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قياس مدى تبني املدراء ألبعاد الذكاء االسرتاتيجي 
يف وزارة اإلسكان والتخطيط العمراين /سلطنة ُعمان: 

دراسة ميدانية
                   �سيف بن �سامل ال�ساملي                                                       د. جابر �سعيب االإ�سماعيل 

              طالب دكت�راه - جامعة اجلنان                                                  ع�ش� الهيئة العلمية / معهد الإدارة العامة
saifalsalmi3@gmail.com                                                                         م�شقط - �شلطنة ُعمان

                      drjaber2610@gmail.com                                                           

امل�ستخل�س: 

العمراين  تبني املدراء يف وزارة ال�شكان والتخطيط  اإىل ا�شتك�شاف مدى  الدرا�شة  يهدف 
يف �شلطنة ُعمان لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي )ال�شت�شراف، تفكري النظم، الروؤية امل�شتقبلية، 
الدافعية، ال�شراكة(. ولهذا الهدف مت ت�شميم ا�شتمارة ا�شتق�شاء ُوِزعت على )104( مدير يف 
امل�شت�يات الإدارية العليا )مدير عام، مدير دائرة، رئي�س ق�شم( يف وزارة الإ�شكان والتخطيط 
الع�ش�ائية املّي�شرة، وا�شرتدت  العينة  اختيارهم بطريقة  العمراين يف �شلطنة ُعمان، مت 
)102( ا�شتمارة وبعد فح�س ال�شتمارات وجد الباحث اأن ال�شتمارات ال�شاحلة لال�شتخدام هي 
)100( ا�شتمارة وبذلك تك�ن ن�شبة ال�شتمارات امل�شرتدة ال�شاحلة ت�شكل )%96( تقريبًا من 
اإجمايل ال�شتمارات امل�ّزعة. وقد ا�شتخدم الباحث برنامج SPSS لغر�س حتليل البيانات ومت 
Cronbach›s Alpha، وت�زيع مفردات العينة من حيث العدد والن�شبة املئ�ية،  اإيجاد معامل 

. ANOVA وبع�س الإح�شاءات ال��شفية، وكذلك حتليل التباين الحادي

وت�شري النتائج اإىل اأن هناك ممار�شة بدرجة  من مت��شطة اإىل جيدة لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي 
)ال�شت�شراف، تفكري النظم، الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، ال�شراكة( لدى املدراء العاملني يف 
وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين يف �شلطنة ُعمان، كما اأظهرت النتائج عدم وج�د اختالفات 
)ال�شت�شراف،  ال�شرتاتيجي  الذكاء  لأبعاد  ممار�شتهم  درجة  حيث  من  املدراء  بني  ج�هرية 
الدمي�غرافية  باختالف خ�شائ�شهم  ال�شراكة(   الدافعية،  الروؤية امل�شتقبلية،  النظم،  تفكري 
)اجلن�س، امل�ؤهل العلمي، امل�شت�ى ال�ظيفي، �شن�ات اخلربة). وي��شي الباحثان الإدارة العليا 
يف  متخ�ش�شة  تنظيمية  وحدة  با�شتحداث  واأبعاده  ال�شرتاتيجي  بالذكاء  الهتمام  ت�يل  اأن 
الذكاء ال�شرتاتيجي،، والعمل على ن�شر ثقافة الذكاء ال�شرتاتيجي والتدريب التخ�ش�شي يف 
ال�زارة والتعريف بف�ائده يف جمالت بناء ال�شراكات والتحالفات بني ال�زارة وبيئتها اخلارجية 

من جهة وبيئتها الداخلية من خالل تعزيز الدافعية والتحفيز للعاملني فيها.

الكلمات املفتاّحية:
الذكاء، ال�شرتاتيجية، الذكاء ال�شرتاتيجي.
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Abstract :

The research aims to explore the extent to which managers in the Ministry of Housing and 
Urban Planning in the Sultanate of Oman adopt the dimensions of strategic intelligence )fore-
sight, systems thinking, future vision, motivation, and partnership(.  For this purpose, a ques-
tionnaire was designed and distributed to )104( managers at the higher administrative levels 
)director general, department director, department head( in the Ministry of Housing and Ur-
ban Planning in Sultanate of Oman. They were chosen by the easy-to-use random sample 
method. The researcher stated that the valid questionnaires for use are 100 forms, and thus 
the percentage of valid re-invented forms constitutes approximately 96% of the total distrib-
uted forms. The researcher used the SPSS program to analyse the data and found Cronbach›s 
Alpha•coefficient,•the•distribution•of•the•sample,•frequencies,•percentages,•and•descriptive•
statistics, as well as the Analysis of variance ANOVA.

The study found that there is )a moderate to good( practice of strategic intelligence dimen-
sions )foresight, systems thinking, future vision, motivation, and partnership( among manag-
ers whom working in Ministry of Housing and Urban Planning in Sultanate of Oman. The 
results•also•showed•that•there•are•no•significant•differences•between•managers•in•the•degree•
of practicing the dimensions of strategic intelligence )foresight, systems thinking, future vi-
sion, motivation, and partnership( according to demographic characteristics )gender, aca-
demic•qualification,•career•level•and•years•of•experience).

The researchers recommends senior management should pay attention to strategic intelli-
gence and its techniques because of its importance in making decisions and analysing chang-
ing environment factors that were emphasized by the respondents, Spreading culture of stra-
tegic•intelligence•throughout•and•defining•its•benefits•in•building•partnerships•and•alliances•
between the ministry and its external - internal environment by enhancing the motivation.

Keywords:

intelligence, strategy, strategic intelligence.

Measuring the Adoption of Strategic Intelligence in 
Ministry of Housing and Urban Planning - Sultanate of Oman
              Saif bin Salem Al Salmi                                       Dr. Jaber Shoaib Ismail
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املقدمة:

ممار�شات  تطبيق  اإىل  الرابعة  ال�شناعية  والث�رة  الع�ملة  ع�شر  يف  املنظمات  ت�شعى 
الذكاء  ممار�شات  اأهمها  من  التكّيف  على  املنظمات  قدرة  لزيادة  جديدة  وا�شرتاتيجيات 
ال�شرورية يف �شكل  لإنتاج املعل�مات  والتي تثل عملية منهجية وم�شتمرة  ال�شرتاتيجي، 
وحماور  مبرتكزات  ال�شرتاتيجية  وتزويد  الط�يل  املدى  على  القرارات  �شنع  لت�شهيل  عملي 
ال�شتباقية  الأدوات  اأحد  لعتباره  اإ�شافًة  املقبلة،  املرحلة  خالل  ق�ش�ى  اأول�ية  تثل  عمل 
لل��ش�ل اىل املراكز املتقدمة يف البيئة املتغرية التي تزداد فيها حدة التعقيد ي�مًا بعد 
ي�م، فالظروف التي رافقت التن�ع والتقييد يف البيئتني الداخلية واخلارجية ا�شتلزمت قادة 
اإداريني يتمتع�ن بالذكاء و القدرات واملهارات غري التقليدية التي  تعتمد على اخلربة والروؤى 

امل�شتقبلية.  

ومن هنا كان لبّد من الرتكيز على القيام بعمليات ا�شت�شراف امل�شتقبل لتحديد الت�جهات 
بحيث  البديلة،  ال�شيناري�هات  وت�ليد  امل�شتقبل  اكت�شاف  وحماولة  القادمة  ال�شرتاتيجية 
اأكرث عمقًا  لنظام ومناذج دولية  النظمي احلاكم وفقًا  التفكري  يك�ن قائم على عملية 
م�شتقبلية  روؤية  لإنتاج  بها،  والتاأثر  والتاأثري  لها  والتح�ط  وفهمها  الأحداث  ربط  وحماولة 
املنتجات  بتقدمي  لل��ش�ل  والأن�شطة  الأهداف  بداخلها  تتفاعل  ومتكاملة  �شاملة 
نح�  الدافعية  وت�ليد  ال�شل�ك  ت�جيه  خالل  من  ذلك  كل  وفاعلية،  بكفاءة  واخلدمات 
الأهداف املخططة من خالل الدافعية واحل�افز واإ�شراك الأفراد والأطراف الأخرى بتحالفات 

ا�شرتاتيجية لبناء �شبكة من العالقات الفاعلة.

م�سكلة الدرا�سة وت�ساوؤالتها:

اأو  املنظمة  جناح  يف  ت�شاهم  التي  الإدارية  املنهجيات  اأحد  ال�شرتاتيجي  الذكاء  يعترب 
ف�شلها يف ظل ت�شابك وتداخل املتغريات البيئية اخلارجية منها والداخلية، ولهذا ال�شبب 
الذكاء  ا�شتك�شاف  اإىل  الدرا�شة  هذه  وت�شعى  مبمار�شاته،  كبرياً  اإهتماما  املنظمات  ت�يل 
والتخطيط  الإ�شكان  وزارة  يف  ال�شرتاتيجية  القرارات  لدعم  ك��شيلة  واأبعاده  ال�شرتاتيجي 
الت�شاوؤلت  خالل  من  الدرا�شة  م�شكلة  �شياغة  ميكن  وبالتايل  ُعمان.  �شلطنة  يف  العمراين 

التالية:

• ما ه� م�شت�ى تبني املدراء يف وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين يف �شلطنة ُعمان 	
لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي )ال�شت�شراف، تفكري النظم، الروؤية، الدافعية، ال�شراكة( ؟

• احلك�مية 	 املنظمات  يف  واأبعاده  ال�شرتاتيجي  للذكاء  عملية  تطبيقات  هناك  هل 
م��ش�ع الدرا�شة؟
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• ال�شرتاتيجي 	 الذكاء  لأبعاد  املدراء  ممار�شة  درجة  يف  ج�هرية  اختالفات  هناك  هل 
وزارة  يف  ال�شراكة(  الدافعية،  امل�شتقبلية،  الروؤية  النظم،  تفكري  )ال�شت�شراف، 
الإ�شكان والتخطيط العمراين  يف �شلطنة ُعمان عينة الدرا�شة باختالف خ�شائ�شهم 

الدمي�غرافية )اجلن�س، امل�ؤهل، امل�شت�ى ال�ظيفي، �شن�ات اخلربة).

اأهمية الدرا�سة:

ال�شرتاتيجي  بالذكاء  يتمثل  والذي  يتناوله  الذي  امل��ش�ع  اأهمية  من  الدرا�شة  اأهمية  تاأتي 
بك�نه اأداة مهمة لالإدارة العليا تّكنها من القيام باأعمالها و�شياغة ا�شرتاتيجياتها الطارئة 
القرارات  اتخاذ  يف  املديرين  وم�شاعدة  التعقيد،  و�شديدة  ومت�شارعة  متغرية  بيئة  يف 
ال�شرتاتيجية من خالل تزويدهم باملعل�مات الدقيقة التي ت�شتند اإليها قراراتهم، وي�ؤ�ش�س 
النظم،  )ال�شت�شراف، تفكري  ال�شرتاتيجي  للذكاء  الأ�شا�شية  الدرا�شة لفهم املك�نات  هذا 
تبنيها بني خمتلف �شرائح املديرين  ال�شراكة( وقيا�س درجة  الدافعية،  الروؤية امل�شتقبلية، 

داخل وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين.

اأهداف الدرا�سة:

ت�شعى الدرا�شة اإىل حتقيق جملة من الأهداف العملية والعلمية متمثلة مبا يلي:

• ت��شيح مفه�م الذكاء ال�شرتاتيجي عرب تقدمي تاأ�شيل نظري وعملي ملختلف ج�انبه واأبعاده.	

• والتخطيط 	 الإ�شكان  وزارة  يف  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  ت�افر  مدى  على  التعرف 
العمراين يف �شلطنة ُعمان حمل الدرا�شة.

• حتليل وقيا�س مدى  تبني املدراء لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي )ال�شت�شراف، تفكري النظم، 	
الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، ال�شراكة(.

• اختبار مدى وج�د فروق بني املبح�ثني من املديرين )مدراء عام�ن، مدراء دوائر، روؤ�شاء 	
الدرا�شة  عينة  ُعمان  �شلطنة  يف  العمراين  والتخطيط  الإ�شكان  وزارة  يف  اأق�شام( 
الروؤية  النظم،  تفكري  ال�شرتاتيجي)ال�شت�شراف،  الذكاء  لأبعاد  ممار�شتهم  حيث  من 
امل�شتقبلية، الدافعية، ال�شراكة( باختالف خ�شائ�شهم الدمي�غرافية )اجلن�س، امل�ؤهل 

العلمي، امل�شت�ى ال�ظيفي، �شن�ات اخلربة(.

• الإ�شكان والتخطيط 	 الإدارية يف وزارة  تقدمي جمم�عة من املقرتحات والت��شيات للقيادات 
منهج  اتباع  تعيق  م�شكالت  من  عليه  ال�ق�ف  ميكن  ما  ملعاجلة  الدرا�شة  حمل  العمراين 

الذكاء ال�شرتاتيجي.
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منوذج الدرا�سة وفر�سياتها:

1- منوذج الدرا�سة
ال�سكل رقم )1(

امل�شدر : من اإعداد الباحث

2- فر�سيات الدرا�سة

درجة  يف  املديرين  بني  اختالف  ي�جد  »ل  مفادها:  رئي�شية  فر�شية  من  الدرا�شة  ينطلق 
امل�شتقبلية،  الروؤية  النظم،  تفكري  ال�شرتاتيجي)ال�شت�شراف،  الذكاء  لأبعاد  ممار�شتهم 
الدافعية، ال�شراكة( يف وزارة ال�شكان والتخطيط العمراين  يف �شلطنة ُعمان عينة الدرا�شة 
باختالف خ�شائ�شهم الدمي�غرافية )اجلن�س، امل�ؤهل العلمي، امل�شت�ى ال�ظيفي، �شن�ات 

اخلربة( ».وقد مت تق�شيمها اىل ما يلي:

تفكري 	.  )ال�شت�شراف،  ال�شرتاتيجي  الذكاء  لأبعاد  املديرين  ممار�شة  درجة  تختلف  ل 
النظم، الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، ال�شراكة( يف وزارة الإ�شكان يف �شلطنة ُعمان 

عينة الدرا�شة باختالف خ�شائ�شهم الدمي�غرافية )اجلن�س(.
تفكري 	.  )ال�شت�شراف،  ال�شرتاتيجي  الذكاء  لأبعاد  املديرين  ممار�شة  درجة  تختلف  ل 

النظم، الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، ال�شراكة( يف وزارة الإ�شكان يف �شلطنة ُعمان 
عينة الدرا�شة باختالف خ�شائ�شهم الدمي�غرافية )امل�ؤهل العلمي(.

تفكري 	.  )ال�شت�شراف،  ال�شرتاتيجي  الذكاء  لأبعاد  املديرين  ممار�شة  درجة  تختلف  ل 
النظم، الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، ال�شراكة( يف وزارة الإ�شكان يف �شلطنة ُعمان 

عينة الدرا�شة باختالف خ�شائ�شهم الدمي�غرافية )امل�شت�ى ال�ظيفي(.
تفكري 	.  )ال�شت�شراف،  ال�شرتاتيجي  الذكاء  لأبعاد  املديرين  ممار�شة  درجة  تختلف  ل 

النظم، الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، ال�شراكة( يف وزارة الإ�شكان يف �شلطنة ُعمان 
عينة الدرا�شة باختالف خ�شائ�شهم الدمي�غرافية )�شن�ات اخلربة(.
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جمتمع وعينة الدرا�سة:

يتك�ن جمتمع الدرا�شة من املديرين يف وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين ب�شلطنة ُعمان، 
باختالف جن�شهم وم�ؤهلهم وم�شت�اهم ال�ظيفي و�شن�ات خربتهم. اأما عينة الدرا�شة 
فتمثلت ب)104( مدير يف امل�شت�يات العليا وال��شطى )مدير عام، مدير دائرة، رئي�س ق�شم( 
فح�س  وبعد  ا�شتمارة   )102( وا�شرتدت  املّي�شرة،  الع�ش�ائية  العينة  بطريقة  اختيارهم  مت 
ال�شتمارات وجد الباحث اأن ال�شتمارات ال�شاحلة لال�شتخدام هي )100( ا�شتمارة وبذلك تك�ن 

ن�شبة ال�شتمارات امل�شرتدة ال�شاحلة ت�شكل  )%96( تقريبًا من اإجمايل ال�شتمارات امل�زعة.

منهجية الدرا�سة وم�سادر جمع البيانات واالأداة امل�ستخدمة:

على  بالعتماد  التحليلي  ال��شفي  املنهج  على  الدرا�شة  هذه  تعتمد  الدرا�سة:  منهجية 
الأدبيات والدرا�شات ال�شابقة لتاأ�شيل اجلانب املعريف، واإجراء درا�شة ميدانية يف وزارة ال�شكان 
اجلانب  لتاأ�شيل  ال�شتق�شاء  قائمة  على  اعتمدت  ُعمان  �شلطنة  يف  العمراين  والتخطيط 

التطبيقي، ويق�م هذا املنهج على اجلمـع بـني الدرا�شـة املكتبية وامليدانية كما يلي:

الدرا�سة املكتبية: ت�شعى الدرا�شة اإىل جمع املادة العلمية املتعلقة مب��ش�ع الدرا�شة 
والدوريات  العلمية،  والر�شائل  والأجنبية،  العربية  واملراجع  الكتب  على  الطالع  خالل  من 
والن�شرات واملقالت وامل�ؤترات والتقارير ف�شاًل عن �شبكة املعل�مات اللكرتونية )النرتنت 

) املتعلقة مبفه�م الذكاء ال�شرتاتيجي.

جمع  خالل  من  الدرا�شة  فر�شيات  اختبار  اإىل  الدرا�شة  هذه  ت�شعى  امليدانية:  الدرا�سة 
العمراين  والتخطيط  ال�شكان  وزارة  يف  املديرين  اإىل  م�جه  ا�شتبيان  ب�ا�شطة  البيانات 

ب�شلطنة ُعمان عينة الدرا�شة ومن ثم تفريغها وحتليلها وتف�شريها.

م�سادر جمع البيانات: 

امل�سادر االأولية: مت احل�ش�ل على امل�شادر الأولية للبيانات وذلك بال�شتفادة من املراجع 
العربية والأجنبية ذات ال�شلة مب��ش�ع الذكاء ال�شرتاتيجي.

امل�سادر الثانوية: مت احل�ش�ل على البيانات املتعّلقة باأعداد وت�زع املديرين من �شجالت ال�زارة.

3- اأداة الدرا�سة: 

ا�شتخدم الباحث اأ�شل�ب ال�شتبانة ل�شتق�شاء اآراء اأفراد العينة، وتك�نت هذه ال�شتبانة من اأبعاد الذكاء 
ال�شرتاتيجي بال�شتناد اإىل مقيا�س )Michael Maccoby، 2001( والذي يتك�ن من 25 عبارة  تتعلق بخم�شة 
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ال�شراكة  الدافعية،  امل�شتقبلية،  الروؤية  النظم،  تفكري  ال�شت�شراف،  ھي  ال�شرتاتيجي  للذكاء  اأبعاد 
بالإ�شافة للمتغريات ال�شابطة: اجلن�س، امل�ؤهل العلمي، امل�شت�ى ال�ظيفي، عدد �شن�ات اخلربة.

حدود الدرا�سة:

من  مزيج  اإىل  بال�شتناد  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  على  العتماد  مت  امل��ش�عي:  احلد 
ال�اردة  الأبعاد  على  املقرتح  �شمل  بحيث  الباحثني،  روؤية  وا�شتخال�س  ال�شابقة  الدرا�شات 
الذكاء  اأبعاد  تتمثل  متن�عة،  اأبحاث  يف  وامل�شتخدمة  الدولية  الدرا�شات  من  العديد  يف 

ال�شرتاتيجي ب: )ال�شت�شراف، التفكري النظمي، الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، ال�شراكة(

– مدير م�شاعد   – –مدير دائرة  )رئي�س ق�شم  الدرا�شة على املدراء  احلد املكاين: اقت�شرت 
مدير عام( من وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين ب�شلطنة ُعمان.

احلد الزماين: يتم درا�شة العينة خالل الن�شف الأخري من 2020 ب�شبب الت�جهات احلالية باإعادة 
هيكلة اجلهاز الإداري للدولة والرتكيز على كيفية حتقيق روؤية �شلطنة ُعمان يف 2040.

الدرا�سات ال�سابقة:

1 . The Effect of Strategic Intelligence « بعنوان ).Khaled Abuktaish. et al ، 2020 ( درا�سة
on Competitive Advantage in Jordanian Extractive and Mining Companies«: هدفت 
ال�شركات  يف  التناف�شية  امليزة  على  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأثر  من  التحقق  اإىل  الدرا�شة 
اأهداف الدرا�شة مت ا�شتخدام املنهج ال��شفي  الأردنية. ولتحقيق  ال�شتخراجية والتعدين 
لقيا�س  ال�شركات.  هذه  يف  مدير   )231( من  مك�نة  عينة  على  الدرا�شة  اأجريت  التحليلي. 
الذكاء ال�شرتاتيجي با�شتخدام مقيا�س من خم�شة اأبعاد: ال�شت�شراف، التفكري املنظ�مي، 
الأبعاد:  رباعي  م�شت�يات  ا�شتخدم  التناف�شية  امليزة  ولقيا�س  وال�شراكة.  الدافعية،  الروؤية، 
اجل�دة والتكلفة واملرونة والت�شليم. وت��شلت الدرا�شة اىل اأن هناك م�شت�يات مت��شطة 
التناف�شية  امليزة  اأبعاد  م�شت�يات  جميع  كانت  بينما  ال�شرتاتيجي،  الذكاء  اأبعاد  جلميع 
اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي با�شتثناء التفكري  اأن هناك تاأثرياً معن�يًا جلميع  عالية. كما وجد 
املنظ�مي، واأن هناك تاأثرياً معن�يًا للذكاء ال�شرتاتيجي على جميع اأبعاد امليزة التناف�شية.

2 . Impact of Strategic Management Practices on « بعنوان )Khalidiya M. et al. 2019( درا�سة
Organizational Entrepreneurship: Mediating Effect of Strategic Intelligence«: وهدفت 
هذه الدرا�شة اىل التعرف على التاأثري ال��شيط للذكاء ال�شرتاتيجي يف العالقة بني ممار�شات 
الإدارة ال�شرتاتيجية وريادة الأعمال. مت جمع البيانات من اأ�شاتذة اجلامعة با�شتخدام ال�شتبيان 
جلمع البيانات. وت��شلت الدرا�شة اإىل اأن العالقة بني املتغريات كانت عالقة اإيجابية ذات دللة 

بينما ي�ؤدي الذكاء ال�شرتاتيجي اإىل ممار�شات اإدارية اأكرث فاعلية لتحقيق ريادة الأعمال.
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درا�سة )اأبو ا�سبع، علي، 2018( بعنوان »دور الذكاء اال�سرتاتيجي يف اتخاذ القرارات . 3
الناجحة باملوؤ�س�سات الرتبوية«: هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعـرف علـى دور الـذكاء 
ا�شتخدم  وقد  الرتب�ية،  امل�ؤ�ش�شات  يف  الناجحـة  القـرارات  اتخـاذ  فـي  ال�شـرتاتيجي 
الباحـث املـنهج ال��شـفي، وت��شلت الدرا�شة اإىل اأن  للذكاء ال�شرتاتيجي دور كبيـر فـي 
اتخـاذ القـرارات الناجحـة، وهنـاك عالقـة تـربط بـني اأبعـاد الـذكاء ال�شـرتاتيجي بعملية 

اتخاذ القرارات الناجحة وما له من اأهمية فـي م�شـاعدة القـادة اأو متخذي القرار.

اأداء . 4 تطوير  يف  اال�سرتاتيجي  الذكاء  »دور  بعنوان   )2018 �سامرـ  )قا�سم،  درا�سة 
الذكاء  عنا�شر  تطبيق  واقع  حتليل  اإىل  الدرا�شة  هذه  وهدفت  التاأمني«:  �سركات 
تربط  التي  العالقة  وّق�ة  طبيعة  ودرا�شة  اخلا�شة،  التاأمني  �شركات  يف  ال�شرتاتيجي 
يف  ال�شرتاتيجي  الذكاء  ت�افر  اإىل  الدرا�شة  وت��شلت  والأداء،  ال�شرتاتيجي  الذكاء  بني 
الذكاء  بني  م�جبة  طردية  عالقة  ت�جد  كما  مت��شط،  بتقييم  املدرو�شة  ال�شركات 
ال�شرتاتيجي والأداء، وي�جد عالقة ذات دللة اح�شائية لعنا�شر الذكاء ال�شرتاتيجي يف 

الأداء يف ال�شركات حمل الدرا�شة با�شتثناء عن�شري الروؤية امل�شتقبلية والدافعية.

درا�سة )�سقور، جمد، 2017( بعنوان »قيا�س اأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي لدى مديري . 5
هذه  وهدفت  التناف�سية«:  القدرات  يف  واأثرها  املتو�سطة  اخلا�سة  ال�سركات 
النظم،  مبنطق  والتفكري  )ال�شت�شراف،  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  قيا�س  اإىل  الدرا�شة 
اخلا�شة  ال�شركات  مديري  من  عينة  لدى  وال�شراكة(  والدافعية،  امل�شتقبلية،  والروؤية 
الذكاء  اأبعاد  اأن  اإىل  الدرا�شة  وت��شلت  التناف�شية،  القدرات  يف  واأثرها  املت��شطة 
وج�د  مع  املدرو�شة،  املنظمات  يف  املديرين  لدى  عالية  بن�شب  تت�افر  ال�شرتاتيجي 
اأثر اإيجابي ذي دللة معن�ية لأبعاد الذكاء على القدرات التناف�شية. وتّبني اأن الدافعية 

والروؤية امل�شتقبلية كان لها الأثر الأكرب من بني اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي اخلم�شة. 

درا�سة )عثمان، مزمل، 2017(  بعنوان » اختبار اأثر عنا�سر الذكاء اال�سرتاتيجي على . 6
ال�شرتاتيجي  الذكاء  عنا�شر  اأثر  لختبار  الدرا�شة  هذه  وهدف  القرارات«:  اتخاذ  فاعلية 
 – الدمام   – والن�شر  لل�شحافة  ال�شرق  م�ؤ�ش�شة  يف   – القرارات  اتخاذ  فاعلية  على 
اململكة العربية ال�شع�دية، وال�ق�ف على مدى الأهمية التي ت�ليها هذه امل�ؤ�ش�شة 
ال�شرتاتيجية،  الروؤية  )ال�شت�شراف،  ال�شرتاتيجي وعنا�شره من حيث  الذكاء  ل�شرتاتيجية 
حتفيز العاملني، التحالفات ال�شرتاتيجية، التفكري النظامي( واأثر ذلك على فاعلية اتخاذ 
القرارات. وت��شلت الدرا�شة اإىل وج�د عالقة ارتباط ذو دللة اإح�شائية بني عنا�شر الذكاء 

ال�شرتاتيجي )املتغريات امل�شتقلة( وفاعلية اتخاذ القرار )املتغري التابع( .

7 . Aspects of Strategic Intelligence and its“« بعنوان )Hasan Ali Al-Zu›bi، 2016 ( درا�سة
Role in Achieving Organizational Agility: An Empirical Investigation”: وهدفت هذه 
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ال�سراكة،  )الروؤية، اال�ست�سراف،  الذكاء اال�سرتاتيجي  اأبعاد  التعرف على  اإىل  الدرا�سة 
واال�ستخراج  التعدين  قطاع  يف  التنظيمية  املرونة  حتقيق  يف  واالإبداع(  احلد�س، 
الأولية من جمتمع  البيانات  )ا�شتبانة( لأغرا�س جمع  اأداة درا�سة  االأردن. ومت تطوير  يف 
 337 اختيار  ومت    8377 العاملني  عدد  اجمايل  وبلغ  �شركة،   )15( من  يتك�ن  الذي  الدرا�شة 
كعينة تثيلية ع�ش�ائية ب�شيطة للم�ظفني. وت��شلت الدرا�شة اإىل اأن جميع اأبعاد الذكاء 
ال�شرتاتيجي اأثرت يف حتقيق الر�شاقة التنظيمية، ولكن كان التاأثري اأكرث على الإبداع البعدي.

درا�سة )اأبو الغنم، خالد، 2016( بعنوان »اأثر الذكاء اال�سرتاتيجي يف فاعلية �سنع . 8
القرارات يف �سركات التاأمني ال�سعودية العاملة مبدينة جدة-  درا�سة ميدانية«: 
القرارات  �شنع  فاعلية  يف  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأثر  حتليل  اإىل  الدرا�شة  هذه  وهدفت 
اأثر  اإىل وج�د  الدرا�شة  العاملة مبدينة جدة، وت��شلت  ال�شع�دية  التاأمني  يف �شركات 
النظمي،  التفكري  الروؤية،  )ال�شت�شراف،  باأبعاده  ال�شرتاتيجي  للذكاء  اإح�شائية  دللة  ذي 
ال�شراكة، احلد�س( يف فاعلية �شنع القرارات باأبعاده )فاعلية حتديد امل�شكلة، وفاعلية 

تط�ير البدائل، وفاعلية اختيار البديل املنا�شب، وفاعلية التنفيذ واملتابعة(.

مراجعة اأدبيات الدرا�سة:

1 . :Strategic Intelligence مفهوم الذكاء اال�سرتاتيجي

يعترب م��ش�ع الذكاء الب�شري من امل�ا�شيع املثرية للجدل، فمنذ اأوائل القرن الع�شرين عمل 
اأ�شبح  الذكاء  اختبارات  اأن �شاعت  وبعد  لقيا�شه،  الذكاء  اختبارات  النف�س على تط�ير  علماء 
ا�شتخدام الخت�شار )IQ Intelligence Quotient:( اأو ما ي�شمى حا�شل الذكاء مرادفًا للذكاء يف 
القرن الع�شرين، وقد عّزز العتقاد باأن معدل الذكاء املرتفع يعني تلقائيا ًالذكاء العايل، لذا 
يرى )Ronthy, 2014:52( اأن اختبارات الذكاء التي ظهرت يف �شتينيات القرن املا�شي مل تكن 
»منا�شبة للغر�س« لأنها تهدف اإىل ت�شخي�س ال�شطرابات النف�شية ومل يكن الغر�س منها اأن 
تك�ن م�ؤ�شراً على الذكاء، ويرى اأنه منذ ذلك احلني �شهد الذكاء والذكاء العقلي خ�ش��شًا 
حتليل  على  والقدرة  النقدي  التفكري  على  الفرد  قدرة  يقي�س  باعتباره  هائاًل  درا�شةيًا  تط�راً 
ال�شرتاتيجي  الذكاء   )Mechael M., 2011: 14( عرف  وقد  ملم��شة.  م�شكلة  حل  اأو  م�قف 
باأنه اإعداد قيادات العمل ب�شكل ي�شهم يف فهم جمال العمل بغية حتقيق نتائج مميزة، 
بينما و�شف )Kuhlmann et al., 1999: 12( الذكاء ال�شرتاتيجي على اأنه �شياغة خريطة الطريق 
اأداة  اأكرب، وه�  ال�شحيحة ب�عي  القرارات  اتخاذ  القرار ب�شكل ي�شهم يف  التي ت�جه �شناع 
ت�فر معل�مات �شاملة عن البيئة اخلارجية والداخلية يف ال�قت املنا�شب تدعم التخطيط 
ال�شرتاتيجي  الذكاء  باأن   )Khalidiya M, 2019:21  ( يرى  بينما  ال�شرتاتيجية.   القرارات  واتخاذ 
عبارة عن جمم�عة من الإجراءات والأن�شطة امل�شتخدمة للعث�ر على املعل�مات وحتليلها 
املتعلقة  الق�شايا  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  تركز  وهي  حمدد،  هدف  لتحقيق  وتقييمها 
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بالتخطيط ال�شرتاتيجي لالأعمال.  ويتفق الباحثان ومما جاء به )عثمان، 2017: 167( يف تعريف 
معل�مات  عن  الدرا�شة  ت�شتهدف  التي  العمليات  من  جمم�عة  باأنه  ال�شرتاتيجي  الذكاء 
ال�قت  ويف  املنا�شب  ال�شخ�س  متناول  يف  لتك�ن  وحمايتها  ن�شرها  ثم  ومعاجلتها 

املنا�شب لتمكنه من اتخاذ القرار ال�شائب. 

2- العالقة بني الذكاء اال�سرتاتيجي واملفاهيم االخرى: 

يختلف الذكاء ال�شرتاتيجي عن ذكاء العمال يف اأن ذكاء الأعمال ه� حت�يل البيانات اخلام لت�فري 
 .)Horakova & Skalska, 2013: 50-61( معل�مات مفيدة وذات مغزى لت�فري دعم قرارات الأعمال

General Organizational Intelli- العام التنظيمي  الذكاء  عن  يختلف  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأن   مما 
gence حيث اأن الخري ووفقًا ل )Björn, 2005: 5( يركز على ا�شتخدام املعل�مات يف تعزيز الإجراءات 
الذي ي�شاعد على  الفريد  اأن املعل�مات هي امل�رد  والبتكار يف جميع ج�انب املنظمة، حيث 
تعبئة الأ�ش�ل الأخرى من اأجل تعزيز اأداء املنظمة، واملناف�شة الي�م ح�ل املعل�مات وا�شتخدامها 
لالكت�شاف والتعلم، وبالتايل لبد من النظر لالأفراد يف املنظمة اأكرث مما هم مقدمي معل�مات 
املعل�مات بل �شانع� للقيمة، وركز )Björn, 2005: 5( على اأبعاد الذكاء التنظيمي املتمثلة بالنتباه 

والهتمام، والدافعية، وتقدمي املعل�مات، والدعم التنظيمي، واجلدارة.

 Gerhard F., Maurice( من  كل  اعتمده  الذي  التنظيمي  الذكاء  من�ذج  مع  الباحثان  ويتفق 
 ،)Albrecht, 2003( اقرتحه  ما  على  ا�شا�شي  ب�شكل  يرتكز  والذي   )Y., Daniel D., 2013: 6
نظراً ل�شم�لية املقيا�س، وه� مقيا�س مك�ن من �شبعة اأبعاد رئي�شية والتي مت اعتمادها 
التغيري،  يف  الرغبة  امل�شري،  تقا�شم  ال�شرتاتيجية،  الروؤية  وهي  التنظيمي  للذكاء  كاأ�شا�س 
املعرفة،  ن�شر  اجلماعي(،  )العمل  والتطابق  املحاذاة  التعاقد(،  من  اأكرث  )العطاء  القلب 

�شغط الأداء )الذي ميتلكه اجلميع مع ال�شرورات الت�شغيلية للنجاح امل�شرتك(.

عن  بدوره  يختلف  والذي  ال�شرتاتيجي  التفكري  عن  يختلف  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأن  كما 
الن�احي،  من  كثري  يف  اأي�شًا  ال�شرتاتيجي  الذكاء  عن  ويختلف  ال�شرتاتيجي  التخطيط 
الأكرب  ال�ش�رة  وفهم  روؤية  يعني  ال�شرتاتيجي  التفكري   )Ratiba. 2015: 72 – 78( فح�شب 
اإىل هدفها ومبتغاها، ويعني  اأن تذهب، وكيف �شت�شل  اأين يجب  واإىل  ملاهية املنظمة 
ت�قع الفر�س والتحديات وا�شتخدام تلك املعرفة لت�جيه املنظمة، ويحتاج القائد الفعال 
تاأخذ  الأكرب، فه� كفاءة  ال�ش�رة  لروؤية  املناق�شات  وتعزيز  ا�شرتاتيجي  ب�شكل  التفكري  اإىل 
يف العتبار التاأثريات اخلارجية على املنظمة. يف حني يرى )Jessica 2017: 10( اأن التخطيط 
الأهداف  البيئة املتغرية، وحتديد  بتقييم  ال�شرتاتيجي عملية تق�م من خاللها املنظمة 
والأول�يات، وحتديد اأهداف قابلة للقيا�س، وعادًة تغطي اخلطة ال�شرتاتيجية فرتة من ثالث 
الذكاء  مفاهيم  ح�ل  الدرا�شة  اأدبيات  مراجعة  خالل  الباحثان  ووجد  �شن�ات.  خم�س  اإىل 
قدمه  ما  مع  ويتفقان  الذكاء،  واملعرفة  واملعل�مات  البيانات  مفاهيم  بني  كبرياً  تفاعاًل 
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هذه  وتنقية  فرز  وبعد  املعريف،  لالرتقاء  الهرمي  التفاعل  عملية  يف   )Karen, 2017: 7(
الدبيات وجد الباحثان اىل ان اأف�شل ت�شنيف ميكن الرتكاز عليه يف هذا الطار ه� ما قدمه 
)Anthony Liew, 2013( واملتمثل بعملية الرتقاء املعريفDIKIW، وهذا النم�ذج ي�شتند على 

التفاعل والرتقاء املعريف من البيانات، املعل�مات، املعرفة، الذكاء، احلكمة. 

وي��شح ال�شكل التايل اأن معاجلة البيانات وو�شعها يف ن�س �شت�شكل املعل�مات التي اإذا 
ما و�شعت يف معنى ل�شرحها وتف�شريها ت�شبح معرفة، م�شكلًة احلقائق يف ذهن الفرد، 
عقله  با�شتخدام  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  التنب�ؤ  باأ�شاليب  مبعاجلتها  الفرد  يق�م  وعندما 
للمفا�شلة بني البدائل والختيار ت�شبح ذكاًء، ومتى ما كان هذا ال�شل�ك متالزمًا مع القيم، 

ي�شبح هذا ال�شل�ك م�شتنداً اإىل احلكمة.

DIKIW ال�سكل رقم )2( لالرتقاء املعريف  وفق منوذج

wisdom احلكمة
Intelligenceالذكاء

Knowledge املعرفة
Information املعل�مات

Data البيانات اخلام
                   

امل�شدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على درا�شة :

 Anthony Liew. )2013(. “DIKIW: Data, Information, Knowledge, Intelligence, Wisdom and
.their Interrelationships”. Business Management Dynamics Vol.2, No.10, Apr 2013, pp.49-62

البيانات Data:  عرف Davenport & Prusak البيانات على اأنها حقائق م��ش�عية منف�شلة أ. 
ح�ل اأحداث، ولي�س لها معنى وهي غري م�شتقرة على �شكل اأرقام اأو رم�ز.

مبا 	.  بينها  فيما  العالقات  واأُوجدت  ُجمعت  التي  البيانات  هي   :Information املعل�مات 
اتخاذ  ي�شاعد على  ب�شكل  ُف�شرت وع�جلت  بيانات  القيمة واملعنى، وهي  لها  اأ�شاف 

القرارات. 

واإح�شا�س، ج.  Knowledge: هي معل�مات ملّخ�شة ومنّظمة، وخربات ومهارات  املعرفة 
وهي عبارة عن ذلك املزيج من اخلربات والتجارب التي تفيد يف التقييم والعمل ونقل 

التجارب لالآخرين.
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الذكاء Intelligence: يتطلب الذكاء وفقُا ل )Anthony Liew, 2013: 49( القدرة على الإح�شا�س د. 
بالبيئة واتخاذ القرارات، والتحكم يف العمل، وتت�شمن امل�شت�يات الأعلى من الذكاء القدرة 
على التعرف على الأ�شياء والأحداث، وتقدمي املعرفة يف من�ذج والتفكري بخطة امل�شتقبل. 
وي�فر الذكاء القدرة على الإدراك والفهم والختيار بحكمة والعمل بنجاح يف ظل جمم�عة 

متن�عة من الظروف من اأجل البقاء والزدهار يف بيئة معقدة وغالًبا ما تك�ن معادية.

املعرفة  من  او�شع  معنى  لها  احلكمة  ان   )17  :2018  ، )احل�شنية  يرى    :Wisdom احلكمة   هـ . 
عليها  احلكم  هي  احلكمة  بينما  واإدراكها،  الأ�شياء  فهم  هي  فاملعرفة  الذكاء،  ومن 
وتف�شريها )اتخاذ قرار �شائب، مع غياب بع�س املعل�مات(، وهكذا ت�شمل احلكمة املعرفة 
واخلربة وج�دة التفكري ودقة التعبري و�شالمة التدبري واحلكم، فاملعرفة غالبًا ح�شية بينما 

احلكمة غالبًا عقلية اأو حد�شية لتخاذ القرار ال�شائب يف ظل حالة التعقيد وعدم التاأكد.

ويرى )علي، 2012: 479( اأن احلكمة تتمثل يف الت�ظيف املنطقي الأمثل للمعارف الب�شرية 
املت�افرة يف املجتمع وا�شتخدامها يف اتخاذ القرار يف ظل البيئة املتغرية.

-3 اأهداف الذكاء اال�سرتاتيجي

وفقًا ل )الغنم، 2016: 149( يعد الذكاء ال�شرتاتيجي اأحد ال�شرتاتيجيات املهمة التي حتر�س 
املنظمات على تطبيقها يف اإداراتها، وذلك ملا يتمتع به من اأهمية بالغة من خالل امل�شاهمة 

يف جناح املنظمات يف حتقيق اأهدافها والتفاعل مع بيئتها بدرجة كبرية من احلكمة.

�شالح   ( مع  الباحثان  يتفق  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأهداف  ح�ل  الدارية  الدبيات  ومبراجعة   
تنب�ؤات  ت�فري  يف  تتمثل  التي  الأهداف  حتديد  يف  ل�شم�لها   )148-164  :2010 واآخرون، 
باإزائها،  ال�قائية  الإجراءات  واتخاذ  باملنظمات،  املحيطة  بالتهديدات  مبكرة  وحتذيرات 
البيئة احلالية وامل�شتقبلية والتخطيط والتنب�ؤ  وتكني املنظمات من ال�شتجابة لتغريات 
وال�شيا�شات  الر�شيدة  اإىل القرارات  لل��ش�ل  القرار  �شناع  لدى  القناعات  وت�شكيل  بالنتائج، 
املثلى، كما اأن الذكاء ال�شرتاتيجي يهدف اإىل النه��س مبهمة جمع املعل�مات وحتليلها 
اإىل  البتكارات  التي حت�ل  الهادفة  الأفكار  التحالفات، ف�شاًل عن تقدمي  واإقامة  البيئة  عن 
�شلع قابلية للتداول، وتط�ير اآراء ب�شدد الأحداث امل�شتقبلية واعتماد هذه الأحداث كاأ�شا�س 

حلل امل�شكالت، وت�فري معل�مات ا�شرتاتيجية تكن املنظمات من فهم التهديدات.

-4 اأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي

قام الباحثان مبراجعة الأدبيات التي تناولت اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي، ولهذا الغر�س ميكن 
التي  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  اأهم  وحتديد  والنقا�شات  الآراء  هذه  ي�شتعر�س  اأن  للباحث 

وردت يف اأبحاثهم كما يلي:
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اجلدول )1(

اأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي من وجهة نظر عدد من الباحثني

البعادالبعادال�شنةالباحثم

1Michael Maccoby20014
التفكري النظمي، الروؤية، 

التحفيز، ال�شراكة

2Maccoby، Tham & Kim20045
ال�شت�شراف، الروؤية، ال�شراكة 

ال�شرتاتيجية، الدافعية،  التفكري 
النظمي

20175مزمل عثمان  3
قراءة ال�اقع ال�شت�شراف، 

التفكري النظامي، التحالفات 
ال�شرتاتيجية، التحفيز، الروؤية

20175جمد �شق�ر 4
ال�شت�شراف، تفكري مبنطق 
النظم، الروؤية امل�شتقبلية، 

الدافعية، ال�شراكة

20186نادية طيبي 5
ال�شت�شراف، تفكري النظم، 

الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، 
ال�شراكة، احلد�س

20194طارق ال�شمري 6
اأنظمة التفكري، الروؤية، التحفيز، 

ال�شراكة

7Khaled Abuktais20205
ال�شت�شراف، التفكري النظمي، 

الروؤية، التحفيز، ال�شراكة

8Mohamed Sulaiman Alhamadi20205
ال�شت�شراف، الروؤية، ال�شراكة 

ال�شرتاتيجية،
الدافعية، التفكري النظمي

ال�شت�شراف،  هي:  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  اأن  الباحثان  يرى  الأبعاد،  تلك  حتليل  �ش�ء  ويف 
النماذج  اأغلب  يف  وردت  باعتبارها  ال�شراكة،  التحفيز،  امل�شتقبلية،  الروؤية  النظمي،  التفكري 
ال�شابقة ومت العتماد عليها يف الأبحاث والدرا�شات العلمية املتن�عة، اأما بقية الأبعاد التي 
اأو تنط�ي مع تلك الأبعاد ومنها: احلد�س وتفكري مبنطق النظم  اأن تدمج  وردت فيمكن 

وغريها.



106

رجب ، �سعبان 1442 هـ - مار�س 2021 مالعـــــدد )162 (

 :Foresight اأ- اال�ست�سراف

امل�شتقبلي  بالتخطيط  الأول  املقام  يف  ال�شت�شراف  يتعلق   )Heiko، 2015: 1-6( ح�شب 
احتياجات  تلبية  خاللها  من  ميكن  اإبداعية  مهارات  ويتطلب  البدائل،  واكت�شاف  للمنظمة 
Maccoby & Scud- و )Alhamadi, 2020:5 )ململنظمة، واللتزام بالروؤية امل�شتقبلية. بينما عرف 

der:2011( ( ال�شت�شراف باأنه القدرة على التفكري يف الق�ى غري ال�ا�شحة وغري املحددة التي 
ت�شكل امل�شتقبل، كما تعك�س قدرة ال�شت�شراف قدرة الفرد على التفكري بناًء على ق�ى غري 
مرئية ولكنها ت�شاهم يف م�شتقبل املنظمة، ومييز ال�شت�شراف بني ما ميكن للم�ؤ�ش�شة 
جتنبه وما ميكنها التحكم فيه، كما اأنه ميثل القدرة على روؤية الجتاهات امل�شتقبلية من 

خالل مقارنة ديناميكيات املنظمة يف املا�شي واحلا�شر.

اأ�شا�شي بامل�شتقبل فمن  اإذا كانت ال�شرتاتيجية معنية ب�شكل   وعليه، ميكن الق�ل باأنه: 
املنطقي اأن ال�شت�شراف ه� كفاءة اأ�شا�شية ميكن للمرء من خاللها اأن يت��شل اإىل فهم 
اأكمل لق�ى امل�شتقبل والتي يجب اأن ت�ؤخذ يف العتبار يف �شياغة ال�شيا�شات والتخطيط 

واتخاذ القرار.

ووفقًا ل )Floyd، 2009: 40( يق�م ال�شت�شراف على اأ�شا�س:

• لدينا القدرة كب�شر على تك�ين وجهات نظر فيما يتعلق مب�شتقبل معق�ل والت�شرف 	
على اأ�شا�شها.

• هذه القدرة الأ�شا�شية تختلف اختالفًا كبرياً مع مرور ال�قت بني الأفراد وداخل الأفراد.	

• ميكن �شقل قدرات ال�شت�شراف املتخ�ش�شة لالأفراد وتكييفها وت�شخريها وتن�شيقها 	
نظر  وجهات  لتقدمي  املنا�شبة  والتقنيات  واملنهجيات  والعمليات  الربامج  خالل  من 
م�شتقبلية - وبالتايل اتخاذ قرارات واإجراءات يف ال�قت احلا�شر بج�دة اأعلى با�شتمرار 

مما ميكن اأن يك�ن عليه احلال بخالف ذلك.

 :Systemic Thinking  ب- التفكري النظمي

م�شتقّلة  تبدو  اّلتي  الأحداث  يتجاوز  نظام  ه�  النظمي  التفكري  باأن   )298 )علي،2012:  يرى 
ومنف�شلة، اإىل مناذج واأمناط اأكرث عمقـًا، باإدراك الروابط بني الأحداث، ومن ثم، حت�شني فهم 
 )Matthew, 2020: 26( الأحداث، والّتاأثري فيها. ويتفق الباحثان مع التعريف الجرائي الذي قدمه
لأنه يت�شم بال�شم�ل، ويف �ش�ء ذلك يعترب التفكري النظمي نهج للتفكري املنطقي ملعاجلة 
امل�شاكل احلقيقية بناًء على املفه�م الأ�شا�شي لـ »النظام«، حيث ي�شري النظام اإىل التجميع 

الهادف للمك�نات، ويهدف التفكري النظمي اإىل فهم العالقات وتاأثريها على نتائج النظام.
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 :Future Visioning ت- الروؤية امل�ستقبلية

ت�شتخدم الروؤية ال�شرتاتيجية للتعبري عن م�شتقبل املنظمة يف الأمد الط�يل، ووفقًا ملا 
�ش�ف  التي  واملجالت  املهمة  الأن�شطة  اأوجه  حتديد  ب�شرورة   )2017 واخرون،  )حافظ،  يراه 
تركز عليها املنظمة وبالتايل و�ش�ح الهيئة التي �شتك�ن عليها املنظمة يف امل�شتقبل. 
عن  بعيداً  كاماًل،  اختباره  يتم  مل  ل�شيء  �ش�رة  ت�شكيل  على  الفرد  قدرة  عن  الروؤية  وتعرب 
م�شطلح التكهن الذي ي�شري اإىل قدرة الفرد على روؤية التط�رات قبل حدوثها، والذي يرتبط 

ب�شيء ح�شل �شابقًا وينتظر نتيجته وفقًا ل )طيبي، 2019: 67(.

 :Motivation ث- الدافعية

يرى الباحثان اأنه لبدَّ من التمييز بني الدافعية والتحفيز، فالدافعية حالة داخلية عند الفرد 
ت�لد لديه الطاقة واحلركة وت�جه ال�شل�ك نح� الهدف وتنبع من ذات الفرد لإ�شباع حاجة 
الجناز  دوافع  لإثارة   الدارة  ت�شتخدمها  خارجية  وم�ؤثرات  حمركات  احل�افز  بينما  حمددة، 

لدى الفراد العاملني. وي�شري )Kahungya، 2016: 8( اىل ن�عني من احل�افز:

• 	 :Intrinsic Motivation التحفيز الداخلي

ي�شري اإىل حمفزات فردية تاأتي من الداخل رغبة يف اأداء مهمة حمددة لأن نتائجها تت�افق 
اأو حتقق رغبة وبالتايل تعلق عليها الأهمية، فرغباتنا عميقة اجلذور  مع نظام معتقداته 

لديها اأعلى ق�ة دافعة لنا نح� الهداف.

• 	 :Extrinsic Motivation  التحفيز اخلارجي

الدافع  يهتم  اإجراء،  اتخاذ  اإىل  تدفعهم  خارجية  ع�امل  ب�شبب  النا�س  يت�شرف  عندما 
اخلارجي باأي ن�شاط يتم القيام به لتحقيق نتيجة ميكن ف�شلها عن الن�شاط نف�شه. ففي 
ال�شياق ال�ظيفي يعني الدافع اخلارجي الرغبة يف تلبية احلاجة اأو الأهداف التي ل تتعلق 

بالعمل نف�شه، وعلى �شبيل املثال، اعتبار العمل جمرد اأداة لك�شب املال.

 :Partnership  ج- ال�سراكة

يتفق الباحثان مع )Yasameen M., 2019: 277&lsraa M.(  يف اأن ال�شراكة تعك�س قدرة القائد 
على التحالفات ال�شرتاتيجية، وتبني روؤية وا�شحة لل�شراكة والتحالفات مع الأطراف الأخرى 
التكاليف  وخف�س  ال�شركاء،  كفاءة  حت�شني  اإىل  هذا  وتتعدى  ال�شرتاتيجية،  ال�شبكات  يف 
اإىل اخلربات والأفكار بني  ال��ش�ل  الفر�س من خالل  اإىل تعاون لغتنام  وحت�يل املناف�شة 
يف  والإبداع  الحتياجات  وتلبية  البيئة  مع  التّكيف  عملية  يف  منهم  وال�شتفادة  ال�شركاء، 
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�شراكات  بناء  يف  ي�شاعد  ال�شرتاتيجي  الذكاء  ا�شتخدام  اأن  كما  والأداء.  امل�شكالت  حل 
فاعلة، وهذا ل ميكن بل�غه اإل من خالل جملة من الأ�ش�س التي لبد من تبنيها وت�فريها، 
حيث حددها )�شالح واآخرون. 2010: 56( متمثلة  قدرة املنظمة على حل ال�شراعات، والثقة 
املتبادلة واللتزام، ف�شاًل عن م�شاركة املعل�مات وم�شاركة يف ت�شميم املنتج اأو اخلدمة.

عر�س وحتليل البيانات

الذكاء ال�شرتاتيجي) ال�شت�شراف  األفا كرونباخ لأبعاد  ثبات املقيا�س: بلغت قيمة  1- اختبار 
0.73(، وبناًء  ال�شراكة  0.71، بينما  الدافعية   ،0.70 الروؤية امل�شتقبلية   ،0.81 النظم  0.72، تفكري 
على ذلك ميكن للباحثني الق�ل باأن جميع املقايي�س امل�شتخدمة تت�شف بالثبات الداخلي 

لعباراتها.

الذكاء  لأبعاد  الدرا�شة  عينة  العمانية  ال�شكان  وزارة  يف  املديرين  ممار�شة  درجة  هي  ما   -2
ال�شرتاتيجي؟

اجلدول )2(

املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واالأهمية الن�سبية الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي

 املت��شطالعبارات
احل�شابي

النحراف
املعياري

الأهمية
الن�شبية

يتم ا�شتقراء امل�شتقبل لتط�ير اخلطط 
4.07.91381.4وال�شرتاتيجيات على املدى الط�يل.

اأتابع التغيريات يف البيئة اخلارجية وتداعياتها على 
4.16.73583.2عملية �شنع القرار.

يتم التنب�ؤ بالتعقيدات امل�شتقبلية التي قد ت�اجه 
3.75.93675عملية �شنع القرار.

اأُ�شخ�س واأحدد الفر�س ل�شتثمرها يف حتقيق 
4.15.83383الأهداف.

ُي�شتفاد من اخلربة ال�شخ�شية للتعامل مع الأحداث 
4.19.95083.8امل�شتقبلية.

4.0640.5562481.28املقيا�س الكلي  لُبعد ال�شت�شراف

ُتدر�س الأفكار اجلديدة جمتمعة لُي�شتفاد من قيمة 
3.931.07578.6تفاعلها م�شتقباًل.
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 املت��شطالعبارات
احل�شابي

النحراف
املعياري

الأهمية
الن�شبية

حُتلل اأي م�شكلة بالنظر اإىل اأ�شبابها جمتمعة بدًل 
3.801.08276من حتليلها كاأجزاء.

تتم الروؤية لالأحداث املحيطة على اأنها �شل�شلة 
3.80.89976مكملة لبع�شها البع�س.

ُتدمج الأحداث وحُتلل عنا�شر ان�شطة العمل لُتفهم 
3.911.04578.2اآلية تفاعالتها

يتم اإن�شاء �شيناري�هات بديلة للم�شتقبل بناًء على 
3.841.00276.8معل�مات البيئة اخلارجية.

3.8560.7769877.12املقيا�س الكلي لُبعد تفكري النظم  

ا�شتخدم روؤيتي لت�حيد جه�د ال�شركة لتحقيق 
4.10.83582الأهداف ال�شرتاتيجية.

4.04.76480.8اعتمد على روؤيتي لتخاذ القرارات ال�شحيحة.

لدي القدرة على روؤية الأ�شياء غري املت�قعة 
3.60.98572والتعامل مع املجه�ل.

لدي القدرة على حت�يل الروؤية اإىل واقع ميكنني من 
3.85.85777تطبيقها.

لدي القدرة على اإقناع الآخرين بروؤيتي ال�شرتاتيجية 
4.00.81680وحتفيزهم لالإميان بها. 

3.9180.5700278.36املقيا�س الكلي لُبعد الروؤية امل�شتقبلية

4.19.67783.8لدي قدرة كافية لت�جيه الفريق لتنفيذ الروؤية.

غالبًا ما اأرفع من م�شت�ى املناف�شة بني الفريق 
4.23.79084.6لتحقيق مزيد الإجنازات.

ا�شجع التفاعل بني الفرق لإيجاد حل�ل فعالة 
4.36.73287.2للم�شاكل.

اأحّث الفريق على امل�شاركة يف عملية �شنع القرار 
4.48.68989.6وحتمل امل�ش�ؤولية.

احفّز الفريق للعمل بان�شجام مع الأهداف 
4.64.54292.8ال�شرتاتيجية.
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 املت��شطالعبارات
احل�شابي

النحراف
املعياري

الأهمية
الن�شبية

4.3800.4614487.6املقيا�س الكلي لُبعد الدافعية

4.58.62291.6اأرى ال�شراكة و�شيلة اإيجابية لتنفيذ الروؤية وحتقيق الأهداف.

4.55.65791قناعتي بان ق�ة القرار تزداد عندما ينتج عن عدة اأطراف متحالفة.

اأ�شعى اإىل اإقامة �شراكة ا�شرتاتيجية مع نظائري 
4.45.71689يف داخل وخارج ال�زارة. 

4.42.67188.4اأ�شعى للتحالفات مع اأطراف اأخرى لال�شتفادة من م�اردهم وخرباتهم.

4.56.65691.2اأرى بال�شراكة مع الأطراف الأخرى حاًل جيًدا للخروج من اي اأزمة.

4.5125.4609790.25املقيا�س الكلي لُبعد ال�شراكة

4.1461.3482082.922املقيا�س الكلي لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي جمتمعة

من اجلدول ال�سابق يت�سح للباحث ما يلي:

اال�ست�سراف: تراوحت املت��شطات احل�شابية لعبارات مقيا�س ال�شت�شراف بني )3.75( و)4.19(، أ. 
وال�شرتاتيجيات  اخلطط  لتط�ير  ي�شتقرون امل�شتقبل  املديرين  من  املبح�ثني  اأن  وتبني 
بلغت  اإذ  درجة،   )3.40( للمقيا�س  املت��شطة  الدرجة  عن  تزيد  بدرجة  الط�يل  املدى  على 
يف  التغيريات  يتابع�ن  باأنهم  املبح�ث�ن  اأظهر  كما   .)913.( قدره  معياري  بانحراف   )4.07(
لهذه  احل�شابي  املت��شط  بلغ  حيث  القرار،  �شنع  عملية  على  وتداعياتها  اخلارجية  البيئة 
العبارة )4.16( درجة وهي تزيد عن الدرجة املت��شطة للمقيا�س وتقرتب من الدرجة اجليدة 
الأهداف  حتقيق  يف  ل�شتثمارها  الفر�س  ي�شّخ�ش�ن  باأنهم  املبح�ث�ن  اأو�شح  كما   ،)4.20(
وي�شتخدم�ن اخلربة ال�شخ�شية للتعامل مع الأحداث امل�شتقبلية بدرجة ف�ق املت��شطة. 
وميار�س املبح�ث�ن من املديرين يف وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين يف �شلطنة ُعمان 
بلغ  حيث  املت��شطة،  بدرجة  بال�شت�شراف  املتمثل  ال�شرتاتيجي  الذكاء  ُبعد  الدرا�شة  عينة 
على  الدرا�شة  عينة  حققت  كما   )55624.( معياري  بانحراف   )4.0640( احل�شابي  املت��شط 
مقيا�س بعد الذكاء ال�شرتاتيجي املتمثل بال�شت�شراف اأهمية ن�شبية بلغت )%81.28( بتقدير 

مت��شط.

 .	 )3.80( النظم بني  تراوحت املت��شطات احل�شابية لعبارات مقيا�س تفكري  النظم:  تفكري 
لُي�شتفاد  جمتمعة  اجلديدة  الأفكار  يدر�ش�ن  املديرين  من  املبح�ثني  اأن  وتبني  و)3.93(، 
اإذ  )3.40( درجة،  للمقيا�س  الدرجة املت��شطة  تزيد عن  من قيمة تفاعلها م�شتقباًل بدرجة 

تابع اجلدول )2(
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واالأهمية الن�سبية الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي
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على  يعمل�ن  باأنهم  املبح�ث�ن  اظهر  كما   .)1.075( قدره   معياري  بانحراف   )3.93( بلغت 
املت��شط  بلغ  حيث  اخلارجية،  البيئة  معل�مات  على  بناًء  للم�شتقبل  بديلة  �شيناري�هات 
احل�شابي لهذه العبارة )3.84( درجة وهي تزيد عن الدرجة املت��شطة للمقيا�س، كما اأو�شح 
املبح�ث�ن باأنهم يحّلل�ن اأي م�شكلة بالنظر اإىل اأ�شبابها جمتمعة بدًل من حتليلها كاأجزاء، 
ويعتربون اأن الأحداث املحيطة �شل�شلة مكملة لبع�شها البع�س، وغالبًا ما ُتدمج الأحداث 
مما  املت��شطة.  ف�ق  بدرجة  وذلك  تفاعالتها  اآلية  لُتفهم  العمل  اأن�شطة  عنا�شر  وحُتلل 
يعني اأن املبح�ثني من املديرين يف وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين يف �شلطنة ُعمان 
عينة الدرا�شة ميار�ش�ن بعد الذكاء ال�شرتاتيجي املتمثل بتفكري النظم بدرجة املت��شطة، 
حيث بلغ املت��شط احل�شابي )3.8560( بانحراف معياري )77698.( كما حققت عينة الدرا�شة 
على مقيا�س بعد الذكاء ال�شرتاتيجي املتمثل بتفكري النظم اأهمية ن�شبية بلغت )77.12%( 

بتقدير مت��شط.

الروؤية امل�شتقبلية ج.  الروؤية امل�ستقبلية: تراوحت املت��شطات احل�شابية لعبارات مقيا�س 
بني )4.10( و )3.60(، وتبني اأن املبح�ثني من املديرين ي�شتخدم�ن روؤيتهم لت�حيد جه�د 
ال�شركة لتحقيق الأهداف ال�شرتاتيجية بدرجة تزيد عن الدرجة املت��شطة للمقيا�س )3.40( 
درجة، اإذ بلغت )4.10( بانحراف معياري قدره  )835.(. كما اأظهر املبح�ث�ن باأنهم يعتمدون 
على روؤيتهم لتخاذ القرارات ال�شحيحة والتعامل مع املجه�ل وامتالكهم للقدرة على 
الآخرين بروؤيتهم  اإقناع  التطبيق ف�شاًل عن قدرتهم على  اإىل واقع ممكن  الروؤية  حت�يل 
من  املبح�ث�ن  وميار�س  مت��شطة.  بدرجة  وذلك  بها  لالإميان  وحتفيزهم  ال�شرتاتيجية 
بعد  الدرا�شة  عينة  ُعمان  �شلطنة  يف  العمراين  والتخطيط  الإ�شكان  وزارة  يف  املديرين 
حيث  املت��شطة،  من  اأعلى  بدرجة  ال�شرتاتيجية  بالروؤية  املتمثل  ال�شرتاتيجي  الذكاء 
الدرا�شة  عينة  حققت  كما   )57002.( معياري  بانحراف   )3.9180( احل�شابي  املت��شط  بلغ 
بلغت  ن�شبية  اأهمية  ال�شرتاتيجية  بالروؤية  املتمثل  ال�شرتاتيجي  الذكاء  بعد  مقيا�س  على 

)%78.36( بتقدير مت��شط.

)4.60( و)4.1(، د.  الدافعية بني  تراوحت املت��شطات احل�شابية لعبارات مقيا�س  الدافعية: 
الأهداف  مع  بان�شجام  للعمل  فرقهم  يحفزون  املديرين  من  املبح�ثني  اأن  وتبني 
 )4.64( اإذ بلغت  )3.40( درجة،  للمقيا�س  الدرجة املت��شطة  تزيد عن  ال�شرتاتيجية بدرجة 
لت�جيه  كافية  قدرة  لديهم  باأن  املبح�ث�ن  اأظهر  كما   .).542( قدره   معياري  بانحراف 
الفريق لتنفيذ الروؤية وي�شتخدم�ن املناف�شة بني الفريق لتحقيق مزيد من الإجنازات، ف�شاًل 
عن ت�شجيعهم التفاعل بني الفرق لإيجاد حل�ل فعالة للم�شاكل واإ�شراك الفريق على 
وميار�س  مت��شطة.  بدرجة  وذلك  امل�ش�ؤولية  وحتمل  القرار  �شنع  عملية  يف  امل�شاركة 
املبح�ث�ن من املديرين يف وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين يف �شلطنة ُعمان عينة 
الدرا�شة بعد الذكاء ال�شرتاتيجي املتمثل بالدافعية بدرجة مرتفعة، حيث بلغ املت��شط 
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احل�شابي )4.64( بانحراف معياري )542..( كما حققت عينة الدرا�شة على مقيا�س بعد 
الذكاء ال�شرتاتيجي املتمثل بالدافعية اأهمية ن�شبية بلغت )%92.8( بتقدير مرتفع.

ال�سراكة: تراوحت املت��شطات احل�شابية لعبارات مقيا�س ال�شراكة بني )4.58( و)4.56(، وتبني ه. 
اأن املبح�ثني من املديرين يرون يف ال�شراكة و�شيلة اإيجابية لتنفيذ الروؤية وحتقيق الأهداف 
بدرجة تزيد عن الدرجة املت��شطة للمقيا�س )3.40( درجة، اإذ بلغت )4.58( بانحراف معياري 
).622(. كما اأظهر املبح�ث�ن باأن لديهم قناعة باأن ق�ة القرار تزداد عندما ينتج عن  قدره  
اأقرانهم  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكة  اإقامة  اإىل  ي�شع�ن  اأنهم  وكما  متحالفة،  اأطراف  عدة 
يف داخل وخارج ال�زارة، وحماولة ال�شتفادة من م�اردهم وخرباتهم، ف�شاًل عن اعتبارهم 
وميار�س  جيدة.  بدرجة  وذلك  اأزمة  اأي  من  للخروج  جيًدا  حاًل  الأخرى  الأطراف  مع  ال�شراكة 
عينة  ُعمان  �شلطنة  يف  العمراين  والتخطيط  الإ�شكان  وزارة  يف  املديرين  من  املبح�ث�ن 
املت��شط  بلغ  حيث  مرتفعة،  بدرجة  بال�شراكة  املتمثل  ال�شرتاتيجي  الذكاء  بعد  الدرا�شة 
الدرا�شة على مقيا�س بعد  ).46097( كما حققت عينة  احل�شابي )4.5125( بانحراف معياري 

الذكاء ال�شرتاتيجي املتمثل بال�شراكة اأهمية ن�شبية بلغت )%90.25( بتقدير مرتفع .

اجلدول )3(

اختبار T-Test ملمار�سة اأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي

املت��شط املتغري
املفرو�س

املت��شط 
احل�شابي

فروق 
املت��شطات

النحراف 
املعياري

 T قيمة
اجلدولية

T قيمة
الدللةاملعن�يةاملح�ش�بة

الح�شائية

ُبعد 
معن�ية.2.445016-55624.1.96-.4.204.064013600ال�شت�شراف

ُبعد تفكري 
معن�ية.4.427000-77698.1.96-.4.203.856034400النظم

الروؤية 
معن�ية.4.947000-57002.1.96-.4.203.918028200ال�شرتاتيجية

ُبعد 
معن�ية.4.204.380018000.46144.1.963.901000الدافعية

ُبعد 
معن�ية.4.204.512531250.46097.1.966.779000ال�شراكة

يتبني من اجلدول ال�شابق بت�شح ما يلي:
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فيما يتعلق ببعد اال�ست�سراف

عن  يزيد  وه�   )4.0640( ال�شرتاتيجي  ال�شت�شراف  ُبعد  ملمار�شة  احل�شابي  املت��شط  بلغ 
مت��شط املقيا�س )3.40( األ اأنه يقل بقليل عن املت��شط املفرو�س )4.20( وبالتايل فاإن درجة 
الدرا�سة  ممار�شة ُبعد ال�شت�شراف ال�شرتاتيجي يف وزارة ال�شكان يف �شلطنة ُعمان عينة 

اأعلى من املتو�سط. 

 T بقيمة  املطلقة  بالقيمة  اأكرب   )-2.445( املطلقة  بالقيمة  املح�ش�بة   T قيمة  بلغت 
وج�د  على  يدل  وهذا   )0.05( من   اأقل  هي   )016.( معن�ية  م�شت�ى  عند   )1.96( اجلدولية 
ال�شكان  وزارة  يف  حاليًا  ال�شائد  ال�شرتاتيجي  ال�شت�شراف  ُبعد  ممار�شة  بني  معن�ية  فروق 
ب�شكل  ال�شرتاتيجي  ال�شت�شراف  ُبعد  ممار�شة  وم�شت�ى  الدرا�شة  عينة  ُعمان  �شلطنة  يف 
من�ذجي، اإذا ما اعتمدنا املت��شط احل�شابي للممار�شة النم�ذجية ه� املت��شط احل�شابي 

املفرو�س املفرو�س )4.20(.

فيما يتعلق ببعد تفكري النظم

مت��شط  عن  يزيد  وه�   )3.8560( النظم  تفكري  ُبعد  ملمار�شة  احل�شابي  املت��شط  بلغ 
فاإن درجة ممار�شة  وبالتايل   )4.20( املت��شط املفرو�س  يقل عن  اأنه  األ   )3.40( املقيا�س 
ُبعد تفكري النظم يف وزارة ال�شكان يف �شلطنة ُعمان عينة الدرا�شة اأعلى من الدرجة 

املت��شطة. 

 T بقيمة  املطلقة  بالقيمة  اأكرب   )-4.427( املطلقة  بالقيمة  املح�ش�بة   T قيمة  بلغت 
وج�د  على  يدل  وهذا   )0.05( من   اأقل  هي   )000.( معن�ية  م�شت�ى  عند   )1.96( اجلدولية 
فروق معن�ية بني ممار�شة تفكري النظم ال�شائد حاليًا يف وزارة ال�شكان يف �شلطنة ُعمان 
للممار�شة  احل�شابي  املت��شط  اعتمدنا  ما  اإذا  من�ذجي،  ب�شكل  وممار�شته  الدرا�شة  عينة 

النم�ذجية ه� املت��شط احل�شابي املفرو�س املفرو�س )4.20(.

فيما يتعلق ببعد الروؤية امل�ستقبلية

مت��شط  عن  يزيد  وه�   )3.9180( ال�شرتاتيجية  الروؤية  ُبعد  ملمار�شة  احل�شابي  املت��شط  بلغ 
املقيا�س )3.40( األ اإنه يقل عن املت��شط املفرو�س )4.20( وبالتايل فاإن درجة ممار�شة ُبعد الروؤية 

ال�شرتاتيجية يف وزارة ال�شكان يف �شلطنة ُعمان عينة الدرا�شة اأعلى من الدرجة املت��شطة. 

 T بقيمة  املطلقة  بالقيمة  اأكرب   )-4.947( املطلقة  بالقيمة  املح�ش�بة   T قيمة  بلغت 
وج�د  على  يدل  وهذا   )0.05( من   اأقل  هي   )000.( معن�ية  م�شت�ى  عند   )1.96( اجلدولية 
فروق معن�ية بني ت�فر ُبعد الروؤية امل�شتقبلية لدى املديرين يف وزارة ال�شكان يف �شلطنة 
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ُعمان عينة الدرا�شة وم�شت�ى ممار�شته ب�شكل من�ذجي، اإذا ما اعتمدنا املت��شط احل�شابي 
للممار�شة النم�ذجية ه� املت��شط احل�شابي املفرو�س املفرو�س )4.20(.

فيما يتعلق ببعد الروؤية الدافعية

بلغ املت��شط احل�شابي ملمار�شة ُبعد الدافعية )4.3800( وه� يزيد عن مت��شط املقيا�س 
)3.40( األ اأنه يقل عن املت��شط املفرو�س )4.20( وبالتايل فاإن درجة ممار�شة ُبعد الدافعية 

يف وزارة ال�شكان يف �شلطنة ُعمان عينة الدرا�شة اأعلى من الدرجة املت��شطة. 

 T بقيمة  املطلقة  بالقيمة  اأكرب   )3.901( املطلقة  بالقيمة  املح�ش�بة   T قيمة  بلغت 
اجلدولية )1.96( عند م�شت�ى معن�ية ).000( هي اأقل من  )0.05( وهذا يدل على وج�د فروق 
�شلطنة  يف  ال�شكان  وزارة  يف  املديرين  قبل  من  الدافعية  ُبعد  ا�شتخدام  بني  معن�ية 
ُعمان عينة الدرا�شة وم�شت�ى ممار�شته ب�شكل من�ذجي، اإذا ما اعتمدنا املت��شط احل�شابي 

للممار�شة النم�ذجية ه� املت��شط احل�شابي املفرو�س املفرو�س )4.20(.

فيما يتعلق ببعد ال�سراكة

يزيد عن مت��شط املقيا�س  )4.5125( وه�  ال�شراكة  بلغ املت��شط احل�شابي ملمار�شة ُبعد 
)3.40( األ اأنه يقل عن املت��شط املفرو�س )4.20( وبالتايل فاإن درجة ممار�شة ُبعد ال�شراكة 

يف وزارة ال�شكان يف �شلطنة ُعمان عينة الدرا�شة اأعلى من الدرجة املت��شطة. 

 T بقيمة  املطلقة  بالقيمة  اأكرب   )6.779( املطلقة  بالقيمة  املح�ش�بة   T قيمة  بلغت 
وج�د  على  يدل  وهذا   )0.05( من   اأقل  هي   )000.( معن�ية  م�شت�ى  عند   )1.96( اجلدولية 
فروق معن�ية بني ا�شتخدام ُبعد ال�شراكة من قبل املديرين يف وزارة ال�شكان يف �شلطنة 
ُعمان عينة الدرا�شة وم�شت�ى ممار�شته ب�شكل من�ذجي، اإذا ما اعتمدنا املت��شط احل�شابي 

للممار�شة النم�ذجية ه� املت��شط احل�شابي املفرو�س املفرو�س )4.20(.

الإ�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  ممار�شة  بني  ج�هرية  فروق  هناك  اأن  الق�ل،  ميكن  وعليه 
ال�شائد حاليًا يف وزارة  ال�شراكة(  الدافعية،  الروؤية امل�شتقبلية،  النظم،  )ال�شت�شراف، تفكري 
اإذا ما اعتمدنا املت��شط احل�شابي  ال�شكان يف �شلطنة ُعمان وممار�شته ب�شكل حمرتف 
امل�شت�ى  اأن  يعني  مما   ،)4.20( املفرو�س  احل�شابي  املت��شط  ه�  املتميزة  للمن�مات 
الذكاء  لأبعاد  املثلى  املمار�شات  معرفة  من  لبد  الحرتافية  ولزيادة  مرتفع  اإىل  مت��شط 

ال�شرتاتيجي.
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3- اختبار الفر�سية: 

»ل ي�جد اختالف بني املديرين يف درجة ممار�شتهم لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي)ال�شت�شراف، 
والتخطيط  الإ�شكان  وزارة  يف  ال�شراكة(  الدافعية،  امل�شتقبلية،  الروؤية  النظم،  تفكري 
)اجلن�س،  الدمي�غرافية  خ�شائ�شهم  باختالف  الدرا�شة  عينة  ُعمان  �شلطنة  يف  العمراين  
مت  الفر�شية  هذا  اختبار  اأجل  من  اخلربة(».  �شن�ات  ال�ظيفي،  امل�شت�ى  العلمي،  امل�ؤهل 
ا�شتخدام اختبار T-Test لعينتني م�شتقلتني Independent Sample T-Test يف حال اأن املتغري 
 One - Way ANOVA امل�شتقل يحت�ي على م�شت�يني فقط، واختبار حتليل التباين الأحادي
التاأكد من فر�شيات  اأكرث من م�شت�يني، وبعد  اأن املتغري امل�شتقل يحت�ي على  يف حال 

الختبار و�شروطه كانت النتائج كالتايل:

اأ- اختبار T-Test لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي تبعًا للجن�س 

اجلدول )4(

نتائج اختبار T-Test الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي تبعًا للجن�س

ابعاد الذكاء
ال�شرتاتيجي

النحراف املعيارياملت��شط احل�شابي
T الدللةاملعن�يةقيمة

الح�شائية
انثىذكرانثىذكر

غري معن�ية.855-.4.05954.087555950.55603.183ال�شت�شراف

غري معن�ية.3.89763.637574736.91278.1.231221تفكري النظم

الروؤية 
غري معن�ية.735-.3.90953.962558693.48563.339امل�شتقبلية

غري معن�ية.1.017312-.4.35954.487543772.57489الدافعية

غري معن�ية.346-.4.49354.612548307.31385.946ال�شراكة

نالحظ من اجلدول ال�شابق ما يلي:

• اإدراك 	 والإناث(، يف  )الذك�ر  الب�شيطة بني املت��شطات بني  الختالفات  وج�د بع�س 
اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي )ال�شت�شراف، تفكري النظم، الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، 

ال�شراكة( .
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• ملعرفة فيما اإذا كانت هذه الختالفات بني املت��شطات ج�هرية اأم ل ح�شب الن�ع قام 	
 Independent Sample لعينتني م�شتقلتني T-Test الباحثان باإجراء حتليل ا�شتخدام اختبار
T-Test ملعرفة الدللة الإح�شائية كما يف اجلزء الأي�شر من اجلدول نف�شه اأعاله وكانت 

النتائج كما يلي:

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني الذك�ر والإناث من حيث درجة ممار�شتهم 	
ال�شت�شراف ال�شرتاتيجي وذلك لأن ال�شت�شراف ميار�س من قبل الذك�ر والإناث 

على حد �ش�اء.

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني الذك�ر والإناث من حيث درجة ممار�شتهم 	
تفكري النظم مما يعني اأن تفكري النظم ميار�س من قبل الذك�ر والإناث على 

حد �ش�اء.

• الذك�ر والإناث من حيث درجة امتالكهم 	 عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني 
الروؤية امل�شتقبلية مما يعني اأن هناك روؤية م�شتقبلية لدى الذك�ر والإناث على 

حد �ش�اء.

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني الذك�ر والإناث من حيث درجة ا�شتخدامهم 	
الدافعية مما يعني اأن هناك ا�شتخدام للدافعية لدى الذك�ر والإناث على حد 

�ش�اء.

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني الذك�ر والإناث من حيث درجة امتالكهم 	
رغبة ال�شراكة مما يعني اأن هناك رغبة يف ال�شراكة لدى الذك�ر والإناث على 

حد �ش�اء.

ب- حتليل ANOVA لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي تبعًا للم�ؤهل العلمي

ي��شح اجلدول التايل املت��شط والنحراف املعياري لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي تبعًا 
للم�ؤهل:
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اجلدول )5(

املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي تبعًا للموؤهل 
العلمي

النحراف املعيارياملت��شط احل�شابيالتكراراملتغري

ال�شت�شراف

94.1111.50111ثان�ية واأقل

54.2000.78740معهد

614.0197.55582اإجازة جامعية

254.1280.55039درا�شات عليا

1004.0640.55624املجم�ع

تفكري 
النظم

94.0667.44721ثان�ية واأقل

54.0400.97365معهد

613.8393.79902اإجازة جامعية

253.7840.79983درا�شات عليا

1003.8560.77698املجم�ع

الروؤية 
امل�شتقبلية

93.8444.65405ثان�ية واأقل

53.8400.65422معهد

613.9049.54112اإجازة جامعية

253.9920.62043درا�شات عليا

1003.9180.57002املجم�ع

الدافعية

94.4444.44472ثان�ية واأقل

54.3600.60663معهد

614.4230.44885اإجازة جامعية

254.2560.47441درا�شات عليا

1004.3800.46144املجم�ع

ال�شراكة

94.4667.42426ثان�ية واأقل

54.6400.32863معهد

614.5311.47593اإجازة جامعية

254.4580.47339درا�شات عليا

1004.5125.46097املجم�ع
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نالحظ من اجلدول اأعاله:

• باختالف 	 للمديرين  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  املت��شطات  بني  الختالفات  بع�س 
م�ؤهلهم العلمي )ثان�ية واأقل، معهد ، اإجازة جامعية، درا�شات عليا(، وملعرفة فيما 
 One- Way اإذا كانت الختالفات بني املت��شطات ج�هرية اأم ل قمنا باإجراء حتليل التباين

ANOVA ملعرفة الدللة الإح�شائية.

• ول بد من اإجراء اختبار ليفني Levene للتاأكد من ت�شاوي التباين بني جمم�عات العينة، 	
حيث يك�ن التباين متجان�شًا اإذا كانت معن�ية الختبار غري دالة اإح�شائيًا، اأي اأن قيمتها 
 )05.( من  اأقل  الختبار  معن�ية  قيمة  تك�ن  عندما  ذلك  من  العك�س  وعلى   )05.( اأكرب 
ا�شتخدام  اإىل  الباحث  يلجاأ  وهنا  املجم�عات،  بني  التباين  يف  جتان�س  هناك  يك�ن  ل 

الختبار الالمعلمي كرو�شكال ويلز   Kruskal-Wallis للتاأكد من معن�ية الفروق.     

اجلدول )6(
اختبار Levene الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي تبعًا للموؤهل العلمي

الدللةاملعن�يةقيمة ليفنيابعاد الذكاء ال�شرتاتيجي

غري دالة اإح�شائيًا260.854.ال�شت�شراف

غري دالة اإح�شائيًا1.073.364تفكري النظم

غري دالة اإح�شائيًا048.986.الروؤية امل�شتقبلية

غري دالة اإح�شائيًا577.631.الدافعية

غري دالة اإح�شائيًا116.950.ال�شراكة

نالحظ من اجلدول ال�شابق اأن كل اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي تبعًا للم�ؤهل العلمي غري دالة 
التباين بني املجم�عات متحقق،  الذي يعني �شرط ت�شاوي  الأمر  اإح�شائيًا يف اختبار ليفني، 

.ANOVA وبالتايل ن�شتخدم اختبار
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اجلدول )7(
حتليل ANOVA الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي تبعًا للموؤهل العلمي

جمم�ع م�شدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

مربع 
الدللة املعن�يةFقيمةاملت��شط

الإح�شائية

غري ج�هرية3353.112.354.787.بني الفئاتال�شت�شراف

30.29696.316داخل الفئات

30.63099التباين الكلي

غري ج�هرية7153.238.388.762.بني الفئاتتفكري النظم

59.05196.615داخل الفئات

59.76699التباين الكلي

الروؤية 
غري ج�هرية2263.075.227.877.بني الفئاتامل�شتقبلية

31.94196.333داخل الفئات

32.16899التباين الكلي

غري ج�هرية5363.179.835.478.بني الفئاتالدافعية

20.54496.214داخل الفئات

21.08099التباين الكلي

غري ج�هرية1963.065.300.825.بني الفئاتال�شراكة

20.84196.217داخل الفئات

21.03799التباين الكلي

نالحظ من اجلدول ال�شابق ما يلي:

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف م�ؤهلهم العلمي )ثان�ية واأقل، 	
معهد ، اإجازة جامعية، درا�شات عليا( من حيث ممار�شتهم بعد ال�شت�شراف كبعد من 

ابعاد الذكاء ال�شرتاتيجي.

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف م�ؤهلهم العلمي )ثان�ية واأقل، 	



120

رجب ، �سعبان 1442 هـ - مار�س 2021 مالعـــــدد )162 (

معهد ، اإجازة جامعية، درا�شات عليا( من حيث تبنيهم تفكري النظم كبعد من ابعاد 
الذكاء ال�شرتاتيجي.

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف م�ؤهلهم العلمي )ثان�ية واأقل، 	
كبعد  امل�شتقبلية  الروؤية  امتالكهم  حيث  من  عليا(  درا�شات  جامعية،  اإجازة   ، معهد 

من ابعاد الذكاء ال�شرتاتيجي.

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف م�ؤهلهم )ثان�ية واأقل، معهد 	
والتحفيز كبعد من  للدافعية  ا�شتخدامهم  درا�شات عليا( من حيث  اإجازة جامعية،   ،

اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي.

• 	 ، معهد  واأقل،  )ثان�ية  م�ؤهلهم  باختالف  املديرين  بني  اختالفات  وج�د  عدم 
اإجازة جامعية، درا�شات عليا( من حيث امتالكهم رغبة بناء التحالفات كبعد من 

اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي.

ث- حتليل ANOVA لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي تبعًا للم�شت�ى ال�ظيفي

تبعًا  ال�شرتاتيجي  الذكاء  لأبعاد  والنحراف  احل�شابي  املت��شط  التايل  اجلدول  ي��شح 
للم�شت�ى ال�ظيفي:
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اجلدول )8(

املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي تبعًا للم�ستوى 
الوظيفي

املت��شط التكراراملتغري
احل�شابي

النحراف 
املعياري

ال�شت�شراف

74.4286.49570مدير عام
94.2000.40000مدير م�شاعد

144.2429.36101مدير دائرة
703.9743.59067رئي�س ق�شم

1004.0640.55624املجم�ع

تفكري النظم

74.1429.56231مدير عام
93.8444.55478مدير م�شاعد

144.1000.56975مدير دائرة
703.7800.84589رئي�س ق�شم

1003.8560.77698املجم�ع

الروؤية 
امل�شتقبلية

74.0000.64291مدير عام
94.0222.55176مدير م�شاعد

143.8143.72096مدير دائرة
703.9171.54106رئي�س ق�شم

1003.9180.57002املجم�ع

الدافعية

74.3429.45774مدير عام
94.3778.46308مدير م�شاعد

144.3429.41826مدير دائرة
704.3914.47845رئي�س ق�شم

1004.3800.46144املجم�ع

ال�شراكة

74.5429.22254مدير عام
94.5333.41231مدير م�شاعد

144.5750.35450مدير دائرة
704.4943.50587رئي�س ق�شم

1004.5125.46097املجم�ع

نالحظ من اجلدول اأعاله ما يلي:
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• باختالف 	 للمديرين  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  يف  املت��شطات  بني  الختالفات  بع�س 
وملعرفة  ق�شم(،  رئي�س  دائرة،  مدير  م�شاعد،  مدير  عام،  )مدير  ال�ظيفي  م�شت�اهم 
 One- فيما اإذا كانت الختالفات بني املت��شطات ج�هرية اأم ل قمنا باإجراء حتليل التباين

Way ANOVA ملعرفة الدللة الإح�شائية.

• ول بد من اإجراء اختبار ليفني Levene للتاأكد من ت�شاوي التباين بني جمم�عات العينة.	

اجلدول )9(
اختبار Levene الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي تبعًا للم�ستوى الوظيفي

الدللةاملعن�يةقيمة ليفنيابعاد الذكاء ال�شرتاتيجي

غري دالة اإح�شائيًا2.292.083ال�شت�شراف

غري دالة اإح�شائيًا1.514.216تفكري النظم

غري دالة اإح�شائيًا857.466.الروؤية امل�شتقبلية

غري دالة اإح�شائيًا251.861.الدافعية

غري دالة اإح�شائيًا1.167.327ال�شراكة

اختبار  يف  اإح�شائيًا  دالة  غري  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  كل  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  نالحظ 
املجم�عات  بني  التباين  ت�شاوي  �شرط  يعني  الذي  الأمر  ال�ظيفي،  للم�شت�ى  تبعًا  ليفني 

.ANOVA متحقق، وبالتايل ن�شتخدم اختبار
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اجلدول )10(
حتليل ANOVA الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي تبعًا للم�ستوى الوظيفي

جمم�ع م�شدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

مربع 
الدللة املعن�يةFقيمةاملت��شط

الإح�شائية

ال�شت�شراف

2.1083.703بني الفئات

2.365.076
غري 

ج�هرية 28.52296.297داخل الفئات

30.63099التباين الكلي

تفكري 
النظم

1.8153.6051.002بني الفئات

.395
غري 

ج�هرية 57.95196.604داخل الفئات

59.76699التباين الكلي

الروؤية 
امل�شتقبلية

2953.098.297.بني الفئات

.828
غري 

ج�هرية 31.87296.332داخل الفئات

32.16899التباين الكلي

الدافعية

0383.013.058.بني الفئات

.982
غري 

ج�هرية 21.04296.219داخل الفئات

21.08099التباين الكلي

ال�شراكة

0883.029.135.بني الفئات

.939
غري 

ج�هرية 20.94996.218داخل الفئات

21.03799التباين الكلي

نالحظ من اجلدول ال�شابق ما يلي:
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• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف م�شت�اهم ال�ظيفي )مدير عام، 	
مدير م�شاعد، مدير دائرة، رئي�س ق�شم( من حيث ممار�شتهم بعد ال�شت�شراف كبعد 

من اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي.

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف م�شت�اهم ال�ظيفي )مدير عام، 	
من  كبعد  النظم  تفكري  تبنيهم  حيث  من  ق�شم(  رئي�س  دائرة،  مدير  م�شاعد،  مدير 

اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي.

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف م�شت�اهم ال�ظيفي )مدير عام، 	
مدير م�شاعد، مدير دائرة، رئي�س ق�شم( من حيث امتالكهم الروؤية امل�شتقبلية كبعد 

من اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي.

• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف م�شت�اهم ال�ظيفي )مدير عام، 	
مدير م�شاعد، مدير دائرة، رئي�س ق�شم( من حيث ا�شتخدامهم للدافعية كبعد من 

اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي.

• مدير 	 عام،  )مدير  وظيفتهم  باختالف  املديرين  بني  ج�هرية  اختالفات  وج�د  عدم 
م�شاعد، مدير دائرة، رئي�س ق�شم( من حيث امتالكهم رغبة بناء التحالفات كبعد من 

اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي.

ث- حتليل ANOVA لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي تبعًا مل�شت�ى اخلربة

ال�شرتاتيجي  الذكاء  لأبعاد  املعياري  والنحراف  احل�شابي  املت��شط  التايل  اجلدول  ي��شح 
تبعًا مل�شت�ى اخلربة:
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اجلدول )11(
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي تبعًا مل�ستوى اخلربة

النحراف املعيارياملت��شط احل�شابيالتكراراملتغري

ال�شت�شراف

10273.9852.49280 �شن�ات واأقل

20514.0275.58381-11  �شنة

21224.2455.54835 �شنة واأكرث

1004.0640.55624املجم�ع

تفكري 
النظم

10273.6296.87478 �شن�ات واأقل

20513.9725.62356-11  �شنة

21223.8636.93480 �شنة واأكرث

1003.8560.77698املجم�ع

الروؤية 
امل�شتقبلية

10273.9630.54642 �شن�ات واأقل

20513.8706.58079-11  �شنة

21223.9727.58974 �شنة واأكرث

1003.9180.57002املجم�ع

الدافعية

10274.4148.39585 �شن�ات واأقل

20514.2980.52516-11  �شنة

21224.5273.33549 �شنة واأكرث

1004.3800.46144املجم�ع

ال�شراكة

10274.4519.60661 �شن�ات واأقل

20514.4706.40758-11  �شنة

21224.6841.33288 �شنة واأكرث

1004.5125.46097املجم�ع

نالحظ من اجلدول اأعاله:
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• باختالف 	 للمديرين  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  املت��شطات  بني  الختالفات  بع�س 
م�شت�ى خرباتهم )10 �شنة واقل، من 11 اىل20  �شنة، 21 �شنة فاأكرث(، وملعرفة فيما اإذا 
 One- Way كانت الختالفات بني املت��شطات ج�هرية اأم ل قمنا باإجراء حتليل التباين

ANOVA ملعرفة الدللة الإح�شائية.

• ول بد من اإجراء اختبار ليفني Levene للتاأكد من ت�شاوي التباين بني جمم�عات العينة.	

اجلدول )12(
اختبار Levene الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي تبعًا مل�ستوى اخلربة

الدللةاملعن�يةقيمة ليفنيابعاد الذكاء ال�شرتاتيجي

غري دالة اإح�شائيًا1.503.228ال�شت�شراف

غري دالة اإح�شائيًا1.581.211تفكري النظم

غري دالة اإح�شائيًا153.858.الروؤية امل�شتقبلية

دالة اإح�شائيًا4.326.016الدافعية

غري دالة اإح�شائيًا2.279.108ال�شراكة

نالحظ من اجلدول ال�شابق ما يلي:

• اإن اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي )ال�شت�شراف، تفكري النظم، الروؤية امل�شتقبلية، ال�شراكة( 	
عدا الدافعية غري دالة اإح�شائيًا يف اختبار Levene تبعًا مل�شت�ى اخلربة )10 �شنة واقل، 
من 11 اىل20  �شنة، 21 �شنة فاأكرث( الأمر الذي يعني �شرط ت�شاوي التباين بني املجم�عات 

.ANOVA متحقق، وبالتايل ن�شتخدم

• 	 Levene اختبار  معن�ية  قيمة  لن  اإح�شائيًا  دال  )الدافعية(  ال�شرتاتيجي  الذكاء  بعد  اأن 
الباحث  يلجاأ  ولهذا  املجم�عات،  بني  التباين  يف  جتان�س  ي�جد  ل  وهنا   )05.( من  اأقل 
اإىل ا�شتخدام الختبار الالمعلمي كرو�شكال ويلز   Kruskal-Wallis للتاأكد من معن�ية 

الفروق.     
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اجلدول )13(
حتليل ANOVA الأبعاد الذكاء اال�سرتاتيجي عدا الدافعية تبعًا مل�ستوى اخلربة

جمم�ع م�شدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

مربع 
الدللة املعن�يةFقيمةاملت��شط

الإح�شائية

ال�شت�شراف

.960.2480.1.570213بني الفئات
غري 

ج�هرية .29.67097306داخل الفئات

30.63099التباين الكلي

تفكري النظم

.2.07821.0391.747180بني الفئات
غري 

ج�هرية .57.68997595داخل الفئات

59.76699التباين الكلي

الروؤية 
امل�شتقبلية

.235.2118.357.701بني الفئات
غري 

ج�هرية .31.93297329داخل الفئات

32.16899التباين الكلي

ال�شراكة

.837.2418.2.009140بني الفئات
غري 

ج�هرية .20.20097208داخل الفئات

21.03799التباين الكلي

نالحظ من اجلدول ال�شابق ما يلي:

• 	 11 من  واقل،  �شنة   10( خربتهم  باختالف  املديرين  بني  ج�هرية  اختالفات  وج�د  عدم 
الذكاء  اأبعاد  21 �شنة فاأكرث( من حيث ممار�شتهم ال�شت�شراف كبعد من  اىل20  �شنة، 

ال�شرتاتيجي.

• واقل، 	 )10 �شنة  باختالف م�شت�ى اخلربة  اختالفات ج�هرية بني املديرين  عدم وج�د 
اأبعاد  21 �شنة فاأكرث( من حيث تبنيهم تفكري النظم كبعد من  11 اىل20  �شنة،  من 

الذكاء ال�شرتاتيجي.
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• عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف خربتهم )10 �شنة واقل، من 11 اىل20  �شنة، 	
21 �شنة فاأكرث( من حيث امتالكهم الروؤية امل�شتقبلية كبعد من اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي.

• 	 11 عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف خربتهم )10 �شنة واقل، من 
اىل20  �شنة، 21 �شنة فاأكرث( من حيث امتالكهم رغبة بناء التحالفات.

اجلدول )14(

 نتائج اختبار كرو�سكال ويلز لتاأثري م�ستوى اخلربة يف بعد الدافعية

الأبعاد
قيمة مت��شط الرتب

مربع كاي
م�شت�ى

املعن�ية
الدللة 

الإح�شائية 21 فاأكرث-11 20 10 �شنة واقل

غري ج�هرية51.0646.5059.092.969.227الدافعية

من اجلدول ال�شابق يت�شح ما يلي:

عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف خربتهم )10 �شنة واقل، من 11 اىل20  
�شنة، 21 �شنة فاأكرث( من حيث ا�شتخدامهم الدافعية والتحفيز.

-4 النتائج:

• اأظهرت النتائج اأن هناك م�شت�ى جيد من ال�عي باأدوات الذكاء ال�شرتاتيجي ملا له اأثر على 	
اأداء ال�زارة بني املبح�ثني، وهذا ما يتفق مع درا�شة )�شق�ر، 2017( التي ت�افرت فيها اأبعاد 
املدر�شة،  املنظمات  يف  املديرين  بني  عالية  بن�شب  املديرين  لدى  ال�شرتاتيجي  الذكاء 
ويف�شر هذا خلربة املديرين يف و�شع اخلطط ال�شرتاتيجية خالل ال�شن�ات ال�شابقة، واتباع 
عدد من املمار�شات الدولية يف حتليل البيئة الداخلية واخلارجية، وحماولة اتباع التفكري 
النظمي يف ا�شت�شراف امل�شتقبل ل��شع الت�ش�رات اخلا�شة بالأهداف امل�شتقبلية التي 

ميكن العمل عليه بال�شراكة مع اأ�شحاب اخلربة داخل وخارج ال�زارة.

• ت��شلت الدرا�شة اىل اأن املبح�ثني من املديرين يف وزارة ال�شكان والتخطيط العمراين يف �شلطنة 	
ُعمان ميار�ش�ن بعدي الذكاء ال�شرتاتيجي ا)ل�شت�شراف وتفكري النظم( بدرجة املت��شطة، هذا 
تاأثري  لها  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  جميع  اأن  ت��شح  التي   )Hasanali،2016( درا�شة  مع  يتفق  ما 
متفاوت ولي�س على درجة واحدة يف حتقيق الر�شاقة التنظيمية، وهذا يع�د اإىل وج�د خربات 
م�شتقبلية  ا�شرتاتيجية  ت�ش�رات  اإىل  احلايل  ال�اقع  حت�يل  كيفية  يف  املديرين  لدى  جيدة 

با�شتخدام جمم�عة من الأ�شاليب والأنظمة الدولية يف التفكري املنطقي.
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• ت��شلت الدرا�شة اىل اأن املبح�ثني من املديرين يف وزارة ال�شكان والتخطيط العمراين 	
ال�شرتاتيجية(  بالروؤية  املتمثل)  ال�شرتاتيجي  الذكاء  بعد  ميار�ش�ن  ُعمان  �شلطنة  يف 
اأن  بّينت  التي  )�شق�ر،2017(  درا�شة  يف  وجدناه  ما  وهذا  املت��شط،  من  اأعلى  بدرجة 
على  ال�زارة  حر�س  اإىل  يع�د  وهذا  الأكرب،  الأثر  لها  كان  امل�شتقبلية  والروؤية  الدافعية 
ت�اجد اخلطط ال�شرتاتيجية اخلم�شية املت�اترة، مما اأك�شب املديرين خربة عالية يف 

كتابة ور�شم اخلطط ال�شرتاتيجية التي تعترب الروؤية من اأهم مك�ناتها.

• ت��شلت الدرا�شة اىل اأن املبح�ثني من املديرين يف وزارة ال�شكان والتخطيط العمراين 	
)الدافعية  ال�شرتاتيجي  الذكاء  بعدي  ميار�ش�ن  الدرا�شة  عينة  ُعمان  �شلطنة  يف 
وال�شراكة( بدرجة مرتفعة، وهذا يع�د اإىل طبيعة عمل ال�زارة التي تثل وزارة خدمية 
اأف�شل  لتقدمي  الأفراد  لدى  الدافعية  وت�افر  التعاون  روح  ت�شافر اجله�د وبث  تتطلب 
التي   )2018 )قا�شم،  درا�شة  مع  يتفق  ما  وهذا  والدوليني،  املحليني  للم�شتفيدين  اأداء 

اأو�شحت الرتابط والعالقة الطردية بني اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي والأداء.

• درجة 	 حيث  من  والإناث  الذك�ر  بني  ج�هرية  اختالفات  وج�د  عدم  النتائج  اأظهرت 
ممار�شتهم لأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجي )ال�شت�شراف، تفكري النظم، الروؤية امل�شتقبلية، 
الذك�ر  قبل  من  تار�س  ال�شرتاتيجي  الذكاء  اأبعاد  اأن  يعني  مما  ال�شراكة(  الدافعية، 
بتبني  املدرو�شة  ال�زارة  ت�ليه  الذي  الهتمام  على  يدل  مما  �ش�اء،  حد  على  والإناث 
اعتبارات  انثى( ولي�س على  اأم  للمديرين ك�ظيفة )ذكر  ال�شرتاتيجي  الذكاء  ممار�شات 

اأخرى.

• اأظهرت النتائج عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف م�ؤهلهم العلمي 	
ال�ظيفي  م�شت�اهم  باختالف  اأو  عليا(  درا�شات  جامعية،  اإجازة   ، معهد  واأقل،  )ثان�ية 
)مدير عام، مدير م�شاعد، مدير دائرة، رئي�س ق�شم( من حيث ممار�شتهم لأبعاد الذكاء 
ال�شرتاتيجي )ال�شت�شراف، تفكري النظم، الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، ال�شراكة(، وهذا 
ما مت التاأكيد عليه يف الإطار النظري ب�شرورة تبني اأبعاد الذكاء ال�شرتاتيجية وتطبيقه 

يف املنظمات، بحيث ي�شبح مهارة مطل�بة من قبل جميع املديرين.

• ت��شلت الدرا�شة اىل عدم وج�د اختالفات ج�هرية بني املديرين باختالف خربتهم )10 	
الذكاء  لأبعاد  ممار�شتهم  حيث  من  فاأكرث(  �شنة   21 �شنة،  اىل20    11 من  واقل،  �شنة 
ال�شرتاتيجي )ال�شت�شراف، تفكري النظم، الروؤية امل�شتقبلية، الدافعية، ال�شراكة(، الأمر 
الذي يعزز من الرغبة الكبرية لدى ال�زارة يف تبني املمار�شات الأف�شل يف تبني تطبيقات 

الذكاء ال�شرتاتيجية لتعزيز اخلربات لدى املديرين.



130

رجب ، �سعبان 1442 هـ - مار�س 2021 مالعـــــدد )162 (

-5 التو�سيات:

• العمل على ا�شتحداث وحدة تنظيمية يف الهيكل التنظيمي اجلديد لل�زارة مب�شمى 	
وحدة الذكاء ال�شرتاتيجي، وحتديد اخت�شا�شاتها ومهامها، وو�شع الأو�شاف ال�ظيفية 
للعاملني بها، مع وج�د �شيا�شات واإجراءات عمل لها، الأمر الذي �شيعزز من املمار�شات 

الإدارية الأكرث فاعلية.

• الذكاء 	 اأدوات  يف  متخ�ش�شة  برجمية  وحل�ل  اأنظمة  )�شراء(  تبني  على  العمل 
ال�شرتاتيجي وتطبيقاته العملية وفقًا لأف�شل املمار�شات العاملية املتبعة، مما �شيزيد 

من الأداء ومنهحية املتابعة والتقييم.

• تدريب وتاأهيل املديرين على برامج ن�عية تخ�ش�شية يف الذكاء ال�شرتاتيجية وممار�شاته 	
العملية با�شتخدام اأف�شل الأدوات الربجمية والتحليلية املتخ�ش�شة، مما �شي�شاهم يف 
حتقيق الر�شاقة التنظيمية والإبداع يف ا�شت�شراف امل�شتقبل وو�شع الروؤى امل�شتقبلية 

وغريها.

• العمل على درا�شة اأف�شل املمار�شات الإقليمية والدولية اخلا�شة بالذكاء ال�شرتاتيجي 	
واإمكانية  امل�شتفادة  الدرو�س  ا�شتخال�س  اإمكانية  ودرا�شة  احلك�مي،  القطاع  يف 

تطبيقها وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين.

• التحفيز 	 ال�زارة من خالل  التنظيمية اجلاذبة للم�ظفني داخل  خلق ج� من امل�اطنة 
امل�شتمر وامل�شاركة اجلماعية يف تنفيذ ومتابعة حتقيق الروؤية والأهداف امل��ش�عة.

• العمل على اإيجاد ال�شراكات الإقليمية والدولية املتخ�ش�شة وبي�ت اخلربة ال�شت�شارية 	
الأمر  ال�زارة،  داخل  تطبيقه  لتمّكني  وحل�له،  واأدواته  ال�شرتاتيجي  الذكاء  يف  العاملة 
الذي �شي�شاهم يف تبني قرارات ا�شرتاتيجية فاعلة حلل امل�شكالت التي تعيق التط�ر 

والتح�شني امل�شتمر.

• ال�زارة 	 يف  ال�شرتاتيجي  الذكاء  ثقافة  لن�شر  خا�شة  ت�عية  ور�س  اإقامة  على  العمل 
والتعريف بف�ائده يف جمالت بناء ال�شراكات والتحالفات بني ال�زارة وبيئتها اخلارجية 

من جهة وبيئتها الداخلية من خالل تعزيز الدافعية والتحفيز للعاملني فيها.
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