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ملخص: 
يف  القرارات  �سنع  فاعلية  يف  ال�سرتاتيجي  الذكاء  اأثر  حتليل  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
البيانات  جلمع  ا�ستبانة  ُطوِّرت  حيث  جدة،  مبدينة  العاملة  ال�سعودية  التاأمني  �رصكات 
ا�ستبانة،   185 للتحليل  خ�سع  الدرا�سة،  عينة  �سكلوا  موظًفا   240 على  وزِّعت  الأولية؛ 
حيث جرى ا�ستخدام برنامج SPSS لتحليل التباين والنحدار املتعدد، والنحدار املتعدد 
التدريجي، تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية للذكاء ال�سرتاتيجي باأبعاده: 
القرارات  �سنع  فاعلية  على  واحلد�ض(  وال�رصاكة،  النظمي،  والتفكري  والروؤية،  )ال�ست�رصاف 
باأبعادها: )فاعلية حتديد امل�سكلة، وفاعلية تطوير البدائل، وفاعلية اختيار البديل املنا�سب، 
اأو�ست  جدة.  مبدينة  العاملة  ال�سعودية  التاأمني  �رصكات  يف  واملتابعة(  التنفيذ  وفاعلية 
الدرا�سة بتوجية اهتمام اإدارات �رصكات التاأمني نحو ال�ستمرار بالهتمام بعنا�رص الذكاء 
ال�سرتاتيجي، وفاعلية �سنع القرارات التي اأظهرت نتائج الدرا�سة اأهميتها واأثرها يف فاعلية 
�سنع القرارات، كما اأو�ست بتوجية اهتمام الباحثني لإجراء املزيد من الدرا�سات حول ذكاء 

الأعمال والذكاء ال�سطناعي، وعالقتهما بر�سا العمالء، والقدرة التناف�سية لل�رصكات 
الكلمات املفتاحية: الذكاء ال�سرتاتيجي، فاعلية �سنع القرارات، ال�ست�رصاف والروؤية، 

ال�رصاكة. 
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The Effect of Strategic Intelligence on Decision- Making 
Effectiveness in Saudi Insurance Companies Operating in Jeddah

Abstract: 
The aim of this study is to analyze the effect of strategic intelligence on 

decision- making effectiveness in the Saudi insurance companies operating 
in Jeddah. A questionnaire was developed and distributed to 240 employees 
representing the study sample. 185 questionnaires were recollected. SPSS 
program used to conduct variance in addition to Multiple Regression and 
Stepwise Multiple Regression Analysis. The study revealed that there was 
a strong statistical impact of strategic intelligence and its dimensions 
(Prospective vision, systemic thinking, partnership, and intuition) on decision- 
making effectiveness dimensions (problem identification, development 
of alternatives, choosing a suitable alternative, and implementation and 
follow- up) . The study recommended insurance companies to concentrate 
on the elements of strategic intelligence and decision- making effectiveness. 
The results of the study showed the importance and the effect of strategic 
intelligence on decision- making effectiveness. The study recommended 
researchers to conduct further studies on business intelligence and artificial 
intelligence and show their relationship to the satisfaction of the customers 
and companies competitiveness. 

Key Words: Strategic intelligence, decision- making effectiveness, 
prospective and vision, partnership
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مقدمة: 
ت�سعى املنظمات املعا�رصة جاهدة لتحقيق النجاح والتميز يف بيئة تناف�سية �رص�سة؛ 
حيث تبحث عن �سبل النجاح والتفوق على جميع الأ�سعدة. ومبراجعة الأدب الإداري جند 
اإل  اأعمالها،  التي تف�رص جناح املنظمات يف  العنا�رص  اأهم  القرارات كانت  اأن عملية �سنع 
اأنه يف الآونة الأخرية برزت ا�سرتاتيجيات جديدة لزيادة قدرة املنظمات على التكيف مع 
بيئاتها، من اأبرزها: الذكاء ال�سرتاتيجي، حيث يرتبط بنوع مميز من القدرات العقلية التي 
يحتاجها املدير، اأو القائد واملفكر ال�سرتاتيجي، والتي متكنه من التفكري بطريقة �سمولية 
فالذكاء  وحمدوديتها.  املعلومات  وندرة  التاأكد  عدم  حالت  ومواجهة  املنظمة  مب�ستقبل 
ن القادة من اقتنا�ض  ال�سرتاتيجي ي�ساعد املنظمة يف حتقيق اأهدافها بعيدة املدى، ومُيكِّ

الفر�ض، والتكيف مع املتغريات. 
ترتيبًا على ما �سبق يعتمد جناح املنظمات ب�سكل كبري على جناعة قراراتها يف التعامل 
مع الظروف البيئية من فر�ض وتهديدات، كما اأن فاعلية كل من القرارات والوظائف الإدارية 
الذي يوجه قرارات املنظمة؛  ال�سرتاتيجي  الذكاء  ب�سكل كبري على م�ستوى  الأخرى تعتمد 
الذكاء  اأثر  حتليل  ملحاولة  الدرا�سة  هذه  تاأتي  لذا  بنجاح،  البيئية  املعطيات  مع  للتعامل 
مبدينة  العاملة  ال�سعودية  التاأمني  �رصكات  يف  الإدارية  القرارات  فاعلية  يف  ال�سرتاتيجي 
جدة. حيث �ستحاول تقدمي ا�ستعرا�ض نظري لأهم الأدبيات التي تناولت متغريات الدرا�سة، 
عن  الإجابة  تتم  ثم  وفرو�سها،  واأهدافها  وم�سكلتها،  الدرا�سة،  اأهمية  بعدا�ستعرا�ض  وذلك 

اأ�سئلة الدرا�سة واختبار فر�سياتها. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يعدُّ الذكاء ال�سرتاتيجي تفكرياً بطريقة �سمولية مب�ستقبل املنظمة، ومواجهة امل�سكالت 
والتكيف مع البئية، وقد بداأت كثري من املنظمات يف توظيف هذا النوع من الذكاء، كما اأن 
ف�سلها،  اأو  املنظمات  من  كثري  جناح  اأ�سباب  اأحد  كانت  املتخذة  القرارات  فعالية  م�ستوى 
من خالل الت�رصف مبقدراتها. اإن عدم تطبيق مثل هذا النوع من الذكاء من قبل منظمات 
الأعمال قد يوؤدي اإىل تفويت كثري من الفر�ض عليها اأو يعد �سببًا يف تدين م�ستويات اأدائها، 
وب�سكل يقود امل�ستفيدين من التحول نحو منظمات اأخرى واإ�ساعة م�ساعر عدم الر�سا بني 
امل�ستفيدين؛ لذا تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف عدم اإدراك م�ستوى تطبيق الذكاء ال�سرتاتيجي يف 
�رصكات التاأمني ال�سعودية العاملة مبدينة جدة، واأثره يف فاعلية القرارات الإدارية، حيث 
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تتلخ�ض يف حماولة الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ض الآتي: ما اأثر الذكاء اال�صرتاتيجي يف 
فاعلية اتخاذ القرار؟ و ينبثق عنه الأ�سئلة الفرعية الآتية: - 

ما ت�سورات العاملني يف �رصكات التاأمني ال�سعودية العاملة مبدينة جدة مل�ستوى  ●
الذكاء ال�سرتاتيجي؟ 

ما ت�سورات العاملني يف �رصكات التاأمني ال�سعودية العاملة مبدينة جدة مل�ستوى  ●
فاعلية �سنع القرارات؟ 

أهمية الدراسة: 
الإدارة  اأدبيات  يف  ن�سبًيا  حديًثا  مفهوًما  يعترب  ال�سرتاتيجي  الذكاء  م�سطلح  اأن 
الدرا�صة  اأهمية  تتج�صد  حيث  البحث والتحليل،  ايالوؤه املزيد من  العربية، مما ي�ستوجب 

يف جانبني هما: 
العلمية . 1 الدرا�سات  الدرا�سة لأحدث  ادبيات  العلمية واملتمثلة با�ستعرا�ض  الأهمية 

املتعلقة مبتغريات الدار�سة، حيث من املمكن اأن متثل هذه الدرا�سة مرجًعا مهمًا لالأكادمييني 
والباحثني. 

الأهمية العملية من خالل حتليل اأثر الذكاء ال�سرتاتيجي يف فاعلية �سنع القرارات . 2
يف �رصكات التاأمني ال�سعودية العاملة مبدينة جدة. كما اأن ما �سيتم التو�سل اإليه من نتائج 
اإىل  املنظمات  اإدارة  اأنظار  وتوجه  العلمي،  البحث  اإىل  جديداً  �سيئا  �ست�سيف  وتو�سيات، 

�رصورة الهتمام بالذكاء ال�سرتاتيجي وعملية �سنع القرارات. 

أهداف الدراسة: 
تتمثل اأهداف الدرا�صة فيما ياأتي: 

التاأمني . 1 �رصكات  يف  القرارات  �سنع  فاعلية  يف  ال�سرتاتيجي  الذكاء  اأثر  حتليل 
ال�سعودية العاملة مبدينة جدة 

التعرف اإىل ت�سورات العاملني يف �رصكات التاأمني ال�سعودية العاملة مبدينة جدة . 2
مل�ستوى الذكاء ال�سرتاتيجي. 

التعرف اإىل ت�سورات العاملني يف �رصكات التاأمني ال�سعودية العاملة مبدينة جدة . 3
مل�ستوى فاعلية �سنع القرارات. 
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التاأمني . 4 اأن تفيد الإداريني يف �رصكات  حماولة تقدمي التو�سيات التي من �ساأنها 
ال�سعودية حول الذكاء ال�سرتاتيجي، وفاعلية �سنع القرارات. 

فرضيات الدراسة: 

اعتمدت الدرا�صة جمموعة من الفر�صيات هي: 
دللة  ♦ م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الرئي�صة:  الدرا�صة  فر�صية 

)α≤0.05( للذكاء ال�سرتاتيجي بابعاده: )ال�ست�رصاف والروؤية، التفكري النظمي، ال�رصاكة، 
احلد�ض( يف فاعلية �سنع القرارات بابعاأدها )فاعلية حتديد امل�سكلة، وفاعلية تطوير البدائل، 
التاأمني  �رصكات  يف  ومتابعته(  القرار  تنفيذ  وفاعلية  املنا�سب،  البديل  اختيار  وفاعلية 

ال�سعودية العاملة مبدينة جدة. وينبثق عن هذا الفر�صية الفر�صيات الفرعية االآتية: 
الدللة  � م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الأوىل:  الفرعية  الفر�سية 

)α≤0.05( للذكاء ال�سرتاتيجي باأبعاده: )ال�ست�رصاف والروؤية، التفكري النظمي، ال�رصاكة، 
احلد�ض( يف فعالية حتديد امل�سكلة. 

الدللة  � م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الثانية:  الفرعية  الفر�سية 
)α≤0.05( للذكاء ال�سرتاتيجي باأبعاده: )ال�ست�رصاف والروؤية، التفكري النظمي، ال�رصاكة، 

احلد�ض( يف فعالية تطوير البدائل. 
الدللة  � م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الثالثة:  الفرعية  الفر�سية 

)α≤0.05( للذكاء ال�سرتاتيجي باأبعاده: )ال�ست�رصاف والروؤية، التفكري النظمي، ال�رصاكة، 
احلد�ض( يف فعالية اختيار البديل املنا�سب. 

الدللة  � م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الرابعة:  الفرعية  الفر�سية 
)α≤0.05( للذكاء ال�سرتاتيجي باأبعاده: )ال�ست�رصاف والروؤية، التفكري النظمي، ال�رصاكة، 

احلد�ض( يف فعالية تنفيذ القرار ومتابعته. 

أمنوذج الدراسة: 

واأبعاده،  ال�سرتاتيجي  الذكاء  امل�ستقل  املتغري  الدرا�سة،  منوذج   )1( ال�سكل  يو�سح 
واملتغري التابع فاعلية �سنع القرارات واأبعادها. 
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الشكل )1( 
نموذج الدراسة

التعريفات اإلجرائية: 

معارفهم،  ◄ توظيف  على  املديرين  قدرة  اال�صرتاتيجي:  الذكاء  امل�صتقل  املتغري 
ومهاراتهم وخرباتهم ب�سكل ذكي لتطوير وتنفيذ �سيا�سات وا�سرتاتيجيات مالئمة ملواجهة 
وال�رصاكة،  النظمي،  والتفكري  والروؤية،  بالأ�ست�رصاف  ويتمثل  امل�ستقبلية؛  البيئية  التاثريات 

واحلد�ض، و�سيتم قيا�ض هذا املتغري من خالل الأبعاد الآتية: 
ما  ◄ ومتييز  امل�ستقبلية،  الجتاهات  روؤية  على  القدرة  هي  والروؤية:  اال�صت�رشاف 

ميكن جتنبه والتاأثري فيه وال�سيطرة عليه عرب اإجراء م�سح للعوامل الديناميكية يف املا�سي 
واحلا�رص. 
وفهم  ◄ حتليلها،  لغر�ض  املختلفه؛  العنا�رص  توليف  على  القدرة  النظمي:  التفكري 

الكيفية التي تتفاعل مبوجبها لت�سكل �سورة وا�سحة عن ال�سياء التي نتعامل معها
�رصكات  ◄ مع  ال�سرتاتيجية  التحالفات  اإقامة  على  التاأمني  �رصكة  قدرة  ال�رشاكة: 

اأخرى تعمل يف قطاع التاأمني، اأو قطاعات اأخرى لها عالقة به. 
احلد�س: قدرة الإداري على توظيف ملكته العقلية املعتمدة على اخلربة ال�سخ�سية  ◄

والتجربة باعتماد التخمني يف ال�ستجابة ال�رصيعة حلالت حمددة. 
املتغري التابع فاعلية �صنع القرارات: هي عملية حتديد امل�سكلة، وتطوير البدائل  ◄

حللها، ثم اختيار اأن�سب هذه البدائل وتنفيذه ومتابعتة؛ لتحقيق اأعلى ن�سبة من هدف حل 

املتغري امل�ستقل
الذكاء ال�سرتاتيجي

1- ال�ست�رصاف والروؤية.
2- التفكري النظمي.

3- ال�رصاكة.
4- احلد�ض.

املتغري التابع
فاعلية �سنع القرارات

-1
-2
-3
-4
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امل�سكالت التي تعرت�ض اأداء ال�رصكة وتتج�صد فاعلية �صنع القرارات يف االأبعاد االآتية: 
فاعلية حتديد امل�سكلة: هي عملية جمع املعلومات وحتليلها للتفريق بني الأعرا�ض  �

التي تدل على امل�سكلة، والأ�سباب الرئي�سة امل�سوؤولة عن حدوث امل�سكلة، لتحقيق اأعلى ن�سبة 
من هدف حل امل�سكالت التي تعرت�ض اأداء ال�رصكة. 

فاعلية تطوير البدائل: هي عملية توليد �سبل وطرق كفيلة بالتخل�ض من الأ�سباب  �
التي  امل�سكالت  ن�سبة من هدف حل  اأعلى  لتحقيق  امل�سكلة،  امل�سوؤولة عن حدوث  الرئي�سة 

تعرت�ض اأداء ال�رصكة. 
املطروحة  � البدائل  بني  املفا�سلة  عملية  هي  املنا�سب:  البديل  اختيار  فاعلية 

ن�سبة من  اأعلى  لتحقيق  امل�سكلة،  البدائل حلل  اأن�سب هذه  واختيار  امل�سكلة،  واملمكنة حلل 
هدف حل امل�سكالت التي تعرت�ض اأداء ال�رصكة. 

فاعلية التنفيذ واملتابعة: هي عملية تنفيذ البديل املختار حلل امل�سكلة، والتخل�ض  �
من اأ�سبابها ومتابعة تنفيذه؛ لتحقيق اأعلى ن�سبة من هدف حل امل�سكالت التي تعرت�ض اأداء 

ال�رصكة. 

منهجية الدراسة: 
البحث  والتحليلي، على �سعيد  الو�سفي  الأ�سلوب  الدرا�سة  اعتمدت  الدرا�صة:  اأ�صلوب 
اأما  النظرية وامليدانية.  والبحوث  الدرا�سات  املكتبي والطالع على  امل�سح  الو�سفي جرى 
البيانات  وُحلِّلت  ال�ستطالعي،  امل�سح  اأُجري  فقد  التحليلي،  امليداين  البحث  �سعيد  على 

الأولية التي ُجمعت من خالل ال�ستبانة. 
التاأمني  �رصكات  يف  العاملني  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون  الدرا�صة:  جمتمع 
ال�سعودية العاملة مبدينة جدة، ويقدر عددهم ب )490( موظًفا، حيث جرى احل�سول على 
بيانات اأعداد املوظفني يف ال�رصكات املبحوثة من اإدارات �سوؤون العاملني يف هذه ال�رصكات. 
عن  العينة  هذه  وُحدِّدت  موظًفا،   240 من  الدرا�سة  عينة  تكونت  الدرا�صة:  عينة 
طريق اأخذ عينة ع�سوائية مالئمة من جميع موظفي �رصكات التاأمني العاملة مبدينة جده، 
منها  ال�سالح  اأن  تبني  املوزعة  ال�ستبانات  ا�سرتجاع  وبعد  �رصكات،   7 عددها  والبالغ 
العينة، وهي ن�سبة مقبولة اإح�سائًيا، كما هو مبني  80% من  ا�ستبانة، وهي متثل   185

يف اجلدول )1( . 
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الجدول )1( 
الشركات المبحوثة واالستبانات الموزعة والمسترجعة

عدد ا�صم ال�رشكةت�صل�صل
العاملني 

عدد اال�صتبانات 
املوزعة

عدداال�صتبانات امل�صرتجعة 
وال�صاحلة للتحليل

753025التعاونية1

622820ال�رصكة الأهلية للتاأمني التعاوين2

703731العاملية للتاأمني املحدودة3

904527بوبا للتاأمني4

603827�رصكة اأ�سيج للتاأمني5

633530�رصكة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين6

702725مالذ للتاأمني7

490240185املجموع

أداة الدراسة: 
كل  بدرا�سة  ال�ستعانة  متت  حيث  الدارا�سة  متغريات  لقيا�ض  ا�ستبانة،  الباحث  طور 
من )ال�سما�سني2013، وقا�سم، 2011( فيما يتعلق مبتغري الذكاء ال�سرتاتيجي، ودرا�سة 
القرارات،  �سنع  بفاعلية  يتعلق  فيما   )2009 وعبد  وحنظل   ،2005 )املحا�سنة  من  كل 
املتعددة  للخيارات   )Likert )ليكرت  مقيا�ض  �سمن  فقرة   43 من  ال�ستبانة  وتكونت 
)موافق  اخليار  الآتي:  النحو  على  خما�سية  بطريقة  الفقرات  تلك  اأوزان  يحت�سب  الذي 
)3درجات(  و )حمايد( وميثل  )4 درجات(  )موافق( وميثل  و  )5 درجات(  ب�سدة( وميثل 
)وغري موافق( وميثل )درجتني( و )غري موافق ب�سدة( وميثل )درجة واحدة( . وقد توزعت 
اأبعادهما، كما  الـ )43( لت�سمل فقرات املتغري امل�ستقل واملتغري التابع مبختلف  الفقرات 

هي مو�سحة يف اجلدول )1( . 

صدق االستبانة: 

والإدارة  املعلومات  نظم  اأ�ساتذة  من  حمكمني   )10( على  ال�ستبانة  ُعر�ست 
املتخ�س�سني، والعاملني يف �رصكات التاأمني ال�سعودية؛ للتحقق من مدى �سدق ال�ستبانة، 
وقد جرى الأخذ مبالحظاتهم، واإعادة �سياغة بع�ض الفقرات، واإجراء التعديالت املطلوبة، 

ب�سكل دقيق يحقق التوازن بني م�سامني ال�ستبانة وفقراتها. 
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ثبات أداة الدراسة: 

لالت�ساق   )Cronbach Alpha( الفا  لكرونباخ  طبقا  الثبات،  معامل  ا�ستخراج  جرى 
هي  كما  النتائج  وكانت  اأبعاده،  بجميع  متغري  ولكل  الكلية،  النهائية  ب�سيغته  الداخلي 

مو�سحة يف اجلدول )2( . 
الجدول )2( 

قيم معامل الثبات لاتساق الداخلي لكل متغير )مستقل وتابع) وبجميع أبعاده

معامل الثبات )كرونباخ الفا( ا�صم املتغري والبعدرقم الفقرة

84 .0البعد امل�ستقل )ال�ست�رصاف والروؤية( 6-1

90 .0البعد امل�ستقل )التفكري النظمي( 11-7

92 .0البعد امل�ستقل )ال�رصاكة( 16-12

79 .0البعد امل�ستقل )احلد�ض( 21-17

92 .0املتغري امل�ستقل الذكاء ال�سرتاتيجي21-1

87 .0فاعلية حتديد امل�سكلة27-22

82 .0فاعلية تطوير البدائل32-28

81 .0فاعلية اختيار البديل املنا�سب37-33

87 .0فاعلية التنفيذ واملتابعة43-38

89 .0البعد التابع فاعلية اتخاذ القرارات 43-22

94 .0الكلي لال�ستبانة )املتغريات والأبعاد والفقرات( 43-1

يتبني من اجلدول )1( اأن معامالت الثبات جلميع متغريات الدرا�سة واأبعادها مرتفعة، 
وهي ن�سبة ثبات عالية لأغرا�ض التحليل الإح�سائي والبحث العلمي. 

املعاجلة االإح�صائية: ا�ستخدم الباحث اأ�ساليب الإح�ساء الو�سفي والتحليلي، وذلك 
 )Skewness( حيث ُعِمل اختبار معامل اللتواء )Spss v. 16( با�ستخدام الرزمة الإح�سائية
، وذلك للتاأكد من اأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي )Normal Distributions( . واختبار 
التباين امل�سموح  )VIF( )Variance Inflation Factory( واختبار  التباين  معامل ت�سخم 
املتغريات  بني   )Multicollinearity( عاٍل  ارتباط  وجود  عدم  من  للتاأكد   )Tolerance(
امل�ستقلة. كما اُ�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية لالإجابة على اأ�سئلة 
الدرا�سة، وحتليل التباين لالنحدار )Analysis Of Variance( للتاأكد من �سالحية النموذج 
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 )Multiple Regression Analysis( املتعدد  النحدار  وحتليل  الدرا�سة،  فر�سات  لختبار 
لختبار �سالحية منوذج الدرا�سة، وتاأثري املتغريات امل�ستقلة على املتغري التابع واأبعاده، 
وحتليل النحدار املتعدد املتدرج )Stepwise Multiple Regression Analysis( لختبار 

دخول املتغريات امل�ستقلة يف معادلة التنبوؤ باملتغري التابع. 

متهيد: 
تناولت  التي  واأحدثها  الأدبيات  اأهم  ا�ستعرا�ض  الآتي  اجلزء  يف  الدرا�سة  �ستحاول 
مفهوم الذكاء ال�سرتاتيجي وعنا�رصه واأهميته، وفاعلية �سنع القرارات الإدارية، ثم يتبعها 
الدرا�سات ال�سابقة التي بحثت يف الذكاء ال�سرتاتيجي اأو فاعلية اتخاذ القرارات؛ لكي تت�سح 

�سورة الأدب الإداري املتعلق بالدرا�سة. 

مفهوم الذكاء االسرتاتيجي: 
لقد ُعرف الذكاء باأنه: جمموع القدرات العقلية التي ي�ستخدمها الفرد؛ ملواجهة املواقف 
اجلديدة، اأو القدرة على فهم احلقيقة واإدراكها، وُيعرب عنه اأي�سًا على اأنه ال�سلوك الذي ينتج 
عنه حل امل�سكالت والتكييف مع البيئة، وتكوين املفاهيم العقلية والتعلم )عبا�ض، 2003: 
5( . وقد نظر اإليه بع�سهم على اأنه الذكاء الذي يتمتع به م�ستوى معني من املديرين من اأجل 
�سياغة ال�سيا�سات واخلطط ال�سرتاتيجية طويلة المد للمنظمة )Quarry, 2003: 3( اأو اأنه 
ذكاء يت�سم به قادة املنظمات: )ال�ست�رصاف، وتفكري النظم، والروؤية امل�ستقبلية، وال�رصاكة، 
اأنه  اإىل  اآخرون  . كما ي�سري   )Maccabee, et.. al,2004: 3( العاملني  والقدرة على حتفيز 
القدرة على تطوير ا�سرتاتيجيات مالئمة، ملواجهة التاثريات البيئية امل�ستقبلية حيث ي�سمل: 
اأنه ذكاء يو�سم به قادة  اأو   ).Service, 2006: 6( الفهم، املعرفة، املرونة، اخليال الوا�سع 
املنظمات ممن يتمتعون بالروؤية امل�ستقبلية: )ال�ست�رصاف، وتفكري النظم، وال�رصاكة، والقدرة 

على حتفيز العاملني، واحلد�ض، والبداع( وحدده )�سالح، واآخرون، 2010: 142( . 
اأنه  على  تعريفه  ميكن  ال�سرتاتيجي  الذكاء  اأن  الباحث  يرى  �سبق  ما  على  وترتيبًا 
قدرة املديرين على توظيف معارفهم، ومهاراتهم وخرباتهم ب�سكل ذكي؛ لتطوير �سيا�سات 
وا�سرتاتيجيات مالئمة وتنفيذها ملواجهة التاثريات البيئية امل�ستقبلية ملنظماتهم؛ ويتمثل 

بال�ست�رصاف والروؤية، والتفكري النظمي، وال�رصاكة، واحلد�ض. 

أهداف الذكاء االسرتاتيجي: 
حتر�ض  التي  ة  املهمَّ ال�سرتاتيجيات  اأحد  ال�سرتاتيجي  الذكاء  اإن  القول  ميكننا 



150

أثر الذكاء االستراتيجي في فاعلية صنع القرارات في شركات التأمني 
د. خالد محمد عبد العزيز أبو الغنمالسعودية العاملة مبدينة جدة: دراسة ميدانية.

خالل  من  بالغة  اأهمية  من  به  يتمتع  ملا  وذلك  اإداراتها،  يف  تطبيقها  على  املنظمات 
كبرية  بدرجة  بيئتها  مع  والتفاعل  اأهدافها  حتقيق  يف  املنظمات  جناح  يف  امل�ساهمة 
والتي  االأهداف  العديد من  اإىل حتقيق  اال�صرتاتيجي  الذكاء  حيث يرمي  من احلكمة. 

حددها )Metoyer, 2002: 5( باالآتي: 
التفكري  واتخاذ  باملنظمات،  املحيطة  بالتهديدات  مبكرة  وحتذيرات  تنبوؤات  توفري 
املحتملة،  امل�ستقبلية  املنظمية  لالأن�سطة  معرفية  اأ�س�ض  وخلق  اإزاءها،  الوقائية  النظمي 

وتاأثرياتها الإيجابية وال�سلبية. 
والتخطيط  وامل�ستقبلية،  احلالية  البيئة  لتغريات  ال�ستجابة  من  املنظمات  متكني 
اإيجابًا على �سمعتها وموقعها ف�ساًل عن متكني  الذي ينعك�ض  بالنتائج، وبال�سكل  والتنبوؤ 
مبرور  التغيري  لتعزيز  جوهرية،  كقوى  ال�سرتاتيجي  التغيري  م�سوغات  حتليل  من  قادتها 
تن�ساأ  وكيف  الأ�سياء،  حدوث  تف�سري  يف  ت�ساعدهم  التي  املعلومات  بتوفري  وذلك  الوقت، 
مبرور الوقت ت�سكيل القناعات لدى �سناع القرار، و�سياغة ال�سيا�سات بوجوب الو�سول اإىل 
كبار  عن  وحتليلها  املعلومات،  جمع  مبهمة  والنهو�ض  ومثلى  اإبداعية  و�سيا�سات  قرارات 
الزبائن واملجهزين وال�رصكاء، وجعل املنظمات تقيم حتالفات يف جمال البحث والتطوير، 
ال�سرتاتيجية،  ومراميها  املعلوماتي  اإرثها  عن  والذود  مناف�سيها،  ا�سرتاتيجيات  وا�ستباق 
وهذا ما جعل Sherman Kent يرى املعرفة امل�سبقة التي ترتكز عليها �سيا�سة املنظمة على 
اأعلى م�ستوياتها اإزاء مناف�سيها ومراجعة اآلف النقاط لختيار ب�سعة مئات منها، ومتكني 
املنظمات من ا�ستغاللها ومبا يجعله اجلزء الالمع من الأعمال الذكية يف جميع جوانبها 
وتقدمي الأفكار الهادفة اإىل حتويل البتكارات، والخرتاعات اإىل �سلع قابلة للتداول، ومتكني 
املنظمات من النفتاح على التغريات التكنولوجية، واحلفاظ على جودة عملياتها وخدماتها 
كاأ�سا�ض يف حل  الأحداث  واعتماد هذه  امل�ستقبلية،  الأحداث  اآراء تخمينية ب�سدد  وتطوير 
امل�سكالت وتوفري معلومات ا�سرتاتيجية متكن املنظمات من فهم التهديدات التي حتيط بها 

حاليًا وم�ستقباًل، واإدراك القدرات التي تتيح لها تقليل معدلت عدم التاأكد املحيطة بها. 

مبادئ الذكاء االسرتاتيجي: 
تناول الباحثون مبادئ عدة متعددة حتكم عمل الذكاء ال�سرتاتيجي، وت�سخ�ض اأبعاده 
ومقوماته. فقد حدد )Pauper, entail, 2000: vi( ثالثة مبادئ للذكاء اال�صرتاتيجي 

متمثلة فيما ياأتي: 
ا�سرتاتيجيني،  الرئي�سيني ب�سفتهم  القرار  الذكاء ال�سرتاتيجي متخذي  اأن يدعم  يجب 
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يف  امل�ستفيدين  وحاجات  يتوافق  مبا  وحتليالتهم  اأبحاثهم  يكيفون  من�سقيه  يجعل  ومبا 
خمتلف الأن�سطة ال�سرتاتيجية. 

يراقب ويحلل الق�سايا ال�سرتاتيجية، ويتعقب اآثار املوؤ�رصات املتعلقة بنتائج التغريات 
املفاجئة والبعيدة الأمد، وي�سخ�ض التغريات التي توحي بحدوث تغريات يف امل�ستقبل. يجب 
اأن يتم تن�سيق الذكاء ال�سرتاتيجي يف مركز املنظمة، ليجري حتليل املعلومات ذات ال�سلة 

وتف�سريها، والتي تعد مهمة ملتخذي القرار )حرب، 2011( . 

أبعاد الذكاء االسرتاتيجي: 

يف  تلخي�صها  ميكن  التي  االأبعاد  من  كثري  من  اال�صرتاتيجي  الذكاء  يتكون 
االأبعاد االآتية: 

اال�صت�رشاف والروؤية: 
املنظمة  بيئة  يف  معينة  ظواهر  اأو  ظاهرة،  يف  التغيري  ر�سد  اإىل  ال�ست�رصاف  ي�سري 
وحماولة حتديد الحتمالت املختلفة، لتطويرها يف امل�ستقبل، اأو ترجيح اأحد الحتمالت 
ان ت�سل  نرغب  التي  املرغوبة واجلذابة  ال�سورة  ر�سم  اإىل  الروؤية  تهدف  بينما  على غريه، 
لتحديد  بال�ست�رصاف؛  ال�سرتاتيجي  املخطط  ي�ستعني  لذا  الطويل؛  الأمد  منظمتنا يف  اإليها 
قبل  امل�ستقبل  اإليه  �سيوؤول  التنبوؤ مبا  املمكن  اأنه من  بع�سهم  يرى  للمنظمة. حيث  الروؤية 
وقوعه ما دامت الظواهر احلالية قد ف�رصت، وحللت، وفهمت، وذلك يف �سوء العالقة ال�سببية 
بني املتغريات، بعد ا�ستح�سار الحتمالت املتوقعة وا�ست�رصافها. لكنه ي�سري اإىل اأن املعرفة 
الفل�سفية ت�ساوؤل عن قدرة العلوم واأهليتها يف تقريرها بخ�سوع الكون للقوانني )الكبي�سي، 
2005: 22( . وتعرف الدرا�سة ال�ست�رصاف والروؤية على اأنها القدرة على روؤية الجتاهات 
اإجراء م�سح للعوامل  امل�ستقبلية ومتييز ما ميكن جتنبه والتاأثري فيه، وال�سيطرة عليه عرب 

الديناميكية يف املا�سي واحلا�رص
التفكري النظمي: 

يج�سد التفكري النظمي النظر اإىل الظواهر اأو ال�سياء باعتبارها جزءاً من ظاهرة اأكرب، 
وهي يف الوقت نف�سه تتكون من مكونات �سغرية، وهذا ميثل النظرة ال�ساملة، كمدخل لفهم 
لغر�ض  العنا�رص املختلفة  اأو دمج  توليف  القدرة على  والأ�سياء. ويتمثل ذلك يف  الظواهر 
حتليلها، وفهم الكيفية التي تتفاعل مبوجبها؛ لت�سكل نظامًا اأو �سورة وا�سحة ب�ساأن الأ�سياء 
وتكامل  تركيب  على  القدرة  ميثل  اأنه  كما   .  )2008 )النعيمي  معها  التعامل  يجري  التي 
املنظمة،  اأهداف  اإىل  و�سوًل  بع�سًا  بع�سها  مع  تفاعلها  كيفية  لفهم  املتنوعة،  العنا�رص 
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م من حيث جناحها يف خدمة اأهداف  بحيث ُتدر�ض الأجزاء من حيث عالقتها بالكل، وتقوَّ
 . )Maccabee, entail, 2004: 3( النظام

املختلفه  العنا�رص  توليف  على  القدرة  اأنه  على  النظمي:  التفكري  الدرا�سة  وتعرف 
الأ�سياء  لت�سكل �سورة وا�سحة عن  التي تتفاعل مبوجبها  الكيفية  لغر�ض حتليلها، وفهم 

التي نتعامل معها. 
ال�رشاكة: 

منظمات  مع  ال�سرتاتيجية  التحالفات  اإقامة  اإمكانية  يف  ال�رصاكة  مقدرة  تتمثل 
اأخرى، ففي الوقت الذي يقيم فيه ذوو الذكاء ال�سعوري، اأو العاطفي �سداقات مع الآخرين؛ 
اإىل تكوين �رصاكات وحتالفات  ال�سرتاتيجي  الذكاء  الأ�سخا�ض ذوو  لك�سب دعمهم، مييل 
يلزم جمموعتني من  اتفاق  ال�سرتاتيجي هو  والتحالف  امل�سرتكة،  الأهداف  اإىل  للو�سول 
املنظمات، اأو اأكرث للم�ساركة مبواردهم؛ لتطوير م�رصوع م�سرتك؛ ل�ستثمار فر�ض الأعمال 

)حرب، 2011: 47( . 
الأ�سواق، ودوافع مرتبطة باملنتج  اإىل  للدخول  التحالفات: دوافع  اإقامة  ومن دوافع 
املوارد،  ا�ستخدام  بكفاءة  مرتبطة  ودوافع  ال�سوق،  بهيكلية  مرتبطة  ودوافع  وال�سوق، 
التعلم  ودافع مرتبطة بتقليل املوارد وزيادتها، ودوافع مرتبطة بتعزيز املهارات )مهارة 
الثقة واللتزام، وقدرة  . وُتعد   )263  262  :2009 )الطائي، واخلفاجي،  من املتحالفني( 
ال�رصكاء على حل ال�رصاعات التي قد تربز بينهم، وم�ساركتهم يف املعلومات ويف ت�سميم 
املنتج مقومات رئي�سة؛ لتعزيز دور الذكاء ال�سرتاتيجي من خالل عن�رص ال�رصاكة، ولنمو 
الأعمال  حتققها  التي  املزايا  من  وا�ستفادتها  ال�رصاكة،  لواء  حتت  املنطوية  املنظمات 
ال�رصيكة )�سالح، واآخرون، 2010: 188( . وتعرف الدرا�سة ال�رصاكة على اأنها قدرة �رصكة 
التاأمني على اإقامة التحالفات ال�سرتاتيجية مع �رصكات اأخرى تعمل يف قطاع التاأمني، اأو 

قطاعات اأخرى لها عالقة به. 
احلد�س: 

عن  وتبحث  امل�ستقبل،  ت�ست�رصف  ثاقبة  حد�سيًة  قدرًة  تقت�سي  ال�سليمة  فالإدارة 
من  واحدًة  احلد�سية  الأبعاد  متثل  اإذ  ومغزاها.  حقيقتها  اإىل  و�سوًل  الظواهر  خبايا 
ال�سرتاتيجيون  بينها  ربط  خالقٍة  قدراٍت  يف  وتتج�سد  ال�سرتاتيجي،  الذكاء  اأبعاد  اأهم 
ب�سياحة  مروراً  ال�سرتاتيجي،  التفكري  من  بدءاً  الق�سدية  التطبيقات  وبني  احلد�سيون 
اأن  اإىل  بع�سهم  اأ�سار  حيث  ال�سرتاتيجي.  الق�سد  بتحديد  وانتهاًء  فال�ست�رصاف،  الفكر، 
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اأكرثها  القرارات، واإىل  اأف�سل  اإىل  اأن يقود  العلمية ميكن  ال�سعور احلد�سي جتاه احلقائق 
 . )Webster, 1992: 506( حكمًة

وتعرف الدرا�سة احلد�ض على اأنه قدرة متخذ القرار الإداري على توظيف ملكته العقلية 
املعتمدة على اخلربة ال�سخ�سية والتجربة باعتماد التخمني يف ال�ستجابة ال�رصيعة حلالت 

حمددة. 
فاعلية �صنع القرارات: 

اأن اإدارة املنظمات املعا�رصة اأ�سبحت اأكرث تعقيًدا، ذلك لزدياد عدد املنظمات وكرب 
حجمها واحتدام التناف�سية فيما بينها، وتعدُّ عملية اتخاذ القرار من الوظائف احليوية التي 
تدعم جناح املنظمات يف حتقيق اأهدافها، حيث اعترب �ساميون اأن الإدارة هي اتخاذ القرار، 
الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه  العملية  تدور حوله  اأ�سا�ًسا  القرار  اتخاذ  واأن مفهوم 

)ياغي، 2013( . 
اأن�سب بديل من بني جمموعة من  اأنها عملية اختيار  القرار على  تعرف عملية اتخاذ 
البدائل املتاحة حلل امل�سكلة، اأو حتقيق الهدف، وعليه فاإن عملية اتخاذ القرار تتكون من 
امل�سكلة،  حتديد  خاللها  من  يتم  مراحل  اإىل  تق�سيمها  ميكن  التي  الن�ساطات  من  جمموعة 
وتطوير البدائل حللها، واملفا�سلة بينها، ثم اختيار اأن�سبها يف ظل الظروف املتاحة، كل هذا 

من اأجل حل املع�سلة التي تعرت�ض �سري الأداء، اأو حتقيق الهدف املن�سود. 
تعرف الفاعلية الإدارية على اأنها عمل الأ�سياء ال�سحيحة، اأو حتقيق اأعلى ن�سبة من 
الأهداف املحددة، ول �سك يف عن عملية اتخاذ القرار هدفها التخل�ض من املعوقات التي 
متنع املنظمة من حتقيق الأهداف، اأو ت�سبب اأنحراف الأداء عن م�سارة ال�سحيح، . لذا فاإن 
عملية اتخاذ القرار لي�ست جمرد ممار�سة مراحل عملية اتخاذ القرار؛ واأمنا تهدف اإىل حل 
امل�سكلة التي تعرت�ض �سري الأداء، وهناك مقيا�ض وا�سح لفاعلية هذه العملية، وهو اإىل اأي 
التي  امل�سكلة  من  التخل�ض  هدف  بتحقيق  مراحلها  بكل  القرار  اتخاذ  عملية  ت�ساهم  مدى 

تعرت�ض �سري الأداء، وبالتايل فاعلية عملية �سنع القرارات. 

أبعاد فاعلية عملية صنع القرارات: 
يف  ت�سهم  التي  والن�ساطات  املراحل  جميع  من  القرارات  �سنع  عملية  فاعلية  تتكون 
حتقيق اأعلى ن�سبة من هدف حل امل�سكالت التي تعرت�ض �سري الأداء، وذلك وفقاً للمراحل 

االآتية )ياغي، 2013( .: 
فاعلية حتديد امل�صكلة: ميكن القول اإن حتديد امل�سكلة يت�سمن جمع املعلومات  ♦
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امل�سكلة،  اأ�سباب  بني  والتفريق  امل�سكلة،  حلدوث  املوؤدية  الأ�سباب  لتحديد  امل�سكلة  عن 
واأعرا�سها التي تظهر للعيان، فالأ�سباب هي امل�سئولة عن حدوث امل�سكلة والأعرا�ض هي 
الظواهر التي تطفو على ال�سطح وتدل على امل�سكلة. ومن اجلدير بالذكر اأن التحديد الدقيق 
للم�سكلة ي�سهل املراحل الالحقة واملتعلقة باإيجاد احللول، واملفا�سلة بينها لختيار اأن�سبها، 
وذلك من خالل ت�سميم البدائل؛ لكي تتعامل مع الأ�سباب امل�سئولة عن ظهور امل�سكلة. بدًل 
من التعامل مع الأعرا�ض، وهذا اجلانب يجري اإحكامة من خالل توافر خ�سائ�ض اجلودة 
يف املعلومات التي متكننا من الدقة يف �سياغة احللول واملفا�سلة بينها واختيار اأن�سبها، 

لتمكني املنظمة من النجاح يف التعامل مع الظروف امل�ستقبلية فيما يتعلق بامل�سكلة. 
اأ�سباب  ♦ اإىل  القرار امل�سكلة، ويتعرف  اأن يحدد متخذ  بعد  البدائل:  فاعلية تطوير 

اتخاذها،  التي ميكن  البدائل واحللول  اإىل �سياغة  العالقة بينها، ينتقل  حدوثها ويفح�ض 
ذلك اأن معرفة الأ�سباب توؤدي اإىل معرفة بدائل احللول املمكنة، وبعد ذلك يبداأ متخذ القرار 
مبقارنة هذه البدائل من حيث مزاياها وعيوبها وم�ساهمتها يف حتقيق الهدف وحل امل�سكلة، 
ومن حيث مالءمتها للظروف البيئية املحيطة باملنظمة. وتعترب عملية تقومي البدائل عملية 
تنبوؤ بامل�ستقبل؛ لأن املزايا والعيوب ل تظهر اإل يف امل�ستقبل )ياغي، 2013( ، ومن الالآفت 
للنظر اأن خ�سائ�ض جودة املعلومات ت�ساعد على الدقة يف التنبوؤات التي تبنى عليها هذه 

البدائل وعملية املفا�سلة، وذلك لختيار البديل الأن�سب حلل امل�سكلة. 
فاعلية اختيار البديل املنا�صب: بعد النتهاء من حتديد البدائل وتقوميها فاإن  ♦

متخذ القرار يكون يف موقف ي�سمح له مبحاولة حتديد البدائل، اأو احلل الأن�سب حلل امل�سكلة، 
اأي حتديد البديل اأو احلل الذي يحقق الهدف ويحل امل�سكلة، ويتنا�سب يف الوقت نف�سه مع 
الظروف البيئية املحيطة. وللو�سول اإىل قرار معقول حلل امل�سكلة تتم عملية املقارنة بني 
ب�سكل دقيق مزايا كل بديل،  التي حتدد  للحل، وذلك يف �سوء املعلومات  البدائل املتاحة 
وعيوبه، وتكاليفه، ونتائجه، وم�ساعفاته. بعد اتخاذ القرار يو�سع مو�سع التنفيذ حيث تبداأ 
كل اإدارة بتنفيذ ما يعنيها من القرار، وتبدو احلاجة ما�سة هنا لدعم الإدارة لعملية التنفيذ 

اإ�سافة اإىل �رصورة توافر املعلومات باجلودة املنا�سبة عن متطلبات عملية التنفيذ. 
القرار  ♦ تنفيذ  يعترب  ل  بع�سهم  اأن  من  الرغم  على  واملتابعة:  التنفيذ  فاعلية 

ومتابعته، وتقومي نتائجه، من مراحل عملية اتخاذ القرار، فاإننا نرى اأن هذه املرحلة جزء 
ل يتجزاأ من عملية اتخاذ القرار، لأن م�سئولية الإدارة متخذة القرار ل تنتهي مبجرد اتخاذ 
احلاجة  ومدى  امل�سكلة،  والتاأكد من حل  النتائج،  على  الطمئنان  فهي متتد حلني  القرار، 
جناح  عند  تكتمل  القرار  اتخاذ  فاعلية  فاإن  اأخرى  جهة  ومن  عدمها،  من  اأخرى  لقرارات 
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القرار قي حل امل�سكلة وحتقيق هدف املنظمة. وتتم عملية متابعة التنفيذ من خالل مترير 
بتقرير مدى مطابقة  املعنية  الإدارة  اإىل  الفعلي  الإجناز  قيا�ض  نتائج  تعرب عن  معلومات 
الأداء الفعلي مع املخطط، وبالتايل اإ�سدار احلكم على مدى جناح القرار. ول يغيب عن بالنا 
الإدارة  متكن  دقيقه  �سورة  اإعطاء  يف  املعلومات  جودة  دور  على  التاأكيد  ال�سدد  هذا  يف 
املعنية من اإ�سدار الأحكام اأو اتخاذ التدابري الالزمة، والذي ي�سب يف املح�سلة يف فاعلية 

عملية اتخاذ القرار. 

الدراسات السابقة: 

املعلومات  تكنولوجيا  »دور  بعنوان:  درا�سة   )2012 واآخرون،  )حممد،  اأجرى 
والت�سالت يف تعزيز الذكاء ال�سرتاتيجي: درا�سة ا�ستطالعية لآراء عينة من مديري الأق�سام 
والوحدات الإدارية يف م�ست�سفى ال�سالم مبدينة املو�سل«. هدفت اإىل بيان دور تكنولوجيا 
املعلومات والت�سالت يف تعزيز الذكاء ال�سرتاتيجي يف قطاع مهم من قطاعات ال�سحة 
ونوعها  والأثر  الرتباط  عالقات  اإىل  التعرف  اإىل  بالإ�سافة  بالعراق.  املو�سل  مدينة  يف 
العينة يف  اآراء  ال�سرتاتيجي لدى  بني كل من تكنولوجيا املعلومات والت�سالت والذكاء 
امل�ست�سفى املبحوث. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من النتائج اأبرزها اأن هناك دوراً فعاًل 

لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف تعزيز الذكاء ال�سرتاتيجي. 
درا�سة حمودة )2014( بعنوان: » اأثر الذكاء ال�سرتاتيجي يف حتقيق ممار�سات اجلودة 
ال�ساملة: درا�سة تطبيقية يف امل�ست�سفيات اخلا�سة الأردنية يف مدينة عمان«، هدفت الدرا�سة 
ال�ساملة: درا�سة تطبيقية  اأثر الذكاء ال�سرتاتيجي يف حتقيق ممار�سات اجلودة  اإىل اختبار 
ا�ستخدمت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  عمان،  مدينة  يف  الردنية  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  يف 
اإىل  الدرا�سة  الإح�سائية للتحليل، وتو�سلت  البيانات، وال�ساليب  الباحثة ال�ستبانة جلمع 
يف  والتحفيز(  النظامي  والتفكري  )ال�ست�رصاف،  باأبعاده  ال�سرتاتيجي  للذكاء  تاأثري  وجود 
التوجه  اأثر لبعدي ال�ست�رصاف والتحفيز يف ممار�سات  ال�ساملة، ووجود  ممار�سات اجلودة 
نحو امل�ستهلك وممار�سة عالقات املورد، اأو�ست الدرا�سة بت�سكيل وحدة للذكاء ال�سرتاتيجي؛ 

لرفد امل�ست�سفيات اخلا�سة باملعلومات املطلوبة. 
درا�سة العابدي علي، واملو�صوي ها�صم )2014( بعنوان: » ت�سخي�ض موؤ�رصات الذكاء 
درا�سة  ال�سرتاتيجية:  احلركة  خفة  خالل  من  ال�سرتاتيجية  ال�سيادة  ل�سمان  ال�سرتاتيجي 
ت�سخي�ض  اإىل  الدرا�سة  هدفت   ،« العراق  يف  املتنقلة  لالت�سالت  كورك  �رصكة  يف  حتليلية 
احلركة  خفة  خالل  من  ال�سرتاتيجية  ال�سيادة  ل�سمان  ال�سرتاتيجي  الذكاء  موؤ�رصات 
ال�سرتاتيجية يف �رصكة كورك لالت�سالت؛ ولتحقيق اأهداف البحث �سيغ منوذج يتكون من 
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النتائج �سحة غالبية فر�سيات  اأظهرت  ال�ستبانة، وقد  ا�ستمارة  و  رئي�سة  ثالثة متغريات 
ال�رصكة  اإدارة  اعتماد  ب�رصورة  تو�سي  التي  ال�ستنتاجات  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  البحث، 
املبحوثة على موؤ�رصات الذكاء ال�سرتاتيجي، وخفة حركة مواردها، وعملياتها وهياكلها 

مبا ي�سمن حتقيق ال�سيادة ال�سرتاتيجية. 
The Role of Strategic Intelli-“ بعنوان  درا�سة   )Seitovirta, 2011( اأجرى  مما 

gence Services in Corporate Decision Making”. هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل دور 
الذكاء ال�سرتاتيجي يف عملية �سنع القرارات، وذلك من خالل بيان كيف اأن الإدارة العليا 
وا�سحة  �سورة  لر�سم  و�سوًل  بعملها  املتعلقة  القرارات  تتخذ  الدرا�سة  حمل  ال�رصكات  يف 
عن دور ن�ساطات الذكاء التناف�سي يف عملية �سنع القرارات. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة جلاأ 
الباحث اإىل املنهج الو�سفي التحليلي من خالل اإجراء مقابلة مع عينة من مديري ال�رصكات 
النتائج  من  العديد  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  مديراً.   )14( عددهم  والبالغ  الدرا�سة  حمل 
ابرزها اأن الذكاء ال�سرتاتيجي ي�ساعد املديرين على ر�سم �سورة حول بيئة العمل ومقارنة 
هذه ال�سورة بعمليات ال�رصكات املناف�سة، بالإ�سافة اإىل اأن الذكاء ال�سرتاتيجي يعدُّ م�سدراً 
للمعلومات حول اأن�سطة واأعمال ال�رصكات العاملة يف القطاع نف�سه. كما اأن متخذي القرارات 
يف ال�رصكات يحتاجون معلومات داخلية وخارجية، وهذه املعلومات ت�ساعدهم يف اتخاذ 

قرارات ذات جودة عالية. 
A study of strategic intelli-“ بعنوان   )Pellissier & Kruger, 2011(  ررا�سة
 gence as a strategic management tool in the long- term insurance industry in
South Africa “. هدفت الدرا�سة اإىل تو�سيح املدى الذي ي�ستخدم فيه الذكاء ال�سرتاتيجي 
الدرا�سة من )82( �رصكة تامني  اأفريقيا. وقد تكونت عينة  التاأمني يف جنوب  يف �رصكات 
ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  اأفريقيا.  املايل يف جنوب  اخلدمات  م�سجلة يف جمل�ض 
ال�رصكات.  اآراء املديرين يف هذه  اإىل  التحليلي، وذلك بالتعرف  الو�سفي  الباحثان املنهج 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من النتائج اأبرزها اأن هناك اختالفًا يف ا�ستخدام مكونات 
الذكاء ال�سرتاتيجي يف ال�رصكات عينة البحث، كما اأن هناك اختالًفا يف اآليات ال�ستخدام 
الذكاء ال�سرتاتيجي  اأن�سطة  ا�ستخدام  اأن  الكبرية وال�سغرية، بالإ�سافة غلى  ال�رصكات  بني 
 A  ” بعنوان   )Esmaeili، 2014«( درا�سة  ال�رصكات.  هذه  يف  القرارات  �سنع  عملية  تعزز 
study on the effect of the strategic intelligence on the strategic decision mak-
ing and strategic planning”، هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اأثر الذكاء ال�سرتاتيجي يف 
�سنع القرار ال�سرتاتيجي والتخطيط ال�سرتاتيجي يف املنظمات التي ت�ستخدم نظم الذكاء 
ال�سرتاتيجي يف مدينة كورم اباد. تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املنظمات التي ت�ستخدم 
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جلمع  ال�ستبانة  واُ�ستخدمت  منظمة،   150 عددها  بلغ  حيث  ال�سرتاتيجي  الذكاء  نظم 
البيانات، ومنوذج التنبوء املهيكل لختبار الفر�سيات. وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اأثر ذي 
دللة لنظم الذكاء ال�سرتاتيحي يف �سنع القرارات ال�سرتاتيجية والتخطيط ال�سرتاتيجي يف 
املنظمات التي ت�ستخدمه، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل فعالية الذكاء ال�سرتاتيجي يف املوارد 

الب�رصية، وعمليات املنظمة واملوارد التكنلوجية واملالية، والذكاء الزبائني. 

عرض النتائج وحتليلها: 

اإلجابة عن اسئلة الدراسة: 

فيما ياأتي عر�ض لنتائج التحليل الو�سفي للبيانات، وهي قيمة املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية والأهمية الن�سبية جلميع اأبعاد الدرا�سة، والفقرات املكونة لكل بعد 

مع الأخذ بعني العتبار اأن تدرج املقيا�ض امل�ستخدم يف الدرا�سة كما ياأتي: 
غري موافق �صدةغري موافقحمايدموافقموافق �صدة

54321

�سيتم  الدرا�سة،  اإليها  و�سلت  التي  احل�سابية  املتو�سطات  قيم  فاإن  ذلك  اإىل  وا�ستناًدا 
التعامل معها لتف�سري البيانات على النحو الآتي: 

منخف�سمتو�صطمرتفع

1-2.52.49-3.49 5 .3 فما فوق

)3.5( فيكون  اأكرب من  للفقرات  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  فاإذا كانت  ذلك  وبناء على 
م�ستوى الت�سورات لدى املبحوثني مرتفع، وهذا يعني موافقة املبحوثني على الفقرة، اأما اإذا 
كانت قيمة املتو�سط احل�سابي )2.5 - 3.49( فاإن م�ستوى الت�سورات يكون متو�سًطا، واإذا 

كان املتو�سط احل�سابي اقل من )2.49( فيكون م�ستوى الت�سورات منخف�سًا. 
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

املتو�صط املتغريت�صل�صل
احل�صابي

االأنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�صبية

امل�صتوى بالن�صبة 
للمتو�صط

مرتفع87%642 .350 .4ال�ست�رصاف والروؤية1
مرتفع6 .77 %612 .880 .3التفكري النظمي2
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املتو�صط املتغريت�صل�صل
احل�صابي

االأنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�صبية

امل�صتوى بالن�صبة 
للمتو�صط

مرتفع84 %631 .200 .4ال�رصاكة3
مرتفع6 .77 %597 .880 .3احلد�ض4

مرتفع83 %624 .150 .4الذكاء ال�سرتاتيجي1 -4
مرتفع6 .86 %55 .330 .4فاعلية حتديد امل�سكلة1
مرتفع4 .78 %60 .920 .3فاعلية تطوير البدائل2
مرتفع2 .82 %58 .110 .4فاعلية اختيار البديل املنا�سب3
مرتفع4 .82 %43 .120 .4فاعلية التنفيذ واملتابعة4

مرتفع2 .82 %54 .110 .4فاعلية اتخاذ القرارر1 -4

ال�صعودية  ◄ التاأمني  �رشكات  يف  العاملني  ت�صورات  ما  الأول:  ال�سوؤال 
العاملة مبدينة جدة مل�صتوى الذكاء اال�صرتاتيجي؟ 

ال�سعودية  التاأمني  العاملني يف �رصكات  اأن م�ستوى ت�سورات  يتبني من اجلدول )3( 
العاملة مبدينة جدة للذكاء ال�سرتاتيجي قد جاء مبتو�سط ح�سابي بلغ )4.14( ، وبانحراف 

معياري 0.624. مما يدل على اأن م�ستوى الذكاء ال�سرتاتيجي فيها مرتفع. 
ال�صعودية  ◄ التاأمني  �رشكات  يف  العاملني  ت�صورات  ما  الثاين:  ال�سوؤال 

العاملة مبدينة جدة مل�صتوى فاعلية �صنع القرارات؟ 
ال�سعودية  التاأمني  العاملني يف �رصكات  اأن م�ستوى ت�سورات  يتبني من اجلدول )3( 
العاملة مبدينة جدة لفاعلية �سنع القرارات قد جاء مبتو�سط ح�سابي بلغ )4.11( وبانحراف 

معياري 0.54، مما يدل على اأن م�ستوى فاعلية �سنع القرار فيها مرتفعة. 

اختبار الفرضيات: 
التاكد من عدم  الدرا�سة، مت  فر�سيات  النحدار لختبار  تطبيق حتليل  البدء يف  قبل 
وجود ارتباط عال بني اأبعاد املتغري امل�ستقل )Multicollinearity( با�ستخدام اختبار معامل 
Toler-( واختبار التباين امل�سموح )VIF( )Variance inflation Factory(  ��سخم التباين
التباين  ت�سخم  معامل  جتاوز  عدم  مراعاة  مع  الدرا�سة،  متغريات  من  متغري  لكل   )ance
)VIF( للقيمة )10( وقيمة واختبار التباين امل�سموح )Tolerance( اكرب من )0.05( . ومت 
ا التاأكد من اتباع البيانات التوزيع الطبيعي )Normal distribution( باحت�ساب معامل  اأي�سً
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معامل  قيمة  كانت  اإذا  الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيانات  ان  مراعيًا   )Skewness( اللتواء 
اللتواء تقل عن )1( . واجلدول )4( يبني نتائج هذه الختبارات. 

الجدول )4( 

اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسمو	 ومعامل االلتواء

VIFToleranceSkewnessاملتغرياامل�صتقل

852 .7390 .353 .1ال�ست�رصاف والروؤية

658 .5710 .752 .1 التفكري النظمي 

901 .5970 .674 .1ال�رصاكة

640 .8220 .217 .1احلد�ض

ت�سخم  معامل  وقيمة  امل�ستقلة  املتغريات  على  يحتوي  الذي   )4( اجلدول  ي�سري 
جلميع   )VIF( قيمة  اأن  اإىل  متغري  لكل   ”Tolerance“ امل�سموح  والتباين   )VIF( التباين 
املتغريات كانت اأقل من )10( وترتاوح )1.217 – 1.752( كما يتبني اأن قيمة التباين 
اأكرب من )0.05( وترتاوح بني )0.571  “Tolerance” جلميع املتغريات كانت  امل�سموح 
– 0.822( ولذلك ميكن القول اإنه ل توجد م�سكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط عاٍل بني 

امل�ستقلة.  املتغريات 
اإىل  الباحث  ا�ستند  فقد  للبيانات  الطبيعي  التوزيع  افرتا�ض  من  التحقيق  اأجل  ومن 
احت�ساب قيمة معامل اللتواء )Skewness( للمتغريات، كما ي�سري اجلدول )4( ، فاإن قيمة 
ل  باأنه  القول  ميكن  ولذلك   .  )1( من  اأقل  كانت  الدرا�سة  متغريات  جلميع  اللتواء  معامل 
اأما فيما يتعلق باختبار  توجد م�سكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع الطبيعي لبيانات الدرا�سة. 
ثبات �سالحية النموذج لختبار الفر�سيات، فقد اأجري حتليل التباين لالإنحدار. يتبني من 

املعطيات الإح�سائية يف اجلدول )4( ثبات �سالحية النموذج لختبار فر�سيات الدرا�سة. 
الجدول )5( 

قاعدة القرار لقبول الفرضية العدمية بناء على قيم )F) و )T) الجدولية والمحسوبة

قاعدة القرارم�صتوى الداللة αدرجات احلرية احلالة
اذا كانت قيمة F اجلدولية (3.84) 

> F املح�سوبة 
 قبول الفر�سية العدمية )α≤ 0. 01(  )1 و 184( 

اذا كانت قيمة T اجلدولية (1.64) 
> T املح�سوبة 

قبول الفر�سية العدمية )α≤ 0. 01(  )1 و 184( 
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دللة  ◄ م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الرئي�صة:  الدرا�صة  فر�صية 
النظمي،  والتفكري  والروؤية،  )ال�ست�رصاف  باأبعاده:  ال�سرتاتيجي  للذكاء   )α ≤ 0.05(
امل�سكلة،  حتديد  )فاعلية  باأبعادها:  القرارات  �سنع  فاعلية  على  واحلد�ض(  وال�رصاكة، 
وفاعلية تطوير البدائل، وفاعلية اختيار البديل املنا�سب، وفاعلية التنفيذ واملتابعة( يف 

�رصكات التاأمني ال�سعودية العاملة مبدينة جدة. 
الجدول )6( 

تحليل التباين لانحدار )Analysis Of Variance) للتأكد من صاحية النموذج
الختبار فرضات الدراسة

معامل امل�صدراملتغري التابع
R² التحديد

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

F قيمة
املح�صوبة

م�صتوى 
الداللة

فاعلية �سنع 
القرارات

النحدار
0. 657

40. 387140. 387

**187. 850. 000 215 .561840 .39اخلطاأ

947185 .79الكلي

فاعلية حتديد 
امل�سكلة

النحدار
0. 574

56. 06524156. 06524

**167. 860. 000 334 .4561840 .61اخلطاأ

1084185 .118الكلي

فاعلية تطوير 
البدائل

النحدار
0. 545

58. 60426158. 60426

**171. 860. 000 341 .7441840 .62اخلطاأ

34826185 .121الكلي

فاعلية اختيار 
البديل املنا�سب

النحدار
0. 540

69. 80424169. 80424

**169. 840. 000 411 .6241840 .75اخلطاأ

42824185 .145الكلي

فاعلية التنفيذ 
واملتابعة

النحدار
0. 514

68. 19168. 19

**181. 840. 000 375 .001840 .69اخلطاأ

19185 .137الكلي

 . )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة*
 . )α≥0.01( ذات داللة إحصائية على مستوى داللة **

قيمة F الجدولية عند مستوى داللة )α≥ 0.01( ودرجات حرية )184،1( =3.84
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دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذا  ثراً  اأ هناك  اأن   )6( اجلدول  من  يتبني 
النظمي،  والتفكري  والروؤية،  )ال�ست�رصاف  باأبعاده:  ال�سرتاتيجي  للذكاء   ،  )α ≤ 0.05(
وال�رصاكة، واحلد�ض( على فاعلية �سنع القرارات، اعتماداً على قيمة )F( املح�سوبة البالغة 
دللة  م�ستوى  عند  معنوية  وهي   ،  )α = 0.000( دللة  م�ستوى  عند   )178.394(
)α ≤ 0.05( . حيث النحرافات يف اأبعاد الذكاء ال�سرتاتيجي تف�رص ما مقداره )%66( 
من التباين يف فاعلية �سنع القرارات، كما تف�رص اأي�سا ما مقداره )57%( من التباين يف 
البدائل،  تطوير  فاعلية  يف  التباين  من   )%54( اأي�سا  وتف�رص  امل�سكلة  حتديد  فاعلية  ُبعد 
وف�رصت اأبعادالذكاء ال�سرتاتيجي )54%( من التباين يف فاعلية اختيار البديل املنا�سب، 
كما تف�رص النحرافات ما مقداره )51%( من التباين يف فاعلية التنفيذ واملتابعة، وجميع 
هذه املوؤ�رصات توؤكد تاأثري اأبعاد الذكاء ال�سرتاتيجي يف تف�سري اأبعاد فاعلية �سنع القرارات، 

وبناًء على ذلك ن�ستطيع اختبار فر�سيات الدرا�سة. 
الجدول )7( 

تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر الذكاءاالستراتيجي بأبعاده المختلفة في فاعلية صنع القرارات

الداللة االإح�صائيةقيمة Betatاخلطاأ املعياريBاأبعاد املتغري امل�صتقل

020 .0*330 .0982 .0500 .1160 .0ال�ست�رصاف والروؤية 

000 .2010 .7*333 .0470 .3410 .0التفكري النظمي

000 .2160 .6*263 .0430 .2670 .0ال�رصاكة

000 .8390 .7*301 .0370 .2860 .0احلد�ض

 . )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

يت�سح من اجلدول )7( ومن متابعة معامالت )Beta( ، واختبار )t( اأن اأبعاد املتغري 
ذوات  التوايل  على  واحلد�ض(  وال�رصاكة،  النظمي،  والتفكري  والروؤية،  )ال�ست�رصاف  امل�ستقل 
 )t( قيم  ارتفاع  بدللـة  القرارات(  �سنع  )فاعلية  التابع  املتغري  يف  اإح�سائيًا  دال  تاأثري 
التاأثريية  ال�سابق عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( والقوة  املح�سوبة الظاهرة فـي اجلدول 

 . )Beta( الدالة اإح�سائيًا لقيم
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الجدول )8( 

تحاليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بفاعلية صنع القرارات من خال أبعاد الذكاء االستراتيجي

ترتيب دخول املتغريات امل�صتقلة
يف معادلة التنبوؤ

قيمة
R2 الرتاكمية

 t قيمة
املح�صوبة

م�صتوى 
t داللة

000 .0*784 .54525 .0التفكري النظمي

000 .0*143 .62711 .0احلد�ض

000 .0*441 .6536 .0ال�رصاكة

020 .0*334 .6542 .0ال�ست�رصاف والروؤية 

 . )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

وعند اإجراء حتليل النحدار املتعدد التدريجي، لتحديد اأهمية كل ُبعد من اأبعاد العامل 
امل�ستقل على حدة يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�سي، الذي ميثل اأثر الذكاء ال�سرتاتيجي 
يف فاعلية �سنع القرارات، يو�سح اجلدول ال�سابق ترتيب دخول اأبعاد العامل امل�ستقل يف 
معادلة النحدار، فقد اأحتل ُبعد التفكري النظمي املرتبة الأوىل، وف�رص ما مقداره %54.5 
من التباين يف املتغري التابع )فاعلية �سنع القرارات( ، تاله ُبعد احلد�ض الذي ف�رص مع ُبعد 
التفكري النظمي ما مقداره )62.7%( من التباين يف املتغري التابع )فاعلية �سنع القرارات( 
، تال ذلك ُبعد ال�رصاكة الذي ف�رص مع متغريي )التفكري النظمي، واحلد�ض( ما مقداره )%65.3( 
من التباين يف املتغري التابع، واأخرياً دخل بعد ال�ست�رصاف والروؤية الذي ف�رص مع الأبعاد 

ال�سابقة ما مقداره )65.8%( من التباين يف املتغري التابع )فاعلية �سنع القرارات( . 
اإختبار الفر�سيات املتفرعة من الفر�سية الرئي�سية 

م�ستوى  ◄ عند  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  االأوىل:  الفرعية  الفر�صية 
دللة )α ≤ 0.05( للذكاء ال�سرتاتيجي باأبعاده جمتمعة )ال�ست�رصاف والروؤية، والتفكري 
النظمي، وال�رصاكة، واحلد�ض( على فاعلية حتديد امل�سكلة كبعد من اأبعاد فاعلية �سنع القرارات. 

الجدول )9( 
تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر الذكاء االستراتيجي بأبعاده المختلفة في فاعلية تحديد المشكلة

الداللة االإح�صائيةقيمة Betatاخلطاأ املعياريBاأبعاد املتغري امل�صتقل

013 .0*496 .1182 .0620 .1540 .0ال�ست�رصاف والروؤية 
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الداللة االإح�صائيةقيمة Betatاخلطاأ املعياريBاأبعاد املتغري امل�صتقل

000 .0*237 .2204 .0590 .2500 .0التفكري النظمي

000 .0*365 .3026 .0540 .3410 .0ال�رصاكة

000 .0*606 .2846 .0460 .3010 .0احلد�ض

 . )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

يت�سح من اجلدول )9( ، ومن متابعة معامالت )Beta( ، واختبار )t( اأن اأبعاد املتغري 
التوايل ذوات  وال�رصاكة، واحلد�ض( على  النظمي،  والتفكري   ، والروؤية  )ال�ست�رصاف  امل�ستقل 
 )t( قيم  ارتفاع  بدللـة  امل�سكلة(  حتديد  )فاعلية  التابع  املتغري  يف  اإح�سائيًا  دال  تاأثري 
التاأثريية  ال�سابق عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( والقوة  املح�سوبة الظاهرة فـي اجلدول 

 . )Beta( الدالة اإح�سائيًا لقيم
الجدول )10( 

تحاليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بفاعلية تحديد المشكلة من خال أبعاد الذكاء االستراتيجي

م�صتوى داللة tقيمة t املح�صوبةقيمة R2 الرتاكمية ترتيب دخول املتغريات امل�صتقلة يف معادلة التنبوؤ

000 .0*735 .48322 .0ال�رصاكة

000 .0*791 .5468 .0احلد�ض

000 .0*272 .5685 .0التفكري النظمي

 )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

وعند اإجراء حتليل النحدار املتعدد التدريجي، لتحديد اأهمية كل ُبعد من اأبعاد العامل 
امل�ستقل على حده، يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�سي الذي ميثل اأثر الذكاء ال�سرتاتيجي 
يف  امل�ستقل  العامل  اأبعاد  دخول  ترتيب  ال�سابق  اجلدول  يبني  امل�سكلة،  حتديد  فاعلية  يف 
من   %48.3 مقداره  ما  وف�رص  الأوىل،  املرتبة  ال�رصاكة  بعد  اأحتل  فقد  النحدار،  معادلة 
ُبعد  مع  ف�رص  الذي  احلد�ض  ُبعد  تاله   ، امل�سكلة(  )فاعلية حتديد  التابع  املتغري  التباين يف 
 ، امل�سكلة(  حتديد  )فاعلية  التابع  املتغري  يف  التباين  من   )%54.6( مقداره  ما  ال�رصاكة 
واأخرياً دخل بعد التفكري النظمي الذي ف�رص مع البعدين ال�سابقني ما مقداره )56.8%( من 
التباين يف املتغري التابع )فاعلية حتديد امل�سكلة( . وقد خرج من معادلة النحدار املتعدد 
عند   )1.846( البالغة  املح�سوبة   )t( قيمة  لنخفا�ض  والروؤية  ال�ست�رصاف  بعد  التدريجي 



164

أثر الذكاء االستراتيجي في فاعلية صنع القرارات في شركات التأمني 
د. خالد محمد عبد العزيز أبو الغنمالسعودية العاملة مبدينة جدة: دراسة ميدانية.

 .  )α ≤ 0.05( وهي غري معنوية عند م�ستوى دللة )α = 0.065( م�ستوى دللة
م�ستوى دللة  ◄ اإح�سائية عند  ذو دللة  اأثر  ليوجد  الثانية:  الفرعية  الفر�صية 

)α ≤ 0.05( للذكاء ال�سرتاتيجي باأبعاده جمتمعة )ال�ست�رصاف والروؤية، والتفكري النظمي، 
وال�رصاكة، واحلد�ض( على فاعلية تطوير البدائل كبعد من اأبعاد فاعلية �سنع القرارات. 

الجدول )11( 
تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر الذكاء االستراتيجي بأبعاده المختلفة في فاعلية تطوير البدائل

الداللة االإح�صائيةقيمة Betatاخلطاأ املعياريBاأبعاد املتغري امل�صتقل

038 .0*083 .1022 .0630 .1300 .0ال�ست�رصاف والروؤية 

000 .0*669 .3045 .0600 .3380 .0التفكري النظمي

000 .0*752 .2825 .0540 .3110 .0ال�رصاكة

000 .0*458 .2425 .0460 .2510 .0احلد�ض

 . )α ≥ 0. 05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

يت�سح من البيانات الواردة يف اجلدول )11( ، ومن متابعة معامالت )Beta( ، واختبار 
)t( اأن اأبعاد املتغري امل�ستقل )ال�ست�رصاف والروؤية، والتفكري النظمي، وال�رصاكة، واحلد�ض( 
بدللـة  البدائل(  تطوير  )فاعلية  التابع  املتغري  اإح�سائيًا يف  دال  تاأثري  ذوات  التوايل  على 
 )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  ال�سابق  اجلدول  فـي  الظاهرة  املح�سوبة   )t( قيم  ارتفاع 

 )Beta( والقوة التاأثريية الدالة اإح�سائيًا لقيم
الجدول )12( 

تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بفاعلية تطوير البدائل من خال أبعاد الذكاء االستراتيجي

م�صتوى داللة tقيمة t املح�صوبةقيمة R2 الرتاكميةترتيب دخول املتغريات امل�صتقلة يف معادلة التنبوؤ

000 .0*547 .45621 .0ال�رصاكة

000 .0*095 .5148 .0التفكري النظمي

000 .0*483 .5395 .0احلد�ض

 . )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

عند اإجراء حتليل النحدار املتعدد التدريجي، لتحديد اأهمية كل بعد من اأبعاد العامل 
امل�ستقل على حده يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�سي الذي ميثل اأثر الذكاء ال�سرتاتيجي 
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اأبعاد العامل امل�ستقل يف  ال�سابق ترتيب دخول  يف فاعلية تطوير البدائل، يو�سح اجلدول 
من   %45.6 مقداره  ما  وف�رص  الأوىل،  املرتبة  ال�رصاكة  بعد  احتل  فقد  النحدار،  معادلة 
التباين يف املتغري التابع )فاعلية تطوير البدائل( ، تاله ُبعد التفكري النظمي الذي ف�رص مع 
ُبعد ال�رصاكة ما مقداره )51.4%( من التباين يف املتغري التابع )فاعلية تطوير البدائل( ، 
واأخرياً دخل ُبعد احلد�ض الذي ف�رص مع البعدين ال�سابقني ما مقداره )53.9%( من التباين 
يف املتغري التابع )فاعلية تطوير البدائل( . وقد خرج من معادلة النحدار املتعدد التدريجي 
بعد ال�ست�رصاف والروؤية لنخفا�ض قيمة )t( املح�سوبة البالغة )1.204( عند م�ستوى دللة 

 . )α ≤ 0.05( وهي غري معنوية عند م�ستوى دللة )α = 0.229(
اإح�سائية عند م�ستوى دللة  ◄ اأثر ذو دللة  ل يوجد  الثالثة:  الفرعية  الفر�صية 

والتفكري  والروؤية،  )ال�ست�رصاف  جمتمعة  باأبعاده  ال�سرتاتيجي  للذكاء   )α ≤ 0. 05(
اأبعاد  من  كبعد  املنا�سب  البديل  اختيار  فاعلية  على  واحلد�ض(  وال�رصاكة،  النظمي، 

القرارات.  �سنع  فاعلية 
الجدول )13( 

 تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر الذكاء االستراتيجي بأبعاده المختلفة في فاعلية اختيار البديل المناسب

الداللة االإح�صائيةقيمة Betatاخلطاأ املعياريBاأبعاد املتغري امل�صتقل

027 .0*221 .1092 .0690 .1520 .0ال�ست�رصاف والروؤية 

000 .0*396 .2905 .0650 .3530 .0التفكري النظمي

000 .0*455 .3186 .0590 .3830 .0ال�رصاكة

000 .0*987 .2234 .0500 .2520 .0احلد�ض

 . )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

معامالت  متابعة  ومن  ال�سابق  اجلدول  يف  الواردة  الإح�سائية  النتائج  من  يت�سح 
النظمي،  والتفكري  والروؤية،  )ال�ست�رصاف  امل�ستقل  املتغري  اأبعاد  اأن   )t( واختبار   ،  )Beta(

)فاعلية  التابع  املتغري  يف  اإح�سائيًا  دال  تاأثري  ذوات  التوايل  على  واحلد�ض(  وال�رصاكة، 
اختيار البديل املنا�سب( بدللـة ارتفاع قيم )t( املح�سوبة الظاهرة فـي اجلدول ال�سابق عند 

 . )Beta( والقوة التاأثريية الدالة اإح�سائيًا لقيم )α ≤ 0.05( م�ستوى دللة
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الجدول )14( 
تحاليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بفاعلية اختيار البديل المناسب من خال أبعاد الذكاء االستراتيجي

م�صتوى داللة tقيمة t املح�صوبةقيمة R2 الرتاكميةترتيب دخول املتغريات امل�صتقلة يف معادلة التنبوؤ

000 .0*853 .46321 .0ال�رصاكة

000 .5110 .7*513 .0التفكري النظمي

000 .9180 .4*533 .0احلد�ض

 . )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

العامل  اأبعاد  اأهمية كل بعد من  التدريج، لتحديد  اإجراء حتليل النحدار املتعدد  عند 
امل�ستقل على حدة يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�سي الذي ميثل اأثر الذكاء ال�سرتاتيجي يف 
فاعلية اختيار البديل املنا�سب، يو�سح اجلدول ال�سابق ترتيب دخول اأبعاد العامل امل�ستقل 
يف معادلة النحدار، فقد احتل بعد ال�رصاكة املرتبة الأوىل، وف�رص ما مقداره )46.3%( من 
التباين يف املتغري التابع )فاعلية اختيار البديل املنا�سب( ، تاله ُبعد التفكري النظمي الذي 
ف�رص مع بعد ال�رصاكة ما مقداره )51.3%( من التباين يف املتغري التابع )فاعلية اختيار 
مقداره  ما  ال�سابقني  البعدين  مع  ف�رص  الذي  احلد�ض  بعد  دخل  واأخرياً   ، املنا�سب(  البديل 
)53.3%( من التباين يف املتغري التابع )فاعلية اختيار البديل املنا�سب( . وقد خرج من 
معادلة النحدار املتعدد التدريجي بعد ال�ست�رصاف والروؤية لنخفا�ض قيمة )t( املح�سوبة 
البالغة )1.179( عند م�ستوى دللة )α = 0.239( وهي غري معنوية عند م�ستوى دللة 

 . )α ≤ 0.05(
اأثر ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  ◄ الفر�صية الفرعية الرابعة: ل يوجد 

والتفكري  والروؤية،  )ال�ست�رصاف  جمتمعة:  باأبعاده  ال�سرتاتيجي  للذكاء   )α ≤ 0.05(
النظمي، وال�رصاكة، واحلد�ض( على فاعلية التنفيذ واملتابعة كبعد من اأبعاد فاعلية �سنع القرارات. 

الجدول )15( 

تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر الذكاء االستراتيجي بأبعاده المختلفة في فاعلية التنفيذ والمتابعة

الداللة االإح�صائيةقيمة Betatاخلطاأ املعياريBاأبعاد املتغري امل�صتقل

330 .9760 .064.066.049.0ال�ست�رصاف والروؤية 

000 .0*692 .294.063.260.4التفكري النظمي
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الداللة االإح�صائيةقيمة Betatاخلطاأ املعياريBاأبعاد املتغري امل�صتقل

007 .0*701 .153.057.137.2ال�رصاكة

000 .0*074 .293.048.279.6احلد�ض

 . )α ≥ 0. 05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

معامالت  متابعة  ومن   )15( اجلدول  يف  الواردة  الإح�سائية  النتائج  من  يت�سح 
)Beta( ، واختبار )t( اأن اأبعاد املتغري امل�ستقل: )التفكري النظمي، وال�رصاكة، واحلد�ض( على 
واملتابعة(  التنفيذ  )فاعلية  التابع  املتغري  يف  اإح�سائيًا  دال  تاأثري  ذوات  التوايل 
م�ستوى  عند  ال�سابق  اجلدول  فـي  الظاهرة  املح�سوبة   )t( قيم  ارتفاع  بدللـة 
النتائج  اأ�سارت  كما   .)Beta( لقيم  اإح�سائيًا  الدالة  التاأثريية  والقوة   )α≤0.05( دللة 
)ال�ست�رصاف  امل�ستقل  املتغري  لبعد  اإح�سائيًا  دال  اأثر  وجود  عدم  اإىل  اأعاله  اجلدول  يف 

والروؤية( يف املتغري التابع )فاعلية التنفيذ واملتابعة( . 
الجدول )16( 

تحاليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بفاعلية التنفيذ والمتابعة من خال أبعاد الذكاء االستراتيجي

م�صتوى داللة tقيمة t املح�صوبةقيمة R2 الرتاكميةترتيب دخول املتغريات امل�صتقلة يف معادلة التنبوؤ

000 .0*189 .42420 .0التفكري النظمي

000 .0*306 .4888 .0احلد�ض

010 .0*577 .5132 .0ال�رصاكة

 . )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

وعند اإجراء حتليل النحدار املتعدد التدريجي لتحديد اأهمية كل ُبعد من اأبعاد العامل 
امل�ستقل على حده يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�سي، الذي ميثل اأثر الذكاء ال�سرتاتيجي 
يف فاعلية التنفيذ واملتابعة، يو�سح اجلدول )16( ترتيب دخول اأبعاد العامل امل�ستقل يف 
معادلة النحدار، فقد اأحتل ُبعد التفكري النظمي املرتبة الأوىل، وف�رص ما مقداره )%42.4( 
من التباين يف املتغري التابع )فاعلية التنفيذ واملتابعة( ، تاله ُبعد احلد�ض الذي ف�رص معه 
واأخرياً   ، التنفيذ واملتابعة(  )فاعلية  التابع  املتغري  التباين يف  )48.8%( من  ما مقداره 
دخل ُبعد ال�رصاكة الذي ف�رص مع املتغريات ال�سابقة ما مقداره )51.3%( من التباين يف 

املتغري التابع )فاعلية التنفيذ واملتابعة( . 
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النتائج والتوصيات: 

أوالً- النتائج: 

تتلخ�س اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة مبا ياأتي: 
العاملة . 1 ال�سعودية  التاأمني  �رصكات  يف  العاملني  العاملني  ت�سورات  م�ستوى  اأن 

مبدينة جدة للذكاء ال�سرتاتيجي ولفاعلية �سنع القرارات قد جاءت مب�ستوى مرتفع. 
وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية للذكاء ال�سرتاتيجي باأبعاده: )ال�ست�رصاف والروؤية، . 2

والتفكري النظمي، وال�رصاكة، واحلد�ض( على فاعلية �سنع القرارات باأبعادها: )فاعلية حتديد 
امل�سكلة، فاعلية تطوير البدائل، فاعلية اختيار البديل املنا�سب، فاعلية التنفيذ واملتابعة( 

يف �رصكات التاأمني ال�سعودية العاملة مبدينة جدة. 
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تو�سي الدرا�سة بتوجية اهتمام اإدارات �رصكات التاأمني نحو ال�ستمرار بالهتمام . 1
بعنا�رص الذكاء ال�سرتاتيجي، وعنا�رص فاعلية �سنع القرارات التي اأظهرت نتائج الدرا�سة 
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عملية  فعالية  لزيادة  اخلبرية؛  والنظم  ال�سطناعي،  بالذكاء  واملتمثلة  املعلومات  تقنية 
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تو�سي الدرا�سة بتوجية اهتمام الباحثني لإجراء املزيد من الدرا�سات حول ذكاء . 3
الأعمال، والذكاء ال�سطناعي، وعالقتهما بر�سا العمالء، والقدرة التناف�سية لل�رصكات. 
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