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 امللخص 

أساليب اختاذ القرار يف القطاع احلكومي   أثر الذكاء االسرتاتيجي عىل  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل

تم   الدراسة  أهداف  ولتحقيق  مجيع  اتباع  األردين.  من  الدراسة  جمتمع  وتكون  التحلييل.  الوصفي  املنهج 

وتم اختيارهم    ،يف عدد من الدوائر واملؤسسات احلكومية األردنيةإرشافية  اإلداريني الذين يشغلون مناصب  

واشتملت املالءمة.  عينة  )  بطريقة  البالغني  الدراسة  جمتمع  أفراد  كافة  عىل  الدراسة  موظف  365عينة  تم  (  ا. 

 للتحليل. صاحلة ( استبانة كانت مجيعها 332اسرتجاع )

بينت نتائج الدراسة أنَّ مستوى الذكاء االسرتاتيجي لدى القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين  

لدى القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين   االقرار األكثر انتشار  أسلوب اختاذ أن . وبينت اكان مرتفع  

النتائج   وأشارت  العقالين.  القرار  اختاذ  أسلوب  أن  هو  إجياب  إىل  ارتبط  االسرتاتيجي  الذكاء  بمتغري  متغري  ا 

منخفض   كان  االرتباط  هذا  مستوى  أن  إال  القرار،  اختاذ  جد  أسلوب  متا  تأثري  أن  تبني  كام  الذكاء ا.  غري 

كان ذا داللة إحصائية فقط عىل أسلوب اختاذ القرار العقالين وأسلوب اختاذ القرار أبعاده االسرتاتيجي بكافة 

 التجنبي. 

الذكاء   من  املرتفع  املستوى  عىل  احلفاظ  إىل  هتدف  وندوات  تدريبية  برامج  بعقد  الدراسة  وأوصت 

دور القيادات اإلدارية يف عملية صنع القرار يف الدوائر اإلدارية املختلفة يف املؤسسات   االسرتاتيجي وبتفعيل

، باإلضافة للتأهيل املهني والوظيفي لشاغيل الوظائف اإلرشافية، ال بد من  أوصت بأنهاحلكومية األردنية. كام  

نهم من تبني  والتي متك    ،لدهيم   وذلك من خالل تنمية املهارات القيادية  ؛تعزيز سويتهم من الناحية اإلدارية

أسلوب اختاذ القرار املناسب لطبيعة عملهم واحتياجاته. وبينت الدراسة رضورة العمل عىل زيادة هامش 
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القيادات اإلدارية من خالل متكينهم وتفويضهم وتقليل إجراءات العمل املعقدة واملوحدة بني    احلرية لدى 

ذات   احلكومية  واملؤسسات  املختلفةالدوائر  العمل  التي    ،طبيعة  واملوارد  باملعلومات  تزويدهم  إىل  إضافة 

 حيتاجوهنا الختاذ القرارات. 

كام أوصت الدراسة بإجراء دراسات تتناول الذكاء االسرتاتيجي وأثره عىل جمموعة من املتغريات الفردية  

وافز املادية واملعنوية املقدمة بني القيادات اإلدارية يف مؤسسات القطاع احلكومي، مثل الرضا الوظيفي واحل

 للقيادات اإلدارية.

 : الذكاء االسرتاتيجي، أساليب اختاذ القرار، القطاع احلكومي األردين.الكلامت املفتاحية 

 

 املقدمة 

يعمل األفراد واملؤسسات عىل تبني أنواع خمتلفة من الذكاء  

ملساعدهتم يف حتقيق أهدافهم املوضوعة من خالل تطوير خطط 

ضامن  فردية تقوم عىل املنطق واستخدام العقل، وذلك من أجل  

موج   الفرد  به  يقوم  ما  الذكاء أن  وُيعد  أهدافِه.  حتقيق  نحو  ه 

تناوهلا   يتم  مل  التي  اجلديدة  الذكاءات  أنواع  من  االسرتاتيجي 

هذا النوع من الذكاء يقوم عىل استخدام  إنَّ  إذ    ؛بالشكل الكايف 

الفرد ملجموعة من املهارات مثل وضع رؤية واضحة للمستقبل  

أساليب التفكري املنظم للمساعدة يف الوصول  والعمل عىل تبني  

لألفراد  االسرتاتيجي  الذكاء  ويؤثر  الفرد.  إليه  يصبو  ما  إىل 

خاصة ممن لدهيم مناصب إدارية عالية يف اختيار أساليب اختاذ 

عنص   بدورها  تشكل  والتي  اإلداري  عنارص    مهام    االقرار  من 

عىل جمموعة    العملية اإلدارية. حيث يقوم أسلوب اختاذ القرار

الفرد   خيتار  أن  إىل  تؤدي  التي  واملهنية  الفردية  اخلصائص  من 

بِه يُ  ميزُه عن اآلخرين ويصبح سمة  أسلوب اختاذ قرار خاص 

 من سامت شخصيته.

يف   األساسية  العمليات  أحد  القرار  اختاذ  عملية  تعترب 

اإلدارة، باعتبارها العملية التي متيز املدير الناجح، والتي تتغلغل  

احلكومية  يف املؤسسات  يف  ووظائفهم  املديرين  إذ ؛  نشاطات 

يقوم املدير باختاذ قرارات تتعلق بمختلف وظائف اإلدارة من  

ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وقيادة. كام أن هذه العملية هي  

أصبح   فقد  لذلك  ونتيجة   احلكومية،  املؤسسات  نجاح  جوهر 

عملية   عىل  كبري  وبشكل  يرتكز  اإلداري  القرار العمل  اختاذ 

)اهلزايمة،  متعددة  عوامل  من  عليها  يؤثر  وما  ومناهجها 

2009 .) 

ولينز،  غاليس،  دراسة  مثل  الدراسات  بعض  وقدمت 

 ,Galles, Lenz, Peterson & Sampsonوبيتريسون وسمبسون ) 

الذكاء 2019 بني  ارتباطية  عالقة  وجود  تؤكد  نتائج   )

ت هذه الدراسة االسرتاتيجي وبني أسلوب اختاذ القرار. وذكر

املستوى   عىل  التنظيمية  املخرجات  عىل  تؤثر  العالقة  هذه  أن 

الدراسة  هذه  حتاول  عليه،  وبناء   املنظمة.  ومستوى  الفردي 

عىل االسرتاتيجي  الذكاء  أثر  يف   حتديد  القرار  اختاذ  أساليب 

 القطاع احلكومي األردين.

 مشكلة الدراسة 

دراسة   مثل  الدراسات  بعض  أن 2017)  عيلأكدت   )

آليات  يف  واملشكالت  العيوب  من  العديد  تعاين  النامية  الدول 

احلكومية إداراهتا  سلب    ؛عمل  أثر  أهدافها    امما  حتقيق  عىل 

والعمل عىل تطوير اخلدمات املقدمة فيها. كام أدى االسرتاتيجية  

للك احلكومية  املؤسسات  تلك  يف  اإلداري  من الرتهل  ثري 

معظمها يف  سائدة  سمة  أصبحت  التي  يؤكد    ؛املشكالت  مما 

احلاجة للعمل عىل تطوير جمموعة من اآلليات التنظيمية القادرة  

 عىل املسامهة يف جتاوز تلك املشكالت. 

وُتعد عملية اختاذ القرار يف املؤسسات احلكومية من القضايا 

والتي حتتاج إىل اختيار آليات واسرتاتيجيات واضحة   ،الشائكة

من أجل حتقيق أعىل مستوى من الفاعلية اإلدارية يف عملية اختاذ  

الشخصية    ،القرار املتغريات  أهم  يف  للبحث  احلاجة  يؤكد  مما 

والتنظيمية املؤثرة عىل هذه العملية. وألن القادة يف املؤسسات 

فإن البحث يف ؛ ختاذ القراراحلكومية هم املسؤولون عن عملية ا

أساليب اختاذ القرار لدهيم من املشكالت البحثية التي تناولتها  

اإلدارة علم  القرار    انظر    ؛دراسات  متخذي  وافتقار  ألمهيتها 

 ألساليب فاعلة يف هذه العملية.
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يف   هي  القرار  اختاذ  عملية  أن  الدراسات  بعض  وترى 

 امتالك قدرات ذكاء األساس أحد األنامط السلوكية القائمة عىل

( أن عملية اختاذ القرار Allahyani, 2012إذ ترى احلياين )؛  عالية

األهداف   لتحقيق  البدائل  من  جمموعة  بني  اختيار  عملية  هي 

مما يؤكد أمهية الذكاء االسرتاتيجي والذي يقوم عىل  ؛  التنظيمية

مساعدة   عىل  القادرة  الفردية  اخلصائص  من  جمموعة  امتالك 

يف الفاعلة  القادة  القرارات  املستقبيل    ،اختاذ  املسار  حتدد  والتي 

 للمنظمة. 

منهم بأمهية املتغريات الفردية يف عملية اختاذ القرار،   اوإدراك  

يف  و واالنفعالية  النفسية  اجلوانب  عىل  اإلدارة  علامء  ركز 

أو املوظفني.  املديرين  سواء  عىل مستوى    ،املؤسسات واملنظامت

ا يف  االهتامم  الذكاء وازداد  بمفهوم  األخرية  لسنوات 

اإلدارة   مثل  احلديثة  اإلدارية  واملفاهيم  االسرتاتيجي 

املتغري من جوانب  االسرتاتيجية؛   هذا  تناول  يؤكد رضورة  مما 

نظر   ذلك،   اخمتلفة  ومع  عليها.  حصل  التي  املتزايدة  لألمهية 

يمكن املالحظة من خالل مراجعة األدبيات اإلدارية السابقة أن  

هنالك فجوة نظرية وعملية واضحة يف الدراسات التي بحثت 

مما   أخرى  متغريات  مع  االسرتاتيجي  الذكاء  عالقة  دعا  يف 

الفجوة  الباحثني   لتجسري هذه  احلالية  الدراسة  النظرية إلجراء 

 والعملية.

ا مثل  وذكرت بعض الدراسات التي تم التطرق هلا هنا سابق  

 الذكاء ( أنَّ Galles, Lenz, Peterson & Sampson, 2019دراسة )

اإلجراءات  اختيار  عىل  األفراد  قدرة  يف  يؤثر  االسرتاتيجي 

الفردية والتنظيمية القادرة عىل حتقيق األهداف املوضوعة. وبام 

ا أنَّ  أسلوب  من    جمموعة  عىل  يقوم  متغري شخيص  القرار  ختاذ 

الفردية، ونظر   القرار    ااخلصائص والسامت  ألمهية عملية اختاذ 

فإن هذا يزيد من أمهية إجراء دراسات يف ؛  يف العمليات اإلدارية

بنَي   العالقة  طبيعة  يف  البحث  حتاول  األردين  احلكومي  القطاع 

لدى   االسرتاتيجي  أاملديرين  الذكاء  القرار وبنَي  اختاذ  ساليب 

 لدهيم. 

 أسئلة الدراسة 

 اإلجابة عن األسئلة التالية: إىل هدفت الدراسة

القيادات   -1 لدى  االسرتاتيجي  الذكاء  مستوى  ما 

 اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين؟

انتشار   -2 األكثر  القرار  اختاذ  أسلوب  القيادات   اما  بني 

 اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين؟

الذكاء االسرتاتيجي   -3 ما نوع العالقات بني متغريات 

القيادات  لدى  القرار  صنع  أسلوب  ومتغريات 

 اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين؟

اختاذ   -4 أساليب  عىل  االسرتاتيجي  الذكاء  أثر  هو  ما 

القطاع يف  اإلدارية  القيادات  لدى  احلكومي   القرار 

 األردين؟ 

 أهداف الدراسة 

 هدفت الدراسة إىل ما ييل:

القيادات  -1 لدى  االسرتاتيجي  الذكاء  مستوى  حتديد 

 اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين.

انتشار   -2 القرار األكثر  بني    االتعرف عىل أسلوب اختاذ 

 القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين.

الذكاء   -3 متغريات  بني  العالقات  نوع  عىل  التعرف 

 االسرتاتيجي ومتغريات أسلوب صنع القرار؟ 

أساليب  -4 عىل  االسرتاتيجي  الذكاء  أثر  عن  الكشف 

القطاع  يف  اإلدارية  القيادات  لدى  القرار  اختاذ 

 احلكومي األردين.

 الدراسة أمهية  

 األمهية العلمية: 

اإلداريني   لدى  االسرتاتيجي  الذكاء  دور  عىل  التعرف 

باعتباره أحد املتغريات املهمة يف علم اإلدارة والكشف عن أثره 

يف حتديد أساليب اختاذ القرار لدى القيادات اإلدارية يف القطاع 

ذات العالقة املهمة  مما يمكن أن يفرس بعض اجلوانب    ؛احلكومي 

 ات وأساليب اختاذ القرار يف القطاع احلكومي. بعملي

 األمهية العملية: 

يف  اإلدارية  القيادات  الدراسة  هذه  نتائج  من  سيستفيد 

احلكومي  االسرتاتيجي  ؛القطاع  الذكاء  أمهية  عىل   ؛لالطالع 

 ،كونه يمثل أحد التوجهات احلديثة يف التخطيط االسرتاتيجي

يعز   بشكل  تنميته  املمكن  من  من  والذي  تبن ز  عىل  ي  قدرهتم 

 أساليب اختاذ القرار املناسبة.
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 النظري والدراسات السابقة   اإلطار

 الذكاء االسرتاتيجي 

الذكاءات  أنواع  كأحد  االسرتاتيجي  الذكاء  مفهوم  ظهر 

( غاردنر  لنظرية  نتيجة   تطورت  يف    (Gardner, 1983التي 

والتي ترى أن الفرد يمتلك درجات متفاوتة    ،الذكاءات املتعددة

  ا فها تبع  لها ويكي  والتي يستطيع أن يشك    ،من الذكاء والقدرات

سبعة  إىل  تستند  املتعددة  الذكاءات  الطرق.  من  ملجموعة 

الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي، والذكاء   :ذكاءات تشتمل عىل

البني   والذكاء  احلركي،  والذكاء  البصي،  والذكاء  املوسيقي، 

الحق   إليها  أضيف  وقد  شخيص،  الضمن  والذكاء    ا شخيص، 

 (. 2019الذكاء الطبيعي )الزغيالت والشعالن، 

الذكاء االسرتاتيجي عىل    (Kuhlman et al, 1999)وقد عرف  

ئط طريق توجه صناع القرار نحو اختاذ قرارات  ابتكار خلرا"أنه  

ة للمعلومات وتوفريها يف  ا، عرب تلبية حاجاهتم امللحَّ أكثر وعي  

لصناعة   املطلوبة  واجلودة  والكمية  وبالدقة  املناسب،  الوقت 

 . "قراراهتم بعقالنية 

 أبعاد الذكاء االسرتاتيجي 

املختلفة  م الباحثون جمموعة من التصنيفات حول األبعاد  قد  

االسرتاتيجي الذكاء  )؛  ملفهوم  قسمُه  إىل  Abuzaid, 2017إذ   )

 مخسة أبعاد كام ييل:

رؤية   -1 عىل  املؤسسة  قدرة  وتعني  الرؤية:  امتالك 

 مستقبلها بشكٍل واضح وشمويل.

تبن  -2 عىل  املوظفني  تشجيع  وتعني  هدف  التحفيز:  ي 

 مشرتك من خالل تطبيق رؤية املؤسسة.

ي القدرة عىل فهم املتغريات استرشاف املستقبل: وتعن -3

املستقبل تشكيل  يف  تساهم  الفرص وإدراك    ،التي 

العمل  مسار  حتدد  التي  التهديد  ومصادر  املتاحة 

 .مستقبال  

االبتكارية: وتعني توليد األفكار اإلبداعية والتطبيق   -4

 .هلا العميل

عىل  -5 احلصول  يف  املؤسسة  جهود  وتعني  الفاعلية: 

اجلديدة   لتحديد الفرص  احلالية  التوجهات  ومراقبة 

املتطلبات املستقبلية وإدراك التغريات التي يمكن أن 

 تؤدي لفرص عمل جديدة. 

صن  )بينام  االسرتاتيجي Maccoby, 2011ف  الذكاء  أبعاد   )

 إىل: 

يعني -1 املستقبل:  العوامل   استرشاف  فهم  القدرة عىل 

التحديات  واكتشاف  املستقبل،  تؤثر عىل صنع  التي 

ص التي يمكن أن تؤثر عىل املؤسسة. إذ يقوم والفر

تصورات  وضع  هبدف  واحلارض  املايض  تقييم  عىل 

عليه   تكون  أن  ينبغي  الذي  للوضع  مستقبلية 

 .ال  مستقب

امتالك الرؤية: تعكس قدرة املدير عىل رؤية مستقبل  -2

املؤسسة بصورة واضحة، من أجل إحداث التغيري يف  

ؤسسة، والقدرة عىل  األهداف احلالية فيام حيقق نمو امل

 إيصال ذلك ملختلف األفراد املوظفني يف املؤسسة.

التحفيز: يعرف بأنه القدرة عىل دفع األفراد املوظفني   -3

تبن  مع  عىل  والعمل  مشرتكة،  أهداف  أجل   اي  من 

اخلطط   وضع  عىل  املدير  قدرة  يف  وتتمثل  حتقيقها. 

موضع التنفيذ وتشجيع وإهلام األفراد   االسرتاتيجية

 ظفني عىل املشاركة يف تنفيذها بفاعلية.املو

تتضمن -4 املخاطرة:  املوارد   أخذ  ختصيص  عملية 

فيام   التأكد  عدم  عىل  تنطوي  التي  املشاريع  ومتابعة 

يتعلق بالنتائج، والبحث عن فرص جديدة تؤدي إىل  

 تعزيز مستوى األداء.

اكتشافيُ   االبتكارية: -5 عىل  العمل  هبا  يشء    قصد 

يشء   حتسني  أو  املؤسسة  جديد،  قبل  من  موجود 

املؤسسة   تقدمه  ملا  إضافية  قيمة  تكوين  هبدف 

 للموظفني. 

وفق    الفاعلية: -6 العمل  عىل  لالحتياجات    اتنطوي 

توقع   والعمل عىل  املؤسسة،  احلاصلة يف  والتغريات 

وفق   والعمل  للمؤسسة  املستقبلية  هلا،    ا االحتياجات 

 والبحث عن الفرص اجلديدة. 

التنافسية:   -7 عىل  عىل القدرة  املؤسسة  قدرة  إىل  تشري 

مواجهة منافسيها، والتصدي لإلجراءات التي هتدد 

 تنافسية املؤسسة يف السوق.

وبناء  عىل ما سبق، يرى الباحثان بأن الذكاء االسرتاتيجي 

مفهوٌم متعدد األبعاد حيتاج إىل الكثري من الدراسة والبحث من 
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أجل الكشف عن مدى مسامهته يف تنمية العمليات التنظيمية يف  

 خمتلف القطاعات.

 عملية اختاذ القرار 

تناولتها  تعد عملية اختاذ القرار إحدى القضايا املهمة التي  

اإلدارية األدبيات  العمل    انظر    ؛ خمتلف  ويشتمل  ألمهيتها. 

اإلداري عىل جمموعة كبرية من املواقف املختلفة التي حتتاج من  

الفرد اختاذ قرارات يمكن أن تكون الطريق املؤدي إىل الفشل أو 

من   للكثري  حتتاج  إدارية  عملية  القرار  اختاذ  فعملية  النجاح. 

وا والدراية  االستجابة اخلربة  وطبيعة  املختلفة  باملواقف  ملعرفة 

 ,Gallesاملناسبة هلا سواٌء عىل املستوى الفردي أو عىل التنظيمي )

Lenz, Peterson & Sampson, 2019.) 

( اختاذ Remenova & Jankelova, 2019وأكد  عملية  أن   )

التي   املنظمة  أو  املؤسسة  يف  الفرد  به  يقوم  ذهني  نشاط  القرار 

القرار كيفية مقاربته  يعمل هبا. و حتدد قدرات ومعارف متخذ 

للحل حتتاج  التي  قرارات   ،للمشكلة  إىل  الوصول  وتستدعي 

 هنائية يتبناها اآلخرون للتعامل مع املشكلة.

أو  املدير  يكون  أن  هي  القرار  اختاذ  عملية  أساس  إن 

عىل إجياد احلل املناسب ملشكلة حتتاج    ا الشخص املسؤول قادر  

عىل تقييم املوقف    اإذا كان قادر    ااملدير ناجح    عد  ر. ويُ إىل اختاذ قرا

املعطيات   دراسة  خالل  من  قرار  اختاذ  إىل  حيتاج  الذي 

املالئم  بالشكل  ومعاجلتها  واستخدامها  املتوفرة  واملعلومات 

 (. Namsoo, Jonassen & McGee, 2003ليتخذ القرار املناسب )

يئ الفرد للتخطيط وتكمن أمهية عملية اختاذ القرار يف أهنا هت

ملواجهة ما يمكن أن يواجهه يف حياته من مشكالت. ومن أجل 

إنُه إذ    ؛ا التخطيط حلل املشكلة مهٌم جد  فإنَّ ؛  اختاذ قرارات فاعلة

 القرار ال يمكن أن يؤدي إىل نتيجة جيدة  بدون التخطيط، فإنَّ 

أنَّ  كام  األحيان.  معظم  يؤد  يف  التخطيط  اختاذ    إىل  القرار ي 

 (.Parker & Fischhoff, 2005املناسب )

( القرار Alvi, et al.,2018وأشار  اختاذ  عملية  أن  إىل   )

األيام هذه  يف  صعوبة  أكثر  أكثر    ؛أصبحت  من  باعتبارها 

تأثري   التنظيمية  املستوى    ا املتغريات  عىل  العمل  سري  عىل 

يطو   أن  الرضوري  من  أصبح  لذلك،  ونتيجة   ر  التنظيمي. 

من    املديرون جمموعة  واملنظامت  املؤسسات  خمتلف  يف 

اختاذ   عىل  مساعدهتم  عىل  القادرة  الفاعلة  االسرتاتيجيات 

 القرارات الرشيدة واحلكيمة.

فعملية اختاذ القرار كام يرى الباحثان من العمليات اإلدارية  

من   والتنظيمية  الشخصية  املهارات  من  الكثري  إىل  حتتاج  التي 

عىل اختيار القرار القادر عىل حتقيق  أجل مساعدة متخذ القرار  

 األهداف التنظيمية للمنظمة. 

 أساليب اختاذ القرار 

يمكن تقسيم أساليب اختاذ القرار إىل عدة أنواع؛ فأسلوب 

تبن   إىل  يشري  العقالين  القرار  يف  اختاذ  بنائية  منطقية  مقاربات  ي 

عملية اختاذ القرار؛ وأسلوب اختاذ القرار احلديس يعني االعتامد 

واالنطباعات   الداخيل  واحلدس  واملشاعر  االنفعاالت  عىل 

الفردية يف عملية اختاذ القرار؛ وأسلوب اختاذ القرار املعتمد عىل  

توجيهات اآلخرين ودعمهم؛   االعتامد عىل  إىل  يشري  اآلخرين 

جتن  إىل  يشري  التجنبي  القرار  اختاذ  أو وأسلوب  القرار  اختاذ  ب 

والذي يميل إىل اختاذ    ،التأجيل؛ وأسلوب اختاذ القرار العفوي

بشكٍل   االعتبارات  آين  القرارات  من  الكثري  أخذ  بدون 

 (.Spicer & Sadler-Smith, 2005للمتغريات املحيطة )

( أن هناَك  Franken & Muris, 2005ويف نفس السياق، رأى )

أربعة مراحل مهمة وأساسية يف مجيع أساليب اختاذ القرار وهي  

أسلوب  اختيار  يف  الداخيل  الصاع  القرار،  اختاذ  نحَو  التوجه 

اختاذ القرار املناسب، وحدوث بعض األمور الطارئة يف اختيار  

تعزيز عملية اختيار أسلوب اختاذ   اأسلوب اختاذ القرار، وأخري  

 . القرار املناسب

 ,Allahyani( و)Pellerone, 2013( و)Alvi, et al.,2018)  أما

( فريون أن أنواع أساليب اختاذ القرار Kuzgun, 2005( و)2012

 تنقسم إىل مخسة أنواع أساسية هي:

(، وهو أسلوب اختاذ القرار الذي Rationalالعقالين ) -1

باالستناد إىل املديرون  يتضمن القرارات التي يتخذها  

املخرجات العقالنية واملنطقية الناجتة عن عملية اختاذ  

بعدة  العقالين  القرار  متخذو  ويتصف  القرار. 

البدائل   ؛خصائص عن  املستمر  بحثهم  أمهها 

القرار والعمل عىل تقييمها من أجل اختيار    ،العقالنية

املناسب بناء  عىل تقييامت عقلية يقوم هبا متخذ القرار  

اختاذ  أسلوب  أن  كام  املناسب.  القرار  إىل  للوصول 
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ه من خالل عمليات عقلية يقوم القرار العقالين موج  

هبا الفرد باختيار مسار العمل األفضل، إضافة  إىل أنُه 

السلوك وتنظيم  بالديناميكية  خيتار   ؛يتصف  بحيث 

نمط  متخذ   حتقيق   ا معين   اسلوكي    االقرار  أجل  من 

يقوم عىل   العقالين  القرار  اختاذ  األهداف. وأسلوب 

لتحقيقه من   القرار هلدف واحد يسعى  متخذ  وضع 

 قادر عىل الوصول إىل يه لنمط سلوكي معني  خالل تبن 

املوضوع. القرار   اهلدف  اختاذ  أسلوب  ويتصف 

أيض   دائام    االعقالين  القرار  متخذ  يسعى   بأن  ما 

التنظيمية   البيئة  يف  املتوفرة  املعلومات  الستخدام 

وخربته السابقة مع مشكالت تشابه تلك املقدمة يف  

 الوقت احلايل من أجل الوصول إىل القرار األفضل.

2- ( القرار  Intuitiveاحلديس  اختاذ  أسلوب  وهو   ،)

االعتبا أخذ  بدون  القرار  اختاذ  إىل  ر  املستند 

اختاذ  سبب  تربير  عىل  القادرة  املنطقية  للتفسريات 

ويتميز املديرين   القرارات.  من  النوع  هذا  مثل 

أسلوب اختاذ القرار احلديس بأن متخذ القرار يعتمد 

اختاذ   عملية  يف  الداخيل  وإحساسه  انفعاالته  عىل 

القرار مما يعني أنه ال يعتمد عىل املعلومات املتوفرة يف  

و املحيطة  إىل البيئة  الوصول  أجل  من  استخدامها 

القرار األفضل. كام أن أسلوب اختاذ القرار احلديس 

أثناء   السابقة  خلرباته  القرار  متخذ  رجوع  عىل  يقوم 

من   املنظمة  يف  األفراد  خمتلف  مع  اليومية  تفاعالته 

أجل اختاذ القرار. ويف حالة وجود مشكلة حتتاج إىل  

أسل أن  القرار  متخذ  يرى  القرار،  اختاذ اختاذ  وب 

ن  القرار احلديس هو االستجابة األوىل للمشكلة، ومِ 

مثل  ثَ  أخرى  قرار  اختاذ  ألساليب  اللجوء  يف  يبدأ  م 

اللجوء  يشمل  أسلوب اختاذ القرار العقالين. كام أنُه  

املواقف  أثبتت فاعليتها يف  إىل جتارب ناجحة سابقة 

الوقت  يف  التنظيمي  املستوى  عىل  املقدمة  املشاهبة 

كام أن أسلوب اختاذ القرار احلديس يقوم عىل    احلايل.

املعلومات  وجتاهل  عام  بشكٍل  األمور  إىل  النظر 

 املقدمة يف البيئة التنظيمية يف عملية اختاذ القرار. 

3- ( املدير  Avoidanceالتجنبي  لدى  يكون  أن  وهو   ،)

لتجن  داخلية  يف  نزعة  الرضورية  القرارات  اختاذ  ب 

مت ويتصف  التنظيمية.  هذه العمليات  يف  القرار  خذ 

ب املوقف الذي يتطلب  احلالة بإظهار حماوالت لتجن 

جتن  أجل  ومن  القرار.  يف اختاذ  املسؤولية  حتمل  ب 

عملية اختاذ القرار، حياول البعض تبني أسلوب اختاذ  

والذي يقوم عىل أن متخذ القرار ال   ،القرار التجنبي

اختاذ  عملية  يف  واضح  مسار  إىل  الوصول  يستطيع 

ب بشكٍل واضح مواقف اختاذ مما جيعله يتجن   ؛رالقرا

شجاع    ،القرار الفرد  يكون  أن  عىل  تقوم   ، اوالتي 

 ويمتلك خصائص القائد يف عملية اختاذ القرار.

القرارات املتخذة   (، ويعكسSpontaneousالعفوي ) -4

 .اورسيع   اعفوي  

(، وهو اللجوء إىل  Dependentاملعتمد عىل اآلخرين ) -5

عملية  دعم   يف  والزمالء(  املوظفني،  )مثل  اآلخرين 

القرار. احلالة    اختاذ  هذه  يف  القرار  متخذ  إىل ويلجأ 

من   اآلخرين  من  واملعلومات  النصائح  عن  البحث 

أيض   ويرتبط  قرارِه.  بناء  القرار   اأجل  اختاذ  أسلوب 

عن  القرار  متخذ  ببحث  اآلخرين  عىل  املعتمد 

أ اقرتاحات  نصائح ممن املساعدة سواٌء عىل شكل  و 

يف  املُناسب  القرار  اختاذ  عىل  قادرون  بأهنم  يعتقد 

 موقف املشكلة. 

اعتمد أربعة أنواع فقط من  (  Scott & Bruce, 1995إال أن ) 

سابق   التي وردت  القرار  اختاذ  أساليب  هذه   ،اأنواع  وتضمنت 

القرار  اختاذ  وأسلوب  العقالين،  القرار  اختاذ  أسلوب  األنواع 

اآلخرين،  إىل  بالرجوع  القرار  اختاذ  وأسلوب  احلديس، 

 وأسلوب اختاذ القرار التجنبي. 

( ( Galles, Lenz, Peterson & Sampson, 2019وقسَم 

األسلوب  عىل  اشتملت  أنواع،  ثالثة  إىل  القرار  اختاذ  أساليب 

إىل  بالرجوع  القرار  وأسلوب  احلديس،  واألسلوب  العقالين، 

اآلخرين. إذ يقوم أسلوب اختاذ القرار العقالين عىل مدى قدرة 

اختاذ  يستدعي  الذي  املوقف  املعلومات يف  اكتساب  الفرد عىل 

ومن ثم العمل عىل معاجلتها للوصول إىل قرار يتناسب    ،القرار

القرار احلديس، فيستند إىل   مع طبيعة املشكلة. أما أسلوب اختاذ
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جلوء الفرد ملشاعره وانفعاالته الداخلية واجتاهاته نحو املوقف 

القرار اختاذ  الوصول إىل جمموعة من    ،الذي يستدعي  ومن ثم 

ويشري   القرار.  اختاذ  موقف  يف  السلوكية  واألنامط  التصفات 

ذلك أن الفرد ال يعتمد يف األساس عىل املعلومات املتوفرة يف 

بيئة املحيطة، بل يلجأ إىل تصوراته الذاتية مما جيعل من قراره ال

القرار  غري موضوعي يف معظم األحيان. ويركز أسلوب اختاذ 

بالرجوع إىل اآلخرين عىل أن يلجأ الفرد لآلخرين ليساعدوه يف  

 عملية اختاذ القرار.

هربرت اقرتح  نظريته    (Simon, 1997) سايمون    كام  يف 

املحدودة   يلجأن  العقالنية  القرار  اختاذ أحيان    أمتخذ  إىل  ا 

ا وذلك لعدد من األسباب القرارات بطريقة غري عقالنية جزئي  

وخصوص   والوقت.  واملعلومات  املعرفية  القيود  عندما  مثل  ا 

 تكون املشكالت معقدة وتكون املعلومات املتوفرة حمدودة. 

اخت عملية  أن  الباحثان  العمليات ويرى  أكثر  من  القرار  اذ 

وأهنا تتأثر بدورها بتبني صانعي  ،يف سري العمل االتنظيمية تأثري  

القرار ملجموعة من املهارات والقدرات والكفايات القادرة عىل  

ا أساليب اختاذ القرار    مساعدهتم يف هذه العملية. وُتعد   انعكاس 

يهم   تبن نَّ إذ إ  ؛المتالك صانعي القرار لتلك اخلصائص الفردية

ألساليب اختاذ القرارات الفاعلة يساهم بدورِه يف تنمية املؤسسة  

 عىل املستوى التنظيمي وعىل مستوى املوظفني.

وفيام يتعلق باألدب السابق واملتعلق بالذكاء االسرتاتيجي، 

أجرى   بعنوان  2019)الشمري  فقد  العراق  دراسة يف  دور "( 

التحالفات   حتقيق  يف  حديث  كمدخل  االسرتاتيجي  الذكاء 

الناجحة، وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل   االسرتاتيجية

التحالفات   حتقيق  يف  االسرتاتيجي  الذكاء    االسرتاتيجية دور 

دالة   ارتباطية  عالقة  وجود  إىل  نتائجها  وأشارت  الناجحة. 

والتحالفات  بني    إحصائي ا االسرتاتيجي  الذكاء  عنارص 

الذكاء  االسرتاتيجية مكونات  أن  النتائج  بينت  كام   ،

.  االسرتاتيجيةاالسرتاتيجي تؤثر يف مستوى حتقيق التحالفات  

 ( دراسة  فقد  Abuzaid, 2017أما  األردن  يف  أجريت  والتي   )

هدفت إىل التعرف عىل أثر الذكاء االسرتاتيجي عىل التوجهات  

يادية يف الرشكات املالية. وأظهرت هذه الدراسة أن مستوى  الر

لدى   االسرتاتيجي  يف مديري  الذكاء  العاملة  املالية  الرشكات 

. كام أكدت وجود عالقة ارتباطية موجبة  ااألردن كان متوسط  

الرشكات  يف  الريادية  والتوجهات  االسرتاتيجي  الذكاء  بني 

 املالية.

ي للرشكات يف تعزيز اإلدارة  وملعرفة أثر الذكاء االسرتاتيج

 & Calof, Richards)  فقد أجريت دراسة  ؛يف كندا  االسرتاتيجية 

Santilli, 2017 الذكاء الرشكات عىل  اعتامد  بأن  التي وجدت   )

يف قدرهتا عىل تطوير خمتلف جوانب    ااالسرتاتيجي يؤثر إجيابي  

التخطيط االسرتاتيجي فيها. وفيام يتعلق بالتعرف عىل مستوى  

القادة   لدى  التنظيمي  باإلبداع  وعالقته  االسرتاتيجي  الذكاء 

أُ  فقد  دراسة األكاديميني  السعودية  العربية  اململكة  يف    جريت 

والتي توصلت إىل أن مستوى الذكاء   ؛(2017)الشيخ وعيل،  

متوسط  اال كان  األكاديميني  القادة  لدى  من وجهة    اسرتاتيجي 

أيض   ووجدت  التدريس.  هيئة  أعضاء  الذكاء  أن  ا  نظر 

وهي االسترشاف   ؛االسرتاتيجي يرتكز عىل جمموعة من األبعاد

والرؤية   املنظم  املنطقي  وخلق    االسرتاتيجيةوالتفكري 

الذ ارتباطية موجبة بني  بينت وجود عالقة  كاء الرشاكات، كام 

االسرتاتيجي وبني اإلبداع التنظيمي من وجهة نظر أعضاء هيئة  

 التدريس.

التشيك   يف  أجريت  فقد  القرار  اختاذ  أساليب  وبخصوص 

( إىل  Remenova & Jankelova, 2019دراسة  هدفت  التي   )

لدى   القرار  اختاذ  أساليب  عىل  يف املديرين  التعرف  العاملني 

ال نتائج  وأشارت  الزراعية.  أسلوب املؤسسات  أن  إىل  دراسة 

املؤسسات الزراعية كان  مديري  لدى    ااختاذ القرار األكثر انتشار  

م األسلوب ن ثَ األسلوب العقالين، تاله األسلوب احلديس، ومِ 

 ,Alviاملبني عىل اخلربة السابقة. ويف الباكستان أجريت دراسة )

التفكري    ،(2018 مستوى  بني  العالقة  التعرف عىل  إىل  وهدفت 

لدى   لدهيماملديرين  احلكيم  القرار  اختاذ  أساليب    ، وبنَي 

وتوصلت إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بنَي التفكري احلكيم 

 لدى املدراء وبنَي أسلوب اختاذ القرار العقالين.

 Soltwischأما يف الواليات املتحدة االمريكية فقد توصل )

& Krahnke, 2017)    إىل أن أساليب اختاذ القرار املركزة عىل إجياد

بني القيادات اإلدارية يف الرشكات،    ااحلل كانت األكثر انتشار  

االنفعاالت عىل  املعتمدة  القرار  اختاذ  أساليب  وبينت   ،تالها 

ا بني أساليب النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائي  
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القرار   التنظيمية  اختاذ  الفاعلية  وبني  احلل  إجياد  عىل  املركزة 

 للرشكات. 

اختاذ أجل  ومن   أساليب  وتفضيل  ممارسات  عىل  التعرف 

 ؛ املوارد البرشية يف البنوك التجارية النيجرييةمديري  القرار لدى  

( دراسة  أجريت  أن    ،(Omotola, 2012فقد  إىل  وتوصلت 

أسلوب اختاذ القرار العقالين جاء يف املرتبة األوىل، تاله أسلوب  

،  ااختاذ القرار االنفعايل، ثم أسلوب اختاذ القرار التجنبي، وأخري  

 أسلوب اختاذ القرار احلديس. 

االسرتاتيجي  الذكاء  املختلفة  األبعاد  بني  العالقة  وملعرفة 

 & Galles, Lenz, Petersonواختاذ القرار فقد أجريت دراسة ) 

Sampson, 2019  بنَي العالقة  عىل  التعرف  إىل  هدفت  التي   )

لدى   املستقبل  استرشاف  عىل  الواليات املديرين  القدرة  يف 

القراراألمريكية  املتحدة   اختاذ  أسلوب  إىل   ،وبنَي  وتوصلت 

إحصائي   ودالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  عىل  وجود  القدرة  بني  ا 

املستق العقالين واملبني استرشاف  القرار  اختاذ  بل وبنَي أسلوب 

 عىل استخدام املعلومات املتوفرة. 

 منهجية الدراسة 

تم   الدراسة  هذه  أهداف  الوصفي  اتباع  لتحقيق  املنهج 

مُج  بحيث  استبانةالتحلييل  خالل  من  البيانات  وتم    ،عت 

منها   اإلحصائية  واألساليب  الوسائل  من  العديد  استخدام 

احلسا االرتباط  املتوسطات  وحتليل  املعيارية،  واالنحرافات  بية 

الذكاء  املستقل:  املتغري  باعتبار  املتعدد.  االنحدار  وحتليل 

استرشاف  و االسرتاتيجي، وأبعاده وامتالك الرؤية، والتحفيز،  

املستقبل، واالبتكارية، والفاعلية. واملتغري التابع: أساليب اختاذ 

اختاذ  وأسلوب  العقالين،  القرار  اختاذ  أسلوب  وأبعاده  القرار 

التجنبي،  قرار  اختاذ  وأسلوب  اآلخرين،  إىل  بالرجوع  القرار 

 وأسلوب اختاذ القرار احلديس. 

 وعينة الدراسة   جمتمع

مجتكو   من  الدراسة  جمتمع  يشغلون  ن  الذين  اإلداريني  يع 

رضيبة   ودائرة  األردنية،  اجلامرك  دائرة  يف  إرشافية  مناصب 

الدخل واملبيعات، واملؤسسة العامة للضامن االجتامعي، ودائرة  

والدواء، ودائرة  للغذاء  العامة  العامة، واملؤسسة  اإلحصاءات 

والبالغ عددهم   األردنية،  األرايض واملساحة، وهيئة االستثامر 

، وتم اختيار  م 2019/2020وموظفة يف العام    ا( موظف  365)

حيث    املالءمة؛هذه الدوائر واملؤسسات احلكومية بطريقة عينة  

موافقتها   املؤسسات  هذه  إدارات  من ضمن  بأن  أبدت  تكون 

 هذه الدراسة. 

ويمتاز بسهولة الوصول إىل كافة    ،دإن جمتمع الدراسة حمد  

لذا قام الباحثان بشمول    ؛اومل يكن حجم املجتمع كبري    ،أفراده

هي   الدراسة  عينة  أصبحت  بحيث  الدراسة  جمتمع  أفراد  كافة 

( اسرتجاع  وتم  الدراسة.  جمتمع  ومجيعها  332ذاهتا  استبانة   )

 %(.91بحيث بلغت نسبة االسرتجاع )  ؛للتحليلصاحلة  كانت  

( توزيع عينة الدراسة حسب اخلصائص 1جلدول )ويبني ا

 الشخصية للمبحوثني.

خصائص املبحوثني يف  التكرارات والنسب املئوية حسب  (:  1جدول ) 

 الدراسة 

 النسبة  التكرار  الفئات  

 اجلنس 
 63.0 209 ذكر 

 37.0 123 أنثى 

 العمر 

 18.4 61 سنة فأقل  30

 39.8 132 سنة  31-40

 31.0 103 سنة 50- 41

 10.8 36 سنة فأكثر 51

املسمى  

 الوظيفي 

 7.2 24 مدير

 22.0 73 نائب مدير / مساعد مدير

 70.8 235 رئيس قسم / شعبة 

املستوى  

 العلمي 

 73.5 244 بكالوريوس فأقل 

 26.5 88 دراسات عليا 

عدد سنوات  

 اخلربة 

 16.6 55 سنوات فأقل  5

 19.0 63 سنوات  10-6من 

 25.9 86 سنة  15- 11من 

 38.6 128 سنة فأكثر 15

 100.0 332 املجموع  

 

ووفق تعليامت وصف وتصنيف الوظائف يف اخلدمة املدنية 

شرتط فيمن يشغل منصب مدير إدارة يف القطاع يُ فإنه  ؛األردنية

أو   اخلاصة  الدرجتني  موظفي  من  يكون  أن  األردين  احلكومي 

األوىل من الفئة األوىل، وأمىض مدة ال تقل عن مخس سنوات يف  

ذات صلة.   إرشافية  وظيفة  وحدة  أما  أية   / مديرية  فإنه  مدير 
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أو   شرتط به أن يكون من موظفي الدرجات اخلاصة أو األوىليُ 

الثانية من الفئة األوىل، وأمىض مدة ال تقل عن ثالث سنوات يف 

 أية وظيفة إرشافية ذات صلة. 

العام/ األمني  نائب  العام،    ولشغل منصب  من فإنه  املدير 

الرضوري أن يكون الشخص من موظفي الدرجتني اخلاصة أو  

املسمى   هذا  استحداث  عدم  ويراعى  األوىل،  الفئة  من  األوىل 

ال إذا نصت الترشيعات الناظمة لعمل الدائرة عىل  إ  ؛الوظيفي

 ذلك. 

يشرتط  فإنه  وبخصوص مساعد األمني العام / املدير العام،  

الدرجتني   موظفي  من  يكون  أن  الوظيفة  هذه  يشغل  فيمن 

 اخلاصة أو األوىل من الفئة األوىل.

أال تقل    كام يشرتط فيمن يشغل وظيفة رئيس قسم / وحدة، 

امسة من الفئة األوىل، والدرجة السادسة  درجته عن الدرجة اخل

يف  الشامل  املجتمع  كلية  دبلوم  حلملة  الثانية  الفئة  من 

التخصصات املهنية والتطبيقية، والدرجة الرابعة من الفئة الثانية  

لباقي التخصصات، وأن يكون قد أمىض مخس سنوات فعلية يف  

 اخلدمة املدنية عىل األقل.

شرتط فيمن  يُ فإنه  بة / وحدة،  اما إذا كان املنصب رئيس شع

يشغل هذه الوظيفة أن يكون قد أمىض خدمة مدنية فعلية ال تقل  

عن سنتني إذا كان من الفئة األوىل، وال تقل عن أربع سنوات  

 إذا كان من الفئة الثانية.

 حدود الدراسة 

تنحص هذه الدراسة يف حتليالهتا وما ستنتهي إليه من نتائج  

عينة   يشغلون  عىل  الذين  اإلداريني  بجميع  املتمثلة  الدراسة 

رضيبة   ودائرة  األردنية،  اجلامرك  دائرة  يف  إرشافية  مناصب 

الدخل واملبيعات، واملؤسسة العامة للضامن االجتامعي، ودائرة  

والدواء، ودائرة  للغذاء  العامة  العامة، واملؤسسة  اإلحصاءات 

األردني والبالغ عددهم  األرايض واملساحة، وهيئة االستثامر  ة، 

موظف  365) وزماني    ا(  لتوزيع  وموظفة  الزمني  باإلسناد  ا 

أيار   من  الفرتة  خالل  الثاين   م2019االستبانة  ترشين  إىل 

 . م2019

 أداة الدراسة 

وترمجة   تكييف  عىل  العمل  تم  الدراسة،  أهداف  لتحقيق 

والذي اشتمل   ( للذكاء االسرتاتيجي،Abuzaid, 2017مقياس )

)33)عىل   عىل  موزعة  فقرة  متغريات7(  امتالك   :تتضمن  ( 

والتحفيز،   املخاطرة،  والرؤية،  وأخذ  املستقبل،  استرشاف 

التنافسية. عىل  والقدرة  والفاعلية،  العمل    واالبتكارية،  تم  كام 

( مقياس  وترمجة  تكييف  الختاذ  (  Scott & Bruce, 1995عىل 

( متغريات  4( فقرة موزعة عىل )20والذي يشتمل عىل )  ،القرار

القرار  اختاذ  وأسلوب  العقالين،  القرار  اختاذ  أسلوب  تتضمن 

اآلخرين،  إىل  بالرجوع  القرار  اختاذ  وأسلوب  احلديس، 

التجنبي. القرار  اختاذ  ليكرت   وأسلوب  وتم استخدام مقياس 

 اخلاميس جلمع البيانات. 

 صدق مقياس الدراسة 

بعرضه   الدراسة  مقاييس  حمتوى  صدق  من  التحقق  تم 

اخلربة  ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة  عىل  األولية  بصورته 

بني القيادات   اأسلوب اختاذ القرار األكثر انتشار  بواالختصاص  

وتكون املقياس بصورته  ،  اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين

لقياس الذكاء ( متغريات  5( فقرة موزعة عىل )23)النهائية من  

واالبتكارية،  والتحفيز،  الرؤية،  امتالك  تتضمن  االسرتاتيجي 

والفاعلية املستقبل،  الذكاء .  واسترشاف  مقياس  ون  وتك 

النهائية من   )18)االسرتاتيجي بصورته  فقرة موزعة عىل   )4  )

تتضمن أسلوب اختاذ القرار العقالين، وأسلوب اختاذ  متغريات

اآلخرين،   إىل  بالرجوع  القرار  اختاذ  وأسلوب  احلديس،  القرار 

 وأسلوب اختاذ القرار التجنبي. 

 ثبات مقياس الدراسة 

للتأكد من ثبات األداة، تم حساب االتساق الداخيل حسب  

املعامالت هذه  يبني  أدناه  واجلدول  ألفا،  كرونباخ  ،  معادلة 

 واعتربت هذه املعامالت مناسبة لغايات الدراسة. 

 نتائج الدراسة 

ا لنتائج الدراسة من   تتضمن هذه اجلزئية من البحث عرض 

األساليب   عرض  إىل  إضافة   أسئلتها،  عن  اإلجابة  خالل 

 والطرق اإلحصائية املستخَدمة يف الوصول إىل النتائج.
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 الدراسة   (: معامل االتساق الداخيل كرونباخ ألفا ملقاييس 2جدول ) 

 متغريات الدراسة 

املتوسط  

احلسايب  

 للمتغري 

معامالت موثوقية  

مقاييس الدراسة  

 كرونباخ الفا 

مقياس الذكاء  أبعاد  

 االسرتاتيجي 
3.94 0.94 

 0.87 3.91 امتالك الرؤية 

 0.88 3.79 التحفيز 

 0.87 4.08 استرشاف املستقبل 

 0.86 3.97 االبتكارية 

 0.86 3.98 الفاعلية

 0.91 3.55 أبعاد مقياس اختاذ القرار 

 0.88 4.10 أسلوب اختاذ القرار العقالين 

أسلوب اختاذ القرار بالرجوع إىل  

 اآلخرين 
3.71 0.85 

 0.74 3.28 أسلوب اختاذ القرار التجنبي 

 0.90 3.21 أسلوب اختاذ القرار احلديس 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات 

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات تم استخدام عدة 

 ومنها:  ،أساليب إحصائية

استخدام عن  لإلجابة   -1 تم  والثاين،  األول  السؤالني 

احلسابية   املتوسطات  مثل  الوصفية  اإلحصاءات 

 . واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية والتكرارات

حتليل عن  لإلجابة   -2 استخدام  تم  الثالث  السؤال 

 االرتباط وحتديد االنحدار املتعدد. 

اإلجابة   مستوى  عن  نتائج  يف  يبحث  والذي  األول  السؤال 

الذكاء االسرتاتيجي لدى القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي  

 األردين؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج املتوسطات احلسابية  

لدى   االسرتاتيجي  الذكاء  ملستوى  املعيارية  واالنحرافات 

القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين، واجلدول أدناه 

 يوضح ذلك.

 (: املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى الذكاء االسرتاتيجي لدى القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين 3جدول ) 

 املستوى  االنحراف املعياري  احلسايب املتوسط   أبعاد املتغري املستقل 

 مرتفع 730. 3.91 امتالك الرؤية 

 مرتفع 751. 3.79 التحفيز 

 مرتفع 634. 4.08 استرشاف املستقبل 

 مرتفع 690. 3.97 االبتكارية 

 مرتفع 689. 3.98 الفاعلية

 مرتفع 578. 3.94 الذكاء االسرتاتيجي 

لدى جاء   االسرتاتيجي  الذكاء  ملستوى  احلسايب  املتوسط 

مرتفع   احلكومي  القطاع  يف  الذكاء   ااإلداريني  أبعاد  وجلميع 

االسرتاتيجي، وكان استرشاف املستقبل يف املرتبة األوىل بأعىل 

الفاعلية تاله  حسايب  وامتالك   ،متوسط  االبتكارية  ثم  ومن 

السؤال  عن جابة  والتحفيز عىل التوايل. وبذلك تكون اإل الرؤية

مستوى الذكاء االسرتاتيجي لدى القيادات اإلدارية  بأن  األول  

 ا.مرتفع   دَ جِ يف القطاع احلكومي األردين وُ 

السؤال الثاين والذي يبحث يف أسلوب  عن  نتائج اإلجابة  

انتشار   األكثر  القرار  القطاع    ا اختاذ  يف  اإلدارية  القيادات  بني 

 احلكومي األردين؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج املتوسطات احلسابية  

القيادات  لدى  القرار  اختاذ  ألساليب  املعيارية  واالنحرافات 

يوضح   أدناه  واجلدول  األردين،  احلكومي  القطاع  يف  اإلدارية 

 ذلك. 
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 (: املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألساليب اختاذ القرار لدى القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين 4جدول ) 

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط احلسايب  أبعاد املتغري التابع 

 مرتفع 617. 4.10 أسلوب اختاذ القرار العقالين 

 مرتفع 818. 3.71 أسلوب اختاذ القرار بالرجوع إىل اآلخرين 

 متوسط 871. 3.28 أسلوب اختاذ القرار التجنبي 

 متوسط 984. 3.21 أسلوب اختاذ القرار احلديس 

( اجلدول  متغري  4يبني  ألبعاد  احلسابية  املتوسطات  أن   )

قد   القرار  اختاذ  )أسلوب  بني  ما  (، حيث 4.10-3.21تراوحت 

وبأعىل  األوىل  املرتبة  يف  العقالين  القرار  اختاذ  أسلوب  جاء 

متوسط حسايب، بينام جاء أسلوب اختاذ القرار احلديس يف املرتبة  

السؤال  عن  األخرية وبمستوى متوسط. وبذلك، تكون اإلجابة  

انتشار   األكثر  القرار  اختاذ  أسلوب  بأن  القيادات   االثاين  لدى 

القرار  اختاذ  أسلوب  هو  األردين  احلكومي  القطاع  يف  اإلدارية 

 العقالين.

والذي يبحث يف أثر الذكاء    ،السؤال الثالث عن  نتائج اإلجابة  

االسرتاتيجي عىل أساليب اختاذ القرار لدى القيادات اإلدارية  

 يف القطاع احلكومي األردين؟ 

حتليل االرتباط ملعرفة    تم استخدام،  لإلجابة عىل ها السؤال

ومتغريات   االسرتاتيجي  الذكاء  متغريات  بني  العالقات  نوع 

أسلوب اختاذ القرار وحتليل االنحدار املتعدد ملعرفة أثر الذكاء 

لدى  القرار  اختاذ  أساليب  من  أسلوب  كل  عىل  االسرتاتيجي 

مبني   هو  كام  األردين،  احلكومي  القطاع  يف  اإلدارية  القيادات 

 أدناه. 

ومتغريات    نوع االسرتاتيجي  الذكاء  متغريات  بني  العالقات 

 أسلوب اختاذ القرار 

السؤال الثالث تم حساب معامالت االرتباط  عن  لإلجابة  

االسرتاتيجي  الذكاء  متغريات  بني  عالقة  وجود  من  للتأكد 

يف   اإلدارية  القيادات  لدى  القرار  اختاذ  القطاع  وأساليب 

احلكومي األردين باستخدام معامل ارتباط بريسون، واجلدول 

.( يبني هذه النتائج5رقم )

رية يف  ات اإلدا (: نتائج حتليل معامل ارتباط بريسون الذي يبني العالقات الثنائية بني متغريات الذكاء االسرتاتيجي وأساليب اختاذ القرار لدى القياد 5جدول ) 

القطاع احلكومي األردين 

 املتغريات 
 أسلوب  اختاذ 

 القرار  العقالن 

 أسلوب  اختاذ 

 القرار  احلدس 

 أسلوب  اختاذ  القرار 

 بالرجوع  إل  اآلخرين 

 أسلوب  اختاذ 

 القرار  التجنبي 
 اختاذ  القرار 

 امتالك  الرؤية 

 (**)149. (*)128. 024. (*)133. (*)116. معامل  االرتباط ر 

 007. 019. 661. 016. 035. الداللة اإلحصائية

 332 332 332 332 332 العدد 

 التحفيز 

 083. 073. 049. 072. 025. معامل  االرتباط ر 

 133. 184. 371. 188. 645. الداللة اإلحصائية

 332 332 332 332 332 العدد 

 استرشاف  املستقبل 

 (*)109. 090. 046.- (*)116. (*)131. معامل  االرتباط ر 

 048. 100. 407. 034. 017. الداللة اإلحصائية

 332 332 332 332 332 العدد 

 االبتكارية 

 (*)135. 099. 053. 083. (**)144. معامل  االرتباط ر 

 014. 072. 336. 132. 009. الداللة اإلحصائية

 332 332 332 332 332 العدد 
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 املتغريات 
 أسلوب  اختاذ 

 القرار  العقالن 

 أسلوب  اختاذ 

 القرار  احلدس 

 أسلوب  اختاذ  القرار 

 بالرجوع  إل  اآلخرين 

 أسلوب  اختاذ 

 القرار  التجنبي 
 اختاذ  القرار 

 الفاعلية 

 (**)176. (**)150. 039. (*)136. (**)153. معامل  االرتباط ر 

 001. 006. 476. 013. 005. الداللة اإلحصائية

 332 332 332 332 332 العدد 

 الذكاء  االسرتاتيجي 

 (**)155. (*)129. 029. (*)130. (*)132. معامل  االرتباط ر 

 005. 019. 601. 018. 016. الداللة اإلحصائية

 332 332 332 332 332 العدد 

 (.0.05ا عند مستوى الداللة )دالة إحصائي   *

 (.0.01ا عند مستوى الداللة )دالة إحصائي   **

 

 ( اآليت:5يتبني من اجلدول )

بني امتالك الرؤية    إحصائي ا وجود عالقة إجيابية دالة   -

اختاذ  أسلوب  عدا  ما  القرار  اختاذ  أساليب  ومجيع 

 القرار بالرجوع إىل اآلخرين.

دالة   - إجيابية  التحفيز   إحصائي اعدم وجود عالقة  بني 

 ومجيع أساليب اختاذ القرار.

دالة   - إجيابية  عالقة  استرشاف   إحصائي اوجود  بني 

أسلوب   املستقبل ومجيع أساليب اختاذ القرار ما عدا

اختاذ  وأسلوب  اآلخرين  إىل  بالرجوع  القرار  اختاذ 

 القرار التجنبي. 

دالة   - إجيابية  عالقة  االبتكارية    إحصائي اوجود  بني 

 وأسلوب اختاذ القرار العقالين فقط.

بني الفاعلية ومجيع   إحصائي اوجود عالقة إجيابية دالة   -

القرار  اختاذ  أسلوب  عدا  ما  القرار  اختاذ  أساليب 

 وع إىل اآلخرين. بالرج

دالة   - إجيابية  عالقة  الذكاء   إحصائي اوجود  بني 

االسرتاتيجي بشكل عام ومجيع أساليب اختاذ القرار  

اآلخرين. ما عدا أسلوب اختاذ القرار بالرجوع إىل

 : أثر الذكاء االسرتاتيجي عىل كل أسلوب من أساليب اختاذ القرار 

 : أسلوب اختاذ القرار العقالين :  ال  أو 

 ين (: نتائج حتليل االنحدار ألثر الذكاء االسرتاتيجي عىل أسلوب اختاذ القرار العقالين لدى القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي األرد 6جدول ) 

 tقيمة   Beta املتغري املستقل 
  tداللة  

 اإلحصائية 

 االرتباط 

R 
التباين املفرس 

2
R  قيمةF 

  Fداللة 

 اإلحصائية 

     237. 1.184 092. امتالك الرؤية 

     031. 2.172- 167.- التحفيز 

 018. 2.772 041. 202. 306. 1.025 081. االبتكارية 

     157. 1.419 130. الفاعلية 

     797. 258. 022. استرشاف املستقبل 

( أي  0.041 بلغ )( أن التباين املفرس  6يتبني من اجلدول )

التحفيز،  الرؤية،  )امتالك  جمتمعة  املستقلة  املتغريات  أن 

قيمته   ما  فرست  املستقبل(  استرشاف  الفاعلية،  االبتكارية، 

% من أسلوب اختاذ القرار العقالين، كام تبني وجود أثر غري  4.1

؛ للتحفيز عىل أسلوب اختاذ القرار العقالين  إحصائي ا  دال  إجيايب  

، وعدم وجود  0310.وبداللة إحصائية    2.172- يمة ت  إذ بلغت ق

 .إحصائي اأثر دال 
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القرار  اختاذ  أسلوب  االسرتاتيجي عىل  الذكاء  أبعاد  لباقي 

 العقالين.

 : أسلوب اختاذ القرار احلديس ا ثاني  

الذكاء  ألثر  االنحدار  حتليل  التايل  اجلدول  يبني 

احلديس القرار  اختاذ  أسلوب  عىل  للقيادات   االسرتاتيجي 

 .اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين

 

 (: حتليل االنحدار ألثر الذكاء االسرتاتيجي عىل أسلوب اختاذ القرار احلديس لدى القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين 7جدول ) 

 tقيمة   Beta املتغري املستقل 
  tداللة  

 اإلحصائية 

 االرتباط 

R 

التباين  

املفرس 
2

R 
 Fقيمة 

  Fداللة 

 اإلحصائية 

     153. 1.432 112. امتالك الرؤية 

     421. 806.- 062.- التحفيز 

     806. 245. 021. استرشاف املستقبل 

 124. 1.745 026. 161. 597. 529.- 042.- االبتكارية 

     179. 1.347 124. الفاعلية 
  

 

يتضح   جمتمعة  فإن  كام  املستقلة  للمتغريات  املفرس  التباين 

استرشاف   الفاعلية،  االبتكارية،  التحفيز،  الرؤية،  )امتالك 

داال   يكن  مل  احلديس  القرار  اختاذ  أسلوب  عىل  املستقبل( 

أيض  إحصائي ا يتبني  كام  دال  ،  أثر  وجود  عدم  جلميع    إحصائي اا 

 احلديس. أبعاد الذكاء االسرتاتيجي عىل أسلوب اختاذ القرار 

 : أسلوب اختاذ القرار بالرجوع إىل اآلخرين ا ثالث  

( حتليل االنحدار ألثر الذكاء االسرتاتيجي 8يبني اجلدول )

القرار   اختاذ  أسلوب  اآلخرين  عىل  إىل  القطاع بالرجوع  يف 

 احلكومي األردين:

 االسرتاتيجي عىل أسلوب اختاذ القرار بالرجوع إىل اآلخرين لدى القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين (: حتليل االنحدار ألثر الذكاء  8جدول ) 

 tقيمة   Beta املتغري املستقل 
  tداللة  

 اإلحصائية 

 االرتباط 

R 

التباين  

املفرس 
2

R 
 Fقيمة 

  Fداللة 

 اإلحصائية 

     851. 188. 015. امتالك الرؤية 

     540. 613. 048. التحفيز 

     026. 2.237- 190.- استرشاف املستقبل 

 283. 1.255 019. 137. 317. 1.002 080. االبتكارية 

     368. 901. 083. الفاعلية 

يتضح أن التباين املفرس للمتغريات املستقلة جمتمعة )امتالك 

الرؤية، التحفيز، االبتكارية، الفاعلية، استرشاف املستقبل( عىل  

داال   يكن  مل  بالرجوع لآلخرين  القرار  اختاذ  ، إحصائي ا  أسلوب 

جلميع أبعاد الذكاء   إحصائي ا  ا عدم وجود أثر دال  كام يتبني أيض  

االسرتاتيجي عىل أسلوب اختاذ القرار بالرجوع إىل اآلخرين، ما 

وبداللة    2.237-إذ بلغت قيمة ت    ؛عد استرشاف املستقبلعدا بُ 

 .0260.إحصائية 

 رابعا: أسلوب اختاذ القرار التجنبي 

الذكاء  ألثر  االنحدار  حتليل  التايل  اجلدول  يبني 

اخت أسلوب  عىل  القرار  االسرتاتيجي  القطاع التجنبي  اذ  يف 

 احلكومي األردين.
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 (: حتليل االنحدار ألثر الذكاء االسرتاتيجي عىل أسلوب اختاذ القرار التجنبي لدى القيادات اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين 9جدول ) 

 tقيمة   Beta املستقل املتغري  
  tداللة  

 اإلحصائية 

 االرتباط 

R 

التباين  

املفرس 
2

R 
 Fقيمة 

  Fداللة 

 اإلحصائية 

     157. 1.419 110. امتالك الرؤية 

     382. 876.- 068.- التحفيز 

     471. 722.- 061.- استرشاف املستقبل 

 081. 1.979 029. 172. 913. 110.- 009.- االبتكارية 

     054. 1.931 177. الفاعلية 

( أي  0.029( أن التباين املفرس بلغ )6يتبني من اجلدول )

التحفيز،   الرؤية،  )امتالك  جمتمعة  املستقلة  املتغريات  أن 

قيمته   ما  فرست  املستقبل(  استرشاف  الفاعلية،  االبتكارية، 

أثر  2.9 وجود  تبني  كام  التجنبي،  القرار  اختاذ  أسلوب  من   %

؛ اختاذ القرار التجنبيللفاعلية عىل أسلوب    إحصائي ا  دال  إجيايب  

ت   قيمة  بلغت  إحصائية  1.931إذ  وعدم    ، 0540. وبداللة 

أثر دال   الذكاء االسرتاتيجي عىل   إحصائي اوجود  أبعاد  لباقي 

 أسلوب اختاذ القرار التجنبي.

 مناقشة نتائج الدراسة 

عرض   الدراسة  من  اجلزء  هذا  إجابات   ايتضمن  ملناقشة 

 أسئلة الدراسة ويف ضوء الدراسات السابقة.

والذي يبحث يف مستوى    ،: مناقشة إجابات السؤال األولأوال  

القطاع   القيادات اإلدارية يف  لدى  الذكاء االسرتاتيجي 

 احلكومي األردين؟

بينت نتائج الدراسة أن مستوى الذكاء االسرتاتيجي لدى 

القطا اإلدارية يف  أبعاد  القيادات  األردين وجلميع  احلكومي  ع 

مرتفع   كان  االسرتاتيجي  استرشاف  االذكاء  جاء  حيث   ،

املرتبة   يف  التحفيز  جاء  حني  يف  األوىل،  املرتبة  يف  املستقبل 

األخرية، وقد بلغ املتوسط احلسايب للذكاء االسرتاتيجي ككل  

(3.94 .) 

النتيجة   هذه  تفسري  يف  بويمكن  اإلدارية  القيادات  أن 

الربامج  من  العديد  يف  يشاركون  األردين  احلكومي  القطاع 

التدريبية القادرة عىل تأهيلهم وزيادة قدرهتم عىل تنمية خمتلف  

يف   املشاركني  طبيعة  يؤكده  ما  هذا  لدهيم.  اإلدارية  املهارات 

ذوي إنَّ  إذ  ؛  الدراسة من  كانوا  احلالية  الدراسة  يف  املشاركني 

  15ة من لدهيم خربة أكثر من  حيث بلغت نسب  ؛اخلربة الكبرية

كثرية  38.6سنة   عملية  بخربات  مروا  أهنم  إىل  يشري  مما   ،%

سامهت يف تنمية مستوى الذكاء االسرتاتيجي لدهيم، وهذا ما  

حيث كان مستوى الذكاء ؛  أشارت إليه نتائج الدراسة احلالية

 .ااالسرتاتيجي لدى عينة الدراسة مرتفع  

من كانت  الدراسة  عينة  أن  يف   وبام  اإلدارية  القيادات 

فإن مفهوم الذكاء االسرتاتيجي كام يذكر ؛  وميـــالقطاع احلك

(Strain, 2013 مبني عىل تبن )  ي جمموعة من األهداف املشرتكة

يف املؤسسة. وألن عينة الدراسة احلالية تقوم بتبني عدة أنامط  

السلوك   مدونات  من  جمموعة  إىل  بالرجوع  سلوكية 

مع  ؛  اإلداريةوالسياسات   تنسجم  احلالية  الدراسة  نتائج  فإن 

أهداف  عدة  عىل  يقوم  باعتباره  االسرتاتيجي  الذكاء  مفهوم 

الذكاء  أن  املؤسسات احلكومية. كام  السائد يف  مشرتكة، وهو 

أجل  من  واملعلومات  البيانات  مجع  إىل  مستند  االسرتاتيجي 

سسات املؤإن  ختطيط العمليات املستقبلية يف املؤسسة، وحيث  

حكومية مؤسسات  هي  احلالية  الدراسة  يف  فإن  ؛  املشاركة 

عىل   اوهذا ما ينعكس إجيابي    ،قدرهتا يف حتصيل املعلومات عالية

 مستوى الذكاء االسرتاتيجي لدى املوظفني.

للعمليات   املنظمة  واالسرتاتيجيات  السياسات  أن  كام 

ي  اإلدارية للمؤسسات احلكومية تؤكد عىل رضورة أن يتم تبن 

مع  التعامل  عىل  القادرة  والعمليات  اآلليات  من  جمموعة 

واملستقبلية احلالية  خطط  ؛  املشكالت  تطوير  عىل  تعمل  إذ 

أساس  يشكل  ما  وهذا  الظروف،  خمتلف  مع  للتعامل  طارئة 

االسرتاتيجي احلالية    ؛الذكاء  الدراسة  نتائج  أن  إىل  يشري  مما 

القيادات والتي أظهرت أن مستوى الذكاء االسرتاتيجي لدى  
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مرتفع   كان  القطاع    ااإلدارية  مؤسسات  طبيعة  مع  ينسجم 

 احلكومي يف األردن. 

أسلوب   : مناقشة إجابات السؤال الثاين والذي يبحث يفا ثاني  

انتشار   األكثر  القرار  يف   ااختاذ  اإلدارية  القيادات  بني 

 القطاع احلكومي األردين؟ 

  اكثر انتشار  بينت نتائج الدراسة أن أسلوب اختاذ القرار األ

هي   األردين  احلكومي  القطاع  يف  اإلدارية  القيادات  لدى 

ثم أسلوب اختاذ القرار بالرجوع   ،أسلوب اختاذ القرار العقالين

التجنبي القرار  اختاذ  أسلوب  ثم  اآلخرين،  ثم    إىل  ومن 

القرار   اختاذ  ألسلوب  احلسايب  املتوسط  بلغ  وقد  احلديس. 

( إىل 4.10العقالين  بالرجوع  القرار  اختاذ  وألسلوب   ،)

( اختاذ 3.71اآلخرين  ألسلوب  احلسايب  املتوسط  بلغ  كام   ،)

(،  3.28القرار التجنبي فقد حصل عىل متوسط حسايب يبلغ )

 (. 3.21أما أسلوب اختاذ القرار احلديس )

النتيجة  ويم هذه  تفسري  يف  بأن  كن  اإلدارية  القيادات 

األردن   يف  احلكومي  املستويات  وصلوا  )أفراد(  القطاع  إىل 

عند اختاذ القرارات.  آخر  الالزمة لتحكيم العقل قبل أي متغري  

عىل   األساس  يف  يقوم  العقالين  القرار  اختاذ  أسلوب  وألن 

الوظيفي  أو  احلياتية  سواٌء  السابقة  اخلربات  تقييم  توظيف  يف  ة 

املختلفة واملشكالت  ثَ ومِ   ،املواقف  املناسب ن  القرار  اختاذ  م 

باالستناد إىل أسلوب اختاذ القرار املالئم، تعكس هذه النتيجة 

أن القيادات اإلدارية يف مؤسسات القطاع احلكومي يف األردن  

لدهيم الكثري من الدراية واملعرفة بنتائج القرارات التي   (أفراد)

 يتخذوهنا. 

( القرار Alvi, et al.,2018ويؤكد  اختاذ  أسلوب  أن   )

يقيم   أن  عىل  األساس  يف  يقوم  والعاملون املديرون  العقالين 

نتائج هذا   يوازون  ثم  قرار ومن  اختاذ  إىل  التي حتتاج  املشكلة 

القيادات  القرار وما يمكن أن يؤدي إليه، مما يعني أن اختيار 

احلك القطاع  ومؤسسات  دوائر  يف  األردين  اإلدارية  ومي 

ألسلوب اختاذ القرار العقالين يتوافق مع رؤية أهنم يمتلكون  

خربة عملية ونظرية واسعة. كام أن القيادات اإلدارية يف القطاع  

عن   بعيدة  اعتباطية  قرارات  يتخذون  ال  األردين  احلكومي 

املستوى    ،العقالنية عىل  سواٌء  القرار  عواقب  يف  النظر  أمهها 

أو   اختيارهم  الفردي  أن  إىل  اإلداريون  يدرك  كام  التنظيمي. 

ألسلوب اختاذ القرار املناسب يعكس نضجهم املهني والفردي  

اختيار   من  متكنهم  كافية  عمرية  ملراحل  وصلوا  باعتبارهم 

 أسلوب اختاذ القرار املناسب.

باالعتامد عىل   القرار  اختاذ  أسلوب  الثانية  املرتبة  وجاء يف 

أن القيادات اإلدارية يف  بهذه النتيجة    اآلخرين. ويمكن تفسري

القطاع احلكومي حياولون أن يستفيدوا من خربات زمالئهم يف 

يف املؤسسات   العمل من أجل اختاذ القرارات، وهو أمٌر إجيايب  

ألن نتائج تلك القرارات تنعكس عىل معظم    انظر    ؛احلكومية

رضورة   مما يشري إىل  ،القيادات اإلدارية يف املؤسسة احلكومية

 أن يتم االستفادة من جتارب من لدهيم خربات وظيفية أكرب. 

( أن  Galles, Lenz, Peterson & Sampson, 2019ويرى   )

يف   اإلجيابية  األمور  من  اآلخرين  عىل  باالعتامد  القرار  اختاذ 

ألن هذا يشري إىل أن عملية اختاذ القرار تصبح    انظر    ؛املؤسسات

من وتقو  ،وتعاونيةتشاركية  عملية   الفرد  يستفيد  أن  عىل  م 

 اخلربات الفردية للعاملني معه.

الثالثة املرتبة  يف  التجنبي  القرار  اختاذ  أسلوب  مما    ؛وجاء 

حياولون  احلكومي  القطاع  يف  اإلدارية  القيادات  أن  إىل  يشري 

اهلروب من املواقف التي تتطلب اختاذ قرار. كام يعكس ذلك  

أو أن القيادات اإلدارية    ،يةمن عدم الثقة يف القدرات الذات  انوع  

  ا يف القطاع احلكومي يعرفون أن اختاذهم للقرارات ال يؤثر كثري  

ألن  انظر   ؛عىل سري العمليات اإلدارية يف املؤسسات احلكومية 

األعىل.   اإلدارية  املناصب  أصحاب  هبا  يقوم  القرارات  تلك 

( اختاذ Spicer & Sadler-Smith, 2005ويؤكد  أسلوب  أن   )

بالنفس الثقة  انخفاض مستوى  يعكس  التجنبي   انظر    ؛القرار 

يتجن  أن  حياول  الفرد  البيئة  ألن  يف  املتغريات  من  الكثري  ب 

يه رؤية بأن عدم اختاذ مما يطور لد  ؛املحيطة قبل اختاذه للقرار

القرار وجتنب هذه العملية أو تأجيلها لن يؤدي إىل خمرجات 

 سلبية.

والذي يبحث يف أثر الذكاء    ،: مناقشة نتائج السؤال الثالث ا ثالث  

القيادات  لدى  القرار  اختاذ  أساليب  عىل  االسرتاتيجي 

 اإلدارية يف القطاع احلكومي األردين؟
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  إحصائي اأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إجيابية دالة  

اختاذ   أساليب  ومجيع  جمتمعة  االسرتاتيجي  الذكاء  أبعاد  بني 

رجوع إىل اآلخرين. وعند  القرار ما عدا أسلوب اختاذ القرار بال

البحث يف االرتباط بني كل بعد من أبعاد الذكاء السرتاتيجي 

القرار تبني وجود عالقة إجيابية دالة     إحصائي اوأساليب اختاذ 

بني امتالك الرؤية والفاعلية ومجيع أساليب اختاذ القرار ما عدا 

عالقة   ووجود  اآلخرين.  إىل  بالرجوع  القرار  اختاذ  أسلوب 

دالة  إجيا أساليب    إحصائي ابية  ومجيع  املستقبل  استرشاف  بني 

اختاذ القرار ما عدا أسلوب اختاذ القرار بالرجوع إىل اآلخرين 

دالة  إجيابية  عالقة  ووجدت  التجنبي.  القرار  اختاذ  وأسلوب 

إحصائية بني االبتكارية وأسلوب اختاذ القرار العقالين فقط.  

هنالك   يكن  دأية  ومل  إجيابية  التحفيز   إحصائي االة  عالقة  بني 

 ومجيع أساليب اختاذ القرار.

النت هذه  نتيجـــــوتتفق  مع  دراســــائج  ة ــــــة 

(Galles, Lenz, Peterson & Sampson, 2019 والتي أشارت )

بني القدرة عىل    إحصائي اإىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة  

استرشاف املستقبل وبنَي أسلوب اختاذ القرار العقالين واملبني  

 عىل استخدام املعلومات املتوفرة. 

االسرتاتيجي  الذكاء  بني  العالقة  وجود  عدم  يف  وكان 

اآلخرين   إىل  بالرجوع  القرار  اختاذ  ما اتفاق  وأسلوب  مع 

( دراسة  إليه  أكدت وجود   ،(Abuzaid, 2017توصلت  والتي 

والتوجهات   االسرتاتيجي  الذكاء  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة 

القر،  الريادية اختاذ  يف  لآلخرين  الرجوع  أن  اعتبار  ارات عىل 

االبتكارية   عىل  يشجع  الذي  الريادي  التفكري  مع  يتعارض 

أيض  وأخذ   )الشيخ وعيل،   ا مع دراسةاملخاطرة. وتطابق هذا 

( والتي توصلت إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني  2017

 الذكاء االسرتاتيجي وبني اإلبداع التنظيمي.

بني    إحصائي اا وجود االرتباط اإلجيايب الدال  وتوافق أيض  

الذكاء االسرتاتيجي وأسلوب اختاذ القرار العقالين مع ما جاء  

دراسة عالقة  Alvi, 2018)  يف  وجود  إىل  توصلت  التي   )

ارتباطية موجبة بنَي التفكري احلكيم لدى املدراء وبنَي أسلوب 

 اختاذ القرار العقالين.

اإلحصا النتائج  من  السابقة  يتبني  الذكاء أن  ئية  متغري 

ا بمتغري أسلوب اختاذ القرار، وبرغم  االسرتاتيجي يرتبط إجياب  

عند   إحصائية  داللة  ذا  كان  املتغريين  بني  االرتباط  ذلك  أن 

( إال أن مستوى هذا االرتباط  0.05من )أقل  مستوى معنوية  

وهذا يؤكد عىل أن قدرات العاملني   ،(0.155ا )كان منخفض  

ئف اإلرشافية واستعداداهتم املتمثلة باألبعاد اخلمسة  يف الوظا

ي  للذكاء االسرتاتيجي ال تؤثر بشكل كبري عىل قدهتم عىل تبن 

احلرية  هلامش  ذلك  يعزى  وقد  معني،  قرار  اختاذ  أسلوب 

إجراءات  تبني  بسبب  اإلرشافية  الوظائف  لشاغيل  املتواضع 

احلكومية   العمل املحددة واملوحدة ما بني الدوائر واملؤسسات

عىل الرغم من اختالف طبيعة عمل    ؛املتضمنة يف عينة الدراسة

 هذه اجلهات احلكومية.

الذكاء االسرتاتيجي  متغريات  أن  الدراسة  بينت هذه  كام 

قيمته  فرس   ما  العقالين، 4.1ت  القرار  اختاذ  أسلوب  من   %

دال   أثر  وجود  عدم  الرؤية،   إحصائي اوتبني  المتالك 

أسلوب  عىل  والفاعلية  واالبتكارية،  املستقبل،  واسترشاف 

 اختاذ القرار العقالين.

ل االسرتاتيجي  الذكاء  متغريات  تفسري  تعليل   ـويمكن 

الذكاء  4.1 أن  إىل  العقالين  القرار  أسلوب  متغري  من   %

االسرتاتيجي يقوم عىل امتالك عدة مقومات فردية وتنظيمية  

عىل اختيار أسلوب اختاذ القرار املالئم. وبام   اادر  جتعل الفرد ق

خربات   توظيف  عىل  يقوم  العقالين  القرار  اختاذ  أسلوب  أن 

الفرد الشخصية السابقة واملستندة إىل امتالكه مقومات النظر 

ومن   ،إىل عملية اختاذ القرار من عدة جوانب منطقية وعقالنية

أثر   وجود  فإن  العقالين،  اجلانب  اختيار  للذكاء  ثم 

مع   ينسجم  العقالين  القرار  اختاذ  أسلوب  عىل  االسرتاتيجي 

يقومان عىل األسس العقالنية  واللذين  طبيعة هذين املتغريين  

القرار اختاذ  تتطلب  مشكلة  أي  مواجهة  أن   ،عند  يؤكد  مما 

ا  هنالك   القرار أثر  اختاذ  أسلوب  عىل  االسرتاتيجي  للذكاء 

 العقالين.

( قاسم  أبعا2011وترى  أن  االسرتاتيجي (  الذكاء  د 

جمتمعة تعترب من املؤرشات املهمة عىل اختاذ القرارات العقالنية  

األفراد ومهاراته    انظر  ؛  لدى  قدراته  إىل  يرجع  الفرد  ألن 

الذكاء االسرتاتيجي   املتجسدة يف امتالك مستويات عالية من 

املناسب القرار  اختاذ  إىل  حتتاج  التي  املشكلة  تقييم  أجل   ، من 

بأن هذا   العقالين إلدراكه  القرار  اختاذ  أسلوب  ثم خيتار  ومن 
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األسلوب يؤدي إىل نتائج إجيابية عىل املدى القصري والطويل.  

إذ حتتاج ؛  وينطبق ذلك بشكٍل خاص عىل املؤسسات احلكومية 

مع طبيعة   واملنسجمة  العقالنية  القرارات  إىل  املؤسسات  هذه 

االلتزام عىل  القائم  احلكومي  والترشيعات   العمل  بالقوانني 

اختاذ  أساليب  إىل  اللجوء  اإلدارية  القيادات  تفرض عىل  التي 

 القرار العقالنية.

أن   الدراسة  نتائج  للمتغريات وأظهرت  املفرس  التباين 

املستقلة جمتمعة )امتالك الرؤية، التحفيز، االبتكارية، الفاعلية،  

مل يكن  استرشاف املستقبل( عىل أسلوب اختاذ القرار احلديس  

أيض  إحصائي اداال   يتبني  كام  دال  ،  أثر  وجود  عدم   إحصائي اا 

القرار   اختاذ  أسلوب  عىل  االسرتاتيجي  الذكاء  أبعاد  جلميع 

 احلديس. 

النتيجة   هذه  تفسري  القرار بويمكن  اختاذ  أسلوب  أن 

ومشاعره  النفعاالته  الفرد  استخدام  عىل  يركز  احلديس 

وهذا أمٌر ال يتوافق مع الذكاء  الداخلية يف عملية اختاذ القرار،  

أن  عىل  الفرد  تساعد  وقدرة  ومهارة  كمفهوم  االسرتاتيجي 

إىل  للوصول  املحيطة  البيئة  يف  املتوفرة  املعلومات  يستخدم 

القرارات القادرة عىل الوصول إىل املخرجات اإلجيابية الناجتة  

 عن عملية اختاذ القرار.

أن   الدراسة  نتائج  املفرس  أظهرت  للمتغريات التباين 

املستقلة جمتمعة )امتالك الرؤية، التحفيز، االبتكارية، الفاعلية،  

إىل   بالرجوع  القرار  اختاذ  أسلوب  عىل  املستقبل(  استرشاف 

داال   يكن  مل  دال إحصائي ا  اآلخرين  أثر  وجود  عدم  تبني  كام   ،

المتالك الرؤية والتحفيز واالبتكارية والفاعلية عىل    إحصائي ا

أسلوب اختاذ القرار بالرجوع إىل اآلخرين. ويمكن تفسري هذه  

النتيجة إىل أن الذكاء االسرتاتيجي ال يؤثر بشكٍل واضح عىل  

عاٍل  أساليب اختاذ القرار التي ال تنطوي عىل امتالك مستوى  

با القرار  اختاذ  أسلوب  مثل  املعرفة  اآلخرينمن  إىل   ، لرجوع 

مستوى   لديه  ليس  الفرد  أن  يعكس  الثقة  عاٍل  والذي  من 

 بالنفس أو اختيار القرارات املناسبة.

كام بينت نتائج الدراسة أن متغريات الذكاء االسرتاتيجي 

قيمته  جمتمعة   ما  القرار 2.9فرست  اختاذ  أسلوب  من   %

أثر دال   ا  إحصائي االتجنبي. وتبني عدم وجود  لرؤية المتالك 

أسلوب   عىل  املستقبل  والسترشاف  ولالبتكارية  وللتحفيز 

النتيجة   هذه  تفسري  ويمكن  التجنبي.  القرار  الذكاء باختاذ  أن 

من تقدير الذات  عاٍل  االسرتاتيجي مرآة المتالك الفرد ملستوى  

والثقة التي تنعكس عىل أسلوب اختاذ القرار لديه وجتعله أكثر  

امل القرارات  اختاذ  عىل  املعلومات قدرة  توافر  حال  يف  الئمة 

احلكومي   القطاع  حالة  ويف  ولكن  الالزمة.  واملوارد 

من املمكن اعتبار تفسري الذكاء االسرتاتيجي  فإنه  البريوقراطي  

ا  ا وخصوص  ا منطقي  جلزء من أسلوب اختاذ القرار التجنبي أمر  

اإلداري  لشاغيل الوظائف اإلرشافية الدنيا يف التسلسل اهلرمي  

الذين ليس هلم يف العادة اطالع كامل عىل املعلومات التي تبنى  

عاتق   عىل  به  يوضع  الذي  الوقت  نفس  يف  القرارات  عليها 

كبرية مسؤولية  القرار  أحيان    ،متخذ  الذكاء  اختاذ  ومن  جتنب  ا 

املعلومات وخصوص    ،أمكنإن  القرارات   توافر  عدم  عند  ا 

مسؤولية قرارات إدارية    عدم حتملأجل  واملوارد الالزمة من  

 بإمكان شاغل الوظيفة اإلرشافية جتنب عواقبها. 

 التوصيات 

سابق  اعتامد   ذكرت  التي  النتائج  عىل  الدراسة فإن  ا  ا  هذه 

 تويص بام ييل:

الذكاء   - مستوى  أن  إىل  الدراسة  نتائج  أشارت 

مرتفع   كان  اإلدارية  القيادات  لدى  ، ا االسرتاتيجي 

الدراسة   تويص  تدريبية لذلك  وندوات  برامج  بعقد 

الذكاء   من  املرتفع  املستوى  عىل  املحافظة  إىل  تسعى 

املؤسسات  يف  اإلدارية  القيادات  لدى  االسرتاتيجي 

 احلكومية األردنية.

كشفت نتائج الدراسة أن أسلوب اختاذ القرار األكثر  -

احلكومي    اانتشار   القطاع  يف  اإلدارية  القيادات  لدى 

اخت أسلوب  هو  وبذلك األردين  العقالين،  القرار  اذ 

الدراسة   القيادات بتويص  دور  تفعيل  عىل  العمل 

األقسام  خمتلف  يف  القرار  اختاذ  عملية  يف  اإلدارية 

 اإلدارية يف املؤسسات احلكومية األردنية. 

متغري الذكاء االسرتاتيجي بأن  يتبني من نتائج الدراسة   -

إجياب   إال  ارتبط  القرار،  اختاذ  أسلوب  بمتغري  أن ا 

منخفض   كان  االرتباط  هذا  جد  مستوى  ولذلك  .  اا 

املهني  للتأهيل  باإلضافة  بأنه  الدراسة  هذه  تويص 

اإلرشافية الوظائف  لشاغيل  من    ؛والوظيفي  بد  ال 
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وذلك من خالل   ؛تعزيز سويتهم من الناحية اإلدارية

والتي متكنهم من تبني   ،تنمية املهارات القيادية لدهيم

ا القرار  اختاذ  عملهم  أسلوب  لطبيعة  ملناسب 

االسرتاتيجي  الذكاء  متغري  تأثري  أن  كام  واحتياجاته، 

أسلوب كان ذا داللة إحصائية فقط عىل  أبعاده  بكافة  

التجنبي وأسلوب  العقالين  القرار  اختاذ   القرار   . اختاذ 

وهذا يشري إىل رضورة العمل عىل زيادة هامش احلرية 

تفويضهم  لدى القيادات اإلدارية من خالل متكينهم و

وتقليل إجراءات العمل املعقدة واملوحدة بني الدوائر 

املختلفة العمل  طبيعة  ذات  احلكومية   ،واملؤسسات 

التي  واملوارد  باملعلومات  تزويدهم  إىل  إضافة 

 حيتاجوهنا الختاذ القرارات. 

يُ  - املستقبلية،  بالدراسات  يتعلق  الباحثان وفيام  ويص 

االسرت  الذكاء  تتناول  دراسات  وأثره   ،اتيجيبإجراء 

القيادات  لدى  الفردية  املتغريات  من  جمموعة  عىل 

احلكومي القطاع  مؤسسات  يف  الرضا    ؛اإلدارية  مثل 

للقيادات  املقدمة  املعنوية  املادية  واحلوافز  الوظيفي 

 اإلدارية.
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Abstract 

This study aims at identifying the impact of strategic intelligence on decision-making styles in the 
Jordanian public sector. To achieve the objectives of this study, the descriptive and analytical approach 
has been used and the study population consists of all administrators who hold supervisory positions in 
a number of Jordanian public sector departments and organizations. The number of the study population 
consists of 365 employees, and the study sample includes all members of the study population. 332 
questionnaires have been retrieved, of which all have been valid for analysis. 

The study findings show a high level of strategic intelligence among Jordanian public sector 
employees with the most common style being rational decision-making. In addition, the study indicates 
that the strategic intelligence variable has been positively correlated with the decision-making styles 
variable, but the level of this correlation has been very low, and the effect of the strategic intelligence 
variable in all its dimensions have been statistically significant only on the rational decision-making 
style and the avoidant decision-making style. 

The study recommends holding training programs and seminars aimed at maintaining a high level 
of strategic intelligence and activating the role of administrators working in the decision-making 
process in the various administrative departments and organizations in the Jordanian public sector. In 
addition, the study also recommends enhancing the abilities of administrators through the development 
of their leadership skills, which enables them to adopt the appropriate decision-making style as per the 
nature and needs of their work. It also recommends increasing the margin of freedom of administrative 
leaders by empowering and delegating them and reducing complex and standardized work procedures 
between public sector departments and institutions of a different nature of work in addition to providing 
them with the information and resources they need to make decisions. Finally, the study recommends 
conducting further studies on strategic intelligence and its impact on a set of other variables among 
administrators working in the public sector, such as job satisfaction and the financial and moral 
incentives provided to them. 
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