء -2

 ة حديثة بسبب حقوق الملكية.تب أجنبيّ كُ دراسات و عدم القدرة على الحصول على -3

 

 ثحات البحلمصط -1-12

 Strategic Intelligenceجي: يالستراتء االذكا .1

ت من ّعال والذي يمّكن قادة المنظماير االستراتيجي الفلتفكألساس لو حجر اه تراتيجيالذكاء االس

يساعد المنظمات على ، بل المنظماتتقمسة من شأنها أن تقّرر ارات حاسماذ قرالتخ معرفةامتالك ال

 (2015، الياسري، الشّمري) .نها من توقع وإدارة التغييرالتخطيط طويل األمد ويمك

  Strategic Direction :التوّجه االستراتيجي .2

األهداف الطويلة األجل وأهداف المنظمة واإلجراءات ز الرئيسي على نَّه التركييُوصف على أ

 (Lau and Bruton, 2010) .فوالسلوكيات المتعلقة بتحقيق هذه األهدا الالحقة

 Foresight االستشراف: .3

قراءة  في تساهم أنها إال ركة،دم وغير مرئية غير قوى على مادعتباال التفكير على الفرد قدرة

 (2014الحمودة، ) .المستقبل

  System Thinking     :مظالتفكير بمنطق الن .4

 أهداف حقيقتل البعض بعضها مع تفاعلها كيفية لفهم ةالمتنوع عناصرلا تركيب على القدرة يمثّل

 Maccoby, et al, 2004)) .ةالمنظم

  Visioning :ةالرؤية المستقبلي .5

 .يمكن رؤيتها إال من خالل التصّور الذهني واإلدراك والمقارنة اء التي الشيى رؤية األالقدرة عل

 (2014مي ، أ)
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  Motivation  :الدافعية .6

 منطلق من يجمعهم بهدف نيمااإل وتبني العتناق وتحفيزهم رادفاأل دفع لىع قدرةلا الدافعية تعتبر

 (2014مي ، أ) .تنفيذ موضع تكون نأ ينبغي التي الرؤى

  Partnering :الشراكة .7

مع يات التكيّف لأحد آ عدي، واستراتيجية كاتشرا راتيجياً في إقامةستائد الذكي اتعكس قدرة الق

 (2012 العبيدي، السالم،) والتجارب. البيئية، وفرص لتبادل الخبراتالتحديات 

  Intuition :الحدس .8

 دة إلىالمتراكمة بدون العوالخبرات وباالعتماد على  القرار ظروفل سريعفي إدراك عقلي يتمثل 

 (2012 خرون،، وآمدمح) .التفكير المحسوس

  Innovation :عااإلبد .9

 ،ورة جديدةص فيالخبرة اصر على تغيير عن فتوح، والقدرةل مهو قدرة الفرد على التفكير في مجا

 تتجانمب نةمنتج أفضل مقار يقدممة وقدرة المنظمة على الوصول إلى ما هو جديد ويضيف قيو

 (2011 ،قاسم) .المنافسين

  Orientation to Customers :عمالءالو ه نحوجّ الت .10

 .لهم بالنسبة متفوقة مقي لتقديم وذلك ءعماللا الستهداف الكافي الفهم على زيركّ هو التوّجه الذي 

(Jantunen et al, 2008) 

 Orientation to Competitors :منافسي ال نحو التوّجه .11

 .المحتملين أو نتقبيروالم يينالحال المنافسين لدى والضعف القوة نقاط فهم ىلع زالتركييقصد به 

(Jantunen et al, 2008) 

 Orientation to Technology : التكنولوجيانحو  التوّجه .12

 .تكنولوجياً  فوقةوالمت المتميزة والخدمات المنتجات يفضلون المستهلكين أن معناههو التوّجه الذي 

(Gao et al, 2007) 

  Orientation to Innovation :اإلبداعنحو  التوّجه .13

فز على االبتكار واالبداع وتقديم الحوا ينالعاملجيع شمن خالل قيام الشركة بت يتمهو التوّجه الذي 

 (2015 مسلم، تامر) .بتكاريةالوالمعنوية لهم وتبنّي أفكارهم ا المادية
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 الفَصل الثّاني

 اإلطار النَّظري للبَحث

 "جي والعالقة بينهمايستراتوجه االوالتستراتيجي االء اكالذ"

 :مقدمة

 متغيرات ملمفاهي ضيحيةوت دراسة ليشم ذيلوا ،للبحث ظريلنا راطإلا ولألا للفصا نيتضم

 فلمختل تيفارتع باستخدام معناه ضيحوتو االستراتيجي ءكاذلا وممفه على رفلتعاب يةًداب ،سةردالا

 لىإ باإلضافة ،مهداستخا نم لمتأتيةا دئوالفا لكذكو ،مهومفه ،ةييخرلتاا هذورج ضيحوتو ن،لباحثيا

 دورلا إبراز مسيتو ومناهج لخدام دةع بحس رلمتغيا ذاه ستتم دراسة كما مميزاته، مهوأ هميتهأ

 للمنظمة االستراتيجي جهولتا ، وسيدرس الباحثمهداستخا دعنفي المنظمة  يلعبه ذيلا ويلحيا

 .له رةلمفسا ذجلنماوا هجنالما فمختلو ،مةظلمنا في هترروض ،مهومفه على رفبالتع

ي بشكٍل عام وكذلك العالقة بين الذكاء االستراتيجي والتوجه االستراتيج به درجسن للفصا مختاو

  االستراتيجي كمتغيّر بالتوّجه االستراتيجي.العالقة بين كل بعد من أبعاد الذكاء  مدى ن ونوّضحبيّ سن
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 :لالمبَحث األوَّ 

 جيراتيتساال ذكاءلا

 يدمهتَ 

لي والعمأثمرت جهود العلماء والباحثين في تحديد أنواع متعددة من الذكاء مثل الذكاء االجتماعي  لقد

 .شخصي والطبيعياضي والوالريلمكاني واللغوي وا

 ترهواع الذكاء، فهناك العديد من الذكاءات التي ظحديد أنمر على علماء النفس في تتصر األولم يق

ذكاء السوق موضوع الدراسة الحالية، و (SI) تيجيالذكاء االستراثل ري، ماإلداقل العمل ح يف

إجراء المنظمة، ومنافسيها وأسواقها عبر  لمدراء التنفيذيين عنالذي يمكن من خالله توفير تحليالت ل

نظمات من ملاع التي تستطيذكاء األعمال خاص بالبيئة الكلية، ولسوق التحليل المنافسة، وتحليل ا

طات أعمالها، ولعملية اتخاذ القرار من المصادر الداخلية اهامة لنشحليل المعلومات الشر وتله نخال

ليضيف قيمة إلى نظم  يمتلك معرفة بالمنافسين، ل كل مديرالذي يجع لتنافسياء االذكوالخارجية، و

اء ذكالو، فسيدة للتنادج يةاستراتيجالمنظمة، كما يجعله قادراً على صياغة رفة في إدارة المع

الذي ظهر في نهاية القرن الماضي وله تأثير حاسم على إدارة في( طري )العاجداني أو الشعوالو

 (Maccoby, 2011) ،(2008 ،بشرى هاشم محمد عزاوي،لا) رة العالقات.الذات وإدا
 

 االستراتيجي الذكاءمفهوم  -2-1-1

 سوق في مكانتها على الحفاظ للمنظمات تكفل التي مةنظألا وأحدث أهم من االستراتيجي الذكاء تبرعي

ون أهمية الذكاء الباحثون واألكاديميون يدرك أحيث بد ،والدول وماتالحك مستوى على المنافسة

االهتمام بهذا والباحثون الذين رّكزوا على ، فقد تعددت التعريفات التي قّدمها الكتّاب االستراتيجي

اتيجي، ويعود رر الباحثين والخبراء حول مفهوم الذكاء االستات نظوجه توتباين النمط من الذكاء،

 .(1-2)دول الج حسب ة في دراسة مختلف أبعادهيثة النسبالحدا ن إلىلتبايهذا ا
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 يوّضح مفاهيم الذكاء االستراتيجي )مرتبةً من األقدم إلى األحدث( (1-2)رقم الجدول 

 المفهوم الصفحة السنة الكاتب م

1 
McGonagle, 

Vella 
1999 13 

 يعرف الذكاء االستراتيجي على أنه نظام يوفر المعلومات التي تحتاجها

 يمة على توقع التغيير، تصمبيئة األعمال لتكون قادر ة حولنظمالم

االستراتيجيات المناسبة التي من شأنها خلق قيمة مضافة للعمالء 

 واألرباح. النمو وزيادة

خالل  ر أعلى مستويات اإلدارة، منيفلتوالذكاء االستراتيجي وسيلة 

عمل ت.، التي عن البيئة التنافسية، االقتصادية، السياسية.. المعلومات

ويمكن أن تعمل فيها في المستقبل لدعم صناعة  فيها المنظمة حالياً 

 القرارات االستراتيجية.

2 Kuhlmann 1999 14 

صائبة  تارارطريق توّجه متخذي القرار نحو اتخاذ ق ابتكار خرائط

اسب وبالجودة والدقة وذلك من خالل توفير المعلومات في الوقت المن

 رارات صائبة.قالتخاذ  والكمية المطلوبة

3 Degenaro 2000 5 
هو أداة لتوفير المعلومات بشكل كامل وشامل عن البيئة الخارجية 

 سب وذلك لتطوير االستراتيجية.للقيادة العليا في الوقت المنا

4 Pauker 2000 VI 
أداة لتوفير المعلومات شاملة عن البيئة الخارجية لكبار صنّاع القرار 

 يجية.عملية تطويرهم لالسترات ماسب، لدعفي الوقت المن

5 Johnson 2000 43 

هو عملية أو أداة لجمع المعلومات التي تساعد صنّاع القرار في 

ل الن خعرفة التي تدعمهم في اتخاذ القرارات معلى الم الحصول

ومن ثم تحليل المعلومات، والقدرة على التنبؤ  المسح البيئي للمنظمة

 ع التغيرات البيئية.موالتكيف والتخطيط المستقبلي 

6 Brouard 2002 17 
 وتتخذ لتقرر خاللها، من المنظمة تسترشد معلوماتية عملية هو

 .أهدافها لتحقيق وذلك المطلوبة األنشطة وتحّدد اإلجراءات،

7 
Tham & 

Kim 
2002 1 

ما تحتاج المنظمة أن تعرفه عن بيئة أعمالها لتضع تصّور إزاء 

داً للمستقبل وتصميم وإدارة التغييرات استعدا واستباق عملياتها الراهنة

 .ستراتيجيات لخلق القيمة للزبون وتحسين الربحية في األسواقاال

 33-32 2002 عبد اللطيف 8
طلب وهوية الشركة والحصول لاق وهو وظيفة تتعامل مع تكوين السو

بر مصادر، في ظل التغيرات البيئية والتنبؤ التكنولوجي حيث يعت على
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د كّماً ونوعاً ممزوجاً الفعالية طويلة األممهماً في االنتشار و راً مهذا أ

 العقلية. بالخبرة والحكمة

9 Qunrmby 2003 6 
كبار وذلك لادة اتيجي هو ذلك الذكاء الذي يحتاجه القاالذكاء االستر

 االستراتيجيات والسياسات على المدى الطويل. لصياغة

10 Maccoby 2004 3 

ات وأبعاده )االستشراف، ذي يتمتع به قادة المنظملاالذكاء هو ذلك 

النظم، الرؤية المستقبلية، الشراكة، الدافعية( القدرة على تحفيز  تفكير

 ن((.العاملي

11 Waters 2004 4 

 ية مستمرة إلنتاج الذكاء ذو القيمةهو عملية منهج يجاتيالذكاء االستر

أجل تحسين خدمة  المدى مناالستراتيجية وذلك لتخاذ قرارات طويلة 

 العمالء.

12 Sharfman 2004 4 

عملية إعادة النظر في العدد الهائل من البيانات المتأتية من المصادر 

وبما يخدم  تاناي تتمّكن من ربط عدد قليل من هذه البيالمختلفة لك

 أهداف المنظمة.

13 Finland 2005 12 
من أجل صناعة  الالزمة هو عملية منهجية ومستمرة لتوفير المعلومات

 المدى.دة بعي قرارات

14 Liebowitz 2006 22 
هو ذلك الذكاء الذي يوفر المعلومات والمعرفة من أجل صناعة 

 راتيجية.قرارات است

15 Service 2006 6 

 في البيئية التحديات لمواجهة جديدة تراتيجياتسا اثاستحد هو

 المرونة، م،هالف هبة،المو( في تتمثل الذكاء هذا وعناصر المستقبل

 الواسع(. الخيال المعرفة،

16 Xu 2007 17 

 الذكاء االستراتيجي هو وصول المعلومات الصحيحة إلى األشخاص

ات ارقرذ المناسبين في الوقت المناسب وذلك لتمكينهم من اتخا

 وعمليّة للمستقبل. صحيحة

17 Clar 2008 10 

ا ثم نشرها هومعالجت مجموعة عمليات تستهدف البحث عن المعلومات

شخص المناسب وفي الوقت المناسب ون في متناول الوحمايتها، لتك

 لتمّكنه من اتخاذ القرار الصائب.
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 16 2008 العزاوي 18

ممن  الخدمة منظمات قادة بها متعتي التي القدرة االستراتيجي هو الذكاء

 اكة،الشر النظم، تفكير االستشراف، المستقبلية، بــ )الرؤية يوصفون

 .)اإلبداع ،الحدس ،)العاملين تحفيز على فعية )القدرةاالد

 173 2008 النعيمي 19
أحد المكونات المهمة في عملية صناعة االستراتيجي يعتبر الذكاء 

 الت المعقدة.ز من خالل حل المشكلتميّ ويؤدي هذا إلى ا القرارات

 5 2009 الطائي 20

يتمتع بقدرة على واآلخرون هو عملية التفكير في شيء ال يفّكر فيه 

يم والبرمجة وربط الظواهر الماضية واالختراع والتصم التخيل

 بالحاضرة والمستقبلية.

21 McDowell 2009 7  ايا المهمة والشاملة.القضهو أداة إدارية تساعد في اتخاذ القرارات في 

 231 2009 الطائي والخفاجي 22

ستراتيجي الذي يتفاعل العقل االيُمثّل الذكاء االستراتيجي أحد مكونات 

ك والتفكير والتعلّم االستراتيجي مثالً، وهو أحد ع مكوناته كاإلدرام

 أنواع الموارد غير الملموسة وأحد مصادر القوة االستراتيجية.

 142 2010 رونصالح وآخ 23

ذكاء يوسم به قادة المنظمات ممن يتمتعون بالرؤية المستقبلية 

ات يح لهم استقصاء المعلومتلوماتي يويرتكزون إلى نظام مع

سنّى لهم توظيف المادة الفكرية الناتجة في صناعة ومعالجتها، ليت

 قرارات فاعلة.

24 Maccoby 2011 32 
ية، تُستخدم هذه الصفات قيادهو عبارة عن نظام متكامل من الصفات ال

 م.مواجهة التحديات التي تواجه القادة والعالقات بين القادة وشعوبه في

 19 2011 سماق 25

وسم به قادة المنظمات وأبعاده ذكاء يُ تراتيجي هو الذكاء االس

تفكير النظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية )القدرة على  )االستشراف،

 كة(.الشرا تحفيز العاملين(،

 514 2012 محمد، وآخرون 26

 رضوالغ البيئة التنافسية مع مستمرة عملية هو االستراتيجي الذكاء

 لتحقيق وذلك االستراتيجية القيمة ذات المعلومات على لحصولا منها

 .المنظمة أهداف

 754 2012 العبيدي، السالم 27

 في ورهيعد هذا الذكاء تطبيقاً خاصاً لمبادئ الذكاء التقليدي، مع د

القرارات، وتحديد الفرص والتهديدات، وعناصره تولد مع  صناعة

الذكاء سيما إذا أدرك قيمة هذا  م، التعلوال الفرد وينميّها بالخبرة

 استراتيجي للمنظمة ومستقبلها. ه إلى قائدوأهميته في تحويل
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28 Maccoby 2013 71 

ريادة ال قيقالذكاء االستراتيجي هو أداة مهمة في تحقيق النجاح وتح

المنظمات، وأن الذكاء االستراتيجي يقوم بصقل صفات القادة  لقادة

 داف منظماتهم.يين قادرين على تحقيق أهجراتياست قادة وتحويلهم إلى

 373 2013 جثير، وآخرون 29

هو ذلك الذكاء الذي يعتبر الحدس عنصراً أساسياً من عناصره، ويتسم 

بين الدراسات االجتماعية  هتاوجالعمق، وشمولية األهداف، ومز)بـ 

 والسياسية والتكنولوجية( ألنه أوسع في مكوناته. قتصاديةواال

 186 2014 أمين 30

 حول المعلومات جمع في المنظمات قادة بها صفوي التي القدرة هو

 الداخلية البيئة وتحديد الميدان في لها المنافسة األخرى المنظمات

 االستراتيجية وواقعية وضوح دىوم ما،معه التعامل وكيفية والخارجية

 .تعتمدها التي

31 
الياسري، 

 الشّمري
2015 253 

ستراتيجي الفّعال و حجر األساس للتفكير االهتراتيجي الذكاء االس

يمّكن قادة المنظمات من امتالك المعرفة التخاذ قرارات حاسمة  والذي

 من شأنها أن تقّرر مستقبل المنظمات.

 183 2015 الناصر 32

ز مفهوم الذكاء االستراتيجي بوصفه صيغة تجميعية ألنواع متعددة ربي

ضل السبل لموقف المنظمة فإيجاد أ الذكاءات وذلك في إطار من

التحديات المستقبلية والفرص المتاحة لتحقيق أقصى قدر  للتعامل مع

 من الكفاءة والفعالية.

 121 2019 أبو إصبع 33

خطيط طويل األمد ويمكنها من تلالى فهذا الذكاء يساعد المنظمات ع

ومات ويوفر لمتخذي القرار في المنظمة المعل وقع وإدارة التغيير،ت

عن  بحثي البيئة ويساعدهم في الورية لمراقبة التغيرات فرالض

 الفرص الجديدة.

34 
آل شافي، أبو 

 قاعود
2020 248 

 ممن المنظمة قادة به يتمتع ذكاء هو للمنظمة االستراتيجي الذكاء

 وتحفيز واإلبداع والشراكة المستقبلية الرؤية بصفات صفونيت

جمع البيانات، ومن ثم  من نهمكّ يم فعال نظام يساندهم العاملين،

الخطط وبناء  توظيفها في رسمالجتها، وبما يمكنهم من مع

 االستراتيجيات، وبما يسهم في بناء القرارات ذات الفاعلية والكفاءة.

*
 ، (Maccoby,2011) ، (2008 ،بشدددددددرى هاشدددددددم محمدددددددد عدددددددزاوي،لا) ، (Liebowitz, Jay,2006)المصددددددددر: 

 (2020،أبو قاعودآل شافي، ) ، (2019أبو أصبع، ) ، (2015 ،الياسري، الشّمري)
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 ستراتيجيخية للذكاء االيرالتا جذورلا -2-1-2

 الذكاء من وعالن اذه امتالك من الرغم على ولكن الزمان، قديم إلى االستراتيجي الذكاء ظهور يرجع

 الكثير وهناك الزمن، نم طويلة لفترة استخدامه رغم هذا دقيق، لتعريف يفتقر أنه إال طويل، تاريخ

 األيام، هذه في تطبيقه من والمعوقات ءكاالذ اهذ رصوف حدود لمعرفة عملها يجب التي األمور من

 العسكرية العمليات في ذلك ناك ،اتيجياالستر الذكاء استخدم من أول يعتبر (Sun Tzu) أن حيث

 ,Coyne & Bell) تراتيجية.ساال األهداف تحقيق منه الغرض وكان الميالد، قبلرابع ال القرن في

2011)  

 ألمانيا تخطيط عن أدلة عمج ةهمبم وملتق 1909 عام نلألم دائرة بتأسيس بريطانياقامت ث حي

 ثم لالستخبارات ةومضاد يةالخارج قائوثلل خدمات لتقديم وكالة بإنشاء فقامت فرنسا أما لغزوها،

 (Coyne & Bell, 2011) .1946 سنة الخارجي لألمن عامة مديرية إلى هالتحو

نفيذ الذكاء في ت منهذا النمط  ( أول من وظّفCIAألمريكية )خبارات المركزية اوكانت وكالة االست

االستخبارات لسياسة بغة اوصياالحد من التسلّح، وفي رفد صنّاع القرارات السياسية  اتاتفاق

ومات ونقلها وتقييمها اء المعلية القتنذكاء فيها بــ "عملصف الوكالة دورة التجية، إذ االستراتي

د أنَّ كّ ، وتؤت"ارالقرفي صناعة ا هائي يُعتمدفي صورة ذكاء ن ا، ثم تقديمها لصنّاع السياسةوتحليله

 (Bernhardt 2003 ,) اري ترومان.كي هاستخدامها لهذا الذكاء قد حظي بدعم الرئيس األمري

 تم دقف فقط، الوحيد االستخدام هو ليس يةسكرالع ياتالعمل في ستراتيجيالا الذكاء استخدام أنَّ  كما

 توبدأ التجارية، لعمااأل منظمات فياً رئيس دوراً  يلعب لكي االستراتيجي للذكاء األفاق توسيع

 بدأت فقد، الذكاء هذا تطور على مؤشرات عدة رتوظه الذكاء، من النمطأهمية هذا  تدرك ماتنظالم

 داخل في اتيجياالستر للذكاء مجموعات بإنشاء شماليةلا يكامروأ أوروبا في كاالتوال من يدالعد

 رفيتو في تركاالش هذه أبرز نم أرمادا كةشر وتعد القرار،لتوفير المعلومات لمتخذي  المنظمات

والنقل والرعاية الصحية،  بالتجزئة، البيع) لشركات راتواالستشا االستراتيجي الذكاء خدمات

 (Bernhardt 2003 ,) .العامة(المالية، والمرافق  والخدمات

 الذكاء فرق بتشكيل منها المتميزة والمتفوقة والدولية العالمية العمال منظمات ارةدإ اهتمام وتنامي

 إلى الترويج لــ "مجتمع والعشرين اديالح القرن من لواأل عقدلا لتهمس في اتجهت بل ،راتيجيستاال

 اقتصادية، قيمة ذات أفكار من ينتجه ماول ديهؤي الذي رالدو حيوية بسبب االستراتيجي" الذكاء

، والمنافسين الزبائن، خاصة) المصالح أصحاب خدمة في تسهم ومعرفية وتكنولوجية وثقافية،

 التطور هذا وفي. معاً  والمحلي وليالد المجتمع وطلباتت جالحا بتستجي وأنها كما ،(نيوالمساهم
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 كاءالذ عن قيل ما توظيف إلى الدعوةحكمة لا من لب الضروري من نجد األفكار من الهائل المتنامي

 (Coyne & Bell, 2011) االستراتيجي. الذكاء تحت مظلة األعمال إدارة حقل في

 في والمؤسسات منظماتلا من يدالعد بدأت فقد ذكاءلا هذا تطور على العالمات من العديد ظهرت

 لقيادة لالزمةا لوماتمعال فيرلتو وذلك منظماتها في االستراتيجي للذكاء مجموعات بإنشاء الغرب

 (2012وآخرون،  الكواز،) .قرارات استراتيجية اتخاذ من وتمكينها ظمةالمن

 الذكاء لتشك كفاءة وذات مترابطة عناصر خمسة لوحظ فقد الناجحين، القادة تجربة إلى استنادا

 يسجل القادة هؤالء بعض الشراكة(، الدافعية، الرؤية، النظم، تفكير ،االستشراف( يوه تيجيتراساال

 اندي جيتس، بل( مثل البارزين القادة من قليل عدد حين في لعناصر،ا بعض في عالي مستوى

 (Bernhardt 2003 ,) .العناصر جميع في ومتقدمة عالية مستويات يسجلوا )ولش جاك جروف،

 خالل نم لديها االستراتيجي الذكاء وتطوير بناء ىعل تقوم يوملا المنظمات من العديد أصبح

 من التي الالزمة ئيةالنها والمخرجات تالالتحلي ربتوفي ومواقي وأخصائيين استشاريين استقطاب

 جتاان طخطو فتح و االندماج مثل المنظمة في وحساسة مهمة قرارات اتخاذ في المساعدة شأنها

 (2012وآخرون،  الكواز،) .يدةدج

 ييجستراتء االأهمية الذكا -2-1-3

كاء درج أهمية الذمنظمات الفّعالة، وتنطلبات األساسية في الستراتيجي من المتيعتبر الذكاء اال

 (.Blenkhorn, Fleisher, 2005) ظمات فيما يلي:راتيجي في هذه المنتاالس

 راةمجايل مواكبة ووهذا في سب تّع بأنماط مختلفة من الذكاءتتم الحاجة إلى وجود قيادة وقادة -1

 البيئة. والتغيير الحاصل فير لتطويا

 استراتيجيات تغيير ةاع وصياغاإلبد المنظمات أن تكون قادرة على يؤهّل الذكاء االستراتيجي -2

 مبتكرة.

 يساعد بشكل فّعال في عملية اتخاذ القرارات. -3

ن م ضهاعترمواجهة ما يمبتكرة في  ياتاسات اإلبداع وإيجاد منهجة سيدوره في نجاح صياغ -4

 ت.المشك

 م مقارنةً باآلخرين.حقيق موقع تنافسي متقدّ الستراتيجي في تدور الذكاء ا -5

وتعزيز صفاتهم وصقل قدراتهم داد وتكوين القادة ودوره المهم في إع يستراتيجالذكاء اال -6

 لتمكينهم من قيادة المنظمة.
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 أهداف الذكاء االستراتيجي: -2-1-4

 (.Coyne & Bell, 2011ي: )وهي على النحو اآلت، محددةف هداي أاالستراتيج إنَّ للذكاء

 ئها.راءات الوقائية إزامنظمات واتخاذ اإلجلمحيطة باات مبكرة بالتهديدات البؤات وتحذيرتوفير تن -1

جوب الوصول إلى قرارات ت بوتشكيل القناعات لدى صنّاع القرارات وصياغة السياسا -2

 مثلى.ات إبداعية وسياس

في  شراكاتيم ن البيئة الخارجية وجعل المنظمات تقع المعلومات وتحليلهاع مة جمض بمهالنهو -3

 .مجال البحث والتطوير

 رات واالختراعات إلى سلع قابلة للتداول.التي تحّول االبتكام األفكار الهادفة يتقد -4

 تقبالً.مسياً وحال بها ت التي تحيطهم التهديدامن فتيجية تُمّكن المنظمات ستراتوفير معلومات ا -5

ائج عن تنبؤ بالنيط والتلحالية والمستقبلية والتخطالستجابة لتغيرات البيئة امنظمات من اتمكين ال -6

بالشكل الذي ينعكس إيجابياً.عها وموقسمعتها 

 االستراتيجي الذكاء فوائد -2-1-5

 :بينها من عديدة فوائد اتيجياالستر للذكاء أن( Bernhardt 2003 ,يؤّكد )

 التي الخاطئة التصورات ةنظمالم وإدراك المفاجئة فهم ،ستراتيجيةالا المفاجآت تجنب على دساعي .1

 .ةيالتنافس داتيللتهد المبكر اإلنذار ريتوف خالل من ها،ديتهد على تعمل

 مال،عاأل على كليلا الضوء طيوتسل الخاصة قداتمعتلا تحديعلى  نييذيالتنف نيريالمد ساعدي. 2

 نيلمورداو نيوالمستهلك نيالمنافس وعن ة،يافستنال ئةيالب حول طئةخاال اضاترفتاال وتجنب

 .ايوالتكنولوج

 على زيالترك من بدالً  رةيوالبص رالتبصّ  على استناداً  ءاتقرارات وإجرا اتخاذ ضمان على ساعدي. 3

 .وحدها الخبرة على وأ رةوالفط زييالغر الشعور

 أخرى فةيوظ أي أن فالمالحظ .المنحاز ريغ ليحللتوا وماتمعللل ديالوح المصدر نيريللمد مقدي. 4

 من ريكث في الخصوص، وجه لها األخرى ةيميالتنظ تالوحدا أنَّ  أي الدور بهذا تقوم ةالمنظم في

 .األعمال جدول عن فاعالد ةيذات المثال ليسب فعلى ةيالذات المصالح لخدمة انياألح

 .سةبالمناف الوعي ادةيز قيطر نع مةالمنظ في ةيسنافالت الثقافة زعزّ ي. 5

 إلى الحاجةو للمنظمة الفكري المال رأس لها تعرضي التي داتيبالتهد الوعي زيتعز ساعدي. 6

 .المضادة ريالتداب واتخاذ التجسس افحةكم ضرورة
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 ةبسهول المتاح ليوالتحل وماتللمعل الهائل الكم من الرغم لىعف ن،يقيال عدم من ليالتقل على ساعدي. 7

 .نيقيال عدم يخطلت ةيالموضوع من ةيعال درجة إلى عادةً  حتاجوني فإنهم ارقرال ذيتخلم

 التنبؤ هو االستراتيجي الذكاء باستخدامها المنظمة منها ديتستف أن مكني فائدة أهم أنَّ  القول مكنيإذاً 

 .ةيفعال ثرأك قرارات ذواتخا داتيالتهد لمواجهة هاراتدق زيوتعز بالمستقبل،

 

 الستراتيجي:لذكاء اا أدوار -2-1-6

 في الجوانب اآلتية: تتحّدد أبرز أدوار الذكاء االستراتيجي

 غيير.تيجي في عمليات التاء االستردور الذكا -1

 دور الذكاء االستراتيجي كسالح تنافسي. -2
 

 :التغيير عمليات يف جياالستراتي الذكاء دور 2-1-6-1

الناتجة عن و تواجهها يالت التهديدات ظل في ةمنظملا اءبق على المحافظة يه األهم ةالقضي إن

دارة ة إدارية فّعالة إلاء االستراتيجي أداكويعد الذارجية، يئة المنظمة الداخلية والخالتغييرات في ب

 (.Xu, 2007لمنظمة )اء االمستقبل وتوقّع التغييرات التي قد تحدث وتؤثّر على بق

ته، وإدار ها من توقّع التغييرط طويل األمد ويمّكنطيالتخ على يجي المنظمةتراتاالسالذكاء ويساعد 

ولة التالية: ير وإدارته في المقيجي في توقّع التغيتاالسترا وبول إلى أهمية الذكاءل األعمال هأشار رج

هذا يجعل ى المستقبل غير واضح فإنَّ ا نر"في ظل التغييرات البيئية السريعة والتي تجعلن

تكيّف مع المستقبل وليس ال تيجية متعلقة بتكويننحن نحتاج إلى استرا، مهددةلية الحاتراتيجيتنا اس

ال بلى إنَّ هذا الذكاء يجعلنا الحاضر والمستقبل  ستراتيجي هو إلجابةلذكاء االت المستقبلية، االتغييرا

 (.Xu, 2007) .نكّون مستقبلنا ونرى النتائج

سات ة للسياالمحتملر غيّ لتا ئلوسا فهّم وتبّصري للمدراء توكما يوفّر الذكاء االستراتيج

والتهديدات  األخطار يئة عمل المنظمة وتحديدالتشريعات ويمكنه فحص بواالستراتيجيات والبرامج و

يدور ما  ( ويوفّر فرصة للمنظمة لمعرفةMc Dowell, 2009) التي تواجه المنظمةوالفرص 

تغيّرات هذه ال كيّف معتتسبة للمناات ااالستراتيجيدها في وضع ا يساعبالبيئة التي تعمل فيها، وهذ

 رات البيئة الحاليةيجابة لتغمنظمات من االستتغيّر مفاجئ قد يحدث، ويمكن للواالستعداد التام ألي 

 (.2010 البدلي،والمستقبلية )
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 تنافسي: سالحدور الذكاء االستراتيجي ك 2-1-6-2

، وفي لمختلفةياسات السطط واالخ ياغةالذكاء في صا النمط من برز هذا الدور في إطار توظيف هذ

المنظمات، وتجابه  عمل فيهافي بيئة ديناميكية ت واالرتقاء بمستوى األعمال عمليات التغيّر والتطور

في معرفة التغيرات  نظمة(، ويساعد هذا الذكاء الم2010 صالح وآخرون،ا )لتحديات المحيطة بها

ات والتوّجهات الخيار ي تشكيلف يساعدهذا ة، وجيات الجديدق والتكنولوحدث في السوالتي قد ت

ستطيع هي المنظمات التي ت ي فّعالةيات ذكاء استراتيجوإنَّ المنظمات التي تملك عملاالستراتيجية، 

     الفرص بنجاح واستجابة لهاية ومات واستخدامها لتوقّع اتجاهات السوق المستقبلإدارة المعلو

(Xu, 2007). 

لشركة تنفيذي مدير ال( الألدي  تغلورأشار )تنافسي كسالح  جيتراتياالسلذكاء ة أهمية اوفي مناقش

كات التي تراتيجي "إنَّ الشرتشارات الذكاء االسسصصة في االرؤى االستراتيجية، وهي شركة متخ

ر، والرات للخطلحماية موقع قياديها قد تعرض باليين الد ليديتعتمد بشدة على الذكاء التنافسي التق

ية ئق واألحداث فهم بحاجة إلى رؤلى أكثر ما هو مجرد فهم للحقابحاجة إاليوم  الاألعمادة ق لذلك فإنَّ 

ثيرات التي ترمي إليها تلك الشركات كنوا من تفادي التأذ القرارات حتى يتماسين التخفي دافع المناف

ث حدبل الية قاتيجارات االستريتخذوا القرالتهديدات المحتملة على طبيعة أعمالهم ولفهم المنافسة و

لمنظمات ستراتيجي لقادة الرؤية هو ما يوفّره الذكاء االعد الحصول على هذا النوع من افسي، وبالتنا

 (.2010 العبد لي،)

هم المستقبلية هدافرّكز الذكاء االستراتيجي بشكل أساسي على تحليل المنافسين وفهم أيو

ية من خالل تبادل الفتراضزبائن االسين ومنافت الورسم تحركا فهم قدراتهمواستراتيجياتهم الحالية، و

 الطائية )لبيانات االلكترونيابقواعد  راكة االستراتيجيةاللكترونية واالستفادة من الشالمعلومات ا

 (.2009 والخفاجي،

 يالذكاء االستراتيج قياس نماذج -2-1-7

لتغيّر تتسم باي ل التعماة األفي ظل بيئ تيجي وخصوصاً كاً من المنظمات بأهمية الذكاء االستراراإد

رعة سي وفّرت صاالت التات واالتور الكبير لتكنولوجيا المعلومالمستمر، وخصوصاً في وقت التط

اء ات، هذا التطور حتّم على المنظمات اعتماد الذكة مهما بعدت المسافالوصول للمعلوم

لتي هداف احققت األا ي أنهيعن ي الاالستراتيج نظام للذكاءالستراتيجي، غير أنَّ توفّر المنظمة على ا
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يتمتّع بالكفاءة  ة، ما لمتي يكلّفها للمنظمم، خصوصاً للتكلفة الكبيرة الُوِضع من أجلها هذا النظا

 (Mc Dowell, 2009) اس كفاءة نظام الذكاء االستراتيجي.مرجّوة، ومن أجل قيال

ء لذكاام ااس كفاءة نظن خاللها قيولقد قّدم علماء اإلدارة والباحثين نماذج مختلفة يمكن م

، (Morgan & Strong, 2003) هي كالتالي: راتيجي، وأهم هذه النماذجستاال

(Maccoby,2001). 
 

ل من تريقور وزميرمان كقّدم  (:Tregor and Zimermanنموذج تريقور وزميرمان ) أوالً:

هجاً لقياس الذكاء االستراتنموذ ضاء إلى القادة وأع يجي، وهو عبارة عن مجموعة من األسئلة تُوجَّ

، وكلما زاد عدد األسئلة التي تم اإلجابة عليها بـ "ال" " ال " " نعم" أو تم اإلجابة عليها بــيرة، واإلدا

، وهذا يعني أن أوضاع تيجيي قلَّ الذكاء االسترال، وبالتانظمة غير سليمةكانت استراتيجية الم

 (Mc Dowell, 2009) ظمة غير جيدة، والعكس صحيح.المن
 

وهو  راتيجي،ياس الذكاء االستلو نموذجه لقيتكاس مقدّ يث : ح(Castilloستيلو )كا نموذجثانياً: 

 عبارة عن أربعة محاور وهي:

 (.Foresightاالستشراف ) -أ

 (.Economic Intelligenceادي )الذكاء االقتص -ب

 (.Knowledge Managementإدارة المعرفة ) -ج

 (.Benchmarkingالمقارنة المرجعية ) -د

    ة الذكر.السالف ة تتمحور حول المحاور األربعةلئسن األملة مرح جعلى ط ية القياسعملوتقوم 

(Mc Dowell, 2009) 

ي، جالستراتيذكاء اس اللقياقام ماكوبي بدوره بتقديم نموذجاً  (:Maccobyنموذج ماكوبي ) ثالثاً:

  ، وهذه المحاور هي:وهو اآلخر عبارة عن جملة من المحاور التي تطرح حولها جملة من األسئلة

 .(Foresightاف )ستشراال -أ

 (.System Thinkingالنظم )ير تفك -ب

 (.Visioningمستقبلية )الرؤية ال -ج

 (.Motivitionالدافعية ) -د

 (Maccoby,2011)  (.Partneringالشراكة ) -هـ
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ء االستراتيجي، حيث قّدم جيورجيوا أنموذجاً لقياس الذكا (:Georghiouا )ورجيج جيونموذ رابعاً:

 لية:اصر التمن خالل قياس العنا

خصيص الموارد والسياسات في نظمة لتوهو تحليل األداء السابق في الم(: Evaluation) التقييم -أ

 المنظمة.

 (.Foresightاالستشراف ) -ب

(: وهو توقّع اآلثار وردود الفعل لخفض Assessment Technologyلتكنولوجي )قييم االت -ج

في إشارة إلى اعتبار  ،مجتمعفي الجيا امل مع التكنولوية التعف البشرية واالجتماعية، لتعلّم كيفالتكالي

 (Maccoby,2011) لمنظمة ميّزة تنافسية لها.يا في االتكنولوج
 

ة األوروبية نجمت الللقد قدّ  (:European Commissionألوروبية )نة انموذج اللج خامساً:

 هما:ي كنظام يتكّون من عنصرين رئيسيين أنموذجاً للذكاء االستراتيج

 (.Economic Intelligenceدي )الذكاء االقتصا -أ

  .(Knowledge Managementدارة المعرفة )إ -ب

 

قياس ل نموذج يقوم بلذكاء االستراتيجي، أنَّ كاس امما يُالحظ من جملة النماذج التي ُوضعت لقي

رح جملة تم طوعة من المحاور، وفي هذه المحاور ياء االستراتيجي في المنظمة من خالل مجمكالذ

داخل المنظمة،  العمال والمدراء التنفيذيين وبدرجة أقل عليا،رة الإلداحولها، ألعضاء امن األسئلة 

ر يذكرها وغجي التي قمنا بعة لقياس الذكاء االستراتيموضوكما يُالحظ أن أغلب النماذج ال

م العناصر ن أهوهذا يدل على أن عنصر االستشراف م المذكورة، رّكزت على عنصر االستشراف،

 (Zhou. K. Z & Li. C. B, 2010) جي.لذكاء االستراتيفي نظام ا

 أبعاد الذكاء االستراتيجي: -2-1-8

 الذكاء أبعاد الستخالص الكتب وبعض السابقة اتراسالد أدبيات بمراجعة الباحث قاملقد 

 :(1-3)ول جدلل قاً فو البعض منها ذكر ويكمن ،ييجراتاالست

 

 

 

https://www.scip.org/  

https://strategicmanagement.net/  

https://www.scip.org/
https://strategicmanagement.net/


37 

 

سابقة( أبعاد الذكاء االستراتيجي وفقاً للدراسات ال2-2) رقم دولالج
* 

 الرقم

 حثي اوالباب الكتّ 

 عادباأل

 االستشراف 
تفكير 

 النظم

ية رؤال

 المستقبلية
 اإلبداع الحدس الدافعية الشراكة

رة إدا

 المعرفة

 ارنةالمق

 ةجعيالمر

1 Al hamadi, 2020 * * * * *     
      * *  * 2020حرايزة، ر، الالنجا 2

   *  *  * * * 2020راضي، النفّار،  3

4 Kirilov, 2019 * *      *  

    * * * * * * 2019، أصبعأبو  5

      * *  * 2018أبو قاعود،  افي،آل ش 6

     *  *  * 2018االبرهيمي،  7

     * * * * * 2018 جي،بوال 8

9 Kelidbari, Rayat, 2017 * * * *      
 * *       * 2016يدي، خذيري، از 10
  *  * * * * * * 2015مسلم،  11
    * * * * * * 2015ن، عمرا 12
    *  *  * * 2015أبو الغنم،  13
     * *  * * 2015كنوش،  14
     * *  * * 2014الحمودة،  15
     * * * * * 2014 بدي،العا 16
17 Esmaeili, 2014  * * * *     
     * * * * * 2012عبد السالم، از، الكو 18
     * * * * * 2011قاسم،  19
     * * * * * 2011 ،و محفوظبأ 20
21 Pellissier, Kruger, 2011 * * * * *     

*
 )المصدر: إعداد الباحث(

 –التفكير بمنطق النظم  –قبلية الرؤية المست –)االستشراف  دألبعاشرح اوم ببحثنا هذا سنقي وف

قل ر للمتغيّر المستها ودراستها كعناصالتي سيتم اعتماد اإلبداع( –الحدس  –الدافعية  – اكةشرال

 ى النحو التالي:راتيجي( كما هو علتكاء االس)الذ
 

 (:Foresightأوالً: االستشراف )

 وغير مرئية غير قوى على مادعتباال التفكير على الفرد قدرة أنه على شرافاالست نعرف أن نكمي

 سورة في الكريم القرآن في شرافاالست كلمة جاءتو المستقبلقراءة  في تساهم أنها إال ة،مدرك

 ّن هللا خبيرُ إ نفٌس ما قّدمت لغٍد واتقوا هللا ا اتقوا هللا ولتنظريا أيها الذي  آمنو "(: 18ة يآ( شرالح



38 

 

 العمل رإطا في وهو مرئية، غير صورة في التفكير على الفرد قابلية عن وتعبرون" تعمل بما

 (2014الحمودة، ) .استغاللها ثم ومن فرص بوجود وقادتها المنظمة استشعار

 والسيطرة فيه، والتأثير تجنبه، يمكن ما زميّ وتُ  المستقبل على هنةاالر لمعاال حالة سقاطإ إمكانية يمثلو

 العوامل رصد عبر للمستقبل التطلعات أو األمور، عواقب في دالفر يرةصب إلى ويشير كما، عليه

 أساس ىلع حدوثها قبل كظمتلمن األحداث ألهمية اإلدراك هو أو الحاضر الوقت في كيةناميالدي

 هو كما الديناميكية، االتجاهات في االحساس على والقدرة البيئي مسحلا ،ثالبح بة،التجر الخبرة،

 :المعمقة عرفةوالم القيادة، فلسفة ،االستراتيجي الذكاء يوضحالذي ( 1-2) شكلال في ضحوم

المعمقة والمعرفة قيادة،لا فلسفة ،االستراتيجي الذكاء( العالقة ما بين 1-2) قمر الشكل
*
 

 
*

 (2014الحمودة، )المصدر: 

 لية:التاات في المجاالت وتظهر أهمية هذا العنصر في توظيف الذكاء االستراتيجي لقادة المنظم

 ب هادئ ومنظم.وبأسلاد التوقع في إدارة التغيرات البيئية م. اعت 1

 ة بديلة.. نجاح القادة في اعتماد خطط تقوم بوصف أحداث مستقبلي 2

 تيجيةاستراتيجيات في اتجاه تحقيق األهداف االسترا ضعمن و ة استقرائية تمّكن القائداقط ود. وج 3

 للمنظمة.

 لمتنافسين وهواوق وائهم رؤية وابداع وتبّصر في قضايا السطة، وإعداللقيلية درات العقيق الق. تنس4

 القادة. مند ديين أو نوع جديما يعتبر أمراً مهماً في صناعة القرار وخلق قادة غير عا

 (2014الحمودة، )
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 (:System Thinkingظم ) لنا بمنطق تفكير: الثانياً 

 من أكثر اهبعض مع رناصالع مزج على القدرة هو النظم تفكير أن ( إلىMaccoby,2001يشير)

 القدرة يمثّل أنه Maccoby, et al, 2004)أشار ) ليلها، كماحت ثم ومن أجزاء ىإل اارتباطه فصل

 المنظمة، حيث أهداف حقيقتل البعض بعضها مع تفاعلها كيفية لفهم ةالمتنوع عناصرلا تركيب على

 اً منهج النظم تفكير مدخل ويعد ،امنظلا افأهد خدمة في جاحالن وتقييم بالكل األجزاء عالقة تتم دراسة

 بيرتال( قون لودفيك( بدأ حيث البيئة، مع والتأقلم للتكيف متطور كأسلوب حديثاً  هاكتشاف أُعيد يمدق

 هذا أهمية إيضاح تم حيث عاماً، 50 قبل النظم كيروتف منظال نظرية ووأب األصل النمساوي مالعال

 كر النقدي،لفوا ياالستراتيج للتفكير دمقمت ارطإ صفهي بواالستراتيج اءذكال في ودوره العنصر

ة. المتسارع اتريغالت ظل في بيئتها مع المنظمات وتكيّف الحياة مع للتكيّف معاصر أسلوب نهوكو

 القادة سمات ترسيخ في االستراتيجي الذكاء دور يبرز ليتحلي صركعن ومهم لفعا دور له أن كما

 (.Walter, Humphrey, & Cole, 2012) :اآلتي يتميز كونه الناجحين

 .التحديات لمواجهة وأسلوب يجياالسترات للتفكير طار. إ1

 .كيةدينامي ئةيب في الجديدة لألفكار استراتيجي لماتك لخلق المعرفة واكتساب للتعلم . طريقة2

 .المدراء نيب النقدي للتفكير متقدم ونظام المنظمة أقسام بين حديثة اتصال وسائل .3

 اآلثار وتقليل المنظمة في المشكالت جذور لليتح في العمل وفرق فراداأل ركةشالم فرصة. 4

 .السلبية

 مع التناغم ىلع وقادرة المعقدة التالمشك حل في دعتسا استراتيجيات البتكار جديدة . طرق5

 ات االستراتيجية.غيرالت

 (:(Visioning المستقبلية الرؤيةثالثاً: 

 اء التي العلى رؤية األشيدرة ( أنها "القWebsterموس )افق قية وؤللر االصطالحيلمعنى يأتي ا

             ويؤكد كل من يمكن رؤيتها إال من خالل التصّور الذهني واإلدراك والمقارنة".

(Johnson & Schdesعلى أ )ة هي الصورة التي ينبغي أن تكون عليها المنظمة في ن الرؤي

 .األجل الطويل

 

 

https://www.strategyassociation.org/  

https://intelligence.weforum.org/  

https://www.strategyassociation.org/
https://intelligence.weforum.org/
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 أين إلى ةعرفمو ومصلحتها المنظمة طموحات تعكس حيث اتيجيةراالست يةبالرؤ تسميتها يمكن

         تنافسي.لظمة وتحدد مركزها االمنكما تجسد هوية  مستقبل خططها، لحو ظمةمنلا تذهب

 (2014مي ، أ)

 ا يلي:الناجحين فيم دةي للقااالستراتيجصر الذكاء من عنا يبرز دور الرؤية كعنصرو

 اأنهعن  كل( محاور تحدد نطاق عمل القادة، فضالً يافة، اله. كونها في كل من )إدارة التغيير، الثق 1

 .اتيجيةاالستردة أحد محاور القيا

 يالة ذات خورأس المال الفكري( من قبل قيادالتحديات في إدارة )العمل المعرفي،  واجهة. م 2

 منظمة.يات المحيطة بالف مع التحدوالتكيواسع، 

 ت التغيير االستراتيجي.افي عملي . إن الرؤى الجديدة تعد مفتاحاً للنجاح 3

 هم.هم عن منتجاتاعاترفة انطبعمفسة وامنالالمنظمات  بين بائن. رصد تحركات الز 4

 مثالي ستقبلمل شاملة رةصو خالل من يكون االستراتيجي الذكاء صرعنا من كعنصر الرؤية نجاح

، وأن تكون واقعية )التنظيمي الهيكل القيادة، العاملون، األنظمة، لقيم،مة )االمنظ أجزاء كل يصف

 (2012 العبيدي، السالم،)تخاطب جميع الفئات. 

لمة والتي يمكن أن تبدع وتأخذ في االعتبار مة متعة كمنظالمنظميم متص السياق إنَّ  تذا وفي

لى الفرص والتحديات إ ي تشيرلتتشراف وان قبل االسمحددة مهات الللمنظمة واالتجا المستقبل

للمنظمة كنظام اجتماعي للمستقبل من حيث  المثالي هناك تساؤل ما هو التصميم للمنظمة. حيث أن

 (2014مي ، أ) لناس.اوليات ملعاو يةم العملالقيرض والغ

 

 (:Partnership)الشراكة   :رابعاً 

ف( القائد في ة مثل )اندي جرواتيجياستر كاتشرا راتيجياً في إقامةستائد الذكي اتعكس قدرة الق

داخل الشركة مع المدير التنفيذي  ام شراكةإنتل الذي أقام شراكة مع شركة ميكروسوفت، وأق شركة

يعد تحالف المنظمات هو األقرب لمفهوم ة والدقيقالجات معرة على سوق الطلسيامن  وهذا مّكن

ها في مقابل ناى شخصيتها وكيظمة عللكل منة محافظوذلك لما فيه من ال من االندماجالشراكة 

ور الشراكات في النهوض د، ويبرز صهر لشخصية إحدى المنظمتين االندماج الذي يعمل على

 (2010، وآخرون ، أحمد،صالح)، (2012 العبيدي، السالم،) خالل: نمهم تظمابقدرات القادة في من

 والتجارب. ل الخبراتالبيئية، وفرص لتبادمع التحديات يات التكيّف لأحد آ عد. ي 1

 لنادرة.وني والمشاركة في الموارد اعال الت. توفير مجال العم 2
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 األداء. في فوقتل. اشباع حاجات المستفيدين واإلبداع في حل المشكالت وا 3

 ن.تعاوس إلى افق لتحويل التنوطرياصر . تعد أحد االتجاهات للتنظيم المع4

تي تعمل لظمات االذكاء االستراتيجي، ولنمو المنور زيز دة لتعة من المقومات الرئيسالشراكتعتبر 

ل كشلا فيح ، كما هو موضّ لمزايا التي تحققها األعمال الشريكةاستفادتها من امبدأ الشراكة و تحت

(2-2). 

الشراكة خالل من جياتيستراال الذكاء دور( 2-2) رقم الشكل
* 

 
*
 (2010، وآخرون ، أحمد،صالح، )(2014، الحمودة)در: مصال

لحد من زاعات، واو منع النهالشراكة تحت مبدأ باختصار يمكن القول إنَّ الهدف من العمل 

يز نفس مبدأ المشاركة من خالل تعزعلى ، حيث أن كل األطراف تكون األداءتحسين  الصراعات،

 تصاالت بين الطرفين.االين لح وتحسلمصاتالف اخف المتعاقدة مع اارطاأل التعاون بين

 متها، حيثعمال وعولقتصاد األرية في ااالستراتيجية أحد السمات والمالمح العص اكاتشرالتعتبر 

 منها:تي تشكل الشراكات عدد من الحوافز ال هناك

 ل السوق.دخو . دوافع 1

 . دوافع خاصة بالمنتج. 2

 وق.بهيكلية الس ة. دوافع خاص 3
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 د.موارة الة بزيادخاص دوافع . 4

 .داء ورفع الكفاءة. دوافع خاصة بتحسين األ 5

لمشتركة قة المتبادلة والفلسفة اأساس الث جياً، علىرلياً وخاثمرة داخالشراكة هي إقامة عالقات م

 األخرى، منظماتلا مع االستراتيجية الشراكات إقامة في الشراكة رفتع، المخاطر والمكافأت وتقاسم

 إلى االستراتيجي الذكاء أصحاب يميل صداقات تكوين إلى العاطفي ذكاءلا فيه يميل يالذ الوقت ففي

 (2010، وآخرون ، أحمد،صالح) مشتركة. فداأه إلى ولصللو اتشراك تكوين
 

 :(Motivating: الدافعية )خامساً 

لتحقيق الرؤية،  سااك دوافع الناس وتحفيزهم من خالل توفير أسباب المساعدة للنعلى إشر درةالق

افآت، وتقديراً للمساهمات المعلنة من قبل المنظمة، ، المكؤولياتحفّزة، والمسلمقات اعاللا حديدوت

 منطلق من ميجمعه بهدف نيمااإل وتبني العتناق وتحفيزهم رادفاأل دفع لىع قدرةلا الدافعية تعتبر

 .راداألف وأ اسالن دافعية تحريك ةيفكي معرفة يتطلب وهذا تنفيذ، موضع تكون أن ينبغي التي الرؤى

 لمعلا بإنجاز مالئمة نظر وجهة تبني إلى الفرد يدفع الذي الفعل يعني العاملين تحفيز على القدرة إن

 (.2014مي ، أمتقن ) لبشك به لفكالم

تقديم الحوافز للعاملين بوصفها مثيرات تدفع العاملين  رز ضرورةر تبلعنصاعلية هذا الالرتقاء بف

لية وهنا يبرز م الشعور بالمسؤوسلوكهم، ويغرس فيه ويوّجه معهميجهدف واالجتهاد من أجل  لمللع

خ السمات القيادية ة في ترسير الدافعيصل عنالخ يمارسه الذكاء االستراتيجي من الدور الذي

 الكواز،من جهة، واالرتقاء بأداء العاملين والمنظمة من جهة ثانية ) لياوض بالقيادة العوالنه

 (.2012وآخرون، 
 

 (:Intuition) سلحدا :ساً ساد

 برعتوتعجم الوسيط على أن الحدس هو الظن، التخمين واإلدراك المباشر لحدس في المجاء تفسير ا

كار أف ا وتشكيلها واستنباطمزجهى ربط األفكار وي الالشعوري، والقدرة علاالرتباط ة من سماتمس

 (.2012 العبيدي، السالم،) جديدة

دة ون العوخبرات المتراكمة بدوباالعتماد على ال القرار ظروفل سريعفي إدراك عقلي حدس لايتمثل 

 الذكاء االستراتيجي وتقعيتسمون ب يادة وممنقت الماقوالتفكير المحسوس، إنَّ الحدس من أبرز م إلى

وذلك  قبل حدوثها. باإلضافة إلى ذلك الحصول على المعلوماتتوقع المشكالت ن وعاتقهم تكهّ  على

 (.2012 خرون،، وآمدمحواقتناص الفرص ) المحيطةطر امخبال اإللمام من أجل
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الت حاعة لالستجابة السرياعلى رار ( أن الحدس قدرة متخذ الق2011 قاسم،كما ذكرت دراسة )

 رات المتراكمة.من الخب كونةالمتن والتخمين باعتماد الظ ةددمح

مات ة المنظد قياداكتشافه عن لحدس وكيفيةا عن Wheelen, T., & Hunger, J, 2013)تحدث )

تعد  التيفية مّكن الفرد من االستفادة من الالوعي والقدرة المعرة تدى أهميته كونه قدرفي استراليا وم

 حدوثها.المخاطر قبل  عنف الكشي ال فبعيدة المن

 (:(Innovation عبدااإل :سابعاً 

في صورة الخبرة اصر على تغيير عن فتوح، والقدرةل ماالبداع هو قدرة الفرد على التفكير في مجا

 (.2011 ،قاسم) جديدة

 نةمنتج أفضل مقار يقدممة وعرف على أنه قدرة المنظمة على الوصول إلى ما هو جديد ويضيف قي

لتوّجه مع أفكار ونشاطات وتجارب متميزة. ل واالميه آخرون على أنه المنافسين. وعّرف تتجانمب

لتعزيز القدرة  إبداعية واستخدامها جاد طرقالرياديون على إي صالريادة ويحرلب اإلبداع ق ويعتبر

اً ومعمعين بدالم يده ما يوصف بهدوبتحادة ظهر دور اإلبداع في االرتقاء بقدرات الق افسية. كماالتن

 (.2012ون، محمد، وآخر) وصاً والقادة خص

هم ت وتوصيف عقولأفراد المنظمادى يبرز دور اإلبداع في تفعيل عناصر الذكاء االستراتيجي ل

ل على أداء قيادي فعال، أي تقليل التكلفة بأسلوب مبتكر والحصوفي مواجهة المشكالت  لمبدعةا

 (.2012م، العبيدي، السال)ا ويتهحيمة واضح لصحة المنظويل لد لىوالحصول ع

 ادةللق بالنسبة ةوييح مهمة تعتبر واالبتكار اإلبداع ثقافة بناء أنَّ  2014) الدي ، شمس(ويرى 

المخاطرة  واتخاذ اإلبداع على المنظمات في العاملين تشجيع في كبير  أثرٍ  من اله لما االستراتيجيين

 قائمة علىة الدة للقيم الثقافية اعتناق القاورضرعلى د يؤك استغاللها، حيثويدة الجدوتحديد الفرص 

 يع العاملين.جم االبتكار والتحديث، والعمل على إيصال تلك القيم إلى

كار اإلبداعية وفي تشجيع المرؤوسين على النظر األف على القادة في توليدر كبير هذا ويقع أيضاً دو

ة كارييم األفكار االبته عديدة، وتقدوجأ ت مناللمشكضاً على عالج اي، وأتلفةاألشياء بطرق مخ إلى

ادة كما يمكن للق ت االنتقادية،لقاالخوف من توجيه االنتقادات الالذعة لهم أو ما يسمى بالط دون

ع على اإلبداع من خالل المكافآت التي تعطى دعم وتعزيز والتشجيقوتهم وقيادتهم في  استخدام

المخاطر وعلى حمل دعم قدرتهم على تم بأنفسهم، ويتهثقهم ويتقاللما يعزز من استب عينلمبدلألفراد ا

 (.2012 جاد الرب،اإلبداعية واالبتكارية ) فكارألتوليد ا
 

http://conffidence.com/en/areas/strategic-intelligence  

http://conffidence.com/en/areas/strategic-intelligence


44 

 

 :يجيتراتاالس الذكاء مراحل -2-1-9

(، وهي Thomas( أنَّ مجموعة )Qehaja, Albana Berisha; Kutllovci, 2017أّكد )

 كاءحل للذست مرا عتضو األمريكية حدةمتالت يالوالاالستراتيجي با ذكاءت للشركة استشارا

 وٕانتاجها، ايلهتحل وتخزينها، اتالمعلوم معالجة البيانات، جمع التخطيط والتوجيه، :االستراتيجي

 للذكاء رئيستين ميزتين الشركة هذه وحددت القرار، ذتخااو واستخدام الذكاء وزيع،لتوا نشرلا

 : وهما جي،االستراتي

 البديلة التعبيرات باالحتياجات ويقصد تياجات،حاال على كيزالتر هي العملية ههذ يف لىواأل . الميزة1

 التجارية. لألهداف

 حيث من التحليل جائنت رتفسي على التركيز يتم حيث النشر ةبمرحل مرتبطة فهي الثانية ميزةلا ا. أم2

 إلى ترجمتها بيج ةشفمكتلا المعرفة إنَّ  رفة.المع أفكار عن الكشف يمكن بحيث العمل، سياقات

 روتُنش المعلومات تكنولوجيا تطبيق خالل من توزيعها ينبغي كما ومفهومة ةضحوا عمل ساتسيا

 .التنفيذ محل عوضوت ةداراإل مستويات من عةواس مجموعة ىلع

 فسةاالمن عن المعلومات وتقديم الذكاء خدمات تقديم في متخصصة دولية لنديةنف كةشر بينما

 الرصد االحتياجات، تحليل مراحل: ثماني عبر وتتم الذكاء عملية حتراباق متفقا والمنتجات،

 والتغذية عمالستواال ين،التخز االتصال، ل،التحلي لحذف،او ةالمعلومات، الهيكل جمع والمتابعة،

 Esmaeili Mahmoud Reza, 2014)) العكسية.

 الممكنة، تامعلوالم درمصا ورصد مراقبة أهمية على وجه الخصوص على العملية هذه وتؤكد

 تحديدها تم التي للحاجات الحقيقية المعرفة عن للكشف الصحيحة البيانات مصادر يددحت يمكن ثبحي

 ويتم بيانات مهيكلة إلى خام اتانبي نم تالبيانا ى معالجةلع التركيز يتم مااألولى، ك المرحلة في

 لتحلي ءإجرا يتم حتى تاانبيال ةموسال صحة التي تهدد المعلومات على القضاء أو والتخلص حذف

 .اإلحصائيةاألساليب  على االعتماد وندب نتائج إلى صوللووا

((Esmaeili Mahmoud Reza, 2014 

 مراحل الذكاء وتقسيم تحديد يف ونحثباال اختلف وٕان حتى نا أنهة نظروجهونرى هنا من 

 البيئة عن المعلومات رونش ينخزتو وتحليل لجمع متواصلة عملية أنه في يتفقون فهم االستراتيجي

 تحقيق في المنظمة مساعدة هو الذكاء هذا استخدام من الرئيسي والهدف ،للمنظمة اتيجيةستراال

 .أهدافها
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 االستراتيجي: الذكاء مناهج -2-1-10

 في اً يمحور دوراً  اً يحال لعبي الذي الذكاء ةيمياألكاد الدراسات تناولت عاماً  نيخمس من رأكث ذمن

 ,Coyne & Bell) السواء حد على والعام اصخال نياعقطال من كل في رارقال صنعة يعمل

2011.)  

 :مناهج عدة حسب االستراتيجي الذكاء حيتوض تميوس
 

 لوضع خاص إبداعي منهج استخدام يمكن أنه ( (Coyne and Bell , 2011دكأ اإلبداعي: هجمنال

 افشاكت خالل من المقترحات من وعةمجم ىعل ينطوي المنهج وهذا االستراتيجي الذكاء نظرية

 كإطار الذكاء دورة باستخدام خاص بشكل التاريخي التحليل على التركيز مع اتيجياالستر الذكاء

 الذي النظري النطاق لتعيين التناقضات وتحديد تحاترمقال يرتطو في يُستخدم جالمنه إنَّ هذا .تنظيمي

  .ناجحة الذكاء نظرية به تكون

 التغيرات بسبب به الكفاية من فيه بما يتعامل ال بحصأ يتاريخلا المنهج أن قوللا نيمك لالمقاب في

 يتم لكذكو تهامناقش للنظرية كنمم التي قضايالا يكتشف الذي هو الناجح فالمنهج البيئة، في السريعة

 ( (Coyne and Bell , 2011الذكاء. عملية مخرجات على الحالي التركيز

 

 .اإلدارة نمط ىلع مدعتي جياالستراتي لذكاءا أن إلى توصل(  (Kuosa,2010إنَّ  :اإلرشادي المنهج

 مجال في ماً استخدا أكثر الرسمية والهياكل التجريبية البيانات إلى يستند الذي المنهج هذا ويعتبر

  .إرشادي منهج أنه على إليه يُنظر أن يمكن نفسه قتالو وفي االستراتيجي، ءاذكلا

 بيةالتجري الحسابات هي ىاألول موجودة، الفئة ةياسسأ اتئف ثالث بين التمييز يمكن المنهج هذا حسب

 يقطر عن تثبت النظرية الثانية، االستشارية، أما المنظمات مجال في خاصة شائع أمر وهي

 الحقيقي، الجمع في فتتمثّل الثالثة الفئة بينما الطبيعية، العلوم بحوث في شيوعاً  أكثر ذاهو تالمالحظا

 حسب يختلف فالنمط والسرد، ةعينوال حوثالب في كانت إذا صةاخ ركةمشت بحوث اعتبارها ويمكن

 ( (Kuosa,2010الواقع. لفهم خصوصا استخدامها وطرق التفكير منهج
 

 مساعدة هو االستراتيجي الذكاء ةيعمل على االعتماد من الهدف كان اذإ :بالجوان المتعدد المنهج

 تيجيةاسترا لوضع والتامح هي ةيعمللا كانت إذا أو معقدة، لظاهرة شاملة ةيرؤ رسم على المنظمة

. واحد أسلوب أو واحدة استراتيجية على تعتمد أال المنظمة على فإنه ا،يالقضا هذه على ريللتأث ةلافعّ 

 مختلفة بيوأسال استراتيجيات تضمني والذي ب،الجوان متعدد منهج دامتخاس إلى تهدف أن بجي إذ
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 دتجدّ  حيث ،ارتمرباس تطوري أمر اهأن على ةيقضلا فهم نبغييو ،ةيالقض هذه من عددةتم لجوانب

 ( (Kuosa,2010.مستمر كلوبش نفسها

 أن مالحظة يبغين إذ قدة،المع للظواهر مادية نظرة على الحصول على يساعد اإلدارة نمط إنَّ 

 بها التنبؤ يمكن ال نتائجها ،ماً تما وفوضوية عشوائية لفترات أحيانا تخضع حيوية المعقدة العمليات

 (.Kuosa, 2010) لاألشكا من شكلي أب

 واقعية، أكثر نظرة االستراتيجي الذكاء إلى ينظر الجوانب دالمتعد المنهج أنَّ  جنستنت سبق مما

 الذكاء درس منهج أفضل وهو ظمةللمن ستراتيجيةالا البيئة دراسة يف له يقيالحق الدور ويوضح

 .االستراتيجي

 

 :ة المبحث األولصخال

 هذا ليشكّ ، حيثمةظللمن لنسبةاب ءاكذلا عوانأ مهأ نم ريعتب ياالستراتيج ءكاذلا نَّ نستطيع القول بأ

 ولح تاموللمعل درمصو ،ةمظللمن ةجيرالخوا خليةدالا لبيئةا سةدارل تماولمعلا درمصا مهأ ءكاذلا

 .للمنظمة، وغير ذلك من اآلثار اإليجابية لمنافسةا

 جهولتا سةدارل لخدكم لكوذ اصره كمتغيّر مستقلأبعاد الذكاء االستراتيجي وعن سةارد تتمو

 كما تماظلمناف ،يمثّل المتغيّر التابع في دراستنا الحالية رألخيا ذاه رباعتبا ،للمنظمة يجياتترساال

 .مةظلمنا على ألهميةا بالغة رثاآ نم لها لما يجيةستراتهات االبالتوجّ  متتهلم نع
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 َحث الثّاني:مبال

 اتيجيالتوّجه االستر

 يدتمه

وهو التوّجه االستراتيجي حيث سنستعرض  تنادراس فيابع ر التهذا المبحث المتغيّ ي ف شسنناق

 منظمات.تيجي في التوجه االستراى الة علرتبالمتمه وأهميته وفوائده، وكذلك النتائج مفهو

جه لفة ونماذالستراتيجي وما هي مناهجه المختسنبحث في التحديات التي يتعرض لها التوّجه اكذلك 

 ات.العديد من المنظم فية عالمتب

ء على مفهوم التوجه االستراتيجي في قطاع الطيران والنقل مبحث سنسلّط الضوة هذا الاينهي وف

 ت الطيران العالمية.عض شركاراتيجية لبتوجهات االستض البعر قوموسن الجوي

 

 اتيجي:مفهوم التوّجه االستر -2-2-1

 ,Morgan and Strongعرفه ) فقد خرآل ثباح من يستراتيجالااختلفت تعريفات التوجه 

لى يز ععلى أنّه تحديد موقع المنظمة على المدى الطويل في بيئة تنافسية، من خالل الترك (2003

د للفهم الجيد للموار للمدراءم صورة أفضل تقدّ  اتيجياالستر التوجه اسةدر اردها. إنص موتخصي

 المنظمة. ما على أداءالتنظيمية وتأثيره

فقد عرفوا التوجه  (Li, Yan. Chuan-hoo, Tan. Hock-Hai, Teo, 2012) بينما

حو فالتوجه ن ق في األداء،لتفويق اتحقمة لعلى أنه اتجاه المنظمة لخلق السلوكيات السلي االستراتيجي

جاح على للمنظمة لتحقيق الن ستراتيجيةالامن أهم التوجهات  يُعتبرانق والتوجه نحو اإلبداع السو

 .يلولمدى الطا

ه األعمال هو توجّ  االستراتيجيالتوجه  أنَّ  افرأو (Lau, Yiu, Yeung & Lu, 2008) أما

عبارة عن محدد  يجيتراتاالسجه لتوفا ،المنظمة داخلقها حقيا لتتسعى اإلدارة العلي واألهداف التي

 .أساسي لنجاح المنظمة

 االستراتيجيى تومحلأو ا يجياالسترات أن التوجه  (Hammouda, Randa, 2014) كما أكد

العام للمنظمة، والحاجة إلى تصميم  االستراتيجيلتوجه والمقصود منهما االمفهوم س نفن ع نرايعبّ 

 .ةجديد مبادرات
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بأنه توجيه الجماعة نحو االتجاه  االستراتيجيجه التو (Ali Al-Zu’bi, Hasan, 2016) فعرّ 

م تقاسيقتضي  االستراتيجيتوجه الو ،مستدامة ة تنافسيةالمنظمة للحصول على ميز ذي يقودال

ه هة نحو تحقيق التوجبالمنظمة، إلى جانب تخصيص الموارد والتي تكون موجّ  ت ونشرهاالمعلوما

  .يجراتيتساال

 لمنظمة في مجالييمكن اعتبارها مجموعة من القيم التي تسترشد بها ا يةراتيجاالستجهات كما أن التو

ر للمنظمات القدرة توفّ ما وق، كلسمع اتفاعل لوكيات السليمة لللسا قالتي تخل لقراراتاو االستراتيجية

 (.Liu, Li, & Xue, 2011) التنافسيةالمزايا تحقيق على 

 لتحقيق للسعي تنفيذها يتم التي االستراتيجيات يعكس منظمةلل اتيجيستراال فالتوجه سبق لما افةإلضاب

 على دتساع والتي فرةالمتو والموارد تراتيجيةساال بين قوفيالت ليسهّ  كما، والمستمر المتفوق األداء

 .(2012 ،محمد، ساعيد عبد هللا، الطيب، العبدلي) السوق ظروفمع  التكيف

 وبعيدة هادفة جهوداً  مساوية وبدرجة ريوفّ  ياتيجستراال التوجه أن (2012) طه وبأ سةدرا تكدوأ

 ينلوبتالمط والمرونة رؤيةلا نم مناسب قدر وضمان المنظمة موارد واستثمار لحماية األمد

 ييعط االستراتيجي التوجه أن كما ،احتياجاتها وتلبية البيئة، مع توجههم فوايكيّ  لكي ين،ديرللم

 يعكس االستراتيجي التوجه أنَّ  إذ لألداء، مرالمست نالتحسي باتمتطل حول إرشادات ماتظمنال

 .البيئية تراوالتغيّ للتطورات  أفعالهم ةردو ماتهمنظبم محيطةلا للبيئة المنظمات مديري إدراك مستوى

  (2012)  طه وبأ

 عةمومج باعتباره يجيتراتاالس التوجه أن (2018، ابراهيم، سمراء عبد الجبار، ديانه علي) يرى

 المسألة هأنّ  االستراتيجي جهتوال أيضاً  ويعتبر المنظمة، يجيةراتاست ققيتح على لعموي السلوكيات من

 االستراتيجي وجهالت اعتبار ضاً أي كنمي كما ة،منظم أي فشل وأ نجاح دحدّ تُ  أن يمكن التي الحاسمة

 بوادر اكنه كانت إذا سينهحت ىلإ تسعى قد المنظمات نَّ إف وبالتالي فيه، والسيطرة التحكم يمكن رمتغيّ 

 االستراتيجي التوجه أشكال من العديد السابقة عمالألا حددت وقد، للمنظمة الكلي األداء لتحسين

 للتوجهحيث أنَّ  السلوكية المقاييس ىعل لتركيزاب قفوالموا القيمة لقياس اردموال مزيج دامباستخ

، ابراهيم، سمراء عبد الجبار، ديانه علي) .لماعاأل أداء على مباشر روغي مباشر تأثير االستراتيجي

2018) 
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هداف الطويلة األجل وأهداف رئيسي على األه التركيز الأنَّ  وصف علىيُ  يجيتراتاالس فالتوجه 

ال تقديم لمثبيل اس فعلىهداف، قة بتحقيق هذه األعلمتلات الوكيوالس الالحقة واإلجراءاتالمنظمة 

ه النظرة ال ذهو ،القصير لتحقيق مكاسب مالية على المدىلقوية ودة ازة للعمالء، أو العممتاخدمة 

اللذان أكدا أنه يمكن فهم التوجه  (Lau and Bruton, 2010) نظر عن وجهة يراً ثكلف تخت

ها أي أنّ  ،لداخليةد الموارواجية الخار عاب وتفسير البيئةتياسوالمعرفي ه الفهم على أنّ  االستراتيجي

أما ئي. الهدف النها بارهباعت ل أولوية تخصيص الموارد على المدى الطويل لنمو ثروة المساهمينتمثّ 

الموضوعية تدعم  االستراتيجيةهو أن المعتقدات  االستراتيجي األساسي في التوجه تراضفاال

  ي تتخذها المنظمة.لتا ةستراتيجياإلجراءات اال

ظمة في عدة ميادين، مثل مجال أنشطة المنظمة التي منلل يالتفكير األساستقدات تخص المعهذه 

، التوجه الفلسفيةه األسس مل ضمن هذء العدابأ قوميف تة بالعمل، وكمنظمم التتبعها، متى تقو

 .نطاقاتة عد في مةمنظلل الخيارات االستراتيجيةه في المقابل يوجّ  االستراتيجي

 لتحقيق المنظمة اختارته الذي العام المسار عن ريعبّ  للمنظمة يراتيجاالست جهتوال أنّ  نرىومما سبق 

 مواردها وكذلك بها شطنت التي الخارجية ةالبيئ فظرو ارتبعاال بعين األخذ مع لكذو العامة، أهدافها

 (Lau and Bruton, 2010) .لديها المتوفرة باإلمكانيات التقيد أي المتاحة

 

 :االستراتيجي التوجه يةمأه -2-2-2

ما  دراسةوالبحوث الحديثة إلى  الدراساتودفع  االستراتيجيمن أهمية التوجه  زادت أمور عدة توجد

هات التصميم التنظيمي واألداء، ومن مع توجّ  يةتيجاراالستقات والعال تراتيجيةساال تالتوجها هي

 (Haksever, Cengiz & Barry Render, 2013: )ما يليبين هذه األمور 

ه وتفسير البيئة الخارجية والموارد الداخلية، إذ أنّ وإدراك فهم على  تندسي يجيتراتساال. التوجه 1

ة على المدى الطويل وباعتباره المنظم ين فيمساهموة النمية ثرد لتارومأولوية تخصيص ال ليمثّ 

 .النهائي الهدف

 ككذلة ويلالماموارد المختلفة، توزيع ال اتراالستثماإذ شمل  االستراتيجي. تطور التوجه في الفكر 2

 .المال الفكري رأس

 ي كيفيةسوق، وبالتالي الف ةسل كيف ترغب المنظمة وبقوة المنافيمثّ  االستراتيجي. كما أن التوجه 3

 .وتطوير الكفاءات، المنتجات واألسواقالكتشاف  تعدادساال
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 سأرو ةيلمالوارد الوقت المناسب، الما في ماراتستثاالالمختلفة تشمل  االستراتيجية. التوجهات 4

يئة بالبة قلر المعلومات المتعم وتفسّ اإلدارة العليا تنظّ  فإنَّ  على أساس هذا التوجهو ،البشري مالال

 تملكها المنظمة. لتي يجب أنية ارورالض اردلموى اومستو

 هجللتو نَّ أأّكد  (Li, Yan. Chuan-hoo, Tan. Hock-Hai, Teo, 2012) أن كما

 :ةيلاالت سبابألل أهمية االستراتيجي

 ةيئالبي الشروط ودراسة لفحص دائماً  المنظمات وتحتاج ،عالمياً  مفيد استراتيجي خيار يوجد ال. 1

 ها.تياستراتيج رلتطوي والتنظيمية

 صالخصائ السوق، يقين عدم مثل البيئية العوامل من بمجموعة االستراتيجي التوجه صياغة ريتأثّ . 2

 .واألنظمة التنظيمية، ةقافالث ،ظيميالتن اهيكله مثل للمنظمة، يةمالتنظي

 بعين وأخذها إليها ظرالن ينبغي وبالتالي بروزاً  أكثر العوامل بعض تكون مختلفة سياقات فيو

 (Li, Yan. Chuan-hoo, Tan. Hock-Hai, Teo, 2012) .راباالعت

 

 م  وجهات نظر مختلفة: االستراتيجيالتوجه  -

عي جتماالا واإلدراكلمعرفة ا ظرنن: وجهة تينظريمن وجهتين  االستراتيجيالتوجه  دراسةيمكن 

 اإلدراكنظر  . فوجهةاالستراتيجيةرة اإلدارة جهة النظر القائمة على الموارد أي نظوو لمشاريع،ل

التنافسية لكنها فشلت في ربطها ات األعمال والمواقف ية لبيئة الشخصبيعالط د علىعي تؤكّ جتمااال

ارد مية الموأهى علز تركّ نظرية الموارد ترى و إنَّ أخرى فة ناحي التنافسية للمنظمة. من بالمزايا

من خالل  ى أنَّ ظرية لم تنتبه إلخلق الربح، لكن هذه الن في دارياإل اإلدراكا في ذلك التنظيمية بم

 اإلدراكالدمج بين النظريتين حول كيفية  تنافسية. إنَّ  مزاياة يمكن خلق اإلداريالعمليات  إدراك

 .لمنظمةتنافسية للا ياالمزا ن من الحفاظ علىكّ يمف ولمتاحة سا وارداإلداري والم

 (2011 ،هللا العامري، عبد هللا سعدون عبد)

كيفية التي تدرك بها م اللفه راً إطار يوفّ  االجتماعي دراكإلاهج من أنَّ  (2012، زواضح فوا) كما أكد

لى اريع إتحتاج لنجاح المش ياعللإلدارة افادة، اإلدارة العليا البيئتين الداخلية والخارجية للمشاريع الجدي

على  لواقعية القائمةاالعتماد على ا المقابل، فإنَّ  المعلومات وبناء المعرفة التجارية. في لىصول علحا

 .طق مكلفة جداً المن
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نان الطريق الوحيد يكوّ  لبحثية والفهم المحدود لجزء من المعلومات معاً ليب اإلدارية ام األسافاستخدا

يعتمدون على االستخدام  والمدراءمال جال األعفرا هذل ،رارالقي عملية اتخاذ ف امماأل إلى دمللتق

 (2012، واضح فواز). القرارخاذ ات قدات في عمليةالفردي والمعت ف لالستدالللمكثّ ا

في الصناعات ذات  التأكد، مثالً  في حالة الغموض وعدمهمية خاصة ري أدااإل اإلدراكلدراسة 

رة على فهم ا قادالعلي دارةاإل ا كانتالة إذفعّ  تراتيجيةسا تضع توجهاجيا المرتفعة يمكن ونولوالتك

 ظمة.المنارد يد لموبشكل صحيح ويكون لديها فهم جالبيئة التنظيمية المتغيرة  راكوإد

ستغالل الفرص بشكل سريع في البيئة ات لها تطلعات أقوى نحو االمنظم تلكني، أن وهذا يع

في األنشطة  لالنخراط يالً أكثر مالتنظيمية، و دراتلقوا نولوجيا،طوير المنتجات، التكة وتالخارجي

 (2012، واضح فواز) يجية.االسترات

 لكتم فالمنظمات مة،منظلا موارد تخصيص نظرية حسب هأنّ  (2015 ،العاليمية، محمد) ويرى

 ضغوط لديها التي ظماتمنال إنّ ، والسوق في المتاحة الفرص استغالل أجل من ةينمع ويةيح موارد

 أن إلى باإلضافة تنافسية، لمزايا رتممس قوتحقي لبناء ضرورية موارد لىع الحصول أو للنمو كبيرة

 ةالتنافسي تاالستراتيجيا ققيتح ةالمنظم على لتسهّ  للموارد المختلفة التركيبات أو يناتالتكو

 ونقل الالفعّ  االقتناء رتيسّ  التي هي ميةنظيالت فاآلليات ،االستراتيجيات هذه تحقيق لتسهيل، ولفةالمخت

 .التنافسية ايامزال بناء في المنظمات تساعد يسيةئر موارد بروتعت ظمةمنال أنحاء جميع في فةعرمال

 العليا اإلدارة أن يقترح الموارد يصتخص ونظرية يتماعاالج اإلدراك ،المنظورين بين الجمعإنَّ 

 الالزمة لقدرةاو ةالمعرف قخل في الرغبة وبالتالي األعمال، لبيئة سباً منا تصوراً  لديها يكون أن يجب

 نتحسّ  مواردها إلى استناداً  المنظمة أنَّ  كما األداء، وتحسين تنافسية مزايا كالمتال ظمةالمن تقود التي

 .(2012 ،القصليحة ف)وي تيجي قاسترا توجه تطوير في قدراتها

 الطريق ورسم االستراتيجية توجهاتها تحديد ظماتالمن على فرضت البيئة أن ستنتجن قبس مما

 يؤثر أن ممكن متغير كل االعتبار في باألخذ التوجهات هذه تحديد ويتم ين،يقال عدم لمواجهة سبنالما

 .المنظمة على
 

 ستراتيجي:الا جهالتو فوائد -2-2-3

ؤل إذا لم ضة للتساى عريبق االستراتيجيام التوجه ية فإن فائدة أو استخداإلدار النظر وجهةحسب 

ة فللبيئ لالستراتيجية،ال الفعّ  ذيعلى التنف اً يركبراً تأثيئة التي تؤثر ارلطاالحاالت إدارة المنظمة  تفهم

التوجه لك فمة، لذللمنظ ستراتيجيالاجه في تحديد نجاح التو هاماً  دوراً والخارجية  ليةالداخ
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نحاء ليا في تحقيقه وتعريفه في جميع أرة العداإلا والتزامالدعم التنظيمي  يحتاج إلى االستراتيجي

جملة من  ياالستراتيجن للتوجه ( أ2006) رادالدهأكد د وق، لمنظمةالتنظيمي الهرمي لل لسسالت

 (Paulrajan, Rajkumar, Harish, 2011): أهمها ما يليالفوائد من 

، كما استراتيجياً لهامة ئل اعلى التركيز الواضح في األمور والمسا ستراتيجيالالتوجه . يساعد ا1

 .ظماتمناله اجي توالت االستراتيجية ياضاقة وحل الفي معالج يساهم

 عياً طويل المدى، وجعلهم أكثر استجابة وو استراتيجيوتفكير يساعد المديرين على بلورة رؤية  .2

 .ئمةفة دابصو راتهاغيّ وتبظروف البيئة 

 .اء إدارة المنظماتة وأثرها على أدسريعالبيئية ال للتغيّرات. تحقيق الفهم الجيد 3

 .المنظمة من المستفيدة األطراف حلمصا تحقيق نهاأش من يالت االستراتيجيات ذفينوت إعداد. 4

 .لالطوي جلألا في للمنظمة يكلال ءاألدا تحسين أو وتطوير المالي األداء في زالتميّ . 5

 .المستقبل في التفكير عادات ةنميتو المنظمة، تتوجه أين إلى ،المستقبل توجهات ديدحت. 6

 فة إلى توحيد ودمج جميع الجهوداضاإلكل، بك نظمةبل الموجيه الالزم لمستقلتوا األهداف . توضيح7

 نحو أهداف وغايات واحدة.
 

 :ياالستراتيجه لتوجلى االنتائج المترتبة ع -2-2-4

سوق ومن نحو ال هتوجال االستراتيجية،من بين التوجهات  (Pirttimaki, V.H, 2007) أكد

 .يمنظيء التدااأل بي علىوق التأثير اإليجالسا وجاه نحتلال  أنَّ  المعروف جيداً 

مها أقساونشر معلومات عن السوق في جميع  ظمة تتمكن من توليدمنالفإنَّ بإتباع اتجاه السوق 

 قبين، فضالً لمرتزبائنها الحاليين وا بالدرجة األولى في احتياجاتتتمثل  المعلومات وفروعها، هذه

 لتركيز فرصةلا السوق حومة نالمنظ هم. كما يتيح توجهطتنشأافسيها وعن المعلومات المتعلقة بمن

 للعمالء أفضل مةيق يموتقد خلق من المنظمة نيمكّ  مما وتوحيدها المنظمة تاراوإد الفردية الجهود

 في منظمتهم أداء في ملينعاال ةثق من يزيد السوق نحو التوجه أنَّ  كما، ومتميز عمرتف اءأد وتحقيق

 .المستقبل

 ي،النفس األداء تحسين إلى أيضاً  يديؤ قد سوقلا وحن جهتوال أنَّ ( Sharma, P, 2010)ف ضاأو

 بين اونالتع ىلع يؤكد قسوال نحو االتجاه نبأ كذل رفسّ ويُ ، التنظيمي وااللتزام الوظيفي الرضا مثل

 يقحقوت التعاون هناك يكون وحتى المنشودة، فداهاأل لتحقيق وأفرادها المنظمة إدارات جميع

 بعبارة ،ظمةالمن أهداف تحقيق في بالمساهمة مشعوره في اواركيتش أن العاملين على يجب فداهاأل
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 باالرتياح أكثر شعرونيو للمنظمة باالنتماء زازعتواال باالفتخار الشعور العاملون يكتسب أن أخرى

 (Sharma, P, 2010) .ماً وحز التزاما أكثر ويصبحون وظائفهم في
 

 :يجياالسترات التوجه تحديات -2-2-5

 التنافسية، البيئة ديناميكية على وقفتت آثارها أنَّ  ىعل يجيةاتترساال اتالتوجه يواجه الذي يلتحدا إن

 على إيجابي تأثير لها يننافسوالم ءالعمال نحو التوجهات أنَّ  ىإل رتأشا الدراسات من العديد أنَّ  إذ

 في المنظمات أداء ىلع اً بسل يؤثر العمالء نحو التوجه أنَّ  إلى توصلت أخرى ودراسة منظمة،لا اءأد

 تتعارض النتائج هذه لكن ة،المنظم بأداء يضر المنافسين نحو جهتوال يكون عندما وأ الفنية اعاتصنال

 المتجانسة السياقات أو البيئات في قوية تكون قد اتيجيةاالستر التوجهات أن إلى تشير التي جتائالن مع

 الياالحتم ورمنظلا ياراخت إلى المنظمة تاجفتح ةديناميكي أكثر السياق يكون عندما لكن نسبيا،

 Baei, Fahime, Malafeh, 2017).تراتيجية )ساال للتوجهات

 هذا تحديد على قدرتها بمدى نمقرو هاونجاح ظمةللمن مرشد أهم يجيتراتاالس التوجه أن القول يمكن

 فهي االستراتيجي اهوجهتل الصحيح والتطبيق الدقيق التحديد المنظمة تستطيع وحتى بكفاءة، جهتوال

 إيجابية نتائج تضمن حتى اإلدارية المستويات مختلف في يةالبشر مواردها دجهو تكامل إلى جتاحت

 (Sharma, P, 2010) .االستراتيجي توجهها في الخطأ جّراء تظهر قد تيال كلالمشا وتتفادى

 

 :االستراتيجي التوجهلدراسة  مختلفة مناهج -2-2-6

 وهناك المنظمة، اردبمو جهالتو هذا ربط من فهناك ،ياتيجسترالا التوجهلدراسة  مختلفة مناهج توجد

 تمخرجا من عتبرهااو يرةمغا نظرة لديه من وهناك للمنظمة، الديناميكية بالقدرات بربطها قام من

 :حدا على كل هذه النظر وجهات شرح سيتم يلي وفيما ،جيةراتيارات االستقرال خاذتا عملية
 

 جيةراتيالستا وجهاتلتوا الموارد 2-2-6-1

 التي األهدافوأنه  األعمال اتجاه أنه علىدراسات  عدة في يجيتراتساال هالتوج موضوع نوقش

 السوق في ةسنافالم في ةوانيالعد مةالمنظ بها ترغب التي فيةكيال حويوضّ  ،لتحقيقها المنظمة تسعى

 ريةظن سببحو ،األسواق في التوسع أو منتجاتها، ،قدراتها وتطوير اكتشاف في رغبتها وكذا

االستراتيجيات، حيث أنَّ  صياغة عند مهمة اعتبارات المنظمة تمنح اردالمو فإنَّ  ارد،المو تخصيص

 وكذلك الطويل مدىلا ىلع النمو إلى المنظمة نظرة على تؤثر المنظمة ردلموا العليا اإلدارة إدراك

 استثمارات ىإل جتحتا يجيةتراتاالس التوجهات فمختلف المساهمين، أي المنظمة أصحاب ثروة



54 

 

 الذي المسار يوضح قيادي فكر إلى أي السياسي مال الرأس إلى وأيضاً  شرية،بو ةمالي دموار ،لفةمخت

 .(2012، أودية ناصر) ظمةمنال عليه تسير

 أو يمكن التي األشياء تحدد بدورها والتي النسبية، قوتها ونقاط ظمة،المن موارد يّمونيق يرينالمد

 يدرك كيف تأثير تحت تكون يجيةتراتسالا جهاتالتو فإن لهذا، مستقبالً  ةنظمالم ابه تقوم أن يجب

 ونجزيع يرينالمد بعض انتقالية مرحلة يف صاداالقت يكون فعندما المنظمة، وقدرات الموارد المدراء

 قاً طر ينتهجون المدراء بعض هناك حين في الجديدة، األسواق في المتاحة الفرص اكوإدر فهم عن

 في مختلف إدراك لديها العليا اإلدارة فإنَّ  وبالتالي ،دةالجدي قسوااأل لالستغال خطورة رأكث يباً لوأسا

         داقتصاال به يمر يالذ ياقالس في نةالممكاتيجيات ستراالو المنظمة في الموارد قيمة يخص ما

 .(2018، ريهام، البوجي)
 

 يكيةمالدينا تاالستراتيجية والقدرا التوجهات 2-2-6-2

 القدرات، مع أن مفهوم االستراتيجيةهات النظر بشأن وج ختالفامن  ختلفةالتوجهات المشأ وتن

مع فهي تتشارك  المنظمةموارد في لى تخصيص الئمة عالقا بوجهة نظر بطت عادةً رُ  الديناميكية

 يجيةتاالسترا إذ يرى بعض المؤلفين أن التوجهات ،مجموعة من الخصائص في االستراتيجيلتوجه ا

الديناميكية على أنها قدرة المنظمة لالندماج،  القدراتيف تعرتم  قد. وةياميكدين قدراتعن رة عبا

أن أكيد يمكن بالتريعة، ية السالبيئ تللتغيّرا للتصدي والخارجيةخلية الدا القدراتبناء، وتكوين ال

ز في نفس تتميّ لتي االموارد  ترى بأنَّ  نظرية تخصيص الموارد والتي ،تستوعب فكرة التوجهات

لها هي مصدر للميزة  وجود بدائل الندرة، صعوبة التقليد، وكذلك عدم، ةيلعالايمة بالق الوقت

 (القدراتالفريد )رد المولمنظمة، حزم ا خصائصر في تغيّ ية هي التي ناميكالدي والقدراتالتنافسية، 

(Hakala, 2010) 

لدمج  ةمظللمن ةلوكيت السرة عن التوجهاابهي عكية يالدينام القدرات أنَّ  (Hakala, 2010) كما أكد

 القدراتاء دة بن، واألهم من ذلك تطوير وٕاعاوقدراتهاتكوين وتجديد وٕاعادة خلق مواردها  وٕاعادة

 القدراتف عرَّ لتحقيق الميزة التنافسية المستمرة. كما تُ  ةرغيّ البيئة المتى إل جابةستسية لالاألسا

لمستمر للمنظمة إلعادة تشكيل ا لسعيا ىد علذ تؤكفي المنظمة إ تقدرالالى عى أنها أالديناميكية عل

قدرة  عبارة عن ت. فالتوجهالبيئيغير ااألساسية لمعالجة الت والقدراتجديد وٕاعادة خلق موارد وت

أن ن م التي يمكن مالحظتها عبر المنظمات بدالً  القدرات النوعبر من مقاييس هذا تعت يناميكية، كماد

 (Hakala, 2010) .يةدالفرظمات نوعها في المن ندة مفري نتكو
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 اتبالتغيّرالديناميكية تتعلق  القدراتيؤكد على أنه مع أن  (Hakala, 2010) إلى أنَّ  ضافةباإل

 بالتغيراتورغم أنه يرتبط  االستراتيجيلمنظمة فإن التوجه ا هاليتمد عتع د التيالموار لية فيداخال

 أو أخرى، جوانب في دثةحاال تيراغتال على يعتمد أيضاً  أنه إال يةاخلالد المنظمة الحاصلة في موارد

 فةختلالم المفاهيم بعتت لفةالمخت التوجهات فإنّ  أخرى بعبارة، ذاتها حد في الديناميكية القدرات في

 أو المبادرة، من المواقف السوق، في الحاصلة بالتغيرات تتعلق قد أيضاً  أنها كما ،يةيجاتسترلال

 تخصيص نظرية على الكلي االعتماد يمكن ال أنه تاجنتاس إلى يقود أو يؤدي هذا م،علّ الت عمليات

 ية.راتيجلالست األساسية رالنظ وجهة حيث من أكثر مرونة هناك تكون أن يجب بل الموارد،

 أنَّ  إال والتوجهات، الديناميكية القدرات بين صراحةً  يربطوا لم الباحثين أن من مرغال وعلى

 تخصيص نظرية أي الموارد ىعل قائمةلا ظرالن ةوجه عن مستقلة غير ةتيجياسترالا تالتوجها

 ظمةمنال قبل من ذةالمنفّ  يةاتيجسترالا التوجهات أن كما للمنظمة، الديناميكية القدرات أو الموارد

 .(Hakala, 2010) األداء في التفوق فيتساهم  سلوكيات خلق إلى يدؤت

 

 جيةيتالقرارات االسترااذ التخ نتيجة جياالستراتيالتوجه  2-2-6-3

 السعي وتشمل التنافس، تقرر المنظمة خاللها من التي الطريقة أنها على زتتميّ  عمالألا يجيةراتاست

 قضيتها فإن مركزها إلى وبالنظر ة،الصناع في تنافسيةلا زةالمي على ةحافظوالم تحقيق نجاز،اإل ونح

 يربط اتيجيةستراال هومفم يكون أن الغريب من ليس هفإنّ  ية،التنظيم القرارات اتخاذ في المحورية

 التوجه نحو همتباهنا سونيكرّ  اإلداريين الباحثين من كبيراً  عدداً  فإنَّ  الواقع، فيء فاألدا بنتائج

 من أعلى مزايات العمل يكتسب أن تحتاج المتفوق األداء فكرة أنّ  شك دون من هأنّ  إذ ،تراتيجيساال

 Morgan & Strong, 2003).) يجيتاستراال رالتفكيعلى  والتركيز سونفالمنا هايمتلك التي تلك

 ىلإ تتجه اتيجيةستراال ةاإلدار في المعيارية النظرية أنَّ  Morgan & Strong, 2003)) ويرى

 وفحص باختبار تقوم العمليات بحوث أنَّ  حيث بيئية، نظر وجهات أو محتوى،لا ة،عمليلا تبني

 تتضمن المحتوى بحوث أما ،راتيجيةستالا اترارالق اتخاذ عن ناتجةلا يةرإلدااو ةالتنظيمي األنشطة

 الشروط على السياق بحوث زركّ تو ذاتها، حد في العمل واستراتيجية القرار االستراتيجي خصائص

 .مكانه يأخذ الكل أنَّ  بموجبها نكمي تيلا

ز على حاالت تركّ  يةتيجتراالدراسات االسمعظم  أنَّ  Morgan & Strong, 2003)) كما أكد

مع و ،س أثرها الواضح على األداءة التي يمكن التحكم بها والتي يمكن قياوالخارجي خليةالدا الظواهر
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وتقييم العالقة بين هذه  االستراتيجية اتليعمعة الل فهم طبيسست من أجأُ  اساتالدر ذلك فإن أدبيات

 العمليات واألداء. 

حيث  ظيمية،تن نظر وجهة ، مجموعة، منأفرادل ن قبمت قالعالجوانب عديدة من ادراسة  تمتو

 تراتيجيةساالوث عدم اإلجماع على النتائج في البح إنَّ  ،غير واضحة أو غير ثابتة توصلوا إلى نتائج

في تفسير االختالفات في أداء األعمال على حد سواء عندما تأخذ  راً كبيراً ود عبيرة لألخونة افي اآل

باإلضافة القرارات، ا حق بناء امتالكهن ع فضالً  ةاالستراتيجيالعملية  اياضق في ربطفي االعتبار ال

 ،ستراتيجيةالقرارات االخاذ ية اتعلى مخرجات عمل ز أساساً يركّ  االستراتيجيةإلى أن محتوى 

 االستراتيجيةفي المنظمة التي تصفها على أنها  يظهر جلياً  االستراتيجيةوى األعمال تمحة يقوطر

. لقد األكثر شيوعاً  االستراتيجيذلك التوجه كو يجيتراتاالس اريخ، الاالستراتيجيداد ستعالا ة،بناسالم

 ي،يفصنج التنهرد، المنهج السة: ممختلفنظر  حسب ثالث وجهات االستراتيجي س التوجهرِ دُ 

ها أنّ  على لالستراتيجيةالسرد يسعى إلى الوصف الشفهي للطابع الشمولي  فمنهج ،والمنهج المقارن

على األساليب النوعية، وعلى  ذا النوع من المناهجث يعتمد ه، حينظيمتو ن نوعه، حالة،يد مث فردح

التي يمكن  اتيرتغالمف س بشكل كاإال أنه ال يقي دوالسرالوصف  االختبار النظري بالتركيز على

بيئة، ، النظمةمال يةتيجاستراالمقارنة عبر وحدات التحليل ألن  تقييمها بدقة معايير وموازين، وتقتصر

 Morgan & Strong, 2003).) .يدةحية ومانزلوالظروف ا

منهج التصنيفي كمنهج بديل لمنهج السرد، ويقوم هذا المنهج على تصنيف المنظمات وفق ال ظهر

لتحليل بين منظمات إلى القيام بالمقارنة وليس اتصنف ال. ويستند ج الحقةجو حة أبقمس ججح

شارة ر اإلوتجد محلل والمتفاعل،، الدافعممنقب، الأهم التصنيفات نجد الن وم المنظمات المصنفة،

ر  تفسّ ، كما أنها الاالستراتيجياتالفروق الدقيقة التي تبنى عليها  أن هذه التصنيفات ال تحدد إلى

 .(Morgan & Strong, 2003قة دقيقة )ها بطريات وأعمالالمنظم رفاتتص

 ريقعن ط االستراتيجيييم التقإلى  نة وتسعىاألعمال هو المقار يجيةاستراتأما المنهج الثالث لتقييم 

مة لديها أهمية نسبية تقدمها للمنظ فاالستراتيجيةاد مشتركة لكل المنظمات. لذا، دة أو أبعصفات متعد

هذا المنهج، بالتالي ينظر إلى التغلب على القيود التجريبية  .يراتيجاالستوجه بعد للت كل مدى ىعل

الصارمة،  يجيةتراتاالسيفات ال ينظر عبر التصن ياتيجراالستجه التصنيفية في هذا التو للطريقة

 (Jantunen et al, 2008)على طول أبعاد محددة.  من ذلك، ولكن بدالً 
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 Venkatraman  اقترح 1989سنة محدودة لكن  يةيجاتستراالارنة المقبخصوص  التصورات إنَّ 

 اعل،ف، المتالمنتفع مستقبالً العدواني، المحلل، المدافع،  ي:وه االستراتيجيستة أبعاد للتوجه 

 .(Morgan & Strong, 2003)والمخاطر. 

 ة عنخير عباراأل أن هذا نرى، االستراتيجيالمناهج المختلفة التي درست التوجه  دراسةخالل  نم

 االستراتيجيةاتها ، وعلى المنظمات أن تبني توجهستراتيجيةات االالقرار لية اتخاذناتج من نواتج عم

 منافسيها.لب على ز والتغيّ التمفرصة وبما يتيح لها  ديهاحة لاالمت راتوالقدموارد ال إلى استناداً 

 

 :االستراتيجينماذج مختلفة للتوجه  -2-2-7

 أهم وسنقوم في بحثنا هذا بذكر ، يراتيجاالست وجهالت لدراسة تلفةخم جاذنم دراجإب ينباحث عدة قام

العتماد عليه تم اث سييح سلوكيلا المدخل حسب جنموذ وهو نموذج أهم دراسة سيتموالنماذج  هذه

 .اا هذبحثن في
 

 . Miles and Snowــل االستراتيجي التوجه جوذنم -1

 .فسيةالتناسمات ال حسب االستراتيجينموذج التوجه  -2

 السلوكي: المدخل حسب ياتيجستراال توجهلا نموذج -3

 النشاطات ترشد التي ظمةالمن قبل من ذةالمنف االستراتيجية التوجهات كسيع االستراتيجي التوجه

 تشمل للتطبيق قابلة االستراتيجية فالتوجهات. ومرتفع مستمر أداء يقتحق إلى يتؤد والتي الحقيقية

 طرف من كبير باهتمام حظي السوق نحو التوجه أنَّ  إذ ،البيع نحو هاتتوجوال ،لوجياكنوالت السوق،

 . الباحثين

 س،نافالم نحو هالتوج المستهلك، نحو وجهتال: يةوكسل مكونات ثالث من السوق نحو التوجه ويتشكل

 كما فةتلمخ اياتهسلوك الثالثة العناصر هذه أن إلى أشارت الحالية فالدراسات الوظائف، بين يقتنسوال

 .(Gao et al., 2007)اآلخر عن متميز أو اآلخر عن مختلف ءكبنا هامنكل  لجةمعا يمكن أنه

 افس،المن الء،العم: هي أهمية األكثر يةاتيجسترالا جهاتتوال أنَّ  (Gao et al, 2007) أكد كما

 . التكنولوجية والتوجهات

، لهم بالنسبة متفوقة مقي لتقديم وذلك ءعماللا هدافستال يالكاف الفهم على زيركّ  العمالء نحو فالتوجه

 يينالحال منافسينلا لدى والضعف القوة نقاط فهم ىلع التركيز به ويقصد المنافس نحو التوجه

 المنتجات يفضلون المستهلكين أن فمعناه جيانولوالتك نحو جهتوال مابين ،المحتملين أو نتقبيروالم
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 التركيز لتمثّ  تراتيجيةساال جهاتالتو من ةالثالث األنواع ههذ. نولوجياً كت قةوالمتفو المتميزة والخدمات

  .المنظمة داءأ على لفةمخت تأثيرات اهل والتي البيئية القوى وإدارة ملفه للمنظمة النسبي

(Jantunen et al, 2008) 

  االستراتيجية التوجهات أنّ  (Jantunen, Nummela, Puumalainen, 2008) رىي نمايب

 المنظمة أنشطة شدتر ،رارالق اتخاذ بيوأسال المبادئ سات،الممار ات،يالعمل إلى ريتش كلةيمهال

 محل هي كلةيهالم يجيةاالسترات والتوجهات. ةيميالتنظ ةيوالتنم ةيالخارج ئةيالب اقيس في مايسوال

 االهتمام منم الرغ وعلى. قيوالتسو ع،يالمشار ميتنظ ،االستراتيجية اإلدارة ثوبحو اساتالدر اهتمام

 . ريالمتغ هذا بيوترك بناء عةيطب لحو اءراآل في قفاات وجدي ال هأنّ  إال عالموضو بهذا ريالكب

 سلوك توجه والتي ةمنظملا إدارة وثقافة لفلسفة انعكاس أنه على هيإل رونظني نيالمفكر بعض

 تحتاجها التي نشطةواأل السوق لمؤشرات االستجابة أنها على ؤكديو رىي خراآل لبعضاو ة،منظملا

 التوجه سابقاً  درست التي ةكليالمه ستراتيجيةالا اتوجهالت أمثلة منو تراتيجية،ساال ذيتنف في المنظمة

 .فةالمعر إدارة نحو والتوجه حرة،لا عمالألا نحو التوجه التعلم، نحو التوجه السوق، نحو

 منظور من للمنظمة يةاتيجاالستر التوجهات أنَّ دراسة (Jantunen et al, 2008) وأضاف

 للتوجهات الثالثة عفاألنوا. الموضوع اذه راسةدل المهمة المداخل من عتبريُ  ويةالحي القدرات

 ةالقدر نظر وجهة حيث من ةلص ذات ونتك وبالتالي المنظمة، سلوك خصائص تعكس ةاالستراتيجي

 توليفات قيمة وتطوير يةتقبلالمس السوق اتجاهات توقع على القدرة على التركيز مع كية،يميناالد

 .رةتغيالم ياجاتاالحت مع لتتناسب دوارللم جديدة

 .الحيوية القدرات من عناصر باعتبارها مةالمنظ قدرات من مجموعة تنمي جيةاالستراتي فالتوجهات

 والتوجه المشاريع نحو للتوجه يكون إذ جهاتالتو هذه اماتاهتم بين اختالف يوجد أنه حظالالم لكن

 (Jantunen et al, 2008) .قالسو نحو التوجه من أوسع تنظيمية أسس متعللا نحو

 عن عبارة السوق نحو والتوجه اإلبداع نحو التوجه أنَّ  اأكد (Chou and Yang, 2011أما )

 . المنظمة مالوأع طنشا هجّ وت أعمال فلسفة أو استراتيجية توجهات

 التوجه بينما التكنولوجي، زوالتميّ  المتطورة وجياالتكنول حيازة أهمية على اإلبداعي وجهالت زيركّ و

 . كبيرة قيةوس حصة على االستحواذ أو ةازحي ةييفوك تهلكمسال احتياجات على زركّ يف السوق نحو

 تحقيق وكذلك أداءها زيادة في ةالمنظم نيساعدا السوق نحو والتوجه اإلبداعي التوجه من كالً 

 (Chou and Yang, 2011). الجديدة جاتمنتلا ونجاح المبيعات حجم دةوزيا ةبحيالر
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 ىلإ ظمةبالمن ييؤد وهذا مختلفة افأهد ماهل هينالتوج هذين أن يرون الباحثون كان الماضي في

 ينصب يرالتفك أصبح فقط الراهن الوقت في لكن أداءها، تخفيض إلى تؤدي مختلفة بنشاطات القيام

 خالل من التوجهين بين الوالفعّ  الصحيح طربال اإلداري هالخال من نيتمكّ  التي طريقةلا لىع

 .نمتغيريلا هذين نيب التكامل بتحقيق ةفيلالك القرارات واتخاذ المنظمة موارد تخصيص

 أثر خلق مكنهماي إذ ةياألهم من القدر نفس السوق نحو وللتوجه اإلبداعي للتوجه أنَّ  بالذكر ريجدال

 نيهذ نيب والتفاعل فالتكامل ،دةيجد اتتجمن ريوتط في جاحالن وكذلك المنظمة أداء في نيتعاو

 أنَّ  إلى ضافةإلبا، ةالمنظم ةيفعال من ديزي ذاهو ظمةمنال عاملي نيب والتعاون الحوار شجعي التوجهين

 من وهذا ةيسافتن ايمزا كهمالمتال المنظمة منافسي أمام والحواجز العوائق من ديزي اإلبداعي التوجه

 (.Chou & Yang, 2011) السوق نحو جهتوالة يفعال نم ديزي أن شأنه

 اتوالرغب الحاجات ىعل زيتركلا تمي نكا وقالس نحو التوجهدراسة  عند أنه دراسات عدة أكدت

 دعبُ  ؤخذي ال أخرى بعبارة ،للسوق عيالسر ريّ التغ االعتبار نيبع ؤخذي كني ولم ن،ييالحال نيتهلكمسلل

 الكامنة الحاجات وٕاشباع فهم وكذلك وقالس وحن للتوجه (Proactive dimension) ةيبقساأل

 ؤديي عيبدااإل هوالتوج السوق نحو التوجه نيب ةيعلالتفا العالقة أن الدراسات أكدت كما ،للمستهلك

 .(Chou & Yong, 2011) المستهلك نحو التوجه إلى

 فتشاكا لثقافة مةمنظلا نيبت عن رعبّ يُ  بداعيإلا جهوالت أنَّ  (Chou & Yong, 2011) وأضاف

 المنافسة شدة ريّ متغلا هذا ةيأهم ، وزادتلإلبداع الدراسات مرادفاً  بعض تعتبره كما دةيالجد األفكار

 نطوييو. شرسة منافسة المنظمة تواجه نيأ أو مضطربة ئةيب في ربح ىعل ولحصال وضرورة

 :نيتيأساس نيفكرت على السوق نحو التوجه

 لةيالكف قةيوالطر المستهلك ومنافع مصالح ريوتوف قلخ ةيفيك األولى ةدرجبال ييراع الفكرة األولى:

 .نياآلخر لحالمصا أصحاب هايعل حصليس التي عبالمناف تمامااله من أكثر له مةيالق بخلق

 ةيفيوك ،ةللمنظم يميالتنظ التطور على تساعد السلوك عن معتبرة اناتيب روفّ الفكرة الثانية: ي

  .وقالس عن معلومات إلى فةضاباإل االستجابة،

 عن كثيراً  ختلفي ال ةيالتنافس السمات حسب االستراتيجي التوجه نموذج أن ومن خالل ما سبق نرى

 لييوالتحل العدواني التوجه درس منهما كل إذ ما، نوعاً  متشابهان فهما Miles and Snow نموذج

 نهمايب تالفاالخ أما ن،ضموالم نفس لتشم فهي اتيالتسم فتاختل وٕان ى،تح والمتفاعل، والدفاعي

 المنفعة نحو هالتوجّ  أضاف ةيالتنافس السمات حسب االستراتيجي هالتوجّ  نموذج أن في تمثليف
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 هالتوجّ  نموذج نمايب، االبتكار نحو هالتوجّ  وكذلك المخاطر تجنب بسح هوالتوجّ  ةيمستقبللا

 التي ةيقيالحق ةنشطألا هتوجّ  يالت اتوجهالت أهم على زركّ  دقف كيوالسل دخلالم حسباالستراتيجي 

 هجّ التو درست التي جنماذلا أحدث من النموذج هذا عتبريو لألداء، المستمر نيالتحس إلى تؤدي

 (Nair, Palacios, & Tafur, 2011) ي.راتيجاالست

 الجوية الخطوط بشركات االستراتيجية التوّجهات -2-2-8

 كاترش قبل من هميةباأل تحظى التي جيةاتيستراال تالتوجها أهم بين من العمالء نحو التوجه يعتبر

 يهالع فاظوالح العمالء مع قةعالال لتطوير لسعيها ذلك في الرئيسي السبب ويرجع الجوي، النقل

 مرتفعة تكلفة بأنها إليها ينظر بالطائرة شاغرة أماكن فوجود تقدمها، التي تالخدما فةتكل الرتفاع

 على يزتركبال الءعمال ونح جياالستراتي ههاتوج معد لىإ الشركات بعض تستعين لذا الثمن،

 .المنافسين من أفضل بطريقة العمالءحاجات  لتلبية االستراتيجيات التسويقية

(.(Javalgi, Whipple, Ghosh, & Young, 2005 

 تاحتل األمريكية، المتحدة الواليات غرب جنوب الطيران شركة أنَّ  (Javalgi et, 2005) وأكد

 جعلها ما مريحة خدمات وتقدم بالموثوقية تعتتم شركة فهي ا،ئهعمال أذهان في ورسخت فيعةر مكانة

 الوقت في مةخدال يةأدبت تقوم يفه مرتفعين، الءوو رضا لديهم الشركة هذه الءعالية، فعم قيمة تحقق

 ماتدخ الشركة وتستخدم األمتعة، مع الطرق بأفضل تتعامل كذلك المطلوبة، وبالمواصفاتالمحدد 

 .العمالء أذهان في دةيالفر ةيالذهن ارتهوص لهاخال من ززتع ةيقيتسو

 فقد. ءالعمال نحو بالتوجه تهتم تيال اتالشرك على آخر مثال انللطير ةيالدول سنغافورة شركة وتعتبر

 الهدف هو وهذا ة،يعال بجودة لعمالئها الخدمة ميتقد على ةياألساس ميوالق رسالتها الشركة هذه بنت

 ذات خدمة ريبتوف االلتزام على ةيمبن قراراتها كل تجعل ركةالش فهذه .قهيلتحق حتطم الذي ساسياأل

 من فتقوم ة،يوالج تهارحل خالل العمالء مع لاصتاال ىلع لإلبقاء جاهدةً  عملتو عالمي، مستوى

 ،له ةمالمقد مةالخد اتجاه ليعم كلرأي  على بالتعرف طائراتها متن على المسوحات استخدام خالل

 أو مجامالتهم على عيالسر بالرد تقوم حتى العمالء من مجموعة على تركز فهي هذا بجان إلى

 نحو توجهها من حسنيو خدمةلل أدائها قةيطرمن  حسني ذافه. اطرحونهي التي الشكاوي أو انتقاداتهم

 (.Nair, Palacios, & Tafur, 2011) العمالء

https://www.intelligenceonline.com/  

https://strategic-directions.com/  

https://www.intelligenceonline.com/
https://strategic-directions.com/
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 *الجوي النقل أو الطيران شركات لبعض اتيجيستراال التوجه (3-2) رقم دولالج

 
 الجوية خطوطلا شركة

 الفرنسية

 الجوية الخطوط شركة

 يةالبريطان

 كةشر) ادلت كةرش

 (ةيكيرمأ
 سنغافورة شركة

 التوجهات

 ةاالستراتيجي

 كبرى استثمارات إقامة

 الخدمات جودة ينلتحس

 الء،عملل المقدمة

 .العمالء على والتركيز

 ترويجية حمالت إجراء

 الصورة لتغيير ومكثّفة ثيرةك

 على ركيزوالت الشركة عن

 األمد طويلة عالقات بناء

 .ءالعمال مع

 ىلع القوي كيزالتر

 ةالمقدم الخدمة ةعينو

 إرضائهم على والعمل

 في تمييزلا طريق عن

 .مله المزودة الخدمة

 زالتميّ  على القوي التركيز

 مة،قدّ الم الخدمة في

 ياالتكنولوج واستخدام

 وتحقيق الخدمة نلتحسي

 .العمالء رضا
 

*
 )المصدر: إعداد الباحث(

 ة،يطانيالبر ةيالجو الخطوط كةشر ،ةيرنسالف ةيوالج الخطوط ةشرك أن نالحظ (3-2) الجدول من

 للعمالء هاتجابتسا قةيطر في اختلفت وٕان حتى رةسنغافو وشركة ،(ةيكيأمر شركة) ادلت شركة

 تهتم فهي ،االستراتيجي التوجه فسن في تركشت أنها إال فيالتكال على رقابتها قةيطر في واختلفت

 على ةيالجو الخطوط شركات زتركّ  يث، ححرباألا قيحقتو تهثق تسابكا بهدف العمالء وحن بالتوجه

 جهودها هيتوج كةشرال لىعو ملك، هو ليالعم بأن نتؤم هانأ على ليدل فهذا العمالء نحو جهالتو

 في ةيجابيإ ةيذهن صورة تبني وحتى ء،الالعم تجاحا مع تتماشى بمواصفات خدمات ديوتزو ميلتصم

 (Laforet, 2008)، (Bootz, 2010) .ئهاالعم ءووال ثقة تضمن حتى الئها،مع فكر

 

 :الثانيمبحث ة الخالص

تي ، وما هي التحديات الفوائدوجه االستراتيجي كمفهوم ومناهج ولتا دراسة تتمث في هذا المبح

 حسب ياتيجستراال التوجه نموذجأنَّ  حناق إلى نماذجه ووضّ لتطركذلك تم او، منظماتفي ال يواجهها

همية رسم التوجه أمدى  كذلك ناديل يّنوتب نا الحالية،راستفي داتخاذه سيتم ذي ال وه السلوكي المدخل

باعتباره من  به ر عن القطاع الذي تعملالنظبغض منظمة في أي  الصحيح والمناسب االستراتيجي

 .جات اتخاذ القرارات االستراتيجيةمخر
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 المبَحث الثَّالث:

 االستراتيجي  الذكاءبيَ  العالقة 

 الستراتيجيّجه التواو

 هيدتَم

ٍل عام وكذلك سنشرح شكارة بالقة التكاملية بين مكونات اإلدح العيبتوضمبحث سنقوم في هذا ال

الرؤية  –ستشراف الا وهي )استها في بحثنا هذرابدجي التي سنقوم ين أبعاد الذكاء االستراتيالعالقة ب

بالتوّجه  وعالقتها اإلبداع( –الحدس  – فعيةالدا –الشراكة  –طق النظم التفكير بمن –المستقبلية 

 المنظمات.ي في جراتياالست

 

 :دارةإلت اناومكن بيملية لتكاالعالقة ا -2-3-1

ر ثؤلتي تاة يلتنافسواتيجية راإلستل امواعلن امل ي لكح بيئكماس بالذكاء االستراتيجي دارةإلل اتعم

ر فيوتو هد وحوامنحى  في بيص المختلفةناته وتيجي بمكراتالسء اكاذمة. فالظلمنط اعلى نشا

ض أي لغامل امستقبللرئ قاد وشركمل يعمراف فاالستش ،جيةرخالص األخباو ئةلبين اعت ماولمعلا

تملة مع حلمت اهاويرلسينات أو احتماالالايضع ، ولبيئةا ضعوعليه ون بما سيكر بصّلتاعلى د يساع

عليه  ونا سيكلع بمطلتؤ والتنباعلى ر ثؤئية تواعشرات تغيمور هظأ في حالة طللخش مواهراض فتا

 (Miller, Burke, 2011)ل. لمستقبا

د لتأكدم اعر تأثين مض ه يخفّنّمة ألظمنبلية لللمستقاية رؤلاها بنى عليعامة تُراف دشالستار تبعيو

راف الستشايته عملية داة بطنقدد مة تحظنلمدة اقاسمه ريط ي بمثابة خلمستقبلية فهاية رؤلاما ، ألبيئيا

مة ظمنلا ديرتلما  ورةصي إدراج أقبلية لمستاة يرؤلاعلى رور مة بالمظلمناهي غاية ول صولا ةطنقو

 قابالً قعياًون وايكب أن يجو ه مسبقاًديدتحم يتم لإن ه رأتي ثماين لذا هول لمستقباه في ليو إتصبأن 

 (Miller, Burke, 2011) غه.ولبلوارد لما لكر فواتقع مع والأرض اعلى د للتجسي

ء كاذلاوى على مستم هاوزن له ر خر آلمستقبلية يأتي متغيا يةؤرلراف واستشالب الى جانإ

م اظن، ومةظلمنو اهوخلي دام اظنن اميظنود جوبرار إلقظم أي النق الطمنبر يكفتلو اهوتيجي راإلستا

ن جي متصالرلخاواي لخدالن ايامظلنن ايذهأن كما مة. ظة بالمنطمحيلاجية رلخاالبيئة و اهوجي رخا

ت جارمخلت واخالدلمدل اعملية تباق ين طرعت جارلمخت واخالدلمدل ابتباض لبعاهما مع بعض
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ب ستيعام واهبفظم يسمح للمنظم لنق الطمنبر يلتفكفار لتأثّر والتأثياقة عال ماهمعتجكما  ،فيما بينهما

مستقبلية تتماشى مع  ةيراج رؤن إدمل يسهّو رافتشالساية على عملد عيساوبيئية لرات المتغيا

 (Laforet, 2008)لبيئية. وف اظرلا

ذا هوية جرخالالبيئة ان لة عزومع مةظلمنل ايجعظم لنق اطبمنر لتفكيرورة ابضرار إلقم ادع إن

على درة لقدم اعء وللعمال لحقيقيةت الحاجاب استيعاوء اسب يسبوب نواجدة عليها في ع باًسلر ثّؤسي

لى ول إصولابة في ولصعذا اكومة ظمنلت الباطتمع مم ضهروعب تتناسن يوردمع مل صواتلا

به ط نشت ذيلا لصناعيا وقلسم اة فهمظلمناع على سيضيّظم لنق اطبمنر لتفكيدم اعأن كما  ،واقألسا

ن لة عزوها معرباعتباؤة ية كفربشوارد على مول لحصارص ها فتوفيه كما ستفدة لسائاة لمنافساو

 (Laforet, 2008) لعمالة.وق الحاصلة في سرات التغيا

مة ظلمنت امتلكن افإر كذلالسالفة ات ارلمتغيم اتيجي يتمراالستء اكاذلافي م حاسر صنة عكراشلاإنَّ 

ون منؤيومة ظلمناه عليون قبلية لما ستكمستة يرؤ بحسون ططيخراف وستشالاعلى  دونتميعدة قا

ية جيتراسترص إفن تيحه مما توكة رالشد ائواف داً جيون عبويستوف س حتماًم فهظم لنق اطبمنر بالتفكي

س افلمنذا امع هدام لصدي ايسمح بتفا مثالًوي قس افكة مع منراشء نشاإ نَّ فإ، غتنامهاامة ظلمنا على

لى ر إيطولتث وابحلل امجافي ون قامة تعإوالتي يملكها ا جياولوكنتلن ام دةالستفاالى إاإلضافة ب

ول لحصا ىعل لعملان ويوردلماقاته مع عالك ويرلشذا اله لمتاحةوارد المل استغالن ايمكك لب ذجان

ر فكاأق خل نيمكوية رلبشوارد المن ابيون تعار هظيد قو ذاه ،روطلشل امة بأفضظللمنت خالدعلى م

مة ظلمناعلى ل تسهّ كةراالشفذا على هوة عال، مةظلمنن أداء امن حستل معرق ف ءبنادة أو يدج

لى إ ؤدييا ذهك، ويرلشو اها هدرصجية مرلخاالبيئة ن اتيجية عراستت إماوعلى معلول لحصا

 Guy, 2008) ) ت.ماولمعلالى عول للحصت قولد والجهوالتكلفة  ص اتقلي

 

 ة:تيجيراتإلسرارات القاذ تخاد اعن ءكاذلا دامستخا 2-3-1-1

وم تقإذ سيلة رد وهي مجل تها بد ذافي حغاية س لي جيالذكاء االستراتيء بنا مة علىظنلما رهس إنَّ 

مها داستخم ايتل ينها بزتخوتحليلها ، جتهالمعات، ماولمعلاع جمن مم هأ ورمأفي  الذكاءا هذدام باستخ

 ءكاذلاة. فتيجيارتإلساا تهارارليها قفتبني عل مة ككظلمنر افي مصيم تتحكرارات قذ تخااي ف

في مة ظلمناتستعمله د فمثال ق، تيجيةارإلسترارات القذ اتخاا دعنت ماداستخدة اله ع تيجي مثالًراالستا

ب ترستت كةرالشاه ذكة معها فهراشء مناسبة لبناون تك دلتي قا تماظلمنان ع تماوعلمت وجمع بيانا
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ط لتي تنشت اماظنلمان عت ماولمعلا رفيوتلبي فسو ما همنها و يجابيو إا هنتائج منها مدة عليها ع

 يلة. دلباة صرلفع اضيال مجان مص سيقلّل ويدبل فضر أالختيار كبأ صاًرسيتيح فع اطلقس افي نف

ت قرور ومد ال بعر إهظنتائجها ال تأن ال ر إلحاضت اقولافي ذ ختجية تتيارستالت ارارالقأن اكما 

ب يج، أي لعلمياؤ لتنبت اياعمللى ى عنبتُو الًمستقببيئة لاعليه ون ستك لماراء ستقالى ج إيحتاذا هو

 فةًضاإ ،أطللخش مواهود جوب ماًورار دإلقامع ل لمستقبراءة ابقل لكفيو افهراف الستشا لىد إناالستا

ذا ها لودجن ومدف لهأو امة ظنلمامع غاية رض يتعا الب أتيجية يجارإلسترات اارلقذ اخافاتذا له

 Guy, 2008) ) مة.ظلمناليها و إي تصبتلاة تقبليلمساية رؤلالى إع جري ماًدورار لقذ اتخفم

ار رإلقذا اكول يدبل فضر أختياوب اجوتيجية يقتضي راستإلرارات القذ اخافاتق سبعلى ما  وةً عال

ور هظمة بظلمنء احتى ال تتفاجىظم لنق اطبمنر فكيلترورة اض أيتها راتغيولبيئة ااميكية يندب

ل ي كطتغت هاويريناع سضوب ملقياذة والمتخاتيجية راتسإلرارات القق ابيطتول دون تحرات متغي

 (2011 جالب،)ة. لممكنت االحتماالا

 

 :تيجية متناسقةراستت إجهاوتبني ترورة ض 2-3-1-2

لمنافسة اجهة واموح بارألق اتحقي وفعها هرلتي تات ارلشعان اعظر لنا ضمة بغظنملا دفهإن 

لى عد متتعق وما سبل لها كن تي تضملايجية تراإلستات جهاولتر اهي تختافذا لرار، الستمن اضماو

و جه نحولتو اهوية دالباة طنقن م القاًطنائتها بيت لباطيثة تتماشى مع متدتيجية حراستإت جهاوت

ت غبات ورتتماشى مع حاجات مادخق لخت ونتجامج بإنتاوم مة تقظنفالمن لمستهلكيا أو ءلعمالا

 معها نلمتعامليدد افع عرتو ىولشكاب انسن مض كما تخفم هءالم ووضاهرن تضمحتى  نلمستهلكيا

ق يولتسابلغة  ملكاًل لعميل افجع، لةولمنقامة لية للكإليجابر اآلثال ايبة باستغالطلاعة لسما ببكس

ود لقير اكسولمنافسة دة احد يزاهمية بتد أازديء عماللو اجه نحوفالتذا لرة صا كثيرمة فظنللمسيتيح 

 (Zhou. K. Z & Li. C. B, 2010) رة.لتجار ايرتحقية بيولتسا

ن مة منافسيظللمنن كاء إذا عماللا ءالووا ضرن ماعلى ضدر قار ه غيردفبمء لعمالو اجه نحولتإن ا

لى وء إللجالى إرة ألخياه ذهبؤدي مما ي (تمادخأو سلع )مة ظلمنات لمنتجال ئدابء لعماللون مدقي

لتنافسي اها زكرلى معرف علتاة مظيح للمنيتذي لس المنافا وجه نحولتو اهر وخآتيجي راستاجه وت

ن عك لز ذيزتعولمنافسة وى اعلى مست اً دماعتاجية تيراتسطط إخداد عاب وٕ كث نعن فسيلمنااسة ودرا

ق خلأو لسلع ج انتاد إعنن لمنافسيا علىوق لتفالة ومحا قين طرعء ماللعا تغبارفي ر لتأثيق ايرط

 (Zhou. K. Z & Li. C. B, 2010) ت.مادلخا
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م لتعلو احجه نولتو اهر وخآجه ولى تج إيحتان لمنافسيو اجه نحولتء والعمالو انحجه ولتن امل كإن 

فة رللمعدر كمص مةظمنلاه مدتستخن أن يمكن إذ لسابقين اجهيوتلن ايبل صوزة همر يعتبذي لوا

جه وتلذا اهب غيا ظلفي و ،مةظلمنراد افن أبيرات بلخرف والمعام اتقاسرك وللتشادر مصك لذكو

 مةظلمناوم تقن أن بمعنى يمكس، لمنافو اجه نحولتوا ءلعمالا وجه نحولتن ابيدم تصادوث حن يمك

ون يكد قت قوفي  نسيافمنلاعلى رف لتعم دون احاجاتهب حس تجانتمج تابإنء لعمالالى اب إرباالقت

ال ت مادخق خلأو  تتجامنج نتاإلى إة مظبالمنؤدي يد فقء، لعمالت اغبار رعلى تغييل يعمس لمنافا

 (Zhou. K. Z & Li. C. B, 2010) ء.لعمالدى الول ى بالقبظتح

 هجولتابني تق ين طرتها عدراقم عدبوم تقوعلى منافسيها ز لتمياوعمالئها ء ضاإرمة ظنلمول اتحا

ل خاق إدين طرمة عظلمنر ايطوها تدثقافة مفادة ويدجر فكارس أمة بغظيسمح للمنو فهداع بإلو انح

ا مم ولتعلو اجه نحولتن امدة الستفار والتغييا مةومقام عا دذكس ولمنافامه دما يستخوق ثة تفيدحطرق 

 دوجملا ييعن داعإلبدم افعداع، إلبو انح جهوللتت خالدكمر ستثمفة تُرمعو تماومعلن ه مرفّوي

يع رلسطور ابالت نةًرمة متخلفة مقاظلمنت اجارتصبح مخأي أن  طورلتاكبة وامدم عدم ولتقاوا

 (2011 جالب،) ذواق.ألت والمجتمعاا طورتن ع ناتجلء والعمالت اباغت ورلحاجار مستملوا

 

 :االستراتيجيبالتوجه  ستراتيجيالاعالقة الذكاء  -2-3-2

 النظم، بمنطق التفكير المستقبلية، الرؤية ،ستشرافالا :يه دعاأب سبعة من اتيجيستراال الذكاء يتكون

 راتيجيتاالس كاءالذ بين تربط التي النظرية العالقة شرح سيتم إذع الدافعية، الحدس، واإلبدا ،الشراكة

 وجهلتوا االستراتيجي الذكاء أبعاد نبي الموجودة العالقة توضيح طريق عن االستراتيجي والتوجه

 .االستراتيجي

 

 االستراتيجي بالتوجه االستشراف عالقة 2-3-2-1

 في فااالستشر ممارسات دراسة خالل من االستراتيجي بالتوجهاالستشراف  عالقة حضيتو سيتم

 .نظمةالم في اإلبداعية اتالقدر تحسين في االستشراف يلعبه الذي الدور توضيح لكوكذ المنظمة،

ل ح مهاراتعلى  االستراتيجيةجهاتها تو دتحدي د فيالمنظمة تعتم أنَّ  (Laforet, 2008) دأكّ حيث 

رقب تت عاتكذلك وضع توقّ إعادة النظر وعلى عملية جمع الذكاء، إذ تقوم بكل وكذلك المشا

د الصناعة التي انين وقواعإلى القو باإلضافة الديموغرافيةلبيئات التكنولوجية، ل لمحتملةاالتجاهات ا

 (Laforet, 2008) ال التنافسي.تنشط بها والمج
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 من جهة أخرى تضاربت أوجهو نشطتهانظمة بأخذ نظرة بعيدة المدى حول أللم يسمح شراففاالست

 ذوى خلق عميل لقدرتها ع مالء وكذلك في مدىالتوجه نحو الع نظمات مالنظر حول استفادة المن

ليس مالء، فعال نحو قدرة التكيف مع الطلب والتوجهعلى بي لعدم اليقين ه هناك تأثير سلوالء، إذ أنّ 

يصعب التوجه  ذيهم، إية بالنحو الذي يرضالتجار من األنشطة العمالء دائماً  أن يستفيد عقولن المم

المنظمة في  حو العمالء حسب كفاءةنالتوجه  ير، كما تختلف قدرةئة سريعة التغييبنحو العمالء في 

 بؤتنال عبم ويصر بطبعهظالنري على هذا فالعمالء قصي ، عالوةً تشكيلها وإعادةوارد تخصيص الم

 إلى استخدام مالئها قد تلجأشبع احتياجات عم خدمات تُ مة تقدياحتياجاتهم، لذلك فعند محاولة المنظب

عندما تتغير احتياجات  ات أو الفرص وخاصةً دع التهديف بسرعة ميع التكيّ حتى تستط شرافتساال

 (.Zhou. K. Z & Li. C. B, 2010) بسرعةلعمالء ا

شرة غير مبا لالستشراف آثاراً  أنَّ  (Abuzaid, Ahmad Nasser, 2017) ىير خرىأهة من ج

اون ى سبيل المثال التعن المنظمات فعليبلى تعزيز التواصل والتعاون ي إيؤد ير مقصودة إذأو غ

ات، فهذا النوع من التواصل مة للخدمظمات المقدّ معاهد البحوث والمن قد ينشىء بين الجامعات، الذي

من  ومهاراتف لى معارعلى ذلك فقد يتم الحصول ع عالوةً  ،داعاإلب آفاق وإنجاححسين تفي هم يسا

ألحيان افي أغلب ئد خفية وة لها فواهنا عملي شرافتسفاالالتعلم.  اتمتنوعة من عملي خالل مجموعة

 .ى المجتمعات المحليةوحتى على مستو نظماتوالم األفراديتم إهمالها على مستوى 

 بديلة غيص وضع بتتطل والتي اليقين، عدم مع تتعامل تيلا يبسالألا من واحداً  رافشتساال يعتبر

 التي المختلفة السيناريوهات عن ةالمترتب النتائج مع للتعامل خطط عدة تصميم لهّ سي مما للمستقبل،

 اً أيض ليسهّ  فاالستشراف مستقبل،ال في المحتملة رخاطالم رصد محاولة عن النظر بغض تتحقق قد

 .شمولي نهج على مادعتباال السيناريوهات مختلف بين وفيما ياً داخل وقعةالمت آلثارا ديدحت

(Abuzaid, Ahmad Nasser, 2017) 

 ةيّ المعن األطراف جميع بين تجمع أي اجتماعية ةيعمل ةعرفالم بأنَّ  يقرّ  رافاالستش أنَّ  إلى باإلضافة

 على االستشراف جعيش اكم ة،مختلف خلفيات لها تيال المجموعات بين واإلنتاج رفةالمع نشر للتسهّ 

 ةكرمشا خالل من المعرفة مجتمع ضمن الضرورية والشراكات اءاتاالنتم من جديدة أنواع ظهور

 اصلوالتو التفاعل من جديدة أشكال في النظر هاتجوو اتهارالم الخلفيات، تلفخم بين فعالة

      .االجتماعي المال رأس تنمية تعزيز يتم اليوبالت مشترك، هدف تحقيق نحو ملوالع االجتماعي،

( (Guy, 2008 
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 داعيس إذ والمجتمع لمالع بين الحواجز بعض كسر على افاالستشر يساعد أن فيمكن ذلك على عالوةً 

 يةتماعاالج التعقيدات مع والتعامل المجتمعية عرفةمال في لةالحاص التطورات مع التعامل على

 Guy, 2008).) فكريةوال والبيئية

 وليس العمل جماعات ويستهدف السيناريوهات تخدمسي رافاالستش أنَّ  (Bootz, 2010) وضح

 اةدأ اً أيض ولكنه فقط، االستراتيجية تالتوجها نحو ظمةمنال إلرشاد وسيلة ليس فاالستشراف، رادفاأل

 يعتبر هأن أي، المنظمة داءأ على هامة تأثيرات لها يكون أن يحتمل التي الجماعة تنظيم على دتساع

 ويمكن .دةجدي جيةاستراتي ووضع دمج إلى وصوالً  الحالي الوضع لوتحليسة راد من يبدأ شامالً  اً نهج

 :(3-2) الشكلفي  حموض هو كما فةتلمخ ممارسات أربعة في االستشراف استخدام

االستشرافدام ت األربعة الستخ( الممارسا3-2) رقم الشكل
* 

 

 Bootz, 2010) )المصدر: *

 

 جي:اتيسترالا وجهبالت المستقبلية ؤيةالر عالقة 2-3-2-2

 رتبتع كما الة،الفعّ  واإلدارة االستراتيجي للتخطيط ةوأساسي مهمة تبيانا المستقبلية الرؤية تعتبر

 وإدراك يعابستبا وتسمح بالمنظمة، القرارات االستراتيجية ةلمراجع ةقوي حكم أداة يةتقبلالمس الرؤية

 فالمنظمة للمنظمة، الجديدة يةجيتراتاالس االتجاهات خاللها من تتحدد قيةحقي بصورة المنظمة أهداف

 دأفرا لكل ومحفز كموجه تعمل واضحة مستقبلية رؤية بها تتحدد لم ما تتطور ألن ةهلمؤ غير

 Logan, 2004).) فعالية أكثر راتيجيةتاس هاتوجلت للوصول المنظمة
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 إلى اوصلوتي لم إذ المستقبلية رؤيةلا محتوى لوح ينالباحث نظر هاتوج اختلفت فقد أخرى جهة من

 المستقبلية يةرؤال لمحتوى تحديدهم عند للقادة تصعوبا خلق إلى أدى مما لمضمونها، مشترك اتفاق

 الرؤية أن يرى من وهناك واألسواق خدماتلوا اتنتجالم على زيركّ  من اكهن إذ نظماتهم،مل

 وكذا مالءلعوا ة،منظملا بها تنشط التي اعةالصن ارعتباال بعين تأخذ التي هي الناجحة بليةستقالم

 تمييز ىعل العمل مع ة،نظمللم التنافسية المواقف خاللها نم حددتت التي للمنظمة التنافسية البيئة

 (Kantabutra & Avery, 2009). المثالية من بنوع ماتالمنظ باقي عن رؤيةلا محتوى

التي تحدد  هية بليستقلممة ترى بأن رؤيتها اعليا للمنظة الاإلدار نّ أ (Vandebroek, 2012) كدأو

لمستقبلية ولوجيا. فالرؤية االعمالء، السوق، وكذا التكن تج،كل من المن حون االستراتيجية توجهاتها

وهكذا فالرؤية  تجيب عن تساؤل مهم "إلى أين نحن متجهون؟"،التجارية للمنظمة أي  التطلعاتتحدد 

 معيناً  طرازاً ، وتمنحها يجيتراتاالس سارهان وترسم ممسار معيّ  المنظمة في جاهتقبلية تحدد اتالمس

ية بلالمستق الرؤية ذا فإنَّ عالوة على ه، ظماتتنفرد بها عن باقي المن تنظيميةمنظمة هوية ي لليعط

مستقبلية فالرؤية ال ف مشتركده في اتجاه العاملين قدرات ومهاراتالواضحة تساعد على توجيه 

بق عمل على أرض الواقع، وهذا ينط ة إلىبسهولترجم ال ت االستراتيجية( العبارات) اراتوالشع

قبلية رؤية مست قادرة على بناء المنظمة أن تكون ىه المنظمة نحو العمالء، إذ علجّ على تو أيضاً 

ذ ا، إالتنفيذيين به المسؤولينالغ جميع بإ واضحة قابلة للترجمة إلى أهداف وقابلة للقياس، كما يجب

جيدة اصفات الرؤية المو فإنَّ ه وعلي سلبية على المنظمة تثيراأتله  في الرؤية سيكونموض الغ أنَّ 

 .(Blom & Josefsson, 2013هي: )

 .عدها عن الغموضلية، أي بتقبالرؤية المس . وضوح ودقة1

 .فال تكون مجرد حبر على ورقيق على أرض الواقع، . يجب أن تكون الرؤية المستقبلية قابلة للتطب2

 للقياس.ية قابلة ستقبلة الم. يجب أن تكون الرؤي3

 

 :االستراتيجي بالتوجه ظمالن بمنطق تفكيرال عالقة 2-3-2-3

نة للمنظمة كنظام المكوّ  األجزاءالقات بين عددة كالعظم على جوانب متتفكير بمنطق النز اليركّ 

 .ةعكسيية المحيطة به وكذا التغذدوده، باإلضافة إلى البيئة الموليته وحنه، وكذا شالمترتبة ع والنتائج

ت استخدامه بيقاته ومجاالقة للتفكير، وتطس علمية وهو طريالنظم مبني على أس فالتفكير بمنطق

 ،االستراتيجيةوتحديد االتجاه العام للمنظمة أو توجهاتها  راتيجياالستطيط التخ يستعمل في عديدة إذ

منطق النظم وسيلة ر بفكيلتفاع. وكذلك إدارة المشاريالتفكير في حل المشاكل  وع منكما يساهم هذا الن



69 

 

باإلضافة إلى  ،يق األهداف العامةالمنظمة ويؤدي إلى تحق وأجزاءفروع  ي تشمل كلواسعة النطاق أ

 للمنظمة أو توجهاتهامنهجية عن البيئة تساهم في تحديد المنحى العام ر معلومات أكثر ك فهو يوفذل

 .(Haines, 2006االستراتيجية )

اإلدارية  اياتمامها إلى القضمات تحتاج إلى توجيه أنظارها واهمنظال أنَّ  (Bronn. P,2011) يرى

 :وذلك من خالل ستراتيجيةاالهاتها زمة لتحديد توجذلك توفير األسس الالالمتعلقة بها وك

 مثل هذه القضايا من طرف دراسةيس فقط ول االستراتيجيةايا المنظمة بالقض أفراد. تفكير واهتمام 1

 .ةلمنظمليا لاإلدارة الع

 .اليةلمدروسة أكثر فعضايا اإلدارية ا. توفير اإلطار الالزم لجعل الق2

 ساس إلعادة التفكير في كل القضايا المرتبطةظمة األلمنر لم والذي يوفّ التفكير بمنطق النظ . وجوب3

 المرغوبة. االستراتيجيةجهات صول إلى التولواعد المنظمة على ابالمنظمة، فهذا يس

ن التوجه نحو التعلم سّ ه يحالنظم أنَّ  التفكير بمنطق مزاياأن من  (Mathews, 2007) دأكّ ولقد 

وفهمها بطريقة جيدة، فهذا  أجزاءهاف على تعرّ وعليها اليناميكي نظام د المنظمةر ر، فباعتباالمستم

 ه نحوالتوجدي بدوره إلى زيادة اهتمام المنظمة بنظام، مما يؤاإلضافي لفهم ال يدفعها إلى بذل الجهد

ما بينهم بما يساهم ي المعرفة ونشرها فيللتشارك فالمنظمة  أفراد يدفع فالتفكير بمنطق النظم ،التعلم

 (Mathews, 2007) خبرات جديدة.واكتساب  في التعرف وتعلم

 

 :االستراتيجي بالتوجه الشراكة عالقة 2-3-2-4

شركائها،  ينوب هابين رتآز بخلق لها تسمح الةفعّ  عمل عالقاتو شراكات ناءلب جاهدة لمنظماتا تعمل

         بسهولة األسواق إلى والوصول عواإلبدا المنتج جودة تحسين ىلعقدراتها  لتعزيز وذلك

(Wong, Tjosvold & Zhang, 2005.) 

 راكة فإنَّ الش سياق في أنه (Hernández-Espallardo and Arcas-Lario, 2003د )وقد أكّ 

 :ليةتاال اتاصفموال تمتلك التي تلك هي القائدة لمنظمةا

 .اتنظمالم من لشريكتها المعلومات منبع فسهان تعتبر والتي المتفوقة عرفةمال القائدة المنظمة تملك. 1

 فضلاأل المعرفة ولديها الخدمات وتزويد المنتجات سويقت في التخصص قائدةال منظمةلا لدى. 2

 عن دقة روأكث أسرع بشكل به المحيطة الظروف في التغيرات عن وتكشف سوقال لمتطلبات

 .شركائها
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 بها ومقي التي التسويقية واألنشطة العمليات جميع على أوسع منظور القائدة المنظمة تملك. 3

 .امنافسوه

 بها تنشط التي سواقباأل وعالقاتها القائدة المنظمة منتجات محفظة من عيوسّ  الشراكات ينتكو. 4

 باباكتس الشراكة تسمح إذ استثمار إلى امتهترج نيمك التي والخبرات المعارف بتراكم محيس والذي

 توجهاتال وتحسين األنشطة لتحسين الالزمة المعرفة باكتساب واإلدارية المالية الموارد من المزيد

 (Hernández-Espallardo and Arcas-Lario, 2003) .للمنظمة يةاالستراتيج

توجيه أنظار الباحثين إلى مسألة مما أدى إلى بين المنظمات  االستراتيجيأهمية التعاون  ازدادتلقد 

التنافسية  المزاياال وتحقيق تحقيق األداء الفعّ لديناميكية من أجل ا ات والقدراتراكالشء بنا ةفيكي

والذي  االستراتيجيريق التعاون طل إلى الموارد عن من الوصو تمكين المنظمات المستدامة وكيفية

 لخال من اتدرتراكم القعلى ذلك فإن  عالوةً  ،ماتالعامة للمنظالتوجهات  إيجابية على آثاراً له 

تفوق ما يمتلكه المنافسون، باإلضافة  استراتيجيةفي بناء ميزة  التفكير يتطلب تيجياالسترالتعاون ا

 االستراتيجيةداث نوع من التوازن بين األهداف حبإ االستراتيجية فيق األهداى العمل على تحقإل

 .(Chen-Shiun, Paulraj, 2004والقدرات ) الموارد ا الحالية منللمنظمة ومخزوناته

 الموجود بينها وبين شركائها تبني توجهاً  االستراتيجيستغالل التعاون تي تحاول اإن المنظمات ال

ر لها أحد فقد يوفّ  ،م من قبل شركائهاالتعزيز المقدّ إلى  اداً استن استراتيجياً  األجل أي توجهاً  طويل

يمكنها كما  الشراكةدود ارج حيها خعلالنوعية والقيمة ال يمكنها الحصول فريدة في  ركاء مواردالش

عاون تإلى ال استناداً  استراتيجيالشريك أو وضعه المالي وبالتالي فإن بناء توجه  ستفادة من سمعةاال

 (.Chen-Shiun, Paulraj, 2004) كبير الوضع التنافسي للمنظمةى حد ز إلسيعزّ  االستراتيجي

التعاون  ألجل وللوصول إلىيلة االطو يةاالستراتيجلتحقيق األهداف  الشراكةفقد تستخدم 

 مى تعزيز قيمل علوالع الشراكةز المركز التنافسي للمنظمات األعضاء في يعزّ  الذي الستراتيجيا

ها ة إلى أنّ باإلضاف للشراكة،واضحة  صميم السياسات التي تخلق خطوطاً وت لمصالحتبادل المنافع وا

 .ليهاة للوصول إلمدى القصير وسيلعلى اكاسب المدى مستخدمة المى المكاسب الطويلة ز علتركّ 

(Lengnick-Hall. M. L, Lengnick Hall. C. A, & Rigsbee, 2012) 

نحو السوق باالهتمام أكثر بالتوجه نحو  توجهاً  تكون أكثرالشراكة عتمد على تالمنظمات التي  إنَّ 

فإن ، عالوة على ذلك افسينبالمنوشركائها مقارنة  بالتعلم من عمالئها التزاماً وتكون أكثر  العمالء
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ن المنظمات األكثر عرضة الستخدام األنشطة التسويقية والتوجه نحو العمالء ملخدمات هو قطاع ا

 .(Shi, 2002&، Liu, Luo) عيةاالصن

 إلى يؤدي تالمنظما قبل من اتيجياالستر التسويق تباعا فإنَّ  (Lee and Trim, 2012) حسب

 بالوضع الخاص االهتمام بداءإ إلى حاجةب المنظمات هذه ليجع امم ءللعمال متميزة دماتخ تقديم

 بما قارنتهاوم لذاتيةا قدراتها بتحديد المنظمة تقوم إذ ء،العمال بتوقعات الوفاء إتمام وكيفية المالي

 .تحتاجها التي الشراكة نوع تحديدب تقوم األساس هذا لىوع البيئة في المتاحة الفرص الغتنام تحتاجه

 :يلي فيما متمثلة الشراكة عن مترتبةال الفوائد من أنه الباحثان هذان أكد كما

 من تحد فهي يةوالكور يةاليابان لكترونيكاإل ركاتش بين اكةالشر أكدته ما وهذا المخاطر تقاسم. 1

 .التوريد سلسلة مع ديالعمو واالندماج الشراكة طريق عن المخاطر

 .األفكار تبادل من لتسهّ  . الشراكة2

 .وٕارضاءهم احتياجاتهم تلبية على والحرص العمالء مع لعالقةا إدارة في الجاد عملال. 3

 .المعرفة في لتشاركوا لتقاسما في المنظمات بين الثقة أهمية على الضوء الشراكة طتسلّ . 4

ة الشراك أن إذ يمي،التنظ التعلم في اً أساسي اً جانب وتعتبر المعرفة نقل في مهم عنصر. الشراكة 5

 .األمد لطويلةا التجارية العالقات تنمية إلى ديتؤ

 الءبالعم المتعلقة فةالمعر ماستخدا يقطر عن العمالء مع عالقات إليجاد لألمام مهمة خطوة تعتبر. 6

 .العمالء نحو التوجهات على أي البعيد المدى على األهمية بالغ تأثير لها يكون والتي

(Hernández-Espallardo and Arcas-Lario, 2003) 

 

 يتراتيجاالسالدافعية بالتوّجه  عالقة 2-3-2-5

رية، مراة والتوّجه االستراتيجي تتمثّل بالتأثير في السلوك من حيث توجيه، واستإنَّ العالقة بين الدافعي

من لمنظمة ل الدافعية أداة فّعالة في تعزيز األهداف االستراتيجية له نحو الهدف، وتمثّ التوجّ  وقوة

غبة عن دافعية العاملين بأنها رعبّر ، ويُ (2011 جالب،عاملين )وجهات األفراد الخالل تأثيرها في ت

باع حاجات د من إشذلك الجه ّكنالفرد في إظهار المجهود الالزم لتحقيق األهداف التنظيمية، بحيث يم

 خارجية، والتي تحّدد وعوامل رد، وتعتبر الدافعية محصلة تفاعل بين مجموعة عوامل ذاتية،هذا الف

على تحفيز العاملين لتنفيذ  ة القائد الذكي استراتيجياً لك قدري كذدى زمني معيّن، وتعناتجاه السلوك لم

 (.Maccoby et al, 2004الرؤى والتصورات التي وضعها )
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الحوافوّقففاتت نظام أنواعالسلوكالمطلوبعلّية علىإثارة وبزوقدرتها األداء دفعالتاليلرفع

 :فيمابينها،وهيرابطةلمتعلىعّدةعوامفّعالهاالستراتيجيالعجلةتطبيقالتوج

 .أيأنيكوناّتجاهالحافزإيجابياًأوسلبّيالتأثيراالّتجاه:

 .أوضعيفاًقوّياًنالحافزيكوأيأنالقّوة:

 .أيقديستمرالحافزلفترةطويلةأوقصيرةرارّية:االستم

نحنية؛أيأّنهكلّماالقةمونعتميلإلىأنتكتيجيوالتوّجهاالستراالقةبينالّدافعّيةأّنالعويبدو

رعلىاماسيؤثّوهذتدافعّيةالفرد،ارتفعأداؤه،إلىأنيصلاألداءإلىأقصىمستوىله،ارتفع

فيالتوجهاالستراتيجيفيالمنظمة،مدىفعاليةتطبيق أّيزيادة فإّن ّيةستؤّثرسلباًالّدافعبعدها

فأحياناًعلى األداء، المحالعامليرتكب لّفز أوجداً ترّدده، بسبب أخطاء أدائهلعمل سرعة أّن

 (2010لح وآخرون، صا).تنخفضنتيجةتشّتتهالذهنيوإهمالهلتفاصيلعمله

لماعندهم،وليبذلواليقّدمواأفضالعاملينتيتقومبتحريكةالّكاتالرئيسنالمحرّالحافزمويعتبر

أهدافهمهمأيضا؛علىأّنهاسسةأهدافالمؤّسسةوالّنظرألهدافالمؤاتهموجهودهملتحقيقطاق

الرائعالّشعورنحواألفضل،فالعاملينحفيزهوالعصاالسحرّيةالتييمسكبهاالمديرلتحريكفالتّ

ديرأنيراعيءأفضلماعنده،وعلىالمنتيجةالّتحفيزهومايدفعهألداالعاملالذييحصلعليه

تالقدرا عامليهلدى يبذل أن الممكن ولكمجهوالعاملينأحدفمن برأيه كبيراً معداً بالمقارنة ن

فعلىا المجهود، بتحفيزه،زمالئهقداليالحظهذا لىتحسينأدائهيحرصعوأنلمديرأنيقوم

(.2010ن، صالح وآخرو)ىيصللمستوىالكفاءةالمطلوبحتّ

 الكثير إنفاق دون بالمنظمة زاموااللت العاملين عمل أداء لزيادة لعمال ألصحاب وسيلة حفيزالت وفر لقد

 زيحفّ  وبالتالي مهم العمل بأن الشعور ويتضمن داخلي الجوهري الدافع. عامليهم على واردالم من

 المديح تشمل خارجية عوامل عن الخارجي الدافع ينتج أخرى، ناحية من. األداء على صالشخ

 (.Chepkilot, 2005) بوالعقا واألجر لترقيةوا

 مستدامة مستويات لتحقيق به القيام يجب بما مهتمة منظماتال أنَّ ( Armstrong, 2000) حصرّ 

 لديهم ليكون للعاملين بيئة توفير ماتالمنظ ىعل يجب ذلك، ولتحقيق ألفرادا خالل من األداء من

 للمديرين حاجة هناك وبالتالي يةغالل بجد يعملون الدافع لديهم الذين العاملين أن ويؤكد. ذاتية دوافع

 .المنظمة أهداف مع الفردية األهداف ومواءمة شريالب السلوك على تأثيرلل العمل يئةب عملد
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 إلى وتؤدي المنافسة على قادرة منظمةال تجعل التي اراتوالمه ةعرفللم المنظمة مستودع هم نالعاملي

 لتطوير هميةاأل بالغ أمراً  للغاية والمتحمسون اً جيد المدربون األشخاص توفير يُعدّ و. األداء تحسين

 أسرع بخطى تسمي الذي اليوم عالم في سيما ال اصةً التوجه االستراتيجي،وخ االستراتيجيات، يذوتنف

 كان إذاف. للمنظمة ةالتنافسي القدرة ضمان على قادرة وحدها علياال اإلدارة تعد لم حيث ،يشاً تشو وأكثر

 وإذا عالية، مصلحةال ألصحاب مةلمقدا الخدمة جودة فستكون ،مرتفعاً  لينالعام بين التحفيز ستوىم

 (.Diriba,2012) منخفضاً  الخدمة تقديم مستوى فسيكون ،جداً  منخفضاً  العامل دافع نكا

 التي الةالفعّ  ةالعامل لقوىا تنمية استراتيجيات تطوير المنظمات على يجب نجد أنه وبالتالي مما سبق

 المنظمات لقتخ أن رورةض وأيضاً  المهنية، تهمحيا تطوير على وتشجعهم عاملينال هتوجّ  أن يمكن

 رؤية من العاملين سيمكن ألنه مهم هذا. كيةالمل خلق أجل من التشاركي القرار لصنع مالئماً  مناخاً 

 (Diriba,2012)المنظمة.  نظام من كجزء أنفسهم

تحقيقالخدمةوجودةعمالءالورضاالةالفعّقرارالصنععمليةالمنظماتققتحولكي وكذلك

االتو المطلوبجه واختيارالحاليةالتحفيزيةاالستراتيجياتتقييمعادةإعليهمجبي،الستراتيجي

تنفيذالنهايةوفيجيدبشكلتعملالالتيالعناصرصميمتعادةوإجيدبشكلتعملالتيالعناصر

 (Diriba,2012)الستراتيجيفيالمنظمة.التحقيقالتوجهكاملةالالتحفيزيةستراتيجياتاال

 يجيحدس بالتوّجه االستراتة العالق 2-3-2-6

ير التفك م التوجه االستراتيجي للمنظمة عملية قائمة علىالعديد من قادة المنظمات خطأً أنَّ رسيعتقد 

مع في ي تُجحدس، لكن ذلك ليس صحيحاً، فالقرارات التفقط وبعيد كل البعد عن الالمنطقي البحت 

ة، حيث يمكننا علية ملموسهي في الحقيقة لها فا برة،ذها بين القدرات الفكرية والحدس والخأثناء اتخا

بيانات واألرقام إلى الومدروسة حين تُدعم طريقة التفكير التي تستند  الوصول إلى قرارات أفضل

 عر والتجارب األخرى واألحكام.لبحتة بمتغيرات مثل المشاا

المنظمة يمكن تلخيصها في  ام الحدس في دعم التوّجه االستراتيجيالمؤثرة في استخدوامل إنَّ العو

 (.Miller, Burke, 2011) التالية: في العناصر

الشخصية كالعمر  لعليا: )المتغيراتدارة امتعلقة بمتخذ قرار التوجه االستراتيجي واإل ملعوا

 رة والخبرة(.لمخاطمستوى التكوين والمستوى اإلداري ودرجة اوالجنس و

تيجي: )حجم ار االستراامل متعلقة بسياق القروعو لك عوامل متعلقة بالتوجه االستراتيجيوكذ

 .لهيكل التنظيمي والبيئة االجتماعية والثقافية(المنظمة، ونوعية القطاع وا
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 بالتوّجه االستراتيجي عالقة اإلبداع 2-3-2-7

، فهو في األساس إستراتيجية جديدة التغيير الفعالةأوجه  أحدتبر اإلبداع داخل المنظمات الحديثة يع

جي، و قد يكون هذا اكل الكثيرة التي يطرحها المحيط الخارحديات والمشفكير و التعامل مع التالت في

يكون ثورة على  تج جديد في السوق، كما قدة جديدة أو طرح منيتسويق اإلبداع في صورة استراتيجة

داع على اإلبيؤثر ورات الحاصلة في العالم، التغيّ اكب المنظمة مع ما يوكل ما هو تقليدي وثابت ب

 (Lau and Bruton, 2010مة من خالل ما يلي: )اتيجي للمنظالتوجه االستر

وتحقيق  ية، تقليص التكاليف،نتاجقدرة اإلاللرفع من اي إلى استعمال التقنيات الجديدة المبتكرة تؤد -

 .قل واالتصاالتير في تكلفة النالكب االنخفاضوكذلك  ،الجودة العالية

  سواق جديدة من خالل التصدير.ويق ودخول أالقدرة على التس إلىي ولوجإلبداع التكنيؤدي ا -

 .  تالمجاال كافةالرائدة في  تلمؤسسااع هو محرك التطور والتقدم، فهو سالح أساسي لاإلبد -

  .يةساب مزايا تنافسي اكتكس مستوى أداء الموارد البشرية ودورها فاإلبداع يع -

سوف و االستراتيجي للمنظمة يدعم التوجهذلك سمتغير جديد، فإن خل كنالحظ أن اإلبداع عندما يد إذاً 

بنيتها التنظيمية،  أنها سوف تغير من ييدة، أاستراتيجياتها في التعامل مع األسواق الجدمة المنظتغير 

اتخاذ القرارات والوصول بهدف دعم  بعضهاتلغي جديدة و تحدد مهام أخرى أو  نشئ أقساماً وقد ت

 ة كبيرة.افسيإلى مزايا تن

 

 :الثالث خالصة المبحث

ن كل مكوّ مية تكامل مكونات اإلدارة ودرجة االرتباط بين تبيّن لدينا من خالل هذا المبحث مدى أه

 أخرى ككل ومع عناصره من جهةٍ  التوّجه االستراتيجيمن مكونات وأبعاد الذكاء االستراتيجي مع 

 في المنظمة.

 الرؤية ،االستشرافراتيجي )من أبعاد الذكاء االستبعد حيث تم معرفة الدور الذي يلعبه كل 

ي تحسين القدرات ف (داعالدافعية، الحدس، واإلب ،الشراكة النظم، بمنطق التفكير المستقبلية،

المناسب لهذه  جيتالي انعكاس ذلك على تحديد التوجه االستراتيوالمميزات داخل منظمة، وبال

 .المنظمة
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 الفَصل الثَّالث

 لي للبَحثلَعماإلطار ا

 "التَّحليل اإلحصائي واختبار الفَرضياتو دروسةالحالة الم"
 

 :مقدمة

لعرض بعض  للفصا ذاه صتخصي مت الدراسة هذله يلمنهجا بلجانوا ظريلنا راطإلا سةدار دبع

هذه  نتائجام للطيران( وكذلك من أجل ومات عن الشركة محل الدراسة )شركة أجنحة الشالمعل

 ةدراس مسيت كما ،الدراسة لعينة الديموغرافية صصائلخا ضيحوت مسيتإذ ، هايلبكامل تفاص سةدارلا

 دىمو الدراسة متغيرات يعوزت بيعةط ضيحوت كذلكو ،للمتغيرات صفيولا للتحليوا تلبياناا ودةج

 المتغيرات لىإ زىتع لتيا المتغيرات في روقلفا سةودار ت،ضيارلفا رختباا إلجراءت لبياناا ةمالئم

 لنتائجا رتفسي مسيت رألخيا فيو ،سةدارلا تضيارف فمختل ةصح رختباا مسيت كما ،ةفيالديموغرا

 دتستفي حتى للطيران أجنحة الشام كةرلش تصياوت عةومجمطرح  لىإ باإلضافة ،ليهاإ لصولمتا

 . للدراسات مستقبلية تجهاوتإدارج  مسيت ذاه على وةعال ،امنه
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ل:   المبَحث األوَّ

 ام للطيرانة الشنحأجلمحة ع  شركة 

 دتَمهي

هي  لطيرانأجنحة الشام ل ، وشركةة مشغل جويشهادوحصولها على  2007عام نهاية منُذ تأسيسها 

ائدة في مجال ركة االشّ  الجيدة من خالل  لسمعةااستطاعت بناَء  في سورية، حيث النقل الجويلرَّ

 .عمالئها ووالء تها االجتماعية وكسب رضااُمشاركها وأنشطت

سمياللكتروني اموقع الّشركة  م هي  في هذا المبحثت المذكورة اكافّة المعلوم ة: إنَّ حظمال  .الرَّ

  لّشركةمحة عاّمة ع  ال -3-1-1

برأسمال  2007خاصة، تأسست في نهاية عام للطيران، أول شركة طيران سورية الشام أجنحة 

وصدرت  تصاديقجاء تأسيسها نتيجة االنفتاح اال ،، كإحدى شركات مجموعة شموط التجاريةوطني

 على الدخول في ة السورية لتشجيع القطاع الخاصلجديدة في ذلك الوقت من قبل الحكوماالقوانين 

 .اميةتلبية احتياجات سوق السفر المتنلجوي لمجال النقل ا

ادة مشغل جوي من هيئة الطيران المدني السورية، الشركة على شه ، حصلت2007 أيلول 23في 

قيمة إلى مجال قيق هدفها األول المتمثل في إضافة حاستراتيجيتها وت تطبيقي مما مكنها من البدء ف

 (/https://chamwings.com) سوريا.النقل الجوي في 

عامل ولديها العديد من المكاتب للت، مركز أنشطتها في دمشقلطيران ولشام لشركة أجنحة ا قع مقري

 :مع أمور الحجز والشحن في المناطق والبلدان التالية

 .حمص -ي القامشل -حلب  -الالذقية 

 - تركيا -روسيا  -أرمينيا  -السودان  -قطر  -إيران  -عمان  -الكويت  -العراق  -ن البن -اإلمارات 

 باكستان.

من العام  شرين الثانيت 20حلة لها من مطار دمشق الدولي إلى مطار بغداد في عت أول رأقلقد و

2007. 

ربية والدولية، عيد من المحطات الالعد يةمن تغط بعد ذلك بدأت الشركة في التوسع تدريجياً لتتمكن

 (/https://chamwings.com) ببقية العالم. اوأصبحت بعد ذلك ثاني شركة طيران وطنية تربط سوري

https://chamwings.com/
https://chamwings.com/
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معة وحققت س نت أجنحة الشام للطيران من تطوير أسطولها والترويج لخدماتها،ة، تمكفي فترة وجيز

 المستلزمات.كافة ة طيبة بين عمالئها. وقد تحقق ذلك من خالل االهتمام بأدق التفاصيل وتلبي

الئها، بي احتياجات عمعديد من الوجهات التي تلأجنحة الشام للطيران رحالت منتظمة إلى ال ظمتن

 بي والدوحةلكويت ودن التي تتزايد فيها الجاليات السورية، مثل بيروت وإسطنبول وااألماكوخاصة 

 وغيرها من الدول العربية والدولية. وبغداد

سافرون، شركة العديد من المصاعب التي يواجهها الملا لتوإليها، سهّ  دمشق منمن خالل السفر جواً 

 (/https://chamwings.com) وطنهم.أو العودة إلى سواء في الخارج 

نت من إثبات نفسها في أن الشركة واجهت العديد من التحديات الكبيرة، إال أنها تمكّ ن لرغم معلى او

لعناية احقق ذلك من خالل وقد ت. ءي، على الصعيدين المحلي واألجنبي على حد سواسوق النقل الجو

إلى  فةباإلضا ،س أولوياتهاال تزال على رأواالهتمام الذي توليه الشركة لتدابير السالمة التي كانت و

بأدق التفاصيل، بحيث يكون  يهتمون اء ومهنيين،أكفّ  عاملينأن لدى الشركة كادرها الخاص من 

 (/https://chamwings.com) .جميع العمالءسفر تجربة رائعة لال

ها في الخدمات التي ن الجوائز المحلية والعربية لتميزم يران على العديدم للطشاازت أجنحة الح

 لجوي في المنطقة.متميزة بين جميع شركات النقل ا مكانةتحتل الشركة  التالي يمكن أنمها، وبتقدّ 

ستراتيجية اسعى الشركة بتلذلك ، إلى العمل على تنمية المجتمع السوري الشام للطيرانتتطلع أجنحة 

شخص  420عمل مباشرة ألكثر من  ر أجنحة الشام فرصحيث توفّ  ،ممكنةالبكل الطرق  هدعمقبة لثا

خرى في سوريا من أوجدت مئات الوظائف األر ير مباششكل غا في دمشق، وبن خالل عملياتهم

الشركات المحلية، باإلضافة إلى شبكتها من الموردين والشركاء حول  مع العديد من التعاملخالل 

 م.الالع

ية والدولية ركة السورية في الفعاليات المحلفي تعزيز المشا مهماً  طيران دوراً للعب أجنحة الشام تل

بأهمية دعم  هاثقافية والتي تنبع من إيماناألنشطة االجتماعية والفنية والختلف خالل رعاية م من

 مجتمع السوري وتنميته على أفضل وجه ممكن.ال

ئرات تتمتع بأحدث التقنيات طاوهي  320إيرباص طراز ن تضّم الشركة طائرات حديثة م

معايير الدولية للسالمة لى الستكون وفق أع ين بأن كل رحلةعلى يق المسافرينيزات لكي يكون والتجه

 .العامة

طائرات أخرى تتناسب مع خطط التشغيل  اء وضم مجموعةولدى الشركة خطط مستقبلية لشر

دوماً بأسطولها الجوي السيما في  قيجنحة الشام لترتسعى أوتلمحطات إقليمية وعالمية مختلفة، 

https://chamwings.com/
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محطاتها الحالية ومنح شبكة إلى   إضافةً  ج وجهات جديدة الرحالت الطويلة، مما يعني إدرا

 (/https://chamwings.com) .هاللسفر على متنعلى متنها خيارات أوسع وأكبر  المسافرين

 الخدمات: )خدمات النقل الجوي(* 

 :تياآلحو لنعلى ا كةالشر يمكننا تلخيص خدمات

يكثر  والدولية التي يةة الشام للطيران بتشغيل رحالتها إلى العديد من الوجهات اإلقليمنحتقوم أج -1

 م.في العالليها الطلب ع

 كلفة معقولة حسب حجم ووزن الطرد.من الخدمات المهمة شحن البضائع بت: شحن البضائع -2

لية المباشرة لشركة دوي من الوجهات الإلى أم فر الدائنقاطي" هو برنامج المسا ": نظام نقاطي -3

 كسب: هأجنحة الشام للطيران، حيث يمكن

 .ة(القتصاديرجة اذهاب فقط )الدقطة لكل تذكرة ن 100 -

 .صادية(نقطة عن كل تذكرة ذهاب وعودة )الدرجة االقت 200 -

 .نقطة لكل تذكرة ذهاب فقط )درجة رجال األعمال( 200 -

 .ألعمال(ا عودة )درجة رجالهاب وذ كل تذكرةنقطة ل 400 -

صغار ين الخدمة للمسافر الشام للطيران حةم أجنتقدّ : خدمة سفر األطفال غير المصحوبين بذويهم -4

 دهم.سنة( الذين يسافرون بمفر 12-5ذين تتراوح أعمارهم بين )ال

قونهم ويرافل يل الوصوأجنحة الشام باألطفال غير المصحوبين بذويهم عند مكتب تسج عاملويلتقي 

 لى البوابة ويتأكدوا من صعودهم إلى الطائرة بأمان.إ حتى يصلوا

مطابقة الطفل مع أحد الوالدين أو ستقبال بب االمتواجد في مكتسيقوم الشخص ال، عند الوصولو

 الوصي.

بنا إلى خدمة حافالت يومية جديدة لنقل ركا(: محطة اإلمارات العربية المتحدة) :فالتخدمة الحا -5

 ، العين ، دبي.ي شارقة من أبو ظبار المط

 عبر اإلنترنت. خدمة الحجز -6

(https://chamwings.com/) 
 

 ةقيَم الّشرك -3-1-2

 .أوالً  السالمة تأتي 

 .كفاءة 

https://chamwings.com/
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 .رافيةاحت 

 .العمل بروح الفريق الواحد 

 .السياحةدعم /  القتصادا دعم دعم المجتمع السوري / 

(https://chamwings.com/) 

 ة الّشركةُمهمّ  -3-1-3

 .لمسافرين بفضل تزكيتهم لخدماتنال هي الخيار األوليران لطل العمل على أن تكون أجنحة الشام .1

رنة تتالءم مع احتياجاتهم م رحالتويدهم بجداول هم األم عبر تز. ربط المواطنين السوريين بوطن2

 .وتطلعاتهم

 .طموحاته وتجاوز توقعاتهطلبات المسافر والسعي قُدماً لتحقيق . التجاوب مع كافة مت3

 .لفائقة والراحة للمسافرينا الخدمة والعنايةجودة ت يا. تقديم أعلى مستو4

 .. االلتزام بدقة المواعيد5

 .غوف بتقديم أفضل األداء في العملوشّالق ق عمل مبدع وخجنحة الشام فري. تضّم أ6

(https://chamwings.com/) 

 رؤية الّشركة -3-1-4

 اء الحدود.يران إلى ما ورالط

(https://chamwings.com/) 

 

ل خالصة المبحث  األوَّ

ائدة في مجال  هي الّشركة الدراسة( حل)م يرانلطأجنحة الشام ل شركة إنَّ  في  النقل الجويالرَّ

الحجز والشحن في مع أمور  عاملتولديها العديد من المكاتب لل، ومركز أنشطتها في دمشق، سورية

 .لديها مي متكاملباإلضافة إلى وجود كادر بشري وهيكل تنظي، المناطق والبلدانن العديد م

في فترة و ربية والدولية،يد من المحطات العلتتمكن من تغطية العد تدريجياً بدأت الشركة في التوسع و

 عة طيبة بين عمالئها.وحققت سم اتها،تطوير أسطولها والترويج لخدممن  الشركةوجيزة، تمكنت 

 

 

https://chamwings.com/
https://chamwings.com/
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 بَحث الثَّاني:الم

 ر الفَرضياتاالتَّحليل اإلحصائي واختب

 دتمهي

على  االستراتيجيأثر الذكاء  البحث وهو توضيح "لهدف األساسي من هذا ول هذا الفصل انايت

بأبعاده متغير  االستراتيجيحيث أن الذكاء  "في شركة أجنحة الشام للطيران تيجيتراسالتوّجه اال

ث بحوإجراءات الالمتبعة  ةهذا الفصل المنهجي ويستعرضمتغير تابع،  يلتوّجه االستراتيجوامستقل، 

ذي الإنجاز الجانب التطبيقي للبحث، ومن خالل التحليل االحصائي يتم من خالله  أساساً والتي تُعّد 

ق من جية هي نسشأنها تحقيق أهداف هذا البحث. حيث أن المنهيقود إلى استخالص النتائج التي من 

عض األخطاء. ب ه من مرونة، رغم ظهوربتي يعتمد عليها البحث العلمي، لما تتمتع ال اإلجراءات

ا يجعل وهذي الشخص رأيهعن  احث بالدقة، وحياده النسبي الموضوعي بعيداً منهج العلمي يلزم البال

 ض اإلجراءاتاستعرافي هما كانت درجة الثقة فيه وقد اعتمد الباحث قابل للنقد والنقاش م الرأي

 البحث، ومحاور ات، ومجتمع البحث، وأدوثجية على عدد من الخطوات أهمها: منهج البحالمنه

 البحث. في مةبحث وصالحيتها وثباتها، وأساليب التحليل اإلحصائي المستخدالبحث، وصدق أداة ال

 

 منهجية الدراسة -3-2-1

كأسلوب للدراسة، نهج االستنباطي الم يتبنّ  لوضعية مععلى الفلسفة ا كما ذكرنا سابقاً االعتماد  تمّ 

ث والتوّجه لبحا ذابهددة لمحاتيجي راتالسء اكاذلر ااصعنن بيط برلتي تاية ظرنلوُل اتُحََّث بحي

 ر.باقابلة لالختددة محت ضيارفاالستراتيجي إلى 

 كما ية النُّظمظرقائمة على الموارد ونلتوافق مع االفتراضات األساسية للنظرية ات ه المنهجيةوهذ

 ذكرنا سابقاً.

 :ستخدم مصدري  ٔاساسي  للمعلوماتوقد اُ 
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 :يةالثانو المصادر -أوالً  

في الكتب مـن خـالل مصـادر البيانـات الثانويـة والتي تتمثل  نظري للبحثحيث تم معالجة اإلطار ال 

تناولـــت  ــابقة التـــيسـال ــاث والدارســـاتـالعربية واألجنبية ذات العالقـة، واألبح والمراجع

 .ختلفةالمت موضـــوع الدراســـة، والبحـث والمطالعـــة فـــي مواقـــع اإلنترن

 ة:ر األوليــالمصــاد -ثانياً 

خصيصاً لهذا الغرض  استبانة توزيع علىباحث لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث اعتمد ال

بما  االستبانة، وتم صياغة فقرات العاطفي الذكاء محددات ى عل باالعتماد ستبانةالا هوتم تطوير هذ

صلة بالموضوع في  ة التي لهاالمراجع والدراسة السابقمن ة وتم االستفاد يالئم تساؤالت الدراسة،

 .االستبانةبناء 

 اسة وعينة الدراسةمجتمع الدر -3-2-2

لوسطى من دارة العليا وافي اإل رانة الشام للطيحشركة أجن العاملين فييتكّون مجتمع البَحث من 

رؤساء ومشرفي و ُمديري )اإلدارات والمحطات الداخلية والمحطات الخارجية ومكاتب الحجز(

في شركة الجودة  وقسمقسم التَّخطيط االستراتيجي وقسم التسويق  العاملين فيإلى باإلضافة  ،األقسام

، العاملينعدد من ّزعت كذلك على بانة التي وستة على االسجنحة الشام للطيران، وتم االعتماد بالدراأ

 ة.ب التطبيقي للدراسانالج ألنه من الصعب الحصول على عينة كافية من المديرين إلعداد

فة ت السورية، باإلضالك شركة أجنحة الشام للطيران عدة مكاتب وكالء بمختلف المحافظاحيث تمت

 .رجية دولياً لخالمحطات ااإلى مكاتب تمثيل الشركة في العديد من 

 جتمعأخذ عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة لتحديد حجم العينة الذي يُمثّل موهنا لن يتم 

شركة مستهدفين تم تحديدهم مسبقاً تبعاً لطبيعة ومستوى عملهم في ال اك مبحوثينلدراسة، بل كان هنا

 محل الدراسة.

 Nحيث أن ( N) األصلي الدراسة مجتمع لحجم () المطلوبة لعينةا محج ديدلتحطرق  دةع دجوتو

 عامل. 440 تمثّل بالنسبة للحالة المدروسة )شركة أجنحة الشام للطيران(

 112جم عينة البحث بلغ حبحيث مع المدروس تمن المج غرضيّة )قصدية(لي تم اختيار عينة وبالتا

ة ّدة البحث وكانت هذه العينة مقسممُ و حجم مجتمع الدراسة األصلي مبحوث، وذلك بما يتناسب مع

 لتالي:ا حسب الجدول
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تقسيم العينة )المجتمع المدروس(( 1-3جدول رقم )ال
* 

 العدد الدرجة الوظيفية الرقم

 15 مدراء إدارات 1

 25 مدراء محطات ومكاتب حجز )داخلية( 2

 19 جز )خارجية(ت ومكاتب حمدراء محطا 3

 11 رؤساء أقسام 4

 5 مشرفي أقسام 5

 8 قسم التخطيط العاملين في 6

 9 ةدقسم الجو العاملين في 7

 20 قسم التسويق لعاملين فيا 8

 112 العدد اإلجمالي
*

 عداد الباحث()المصدر: إ

 تطوير أداة البَحث -3-2-3

ناد (( باالست1)ُملحق رقم ) ةخاص استبانةتطوير  مَّ اته، تاختبار فرضييق أهداف البّحث ومن أجِل تحق

ذكاء أثر ال"حول  االستبانةاء التي لها صلة بالموضوع في بن ة،ع والدِّراساِت السَّابقى المراجإل

ت األوليّة. ساسي في جمع البياناواعتمادِه بشكٍل أ "جي للمنظماتاالستراتيجي في التوّجه االستراتي

ئيسور: محاوِة محاارة متعلِّقة بأسئلة البَحث ومقسَّمة على ثالثبع 64 ةاالستبانن تضمَّ ت  ةر البَحث الرَّ

من  عينة الدراسةألفراد خصية الخصائص الشتتناول  اراتٍ باإلضافة إلى عب الت الدراسة(،)مجا

 .الوظيفي(، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة، المركز حيث )الجنس

 الذكاء بانةاالست تناولَ . وتتيجيوالتوّجه االسترااالستراتيجي  الذكاءة في ئيسالرَّ  محاور البحث تتمثَّل

يجي والوقوف على مفهومها المطبَّق االسترات الذكاءلية في عمتيجي من خالِل عباراٍت تبحُث االسترا

بمنطق  ريلتفكا، االستشراف المتمثِّلة في: اءالذكركة محل الدِّراسة، باإلضافة إلى عناصر هذا في الشّ 

العبارات التي تخص  ، اإلبداع، وكذلك تم تناولالحدس ،الشراكة، الدافعية، الرؤية المستقبلية، النظم

 الي:وذلَك بحسب الجدول التوّجه االستراتيجي( لمتغيّر التابع )التاصر اأبعاد وعن
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االعبارات ومراجعه وعدد االستبانة( محاور 2-3جدول رقم )ال
* 

 المراجع اراتبالع عدد المحور

 ال يوجد 5 البيانات الديمغرافية

 اتيجياالستر الذكاء

 )الُمتغير الُمستقل(

 6 ستشرافاال

 2020 راضي، النفّار،

 2019أصبع، أبو 

 2016ي، خذيري، زايد

 2015مسلم، 

 5 نطق النظمالتفكير بم
 2020النجار، الحرايزة، 

Kirilov, 2019 

 2018البوجي، 

 6 بليةلرؤية المستقا
Al hamadi, 2020 

 2019أبو أصبع، 

Esmaeili, 2014 

 6 دافعيةال
 2020راضي، النفّار، 

 2018مي، االبرهي

 2015كنوش، 

 6 لشراكةا
Al hamadi, 2020 

 2018آل شافي، أبو قاعود، 

 2015عمران، 

 5 الحدس
 2019أبو أصبع، 

 2015أبو الغنم، 

 2015مسلم، 

 5 اإلبداع
 2020 ضي، النفّار،را

 2011أبو محفوظ، 

 التوّجه االستراتيجي

 ابع(ير التَّ )الُمتغ

 5 لتوّجه نحو العمالءا
Rayat, 2017 

Jantunen, 2008 

 2005ري، الدو

 5 منافسينالتوّجه نحو ال
 2012أبو طه، 

 2005وّصاف، 

 5 لتوّجه نحو التكنولوجياا
 2016زايدي، 

Kruger, 2011 

 5 إلبداعالتوّجه نحو ا
Kirilov, 2019 

 2009الخطيب، 

  بارةع 64 نةمجموع العبارات في االستبا
*

 )المصدر: إعداد الباحث(

س ، حيث يُعتبر مقيااالستبانةلمحاوِر  لقياِس االستجابات ت الُخماسيمَّ استخدام مقياس اليكروقد ت

إجابة برقم كما  ة كلِّ مَّ مقابلوآراء األفراد، وتاليكرت من أكثِر المقاييس المستخدمة لقياس اتجاهات 

 في الجدول التالي:

بانةاالستخماسي المستخدم في والدرجة في مقياس اليكرت الاالستجابة ( 3-3جدول رقم )ال
* 

 دَّةغير موافق بش غير موافق محايد موافق موافق بشدَّة تجابةاالس

 1 2 3 4 5 الدرجة
*

 )المصدر: إعداد الباحث(
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يا مبحوث من اإلدارة الُعل 112المؤلَّفة من  الغرضية )القصدية(عينة على ال االستبانة تعَ وزِّ 

طات الخارجية ومدراء لمحدراء المحطات الداخلية ومدراء اوم اإلداراتيري ُمدتوسِّطة من والم

التَّخطيط و أقسام الجودة العاملين في، باإلضافة إلى  جز ورؤساء ومشرفي األقساممكاتب الح

 .محل الدراسة الّشركة ان،رشام للطيلأجنحة ا في لتسويقوا االستراتيجي

فيكون ي. ئللتَّحليل اإلحصا تهاصالحيلعدم  اتثالث استباناستبعاد  وتم، منها ستبانةا 104تم استعادة 

دخلت  %90.1بلغت نسبة االستجابة وبالتالي  استبانة، 101للتحليل عدد االستبانات الصالحة 

 مثّلةً للمجتمع المدروس.ملتكوَن  SPSSئي على برنامج جميعها في التّحليل اإلحصا
 

 سة:أداة الدرا ثبات وصدق -3-2-4

 :ستبانةاالصدق  -1

احث بالتأكد من صدق ستبانة ما وضعت لقياسه، وقام  البد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االيقص

 الستبانة بطريقتين:ا

 ( صدق المحكمي :1

التغيرات على ات وظبالمالح ثف وتم تزويد الباحعرض الباحث االستبانة على المشر

يل في ضوء المقترحات المقدمة، من حذف وتعدإجراء ما يلزم باحث وقام باالستبانة، وقد استجاب ال

قة لما كانت عليه االستمارات قبل ة ويوجد استمارات مرففي صورته النهائي االستبانة تخرج كوبذل

 .عملية التحكيم

 :Cronbach's Alpha Coefficientلفا كرونباخ الثبات / معامل أ (2

ر عدن متوسدط االرتبداط الدداخلي ، حيث يعبّدنةاالستباس ثبات رونباخ لقيااستخدم الباحث طريقة ألفا ك

فدأكثر وكلمدا  0.60القيمدة المقبولدة لده  وتعتبدر 1 – 0ه مدابين لعبارات التي يقيسها وتتراوح قيمتابين 

اة وصددالحياتها لالسددتخدام وكانددت دثبددات األ كلمددا ارتفعددت درجددة اقتربددت قيمتدده مددن الواحددد الصددحيح

 (.4-3في جدول )هي مبيّنة  النتائج كما
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ونباخ لقياس ثبات اإلستبانةا كريوضح نتائج اختبار ألف( 4-3ل رقم )جدوال
* 

 مل الفا كرونباخمعا عدد العبارات يرالمتغ

 0.63 6 االستشراف

 0.62 6 التفكير بمنطق النظم

ؤية المستقبليةالرّ   6 0.62 

افعيةدال  6 0.66 

 0.65 6 الشراكة

 0.62 5 الحدس

 0.69 5 اإلبداع

عمالءنحو ال التوّجه  5 0.66 

ي التوّجه نحو المنافس  5 0.63 

 0.69 5 التوّجه نحو التكنولوجيا

إلبداعالتوّجه نحو ا  5 0.67 
 

*
 (SPSS ليل في البرنامج اإلحصائيوفقاً لمخرجات التح لمصدر: إعداد الباحث)ا

ندددت مقبولدددة ل ألفدددا كرونبددداخ كامعامددد أن قيمدددة نجدددد (4-3جددددول )النتدددائج الموضدددحة فدددي لمدددن ا

الدراسدددة ممدددا اسدددتبانة وثبدددات مدددن صددددق  د تأكددددث  قدددوبدددذلك يكدددون الباحددد 0.69-0.62 تراوحدددتو

بددددة علددددى أسددددئلة ة تامددددة بصددددحة االسددددتبانة وصددددالحيتها لتحليددددل النتددددائج واإلجاعلددددى ثقدددد يجعلدددده

 فرضياتها. الدراسة واختبار

 internal Validityالداخلي   االتساق -2

ه هذه تمي إليي تنمن فقرات المقياس مع المحور الذ ةراتساق كل فقتساق الداخلي اال بصدق يقصد

 .ذا كان االرتباط معنوياً أم التبيان فيما إما يهمنا هنا هو أي  لفقرة،ا

ين كل ب لك من خالل حساب معامل اإلرتباطستبانة وذالداخلي لالتساق م  الباحث بحساب االقا حيث

بين كل  ا  معنوي ا  رتباطا وجدناحيث ، لدرجة الكلية للمحور نفسهاستبانة والمحاور ا فقرة من فقرات

 .ي له الفقرةالذي تنتم محورلللدرجة الكلية ابع( واالمتغيّرين )المستقل والتفقرة من فقرات 

بين  %95ودرجة ثقة  (0.05)تباط المبينة عند مستوى معنوية رمعامالت اال (5-3)ل يبيّن الجدوو

بين وكذلك  ،حورالدرجة الكلية للمو جيمحاور )أبعاد( الذكاء االستراتيفقرات  من ةفقر كل

 .حورالدرجة الكلية للمو راتيجياالست التوّجهمحاور )أبعاد( فقرات  من ةفقر كل

 (.2الملحق )النتائج التفصيلية لمعامالت االرتباط لكافة المحاور في  جداولوسنقوم بإدراج جميع 
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للمحورالدرجة الكلية حاور اإلستبانة و م رات معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فق (5-3) جدول رقمال
* 

االستبانة  محاور بين كل فقرة من فقرات  %95درجة ثقة و  (0.05)معامالت االرتباط عند مستوى معنوية 

 لدرجة الكلية للمحور نفسه.او 

 0.52 – 0.36 االستشراف محور 

 0.54 – 0.35 التفكير بمنطق النظم محور 

 0.51 – 0.38 الّرؤية املستقبلية محور 

 0.51 – 0.29 الدافعية محور 

 0.49 – 0.29 الشراكة محور 

 0.57 – 0.27 الحدس محور 

 0.65 – 0.33 االبداع محور 

 0.55 – 0.24 ءالتوّجه نحو العمال محور 

 0.55 – 0.32 التوّجه نحو املنافسين محور 

 0.55 – 0.34 التوّجه نحو التكنولوجيا محور 

 0.47 – 0.32 التوّجه نحو االبداع محور 

 وية.هي معامالت معن (5-3)إنَّ معامالت االرتباط المذكورة في الجدول  مالحظة:

*
 (SPSSنامج اإلحصائي رليل في البحوفقاً لمخرجات الت لمصدر: إعداد الباحث)ا

الدرجة و محور االستشراف فقرات من ةفقر بين كل معامالت االرتباط نجد أن   (5-3)من الجدول 

 تراوحت بينف التفكير بمنطق النظملمحور ، وبالنسبة 0.52و  0.36 تراوحت بين الكلية للمحور

، 0.51و 0.29فعية بين ، ومحور الدا0.51و  0.38 ين ة المستقبليةيالّرؤ ولمحور ،0.54و  0.35

تراوحت ، ومحور اإلبداع 0.57و  0.27، ومحور الحدس بين 0.49 و  0.29بين ومحور الشراكة 

من هذه المحاور بما يخص المتغير المستقل )الذكاء  محوركل وبذلك يعتبر ، 0.65و  0.33  بين

 .المحور عبارات من عبارة كل نباط بيقياسه معامل االرتلما وضع ل صادق ( هوجيتيسترااال

 ةفقر بين كل معامالت االرتباط نجد أن  ابع )التوّجه االستراتيجي( فإننا أما بالنسبة للمتغير الت

ور ، ولمح0.55و  0.24 تراوحت بين الدرجة الكلية للمحورو التوّجه نحو العمالء محور فقرات من

تراوحت بين   لوجياولتكناّجه نحو التو، ومحور 0.55و  0.32ه نحو المنافسين فتراوحت بين التوجّ 

 تراوحت بين فقد  ه نحو االبداعجّ التور محو ، أما بالنسبة للمحور األخير0.55و 0.34

 التوّجه) التابعمن هذه المحاور بما يخص المتغير  محوركل ذلك يعتبر بو  0.47و 0.32

 المحور. عبارات من عبارة كل نباط بيقياسه معامل االرتلما وضع ل صادق وجي( هتيترااالس
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 بيانات:لالمعالجة اإلحصائية ل -3-2-5

لمعالجة البيانات حيث  SPSSم االجتماعية ة اإلحصائية للعلوالحزم استخدم الباحث برنامج

م إعطاء العديد من األسئلة وتل من اسب كل سؤالعينة( حنات )استجابات قام الباحث بتفريغ البيا

كل محور  فيوتم القيام بحساب تجميع المقياس ياس ليكرت الخماسي اإلجابات درجات استجابة بمق

ط الحسابي والنسبة لكل عبارة من عبارة المحاور ل على قيمة المتوسالحصو من محاور الدراسة وثم

 يلي: لتحليل مايها حيث تضمن اوإجراء التحليل عل

 النسبي. التوزيعات التكرارية )الدراسة الوصفية( والوزنالمئوية و النسب -أ

 .T TESTالعينة االحادية  اختبار -ب

  .يةللبيانات التعريف ق تبعالمقارنة الفرو One way anova راختبا -ت

 االنحدار الخطي البسيط.   -ث

        مقياسن درجات الدى بيمحساب ال ي من خاللس ليكرت الخماسم تحديد طول الخاليا في مقياتو

 ،5/4=0.8للحصول على طـول الخلية  أي  بر قيمة في المقياسومن ثم تقسيمه على أك ،( 4=5-1) 

وذلك ) قياس بداية المقياس وهي واحد صحيحى أقل قيمة في الميمة إلضافة هذه القإوبعد ذلك تم 

 الجدول اآلتي : هو موضح فيكما  اخاليالل ا أصبح طو، وهكذ(الخلية لتحديد الحد األعلى لهذه

والتقييم ادممدى االعت و الوزن النسبي و لخماسيا في مقياس ليكرت اطول الخالي (6-3جدول رقم )ال
* 

 والتقييم االعتمادمدى  المقابل له يالنسب الوزن طول الخلية

 متدنية جداً  % 36-%  20من  1.80-1من 

 ةمتدني % 52-% 36أكبر من  2.60 – 1.80ن أكبر م

 متوسطة % 68-%  52أكبر من  3.40- 2.60 أكبر من

 عالية % 84 -%  68بر من أك 4.20 – 3.40من أكبر 

 ة جداً عالي % 100- 84أكبر من  5- 4.20أكبر من 
 
 

*
 (لمصدر: إعداد الباحث)ا
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يد تحدوالنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة و حساب التكرارات

 .اه العبارات التي تتضمنها أداة الدراسةرادها تجأفجابات تاس

 لبَحثخصائِص عيّنة ا 3-2-5-1

ف على الصِّ سحساب التّكرارات والنِّ  تمَّ   الي:فاِت الشَّخصية للَمبحوثين كالتب المئويَّة  للتعر 

 نسبي للعينة في الشركة محل الدراسة بحسب الجنس:التوزع ال -1

ة البحث بحسب الجنسراري لعينكالتوزع الت (7-3قم )الجدول ر
* 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20.8 20.8 20.8 21 ىأنث 

 100.0 79.2 79.2 80 ذكر

Total 101 100.0 100.0  
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي قاً لمخرجات التحوف لمصدر: إعداد الباحث)ا

لنسبي لعينة البحث بحسب الجنس( التوزع ا1-3كل رقم )شال
* 

 
*
 (SPSSإلحصائي اليل في البرنامج قاً لمخرجات التحفو لمصدر: إعداد الباحث)ا

مبحوث بنسبة  80عدد الذكور في عينة البحث هو  ( أنّ 1-3) رقم ( والشكل7-3) ن الجدول رقميُبيّ 

على من نسبة اإلناث ة الذكور أنالحظ أن نسبو ،%20.8 مبحوث بنسبة 21وعدد اإلناث  ،79.2%

الذكور في ظل الظروف  الشركة للحفاظ على أكبر نسبة منعي لعليا نظراً لسفي اإلدارة المتوسطة وا

 ناسبة للحفاظ على الخبرات القائمة.ظروف عمل مير فالقائمة وتو
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ي الشركة ف ذلكستغالل اي ويمكن هو مجتمع ذكور وبشكٍل عام نستطيع القول بأنَّ مجتمع الدراسة

 ه وبحسبجي، باعتبار أنَّ في جمع المعلومات خصوصاً فيما يتعلق بالذكاء االستراتي محل الدراسة()

الذكور أكثر قدرةً على جمع سيكون وفي بعض الظروف الموجودة في هذه الشركة  طبيعة العمل

 .وماتالمعل
 

 الدراسة بحسب العمر:ي الشركة محل فالتوزع النسبي للعينة  -2

( التوزع التكراري لعينة البحث بحسب العمر8-3ل رقم )الجدو
* 

 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 24.8 24.8 24.8 25 30  من أقل 

30 – 40 21 20.8 20.8 45.6 

41 – 50 38 37.6 37.6 83.2 

 100.0 16.8 16.8 17 50  من أكبر

Total 101 100.0 100.0  

 
*
 (SPSSئي امج اإلحصليل في البرناقاً لمخرجات التحوف لمصدر: إعداد الباحثا)

حسب العمر( التوزع النسبي لعينة البحث ب2-3الشكل رقم )
* 

 

 
*
 (SPSSفي البرنامج اإلحصائي ليل قاً لمخرجات التحوف عداد الباحثلمصدر: إ)ا

من  %37.6 موزعة حيث أنَّ ب العمرية النس ( أن2-3( والشكل رقم )8-3يُبين الجدول رقم )

أقل م أعماره كانت %24.8ماً، و عا 41-50للفئة العمرية  مي أعمارهفي عينة البحث تنتم العاملين

باإلضافة  ،عاماً  30-40ئة العمرية تنتمي للف من العينة كانت أعمارهم %20.8، و أنَّ عاماً  30من 

 %.16.8نسبتهم  ، حيث بلغتاماً ع 50 الـ  قد تجاوزت أعمارهم العاملينعدد من  وجود إلى
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ذوي  العاملينعلى حافظة الشركة مح لنا مدى تنتمي إليها العينة، يتض رية التيلنظر إلى الفئات العمبا

ن المالحظ أنَّ شركة أجنحة الشام أنه مافة إلى توى اإلدارة المتوسطة والعليا، باإلضالخبرات في مس

اكتساب القابلية للتعلّم و يدة باعتبار لديهاثمارها بطريقة جة يمكن استللطيران تملك موارد بشرية فتيّ 

جديدة وأفكار خلق كفاءات و اإلبداع في العمللك قادرة على ذلمنافسة، وكهارة الالزمة للتصّدي لمال

د البشرية في مثل هذا السن قادرة على تحسين الخدمة المقّدمة ر أنَّ الموارباعتبا جديدة في الشركة

 نولوجيا.تخدام التكباس

 لتحصيل العلمي:ااسة بحسب في الشركة محل الدر وزع النسبي للعينةالت -3

علميب التحصيل الي لعينة البحث بحسلتوزع التكرارا( 9-3رقم )الجدول 
* 

 العلمي التحصيل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 10.9 10.9 10.9 11 دون فما متوسط معهد% 

 %91.1 80.2 80.2 81 جامعية إجازة

 100.0 8.9 8.9 9 عليا دراسات

Total 101 100.0 100.0  
*
 (SPSSالبرنامج اإلحصائي  ليل فيت التحقاً لمخرجاوف لمصدر: إعداد الباحث)ا

توزع النسبي لعينة البحث بحسب التحصيل العلمي( ال3-3)رقم  لالشك
* 

 

 
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي لمخرجات التحقاً وف احثلمصدر: إعداد الب)ا

ملي هم من حا% 80.2فراد العينة بنسبة أ( أن معظم 3-3) رقم ل( والشك9-3) لجدول رقميُبين ا

 حاملي شهادة المعهد المتوسط فمادون.  من %10.9ت عليا و دراسا% 8.9والجامعية،  اإلجازة
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ارد بشريّة تتمتّع بمستوى علمي مرتفع يمكن وجد موان يشام للطيرلنستنتج أنّه بشركة أجنحة ا

ة زايا تنافسيشركة في بناء توجهاتها االستراتيجية وتحقيق متستغله ال داً متميّزاً روجعله مو استثماره

 في اتخاذ القرارات بفاعلية وكفاءة، والقيادة بجدارة وبناءاً ضاً أييسهم يها، وحتى تتفّوق على منافس

 يحة.ة صحلفية علميخعلى 

 لوظيفي:ابحسب المسمى التوزع النسبي للعينة في الشركة محل الدراسة  -4

الوظيفي( التوزع التكراري لعينة البحث بحسب المسمى 10-3)دول رقم الج
* 

 

 الوظيفي المسمى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 47.5 47.5 47.5 48 مدير إدارة 

 65.3 17.8 17.8 18 سمرئيس ق

 70.3 5 5 5 قسم مشرف

 100.0 29.7 29.7 30 عامل

Total 101 100.0 100.0  
*
 (SPSSي البرنامج اإلحصائي ليل فتحقاً لمخرجات الوف لمصدر: إعداد الباحث)ا

( التوزع النسبي لعينة البحث بحسب المسمى الوظيفي4-3رقم ) الشكل
*  

 

 
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي جات التحقاً لمخروف لمصدر: إعداد الباحث)ا

 وكذلك من العينة هم من مشرفي األقسام، %5( أن 4-3) رقم ( والشكل10-3الجدول رقم )ن يُبي

هم من  %47.5إلدارة المتوسطة، و ا من %22.8بنسبة  أي ؤساء األقسام،من ر هم 17.8%

لشركة باإلضافة إلى ية العائدة لية والخارجت في الشركة ومدراء المحطات الداخلاإلدارامدارء 

 في الشركة.  ودةوالتسويق والجطيط تخلا أقساممن  نعامليهم  29.7%



92 

 

استغالله في  مستوى جيد من الخبرة العمليّة يمكنوجود أظهرت  ةسيمكن القول بأّن العينة المدرو

يع كة على توزتركيز الشر ذلكح لنا يوضّ رئ، كما وتطوير األعمال أو عند ظهور أي طا

لتشغيلية بكفاءة إدارة العمليات او ةعمن أجل متاب لكوذ يةمستويات اإلدارال كافة المسؤوليات في

ل الشركة، د على ضخامة أعمايؤكّ  مما التخطيط ملياتمختص بع مباإلضافة إلى وجود قس وفعالية،

 .يلية ضخمةوتتضمن عمليات تشغ طيران(الجوي )النقل تعمل في مجال الشركة باعتبارها 

 خبرة فيها:ال ة بحسب سنواتاسالتوزع النسبي للعينة في الشركة محل الدر -5

ي الشركةف برةوات الخنس( التوزع التكراري لعينة البحث بحسب 11-3رقم ) الجدول
* 

 

 الخبرة سنوات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.9 5.9 5.9 6 أقل من سنة 

 24.7 18.8 18.8 19 سنوات 3سنة إلى 

 52.4 27.7 27.7 28 سنوات 5 – 4

 85.1 32.7 32.7 33 سنوات 10 – 6

 100.0 14.9 14.9 15 سنوات 10أكثر من 

Total 101 100.0 100.0  
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي قاً لمخرجات التحوف الباحث لمصدر: إعداد)ا

في الشركة لعينة البحث بحسب سنوات الخبرةزع النسبي ( التو5-3رقم ) الشكل
*  

 

 
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي جات التحقاً لمخروف د الباحثالمصدر: إعد)ا

ات الخبرة، فقد كانت لذوي سنو كبرالنسب األ( أن 5-3)رقم ( والشكل 11-3قم )لجدول رن ايُبيّ 

 10لمن تجاوزوا  %14.9و  ،تسنوا 10 - 6بين  في الشركة هملمن % 32.7زعت النسب بين تو
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ة بين ن عمرهم الوظيفي في الشركلم %18.8سنوات، و  5 – 4بين % 27.7، وسنوات في الشركة

 .سنة لمن هم في الشركة منذ أقل من %5.9نسبة  ، وتبقىسنوات 3السنة إلى 

 ظشركة للحفامن سعي ال ئج التي توصلنا إليها في التوزيعات السابقة،نسب السابقة النتاتؤكد ال     

 القرار والتخطيط والتنسيقتحسين عمليات اتخاذ لسطة والعليا رات في اإلدارات المتوعلى ذوي الخب

زمة برة والمهارات الالالمختلفة. وهذا مؤشر على توافر عنصر الخستويات ورقابة التنفيذ بين الم

ة ن خالل الترقيماإلدارية  المستويات فة إلى عمل الشركة على بناء كفاءات جديدة فيللعمل. باإلضا

 ة.سنوات في عملهم في الشرك 3من هم لم يتجاوزوا لداء الفعال والوظيفية ألصحاب األ

 

 الدراسة ومحاور اتتحليل فقر 3-2-5-2

للوسط  (معنوي) جوهري (اختالف) فرق للعينة الواحدة للكشف عن وجود Tستخدم اختبار يُ 

لة اإلحصائية ة محددة ثابتة، وعادةً ما يُستخدم الختبار الدالحدة عن قيمنة وار ما لعيالحسابي لمتغيّ 

 المفترض للمجتمع.والوسط الحسابي  للفرق بين الوسط الحسابي المحسوب على مستوى العينة 

تجابة لكل فقرة من فقرات لحسابي لدرجة االساذا كان المتوسط ا لمعرفة ما Tتم استخدام اختبار  إذاً 

حها ض، و نوعنها اختالفاً جوهرياً م تختلف أ، 3 يالقيمة الوسطى وه بانة تساويمحاور االست

ه اليمكن نّ إ( ف0,05داللة كبر من مستوى الأ  Sig) قيمة ن أ، أي  sig>0,05ذا كانت إ :ايليمك

ترب من القيمة المتوسطة مجتمع الدراسة تق راءآفي هذه الحالة ويكون  رفض الفرضية الصفرية

يتم ه نّ إف( 0,05 من مستوى الداللةصغر أ sigيمة ق) ن أأي    Sig<0,05ذا كانت ، اما ا3وهي 

القيمة تختلف عن  ابةن متوسط درجة اإلجأوقبول الفرضية البديلة بالصفرية فض الفرضية ر

 .المتوسطة

جوهرية عن  و تنقص بصورةأة تزيد وسط درجة االستجابذا كان متإحديد ما وفي هذه الحالة يمكن ت

ن المتوسط إفكانت موجبة  ذاإة متوسط االختبار فشارة قيمإيمة قة، و ذلك من خالل مة المتوسطالقي

 .يحوالعكس صح ةلمتوسطلإلجابة يزيد عن القيمة ا الحسابي

 .جياألول: عناصر )أبعاد( الذكاء االستراتي التساؤل -

 لطيران. حة الشام لشركة أجن في العاملي  لدى المتوفّر يالذكاء االستراتيجمستوى هو ما  -

من حيث  بعاد هذا المفهومأس ا، فقد تم قييالذكاء االستراتيجعاد بأتوى اعتماد سلمعرفة م

ل عبارات قبلية، الدافعية، الشراكة، الحدس( من خالالّرؤية المستكير بمنطق النظم، التف، )االستشراف
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نحراف المعيارية حسابية واالد وذلك من خالل استخراج المتوسطات الالتقييم واالعتما تبرز هذا

 :ا يليية ومستوى االهمية، كماالهمية النسبو

 مستوى االستشراف *

شرافاالست ائية لتقييم مستوىالداالت اإلحص (12-3جدول رقم )ال
* 

 العدد العبارة
 المتوسط

 الحسابي

نحرافاال  

 المعياري
t 

 الوزن

نسبي %ال  

 الداللة

حصائيةاال  

فياكتشافيساعدنياستقراءالمستقبل

 شركةلالفرصالمستقبليةل
101 4.22 0.41 29.50 84 0.000 

اجهةتشرافيساعدنيفيموساال

بليةومتابعةالتعقيداتوالمتغيراتالمستق

 ييراتفيالبيئةالخارجيةثالتغحدو

101 4.28 0.45 28.53 86 0.000 

دةوالقدرةعلىدارةالعليااإلراتمتلكاإل

 دةوراتالجديالمبادرةفيظلالتص
101 4.29 0.48 27.17 86 0.000 

القضاياةبشكلمتجددتستشعرالشرك

 ةذاتاألثرفيمستقبلهااالستراتيجي
101 4.19 0.48 24.67 84 0.000 

ُتعيدالشركةالتفكيرفيإجراءاتالعمل

البيئةفيضوءالتغيراتالحاصلةفي

 هاالمحيطةل

101 4.21 0.41 29.76 84 0.000 

ورةصلياللشركةُتحّددإلدارةالعا

وإليهفيعي،أيماتصبالشركةبو

 ستقبلمال

101 4.13 0.52 21.70 83 0.000 

 0.000 84 29.50 0.41 4.22 101 االستشراف

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي ت التحقاً لمخرجاوف لمصدر: إعداد الباحث)ا

 االستشرافياس لعبارات الخاصة بقعن كافة ا العينة ككلإن المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد 

مة ت، وهي قيمة أصغر من قيدرجا 5من أصل  ( درجة4.22) قد بلغ االستراتيجي ءأبعاد الذكا كأحد

درجات، وبلغت أهمية الموافقة النسبية على ( 3البالغ )توسط الحسابي المعياري في هذه الدراسة والم

 ، وهي أعلى من نسبةعاليبمستوى  تشرافاالستقييم ابل مستوى %( والذي يق84هذا التقييم )

الكلي عياري بلغت قيمة االنحراف الم%( و 60الغة )بالدراسة وال ابي المعتمدة في هذهسالمتوسط الح

جابات وأنها تتقارب حول المتوسط قارب اإلا يدل على ت( فقط مم0.41عن المتوسط الحسابي )

 .ستشرافاالخصائص  عاليتوى تتبنى بمس لي والشركةالحسابي، وأن هذا التقييم عا

)تمتلك اإلدارة العليا شراف العبارة تعبارات االس ي اعتماد الشركة علىفرتبة األولى احتلت الم

ن إ( و4.29) جابات عليهامتوسط اإلب الجديدة( ة والقدرة على المبادرة في ظل التصورات اإلراد

ن مستوى الداللة صغر مأ( 0.000ية )لة الحسابستوى  الدال%( وم 86الوزن النسبي لإلجابات هو )



95 

 

 العينة على هذه العبارةجابات أفراد إ ري بين متوسطعلى وجود فارق جوه لدي 0.05مفترض ال

ات االستشراف في الشركة بمستوى ة كأحد عباروتقييم اعتماد هذه العبار 3وسط المفترض والمت

والمتغيرات  مواجهة التعقيدات يساعدني فياالستشراف ( دال احصائياً، يليها العبارة )عالي)

دها وبمستوى تقييم العتما 4.28ة( بمتوسط يلبيئة الخارجحدوث التغييرات في ا بلية ومتابعةالمستق

فكير في إجراءات العمل في ضوء التغيرات الشركة الت رجة )عالية( وفي المرتبة الثالثة )تُعيدبد

االخيرة  ةفيما احتلت العباريضا، أ% عالي  84 بي للتقييما( بوزن نسالحاصلة في البيئة المحيطة له

ليه في المستقبل( تصبو إرة الشركة بوعي، أي ما ركة تُحّدد صوشرة العليا لللتقييم عبارة )اإلداافي 

 %( عالي وهو تقييم دال احصائياً.83ييم )ن نسبي للتقووز 4.13بمتوسط حسابي 
 

 ممستوى التفكير بمنطق النظ* 

ظمنكير بمنطق الة لتقييم مستوى التفالداالت اإلحصائي (13-3قم )جدول رال
* 

 العدد العبارة
لمتوسطا  

يبالحسا  

 االنحراف

معياريال  
t 

 الوزن

%النسبي   

لةالدال  

 االحصائية

نظاممترابطأتصّورالمنظمةفيصورة

 ومتناسقاألجزاء
101 3.94 0.61 15.41 79 0.000 

للنظرإلىتمتلكالشركةالقدرة

 منزوايامختلفةالمشكالت
101 4.13 0.50 22.54 83 0.000 

إلىأسبابهاحللأيمشكلةبالنظرأُ

 مجتمعةً
101 4.37 0.48 28.36 87 0.000 

فكيربالنظميساعدنيعلىرؤيةالت

لشركةبصورةلتيتحيطبااألحداثا

 أكثروضوحاً

101 4.28 0.47 27.22 86 0.000 

ثسامهاللبحةطاقاتأقتستثمرالشرك

 مهمةلمستقبلهاعنالمعلوماتال
101 3.95 0.43 22.06 79 0.000 

 0.000 83 49.07 0.23 4.13 101 مظير بمنطق النالتفك
*
 (SPSSالبرنامج اإلحصائي  ليل فيقاً لمخرجات التحوف إعداد الباحث لمصدر:)ا

بارات الخاصة بقياس التفكير ة العن كافإن المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل ع

رجات، وهي قيمة د 5( درجة من أصل 4.13قد بلغ ) الستراتيجيابعاد الذكاء كأحد أ بمنطق النظم

( درجات، وبلغت أهمية 3)بالغ راسة والدسط الحسابي المعياري في هذه الالمتو أصغر من قيمة

بمستوى  ييم التفكير بمنطق النظموى تقل مست%( والذي يقاب83الموافقة النسبية على هذا التقييم )

%( وبلغت  60الغة )هذه الدراسة والب ة فيوسط الحسابي المعتمدتمن نسبة الم ، وهي أعلىعالي

جابات مما يدل على تقارب اإل ( فقط0.23بي )المعياري الكلي عن المتوسط الحسحراف اقيمة االن
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خصائص  عاليوالشركة تتبنى بمستوى  عالي تقييموأنها تتقارب حول المتوسط الحسابي، وأن هذا ال

 ق النظم.التفكير بمنط

كلة )أُحلل أي مشعبارة ال التفكير بمنطق النظمارات عبماد الشركة على اعت ت المرتبة األولى فيلاحت

    ن الوزن النسبي لإلجابات هوإ( و4.37) جابات عليهابمتوسط اإل معةً(ابها مجتببالنظر إلى أس

على  ليد 0.05فترض صغر من مستوى الداللة المأ( 0.000لة الحسابية )الدالتوى  %( ومس 87)

وتقييم  3وسط المفترض والمت فراد العينة على هذه العبارةجابات أإ ن متوسط ي بيوجود فارق جوهر

د عبارات التفكير بمنطق النظم في الشركة بمستوى )عالي( دال احصائياً، ة كأحه العبارذاعتماد ه

بصورة أكثر وضوحاً(  تحيط بالشركةالتفكير بالنظم يساعدني على رؤية األحداث التي ارة )العب يليها

القدرة  المرتبة الثالثة )تمتلك الشركة( وفي قييم العتمادها بدرجة )عاليةوبمستوى ت 4.28سط بمتو

 ةعبارلت اليضا، فيما احتأ% عالي  83ة( بوزن نسبي للتقييم إلى المشكالت من زوايا مختلفلنظر ل

توسط ( بمابط ومتناسق األجزاءرصورة نظام متاالخيرة في التقييم عبارة )أتصّور المنظمة في 

 تقييم دال احصائياً.ي وهو % ( عال79وزن نسبي للتقييم )و 3.94حسابي 
 

 بليةلمستقلّرؤية اامستوى * 

الداالت اإلحصائية لتقييم مستوى الّرؤية المستقبلية (14-3جدول رقم )ال
* 

 العدد ارةالعب
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
t 

زنالو  

 النسبي %

لداللةا  

 االحصائية

صّورواضحشركةالقدرةعلىتدىالل

علىرؤيةاألشياءالقدرةلمستقبلالشركةو

 لمجهوللمعاوالتعامغيرالمنظورة

101 4.22 0.44 27.93 84 0.000 

رعلىتستندرؤيةالشركةعلىالنموالمستم

 ىالبعيدالمد
101 4.29 0.45 28.45 86 0.000 

ةكأساسللتوّجهيالشركةالرؤتستخدم

لكافةالقراراتيجيللعملوموّجهاًستراتاال

 ااتخاذهالتييتم

101 4.21 0.45 26.72 84 0.000 

علىتحويلالرؤيةالمستقبليةلشركةتعملا

إلىأهدافوأنشطةقابلةللتحقيقوالقياس

 ارسالتهضمن

101 4.18 0.41 28.90 84 0.000 

شريةوالماديةبدالمواردالتقومالشركةبتحدي

 قبليةحقيقرؤيتهاالمستمةلتالالز
101 4.21 0.43 28.12 84 0.000 

ةتحدددشمولياتمتلكاإلدارةرؤيةذاتأبع

 منخاللهاتطلعاتهاالمستقبلية
101 4.10 0.46 24.10 82 0.000 

 0.000 84 27.93 0.44 4.22 101 يةمستقبلالّرؤية ال

*
 (SPSSالبرنامج اإلحصائي ليل في لمخرجات التح قاً وف الباحثلمصدر: إعداد )ا
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لخاصة بقياس الّرؤية ان كافة العبارات رات أفراد العينة ككل عام لتقديالمتوسط الحسابي الع إنَّ 

درجات، وهي قيمة  5صل رجة من أد (4.22بلغ ) دق االستراتيجيكأحد أبعاد الذكاء المستقبلية 

( درجات، وبلغت أهمية 3لغ )راسة والباي هذه الدفبي المعياري أصغر من قيمة المتوسط الحسا

، عاليؤية المستقبلية بمستوى مستوى تقييم الرّ  %( والذي يقابل84قييم )هذا الت الموافقة النسبية على

%( وبلغت قيمة  60والبالغة ) الدراسة ذهمعتمدة في هلوهي أعلى من نسبة المتوسط الحسابي ا

جابات وأنها رب اإلقط مما يدل على تقا( ف0.44ي )سط الحسابولكلي عن المتاالنحراف المعياري ا

خصائص  عاليتتبنى بمستوى  ييم عالي والشركةالحسابي، وأن هذا التق المتوسط تتقارب حول

 الّرؤية المستقبلية.

الشركة  ى عبارات الّرؤية المستقبلية العبارة )تستند رؤيةلشركة علا ى في اعتمادلاحتلت المرتبة األو

نسبي لإلجابات الوزن الن إ( و4.29) جابات عليهاط اإلمدى البعيد(  بمتوستمر على اللنمو المساعلى 

 يدل 0.05صغر من مستوى الداللة المفترض أ( 0.000الحسابية ) ة( ومستوى  الدالل% 86هو )

 3المفترض  جابات أفراد العينة على هذه العبارة والمتوسطإسط بين متو ريود فارق جوهجعلى و

عالي( دال احصائياً، بمستوى )بارة كأحد عبارات الّرؤية المستقبلية في الشركة اد هذه العقييم اعتمتو

شياء غير ألالشركة القدرة على تصّور واضح لمستقبل الشركة والقدرة على رؤية ا يها العبارة )لدىيل

وفي عالية( ) ةعتمادها بدرجوبمستوى تقييم ال 4.22لتعامل مع المجهول( بمتوسط نظورة والما

فة القرارات يجي للعمل وموّجهاً لكااالستراتة الثالثة )تستخدم الشركة الرؤية كأساس للتوّجه المرتب

عبارة  التقييم فياالخيرة  ةرايضا، فيما احتلت العبأ% عالي  84ا( بوزن نسبي للتقييم يتم اتخاذه التي

 4.10بمتوسط حسابي  لمستقبلية(طلعاتها اتد من خاللها )تمتلك اإلدارة رؤية ذات أبعاد شمولية تحد

 .اقييم دال احصائيلي وهو ت% ( عا79ووزن نسبي للتقييم )

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 دافعيةستوى الم* 

الداالت اإلحصائية لتقييم مستوى الدافعية (15-3دول رقم )جال
* 

ددالع العبارة  
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
t 

 الوزن

 النسبي %

لداللةا  

ئيةااالحص  

لقدرةعلىدفعوتحفيزتمتلكالشركةا

 العاملين
101 3.93 0.51 18.16 79 0.000 

وافزخدامحتكافئالشركةالعاملينباست

 نتيجًةإلنجازاتهممتنوعة
101 4.04 0.47 22.36 81 0.000 

مشاركةفيلينعلىالعاملتحّثالشركةا

 اتخاذالقرارات
101 3.71 0.74 9.69 74 0.000 

ركةعلىخلقاإلدارةالعلياللشلتعم

شعورالملكيةالعامةللشركةمنقبل

 داخلالشركةعاملينال

101 3.93 0.47 19.71 79 0.000 

لشركةالتنافسبينالعاملينلتقديمتثيرا

 يةلالمزيدمناألعمالبفعاليةعا
101 4.04 0.45 23.46 81 0.000 

ةعلىخلقتعملاإلدارةالعلياللشرك

وظيفيةعملتحققالرضاالئبي

 والسعادةلكوادرهاالوظيفية

101 4.09 0.35 31.34 82 0.000 

 0.000 79 51.15 0.19 3.96 101 الدافعية
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي قاً لمخرجات التحوف لمصدر: إعداد الباحث)ا

  لدافعيةقياس اارات الخاصة ببعن كافة الع متوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككلإن ال

يمة ت، وهي قيمة أصغر من قدرجا 5رجة من أصل ( د3.96قد بلغ ) االستراتيجيكأحد أبعاد الذكاء 

سبية على ة النموافقلغت أهمية ال( درجات، وب3المتوسط الحسابي المعياري في هذه الدراسة والبالغ )

أعلى من نسبة المتوسط ، وهي عالية بمستوى يتقييم الدافع%( والذي يقابل مستوى 79هذا التقييم )

عياري الكلي عن لغت قيمة االنحراف الم%( وب 60البالغة )راسة والحسابي المعتمدة في هذه الد

لمتوسط الحسابي، حول اقارب بات وأنها تتجا( فقط مما يدل على تقارب اإل0.19المتوسط الحسابي )

 .دافعيةخصائص ال عالي تتبنى بمستوىوأن هذا التقييم عالي والشركة 

ركة مل اإلدارة العليا للشافعية العبارة )تعالدات عباراحتلت المرتبة األولى في اعتماد الشركة على 

      هات عليجاباة( بمتوسط اإليفي والسعادة لكوادرها الوظيفيعلى خلق بيئة عمل تحقق الرضا الوظ

صغر من أ( 0.000ابية )الداللة الحس  %( ومستوى 82ن الوزن النسبي لإلجابات هو )إ( و4.09)

ينة على جابات أفراد العإتوسط فارق جوهري بين م ى وجودعل يدل 0.05مستوى الداللة المفترض 

ي الشركة عية فالدافكأحد عبارات وتقييم اعتماد هذه العبارة  3هذه العبارة والمتوسط المفترض 
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لعاملين لتقديم المزيد من بين ا لشركة التنافساعبارة )تثير بمستوى )عالي( دال احصائياً، يليها ال

الية( وفي المرتبة الثالثة يم العتمادها بدرجة )عوبمستوى تقي 4.04 بمتوسطاألعمال بفعالية عالية( 

% عالي  81م( بوزن نسبي للتقييم ازاتهإلنج تنوعة نتيجةً )تكافئ الشركة العاملين باستخدام حوافز م

ارة )تحّث الشركة العاملين على المشاركة في اتخاذ ييم عبخيرة في التقالا ةلت العبارفيما احت ،يضاأ

 ( عالي وهو تقييم دال احصائياً.%74م )ووزن نسبي للتقيي 3.71ات( بمتوسط حسابي القرار

 مستوى الشراكة* 

ة لتقييم مستوى الشراكةحصائيت اإلالداال (16-3)جدول رقم ال
* 

 العدد العبارة
طالمتوس  

 الحسابي

حرافناال  

 المعياري
t 

وزنال  

 النسبي %

 الداللة

 االحصائية

استراتيجيةكاتشراةتسعىالشركةإلقام

هامحلّياًشركاتأخرىمناظرةلمع

 وإقليمّياً

101 4.12 0.33 34.58 82 0.000 

ركةفيالشأسلوباًيفيدأرىفيالشراكة

تنفيذرؤيتهاوتحقيقأهدافهاوتؤّثرإيجابياً

 يتهاجيعلىاسترات

101 3.95 0.43 22.06 79 0.000 

 0.000 84 30.79 0.38 4.18 101 لشركةتؤديالشراكةإلىزيادةالمعرفةبا

الشراكةرضاالعميلعنخدماتُتعّزز

 الشركة
101 4.15 0.36 32.30 83 0.000 

ينتجمنشركاتعندمارارتزدادقوةالق

 متحالفة
101 4.20 0.42 28.35 84 0.000 

 0.000 84 29.76 0.41 4.21 101 داءالعاملينطويرأالشراكةفيتمهتسا

 0.000 83 71.25 0.16 4.13 101 ةالشراك
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي قاً لمخرجات التحوف إعداد الباحثلمصدر: )ا

شراكة لبقياس ااصة قديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخي العام لتإن المتوسط الحساب

من  أصغر قيمة  هيو، درجات 5( درجة من أصل 4.13قد بلغ ) االستراتيجيكاء د أبعاد الذكأح

ية الموافقة النسبية ( درجات، وبلغت أهم3لمعياري في هذه الدراسة والبالغ )قيمة المتوسط الحسابي ا

 ى من نسبةلوهي أع ،اليع%( والذي يقابل مستوى تقييم الشراكة بمستوى 83التقييم )على هذا 

ف المعياري الكلي يمة االنحراق تلغ%( وب 60في هذه الدراسة والبالغة )  حسابي المعتمدةالمتوسط ال

ها تتقارب حول المتوسط جابات وأن( فقط مما يدل على تقارب اإل0.16ط الحسابي )عن المتوس

 شراكة.ص الخصائ عاليالتقييم عالي والشركة تتبنى بمستوى  ي، وأن هذاالحساب



100 

 

ير راكة في تطولشام الشراكة العبارة )تساهعبارات في اعتماد الشركة على تبة األولى حتلت المرا

%( ومستوى   84)ن الوزن النسبي لإلجابات هو إ( و4.21) جابات عليهااإلبمتوسط  أداء العاملين( 

وهري جد فارق وجو على يدل 0.05صغر من مستوى الداللة المفترض أ( 0.000بية )الداللة الحسا

ذه العبارة يم اعتماد هقيتو 3ت أفراد العينة على هذه العبارة والمتوسط المفترض جاباإمتوسط بين 

عبارة )تزداد قوة القرار راكة في الشركة بمستوى )عالي( دال احصائياً، يليها الكأحد عبارات الش

وفي عالية( ) ةها بدرجتمادوبمستوى تقييم الع 4.20شركات متحالفة( بمتوسط ا ينتج من عندم

 ،يضاأ% عالي  84يم نسبي للتقي زنوب الثالثة )تؤدي الشراكة إلى زيادة المعرفة بالشركة( المرتبة

يذ رؤيتها ة أسلوباً يفيد الشركة في تنفاالخيرة في التقييم عبارة )أرى في الشراك ةتلت العبارفيما اح

%( 79للتقييم ) ووزن نسبي 3.95حسابي  بمتوسط تها(وتحقيق أهدافها وتؤثّر إيجابياً على استراتيجي

 عالي وهو تقييم دال احصائياً.

 حدسال وىمست* 

ية لتقييم مستوى الحدسالداالت اإلحصائ (17-3رقم )جدول ال
* 

 العدد العبارة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
t 

 الوزن

 النسبي %

لداللةا  

 االحصائية

بطعلىرتمتلكإدارةالشركةالقدرة

 أفكاراًجديدةواستنباطكارومزجهافاأل
101 3.98 0.45 22.05 80 0.000 

صناعةالقراراتةالشركةفيراإدتعتمد

تالمتراكمةإلىجانبعلىالخبرا

 ةالتحليلالدقيقللمعلوماتالمتاح

101 4.17 0.43 27.57 83 0.000 

رلدىإدارةالشركةالقدرةعلىتتوفّ

 مواجهتهاوتحاوللعملتوقّعمشكالتا
101 4.00 0.40 25.12 80 0.000 

قلتسعىإدارةالشركةإلىتدريبوص

نوطرقتفكيرهمعلىاراتالعامليهم

 واالكتشافالحدس

101 3.83 0.60 13.90 77 0.000 

الشركةاألفكاروالمقترحاتتتقّبلإدارة

لمبتكرةحتىلوتعارضتمعالجديدةوا

 ةالشركاألفكارالسائدةفي

101 3.84 0.54 15.58 77 0.000 

 0.000 79 45.63 0.21 3.96 101 الحدس
*
 (SPSSبرنامج اإلحصائي ليل في القاً لمخرجات التحوف اد الباحث: إعدلمصدر)ا
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كأحد ات الخاصة بقياس الحدس افة العبارلتقديرات أفراد العينة ككل عن ك الحسابي العام المتوسط إنَّ 

درجات، وهي قيمة أصغر من قيمة  5( درجة من أصل 3.96) غقد بل اتيجياالستركاء أبعاد الذ

بلغت أهمية الموافقة النسبية على ( درجات، و3ه الدراسة والبالغ )ي في هذالمعياربي المتوسط الحسا

، وهي أعلى من نسبة المتوسط عاليى راكة بمستو%( والذي يقابل مستوى تقييم الش83ذا التقييم )ه

%( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن  60لدراسة والبالغة )امدة في هذه سابي المعتالح

ابي، سبات وأنها تتقارب حول المتوسط الحجا( فقط مما يدل على تقارب اإل0.21بي )ط الحساتوسالم

 ائص الحدس.خص عاليوى التقييم عالي والشركة تتبنى بمستوأن هذا 

مد إدارة الشركة في الحدس العبارة )تعتت اعباركة على عتماد الشراحتلت المرتبة األولى في ا

بمتوسط لمتاحة( انب التحليل الدقيق للمعلومات اة إلى جلمتراكمت اصناعة القرارات على الخبرا

الحسابية  الداللة وى%( ومست 83) النسبي لإلجابات هو ن الوزنإ( و4.17) جابات عليهااإل

ين متوسط لى وجود فارق جوهري بعيدل  0.05ض لة المفترصغر من مستوى الدالأ( 0.000)

كأحد عبارات وتقييم اعتماد هذه العبارة  3ض المفتر  لمتوسطوا جابات أفراد العينة على هذه العبارةإ

الشركة القدرة على  لدى إدارة احصائياً، يليها العبارة )تتوفّرى )عالي( دال والحدس في الشركة بمست

م العتمادها بدرجة )عالية( وفي وبمستوى تقيي 4.0وسط تواجهتها( بمل وتحاول متوقّع مشكالت العم

 ن( بوززجها واستنباط أفكاراً جديدةشركة القدرة على ربط األفكار ومدارة التمتلك إة )المرتبة الثالث

كة رة في التقييم عبارة )تسعى إدارة الشراالخي ةباريضا، فيما احتلت العأ% عالي  80 نسبي للتقييم

 3.83يرهم على الحدس واالكتشاف( بمتوسط حسابي ات العاملين وطرق تفكريب وصقل مهاإلى تدر

 ئياً.%( عالي وهو تقييم دال احصا77) للتقييمن نسبي ووز
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 مستوى االبداع* 

ى االبداعت اإلحصائية لتقييم مستوالداال (18-3) مجدول رقال
* 

 العدد العبارة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

ريياالمع  
t 

 الوزن

لنسبي %ا  

 الداللة

صائيةاالح  

تقومإدارةالشركةبتبّنياألفكار

منبداعيةالمقدمةإلحاتاوالمقتر

 تمكلفةمالياًالعاملينحتىلوكان

101 3.87 0.48 18.13 77 0.000 

ابةالشركةعلىمكافأةأصحتعملإدار

 والمقترحاتاإلبداعيةاألفكار
101 3.95 0.46 20.97 79 0.000 

اتالموجهةدارةالشركةاالنتقادإتقبل

 مناآلخرينبصدٍررحب
101 3.95 0.46 20.97 79 0.000 

ارةالشركةعلىمعالجةتعملإد

 المشكالتالتييعانيمنهاالعاملون
101 4.12 0.38 29.45 82 0.000 

الشركةعلىالعليافيتحرصاإلدارة

 االستغاللاألمثلللجهدوالوقت
101 4.06 0.34 31.20 81 0.000 

 0.000 80 42.86 0.23 3.99 101 اإلبداع

*
 (SPSSحصائي ليل في البرنامج اإلقاً لمخرجات التحوف الباحثلمصدر: إعداد )ا

كأحد بقياس االبداع ات الخاصة د العينة ككل عن كافة العبارعام لتقديرات أفراإن المتوسط الحسابي ال

وهي قيمة أصغر من قيمة  درجات، 5درجة من أصل  (3.99بلغ ) قد تيجياالسترالذكاء اأبعاد 

ية الموافقة النسبية على ( درجات، وبلغت أهم3الدراسة والبالغ ) في هذه المعياري المتوسط الحسابي

وهي أعلى من نسبة المتوسط ، عاليتوى ابل مستوى تقييم االبداع بمس%( والذي يق80يم )هذا التقي

قيمة االنحراف المعياري الكلي عن  %( وبلغت 60البالغة )وذه الدراسة دة في هلحسابي المعتما

ا تتقارب حول المتوسط الحسابي، جابات وأنه( فقط مما يدل على تقارب اإل0.23ي )سط الحسابالمتو

 داع.خصائص االب عاليوالشركة تتبنى بمستوى  هذا التقييم عالي وأن

ارة الشركة على داع العبارة )تعمل إدبعبارات اال ركة علىفي اعتماد الش احتلت المرتبة األولى

لوزن النسبي ن اإ( و4.12) جابات عليهان( بمتوسط اإلالعاملواني منها لتي يعمعالجة المشكالت ا

لمفترض الداللة ا صغر من مستوىأ( 0.000سابية )ستوى  الداللة الح%( وم 82لإلجابات هو )

ارة والمتوسط العينة على هذه العب دجابات أفراإمتوسط  ارق جوهري بينفعلى وجود  يدل 0.05

( دال عبارات االبداع في الشركة بمستوى )عالية كأحد ذه العباروتقييم اعتماد ه 3المفترض 

والوقت(  مثل للجهدفي الشركة على االستغالل األ رص اإلدارة العليااحصائياً، يليها العبارة )تح

)تقبل إدارة الشركة  وفي المرتبة الثالثة (عاليةدرجة )مادها بوى تقييم العتتوبمس 4.09بمتوسط 
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ضا، فيما احتلت يأ% عالي  79ب( بوزن نسبي للتقييم رح ين بصدرٍ من اآلخر االنتقادات الموجهة

 نترحات اإلبداعية المقدمة مفكار والمققوم إدارة الشركة بتبنّي األالتقييم عبارة )ت االخيرة في ةالعبار

%( عالي وهو 77ووزن نسبي للتقييم )  3.87اً( بمتوسط حسابي يت مكلفة ماللو كان العاملين حتى

 .حصائياً ييم دال اتق

 

 .االستراتيجيتوّجه ال: عناصر )أبعاد( الثانيالتساؤل  -

 ران. شركة أجنحة الشام للطي جي فياالستراتيالتوّجه مستوى هو ما  -

مستوى ث )اد هذا المفهوم من حيعبأتم قياس  ، فقدجيّجه االستراتيوالتبعاد أفة مستوى اعتماد لمعر

ستوى التوّجه م، التكنولوجيامستوى التوّجه نحو ، سينالمناف توّجه نحومستوى ال، التوّجه نحو العمالء

ج المتوسطات الل استخراالتقييم واالعتماد وذلك من خعبارات تبرز هذا  ( من خاللاإلبداعنحو 

 :يليومستوى االهمية، كما  مية النسبيةة واالهحراف المعيارينالحسابية واال

 مستوى التوّجه نحو العمالء *

حو العمالءاالت اإلحصائية لتقييم مستوى التوّجه نالد (19-3ل رقم )جدوال
* 

 العدد العبارة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
t 

 الوزن

 النسبي %

 الداللة

حصائيةاال  

مالءاحتياجاتالعةتقومالشركةبدراس

 يتهاتقبليةوتعملعلىتلبسلحاليةوالما
101 4.22 0.41 29.50 84 0.000 

يشكاويالعمالءضحلتلقّنظاموايوجد

 يتهاوتعملالشركةعلىتلب
101 4.28 0.45 28.53 86 0.000 

فاظعلىسريةبياناتتهتمالشركةبالح

 ءالعمال
101 4.18 0.38 30.79 84 0.000 

ميعفئاتبمعجالشركةتتناستخدما

 مالءعال
101 4.25 0.46 27.48 85 0.000 

منخاللتتواصلالشركةمعالمجتمع

كةفيالنشاطاتاالجتماعيةالمشار

 والثقافية

101 4.19 0.42 28.60 84 0.000 

 0.000 84 65.52 0.19 4.22 101 ه نحو العمالءالتوجّ 
*
 (SPSS مج اإلحصائيليل في البرناقاً لمخرجات التحوف : إعداد الباحثلمصدر)ا

الخاصة بقياس التوّجه نحو العبارات ككل عن كافة أفراد العينة  سابي العام لتقديراتالمتوسط الح إنَّ 

 درجات، وهي قيمة أصغر 5( درجة من أصل 4.22قد بلغ ) تراتيجيأبعاد التوّجه االس كأحدالعمالء 

ة لغت أهمية الموافقب( درجات، و3ة والبالغ )اري في هذه الدراسلمتوسط الحسابي المعيمن قيمة ا

، وهي عاليلتوّجه نحو العمالء بمستوى ى تقييم اي يقابل مستووالذ %(84يم )يلنسبية على هذا التقا
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اف يمة االنحر%( وبلغت ق 60الحسابي المعتمدة في هذه الدراسة والبالغة ) على من نسبة المتوسطأ

تتقارب حول  جابات وأنهاتقارب اإل مما يدل على( فقط 0.19)المتوسط الحسابي  المعياري الكلي عن

حو خصائص التوّجه ن عاليركة تتبنى بمستوى عالي والشهذا التقييم الحسابي، وأن  المتوسط

 العمالء.

ارة )يوجد نظام عمالء العبالتوّجه نحو العبارات لمرتبة األولى في اعتماد الشركة على احتلت ا

 نإ( و4.28) بات عليهاجابمتوسط اإل بيتها( للشركة على تالء وتعمل التلقّي شكاوي العمواضح 

من مستوى الداللة صغر أ( 0.000مستوى  الداللة الحسابية )%( و 86) لإلجابات هو الوزن النسبي

لى هذه العبارة د العينة عجابات أفراإود فارق جوهري بين متوسط يدل على وج 0.05مفترض ال

ة كنحو العمالء في الشركأحد عبارات التوّجه  هذه العبارةييم اعتماد وتق 3وسط المفترض والمت

ع فئات العمالء( ا العبارة )خدمات الشركة تتناسب مع جميياً، يليهي( دال احصائبمستوى )عال

)تتواصل الشركة مع  بة الثالثةعالية( وفي المرتم العتمادها بدرجة )وبمستوى تقيي 4.25وسط بمت

عالي  % 84زن نسبي للتقييم ة( بوتماعية والثقافيجلنشاطات االمشاركة في المجتمع من خالل الا

ات العمالء( لحفاظ على سرية بيانخيرة في التقييم عبارة )تهتم الشركة بااال ةعباريما احتلت اليضا، فأ

 يم دال احصائياً.لي وهو تقي%( عا84ووزن نسبي للتقييم ) 4.18بمتوسط حسابي 
 

 المنافسي  مستوى التوّجه نحو* 

افسينوّجه نحو المنتئية لتقييم مستوى الالداالت اإلحصا (20-3)جدول رقم ال
* 

 العدد رةالعبا
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
t 

لوزنا  

 النسبي %

ةالدالل  

 االحصائية

تقومالشركةبدراسةنقاطالقوةونقاط

 تالمنافسةعندالشركاالضعف
101 3.90 0.56 16.26 78 0.000 

ريللخدماتالتيوشركةبمسحدتقومال

 مهاالشركاتالمنافسةتقدّ
101 4.05 0.43 24.36 81 0.000 

مالشركةعروضاًعلىالخدماتتقدّ

 نافسةّيزهاعنالشركاتالمبحيثُتم
101 4.23 0.42 29.28 85 0.000 

عاليةذاتجودةُتقّدمالشركةخدمات

 افسةنًةبالشركاتالمنوبوقتأسرعمقار
101 4.29 0.45 28.45 86 0.000 

ديداتهركةاستجابةسريعةلتلدىالش

 ينالمنافس
101 4.10 0.36 30.62 82 0.000 

 0.000 82 56.25 0.20 4.11 101 التوّجه نحو المنافسين
*
 (SPSSاإلحصائي البرنامج  ليل فيقاً لمخرجات التحوف لمصدر: إعداد الباحث)ا
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ياس التوّجه نحو ات الخاصة بقة ككل عن كافة العبارنأفراد العي المتوسط الحسابي العام لتقديرات إنَّ 

هي قيمة درجات، و 5صل أ( درجة من 4.11قد بلغ ) ه االستراتيجيأبعاد التوجّ كأحد لمنافسين ا

ت، وبلغت أهمية ( درجا3)ة والبالغ أصغر من قيمة المتوسط الحسابي المعياري في هذه الدراس

توى نحو المنافسين بمسييم التوّجه والذي يقابل مستوى تق %(82تقييم )الموافقة النسبية على هذا ال

%( وبلغت  60)اسة والبالغة رة المتوسط الحسابي المعتمدة في هذه الدأعلى من نسب، وهي عالي

جابات دل على تقارب اإلقط مما ي( ف0.20ي )قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط الحساب

خصائص  عاليتبنى بمستوى لي والشركة ت، وأن هذا التقييم عايتوسط الحسابوأنها تتقارب حول الم

 ين.نحو المنافسالتوّجه 

التوّجه نحو المنافسين العبارة )تُقّدم الشركة ت عباراركة على شاحتلت المرتبة األولى في اعتماد ال

( 4.29) ات عليهاجابكات المنافسة( بمتوسط اإلع مقارنةً بالشربوقت أسردة عالية وخدمات ذات جو

صغر من مستوى أ( 0.000ة )لداللة الحسابي%( ومستوى  ا 86) لإلجابات هو ن الوزن النسبيإو

جابات أفراد العينة على هذه إجوهري بين متوسط  على وجود فارق يدل 0.05الداللة المفترض 

في  نحو المنافسيم اعتماد هذه العبارة كأحد عبارات التوّجه نوتقيي 3 سط المفترضالعبارة والمتو

على الخدمات بحيث ركة عروضاً ارة )تقّدم الشائياً، يليها العبالي( دال احصالشركة بمستوى )ع

عالية( وفي المرتبة وبمستوى تقييم العتمادها بدرجة ) 4.23سط لمنافسة( بمتواتُميّزها عن الشركات 

يضا، فيما أ% عالي  84بي للتقييم ن( بوزن نساستجابة سريعة لتهديدات المنافسي ى الشركةلثالثة )لدا

راسة نقاط القوة ونقاط الضعف عند م الشركة بدييم عبارة )تقواالخيرة في التق ةاحتلت العبار

 %( عالي وهو تقييم دال78ووزن نسبي للتقييم ) 3.90متوسط حسابي ت المنافسة( باالشرك

 احصائياً.
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 لوجياوى التوّجه نحو التكنمستو* 

لوجياوالتكن م مستوى التوّجه نحواالت اإلحصائية لتقييدال (21-3م )جدول رقال
* 

عددال ارةالعب  
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
t 

 الوزن

نسبي %ال  

داللةلا  

يةاالحصائ  

 0.000 82 29.45 0.38 4.12 101 يتوفّرلدىالشركةنظاممعلوماتإدارية

الشركةبتحديثاألجهزةتقوم

 المستخدمةااللكترونية
101 4.22 0.44 27.93 84 0.000 

قديمةفيتةالتقنياتالحديثُتوّظفالشرك

 ممّيزةوسريعةللعمالءخدمات
101 4.29 0.45 28.45 86 0.000 

لدىالعاملينفيالشركةالمهاراتيتوفّر

لتقنياتتعاملمعاوالخبراتالكافيةلل

 نيةالحديثةاإللكترو

101 3.80 0.63 12.74 76 0.000 

تصاالترلدىالشركةشبكةافّيتو

 داخلية
101 4.34 0.47 28.29 87 0.000 

 0.000 83 61.63 0.19 4.15 101 و التكنولوجياالتوّجه نح
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي قاً لمخرجات التحوف لمصدر: إعداد الباحث)ا

و ه نحت الخاصة بقياس التوجّ اكافة العبارسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن لمتوسط الحن اإ

مة درجات، وهي قي 5( درجة من أصل 4.15لغ )قد ب راتيجيكأحد أبعاد التوّجه االستلوجيا والتكن

مية أه ت، وبلغ( درجات3لمتوسط الحسابي المعياري في هذه الدراسة والبالغ )أصغر من قيمة ا

جيا بمستوى لووكنقييم التوّجه نحو التتقابل مستوى %( والذي ي83قة النسبية على هذا التقييم )المواف

%( وبلغت  60المعتمدة في هذه الدراسة والبالغة ) وسط الحسابي، وهي أعلى من نسبة المتعالي

ات جابارب اإلتق ىيدل عل( فقط مما 0.19نحراف المعياري الكلي عن المتوسط الحسابي )قيمة اال

خصائص  عاليى بمستوعالي والشركة تتبنى  مهذا التقيي وأنها تتقارب حول المتوسط الحسابي، وأن

 لوجيا.والتوّجه نحو التكن

لدى لوجيا العبارة )يتوفّر ونالتوّجه نحو التك عباراتبة األولى في اعتماد الشركة على احتلت المرت

ن الوزن النسبي لإلجابات هو إ( و4.34) اجابات عليهاإل بمتوسطالشركة شبكة اتصاالت داخلية( 

على  ليد 0.05صغر من مستوى الداللة المفترض أ (0.000الداللة الحسابية )  %( ومستوى 87)

وتقييم  3ارة والمتوسط المفترض عينة على هذه العبجابات أفراد الإ فارق جوهري بين متوسط وجود 

ائياً، لوجيا في الشركة بمستوى )عالي( دال احصوكنه نحو التتوجّ لارات ااعتماد هذه العبارة كأحد عب

الء( بمتوسط وسريعة للعملتقنيات الحديثة في تقديم خدمات مميّزة ركة االعبارة )تُوظّف الش ايليه
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وفي المرتبة الثالثة )تقوم الشركة بتحديث األجهزة  عالية(دها بدرجة )وبمستوى تقييم العتما 4.29

خيرة في التقييم اال ةالعبار يضا، فيما احتلتأ% عالي  84نسبي للتقييم  ة( بوزنخدممستلونية اااللكتر

افية للتعامل مع التقنيات اإللكترونية الخبرات الكوفّر لدى العاملين في الشركة المهارات وة )يتعبار

 ائياً.%( عالي وهو تقييم دال احص76ووزن نسبي للتقييم ) 3.80سابي الحديثة( بمتوسط ح
 

 التوّجه نحو االبداعمستوى * 

نحو االبداع لتقييم مستوى التوّجه ت اإلحصائيةالداال (22-3جدول رقم )ال
* 

 العدد العبارة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

لمعياريا  
t 

 الوزن

 النسبي %

 الداللة

صائيةالحا  

علىاالبتكارمنالعاملينلشركةتشّجعا

 نويةعالمخاللتقديمالحوافزالماديةو
101 4.11 0.34 32.44 82 0.000 

اعدلتشجيعاإلبُتخصصالشركةميزانية

 واالبتكار
101 4.06 0.34 31.20 81 0.000 

ةالتيراالبتكاريتتبّنىالشركةاألفكا

 لعملرامنأجلتطويالعاملينيقدمها
101 3.87 0.48 18.13 77 0.000 

فيالشركةالقدرةالعاملينيتوفّرلدى

 العملوتطويرإلبداعالىع
101 3.95 0.46 20.97 79 0.000 

لخبراتاألجنبيةفياالشركةمنتستفيد

 يمخدماتمتميزةقدت
101 4.00 0.47 21.43 80 0.000 

 0.000 80 55.05 0.18 4.00 101 ه نحو اإلبداعالتوجّ 
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي قاً لمخرجات التحوف لمصدر: إعداد الباحث)ا

ه نحو لتوجّ لخاصة بقياس اات اكافة العبارتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن الم إنَّ 

صغر درجات، وهي قيمة أ 5( درجة من أصل 4.00قد بلغ )تيجي كأحد أبعاد التوّجه االسترااالبداع 

موافقة ة الوبلغت أهميت، ( درجا3من قيمة المتوسط الحسابي المعياري في هذه الدراسة والبالغ )

، وهي عاليبمستوى  بداعتوّجه نحو االلا ممستوى تقيي %( والذي يقابل80النسبية على هذا التقييم )

ت قيمة االنحراف %( وبلغ 60لبالغة )ة في هذه الدراسة واحسابي المعتمدأعلى من نسبة المتوسط ال

ات وأنها تتقارب حول جابى تقارب اإلعل ( فقط مما يدل0.18المعياري الكلي عن المتوسط الحسابي )

خصائص التوّجه نحو  اليعوى كة تتبنى بمسترلشاقييم عالي والمتوسط الحسابي، وأن هذا الت

 االبداع.

االبداع العبارة )تشّجع الشركة  التوّجه نحوعبارات اعتماد الشركة على  تبة األولى فياحتلت المر

( 4.11) جابات عليهابمتوسط اإل لمعنوية( ة واافز الماديلحوعلى االبتكار من خالل تقديم ا العاملين
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 صغر من مستوىأ( 0.000ى  الداللة الحسابية )مستو%( و 82ت هو )اابجالنسبي لإل ن الوزنإو

جابات أفراد العينة على هذه إمتوسط ود فارق جوهري بين لى وجيدل ع 0.05ترض الداللة المف

ة كأحد عبارات التوّجه نحو االبداع في عبارماد هذه الاعتوتقييم  3العبارة والمتوسط المفترض 

ع عبارة )تُخصص الشركة ميزانية لتشجيع اإلبداا الحصائياً، يليهال اوى )عالي( دالشركة بمست

عالية( وفي المرتبة الثالثة )تستفيد درجة )تقييم العتمادها ب مستوىوب 4.06بمتوسط واالبتكار( 

يضا، فيما أ% عالي  80ة( بوزن نسبي للتقييم ميزت متتقديم خدمافي الشركة من الخبرات األجنبية 

من  ملينالعاي يقدمها ارة )تتبنّى الشركة األفكار االبتكارية التم عبيرة في التقييخالا ةلت العباراحت

 %( عالي وهو تقييم دال احصائياً.77ووزن نسبي للتقييم ) 3.87 لعمل( بمتوسط حسابيأجل تطوير ا

 البَحث رضيّاتفار اختب 3-2-5-3

عد تحديد مشكلة وب ونتائجها، ةابقت السّ جعة الّدراسافي إطار تحقيق أهداف البَحث ومن خالل مرا     

 كالتالي:الفرضيّات بالصيغة العدمية حث مجموعة من البحث ونموذجه، صاغ البا

حة الشام ركة أجني شال يوجد تطبيق للذكاء االستراتيجي بمكّوناتِه ف :H1ة األولى فرضية الّرئيسال

 لطيران بدرجة مرتفعة.ل

قييم بين المتوسط الحسابي والمتوسط لتالفروق في ا رنةلمقا one sample t testتم اجراء اختبار 

 :/ وحصلنا على مايلي3وهو / اري في القياسالمعي

ةي الشركه فبعادأستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي والداالت االحصائية الختبار م (23-3م )جدول رقال
* 

 
 حصائيةاال الداللة درجة الحرية t المعياري االنحراف الحسابي المتوسط

 0.000 100 66.62 0.41 4.22 ستشرافاال

 0.000 100 49.07 0.23 4.13 ظمالتفكير بمنطق الن

 0.000 100 61.57 0.44 4.22 لمستقبليةالّرؤية ا

 0.000 100 51.15 0.19 3.96 الدافعية

 0.000 100 71.25 0.16 4.13 الشراكة

 0.000 100 45.63 0.21 3.96 الحدس

 0.000 100 42.86 0.23 3.99 بداعاإل

 0.000 100 124.18 0.09 4.09 كاء االستراتيجيالذ
*
 (SPSSل في البرنامج اإلحصائي ليقاً لمخرجات التحوف ر: إعداد الباحثلمصد)ا
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 0.05أصغر من  Sig=0.000ية لة االحصائوالدال 4.22المتوسط  أنمن حيث االستشراف نجد 

في شركة أجنحة الشام للطيران  ف(حيث )االستشرامن  جياالستراتي ءوبالتالي )يوجد تطبيق للذكا

 .(بدرجة مرتفعة

أصغر من  Sig=0.000والداللة االحصائية  4.13المتوسط  أند نطق النظم  نجمفكير بمن حيث الت

في شركة أجنحة  ي من حيث )التفكير بمنطق النظم(جاالستراتيبيق للذكاء وبالتالي )يوجد تط 0.05

 .عة(مرتفة لطيران بدرجالشام ل

أصغر من  Sig=0.000 لة االحصائيةوالدال 4.22المتوسط  نّ أؤية المستقبلية نجد لرمن حيث ا

ام ة أجنحة الشجد تطبيق للذكاء االستراتيجي من حيث )الرؤية المستقبلية( في شركوبالتالي )يو 0.05

 .بدرجة مرتفعة( للطيران

وبالتالي  0.05غر من أص Sig=0.000ية حصائالوالداللة ا 3.96المتوسط  نّ أنجد من حيث الدافعية 

لطيران بدرجة كة أجنحة الشام لدافعية( في شرلحيث )استراتيجي من )يوجد تطبيق للذكاء اال

 .مرتفعة(

 0.05أصغر من  Sig=0.000ائية داللة االحصوال 4.13المتوسط  نّ أنجد  من حيث الشراكة

جنحة الشام للطيران أ راكة( في شركة)الشث اتيجي من حيوبالتالي )يوجد تطبيق للذكاء االستر

 .بدرجة مرتفعة(

وبالتالي  0.05أصغر من  Sig=0.000لة االحصائية والدال 3.96ط سالمتو نّ أالحدس نجد من حيث 

أجنحة الشام للطيران بدرجة  س( في شركةن حيث )الحد)يوجد تطبيق للذكاء االستراتيجي م

 .مرتفعة(

وبالتالي  0.05أصغر من  Sig=0.000حصائية الوالداللة ا 3.99ط وسالمت نّ أجد ن من حيث االبداع

شركة أجنحة الشام للطيران بدرجة يث )االبداع( في ستراتيجي من حكاء االوجد تطبيق للذ)ي

 .مرتفعة(

أصغر  Sig=0.000والداللة االحصائية  4.09متوسط ال نّ أنجد الكلي تيجي ترالذكاء االسامن حيث 

ة ستراتيجي في شركة أجنحة الشام للطيران بدرجالطبيق للذكاء اجد تيو) وبالتالي 0.05من 

 .مرتفعة(
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ألبعاد الذكاء االستراتيجي في التوّجه  تأثير معنوي يوجد ال :H2انية ة الثالّرئيس فرضيّةال

 يران.الشام للط ستراتيجي لشركة أجنحةاال

 يّة التالية:لفرعا ة الثّانية الفرضياتويتفّرع عن الفرضيّة الّرئيس

ء كأحد أبعاد الذكا االستشرافود جلو تأثير معنويال يوجد  :H2-1عيّة األولى الفرضيّة الفر

 .تيجي للّشركةعلى التوّجه االسترااالستراتيجي في شركة أجنحة الشام للطيران 

 يلي: ايجاد عالقة المستقل بالتابع كمإل سيطالخطي الب االنحدارتم اجراء 

ه االستراتيجي(لتابع )التوجّ التفسير بين المتغير المستقل )االستشراف( والت عالقات االرتباط وادا (24-3) رقمدول جلا
* 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .236a 0.056 0.046 5.858 .017b 

a. Predictors: (Constant), االستشراف 
 

*
 (SPSSج اإلحصائي ليل في البرنامقاً لمخرجات التحوف حثد البالمصدر: إعدا)ا

ا مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا لدينو23.6% مته  ط قيل االرتباوهو معام Rلدينا المقياس 

التغيرات الحاصلة في  من% 5.6ر استطاع أن يفسّ  االستشرافتغير المستقل الم ي أنأ%  5.6

أيضاً  (24-3) ظهر الجدوليُ ( والباقي يعزى الى عوامل أخرى. وY) (اتيجيتوّجه االسترالالتابع )

ة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائية خالله معرفة القومن  الذي يمكنلتباين وتحليل ا

F=5.8  ومعنوية ا( لداللة الحسابيةSig=0.017وهي أصغر ) ية الداللة القياسية من المعنو

sig=0.05الناحية اإلحصائية أي سيرية للنموذج االنحدار الخطي من لتفقوة ا ما يؤكد وجود. م

 .معنوية ذا داللةالنموذج ككل 

ابع )التوّجه االستراتيجي(ستشراف( والتالداالت االحصائية لمعادلة التأثير المستقل )اال (25-3ول رقم )جدال
* 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 
(Constant) 3.623 0.206 

 
17.597 0.000 

 0.017 2.420 0.236 0.049 0.118 فاالستشرا

a. Dependent Variable: ّاالستراتيجيهالتوج  
*
 (SPSSفي البرنامج اإلحصائي  ليلات التحقاً لمخرجوف لمصدر: إعداد الباحث)ا
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اللة معنوية في له تأثير ذا د (شرافاالست) جد أن بعد المتغير المستقلن (25-3) ومن خالل الجدول

 .sig=0.000حيث قيمتها  sig<0.05عنوية حيث دالة الم tج موذج حسب نموذهذا الن

يجي في شركة أجنحة الشام ء االستراتأبعاد الذكاد االستشراف كأحد لوجو تأثير معنوييوجد عليه و

 .للّشركة ه االستراتيجيللطيران على التوجّ 

 

كأحد أبعاد  النظم بمنطق التفكيرد لوجو تأثير معنويال يوجد  :H2-2ية الثّانرعيّة ة الفالفرضيّ 

 .للّشركة توّجه االستراتيجيعلى الفي شركة أجنحة الشام للطيران  الذكاء االستراتيجي

 يلي: ابالتابع كم لخطي البسيط اليجاد العالقة المستقالنحدار التم اجراء ا

ظم( والتابع )التوّجه كير بمنطق النتفوالتفسير بين المتغير المستقل )ال رتباطداالت عالقات اال (26-3جدول رقم )ال

االستراتيجي(
* 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .242a 0.058 0.049 6.150 .015b 

a. Predictors: (Constant), النظمالتفكيربمنطق  
 

*
 (SPSSالبرنامج اإلحصائي يل في للمخرجات التح قاً وف ثلمصدر: إعداد الباح)ا

قيمته تقريبا معامل التفسير والذي  لدينا مقياسو24.2%  ل االرتباط قيمتهوهو معام Rاس ا المقيلدين

لتغيرات الحاصلة من ا% 5.6ر ستطاع أن يفسّ ا النظم طقبمن التفكيرالمتغير المستقل  ي أنأ%  5.8

 (26-3) ويظهر الجدول .الى عوامل أخرىيعزى  ( والباقيY( )جيستراتيالتوّجه االي التابع )ف

ككل عن طريق احصائية  قوة التفسيرية للنموذجالتباين والذي يمكن من خالله معرفة الأيضاً تحليل 

F=6.1 معنوية الداللة الحسابية و(Sig=0.015وهي أصغر من المعنوية ا ) لداللة القياسية

sig=0.05ائية أي الناحية اإلحص نحدار الخطي منذج االالتفسيرية للنمود قوة . مما يؤكد وجو

 .ذا داللة معنويةالنموذج ككل 
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االستراتيجي( ع )التوّجهادلة التأثير المستقل )التفكير بمنطق النظم( والتابالداالت االحصائية لمع (27-3جدول رقم )ال
* 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 3.726 0.160 
 

23.342 0.000 

التفكيربمنطق

 لنظما
0.096 0.039 0.242 2.480 0.015 

a. Dependent Variable: ستراتيجيالتوّجهاال  

*
 (SPSS ليل في البرنامج اإلحصائيقاً لمخرجات التحوف لمصدر: إعداد الباحث)ا

له تأثير ذا داللة   (ظمالن بمنطق تفكيرال) مستقلأن بعد المتغير النجد  (27-3) لومن خالل الجدو

 .sig=0.000حيث قيمتها  sig<0.05حيث دالة المعنوية  tذج نموذج حسب نمولا معنوية في هذا

ركة كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي في ش النظم بمنطق تفكيراللوجود  تأثير معنوي يوجدعليه و

 .ركةاالستراتيجي للشّ ه ام للطيران على التوجّ نحة الشأج

كأحد أبعاد الذكاء  المستقبلية رؤيةاللوجود  تأثير معنويال يوجد  :H2-3لفرعيّة الثّالثة الفرضيّة ا

 .التوّجه االستراتيجي للّشركة علىللطيران  جنحة الشاماالستراتيجي في شركة أ

 لي:ي التابع كمة المستقل بايط اليجاد العالقي البستم اجراء االنحدار الخط

لمستقبلية( والتابع )التوّجه تقل )الرؤية اسلمقات االرتباط والتفسير بين المتغير اداالت عال (28-3جدول رقم )ال

االستراتيجي(
* 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .230a 0.053 0.043 5.506 .021b 

a. Predictors: (Constant), ةالمستقبليةالّرؤي  
 

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي تحقاً لمخرجات الفو : إعداد الباحثلمصدر)ا

ريبا مته تقالذي قيور لدينا مقياس معامل التفسيو23.0% وهو معامل االرتباط قيمته   Rينا المقياس لد

يرات الحاصلة تغمن ال% 5.3ر سّ أن يف استطاع المستقبلية الرؤيةالمتغير المستقل  ي أنأ%  5.3

 (28-3) لالجدوقي يعزى الى عوامل أخرى. ويظهر ( والباYيجي( ))التوّجه االستراتفي التابع 

 ريق احصائيةعن ط موذج ككلنلرية لضاً تحليل التباين والذي يمكن من خالله معرفة القوة التفسيأي
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F=5.5  و( معنوية الداللة الحسابيةSig=0.015و )داللة القياسية الر من المعنوية هي أصغ

sig=0.05حصائية أي ية اإللنموذج االنحدار الخطي من الناحة التفسيرية ل. مما يؤكد وجود قو

 .لنموذج ككل ذا داللة معنويةا

يجي(أثير المستقل )الرؤية المستقبلية( والتابع )التوّجه االستراتالت ة لمعادلةيالداالت االحصائ (29-3جدول رقم )ال
* 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 3.670 0.193 
 

19.045 0.000 

الّرؤية

 المستقبلية
0.108 0.046 0.230 2.347 0.021 

a. Dependent Variable: التوّجهاالستراتيجي 

*
 (SPSSالبرنامج اإلحصائي  ليل فيخرجات التحقاً لموف لمصدر: إعداد الباحث)ا

له تأثير ذا داللة   (بليةالمستق الرؤية) مستقلبعد المتغير ال نجد أن (29-3) ومن خالل الجدول

 .sig=0.000حيث قيمتها  sig<0.05وية ة المعنحيث دال tمعنوية في هذا النموذج حسب نموذج 

ء االستراتيجي في شركة أجنحة لذكااد اد أبعحكأ المستقبلية الرؤيةلوجود  تأثير معنوييوجد عليه و

 .ّجه االستراتيجي للّشركةن على التويراالشام للط

 

اء الذككأحد أبعاد  الدافعيةلوجود  تأثير معنويال يوجد  :H2-4ابعة لفرضيّة الفرعيّة الرا

 .على التوّجه االستراتيجي للّشركةي في شركة أجنحة الشام للطيران تيجاالسترا

 يلي: اكمبع الخطي البسيط اليجاد العالقة المستقل بالتاحدار راء االنتم اج

يجي(والتفسير بين المتغير المستقل )الدافعية( والتابع )التوّجه االسترات االت عالقات االرتباطد (30-3جدول رقم )لا
* 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .164a 0.027 0.017 2.732 .101b 

a. Predictors: (Constant), الدافعية 
 

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي رجات التحقاً لمخوف احثلمصدر: إعداد الب)ا

لذي قيمته التفسير والدينا مقياس معامل و 16.4% وهو معامل االرتباط قيمته   Rلدينا المقياس 

رات الحاصلة في من التغي % 2.7ر فسّ اع أن ياستط الدافعيةالمتغير المستقل  ي أنأ%  2.7تقريبا 
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أيضاً  (30-3) امل أخرى. ويظهر الجدولي يعزى الى عوق( والباY)( يالتوّجه االستراتيجالتابع )

ن طريق احصائية موذج ككل علقوة التفسيرية للناتحليل التباين والذي يمكن من خالله معرفة 

F=2.7  و( معنوية الداللة الحسابيةSig=0.10) لة القياسية وية الداللمعنر من اوهي أكبsig=0.05 .

صائية أي النموذج ككل دار الخطي من الناحية اإلحللنموذج االنح التفسيريةوة مما يؤكد عدم وجود ق

  .غير دال احصائيا

م كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي في شركة أجنحة الشا الدافعية لوجود تأثير معنوي ديوج الوعليه 

 .ّشركةّجه االستراتيجي للالتون على للطيرا

 

كأحد أبعاد الذكاء  الشراكةلوجود  معنويتأثير جد وي ال :H2-5الفرضيّة الفرعيّة الخامسة 

 .ةعلى التوّجه االستراتيجي للّشركطيران لاالستراتيجي في شركة أجنحة الشام ل

 يلي: اع كمبالتابالمستقل ء االنحدار الخطي البسيط اليجاد العالقة تم اجرا

ه االستراتيجي(اكة( والتابع )التوجّ )الشرستقل المتغير مالت عالقات االرتباط والتفسير بين الدا (31-3جدول رقم )ال
* 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .213a 0.045 0.036 4.710 .032b 

a. Predictors: (Constant), الشراكة 
 

*
 (SPSSامج اإلحصائي ليل في البرنقاً لمخرجات التحوف الباحثلمصدر: إعداد )ا

ريبا قمقياس معامل التفسير والذي قيمته تلدينا و 21.3%  قيمتهاالرتباط  املوهو مع Rمقياس لدينا ال

بع ان التغيرات الحاصلة في الت%  م5.3ر استطاع أن يفسّ  الشراكةالمتغير المستقل  أن يأ%  4.7

حليل أيضاً ت (31-3) ويظهر الجدول( والباقي يعزى الى عوامل أخرى. Y( )جيالتوّجه االستراتي)

 F=5.5ة يتفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائخالله معرفة القوة اليمكن من  يالذالتباين و

. مما sig=0.05ة الداللة القياسية من المعنوي( وهي أصغر Sig=0.032ية الداللة الحسابية )معنوو

ككل ذا داللة  أي النموذج لناحية اإلحصائيةرية للنموذج االنحدار الخطي من االتفسييؤكد وجود قوة 

 .يةومعن
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( والتابع )التوّجه االستراتيجي(ستقل )الشراكةماالحصائية لمعادلة التأثير ال الداالت (32-3ل رقم )جدوال
* 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 
(Constant) 3.616 0.233 

 
15.514 0.000 

 0.032 2.170 0.213 0.056 0.122 الشراكة

a. Dependent Variable: جييالتوّجهاالسترات  

*
 (SPSSصائي رنامج اإلحليل في البقاً لمخرجات التحوف لمصدر: إعداد الباحث)ا

في هذا  ةلة معنويله تأثير ذا دال  (الشراكة) مستقلغير النجد أن بعد المت (32-3) الجدول ومن خالل

 .  sig=0.000ا حيث قيمته sig<0.05ة لة المعنوييث داح tالنموذج حسب نموذج 

الشام ركة أجنحة ستراتيجي في شد أبعاد الذكاء االكأح الشراكةلوجود  تأثير معنوييوجد وعليه 

 .ّشركةلللطيران على التوّجه االستراتيجي ل

 

ذكاء د الاكأحد أبع الحدسلوجود  تأثير معنويد يوج ال: H2-6يّة الفرعيّة السادسة الفرض

 .ستراتيجي للّشركةالتوّجه اال علىي في شركة أجنحة الشام للطيران االستراتيج

 يلي: ابالتابع كم قة المستقلطي البسيط اليجاد العالاجراء االنحدار الختم 

جي(يقل )الحدس( والتابع )التوّجه االستراتالمست لمتغيرقات االرتباط والتفسير بين اداالت عال (33-3جدول رقم )ال
* 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .125a 0.016 0.006 1.568 .213b 

a. Predictors: (Constant), الحدس 
 

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي قاً لمخرجات التحوف احثإعداد الب لمصدر:)ا

ه تقريبا ير والذي قيمتامل التفسدينا مقياس معلو12.5% باط قيمته  االرت معامل وهو Rلدينا المقياس 

% من التغيرات الحاصلة في التابع 1.5ر سّ فتطاع أن ياس الحدستقل المتغير المس ي أنأ%  1.6

أيضاً تحليل  (33-3) دولمل أخرى. ويظهر الج( والباقي يعزى الى عواY( )راتيجيالتوّجه االست)

  F=2.7يةعن طريق احصائموذج ككل رية للنالتفسي خالله معرفة القوة مكن منالذي يالتباين و

. مما يؤكد sig=0.05ن المعنوية الداللة القياسية موهي أكبر ( Sig=0.21) ومعنوية الداللة الحسابية
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ل أي النموذج ككل غير دا اإلحصائية ر الخطي من الناحيةفسيرية للنموذج االنحداود قوة التعدم وج

 .ئيااحصا

االستراتيجي في شركة أجنحة الشام  أبعاد الذكاء كأحد الحدسلوجود  تأثير معنوييوجد  العليه و

 .لتوّجه االستراتيجي للّشركةايران على للط

 

كأحد أبعاد الذكاء  اإلبداعلوجود  ير معنويتأث يوجد ال :H2-7الفرضيّة الفرعيّة السابعة 

 .راتيجي للّشركةالتوّجه االست علىأجنحة الشام للطيران  ي شركةاالستراتيجي ف

 يلي: اكم عتابقل بالالبسيط اليجاد العالقة المستنحدار الخطي تم اجراء اال

ه االستراتيجي(اع( والتابع )التوجّ إلبدالمستقل )اداالت عالقات االرتباط والتفسير بين المتغير  (34-3جدول رقم )ال
* 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .198a 0.039 0.029 4.030 .047b 

a. Predictors: (Constant), اإلبداع 
 

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي قاً لمخرجات التحوف احثاد البلمصدر: إعد)ا

 تقريبالدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته و19.8%  اط قيمتهمل االرتباوهو مع Rلدينا المقياس 

في التابع يرات الحاصلة من التغ% 3.9ر استطاع أن يفسّ  اعاإلبدستقل تغير المالم ي أنأ%  3.9

أيضاً تحليل  (34-3) ( والباقي يعزى الى عوامل أخرى. ويظهر الجدولY)( يجياالسترات التوّجه)

  F=5.5ية خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائ ي يمكن منذالتباين وال

. مما sig=0.05ة داللة القياسي( وهي أصغر من المعنوية الSig=0.047سابية )اللة الحومعنوية الد 

فسيرية للنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج ككل ذا داللة توة الد وجود قكيؤ

 .عنويةم

جي(االستراتي )التوّجهإلبداع( والتابع تقل )االداالت االحصائية لمعادلة التأثير المس (35-3جدول رقم )ال
* 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.809 0.156 

 
24.482 0.000 

 0.047 2.008 0.198 0.039 0.078 اإلبداع

a. Dependent Variable: يالتوّجهاالستراتيج  

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي لمخرجات التح قاً وف لمصدر: إعداد الباحث)ا
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له تأثير ذا داللة معنوية في هذا   (اإلبداع) المستقلتغير منجد أن بعد ال (35-3) الجدولومن خالل 

 .sig=0.000حيث قيمتها  sig<0.05وية دالة المعنحيث  tحسب نموذج  جالنموذ

راتيجي في شركة أجنحة الشام تسكاء االلذكأحد أبعاد ا اإلبداعلوجود  تأثير معنوييوجد وعليه 

 .ّجه االستراتيجي للّشركةيران على التوللط
 

ى زيُع حول مدى تطبيق الذكاء االستراتيجي يتأثير معنويوجد  ال :H3ة الثالثة الفرضيّة الّرئيس

ة في شركلديمغرافية )التحصيل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة في الشركة( تغيرات اللم

 جنحة الشام للطيران.أ

 :الثة الفرضيات الفرعيّة التاليةة الثًّ الّرئيسويتفّرع عن الفرضيّة 
 

في ي ستراتيجاء االكحول مدى تطبيق الذ أثير معنويتيوجد  ال: H3-1ة األولى يّ الفرضيّة الفرع

 شركة أجنحة الشام للطيران يُعزى للتحصيل العملي.

تطبيق لدراسة الفروق بين مدى  One way anovaفروق الحادي للان التبايتم اجراء اختبار 

 .يل العلمياالستراتيجي تبعا للتحصالذكاء 

حوثي للمبمار الفروق تبعا للتحصيل العلالداالت االحصائية الختب (36-3رقم ) جدولال
* 

ANOVA 

 الذكاءاالستراتيجي
    

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 0.093 2 0.046 6.683 0.002 

Within Groups 0.679 98 0.007 
  

Total 0.771 100 
   

*
 (SPSSنامج اإلحصائي ليل في البرقاً لمخرجات التحوف لباحثلمصدر: إعداد ا)ا

من  رأصغ Sig=0.002والداللة االحصائية  F=6.68مة دالة التباين ن قيأ (36-3) بين الجدولي

شركة  يفالستراتيجي حول مدى تطبيق الذكاء ا تأثير معنوي)يوجد  الفرض البديلبل نقو  0.05

 .ل العملي( وهو لصالح دراسات علياى للتحصيأجنحة الشام للطيران يُعز

في  حول مدى تطبيق الذكاء االستراتيجي عنويتأثير مجد يو ال :H3-2عيّة الثانية رضيّة الفرالف

 وظيفي.شام للطيران يُعزى للُمسمَّى الال نحةشركة أج
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ين مدى تطبيق لدراسة الفروق ب One way anovaق وفرتم اجراء اختبار التباين االحادي لل

 .يالذكاء االستراتيجي تبعا للُمسمَّى الوظيف
 

حوثببار الفروق تبعا للُمسمَّى الوظيفي للمصائية الختالداالت االح (37-3جدول رقم )ال
* 

ANOVA 

 اءاالستراتيجيذكال
    

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 0.103 3 0.034 4.972 0.003 

Within Groups 0.668 97 0.007 
  

Total 0.771 100 
   

*
 (SPSSالبرنامج اإلحصائي ليل في لتحقاً لمخرجات اوف مصدر: إعداد الباحثل)ا

أصغر من  Sig=0.003صائية والداللة االح F=4.97ة التباين مة دالين قأ (37-3) الجدوليبين 

 ةحول مدى تطبيق الذكاء االستراتيجي في شرك تأثير معنوي )يوجدالبديل  رضو نقبل الف 0.05

 رئيس قسم. يُعزى للُمسمَّى الوظيفي( وهو لصالحأجنحة الشام للطيران 
 

جي في حول مدى تطبيق الذكاء االستراتي تأثير معنويجد وي ال: H3-3الثالثة الفرضيّة الفرعيّة 

 ركة.الشات الخبرة في م للطيران يُعزى لسنوكة أجنحة الشارش

بين مدى تطبيق  لدراسة الفروق One way anovaوق رتم اجراء اختبار التباين االحادي للف

 .ت الخبرةتبعا لسنواالذكاء االستراتيجي 

 

بحوثاالحصائية الختبار الفروق تبعا لسنوات الخبرة للم لداالتا (38-3جدول رقم )ال
* 

ANOVA 

 ستراتيجيالذكاءاال
    

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 0.165 4 0.041 6.509 0.000 

Within Groups 0.607 96 0.006 
  

Total 0.771 100 
   

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي التحخرجات قاً لموف لمصدر: إعداد الباحث)ا



119 

 

أصغر من  Sig=0.000ة االحصائية والدالل F=6.50ة التباين ن قيمة دالأ (38-3)يبين الجدول 

الذكاء االستراتيجي في شركة حول مدى تطبيق  تأثير معنوي)يوجد يل بل الفرض البدقو ن 0.05

 سنوات. 3-1لصالح ذوي الخبرة  ة( وهوان يُعزى لسنوات الخبرلشام للطيرا أجنحة

شام لجنحة ايجي في شركة أراتفي التوّجه االست تأثير معنويجد يو ال :H4الرابعة  ةالفرضيّة الّرئيس

ظيفي، سنوات الخبرة في عزى للمتغيرات الديمغرافية )التحصيل العلمي، المسمى الوللطيران يُ 

 ان.الشام للطيرركة أجنحة لشركة( في شا

ابعة الفرضيات تفّرع عن الفرضيّة الّرئيسوي  الفرعيّة التالية:ة الرَّ
 

ه االستراتيجي في شركة قيق التوجّ تح يف ر معنويتأثييوجد  ال: H4-1فرضيّة الفرعيّة األولى ال

 ي.ملأجنحة الشام للطيران يُعزى للتحصيل الع

لدراسة الفروق بين تحقيق التوّجه  One way anovaفروق ار التباين االحادي للبتم اجراء اخت

 .يملبعا للتحصيل العاالستراتيجي ت
 

مبحوثي للمليل العصحتبعا للت الختبار الفروق الداالت االحصائية (39-3رقم )جدول ال
* 

ANOVA 

 التوّجهاالستراتيجي
    

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 0.111 2 0.055 7.422 0.001 

Within Groups 0.731 98 0.007 
  

Total 0.842 100 
   

*
 (SPSSحصائي في البرنامج اإلليل قاً لمخرجات التحوف لباحثلمصدر: إعداد ا)ا

أصغر من  Sig=0.001والداللة االحصائية  F=7.4ن قيمة دالة التباين أ (39-3)جدول يبين ال

تيجي في شركة أجنحة احول تحقيق التوّجه االستر معنوي تأثيريوجد و نقبل الفرض البديل ) 0.05

 وسط.ات عليا ومعهد متي( وهو لصالح دراسملالعالشام للطيران يُعزى للتحصيل 

 

ة ي في شركه االستراتيججّ في تحقيق التو تأثير معنوييوجد  ال: H4-2عيّة الثانية رفرضيّة الفال

 ى الوظيفي.مَّ للُمس أجنحة الشام للطيران يُعزى

ّجه لدراسة الفروق بين تحقيق التو One way anovaن االحادي للفروق يتم اجراء اختبار التبا

 .مَّى الوظيفياتيجي تبعا للُمساالستر
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وثالوظيفي للمبح الداالت االحصائية الختبار الفروق تبعا للُمسمَّى (40-3دول رقم )جال
* 

ANOVA 

 التوّجهاالستراتيجي
    

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 0.063 3 0.021 2.627 0.055 

Within Groups 0.778 97 0.008 
  

Total 0.842 100 
   

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي قاً لمخرجات التحوف ثإعداد الباحلمصدر: )ا

 0.05كبر من أ Sig=0.055صائية الحاللة اوالد F=7.4يمة دالة التباين ن قأ (40-3)ل يبين الجدو

يجي في شركة أجنحة تارحول تحقيق التوّجه االست تأثير معنويال يوجد ) العدمو نقبل الفرض 

 .(ظيفيُمسمَّى الوالشام للطيران يُعزى لل
  

في شركة  راتيجيّجه االستفي تحقيق التو تأثير معنوييوجد  ال: H4-3ة الفرضيّة الفرعيّة الثالث

 عزى لسنوات الخبرة في الشركة.للطيران يُ شام لأجنحة ا

لدراسة الفروق بين تحقيق التوّجه  One way anovaتم اجراء اختبار التباين االحادي للفروق 

 .ت الخبرةتبعا لسنوا االستراتيجي

 

مبحوثالخبرة للئية الختبار الفروق تبعا لسنوات الداالت االحصا (41-3جدول رقم )ال
* 

ANOVA 

 راتيجيستالالتوّجها
    

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 0.052 4 0.013 1.566 0.190 

Within Groups 0.790 96 0.008 
  

Total 0.842 100 
   

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي قاً لمخرجات التحوف لمصدر: إعداد الباحث)ا

 0.05كبر من أ Sig=0.190لداللة االحصائية وا F=7.4ن مة دالة التباين قيأ (41-3) ين الجدوليب

ل تحقيق التوّجه االستراتيجي في شركة أجنحة حو تأثير معنويال يوجد ) مو نقبل الفرض العد

 .(عزى لسنوات الخبرةيُ  نلشام للطيراا
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 الثاني: خالصة المبحث

اتيجي مطبَّق بوضوح كاء االسترالذ صائي واختبار الفرضيات أنَّ ل اإلحتوّصلنا من خالل نتائج التحلي

، في شركة أجنحة الشام للطيران لتوجه االستراتيجيفي اإلدارة الوسطى والعليا ويؤثّر إيجاباً على ا

الشراكة،  الرؤية المستقبلية، االستشراف، التفكير بمنطق النظم،) تراتيجيالذكاء االسألبعاد  وأنَّ 

 في شركة أجنحة الشام للطيراناالستراتيجي  مع التوّجهوعالقة ارتباط موجبة  تأثير معنوي (اعاإلبد

 ىلوجود الدافعية والحدس عل تأثير معنوينّه ال بعاد، ومن جهة أخرى وجدنا أمن خالل تلك األ

 .الستراتيجي للّشركةالتوّجه ا

 لذكاء االستراتيجي باختالف الُمتغيراتفي تطبيق هذا ا تأثير معنويوجود إلى أيضاَ  وتوّصلناكما 

 في تطبيق التوّجه االستراتيجي بالتحصيل العلمي تأثير معنويوجود ، وكذلك للعاملينفيّة الديُمغرا

 .للعاملينكُمتغير ديمغرافي  فقط
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َالث:َثَالثَ لمبحَ ا
َوالمقترحاتَتستنتاجااال

َ:نتاجاتاالستَ-َأوالَا
 :الستنتاجات وهي كما يليلقد توصلت الدراسة إلى العديد من ا

 هدارة الوسطى والعليا ويؤثّر إيجاباً على التوجاالستراتيجي مطبَّق بوضوح في اإلاء إّنً الذك -1

            ئج دراسةفق هذه النتائج مع نتافي شركة أجنحة الشام للطيران وتتوااالستراتيجي 

(Coyne, William, J, 2014)( ،McDowell, Don, 2009)، (Jean – pierre, 2010.) 

، المسرررتقبلية الرؤيرررة ، كيرررر بمنطرررق الرررنظمالتف ،االستشرررراف) ء االسدددتراتيجي ذكاألبعددداد الددد إنَّ  -2

نحدة شدركة أج فدي لتوّجده االسدتراتيجيا مدع وعالقدة ارتبداط موجبدة ير معندويتدأث (اإلبرداع ،الشراكة

(، Kirilov 2019قة )خددالل تلددك األبعدداد حيددث توافقددت مددع الدراسددات السددابن مدد انالشددام للطيددر

 .(Castillo, Jaime et al. 2006( ،)Kruger, Jean 2010، )(2015 دمحم، كنوش)

ة الدائم إلقامة الشركسعي من خالل  ّجه االستراتيجيالتور في األثر األكبَ  ةكللشرا حيث كانَ 

ً م أخرىتيجية مع شركات استرا تشراكا ً وإقليميّا  افي تنفيذ رؤيتهيفيد الشركة مما   ناظرة لها محليّا

 ,Aremuحيث توافقت مع الدراسات السابقة ) يتهار إيجابياً على استراتيجها وتؤثّ افوتحقيق أهد

Oyinloy 2014( ،) ،ات )(، وقد خالفت الدراس2016محمد جبار الظالميKelidbari, Rayat 

2017 ،)(Reigle, Jack., 2008) في المرتبة  التفكير بمنطق النظمو االستشراف، الشراكة، يلي

 ةددة والقدرة على المبادرة في ظل التصورات الجديك اإلدارة العليا اإلراالل امتالخ منمعاً  نيةاالث

رة للنظر ا، القدفي البيئة المحيطة له ءات العمل في ضوء التغيرات الحاصلةوإعادة التفكير في إجرا

ا لهمهمة لمستقبلعن المعلومات امن زوايا مختلفة واستثمار طاقات أقسامها للبحث  تمشكالإلى ال

وتأتي  ،(2011 أبو محفوظ، شذىومخالفاً للدراسة ) ،(Kirilov 2019توافق مع دراسة )وذلك ي

ة على يّ ومبن العاملونبها ن يؤمِ  دة ومكتوبةحدَّ ها مُ نِ الثة من حيث كوفي المرتبة الثَّ  يةالرؤية المستقبل

 ك دراسة، مخالفة بذللها لياًّ راً مستقبل تصو  وتمث   ةركنشاط الشَّ مع  حقيق تنسجمُ للتَّ  قابلةٍ  ةٍ منهجيّ  سسٍ أُ 

(Coyne, William, J. 2014 أما ،)من خالل تبنّي الشركة في المرتبة الرابعة وذلك  عااإلبد

مكافأتهم، وحرص اإلدارة العليا على  لىمل عن العاملين والعدمة مقترحات اإلبداعية المقلألفكار والم

 زايدي، )(Kuosa, Tuomo 2010ت )ق مع دراساوهي تتواف وقتلمثل للجهد وااالستغالل األ



123 

 

على التوّجه  الحدسو الدافعيةلوجود  تأثير معنويه ال أنّ  وجدناومن جهة أخرى ، (2016

(، 2013 القيسي(، )2018أحمد رة زه ديوب،اسات )للدر ، وهذا مخالفركةاالستراتيجي للشّ 

 (.Kruger, Jean 2010ويتطابق مع الدراسة )

تتوافق مع حيث  ءالتوّجه نحو العمالل في مث  تركة تفي الشَّ  يه االستراتيجالتوجّ عاد أب أهمَّ  إنَّ  -3

 العمالءراسة احتياجات دمن خالل  ،Lehane, James, 2011))، (Pauker, 2000)دراسة 

 لوجياوتكنلتوّجه نحو الاعد ، تالها بُ تتناسب مع جميع فئات العمالءوتقديم خدمات  ليةمستقبلالحالية وا

معلومات إدارية، وتوفر  محديثة من أجل تقديم خدمات مميّزة ووجود نظاالتقنيات ال توفرخالل  من

(، 2002 ،اللطيف عبد)دراسة  يثة وتوافقت معاملين في التعامل مع التقنيات الحدالمهارة لدى الع

د الشركات قاط الضعف عننقاط القوة ون بدراسةمن خالل قيام الشركة  التوّجه نحو المنافسي تالها 

سعي الشركة لتقديم خدمات تميّزها عن  كمسح الدوري للخدمات المقدمة من قبلهم، وكذلالمنافسة وال

 عدخيراً نجد بُ (، وأ2015، الناصر(، )2008، النعيميات )شركات المنافسة حيث توافقت مع دراسال

فز وتقديم الحواواالبداع  على االبتكار العاملينجيع شمن خالل قيام الشركة بت التوّجه نحو االبداع

(، Johnson, 2000بتكارية وتوافقت مع الدراسات )الوالمعنوية لهم وتبنّي أفكارهم ا المادية

 (.2015 مسلم، تامر)

 العاملين فياإلدارة وكذلك التزام من قبل  نتيجة هو كةالّشر ق فيالمطبَّ  راتيجياالست الذكاء إنَّ  -4

ن قبل اإلدارة العليا بما يحقّق أهداف م تراتيجي الموضوعتوّجه االسبالتهم ، وثقذا النهجهب ركةالشَّ 

 راتيجياالست ذكاءالتطبيق هذا في  تأثير معنويبوجود وتجلَّى ذلك ، ة، رسالتها ورؤيتهاكرالشّ 

ت الخبرة في ، سنوايّ لوظيفاى سمَّ المُ  ،ل العلميّ يحص)التَّ  للعاملينة غرافيّ ت الديمُ تغيراالمُ  الفباخت

، الناصر) ناقض مع دراسةتت(، وJean – pierre, 2010) مع دراسة تتوافق لنتيجة، وهذ اكة(رالشَّ 

2015.) 

 تعلقة بهذا التوّجه،عاد مبصر وأترابط عدة عناانسجام و، ناجم من ركةشَّ لل ه االستراتيجيالتوجّ  إنَّ  -5

تطبيق في  يتأثير معنوبوجود  هرت النتائج، وأظصيةلشَّخامتعلقاً بخصائصهم  قبل أن يكون تطبيقاً 

اً عدم تأثر ، ولكن أظهرت هذه النتائج أيضللعاملين ديمغرافيتغير مُ ك بالتحصيل العلمي التوّجه هذا

حيث أن التوّجه االستراتيجي  ركةنوات الخبرة في الشَّ سو يّ فى الوظيسمَّ مُ الي بالتوّجه االستراتيج

ت خبرتهم في الشركة وهذا ما سنوا ظر عنوبغض الن للعاملينالوظيفية ات مختلف المستوي سيحّرك

 (.2013 القيسي) ،(Clar, G. et al. 2008)لدراسات ا يتطابق مع
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 :المقترحاتَ- ثانياً 

ف إلى قترحات التي تهدِ مكن للباحث تقديم مجموعة من المُ يُ  ،ابقاً الواردة سحث لبَ من خالل نتائج ا     

دعم التوّجه صياغة وساهم في بما يُ  رانللطي الشامأجنحة في شركة  االستراتيجيالذكاء دور  زِ تعزي

 النقاط التالية: من خاللِ  تراتيجيساال

 مستفيدةً  ،مع بعضها املةٍ تكم ةٍ حداو في عمليةٍ  االستراتيجي الذكاء أبعادتكاُمل  العمل على تحقيقِ  -1

تيجي االسترا اءالذكذلك من خالل ربط عناصر و العاملينفة اشاركة كمُ بو، من المعلومات التاريخية

 فة.مراحل عمليّة وزمنية مختلفة في مستوياٍت إداريٍّة مختل ىلالمختلفة بإجراٍء واحٍد متفّرعٍ ع

التنافس بين العاملين لتقديم إثارة  له من أهمية في مال هميةوإيالئه األ ةعيالداف عنصرركيز على التَّ  -2

م ذلك من خالل العديد من اإلجراءات ويتزهم حفية عالية، وبالتالي دفعهم وتلياألعمال بفعا نالمزيد م

ة باستمرار على خلق بيئ كذلك العملوحثّهم على المشاركة في اتخاذ القرارات ل الشركة ومنها بقمن 

 .ي والسعادة لكوادرها الوظيفيةيفوظا العمل تحقق الرض

لجديدة وإكساب فكار ااأل استنباط لما له من أهمية فية إيالئه األهميو الحدس عنصرركيز على التَّ  -3

ة الشركة إدارويتم ذلك من خالل سعي شكالت العمل وتحاول مواجهتها م الشركة القدرة على توقّع

لى الحدس واالكتشاف وتقبّلها األفكار ع همفكيرعاملين وطرق تالإلى تدريب وصقل مهارات 

 شركة.ال ارضت مع األفكار السائدة فيتعبتكرة حتى لو موالمقترحات الجديدة وال

، ركةفي الشَّ  هوتعزيزِ في التوّجه االستراتيجي  نحو االبداع هالتوجّ  على بُعدبدرجة أكبر ركيز التَّ  -4

ع واالبتكار، وكذلك من الممكن أن تستفيد دابع اإلميزانية لتشجية تُخصيص الشرك من خاللِ وذلك 

 خدمات متميزة لها. يمجنبية في تقدألالشركة من الخبرات ا

من خالل توفير كافة  ي، وذلكستراتيجالا الذكاء من االستفادة كيفية العاملين متعلي لىعل العم -5

 على تتفوقو ة،لياخالد ببيئتها وجودةلما نقاط الضعف على تتغلب حتى زمةالال والطرق األدوات

 الخارجية. البيئة عن الناشئة التهديدات

 وجهة تغيير أي مالئمة، تنظيمية افةثق أو كلذل مناسبة بيئة االستراتيجي ءكاالذ استخدام جايحت -6

مواردها  أهم من اعتباره يجب بل الشركة، على عنصر دخيل الذكاء هذا اعتبار وعدم ينالعامل نظر

 .تنافسية مزايا دةع حقيقت يمكن خالله منو
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 الخاتمة

 لتحليو لجةمعاو جمع في يتخصصا الذكاء ذفه ،الذكاء االستراتيجي هميةأ على سةدارلا هذه دتكأ

 مليةفع ،معاً كليهما نع أو مةظللمن جيةرلخاأو ا خليةدالا لبيئةا على تماولمعلا نم نمعيّ وعن يعوزتو

 م،لمالئا تقولا فيو نبيولطلما وعلنوا مبالك تماوعلم رفوتت ملإذا  ىأتّتت نل لصائبةا القرارات ذتخاا

 نع تماولمعلا رفيوبت للكفيا وفه رة،لمعاصا دارةإلا تلباطمت نماالستراتيجي  ءكاذلا صبحأي أ

 لسياسيةا ظروفلا ،مةظلمنا بها طتنش لتيا لبيئةا في دةلسائا جياولولتكنا ن،لمنافسيا ء،لعمالا

 .مةظلمنا لفشأو  حلنجا دداتمح كلها هذهف ،فيةلثقاوا تماعيةالجوا يةدالقتصاوا

نحة الشام شركة أجها نقاط القوة التي تتمتّع ب توأبرز ق،حقائ دةعهذه الدراسة  تضحأولقد 

ة الشرك منها تعاني نقاط الضعف التي بعض يجب المحافظة عليها، كما وأظهرتللطيران، والتي 

تعاني به شركة أجنحة الشام للطيران ا حيث م ،حد من تطورهاوالتي يجب العمل على إزالتها وال

 .سوريةال تماظلمنا بقية تعانيه عّما مثاالً يعتبر

حيث قام  ،هامة تبلورت من خالل النتائج التي حصلنا عليها عديدةجوانب  على الدراسة هذه زتكّرو

 جهولتا لىع تيجياالسترا ءكاذلا رثأ رختباا مفت ،بينها فيما راتهمتغي لتتكام وذجنم رباختبا الباحث

 االستراتيجي ءكاذلا نم دةالستفاا يقةطر تضحأوالدراسات ن القليل من أ مع العلم، االستراتيجي

 .مةظللمن ستراتيجياال وىتلمسا على

 هيجاباً على التوجويؤثّر إاالستراتيجي مطبَّق بوضوح الذكاء  أنَّ  كانت أهم النتائج تتمحور حولو

اإلدارة وكذلك التزام من قبل وجود  نتيجةوذلك  ،رانطيشام للشركة أجنحة الاالستراتيجي في 

من قبل اإلدارة العليا بما  الموضوعي ستراتيجبالتوّجه االتهم ، وثقالنهج ذاهب ركةالشَّ  العاملين في

 ، التفكير بمنطق النظم ،االستشراف)لألبعاد  ووجدنا أنه ،ة، رسالتها ورؤيتهاكريحقّق أهداف الشّ 

 التوّجه االستراتيجي مع وعالقة ارتباط موجبة تأثير معنوي (اإلبداع ،كةشراال ،المستقبلية الرؤية

على  الحدسو الدافعيةلوجود  تأثير معنوين هناك أنه لم يك ينفي حالشركة محل الدراسة،  في

 .التوّجه االستراتيجي للّشركة

والحدس  عيةفالدا يعنصرز على ركيتَّ الن شركة أجنحة الشام للطيراعلى  مقابلة يجب من جهةو

ّجه في التو داعنحو االب هلتوجّ ا على بُعدبدرجة أكبر ركيز التَّ وأيضاً إضافية،  أهمية ماوإيالئه

 .ركةفي الشَّ  هوتعزيزِ اتيجي االستر
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 مستقبلية للدراسةآفاق َ– ثالثاً 

لدراساٍت  البَحث مفتوحاً  اينبقَ أاالستراتيجي، فقد  الذكاءعناصر  يُغطِّ كافةَ ذا البَحث لم هإنَّ  -1

 .رجعيةالمعرفة والمقارنة الم ستقبليٍّة أخرى تدرس عناصَر جديدة كـإدارةمُ 

 تٍ البَحث مفتوحاً لدراسا يناأبقَ و، أبعاد التوّجه االستراتيجيافةَ طِّ كيُغحث لم البَ  نَّ هذاكما أ -2

التوّجه و ه الدفاعيه الهجومي والتوجّ لتوجّ اكالتوّجه التحليلي و عناصَر جديدةأخرى تدرس  ُمستقبليّةٍ 

 .االستباقي

 فقط، دةواح ركةش سةدرا تمت أي ،ام للطيرانأجنحة الش شركة على الميدانية الدراسة تمت -3

 جنموذ نفس لىع اإلبقاء مع رأكث أو شركتين بين مقارنة بدراسة القيام المستقبلية للبحوث يمكنو

 .الحالية الدراسة

منظمات غير  دراسة المستقبلية للدراساتن كمي، وع ربحيعلى شركة ذات طاب راسةدالهذه تمت  -4

تكن  ك بيئة تنافسية حتى لو لموكذل جيةاستراتيهات ظمة توجباعتبار لكل من )الجامعات مثالً(، ربحية

 .تسعى لتحقيق الربح
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 (1ملحق )

 لّسوريةاة عربيّ لالّجمهورية ا

 والبحث العلميالتّعليم العالي  وزارة

 الجامعة االفتراضيّة السوريّة

 ارة األعمالالتخصص في إدو لماجستير التأهي

 

 

 التوّجه االستراتيجي للمنظماتفي  االستراتيجيكاء الذأثر 

 جنحة الشام للطيران"شركة أ -اع النقل الجوي ية في قطدراسة ميدان" 

 

 تحية طيبة،

، ضّية الّسوريةار في الجامعة الفت MBAإدارة األعمال  ماجستير التَّأهيل والتَّخصُّص في درجة لين لمتطّلبات لا ستكماا

ّجه الستراتيجي التو في  الستراتيجيالذكاء  أثر  حول " دراسة الباحث بإجراء تيجية، يقومرة الستراقسم اإلدا

 ت".للمنظما

الستبانة التالية ووضع  في ملء خالل مساهمتكم من لعلمياهذا الجهد  ازجنإ في امعن تعاونكم ثقة من وانطالقاا 

ايد، بالفعل وفق تدرٍُّج خ ماسي )موافق بشدَّة، موافق، محاهَو قائم ظرك م نحو ممثِّل وجهَة نت  عالمة في الخانة التي 

 الدِّقة والموضوعّية مادتاع يرجى لذا ،مكتجابتسا بدقَّة ون  همر الدِّراسة نجاح أنَّ  موافق بشدَّة( حيث   افق، غيرغير مو 

 قناعتكم. عن فعالا  المعبِّرة الستجابة تأشير في

 يتها.سرِّ  على افظةالمح مع فقط الدِّراسة ألغراض ست ستخدم جة إجاباتكم،لة من معالالم ستحص اتالمعلوم أنَّ  اا علم

 المسيرة خدمة أجل من العلمي الَبحث عيمدلت والم ثمر ءاالبنَّ  تعاونكم شاكرينَ  والتَّقدير، ترامالح بفائق   لكم نتقدَّم

 واهلل وليُّ التُّوفيق. العلمية.

َحث:َخلدونَالذيبالبا
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َةغرافيَ يمَ تَالدَ ل:َالبيانااألوَمسالق

َ)ََََ(نثىَأََََََََََََََََََذكرَ)ََََ(ََََََََََََََََالجنسََََََََََََََََََ-1

َ

َ)ََََ(َعاماَا40َ-30ََََََََََََََََََ(َََ)َََََعاماَا30َنَأقلَمََََََََََََََََمرالعَ َ-2

َ)ََََ(َعاماَا50َبرَمنَأكَََََََََََََََََََ)ََََ(ََََََماَاعا41-50ََََََََََََََََََََََََََ

َ

َحصيلَالعلميَ)آخرَشهادةَتملكها(التَ َ-3

َ(َََ)ََدراساتَعلياََََََََ)ََََ(َََََإجازةَجامعيةَََََََََ(َََ)ََََدونَفماَمتوسطَمعهدََََ

 

 الوظيفيَىسمَ المَ َ-4

َ(ََََ)َعاملَََََََََ(َ)َََمشرفَقسمَََََََمديرَإدارةَ)ََََ(َََََََََرئيسَقسمَ)ََََ(ََََََ

 

 شركةَأجنحةَالشامَللطيرانسنواتَالخبرةَفيََ-5

َ)ََََ(َنواتَس5َ-4نواتَ)ََََ(ََََََََََََََمنَس3ََسنةَإلىَمنَََََََََأقلَمنَسنةَ)ََََ(َ

 سنواتَ)ََََ(10َ(ََََََََََََََََََََأكثرَمنََََسنواتَ)10ََ-6َمنََََََََََ
 

 

 









138 

 

َالستراتيجي(َالذكاءَاأبعاد)َناصرقسمَالث اني:َعال

َأوالا:َاالستشراف

َالسؤالَتسلسل
موافقَ

َبشد ة
َمحايدَموافق

يرَغ
َموافق

رَموافقَغي
َةبشدَ 

6َ
اف الفرص اكتش ييساعدني استقراء المستقبل ف

 لشركةللية المستقب
     

7َ
الستشراف يساعدني في مواجهة التعقيدات 

ت في غييراتلوث ابلية ومتابعة حدوالمتغيرات المستق
 ة الخارجيةالبيئ

     

8َ
في تمتلك اإلدارة العليا اإلرادة والقدرة على المبادرة 

 يدةرات الجدظل التصو 
     

9َ
يا الستراتيجية القضا تستشعر الشركة بشكل متجدد

 لهاألثر في مستقباذات 
     

10َ
ء ت عيد الشركة التفكير في إجراءات العمل في ضو 

 لها ئة المحيطةالبي يفصلة التغيرات الحا
     

11َ
اإلدارة العليا للشركة ت حّدد صورة الشركة بوعي، أي 

 المستقبلبو إليه في ما تص
     

 ثانياا:َالتفكيرَبمنطقَالنظم

12َ
تناسق ظام مترابط ومنورة ّور المنظمة في صأتص

 األجزاء
     

13َ
شكالت من زوايا تمتلك الشركة القدرة للنظر إلى الم

 ةفمختل
     

      أي مشكلة بالنظر إلى أسبابها مجتمعةا  أ حلل14َ
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15َ
لتي ألحداث اعلى رؤية ا التفكير بالنظم يساعدني

 تحيط بالشركة بصورة أكثر وضوحاا 
     

16َ
ث عن المعلومات أقسامها للبح تطاقاتستثمر الشركة 
 المهمة لمستقبلها

     

ؤيةَالثالثاا:َ  مستقبليةالر 

17َ
صّور واضح لمستقبل قدرة على تكة الر شى اللد

الشركة والقدرة على رؤية األشياء غير المنظورة 
 ولمل مع المجهوالتعا

     

18َ
ى المدى مر علتتستند رؤية الشركة على النمو المس

 البعيد
     

19َ
ركة الرؤية كأساس للتوّجه الستراتيجي تستخدم الش

 اتخاذها يتم ة القرارات التيللعمل وموّجهاا لكاف
     

20َ
تعمل الشركة على تحويل الرؤية المستقبلية إلى 

 تهاضمن رساليق والقياس أهداف وأنشطة قابلة للتحق
     

21َ
ة ملالز بشرية والمادية ارد الاتقوم الشركة بتحديد المو 

 ها المستقبليةلتحقيق رؤيت
     

22َ
ية تحدد من تمتلك اإلدارة رؤية ذات أبعاد شمول

 ةالمستقبلي عاتهالطها تخالل
     

 رابعاا:َالدافعية

      لينتمتلك الشركة القدرة على دفع وتحفيز العام23َ

24َ
ةا نتيج ةكة العاملين باستخدام حوافز متنوعالشر تكافئ 

 إلنجازاتهم
     

25َ
العاملين على المشاركة في اتخاذ  تحّث الشركة

 القرارات
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26َ
ملكية لق شعور العلى خ ةلشركإلدارة العليا لتعمل ا

 داخل الشركة العاملينالعامة للشركة من قبل 
     

27َ
قديم المزيد من ن لتالعاملي التنافس بينتثير الشركة 

 ليةااألعمال بفعالية ع
     

28َ
على خلق بيئة عمل تحقق  العليا للشركة دارةتعمل اإل

 لوظيفيةالرضا الوظيفي والسعادة لكوادرها ا
     

 اكةالشَرَ:امساَاخ

29َ
استراتيجية مع شركات  شراكاتعى الشركة إلقامة تس

قليمّياا أخرى مناظرة لها محلّياا   وا 
     

30َ
يذ رؤيتها تنف فيفي الشراكة أسلوباا يفيد الشركة أرى 

 جابياا على استراتيجيتهافها وتؤّثر إياأهدوتحقيق 
     

      لمعرفة بالشركةتؤدي الشراكة إلى زيادة ا31َ

      كة رضا العميل عن خدمات الشركةعّزز الشرات  32َ

      الفةن شركات متحتزداد قوة القرار عندما ينتج م33َ

      ملينعاتساهم الشراكة في تطوير أداء ال34َ

 حدسسادساا:َال

35َ
رة الشركة القدرة على ربط األفكار ومزجها تمتلك إدا

 جديدةواستنباط أفكاراا 
     

36َ
صناعة القرارات على الخبرات  الشركة في إدارة دمتعت

مات المتراكمة إلى جانب التحليل الدقيق للمعلو 
 المتاحة

     

37َ
مشكالت  وّقعت ّفر لدى إدارة الشركة القدرة علىتتو 

 مواجهتها اولالعمل وتح
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38َ
تسعى إدارة الشركة إلى تدريب وصقل مهارات 

 شافوالكت سالحدق تفكيرهم على العاملين وطر 
     

39َ
تتقّبل إدارة الشركة األفكار والمقترحات الجديدة 

في  سائدةفكار العارضت مع األوالمبتكرة حتى لو ت
 الشركة

     

 عسابعاا:َاإلبدا

40َ
المقترحات اإلبداعية ّني األفكار و ببت تقوم إدارة الشركة

 مالياا  المقدمة من العاملين حتى لو كانت مكلفة
     

41َ
لى مكافأة أصحاب األفكار ة الشركة عل إدار معت

 والمقترحات اإلبداعية
     

42َ
ن اآلخرين جهة مدات المو ركة النتقاتقبل إدارة الش
 بصدٍر رحب

     

43َ
 المشكالت التي لجةرة الشركة على معاإدا ملتع

 يعاني منها العاملون
     

44َ
ل كة على الستغالتحرص اإلدارة العليا في الشر 

 جهد والوقتمثل للألا
     

هَاالستراتيجي  القسمَالثالث:َالتوج 

 أوالً: التوّجه نحو العمالء

45َ
احتياجات العمالء الحالية راسة لشركة بدتقوم ا
 وتعمل على تلبيتهالية قبوالمست

     

46َ
ام واضح لتلّقي شكاوي العمالء وتعمل يوجد نظ

 الشركة على تلبيتها
     

      يانات العمالءعلى سرية بلحفاظ ابركة تهتم الش47َ

      خدمات الشركة تتناسب مع جميع فئات العمالء48َ
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49َ
مجتمع من خالل المشاركة في مع الالشركة  تتواصل

 ةجتماعية والثقافيت الطاالنشا
     

 لتوّجه نحو المنافسي ثانياً: ا

50َ
قاط الضعف عند تقوم الشركة بدراسة نقاط القوة ون

 افسةت المناكالشر 
     

51َ
تقوم الشركة بمسح دوري للخدمات التي تقّدمها 

 الشركات المنافسة
     

52َ
على الخدمات بحيث ت مّيزها عن  روضاا الشركة عتقّدم 

 المنافسة ركاتلشا
     

53َ
دمات ذات جودة عالية وبوقت أسرع قّدم الشركة خت  

 مقارنةا بالشركات المنافسة
     

      هديدات المنافسينة سريعة لتاستجاب ةلشركلدى ا54َ

 التوّجه نحو التكنولوجياثالثاا:َ

      اريةات إدام معلومى الشركة نظيتوّفر لد55َ

      خدمةتلمسهزة اللكترونية ااألجث تقوم الشركة بتحدي56َ

57َ
ت وّظف الشركة التقنيات الحديثة في تقديم خدمات 

 يعة للعمالءممّيزة وسر 
     

58َ
ملين في الشركة المهارات والخبرات ر لدى العايتوفّ 

 ةونية الحديثالكافية للتعامل مع التقنيات اإللكتر 
     

      يةخلوّفر لدى الشركة شبكة اتصالت دايت59َ

 نحو اإلبداع ّجهرابعاً: التو

60َ
على البتكار من خالل تقديم  العاملينتشّجع الشركة 

 ةيمعنو فز المادية والالحوا
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      الشركة ميزانية لتشجيع اإلبداع والبتكارت خصص 61َ

62َ
 العاملينا يقدمهية التي ار البتكار تتبّنى الشركة األفك

 من أجل تطوير العمل
     

63َ
قدرة على اإلبداع في الشركة ال ملينالعايتوّفر لدى 

 وتطوير العمل
     

64َ
دمات قديم خت ة فيلخبرات األجنبيتستفيد الشركة من ا

 ةمتميز 
     

َفيَحالَكانَلديكمَأيَشيءَتودونَإضافته:

................................................................................................
................................................................................................َ

 حترام...الشكرَواالَمعَوافر
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 (2ملحق )

 نتائج تحليالت االتساق الداخلي

 ستشرافاال: المحور األول  *

للمحور )االستشراف(الدرجة الكلية محاور اإلستبانة و  رات تباط بين كل فقرة من فقمعامل اإلر (2ملحق -1) جدول رقمال
* 

 
 االستشراف

قبليةالمستتشافالفرصيساعدنياستقراءالمستقبلفياك

للشركة

CorrelationCoefficient.399* 

Sig. (2-tailed)0.046 

لمتغيراتاتوافيمواجهةالتعقيداالستشرافيساعدني

رجيةييراتفيالبيئةالخاالتغمستقبليةومتابعةحدوثال

CorrelationCoefficient.389** 

Sig. (2-tailed)0.000 

ظلالقدرةعلىالمبادرةفيرادةوالعليااإلتمتلكاإلدارة

الجديدةتالتصورا

CorrelationCoefficient.527** 

Sig. (2-tailed)0.000 

ذاتجيةتجددالقضايااالستراتيشركةبشكلمعرالتستش

ااألثرفيمستقبله

CorrelationCoefficient.367** 

Sig. (2-tailed)0.000 

لعملفيضوءالتغيراتاءاتاكيرفيإجرُتعيدالشركةالتف

بيئةالمحيطةلهاللحاصلةفياا

CorrelationCoefficient.378** 

Sig. (2-tailed)0.000 

كةبوعي،أيماالشرياللشركةُتحّددصورةإلدارةالعلا

بلإليهفيالمستقتصبو

CorrelationCoefficient.483** 

Sig. (2-tailed)0.000 

*
 (SPSSنامج اإلحصائي رليل في البحوفقاً لمخرجات الت داد الباحثلمصدر: إعا)

 

 منطق النظمالتفكير ب: المحور الثاني *

اإلستبانة و الدرجة الكلية للمحور )التفكير بمنطق النظم( ة من فقرات  محاورإلرتباط بين كل فقرا معامل( 2ملحق -2جدول رقم )ال
* 

 
 ير بمنطق النظمالتفك

ابطومتناسقاألجزاءرةنظاممتفيصوررالمنظمةأتصوّ
CorrelationCoefficient.528** 

Sig. (2-tailed)0.000 

التمنزوايامختلفةشكتمتلكالشركةالقدرةللنظرإلىالم
CorrelationCoefficient.329** 

Sig. (2-tailed)0.001 

تمعةًإلىأسبابهامجأُحللأيمشكلةبالنظر
CorrelationCoefficient.524** 

Sig. (2-tailed)0.000 

 **CorrelationCoefficient.544يطيساعدنيعلىرؤيةاألحداثالتيتحالتفكيربالنظم
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 Sig. (2-tailed)0.000بالشركةبصورةأكثروضوحاً

تستثمرالشركةطاقاتأقسامهاللبحثعنالمعلومات

المهمةلمستقبلها

CorrelationCoefficient.357** 

Sig. (2-tailed)0.009 

 

*
 (SPSSبرنامج اإلحصائي ليل في الوفقاً لمخرجات التح لمصدر: إعداد الباحث)ا

 

 الّرؤية المستقبلية: لثالثالمحور ا* 

(ة المستقبليةور )الّرؤيالكلية للمح ةة و الدرجات  محاور اإلستبانين كل فقرة من فقرمعامل اإلرتباط ب( 2ملحق -3جدول رقم )ال
* 

 
 ستقبليةالّرؤية الم

رةقدعلىتصّورواضحلمستقبلالشركةواللدىالشركةالقدرة

تعاملمعالمجهولشياءغيرالمنظورةوالعلىرؤيةاأل

CorrelationCoefficient.418** 

Sig. (2-tailed)0.000 

بعيدعلىالمدىالوالمستمرةالشركةعلىالنمتستندرؤي
CorrelationCoefficient.444** 

Sig. (2-tailed)0.000 

ستراتيجيللعملالخدمالشركةالرؤيةكأساسللتوّجهاتست

اتالتييتماتخاذهاوموّجهاًلكافةالقرار

CorrelationCoefficient.519** 

Sig. (2-tailed)0.000 

ةهدافوأنشطتقبليةإلىأسلرؤيةالملشركةعلىتحويلاتعملا

رسالتهايقوالقياسضمنقابلةللتحق

CorrelationCoefficient.419** 

Sig. (2-tailed)0.000 

ةوالماديةالالزمةلتحقيقبتحديدالمواردالبشريتقومالشركة

رؤيتهاالمستقبلية

CorrelationCoefficient.435** 

Sig. (2-tailed)0.000 

اخاللهاتطلعاتهوليةتحددمنتأبعادشمدارةرؤيةذاتمتلكاإل

المستقبلية

CorrelationCoefficient.380** 

Sig. (2-tailed)0.000 

 

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي لمخرجات التح وفقاً  لمصدر: إعداد الباحث)ا



 الدافعية :المحور الرابع* 

جة الكلية للمحور )الدافعية(حاور اإلستبانة و الدرات  من فقرين كل فقرة ممعامل اإلرتباط ب( 2ملحق -4جدول رقم )ال
* 

 
 ةعيافالد

ةالقدرةعلىدفعوتحفيزالعاملينتمتلكالشرك
CorrelationCoefficient.376** 

Sig. (2-tailed)0.000 

وعةنتيجًةنحوافزمتتكافئالشركةالعاملينباستخدام

إلنجازاتهم

CorrelationCoefficient.322* 

Sig. (2-tailed)0.042 

تاتخاذالقرارافيةتحّثالشركةالعاملينعلىالمشارك
CorrelationCoefficient.512** 

Sig. (2-tailed)0.000 
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للشركةعلىخلقشعورالملكيةالعامةتعملاإلدارةالعليا

داخلالشركةالعاملينمنقبلللشركة

CorrelationCoefficient.346** 

Sig(.2-tailed)0.000 

مالمزيدمنديتقثيرالشركةالتنافسبينالعاملينلت

عمالبفعاليةعاليةاأل

CorrelationCoefficient.328** 

Sig. (2-tailed)0.001 

تحققعملاإلدارةالعلياللشركةعلىخلقبيئةعملت

يةاالوظيفيوالسعادةلكوادرهاالوظيفضالر
CorrelationCoefficient.298** 

Sig. (2-tailed)0.001 

 
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي وفقاً لمخرجات التح لباحثا لمصدر: إعداد)ا



 الشراكة: مسالمحور الخا* 

محاور اإلستبانة و الدرجة الكلية للمحور )الشراكة(اط بين كل فقرة من فقرات  بامل اإلرتمع( 2ملحق -5جدول رقم )ال
* 

 
 الشراكة

اتأخرىاستراتيجيةمعشركتشراكاتسعىالشركةإلقامة

مناظرةلهامحلّياًوإقليمّياً

CorrelationCoefficient.412** 

Sig. (2-tailed)0.000 

ةفيتنفيذرؤيتهاوتحقيقكفيدالشرأرىفيالشراكةأسلوباًي

هدافهاوتؤّثرإيجابياًعلىاستراتيجيتهاأ

CorrelationCoefficient.292** 

Sig. (2-tailed)0.006 

شراكةإلىزيادةالمعرفةبالشركةتؤديال
CorrelationCoefficient.487** 

Sig. (2-tailed)0.000 

كةردماتالشُتعّززالشراكةرضاالعميلعنخ
CorrelationCoefficient.394** 

Sig. (2-tailed)0.000 

منشركاتمتحالفةندماينتجعتزدادقوةالقرار
CorrelationCoefficient.493** 

Sig. (2-tailed)0.000 

املينتساهمالشراكةفيتطويرأداءالع
CorrelationCoefficient.340** 

Sig. (2-tailed)0.000 

  

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي وفقاً لمخرجات التح لمصدر: إعداد الباحث)ا
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 الحدس: لسادسلمحور اا* 

رجة الكلية للمحور )الحدس(ر اإلستبانة و الدمعامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات  محاو( 2ملحق -6جدول رقم )ال
* 

 
 سالحد

ومزجهاىربطاألفكارشركةالقدرةعللإدارةاتمتلك

واستنباطأفكاراًجديدة

CorrelationCoefficient.273** 

Sig. (2-tailed)0.006 

تعتمدإدارةالشركةفيصناعةالقراراتعلىالخبرات

لمتاحةلدقيقللمعلوماتاالمتراكمةإلىجانبالتحليلا

CorrelationCoefficient.466** 

Sig. (2-tailed)0.000 

ارةالشركةالقدرةعلىتوقّعمشكالتالعملتتوفّرلدىإد

واجهتهاوتحاولم

CorrelationCoefficient.368** 

Sig. (2-tailed)0.000 

تسعىإدارةالشركةإلىتدريبوصقلمهاراتالعاملين

لحدسواالكتشافطرقتفكيرهمعلىاو

CorrelationCoefficient.449** 

Sig. (2-tailed)0.000 

رةلإدارةالشركةاألفكاروالمقترحاتالجديدةوالمبتكتتقبّ

يالشركةةفدالسائحتىلوتعارضتمعاألفكار

CorrelationCoefficient.572** 

Sig. (2-tailed)0.000 
  
*
 (SPSSإلحصائي ليل في البرنامج اوفقاً لمخرجات التح لمصدر: إعداد الباحث)ا



 االبداع: المحور السابع* 

للمحور )االبداع(جة الكلية ت  محاور اإلستبانة و الدرافقرين كل فقرة من معامل اإلرتباط ب( 2ملحق -7جدول رقم )ال
* 

 
 اإلبداع

الشركةبتبّنياألفكاروالمقترحاتاإلبداعيةتقومإدارة

انتمكلفةمالياًكحتىلوالمقدمةمنالعاملين

CorrelationCoefficient.499** 

Sig. (2-tailed)0.000 

فكاراألمكافأةأصحابإدارةالشركةعلىتعمل

والمقترحاتاإلبداعية

CorrelationCoefficient.658** 

Sig. (2-tailed)0.000 

تقبلإدارةالشركةاالنتقاداتالموجهةمناآلخرين

رحببصدٍر

CorrelationCoefficient.658** 

Sig. (2-tailed)0.000 

يعانيجةالمشكالتالتيتعملإدارةالشركةعلىمعال

ونلاممنهاالع

CorrelationCoefficient.418** 

Sig. (2-tailed)0.000 

عليافيالشركةعلىاالستغاللاألمثلتحرصاإلدارةال

للجهدوالوقت

CorrelationCoefficient.336** 

Sig. (2-tailed)0.001 

*
 (SPSSيل في البرنامج اإلحصائي لوفقاً لمخرجات التح لمصدر: إعداد الباحث)ا
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 التابع:المتّغير قسم 

 ّجه نحو العمالءوالت: االولور المح* 

حو العمالء(اإلستبانة و الدرجة الكلية للمحور )التوّجه نمحاور   من فقراتمعامل اإلرتباط بين كل فقرة ( 2ملحق -8جدول رقم )ال
* 

 
 لعمالءالتوّجه نحو ا

تالعمالءالحاليةاكةبدراسةاحتياجتقومالشر

والمستقبليةوتعملعلىتلبيتها

CorrelationCoefficient.241* 

Sig. (2-tailed)0.015 

الشركةءوتعمليوجدنظامواضحلتلقّيشكاويالعمال

لىتلبيتهاع

CorrelationCoefficient.454** 

Sig. (2-tailed)0.000 

العمالءعلىسريةبياناتتمالشركةبالحفاظته
CorrelationCoefficient.422** 

Sig. (2-tailed)0.000 

تتناسبمعجميعفئاتالعمالءالشركةخدمات
CorrelationCoefficient.557** 

Sig. (2-tailed)0.000 

لمشاركةفيتتواصلالشركةمعالمجتمعمنخاللا

عيةوالثقافيةالنشاطاتاالجتما

CorrelationCoefficient.465** 

Sig. (2-tailed)0.000 

 
*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي جات التحوفقاً لمخر لمصدر: إعداد الباحث)ا



 التوّجه نحو المنافسي : المحور الثاني *

بانة و الدرجة الكلية للمحور )التوّجه نحو ترة من فقرات  محاور اإلسفق بين كل معامل اإلرتباط( 2ملحق -9جدول رقم )ال

المنافسين(
* 

 
 ه نحو المنافسينالتوجّ 

ونقاطالضعفعندقاطالقوةتقومالشركةبدراسةن

فسةالشركاتالمنا

CorrelationCoefficient.552** 

Sig. (2-tailed)0.000 

قّدمهاتماتالتيتقومالشركةبمسحدوريللخد

الشركاتالمنافسة

CorrelationCoefficient.381** 

Sig. (2-tailed)0.000 

زهاعنلىالخدماتبحيثُتميّمالشركةعروضاًعتقدّ

شركاتالمنافسةال

CorrelationCoefficient.442** 

Sig. (2-tailed)0.000 

 **CorrelationCoefficient.446عُتقّدمالشركةخدماتذاتجودةعاليةوبوقتأسر
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 Sig. (2-tailed)0.000بالشركاتالمنافسةمقارنةً

هديداتالمنافسيناستجابةسريعةلتلدىالشركة
CorrelationCoefficient.327** 

Sig. (2-tailed)0.001 

 

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي وفقاً لمخرجات التح لمصدر: إعداد الباحث)ا



 لوجياوالتوّجه نحو التكن: الثالث المحور* 

حو )التوّجه ن رللمحوية لمعامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات  محاور اإلستبانة و الدرجة الك( 2ملحق -10جدول رقم )لا

لوجيا(والتكن
* 

 
 التوّجه نحو التكنولوجيا

ريةمعلوماتإدااميتوفّرلدىالشركةنظ
CorrelationCoefficient0.349 

Sig. (2-tailed)0.038 

األجهزةااللكترونيةالمستخدمةتقومالشركةبتحديث
CorrelationCoefficient.556** 

Sig. (2-tailed)0.000 

تقنياتالحديثةفيتقديمخدماتفالشركةالظُّتو
ممّيزةوسريعةللعمالء

CorrelationCoefficient.341** 

Sig. (2-tailed)0.000 

اترلدىالعاملينفيالشركةالمهاراتوالخبريتوفّ
الكافيةللتعاملمعالتقنياتاإللكترونيةالحديثة

CorrelationCoefficient.360** 

Sig. (2-tailed)0.000 

يتوفّرلدىالشركةشبكةاتصاالتداخلية
CorrelationCoefficient.448** 

Sig. (2-tailed)0.000 

 

*
 (SPSSليل في البرنامج اإلحصائي وفقاً لمخرجات التح د الباحثلمصدر: إعدا)ا



 و االبداعحلتوّجه نا: المحور الرابع* 

ه نحو لكلية للمحور )التوجّ انة و الدرجة استباط بين كل فقرة من فقرات  محاور اإلامل اإلرتبمع( 2ملحق -11جدول رقم )ال

االبداع(
* 

 
 التوّجه نحو اإلبداع

علىاالبتكارمنخاللتقديماملينالعالشركةتشّجع

الحوافزالماديةوالمعنوية

CorrelationCoefficient.344** 

Sig. (2-tailed)0.000 

 **CorrelationCoefficient.328انيةلتشجيعاإلبداعواالبتكارالشركةميزُتخصص
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Sig. (2-tailed)0.001 

العاملينهاقدماريةالتييتتبّنىالشركةاألفكاراالبتك

منأجلتطويرالعمل

CorrelationCoefficient.474** 

Sig. (2-tailed)0.000 

اإلبداعلقدرةعلىفيالشركةاالعاملينتوفّرلدىي

وتطويرالعمل

CorrelationCoefficient.400** 

Sig. (2-tailed)0.000 

تقديمخدماتتستفيدالشركةمنالخبراتاألجنبيةفي

ميزةمت

CorrelationCoefficient.435** 

Sig. (2-tailed)0.000 

 

*
 (SPSSاإلحصائي  ليل في البرنامجاً لمخرجات التحقوف لباحثلمصدر: إعداد ا)ا
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