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 :مقدمة

تواجو كافة منظمات األعمال في عصرنا الراىن سواء أكانت عامة أم خاصة، إنتاجية أم خدمية         
اإلدارة التقميدية بعممياتيا تحديات كثيرة نتيجة لمتغيرات السريعة والمستمرة، وأمام تمك التحديات أضحت 

(. األمر الذي يحتم عمى ىذه 4: 5003ووسائميا عاجزة عن جعل المنظمة قادرة عمى المنافسة )الدوري، 
المنظمات استخدام أساليب إدارية تتصف في ظل ىذه التغيرات الديناميكية بالحكمة والحيوية والتطور 

 (.4: 5005التطورات  الحاصمة في واقعيا )سميطين،  الدائم، كي تستطيع أن ترقى بأفعاليا إلى مستوى
وقد قادت التغييرات المتسارعة التي تشيدىا البيئة وتزايد حركيتيا وتعقيدىا إلى اعتماد المنظمات         

التحميل البيئي وما يتمخض عنو من بيانات يتم تجميعيا من البيئة الداخمية والخارجية وتحويميا إلى 
لدييا وبما يقود إلى امتالك المعرفة الستراتيجية القادرة عمى التنبؤ بالمستقبل ورسم معمومات تتراكم 

 التوجيات الستراتيجية لممنظمات.
وبرز الذكاء الستراتيجي كأحد أنماط الذكاء الذي يوسم بو قادة المنظمات، والذي يمدىم بالرؤية         

ة آلية رصينة لتوفير المعمومات لصناع القرار، وصياغة المستقبمية والقدرات اإلبداعية، فضاًل عن تييئ
الستراتيجيات والخطط في المنظمات عامة، وفي منظمات الخدمة عمى نحو خاص )الكواز، وعبد السالم، 

براىيم،  (. ول يكفي لقائد المنظمة أن يكون ذكيًا، إنما ل بد من توافر القدرات المتفردة لدية 050: 5005وا 
دام القدرات العقمية وفق منظور استراتيجي يحقق لو ولممنظمة التي يعمل فييا فرصًا في مجال استخ

 (.050: 5006مستقبمية يصعب عمى اآلخرين الوصول إلييا بذات المستوى )النعيمي، 
وبدأت المنظمات تدرك أىمية الذكاء الستراتيجي، كما وبدأت ُتكيف حاجاتيا إلى ىذا النمط من         

الذكاء، مع سعييا لتحقيق التوأمة بينو وبين أنماط الذكاء األخرى كـالذكاء )الشعوري، والتنافسي، واألعمال، 
داراتو بفعالية،  كما أن تعدد استخدامات ىذا النمط من الذكاء ..الخ(. وتدريب قياداتيا عمى تنمية عناصره وا 

)تعدد الجيات التي اعتمدتو من دول، ومنظمات سياسية، ومنظمات عامة وخاصة، وشركات وأفراد، ..الخ( 
كانت األساس في رسم معالم ىذا الموضوع، ل سيما بعد أن شيد العقد األخير من القرن العشرين تطورًا 

مكاناتو، وبعد أن عاشت المنظمات وتعيش اآلن تحديات مستمرة، وزيادة بالغة في مستمزمات الذ كاء وا 
وتيديدات فرضت عمييا العمل بآليات جديدة، وتبني المداخل الستراتيجية لستباق األزمات والتييؤ 

وليس عالجيًا  Proactiveلمواجيتيا قبل وقوعيا، فتحول نشاط تمك المنظمات إلى نشاط استباقي 
Reactive(.011: 5000لذكاء الستراتيجي من بين تمك المداخل )صالح، والعزاوي، وخميل، ، وكان ا 

إن عممية تطوير األداء المؤسسي عمميو متكاممة تنطوي عمى أنشطة مخططة وشاممة لممنظمة         
 ككل، وتتم بناًء عمى استراتيجيات واضحة، وخطط محددة المعالم، وتحتوي ىذه العممية عمى محاور أساسية

 تتعمق بالعمميات الداخمية، واليياكل التنظيمية، والموارد البشرية والتكنولوجيا.
ويعد األداء المؤسسي مفيومًا ميمًا بالنسبة لممنظمات بشكٍل عام، ويكاد يكون الموضوع الرئيس         

في دراساتيم عمى  لمجمل فروع المعرفة اإلدارية بما فييا اإلدارة الستراتيجية، وقد ركز عدد من الباحثين
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موضوع األداء المؤسسي، إل أنو لم يتم التفاق أو التوصل إلى مفيوم محدٍد لألداء المؤسسي، ومع ذلك 
بقي الىتمام متصاًل بالمفيوم ومناقشة أبعاد المفيوم ومستوياتو، والقواعد األساسية لقياسو وتقييمو )أم العز، 

5005 :00 .) 
انعكاس لتعمق المؤسسات في أىدافيا وقدرتيا ع إنجازىا، ولو أىميٍة بالغٍة؛ واألداء المؤسسي ىو         

ألنو ينقل العمل إلى إنجاز تمك األىداف الفردية إلى جماعية، ومن العفوية إلى التخطيط، ومن الغموض 
 (.2: 5002إلى الوضوح، ومن محدودية الموارد والتأثير إلى تعددية الموارد وسعة التأثير )أبو حسنة، 

وحيث إن المنظمات غير الحكومية ليا دور ميم جدًا وفاعل في المجتمع المدني الفمسطيني، لما 
تقدمو من خدمات في عدة مجالت مختمفة منيا ما ىو عام ومنيا ما ىو تخصصي، لذا برزت الحاجة 

ئيا لتساعدىا في لوجود طاقات بشرية قوية تمتمك مجموعة من الميارات اإلدارية، التي بدورىا تزيد من أدا
(، باإلضافة فإن ليذه المنظمات دورًا واسع التأثير في 1: 5003تقديم خدماتيا بجودة عالية )أبو الكاس، 

 مساىمة المجتمع المحمي في قطاع غزة في تحقيق التنمية المستدامة.  
مختمفة إن رغبة المنظمات غير الحكومية األىمية في تطوير أدائيا جعميا تبحث عن طرق ومداخل 

من أجل ىذا التطوير، فمن خالل إجراء الباحثة لمدراسة الستكشافية مع بعض قيادات ورموز المنظمات 
غير الحكومية األىمية في قطاع غزة حول مدى وضوح مفاىيم الذكاء الستراتيجي، وامتالكيم لمياراتو، 

الشعور بيذه العالقة الرتباطية وانعكاس ىذه الميارات عمى تحسين أدائيم المؤسسي، لحظت الباحثة أن 
غير وثيقة تمامًا، ل سيما في الممارسات العممية لمذكاء الستراتيجي وتحقيق الرؤى الطموحة في المنظمات 

 غير الحكومية األىمية.
ولضعف ثقافة المعرفة الستراتيجية أوًل والذكاء الستراتيجي ثانيًا في المنظمات غير الحكومية افي         

طاع غزة، وتدني توظيفيا ليذا النمط من الذكاء في صناعتيا لقراراتيا بعامة والستراتيجية بخاصة، ق
رساء منيجية لتوظيفيا في دعم  ظيرت أىمية الولوج إلى بحث المنطمقات الفكرية لممعرفة الستراتيجية، وا 

 عمميات امتالك الذكاء الستراتيجي في المنظمات المبحوثة.
 

 الدراسة وتساؤالتيا: مشكمة -أوالً 
بداعيــــــة ل    إننـــــا فـــــي عـــــالم ســـــريع التغييــــــر ويحتـــــاج إلـــــى صـــــنع األحــــــداث بطريقـــــة أكثـــــر ذكـــــاًء وا 

غنــــى عنــــو فــــي عــــالم ســــريع التغيــــر ونحتاجــــو لصــــنع األحــــداث فثمــــة أمــــور عمــــى الــــدوام ينبغــــي القيــــام بيــــا 
التخطـــــيط ليـــــا.  ومشـــــكالت تتطمـــــب الحـــــل، وثمـــــة فـــــرص مطمـــــوب اكتشـــــافيا وتطويرىـــــا ومجازفـــــات ينبغـــــي

فـــــالكثير مـــــن النـــــاس يتســـــاءلون عـــــن ســـــر بقـــــاء المنظمـــــات الخدميـــــة الكبيـــــرة واختفـــــاء بعضـــــيا مـــــن دائـــــرة 
ـــــــذكاء  ـــــــى تخمـــــــين أدائيـــــــا مـــــــن ال ـــــــذلك تعكـــــــل المنظمـــــــات غيـــــــر الحكوميـــــــة بقطـــــــاع غـــــــزة عم المنافســـــــة. ل

وتـــــــوفر  الســـــــتراتيجي واإلبـــــــداع بقيادتيـــــــا فـــــــي العمميـــــــات الخدميـــــــة وتـــــــدعيم نشـــــــاطات البحـــــــث والتطـــــــوير
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ـــــى المنظمـــــات قويـــــة وشـــــديدة المنافســـــة أمـــــام المنظمـــــات األخـــــرى )عمـــــران،  ـــــات الالزمـــــة كـــــي تبق المكاني
2015 :1281 .) 
ويعـــــــد الـــــــذكاء الســـــــتراتيجي تفكيـــــــرًا بطريقـــــــة شـــــــمولية بمســـــــتقبل المنظمـــــــة، ومواجيـــــــة المشـــــــكالت   

ـــــوع مـــــن  ـــــف ىـــــذا الن ـــــي توظي ـــــر مـــــن المنظمـــــات ف ـــــدأت كثي ـــــد ب ـــــة، وق ـــــف مـــــع البيئ ـــــذكاء، كمـــــا أن والتكي ال
ــــة القــــرارات المتخــــذة كانــــت أحــــد أســــباب نجــــاح كثيــــر مــــن المنظمــــات أو فشــــميا، مــــن خــــالل  مســــتوى فعالي
التصــــرف بمقــــدراتيا. إن عــــدم تطبيــــق مثــــل ىــــذا النــــوع مــــن الــــذكاء مــــن قبــــل منظمــــات األعمــــال قــــد يــــؤدي 

ـــــــدني مســـــــتويات أدائيـــــــا، وبشـــــــك ـــــــرص عمييـــــــا أو يعـــــــد ســـــــببًا فـــــــي ت ـــــــر مـــــــن الف ـــــــت كثي ـــــــى تفوي ـــــــود إل ل يق
شــــــاعة مشــــــاعر عــــــدم الرضــــــا بــــــين المســــــتفيدين )أبــــــو  المســــــتفيدين مــــــن التحــــــول نحــــــو منظمــــــات أخــــــرى وا 

 (. 142: 2016الغنم، 
دور الــــــــذكاء الســــــــتراتيجية فــــــــي تطــــــــوير األداء المؤسســــــــي فــــــــي فيــــــــذه الدراســــــــة تحــــــــاول معرفــــــــة   

ىر التـــــي مـــــن ، وفـــــي إطـــــار قيـــــام الباحثـــــة بدراســـــة بعـــــض الظـــــواالمنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة بقطـــــاع غـــــزة
الممكــــن أن تعــــزز مــــن مشــــكمة الدراســــة، والتــــي تمثــــل دعمــــًا وتوضــــيحًا ألســــباب القيــــام بيــــذه الدراســــة، فقــــد 

ــــة قامــــت الباحثــــة بإعــــداد دراســــة استكشــــافية مبدئيــــة حــــول موضــــوع الدراســــة فــــي  المنظمــــات غيــــر الحكومي
نظمــــــات غيــــــر بعــــــض الم فــــــي العــــــاممين( اســــــتبانة عمــــــى 30، حيــــــث وزعــــــت الباحثــــــة عــــــدد )بقطــــــاع غــــــزة

فـــــي  عمـــــى الدراســـــات الســـــابقة حيـــــث تـــــم العتمـــــاد الحكوميـــــة المبحوثـــــة مـــــن جميـــــع المســـــتويات اإلداريـــــة،
، وكانــــــت أىــــــم نتائجيــــــا كمــــــا ىــــــي (، وتــــــم اســــــترداد الســــــتبانات جميعــــــاً 1محــــــق رقــــــم )م إعــــــداد الســــــتبانة

 ( التالي: 1موضحة بالجدول رقم )
 االستكشافية(: يوضح نتائج الدراسة 1جدول رقم )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الوزن النسبي 
% 

 72.4 3.62 المؤسسة بالتخطيط بشكل روتيني لبرامجيا ومشاريعيا.تقوم  .1
 55.6 2.78 يتم تحديث خطط التنفيذ أو تعديميا بناًء عمى نتائج عممية المراقبة. .2

3. 
جودة العمل تحصل المؤسسة بشكل روتيني عمى آراء الموظفين حول 

 وقضايا الخدمات المقدمة لممستفيدين
2.54 50.8 

 52.2 2.61 .تتوافر لممؤسسة مكاتب مناسبة لطبيعة عمميا .4
 57.2 2.86 لدى المؤسسة أجيزة ومعدات كافية إلسناد وظائفيا. .5
 51.2 2.56 تتوفر لممؤسسة نظام جيد إلدارة موارد معموماتيا. .6
 58.4 2.92 روتيني بتطوير إجراءاتيا اإلدارية وممارساتيا الفنية.تقوم المؤسسة بشكل  .7

8. 
تمتمك المؤسسة الكفاءات الفنية الذاتية الضرورية )معارف، ميارات، 

 اتجاىات( في مجال خدماتيا الرئيسية.
3.54 70.5 

9. 
تعتقد المؤسسة بأنيا تستطيع بشكل ثابت أن تقدم خدماتيا بفعالية أكبر 

 .سسات األخرىقياسًا بالمؤ 
3.06 61.2 
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10. 
تقوم المؤسسة بإجراء تقييم لحتياجات المستفيدين من برامجيا المقدمة 

 .بشكل دوري
2.74 54.8 

تمتمك المؤسسة توجيًا عمميًا لضمان أن خدماتيا تستجيب لحتياجات  .11
 جميورىا المستيدف

2.56 51.2 

12. 
التدريجي من اعتماد البرامج عمى تتوفر لدى المؤسسة استراتيجيات لمتقميل 

 .الدعم الخارجي
2.42 48.4 

13. 
يوجد لدى المؤسسة ىيكل تنظيمي يبين أىم الوحدات والوظائف في 

 .المؤسسة
3.66 73.2 

 65.2 3.26 يوجد ألفراد الطاقم في المؤسسة وصف وظيفي محدد ومكتوب. .14
 49.5 2.48 شفافة مبنية عمى األداء.يتم تقييم أفراد الطاقم بشكل دوري وحسب معايير  .15
 50.5 2.52 تحصل عمى حوافز مقابل األداء المتميز لعممك. .16

مستوى األجر الذي تحصل عميو مناسب لمستويات األجور التي تدفع في  .17
 المؤسسات المماثمة.

2.68 53.5 

18. 
تمتمك المؤسسة سياسات لبناء شراكات مع مؤسسات أخرى تعمل في 

 المضمار ذاتو.
2.94 58.8 

 58.4 2.92 تمتمك المؤسسة استراتيجية لممناصرة في المجالت الرئيسية لعمميا. .19
 53.2 2.66 تمتمك المؤسسة استراتيجية فعالة لتجنيد األموال. .20

 3.85 68.2 جميع الفقرات معاً 
   
إلا   ةالباحثا ت( توصام1) من خالل تحميل الدراسة االستكشاافية كماا ىاو موضاح فاي جادول رقام  

 مجموعة من الظواىر التي تعزز من مشكمة الدراسة وىي:
الصـعوبات فـي مسـتوى تطـور األداء المؤسسـي فـي %( من العينة يرون أنو يوجد بعض 57.3أن ) .1

 .في جميع المستويات اإلداريةالمنظمات غير الحكومية من وجية نظر العاممين 
المؤسســي لممنظمــات غيــر الحكوميــة مــن حيــث أنيــا ل داء األأظيــرت النتــائج أنــو يوجــد ضــعف فــي  .2

ل تحصــــل عمــــى آراء بنــــاًء عمـــى نتــــائج عمميــــة المراقبـــة، باإلضــــافة أنيـــا  يـــةالتنفيذ يــــاحـــدث خططتُ 
 الموظفين حول جودة العمل وقضايا الخدمات المقدمة لممستفيدين.

جـد ضـعف فـي آليـة تطـوير نظام إدارة المعمومات في المنظمات، وكـذلك يو  بينت النتائج ضعف في .3
  اإلجراءات اإلدارية وممارسات المنظمات الفنية.  

المنظمــات غيــر الحكوميــة ل تقــيم احتياجــات المســتفيدين مــن برامجيــا المقدمــة أوضــحت النتــائج أن  .4
كذلك يوجد ضعف في تقيم أفراد الطاقم بشكل دوري وحسب معايير شفافة مبنية عمى  بشكل دوري.

 األداء.
منظمــــات ضــــعيف عــــن مســــتوى األجــــور الــــذي الفــــي  المــــوظفين درجــــة رضــــا  أن النتــــائج أظيــــرت .5

، يحصمون عميو مقارنة بمستويات األجـور التـي تـدفع فـي المنظمـات الدوليـة المماثمـة فـي قطـاع غـزة
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وافز الحــــ منظمــــات غيــــر الحكوميــــةتمــــنح إدارة الكــــذلك ل  عمــــى أداء واجبــــاتيم. نعكس ســــمباً ممــــا يــــ
 .مقابل األداء المتميزين التشجيعية لمموظف

ل تمتمـــك اســـتراتيجية مناســـبة لممناصـــرة فـــي المجـــالت  منظمـــات غيـــر الحكوميـــةال بينـــت النتـــائج أن .6
 الرئيسية لعمميا، باإلضافة إلى عدم امتالكيا استراتيجية فعالة لجنيد األموال.

 
 السؤال الرئيس التالي: وبناًء عمى ما تقدم فإنو يمكن لمباحث صياغة مشكمة الدراسة من خالل      

 

مااااا دور الااااذكاء االسااااتراتيجي فااااي تطااااوير األداء المؤسسااااي فااااي المنظمااااات غياااار الحكوميااااة   
 بقطاع غزة؟

 

 وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية ىي:
مــــــــا واقــــــــع  تطبيــــــــق عناصــــــــر الــــــــذكاء الســــــــتراتيجي )الستشــــــــراف، تفكيــــــــر الــــــــنظم، الرؤيــــــــة  .1

 الدافعية( في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة؟المستقبمية، الشراكة، 
 ؟ما مستوى األداء المؤسسي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة .2
الـــــــــذكاء الســـــــــتراتيجي وتطـــــــــور األداء المؤسســـــــــي فـــــــــي عناصـــــــــر ىـــــــــل توجـــــــــد عالقـــــــــة بـــــــــين  .3

 المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة؟
تفكيـــــــــر الـــــــــنظم، الرؤيـــــــــة ىـــــــــل يوجـــــــــد أثـــــــــر لعناصـــــــــر الـــــــــذكاء الســـــــــتراتيجي )الستشـــــــــراف،  .4

ــــــة  ــــــر الحكومي ــــــي المنظمــــــات غي ــــــة( وتطــــــوير األداء المؤسســــــي ف المســــــتقبمية، الشــــــراكة، الدافعي
 بقطاع غزة؟

المبحوثين  في استجابة α) ≥ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوي معنوية )ىل  .5
باختالف خصائصيم الذكاء الستراتيجي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة عناصر حول 

 الشخصية )النوع، العمر، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(؟
المبحوثين  في استجابة α) ≥ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوي معنوية )ىل  .6

حول األداء المؤسسي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة باختالف خصائصيم الشخصية 
 النوع، العمر، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(؟)
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 أىداف الدراسة:  -ثانياً 
ـــــذكاء الســـــتراتيجي فـــــي تطـــــوير األداء المؤسســـــي    ـــــى الكشـــــف عـــــن دور ال تيـــــدف ىـــــذه الدراســـــة إل

 في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة من خالل تحقيق األىداف التالية:
ــــــى  .1 ــــــة التعــــــرف إل ــــــر الحكومي ــــــي المنظمــــــات غي ــــــذكاء الســــــتراتيجي ف ــــــق عناصــــــر ال ــــــع تطبي واق

 بقطاع غزة.
 بيان مستوى األداء المؤسسي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة. .2
الــذكاء الســتراتيجي واألداء المؤسســي فــي المنظمــات عناصــر الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــين  .3

 غير الحكومية بقطاع غزة.
ذكاء الســـتراتيجي عمـــى األداء المؤسســـي فـــي المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة تحديـــد أثـــر عناصـــر الـــ .4

 بقطاع غزة؟
الذكاء عناصر حول استجابات المبحوثين في  α) ≥ 0.05فروق عند مستوي معنوية )ال دراسة .5

الستراتيجي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة باختالف خصائصيم الشخصية )النوع، 
 ظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(.سمى الو العمر، المؤىل العممي، الم

حول األداء المؤسسي استجابات المبحوثين في  α) ≥ 0.05فروق عند مستوي معنوية )ال دراسة .6
في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة باختالف خصائصيم الشخصية )النوع، العمر، المؤىل 

 ن العمل(.العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكا
الذكاء عناصر تقديم توصيات لممنظمات قيد الدراسة لتعزيز معرفة العالقة واألثر بين  .7

 الستراتيجي واألداء المؤسسي.
 

 الدراسة:  أىمية -ثالثاً 
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية موضوعيا والنتائج التي ستقدميا والحقائق التي ستكتشفيا 

والعممية عمى المنظمات غير الحكومية، وعمى متخذي القرارات في فائدة العممية والتي سوف تعود بال
 ، ويمكن تفصيميا عمى النحو التالي: المنظمات المبحوثة

 :(النظرية) العممية األىمية 18
  ،تبرز أىمية الدراسة في كونيا تمقي الضوء عمى قضية تتسم بالحداثة واألىمية النسبية

 المحاولت ومن-ةالباحثعمى حد عمم - يدانيةلى الدراسات المأو حيث تعتبر الدراسة من 
الذكاء الستراتيجي في تطوير األداء المؤسسي الكشف عن دور  تحاولالبحثية القميمة التي 

 .في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
 مادة عممية جديدة لممكتبة الفمسطينية  إضافةن تسيم ىذه الدراسة في أ ةأمل الباحثت

 في ىذا المجال. ةثراء معمومات الباحثوفي إ ،الميتمين في ىذا المجال ثينوالعربية والباح
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 :(التطبيقيةالعممية )األىمية  68
 المســـــؤولين فـــــي كافـــــة إدارات ن تســـــيم الدراســـــة الحاليـــــة فـــــي تزويـــــد القيـــــادة و مـــــن المتوقـــــع أ

ـــــــــــدور بمعمومـــــــــــات عـــــــــــن  وأقســـــــــــام المنظمـــــــــــات غيـــــــــــر الحكوميـــــــــــة بقطـــــــــــاع غـــــــــــزة ذكاء ال
 .األداء المؤسسيطوير في ت الستراتيجي

 أن تســــــيم النتــــــائج التــــــي ســــــتحققيا ىــــــذه الدراســــــة وتوصــــــياتيا فــــــي تحقيــــــق  ةأمــــــل الباحثــــــت
المنظمــــــات غيــــــر الحكوميــــــة فــــــي موضــــــوع تطبيــــــق الــــــذكاء النقمــــــة النوعيــــــة المرجــــــوة لــــــدى 

فــــــــي العمــــــــل  تطــــــــوير األداء المؤسســــــــي إلــــــــىومــــــــا تحققــــــــو مــــــــن الوصــــــــول  الســــــــتراتيجي
ـــــر ا ـــــى غـــــزة قطـــــاعفـــــي مؤسســـــات الظـــــل تعـــــرض  ، لســـــيما فـــــيالحكـــــوميلمؤسســـــي غي  إل

  ة. اإلداريفي المنظومة والتي من شأنيا أن تحدث خمل  األزماتالعديد من 
  فـــــــــي  والجيـــــــــات المســـــــــؤولةلـــــــــعدارات العميـــــــــا مـــــــــن الممكـــــــــن أن تقـــــــــدم الدراســـــــــة الحاليـــــــــة

ــــــــــان  المنظمــــــــــات غيــــــــــر الحكوميــــــــــة ــــــــــذكاء بتطبيــــــــــق  الىتمــــــــــامأىميــــــــــة المعمومــــــــــات ببي ال
واســـــتخراج  ،فـــــي العمـــــل تطـــــوير األداء المؤسســـــيدورىا تعمـــــل عمـــــى والتـــــي بـــــ الســـــتراتيجي
ـــــدي العـــــاممين فـــــي المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــةالطاقـــــات  ، والـــــذي يـــــنعكس بـــــدوره الكامنـــــة ل

ــــــع ــــــق النف ــــــى تحقي ــــــ العــــــام لممنظمــــــات عم ــــــي المجــــــال والتق ، وكــــــذلك اإلداريدم والمنافســــــة ف
 ضل.القيام بواجباتيم وخدماتيم تجاه المجتمع بشكل أف

 
 :ةاألىمية لمباحث 58

 في مجال البحث العممي. ةالمعرفة والخبرة لمباحث إضافة 
 التحميمية والستنتاجية والتفكير الستقرائي. ةتنمية قدرة الباحث 
 ـــــة الج ـــــة المعرف ـــــي تكســـــب الدراســـــة الباحث ـــــذكاء الســـــتراتيجي وعناصـــــره، ودوره ف ـــــي ال ـــــدة ف ي

ـــــــي المنظمـــــــات غيـــــــر  ـــــــة بقطـــــــاع غـــــــزة ممـــــــا ســـــــيقوى تطـــــــوير األداء المؤسســـــــي ف الحكومي
 .المسار الوظيفي ليا

 
 الدراسة: متغيرات -رابعاً 

الص أبعاد بمراجعة أدبيات الدراسات السابقة وبعض الكتب لستخ ةالباحث تقام المتغير المستقل: 18
 (:2ذكر بعضيا وفقًا لمجدول رقم ) ن، ويكمالمتغير المستقل الذكاء الستراتيجي



 
 

 
 الحكومية بقطاع غزةالذكاء االستراتيجي كمدخل لتطوير المؤسسي دراسة تطبيقية في المنظمات غير 01

 أبعاد الذكاء االستراتيجي(: يوضح آراء عدد من الكتّاب بصدد تحديد 6جدول رقم )

 الرقم
 األبعاد                             

الرؤية  تفكير النظم االستشراف الكّتاب       
 المستقبمية

إدارة  اإلبداع الحدس الدافعية الشراكة
 المعرفة

المقارنة 
 المرجعية

 * *       * 6112دراسة زايدي، وخذيري،  18
   * * * * * * * 6113دراسة مسمم،  68
    * * * * * * 6113دراسة عمران،  58
    *  *  * * 6113دراسة أبو الغنم،  48
     * *  * * 6114دراسة الحمودة،  38
     * * * * * 6114دراسة العابدي،  28

وعبد السالم،  دراسة الكواز، 8.
براىيم،       * * * * * 6116وا 

6111دراسة قاسم،  8.  * * * * *     
6111دراسة أبو محفوظ،  98  * * * * *     
118 Pellissier & Kruger, 2011 * * * * *     
118 Esmaeili, 2014  * * * *     

 1 1 1 5 9 9 . 11 11 مجموع التكرارات ألبعاد الدراسات السابقة



 
 

 
00  الحكومية بقطاع غزةالذكاء االستراتيجي كمدخل لتطوير المؤسسي دراسة تطبيقية في المنظمات غير 

في المنظمات  اإلداريحدد األبعاد التي تتالئم وطبيعة العمل ة أن تالباحث سبق رأتمما 
(، 2) ، وكذلك األبعاد األكثر تكرارًا في الدراسات السابقة وفقًا لجدول رقمغير الحكومية بقطاع غزة

 كالتالي: وكانت أبعاد الذكاء الستراتيجي
 الستشراف. 
 تفكير النظم. 
 الرؤية المستقبمية. 
 الشراكة. 
 الدافعية. 

 
 المتغير التابع: 68

 .األداء المؤسسي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
 

 المتغيرات الشخصية: 58
 وىي تمك المتغيرات الخاصة بالبيانات الشخصية لممبحوثين وقد تم تحديدىا كالتالي:

 الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(.)النوع، العمر، المؤىل العممي، المسمى 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
02  الحكومية بقطاع غزةالذكاء االستراتيجي كمدخل لتطوير المؤسسي دراسة تطبيقية في المنظمات غير 

 

 (1شكل رقم )
 متغيرات الاادراسااااة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (1الدراسات السابقة الموضحة بالجدول رقم) إل استنادًا  ةمتغيرات الدراسة جردت بواسطة الباحث
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذكاء االسرتاتيجي

 

 

 

 األداء المؤسسي
 

 

 

 االستشراف

 تفكير النظم

 المستقبميةالرؤية 

 الشراكة

 المتغيرات الشخصية
 المسمى النوع، العمر، المؤهل العلمي،

 الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل

 املتغري املستقل املتغري التابغ

 الدافعية

 األداء املؤسسي



 
 

 
03  الحكومية بقطاع غزةالذكاء االستراتيجي كمدخل لتطوير المؤسسي دراسة تطبيقية في المنظمات غير 

 الدراسة: فرضيات -خامساً 
اختبار صحة  إلىبيدف توفير إجابة مناسبة لمتساؤلت البحثية المطروحة، تسعى الدراسة 

 الفرضيات التالية:
عناصـر  بين  α) ≥ 0.05عند مستوى معنويـة ) إحصائيةذات دللة توجد عالقة  ل :و الفرضية الرئيسة األ 
تطـــــوير األداء ة( و )الستشـــــراف، تفكيــــر الـــــنظم، الرؤيــــة المســــتقبمية، الشـــــراكة، الدافعيــــ الــــذكاء الســــتراتيجي

 .المؤسسي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
 ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية:

الستشـراف كأحـد عناصـر  بين  α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات دللة إحصائية  .1
الســــتراتيجي عناصـــر الــــذكاء الســــتراتيجي وتطـــوير األداء المؤسســــي فـــي المنظمــــات غيــــر الـــذكاء 

 الحكومية بقطاع غزة.
تفكير النظم كأحد عناصـر  بن  α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات دللة إحصائية  .2

غيــــر  الـــذكاء الســــتراتيجي عناصـــر الــــذكاء الســــتراتيجي وتطـــوير األداء المؤسســــي فـــي المنظمــــات
 الحكومية بقطاع غزة.

الرؤيــة المســتقبمية كأحــد  بيين  α) ≥ 0.05عنــد مســتوى معنويــة )توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية  .3
عناصــر الــذكاء الســتراتيجي عناصــر الــذكاء الســتراتيجي وتطــوير األداء المؤسســي فــي المنظمــات 

 غير الحكومية بقطاع غزة.
كأحــد عناصــر  شــراكةال بيين  α) ≥ 0.05معنويــة )عنــد مســتوى توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية  .4

الـــذكاء الســــتراتيجي عناصـــر الــــذكاء الســــتراتيجي وتطـــوير األداء المؤسســــي فـــي المنظمــــات غيــــر 
 الحكومية بقطاع غزة.

كأحــد عناصــر  فعيــةالدا بيين  α) ≥ 0.05عنــد مســتوى معنويــة )توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية  .5
الـــذكاء الســــتراتيجي عناصـــر الــــذكاء الســــتراتيجي وتطـــوير األداء المؤسســــي فـــي المنظمــــات غيــــر 

 الحكومية بقطاع غزة.
 

لعناصـر الـذكاء  α) ≥ 0.05عنـد مسـتوى معنويـة ) إحصـائيةدللـة  يوجـد أثـر ذوالفرضية الرئيسة الثانية: 
المسـتقبمية، الشـراكة، الدافعيـة( وتطـوير األداء المؤسسـي فـي )الستشراف، تفكير الـنظم، الرؤيـة  الستراتيجي

 المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.
 يشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية:و 

الستشـراف كأحـد عناصـر الـذكاء  بين  α) ≥ 0.05عنـد مسـتوى معنويـة )دللة إحصائية  يوجد أثر .1
األداء المؤسســي فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة الســتراتيجي عناصــر الــذكاء الســتراتيجي وتطــوير 

 بقطاع غزة.



 
 

 
04  الحكومية بقطاع غزةالذكاء االستراتيجي كمدخل لتطوير المؤسسي دراسة تطبيقية في المنظمات غير 

تفكيــر الــنظم كأحــد عناصــر  بيين  α) ≥ 0.05عنــد مســتوى معنويــة )دللــة إحصــائية  يوجــد أثــر ذو .2
الـــذكاء الســــتراتيجي عناصـــر الــــذكاء الســــتراتيجي وتطـــوير األداء المؤسســــي فـــي المنظمــــات غيــــر 

 الحكومية بقطاع غزة.
الرؤية المستقبمية كأحد عناصر  بن  α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )دللة إحصائية  يوجد أثر ذو .3

الـــذكاء الســــتراتيجي عناصـــر الــــذكاء الســــتراتيجي وتطـــوير األداء المؤسســــي فـــي المنظمــــات غيــــر 
 الحكومية بقطاع غزة.

لـذكاء الشـراكة كأحـد عناصـر ا بين  α) ≥ 0.05عنـد مسـتوى معنويـة )دللة إحصـائية  يوجد أثر ذو .4
الســتراتيجي عناصــر الــذكاء الســتراتيجي وتطــوير األداء المؤسســي فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة 

 بقطاع غزة.
الدافعيـة كأحـد عناصـر الـذكاء  بين  α) ≥ 0.05عنـد مسـتوى معنويـة )دللة إحصائية  يوجد أثر ذو .5

غيــر الحكوميــة  الســتراتيجي عناصــر الــذكاء الســتراتيجي وتطــوير األداء المؤسســي فــي المنظمــات
 بقطاع غزة.

 
استجابات في  α) ≥ 0.05عند مستوي معنوية )يوجد فروق ذات دللة إحصائية الثالثة: الفرضية 
حول عناصر الذكاء الستراتيجي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة باختالف خصائصيم المبحوثين 

 سنوات الخدمة، مكان العمل(.الشخصية )النوع، العمر، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، 
 

استجابات في  α) ≥ 0.05عند مستوي معنوية )يوجد فروق ذات دللة إحصائية الرابعة: الفرضية 
حول عناصر األداء المؤسسي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة باختالف خصائصيم المبحوثين 

 ات الخدمة، مكان العمل(.الشخصية )النوع، العمر، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، سنو 
 

 الدراسة: حدود -سادساً 
 ــــى دراســــةاقتصــــر البحــــث : ةالموضااااوعي ودالحااااد ــــذكاء الســــتراتيجيدور  عم فــــي تطــــوير األداء  ال

 .المؤسسي
 محميـة  فـي أكبـر خمـس منظمـات صـحيةالعـاممين  عينـة مـنتقتصـر الدراسـة عمـى : ةالبشري ودالحد

 غير حكومية من حيث عدد العاممين في قطاع غزة.
  :م.2017/2018سيتم إجراء ىذه الدراسة خالل العام الدراسي األول الحدود الزمنية 
  :غير الحكومية بقطاع غزةالمحمية  الصحيةستجرى الدراسة عمى المنظمات الحدود المكانية. 
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 :جراءاتواإل المنيجية -سابعاً 
جراءاتو سيتم تناول طرق    الدراسة حيث تشمل منيج الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، وأدواتيا.  ا 

 منيج الدراسة: 18
 خاللو من الذي يحاول التحميمي الوصفي الدراسة سيستخدم الباحث المنيج أىداف تحقيق أجل ومن     

 والعمميات حوليا تطرح التي مكوناتيا واآلراء بين بياناتيا، والعالقة وتحميل الدراسة، موضوع الظاىرة وصف

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي
المنيج الذي يسعى لوصف : بأنو التحميمي الوصفي المنيج (100 :2006) الحمداني ويعرف    

الراىنة فيو أحد أشكال التحميل والتفسير المنظم لوصف ظاىرة أو  أوالظواىر أو األحداث المعاصرة، 
والظواىر  الدارسة،وتتطمب معرفة المشاركين في  ئص معينة في الواقع،مشكمة، ويقدم بيانات عن خصا

 .التي نستعمميا لجمع البيانات واألوقات ندرسيا، التي
 
 الدراسة: وعينة مجتمع 68

 قامت الباحثة بتحديد مجتمع وعينة الدراسة بمجموعة من الخطوات تمثمت باآلتي:
العاممــــة بقطـــاع غــــزة بشـــقييا المحمــــي تـــم الحصــــول عمـــى عــــدد المنظمـــات غيــــر الحكوميـــة  .أ 

( 7803( منظمــــة وبعــــدد عــــاممين )838واألجنبــــي، حيــــث بمــــا عــــدد المنظمــــات المحميــــة )
 ( موظفًا.924( منظمة وبعدد عاممين )83موظفًا، أما المنظمات األجنبية فقد بمغت )

تجانسـيا مـع تم استثناء المنظمات غير الحكومية األجنبية من مجتمـع الدراسـة، وذلـك لعـدم  .ب 
 المنظمات غير الحكومية المحمية، وحجميا القميل مقارنة بالمنظمات المحمية.

منظمة ( 53فقط والتي بمغت ) لمحمية التي تعمل في المجال الصحيتم اختيار المنظمات ا .ج 
ـــم يحظـــى  إلـــى أنـــو ألىميـــة ىـــذا القطـــاع، باإلضـــافة، وذلـــك ( موظفـــاً 936بعـــدد عـــاممين ) ل

القطـــاع  ىـــذا ســـابقًا، كمـــا أن -حـــد عمـــم الباحـــث–ثين الفمســـطينيين باىتمـــام مـــن قبـــل البـــاح
يحتـــوي عمــى نوعيـــة متنوعــة مـــن العـــاممين ول يقتصــر عمـــى تخصــص معـــين كمـــا  الصــحي

ـــى ســـبيل المثـــال، باإلضـــ ـــة التعميميـــة أو الدينيـــة عم افة إلـــى عمـــل المنظمـــات غيـــر الحكومي
فييــا الســتفادة مــن نتــائج  ة ممــا يســيل عمــى المنظمــة التــي تعمــلالباحثــة فــي منظمــة صــحي

 ة العاممة في قطاع غزة.الدراسة عمى باقي المنظمات الصحي الدراسة، ومن ثم تعميم نتائج
وعــددىا التــي تحتــوي عمــى أكبــر عــدد مــن العــاممين  تــم اختيــار المنظمــات المحميــة الصــحية .د 

 (:3خمس منظمات في قطاع غزة، كما ىي موضحة في الجدول رقم )
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 (:5جدول رقم )
 ة المحمية من حيث عدد الموظفين في قطاع غزةالعاممين في أكبر المنظمات الصحي عدد

 عدد العاممين اسم المنظمة الرقم
 220 جمعية الوفاء الخيرية .1
 185 جمعية أصدقاء المريض .2
 114 جمعية اليالل األحمر الفمسطيني .3
 88 جمعية أرض اإلنسان الفمسطينية الخيرية .4
 78 غزة –جمعية رعاية المريض  .5

 2.3 مجموع عدد العاممين
 .عن المنظمات غير الحكومية 2017الجدول من إعداد الباحثة بالعتماد عمى دليل وزارة الداخمية لعام 

 
وسيتم أخذ عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة وفقًا لمعادلة مدخل رابطة التربية  .ه 

لتحديد حجم العينة المناسب الذي يمثل مجتمع الدراسة األمريكية لكيرجسي  ومورجان 
( موظفًا من مختمف الجامعات 247أفضل تمثيل، ومن المتوقع أن تبما حجم العينة )

  المبحوثة.
 :تم حساب حجم العينة بواسطة المعادلة التالية
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 تم تصحيح حجم العينة من المعادلة: و 
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 حيث:
N( 685: حجم مجتمع الدراسة.) 
mمثاًل:  ،: الخطأ اليامشي( ويعبر عنو بالعالمة العشرية0.05.) 
Z :القيمة المعيارية المقابمة لمستوى دللة معموم )مثاًل :Z=1.96  لمستوى دللة

0.05.) 
 ( موظفًا إداريًا.247فكان حجم عينة الدراسة )

 م ضــرب نســبة تمثيــل المنظمــات الصــحيةالدراســة تــ لمعرفــة حصــة كــل منظمــة مــن مجتمــع .و 
غير الحكومية من مجتمع الدراسة في حجـم العينـة تـم الوصـول إلـى حصـة كـل منظمـة مـن 

 (:4حجم العينة الممثمة، كما ىو موضح في الجدول رقم )
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 (:4جدول رقم )
 في قطاع غزة محمية غير حكومية سيم حجم العينة عم  كل منظمة صحيةتق

 عدد العاممين نسبة التمثيل عدد العاممين المنظمةاسم  الرقم
 79 %32.1 220 جمعية الوفاء الخيرية .1
 67 %27.0 185 جمعية أصدقاء المريض .2
 41 %16.7 114 جمعية اليالل األحمر الفمسطيني .3

جمعية أرض اإلنسان الفمسطينية  .4
 الخيرية

88 12.8% 32 

 28 %11.4 78 غزة –جمعية رعاية المريض .5
 .64 %111 2.3 المجموع

 .عن المنظمات غير الحكومية 2017الباحثة بالعتماد عمى دليل وزارة الداخمية لعام جرد بواسطة 
 

 أدوات جمع البيانات: 18

 ستعتمد الدراسة عمى جمع البيانات من المصادر التالية:
 المصادر األولية: 8أ 

الدراسـة  مجتمـعتـوزع عمـى  اسـتبانةوىي المعمومات الميدانية التي سيتم جمعيا عن طريق توزيـع 
دقيقـة حـول موضـوع الدراسـة، وكــذلك  إحصـائيةثـم القيـام بجمعيـا وتحمييـا، لمحصـول عمـى نتــائج 

 جراء مقابالت مع أصحاب الشأن والختصاص.إ
 

 المصادر الثانوية: 8ب 
يقوم الباحث بجمع البيانات فيما يتعمـق بموضـوع الدراسـة مـن الكتـب والمقـالت والرسـائل سوف و 

الـذكاء السـتراتيجي كمـدخل كل ما يتعمق بمفيوم  إلىالعممية والبحوث المحكمة ..الخ، لموصول 
 ..اإلدارياألدب في لتطوير األداء المؤسسي 
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 :الدراسات السابقة -ثامناً 
وتجارب وكذلك خبرات  ،السابقة رافدًا أساسيًا من روافد المعرفة النظرية والعمميةتمثل الدراسات 

تيم وبحوثيم ايا دراساتيم والنتائج والتوصيات التي خمصت لإنجاز  أىملسابقين، والطالع عمى الباحثين ا
مما تساعده في تكوين خمفية عن موضوع  ،ثراء معرفة ومعمومات الباحثوالتي ليا األثر الكبير في إ

 التي وقع بيا الباحثون السابقون. وتجنب األخطاءقًا وشموًل ىا بشكل أفضل وأكثر عمإنجاز  وكذلك ،دراستو
الذكاء الستراتيجي واألداء  يموضوع تناولتالدراسات السابقة التي  أىموقد استعرض الباحث 

غير مباشر، حيث قام  أووموضوعات ذات عالقة بموضوع الدراسة سواء كانت بشكل مباشر  ،المؤسسي
وتم ترتيبيا  ،ودراسات عربية، ودراسات أجنبية ،ثالث أقسام ىي: دراسات فمسطينية إلىالباحث بتقسيميا 

 قدم حسب تاريخ نشرىا.األ إلىحدث من األ
 

 :الفمسطينية الدراسات -أوالً 
( بعنوان: "مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتياا بتمياز األداء المؤسساي 6112دراسة )ىنية،  18

 لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة"8 
ىـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى مـــدى ممارســـة الرشـــاقة الســـتراتيجية وعالقتيـــا بتميـــز األداء المؤسســـي لـــدى 

. ولتحقيـــق أىــداف الدراســـة اســتخدم الباحـــث المــنيج الوصـــفي قطــاع الصــناعات الغذائيـــة فــي قطـــاع غــزة
التحميمــي، واســتخدم الباحــث أســموب الحصــر الشــامل فــي إجــراء الدراســة الميدانيــة حيــث انحصــر مجتمــع 
الدراسـة فـي شـركات الصـناعات الغذائيـة المسـجمة كعضـو فـي اتحـاد الصـناعات الغذائيـة فـي قطـاع غــزة، 

 استخدم الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات. ( شركة، و 67والتي بمغت عددىا )
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:

  ممارسة الرشـاقة السـتراتيجية وبـين التميـز فـي قوية ذات دللة إحصائية بين  عالقة طرديةيوجد
 األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

  لمرشـاقة السـتراتيجية عمـى التميـز فـي األداء المؤسسـي لـدى قطـاع يوجد أثـر ذو دللـة إحصـائية
الصــناعات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة حيــث أظيــرت نتــائج الدراســة أن أبعــاد الرشــاقة الســتراتيجية 
المــؤثرة عمــى التميــز فــي األداء المؤسســي ىــي )المســؤولية المشــتركة، المقــدرات الجوىريــة، ســرعة 

  ستراتيجية( وأن باقي األبعاد تأثيرىا ضعيف.الستجابة، اختيار األىداف ال
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 

  وجود خطة استراتيجية شاممة تتسم بالمرونة لشركات الصناعات الغذائية.ضرورة 
 .عمى الشركات توفير كادر ذو كفاءة عالية، يساعد في الوصول لمتميز في األداء 
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أثر الذكاء االستراتيجي عم  القيادة من وجية نظر القيادات اإلدارياة "( بعنوان: 6113 ،مسممدراسة ) 68
  8"العميا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

التعـرف إلـى أثـر الـذكاء السـتراتيجي عمـى القيـادة مـن وجيـة نظـر القيـادات اإلداريـة العميـا ىدفت الدراسـة 
عــة األزىـر، الجامعـة اإلســالمية، جامعـة األقصـى(، مــن فـي الجامعـات الفمسـطينية بقطــاع غـزة وىـي )جام

يــق أىـــداف الدراســـة ولتحق خــالل دراســـة العالقــة بـــين الـــذكاء الســتراتيجي والقيـــادة ومـــن ثــم دراســـة األثـــر.
عضـوًا مـن أعضـاء مجمـس ( 64المـنيج الوصـفي التحميمـي، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ) الباحث استخدم

 . باحث الستبانة كأداة لجمع البياناتالجامعات المبحوثة، واستخدم ال
 أىم النتائج التالية: إل وتوصمت الدراسة 

 الستشـراف، وعالقـة موجبـة قويـة ذات دللـة إحصـائية بـين أبعـاد الـذكاء السـتراتيجي  يوجد أثـر(
والرؤية، وتفكير النظم، والتحفيز، والشراكة، والحدس، واإلبداع( والقيادة من وجية نظـر القيـادات 

  اإلدارية العميا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة. 
 أىم التوصيات التالية: إل وتوصمت الدراسة  

  الســـــتراتيجي )الستشـــــراف، ضـــــرورة أن تقـــــوم قيـــــادة الجامعـــــات بالعتمـــــاد عمـــــى أبعـــــاد الـــــذكاء
والرؤيـــــــة، وتفكيـــــــر الـــــــنظم، والتحفيـــــــز، والشـــــــراكة، والحـــــــدس، واإلبـــــــداع( بشـــــــكل كبيـــــــر، وذلـــــــك 

 لتمكينيم من اتخاذ قرارات استراتيجية.
  ضـــــرورة تبنـــــي إدارة الجامعـــــة نظـــــام جيـــــد لمحـــــوافز يعمـــــل عمـــــى تحســـــين أداء العـــــاممين ويزيـــــد

 من ولؤىم وانتمائيم ورفع مستوى إنتاجيتيم.
 

عمميااات إدارة المعرفاة وعالقتيااا بتميااز األداء المؤسسااي: دراسااة ( بعنااوان: "6114، الماادىوندراساة ) 58
 غزة"8  تطبيقية عم  وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات

عمميــات إدارة المعرفــة وعالقتيــا بتميــز األداء المؤسســي فــي ضــوء إســتخدام ىــدفت الدراســة التعــرف إلــى 
ولتحقيــق النمــوذج األمريكــي )مــالكوم بالدريــدج( لمتميــز فــي وزارة التربيــة والتعمــيم العــالي فــي قطــاع غــزة، 

، واســـتخدم أســـموب الحصـــر الشـــامل لجمـــع أىـــداف الدراســـة اســـتخدم الباحـــث المـــنيج الوصـــفي التحميمـــي
ن مجتمع الدراسة، والمتمثل بجميع العاممين فـي وزارة التربيـة والتعمـيم العـالي وجميـع المـديريات  البيانات م

، وتكونـت عمى مستوى محافظـات قطـاع غـزة والـذين يشـغمون وظـائف إشـرافية )مـن رئـيس قسـم فمـا فـوق(
 ًا، واستخدم الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات. موظف( 259عينة الدراسة من )

 صمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:وتو 
  توافر معايير النموذج األمريكي لمتميز في وزارة التربية والتعميم العالي أظيرت النتائج أن مستوى

 %(.74.89في قطاع غزة كان جيدًا حيث بما المتوسط الحسابي النسبي )
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 ( بين 0.05وجود عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستو ) عمميات إدارة المعرفـة وتميـز
 األداء المؤسسي في وزارة التربية والتعميم العالي في قطاع غزة.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  ـــــــوزارة ـــــــردي والمؤسســـــــي ل ـــــــة كمـــــــدخل لتطـــــــوير وتحســـــــين األداء الف ـــــــي إدارة المعرف ضـــــــرورة تبن

ـــــوزارة  ـــــك ســـــيحقق لم ـــــيم العـــــالي، إذ أن ذل ـــــة والتعم ـــــد مـــــن أىميـــــا: زيـــــادة التربي ـــــد مـــــن الفوائ العدي
ــــى تمبيــــة  ــــدراتيا عم ــــادة ق ــــرات، وزي ــــف مــــع مــــا يحــــدث فــــي محيطيــــا مــــن تغي ــــى التكي ــــدراتيا عم ق

 احتياجات المجتمع المحيط بيا عالوة عمى زيادة قدراتيا عمى المنافسة في األداء.
 

تعمايم الشارعي باوزارة درجة فاعمية األداء المؤسسي في مؤسساات ال( بعنوان: "6114، النجاردراسة ) 48
 "8 بمحافظات غزة في ضوء األنموذج األوروبي لمتميز وسبل تطويره األوقاف

درجـــة فاعميـــة األداء المؤسســـي بمؤسســـات التعمـــيم الشـــرعي بـــوزارة األوقـــاف ىـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى 
ىنــاك فــروق بمحافظـات غــزة فــي ضــوء األنمــوذج األوروبــي لمتميــز وســبل تطــويره، والكشــف عمــا إذا كــان 

ذات دللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات تقـــديرات العـــاممين فـــي مؤسســـات التعمـــيم الشـــرعي بمحافظـــات غـــزة 
لـــألداء المؤسســــي لمؤسســــاتيم فـــي ضــــوء األنمــــوذج األوروربـــي تعــــزى إلــــى متغيـــرات )الجــــنس، المســــمى 

ج الوصــفي ، ولتحقيــق أىــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المــنيالــوظيفي، اســم المؤسســة، ســنوات الخدمــة(
 موظفًا. ( 106)وتكونت عينة الدراسة من  واستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات،التحميمي، 

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
  بمغت درجة تقدير العاممين فـي مؤسسـات التعمـيم الشـرعي بـوزارة األوقـاف بمحافظـات غـزة لـألداء

%( بدرجـة 76.26األوروبـي لمتميـز لجميـع المعـايير )المؤسسي لمؤسساتيم فـي ضـوء األنمـوذج 
 عالية.

  أظيــرت النتــائج وجــود فــروق ذات دللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــدير العــاممين فــي مؤسســات
التعمــــيم الشــــرعي بــــوزارة األوقــــاف بمحافظــــات غــــزة لدرجــــة فاعميــــة األداء المؤسســــي لمؤسســــاتيم 

زى لمتغيــر الجــنس لصــالح اإلنــاث ومتغيــر اســم التعميميــة فــي ضــوء النمــوذج األوروبــي لمتميــز تعــ
 المؤسسة لصالح مدرسة األوقاف الشرعية لمبنات.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:
  التقــــــويم والمتابعـــــــة الدوريـــــــة والمســــــتمرة لمـــــــدى تحقيـــــــق أىـــــــداف الخطــــــة التنفيذيـــــــة مـــــــن خـــــــالل

ــــــــو فــــــــي ــــــــذي تقدمــــــــة المؤسســــــــة لالســــــــتفادة من ــــــــع ســــــــنوي ال ــــــــر الرب ــــــــات التخطــــــــيط  التقري عممي
 المستقبمية لممؤسسة التعميمية.

  ــــز بيــــدف تحســــين ــــاىيم ومعــــايير التمي ــــى مف ــــدريب المســــتمر لمعــــاممين بالمؤسســــة عم اعتمــــاد الت
 أدائيم. 
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( بعنااوان: "ميااارات التخطاايط االسااتراتيجي لاادى قيااادات كميااات التربيااة فااي 6114دراسااة )أبااو حساانة،  38
 الجامعات الفمسطينية وعالقتيا بتحسين األداء المؤسسي ليا"8 

درجـــة ممارســـة قيـــادات كميـــات التربيـــة فـــي الجامعـــات الفمســـطينية لميـــارات ىـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى 
القتيــا بتحســن األداء المؤسســي ليــا مــن وجيــة نظــر أعضــاء الييئــة التدريســية التخطــيط الســتراتيجي، وع

ولتحقيــق أىــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي، واســتخدمت الســتبانة كــأداة  فييــا.
 ( موظفًا. 149لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:

  موافقــــة أفــــراد عينــــة الدراســــة عمــــى ممارســــة قيــــادات كميــــات التربيــــة فــــي الجامعــــات درجــــة بمغــــت
 %(.77.18الفمسطينية لتحسين األداء المؤسسي عمى درجة مرتفعة بنسبة )

  بمغــــت درجــــة موافقــــة أفــــراد عينــــة الدراســــة عمــــى ممارســــة قيــــادات كميــــات التربيــــة فــــي الجامعــــات
 %(.74.88ي عمى درجة مرتفعة بنسبة )الفمسطينية لميارات التخطيط لستراتيج

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  العمــــــــل عمــــــــى ترســــــــيخ الممارســــــــات الجيــــــــدة لــــــــدى أعضــــــــاء الييئــــــــة التدريســــــــية فــــــــي الكميــــــــات

ــــــين العــــــاممين وأعضــــــاء ىيئــــــة  ــــــى تشــــــجيع العمــــــل الجمــــــاعي ب ــــــك بالعمــــــل عم والجامعــــــات وذل
ــــي عمميــــة اتخــــا شــــراك العــــاممين ف ــــين التــــدريس، وا  ــــادل الخبــــرات ب ــــات لتب ذ القــــرارات، ووضــــع آلي

 أعضاء الييئة التدريسية.
 .وضع نظام حوافز لمعاممين وأعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية 

 
ء اإلداري: دراساة ( بعنوان: "عالقة نظم المعمومات اإلدارياة فاي تحساين األدا6115دراسة )أبو كريم،  28

 ق عم  المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة"8 ميدانية بالتطبي
عالقــة نظــم المعمومــات اإلداريــة بتحســين األداء اإلداري فــي المنظمــات غيــر ىــدفت الدراســة التعــرف إلــى 

. ولتحقيــق أىــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي، واســتخدمت الحكوميــة بقطــاع غــزة
 ( موظفًا. 172نت عينة الدراسة من )الستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكو 

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
  أن نظـام العمـل فـي المنظمـات غيـر الحكوميـة ل يتـيح فرصـة كبيـرة لمترقيـة، كمـا أشـارت إلــى أن

 قسم تكنولوجيا المعمومات يتحمل مسؤولية معدات تخزين البيانات.
  وتحســين األداء اإلداري، وبينــت أيضــًا وجــود فــروق وجــود عالقــة بــين نظــم المعمومــات اإلداريــة

ذات دللــة إحصــائية حــول عالقــة نظــم المعمومــات اإلداريــة بتحســن األداء اإلداري تبعــًا لكــل مــن 
 متغير سنوات الخدمة، والمؤىل العممي.
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 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:
  غيـــــر الحكوميـــــة عمـــــى توجيـــــو نظـــــم أن تعمـــــل السياســـــات اإلداريـــــة الموجـــــودة فـــــي المنظمـــــات

 المعمومات اإلدارية نحو تحسين األداء لرفع الكفاءة والفعالية لممنظمة.
  ــــة مــــن تحســــين أدائيــــا يجــــب اعطــــاء ــــر الحكومي ــــتمكن المنظمــــات غي ــــو لكــــي ت ــــى أن ــــد عم التأكي

 حوافز لمموظفين واتاحة الفرص المتساوية لمترقية.
 

اء المؤسساي فاي مادارس دار األرقام بمحافظاات غازة فاي ( بعناوان: "واقاع األد6115دراسة )الدجني،  8.
 ضوء األنموذج األوروبي لمتميز وسبل تطويره"8 

ىـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى واقـــع األداء المؤسســـي فـــي مـــدارس دار األرقـــم بمحافظـــات غـــزة فـــي ضـــوء 
ئية بــين األنمــوذج األوروبــي لمتميــز وســبل تطــويره، والكشــف عمــا إذا كــان ىنــاك فــروق ذات دللــة إحصــا

متوســط تقــديرات العــاممين فــي مــدارس دار األرقــم بمحافظــات غــزة لــألداء المؤسســي لمدارســيم فــي ضــوء 
األنمــوذج األوروبــي لمتميــز تعــزى إلــى متغيــرات )الجــنس، التخصــص األكــاديمي، المســمى الــوظيفي، اســم 

التحميمـي، والمـنيج  المدرسة، سنوات الخدمة(. ولتحقيـق أىـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث المـنيج الوصـفي
جميـع العـاممين  البنائي التطويري، واستخدمت الستبانة كـأداة لجمـع البيانـات، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن

، كمــا اســتخدم ( موظفــاً 178) فــي مــدارس دار األرقــم بمحافظــات غــزة )أكــاديمي، إداري(، والبــالا عــددىم
 رس دار األرقم.الباحث المجموعة البؤرية لتطوير األداء المؤسسي في مدا

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
 زة لألداء المؤسسي لمدارسيم في بمغت درجة تقدير العاممين في مدارس دار األرقم بمحافظات غ

 %(.70.24ضوء األنموذج األوروبي لمتميز )
  يوجـــد عالقـــة طرديـــة ذات دللـــة إحصـــائية بـــين معيـــار قالقيـــادة واإلدارةق وبـــاقي المعـــايير األخـــرى

قالتخطيط المؤسسـي، المـوارد البشـرية، المـوارد الماليـة والماديـة، نطـاق عمـل المؤسسـة، الخـدمات 
 المقدمة لممجتمعق. 

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  الـــــذاتي الـــــدوري والمســـــتمر لموقـــــوف عمـــــى مـــــدى التطـــــورات المتحققـــــة اعتمـــــاد أســـــموب التقيـــــيم

 بين فترة وأخرى واستخدام النتائج كتغذية راجعة في عمميات التخطيط المستقبمية.
 .توفير التمويل والميزانيات والموارد الالزمة لعمميات التطوير المدرسي 
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وجياااا المعموماااات فاااي تطاااوير األداء ( بعناااوان: "دور االساااتثمار فاااي تكنول6116دراساااة )فااارج ا ،  8.
المؤسسي في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية: دراسة تطبيقية عم  الجامعات الفمساطينية العامماة 

 بقطاع غزة"8 
ىـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى الـــدور الـــذي يمعبـــو الســـتثمار فـــي تكنولوجيـــا المعمومـــات فـــي تطـــوير األداء 

طبيعــة وقــوة العالقــة بــين الســتثمار فــي تكنولوجيــا المعمومــات بأبعــاده المؤسســي، باإلضــافة إلــى معرفــة 
األربعــة وتطــوير األداء المؤسســي، وذلــك مــن خــالل تطبيــق الدراســة عمــى الجامعــات الفمســطينية العاممــة 
بقطــاع غــزة. ولتحقيــق أىــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي، واســتخدمت الســتبانة 

لبيانــات، وتكونــت عينــة مــن المــوظفين ذوي المناصــب اإلداريــة فــي الجامعــات الفمســطينية، كــأداة لجمــع ا
 ( موظفًا.294والبالا عددىم )

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
  توجد عالقة ذات دللـة إحصـائية بـين السـتثمار فـي تكنولوجيـا المعمومـات بأبعـاده األربعـة وبـين

 .الجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة تطوير األداء المؤسسي في
 ( مــن أفــراد العينــة عمــى أن الســتثمار فــي تكنولوجيــا المعمومــات 79.39ىنــاك موافقــة بنســبة )%

يعمــل عمــى تطــوير األنظمــة اإلداريــة فــي الجامعــة وتطــوير إجــراءات العمــل بمــا يحقــق األىــداف 
 الستراتيجية لمجامعة.

 صيات التالية:وتوصمت الدراسة إل  أىم التو  
  العمــــل عمــــى تقــــديم خــــدمات الكترونيــــة مســـــتحدثة تعمــــل عمــــى تميــــز الجامعــــة وتحقيــــق القيمـــــة

 التي يتوقعيا العمالء بكفاءة وفاعمية.
  ـــــة أو ـــــة ســـــواًء فـــــي النـــــواحي اإلداري ـــــد مـــــن الـــــدورات التدريبي العمـــــل شـــــراك المـــــوظفين فـــــي المزي

 ل تطوير األداء المؤسسي.النواحي التقنية لرفع كفاءتيم في تمك النواحي من أج
 

( بعناوان: "أثار الاذكاء االساتراتيجي عما  عممياة اتخااذ القارارات" دراساة تطبيقياة 6111دراسة )قاسم،  98
 عم  المدراء في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألونروا"8 

فـي مكتـب  ىدفت الدراسة التعرف إلى أثر الذكاء الستراتيجي عمى عممية اتخاذ القرارات لممدراء العاممين
وج بتوصيات تعمل عمى زيادة الىتمام بيذا الجانب. ولتحقيق أىداف اإلقميمي التابع لألونروا، والخر  غزة

أســموب الحصــر الشــامل كــأداة لجمــع  تنيج الوصــفي التحميمــي، واســتخدمالمــ ةالباحثــ تالدراســة اســتخدم
 ( مديرًا. 94)البيانات حيث بما عددىم 
 النتائج التالية:وتوصمت الدراسة إل  أىم 
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  وتفكيــر )الستشــرافالــذكاء الســتراتيجي  عالقــة قويــة ذات دللــة إحصــائية بــين عناصــريوجــد ،
وعمميـة اتخــاذ القـرارات لممـدراء العــاممين  (كةوالشـرا الرؤيـة المســتقبمية، الدافعيـة، الـنظم، والتحفيـز،

  في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألونروا.
  الستشــراف، الدافعيــة( وعمميــة أثــر ذو دللــة إحصــائية بــين عناصــر الــذكاء الســتراتيجي يوجــد(

 اتخاذ القرارات لممدراء العاممين في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألونروا. 
  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول أثر الذكاء السـتراتيجي عمـى

تعـــزى لمصـــفات الشخصـــية والوظيفيـــة )الجـــنس، العمـــر، الخبـــرة، المؤىـــل عمميـــة اتخـــاذ القـــرارات 
 العممي، الدرجة الوظيفية(.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  ـــــة واإلســـــيام ـــــروا بالمعمومـــــات المطموب ـــــد األون ـــــذكاء الســـــتراتيجي ميمتيـــــا تزوي تشـــــكيل وحـــــدة لم

 ا وقنوات التعامل معيم.في رسم معالم مستقبميا بصدد المستفيدين من خدماتي
  إجــــــراء تقييمــــــات لممخــــــاطر المحيطــــــة بيــــــا، ومراقبــــــة التغيــــــرات التــــــي تــــــؤثر فــــــي أنشــــــطتيا ثــــــم

مســـــاعدة مـــــدرائيا فـــــي اتخـــــاذ الموقـــــف المناســـــب إزاءىـــــا، وذلـــــك يســـــاعد فـــــي رســـــم معـــــالم حيـــــاة 
 الالجئين في قطاع غزة.

 
( بعنااوان: "دور التخطاايط االسااتراتيجي فااي جااودة األداء المؤسسااي: دراسااة 6111دراسااة )الاادجني،  118

 وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية"8 
ىدفت الدراسة التعرف إلى دور التخطيط الستراتيجي في جودة األداء المؤسسي في الجامعـات النظاميـة 
الفمســـطينية، وتقـــديم مؤشـــرات أداء واضـــحة ومحـــددة لـــألداء المؤسســـي الفاعـــل بكفـــاءة مكوناتـــو مـــن بـــين 

ســـة اســـتخدم الباحـــث المؤشـــرات والمعـــايير الدوليـــة التـــي تناســـب البيئـــة الفمســـطينية. ولتحقيـــق أىـــداف الدرا
المنيج الوصفي التحميمي، واستخدم الباحث الستبانة ومجموعات العمـل البؤريـة كـأداتين لجمـع البيانـات، 

( موظفــًا مــن العمــداء ولجــان التخطــيط والجــودة فــي الجامعــة اإلســالمية 130) ســةالدراوبمــا عــدد مجتمــع 
 الدراسة. وجامعة األقصى في غزة، حيث ستشتمل عينة البحث كامل مجتمع

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
  تــوافر أبعــاد جــودة األداء المؤسســي فــي الجامعـــات الفمســطينية بنســبة كبيــرة حيــث بمــا المتوســـط

 %(.75.97الحسابي النسبي لجميع فقرات أبعاد األداء المؤسسي يساوي )
 يجي وجودة األداء المؤسسي وجود عالقة ذات دللة إحصائية بين مستوى دور التخطيط السترات

 في الجامعات الفمسطينية.
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 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  وضــــــع مؤشــــــرات أداء محــــــددة لألىــــــداف واألنشــــــطة تصــــــف الشــــــكل النيــــــائي المــــــراد الوصــــــول

إليـــــو مـــــن اليـــــدف أو النشـــــاط، مـــــن خـــــالل عبـــــارات كميـــــة أو وصـــــفية محـــــددة يمكـــــن قياســـــيا، 
 الرقابة عمى عمميات التخطيط.لضمان عممية 

  ـــــادة ـــــي الجامعـــــات الفمســـــطينية لتمكـــــين المـــــوظفين، وزي ـــــز أنظمـــــة الحـــــوافز ف ـــــى تعزي العمـــــل عم
 القدرة المؤسسية لدى الجامعات في مجالت الستقطاب، والحتفاظ بمواردىا البشرية.

 
( بعنااوان: "تطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي وعالقتااو بااتداء المؤسسااات األىميااة 6111دراسااة )صاايام،  118

 النسوية في قطاع غزة"8 
ىـدفت الدراسـة التعــرف إلـى تطبيـق التخطــيط السـتراتيجي وعالقتــو بـأداء المؤسسـات األىميــة النسـوية فــي 

لوصــفي التحميمــي، واســتخدمت الباحثــة قطــاع غــزة. ولتحقيــق أىــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة المــنيج ا
الستبانة والمقابمة الشخصية ومجموعة العمل المركزة كأدوات لجمـع البيانـات، وبمـا عـدد مجتمـع الدراسـة 

 ( موظفًا.69)
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:

 وأداء  أظيـــــرت النتـــــائج وجـــــود عالقـــــة ايجابيـــــة بـــــين دعـــــم اإلدارة العميـــــا لمتخطـــــيط الســـــتراتيجي
 المؤسسات األىمية النسوية في قطاع غزة.

  بينـــت النتـــائج وجـــود عالقـــة ايجابيـــة بـــين التحميـــل الســـتراتيجي البيئـــي وأداء المؤسســـات األىميـــة
 النسوية في قطاع غزة.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
 صـــــبح جـــــزء ل العمـــــل عمـــــى تكـــــريس ثقافـــــة التخطـــــيط الســـــتراتيجي داخـــــل المؤسســـــات بحيـــــث ت

 يتجزأ من ثقافة المؤسسة والعاممين فييا.
  تشــــــجيع مشــــــاركة الفئــــــات المســــــتيدفة والمجتمــــــع المحمــــــي فــــــي عمميــــــة التخطــــــيط الســــــتراتيجي

 لما ليا من أىمية في إثراء عممية تحميل المؤسسة.
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 العربية: الدراسات-ثانياً 
االساتراتيجي فاي تحقياق التمياز التنافساي دور الذكاء " ( بعنوان:6112 ،زايدي، وخذيري)دارسة  18

 8"المستديم
التعرف إلى دور الذكاء الستراتيجي في تحقيق التميز التنافسي المستديم في منظمـة ىدفت الدارسة 

واعتمــــدت  ،جزائــــر لموصــــول إلــــى النتــــائج المتوخــــاة مــــن البحــــثالفــــرع أوريــــدو التصـــالت القطريــــة 
التحميمــي الســتقرائي مــن خــالل الدراســة المكتبيــة التــي تقــوم الباحثتــان فــي دراســتيما عمــى األســموب 

 عمى تجميع البيانات الخاصة بالبحث اعتمادًا عمى مجموعة من المراجع العربية واألجنبية.
 أىم النتائج التالية: إل وتوصمت الدراسة 

  ســـاىمت قـــدرة منظمـــة أوريـــدو األم عمـــى رصـــد وتتبـــع التغيـــرات فـــي ســـوق التصـــالت فـــي
عمــى معـارف، وكــذا سـعييا لتطبيــق المقارنـة المرجعيــة لتـوطين أفضــل الممارســات  الحصـول

في جميع فروعيا بفضل ما تتمتع بو من قيـادة رشـيدة ليـا قـدرات إستشـرافية عاليـة كـل ذلـك 
ســاىم فــي تحقيــق نتــائج أداء عاليــة عمــى مســتوى جميــع فروعيــا محاولــة بــذلك التفــوق عمــى 

 قيمة مدركة لدى زبائنيا. منافسييا في ىذا السياق وتحقيق 
 أىم التوصيات التالية: إل وتوصمت الدراسة   

  عمى تبني  تيملمساعدلدى المدراء العاممين في المنظمة،  تفعيل الذكاء الستراتيجيضرورة
أفضــل الممارســات لموصــول إلــى األداء المتميــز مقارنــة بمنافســييا، وتطبيــق المعرفــة لتــوفير 

  تحقق قيمة مدركة لمزبون تضمن ولئو.منتجات وخدمات إبداعية 
 

"أثاار التطااوير التنظيمااي فااي تحسااين األداء المؤسسااي دراسااة  ( بعنااوان:6112 )الدعجااة،دارسااة  68
 ميدانية لدى الجيات المشاركة في جائزة الممك عبد ا  الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية"8

لـدى الجيـات المشـاركة فـي جـائزة الممـك عبـد ا  التعرف إلى أثـر التطـوير التنظيمـي ىدفت الدارسة 
الثــاني عمــى تحســين األداء المؤسســي، وبيــان التطــوير التنظيمــي وأثــره فــي تحســين األداء المؤسســي 
لــدى الجيــات المشــاركة والفائــدة التــي تقــدميا لمتخــذي القــرار فــي تبنــي السياســات الواضــحة واتخــاذ 

تكـون و  ،التحميمـيواستخدمت الدارسـة المـنيج الوصـفي  ،داءالقرارات المناسبة فيما يتعمق بتحسين األ
مجتمع الدراسة من جميـع الـوزارات والمؤسسـات العامـة والـدوائر والسـمطات المسـتقمة المشـاركة والتـي 

 .( جيو90والشفافية والبالا عددىا ) تطبق معايير جائزة الممك عبد ا  لتميز األداء الحكومي
 تائج التالية:وتوصمت الدراسة إل  أىم الن

  يوجــد أثــر ذو دللــة إحصــائية لمتطــوير التنظيمــي بأبعــاده فــي تحســين األداء المؤسســي لــدى
 الجيات المشاركة بالجائزة.
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  توجــــد فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية فــــي تصــــورات المبحــــوثين نحــــو األداء المؤسســــي تبعــــًا
 ي(.لممتغيرات الشخصية )المؤىل العممي، العمر، الخبرة، والنوع الجتماع

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  
  تحميــل واقــع حــال وحــدات التطــوير التنظيمــي واألداء المؤسســي والعمــل عمــى دراســة الميــام

 واألدوار التي تقوم بيا ىذ الوحدات بيدف بناء وتعزيز القدرات المؤسسية ليا.
  جرائـــي لوحـــدات التطـــوير التنظيمـــي واألداء المؤسســـي فـــي الجيـــات إعـــداد دليـــل تنظيمـــي وا 

 المشاركة في جائزة الممك عبد ا  لتميز األداء الحكومي والشفافية.
 

اع التنظيماي دراساة تطبيقياة أثر الذكاء االستراتيجي عم  اإلباد" ( بعنوان:6113 )عمران،دارسة  58
 8"سيل لالتصاالت سياشركة آ

ســيل لالتصــالت لموضــوع  ســياى مــدى األىميــة التــي تولييــا شـركة آالوقــوف عمـىـدفت الدارســة إلــى 
الذكاء الستراتيجي من حيث )الستشراف، التفكير المنظم، الرؤيـة السـتراتيجية، الشـراكة، الدافعيـة، 
والحــدس( وعالقــة ذلــك بالقــدرة اإلبداعيــة فــي ىــذه الشــركة لمــا لــو أثــر فــي امكانيــة تحقيــق المنافســة 

وقــد اســتخدم  ،التحميمــيواســتخدمت الدارســة المــنيج الوصــفي  ،لمشــركة لمحصــول عمــى مكانــة متميــزة
( مــديرًا مــن العــاممين فــي شــركة 39البيانــات، وبمغــت عينــة الدراســة )الباحــث الســتبانة كــأداة لجمــع 

 سيل. سياآ
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:

  اإلبداعية لمشركة المبحوثة.أن لمذكاء الستراتيجي بجميع مكوناتو أثر في تحقيق القدرة 
  أن الشــركة حققــت الســتفادة مــن خبــرة وميــارة تفكيــر مــديرييا فــي التــأثير لنضــاج التفكيــر

 اإلبداعي، بينما كان ىناك قصور لدى الشركة المبحوثة في استثمار مبدأ الشراكة.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  

  يــة واعطاؤىــا بعــدًا اســتراتيجيًا لمتحفيــز عمــى توليــد األفكــار الىتمــام بالقــدرات اإلبداعضــرورة
 .اإلبداعية وتقميل القيود من أجل تعزيز القدرات اإلبداعية

 ــــــعضــــــرورة النفتــــــاح عمــــــى الخبــــــرات الجديــــــدة والطاقــــــات الف ة لممســــــاىمة فــــــي التخطــــــيط ال
 8الستراتيجي
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في فاعمية صنع القرارات في شركات  أثر الذكاء االستراتيجي" ( بعنوان:6113 )أبو الغنم،دارسة  48
 8"التتمين السعودية العاممة بمدينة جدة: دراسة ميدانية

تحميــل أثــر الــذكاء الســتراتيجي فــي فاعميــة صــنع القــرارات فــي شــركات التــأمين ىــدفت الدارســة إلــى 
تبانة وقد اسـتخدم الباحـث السـ ،التحميميواستخدمت الدارسة المنيج الوصفي  ،السعودية بمدينة جدة

 ( موظفًا.240البيانات، وبمغت عينة الدراسة )كأداة لجمع 
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:

  ــــة جــــدة لمــــذكاء ــــة بمدين ــــأمين الســــعودية العامم ــــي شــــركات الت مســــتوى تصــــورات العــــاممين ف
 الستراتيجي ولفاعمية صنع القرارات قد جاءت بمستوى مرتفع.

  لمــذكاء الســتراتيجي بأبعــاده: )الستشــراف، التفكيــر المــنظم، يوجــد أثــر ذي دللــة إحصــائية
الرؤيـــة الســـتراتيجية، الشـــراكة، الدافعيـــة، والحـــدس( عمـــى فاعميـــة صـــنع القـــرارات بأبعادىـــا: 
)فاعمية تحديد المشـكمة، وفاعميـة تطـوير البـدائل، وفاعميـة اختيـار البـديل المناسـب، وفاعميـة 

 ين السعودية العاممة بمدينة جدة.التنفيذ والمتابعة( في شركات التأم
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  

  توجيــو اىتمــام إدارات شــركات التــأمين نحــو الســتمرار بالىتمــام وأثرىــا فــي فاعميــة ضــرورة
 صنع القرارات.

  ضــرورة توجيــو اىتمــام البــاحثين إلجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول ذكــاء األعمــال والــذكاء
 الصطناعي، وعالقتيا برضا العمالء، والقدرة التنافسية لمشركات.

 
دور الاذكاء االساتراتيجي فاي تحقياق وتعزياز الميازة التنافساية " ( بعناوان:6113 )كناوش،دارسة  38

 8"المستدامة لممؤسسة
تدامة تحقيــق وتعزيــز الميــزة التنافســية المســ الــذكاء الســتراتيجي فــي التعــرف إلــى دورىــدفت الدارســة 

واعتمد الباحث في دراستو عمى األسموب التحميمي الستقرائي من خـالل الدراسـة المكتبيـة ، لممؤسسة
 العربيــــة التـــي تقــــوم عمــــى تجميــــع البيانــــات الخاصــــة بالبحــــث اعتمــــادًا عمــــى مجموعــــة مــــن المراجــــع

 واألجنبية.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:

 ة مســتدامة أصــبح قضــية غايــة فــي األىميــة، ذلــك أن إن أمــر تحقيــق المؤسســة لميــزة تنافســي
الميـزة التنافســية المســتدامة ىـو الضــامن لتحقيــق البقــاء والربحيـة بالنســبة لممؤسســة، غيــر أن 

 تحقيق المؤسسة ليذه الميزة التي تتمتع بصفة الستدامة ليس باألمر اليين.
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 ة المســتدامة، باعتبــار أن تبــين مــدى أىميــة الــذكاء الســتراتيجي فــي تحقيــق الميــزة التنافســي
الـــذكاء القتصـــادي ييـــتم بـــإدارة والبحـــث ومراقبـــة المعمومـــات والتغيـــرات عمـــى مســـتوى البيئـــة 

 الخارجية في حين تيتم إدارة المعرفة بالبيئة الداخمية. 
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  

  تعمــل عمــى بنــاء منظومــة لبــد عمــى أي مؤسســة تســعى لتحقيــق ميــزة تنافســية مســتدامة أن
 لمذكاء الستراتيجي تمكنيا من تحقيق البقاء والربحية.

 
"دور السموك التنظيمي فاي أداء منظماات األعماال: بيئاة المنظماة  ( بعنوان:6113 )بمل،دارسة  28

 الداخمية كمتغير معدل دراسة عم  عينة من البنوك التجارية في والية الخرطوم"8
ور الســموك التنظيمــي فــي أداء منظمــات األعمــال وتحديــد دوره الســموك معرفــة دىــدفت الدارســة إلــى 

التنظيمي في أداء ىذه المنظمات، ولتحقيق ىذا اليدف اختيرت ثالثة مصارف تجارية كعينـة ممثمـة 
وقــد اســتخدم الباحــث  ،التحميمــيواســتخدمت الدارســة المــنيج الوصــفي  ،لمقطــاع المصــرفي الســوداني

 ( موظفًا.220البيانات، وبمغت عينة الدراسة )الستبانة كأداة لجمع 
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:

 .أظيرت الدراسة أن ىناك إيجابًا لمثقافة التنظيمية عمى مستوى كفاءة أداء المصارف 
 .إن ىناك أثرًا سمبيًا لضغوط العمل والصراع التنظيمي عمى مستوى كفاءة أداء المصارف 
  بـــأن فعاليـــة األداء بالمصـــارف المبحوثـــة تتـــأثر بالثقافـــة التنظيميـــة وضـــغوط أشـــارت النتـــائج

 العمل والصراع التنظيمي وبيئة المنظمة الداخمية.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  

  دافعيــة المــوظفين عــن طريــق الحــوافز الماديــة والمينويــة مــع التأكيــد عمــى ربــط ضــرورة رفــع
 ع نتائج األعمال )إيجابًا أو سمبًا(.الحوافز بشكل مباشر م

  ضرورة العمل عمـى خفـض مسـتوى الضـغوط  التـي يتعـرض ليـا العـاممون بالمصـارف أثنـاء
 أدائيم لوجباتيم اليومية.

 
"دور إدارة المعرفة فاي تحساين األداء المؤسساي: دراساة حالاة  ( بعنوان:6113 )حسينة،دارسة  8.

 بسكرة"8 -كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة محمد خيضر
لـى إبـراز الـدور الـذي التعـرف إلـى دور ىدفت الدارسة  إدارة المعرفـة فـي تحسـين األداء المؤسسـي، وا 

ات ومحاولة الرفع مـن فعاليتيـا وأداءىـا فـي ظـل التحـديات تمعبو إدارة المعرفة في بقاء ونمو المؤسس
أسـتاذًا مـن  (60بمغت عينة الدراسة )و  ،التحميميواستخدمت الدارسة المنيج الوصفي  التي تواجييا.

 سيير والعموم التجارية في جامعة بسكرة.أساتذة كمية العموم القتصادية الت
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 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
  يعتبــر تقيــيم وقيــاس األداء ضــروريًا، والــذي يمكــن مــن خاللــو مراقبــة نشــاط المؤسســة واتخــاذ

 القرارات التصحيحية الالزمة لتحقيق األىداف.
  يتكـــون األداء المؤسســـي مـــن أربعـــة محـــاور أساســـية لبطاقـــة األداء المتـــوازن وىـــي: المحـــور

 المالي، العمميات الداخمية، التعمم والنمو، رضا الزبائن.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  

  إعطــاء إدارة المعرفــة األولويــة فــي العمــل ومشــاركة األســاتذة فــي جميــع عممياتيــا مــع األخــذ
 بآرائيم الشخصية في عين العتبار.

  ضرورة استخدام وسائل تكنولوجيا حديثـة لتوزيـع وتطبيـق المعرفـة وتشـجيع اإلدارة عمـى نقـل
 األفكار.

 
"دور استراتيجية التصدير في تحسين األداء المؤسسي: دراساة  ( بعنوان:6113 )كحيمي،دارسة  8.

 طولقة بسكرة"8 -حالة مؤسسة حدود سميم لتوضيب وتصدير التمور
واســتخدمت الدارســة . دور اســتراتيجية التصــدير عمــى األداء المؤسســيالتعــرف إلــى ىــدفت الدارســة 
المقابمة الشخصية، والمالحظة، وتحميل الوثائق كأدوات  واستخدم الباحث ،التحميميالمنيج الوصفي 
 لجمع المعمومات.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
 .إن مفيوم األداء المؤسسي يختمف باختالف المعايير التي تعتمد في دراستو وقياسو 
  والسـتقرار إن لستراتيجية التصدير أثر بارز عمى األداء المؤسسي حيث تسمح ليـا بـالنمو

في السوق، فالمؤسسـة األكثـر تصـديرًا ىـي األكثـر قـدرة عمـى خمـق أسـواق جديـدة والحصـول 
 عمى أكبر حصة في السوق الدولية.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  
  إعطــاء عنايــة أكبــر لمقطــاع الخــاص مــن طــرف الدولــة يزيــد مــن التحفيــزات الجبائيــة لزيــادة

ـــائض اإلنتـــاجي مـــن أجـــل التصـــدير وتفعيـــل دوره فـــي العمـــل  العمـــل الســـتثماري وخمـــق الف
 التصديري.

  توفير آليات جذب الستثمار األجنبي المباشر لستقطاب أكبر عدد ممكـن مـن المسـتثمرين
األجانب لتنشيط العمل اإلنتاجي والستفادة مـن الخبـرة والتكنولوجيـا لزيـادة اإلنتـاج مـن أجـل 

 التصدير.
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أثر الاذكاء االساتراتيجي فاي تحقياق ممارساات الجاودة: دراساة " ( بعنوان:6114 )حمودة،دارسة  98
 8"تطبيقية في المستشفيات الخاصة األردنية في مدينة عمان

اختبــــار أثــــر الــــذكاء الســــتراتيجي فــــي تحقيــــق ممارســــات الجــــودة الشــــاممة فــــي ىــــدفت الدارســــة إلــــى 
عمــى زيــادة الىتمــام بيــذا الجانــب، وذلــك المستشــفيات الخاصــة األردنيــة، والخــروج بتوصــيات تعمــل 
واســــتخدمت الدارســــة المــــنيج الوصــــفي  ،مــــن أجــــل تحســــين مســــتوى الجــــودة فــــي ىــــذه المستشــــفيات

( موظفًا 189البيانات، وبمغت عينة الدراسة )الستبانة كأداة لجمع  ةالباحث توقد استخدم ،التحميمي
 من اإلدارة الوسطى في مستشفى مدينة عمان.

 راسة إل  أىم النتائج التالية:وتوصمت الد
  ،يوجد أثـر ذي دللـة إحصـائية لمـذكاء السـتراتيجي بأبعـاده: )الستشـراف، التفكيـر النظـامي

 والتحفيز( في ممارسات الجودة الشاممة في المستشفيات الخاصة األردنية في مدينة عمان.
  ـــذكاء الســـتراتيجي بأبعـــاده: )الستشـــر اف، والتحفيـــز( فـــي يوجـــد أثـــر ذي دللـــة إحصـــائية لم

 ممارسة التوجو نحو المستيمك في المستشفيات الخاصة األردنية في مدينة عمان.
  ـــذكاء الســـتراتيجي بأبعـــاده: )الستشـــراف، والتحفيـــز( فـــي يوجـــد أثـــر ذي دللـــة إحصـــائية لم

 ممارسة عالقة المورد في المستشفيات الخاصة األردنية في مدينة عمان.
 م التوصيات التالية:وتوصمت الدراسة إل  أى  

  تشكيل وحدة لمذكاء الستراتيجي لرفـد المستشـفيات بالمعمومـات المطموبـة واإلسـيام فـي رسـم
معــــالم المستشــــفيات عمــــى المــــدى البعيــــد، وجعــــل الــــذكاء الســــتراتيجي جــــزءًا مــــن البرنــــامج 

تراتيجي التـدريبي الخــاص بالقيـادات اإلداريــة العميـا، وذلــك مــن اجـل تنميــة أبعـاد الــذكاء الســ
فــييم وصــقميا بحيــث تقــود  إلــى كــل مــا ىــو جديــد مــن قــرارات واســتراتيجيات وخطــط عمــى 

 المدى البعيد.
 

تشااخيص مؤشاارات الااذكاء االسااتراتيجي لضاامان " ( بعنااوان:6114 ،العاباادي، والموسااوي)دارسااة  118
الساايادة االسااتراتيجية ماان خااالل خفااة الحركااة االسااتراتيجية: دراسااة تحميميااة فااي شااركة كااورك 

 8"لالتصاالت المتنقمة في العراق
تشــخيص مؤشــرات الــذكاء الســتراتيجي لضــمان الســيادة الســتراتيجية مــن خــالل ىــدفت الدارســة إلــى 

حفة الحركـة السـتراتيجية فـي شـركة كـورك لالتصـالت المتنقمـة فـي العـراق، وكيـدف أساسـي تطمـح 
 ،ا الشــركة الســيادة الســتراتيجيةليــا تمــك الشــركة لبــد مــن معرفــة الكيفيــة التــي يمكــن أن تضــمن بيــ

البيانـات، الستبانة كـأداة لجمـع  انالباحث وقد استخدم ،التحميميواستخدمت الدارسة المنيج الوصفي 
فـــردًا فـــي الشـــركة، فضـــاًل عـــن إجـــراء المقـــابالت الشخصـــية وقائمـــة ( 310وبمغـــت عينـــة الدراســـة )

 .الفحص
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 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
 والســيادة الســتراتيجية وكــان بنســب لــذكاء الســتراتيجي ا نأثــر ذي دللــة إحصــائية بــي يوجــد

 عالية.
  يوجد عالقة تأثير غير مباشر ذي دللة إحصائية بينيما بتوسيط خفة الحركـة السـتراتيجية

إل إنيا أقل من التأثير المباشر، وىـذا يـدل عمـى أىميـة المتغيـر الوسـيط الـذي يزيـد مـن قـوة 
 ر بين الذكاء الستراتيجي والسيادة الستراتيجية.التأثي

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  
  ضــــرورة اعتمــــاد إدارة الشــــركة المبحوثــــة عمــــى مؤشــــرات الــــذكاء الســــتراتيجي وخفــــة حركــــة

 مواردىا وعممياتيا وىياكميا بما يضمن تحقيق السيادة الستراتيجية.
 الئمــــة تتــــوافر فييــــا اإلمكانــــات الماديــــة والماليــــة والبشــــرية العمــــل عمــــى تــــوفير بيئــــة عمــــل م

والمعموماتيـــة والتقانيـــة ونظـــم العمـــل واآلليـــات المناســـبة، لغـــرض التحـــول إلـــى شـــركة خفيفـــة 
 الحركة استراتيجيًا.

 
"دور المسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المنظماة: دراساة  ( بعنوان:6114 )الحسن،دارسة  118

 باتنة"8 -حالة لمؤسسة نفطال وحدة 
التعــرف إلــى دور المســؤولية الجتماعيــة فــي تحســين األداء المؤسســي، وبيــان أىميــة ىــدفت الدارســة 

عمميــة  المســؤولية الجتماعيــة كــأداة تقييميــو مــن بــين مجموعــة األســاليب التــي تعتمــدىا المنظمــة فــي
بــراز أىميــة تقيــيم األداء داخــل المنظمــة القتصــادية واســتخدمت الدارســة المــنيج الوصــفي  ،التقيـيم، وا 

في  اً موظف( 50البيانات، وبمغت عينة الدراسة )الباحث الستبانة كأداة لجمع  وقد استخدم ،التحميمي
 الشركة المبحوثة.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
  عالقة ذات دللة إحصـائية قويـة جـدًا بـين أبعـاد المسـؤولية الجتماعيـة وبطاقـة األداء يوجد

 .المتوازن
  تعتبــر المســؤولية الجتماعيــة أىــم مصــدر لمنجــاح والتفــوق وحــاًل لمعديــد مــن المشــاكل التــي

تواجــــو المؤسســــة كانخفــــاض مســــتوى أدائيــــا، وطاقــــة مبدعــــة وخالقــــة تعطــــي ميــــزة تنافســــية 
 ؤسسة عند الىتمام بيا.وتحسن أداء الم

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  
  يحب أن يكون دور الدولة فعال وذلك من خالل سن قوانين صارمة تفرض عمى المنظمات

المسؤولية الجتماعية، وكذلك يجب تحفيز المنظمات التي تقوم بدور اجتماعي تبني مفيوم 
 ما يجب أن تكون رقابة عمى الشركات.إيجابي لخمق منافسة بين المنظمات، ك
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 .بناء ثقافة تنظيمية تقوم عمى أساس ومبادئ المسؤولية الجتماعية لترسيخ ىذا المفيوم 
 

"أثار إدارة سمسامة التورياد عما  أداء المنظماة: دراساة ميدانياة  ( بعناوان:6115 )البارازي،دارسة  168
 في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية"8

التعــرف إلــى أثــر سمســمة التوريــد عمــى أداء المنظمــة فــي شــركة الصــناعات الكويتيــة ىــدفت الدارســة 
واسـتخدمت الدارسـة المـنيج  ،( شـركة27)المدرجة في سوق الكويت لـألوراق الماليـة، والبـالا عـددىا 

ات الصــناعية الكويتيــة، شــركال، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن المــدراء العــاممين فــي التحميمــيالوصــفي 
 ، وكانت الستبانة ىي أداة الدراسة.( مديراً 89الدراسة )فراد عينة أوبما عدد 

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
  سمسمة التوريد عمى أداء الشركات الصناعية الكويتية المدرجة في سوق وجود تأثير إلدارة

الكويت لألوراق المالية وذلك، من وجية نظر المديرين في اإلدارات العميا. وقد كان التأثير 
 بالمستوى المرتفع.

  وجود تأثير لمعالقة مع الموردين عمى أداء الشركات الصناعية الكويتية المدرجة في سوق
 لألوراق المالية وذلك، من وجية نظر المديرين في اإلدارات العميا.الكويت 

  وجود تأثير لمعالقة مع الوسطاء عمى أداء الشركات الصناعية الكويتية المدرجة في سوق
 الكويت لألوراق المالية وذلك، من وجية نظر المديرين في اإلدارات العميا.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  
  أن يعمل صناع القرار ومن يقع عمى عاتقو وضع الستراتيجيات عمى تحميل خصائص

الموردين، من حيث عدد الموردين وقدراتيم، وحجم الستثمارات لدييم، وكيفية ربط 
 المعمومات، وطبيعة عممية التعاقد، من أجل تحديد نقاط قوة الموردين.

 ات ألىمية إدارة سمسمة التوريد، كونيا ذات العمل عمى إيالء الىتمام الكافي من قبل الشرك
 أىمية كبيرة في تحسين أداء ىذه الشركات.

 
براىيم،دارسة  158 إسايام المعرفاة االساتراتيجية فاي تعزياز " ( بعنوان:6116 )الكواز، وعبد السالم، وا 

 8"الذكاء االستراتيجي دراسة حالة في شركة آسيا سيل في العراق
ة المتولـــدة مـــن عمميـــة التحميـــل يعم الـــذي تقدمـــو المعرفـــة الســـتراتيجالتعـــرف إلـــى الـــدىـــدفت الدارســـة 

واسـتخدمت  ،البيئي لمذكاء الستراتيجي لمديري منظمات األعمال بعامة، والشـركة المبحوثـة بخاصـة
سـيا سـيل آ، وتكون مجتمع الدراسة من المدراء العـاممين فـي شـركة التحميميالدارسة المنيج الوصفي 

 ، وكانت الستبانة ىي أداة الدراسة.موظفاً  (56الدراسة )فراد عينة ألالتصالت المتنقمة وبما عدد 
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 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
  امتالك إدارة الشركة لمذكاء الستراتيجي وبخاصة في الجوانب المتعمقة باستقراء المستقبل

 .األمد البعيدلتطوير استراتيجيات الشركة في 
 وتفسر  ،ىناك عالقة ارتباط معنوية موجبة بين المعرفة الستراتيجية والذكاء الستراتيجي

ىذه العالقة الدور الذي تمارسو المعرفة الستراتيجية في تحديد رؤية الشركة لممستقبل 
 وتعزيز الذكاء الستراتيجي لصناع القرار فييا.

 في تحديد مستوى الذكاء الستراتيجي  معنوياً  رس تأثيراً ن المعرفة الستراتيجية تماأتبين ب
 المتولد لدى مديري الشركة المبحوثة.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  
  ًــا لمعطيــات عمميــة التحميــل  ضــرورة اعتمــاد الشــركة عمــى الــذكاء الســتراتيجي المناســب وفق

 .البيئي
 ة المتولدة من عمميات التحميل البيئي لتحديد ضرورة العتماد عمى المعرفة الستراتيجي

الذكاء الستراتيجي المالئم، من دون القتصار عمى معطيات التحميل لرسم التوجيات 
 الستراتيجية المناسبة.

  السعي نحو اعتماد الوسائل المناسبة لتشجيع العاممين في الشركة، وتطوير خبراتيم ورفع
لى رفع مستويات إج تدريبية مكثفة ومالئمة تقضي مستوى مياراتيم من خالل تبني برام

 .الذكاء لمعاممين بعامة واإلدارة العميا بخاصة
 

عالقاة الممارساات االساتراتيجية إلدارة الماوارد البشارية وأداء " ( بعناوان:6116 )القاضي،دارسة  148
 "8األردنالعاممين وأثرىا عم  أداء المنظمات: دراسة تطبيقية عم  الجامعات الخاصة في 

أثـر الممارسـات السـتراتيجية إلدارة المـوارد البشـرية عمـى أداء الجامعـات التعرف إلى ىدفت الدارسة 
الدراسـة فـراد عينـة أعـدد  توبمغـ، التحميمـيواستخدمت الدارسة المنيج الوصفي  ،الخاصة في األردن

 ، وكانت الستبانة ىي أداة الدراسة.( موظفاً 88)
 أىم النتائج التالية:وتوصمت الدراسة إل  

  يوجد أثر ذو دللة إحصائية لمممارسات الستراتيجية إلدارة الموارد البشرية عمى أداء
 العاممين في الجامعات الخاصة في األردن.

  يوجد أثر ذو دللة إحصائية لالستقطاب والتعيين، والتدريب والتطوير، ومشاركة العاممين
 اصة في األردن.عمى أداء العاممين في الجامعات الخ

 .يوجد أثر ذو دللة لنظم التعويضات عمى أداء العاممين في الجامعات الخاصة في األردن 
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 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  إعطـــاء العـــاممين فـــي الجامعـــات الخاصـــة فـــي األردن فرصـــة لممشـــاركة فـــي اتخـــاذ ضـــرورة

 القرارات.
 ين فـي الجامعـات الخاصـة فـي األردن فرصـة القتــراح الحفـاظ عمـى اسـتمرار وتشـجيع العـامم

 والتحسينات التي يرونيا مناسبة.
 

دارة المعرفاة فاي تحقياق الميازة " ( بعنوان:6111 )أبو محفوظ،دارسة  138 أثار الاذكاء االساتراتيجي وا 
 8"التنافسية في شركات االتصاالت في األردن

لممـديرين بأبعـاده )البصـيرة، الرؤيـة، التحفيـز( فـي قيـاس أثـر الـذكاء السـتراتيجي ىدفت الدارسـة إلـى 
تحقيق الميزة التنافسية فـي شـركات التصـالت فـي األردن، باإلضـافة إلـى فحـص أثـر إدارة المعرفـة 
بأبعـــاده )اكتســــاب المعرفـــة، تقاســــم ونقـــل المعرفــــة، اســـتخدام المعرفــــة( فـــي تحقيــــق الميـــزة التنافســــية 

 توقـــد اســـتخدم ،التحميمـــيدمت الدارســـة المـــنيج الوصـــفي واســـتخ ،لشـــركات التصـــالت فـــي األردن
( فــردًا مــن مــوظفي المســتويات 74البيانــات، وبمغــت عينــة الدراســة )الســتبانة كــأداة لجمــع  ةالباحثــ

 العميا والوسطى في الشركة.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:

  ،الرؤيــة، التحفيــز( عمــى تحقيــق يوجــد أثــر ذي دللــة معنويــة لمــذكاء الســتراتيجي )البصــيرة
 الميزة التنافسية )جودة الخدمة( في شركة التصالت في األردن.

  يوجد أثر ذي دللة معنوية إلدارة المعرفة )اكتساب المعرفة، تقاسـم ونقـل المعرفـة، اسـتخدام
 المعرفة( عمى تحقيق الميزة التنافسية )جودة الخدمة( في شركة التصالت في األردن.

 صمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:وتو   
  توجيو اىتمام إدارات الشرك نحو الذكاء الستراتيجي لما لو أثر ايجابي عمى تحقيق ضرورة

 الميزة التنافسية لمشركة.
  كةلمشـر  أداءمـن دور كبيـر فـي تعزيـز  المـا ليـ تبنـي الشـركة لعناصـر إدارة المعرفـة ضرورة 

 تنافسية. ويساىم في تحقيق ميزة المبحوثة
 

الااذكاء االسااتراتيجي ك ليااة لاادعم وتعزيااز القاادرة " ( بعنااوان:6111 ،العيااداني، وضاايوفي)دارسااة  128
 8"التنافسية لمنظمات األعمال المعاصرة

التعــــرف إلــــى الــــذكاء الســــتراتيجي كآليـــة لــــدعم وتعزيــــز القــــدرة التنافســــية لمنظمــــات ىـــدفت الدارســــة 
واعتمــد الباحثــان فــي دراســتيما عمــى األســموب التحميمــي الســتقرائي مــن خــالل األعمــال المعاصــرة، 
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الدراسة المكتبية التي تقوم عمى تجميع البيانات الخاصة بالبحث اعتمادًا عمى مجموعة من المراجع 
 واألجنبية.العربية 

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
 في بيئتيـا وعمـى منافسـييا يجـب عمييـا أن تفيـم  أن المنظمة التي تبحث عن التميز والتفوق

مـــن بيئتيـــا الخارجيـــة كـــل مـــا تحتويـــو مـــن فـــرص وتيديـــدات ومحاولـــة مواجيتيـــا أو التكيـــف 
معيا، وكذلك المعرفة الجيدة لبيئتيا ومحيطيـا الـداخمي بكـل اختالفاتيـا، فـال يمكـن لممنظمـة 

 تيجياتيا وأىدافيا المستقبمية.العمل والتطور دون فيميا لبيئتيا وتحديدىا الدقيق لسترا
  إن ىــدف البقــاء والنمــو والســتمرار يتطمــب مـــن المنظمــة العمــل الجــاد والمســتمر مــن أجـــل

اكتســاب العمــالء وزيــادة حصــتيا الســوقية ومكانتيــا فــي بيئــة المنافســة، األمــر الــذي يفــرض 
وىـو مـا يمثـل  إيجاد آليو تمكنيا من توليد الفرص واكتشاف التيديدات فـي بيئتيـا الخارجيـة،

 نظام الذكاء الستراتيجي.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  

 كميــــزة تنافســــية، أن تركــــز  حثــــة عــــن التميــــز والتفــــوق والمعمومــــةينبغــــي عمــــى المنظمــــة البا
يمثل الجسر الرابط بين كل من المعمومـات الداخميـة  عمى الذكاء الستراتيجي ألنواىتماميا 

ة المنظمـــة ورغبتيـــا فـــي اكتســـاب مكانـــة وزيـــادة حصـــتيا ومكانتيـــا فـــي بيئـــة والخارجيـــة لبيئـــ
 المنافسة.

 
آليااة اليقظااة والااذكاء االسااتراتيجية: أداة لمواجيااة " ( بعنااوان:6111 )بوماادين، ويوسااف،دارسااة  1.8

 8"التحديات المستقبمية وأحد عوامل التنافسية
لمواجيــة التحــديات المســتقبمية وأحــد عوامــل أداة التعــرف إلــى الــذكاء الســتراتيجي كــىــدفت الدارســة 

التنافسية. ويعتمد الباحث في دراستو عمى األسموب التحميمي الستقرائي مـن خـالل الدراسـة المكتبيـة 
 التي تقوم عمى تجميع البيانات الخاصة بالبحث اعتمادًا عمى مجموعة من المراجع واألجنبية.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية:
  إذا لــم يكــن ىنــاك تحميــل  -تنفيــذه فــي المنظمــة–الــذكاء الســتراتيجي ل يمكــن أن نعمــل بــو

بيئــي لمبيئــة الداخميــة والخارجيــة ومعرفــة مــا ىــي جوانــب القــوة والضــعف لممنظمــة فــي البيئــة 
 .SWOTالداخمية. وما ىي الفرص والتيديدات في البيئة الخارجية وىذا ما يعرف بـ 

  ـــم أن القيـــادات فشـــمت فـــي إدارة ـــات، ألنيـــا ل التحـــديات التـــي تواجـــو المنظمـــة وكســـب الرىان
تطبيـق مفيــوم الـذكاء الســتراتيجي ألن الــذكاء السـتراتيجي يعنــي تخطـيط وتحديــد لألىــداف 
وجمــع وتخــزين لممعمومــات ثــم تحميميــا ومعالجتيــا ونشــر نتــائج اليقظــة وتنفيــذ ومتابعــة تغذيــة 
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تغيـرات البيئيـة، كمـا أنـو فـي ظـل اسـتمرار ىـذه التحـديات والرىانـات لـم عكسية فـي ضـوء الم
 تستخدم الطريقة المناسبة في إدارتيا وبالتالي فالتحديات تبقى مستمرة.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  
  لبد من التفكير في طرق وأنمـاط ووسـائل وضـع الخاليـا لميقظـة والـذكاء القتصـاديين، ممـا

عطـي الفرصــة لممتعـاممين القتصــاديين والمســيرين الجزائـريين حتــى يكونــوا عمـى درايــة بكــل ي
 ما ىو ذكاء اقتصادي وتنبؤ استراتيجي عمى مستوى مؤسساتيم.

  ضرورة وضع آليات لميقظة تمكنيا من استباق المؤشرات الخاصة بمحيطيا بيدف اقتنـاص
المناسـب واسـتقطاب الشـركة والمحافظـة عمـييم قبل المنافسين والستثمار في الوقت الفرص 

  من خالل اكتساب تنافسية أكبر.
 

"دور إدارة المعرفااة فااي رفااع كفاااءة أداء المنظمااات: دراسااة  ( بعنااوان:6111 )الفااارس،دارسااة  1.8
 ميدانية عم  شركات الصناعات التحويمية الخاصة بدمشق"8

فــــي شــــركات  مســــتوى األداء وتعزيــــزهالتعــــرف إلــــى دور إدارة المعرفــــة فــــي تحســــين ىــــدفت الدارســــة 
، واســتخدمت الدراســة المــنيج الوصــفي التحميمــي، وقــد طبقــت الصــناعات التحويميــة الخاصــة بدمشــق

( شركات حديثة، واستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات، وبمغت عينـة الدراسـة 10الدراسة عمى )
 فرد من كل شركة(. 18( فردًا )180)

 م النتائج التالية:وتوصمت الدراسة إل  أى
  بنسبة أكبر  -كأحد محاور األداء–تبين وجود تحسين وتطوير في محور العمميات الداخمية

 من محوري التعمم والنمو والزبائن.
  بينــت الدراســة وجــود عالقــة ارتباطيــة قويــة وذات دللــة إحصــائية بــين متغيــري إدارة المعرفــة

ة المعرفـة ومبادئيـا لبـد أن يـنعكس إيجابـًا واألداء، إذ أن أي تحسين في تطبيـق أصـول إدار 
 عمى رفع كفاءة األداء. 

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:  
  إعطــاء أىميــة أكبــر مــن قبــل اإلدارات العميــا فــي منظمــات األعمــال إلدارة المعرفــة لتطــوير

 مستوى إنتاجية الموارد البشرية لدييا ومستوى أدائيا العام.
  وتعيين مديري معرفة مؤىمين وقادرين عمى أداء أدوارىم المعرفية.استقطاب 

 
 
 
 



 
 

 
38  الحكومية بقطاع غزةالذكاء االستراتيجي كمدخل لتطوير المؤسسي دراسة تطبيقية في المنظمات غير 

 االجنبية:  الدراسات-ثالثاً 
 بعنوان: (Esmaeili, 2014)دراسة  18

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

decision making and strategic planning". 

 "8االستراتيجي عم  اتخاذ القرارات االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي دراسة عن تتثير الذكاء"
أثر الذكاء الستراتيجي في صنع القرار الستراتيجي والتخطيط ىدفت الدراسة التعرف إلى 

، واستخدمت الستراتيجي في المنظمات التي تستخدم نظم الذكاء الستراتيجي في مدينة كورم اباد
، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المنظمات التي تستخدم نظم صفي التحميميالدراسة المنيج الو 

 ( منظمة، وُاستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات.150الذكاء الستراتيجي حيث بما عددىا )
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 

  القـــرارات الســـتراتيجية يوجـــد أثـــر ذو دللـــة إحصـــائية لـــنظم الـــذكاء الســـتراتيجي فـــي صـــنع
 والتخطيط الستراتيجي في المنظمات التي تستخدمو.

  ـــة ـــذكاء الســـتراتيجي فـــي المـــوارد البشـــرية، وعمميـــات المنظمـــة والمـــوارد التكنولوجي فعاليـــة ال
 والمالية، والذكاء الزبائني.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
 يخدم صناع القرار الستراتيجيين في المنظمة. الذكاء الستراتيجي بما ضرورة تفعيل 
  في جانب الموارد البشرية، والمالية، وعمميات المنظمةينبغي تفعيل الذكاء الستراتيجي. 

 
 بعنوان: (Mahalli, 2013)دراسة  68

"Applying the EFQM Model in Performance Measuring Of 

Organization". 

 "8في قياس أداء المنظمةز األوروبي تطبيق نموذج التمي"
قياس األداء لمشروع قائم لصناعة الفولذ في إيران بناًء عمى معيار التمكين في ىدفت الدراسة إلى 

 مي، وقد استعمل الباحث، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحمينموذج التميز األوروبي
 لجمع البيانات.  كأداة رئيسية الستبانة

 أىم النتائج التالية:وتوصمت الدراسة إل   
  أن المعــايير المعنيـــة لنطــاق التمكـــين فــي نمـــوذج التميــز األوروبـــي ودرجــة إنجـــاز األىـــداف

تشـــير إلـــى أن كـــل معـــايير نطـــاق التمكـــين تتعمـــق بـــأداء الشـــركة وتـــؤدي نســـبيًا إلـــى تعزيـــز 
ـــــادة ) ـــــث كـــــان معيـــــار القي %(، ومعيـــــار المـــــوارد البشـــــرية 77.7وتحســـــين أداء الشـــــركة حي

(67.4% .) 
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 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:
  العمل عمى تطوير إدارة الموارد البشرية وعممياتيا المختمفة والتـي تعتبـر جوانـب قـوة ضرورة

 بالمشروع. 
 

 بعنوان: (Chibba, 2013)دراسة  58
"Expanding the Perspective on Global Business". 

 العالمية"8 التجارية "توسيع المنظور في األعمال
ىدفت الدراسة إلى توضيح كيفية تحقيق التميز المؤسسي في ظل عالم سريع التغير وممئ بالتحديد 
خاصة عمى مدى العقدين الماضيين، حيث أن طبيعة األعمال التجارية العالمية لم تعد نماذج 

بة التغيرات األعمال القديمة ذات الصمة، حيث توضح الدراسة كيف يمكن لمشركات العالمية مواك
والبقاء في المنافسة من خالل التركيز عمى طريقة عرض جديدة، واستخدمت الدراسة المنيج 
الوصفي التحميمي وذلك من خالل جمع األدبيات التي تتعمق بالدراسة في الوليات المتحدة 

 األمريكية والعمل عمى تحميميا. 
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 

  األداء المؤسسي لدى الشركات المبحوثة في الدراسة كان متوسطًا.أن مستوى 
  توصـــمت إلـــى أنـــو يجـــب الىتمـــام وتوســـيع اســـتراتيجيات المنظمـــة وبيئـــة أعماليـــا ورعايتيـــا

مـع المتغيـرات والتعامـل مـع رأس المـال  وتصويبيا وتعميم دور الثقافة فـي المنظمـة وتأقمميـا
ومراعـاة العــاممين وتنميــة إبــداعاتيم لوصــوليم نحــو  البشـري كمــا أنــو العمــود الفقــري لممنظمــة

   التميز والبتكار وأن يكون قادة المنظمة أصحاب بصيرة وبعد فكري.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 

  تطوير الستراتيجيات التدريبية المتعمقة بتدريب العاممين.ضرورة 
 

 بعنوان: (Sani, 2012)دراسة  48
"SHRM and Organizational Performance in the Nigerian Insurance 

Industry". 

 التتمين في نيجيريا"8 ة الموارد البشرية عم  أداء بيئة"أثر ممارسات استراتيجية إدار 
ىدفت الدراسة التعرف إلى أثر ممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية عمى أداء شركات التأمين 

راسة ما إذا كانت فعالية ممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية عمى أداء في نيجيريا، وكذلك د
، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي مكان عمل المنظمات أم لالمنظمات مشروطة بمناخ 

 ، وقد استعمل الباحث( شركة تأمين عاممة في نيجيريا18، وتكون مجتمع الدراسة من )التحميمي
 ع البيانات. لجم الستبانة كأداة
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 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 
  أن ممارســـــات اســـــتراتيجية إدارة المـــــوارد البشـــــرية المنظمـــــة مـــــع التـــــدريب، ونظـــــام تخطـــــيط

الوظائف، والتعريف الواضح لمعمل ىم المفتـاح الرئيسـي لممارسـات اسـتراتيجية إدارة المـوارد 
ىـذه الممارسـات بمنـاخ مكـان العمـل فقـد وجـد البشرية في شركات التأمين، أما مدى اشـتراط 

 الباحث عالقة متوسطة لذلك.
 .يوجد عالقة ايجابية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء المنظمات 

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  مـن دور كبيـر فـي  المـا ليـ ةات إدارة المـوارد البشـرياسـتراتيجيتبني شركات التـأمين  ضرورة

 .المبحوثة اتلمشرك أداءتعزيز 
 

 بعنوان: (Abdel-Kader & Wadongo, 2011)دراسة  38
"Performance Management in NGOs: Evidence from Kenya". 

 "إدارة األداء في المنظمات غير الحكومية: شواىد من كينيا"8
ىدفت الدراسة إلى استكشاف أداء ممارسات إدارة األداء الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في 

طار التحكم المقدم من قبل )فيريرا واوتمي،  (، 2009كينيا عن طريق استخدام إدارة األداء وا 
ت واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وقد استعمل الباحثان المقابمة ومناقشات المجموعا

 المركزة كأداتين لجمع البيانات. 
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 

  المنظمــات غيــر الحكوميــة لــدييا قــيم جوىريـــة وعوامــل نجــاح أساســية تضــمنتيا فــي عمميـــة
التخطيط الستراتيجي الرسمي، المخرجات تضمنت كل من باحثين إدارة األداء والممارسـين 

 لو.
  ( ىمــا مــن أىــم 2009إدارة األداء واإلطــار الــتحكم )فيريــرا واوتمــي، برىنــت الدراســة عمــى أن

األدوات التي يمكن أن يستخدميا الباحثين لستكشاف ممارسات إدارة األداء بين العديد من 
 المنظمات غير الحكومية.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  ميــة بأنظمــة معمومــات محوســبة  ضــرورة تضــمين أنظمــة العمــل داخــل المنظمــات غيــر الحكو

 بحيث تنعكس ايجابًا عمى كفاءة أداء المنظمات غير الحكومية.
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 بعنوان: (Seitovirta, 2011)دراسة  28
"The Role of Strategic Intelligence Services in Corporate Decision 

Making". 

 "دور الذكاء االستراتيجي في عممية صنع القرار المؤسسي"8
ىدفت الدراسة التعرف إلى دور الذكاء الستراتيجي في عممية صنع القرارات، وذلك من خالل بيان 
كيف أن اإلدارة العميا في الشركات محل الدراسة تتخذ القرارات المتعمقة بعمميا وصوًل لرسم صورة 

المنيج واضحة عن دور نشاطات الذكاء التنافسي في عممية صنع القرارات، واستخدمت الدراسة 
الفنمندية العالمية التي  XYZالوصفي التحميمي من خالل إجراء مقابمة مع عينة من مديري شركة 

 ( مديرًا.14تزود الصناعات الثقيمة بالخدمات والتكنولوجيا حيث بما عددىم )
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 

  حـــول بيئـــة العمـــل ومقارنـــة ىـــذه أن الــذكاء الســـتراتيجي يســـاعد المـــديرين عمـــى رســـم صــورة
 الصورة بعمميات الشركات المنافسة.

  أن الــذكاء الســتراتيجي يعــد مصــدرًا لممعمومــات حــول أنشــطة الشــركات العاممــة فــي القطــاع
 نفسو.

  أن متخــذي القــرارات فــي الشــركات يحتــاجون معمومــات داخميــة وخارجيــة، وىــذه المعمومــات
 لية.تساعدىم في اتخاذ قرارات ذات جودة عا

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  دعم الذكاء الستراتيجي بشكل أكبر في اتخاذ القرات في شركةXYZ. 
 .توعية متخذي القرار حول أىمية الذكاء الستراتيجي ليشمل كافة المستويات في الشركة 

 
 بعنوان: (Pellissier & Kruger, 2011)دراسة  8.

"A study of strategic intelligence as a strategic management tool in the 

long- term insurance industry in South Africa". 

 جنوب في الطويل المدى عم  التتمين صناعة في استراتيجية إدارة كتداة االستراتيجي "الذكاء
 أفريقيا"8

الستراتيجي في شركات التأمين في ىدفت الدراسة إلى توضيح المدى الذي يستخدم فيو الذكاء 
جنوب أفريقيا، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وُاستخدمت الستبانة كأداة لجمع 

( شركة تأمين مسجمة في مجمس الخدمات المالي في 82البيانات. وقد تكونت عينة الدراسة من )
 جنوب أفريقيا.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 
  يوجــد اخــتالف فــي مكونــات الــذكاء الســتراتيجي فــي الشــركات عينــة الدراســة، كمــا أنــو يوجــد

 اختالف في آليات الستخدام بين الشركات الكبيرة والصغيرة.
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 .أن استخدام أنشطة الذكاء الستراتيجي تعزز عممية صنع القرارات في الشركات 
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 

  تحديد أىم المشاكل التي تواجو عممية تنفيذ الذكاء الستراتيجي في صناعة التـأمين ضرورة
 طويمة األجل في جنوب أفريقيا.

  ينبغــي تحديــد أىــم العوامــل فــي الــذكاء الســتراتيجي التــي تعــزز إلــى حــد كبيــر عمميــة صــنع
 القرار، وتساىم في تحقيق ميزة تنافسية لمشركة.

 
 بعنوان: (Abadie, Codagnone, & Lieshout, 2010)دراسة  8.

"Strategic intelligence Monitor on Personal Health system (SIMPHS) 

Market Structure and Innovation Dynamics".  

 

"مراقبة الذكاء االستراتيجي عم  النظم الصحية الشخصية )سمفيس( ىيكل السوق وديناميكيات 
 االبتكار"8

أىمية الذكاء الستراتيجي في تحقيق اإلبداع من خالل تحقيق أعمى نسب ىدفت الدراسة إلى بيان 
مبيعات في األسواق الصحية األوروبية ومنافسة شركات األدوية العمالقة، واستخدمت الدراسة 
المنيج الوصفي التحميمي، وُاستخدمت الستبانة والمقابالت كأداتي لجمع البيانات. وقد تكونت عينة  

دراسة من مجموعات شركات األدوية العالمية والمتخصصة بإنتاج عقارات الحمية وتكونت عينة ال
 ( شركة.50من األمراض وتخفيف الوزن والمقاحات وغيرىا، وعددىا )

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 
 .أن الذكاء الستراتيجي يوفر الرؤية لممديرين في الشركات المبحوثة 
  الســتراتيجي يؤىـل المــديرين فـي الشــركات المبحوثـة ليكونــوا قـادة لمنظمــات ســوق أن الـذكاء

 األدوية واألدوات الصحية العالمية.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 

  ضرورة توفير الـدعم المـالي لمزيـد مـن الدراسـات والبحـوث التـي تيـدف إلـى تعزيـز مزيـد مـن
 قدمًا نحو توحيد منيجيات التقييم عمى نحو متزايد.األدلة عمى النتائج وعمى المضي 

  ،إعادة النظر في سمسمة القيمـة المضـافة فـي التحـاد األوروبـي فـي مجـال البحـث والتطـوير
نشاء مراكز لمتميز في إدارة األمراض المزمنة.  وتصميم آليات مبتكرة لدعم الشبكة، وا 
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 بعنوان: (Katou & Budhwar, 2010)دراسة  98
"Causal relationship between HRM policies and organizational 

performance: Evidence from the Greek manufacturing sector". 

"العالقة السببية بين سياسات إدارة الموارد البشرية واألداء التنظيمي: أدلة من قطاع التصنيع 
 اليوناني"8

إدارة الموارد البشرية واألداء التنظيمي في قطاع ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين سياسات 
التصنيع اليوناني، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وقد استعمل الباحث الستبانة 

 كأداة لجمع البيانات. 
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 

  يب والتوظيــــف والترقيــــة، يوجـــد عالقــــة ايجابيــــة بـــين ممارســــات إدارة المــــوارد البشـــرية والتــــدر
شراك الموظفين، والحوافز  ، والسالمة والصحة من جية وأداء المنظمة من جية أخرى.وا 

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  مـــن دور  المــا ليـــ تبنـــي شــركات التصـــنيع اليونانيـــة سياســات إدارة المـــوارد البشـــرية ضــرورة

 .المبحوثة اتلمشرك أداء التنظيميكبير في تعزيز 
 

 بعنوان: (Yoshizawa, 2008)دراسة  118
"What is the use of policy analysis? Plurality and context in 

perspectives on strategic intelligence in Japan". 

"ما ىو استخدام تحميل السياسات؟ التعددية والسياق في وجيات نظر الذكاء االستراتيجي في 
 اليابان"8
الدراسة إلى فيم الديناميكيات والعالقات التبادلية بين مختمف طرق الذكاء الستراتيجي، ىدفت 

وفحص الستخدام الفعمي لمذكاء الستراتيجي في عمميات السياسة الحكومية. واألسئمة ذات الصمة 
ي بأىداف ىذا البحث ىي ببساطة ما ىو الذكاء الستراتيجي؟ وكيف يستخدم الذكاء الستراتيجي ف

ممارسة صنع السياسة الحكومية واإلدارية؟. وتم تطبيق اإلطار التحميمي عمى دراسات الحالة 
التجريبية لممبادرات الرئيسية لمحكومة اليابانية في استخدام الذكاء الستراتيجي في تطوير التقنيات 

 النووية والكيربائية، وتم استخدام المقابالت كأداة لجمع البيانات.
 راسة إل  أىم النتائج التالية:وتوصمت الد 

  أن إطار العمل المبني عمى الوظيفة لتحميـل الـذكاء السـتراتيجي يمكـن أن يسـاعد فـي شـرح
ووضــــع اإلطــــار لــــدور السياســــة فــــي ىــــذا المجــــال وتســــييل الحصــــول عمــــى تصــــميم كامــــل 

 ومتكامل وحساس من الناحية المؤسساتية لتحميل السياسة.
 توصيات التالية:وتوصمت الدراسة إل  أىم ال 
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  يجــب أن يشــجع صــانعوا السياســة ممارســي الــذكاء الســتراتيجي عمــى العتــراف بمنظــوراتيم
الفرديـــة الســـابقة والمتعمقـــة باألوضـــاع الحاليـــة لمقضـــايا التـــي يـــتم تناوليـــا وبالمســـاعدة عمـــى 

 اكتشاف المشاركين ذوي المنظورات المتناقضة المرتبطة بصانعي السياسة اآلخرين.
 ى المــديرين ممارســة الــذكاء الســتراتيجي، ووضــع أىــداف واضــحة ومحــددة آخــذين يجــب عمــ

 بعين العتبار جوانب الستخدام المختمفة لمذكاء الستراتيجي.
 

 بعنوان: (Chari, et-al, 2008)دراسة  118
"The Impact of Information Technology Investment and 

Diversification Strategies on Firm Performance". 

 "8تيجيات التنويع عم  كفاءة األداء المؤسسي"أثر االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واسترا
توضيح أثر الستثمار في تكنولوجيا المعمومات واستراتيجيات التنويع عمى كفاءة ىدفت الدراسة إلى 

( 117حجم عينة الدراسة )، وبمغت مي، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحمياألداء المؤسسي
 . شركة تم الحصول عمى بياناتيا من التقرير السنوي لالستثمار في تكنولوجيا المعمومات

 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 
  أن زيـــادة الســـتثمار فـــي تكنولوجيـــا المعمومـــات ســـاعد مـــدراء الشـــركات فـــي اتخـــاذ القـــرارات

 والعمل عمى تحقيقيا.
  ـــــي اســـــتر ـــــي تحســـــين األداء أن تبن ـــــا المعمومـــــات يســـــيم ف ـــــي تكنولوجي اتيجيات الســـــتثمار ف

 المؤسسي.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 

 .ضرورة الىتمام بتدريب العاممين عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات 
  ــــع فــــي ــــا المعمومــــات مــــن خــــالل التنوي ــــي تكنولوجي ــــى زيــــادة فــــرص الســــتثمار ف التوجــــو إل

 الستراتيجيات.
 

 بعنوان: (Wong & Liu Chiu, 2008)دراسة  168
"How can supply network management be used to improve the quality 

of corrugated cardboard suppliers in china? A case study of tetrepak in 

china". 

 

؟ دراسة حالة في الكرتونية األلواحنوعية موردي  ستخدام الشبكة اإلدارية في تطويركيفية ا"
 في الصين8 (Tetrapak) تتربك شركة

 (Tetrapak)ىدفت الدراسة إلى فحص قدرة الذكاء الستراتيجي عمى تطوير عالقة قوية لشركة 
مع زبائنيا في األسواق الكبيرة الناشئة مثل السوق الصينية، حيث يوفر اإلطار النظري األساس 
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لكيفية بناء واستخدام الذكاء الستراتيجي بصورة فعالة في عممية اتخاذ القرار في دور شبكة السوق، 
والجانب اآلخر لمدراسة ىو فحص عممية إدارة شبكة الموازم وتطور عالقات الموردين في الصين. 

ردين ومو  (Tetrapak)واعتمدت الدراسة أسموب دراسة الحالة، حيث شممت عينة الدراسة شركة 
آخرين لمورق المقوى كدراسة حالة في مواقع مختمفة، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتم 

 استخدام الستبانة والمقابالت الشخصية في ىذه الدراسة.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 

  أن استخدام الذكاء الستراتيجي في الفيم الكامل لكيفية صناعة الورق المقوى قالكرتونق في
اســــتخدام ىــــذه المعمومــــات  (Tetrapak)الصــــين وتحميــــل المعمومــــات، واســــتطاعت شــــركة 

بفعاليــــة لتنفيــــذ اســـــتراتيجيات أعمــــال ســــاعدت فـــــي تحســــين جــــودة الـــــورق المقــــوى ونوعيـــــة 
 الموردين.

 تيجي دور ميم في تطوير نظام الحوافز لموردي الـورق المقـوى، ودور فـي أن لمذكاء السترا
 تقوية عالقة الشركة بزبائنيا في السوق الصينية.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  ضرورة ايجاد التحالف والندماج مع شركات أخرى لتحسين نوعيـة وجـودة الصـناعة وتقويـة

 المنظمة.
  المنظمـــات الـــذكاء الســـتراتيجي بفعاليـــة لتـــدعم عمميـــة اتخـــاذ القـــرارات مـــن الميـــم أن تطبـــق

 الستراتيجية.
  ضــرورة اســتخدام الــذكاء الســتراتيجي حتــى تبقــى المنظمــات فــي بيئــة المنافســة اليــوم وفــي

 المستقبل.
 

 بعنوان: (Huang, 2007)دراسة  158
"The Effect of Investment in Information Technology on Performance of 

Firms in the Rubber Industry". 

 "أثر االستثمار في تكنولوجيا المعمومات عم  أداء الشركات في صناعة المطاط"8
ىدفت الدراسة التعرف إلى أثر الستثمار في تكنولوجيا المعمومات عمى أداء الشركات العاممة في 

لموصول إلى نتائج  المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت الدراسة في تايون قطاع صناعة المطاط
الدراسة، حيث قام الباحث بجمع وتحميل البيانات من الشركات المعنية ومقارنة مدى الستثمار في 

 . تكنولوجيا المعمومات وتطور المؤسسة
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 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 
  المعمومــــات وزيــــادة اإلنتاجيــــة، وكــــذلك إنجــــاز يوجــــد عالقــــة بــــين الســــتثمار فــــي تكنولوجيــــا

األعمـــال الكترونيـــًا واســـتخدام الحاســـوب فـــي أعمـــال المؤسســـات لـــو بـــالا األثـــر عمـــى األداء 
 المؤسسي.

  أن تدريب العـاممين عمـى اسـتخدام تكنولوجيـا المعمومـات يعمـل عمـى السـتثمار األمثـل ليـذه
 التكنولوجيا وزيادة كفاءة معالجة البيانات.

 مت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية:وتوص 
  القيــام بخطــوات عمميــة لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعمومــات نتيجــة لزيــادة اســتخدام ضــرورة

 الحاسوب في انجاز العمميات.
 .ضرورة القيام بتدريب العاممين عمى استخدام تكنولوجيا ونظم المعمومات 
 في تكنولوجيا المعمومات من جية وزيادة  البحث في كيفية تطوير العالقة ما بين الستثمار

 فاعمية األداء المؤسسي من جية أخرى. 
 

 بعنوان: (Wagner & Belle, 2007)دراسة  148
"Web Mining for Strategic Intelligence in South Africa" 

 "8للذكاء االستزاتيجي في جنىب أفزيقيا Web Mining"استخدام تقنية 
)انزنقيت ػن انمؼهٌمبد ثبسزخذاو  Web Miningىدفت الدراسة إلى توضيح كيفية استخدام تقنية 

شجكخ النززنذ( نهذكبء السززاريجي ًرنميزو في منظمبد جنٌة أفزيقيب، ًخبصخ دًر انذكبء 

الخارجية لممنظمة، حيث يعتبر النترنت مصدر فعال  السززاريجي في جمغ انمؼهٌمبد ػن انجيئخ
لمذكاء الستراتيجي، وتكون مجتمع الدراسة من المنظمات الصغيرة في جنوب أفريقيا، والتي لدييا 

( شخص من خبراء وأعضاء الذكاء 36فرع )دائرة( لمذكاء الستراتيجي، وشممت عينة الدراسة )
أفريقيا، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتم  التنافسي والستراتيجي في منظمات جنوب

 استخدام المقابالت شبو المنظمة لتحقيق أىداف الدراسة. 
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 

  كشــفت الدراســة أنــو يمكــن اســتخدامWeb Mining  التنقيــب عــن المعمومــات باســتخدام(
 ساعدة في اتخاذ القرارات.شبكة النترنت( لمذكاء الستراتيجي لمم

  يمكـــن لمستشـــاري الـــذكاء فـــي الشـــركات اســـتخدام الشـــبكة العنكبوتيـــة لســـترجاع المعمومـــات
 الستراتيجية عن العمالء.

 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 
  ضــــرورة إعطــــاء الفرصــــة لممنظمــــات الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم لمتنقيــــب عــــن المعمومــــات

 نترنت لمحصول عمى ميزة تنافسية.باستخدام شبكة ال
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 بعنوان: (Madrid, 2007)دراسة  138
"Analysis of Factors Affecting Performance of Spanish Firms". 

 "تحميل العوامل المؤثرة عم  أداء الشركات الصناعية اإلسبانية"8
ىدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بين األداء والعوامل المؤثرة في الميزة التنافسية )ابتكار المنتجات، 
التخطيط لمقوى العاممة، جودة المنتجات، التوجو بالعميل، الوضع المالي( وتم قياس األداء من 

في التحميمي، وقد خالل اتجاىات المدراء نحو اإلنتاجية واألداء، واستخدمت الدراسة المنيج الوص
( شركة صناعية 543استعمل الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات، وبمغت حجم عينة الدراسة )

 إسبانية. 
 وتوصمت الدراسة إل  أىم النتائج التالية: 

 .تم قياس األداء من خالل اتجاىات المدراء نحو اإلنتاجية واألداء المالي لمشركات 
 لــو تــأثير كبيــر عمــى إنتاجيتيــا، كمــا أكــدت النتــائج عمــى أن  أن الوضــع التنافســي لمشــركات

 الوضع الجيد لمشركات والتخطيط السميم لمموارد البشرية يؤثر إيجابيُا عمى إنتاجيتيا.
 وتوصمت الدراسة إل  أىم التوصيات التالية: 

  ضـرورة تحميــل العوامـل المــؤثرة عمـى أداء الشــركات الصــناعية لمـا لــو انعكـاس إيجــابي عمــى
 أداء الشركة.

 
 :السابقة التعقيب عم  الدراسات

الذكاء  دورقمة الدراسات السابقة التي درست  السابقة نالحظ الدراسات استعراض خالل من
وعمى الرغم من ذلك  ،الستراتيجي في تطوير األداء المؤسسي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

ية تطوير أىمأكدت عمى  أخرىو  الذكاء الستراتيجيية أىمن معظم الدراسات قد أكدت عمى أ نالحظ
جو التشابو والختالف بين الدراسة الحالية والدراسات أو ، وفيما يمي استعراض وتحسين األداء المؤسسي

 تغطيتيا. إلىالسابقة مدعمًة بالفجوة البحثية التي تسعى 
 :من حيث الموضوع 

الذكاء أن منيا ما تناول موضوع من خالل استعراض الدراسات السابقة وجدت الباحثة 
(، ودراسة )حمودة، 2015(، ودراسة )مسمم، 2015مثل دراسة )أبو الغنم،  االستراتيجي

مثم  األداء الوؤسسي تطىيز، ًمنيب رنبًل مٌضٌع (Esmaeili, 2014)(، ودراسة 2104

ودراسة  ،(Sani, 2012) (، ًدراسخ6102انحسن، (، ًدراسخ )6102دراسخ )انذػجخ، 
(Huang, 2007). 

 :من حيث الزمان 
 م.2016م إلى 2007جميع الدراسات السابقة حديثة نسبيًا، فقد تم إجراؤىا في الفترة ما بين 

 :من حيث المكان 
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دراسة و ،( 2014تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة، فمنيا الفمسطينية كدراسة )المدىون، 
، ومنيا العربية )الجزائر، مصر، السعودية، األردن، العراق، والسودان( كدراسة (2011 ،قاسم)

جنبية ، ومنيا األ(2014 ،حمودةودراسة ) ،(2011أبو محفوظ، )(، ودراسة 2015)عمران، 
  .(Madrid, 2007)ودراسة ، (Seitovirta, 2011) ، ًدراسخ(Mahalli, 2013) كدراسة

 المنيج من حيث: 
، وذلك الحالية مع معظم الدراسات في استخداميا المنيج الوصفي التحميمياتفقت الدراسة 

، (2015، ودراسة )كنوش، (2016 )زايدي، وخذيري،دارسة  لمالءمتيا لموضوع الدراسة، ما عدا
اعتمد عمى األسموب التحميمي الستقرائي من خالل الدراسة المكتبية التي تقوم عمى تجميع 

 اعتمادًا عمى مجموعة من المراجع العربية واألجنبية.البيانات الخاصة بالبحث 
 :من حيث أداة الدراسة 

 اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخداميا الستبانة كأداة لمدراسة.
 :من حيث المجتمع وعينة الدراسة 

الحكومية مثل: تكون مجتمع الدراسات السابقة من العاممين في المؤسسات الحكومية وغير 
(، ولكن تنوعت طبيعة العاممين ، الجامعات، والمدارس)الوزارات الحكومية، الشركات، البنوك

، وأعضاء مجمس إدارة، مدير منظمة، نائب ون، المعممين والمعمماتفمنيم: )المدراء والمسؤول
 مدير، مدير دائرة، ميندس، قائد فريق، مشرف، إداري(.

ومنيا ما استخدم  (،2008كدراسة )دروزة،  سابقة العينة العشوائيةواستخدمت بعض الدراسات ال
(، ومنيم من استخدم أسموب المسح 2011العينة العشوائية الطبقية مثل كدراسة )أبو محفوظ، 

 (.2015الشامل كدراسة )مسمم، 
 النتائج: من حيث 

 اتفقت معظم الدراسات السابقة عمى النتائج التالية:
 اتيجي.أىمية الذكاء الستر  -
 الذكاء الستراتيجي يؤدي إلى تحسين األداء. -
 الذكاء الستراتيجي يؤدي إلى التميز المؤسسي. -
وجود عالقة بين الذكاء الستراتيجي وبعض المتغيرات األخرى مثل )الميزة التنافسية،  -

 .فاعمية صنع القرارات، التميز التنافسي المستديم
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 الدراسات السابقة:أوجو استفادة الدراسة الحالية من 
 التعرف إلى أحدث الدراسات التي تناولت موضوع الذكاء الستراتيجي. .1
 إثراء الدراسة الحالية في الجانب النظري نظرًا لمكم الكبير من المعمومات التي احتوتيا. .2
 .التحميمي الوصفي المنيج وىو الدراسة، منيج اختيار .3
 مع منيا يتناسب ما انتقاء وبالتالي السابقة، الدراسات في المستخدمة األدوات عمى الطالع .4

 .الستبانة في والمتمثمة أدواتيا، لبناء تمييداً  الحالية الدراسة موضوع
 .لمدراسة المناسبة المتغيرات تحديد .5
 .لمدراسة المناسبة اإلحصائية المعالجات نوع إلى التعرف .6
 لمدراسة.في التعرف عمى بناء النتائج والتوصيات الختامية استفادت  .7

 
 أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 يا:السابقة أن ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات
الذكاء  عمى الضوء ألقت التي -الباحثحد عمم  عمى–القالئل  الدراسات من الدراسة ىذه تعد .1

 غزة.المؤسسي في المنظمات غير الحومية بقطاع األداء الستراتيجي كمدخل لتطوير 
 موضوع الدراسة لم يطبق من قبل عمى المستوى المحمي رغم األىمية الكبيرة التي يحمميا. .2
سيتم تطبيق الدراسة عمى المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، وىو قطاع حساس وكبير في  .3

فمسطين لما يقدمو من خدمات لممجتمع المحمي، وبخاصة في قطاع غزة نتيجة الوضع الخاص 
 الشعب الفمسطيني. الذي يعيشو

بالدرجة األولى، في  سات السابقة في أنو مجال خدمي صحيإن مجال الدراسة يختمف عن الدرا .4
ا من تحدث حين أن الدراسات السابقة كانت تتحدث أغمبيا عن منظمات أعمال ربحية، وقميل مني

 . عن المجال الخدمي الصحي
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 يوضح الفجوة البحثية: (3جدول رقم )
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

ور ركزت الدراسات السابقة عمى د
المسؤولية الجتماعية عمى أداء 
المنظمة، وأثر سمسمة التوريد عمى 

دور الذكاء و األداء المؤسسي، 
الستراتيجي في تحقيق الميزة 

 التنافسية.

تختمف الدراسة الحالية عن 
اليدف  الدراسات السابقة من حيث

ومجال التطبيق، حيث ل يوجد 
دراسة ركزت عمى العالقة بين 

ذكاء متغيرات الدراسة )ال
 (.األداء المؤسسيو  ،الستراتيجي

بالتعرف  اىتمت الدراسة الحالية
في  الذكاء الستراتيجي إلى دور

في  تطوير األداء المؤسسي
المنظمات غير الحكومية بقطاع 

 .غزة

ابقة ركزت معظم الدراسات الس
عمى منظمات األعمال 
 والصناعات المختمفة.

قل عدد الدراسات التي ركزت 
ى منظمات غير حكومية ذات عم

 خدمي طابع صحي

حالية عمى ركزت الدراسة ال
 منظمات غير حكومية صحية

 خدمية بالدرجة األولى.
بعض الدراسات السابقة ركزت 
عمى تأثير الذكاء الستراتيجي 

يصعب  عمى متغيرات تابعة قد
قياسيا بدقة مثل الرضا الوظيفي، 

، وضمان وتحقيق الميزة التنافسية
 .السيادة الستراتيجية

ل توجد دراسة محمية وعربية 
واجنبية عمى حد عمم الباحث ومن 
خالل دراسة مواضيع الدراسات 
السابقة ركزت عمى متغيرات 
الدراسة الحالية مجتمعة في 
 .المنظمات غير الحكومية

الدراسة الحالية عمى دور ركزت 
الذكاء الستراتيجي )متغير 

مستقل( عمى متغير تابع يسيل 
 قياسو بدقة وىو )األداء المؤسسي(

 بالعتماد عمى الدراسات السابقة. ةالمصدر: إعداد الباحث
 

 الدراسة: مصطمحات -اً تاسع
 تحقيقًا ألغراض الدراسة، تم تعريف المصطمحات التالية: 

 االستراتيجيذكاء ال: 
أداة ميمـــــة فـــــي تحقيـــــق النجـــــاح وتحقيـــــق الريـــــادة لقـــــادة ىـــــو ق :اصاااااطالحاً  ذكاء االساااااتراتيجيالااااا

ـــــــــادة  ـــــــــى ق ـــــــــوم بصـــــــــقل صـــــــــفات القـــــــــادة وتحـــــــــويميم إل ـــــــــذكاء الســـــــــتراتيجي يق المنظمـــــــــات، وأن ال
 .(Maccoby, et-al, 2013:2)استراتيجيين قادرين عمى تحقيق أىداف منظماتيم 

يبـــــــرز مفيـــــــوم الـــــــذكاء الســـــــتراتيجي بوصـــــــفو صـــــــيغو ق :( بأنـــــــو183: 2015، وعرفـــــــو )الناصـــــــر
ـــــــف  ـــــــي إطـــــــار إيجـــــــاد أفضـــــــل الســـــــبل لموق ـــــــك ف ـــــــذكاءات، وذل ـــــــواع متعـــــــددة مـــــــن ال ـــــــة ألن تجميعي
ــــاءة  ــــدر مــــن الكف ــــق أقصــــى ق المنظمــــة لمتعامــــل مــــع التحــــديات المســــتقبمية والفــــرص المتاحــــة لتحقي

 والفعالية.
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الـــــــذكاء الســـــــتراتيجي ىـــــــو أســـــــاس التفكيـــــــر ي: أماااااااا التعرياااااااف اإلجرائاااااااي لماااااااذكاء االساااااااتراتيج
الســــــــتراتيجي الفعــــــــال والــــــــذي يمكــــــــن قــــــــادة المنظمــــــــات مــــــــن امــــــــتالك المعرفــــــــة لتخــــــــاذ قــــــــرارات 

 . استراتيجية من شأنيا أن تقرر مستقبل المنظمات وتساىم في تحقيق الريادة الستراتيجية
 

 األداء المؤسسي: 
ـــــــــــدوري: اصاااااااااااطالحاً  ألداء المؤسسااااااااااايا بأنـــــــــــو:  األداء المؤسســـــــــــي( 67: 2007، يعـــــــــــرف )ال
ـــــة لنتـــــاج أعمـــــال المنظمـــــة فـــــي ضـــــوء تفاعميـــــا مـــــع عناصـــــر بيئتيـــــا الداخميـــــة ق المنظومـــــة المتكامم

ـــــة ـــــووالخارجي ـــــي ق. كمـــــا عرف ـــــو: ( 327: 2006، ) العم ـــــة باســـــتخدام قبأن انجـــــاز األىـــــداف التنظيمي
العناصـــــــر الفريـــــــدة التـــــــي المـــــــوارد بكفـــــــاءة وفاعميـــــــة، فـــــــاألداء المؤسســـــــي يقتضـــــــي التركيـــــــز عمـــــــى 

تميــــــز المؤسســــــة عــــــن غيرىــــــا مــــــن المؤسســــــات األخــــــرى، والتــــــي تكــــــون محــــــورًا لمتقيــــــيم وبالتــــــالي 
تشـــــمل المؤشـــــرات الماليـــــة وغيـــــر الماليـــــة وقيـــــاس الموجـــــودات الممموســـــة وغيـــــر الممموســـــة، وكمـــــا 

ـــــات والمـــــو  ـــــى الســـــتراتيجيات والعممي ـــــألداء المؤسســـــي المرتكـــــزة عم ـــــب العريضـــــة ل ارد تشـــــمل الجوان
 .قالبشرية والنظم

النتــائج المتحققــة مــن تفاعــل العوامــل الداخميــة والخارجيــة : جرائااي لااألداء المؤسسااياإلتعريااف أمااا ال
 . ثل بقدرة المنظمات عمى تحقيق غاياتيا الستراتيجيةمنظمات غير الحكومية، ويتملم
 

 المنظمات غير الحكومية:  

ا: قمنظمـــــات ليـــــا رؤيـــــة بأنيـــــ )األمـــــم المتحـــــدة(ُتعرفيـــــا  :اصاااااطالحاً  منظماااااات غيااااار الحكومياااااةال
محــــــددة تيــــــتم بتقــــــديم خــــــدماتيا لمجماعــــــات واألفــــــراد، وتحســــــين أوضــــــاع الفئــــــات التــــــي تتجاوزىــــــا 
عــــــادة  التوجيــــــات اإلنمائيــــــة، كمــــــا يتحــــــدد عمميــــــا فــــــي ميــــــادين المشــــــاريع اإلنمائيــــــة والطــــــوارئ وا 

القتصـــــادية والجتماعيـــــة لألفـــــرادق التأىيـــــل، وكـــــذلك تيـــــتم بثقافـــــة المجتمـــــع والـــــدفاع عـــــن الحقـــــوق 
تمـــــــــك الييئـــــــــات التـــــــــي  ( بأنيـــــــــا: قىـــــــــي5: 5000، ويعرفيـــــــــا )ناصـــــــــر، (05: 5001)شـــــــــياب، 

تعمـــــل ضــــــمن مجــــــالت مختمفــــــة عمميــــــة وثقافيـــــة واجتماعيــــــة وصــــــحية وتربويــــــة وقانونيــــــة ودينيــــــة 
  وغيرىا، دون تميز عمى أساس العرق أو الدين أو الجنس وبيدف غير ربحيق.

 مـــــن المنظمـــــات تجمـــــع مــــنظم لمجموعـــــةياااااف اإلجرائاااااي المنظماااااات غيااااار الحكومياااااة: أماااااا التعر 
لتحقيــــــق غايــــــات مشــــــروعة تيــــــم الصــــــالح العــــــام وتمبــــــي أو دوليــــــة  محميــــــة طوعيــــــة غيــــــر ربحيــــــةال

مســـــتقل نســــبيًا عــــن الدولــــة ومكمـــــاًل  ، يعممـــــون عمــــى تحقيقيــــا بشــــكلاحتياجــــات المجتمــــع المحمــــي
 .ؤثرًا في أدائيالدورىا وم
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 :الدراسة ىيكل -عاشراً 
والسياسة  اإلدارةاعتمادًا عمى دليل أكاديمية ستة فصول  إلىسيقوم الباحث بتقسيم الدراسة   

 :م وىي كالتالي2015لمدراسات العميا بغزة لعام 
 .المنيجي اإلطار ل:والفصل األ 

 .النظري اإلطار :الفصل الثاني
 .الدراسات السابقة :الفصل الثالث
 .جراءاتواإلالمنيجية  الفصل الرابع:

 التحميل والنقاش. الفصل الخامس:
 نتائج وتوصيات ومراجع الدراسة. الفصل السادس:
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