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 :تمييد

ظير مصطمح الذكاء االستراتيجي في الفكر اإلداري الحديث كأداة ضرورّية لدراسة متطّمبات البيئة 
نشاط استباقي نشاط عالجي إلى نشاط المنّظمات من  ساىم في تحويلالمحيطة بالشركات والمنّظمات، حيث 

قبل وقوع المشكمة، من خالل توفير المعمومة االستراتيجّية التي ترصد اإلشارات المتعّمقة بالتغييرات الحاصمة 
في بيئة العمل الخارجية، واستخدام ىذه المعمومات االستراتيجّية في اّتخاذ القرارات التي تؤّثر في بيئة عمل 

 يا.المنّظمة بما يتوافق مع مكانتيا ومصمحت

 :أواًل: مفيوم الذكاء

كّرم اهلل تعالى اإلنسان عن باقي الكائنات، ومّيزه عن باقي مخموقاتو من خالل العقل الذي يساعده في 
  (.02م: 0202كير وعمارة األرض )مصباح، االختيار والتف

وذَكى عقمو والذكاء في المغة مصدره )َذَكى( ويعني: "ذكا الفتى أي كان متوّقد البصيرة وسريع الفيم، 
 أي اشتّدت فطنتو، وذكاء اإلنسان أي قدرتو عمى الفيم واالستنتاج والتحميل والتمييز بقّوة فطرتو وذكاء خاطره"

  (.01م: 0222)السويدان، 

وعمى الرغم من أن مفيوم الذكاء شغل حّيزًا كبيرًا في دراسات عمماء النفس واالجتماع والباحثين منذ 
 يقاس بشكل مباشر )محمد، اتّفاق تاّم عمى مفيومو لكونو شيء غير محسوس والالقدم، إال أنو ال يوجد 

  (.00م: 0221

فقد عّرفو )شترن( عمى أّنو "القدرة عمى التكّيف العقمي مع الحياة وظروفيا الجديدة"، أما )وكسمر( عّرفو 
م: 0200امل المجدي" )حسين، والتع بأنو "القدرة الكمّية لدى الفرد عمى التصّرف اليادف، والتفكير المنطقي،

43.)  

وقد عّرف )ستودارد( الذكاء بأّنو "القدرة عمى القيام بأوجو من النشاط تتمّيز بالصعوبة والتعقيد، 
  (.40م: 0202ارات" )غباري وأبو شعيرة، والتجربة، واالقتصاد، والتوّجو نحو اليدف، وظيور االبتك

رة فطرّية عاّمة، وعامل عام يؤّثر في جميع أنواع النشاط ويرى )سبيرمان( بأن مفيوم الذكاء يعني "قد
م: 0202قات" )غباري وأبو شعيرة، العقمي ميما اختمف موضوع ىذا النشاط وشكمو، شمل القدرة عمى العال

44.) 
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وترى الباحثة من التعريفات السابقة بأن الذكاء ىو قدرة فطرّية تساعد عمى الفيم واإلدارك واكتساب 
 تعّمقة بالمشاكل المحيطة بالفرد.عرفة بكل العناصر المالخبرة والم

وفي مجال العمل اإلداري، فإن الذكاء ىو الوسيمة التي تمّكن اإلدارات العميا والقيادات من تحقيق 
النجاح وأىداف المنّظمة بصورة أفضل، باإلضافة إلى تحقيق األىداف الشخصّية في التطّور الوظيفي 

في العمل أو تحسين المكانة االجتماعّية ضمن محيط العمل )النعيمي،  والحصول عمى مراكز أعمى
  (.070م: 0222

يا سمة وقد أّكدت العديد من الدراسات عن العالقة القوّية بين نجاح المنّظمات وسمات قادتيا، بما في
العوامل التي  ( األمريكّية حولRobert Halfالذكاء، وعمى سبيل المثال دراسة أجرتيا منّظمة روبرت ىالف )

 (. 000م: 0202نسبة لعامل الذكاء )صالح، تؤّثر في اختيار القادة اإلداريين، حيث كانت أعمى 

 ثانيًا: أنواع الذكاء:

إّن الذكاء ىو عممّية تسعى لدعم القرارات وتطوير ميارات القادة في مختمف المجاالت، وقد تعّددت 
( يوّضح أنواع الذكاء من وجية 0من الباحثين. والجدول رقم )محّل اىتمام كبير أنواع الذكاء والتي كانت 

 (. 754م: 0200باحثين )العبيدي والسالم، نظر العديد من ال

 

 

 

 

 

 

 

 (: أنواع الذكاء1جدول رقم )
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 الذكاء الذاتي الذكاء الروحي الذكاء التنافسي
 الذكاء الرياضي الذكاء التربوي الذكاء االنفعالي

 الذكاء الحّسي الذكاء االجتماعي الذكاء العام
 الذكاء التجريدي الذكاء البيولوجي الذكاء الفردي

 الذكاء الطبيعي الذكاء التسويقي الذكاء االستراتيجي
 الذكاء الحدسي الذكاء األكاديمي ذكاء األعمال

 الذكاء اإليقاعي الذكاء العاطفي الذكاء األخالقي
   الذكاء المغوي

 (754م: 0200، والسالم )العبيديالمصدر: 

 : مفيوم االستراتيجّية:ثالثاً 

أدوات النجاح في المعارك والحروب والسيطرة عمييا، وأصل ىذه ظير مفيوم االستراتيجّية في دراسة 
الكممة إغريقي ويعني )قيادة الجيش(، وانتقل ىذا المفيوم من المجال العسكري إلى المجال اإلداري بعد ازدياد 

دريس، اىتمام أصحاب القرارات في بالمنّظمات بمفيوم االسترات   (.42م: 0221يجّية )الغالبي وا 

( االستراتيجّية بأنيا "خّطة شاممة ومتكاممة ترتبط بمّيزات المنّظمة 45م: 0202الخفاجي ) توقد عّرف
يق الغايات واألىداف لمتعامل مع تحّديات البيئة، وىي ضرورّية لتنسيق أنشطة أعضاء المنّظمة بيدف تحق

  الخاّصة بالمنّظمة، وتعني توّجو النطاق الكّمي بعيد المدى لممنّظمة".

  ( لالستراتيجّية:35-34م: 0203ريفات التي أوردىا محّمد )ومن التع

يعّرف مركز الدراسات االستراتيجّية في جنيف مفيوم االستراتيجّية بأنو: توظيف عناصر القّوة  -
 ة عالية من أجل بناء حاضر ومستقبل المنّظمات ضمن األىداف المنشودة.بصورة فّعالة وكفاء

وتعّرف االستراتيجّية بأنيا فن وميارة وضع الخطط بشكل مدروس وتفاعل منّسق عن طريق  -
 استخدام الموارد والقّوة المتاحة من أجل تحقيق األىداف الكبرى ألي منّظمة.

ب عمى مواقع الضعف واستغالل الفرص والتغّمب عمى وتعني أيضًا: استغالل مواقع القّوة والتغمّ  -
ميما كانت الظروف المحيطة التحدّيات والمشكالت من أجل الوصول إلى اليدف وتحقيق النجاح 

 بالمنّظمة.
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 لمحة تاريخّية: رابعًا: الذكاء االستراتيجي:

( Sun Tzuاالستراتيجي )يعّد أصل الذكاء االستراتيجي راجعًا إلى العصور القديمة، فقد كان المفكر 
 :McDowell, 2009قرن الرابع قبل الميالد )أّول من أشار في كتبو إلى أىمّية الذكاء االستراتيجي في ال

ذا عرفت نفسك ولم 3 (، وذلك بقولو: "إذا عرفت العدو وعرفت نفسك فمن تخاف من نتائج مئة معركة، وا 
، أّما إذا لم تعرف نفسك ولم تعرف عدّوك فأنت تعرف عدّوك فسوف تعاني من ىزيمة مقابل كّل انتصار

(، وىذا داللة عمى أىمّية الذكاء 77م: 0221المعارك" )الدوري وصالح،  أحمق وسوف تواجو اليزيمة في كلّ 
  االستراتيجي لمقائد في جمع معموماتو عن العدّو أو المنافس.

ا النوع من الذكاء في توقيع اتفاقّيات ( أّول من استخدم ىذCIAوكانت وكالة االستخبارات األمريكّية )
الحّد من التسّمح في العالم، فقد وّظفت الوكالة الذكاء االستراتيجي في عممّية جمع المعمومات وتحميميا 

-Goodman, 2004: 1وتقديميا جاىزة لمسياسيين وصّناع القرار لمساعدتيم في تقديم القرارات الحاسمة )

 -العضو السابق في وكالة االستخبارات األمريكية  -( Sherman Kent)(. وأّلف الكاتب شيرمان كنت 8
العديد من الكتب التي تناولت دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق السالم والتجّسس وشّن الحروب العسكرّية 

(Khanter, 2009: 29.)  

وتوّسع أفق استخدام الذكاء االستراتيجي خارج نطاق الشؤون العسكرّية ليشمل مجتمع األعمال 
في بداية القرن الحادي والعشرين والمنّظمات التجارّية، حيث تم إنشاء ما يّسمى "مجتمع الذكاء االستراتيجي" 

رات العميا، وتدريب الكوادر في أوروبا وأمريكا بيدف توفير المعمومات لإلداالعديد من المنّظمات  داخل
ممّية( اإلدارّية عمى ىذا النوع من الذكاء في مختمف مجاالت األعمال )االقتصادّية والثقافّية والتكنولوجّية والع

  (.45م: 0221)الطائي والخفاجي، 

وظيرت في العديد من الدول شركات خاّصة تقّدم خدمات الذكاء االستراتيجي من حيث إجراء 
االقتصادّية وتطبيقيا في أعمال المؤسسات والمنّظمات، والتنّبؤ بنمو اإلنتاج في السوق، وتوفير التحميالت 

( من أوائل الشركات في تقديم خدمات Armadaالمعمومات المطموبة ألصحاب القرار، وكانت شركة أرمادا )
النقل، والخدمات المالّية، الذكاء االستراتيجي في مختمف المجاالت )البيع بالتجزئة، والرعاية الصحّية، و 

 (. 047م: 0202المرافق العاّمة( )صالح،  وتطوير
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وبناءًا عمى تجربة القادة الناجحين في إدارة األعمال، فقد تم ربط الذكاء االستراتيجي بخمسة عناصر 
ريين نجاحًا أساسّية وىي )االستشراف، الشراكة، تفكير النظم، الدافعّية، الرؤية(؛ حيث سّجل بعض القادة اإلدا

في بعض ىذه العناصر، أما اآلخرون مثل )بيل جيتس، وآندي جروف، وجاك ولش( فقد سّجموا مستويات 
 (.McDowell, 2009: 3عميا في تحقيق ىذه العناصر جميعيا )

واستحدثت العديد من الشركات والمنّظمات وظيفة "مدير الذكاء االستراتيجي"، وتواصل ىذه المنّظمات 
ذكاءىا االستراتيجي وتطويره من خالل التعاقد مع المختّصين في التحميالت األساسّية والتي تشّكل  اليوم بناء

أساسًا في اّتخاذ قرارات اإلدارة العميا في العديد من القضايا الياّمة مثل اإلندماج مع مؤسسات أخرى 
 (.Xu, 2007: 3واستحداث خطوط إنتاج جديدة )

 اتيجي:خامسًا: مفيوم الذكاء االستر 

، واختمفت وجيات النظر في يدرك الباحثون واألكاديمّيون أىمّية الذكاء االستراتيجي في المنّظمات
( 0تعريف الذكاء االستراتيجي، وذلك بسبب االختالف في دراسة أبعاده وعناصره. ويوّضح الجدول رقم )

 عددًا من التعريفات لمفيوم الذكاء االستراتيجي.

 تعريفات لمفيوم الذكاء االستراتيجي(: 2جدول رقم )

 التعريف الكاتب م
0 (McGonagle and Vella, 1999) 

 
"ىو نظام يوّفر المعمومات التي تفيد المنّظمة حول بيئة العمل 
المحيطة بيدف رصد التوّقعات، وتصميم االستراتيجّيات المناسبة 

 التي توّفر قيمة مضافة لمعمالء وزيادة في األرباح".
0 (Johnson, 2000)  وظيفة مختّصة بدراسة المنافسين وتحميل أىدافيم واستراتيجياتيم"

الحالية والمستقبمّية، والفرضيات التي يطبقونيا عمى أنفسيم، وفيم 
 قدراتيم اإلنتاجّية".

4 (Tham & Kim, 2002)  تحتاجيا المنّظمة لمتعرف عمى البيئة المحيطة مثل "المعمومات التي
لخدمات، األسعار، المصادر، األسواق( لوضع تصّور )الزبائن، ا

لموضع الحالي واستباق التغييرات التي ستحصل، وتحسين الربحية 
رضاء الزبائن".  وا 

3 (Maccoby et al., 2008)  ،ىو الذكاء الذي يتمّتع بو القادة وصناع القرار بأبعاده )االستشراف"
 لشراكة(".الدافعية، تفكير النظم، الرؤية المستقبمية، ا
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5 (Waters, 2004)  ىو عممية منيجية مستمّرة إلنتاج الذكاء ذو القيمة االستراتيجّية"
 .بيدف اّتخاذ القرارات طويمة المدى التي تحّسن خدمة العمالء"

7 (Liebowitz, 2006)  منيجية توفير المعمومات والمعرفة الالزمة الّتخاذ القرارات"
 .االستراتيجّية في المنّظمة"

7 (Xu, 2007)  ىو وصول المعمومات الصحيحة إلى األشخاص المناسبين في"
الوقت المناسب من أجل اّتخاذ القرارات المناسبة حول مستقبل 

 المنّظمة".
"الذكاء االستراتيجي ىو أحد مكّونات صناعة القرارات التي تقود إلى  (070م: 0222)النعيمي،  2

 مشكالت العمل المعّقدة".التمّيز من خالل القدرة عمى حّل 
"ىو القدرة التي يتمّتع بيا القادة اإلداريون والتي تتسم بـ )الرؤية  (07م: 0222)العّزاوي،  1

المستقبمّية، االستشراف، الشراكة، الدافعّية، الحدس، اإلبداع، تفكير 
 النظم(".

االستراتيجي الذي يتفاعل مع مكّوناتو مثل "ىو أحد مكّونات العقل  (040م: 0221)الطائي والخفاجي،  02
اإلدراك والتفكير والتعميم االستراتيجي، وىو أحد الموارد غير 

 الممموسة ومصدر لمقوة االستراتيجّية".
"ىو الذكاء الذي يمتاز بو قادة المنّظمات الذين يمتمكون )الرؤية  (034م: 0202)صالح،  00

دافعّية، الحدس، اإلبداع، تفكير المستقبمّية، االستشراف، الشراكة، ال
النظم(، باإلضافة إلى نظام استقصاء المعمومات وتحميميا من أجل 

 صناعة القرارات الحاسمة".
00 (Maccoby, 2011)  ىو نظام متكامل من الصفات القيادّية والتي تستخدم في مواجية"

 التحّديات التي تواجو القادة وعالقتيم بشعوبيم".
"ىو عممّية مستمّرة مع البيئة التنافسّية بيدف الحصول عمى  (503م: 0200)محمد وآخرون،  04

 معمومات تفيد في تحقيق أىداف المنّظمة".
"ىو ذلك الذكاء الذي يعتمد بشكل أساسي عمى الحدس كأحد  (474م: 0204وآخرون،  )جثير 03

الدراسات عناصره، ويّتسم بـ )العمق، والشمولّية، والمزاوجة بين 
االجتماعّية واالقتصادّية والسياسّية والتكنولوجّية( ألنو أوسع في 

 مكّوناتو".
"ىي قدرة قادة المنّظمة عمى جمع المعمومات الخاّصة بالمنّظمات  (027: م0203)أمين،  05

المنافسة ليا في سوق العمل، وتحديد البيئات الداخمية والخارجّية 
 د االستراتجّيات المناسبة المعتمدة لذلك".وكيفّية التعامل معيا، وتحدي

"ىو صيغة تجميعّية لعّدة أنواع من الذكاءات بيدف إيجاد أفضل  (024م: 0205)الناصر،  07
السبل لمتعامل مع التحدّيات المستقبمّية التي قد تواجو المنّظمة، 



9 
 

 والفرص المتاحة لتحقيق أعمى قدر من الكفاءة والفعالية".
 إعداد الباحثة اعتمادًا عمى األدبيات المشار إليياالمصدر: من 

( بأن ىناك أربعة توّجيات في تعريف الذكاء 0ويظير من التعريفات السابقة المذكورة في الجدول رقم )
 االستراتيجي وىي:

: يفّسر الذكاء االستراتيجي عمى أنو وظيفة تساىم في حّل المشكالت التي تواجو التوّجو األول -0
المنّظمة، ومساعدتيا بأفضل الوسائل الممكنة لتحقيق أىدافيا، وىذا المفيوم يتّفق مع ما ورد في 

(Johnson, 2000.) 

: وىذا التوّجو يعتبر الذكاء االستراتيجي جزءًا من السمات التي يمتاز بيا قادة التوّجو الثاني -0
م(، )أمين، 0202م(، )صالح، 0222ي، المنّظمات، وىذا التوّجو يتّفق مع ما ورد في كل من )العزاو 

 م(.0203

: ويعتبر ىذا التوّجو أن الذكاء االستراتيجي ىو أداة أو منيجية لجمع المعمومات التوّجو الثالث -4
وتحميميا ووضعيا بين يدي صّناع القرارات من أجل اّتخاذ القرارات االستراتيجّية الحاسمة، وىذا يتّفق 

 ,Johnson, 2000( ،)Waters, 2004( ،)Liebowitz, 2006( ،)Xuمع التعريفات التالية: )

م(، )جثير 0200م(، )محّمد وآخرون، 0221م(، )الطائي والخفاجي، 0222النعيمي، (، )2007
 .(McGonagle and Vella, 1999م(، )0204وآخرون، 

ويبدو أن االختالفات السابقة في تفسير مفيوم الذكاء االستراتيجي تترّكز حول النواة األساسّية في 
فالقائد اإلداري الذي تتوّفر فيو عناصر الذكاء بناء مفيوم الذكاء االستراتيجي وىي المعمومات، 

في صناعة القرارات االستراتيجي يستطيع الحصول عمى المعمومات االستراتيجية وتحميميا واستخداميا 
 الفّعالة.

متكامل يجمع األنواع األخرى من  : تفسير الذكاء االستراتيجي عمى أنو إطار عامّ التوّجو الرابع -3
ت االستراتيجّية )الناصر، والمعرفة الالزمة لصناعة القراراالذكاء واإلدارة المعرفّية لتوفير المعمومات 

 (.025م: 0205

سرد المتنّوع لمفيوم الذكاء االستراتيجي، يمكن صياغة مفيوم لمذكاء وبناءًا عمى ما سبق من ال
االستراتيجي وما يتضّمنو من أبعاد )االستشراف، تفكير النظم، الرؤية، الدافعية، الشراكة، اإلبداع، الحدس( 
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القرارات في  بما يتناسب مع أىداف الدراسة الحالّية: ىو القاعدة األساسّية التي تفيد القيادات العميا في صنع
المنّظمات، وذلك عن طريق جمع المعمومات والبيانات وتحميميا حتى تستخدم في صناعة القرارات 
االستراتيجّية الياّمة التي تمعب دورًا في حّل المشكالت الراىنة، وتوّقع المشكالت المستقبمّية قبل وقوعيا 

 وتجّنب الوقوع فييا، وتحقيق أىداف المنّظمة والتمّيز.

د التعّرف عمى مفيوم الذكاء االستراتيجي، يجب التمييز بينو وبين بعض المفاىيم األخرى التي قد وبع
 والذكاء التكتيكي.تكون مشابية لو وىي: الذكاء التنافسي، والتفكير االستراتيجي، 

 :الذكاء التنافسي -

الخارجّية وتحميميا بيدف وىو منيجّية منّظمة لمحصول عمى المعمومات عن المنافسين وبيئة التشغيل 
 (.031م: 0200ة اّتخاذ القرارات )نجم، التمّيز عنيم واستيدافيم بشكل استباقي، ويساىم في تسييل عمميّ 

 ويمكن تمخيص أوجو الشبو بين الذكائين االستراتيجي والتنافسي بالنقاط التالية:

 المعمومات الكافّية عن  تمّيز عمى منافسييم، وأخذيساىم كالىما في تمكين المنّظمات من ال
 خططيم واستراتيجّيتيم في سوق العمل.

  يشمل كالىما يساىم في عممّية اّتخاذ القرارات، ولكن الذكاء االستراتيجي أكثر شمولّية؛ فيو
مجاالت كثيرة في عمل المنّظمة، ويساىم بقرارات استراتيجّية عديدة مثل الموارد البشرّية 

 اء التنافسي يتعّمق فقط بالجانب التنافسي لممنّظمة.والنواحي المالّية، أما الذك
 القرارات  يوّفر كال النظامين المعمومات الالزمة لإلدارة العميا بعد تحميميا من أجل اّتخاذ

 (.444م: 0202المناسبة )صالح 

( في دراستيما بأن المسؤول عن الذكاء التنافسي في Trim & Lee, 2007وقد أشار كل من )
 بإمكانو المشاركة بشكل فّعال في نظام الذكاء االستراتيجي ووضع الخطط االستراتيجّية وتنفيذىا.المنّظمة 

أما بالنسبة إلى الفرق بين مفيومي الذكاء االستراتيجي والذكاء التنافسي، فقد وّضح التحالف 
ى األحداث ( بأن الذكاء التنافسي يرّكز عمGlobal Intelligence Allianceاالستخباراتي الدولي )

والحقائق التي حصمت في الماضي، أما الذكاء االستراتيجي يرّكز عمى دعم اّتخاذ القرارات الحاسمة والحقائق 
ذات أفق زمني يشمل الماضي والحاضر والمستقبل. ويرّكز الذكاء التنافسي عمى دراسة المنافسين الحاليين 
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لة المنافسين الحاليين والمحتممين بوضع توّقعات أكثر يشمل دراسة حالممنّظمة، أما الذكاء االستراتيجي فيو 
 (.443م: 0202ىداف طويمة األجل )صالح، دّقة في المستقبل، وتحديد األ

 التفكير االستراتيجي: -

ظير مفيوم التفكير االستراتيجي في األوساط التي تبّنت استخدامات اإلدارة االستراتيجّية كمنيجّية 
ه في تحقيق أىداف المنّظمات. ويرتكز مفيوم الذكاء االستراتيجي عمى التخطيط لمتخطيط االستراتيجي لتسخير 

 (.01: م0221المستقبمي بناءًا عمى معطيات الماضي والحاضر )الدوري وصالح، 

وُيعّرف مفيوم التفكير االستراتيجي عمى أنو مجموعة من العمميات التي تيدف إلى تطوير العممّيات 
في المنّظمة، بحيث يتم من خالليا تقدير أعمال المنّظمة خالل الفترة المستقبمّية التي االستراتيجّية وصياغتيا 

 (.007م: 0222الخفاجي، ( سّنة لموصول إلى التصّور االستراتيجي المثالي لممنّظمة )02-02تتراوح بين )

 قطتين التاليتين:وبناءًا عمى ما سبق، يتوافق مفيوم التفكير االستراتيجي مع الذكاء االستراتيجي بالن

 .أىمّية دورىما في تنّبؤ المستقبل والتغييرات المصاحبة لو في البيئة المحيطة 
 .ليما دور في دعم اإلدارة العميا في اّتخاذ القرارات الميّمة 

إّن المفكر االستراتيجي في المنّظمة يحتاج في عممو إلى توظيف أقصى قدراتو العقمّية، والتي تشمل 
كل من ذكاءه الشعوري المستند عمى الشعور والعاطفة في فيم احتياجات السوق والعمالء، وذكاءه 

تحفيز القدرات المتوّفرة االستراتيجي بأبعاده في استشراف المستقبل وتكوين رؤية استراتيجية ذات أمد بعيد و 
لتوحيد توجياتيم ودعم الشراكة مع المنّظمات أو األفراد من داخل أو خارج المنّظمة بيدف تحقيق التمّيز 

 (.073م: 0222والتفّوق )النعيمي، 

التفكير االستراتيجي، وىو  من عممياتوبمعنى آخر، يمكن القول بأّن الذكاء االستراتيجي جزء أساسي 
 يمتاز بيا المفّكر االستراتيجي.سمة يجب أن 

 الذكاء التكتيكي: -

يستخدم الذكاء التكتيكي كآلية لوضع أساس لمعمل الفوري، ويسّمى بالذكاء العممي ألنو ال يعتمد عمى 
 (.037م: 0202صالح، الحدس والتنّبؤ المستقبمي )
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 ويمكن تمخيص الفرق الذكاء االستراتيجي والذكاء التكتيكي بالنقاط التالية:

  ال يعتمد الذكاء التكتيكي عمى الحدس والتنّبؤ، بعكس الذكاء االستراتيجي الذي يعتمد بشكل
 (.Johnson, 2000كبير عمى الحدس )

  ُيستخدم الذكاء التكتيكي لعالج وتشخيص المشكالت الفورّية التي تواجييا القيادة العميا في
االستراتيجي لتحميل المشكالت المتوّقعة في الوقت الراىن وبكل سيولة، بينما ُيستخدم الذكاء 
 (.Kousa, 2011: 459المستقبل واقتراح خطط بديمة في حالة الطوارئ )

  عممّية االستشراف والرؤية المستقبمّية والتخطيط بعيد المدى يساىم الذكاء االستراتيجي في
 :Maccoby, 2008)لممنّظمات، بينما يرّكز الذكاء التكتيكي عمى األعمال في الوقت الراىن 

13.) 
  ّالمستويات التشغيمّية، أما الذكاء االستراتيجي وييتم ب ،نينيستيدف الذكاء التكتيكي أفراد معي

ودراستيا حتى تستطيع المنّظمة تطوير الخطط المناسبة ليا، وييتم يقوم بتحميل المشاكل 
 (.McDowell, 2009: 22بتحقيق تخطيط فّعال عمى المدى البعيد )

  الذكاء التكتيكي إلى مصدر أو مصدرين لمحصول عمى المعمومات المطموبة التي يحتاج
تساىم في اتخاذ إجراء أو قرار واحد، أما الذكاء االستراتيجي فيحتاج إلى عّدة مصادر متنّوعة 
لمحصول عمى المعمومات التي تستخدم في اّتخاذ القرارات أو وضع سياسات عديدة في 

 (.Sharfman, 2004: 3المنّظمة )
  إن الذكاء التكتيكي يحتاجو المدراء في المستويات التشغيمّية اإلدارّية الدنيا والتي ال زالت

بشكل  حتاج المدراء في المستويات اإلدارّية العميا إلى الذكاء االستراتيجيحديثة العيد، بينما ي
 (.032م، ص0202أكبر )صالح، 

 الذكاء االستراتيجي: طرق تفسيرسادسًا: 

مل الطريقة التقميدية لمذكاء االستراتيجي بموجب نظام لمسيطرة يعمل بو القسم الوظيفي عمى كيفّية تع
وىناك مختّصون بمجال األبحاث من أجل إعداد المعمومات وتحميميا بناءًا عمى طمب استخدام المعمومات، 

بالعادة تصّنف بأنيا معمومات سرّية اإلدارة العميا، بحيث تستخدم ىذه المعمومات لدعم اّتخاذ القرارات، والتي 
 (.Xu, 2007: 4أو محظورة )
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وأشارت األدبّيات إلى طريقتان أو مدخالن شائعان لمذكاء االستراتيجي وىما الطريقة الوظيفّية، وطريقة 
 :المعالجة )أو مدخل العممّية(

 الطريقة الوظيفّية لمذكاء االستراتيجي: -1

إدارية مختمفة وذلك وفقًا لييكمة المنّظمة اإلدارّية، بحيث يقوم كل قسم تتّبع أغمب المنّظمات تقسيمات 
بجمع البيانات الداخمّية بشكل معزول عن األقسام األخرى، وىذه البيانات تساىم في اّتخاذ القرارات اإلدارّية 

جّية والعقود مع المحمّية، ومثال ذلك قسم المبيعات الذي يقوم بجمع المعمومات الالزمة عن المعامالت الخار 
ونادرًا ما يتم تبادل المعمومات بشكل واسع بين أقسام  (.Pellissier & Kruger, 2011: 610العمالء )

اإلدارات المختمفة داخل ىذه المنّظمات، حيث أن عممّية اّتخاذ القرار بيذه الطريقة تترّكز بشكل حصرّي في 
مل باقي األقسام عمى جمع المعمومات الالزمة بشكل معزول عن يّد اإلدارات التنفيذّية العميا في المنّظمة، وتع

 (.055م: 0205)الياسري والشمري،  األقسام األخرى

وىناك معّوقات تواجو تبادل المعمومات حسب الطريقة الوظيفّية لمذكاء االستراتيجي وبناء الرؤية 
 (:Xu, 2007: 5االستراتيجّية المسقبمّية مثل )

المعمومات وتحميميا عمى أقسام معّينة في المنّظمة بمعزل عن األقسام األخرى، وال يقتصر جمع  -أ
 يوجد تحميل واسع لممعمومات عمى مستوى جميع األقسام.

عدم وجود آلّية واضحة بشكل فّعال لتبادل المعمومات بين األقسام المختمفة، لذا قد يعتقد بعض  -ب
التوجيو الوظيفي بأن الذكاء االستراتيجي يقتصر عمى مجاالت مدراء األقسام في المنّظمات التي تتّبع 

 محدودة مثل تقييم الوضع التنافسي أو تقييم التقنيات االستراتيجّية الجديدة.

 طريقة المعالجة )مدخل العممّية( لمذكاء االستراتيجي: -2

يجي، وتستند عمى تختمف ىذه الطريقة اختالفًا كبيرًا عن الطريقة الوظيفّية في الذكاء االسترات
 (:Xu, 2007: 5الفرضّيات والمبادئ التالية )

يشارك مدراء األقسام في المنّظمة في جمع المعمومات واّتخاذ القرارات، وال تقع ىذه الميّمة  -أ 
حصرًا عمى اإلدارات العميا في المنّظمة، لذا يمّبي الذكاء االستراتيجي حاجاتيم من توفير 
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سام األخرى، ويتم تبادل ىذه المعمومات بين جميع أقسام المعمومات في أقساميم واألق
 المنّظمة.

تساىم ىذه الطريقة الالمركزّية عمى توفير معمومات متنّوعة من قبل الموّظفين حول مستقبل   -ب 
العمل، وىذه نقطة ميّمة بسبب التغييرات المتسارعة والمتراكمة في السوق، بحيث ال تستطيع 

المتغّيرات في بيئة العمل وتحويميا إلى أفكار امل مع مختمف اإلدارة العميا وحدىا التع
 استراتيجّية جديدة ومستقبمّية.

تساىم تكنولوجيا المعمومات في تنويع مصادر الذكاء االستراتيجي، بحيث يمكن الوصول   -ج 
 إلييا في أي وقت وأي مكان من قبل المدراء العاممين عمى حّل المشكالت في المنّظمة.

التحّدي في تطبيق طريقة المعالجة في عدم اقتصار الذكاء االستراتيجي عمى اإلدارة يكمن  -د 
العميا، وتوزيعو عمى جميع مستويات المنّظمة أفقيًا وعاموديًا، فيكون الذكاء االستراتيجي جزءًا 

 من ثقافة المنّظمة وأسموبًا لمتشارك في المعمومات واّتخاذ القرارات االستراتيجّية.

 لعممّية الذكاء االستراتيجي وىي كالتالي: متتالية( سّتة مراحل Xu, 2007: 5) وقد حّدد

 : وتعني قدرة القادة عمى تشخيص مؤّشرات التغيير الداخمية والخارجّية لممنّظمة.االستشعار .0
 : أي جمع البيانات ذات العالقة.الجمع .0
ا وربطيا ببعضيا لكي يتم وتشمل تنظيم البيانات التي تّم جمعيا وتنسيقيا وتنسيقي: التنظيم .4

 وضعيا عمى شكل معمومات.
 : أي تحميل البيانات وتفسيرىا، وتحويميا إلى معمومات باألدوات المناسبة.المعالجة .3
 : تسييل عممية وصول المعمومات لممستفيدين.االّتصال .5
 االستراتيجّية.: أي اعتماد المعمومات المتوّفرة في صناعة القرارات ووضع الخطط االستخدام .7

وال يتم تحقيق المراحل السّتة السابقة بشكل فردي، بل تتحّقق بالتعاون بين المدارء والموّظفين في 
 المنّظمة.

 سابعًا: أىمّية الذكاء االستراتيجي:

وتكمن أىمّية ىذا الذكاء يمعب الذكاء االستراتيجي دورًا ىامًا في جميع مراحل استراتيجّيات المنّظمة، 
رة المخاطر التي تواجو المنّظمات، وتقدير التيديدات المحتممة بشكل يساعد اإلدارة العميا في وضع في إدا
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(، مما يساىم في توفير الفرص لتعزيز مكانة Lehane, 2011: 1برامج المنّظمة وسياستيا المستقبمّية )
ة ومساعدتيم في قيادة المنّظمة المنّظمة ونجاحيا في سوق العمل، كما يمعب دورًا في إعداد القيادات اإلداريّ 

(Maccoby & Scudder, 2011: 32.) 

ويساىم الذكاء االستراتيجي في توفير المعمومات المناسبة في الوقت المناسب ولألشخاص المناسبين، 
 بحيث يساعدىم عمى اّتخاذ القرارات الياّمة حول استراتيجّية عمل المنّظمة في المستقبل، وتوّقع التغيرات التي
قد تحصل في بيئة العمل، ووضع خطط استراتيجّية تتناسب مع رضا العمالء، وتحقيق النمو والربح لممنّظمة 

 (. Xu, 2007: 1في سوق العمل )

وتبرز أىمّية الذكاء االستراتيجي باعتباره جزءًا من ثقافة المنّظمة، وتعزيز فكرة العمل الجماعي 
ه المعمومات لكاّفة أقسام المنّظمة، مما يجعل كل من القيادة والالمركزي في جمع المعمومات، وتسخير ىذ

العميا والعاممين في المنّظمة قادرين عمى المساىمة في طرح تصّوراتيم ومشاركتيم في اّتخاذ القرارات 
(Tham & Kim, 2002: 2.) 

ويساىم الذكاء االستراتيجي في تطوير ميارة المنّظمات والعاممين فييا عمى التعّمم والعمل الجماعي، 
فيو أداة ميّمة في بناء المنّظمات وتطوير االبتكار والتفّوق التنافسي، كما يساعد في دعم القّوة التنظيمّية 

 & Gonzalesعمل الييكمي والتنظيمي )بحيث يجعل اإلدارة العميا تتحّول من العمل غير المنيجي إلى ال

Zaima, 2008: 4.) 

ويمكن تمخيص أىمّية الذكاء االستراتيجي في منّظمات األعمال بالنقاط التالّية )الطائي والخفاجي، 
 (:040م: 0221

التعّرف عمى األىداف المستقبمية لممنافسين، وتحميل استراتيجّيتيم الحالّية، وجمع المعمومات  .0
 استجابتيم لمتغّيرات سوق العمل.عن قدراتيم و 

 استحداث مركز لمعمل االستراتيجي في المنّظمات، خصوصًا المنّظمات القيادّية. .0
ربط المنظومات الذكّية بالقدرات البشرّية لمواكبة التطّورات المتسارعة في تكنولوجيا  .4

 المعمومات.
 بناء عالقات استراتيجّية ناجحة مع الزبائن والعمالء. .3
 فرص االستراتيجّية المتاحة، وتجّنب األخطار والمعوقات التي ترافقيا في بيئة العمل.اغتنام ال .5
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تعزيز التفكير االستراتيجي وما يرتبط بو من أحداث استراتيجّية، وتكوين المعرفة االستراتيجّية  .7
 التي تعمل عمى تنظيم القيمة المعرفّية لممنّظمة.بكاّفة أشكاليا 

 التطبيقّية لمذكاء االستراتيجي:ثامنًا: المجاالت 

ذكاء االستراتيجي بإمكانّية توظيف النتائج المرجّوة منو في إدارة المنّظمات، ومن األمثمة عمى يمتاز ال
 (: 045م: 0221مجاالت استثمار الذكاء االستراتيجي )الطائي والخفاجي، 

كّية بيدف الدخول في ( عمى تطوير فكرة المنّظمات الذWassermann, 2001عمل الباحث ) -0
المنافسة العالمّية عن طريق تمكين المنّظمات الكبرى عمى تطبيق فكرة إدارة التوريد في السوق المنافس 
العالمي، بحيث تستطيع إدارة الشبكات اإللكترونّية توقيع العقود والصفقات مع العمالء الدوليين، مما 

البشرّية والعمالء والمستثمرين الذين يمثّمون دعمًا يعمل عمى تحسين الربحّية ورفع استقطاب الموارد 
كبيرًا لقدرات ىذه المنّظمات. ويكمن دور الذكاء االستراتيجي في استخدام البرمجيات الحديثة لتفعيل 

 سالسل التوريد بشكل منّظم.

( من فكرة استثمار الذكاء االستراتيجي في Laudon & Laudon, 2005استفاد الباحثان ) -0
عن المشكالت االستراتيجّية وتحميميا، واستخداميا كأساس لوضع الخيارات االستراتيجّية من  الكشف

 أجل تنفيذىا وتحقيق النتائج االستراتيجّية المرجّوة منيا.

( عمى إدارة المنّظمات اإللكترونّية لالستفادة من الذكاء Tejada, 2000اقترح الباحث ) -4
المتعّمقة بمقدار اإلنفاق عمى البحث والتطوير، والتسويق، وموارد  في مراقبة المعموماتاالستراتيجي 

المنّظمة، واالستفادة من شبكة اإلنترنت لتعزيز سرعة جاىزيتيا، ومن ثم التحّرك بشكل فّعال إلى 
مستويات جديدة في المنّظمة بيدف مواكبة التغّيرات في سوق العمل، وتمبية توّقعات الزبائن. وتستخدم 

ألعمال اإللكترونّية الذكاء االستراتيجي في مراقبة جوانب وأسباب الفشل، ورصد طبيعة منّظمات ا
 القوى المحّركة لمنشاطات المختمفة.

وُيستخدم الذكاء االستراتيجي بشكل أساسي في خطط البرامج القانونّية الحديثة؛ حيث يتم تطبيقو عمى 
وفيم األسس المعّقدة لمنظام القانوني العام، أو توفير دعم  كاّفة المستويات اإلدارّية سواءًا في توزيع الموارد

تحميمي عمى مستوى المنّظمات أو الحكومات لممساعدة تطبيق سياسة العدالة. وازداد تطبيق خدمات الذكاء 
في المجاالت المدنّية المتنّوعة خالل السنوات القميمة السابقة، والتي تشمل مجاالت تنفيذ القانون، والتخطيط 
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سياسة الحكم، وعمم الجرائم، والمراكز األكاديمّية، والصناعات المختمفة، وذلك بيدف فيم وتفسير تصّرفات ل
 (.Coyne, 2014: 7اآلخرين )

( في مقابالت قام بيا مع مجموعة من مستخدمي شبكة اإلنترنت Liebowitz, 2010: 55)وأشار 
عمى المواقع اإللكترونّية المختمفة، والحفاظ عمى أمن  إلى دور الذكاء االستراتيجي في توّقع عمميات التجّسس

 شبكة المعمومات، وكشف اليجمات المحتممة في الوقت المناسب.

ومن أكثر استخدامات الذكاء االستراتيجي شيوعًا ىي تطوير الخطط االستراتيجّية، وخطط استثمار 
(. وُيستخدم الذكاء Kruger, 2010: 101رأس المال، وخطط البحث والتطوير عمى المدى البعيد )

االستراتيجي بشكل مباشر في صنع القرارات االستراتيجّية في منّظمات األعمال الكبيرة، وترتبط في صناعة 
 (.Kousa, 2010: 1التحالفات االستراتيجّية، وخطط االستخبارات األمنّية الدولّية )

 (.McDowell, 2008: 24-28( إلى عّدة تطبيقات لمذكاء االستراتيجي )0ويشير الشكل )
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 (: تطبيقات الذكاء االستراتيجي1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: McDowell, D. (2008). Strategic intelligence: a handbook for practitioners, managers, 

and users (Vol. 5). Scarecrow Press. 

 تاسعًا: خصائص القادة األذكياء استراتيجيًا:

يعّد الذكاء االستراتيجي أحّد أىم أسباب نجاح القادة؛ فالقادة اليوم بحاجة إلى ىذا استغالل ىذا الذكاء 
إلى أىم السمات  Maccoby & Scudder (2010: 35) كل من إلدارة وقيادة المنّظمات المعّقدة، وقد أشار

 قادة الذكاء االستراتيجي وىي:التي يتمّتع بيا 

يتمّتع ىذا القائد بقدرتو عمى التفكير االستراتيجي ووضع الخطط واالستراتيجّيات المناسبة في  .0
 المنّظمة.

 تطبيقات

الذكاء 

 االستراتيجي

التنبؤات 

التجارّية 

 واالقتصادّية

تقييم 

المخاطر 

 والتهديدات

التحليالت 

السياسّية 

 واالقتصادّية 

تقييم 

السياسات 

 الخارجّية

االلتزام 

 والمراقبة

التخطيط لتنفيذ 

 القانون

تقييم التهديد 

 األمني

تطوير البرامج  

 واالستراتجّيات 
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 البيئة المحيطة بالعمل.القدرة عمى تنفيذ االستراتيجّيات بما يتناسب مع التغييرات الحاصمة في  .0
 خمق شراكات فّعالة مع قادة آخرين أو منّظمات أخرى. .4
 تحفيز الموّظفين العاممين في المنّظمة، وتمبية حاجات الزبائن. .3
 القدرة عمى التصّور المستقبمي. .5

 ( إلى أن ىؤالء القادة يمتازون بما يمي:050م: 0202وأضاف صالح )

واالستقامة، ويفعمون ما يقولون، ويمتازون بوضوح التفكير، وتحفيز يمتاز ىؤالء القادة بالحكمة  -
الموّظفين عمى التمّيز في األداء واإلتقان، باإلضافة إلى إدارة المشكالت المنّظمّية بثقة وسيطرة 

 عالية، وتوظيف العقل االستراتيجي في كاّفة الشؤون اإلدارّية.
االستجابة لممتغيرات والتحّديات في البيئة المحيطة  ال يستخدم ىؤالء القادة الطرق التقميدّية في -

بالمنّظمة، بل يحرصون عمى التفكير اإلبداعي والتمّيز في استخدام الموارد الفكرّية والمادّية في 
 المنّظمة.

ليام العاممين في المنّظمة عمى  - الثقة العالية بالنفس، والتمّتع بميارات التركيز طويل األمد، وا 
 داع.التمّيز واإلب

يساعد الذكاء االستراتيجي عمى تنمية مخّيمة وبصيرة واسعة لدى القائد، وتعزيز الميارات الفكرّية  -
 والتحميمّية لديو.

( إلى أن الصفات السابقة قد تجعل القائد يمتاز بالعجرفة الفكرّية وثقل 43م: 0222وقد أشار العّزاوي )
لضروري عمى ىؤالء القادة أن يّتحموا بالذكاء الشعوري إلى الظّل، وفقدان محّبتو من المحيطين بو، لذا من ا

لدييم جانب الذكاء االستراتيجي من خالل التقّرب من الموّظفين وبناء عالقات إيجابّية معيم، مما سينّمي 
 الرغبة في العمل، والرضا الوظيفي، ويعّزز لدييم الذكاء االستراتيجي لمنمّو بالمنّظمة نجو النجاح والتمّيز.

 عاشرًا: عناصر وأبعاد الذكاء االستراتيجي:

يتكّون الذكاء االستراتيجي من عناصر متكاممة تساىم في فيم مستقبل سوق األعمال وتشكيمو، وىذه 
  الحدس، اإلبداعالعناصر ىي: االستشراف، تفكير النظم، الرؤية المستقبمّية، الدافعّية )التحفيز(، الشراكة، 

(Maccoby, 2008وفي حال ،)  تواجدت ىذه العناصر بشكل متكامل فإّنيا تساعد القائد عمى التنبؤ
 بمستقبل العمل والبيئة المحيطة بو بدّقة عالية، وتحقيق نتائج ناجحة لممنّظمة.
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 وسوف يتم توضيح أبعاد الذكاء االستراتيجي السبعة كما يمي:

 االستشراف: -1

غير مدركة أو محسوسة، وتساىم ستناد عمى قوى ويعّرف االستشراف عمى أّنو القدرة عمى التفكير باال
(، وفي مجال إدارة األعمال يعّرف عمى أنو القدرة عمى 074م: 0222في آلية صنع المستقبل )النعيمي، 

إسقاط الوضع الراىن عمى المستقبل، وتوّقع المشاكل المحتممة وتجّنبيا والسيطرة عمييا في حال وقوعيا 
 (.072م: 0202)صالح، 

يشير مفيوم االستشراف إلى إدارك القائد ألىمّية األحداث الحالّية في المنّظمة، وتوّقع األحداث كما 
ن افتقار القائد إلى  القادمة عمى أساس الخبرة والبحث والقدرة عمى اإلحساس في اإلتجاىات االستراتيجّية، وا 

 (.Maccoby, 2008: 14عنصر االستشراف يقود العديد من المنّظمات إلى الفشل )

 وتظير أىمّية عنصر االستشراف في توظيف الذكاء االستراتيجي لخدمة قادة المنّظمات كما يمي:

مساعدة القادة عمى التنبؤ بالفرص والمعّوقات المحيطة ببيئة العمل، والتي قد تؤّثر عمى نجاح  -أ
 (.McDowell, 2008: 45المنّظمة )

بأمور سوق العمل والتنافس، مما يساىم في  المتعّمقةية تنظيم منيجية تفكير القادة، ومنحيم الرؤ  -ب
صياغة قراراتيم المناسبة، وتبادل اآلراء مع مختمف اإلداريين في المنّظمة بناءًا عمى خبرتيم، وربط 

 (.30م: 0200الماضي بالحاضر لتحديد معالم المستقبل قدر المستطاع )قاسم، 

ّمق بمستقبل العمل، ووضعيا بين يدي اإلدارات العميا توفير المعمومات االستراتيجّية التي تتع -ج
الّتخاذ القرارات المناسبة، مما يزيد من وعي اإلدارة عمى استغالل الفرص الممكنة والحّد من المخاطر، 

 (.Clar et al., 2008: 31والتعّرف عمى التيديدات التي قد تواجو المنّظمة )

من أجل التعّرف عمى المستقبل، اعتمادًا عمى مدى القدرة عمى دراسة الماضي وفيم الحاضر  -د
 (.54م: 0200خبرتيم في مجال العمل وصناعة القرارات )العبدلي، 

 تفكير النظم: -2
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يعّرف مفيوم تفكير النظم عمى أنو القدرة عمى دمج وربط العناصر المختمفة بيدف تحميميا وفيم 
جديدة وواضحة عن العناصر الجديدة المتداخمة )النعيمي، الطريقة التي تتفاعل بيا مع بعضيا، لتشّكل صورة 

(، كما يشير مفيوم تفكير النظم إلى القدرة عمى تركيب عناصر العمل المتنّوعة بشكل 074م: 0222
متكامل، وفيم كيفّية تفاعميا مع بعضيا لموصول إلى أىداف المنّظمة، بحيث يتم دراسة كل عنصر من حيث 

 (. Maccoby, 2008: 61، وتقييم دوره في تحقيق أىداف المنّظمة )عالقتو بالعناصر األخرى

( 52العنصر قد تم اكتشافو قبل أكثر من )( إلى أن ىذا 757م: 0200وقد أشار العبيدي والسالم )
عامًا، حيث أدرك العمماء وقتيا أىمّية تفكير النظم في الذكاء االستراتيجي لكونو أسموبًا حديثًا يساعد 

مى التكّيف مع البيئة المحيطة في ظّل التغيرات المتسارعة، كما أن لو دورًا ىامًا في العممّية المنّظمات ع
 التحميمّية في الذكاء االستراتيجي، ويرّسخ أىم سمات القادة الناجحين، ومن أىم مّيزات ىذا العنصر: 

ر النقدي بين ىذه يعتبر وسيمة اّتصال حديثة بين اإلدارات في المنّظمة، ونظام حديث لمتفكي -أ
 اإلدارات.

 يعّد إطارًا لمتفكير االستراتيجي، وأسموبًا عمميًا لمواجية المعوقات والتحّديات.  -ب

يوّفر فرصة ألفراد العمل في المشاركة في تحميل أسباب المشكالت في المنّظمة والحّد من آثارىا  -ج
 السمبية.

اعد في حّل المشكالت، والقدرة عمى مواكبة ابتكار طرق حديثة لوضع االستراتيجيات التي تس -د
 التغييرات االستراتيجّية في المنّظمة والبيئة التي تحيط بيا.

يساىم في التعّمم واكتساب المعمومات الياّمة من أجل بناء تكامل استراتيجي لألفكار الجديدة في  -ه
 (.020م: 0200بيئة عمل فّعالة )الكواز وآخرون، 

 المستقبمّية:الرؤية  -3

ويمكن تسميتيا بالرؤية االستراتيجّية، وتعني الصورة المستقبمّية التي يجب عمى المنّظمة أن تكون 
(، وىي التنّبؤ باألحداث أو الظروف المستقبمّية، وال تقف عمى عممية 757م: 0200عمييا )العبيدي والسالم، 

دريس، النظر إلى ما وراء األحداث، بل تشمل الفيم واإلدراك لي م: 0221ذه األحداث أيضًا )الغالبي وا 
022.) 
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وتعتبر الرؤية المستقبمّية أحد أشكال القيادة الناجحة، ومن الميام الحّساسة التي يمارسيا القائد في 
المنّظمة، فيي ليست مجّرد تصورات أو تيّيؤات خيالّية، بل ىي أداة تحتاج إلى إمكانيات وخبرة لدراسة الواقع 

لخاّص بالمنّظمة، انطالقًا من طموح المنّظمة ومستقبل خططيا، كما أنيا تحّدد مركز المنّظمة والمستقبل ا
 (.32م: 0222التنافسي في السوق )النعيمي، 

 ويأتي دور الرؤية كعنصر أساسي في الذكاء االستراتيجي لمقادة اإلداريين كما يمي:

مكانّيات تحديد توّجيات المستقبل التي تحتاج فيمًا مسبقًا لمتغي - رات المتوّقعة، وتطوير بيئة العمل وا 
 (.034م: 0222المنّظمة استعدادًا لممرحمة القادمة )النعيمي، 

رسم خارطة الطريق لمموّظفين لمسير عمييا، وتمكينيم من اّتخاذ القرارات وتوجيو سموكيم بناءًا  -
 (.Maccoby, 2008: 4عمى ذلك )

في تحقيق طموحات المستقبل ومواجية العديد من إن وضع الرؤية الناجحة لممنّظمة يساىم  -
 (.033م: 0222االحتماالت بيدف تعزيز وضع المنّظمة ورفع مستواىا التنافسي )النعيمي، 

اعتماد القادة عمى رؤية مناسبة لممنّظمة يساىم في تحديد موقعيم التنافسي، واّتخاذ اإلجراءات  -
 (.023م: 0202اإليجابّية بناءًا عمييا )صالح، 

خمق جّو من التفاعل اإليجابي بين األفراد العاممين في المنّظمة، بحيث أن فيميم لرؤية المنّظمة  -
يحّفز لدييم اإلبداع واإلنجاز والمرونة، فالرؤية تعتبر تبسيطًا مختصرًا آلالف القرارات والتوّجيات 

بناءًا عمى رؤية االستراتيجّية، مما يعمل عمى تحفيز الموّظفين الّتخاذ اإلجراءات الصحيحة 
بعاد المنّظمة عن الفشل الذي يرافق المنّظمات التي ال تمتمك رؤية أصيمة لعمميا  المنّظمة، وا 

دريس،   (.000م: 0222)الغالبي وا 
تعّد الرؤية بمثابة التزام يحول دون انحراف المنّظمة عن توّجييا، وتصّورًا مستقبميًا لمطريق المؤدي  -

 (.50م: 0221في النجاح )عبيد،  إلى أىداف المنّظمة وطموحيا

وحتى تحقق الرؤية األىداف المرجّوة منيا كعنصر في الذكاء االستراتيجي، يجب أن تكون ذات صورة 
شاممة لممستقبل المثالي، ويشمل كل أجزاء المنّظمة مثل )القيم، والقيادة، والعاممين، واألنظمة، والييكل 

كما يجب أن تكون الرؤية واقعّية، وتخاطب مشاعر العاممين، (، Maccoby, 2008: 62التنظيمي ...إلخ( )
م: 0222وينبغي عمى كل مدير يمتمك الكفاءة أن يكون قادرًا عمى وضع رؤيتو بشكل مفيوم )الخفاجي، 
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(، كما ينبغي عمى القائد أن يتمّسك بالرؤية التي وضعيا عمى اعتبار أنو يرى المستقبل بمنظور أشمل 037
يتو ستحقق األىداف المرجّوة منيا، ويجب عميو تقبل النقد والدفاع عن رؤيتو )آل مكتوم، من غيره، وأن رؤ 

 (.00م: 0227

 الدافعّية )التحفيز(: -4

يشير مفيوم الدافعّية إلى القدرة عمى تحفيز الموّظفين من خالل توفير أسباب المساعدة ليم، ودفعيم 
 (.027م: 0203أمين، إتقان )إلى تبّني آلية العمل المناسبة المكّمفون بيا ب

وتعّبر الدافعّية عن رغبة الموّظف في تقديم المجيود المطموب منو من أجل تحقيق أىداف المنّظمة، 
بحيث يستطيع الموّظف إشباع حاجاتو عن طريق ىذا الجيد المبذول؛ فالدافعّية ىي محّصمة تفاعل ثالثة 

ىداف المنّظمة، وتمتاز الدافعّية بالتطّور والتغيير المستمّر، مكّونات رئيسّية وىي: المجيود، وحاجات الفرد، وأ
 (.055م: 0200)عامر، وىي تختمف حسب طبيعة عمل الفرد، وحسب مستوى اإلدارة 

وباعتباره أحد عناصر الذكاء االستراتيجي، فإن القائد الذكي يجب أن يممك المقدرة عمى تحفيز األفراد 
والتصّورات االستراتيجّية التي يجب أن تكون في موضع التنفيذ، وىذا ودفعيم لإليمان بأىداف المنّظمة 

أىداف المنّظمة، يتطّمب من القائد التعّرف عمى الدوافع المحّركة لألفراد التي تؤثر فييم بشكل إيجابي نحو 
ي حيث يجب عمى القائد الذكي فيم مشاعر األفراد وتوظيف الذكاء الشعوري إلى جانب الذكاء االستراتيج

 (.020م: 0200)الكواز وآخرون، 

 الشراكة:  -5

يظير عنصر الشراكة بقدرة المنّظمة عمى إقامة تحالفات استراتيجّية مع منّظمات أخرى، حيث تقوم 
(، 074م: 0222القيادة الذكّية استراتيجيًا بتشكيل تحالفات وشراكات لموصول إلى أىداف مشتركة )النعيمي، 

إيجاد اتّفاق تمزم منّظمتين أو مجموعة من المنّظمات عمى المساىمة في الموارد  ويعني التحالف االستراتيجي
 (.052م: 0221بيدف تطوير مشروع مشترك )الطائي والخفاجي، 

 Steve( مع ستيف بالمر )Bill Gatesومن األمثمة المشيورة عمى الشراكة، اشتراك بيل جيتس )

Ballmer( والعمل مع بول ألين )Paul Allenنشاء شركة مايكروسوف العالمّية، باإلضافة إلى شراكة ( إل
القيادي في شركة إنتل مع شركة مايكروسوف، حيث أن تكوين الشراكات مع ( Andy Groveأندي جروف )
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منّظمات أخرى يجب أن يضيف قيمة لممنّظمة ورؤيتيا، وليس فقط من أجل توسيع حجم المنّظمة، فقد شّكمت 
الفًا استراتيجيًا، واعتمدت في ذلك عمى انتقاء الشركات المبدعة والتي قد ( تح0522شركة مايكروسوف )

 (.Maccoby & Scudder, 2011: 36تطّور من عمميا )

 ويبرز دور الشراكة في تطوير قدرات القادة اإلداريين من خالل:

 توفير المجال لمتعاون والمشاركة في الموارد النادرة والمتمّيزة. -
 مع تحّديات بيئة العمل، وفرصة لتبادل التجارب والخبرات.القدرة عمى التكّيف  -
 تعّد من أبرز االّتجاىات التنظيمّية الحديثة، وتحويل التنافس إلى تعاون. -
 (.020م: 0200إشباع حاجات الزبائن، وحل المشكالت بإبداع وميارة )الكواز وآخرون،  -

النزاعات بين المنّظمات، وتحسين األداء، ويمكن باختصار توضيح اليدف من الشراكة بأنو أداة لمنع 
بحيث تكون العالقة بين جميع األطراف قائمة عمى مبدأ المشاركة والتعاون واالتصاالت المستمّرة مع اختالف 

 (.757م: 0200المصالح )العبيدي والسالم، 

 الحدس: -6

مات االرتباط جاء تعريف الحدس في المعجم الوسيط عمى أنو ىو الظّن والتخمين، وىو أحد س
 (.757م، 0200الشعوري، والقدرة عمى ربط األفكار وصياغتيا الستنباط أفكار جديدة )العبيدي والسالم، 

ويظير الحدس عمى شكل إدراك عقمي سريع عند اّتخاذ القرارات بناءًا عمى الخبرات المتراكمة، ودون 
ذكّية استراتيجيًا التي يجب عمييا توّقع العودة إلى التفكير المحسوس، ويعّد الحدس من أبرز القيادة ال

المشكالت قبل وقوعيا، باإلضافة إلى جمع المعمومات الكافية عن المخاطر المحيطة بالعمل واقتناص 
 (.502م: 0200الفرص المناسبة في الوقت المناسب )محمد وآخرون، 

 اإلبداع: -7

(، 50م: 0200في صورة جديدة )قاسم، يعّرف اإلبداع عمى أنو قدرة الفرد عمى تغيير عناصر الخبرة 
وىو قدرة المنّظمة عمى استحداث ما ىو جديد، ويقّدم منتج أو خدمة أفضل مقارنة بما يقّدمو المنافسون، 
ويعّد اإلبداع أساسًا رئيسيًا لمريادة، بحيث تحرص المنّظمات الرائدة عمى إيجاد طرق إبداعّية جديدة لرفع 

 (. 507م: 0200رون، قدرتيا التنافسّية )محمد وآخ
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ويقوم اإلبداع بدور تفعيل عناصر الذكاء االستراتيجي لدى القيادات، وتحفيز العقول المبدعة عمى 
( إلى دور ثقافة اإلبداع بالنسبة لمقادة 02م: 0203أشار شمس الدين )مواجية المشكالت بطريقة مبتكرة؛ فقد 

االستراتيجيين في تشجيع الموّظفين في المنّظمة عمى اإلبداع واالبتكار في دراسة الفرص والتحّديات الجديدة 
 عمى االبتكار عمى جميع العاممين في المنّظمة.القائمة العمل تعميم قيم وضرورة قيام القائد بواستغالليا، 

ويقع عمى عاتق القادة دور كبير في نشر مفيوم اإلبداع وتشجيع العاممين عمى فيم األشياء واألحداث 
بطريقة مختمفة، وعالج المشكالت بطرق جديدة، وتقديم األفكار اإلبداعّية دون الخوف من توجيو اإلنتقاد 

-007م: 0200)جاد الرب، وافز ليم، باإلضافة إلى تعزيز التفكير اإلبداعي لدييم عن طريق المكافآت والح
002.) 

 (:072-051م: 0202ويبرز دور اإلبداع كأحد عناصر الذكاء االستراتيجي فيما يمي )قنديل، 

يستطيع القادة المبدعون بناء منّظمات مثّقفة تعتمد عمى العمم والمعرفة في تحقيق التمّيز التنافسي،  -
 والنمو والنجاح في سوق األعمال.

مبدعون في رسم رؤية المنّظمة وبناء رسالتيا االستراتيجّية، ووضع األىداف العاّمة يساىم القادة ال -
 والدقيقة لممنّظمة.

 يمّيز اإلبداع بين القائد والمدير، فال يستطيع أن يكون المدير قائدًا إال إذا كان مبدعًا. -
ماعّية تحتاج تقع ميّمة القائد المبدع في الحفاظ عمى تماسك الجماعة، فاإلبداع ىو عممية ج -

 تعاون الجماعة.
يمتاز القائد عن المدير في قدرتو اإلبداعّية عمى اختيار السموك المناسب من أجل تحفيز العاممين  -

 عمى اإلبداع، وخمق الجو االبتكاري في المنّظمة بيدف تشجيعيم عمى التجديد والمبادرة.
متاز القائد المبدع عن المدير بنظرتو اإلبداع يستيدف المستقبل وال يبقى في المناخ الماضي، لذا ي -

 المستقبمّية لممتغّيرات القادمة.
القيادة المبدعة ىي القادرة عمى تطبيق األفكار الجديدة واالبتكارية إلى أرض الواقع، سواء كانت  -

 تمك األفكار من داخل المنّظمة أو من خارجيا.

 الحادي عشر: نماذج قياس الذكاء االستراتيجي: 
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من صعوبة قياس الذكاء االستراتيجي، وقّمة الدراسات التي صّممت نماذج خاّصة لقياسو، عمى الرغم 
 إلى أّن الدراسات السابقة واألدبيات أشارت إلى بعض من ىذه النماذج وىي:

(: ويتكّون ىذا 003: 0117( المشار إليو في عثمان )Tregor & Zimermanنموذج ) -0
النموذج من مجموعة من األسئمة التي تستيدف القائد وأعضاء اإلدارة، ويتم اإلجابة عن األسئمة "بنعم" 
أو "ال"، وكمما كانت اإلجابات "بنعم" كثيرة فإن ىذا يعكس استراتيجّية سميمة لممنّظمة، وكّمما زاد الذكاء 

 فإن ىذا يشير إلى نجاح المنّظمة، والعكس صحيح.االستراتيجي 

(: وقد تناول ىذا النموذج أربعة Del Castillo et al., 2012كاستيمو وآخرون ) ديل نموذج -0
 عناصر لمذكاء االستراتيجي وىي:

 االستشراف. -أ 
وىو مجموعة من األدوات واألساليب التي تساىم في صناعة القرارات الذكاء االقتصادي:   -ب 

االستراتيجّية بيدف تطوير منّظمات األعمال االقتصادّية، باإلضافة إلى ما يتعّمق بمتغيرات 
 (.Del Castillo et al., 2012: 7السوق، والقضايا التي تؤّثر عمى عمل ىذه المنّظمات )

 إدارة المعرفة. -ج 
المختمفة  المقارنة المرجعّية: وتعني مقارنة أداء واستراتيجّية المنّظمات وقطاعات العمل -د 

م: 0200بالمنّظمات األفضل منيا بيدف تحسين األداء والخطط االستراتيجّية )العبدلي، 
77.) 

(: ويشمل ىذا النموذج قياس خمسة عناصر لمذكاء Maccoby, 2008نموذج ماكوبي ) -4
ستعمال ىذا االستراتيجي وىي: االستشراف، تفكير النظم، الرؤية المستقبمّية، الدافعّية، الشراكة. ويمكن ا

النموذج لبناء استبانة لقياس الذكاء االستراتيجي في المنّظمات العاّمة، أو المنّظمات غير الربحّية 
 )سواء كانت خدماتّية أو إنتاجّية(.

ضافة Maccoby, 2008م( في دراستيا باستخدام نموذج ماكوبي )0222قامت العزاوي ) -3 ( وا 
ا إلى أن ىذان العنصران من سمات القائد الذكي استراتيجيًا عنصري )الحدس واإلبداع(، في إشارة مني

 الذي يقود منّظمتو إلى النجاح.
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م( ذي العناصر 0222وبناءًا عمى النماذج المذكورة، فسوف تقوم الباحثة باستخدام نموذج العزاوي )
صاالت السعودية السبعة، وذلك لمناسبتو مع الدراسة الحالّية وطبيعة المنّظمة المبحوثة وىي شركة االتّ 

(STC.) 
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 تمييد:

ضروريًا يعّد اكتساب الميزة التنافسّية الشاغل األكبر لمقادة في منّظمات األعمال، وأصبحت اليوم أمرًا 
جباريًا عمى المنّظمات بسبب التطّورات المتسارعة في بيئة األعمال والضغوط التي تفرضيا المنافسة  وا 
الشديدة، مما جعل المنّظمات تولي اىتمامًا بالغًا بالتمّيز التنافسي في سبيل تحقيق النجاح، والتفّوق عمى 

 المنافسين، ونيل رضا العمالء والزبائن.

ق الشركة الميزة التنافسّية؛ فيي ميزة ال يمكن أن يطول مداىا، لذا استدعى األمر من وال يكفي أن تحقّ 
بيدف احتالل موقع تنافسي المنّظمات ضرورة تنمية ىذه الميزة وتطويرىا عن طريق اتّباع جممة من المداخل 

 متمّيز في السوق، بحيث تتفّوق عمى منافسييا بشكل مستدام.

 :تنافسيّ التمّيز الأواًل: مفيوم 

تعّددت الدراسات واألدبيات التي أشارت إلى تعريف مفيوم التمّيز التنافسي، إال أنيا لم تتّفق عمى 
تعريف معّين بسبب اختالف منطمقات تفكير الباحثين، وصعوبة تحديد تعريف واضح ليذا المفيوم اإلداري 

 اليام.

ل المنافسة في السوق عن طريق البحث عن وتعّرف الميزة التنافسّية عمى أنيا "قدرة الشركة عمى تحمّ 
 (.07م: 0220وسائل لمحصول واالحتفاظ بالحّصة السوقّية وترقيتيا" )بوشناف، 

كما تعّرف الميزة التنافسية عمى أنيا "القدرة عمى إنتاج السمع الصحيحة، والخدمات ذات النوعية 
طمبات المستيمكين بشكل أكثر كفاءة مقارنة الجيدة، وبالسعر المناسب في الوقت المناسب، مما يعني تمبية 

 (.01م: 0202مع المؤسسات األخرى" )آل مزروع، 

( بتعريف الميزة التنافسّية عمى أنيا "القيمة الكبيرة التي تقّدميا الشركة لمزبون، والتي Doyleوقام )
 (.304م: 0225تدفعو عمى تكرار عممّية الشراء، مما يزيد من حّصة الشركة السوقّية" )سماللي، 

كما يمكن تعريفيا عمى أنيا "قدرة الشركة عمى جذب الزبائن وبناء المكانة الذىنّية ليا كشركة أو 
 (.Grezes, 2015: 18لمنتجاتيا، وزيادة القيمة المدركة من قبميم وتحقيق رضاىم" )

ستثمار يفوق ( عمى أنيا "قدرة الشركة عمى تحقيق عائد عمى االHannagan, 2001: 29كما يعّرفيا )
 متوّسط الصناعة خالل فترة زمنّية كافية لتغيير ترتيب الشركة بين المنافسين".
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ز التنافسي بأنو قدرة المنّظمة عمى تقديم منتج )سمعة أو وبناءًا عمى ما سبق يمكن تعريف التميّ 
 ق العمل.خدماتّية( يرضي الزبائن ويجذبيم، مما يعطييا تفّوقًا تنافسيًا عمى المنافسين في سو 

 ثانيًا: مفيوم التمّيز التنافسي المستديم:

يعتبر التمّيز التنافسي المستديم نموذجًا متطّورًا لمتمّيز التنافسي، وىي تحتوي عمى العديد من العناصر 
 التي تضمن استمرارّية الحفاظ عمى ىذا التمّيز أطول فترة ممكنة في سوق األعمال.

اجو المنافسة الشديدة في سوق العمل نظرًا لالستقرار النسبي الذي وكانت المنّظمات في الماضي ال تو 
كان يمّيز بيئة العمل في ذلك الوقت، وكان ىذا يساىم في استمرارّية الميزة التنافسّية لفترات طويمة وال تتغّير 

ليب بسيولة. أما في الوقت الحالي، ومع تسارع التنافسّية ودخول منافسين جدد عمى الساحة بطرق وأسا
 (.7م: 0225جديدة، أّدى ذلك إلى ظيور مرحمة المنافسة الفائقة )طايل، 

وفي ظّل ىذا التسارع في التنافس، أصبح العمل عمى تطوير ميزة تنافسّية مستدامة أمرًا ممّحًا، والتي 
يجب عمى المؤسسة تطويرىا وتجديدىا باستمرار، فالمّيزات التنافسّية القديمة تضعف وتختفي في السوق، أما 

 البقاء في السوق. تتمّكن المؤسسة منالميزات التنافسّية المستدامة يجب أن تتطّور كي 

( األشكال Porterم( عندما ناقش العالم بورتر )0125م سنة )التمّيز التنافسي المستديوظير مفيوم 
مشيرًا إلى أن الشركات يمكن أن تممك التمّيز أو الكمفة األدنى كي تحّقق  المتعّددة لالستراتيجّيات التنافسية،

 (. Acquaah et al., 2008: 95ميزة تنافسّية مستدامة )

( تعريفًا واضحًا لمفيوم التمّيز Barney, 1991: 101م( قّدم الباحث بارني )0110وفي عام )
إنشاء القيمة  استراتيجيةعندما تنفذ  يمةأنيا تمتمك ميزة تنافسية مستد أن الشركة يقالالتنافسي المستديم وىو "

وعندما ال تكون الشركات األخرى قادرة عمى استنساخ  ،مع منافسييا الحاليين والمستقبميين متزامنغير  بشكل
 ."االستراتيجّيةىذه  منافع

واالستدامة تتطّمب منيجية جديدة في التفكير، كما تحتاج إلى ذكاء استراتيجي مستديم خارج الحدود 
أن ( بPorter(، ويرى بورتر )Stead & Stead, 2008: 68المتعارف عمييا ويختمف عن التفكير التقميدي )

الميزة التنافسّية تتحّقق عندما تستطيع المنّظمة تحقيق ربح اقتصادّي عاٍل لفترة زمنية طويمة، أي أّن عوائدىا 
 (. Beal, 2001: 5تكاليفيا بما فييا كمفة رأس المال )تتجاوز 
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وىكذا تم وصف التمّيز التنافسي المستديم عمى أنو مجموعة من العوائد أو الفوائد التي تعود عمى 
، حتى أن بعض الباحثين المنّظمة خالل أطول فترة ممكنة، والتي ال يمكن تقميدىا من قبل المنّظمات األخرى

ربطوا بين مفيوم التمّيز التنافسي المستدام وبين تحقيق أعمى اإليرادات في االستثمار والصناعة، واالستمرار 
 (.Akinyemi, 2008: 22في المحافظة عمى ىذا التقّدم )

مجموعة األعمال التي تقوم بيا الشركة ( التمّيز التنافسي المستديم عمى أنو "Coyneكوين ) ويعّرف
 األطرافالرضا لمختمف ، في تأسيس موقع ربحي دائم وتحقيق المتمثمة االستراتيجّية تحقيق غاياتيا ألجل
 (.Cushman, D. P., & King, 2001: 28" )وخارجياً  داخمياً 

 التنافسي المستديم:ثالثًا: أبعاد التمّيز 

تي بحثت في أبعاد التمّيز التنافسي المستديم، ولم يجمع الباحثون عمى وضع تعّددت الدراسات ال
( بأن أىم أبعاد الميزة التنافسية المستديمة ىو ما يرتبط Shrivasta, 1995عناصر محّددة ليا، فقد رأى )

، السوقّية من البيئة عن طريق معالجة المشكالت البيئية بالجانب البيئي؛ أي الميزة التي تستمّد قّوتيا وقيمتيا
 حيث أن موارد الطاقة المستنفذة التي تعتمد عمييا منّظمات األعمال ال تقّدم إال ميزة منتيية.

وبناءًا عميو تعّد البيئة من أىم أبعاد الميزة التنافسّية المستديمة، وىذا ما يجب عمى المنّظمات وضعو 
واستراتيجّيات عمميا؛ فالمنّظمات التي تيتم بالبيئة في سموكيات إنتاجيا وعمميا تكون قادرة ضمن رؤيتيا 

عمى تحقيق التمّيز التنافسي المستديم، أما المنّظمات التي تيّدد البيئة وتيمل المطالب البيئية فيي معّرضة 
 (. Rusinko, 2007: 446لمخطر في انحدار نجاحيا وتمّيزىا )

 (:McElroy, 2006: 5أبعاد التمّيز التنافسي المستديم كما يمي )ويمكن تمخيص 

االلتزام بالقوانين البيئّية: وىي فرصة لمجتمعات األعمال لتحقيق الميزة التنافسية المستديمة بطريقة  -0
جديدة عن طريق ثقافة ربح الطرفين، أي ربح المنّظمة من خالل السمعة البيئية الجّيدة وربح البيئة 

 عام.بشكل 

استراتيجّية التمّيز البيئي: والتي تستيدف الشريحة الخضراء من الزبائن، حيث أن ىناك العديد من  -0
 الزبائن مناصري البيئة عمى استعداد لدفع سعر أعمى من أجل شراء سمع وخدمات صديقة لمبيئة.
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ىم في حّل المشكالت أي العمل عمى إضافة استراتجّيات جديدة في المنّظمة تسااالبتكار البيئي:  -4
 البيئية أو تقديم ابتكارات صديقة لمبيئة.

 ( أبعادًا أخرى لمتمّيز التنافسي المستديم وىي:Perrini & Vurro, 2010: 28في حين وضع )

الموارد المعنوّية: ويساىم ىذا البعد في تحقيق التمّيز التنافسي المستديم لكونو يتكّون من موارد  -0
تكوين، وىذا التعقيد يعّزز الحصول عمى ميزة تنافسّية يصعب فيميا وتقميدىا غير ممموسة صعبة ال

 من قبل المنافسين.

الكفاءات: حيث يجب عمى المنّظمات انتقاء الكفاءات المتمّيزة التي ستساىم في إعداد مستقبل  -0
ق أفضل المنّظمة، كما يجب وضع استراتيجّية لخدمة وتطوير ىذه الكفاءات حتى تتمّكن من تحقي

 النتائج المرجوة، مما يمنح المنّظمة تمّيزًا تنافسيًا يفوق منافسييا.

 ( أبعادًا أخرى لمتمّيز التنافسي المستديم وىي:00م: 0112بينما وضعت دراسة جابر )

اإلبداع: وىو أحد عناصر التفكير االستراتيجي، ويساىم في تحسين استغالل اإلمكانيات والموارد  -0
إنتاجّية المنّظمة وتسيطر عمى عناصر التكاليف، مما يؤدي إلى رفع الميزة التنافسّية التي ترفع من 

 لممنّظمة بشكل مستديم ومستمّر في ظّل التعقيدات والتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

بناء قاعدة لممعمومات المتعّمقة بعوامل السوق والزبائن اليقظة االستراتيجّية: وذلك عن طريق  -0
افسين، والمساىمة في صنع القرارات المستقبمية من أجل تنمية وتطوير المنّظمة، وضمان استدامة والمن

 ميزتيا التنافسّية.

المرونة: وتعني االستجابة لرغبات العمالء وحاجاتيم، والتعّرف عمى آرائيم في الخدمات أو  -4
بناءًا عمى رغباتيم دون تأخير، فالمنّظمة المنتجات التي تقّدميا المنّظمة، وتعديل جودتيا أو تجديدىا 

 المرنة قادرة عمى تغيير قواعد عمميا بسيولة وسرعة من أجل تحقيق التمّيز التنافسي المستديم.

وىي أحد عناصر الذكاء االستراتيجي أيضًا، وتمجأ المنّظمات التحالفات االستراتيجّية )الشراكة(:  -3
فحّدة التنافس اليوم جعمت من ضافي في مسار عمميا، لخيار التحالفات من أجل ضمان داعم إ

الصعب عمى المنّظمات االعتماد عمى قدراتيا الذاتية لوحدىا. كما يساىم التحالف االستراتيجي في 
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إحالل التعاون محل المنافسة بين المنّظمات، مما يرفع أرباح ومكاسب المنّظمات الممموسة وغير 
 يا التنافسّية.الممموسة، ويعّزز استدامة مكانت

 رابعًا: خصائص التمّيز التنافسي المستديم:

 Andrevskiيمتمك التمّيز التنافسي المستديم مجموعة من الخصائص التي تفّعل ىذا التمّيز، وأىميا )

& Ferrier, 2008: 4 :) 

يل تتحقق مظاىر الميزة التنافسّية المستديمة )كالسبق والتفّوق عمى المنافسين( عمى المدى الطو  -
 وليس عمى المدى القصير.

تتجّدد الميزة التنافسّية المستديمة وفقًا لمبيئة المحيطة بالمنّظمة من جية، وقدرات المنّظمة الداخمية  -
 من جية أخرى.

تّتسم بالمرونة؛ أي أنو يمكن استبدال أو تغيير منتجات أو خدمات أو حتى مزايا تنافسية جديدة  -
 بشيء أفضل.

 ة الخضراء ضمن سياستيا ورؤيتيا.تدمج األىداف البيئي -
 تحّقق جميع متطّمبات وأىداف المنّظمة وقادتيا اإلدارّية. -
يصعب تقميدىا ومحاكاتيا، وتبقى قائمة لمّدة طويمة وال تختفي بسرعة في حال تم تطويرىا  -

 باستمرار.
ات المختمفة يصعب فيميا وتحميميا، وتُبنى عمى أنماط معّقدة بتنسيق بين عدد من الموارد واإلدار  -

 حتى يصعب فيميا مقارنة بالمّيزات التنافسّية األخرى.

 خامسًا: متطّمبات بناء التمّيز التنافسي المستديم:

إن بناء التمّيز التنافسي المستديم في منّظمات األعمال يتطّمب العديد من الشروط الواجب توافرىا، 
 (:00-02م: 0221وىي )النسور، 

يعتمد بناء التمّيز التنافسي المستديم عمى مجموعة من الموارد والقدرات : حيث أسس التنافس -1
 التنافسّية، وتترّكز في عنصرين أساسيين وىما )المقارنة المرجعّية والذكاء االقتصادي(:



34 
 

المقارنة المرجعّية: وتعني االقتداء بالشركات الرائدة والمتمّيزة، مما يساىم في تطوير أداء المنّظمة،  -أ
 تالي تعزيز مستواىا التنافسي واستدامتو، وتساىم المقارنة المرجعية في ما يمي:وبال

 المنافسة، والتعّرف عمى توّجيات سوق العمل.تحديد موقع المنّظمات  -
 السرعة في اإلنجاز، وذلك باالقتداء مباشرة بالشركات المتمّيزة. -
 ناجحة.تشجيع االبتكار والميارات في المنّظمة، وظيور كفاءات جديدة  -
 االستجابة السريعة لحاجات الزبائن والعمالء. -

ويعني أيضًا اليقظة االستراتيجّية، ويعني الحصول عمى المعمومات الذكاء االقتصادي:  -ب
يساىم االستراتيجة الميّمة بغرض تعزيز الميزة التنافسّية من خالل فيم وتحميل ظروف المنافسة، و 

وق، ومواجة استراتيجّية المنافسين، والحفاظ عمى موقع المنّظمة الذكاء االقتصادي بالتنبؤ بحالة الس
 التنافسي تجاه المنافسين المحتممين في المستقبل.

: يجب عمى المنّظمة تحديد السوق والمنتجات المستيدفة من التنافسّية، وذلك من ميدان التنافس -2
 خالل توظيف موارد المنّظمة ومنتجاتيا في المكان المناسب.

: إن بناء الميزة التنافسّية والحفاظ عمى استدامتيا يتطّمب تحديد استراتيجّية تنافسّية رق التنافسط -3
 تتبّناىا المنّظمة مثل استراتيجّية المنتج، واستراتيجّية الموقع، واستراتيجّية التسعير، ...إلخ.

 (.Beal, 2010: 54)( متطّمبات بناء التمّيز التنافسّي المستديم 0ويوّضح الشكل رقم )
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 (: متطّمبات بناء التمّيز التنافسي المستديم0الشكل رقم )

 
Source: Beal, R. M. (2010). Competitive advantage: Sustainable or temporary in today’s 

dynamic environment. School of Business and Industry. Florida A&M University, Tallahassee, 

Florida. 

 سادسًا: العوامل المسببة لتضاؤل التمّيز التنافسي:

إن طول عمر التمّيز التنافسي يعتمد عمى السرعة التي يسير بيا ىذا التمّيز، وتختمف ىذه السرعة من 
 ، ويعود السبب إلى مجموعة من العوامل وىي: منّظمة إلى أخرى

 االستمرارّية: -1

الموارد والكفاءات التي تمتمكيا )بسبب التطّور التكنولوجي وحجم النفقات ان عدم اعتماد المنّظمة عمى 
المخّصصة لصيانة الموارد وغيره( يؤّدي إلى تآكل ىذه الموارد والكفاءات، وتراجع المركز التنافسي 
لممنّظمة. وتتآكل الموارد بسبب كثرة استعماليا، أما الكفاءات تتآكل بسبب عدم استعماليا؛ حيث أن 

بداعاتيم يسّبب اندثار ىذه الطاقات )سايغي،  قمع  (.32م: 0221ميارات األفراد وا 

 إمكانّية المحاكاة والتقميد: -2

التمّيز 
التنافسي 
 المستديم

 :الطريقة التي تنافس بيا

 استراتيجّية المنتج -

 استراتيجية الموقع -

 استراتيجية التسعير -

 أخرى -

 :أسس التنافس

 المقارنة المرجعية -

 الذكاء االقتصادي -
 :أين تنافس

 اختيار السوق -

 اختيار المنافس -
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المنافسون بأن ىذه إن المنّظمات التي تمتمك تمّيزًا تنافسّيًا عاليًا تحّقق أرباحًا مرتفعة، وىذا قد يفّسره 
ن التعّرف عمى سّر ىذه الكفاءات ومحاولة المنّظمة تمتمك كفاءات متمّيزة، وقد يحاول المنافسو 

محاكاتيا، وحتى تستطيع المؤسسات المنافسة تقميد تمك المتمّيزة تنافسيًا، يجب عمييا التغمب عمى 
 (:031م: 0225مشكمتين )الزعبي، 

الحصول عمى المعمومات: تحتاج المنّظمات المقّمدة إلى جمع المعمومات الخاّصة عن المنّظمة  -أ
 ة تنافسيًا، ويمكن الحصول عمى ىذه المعمومات عن طريق الذكاء في التحميل أو التجّسس.المتمّيز 

تقميد نسخ االستراتيجّية: أي قيام المنّظمات المقّمدة بنسخ الكفاءات المتمّيزة، إما بتقميد اإلمكانيات  -ب
ات.. إلخ(، أو اتباع نفس والموارد الممموسة الخاّصة بالشركة المتمّيزة تنافسيًا )مثل المباني والمعدّ 

ستراتيجّيات الخاّصة بالشركة المراد تقميدىا. ويعتبر تقميد االستراتيجيات واإلمكانيات أمرًا معّقدًا ألنيا اال
 ظواىر غير ممموسة تساىم في صنع القرارات.

 ديناميكّية البيئة الصناعّية: -3

مّدة حياة المنتج في السوق؛ فكمما دخل وتعني التغييرات المتسارعة وتنامي معّدل االبتكار، وقصر 
منتج جديد إلى السوق يظير منتج آخر يحمل مواصفات أعمى من المنتج األول، وىذا يؤّدي إلى 

 (. McElroy, 2006: 28إضعاف المنتج األول وخروجو من السوق التنافسي )

 سابعًا: دوافع استدامة التمّيز التنافسي:

فيذه الميزة من أىم تيدف منّظمات األعمال إلى تطوير التمّيز التنافسي والعمل عمى استدامتو، 
مقّومات بقاء المنّظمة واستمرارىا في سوق العمل، وفي ظّل التحديات المتسارعة يمكن تمخيص أىم األسباب 

 (:52م: 0223)الخضري، والدوافع التي تجعل المنّظمات تعمل عمى استدامة تمّيزىا التنافسي كما يمي 

 :ةالتكنولوجي اتالتغّير  -1

تستطيع التكنولوجيا الحديثة تقديم الكثير من المجاالت الجديدة مثل تصميم المنتج عن طريق 
الحاسوب، أو التسويق عبر اإلنترنت، وىذا يدفع المنّظمات إلى استخدام ىذه التكنولوجيات في المرحمة 

افسي من أجل تقميل التكمفة أو دعم المنتج بميزة تنافسّية جديدة، وىذا النيائية من مراحل التمّيز التن
 يضيف قيمة أعمى لتطّمعات ورغبات العمالء.
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 ظيور حاجات جديدة لمعمالء أو تغّيرىا: -2

عندما يحتاج العميل إلى تمبية حاجات جديدة لديو أو تغيير أولوّياتو الشرائية، فإن عمى المنّظمات 
التنافسي أو دفعو إلى االستدامة، ونظرًا إلى العالقة التبادلّية التي تربط بين المنتج تعديل تمّيزىا 

والمستيمك، فقد ظيرت أىمّية البحث عن مّيزات تنافسية مستدامة كي تبقى المنّظمات ضمن نطاق 
 المنافسة في سوق األعمال.

 تغير تكاليف المدخالت: -3

ج إلى ارتفاع تكمفة المنتج النيائي، وىذا يؤّثر عمى الميزة يؤدي ارتفاع قيمة تكاليف مدخالت اإلنتا
التنافسية لممنّظمات، لذا تظير حاجة المنّظمات إلى البحث عن مّيزة تنافسّية أخرى تغّطي ارتفاع تكمفة 

 المنتج.

 ثامنًا: طرق استدامة التمّيز التنافسي:

تظير حاجة المنّظمة في ظّل ارتفاع وتيرة التنافسّية بين منّظمات األعمال في تقديم أفضل المنتجات، 
الباحثة عن التفّوق إلى إيجاد الطرق المناسبة الجتياز الضغوطات ورفع مستوى تمّيزىا التنافسي، كي تكون 

كن تحقيق ذلك عن طريق قادرة عمى المنافسة في أي وقت، وتحت أي ظرف، ومواجية أي منافس، ويم
 (:Gandotra, 2010: 52اآلليات التالية )

لمواجية المنافسين في ظّل التسارع التنافسّي في السوق، إما المناسبة  خطط االستراتيجّيةوضع ال -0
بإقامة التحالفات االستراتيجّية معيم، أو تغيير مجال المنافسة والتركيز عمى مجال محّدد في قطاع 

 األعمال.

ضافة سوق جديدة لم تكن موجودة في السابق، مما يعطي المنّظمة األسبقّية في العمل  -0 ابتكار وا 
 فييا والتمّتع بميزة تنافسّية منفردة، والبقاء أطول فترة ممكنة قبل ظيور منافسين في ىذا السوق.

الوقت  التركيز عمى إنجاز وتنمية التمّيز التنافسي في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن عامل -4
 ضروري لحجز مركز تنافسي مستديم لمّدة أطول.

االعتماد عمى الكفاءات والقدرات المتمّيزة في تطوير وتجديد الموارد واإلمكانات، وتطبيق الخطط  -3
 االستراتيجية التي يصعب عمى المنافسين تقميدىا، والعمل عمى استدامة المّيزات التنافسّية بشكل فّعال.
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( طرق أخرى تمّكن المنّظمة من Nadarajah & Abdul Kadir, 2014: 526وأضاف كل من )
 أىّميا: تحقيق التمّيز التنافسي المستديم

: حيث يتطّمب العمل عمى بناء التمّيز التنافسي المستديم من تطوير أركان بناء التمّيز التنافسيّ  -1
واالستجابة  واإلبداع، ،والجودة ،لكفاءةالمنّظمة التركيز عمى أركان بناء التمّيز التنافسي األربعة )ا

 لمزبائن(، باإلضافة إلى تطوير الكفاءات وتحفيزىا لممساىمة في األداء والتمّيز ورفع الربحّية.

بسرعة، : أصبحت الشركات المنافسة قادرة عمى تقميد الميزة التنافسّية متابعة التحسين والتطوير -2
يًا حماية موقعيا المتمّيز أطول فترة ممكنة، يجب عمييا العمل وكي تستطيع المنّظمات المتمّيزة تنافس

يجاد  عمى التحسين المستمر ألركانيا وىي )الكفاءات، والجودة، واإلبداع، وسرعة االستجابة لمزبائن(، وا 
 طرق جديدة لتحسين آلية عمميا، وخمق قدرات متمّيزة في المنّظمة.

ذلك باستخدام المقارنة بأفضل المنّظمات الرائدة، وتطوير  : ويتمتتّبع سير العمل والقياس المقارن -3
 مستدامة توصميا إلى الريادة في السوق.الكفاءات المتمّيزة لمحصول عمى ميزة تنافسّية 

إن تطبيق التغيير بأبعاده داخل المنّظمة بوجود قيادة ذكّية وفّعالة  التغّمب عمى القصور الذاتي: -4
المعيقات الداخمّية لمتغيير في المنّظمة، وىذه أحد الطرق األساسّية لبناء يساعد عمى التغّمب عمى 
 .التمّيز التنافسي المستديم
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 السابقةالدراسات المحور الثالث: 

بعد االّطالع عمى األدبيات والدراسات التي تناولت ىذا الموضوع ببعديو، الحظ الباحث قّمة الدراسات 
)الذكاء االستراتيجي والتمّيز التنافسي المستديم(، وقد استعان الباحث األكاديمية التي تناولت موضوع 

 بالدراسات السابقة التالية:

اختبار أثر عناصر الذكاء اإلستراتيجي عمى فاعمية اتخاذ القرارات: م( بعنوان "0207. دراسة عثمان )0
 ".السعوديةام، المممكة العربية دراسة حالة مؤسسة الشرق لمصحافة والنشر، الدمّ 

وىدفت الدراسة إلى البحث في أثر عناصر الذكاء االستراتيجي )االستشراف، الرؤية االستراتيجّية، 
التحفيز، الشراكة، التفكير التنظيمي( عمى فاعمّية اّتخاذ القرارات في مؤّسسة الشرق لمصحافة والنشر في 

بتصميم استبانة لجمع البيانات األولّية وتطبيقيا الدّمام. وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وقام الباحث 
( موّظفًا في اإلدارة العميا والتنفيذّية في مؤسسة الشرق لمصحافة والنشر، 55عمى عّينة الدراسة المكّونة من )

( استبانة صالحة لمتحميل والدراسة. وتوّصمت النتائج إلى وجود ارتباط ذو داللة إحصائّية بين 52وخضعت )
 ذكاء االستراتيجي وفاعمّية اّتخاذ القرارات.عناصر ال

 -دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق التمّيز التنافسي المستديمم( بعنوان "0207دراسة زايدي وخذيري ). 0
 ".( فرع الجزائرOoredooدراسة حالة شركة المساىمة القطرّية لإلتصاالت )

ستراتيجي )االستشراف، الذكاء االقتصادي، إدارة وقد سّمطت ىذه الدراسة الضوء عمى أبعاد الذكاء اال
المعرفة، والمقارنة المرجعّية( في تحقيق األداء المتمّيز والقيمة المدركة لدى عمالء الشركة. وقد استخدم 
الباحثان المنيج الوصفي التحميمي، واعتمدا عمى التقارير السنوّية الرسمّية التي تنشرىا المؤّسسة وتجميع 

سقاط الدراسة النظرّية عمى منّظمة )أوريدو( لموصول إلى النتائج المرجّوة.المعمومات و   تحميميا، وا 

دارة المعرفة والمقارنة  وأشارت أىم النتائج إلى دور كل من )االستشراف والذكاء االقتصادي وا 
أداء المرجعّية( في تحقيق التمّيز التنافسي المستديم في شركة )أوريدو( بشكل واضح من خالل تطوير 

رضاء العمالء في تقديم الخدمات المتمّيزة ليم.  الشركة وا 

اإلستراتيجي في فاعمية صنع القرارات في شركات التأمين  أثر الذكاءم( بعنوان "0207. دراسة أبو الغنم )4
 ".السعودية العاممة بمدينة جدة : دراسة ميدانية
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جي بأبعاده في فاعمّية صنع القرارات في وقد ىدفت الدراسة إلى التعّرف عمى أثر الذكاء االستراتي
شركات التأمين السعودّية في مدينة جّدة. وطّور الباحث استبانة لجمع المعمومات والبيانات المطموبة، وتّم 

( موّظفًا في شركات التأمين في مدينة جّدة، وخضع لمدراسة 032توزيعيا عمى عّينة الدراسة المكّونة من )
ة. وأشارت النتائج إلى وجود أثر داّل إحصائيًا لمذكاء االستراتيجي بأبعاده ( استبان025والتحميل )

)االستشراف، الرؤية، التفكير التنظيمي، الشراكة، الحدس( عمى فاعمّية صنع القرار بأبعاده )تحديد 
ة في مدينة المشكالت، تطوير البدائل، اختيار البديل المناسب، التنفيذ والمتابعة( في شركات التأمين السعوديّ 

 جّدة.

الذكاء االستراتيجي وأثره عمى فعالية القيادة في منّظمة األعمال: م( بعنوان "0205. دراسة حجازين )3
 ".دراسة تطبيقّية عمى شركات التأمين العاممة في األردن –الدور الوسيط لإلبداع 

القيادة من خالل اإلبداع في وىدفت الدراسة إلى التعّرف عمى أثر الذكاء االستراتيجي عمى فعالية 
شركات التأمين العاممة في األردن. واعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت 

( 377( شركة تأمين يعمل فييا )05االستبانة كأداة لجمع البيانات األولّية، وتكّون مجتمع الدراسة من )
 وّظفًا في اإلدارة العميا والوسطى.( م000موّظفًا، وبمغت عّينة الدراسة )

ومن أىم النتائج التي توّصمت ليا الدراسة: تتمّتع الشركات المبحوثة بمستوى عاٍل الذكاء االستراتيجي، 
ومستوى مرتفع من فعالية القيادة واإلبداع، كما أشارت النتائج إلى وجود تأثير ذي داللة إحصائّية عند 

جي بأبعاده عمى فعالية القيادة بقّوة عالية في شركات التأمين األردنية، وكذلك ( لمذكاء االستراتي2.25مستوى )
وجود تأثير ذو داللة إحصائية لمذكاء االستراتيجي عمى فعالية القيادة بوجود اإلبداع كمتغّير وسيط، وعدم 

زى لممتغّيرات وجود فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى استجابة عّينة الدراسة عمى فعالية القيادة ُتع
 الديموغرافية والوظيفّية لعّينة الدراسة في شركات التأمين األردنية.

أثر الذكاء االستراتيجي في تعزيز رأس المال الييكمي في شركات م( بعنوان "0204. دراسة القطامين )5
 ".االّتصاالت الخموّية

رأس المال الييكمي في شركات ىدفت الدراسة إلى التعّرف عمى أثر الذكاء االستراتيجي في تعزيز 
االّتصاالت الخموية في السوق األردني، باإلضافة إلى التعّرف عمى مدى تطبيق مفيوم الذكاء بنوعيو 

 )السماتي والعممياتي( في ىذه الشركات.
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واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكّون مجتمع الدراسة من شركات االتصاالت الخموية 
( مديرًا تنفيذيًا 402ألردن، وقام الباحث بتطبيق االستبانة عمى عّينة الدراسة المكّونة من )الثالث في ا

( استبانة صالحة لمتحميل. 045( استبانة واسترداد )075ومديري اإلدارات ومديري األقسام، وتم توزيع )
من وجية نظر العاممين فييا، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الشركات المبحوثة تتمّتع بذكاء استراتيجي مرتفع 

كما تبّين وجود مستوى مرتفع من رأس المال الييكمي في تمك الشركات. وبّينت النتائج وجود تأثير ذي داللة 
( لمذكاء االستراتيجي )كعممية وسمة( في تعزيز رأس المال الييكمي لشركات 2.25إحصائّية عند مستوى )

 االّتصاالت الخموّية األردنية.

دارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسّية م( بعنوان "0200ة أبو محفوظ ). دراس7 أثر الذكاء االستراتيجي وا 
 ". في شركات االتصاالت في األردن

وقد ىدفت الدراسة إلى قياس دور الذكاء االستراتيجي بأبعاده )البصيرة والرؤية والتحفيز( في تحقيق 
ي األردن، باإلضافة إلى دور الذكاء االستراتيجي عمى المديرين في الميزة التنافسّية في شركات االتصاالت ف

 تحقيق الميزة التنافسّية ببعدىا )جودة الخدمة( في تمك المؤسسات.

( فردًا 73( فقرة والتي تّم تطبيقيا عمى عّينة مكّونة من )31واستخدمت الباحثة االستبانة التي شممت )
ي شركات االتصاالت في األردن. وتوّصمت الدراسة إلى العديد من من موّظفي المستويات العميا والوسطى ف

النتائج أىّميا وجود دور ذو داللة معنوّية لمذكاء االستراتيجي بأبعاده )البصيرة والرؤية والتحفيز( عمى تحقيق 
 .(α ≤ 2.25الميزة التنافسّية ببعدىا )جودة الخدمة( عند مستوى الداللة )

أثر الذكاء االستراتيجي والذكاء التنافسي عمى النجاح االستراتيجي: م( بعنوان "0200). دراسة العامري 7
 ".ة األردنّيةعمى شركة الخطوط الجوّية الممكيّ دراسة تطبيقّية 

وقد ىدفت الدراسة إلى التعّرف عمى أثر كل من الذكاء االستراتيجي والذكاء التنافسي عمى النجاح 
الجوّية الممكّية األردنّية. وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وتصميم  االستراتيجي في شركة الخطوط

( موّظفًا 74( فقرة لجمع البيانات األولّية، وتم تطبيقيا عمى عّينة البحث المكّونة من )47استبانة مكّونة من )
ذي داللة إحصائّية عند في شركة الخطوط الجوّية الممكّية األردنّية. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير 

( لمذكاء االستراتيجي بأبعاده )االستشراف، الرؤية، التفكير التنظيمي، الحدس( عمى كل من 2.25مستوى )
 النجاح االستراتيجي والذكاء التنافسي في شركة الخطوط الجوّية الممكية األردنّية.
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دراسة تطبيقّية عمى  -ة اّتخاذ القراراتأثر الذكاء االستراتيجي عمى عمميّ م( بعنوان "0200. دراسة قاسم )2
 ". المدراء في مكتب غّزة اإلقميمي التابع لألونروا

حيث ىدفت الدراسة إلى تحسين مستوى القوى البشرّية العاممة في األونروا لتقديم الخدمات الممّيزة 
ات الخبرة، المؤّىل لالجئي قطاع غّزة، باإلضافة إلى التعّرف عمى أثر المتغّيرات )الجنس، العمر، سنو 

العممي، الدرجة الوظيفّية( عمى كل من تطبيق الذكاء االستراتيجي وأثره عمى اّتخاذ القرارات. واعتمدت 
الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت الباحثة االستبانة والتي تم تطبيقيا عمى عّينة الدراسة 

 اإلقميمي التابع لمنّظمة األونروا.  ( مديرًا عاماًل في مكتب غّزة13المكّونة من )

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائّية بين أبعاد الذكاء االستراتيجي )االستشراف، 
الشراكة، الدافعّية، الرؤية المستقمبّية، تفكير النظم( وعممّية اّتخاذ القرارات في عّينة الدراسة، كما تبّين عدم 

إحصائّية بين استجابات عّينة الدراسة عمى أثر الذكاء االستراتيجي في عممّية اّتخاذ وجود فروق ذات داللة 
 القرارات ُتعزى لممتغّيرات )الجنس، العمر، سنوات الخبرة، المؤّىل العممي، الدرجة الوظيفّية(.

  (:Kruger, 2010كروجر ). دراسة 1

االستراتيجي في قطاع صناعة التأمين في جنوب وقد ىدفت الدراسة إلى التعّرف عمى دور الذكاء 
لى أّي مدى يمكن أن يؤّثر الذكاء االستراتيجي عمى عممّية  أفريقيا في ظّل التنافس الحاّد في سوق العمل، وا 
اتخاذ القرارات في مجال صناعة التأمين. وقد اتّبع الباحث المنيج الوصفي في دراستو، مستخدمًا االستبانة 

 ( شركة تأمين في البيئة الصناعّية في جنوب أفريقيا.20يا عمى عّينة البحث المكّونة من )كأداة تم تطبيق

وأظيرت نتائج الدراسة أّن أغمب مؤّسسات التأمين لم تحتضن بشكل كامل نموذجًا لمذكاء االستراتيجي 
قرارات االستراتيجّية، ويزّود ما عدا المنّظمات الكبيرة، وأّن الذكاء االستراتيجي يعّد عنصرًا ىامًا في اّتخاذ ال

 اإلدارات العميا بالمعمومات الياّمة التي تساىم في بناء الميزة التنافسّية ليذه المنّظمات.

  :(Abadie et al., 2010أبادي وآخرون ). دراسة 02

 وىدفت الدراسة إلى كشف أىمّية الذكاء االستراتيجي في تحقيق اإلبداع من خالل زيادة نسبة المبيعات
( شركة 52في األسواق الطبّية األوروبّية والتنافس بين شركات األدوية الكبرى. وتكّونت عّينة الدراسة من )

أدوية عالمية، واعتمد الباحثون عمى االستبانة والمقابالت الشخصّية لتحقيق أىداف الدراسة. وأظيرت النتائج 
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المبحوثة القدرة عمى التمّيز التنافسي وقيادة سوق  بأن الذكاء االستراتيجي يوّفر لإلدارة العميا في الشركات
 األدوية في االّتحاد األوروبي.

  (:Wagner & Belle, 2007واجنر وبيل ) دراسة. 00

وىدفت الدراسة إلى توضيح كيفية استخدام تقنية )البحث عن المعمومات باستخدام اإلنترنت( في الذكاء 
ارج المنّظمة في مؤّسسات جنوب إفريقيا. واتّبع الباحثان المنيج االستراتيجي وجمع المعمومات عن البيئة خ

( فردًا من خبراء وأعضاء الذكاء 47الوصفي التحميمي، وتم استخدام المقابالت مع عّينة الدراسة المكّونة من )
ية )البحث التنافسي واالستراتيجي في المنّظمات الصغيرة في جنوب أفريقيا. وأشارت أىم النتائج إلى أىمّية تقن

عن المعمومات باستخدام اإلنترنت( في الذكاء االستراتيجي في اّتخاذ القرارات واسترجاع المعمومات 
 االستراتيجّية عن العمالء، وجمع المعمومات عن بيئة العمل الخارجّية والسوق المنافس.

 


