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 ملخص 

ت هذه الدراسة إلى التعرف على الذكاء االستراتيجي وأثره على فاعلية اتخاذ القرارات في المستشفيا تهدف

العشوائية العينة وام المنهج الوصفي التحليلي، تم باستخدالخاصة واألهلية ، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة 

يعملون  (105حيث بلغت عينة الدراسة )فلسطين،  -في مدينة الخليل الخاصة واألهلية المستشفياتعلى الطبقية 

 واستخدمت ، مدينة الخليل االشرافية في المستشفيات الخاصة واالهلية في –والوسطى  االدارة العليا في

 مستوى تطبيق الذكاء االستراتيجي جاء مرتفع أن وقد أظهرت نتائج الدراسة .البياناتلجمع كأداة ستبانة اال

%(، ونالحظ من خالل النتائج أن مستوى تطبيق الذكاء 73( ونسبة تطبيق )3.65بمتوسط حسابي )

االستراتيجي على أبعاده الخمسة كل على حدا جاء بمستوى مرتفع، إضافة إلى ذلك نالحظ أن أبرز أبعاد الذكاء 

%(، 74.2يليه التفكير المنظم بنسبة تطبيق )، %(75.2هو االستشراف بنسبة تطبيق بلغت )ستراتيجي تطبيقا اال

%( 72.0%(، الشراكة والدافعية، إذ بلغت نسبة تطبيق لكل منهما )73.2من ثم الرؤية المستقبلية بنسبة )

تشكيل وحدة للذكاء االستراتيجي ة ات التي توصلت إليه هذه الدراسومن أهم التوصي .على التوالي%( 70.8و)

مهمتها تزويد القطاع الصحي بالمعلومات المطلوبة واالسهام في رسم معالم مستقبلها بصدد المستفيدين من 

خدماتها وقنوات التعامل معها، وإجراء تقييمات للمخاطرة المحيطة بها، ومراقبة التغيرات التي توثر في 

 اذ الموقف المناسب. أنشطتها ثم مساعدة مدرائها في اتخ

الذكاء االستراتيجي، االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية، فاعلية اتخاذ  الكلمات المفتاحية :

 ، صياغة القرار وإعالنه ، متابعة تنفيذ القرار.تهيئة اتخاذ القرار، المشاركة في اتخاذ القرار القرارات،
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Abstract 

 

This study aimed to identify strategic intelligence and its impact on the effectiveness 

of decision-making in private and private hospitals, and in order to achieve the goal 

of the study, the descriptive analytical method was used, and the random sample of 

class on private and private hospitals in Hebron- Palestine, where the sample of the 

study (105) working in, and the questionnaire was used as a tool for collecting data. 

The results of the study showed that the level of application of strategic intelligence 

came high with an average calculation (3.65) and an application rate (73%), and we 

note through the results that the level of application of strategic intelligence to its 

five dimensions each came at a high level, in addition to note that the most prominent 

dimensions of intelligence, the strategy is to look forward to an application rate of 

(75.2%), followed by structured thinking with an application rate (74.2%), and then 

a future vision of (73.2%), partnership and motivation, with an application rate of 

each (72.0%) and (70.8%),  respectively. One of the most important 

recommendations of this study is the formation of a strategic intelligence unit with 

the task of providing the health sector with the required information and contributing 

to shaping its future for the beneficiaries of its services and channels of dealing with 

it, conducting risk assessments surrounding it, monitoring changes in its activities 

and then helping its management take the appropriate position. 

 

Keywords: Strategic intelligence, forward-looking, structured thinking, future 

vision, motivation, decision-making effectiveness, decision-making configuration, 

decision-making participation, decision-making and declaration, follow-up decision 

implementation.
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 المقدمة
ي استخدام أساليب إدارية تتصف ف ، األمر الذي يحتم على ادارتها عةراسمتورة كبيمنظمات األعمال اليوم تحديات  تشهد كافة

، ر والمواجهةالمواكبة واالستمراوذلك سعياً لقدرة المنظمة على الحكمة والحيوية والتطور الدائم، ظل هذه التغيرات بالديناميكية و

ن استشراف المستقبل واالستعداد لمواجهة التطورات والتغيرات التي تحول دو جة لعدم التأكد البيئي والتغيرات المتسارعةونتي

ة التغيرات المستقبلية المتسارعة فإن المنظمات تسعى اليوم لتبني استراتيجيات وفلسفات إدارية حديثة تساعدها على مواجه

 .المتسارعة

قادة من ذوي القدرات الفكرية  من خالللفة المخت الكثير من المنظمات حاجتها للتخطيط االستراتيجي إلدارة أنشطتها حيث أدركت

 strategic" الذكاء االستراتيجي"والمهارات غير التقليدية التي تعتمد على تكوين رؤى وتصورات مستقبلية، فظهر 

intelligence "  ات رارفي توسيع دائرة الفهم لدى القادة اللتقاط التطورات والتغيرات في بيئة األعمال التخاذ الق كأداة فاعلة

تمكين القادة من التنبؤ بالفرص المتاحة والتكيف مع المتغيرات المحيطة على المدى لالمبنية على أسس صحيحة، وذلك  الفعالة

  ستدامتها وتحقيق اهدافها على المدى البعيد.الالبعيد، سعياً ل

  مشكلة الدراسة

لمحتملة التي تساهم في دعم قدرة المنظمة على تقديم الخدمات تحديد التدخالت ا فيومساهمته ألهمية الذكاء االستراتيجي  انظر

، ثم التكيف مع اتودوره في االستجابة للتغيرات التي تحدث في بيئة عمل المنظم لالحتياجات الحالية والمحتملة، التي تستجيب

تؤدي إلى استراتيجيات جديدة، خططها بشكل ديناميكي، وتحديد دوافع التغيير، وكشف اإلجراءات اإلدارية التي من شأنها أن 

تتطلب معلومات استراتيجية من أجل دعم اتخاذ القرارات بتلك مهما كانت طبيعة عملها باإلضافة إلى ذلك فإن جميع المنظمات 

خاصة في ظل الظروف الديناميكية المتغيرة بشكل عام وما واجهته العالم من جائحة كورونا  المنظمات في جميع المجاالت

المتغيرة المتسارعة، اضافة لخصوصية البيئة الفلسطينية لما تعانيه من عدم استقرار في االوضاع السياسية  والظروف

 جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: لذاخاصة في ظل الصراع السياسي.  واالقتصادية واالجتماعية والصحية

 "؟قرارات في المستشفيات األهلية والخاصة ما أثر الذكاء االستراتيجي على فاعلية اتخاذ ال"

 وينبثق عن السؤال الرئيسي، األسئلة الفرعية اآلتية:

 زيادة القدرة على استشراف المستقبل على فاعلية اتخاذ القرارات بالمستشفيات الخاصة واألهلية ؟ أثرما  .1

  خاصة واألهلية ؟ما أثر التفكير المنظم المنهجي على فاعلية اتخاذ القرارات بالمستشفيات ال .2

 ؟بالمستشفيات الخاصة واألهلية هل للرؤية االستراتيجية دور على فاعلية اتخاذ القرارات .3

 ما أثر دافعية القدرة على تحفيز العاملين على فاعلية اتخاذ القرارات بالمستشفيات الخاصة واألهلية ؟ .4

 الدراسةأهمية 
 :همية الدراسة بما يأتيأتحديد  يمكن

اهمية المتغيرات المبحوثة في الدراسة الحالية بوصفها مصطلحات ادارية حديثة في الفكر االداري  : تبرز من خاللعلميةهمية الاأل -1

مقدرة جاد اياضافة إلى عبر وضع اطار نظري يربط بين ابعاد الذكاء االستراتيجي واثره على فاعلية اتخاذ القارارت بابعادها،  

 ات الحالية والمستقبلية لضمان رؤيا واسعة ومتكاملة  في المنظمة المبحوثة.اضافية تساعد على مواجهة التحدي

تركيز هذه الدراسة على قطاع المستشفيات الخاصة واألهلية في فلسطين، خاصة ان هذا القطاع يشهد تغيرات وديناميكية  :همية التطبيقيةاأل -2

خطوة مهمة باتجاه ما ان تشخيص المتغيرات المبحوثة ودراسة اثرها تعتبر بيئية متسارعة التقلبات نظراً للظروف السياسية الفلسطينية ، ك

 تطوير ادائها وقدرته على مواجهة التغيرات والتحديات من خالل تقديم الحلول والمقترحات ووضعها موضع التنفيذ.
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 الدراسة هدافأ
 إلى تحقيق ما يلي:  تهدف الدراسة     

  على فاعلية اتخاذ القرارات.  ي وتأثير تلك االبعادابعاد الذكاء االستراتيجالتعرف على 

 .التعرف على دور الذكاء االستراتيجي في فاعلية اتخاذ القرارات في المستشفيات 

 .التعرف على أهمية الذكاء االستراتيجي في فاعلية اتخاذ القرارات 

 فاءة ى اتخاذ القرارات بصورة أكثر كت علالمستشفياالقطاع الصحي وللوصول لنتائج تساعد اإلدارة في  ى الدراسةسعت

 وفعالية.

  تقديم التوصيات التي من شأنها تفعيل  الذكاء االستراتيجي في تعزيز فاعلية اتخاذ القرارات 

 في القطاع الصحي الفلسطيني وخاصة في المستشفيات.    

 الدراسةفرضيات 

للذكاء االستراتيجي )االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية  (a≤   (0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية على مستوى الداللة   

المستقبلية، الدافعية( على فاعلية اتخاذ القرارات ) تهيئة اتخاذ القرار ، المشاركة في اتخاذ القرار ، صياغة القرار وإعالنه ، 

 متابعة تنفيذ القرار( في المستشفيات الخاصة واألهلية في مدينة الخليل .

 تحت هذه الفرضيات الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:ويندرج 

 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية األولى: ال)  ≥a للذكاء االستراتيجي بأبعاده )

ألهلية والخاصة في مدينة )االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية( على تهيئة اتخاذ القرار في المستشفيات ا

 الخليل.

 0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الفرعية الثانية)  ≥a للذكاء االستراتيجي بأبعاده )

 )االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية( على صياغة القرارات في المستشفيات األهلية والخاصة في مدينة

 الخليل.

 0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الفرعية الثالثة)  ≥a للذكاء ) 

)االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية( على المشاركة في اتخاذ القرارات في المستشفيات  االستراتيجي بأبعاده

 األهلية والخاصة في مدينة الخليل.

 0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة لفرضية الفرعية الرابعةا)  ≥aللذكاءاالستراتيجي بأبعاده ) 

)االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية( على متابعة تنفيذ القرار في المستشفيات األهلية والخاصة في 

 مدينة الخليل.

 :ها، وتشملحدود الدراسة ومحددات

 االستشراف، تفكير النظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية  الذكاء االستراتيجيابعاد : اقتصرت الدراسة على الحدود الموضوعية(

والمتمثلة في )تهيئة اتخاذ القرار، المشاركة  فاعلية اتخاذ القراراتابعاد على  موأثره القدرة على تحفيز العاملين، الدافعية(

 لقرار، صياغة القرار وإعالنه، متابعة تنفيذ القرار(.في اتخاذ ا

  اجريت هذه الدراسة على المستشفيات الخاصة واالهلية في مدينة الخليل.الحدود المكانية : 

 االشرافية في المستشفيات الخاصة  –: اجريت هذه الدراسة على عينة من الموظفين في االدارة العليا والوسطى حدود بشرية

 في المستشفيات الخاصة واألهلية في مدينة الخليل. جميع الموظفين االداريين، مدينة الخليل واالهلية في

 2022-2021: اجريت هذه الدراسة الميدانية خالل العام الحدود الزمنية. 
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  مفهوم الذكاء االستراتيجي

تم عرض بعض هذه المفاهيم الخاصة بالذكاء تم االختالف بين الباحثتين في تحديد مفهوم شامل للذكاء، وألهمية هذا الموضوع سي

 االستراتيجي.

فمنهم من يرى أن الذكاء هو القدرات الذهنية التي يمتلكها القائد، وهو مجموعة األنظمة واالجراءات التي تتخذها المنظمات  

نه ذكاء يتميز به القادة ممن لضمان تميزها وفي ضوء ذلك يُمكن تناول الذكاء االستراتيجي وفق عدد من الُكتاب والباحثين عن أ

يتمتعون بالرؤية والشراكة واإلبداع والقدرة على التحفيز، ولديهم القدرة على استقصاء البيانات والمعلومات وتوظيف األفكار 

 (.2018وصياغة االستراتيجيات الذكية عبر االعتماد على نظام معلوماتي فعال )مطر، 

بأنه تحديد وتقييم القدرات واألنشطة واألهداف داخل المنظمات، بهدف تطوير وفهم  (2019) وكالة المخابرات األمريكية وتعرفه 

 البيئة االستراتيجية بشكل عميق، والدفع باتجاه تطوير قضايا مستقبلية، ودعم القرارات االستراتيجية.

ورات وتصميم االستراتيجيات بطرق الذكاء االستراتيجي على أنه "القدرة على وضع التص( 2015) عطاويتفق مع هذا التعريف 

 ُمبتكرة وذلك بهدف فهم وإدراك جميع العوامل المؤثرة في المنظمة في سبيل مواجهة التغيرات المحيطة في الحاضر والمستقبل".

وذلك وبناء على ما تم ذكره يمكن للباحثتين تعريف الذكاء االستراتيجي على أنه: قدرات خاصة تتسم بها القيادات والمنظومات 

بهدف إنتاج معلومات صحيحة ودقيقة جدا يتم تجهيزها وإعطائها في الوقت المناسب لألشخاص المناسبين القياديين داخل 

المنظومات وذلك بما يضمن لهم اتخاذ القرارات األكثر صواباً ، وذلك بما يُتاح لهم عبر استخدام مجموعة من األدوات والوسائل 

دات في ُمواجهة المشكالت وتجاوز كل العقبات وذلك من خالل التصرف الحسن والذي يستخدم التي تهدف إلى مساعدات القيا

فيه الحيلة لبلوغ أهدافه، ولديه قدرة على االستبصار في عواقب أعماله ولديه قدرة على التكيف مع كل والمشاكل والمواقف 

 .ضرورة الخارجيةالجديدة التي تواجه، بمعنى القدرة على تغيير السلوك حين تستدعي ال

 أهمية الذكاء االستراتيجي

إن الذكاء االستراتيجي يُمثل الدور المهم في صياغة كل االستراتيجيات الخاصة بالمنظمة ألنه يعتبر حجر األساس الذي يتم  

ة كل المخاطر التي االرتكاز عليه في كل عمليات التي تخطط لها المنظمة في المستقبل، وهذا النوع من الذكاء له القدرة على إدار

تتعرض لها المنظمة وذلك من خالل مواجهة كل التهديدات الُمحتملة من الجهات الخارجية ويتم ذلك من خالل طرق فعالة 

يستخدمها المدراء تساعدهم على بناء البرامج من أجل مواجهة هذه التهديدات والحد منها أو يتم التكيف معها مع تقليل الخسائر 

 .للحد األدنى

( إن الذكاء االستراتيجي يتركز أهميته على الدور الكبير الذي يحظى به هذا المفهوم عبر االرتقاء 2017يث أشار )الطعاني، ح

بمستوى التخطيط لكل المنظمات، وذلك بناء على عملية ُمحكمة مخطط لها، ويتم تعزيز الصفات القيادية للمدراء من خالل 

 .المساهمة ُفي التغيير نحو األفضل

و تتجسد أهمية الذكاء االستراتيجي بكونه أداة هامة يستخدمها المدراء بهدف القيام بمجموعة من الخطوات االستباقية للوصول 

الى المراكز التنافسية المتقدمة في البيئة العالمية التي تزداد فيها حدة المنافسة يوما بعد يوم، ويمكن ان تلخص اهمية الذكاء 

تدعيم قدرة اإلدارة العليا في صياغة االستراتيجيات الطارئة، وتحقيق التميز بتوفير  (, 2017Hawks)االستراتيجي بما يأتي 

المقدرة على وضع الحلول االستراتيجية لمشكالت العمل، وأن الذكاء االستراتيجي يعد من مكونات صناعة، ويلعب دوار رئيسا 

وتحليل االهداف المستقبلية للمنافسين، وربط المقدرات  تراتيجي،، والتمكين لضمان النجاح االس بخصوص الخطط المستقبلية

للمنظومات الذكية بالمقدرات الجوهرية التي يتمتع بها االنسان، ودعم القدرات التفاوضية واإلبداعية لمنظمات العمال العالمية 

في المعلومات، وحاجة المديرين للمعلومات والدولية والمحلية ،وجزءا من ثقافة المنظمة ويعزز ثقافة العمل الجماعي والمشاركة 

في إطار عملهم في بيئة يسودها عدم التأكد، واعتماد المنظمات على جهود الذكاء ذات التوجه االستراتيجي في دعم عملية 
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القتناص صناعتها للقرارات االستراتيجية ، وتركيز صناع القرار على التحليل بدال من البحث عن المعلومات، وتسارع المنظمات 

 .الفرص الجديدة، وتجنب التهديدات

 الذكاء االستراتيجيدور 

للذكاء االستراتيجي دوراً هاماً حيث يلعب أدواراً متعددة في تطوير المنظمات والمساعدة على ُرقيها وتطورها وسعيها نحو  

  .تحقيق النجاح والتفوق

تنافسية التي تميز المنظمة عن غيرها من المنظمات ألنه يركز على يمثل الميزة ال حيث إن دور الذكاء االستراتيجي يتبلور كونه

تحليل طبيعة المنافسين في أسواق العمل مما يمكن قادة المنظمات من اتخاذ اإلجراءات االستباقية في صنع القرار وصياغة 

ً في  تقوية وتعزيز الدورة التنافسي في السياسات وذلك من خالل قدرتهم على التنبؤ بالتطور العلمي مستقبالً، وله أهمية أيضا

 (. 2016المنظمة لتصل بها إلى قمة الصدارة )أبو عيادة، 

( أن دور الذكاء االستراتيجي يتبلور كونه يمثل ميزة تنافسية 2016دور الذكاء االستراتيجي كسالح تنافسي: ترى )أبو عيادة ،

منافسين في سوق العمل وفهم أهدافهم واستراتيجياتهم الحالية تميز المنظمة عن غيرها نظراً ألنه يركز على تحليل طبيعة ال

 والمستقبلية مما يمكن قادة المنظمات من اتخاذ اإلجراءات االستباقية.

ويمكننا القول إن الذكاء االستراتيجي يلعب دوراً مهماً في تشكيل عملية صنع القرار في المنظمة المتعلقة بجميع الخطط المستقبلية 

 .ير قادة المنظمة بالمخاطر المستقبلية للمنظمة والعمل الجاد الكتشاف الفرص واغتنامهامن خالل تذك

 أهداف الذكاء االستراتيجي 

 تُعتبر أهداف الذكاء االستراتيجي عنصراً هاماً لنشاط المنظمة على كل المستويات واالستراتيجيات والعمليات. 

واجه المنظمات، مواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تيجي تتمثل في ( أن اهداف الذكاء االسترات2015،ويرى )لعاليمة 

عم القرارات بكفاءة وفاعلية، ود لكي يتم تمكينهم من قيادة المنظمات عداد القادة بشكل فعال، اضافة إلالتفكير بشكل استراتيجي و

  التفوق النوعي والجودة العالية. داخل المنظمات بما ينعكس ذلك على اإلبداعية

 مراحل عملية الذكاء االستراتيجي 

الباحثون في تحديد بعد االطالع على الدراسات التي تتعلق بالذكاء االستراتيجي تمت مالحظة وجود اختالف في وجهات نظر 

 : (Baei,2020)و (2015( و )علي، 2016)داود،  مراحل عملية الذكاء االستراتيجي، إال أنهم اتفقوا على مراحل متعددة

  بناء الوعي والقدرة لدى القادة على تشخيص مؤشرات التغيير الداخلية والخارجية للمنظمة. (Sensing) :االستشعار مرحلة

 وتركز على طرائق جمع البيانات ذات الصلة والمغزى. (Collection) :مرحلة الجمع

وتنسيقها وهيكلتها ووضعها في شكل  تشمل هذه المرحلة تنظيم البيانات التي جرى جمعها (Organization) :مرحلة التنظيم

 مصادر للمعلومات.

  .تحليل البيانات وتنظيمها وتحويلها إلى معلومات بالطرق واألدوات المناسبة(Processing) :مرحلة المعالجة

 تتضمن تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات للمستخدمين. (Communicating) :مرحلة االتصال

 .اعتماد المعلومات في صناعة القرارات ووضع الخطط، وتحديد إجراءات تنفيذها (Using) :مرحلة االستخدام
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 عناصر وأبعاد الذكاء االستراتيجي

يعتبر الذكاء االستراتيجي نظام إدارة ذكي يتكون من مجموعة من األبعاد أو العناصر التي تساعد على إدراك وفهم وتحليل 

ن عناصر الذكاء االستراتيجي تمكن المنظمات أ( 2017رجوة. ويشير )االبراهيمي ،الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق النتائج الم

 ، والتي تتمثل : من اكتساب ميزة التنافس فيما بينها

  االستشراف 

قدم كال من المولي وحربي تعريف االستشراف بأنه علم شامل ومناهجه متعددة التخصصات ويسلك الكثير من المسارات المفتوحة 

ً )المولي لدارسة الم ستقبل والنظر في أحداثه وذلك لغرض التحديد الصحيح الواضح المبني على الخطط المعدة مسبقا

 (.2019وحربي،

كما ويشير االستشراف الى القدرة على فهم القوى التي تشكل المستقبل واالستشعار به؛ بل هو النهج الذي يقيم الماضي والحاضر 

 ،2017ينبغي أن يعتمد على استمرار ديناميكية التطورات من الماضي الى المستقبل ) للتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل او

Abuzaid ) 

عدة مجاالت، أهمها: اعتماد التوقع في إدارة التغييرات البيئية بأسلوب هادئ  وتتمثل أهمية هذا العنصر في المنظمات من خالل

فاً ألحداث مستقبلية بديلة واستشعار التغيرات البيئية في صورة قوية ومنتظم، جاح القادة في اعتماد السيناريوهات بتقديمها وص

ً وتبصراً بقضايا السوق  غير مرئية، تنسيق القدرات العقلية للقادة واالرتقاء بمعرفتهم وخبراتهم العملية، ومنحهم رؤية وابداعا

ثر من كونهم قادة لصناعة قرارات استراتيجية والمنافسين، وتوسيع آفاق تحليلهم وتبادلهم اآلراء مع بعضهم البعض كخبراء أك

فعالة، توفير معلومات استراتيجية يصعب الحصول عليها التخاذ القرارات المناسبة ويزيد هذا العنصر من الوعي القتناص 

 .(2016)زايدي وخذيري، الفرص والتقليل من المخاطر ومعرفة التحديات التي تواجهها المنظمة 

  تفكير النظم 

( أن التفكير بشكل نظامي هي القدرة على جمع المتغيرات ذات التشابه مع بعضها البعض ومن ثم دمج 2016داود، عرفها )

المتغيرات معا وتوضيح تفاعل المتغيرات مع بعضها البعض ومن ثم تكوين ومن ثم العمل على تحليل تلك المتغيرات بشكل دقيق 

 .ل معهاصورة محددة واضحة بشأن األمور التي يتم التعام

ً هو نشاط إبداعي ومسار فكري تخطيطي شمولي متعدد الرؤى واألبعاد ينطلق من دراسة الواقع بكل أبعاده ومظاهره  وأيضا

ويرسم رؤى وأهداف مستقبلية ويضع برامج وخطط عملية تساعد على االنتقال إلى المستقبل المنشود، وينطلق من استقراء 

 (.2015الم المستقبل )عبد المتعال والطحان، الماضي وتحليل الحاضر، واستشراف مع

ويعبر هذا المبدأ على القدرة على الدمج بين العناصر كافة، وذلك بدالً من تقسيم العناصر وفصلها إلى أجزاء متعددة ومن ثم 

العناصر والتركيز العمل على تحليلها ومن ثم العمل على تحليل تلك العناصر معاً، حيث يجب التركيز على بناء عالقة قوية بين 

 (.2015على الطريقة التي يتفاعلون بها مع بعضهم البعض وذلك سعيا تحقيق أهداف النظام )عطا، 

  الرؤية المستقبلية 

إن الرؤية االستراتيجية وصياغتها ال يعتمد فقط على وجود تدريب ذهني يهدف لصياغة شعار جذاب للمنظمة، بل إنه يعد تدريباً 

في االتجاه الذي يجب على المنظمة أن تتجه إليك لكي تحقق النجاح، ويتضمن هذا األمر تحديد مجاالت السوق على التفكير الحذر 

التي يشارك فيها، ووضع المنظمة على المسار االستراتيجي السليم، وااللتزام باتباع هذا المسار المؤدي لتحقيق األهداف )عمران، 

2015.) 
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 لين(  الدافعية )القدرة على تحفيز العام 

( بأن الدافعية تعكس قدرة القائد الذكي على إلهام العاملين بالرؤى التي يضعها وتحفيزهم على 2015أشار )الشيخلي وعبيد ،

 االنسجام معها وتنفيذها.

 فاعلية اتخاذ القرارات
دات التنظيمية، ونقطة االنطالق تتصدر فاعلية اتخاذ القرارات أهم الوظائف اإلدارية وهي محور العملية اإلدارية وأساس عمل القيا

التي ترتكز عليها المنظمات في عملها المستقبلي، وهي التي تحدد مسارات عمل ومستقبل المنظمات عبر توقع نتائجها وقياس 

ويمثل القرار محورا هاما في نشاط المنظمة نظراً لما  .جودتها أو سلبياتها وهو ما ينعكس انعكاسا مصيريا على عمل المنظمات

 (.2015يوفره من ضمان تسيير جيد لألعمال )عاليمة، 

اختيار بديل من بين بديلين محتملين أو أكثر لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف خالل فترة زمنية ويعرف اتخاذ القرار بأنه 

 .(2016العامري والغالبي، )معينة في ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة

 لية اتخاذ القراراتمفهوم فاع

تعتبر عملية اتخاذ القرار عملية جوهرية فهي المحرك لمجهود الموارد البشرية ويتخللها كل وظائف اإلدارة وعناصرها، سواء  

( ويرى )أبو نجيلة 2019ما يتعلق بأهداف العمل الموضوعية ورسم السياسات وتحديد نظم العمل وقواعده واجراءاته )محسن، 

  .ملية عقالنية وجدانية يتم بموجبها اختيار البديل األفضل بين عدة بدائل متاحة في ظرف معين( أنها ع2018،

وهي مجموعة الخطوات السليمة والمناسبة لتحديد واختيار الخيار األكثر صوابا ألجل الوصول إلى النتائج المرجوة وحل مشكلة 

أن فاعلية اتخاذ القرار تمثل قلب اإلدارة ومحورها،  (2015، مةلعالي)ا وفي نفس اإلطار أكد ).2018معينة بنجاح )الحايك، 

 .ويتوقف عليها نجاح المنظمات باالعتماد على قدرة وكفاءة القيادات على اتخاذ قرارات مناسبة 

 أهمية اتخاذ القرارات

تجاهاتها ومكانتها المستقبلية وهذا ما تنبع أهمية اتخاذ القرار من النتيجة التي المتوقعة للقرار على مستقبل المنظمة والتي تحدد ا 

( بأن أهمية القرارات تنبع من نتائجها المتوقعة فالخطأ في اتخاذ القرار قد يؤدي إلى خسارة كبيرة، كما 2015أشار إليه )شبير ،

ن االستمرار ( أن أهميتها تكمن في تمكين المنظمة م2017يؤدي القرار السليم لتحقيق منفعة عامة. ويضيف )سويدات والشيخ ،

 .بجميع أنشطتها بكفاءة عالية وفاعلية

 عناصر وأبعاد اتخاذ القرارات 

 :( مجموعة من أبعاد اتخاذ القرار والتي تتمثل في النقاط التالية2018حدد كال من )االبرو وكاظم ،

 : يتم فيه تقسيم المهام إلى وظائف مختلفة.المهام والمسئوليات والصالحيات

  يقصد بها وضوح الهدف وتراكم المعرفة والتسلسل المنطقي.و العامل المنطقي:

 ويقصد بها شبكة العالقات االجتماعية بين االفراد.  العامل االجتماعي:

 .وهو عملية مساومة شخصية الختالف األفراد حول أهداف المنظمة وقيمها وأهمية المعلومات العامل السياسي:

 ذ القرار هي:( إلى أن عناصر اتخا2015ويُشير )شاهين،

 وتُشير إلى العوامل التي تؤثر على متخذ القرار. بيئة القرار: .1

 القائد الذي يقوم بالفعل باالختيار من بين البدائل المطروحة لحل المشكلة. متخذ القرار: .2

 وتمثل األهداف التي يسعى القرار إلى تحقيقها. أهداف القرار: .3
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 التنفيذ والمساهم في حل مشكلة قائمة.البديل المالئم من ناحية  البدائل المالئمة: .4

 ويتم ترتيبها تنازليا من البدائل األكثر أهمية فاألقل. ترتيب البدائل: .5

 ويمثل أهم عناصر اتخاذ القرار، حيث يؤكد حقيقة أن القرار قد اتخذ. اختيار البدائل: .6

 

 العوامل المؤثرة في فاعلية اتخاذ القرارات 

 ؤثر في عملية اتخاذ القرارات المناسبة ويمكن تصنيف هذه العوامل كاآلتي:هناك العديد من العوامل التي ت

مدى ثقة المدير في ، وثقافة المدير والفلسفة التي يؤمن بها( عدة عوامل وهي: 2016وذكر منها )المغربي، : عوامل ذاتية

مؤهل ، وقدرة المدير على التوقع،و ل لألمورفهم المدير العميق والتأم، ومدى إدراك المدير لمعنى القيادة واإلدارة، ومرؤوسيه

  .قدرة المدير على تحمل المسؤولية، اضافة لقدرة المدير على المبادأة واالبتكار، والمدير وتخصصه في مجال اإلدارة

مل المنظمة خلية من خاليا المجتمع فهي تتأثر به بشكل مباشر أو غير مباشر، من خالل عدة عواحيث تعتبر : عوامل خارجية

منها: البيئة االقتصادية، السياسية، االجتماعية والتقنية، ويضاف إليها جميع القرارات التي تتخذها المنظمات األخرى في المجتمع 

 (.2016)بلحاج ، سواء كانت منافسة أو حليفة

 الدراسات السابقة

 أوالً: الدراسات العربية

ى دور الذكاء االستراتيجي في تطوير األداء المؤسسي في المنظمات علهدفت الدراسة إلى التعرف (: 2018دراسة )البوجي، 

وتكونت عينة الدراسة ( ، 936( منظمة بعدد موظفين )52)الصحية غير الحكومية بقطاع غزة ، وتكونت مجتمع الدراسة من 

ويوجد أنه نتائج الدراسة إلى وتوصلت  .موظفا ، واستخدمت الدراسة منهج الوصف التحليلي   (246عينة عشوائية طبقية قوامها )

عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر الذكاء االستراتيجي )االستشراف، تفكير النظم، الرؤية المستقبلية، الشراكة، الدافعية( 

مؤسسي، تفكير النظم، الشراكة، الدافعية( وتطوير األداء ال(وتطوير األداء المؤسسي،  ويوجد أثر بين عناصر الذكاء االستراتيجي 

وتبين أن باقي المتغيرات تأثيرها ضعيف ،  وأن أهم التوصيات التي تبنتها هذه الدراسة  ضرورة اهتمام اإلدارة العليا في 

 .المنظمات الصحية غير الحكومية بجميع عناصر الذكاء االستراتيجي

تراتيجي في تعزيز سمعة المنظمة من الكشف عن دور الذكاء االس الدراسة إلى التعرف على سعت هذه: ( 2018دراسة )مطر، 

( من مدراء المدارس بالوزارة وتكونت عينة 397وجهة نظر مدراء المدراس في قطاع  غزة ،  وتكونت مجتمع الدراسة من )

 أنه يوجد وتوصلت نتائج الدراسة إلى .( مدير ، واستخدمت الدراسة منهج الوصف التحليلي 230الدراسة عينة عشوائية بسيطة  )

أنه يوجد أثر معنوي للذكاء االستراتيجي  %(، وتبين76.4قة إحصائية طردية بين الذكاء االستراتيجي وسمعة المنظمة بنسبة )عال

  .%( يعود إلى متغيري الرؤية المستقبلية وتفكير النظام والنسبة الباقية يعود لعوامل أخرى 74.6على سمعة المنظمة بنسبة ) 

اعتماد الوزارة أبعاد الذكاء و ضرورة اهتمام الوزارة بمفهوم الذكاء االستراتيجي  ها هذه الدراسةوأن أهم التوصيات التي تبنت

 .االستراتيجي للعمل على تعزيز سمعة المنظمة

هدفت دراسة التعرف إلى فاعلية اتخاذ القرار لدى مديرية المدارس الثانوية في محافظات غزة والتي ( 2017دراسة )الخضري، 

إدارة االزمات،  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،  وتم بناء استبانتين كأداة للدراسة وعالقتها ب

( فقرة 21كانت االستبانة األولى لقياس فاعلية اتخاذ القرار لدى مديري المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين وتحتوي على )

انية لقياس مستوى إدارة االزمات لدى مديري المدارس الثانوية من وجهة نظر معلميهم وتم توزيعهما موزعة على مجالين، بينما الث

 .غزة وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائيةمعلمي المرحلة الثانوية بمحافظات معلما ومعلمة من  250على عينة الدراسة التي شملت 

 .ردية موجبة بين فاعلية اتخاذ القرار ومستوى إدارة االزماتوكانت أهم نتائج الدراسة أنه وتوجد عالقة ارتباطية ط
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نظمي في كلية العلوم اإلدارية تأثر الذكاء االستراتيجي على االبداع اللمعرفة هذه الدراسة  سعت( 2017دراسة )الشيخ والتاج، 

  .من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ( فرداً 91تكونت عينة الدراسة من )و ،بجامعة نجران، اعتمد البحث المنهج الوصف التحليلي

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن الذكاء االستراتيجي بكل أبعاده له أهمية وأثر إيجابي على االبداع المنظمي بكلية 

لمحلية واستخدام وأن أهم التوصيات التي تبنتها هذه الدراسة ضرورة ادراك التغيرات البيئية االعلوم اإلدارية جامعة نجران ،  

االستشراف لزيادة الفعل اإليجابي وتنمية اإلبداع المنظمي،  وتعزيز وتفعيل دور أعضاء الهيئة التدريسية ومشاركتهم في كافة 

 فعاليات الجامعة واستغالل قدراتهم العلمية بما يخدم مصلحة الجامعة .

قة الذكاء االستراتيجي لإلدارة العليا وأثرها في تعزيز تماسك تحديد طبيعة عالالى  هدفت الدراسة  والتي (2017دراسة )حافظ، 

 وكانت الجماعة للموارد البشرية في منظمات األعمال في العراق، وتكونت مجتمع الدراسة من الشركة العامة للسكك الحديدية

يوجد عالقة ارتباط بين إجمالي أهمها أنه   توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج .( فرداً 59عينة عشوائية بسيطة مكونة من )

أهم التوصيات التي تبنتها هذه الدراسة ضرورة زيادة اهتمام المنظمة المبحوثة  . ومنمتغير الذكاء االستراتيجي وتماسك الجماعة 

ى المنظمة ويتوجب عل ، بدراسة كيفية االستفادة من الذكاء االستراتيجي وتوظيفها في تعزيز تماسك الجماعة بين مواردها البشرية

  .متابعة كل ما هو جديد في مجال الذكاء االستراتيجي ومحاولة االستفادة منه

 ثانياً: الدراسات األجنبية
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الكلية كليات ( Zo'bi & Baraineh, 2018دراسة )

صنع القرار وعالقته مع الرضا الوظيفي،  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي أسلوبه العلوم التربوية في الجامعات األردنية في 

وأظهرت النتائج أن  ، ( عضو هيئة تدريس للتربية كليات العلوم في الكليات األردنية601التحليلي،  وتكونت عينة الدراسة من )

لجامعات األردنية عالية،  وأظهرت النتائج كذلك فروق درجة مشاركة أعضاء الهيئة التدريس كانت كليات العلوم التربوية في ا

 .في تقديرات أعضاء هيئة التدريس حول درجة المشاركة في صنع القرار

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة الذكاء االستراتيجي للمدير بتطوير المؤسسة، وعلى  (Baei & Others, 2017)دراسة 

 493. ولقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من 2017جي والشركات الحكومية في إيران سنة العالقة بين ابعاد الذكاء االستراتي

موظف، واتبع الباحثون المنهج الوصفي واالرتباطي، وتوصلت نتائج  920مؤسسة اختيرت بطريقة العينة العشوائية من بين 

ستراتيجي للمدير وتطوير المؤسسة وال توجد عالقة الدراسة إلى أن هناك توجد عالقة ذات داللة معنوية موجبة بين الذكاء اال

، االبداع والتجديد مع تطوير المؤسسة،  وأن أهم التوصيات التي تبنتها هذه الدراسة لة معنوية بين الذكاء االنفعاليارتباط ذات دال

الت،  وادارة المواقف، واالستخدام ضرورة قيام المدراء على تطوير قدراتهم العملية في مفاهيم الذكاء االستراتيجي مثل حل المشك

 .األمثل  للخبرات

حيث بينت نتائج الدراسة أن المؤسسات يمكن فهمها وتحليلها باالعتماد على عمليات القرارات  :( Awowale, 2017دراسة )

دفت الدراسة إلى هسواء كانت الكامنة أو الضمنية،  وبينت الدراسة عدم وجود اطار شامل لعملية صنع القرار في المؤسسات. و

توضيح األدوار والمسؤوليات لمتخذي القرار،  وتكوين اطار شامل لصنع القرار في أنظمة الرعاية الصحية في جامعة ميريالند 

مستشفيات عن طريق المقابالت وتحليل  7مدير في  27،  ولقد أجريت الدراسة على عينة مكونه من 2017في أمريكا سنة 

  . المحتوى

هدفت الدراسة الكشف عن اتخاذ القرار واإلدارة االستراتيجية كمصدر للميزة التنافسية المستدامة (    Enriquez,  2016دراسة)

 ( 12في الجامعات الخاصة عالية التكاليف في المكسيك،  واستخدمت الدراسة المنهج النوعي،  وتكونت عينة الدراسة من )

أهم التوصيات التي تبنتها هذه الدراسة ضرورة السعي إلي وت المقابلة أداة لها،    اإلدارات الوسطى والعليا بالجامعات، واستخدم

زيادة القدرة التنافسية للجامعة من خالل االستخدام الكفء والفعال للطاقات والقدرات المتاحة بالجامعات وانتهاجاً ألبعاد الذكاء 

 .كافة أرجاء الجامعات ضرورة تعزيز سلوكيات الذكاء االستراتيجي بين واالستراتيجي،

، واتبع الباحثون المنهج كة في ايران الدراسة على مدراء الشر هذه أجريت( (Omidifar & Radmehr , 2016دراسة 

الوصفي التحليلي ومن اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية قوية بين قرارات اإلدارة العليا وسياستها 

،   وأن أهم التوصيات التي تبنتها هذه الدراسة ضرورة توضيح مفهوم الذكاء 0.757الذكاء االستراتيجي وبنسبة  وبين استخدام

  االستراتيجي للعاملين وجدوى استخدمه.
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 تعقيب على الدراسات السابقةال

راسات السابقة المنهج الوصفي اتفقت معظم الدراسات السابقة على استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي حيث استخدمت جميع الد

(، ) 2018(، )حافظ، 2017(، )الخضري، 2017(، )الشيخ والتاج ،2018(، )مطر، 2018التحليلي مثل دراسة )البوجي ،

Zo'bi a, Baraineh, 2018، ، )(Baei & Others, 2017)   ،Omidifar & Radmehr , 2016) بينما اختلفت  ،)

( باستخدام المنهج  Enriquez, 2016باستخدام منهج تحليل المحتوى ،  ودارسة ) ( Awowale, 2017وانفردت دراسة )

 النوعي . 

(، ) 2018(،    )حافظ، 2018(، )مطر، 2018واستخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع البيانات )البوجي ،

Zo'bi a, Baraineh, 2018 ، )(Baei & Others, 2017)  ،( ، أما 2017، )الشيخ والتاج ،(2017،)الخضري

( فقد استخدمت االستبانة ومجموعة من األدبيات ومؤشرات (Omidifar & Radmehr , 2016( و Awowale, 2017دراسة)

 األداء 

)البوجي  "اتفقت هذه الدراسة مع مجموعة من الدراسات السابقة من حيث موضوعها في المتغير المستقل "الذكاء االستراتيجي 

 & Omidifar،   (Baei & Others, 2017)(، 2017(، )الشيخ والتاج ،2018(، )حافظ، 2018، )مطر، (2018،

Radmehr , 2016) اتفقت هذه الدراسة مع مجموعة من الدراسات السابقة من حيث موضوعها في المتغير التابع "فاعلية )

  ,Zo'bi a, Baraineh, 2018( ،)Awowale, 2017 ( ،)Enriquez، )  (2017)الخضري،  اتخاذ القرارات" مثل دراسة 

2016   .) 

بالنظر إلى متغيرات الدراسة فقد تناول موضوع هذه الدراسة " الذكاء االستراتيجي وأثره على فاعلية اتخاذ القرارات في 

داً في أبعادها ومحاورها، المستشفيات الخاصة واألهلية في مدينة الخليل"، وتوافقت هذه الدراسة مع دراسة )اللحام( بنسبة كبيرة ج

 .ولكن اختلفت بمكان التطبيق وهو ما تميزت به هذه الدراسة عن بقية الدراسات السابقة

 منهج الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، ويهتم  

ياً أو كيفياً من خالل تنظيم بياناتها وعرض نتائجها في جداول، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح بوصفها وصفًا دقيقاً كم

خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى 

 (.2006)الحمداني، 

 ةمجتمع الدراس

واألهلية  خاصةالمستشفيات ال في االدارات االشرافية والوسطى والعليا  في الموظفين العاملينالدراسة من جميع  تكون مجتمع

 .موظف وموظفة  (302والبالغ عددهم ) 2022 من العام اذار 20 شباط وحتى 15في مدينة الخليل في فترة الدراسة الواقعة بين 

في االدارات االشرافية والوسطى والعليا  في الموظفين العاملين موظفة منموظف و (100)الدراسة على اشتملت عينة  

العشوائية ، حيث تم توزيع االستبانات والبالغ الطبقية تم اختيارهم باسلوب العينة الخليل  مدينةفي  الخاصة واألهلية المستشفيات

( منهم بنسبة 100تم استرداد )، 2022 من العام اذار 20وحتى  شباط 15( استبانة خالل فترة الدراسة الواقعة 105عددها )

 (100)، وبذلك يكون عدد االستبانات الصالحة للدراسة يا منهاأتم استبعاد لم ياالستبانات  وبعد فحص%(، 95.24استرداد بلغت )

 .التي تم توزيعهامن مجمل االستبانات %( 95.24)استبانة أي ما نسبته 
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منهم ( %57.1( من أفراد العينة من الذكور و)%42.9)ديمغرافية والتي تشير الى أن ة ال( يوضح خصائص العين1الجدول )و

( من أفراد عينة الدراسة قد %42.4%(، وأن )62.9حملة درجة البكالوريوس )غالبية أفراد العينة من أن إناث، وتشير النتائج 

 سنوات. (10) سنوات الخبرة لديهم تجاوزت

 خصائص عينة الدراسة(: 1جدول )

 القيم المفقودة النسبة المئوية الصالحة )%( العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس  

 ذكر 
42 42.9 

2 
 57.1 56 أنثى

 100.0 98 المجموع

 سنوات الخبرة  

 32.6 30 سنوات 5أقل من 

8 
 25.0 23 سنوات 10 - 5من 

 42.4 39 سنوات 10أكثر 

 100.0 92 المجموع

 مي   يعلتلا المستوى

 23.7 23  فأقل دبلوم

3 
 62.9 61 بكالوريوس 

 13.4 13 ماجستير فأعلى

 100.0 93 المجموع 
 

 أداة الدراسة

الذكاء االستراتيجي وأثره على فاعلية اتخاذ القرارات في المستشفيات دراسة لتم اعتماد االستبانة كأداة لجمع البيانات المتعلقة 

، وذلك لما تمتاز به هذه االداة في جمع المعلومات لعدد كبير من االشخاص في وقت محدد، مدينة الخليلالخاصة واألهلية في 

 (.2019آخرون، لموضوعية في النتائج )أبو سمرة ووالنها تعطي مساحة كافية ألفراد العينة في التفكير دون ضغوط، وتتسم با

 صدق أداة الدراسة 

 ( من خالل الصددددق الظاهريContent validityين طريقة الصددددق المتعلق بالمحتوى )م قياس صددددق اداة الدراسدددة بطريقتت

ساق الداخليطريقة و سة من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة والبعد وقد  .صدق االت تم قياس صدق محتوى اداة الدرا

 .الذي تنتمي اليه

 ثبات أداة الدراسة 

( لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل (Cronbach Alphaالفا كرنباخ  قياس ثبات أداة الدراسة، تم حساب معاملل

 ( يوضح ذلك.2والجدول )
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 ة حسب معامالت ثبات كرونباخ ألفامصفوفة  معامالت الثبات ألبعاد الدراس(: 2جدول )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

 0.873 5  االستشراف 

 0.868 5  المنظمتفكير 

 0.907 6   الرؤية المستقبلية 

 0.894 6 الدافعية 

 0.872 5 الشراكة 

 0.966 27  الذكاء االستراتيجي 

 0.911 5  تهيئة اتخاذ القرار 

 0.884 5  المشاركة في اتخاذ القرار 

 0.892 5  صياغة القرار وإعالنه 

 0.896 5 متابعة تنفيذ القرار 

 0.965 20  ات فعالية اتخاذ القرار

 0.981 47 االستبانة ككل 

 

(، حيث حصل 0.911)( و0.868قد تراوحت ما بين ) ألبعاد الدراسة أن قيمة الثبات حسب كرونباخ ألفا( 2يتضح من الجدول )

، ثبات على أدنى معامل المنظمبتفكير على أعلى معامل ثبات في حين حصل المجال الخاص  بتهيئة اتخاذ القرار البعد المرتبط

 .(0.981وأخيراً بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ على الدرجة الكلية لالستبانة )

 نتائج الدراسة

  وتحليل نتائج فقرات المتغير المستقل )الذكاء االستراتيجي(عرض 

ي االستشراف، متغيرات أساسية وه خمس( فقرة ضمت 27شتمل االستبيان المتعلق بالمتغير المستقل )الذكاء االستراتيجي( على )ا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداة قيم نتائج بحيث تشير  ،نظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية والشراكةمتفكير الال

في مدينة الخليل من وجهة نظر العاملين  األهلية والخاصة االستراتيجي في المستشفياتالذكاء تطبيق مستوى الدراسة التي تقيس 

من خالل  نالحظ%(، و73) ونسبة تطبيق( 3.65متوسط حسابي )ب جاء مرتفعالذكاء االستراتيجي  تطبيقمستوى  أنرتها دافي إ

، إضافة إلى ذلك نالحظ أن بمستوى مرتفعكل على حدا جاء  الخمسة على أبعاده تطبيق الذكاء االستراتيجيالنتائج أن مستوى 

، (%74.2بنسبة تطبيق ) المنظمتفكير اليليه  ،(%75.2الستشراف بنسبة تطبيق بلغت )اهو  جي تطبيقاالذكاء االستراتيأبرز أبعاد 



 

15 
 

( على %70.8( و)%72.0كل منهما )ل(، الشراكة والدافعية، إذ بلغت نسبة تطبيق %73.2الرؤية المستقبلية بنسبة )من ثم 

 التوالي.

من خالل حساب األوساط  الذكاء االستراتيجيبابعاد ل وفيما يلي عرض وتحليل لنتائج فقرات أبعاد المتغير المستقل والمتمث

 ،مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي الستجابات المبحوثينافات المعيارية واالوزان النسبية الحسابية واالنحر

 أبعاد وسيتم تناولها بالترتيب وهي: خمسةبحيث اشتمل القسم المتعلق بهذا المتغير على 

  االستشرافبعد تائج فقرات وتحليل نعرض 

بمتوسط  مرتفع العاملين في إدارتهاتطبيق المستشفيات األهلية والخاصة لالستشراف من وجهة نظر النتائج أن مستوى شير ت

تطبيق الفقرات التي تقيس جميع %(، كما وتشير النتائج أن اتجاهات المبحوثين نحو 75.2)وبنسبة تطبيق ( 3.76)حسابي 

 .مرتفعبمستوى  جاءتاالستشراف 

في االدارات المختلفة من وجهة نظر موظفي  اتطبيقالتي تقيس االسشراف الفقرات أن أبرز إضافة الى ذلك تشير النتائج 

استقراء المستقبل بغرض تطوير وجود قدرة لدى المستشفيات االهلية والخاصة على هي المستشفيات األهلية والخاصة 

بنسبة تطبيق  بالتغيرات الطارئة في البيئة الخارجية االهتماميليها  (،%77.8) تطبيق بنسبة استراتيجياتها في األمد البعيد

على االستفادة من الخبرات الشخصية واإلمكانات الذاتية المستشفيات قدرة ، في حين كانت اتجاهات المبحوثين نحو %(76.8)

 %(.73.0بنسبة تطبيق )األقل هي  في مواكبة األحداث المستقبلية

 المنظمتفكير رض وتحليل نتائج فقرات بعد ع 

مرتفع وبنسبة  من وجهة نظر العاملين في إدارتها المنظمتفكير للتطبيق المستشفيات األهلية والخاصة شير النتائج أن مستوى ت

ءت بمستوى جا المنظم تفكيرالبعد تقيس الفقرات التي جميع %(، كما وتشير النتائج أن اتجاهات المبحوثين نحو 74.2)تطبيق 

 مرتفع.

وفر تمن وجهة نظر موظفي االدارات المختلفة هي  تطبيقا المنظمتفكير التقيس التي  الفقراتإضافة الى ذلك تشير النتائج أن أبرز 

فكار دراسة إدارة المستشفيات لأل يليها ،%(77.8بنسبة ) بناء نظام مترابط ومتناسق األجزاء حول لدى المستشفياتتصور 

القدرة  المستشفيات إدارات إمتالكفي حين كانت اتجاهات المبحوثين نحو ، %(75.2بنسبة ) س قيمتها في األمد البعيدمجتمعة لتلم

 (.%72.2)بنسبة هي األقل  على دمج العناصر المختلفة في المستشفى لغرض تحليلها وفهم الكيفية التي تتفاعل بموجبها

  ةالرؤية المستقبليعرض وتحليل نتائج فقرات بعد 

 جاء مرتفع من وجهة نظر العاملين في إدارتها للرؤية المستقبليةتطبيق المستشفيات األهلية والخاصة شير النتائج أن مستوى ت

 الرؤية المستقبليةالنتائج أن اتجاهات المبحوثين نحو جميع الفقرات التي تقيس بعد  وأشارت، %(73.2وبنسبة تطبيق بلغت )

 جاءت بمستوى مرتفع.

نظر  من وجهةفي المستشفيات االهلية والخاصة  المستقبلية تطبيقاتقيس الرؤية التي  فقراتالى ذلك تشير النتائج أن أبرز إضافة ال

امتالك يليها ، %(75.2بنسبة تطبيق )على التخطيط السليم  موظفي االدارات المختلفة هي اعتماد إدارة المستشفيات في رؤيتها

حين كانت اتجاهات  في%(، 74.4بنسبة )حويل الرؤية االستراتيجية إلى واقع ممكن التطبيق القدرة على ت إدارات المستشفيات
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بنسبة تطبيق هي األقل  ملين باتجاه تحقيق أهدافهافي توحيد جهود العا رؤيتها استخدام إدارات المستشفياتالمبحوثين نحو 

(71.2.)% 

  تحفيز العاملين( مستوى الدافعية )القدرة علىعرض وتحليل نتائج فقرات بعد 

وبنسبة  من وجهة نظر العاملين في إدارتها  جاء مرتفع دافعيةلبعد التطبيق المستشفيات األهلية والخاصة شير النتائج أن مستوى ت

جاءت بمستوى  الدافعيةالفقرات التي تقيس بعد  غالبيةلنتائج أن اتجاهات المبحوثين نحو ، وأشارت ا%(70.8تطبيق بلغت )

 مرتفع.

من وجهة نظر موظفي االدارات دافعية لبعد ال المستشفيات اداراتتطبيق تقيس التي  الفقراتفة الى ذلك تشير النتائج أن أبرز إضا

بنسبة  القدرة على تعزيز قدرات العاملين لتنفيذ رؤية وتصورات المنظمة التي تم وضعها امتالك إدارات المستشفياتالمختلفة هي 

جاءت بمستوى  والعمل بروح الفريق تفاعل بين العاملين في المستشفياتع إدارات المستشفيات لليتشج(، يليها %75.2)تطبيق 

في مكافأة العاملين بحوافز متنوعة  سعي إدارات المستشفياتفي حين كانت اتجاهات المبحوثين نحو ، %(72.8بنسبة ) رتفعم

 (.%64.8)هي األقل و نتيجة ألعمالهم وإنجازاتهم

 الشراكةئج فقرات بعد عرض وتحليل نتا  

 من وجهة نظر العاملين في إدارتها جاء مرتفع الشراكةشير النتائج أن مستوى تطبيق المستشفيات األهلية والخاصة لبعد ت

جاءت  الشراكة، وأشارت النتائج أن اتجاهات المبحوثين نحو غالبية الفقرات التي تقيس بعد %(72.0وبنسبة تطبيق بلغت )

 بمستوى مرتفع.

سعي إدارات من وجهة نظر موظفي االدارات المختلفة هي  الشراكةالفقرات التي تقيس ضافة الى ذلك تشير النتائج أن أبرز إ

ً بنسبة تطبيقإلقامة شراكة استراتيجية مع المست المستشفيات ً وإقليميا سعي إدارات (، يليها %75.4) شفيات المناظرة محليا

مع مستشفيات أخرى لالستفادة مما لديها من موارد مادية أو غير مادية واالستفادة من تجربتها المستشفيات دائماً إلقامة تحالفات 

رؤية إدارات المستشفيات في الشراكة مع (، في حين كانت اتجاهات المبحوثين نحو %72.0)بنسبة تطبيق  وخبرتها في العمل

 %(.70.6وهي األقل )  مة تواجههاالمستشفيات األخرى حالً جيداً للمستشفى من أجل الخروج من أي أز

 (فاعلية اتخاذ القراراترض وتحليل نتائج فقرات المتغير التابع )ع 

تهيئة اتخاذ متغيرات أساسية وهي  أربعة( فقرة ضمت 20( على )ستبيان المتعلق بالمتغير التابع )فاعلية اتخاذ القراراتشتمل االا

المتوسطات الحسابية ، بحيث تشير نتائج قيم ار وإعالنه ومتابعة تنفيذ القرار، المشاركة في اتخاذ القرار، صياغة القرالقرار

في المستشفيات األهلية والخاصة في مدينة الخليل  فاعلية اتخاذ القراراتواالنحرافات المعيارية ألداة الدراسة التي تقيس مستوى 

 فاعلية( ونسبة 3.74بمتوسط حسابي ) اء مرتفعج فاعلية اتخاذ القراراتمستوى  من وجهة نظر العاملين في إدارتها أن

، بمستوى مرتفعكل على حدا جاء  األربعةعلى أبعاده  فاعلية اتخاذ القرارات%(، ونالحظ من خالل النتائج أن مستوى 74.8)

صياغة يليه ، %(75.6بلغت )فاعلية بنسبة  تهيئة اتخاذ القرارتهو  فاعلية اتخاذ القرارتإضافة إلى ذلك نالحظ أن أبرز أبعاد 

%( 847.)كل منهما ل فاعليةبنسبة  متابعة تنفيذ القرار والمشاركة في اتخاذ القرار%(، من ثم 75.2) فاعليةبنسبة  القرار وإعالنه

 %( على التوالي.073.و)
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حساب األوساط من خالل  فاعلية اتخاذ القراراتوالمتمثل بابعاد  تائج فقرات أبعاد المتغير التابعوفيما يلي عرض وتحليل لن

الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية الستجابات المبحوثين مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، 

 أبعاد وسيتم تناولها بالترتيب وهي: أربعةبحيث اشتمل القسم المتعلق بهذا المتغير على 

  تهيئة اتخاذ القرارعرض وتحليل نتائج فقرات بعد 

جاء من وجهة نظر العاملين في إدارتها تهيئة اتخاذ القرار مستوى تطبيق المستشفيات األهلية والخاصة لبعد  أنشير النتائج ت

 تهيئة اتخاذ القرارالفقرات التي تقيس بعد  أن اتجاهات المبحوثين نحو جميع ، وأشارت النتائج%(75.6) وبنسبة تطبيق مرتفع

 جاءت بمستوى مرتفع.

من وجهة نظر موظفي االدارات المختلفة هي بعد تهيئة اتخاذ القرار ذلك تشير النتائج أن أبرز الفقرات التي تقيس  ضافة الىإ

بوضع البدائل  إدارات المستشفيات إقامةيليها (، %78.4بها بنسبة )على تحديد المشكالت التي تحيط ادارات المسشتفيات قدرة 

على  تطلع إدارات المستشفيات، في حين كانت اتجاهات المبحوثين نحو %(76.2)تطبيق ة بنسبالمحتملة المتعلقة باتخاذ القرار 

 .(%73.8تطبيقا وبنسبة )التجارب السابقة قبل اتخاذ القرار وهي األقل 

 عرض وتحليل نتائج فقرات بعد المشاركة في اتخاذ القرار 

اتخاذ القرار من وجهة نظر العاملين في إدارتها  المشاركة فيشير النتائج أن مستوى تطبيق المستشفيات األهلية والخاصة لبعد ت

 المشاركة فيالفقرات التي تقيس بعد  جميع%(، وأشارت النتائج أن اتجاهات المبحوثين نحو 73.0) تطبيقجاء مرتفع وبنسبة 

 اتخاذ القرار جاءت بمستوى مرتفع.

من وجهة نظر موظفي االدارات المختلفة المشاركة في اتخاذ القرار  تقيس بعدالتي  الفقراتإضافة الى ذلك تشير النتائج أن أبرز 

إمتالك يليها  (، %74.8بنسبة ) القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة تؤثر على مستقبل المستشفى إمتالك إدارات المستشفياتهي 

في حين %(، 74.6بنسبة ) القدرة على اتخاذ القرارات التي تستبق األزمات قبل وقوعها وتتهيأ لمواجهتها إدارات المستشفيات 

 %(.68.4وبنسبة )هي األقل القرار المراد اتخاذه بصورة جماعية  مناقشة إدارات المستشفياتكانت اتجاهات المبحوثين نحو 

  صياغة القرار وإعالنهعرض وتحليل نتائج فقرات بعد 

شير النتائج أن مستوى تطبيق المستشفيات األهلية والخاصة لبعد صياغة القرار وإعالنه من وجهة نظر العاملين في إدارتها جاء ت

صياغة القرار %(، وأشارت النتائج أن اتجاهات المبحوثين نحو جميع الفقرات التي تقيس بعد 75.2مرتفع وبنسبة تطبيق )

 جاءت بمستوى مرتفع. وإعالنه

من وجهة نظر موظفي االدارات المختلفة تقيس صياغة القرار وإعالنه تطبيقا  التي  الفقراتالى ذلك تشير النتائج أن أبرز  إضافة

في اتخاذ  استناد إدارات المستشفيات، يليها (%78.2بنسبة تطبيق )بأهداف المستشفى  ذهاايتم اتخالقرارات التي  ارتباطهي 

الوقت  اتخاذ إدارات المستشفيات، في حين كانت اتجاهات المبحوثين نحو (%74.8بة تطبيق )بنسالقرارات إلى مبررات منطقية 

 .(%74وبنسبة ) المالئم والفرصة الكافية لتنفيذ القرار هي األقل
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  متابعة تنفيذ القرارعرض وتحليل نتائج فقرات بعد  

من وجهة نظر العاملين في إدارتها جاء مرتفع وبنسبة  اترارالق لتفيذالمستشفيات األهلية والخاصة  متابعةشير النتائج أن مستوى ت

جاءت بمستوى متابعة تنفيذ القرار %(، وأشارت النتائج أن اتجاهات المبحوثين نحو جميع الفقرات التي تقيس بعد 75.6) متابعة

 مرتفع.

محاسبة العاملين االدارات المختلفة هي  إضافة الى ذلك تشير النتائج أن أبرز الممارسات التي يتم تطبيقها من وجهة نظر موظفي

لكل  %(76.8) التحقق من أن تنفيذ القرارات يتم وفقاً للصورة المرسومة لهو في المستشفيات عند حدوث خطأ في تنفيذ القرار

تصحيح ، في حين كانت اتجاهات المبحوثين نحو (%76.2مساعدة العاملين على طرق تنفيذ القرار بنسبة تطبيق )، يليها منهما

 %(.73.4بنسبة )هي األقل  إدارات المستشفيات القرارات إذا كانت ذات نتائج سلبية

 الدراسة اتعرض نتائج فرضي

والتي سيتم فرضيات متعلقة بدراسة أثر الذكاء االستراتيجي على فاعلية اتخاذ القرار وأبعاده األربعة  خمستضمنت الدراسة 

 االجابة عنها على التوالي.

  فرضية الدراسة الرئيسية األولىعرض نتائج 

، سيتم استخدام  في مدينة الخليل االهلية والخاصةفي المستشفيات  فاعلية اتخاذ القرارعلى  الذكاء االستراتيجيأثر أجل تحديد ن م

جل من أواالنحدار الخطي المتعدد،  قبل تطبيق نموذجو، (Multiple Linear Regression) االنحدار الخطي المتعدد نموذج

كما هو  في هذه الفرضية سةمدرومتغيرات الالبين ، تم حساب معامالت االرتباط األولى االجابة عن فرضية الدراسة الرئيسية

وجود عالقة طردية ذات داللة الى (، بحيث تشير النتائج 3)في جدول ( Correlation Matrix)موضح في مصفوفة االرتباط 

من جهة  باالستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية والشراكةالمتمثلة  جيالذكاء االستراتيإحصائية بين أبعاد 

(، 0.762) وفاعلية اتخاذ القرار الذكاء االستراتيجيمن جهة أخرى، حيث بلغت معامالت االرتباط بين أبعاد وفاعلية اتخاذ القرار 

 ( على الترتيب.0.751و) (0.806(، )0.821(، )0.794)

أثر الذكاء االستراتيجي على فاعلية اتخاذ تم اإلشارة سابقا، لالجابة عن فرضية الدراسة الرئيسية األولى المتعلقة بدراسة كما و

 Multiple Linear) تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد ،في مدينة الخليل االهلية والخاصةفي المستشفيات  القرار

Regression)، استخدام هذا االختبار يستلزم اإليفاء بمجموعة شروط البد من التحقق منها قبل االجابة عن  كما هو معلوم، إنو

 فرضية الدراسة والتي سيتم التحقق منها على التوالي.
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 الرئيسية األولىالدراسة فرضية متغيرات مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين (: 3جدول )

 المتغيرات
فاعلية اتخاذ 

 القرار

الذكاء 

 ستراتيجياال
 االستشراف

التفكير 

 المنظم

الرؤية 

 المستقبلية
 الشراكة الدافعية

       1  فاعلية اتخاذ القرار

  الذكاء االستراتيجي 
.880**0 1      

     1 0**898. 0**762.  االستشراف

    1 0**786. 0**905. 0**794.   التفكير المنظم

   1 0**817. 0**843. 0**934. 0**821. الرؤية المستقبلية

  1 0**811. 0**782. 0**794. 0**918. 0**806. الدافعية

 1 0**673. 0**693. 0**691. 0**614. 0**817. 0**751.  الشراكة 

 .%5مستوى  ** تفيد بوجود داللة إحصائية عند  

ؤشراً إلى عدم وجود مشكلة عد ذلك محيث ي( 10( أقل من )VIF)معامل تضخم  ( أن جميع قيم 4تشير النتائج الواردة في جدول )

عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين الى  Durbin Watsonتشير نتائج اختباركما الخطي بين المتغيرات المستقلة، والتداخل 

ية اعتدالعدم على سميرنوف -كولموجوروفاختبار الخطأ للنموذج، فأشارت نتائج المشاهدات، أما فيما يتعلق باختبار توزيع تقدير 

بالتالي نستطيع استخدام تحليل االنحدار ثبات تباين الخطأ العشوائي، وعدم بيجين -بروشالبيانات، وأخيرا أظهرت نتائج اختبار 

المشاكل المتعلقة بالتوزيع الطبيعي وثبات تباين التغلب على  وذلك بعد الخطي المتعدد الختبار فرضية الدراسة الرئيسية األولى

  .Rogers (1993) Robust Stander Errorتخدام  خاصية باس الخطأ العشوائي

(، بحيث تشير Regression model)بعد التحقق من اإليفاء بشروط تحليل االنحدار الخطي المتعدد، تم حساب االنحدار الخطي 

( وهي أقل 0.000الحصائية )النتائج الى وجود اثر ألبعاد الذكاء االستراتيجي على فعالية اتخاذ القرارت، إذ بلغت قيمة الداللة ا

فيتضح من خالل النموذج أن ألبعاد الذكاء  (، مما يؤدي الى رفض الفرضية الرئيسية األولى، α=0.05من مستوى داللة )

االستراتيجي التي تناولتها الدراسة )االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية، الشراكة( مجتمعة القدرة على 

 % من التباين في فعالية اتخاذ القرارت.78.00تفسير

وجود أثر ايجابي ذو داللة احصائية للدافعية على فاعلية اتخاذ القرارات، الى ( 4اضافة الى ذلك تشير النتائج الواردة في الجدول )

مستوى تطبيق المستثفيات (، مما يعني أن زيادة α=0.05( وهي اقل من مستوى الداللة )0.019إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية )

وجود أثر الى ( درجة، كما وتشير النتائج 0.22للدافعية  بمقدار درجة واحدة سيؤدي الى زيادة في فعالية اتخاذ القرارات بمقدار )

ن ( وهي اقل م0.018ايجابي ذو داللة احصائية لتطبيق الشراكة على فعالية اتخاذ القرارت، إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية )

(، مما يعني أن زيادة مستوى تطبيق الشراكة في المستشفيات بمقدار درجة واحدة سيؤدي الى زيادة في α=0.05مستوى الداللة )
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( درجة، في حين أظهرت النتائج عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد الذكاء 0.24مستوى فعالية اتخاذ القرارات بمقدار)

 ف، التفكير المنظم والرؤية المستقبلية على فاعلية اتخاذ القرارات.الستراتيجي المتمثلة باالستشرا

 ( لدراسةRegression model 1)نتائج تحليل نموذج االنحدار الخطي المتعدد (: 4جدول )

 الذكاء االستراتيجي على فاعلية اتخاذ القراراتأبعاد  أثر 

 Regression model 1 

 المتغيرات
 المعامالت

B 

 دالة االختبار

t-statistic 

 الداللة اإلحصائية

Sig. 
VIF 

  𝑩𝟎 0.28 1.36 0.187ثابت االنحدار 

 4.15 0.487 0.70 0.07  االستشراف

 3.83 0.108 1.62 0.18   التفكير المنظم

 5.06 0.063 1.88 0.25 الرؤية المستقبلية

 3.73 **0.019 2.38 0.22 الدافعية

 2.19 **0.018 2.41 0.24   الشراكة

 اختبار نموذج الدراسة 

 F(5,94)=78.50, (Sig.=0.000**) دالة االختبار)الداللة االحصائية( 

𝑹𝟐 (𝑹𝟐)معامل التحديد  = 𝟎. 𝟕𝟖 

𝝌𝟐(𝟏) بيجن-اختبار بيروش = 𝟖. 𝟑𝟕, 𝑺𝒊𝒈.= 𝟎. 𝟎𝟎𝟒 ∗∗ 

 Durbin Watson 2.023ختبارا

=test-statistic سميرنوف الخطأ-كولموجوروفاختبار  0950. , Sig.=0.027 

قيمة اختبار  𝜒2،  %5تفيد بوجود داللة إحصائية عند مستوى  **، فاعلية اتخاذ القرارات ع:غير التابالمت  

 قيمة اختبار "ف" Fمربع كاي،  

 عرض نتائج فرضية الدراسة الفرعية األولى 

، سيتم استخدام  ار في المستشفيات االهلية والخاصة في مدينة الخليلاتخاذ القر تهيئةأثر الذكاء االستراتيجي على ن أجل تحديد م

قبل تطبيق نموذج االنحدار الخطي المتعدد، ومن أجل (، وMultiple Linear Regression) االنحدار الخطي المتعدد نموذج

روسة في هذه الفرضية كما هو األولى، تم حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات المد الفرعية االجابة عن فرضية الدراسة

وجود عالقة طردية ذات داللة الى (، بحيث تشير النتائج 5)في جدول ( Correlation Matrix)موضح في مصفوفة االرتباط 

 ئةوتهيالمتمثلة باالستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية والشراكة من جهة  الذكاء االستراتيجيإحصائية بين أبعاد 

(، 0.753اتخاذ القرار ) وتهيئةاتخاذ القرار من جهة أخرى، حيث بلغت معامالت االرتباط بين أبعاد الذكاء االستراتيجي 

 ( على الترتيب.0.698( و)0.811(، )0.795(، )0.771)
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  األولى الفرعية(: مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات فرضية الدراسة 5جدول )

 المتغيرات
ية اتخاذ فاعل

 القرار

الذكاء 

 االستراتيجي
 االستشراف

التفكير 

 المنظم

الرؤية 

 المستقبلية
 الشراكة الدافعية

       1 فاعلية اتخاذ القرار 

  الذكاء االستراتيجي 
.858**0 1      

     1 0**898. 0**753.  االستشراف

    1 0**786. 0**905. 0**771.   التفكير المنظم

   1 0**817. 0**843. 0**934. 0**795. قبليةالرؤية المست

  1 0**811. 0**782. 0**794. 0**918. 0**811. الدافعية

 1 0**673. 0**693. 0**691. 0**614. 0**817. **0.698  الشراكة 

 .%5** تفيد بوجود داللة إحصائية عند مستوى   

األولى المتعلقة بدراسة أثر الذكاء االستراتيجي على تهيئة اتخاذ القرار في  وكما تم اإلشارة سابقا، لالجابة عن فرضية الدراسة الفرعية

كما هو (، وMultiple Linear Regression) تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد المستشفيات االهلية والخاصة في مدينة الخليل،

بد من التحقق منها قبل االجابة عن فرضية الدراسة والتي سيتم التحقق معلوم، إن استخدام هذا االختبار يستلزم اإليفاء بمجموعة شروط ال

 منها على التوالي.

حيث يعد ذلك مؤشراً إلى عدم وجود مشكلة التداخل ( 10( أقل من )VIF)( أن جميع قيم  معامل تضخم 6تشير النتائج الواردة في جدول )

الى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين المشاهدات، أما فيما  Durbin Watsonالخطي بين المتغيرات المستقلة، وكما تشير نتائج اختبار

على اعتدالية البيانات، وأخيرا أظهرت نتائج سميرنوف -كولموجوروفاختبار يتعلق باختبار توزيع تقدير الخطأ للنموذج، فأشارت نتائج 

فرضية الدراسة استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد الختبار بيجين عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي، وبالتالي نستطيع -اختبار بروش

 Rogers (1993) Robustثبات تباين الخطأ العشوائي باستخدام  خاصية المشكلة عدم المتعلقة بعدم التغلب على  وذلك بعد األولى فرعيةال

Stander Error.  

(، بحيث تشير النتائج الى Regression model)تم حساب االنحدار الخطي  بعد التحقق من اإليفاء بشروط تحليل االنحدار الخطي المتعدد،

( وهي أقل من مستوى داللة 0.000وجود اثر ألبعاد الذكاء االستراتيجي على تهيئة اتخاذ القرار، إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية )

(α=0.05مما يؤدي الى رفض الفرضية الفرعية ا ،)،وذج أن ألبعاد الذكاء االستراتيجي التي تناولتها الدراسة فيتضح من خالل النم ألولى

 % من التباين في تهيئة اتخاذ القرار.74.01)االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية، الشراكة( مجتمعة القدرة على تفسير

لة احصائية للدافعية على تهيئة اتخاذ القرار، إذ بلغت قيمة ( وجود أثر ايجابي ذو دال6اضافة الى ذلك تشير النتائج الواردة في الجدول )

فيات للدافعية بمقدار درجة ش(، مما يعني أن زيادة مستوى تطبيق المستα=0.05( وهي اقل من مستوى الداللة )0.005الداللة االحصائية )

لنتائج وجود أثر ايجابي ذو داللة احصائية لتطبيق ( درجة، كما وتشير ا0.324واحدة سيؤدي الى زيادة في تهيئة اتخاذ القرار بمقدار )
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(، مما يعني أن زيادة α=0.05( وهي تساوي مستوى الداللة )0.050الشراكة على تهيئة اتخاذ القرار، إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية )

( درجة، في حين 0.163اذ القرار بمقدار)مستوى تطبيق الشراكة في المستشفيات بمقدار درجة واحدة سيؤدي الى زيادة في مستوى تهيئة اتخ

الستراتيجي المتمثلة باالستشراف، التفكير المنظم والرؤية المستقبلية على اأظهرت النتائج عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد الذكاء 

 .تهيئة اتخاذ القرار

 ( لدراسةRegression model 2)نتائج تحليل نموذج االنحدار الخطي المتعدد (: 6جدول )

 تهيئة اتخاذ القرارأبعاد الذكاء االستراتيجي على  أثر 

 Regression model 2 

 المتغيرات
 المعامالت

B 

 دالة االختبار

t-statistic 

 الداللة اإلحصائية

Sig. 
VIF 

  𝑩𝟎 0.361 1.41 0.162ثابت االنحدار 

 4.15 0.421 0.81 0.090  االستشراف

 3.83 0.148 1.46 0.165   التفكير المنظم

 5.06 0.14 1.49 0.202 الرؤية المستقبلية

 3.73 **0.005 2.9 0.324 الدافعية

 2.19 0.050** 1.97 0.163   الشراكة

 اختبار نموذج الدراسة 

 F(5,94)=47.35, (Sig.=0.000**) دالة االختبار)الداللة االحصائية( 

𝑹𝟐 (𝑹𝟐)معامل التحديد  = 𝟎. 𝟕𝟒𝟎𝟏 

𝝌𝟐(𝟏) بيجن-اختبار بيروش = 𝟕. 𝟔𝟖, 𝑺𝒊𝒈.= 𝟎. 𝟎𝟎𝟔 ∗∗ 

 Durbin Watson 1.917ختبارا

 test-statistic=0.086, Sig.=0.062 الخطأسميرنوف -كولموجوروفاختبار 

ربع قيمة اختبار م 𝜒2%، 5تفيد بوجود داللة إحصائية عند مستوى  ، **القرارتهيئة اتخاذ  المتغير التابع:  

 قيمة اختبار "ف" Fكاي،  

 عرض نتائج فرضية الدراسة الفرعية الثانية 

، سيتم اتخاذ القرار في المستشفيات االهلية والخاصة في مدينة الخليل المشاركة فيأثر الذكاء االستراتيجي على ن أجل تحديد م

ل تطبيق نموذج االنحدار الخطي المتعدد، قب(، وMultiple Linear Regression) االنحدار الخطي المتعدد استخدام  نموذج

، تم حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات المدروسة في هذه الفرضية ثانيةومن أجل االجابة عن فرضية الدراسة الفرعية ال

وجود عالقة طردية الى (، بحيث تشير النتائج 7)في جدول ( Correlation Matrix)و موضح في مصفوفة االرتباط كما ه

المتمثلة باالستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية والشراكة من  الذكاء االستراتيجيات داللة إحصائية بين أبعاد ذ

اتخاذ القرار من جهة أخرى، حيث بلغت معامالت االرتباط بين أبعاد الذكاء االستراتيجي وتهيئة اتخاذ القرار  المشاركة فيجهة و

 ( على الترتيب.0.710( و)0.751(، )0.677(، )0.695(، )0.655)
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 المشاركة فيالمتعلقة بدراسة أثر الذكاء االستراتيجي على  الثانية وكما تم اإلشارة سابقا، لالجابة عن فرضية الدراسة الفرعية

 Multiple Linear) تعددتم استخدام تحليل االنحدار الخطي الم اتخاذ القرار في المستشفيات االهلية والخاصة في مدينة الخليل،

Regressionكما هو معلوم، إن استخدام هذا االختبار يستلزم اإليفاء بمجموعة شروط البد من التحقق منها قبل االجابة عن (، و

 فرضية الدراسة والتي سيتم التحقق منها على التوالي.

 عية الثانيةات فرضية الدراسة الفرمصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين متغير(: 7جدول )

 المتغيرات
فاعلية اتخاذ 

 القرار

الذكاء 

 االستراتيجي
 االستشراف

التفكير 

 المنظم

الرؤية 

 المستقبلية
 الشراكة الدافعية

       1 فاعلية اتخاذ القرار 

  الذكاء االستراتيجي 
.781**0 1      

     1 0**898. 0**655.  االستشراف

    1 0**786. 0**905. 0**695.   التفكير المنظم

   1 0**817. 0**843. 0**934. 0**677. الرؤية المستقبلية

  1 0**811. 0**782. 0**794. 0**918. 0**751. الدافعية

 1 0**673. 0**693. 0**691. 0**614. 0**817. **0.710  الشراكة 

 .%5** تفيد بوجود داللة إحصائية عند مستوى   

حيث يعد ذلك مؤشراً إلى عدم وجود مشكلة ( 10( أقل من )VIF)( أن جميع قيم  معامل تضخم 8)تشير النتائج الواردة في جدول 

الى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين  Durbin Watsonالتداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة، وكما تشير نتائج اختبار

على اعتدالية سميرنوف -كولموجوروفاختبار شارت نتائج المشاهدات، أما فيما يتعلق باختبار توزيع تقدير الخطأ للنموذج، فأ

بيجين عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي، وبالتالي نستطيع استخدام تحليل االنحدار -البيانات، وأخيرا أظهرت نتائج اختبار بروش

لقة بعدم ثبات تباين الخطأ التغلب على المشكلة عدم المتع وذلك بعد الثانية فرعيةالخطي المتعدد الختبار فرضية الدراسة ال

  .Rogers (1993) Robust Stander Errorالعشوائي باستخدام  خاصية 

(، بحيث تشير Regression model)بعد التحقق من اإليفاء بشروط تحليل االنحدار الخطي المتعدد، تم حساب االنحدار الخطي 

( وهي 0.000اتخاذ القرار، إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية ) كة فيعاد الذكاء االستراتيجي على المشارالنتائج الى وجود اثر ألب

فيتضح من خالل النموذج أن ألبعاد الذكاء  ،ؤدي الى رفض الفرضية الفرعية الثانية(، مما يα=0.05أقل من مستوى داللة )

دافعية، الشراكة( مجتمعة القدرة على االستراتيجي التي تناولتها الدراسة )االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، ال

 اتخاذ القرار. المشاركة في % من التباين في64.71تفسير
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اتخاذ  داللة احصائية للدافعية على المشاركة فيوجود أثر ايجابي ذو الى ( 8اضافة الى ذلك تشير النتائج الواردة في الجدول )

(، مما يعني أن زيادة مستوى تطبيق α=0.05قل من مستوى الداللة )( وهي ا0.002القرار، إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية )

( درجة، كما وتشير 0.429اتخاذ القرار بمقدار ) المشاركة في فيات للدافعية  بمقدار درجة واحدة سيؤدي الى زيادة فيشالمست

ار، إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية اتخاذ القر احصائية لتطبيق الشراكة على المشاركة فيالنتائج وجود أثر ايجابي ذو داللة 

(، مما يعني أن زيادة مستوى تطبيق الشراكة في المستشفيات بمقدار درجة α=0.05مستوى الداللة )( وهي أقل من 0.011)

( درجة، في حين أظهرت النتائج عدم وجود أثر 0.372اتخاذ القرار بمقدار) لى زيادة في مستوى المشاركة فيواحدة سيؤدي ا

اتخاذ  نظم والرؤية المستقبلية على المشاركة في اللة إحصائية ألبعاد الذكاء الستراتيجي المتمثلة باالستشراف، التفكير المذو د

 القرار.

 ( لدراسةRegression model 3)نتائج تحليل نموذج االنحدار الخطي المتعدد (: 8جدول )

 لقراراتخاذ ا المشاركة فيأبعاد الذكاء االستراتيجي على  أثر 

 Regression model 3 

 المتغيرات
 المعامالت

B 

 دالة االختبار

t-statistic 

 الداللة اإلحصائية

Sig. 
VIF 

  𝑩𝟎 0.174 0.700 0.486ثابت االنحدار 

 4.15 0.658 0.440 0.062  االستشراف

 3.83 0.319 1.000 0.161   التفكير المنظم

 5.06 0.757 0.310- 0.057- الرؤية المستقبلية

 3.73 **0.002 3.120 0.429 الدافعية

 2.19 **0.011 2.600 0.372   الشراكة

 اختبار نموذج الدراسة 

 F(5,94)=46.63, (Sig.=0.000**) دالة االختبار)الداللة االحصائية( 

𝑹𝟐 (𝑹𝟐)معامل التحديد  = 𝟎. 𝟔𝟒𝟕𝟏 

𝝌𝟐(𝟏) بيجن-اختبار بيروش = 𝟒. 𝟒𝟕, 𝑺𝒊𝒈.= 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 ∗∗ 

 Durbin Watson 2.070ختبارا

 test-statistic=0.087, Sig.=0.061 سميرنوف الخطأ-كولموجوروفاختبار 

قيمة اختبار  𝜒2%، 5، ** تفيد بوجود داللة إحصائية عند مستوى القراراتخاذ  ع: المشاركةالمتغير التاب  

 قيمة اختبار "ف" Fمربع كاي،  
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 ة الدراسة الفرعية الثالثة عرض نتائج فرضي 

، سيتم في المستشفيات االهلية والخاصة في مدينة الخليل صياغة القرار وإعالنهأثر الذكاء االستراتيجي على ن أجل تحديد م

قبل تطبيق نموذج االنحدار الخطي المتعدد، (، وMultiple Linear Regression) االنحدار الخطي المتعدد استخدام  نموذج

، تم حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات المدروسة في هذه الفرضية ثالثةاالجابة عن فرضية الدراسة الفرعية ال ومن أجل

وجود عالقة طردية الى (، بحيث تشير النتائج 9)في جدول ( Correlation Matrix)كما هو موضح في مصفوفة االرتباط 

المتمثلة باالستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية والشراكة من  يالذكاء االستراتيجذات داللة إحصائية بين أبعاد 

من جهة أخرى، حيث بلغت معامالت االرتباط بين أبعاد الذكاء االستراتيجي وتهيئة اتخاذ القرار  واتخاذ القرار وإعالنهجهة 

 ( على الترتيب.0.698( و)0.739(، )0.779(، )0.742(، )0.700)

صياغة القرار المتعلقة بدراسة أثر الذكاء االستراتيجي على  ثالثةم اإلشارة سابقا، لالجابة عن فرضية الدراسة الفرعية الوكما ت

 Multiple Linear) تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد في المستشفيات االهلية والخاصة في مدينة الخليل، وإعالنه

Regressionاستخدام هذا االختبار يستلزم اإليفاء بمجموعة شروط البد من التحقق منها قبل االجابة عن  كما هو معلوم، إن(، و

 فرضية الدراسة والتي سيتم التحقق منها على التوالي.

 ثالثةمصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات فرضية الدراسة الفرعية ال(: 9جدول )

 المتغيرات
فاعلية اتخاذ 

 القرار

الذكاء 

 ستراتيجياال
 االستشراف

التفكير 

 المنظم

الرؤية 

 المستقبلية
 الشراكة الدافعية

       1 فاعلية اتخاذ القرار 

  الذكاء االستراتيجي 
.818**0 1      

     1 0**898. 0**700.  االستشراف

    1 0**786. 0**905. 0**742.   التفكير المنظم

   1 0**817. 0**843. 0**934. 0**779. الرؤية المستقبلية

  1 0**811. 0**782. 0**794. 0**918. 0**739. الدافعية

 1 0**673. 0**693. 0**691. 0**614. 0**817. **0.698  الشراكة 

 .%5** تفيد بوجود داللة إحصائية عند مستوى   

يعد ذلك مؤشراً إلى عدم وجود حيث ( 10( أقل من )VIF)أن جميع قيم  معامل تضخم  (10تشير النتائج الواردة في جدول )

الى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي  Durbin Watsonمشكلة التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة، وكما تشير نتائج اختبار

على اعتدالية سميرنوف -كولموجوروفاختبار بين المشاهدات، أما فيما يتعلق باختبار توزيع تقدير الخطأ للنموذج، فأشارت نتائج 
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بيجين عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي، وبالتالي نستطيع استخدام تحليل االنحدار -البيانات، وأخيرا أظهرت نتائج اختبار بروش

التغلب على المشكلة عدم المتعلقة بعدم ثبات تباين الخطأ  وذلك بعد الثالثة فرعيةالخطي المتعدد الختبار فرضية الدراسة ال

  .Rogers (1993) Robust Stander Error العشوائي باستخدام  خاصية

(، بحيث تشير Regression model)بعد التحقق من اإليفاء بشروط تحليل االنحدار الخطي المتعدد، تم حساب االنحدار الخطي 

( وهي أقل 0.000، إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية )صياغة القرار وإعالنهالنتائج الى وجود اثر ألبعاد الذكاء االستراتيجي على 

فيتضح من خالل النموذج أن ألبعاد الذكاء  ،ثالثة(، مما يؤدي الى رفض الفرضية الفرعية الα=0.05من مستوى داللة )

مجتمعة القدرة على تفسير  االستراتيجي التي تناولتها الدراسة )االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية، الشراكة(

 .صياغة القرار وإعالنه باين في% من الت67.96

الستراتيجي المتمثلة ا( عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد الذكاء 10اضافة الى ذلك تشير النتائج الواردة في الجدول )

 صياغة القرار وإعالنه.على  ، الدافعية والشراكة كل على حداباالستشراف، التفكير المنظم والرؤية المستقبلية

 ( لدراسةRegression model 4)نتائج تحليل نموذج االنحدار الخطي المتعدد : (10جدول )

 صياغة القرار وإعالنهأبعاد الذكاء االستراتيجي على  أثر 

 Regression model 4 

 المتغيرات
 المعامالت

B 

 دالة االختبار

t-statistic 

 الداللة اإلحصائية

Sig. 
VIF 

  𝑩𝟎 0.457 1.250 0.216ثابت االنحدار 

 4.15 1.000 0.000 0.000  االستشراف

 3.83 0.142 1.480 0.178   التفكير المنظم

 5.06 0.074 1.810 0.343 الرؤية المستقبلية

 3.73 0.199 1.290 0.166 الدافعية

 2.19 0.197 1.300 0.221   الشراكة

 اختبار نموذج الدراسة 

 F(5,94)=24.99, (Sig.=0.000**) دالة االختبار)الداللة االحصائية( 

𝑹𝟐 (𝑹𝟐)معامل التحديد  = 𝟎. 𝟔𝟒𝟕𝟏 

𝝌𝟐(𝟏) بيجن-اختبار بيروش = 𝟐𝟕. 𝟒𝟏, 𝑺𝒊𝒈.= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ∗∗ 

 Durbin Watson 1.800ختبارا

 test-statistic=0.125, Sig.=0.001 سميرنوف الخطأ-كولموجوروفاختبار 

قيمة اختبار  𝜒2%، 5، ** تفيد بوجود داللة إحصائية عند مستوى وإعالنه القرار : صياغةالمتغير التابع  

 .قيمة اختبار "ف" Fمربع كاي،  
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  عرض نتائج فرضية الدراسة الفرعية الرابعة 

ستخدام  ، سيتم افي المستشفيات االهلية والخاصة في مدينة الخليل متابعة تنفيذ القرارأثر الذكاء االستراتيجي على ن أجل تحديد م

قبل تطبيق نموذج االنحدار الخطي المتعدد، ومن أجل (، وMultiple Linear Regression) االنحدار الخطي المتعدد نموذج

، تم حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات المدروسة في هذه الفرضية كما هو رابعةاالجابة عن فرضية الدراسة الفرعية ال

وجود عالقة طردية ذات داللة الى (، بحيث تشير النتائج 11)في جدول ( relation MatrixCor)موضح في مصفوفة االرتباط 

المتمثلة باالستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية والشراكة من جهة واتخاذ  الذكاء االستراتيجيإحصائية بين أبعاد 

(، 0.720) ومتابعة تنفيذ القراراط بين أبعاد الذكاء االستراتيجي القرار وإعالنه من جهة أخرى، حيث بلغت معامالت االرتب

 ( على الترتيب.0.677( و)0.690(، )0.798(، )0.740)

متابعة تنفيذ المتعلقة بدراسة أثر الذكاء االستراتيجي على  رابعةوكما تم اإلشارة سابقا، لالجابة عن فرضية الدراسة الفرعية ال

 Multiple Linear) تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد ية والخاصة في مدينة الخليل،في المستشفيات االهلالقرار 

Regressionكما هو معلوم، إن استخدام هذا االختبار يستلزم اإليفاء بمجموعة شروط البد من التحقق منها قبل االجابة عن (، و

 فرضية الدراسة والتي سيتم التحقق منها على التوالي.

 رابعةمصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات فرضية الدراسة الفرعية ال(: 11جدول )

 المتغيرات
فاعلية اتخاذ 

 القرار

الذكاء 

 االستراتيجي
 االستشراف

التفكير 

 المنظم

الرؤية 

 المستقبلية
 الشراكة الدافعية

       1 فاعلية اتخاذ القرار 

  الذكاء االستراتيجي 
.809**0 1      

     1 0**898. 0**720.  ستشرافاال

    1 0**786. 0**905. 0**740.   التفكير المنظم

   1 0**817. 0**843. 0**934. 0**798. الرؤية المستقبلية

  1 0**811. 0**782. 0**794. 0**918. 0**690. الدافعية

 1 0**673. 0**693. 0**691. 0**614. 0**817. **0.677  الشراكة 

 .%5بوجود داللة إحصائية عند مستوى  ** تفيد  

حيث يعد ذلك مؤشراً إلى عدم وجود ( 10( أقل من )VIF)( أن جميع قيم  معامل تضخم 12تشير النتائج الواردة في جدول )

الى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي  Durbin Watsonمشكلة التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة، وكما تشير نتائج اختبار

على اعتدالية سميرنوف -كولموجوروفاختبار ن المشاهدات، أما فيما يتعلق باختبار توزيع تقدير الخطأ للنموذج، فأشارت نتائج بي

بيجين عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي، وبالتالي نستطيع استخدام تحليل االنحدار -البيانات، وأخيرا أظهرت نتائج اختبار بروش
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التغلب على المشكلة عدم المتعلقة بعدم ثبات تباين الخطأ  وذلك بعد رابعةال فرعيةضية الدراسة الالخطي المتعدد الختبار فر

  .Rogers (1993) Robust Stander Errorالعشوائي باستخدام  خاصية 

يث تشير (، بحRegression model)بعد التحقق من اإليفاء بشروط تحليل االنحدار الخطي المتعدد، تم حساب االنحدار الخطي 

( وهي أقل من 0.000، إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية )متابعة تنفيذ القرارالنتائج الى وجود اثر ألبعاد الذكاء االستراتيجي على 

فيتضح من خالل النموذج أن ألبعاد الذكاء االستراتيجي  ،رابعة(، مما يؤدي الى رفض الفرضية الفرعية الα=0.05مستوى داللة )

% من 68.0ها الدراسة )االستشراف، التفكير المنظم، الرؤية المستقبلية، الدافعية، الشراكة( مجتمعة القدرة على تفسير التي تناولت

 متابعة تنفيذ القرار.التباين في 

فيذ ( وجود أثر ايجابي ذو داللة احصائية للرؤية المستقبلية على متابعة تن12اضافة الى ذلك تشير النتائج الواردة في الجدول )

مستوى تطبيق  (، مما يعني أن زيادةα=0.05( وهي اقل من مستوى الداللة )0.001القرار، إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية )

( درجة، كما وتشير 0.506بمقدار )متابعة تنفيذ القرار بمقدار درجة واحدة سيؤدي الى زيادة في  فيات للرؤية المستقبليةشالمست

( 0.024، إذ بلغت قيمة الداللة االحصائية )متابعة تنفيذ القرارذو داللة احصائية لتطبيق الشراكة على  النتائج وجود أثر ايجابي

(، مما يعني أن زيادة مستوى تطبيق الشراكة في المستشفيات بمقدار درجة واحدة سيؤدي α=0.05وهي أقل من مستوى الداللة )

( درجة، في حين أظهرت النتائج عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد 0.209بمقدار)متابعة تنفيذ القرار الى زيادة في مستوى 

 .متابعة تنفيذ القرارعلى  الدافعيةلتفكير المنظم والستراتيجي المتمثلة باالستشراف، ااالذكاء 

 ( لدراسةRegression model 5)نتائج تحليل نموذج االنحدار الخطي المتعدد (: 12جدول )

 متابعة تنفيذ القراراء االستراتيجي على أبعاد الذك أثر 

 Regression model 5 

 المتغيرات
 المعامالت

B 

 دالة االختبار

t-statistic 

 الداللة اإلحصائية

Sig. 
VIF 

  𝑩𝟎 0.140 0.505 0.614ثابت االنحدار 

 4.15 0.427 0.797 0.108  االستشراف

 3.83 0.128 1.535 0.199   التفكير المنظم

 5.06 **0.001 3.534 0.506 رؤية المستقبليةال

 3.73 0.776 0.285- 0.032- الدافعية

 2.19 **0.024 2.298 0.209   الشراكة

 اختبار نموذج الدراسة 

 F(5,94)=24.99, (Sig.=0.000**) دالة االختبار)الداللة االحصائية( 

𝑹𝟐 (𝑹𝟐)معامل التحديد  = 𝟎. 𝟔𝟖𝟎 

𝝌𝟐(𝟏) بيجن-اختبار بيروش = 𝟏. 𝟕𝟑, 𝑺𝒊𝒈.= 𝟎. 𝟏𝟖𝟖 ∗∗ 

Durbin Watson .8021ختبارا  

=test-statistic سميرنوف الخطأ-كولموجوروفاختبار  0780. , Sig.=0.061 

قيمة اختبار  𝜒2%، 5، ** تفيد بوجود داللة إحصائية عند مستوى القرار وإعالنهالمتغير التابع: صياغة   

 يمة اختبار "ف"ق Fمربع كاي،  
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 فرضيات الدراسة نتائج 

 مايلي: أظهرت نتائج فرضية الدراسة 

كير االستراتيجي على فاعلية اتخاذ القرار، كما وأظهرت النتائج وجود أثر ايجابي للدافعية والشراكة فوجود اثر ألبعاد الت .1

جود أثر ألبعاد االستشراف، التفكير من جهة على فاعلية اتخاذ القرار من جهة أخرى، بينما أظهرت النتائج عدم و

 ة من جهة على فاعلية اتخاذ القرارات من جهة أخرى.يالمنظم والرؤية المستقبل

كير االستراتيجي على تهيئة اتخاذ القرار، كما وأظهرت النتائج وجود أثر ايجابي للدافعية والشراكة فوجود اثر ألبعاد الت .2

أخرى، بينما أظهرت النتائج عدم وجود أثر ألبعاد االستشراف، التفكير المنظم من جهة على تهيئة اتخاذ القرار من جهة 

 ة من جهة على تهيئة اتخاذ القرارات من جهة أخرىيوالرؤية المستقبل

كير االستراتيجي على المشاركة اتخاذ القرار، كما وأظهرت النتائج وجود أثر ايجابي للدافعية فوجود اثر ألبعاد الت .3

ة على المشاركة في اتخاذ القرار من جهة أخرى، بينما أظهرت النتائج عدم وجود أثر ألبعاد والشراكة من جه

 ة من جهة على المشاركة في اتخاذ القرارات من جهة أخرىياالستشراف، التفكير المنظم والرؤية المستقبل

النتائج عدم وجود أثر ألبعاد  كير االستراتيجي على صياغة القرار وإعالنه ، كما وأظهرتفعدم وجود اثر ألبعاد الت .4

ة من جهة على المشاركة يكير االستراتيجي وهي االستشراف، التفكير المنظم، الدافعية، الشراكة والرؤية المستقبلفالت

 في اتخاذ القرارات من جهة أخرى.

ايجابي للدافعية والرؤية  كير االستراتيجي على متابعة تنفيذ القرار، كما وأظهرت النتائج وجود أثرفوجود اثر ألبعاد الت .5

المستقبلية من جهة على متابعة تنفيذ القرار من جهة أخرى، بينما أظهرت النتائج عدم وجود أثر ألبعاد االستشراف، 

 .التفكير المنظم والشراكة من جهة على المشاركة في اتخاذ القرارات من جهة أخرى

 الدراسة  توصيات

 :هيأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات و

تشكيل وحدة للذكاء االستراتيجي مهمتها تزويد القطاع الصحي بالمعلومات المطلوبة واالسهام في رسم معالم مستقبلها بصدد  .1

المستفيدين من خدماتها وقنوات التعامل معها، وإجراء تقييمات للمخاطرة المحيطة بها، ومراقبة التغيرات التي توثر في 

  لقرارات المناسبة.تخاذ اأنشطتها ثم مساعدة مدرائها في ا

عينة الدراسة من خالل برامج خاصة لتعزيز ثقافة  والموظفين في ضرورة االهتمام بتطوير الذكاء االستراتيجي لدى المدراء .2

الذكاء االستراتيجي وتعزيز عناصره لدى المدراء، ودوره في اتخاذ القرارات، واستخدام برامج المحاكاة باستخدام الحاسوب 

  .لمدراء على كيفية استخدام الذكاء االستراتيجيلتدريب ا
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االستعانة بخبراء متخصصين في مجال الذكاء االستراتيجي من الخارج لتدريب المدراء على كيفية استخدام الذكاء  .3

 ، وسبل توظيفه في التعامل مع الفرص والتهديدات.واالستشراف االستراتيجي، وتوظيفه في عملية اتخاذ القرار

ر الشراكة في إيجاد شراكات مع منظمات عالمية وإقليمية ومحلية، ومنظمات فلسطينية وتبادل الخبرات تفعيل عنص .4

 الخليل.    مدينة فيوالمعلومات والمبادرات لتأمين حياة كريمة 

، وذلــك توضيح أهمية اتخـاذ القـرارات الهامـة وفـق الطريقة الصحيحة ومـن خـالل األسـلوب العلمـي فـي حــل المـشكالت .5

بالتواصـل المـستمر مـع مديري المنظمات وأفـراد المجتمـع المحلـي ومؤسـساته، وإشـراكهم فـي عملية اتخـاذ القـرارات 

  التـي تخـص كالً منهم؛ وصوالً إلى فاعلية اتخاذ القرارات وتحقيق األهداف المنشودة.

نهم؛ يمن خـالل دورات متقدمـة وورش عمل ولقاءات تربوية ب تنمية قدرات المديرين الفنية، وخاصة في مجال اتخاذ القرار .6

  .وذلك لتبادل الخبرات ونقل التجارب وصقل الكفاءة المهنية لهم

تشجيع العمــل بــروح الفريق ودعــم األنـشطة التعاونية والتشاركية علــى مـستوى المنظمات والمستشفيات، وكذلك إعطاء  .7

االحتـرام المتبـادل والعالقات اإلنسانية الطيبة واالنتماء والمسؤولية الفردية والجماعية في كل القدوة الحـسنة فـي التواضـع و

 المستويات.
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 لمصادر والمراجع ا
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دارسة تطبيقية في شركة الفهد  -التسويقية  (. تأثير الذكاء االستراتيجي في تحقيق المرونة 2017اإلبراهيمي، إحسان )  .1

-25(. 22) 2للمواد الغذائية ومنتجات األلبان في محافظة النجف االشرف. مجلة كلية التربية للبنات للعلوم االنسانية.

442. 

العالقة بين تكنولوجيا المعلومات  (. دور الهيكل التنظيمي كمتغير وسدددددديط في 2018و، هادي؛ وكاظم وسددددددام ) االبر .2

وكل من صدددنع القرار واالتصددداالت التنظيمية: دارسدددة ميدانية في عدد من الوزارات العراقية. المجلة العربية لإلدارة. 

38 (1 .)81-108. 

(؛ دور الذكاء االستراتيجي في اتخاذ القرارات الناجحة بالمؤسسات التربوية؛ 2019أبو أصبع فيصل علي احمد؛ ) .3

 .االصول واإلدارة التربوية؛ جامعة اب؛ اليمن رسالة دكتوراه؛ كلية التربية؛ قسم

(. أثر التمكين اإلداري على فاعلية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األهلية بقطاع  2017أبو زهري، وفاء ) .4

 .جامعة االزهر. غزة، فلسطين.غزة. رسالة ماجستير غير منشورة

ي في صنع القرار األمني بوازرة الداخلية واألمن الوطني (. أثر التفكير االستراتيج 2017أبو شعبان، أسامة )  .5

 .أكاديمية اإلدارة والسياسة. غزة، فلسطين.الفلسطيني. رسالة ماجستير غير منشورة

دارسة تطبيقية على المديرين في مجموعة  (. أثر الذكاء االستراتيجي وعالقته بنجاح المنظمات 2016أبو عيادة، ندى )  .6

 .رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة األزهر. غزة، فلسطين.ة بقطاع غزةاالتصاالت الفلسطيني

 (. مقياس اتخاذ القرار. غزة، فلسطين. مكتبة ومطبعة الطالب، جامعة األزهر 2018أبو نجيلة ) .7

دور الذكاء االستراتيجي في تحسين جودة األداء المصرفي: بحث تحليلي  .(2016البدارني، إيمان عبد محمد أحمد .) .8

اءعينة من العاملين في عدد من المصارف األهلية في مدينة الموصل. مجلة كلية الرافدين الجامعية للعلوم، العدد آلر

(37 ،)146-180. 

م(. السياسات االسرائيلية وتداعياتها على القطاع الصحي في األراضي الفلسطينية 2017البرش، عدنان أحمد. ) .9

 .ر، رسالة ماجستيرزهألغزة: جامعة ا-م(. فلسطين (1994-2014

ستراتيجية ضرورة حتمية لالستمرار في البيئة المعاصرة، مجلة اقتصاديات المال (. اليقظة اال 2016بلحاج، مريم ) .10

 (.JFBEواألعمال )

( أثر أبعاد الذكاء االستراتيجي على أداء العاملين حالة دارسية بنك أبو 2019بن مارني، نور، والبوسعيدي، حمد. ) .11

 .192-154ص ظبي التجاري، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد الثاني عشر، 

دراسة تطبيقية في المنظمات غير  –الذكاء االستراتيجي كمدخل لتطوير األداء المؤسسي . (2017البوجي، ريهام. ) .12

الحكومية بقطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة األقصى، 

 .فلسطين
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