إسهام الذكاء اإلستراتيجي للمدير في تحقيق البراعة التنظيمية للشركة،
بالتطبيق على الشركات الصناعية في جمهورية مصر العربية
أ.د .عبد احلكيم أمحد صلم
أسـتاذ إدارة األعـمــال كلية التجارة ،جامعة ادلنصورة ،مصر

د .أبوبكر حداد أبوبكر بلفقيو
أسـتاذ إدارة األعمال ادلساعد بكلية العلوم اإلدارية ،جامعة سيئون ،اليمن

الـمـلخـص
هدف الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إىل بيان أثر الذكاء اإلسًتاتيجي يف الرباعة التنظيمية ،من وجهة نظر ادلديرين
ونواهبم يف الشركات الصناعية ادلتوسطة والصغرية ،يف ادلنطقة الصناعية دبدينة دمياط اجلديدة دبصر.
منهج الدراسة:
تتبع ىذه الدراسة ادلنهج االستنباطي يف البحث ،الذي ىو عملية استنتاجية تقوم على ادلسببات ،من
خالل االستناد إىل النظريات أو ادلفاىيم أو الدراسات السابقة لبناء اإلطار النظري للدراسة ،وشرح العالقات
بني متغريات الظاىرة وأبعادىا ،مث التعميم ادلنطقي للحقائق.
عينة الدراسة:
اتبع الباحثان أسلوب العينة احلصصية ()Quota؛ لعدم معلومية حجم اجملتمع ،ولتوفر تصنيف
للشركات زلل الدراسة حسب نوع الصناعة ،ووف ًقا دلعادلة ربديد حجم العينة يف اجملتمع غري ادلعلوم ،عند
مستوى ثقة ( )%95وحدود خطأ ()%5؛ بلغ حجم العينة ( )384مفردة ،وسبثلت وحدة ادلعاينة يف مديري
الشركات زلل الدراسة ونواهبم.
نتائج الدراسة:
أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية بني متغريي الدراسة ،ووجود تأثري معنوي ألبعاد الذكاء
اإلسًتاتيجي ( :التفكري بالنظم ،والدفع والتمكني ،والشراكة) يف بعدي الرباعة التنظيمية ،يف حني مل يكن لبعد
(االستشراف) تأثري معنوي؛ بينما أثر بعد (الرؤية) يف بعد (االستغالل) ،ومل يؤثر يف بعد (االستكشاف) ،وكل
ذلك عند مستوى معنوية  ،0.01وقد بلغت قيمة ( 0.65 ،0.50 )R²يف بعدي الرباعة التنظيمية
(االستكشاف واالستغالل) على التوايل .كما أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بني آراء عينة الدراسة حول
متغريي الدراسة ،تعود إىل نوع الصناعة اليت سبارسها الشركات زلل الدراسة.

توصيات الدراسة :أوصت الدراسة مديري الشركات زلل الدراسة ونواهبم باالستمرار يف توظيف أسلوب
التفكري بالنظم والدفع والتمكني والشراكة يف إدارة شركاهتم ،دلا لذلك من تأثري يف ربقيق الرباعة التنظيمية ذلا،
وكذلك أوصت ب ربط النشاط االستكشايف بنتائج االستشراف ادلؤسسي ورؤية الشركة ،لصياغة أفضل دلستقبل
ىذه الشركات.
المصطلحات الدالة :الذكاء اإلسًتاتيجي ،الرباعة التنظيمية ،الشركات الصناعية.
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المقدمة:
تبني أدبيات النظرية التنظيمية أن الشركات يف بيئة األعمال غلب أن تثبت قدرهتا على االطلراط يف
عمليات تبدو متعارضة ،تتمثل يف استغالل الفرص احلالية ،واستكشاف فرص مستقبلية تثريىا بيئة األعمال
الديناميكية ،ويشكل كل من :االستغالل واالستكشاف بناءً متعدد األبعاد يطلق عليو "الرباعة التنظيمية"
( ،)Brix, 2019; Ketkar & Puri, 2017; Gibson & Birkinshaw, 2004فنجاح الشركة
على ادلدى الطويل وازدىارىا يعتمد على قدرهتا يف استغالل كفاءاهتا وقدراهتا احلالية ،وىف الوقت نفسو
استكشاف كفاءات وقدرات جديدة (.)Audretsch, Coad & Segarra, 2014
وقد برز الذكاء كأحد ادلتغريات احلامسة للنجاح يف عامل األعمال ادلتغري وادلتزايد التعقيد ( Agnello,
 ،)Ryan & Yusko, 2015والقادة حباجة ألنواع جديدة من الذكاء إزاء ما يواجهون من تغيريات سريعة
يف العصر احلايل ادلدفوع بادلعرفة ( ،)Kirilov, 2019ومن ذلك ما أطلق عليو  Maccobyاسم (الذكاء

اإلستراتيجي) ،فهو سبب صلاح الكثري من القادة اليوم وريادهتم ،وأداة لتحقيق التقدم والتطوير التنظيمي
()Maccoby & Scudder, 2011؛ إذ يعمل على ربديد الفرص والتحديات ادلستقبلية ،ويضع أفضل
السبل للتعامل معها ،والتنافس بنجاح لتعظيم صلاح الشركة (.)Kruger, 2010; Maccoby, 2001
ايدا
ىتماما متز ً
ولقد بدأ االىتمام تنظيميًا دبفهوم الذكاء اإلسًتاتيجي يف هنايات القرن العشرين ،إذ شهد ا ً
من قبل الباحثني وادلمارسني ()McDowell, 2009؛ ومع ذلك ال تزال ىناك فجوات حبثية وعملية حول
تأثري الذكاء اإلسًتاتيجي واستخدامو (كأداة إدارية اسًتاتيجية أساسية) يف أداء األعمال ( Boikanyo,
)2016؛ فهل يساىم يف ربقيق الرباعة التنظيمية يف الشركات الصناعية الصغرية وادلتوسطة بادلنطقة الصناعية
أمال يف أن تساعد نتائجها الشركات موضع
دبدينة دمياط اجلديدة؟ ذلك ما تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عنو؛ ً
التطبيق يف ربسني التوجو بالرباعة التنظيمية.
ويعرض الباحثان فيما يأيت أدبيات البحث والدراسات السابقة ،مث الفحوى البحثية وتساؤالت الدراسة
متبوعا ذلك بالطريقة البحثية ادلتبعة ،مث عرض نتائج التحليل اإلحصائي
وأىدافها وأعليتها ،وفروضها،
ً
سلتتما بالتوصيات ،ومقًتحات للبحوث ادلستقبلية.
ومناقشتهاً ،

أول :الخلفية النظرية والدراسات السابقة:
ً

 )1الذكاء اإلستراتيجي (:)Strategic intelligence

 )1-1مفهوم الذكاء اإلستراتيجي :تعود جذور الذكاء االسًتاتيجي إىل العمليات العسكرية ،وىي ليست
دورا زلوريًا يف منظمات األعمال
االستخدام الوحيد لو ،فقد توسعت استخداماتو ،وأصبح يؤدي ً
عرف الذكاء اإلسًتاتيجي ،بأنو نظام مفاىيمي للقدرات القيادية
( ،)McDowell, 2009ويـُ ّ
الكفيلة بتمكني القائد من فهم ادلستقبل وصياغتو ،وىذه القدرات ىي :االستشراف ،والتفكري
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بالنظم ،والرؤية ،والدفع والتمكني ،والشراكة ( ،)Maccoby et al., 2001; 2011واعتربه
) Seitovirta (2011أداة بيد قادة الشركات ،سبكنهم من التنبؤ باألحداث ادلستقبلية واالستعداد
ذلا ،وتعطيهم القدرة على تصور اسًتاتيجيات دلواجهة التحديات.
استنادا إىل ( Maccoby et al. )2004; 2013فإن للذكاء
 )2-1أبعاد الذكاء اإلستراتيجي:
ً
اإلسًتاتيجي مخسة أبعاد ،ىي( :االستشراف ،والرؤية ،والتفكري بالنظم ،والدفع والتمكني ،والشراكة)،
وذلك ما اعتمده الباحثان ،وفيما يأيت استعراض ىذه األبعاد:
 )1-2-1الستشراف /التبصر) :(Foresightوىو القدرة على استيعاب القوى اليت تشكل ادلستقبل،
واستشعار اذباىات ادلتغريات البيئية ،وإدراك الفرص والتهديدات ذات الصلة ،واليت قد تؤثر يف
عمل الشركة ) ،(Maccoby et al., 2015; 2004وؼلتلف االستشراف عن التنبؤ بادلستقبل
يف أن االستشراف غلمع بني :ادلعرفة األساسية ،ومراقبة بيئة األعمال ،وتفسري االذباىات البيئية
العادلية وأظلاطها ( .)Maccoby, 2015ويعد االستشراف أداة مهمة يف وضع اسًتاتيجيات
البحث واإلبداع؛ إذ يوفر إمكانيات ىائلة لتوليد معرفة أفضل عن االرتباط بني سلتلف العناصر
فضال عن أنو نقطة الدخول يف
الفاعلة والتحديات والفرص الناشئة عن ذلك على ادلدى الطويلً ،
عملية تشكيل ادلستقبل (.)Becker, 2002

 )2-2-1التفكير بالنظم ) :(Systems Thinkingوىو القدرة على توليف عناصر متباينة ودرلها مع
بعضها ،وفهم كيفية تفاعلها ،وكيف ؽلكن تتم ادلواءمة بينها لتحقيق أىداف الشركة ( Maccoby
أوال ،مث التفكري يف دور كل عنصر أو نظام فرعي داخل
 ،)et al., 2004وىو يبدأ بفهم الكل ً
ىذا الكل ( .)Kirilov, 2019إن الذكاء اإلسًتاتيجي يتطلب من القائد عند ازباذ القرار أن
يرى الشركة كشجرة عمالقة مًتابطة الفروع ،حبيث يفكر يف كل الفروع يف آن واحد ،وكأنو ػلرك
مائة قطعة على رقعة شطرنج متعددة األبعاد يف الوقت نفسو ،والتحدي يكمن يف مواءمة كل تلك
األجزاء يف اسًتاتيجية متماسكة ( .)Maccoby et al., 2004ويعمل التفكري بالنظم على
تطوير رؤية بانورامية للتفاعالت ،وبناء فهم أوسع للصورة ،وتشري الدالئل التجريبية إىل أن التفكري
تأثريا قويًا يف الفعالية التنظيمية واألداء التنظيمي ،ووجد الباحثان عالقة قوية بني
بالنظم يؤثر ً
التفكري بالنظم والتعامل مع ادلشاكل التنظيمية اإلسًتاتيجية ( & Akhtar, Awan, Naveed
.)Ismail, 2018
 )3-2-1الرؤية ) :(Visionالرؤية كعنصر من عناصر الذكاء اإلسًتاتيجي ىي صورة شاملة دلستقبل مثايل
يصف كل أجزاء الشركة ( .(Maccoby et al., 2004فهي تأكيد ذىين لصورة الشركة يف
ادلستقبل ،تساعد على إذلام األطراف ادلعنية يف الشركة )،)Castro & Lohmann, 2014
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وإن أحد اجلوانب ادلهمة للقائد ىي قدرتو على تطوير رؤية مشًتكة مستدامة ( & Boyatzis

 ،)Soler, 2012والذكاء اإلسًتاتيجي يتطلب إشراك كل األطراف يف تطوير ىذه الرؤية
لالستفادة من أفكارىم وحىت يتغري عملهم وف ًقا ذلا ( ،)Maccoby et al., 2004وقوة القائد
تكمن يف قدرتو على ترسيخ إؽلان األتباع هبذه الرؤية ،وترمجتها إىل واقع وشلارسة ،واحلفاظ على
ذلك ) .) Castro & Lohmann, 2014ومن ادلفارقات أن القادة وادلديرين يعرفون يف كثري
من األحيان أعلية تطوير رؤية مشًتكة ،ولكنهم غالبًا ال يعطون الوقت الكايف لبلورة صياغتها .وقد
أظهرت الدراسات أن الرؤية اإلغلابية تساعد يف توجيو السلوك ادلستقبلي لألداء ،كما أهنا زلفزة
لزيادة ادلشاركة التنظيمية ألعضاء الفريق (.)Boyatzis & Soler, 2012
 )4-2-1الدفع والتمكين ( :(Motivating and Empowermentإن كيفية ربفيز ادلوظفني
لتحقيق األىداف التنظيمية واحدة من أكثر اجلوانب ربديًا لإلدارة .فالتحفيز ىو القدرة على دفع
العاملني لإلؽلان هبدف عام غلمعهم ،وتنفيذ الرؤى والتصورات (.(Maccoby et al., 2004
وطور ( Maccoby et al. )2015; 2004طرق سلتلفة لتحفيز الناس من خالل فكرة الدافع
الذكي كجزء من الذكاء اإلسًتاتيجي؛ إذ حدد للتحفيز أربعة عناصر يستخدمها القائد الكتساب
محاس األفراد (األتباع) وتعاوهنم ،يرمز ذلا بـ ) (4R'sوىيReasons/ Rewards/ ( :
( )Relationships/ Responsibilitiesأسباب /مكافآت /عالقات /مسؤوليات) ،والذكاء
االسًتاتيجي يتطلب فهم ما ػلفز ادلوظف باستخدام كل ( .)4R'sإذ إن فهم ( )4R'sوتطبيقو
يوجد بيئة زلفزة ومتعاونة ،تشعر األفراد بالرضا عن أنفسهم وعن ماذا يفعلون ،فعندما تكون
المسؤوليات واضحة فليس ىناك رلال لغموض الدور ،وعندما تكون العالقات إغلابية فال رلال

للصراع ،وعندما تكون المكافآت مناسبة فال رلال للشعور بالظلم ،وعندما تكون أسباب ادلهمة
مقنعة وذات مغزى فليس ىناك رلال للتهاون أو التهكم ( ;Maccoby & Scudder, 2011
.)Maccoby et al., 2004

 )5-2-1الشراكة ( :(Partnershipوىي القدرة على إقامة عالقات عمل مثمرة داخليًا وخارجيًا ،على
أساس الثقة ادلتبادلة والفلسفة ادلشًتكة وتقاسم ادلخاطر وادلكافآت ( Maccoby et al.,
 ،)2013ويؤكد ) Maccoby et al. (2013; 2004أن الشراكة (كعنصر من عناصر الذكاء
اإلسًتاتيجي) تتم يف اذباىني :شراكة مع ادلنظمات ،وشراكة مع األفراد .وإن الشراكة بني
ادلنظمات ليست رلرد الربط الشبكي أو تبادل ادلعلومات فقط ،بل تنطوي على التعاون ودرجات
متفاوتة من الثقة على أساس أىداف العمل ادلشًتك ،وادلنظمات اليوم تتحرك ضلو أعلى أشكال
نضجا وقيمة .وعند الدخول يف
الشراكة ومستوياهتا بإقامة شراكات اسًتاتيجية معقدة وأكثر ً
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شراكات خارجية ،فإن القادة األذكياء اسًتاتيجيًا يبحثون عن الشراكات والتحالفات اليت تضيف
حجما فقط .أما الشراكة بني األفراد ،فتحدث
قيمة لتعزيز الرؤية ،وليس رلرد شراكات تضيف ً
متوفرا عندما يعمل
عندما يدرك ىؤالء األفراد أن مواىبهم وقدراهتم توفر شيئًا ما للكل ،مل يكن ً
كل منهم بشكل مستقل ،فقرروا مساعدة بعضهم .ولقد أوضح ( Maccoby )2015أن
ادلعلومات اإلسًتاتيجية غالبًا ما تكون بعيدة عن متناول الفرد ،وبالتايل ،ػلتاج القادة إىل تطوير
عالقات شراكة سلتلفة داخل الشركة وخارجها ،وتكوين فريق عمل تغطي قدراتو مجيع جوانب
الذكاء اإلسًتاتيجي  .والقادة الفاعلون يدركون أهنم ال ؽلكن أن ػلققوا رؤيتهم بشكل مستقل،
وأهنم سيكونون أقوى مع اآلخرين (الناس وادلنظمات) ليتكاملوا ويتعاونوا على ربقيق النجاح
(.)Maccoby et al., 2013; 2004
 )2البراعة التنظيمية ):)Organizational Ambidexterity

 )1-2مفهوم البراعة التنظيمية :قدم  Duncanالتصورات األوىل للرباعة التنظيمية يف عام 1976؛ ورغم
ذلك فإن الرباعة التنظيمية كفكرة اكتسبت مكانة بارزة يف التسعينيات ،من خالل دراسات ()1991
 ،Marchو( Tushman and O’Reilly )1996الذين تناولوىا من زاوية التعلم التنظيمي
( .) Ketkar & Puri, 2017وقد استخدم الباحثان مفهوم الرباعة للتعبري عن السعي ادلتزامن
معا ( & Menguc
لالستكشاف واالستغالل ،فهي مزيج من القدرات االستكشافية واالستغاللية ً
 ،) Auh, 2008وىناك توافق عام يف األدبيات بأن الرباعة التنظيمية مسة تنظيمية للشركة القادرة
على :استغالل قدراهتا احلالية ،والسعي يف الوقت نفسو الستكشاف فرص وقدرات جديدة ( Cao,
 ،)Gedajlovic & Zhang, 2009ويرى ( Turner, Swart & Maylor )2013الرباعة
التنظيمية بأهنا القدرة على استخدام ادلعرفة احلالية واستخدامها (استغالل) ،ويف الوقت نفسو خلق
معرفة جديدة للتغلب على أوجو القصور (أو الغياب) يف ادلعرفة واليت مت ربديدىا يف إطار تنفيذ العمل
(استكشاف).
استنادا إىل ( March )1991فإن الرباعة التنظيمية يُـنظر إليها من خالل
 )2-2أبعاد البراعة التنظيمية:
ً
بعدي (االستغالل واالستكشاف) ،وىو ما تدعمو األحباث ادلتتالية :بأن الرباعة بناء ثنائي األبعاد،
يتجسد يف االستكشاف واالستغالل ،فهما قطبا الرباعة التنظيمية ( e.g., Ketkar & Puri,
;2017; Fourné, 2014; Raisch, Birkinshaw, Probst & Tushman, 2009
Andriopoulos & Lewis, 2009; Cao et al., 2009; Gibson & Birkinshaw

; ،)2004وذلك ما اعتمده الباحثان ،وفيما يأيت استعراضهما:
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 )1-2-2الستكشاف ) :(Explorationيُـع َـرف االستكشاف بأنو عمليات البحث عن ادلعرفة
والفرص اجلديدة ) ،(March,1991ووف ًقا لـ (Jansen, Van Den Bosch, and )2006
 Volberdaفإن االستكشاف يرتبط باإلبداعات اجلذرية؛ فالنتيجة ادلرجوة منو ىي تغيري جذري
يف شكل تصاميم جديدة تستهدف أسواقًا ناشئة ،أو خلق أسواق جديدة بالوصول إىل عمالء
جدد ،أو تطوير قنوات توزيع جديدة ،شلا يؤدي يف النهاية إىل النمو ( Enkel, Heil,
عامال حامسًا يف ظلو الشركات
 ،)Hengstler & Wirth, 2017ويعد االستكشاف ً
واالقتصاديات بشكل عام ،فهو قد يدمج أسواقًا ،وينشئ أسواقًا جديدة ،ويلغي أسواقًا قدؽلة،
وقد ػلول الشركات الصغرية إىل شركات قائدة يف األسواق ،وتسقط الشركات الكبرية إن مل سبارس
االستكشاف بشكل مستمر ( .)Chandy & Tellis, 2000إن النشاط االستكشايف ىو
بعدا معرفيًا وآخر
استثمار يف ادلستقبل ،ينطوي على أبعاد عدة متكاملة :فهو يف البداية يتضمن ً
أخريا توظيف ذلك
ذبريبيًا،
ً
وصوال لالكتشاف وىو التمكن من الفرصة أو ادلورد اجلديد ،و ً
جديدا ،أو خلق
منتجا
ً
االكتشاف واستخدامو يف تقدمي شيء غري مألوف ،والذي قد يكون ً
سوق جديدة ،أو الدخول يف أسواق أخرى أو ناشئة ،أو استحداث قنوات توزيع جديدة؛ وذلك
ىو اإلبداع اجلذري وىي نتيجة النشاط االستكشايف.
 )2-2-2الستغالل ) :(Exploitationيُـع َـرف بأنو استخدام ادلوارد القائمة ،لتحسني التكنولوجيا
ادلوجودة والنشاط احلايل ( ،)March, 1991ويرى ( Benner and Tushman )2002إن
االستغالل يتضمن التحسينات يف ادلكونات ادلوجودة ،والبناء على ادلسار التكنولوجي ادلوجود،
ويصف ( March )1991االستغالل بأنو إغلاد أفضل بديل من بني رلموعة من البدائل ادلعروفة،
دال عن البحث عن معرفة جديدة أو بدائل رلهولة .ويرتبط االستغالل باإلبداع اإلضايف ،فعند
بً
تنفيذ أنشطة االستغالل ،تركز الشركة على االستفادة من القدرات ادلوجودة وربسينها شلا يؤدي إىل
إبداعات إضافية ()Jansen et al., 2006; Andriopoulos & Lewis, 2009؛ فالنتيجة
ادلرجوة إذن من االستغالل ىي إبداع إضايف يف شكل منتجات زلسنة أو معدلة أو عمليات أو
مواقف سوقية ( )O'Reilly & Tushman, 2004; Tushman & O’Reilly, 1996
هتدف إىل تلبية احتياجات العمالء أو السوق احلالية ،من خالل ربسني ادلنتجات والتصاميم
ادلوجودة ،وتنويع ادلنتجات واخلدمات القائمة ،وزيادة كفاءة قنوات التسويق والتوزيع ،األمر الذي
سيؤدي إىل ربقيق ربح أكرب (.)Jansen et al., 2006
ويؤّكد الباحثان على ضرورة التكامل والتوزان بني االستكشاف واالستغالل ،والذي قد يعين أن:
ارتفاع /االستغالل أو اطلفاضو ،ػلتاج إىل جانبو اطلفاض /أو ارتفاع /االستكشاف أو ارتفاعو،
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من أجل تعزيز أداء الشركة ( ،)Atuahene-Gima, 2005ويف اذباه التوازن والتكامل يشري
( Cao et al.)2009إىل اآلثار اإلغلابية احملتملة لالستغالل على االستكشاف بأن درجة عالية
من اجلهد االستغاليل ُؽل ّكن الشركة يف كثري من األحيان من ربسني فاعليتها يف استكشاف ادلعرفة
اجلديدة ،وتطوير ادلوارد اليت تدعم ادلنتجات واألسواق اجلديدة ،وتتمثل إحدى نتائج ىذا الفهم
العميق يف أن الشركة ستصبح أكثر قدرة على البدء بإعادة تشكيل سلتلف ادلعارف وادلوارد
ادلوجودة بالفعل ربت سيطرهتا ،والقدرات ادلرتبطة باالكتشافات اجلديدة يف ادلنتجات واألسواق؛
وبادلقابل فإن االستكشاف الناجح يف رلال ما ؽلكن أن يعزز االستغالل يف آخر.
ثانيًا :الفجوة البحثية:
الحظ الباحثان أن معظم دراسات عالقة الذكاء  -دبختلف أشكالو دبا فيها الذكاء اإلسًتاتيجي  -بالرباعة،
عموما ( Cruz, 2016; Asad, 2012; Abadie, Codagnone,
ركزت على عالقتو باإلبداع أو االبتكار ً
Lieshout, Pascu et al., 2011; Kruger, 2010; Kuhlman, Boekholt, Georghiou, Guy

) et al., 1999.؛ ومل يعثر الباحثان على أي دراسة تناولت عالقة الذكاء اإلسًتاتيجي بالرباعة التنظيمية أو أحد
بعديها بشكل واضح ومباشر ،وعلى ذلك يصعب معرفة نوع تأثري أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي وقوتو يف بعدي
الرباعة التنظيمية ،وىو األمر الذي ػلتاج إىل البحث والتحليل العلمي ،وىف ضوء ىذه الفجوة البحثية فالتساؤل
الرئيس للدراسة ىو :هل يساهم الذكاء اإلستراتيجي في تحقيق البراعة التنظيمية في الشركات الصناعية

الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة؟ وينقسم ىذا التساؤل الرئيس إىل األسئلة
الفرعية اآلتية:
 )1ما مستوى الذكاء اإلسًتاتيجي لدى مديري الشركات زلل الدراسة ونواهبم؟
 )2ما مستوى الرباعة التنظيمية يف الشركات زلل الدراسة؟

 )3ما نوع عالقة االرتباط بني أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف ،التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع
والتمكني ،الشراكة) وبعدي الرباعة التنظيمية (االستكشاف واالستغالل)؟.
 )4ما تأثري أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف ،التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع والتمكني ،الشراكة) يف
بعدي الرباعة التنظيمية (االستكشاف واالستغالل)؟
 )5ىل توجد فروق معنوية بني آراء ادلديرين ونواهبم يف الشركات زلل الدراسة حول أبعاد متغريات الدراسة:
الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف ،التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع والتمكني ،الشراكة) والرباعة التنظيمية
(االستكشاف ،االستغالل) ،تعود لنوع الصناعة الذي تزاولو الشركة؟
ثالثًا :أهداف الدراسة :تسعى ىذه الدراسة إىل ربقيق األىداف اآلتية:
 )1التعرف على مستوى الذكاء اإلسًتاتيجي لدى مديري الشركات زلل الدراسة ونواهبم.
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 )2التعرف على مستوى ربقيق الرباعة التنظيمية يف الشركات زلل الدراسة.
 )3بيان عالقة االرتباط بني أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي وبعدي الرباعة التنظيمية يف الشركات زلل الدراسة.
 )4التعرف على دور الذكاء اإلسًتاتيجي يف ربقيق الرباعة التنظيمية يف الشركات زلل الدراسة.
 )5التعرف على تأثري نوع الصناعة يف آراء عينة الدراسة حول متغرياتو.
ابعا :أهمية الدراسة :تتلخص أعلية ىذه الدراسة يف النقاط اآلتية:
رً

 )1ادلساعلة يف سد الفجوة البحثية ادلتمثلة يف عدم معرفة نوع العالقة بني الذكاء اإلسًتاتيجي وقوهتا
والرباعة التنظيمية.
 )2ربديد دور الذكاء اإلسًتاتيجي يف ربقيق الرباعة التنظيمية.

 )3تقدمي إطار علمي للمديرين يف الشركات زلل الدراسة يبني ذلم مفهوم الذكاء اإلسًتاتيجي وعناصره
والرباعة التنظيمية ،ويوضح كيف تكون الشركات بارعة يف نشاطها من خالل توظيف الذكاء
اإلسًتاتيجي.
 )4فتح رلاالت أمام الباحثني دلزيد من الدراسة والتحليل للمتغريات اليت تناولتها الدراسة من خالل النتائج
والتوصيات اليت سيخرج هبا.
خامسا :فروض الدراسة:
ً

يعد موضوع العالقة بني الذكاء وكل من اإلبداع ( )Innovationواالبتكار ( ،)Creativityمنطقة
خصبة للبحث والدراسة؛ ومن ذلك ما توصل إليو ( )Kim, 2005; Wallach & Kogan, 1965بأن
الذكاء يرتبط بعالقة إغلابية مع اإلبداع ( .)Squalli & Wilson, 2014ويعد (Zhou and )2003
 Georgeالذكاء العاطفي من سوابق االبتكار ،فقد أشارت نتائج دراستهم إىل وجود عالقة ذات داللة
تأثريا معنويًا يف سبكني االبتكار وتعزيزه لدى األتباع ،فالقادة
إحصائية بينهما ،وأن للذكاء العاطفي للقائد ً
ادلتميزون يف الذكاء العاطفي لديهم القدرة على إيقاظ االبتكار وتشجيعو ودعمو بني ادلوظفني يف الشركات.
دورا
وقد وجد ( Chin, Raman, Yeow and Eze )2012أن الذكاء العاطفي والذكاء الروحي يؤديان ً
مهما يف تعزيز اإلبداع واالبتكار بني رواد األعمال.
ً
ويرى ( Maghrabi, Oakley, Thambusamy and Iyer )2011أن الشركات ؽلكن أن تصبح
بارعة باستخدام ذكاء األعمال يف االستكشاف واالستغالل.
وفيما يتعلق بالذكاء اإلسًتاتيجي  ،فقد حبث ( Kuhlman et al. )1999أثر الذكاء اإلسًتاتيجي يف
أثرا إغلابيًا يف استغالل الشركات للفرص
االرتقاء دبستوى الشركات ،وتوصلوا إىل أن للذكاء اإلسًتاتيجي ً
وربقيق اإلبداعات السباقة ،فهو يوفر ادلزيد من القدرة التحليلية للمديرين ليتمكنوا من اقتناص الفرص وازباذ
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القرارات اإلسًتاتيجية؛ يف حني أشارت نتائج دراسة ( Kruger )2010اليت تناولت الذكاء اإلسًتاتيجي
كأداة لإلدارة اإلسًتاتيجية يف شركات التأمني طويل األجل جبنوب أفريقيا ،إىل أن الذكاء اإلسًتاتيجي يؤدي
إىل زيادة اإلبداع داخل الشركة وربقيق ميزة تنافسية ذلا يف األسواق .أما دراسة (Abadie et al. )2011
اليت ىدفت إىل بيان أعلية الذكاء اإلسًتاتيجي يف ربقيق اإلبداع من خالل منافسة شركات األدوية يف القطاع
الصحي بالسوق األوربية ،فقد أظهرت أن الذكاء اإلسًتاتيجي يسهم يف ربقيق اإلبداع ،الذي يؤىل الشركة
لتكون قائدة يف صناعتها .وتوصلت دراسة ( Asad )2012إىل أن الذكاء اإلسًتاتيجي يؤثر إغلابيًا يف
اإلبداع ،وتناول ( Cruz )2016موضوع التعقيد التنظيمي ،ومن أىم النتائج اليت توصل إليها أن لإلبداع
تأثريا معنويًا يف الذكاء اإلسًتاتيجي بأبعاده اخلمسة اليت حددىا ( )Maccobyوزمالؤه.
ً
ويرى ( Maghrabi, Oakley, Thambusamy and Iyer )2011أن الشركات ؽلكن أن تصبح
بارعة باستخدام ذكاء األعمال يف االستكشاف واالستغالل ،فهم يعتقدون أن ذكاء األعمال يف االستكشاف
يؤدي إىل توفري فرص جديدة لإلبداع ،وأن ذكاء األعمال من أجل االستغالل يؤدي إىل زيادة اإلبداع ،وأن
فرص اإلبداع ىذه ذلا تأثري يف األداء اإلسًتاتيجي والتشغيلي للشركة ،وتوصلوا إىل أن الشركات اليت تستخدم
ذكاء األعمال لالستكشاف واالستغالل ذلا تأثري يف األداء التنظيمي.
وتنظر عدد من الدراسات واألحباث إىل االستكشاف واالستغالل على أهنما شكالن من أشكال
اإلبداع ( Awojide, 2015; Köhler, Sofka & Grimpe, 2009; Andriopoulos & Lewis,
.)2009; Jansen et al., 2006; Atuahene-Gima, 2005; He & Wong 2004
وبناء على ما سبق يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو اآلتي:
 :H1توجد عالقة ارتباط معنوية بني أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي والرباعة التنظيمية يف الشركات زلل الدراسة.
 :H2يوجد تأثري إغلايب معنوي ألبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف ،التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع
والتمكني ،الشراكة) يف بعدي الرباعة التنظيمية (االستكشاف واالستغالل) وينقسم ىذا الفرض إىل فرضني
فرعيني ،علا:
 :H2Aيوجد تأثري إغلايب معنوي ألبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف ،التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع
والتمكني ،الشراكة) يف االستكشاف.
 :H2Bيوجد تأثري إغلايب معنوي ألبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف ،التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع
والتمكني ،الشراكة) يف االستغالل.
 :H3توجد فروق معنوية بني آراء عينة الدراسة حول أبعاد متغريي الدراسة (الذكاء اإلسًتاتيجي والرباعة
التنظيمية) ،تعود إىل نوع الصناعة يف الشركات زلل الدراسة.
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سادسا :الطريقة البحثية:
ً

 )1منهج الدراسة :تتبع ىذه الدراسة ادلنهج االستنباطي يف البحث ،الذي ىو عملية استنتاجية تقوم على
ادلسببات ،من خالل االستناد إىل النظريات أو ادلفاىيم أو الدراسات السابقة لبناء اإلطار النظري
للدراسة ،وتربير العالقات بني متغريات وأبعاد الظاىرة وشرحها ،مث التعميم ادلنطقي للحقائق.
 )2مجتمع الدراسة وعينتها:

 )1-2مجتمع الدراسة :يتمثل رلتمع الدراسة يف مجيع مديري الشركات الصناعية ادلتوسطة والصغرية يف
ادلنطقة الصناعية دبدينة دمياط اجلديدة ونواهبم ،وقد تعذر على الباحثني احلصول على إحصائية هبم
ل عدم توفرىا لدى اجلهات الرمسية ذات االختصاص ،باإلضافة إىل تعذر احلصول عليها من الشركات
زلل الدراسة؛ يف حني توفرت إحصائية هبذه الشركات؛ إذ بلغ عددىا ( )512شركة ،حسب
إحصائية  ،2018اجلدول رقم ( )1يوضح توزيع ىذه الشركات حسب نوع الصناعة.
جدول (:)1
عدد الشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة موزعة وفقاً لنوع الصناعة

م

نوع الصناعة

عدد الشركات المنتجة

النسبة

حصة العينة

1

صناعات خشبية

158

30.85

118

2

صناعات غذائية

63

12.30

47

3

صناعات معدنية وميكانيكية

26

5.08

20

4

صناعات مواد البناء

26

5.08

20

5

صناعات بالستيكية

44

8.59

33

6

صناعات كهربائية وهندسية

6

1.17

5

7

صناعات ورقية

3

0.60

2

8

صناعات الغزل والنسيج

12

2.34

9

9

صناعات كيماوية وأدوية

24

4.69

18

10

صناعات متنوعة

150

29.30

112

512

100 %

384

اإلجمالي

ادلصدر :مركز ادلعلومات جبهاز تنمية دمياط اجلديدة 2018

 )2-2عينة الدراسة :لعدم معلومية حجم اجملتمع ،ولتوفر تصنيف للشركات زلل الدراسة حسب نوع
الصناعة (جدول رقم ،)1فإن الباحثني قد اتبعا أسلوب العينة احلصصية ( )Quotaدلناسبتها يف مثل
ىذه احلاالت ،وقد جلأ الباحثان إىل معادلة ربديد حجم العينة يف اجملتمع غري ادلعلوم ،عند مستوى
ثقة ( )%95وحدود خطأ ()%5؛ وقد بلغ حجم العينة ( )384مفردة ،وسبثلت وحدة ادلعاينة يف
مديري الشركات زلل الدراسة ونواهبم.
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 )3قياس متغيرات الدراسة :مت االعتماد على مقياس ) Maccoby et al. (2013لقياس أبعاد الذكاء
اإلسًتاتيجي؛ ومت استخدام مقياس ) Jansen et al. (2006لقياس بعدي ادلتغري التابع (الرباعة
التنظيمية :االستكشاف واالستغالل).
 )4أداة الدراسة :اعتمد الباحثان يف مجع البيانات ادليدانية للدراسة من مصادرىا األولية على قائمة
استقصاء ،قاما بإعدادىا لذلك الغرض باالعتماد على الدراسات السابقة ،وقد تضمنت تلك القائمة
عبارات لقياس أبعاد متغريات الدراسةُ ،وجهت للمديرين ونواهبم يف الشركات زلل الدراسة ،وكل تلك
ا/نادرا/ال ػلدث) ،الذي تًتاوح درجاتو (من 4إىل
(دائما/أحيانً ً
القياسات كانت دبقياس ليكرت الرباعي ً
 )1لقياس الوزن لكل عبارة يف تلك ادلقاييس ،وذلك ذبنبًا لتحيز الوسط يف ادلقاييس الفردية .وقد بلغ
عدد االستمارات ادلسًتجعة ( )220استمارة ،بنسبة استجابة  ،%57يف حني بلغ عدد االستمارات
مقبوال حبثيًا وإحصائيًا ( Saunders,
الصاحلة للتحليل اإلحصائي ( )198استمارة ،وذلك يعد ً
.)Thornhill & Lewis, 2009
 )5ثبات أداة الدراسة :يشري الثبات  Reliabilityإىل مدى ادلوثوقية يف ادلقياس لتحقيق النتائج نفسها
عند إعادة استخدامو مرة أخرى ،بعد فًتة من الزمن ،للمستقصى نفسو منهم ويف ظروف االختبار
األول نفسها؛ وؽلكن تقييم ذلك بطرق عدة ،أعلها طريقة االتساق الداخلي اليت تركز على ذبانس
العناصر داخل ادلقياس الواحد ،ويتم معرفة ذلك من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach alpha
شيوعا ذلذا الغرض ،وحسب (Hair, Black, Babin )2010
 Coefficientوىو األسلوب األكثر ً

 and Andersonفإنو غلب أن ال يقل معامل ألفا كرونباخ عن ( ،)0.70حىت يكون ادلقياس مقبوًال

من حيث االتساق والتجانس الداخلي بني عناصره ،وبالتايل ثبات نتائجو وموثوقيتها.
جدول  2ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة
انبعد

عدد انعبارات

معامم أنفا كزونباخ

االستشراف

8

0.931

التفكير بالنظم

8

0.847

الرؤية

8

0.872

الدفع والتمكين

10

0.896

الشراكة

9

0.895

االستكشاف

6

0.869

االستغالل

7

0.858

من اجلدول رقم ( )2تظهر نتائج اختبار الثبات ألبعاد متغريات الدراسة أن قيم ألفا كرونباخ تًتاوح بني
)َ ).931و ) ،(.847وكلها عالية ،وتنطبق عليها ادلعايري ادلقبولة إحصائيًا.
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سابعا :تحليل البيانات والنتائج:
ً
 )1خصائص عينة الدراسة :فيما يأيت بيان بتوزيع مفردات العينة ،وف ًقا لنوع الصناعة يف الشركات زلل
الدراسة.
جدول ( :)3توزيع مفردات عينة الدراسة حسب نوع الصناعة
نوع الصناعة

العدد

النسبة المئوية

صناعات خشبية

35

17.7 %

صناعات غذائية

9

4.5 %

صناعات معدنية وميكانيكية

19

9.6 %

صناعات مواد البناء

14

7.1 %

صناعات بالستيكية

20

10.1 %

صناعات كهربائية وهندسية

5

2.5 %

صناعات ورقية

2

1%

صناعات الغزل والنسيج

10

5.1 %

صناعات كيماوية وأدوية

36

18.2 %

صناعات متنوعة

48

24.2 %

اإلجمالي

198

100 %

يعرض اجلدول رقم ( )3مفردات عينة الدراسة موزعة حسب نوع الصناعة الذي تنتمي إليو ،ومنو يتضح أن
أكرب نسبة يف عينة الدراسة كانت من نصيب الصناعات ادلتنوعة بواقع ( ،)24.2%يليها الصناعات الكيماوية
واألدوية بنسبة ( ،)18.2%مث الصناعات اخلشبية بنسبة ()17.7%؛ يف حني كانت أقل النسب من نصيب
الصناعات الغذائية بواقع ( ،)4.5%يليها الصناعات الكهربائية واذلندسية ( ،)2.5%مث الصناعات الورقية
بنسبة ( )1%من حجم عينة الدراسة.
 )2التحليل الوصفي للبيانات :قام الباحثان بإجراء ربليل وصفي دلتغريات الدراسة؛ دلعرفة آراء مديري
الشركات ونواهبم حول أبعاد الدراسة ومتغرياهتا ،وذلك من خالل ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات
ادلعيارية ،واجلدول رقم ( )4يوضح ذلك.
جدول ( :)4نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
المتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االستشراف

3.35

.489

التفكير بالنظم

3.30

.489

الرؤية

3.32

.490

الدفع والتمكين

3.20

.493

الشراكة

3.16

.533

الذكاء اإلستراتيجي

3.26

.428

االستكشاف

3.20

.550

االستغالل

3.24

.621

البراعة التنظيمية

3.22

.541

ادلصدر :نتائج ربليل بيانات الدراسة
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ويتضح من الجدول رقم ( )4ما يأتي:

 -1بلغ الوسط الحسابي العام للذكاء اإلسًتاتيجي لدى مديري الشركات زلل الدراسة ونواهبم ()3.26
وىو يشري إىل التوافر بشكل مرتفع ،وباضلراف معياري ( ،).428وتراوحت متوسطات أبعاد الذكاء
اإلسًتاتيجي ما بني ( )3.16و ( )3.35درجة على درجات مقياس ليكرت الرباعي؛ إذ حقق بعد
(االستشراف) أكرب وسط حسايب ( )3.35باضلراف معياري ( ،).489ويدل ذلك على أن ادلديرين يف
الشركات زلل الدراسة ونواهبم لديهم اىتمام مرتفع باستشراف ادلستقبل من خالل مراقبة التوجهات
ادلستقبلية يف بيئة الشركة ،وذلك الستغالل الفرص وذبنب التهديدات؛ يف حني بلغ أقل وسط حسايب
( )3.16باضلراف معياري ( ،).489وذلك لبعد (الشراكة) ،وىو مرتفع ادلستوى ،ويدل على اىتمام
ادلديرين يف الشركات زلل الدراسة ونواهبم دببدأ الشراكة الداخلية واخلارجية يف نشاط شركاهتم.
 )3اختبار فروض البحث:

 )1-3تحليل الرتباط بين أبعاد متغيري البحث:

قام الباحثان بتحليل العالقة بني أبعاد متغريي الدراسة انطالقًا من الفرض األول ،الذي ينص على أنو :توجد

عالقة ارتباط معنوية بين أبعاد الذكاء اإلستراتيجي والبراعة التنظيمية في الشركات محل الدراسة،
والختبار صحة ىذه الفرض ،مت قياس ىذه العالقة حبساب معامل ارتباط بريسون بني مجيع األبعاد ،وأظهر
التحليل اإلحصائي نتائج ىذه العالقة يف مصفوفة االرتباط ادلوضحة يف اجلدول رقم (.)5
جدول ( :)5مصفوفة معامالت الرتباط بين أبعاد متغيرات الدراسة
األبعاد

االستشراف

االستشراف

1

الرؤية

**.736

1

التفكير بالنظم

**.694

**.806

الدفع والتمكين

**.596

**.726** .692

الشراكة

**.550

**.608** .645** .666

االستكشاف **.491
االستغالل

**.556

الرؤية

التفكير
بالنظم

الدفع

والتمكين

الشراكة

االستكشاف االستغالل

1
1
1

**.577** .576** .578** .533

1

**.707** .657** .662** .693** .676

ويتضح من اجلدول رقم ( )5ما يأيت:

1

ادلصدر :نتائج ربليل بيانات الدراسة

 )1-1-3يوجد ارتباط معنوي إغلايب بني أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي عند مستوى معنوية ( ،)0.01بدرجات
ارتباط متوسطة ومرتفعة ،تراوحت بني ( ).806و ( ،).550وىي تشري إىل عدم وجود تداخل
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بني أبعاد ادلتغري نفسو؛ فـالرؤية والتفكري بالنظم أقوى األبعاد ترابطًا بدرجة ارتباط مرتفعة بلغت
().806؛ واالستشراف والشراكة أقل األبعاد ترابطًا بدرجة ارتباط متوسطة بلغت (.).550
 )2-1-3يوجد ارتباط معنوي إغلايب بني أبعاد ادلتغري ادلستقل (الذكاء اإلسًتاتيجي) وبعدي ادلتغري التابع
(الرباعة التنظيمية) عند مستوى معنوية ( ،)0.01بدرجات ارتباط متوسطة ،تراوحت بني
( ).693و ( ،).491فالتفكري بالنظم أقوى األبعاد ارتباطًا باالستغالل ( ،).693واالستشراف
أقل األبعاد ارتباطًا باالستكشاف ( ،).491وكلها درجات ارتباط متوسطة مقبولة إحصائيًا.
 )3-1-3يوجد ارتباط معنوي إغلايب بني بعدي الرباعة التنظيمية (االستكشاف واالستغالل) عند مستوى
جدا ،وال تؤدي إىل تداخل بني
معنوية ( ،)0.01بلغ ( ،).707وىي درجة مقبولة وغري مرتفعة ً
بعدي ادلتغري نفسو.

وبناءً على ىذه النتائج ،يتضح وجود عالقة ارتباط معنوي بني أبعاد الدراسة ،وبالتايل يتضح صحة
الفرض األول للدراسة ،والذي ينص على أنو :توجد عالقة ارتباط معنوية بني أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي والرباعة
التنظيمية يف الشركات زلل الدراسة.
 )2-3تأثير أبعاد الذكاء اإلستراتيجي في بعدي البراعة التنظيمية:
مت حساب تأثري أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي يف بعدي الرباعة التنظيمية ،انطالقًا من الفرض الثاين للدراسة
وتفرعاتو ،والذي ينص على أنو:
 :H2يوجد تأثري إغلايب معنوي ألبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف ،التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع
والتمكني ،الشراكة) يف بعدي الرباعة التنظيمية (االستكشاف واالستغالل).
وقد مت اختبار صحة ىذا الفرض من خالل ربليل االضلدار ادلتعدد ،فكانت نتائج التحليل اإلحصائي حسب
الفروض الفرعية ،كما يأيت:
 :H2Aيوجد تأثري إغلايب معنوي ألبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف ،التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع

والتمكني ،الشراكة) يف االستكشاف.

جدول ( :)6تأثير أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي في الستكشاف

الفرض

االنحدار

االستشراف

0.11

0.06

0.06

غير معنوي

الرؤية

0.04

0.29

0.02

غير معنوي

0.17

<0.01

0.10

معنوي

0.20

<0.01

0.12

معنوي

0.31

<0.01

0.20

معنوي

التفكير بالنظم
الدفع والتمكين
الشراكة

االستكشاف

H2A

المتغير المستقل

المتغير التابع

معامل

P-Value

R²

النتيجة

ادلصدر :نتائج ربليل بيانات الدراسة
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H2A

انذكاء االستزاتيجي
االستشزاف

R²=0.5
0

0.1
1
0.04

انزؤية
انتفكيز باننظم

0.17

اندفع وانتمكين

0.2
0

االستكشاف

0.31

انشزاكة

شكل رقم ( :)1تأثير أبعاد الذكاء اإلستراتيجي في الستكشاف

تظهر نتائج التحليل اإلحصائي يف اجلدول رقم ( )6تأثري أبعاد الذكاء االسًتاتيجي يف بعد االستكشاف ،إذ
تأثريا معنويًا يف االستكشاف يف الشركات زلل الدراسة ،فقد كان تأثريعلا
مل يظهر بعدا االستشراف والرؤية ً
جدا وغري معنوي؛ يف حني كان ألبعاد التفكري بالنظم والدفع والتمكني والشراكة تأثري إغلايب معنوي يف
ضعي ًفا ً

االستكشاف ،وذلك عند مستوى معنوية  .0.01وأظهرت نتائج التحليل ومن الشكل رقم ( )1أن قيمة

معامل التحديد ( )R²لالستكشاف بلغت ( ،)0.50وىذا يعين أن أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف،
التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع والتمكني ،الشراكة) لدى مديري الشركات زلل الدراسة ونواهبم تفسر رلتمعة ما
نسبتو  %50من التغري احلاصل يف االستكشاف يف الشركات زلل الدراسة ،والنسبة ادلتبقية ترجع لعوامل
أخرى مل تشملها الدراسة ،يضاف إليها اخلطأ العشوائي.
سهاما يف تفسري التغري احلاصل يف ادلتغري التابع من باقي األبعاد،
واتضح من النتائج أن بعد الشراكة األكثر إ ً
يليو بعدا الدفع والتمكني والتفكري بالنظم ،وقد بلغت قيمة ( )R²لألبعاد الثالثة ادلؤثرة يف االستكشاف
أيضا ،شلا يدل على
( )0.10/0.12/0.20على التوايل ،ودبعامالت اضلدار ( )0.17/0.20/0.31على التوايل ً
أعلية ىذه األبعاد بالنسبة لالستكشاف يف الشركات زلل الدراسة.
وبناءً على النتائج السابقة يتبني صـحة الفـرض الفرعـي األول جزئيًـا ،وادلتعلـق بوجـود تـأثري إغلـايب معنـوي لـبع
أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي يف بعد االستكشاف.
 :H2Bيوجد تأثري إغلايب معنوي ألبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف ،التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع
والتمكني ،الشراكة) يف االستغالل.
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جدول ( :)7تأثير أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي في الستغالل
المتغير

الفرض

االستشراف

0.04

0.30

0.02

غير معنوي

الرؤية

0.19

<0.01

0.13

معنوي

0.28

<0.01

0.19

معنوي

0.19

<0.01

0.13

معنوي

0.27

<0.01

0.18

معنوي

المستقل

التابع

االستغالل

H2B

المتغير

معامل االنحدار

P-Value

R²

النتيجة

التفكير بالنظم
الدفع والتمكين
الشراكة

ادلصدر :نتائج ربليل بيانات الدراسة
H2B

انذكاء االستزاتيجي
االستشزاف
انزؤية
انتفكيز باننظم

R²=0.6
5

0.04
0.19
0.28

االستغالل

0.19
اندفع وانتمكين
انشزاكة

0.2
7

شكل رقم ( :)2تأثير أبعاد الذكاء اإلستراتيجي في الستغالل

تظهر نتائج التحليل اإلحصائي يف اجلدول رقم ( )7تأثري أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي يف بعد االستغالل؛
تأثريا معنويًا على االستغالل يف الشركات زلل الدراسة؛ يف حني كان لبقية أبعاد
إذ مل يظهر بعد االستشراف ً
الذكاء اإلسًتاتيجي تأثري إغلايب معنوي يف االستغالل ،وذلك عند مستوى معنوية أقل من .0.01
وأظهرت نتائج التحليل ومن الشكل رقم ( )2أن قيمة معامل التحديد ( )R²يف االستغالل بلغت (،)0.65
وىذا يعين أن أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (االستشراف ،التفكري بالنظم ،الرؤية ،الدفع والتمكني ،الشراكة) لدى
مديري الشركات زلل الدراسة ونواهبم تفسر رلتمعة ما نسبتو  %65من التغري احلاصل يف النشاط االستغالل
يف الشركات زلل الدراسة ،والنسب ادلتبقية ترجع لعوامل أخرى مل تشملها الدراسة ،ويضاف إليها اخلطأ
العشوائي.
سهاما يف تفسري التغري احلاصل يف ادلتغري التابع من باقي
واتضح من النتائج أن بعد التفكري بالنظم ىو األكثر إ ً
األبعاد ،يليو بعد الشراكة ،ويليهما بعدا الدفع والتمكني والرؤية ،وقد بلغت قيمة ( )R²ذلذه األبعاد األربعة
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ادلؤثرة يف االستغالل ( )0.13/0.13/0.18/0.19على التوايل ،ودبعامالت اضلدار
( )0.19/0.19/0.27/0.28على التوايل ،شلا يدل على أعلية ىذه األبعاد بالنسبة لنشاط االستغالل يف
الشركات زلل الدراسة.
وبناءً على النتائج السابقة يتبني صحة الفرض الفرعي الثاين جزئيًا ،والذي ينص على أنو :يوجد تأثري إغلايب
معنوي لبع أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي يف بعد االستغالل.
 )3-3الفروق المعنوية بين آراء العينة وف ًقا لنوع الصناعة في الشركات محل الدراسة:
قام الباحثان بتحليل الفروق ادلعنوية بني آراء ادلديرين ونواهبم حول أبعاد متغريي البحث ،انطالقًا من الفرض
الرئيس الثالث ،والذي ينص على أنو :توجد فروق معنوية بني آراء عينة الدراسة حول أبعاد متغريي الدراسة
(الذكاء اإلسًتاتيجي والرباعة التنظيمية) ،تعود إىل نوع الصناعة يف الشركات زلل الدراسة ،وقد مت اختبار
صحة ىذا الفرض من خالل ربليل التباين يف اذباه واحد ( ،)ON WAY ANOVAويعكس اجلدول
( )8نتائج ىذا التحليل.
جدول ( :)8نتائج اختبار  ANOVAللفروق بين آراء عينة الدراسة حول أبعاد المتغيرات وفقاً لنوع الصناعة
األبعاد

قيمة F

مستوى المعنوية

النتيجة

االستشراف

5.552

0.00

توجد فروق معنوية

الرؤية

6.922

0.00

توجد فروق معنوية

التفكير بالنظم

7.513

0.00

توجد فروق معنوية

الدفع والتمكين

5.203

0.00

توجد فروق معنوية

الشراكة

5.526

0.00

توجد فروق معنوية

االستكشاف

5.848

0.00

توجد فروق معنوية

االستغالل

11.308

0.00

توجد فروق معنوية

ادلصدر :نتائج ربليل بيانات الدراسة

أظهرت نتائج التحليل يف اجلدول ( )8وجود فروق معنوية بني متوسطات آراء عينة الدراسة حول أبعاد
(الذكاء اإلسًتاتيجي والرباعة التنظيمية) ،وقد تراوحت قيمة ( )Fجلميع األبعاد بني ( )5.203و (،)11.308
ومجيعها ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من .0.01
ودلعرفة لصاحل أي صناعة تؤول ىذه الفروق مت إجراء االختبار البعدي لـ ( )ON WAY ANOVAوىو
اختبار (شيفيو) ،واتضح أن ىذه الفروق تؤول يف ادلقام األول لصاحل الصناعات الكيماوية واألدوية ،مث
صناعات الغزل والنسيج ،والصناعات البالستيكية يف ادلقام األخري ،وذلك يف كل األبعاد؛ يف حني مل تكن
ىذه الفروق ذات أعلية إحصائية يف باقي الصناعات .وبناءً على ذلك تثبت صحة الفرض الرئيس الثالث
للدراسة.
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ثامنًا :مناقشة النتائج:
تبني من اختبار فروض الدراسة وجود عالقة ارتباط معنوية بني مجيع األبعاد ادلستقلة والتابعة ،وكذلك
وجود تأثري معنوي لبع أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (التفكري بالنظم والدفع والتمكني والشراكة) يف بعدي
الرباعة التنظيمية (االستكشاف واالستغالل) ،يف حني مل يكن (لالستشراف) تأثري فيهما؛ كما تؤثر الرؤية
معنويًا يف االستغالل ،ومل تؤثر معنويًا يف االستكشاف ،وذلك من وجهة نظر ادلديرين ونواهبم يف الشركات زلل
الدراسة.
ويرجع الباحثان عدم تأثري االستشراف يف بعدي الرباعة التنظيمية االستكشاف واالستغالل يف الشركات زلل
دائما إىل
الدراسة ،إىل ما ذىب إليو ) )Mazurkiewicz, 2004بأن أنشطة االستشراف ال تؤدي ً
تطبيقات ناجحة لنتائجها ،وأن شلارسي االستشراف عادة ما يركزون على تطوير ادلنهجيات وإجراء سبارين
االستشراف وليس لديهم أي تأثري يف تنفيذ النتائج )،)Moqaddamerad, 2014
سباما ،فهو مرتبط بالواقع احلايل ،لذلك
عالوة على أن االستشراف يتعلق بادلستقبل ،على عكس االستغالل ً
مل يكن لو تأثري معنوي فيو؛ وذلك يعين أن الشركات زلل الدراسة تركز يف عملياهتا على استغالل ادلوارد
بعيدا عن استشراف فرص وموارد أخرى واستكشافها ،وذلك سعيًا وراء عوائد قصرية ادلدى وسريعة
احلاليةً ،
التحقق ،وىذا سوف يقود إىل هتديد استنفاذ ىذه ادلوارد يف أي حلظة؛ ويتطلب منع حدوث ىذا التهديد
معا.
تفعيل عجليت االستكشاف واالستغالل ً

وكذلك يرجع الباحثان عدم تأثري الرؤية يف االستكشاف إىل ما أوضحو )Boyatzis and Soler (2012

بأن القادة وادلديرين يعرفون يف كثري من األحيان أعلية تطوير رؤية مشًتكة ،ولكنهم غالبًا ال يعطون الوقت
الكايف لبلورهتا وربويلها إىل واقع.

إن عدم تأثير الستشراف والرؤية في الستكشاف جاء على غير المتوقع ،إذ أهنما إبعاد ترتبط بادلستقبل
يف حني أن الشركات زلل الدراسة هتتم باحلاضر أكثر ،ويف ضوء ىذه النتيجة ،ورغم أن مستوى االستكشاف
يف الشركات زلل الدراسة مرتفع ،فإن الباحثني يرون أن أنشطة االستكشاف ال تتم وف ًقا لرؤية الشركة ونتائج
ىدرا يف األنشطة االستكشافية للشركات زلل الدراسة،
أنشطة االستشراف فيها؛ وىذا يوحي إىل أن ىناك ً
أوأن رؤى ىذه الشركات ىي رلرد شعارات فقط ،ال يتم ترمجتها يف أىداف وخطط وسياسات لألقسام
ادلختلفة يف الشركة.
وبخصوص األبعاد المؤثرة في الستكشاف والستغالل فإن قدرة ادلدير على التفكري الشمويل النظمي،
مكنتو من إدراك التفاعالت بني إدارات الشركة ادلختلفة وأقسامها ،شلا أدى بو إىل استكشاف ادلزيد من فرص
وموارد النجاح ،ىذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن أسلوب التفكري بالنظم دعم القدرة على االستغالل
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اجليد للوضع احلايل (أي للفرص وادلوارد احلالية) بتطوير ادلنتجات نفسها أو تعديلها وربسني عملية التسويق
والتوزيع ،أو زبفي تكاليف التشغيل.
وألن أي مدير ال يعمل دبفرده ،فإن ربفيزه للعاملني معو ودفعهم وسبكينهم ،ومشاركتهم ،وتفعيل نقاط
قوهتم لصاحل الشركة ،وتعزيز التعاون بينهم ،عمل على استلهام فرص إنتاج أو تسويق أو توزيع أو توظيف
جديدة؛ وساعد ذلك يف ربسني النشاط احلايل للشركة وتطويره؛ باستغالل ادلوارد ادلتاحة بكفاءة وفاعلية.
وألن أي شركة ليست وحيدة يف سوق العمل ،فإن قدرة ادلدير على بناء ربالفات وشراكات عمل مع
الشركات األخرى سواء كانت شراكات إنتاجية أو توزيعية أو تسويقية ،عزز من استكشاف فرص وموارد صلاح
جديدة ،ودعم قدرة الشركة على االستمرار والتحسني ادلستمر ،واألخذ بالفرص اجلديدة واستغالذلا ،وبالتايل
زيادة االستكشاف واالستغالل يف الشركة.
ويرى الباحثان في ض وء النتائج السابقة أن أسلوب التفكير بالنظم والدفع والتمكين والشراكة تمثل
سوابق للبراعة التنظيمية ،فهي كفيلة باستغالل الموارد الحالية واستكشاف موارد جديدة.

ورغم عدم وجود دراسات تناولت عالقة الذكاء اإلسًتاتيجي بالرباعة التنظيمية؛ فإن نتائج الدراسة احلالية
اتفقت مع ما توصلت إليو الدراسات السابقة خبصوص عالقة الذكاء اإلسًتاتيجي باإلبداع ،على اعتبار أن
بعدي الرباعة التنظيمية شكلني من شكالن االبداع.
واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع ما توصل إليو ( Kuhlman et al. )1999بأن الذكاء اإلسًتاتيجي
كل من ()2012
يسهم إغلابيًا يف استغالل الفرص وربقيق اإلبداع؛ وكذلك اتفقت مع نتائج دراسات ٌ

Asad؛ )Abadie et al. (2011؛ ( ،Kruger )2010بأن الذكاء اإلسًتاتيجي يؤدي إىل زيادة اإلبداع

يف الشركة ،ويؤىلها لتكون قائدة يف سوق صناعتها.
ومن زاوية أمشل يرى ( Maghrabi et al. )2011أن الشركات ؽلكن أن تصبح بارعة باستخدام ذكاء
األعمال يف االستكشاف واالستغالل ،فهم يعتقدون أن ذكاء األعمال يف االستكشاف يؤدي إىل توفري فرص
جديدة لإلبداع ،وأن ذكاء األعمال من أجل االستغالل يؤدي إىل زيادة اإلبداع ،وأن فرص اإلبداع ىذه ذلا
القدرة على التأثري يف األداء اإلسًتاتيجي والتشغيلي للشركة ،وتوصلوا إىل أن الشركات اليت تستخدم ذكاء
األعمال لالستكشاف واالستغالل ذلا القدرة على التأثري بدرجة أكرب يف األداء التنظيمي.

وقد تم التوصل إلى وجود فروق معنوية بني آراء ادلديرين ونواهبم يف الشركات زلل الدراسة حول متغرياتو،
تعود ىذه الفروق لنوع الصناعة اليت سبارسها الشركة؛ وتعين ىذه النتيجة أن نوع الصناعة اليت تنتمي إليها
الشركة لو تأثري يف ضوء آراء ادلديرين ونواهبم حول ذلك.
تبعا لنوع الصناعة اليت سبارسها كل شركة ،األمر
ويبرر الباحثان ذلك بأن اىتمامات مديري الشركات تتباين ً
تأثريا يف ادراكهم للمتغريات احمليطة بالشركة.
الذي ػلدث ً
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تاسعا :توصيات البحث:
ً
اتضح من نتائج الدراسة أن أبعاد الذكاء اإلسًتاتيجي (التفكري بالنظم والدفع والتمكني والشراكة) ذلا تأثري
معنوي يف بعدي الرباعة التنظيمية (االستكشاف واالستغالل) يف الشركات زلل الدراسة ،ويوصي الباحثان
مديري الشركات الصناعية ادلتوسطة والصغرية يف مدينة دمياط اجلديدة ونواهبم يف ىذا الشأن دبا يأيت:
بدال من
شامال
متكامالً ،
ً
 )1االستمرار يف انتهاج أسلوب التفكري بالنظم يف إدارة شركاهتم بوصفو أسلوبًا ً
دراستها كأجزاء منفصلة ،كما ىو احلال يف التفكري التقليدي.
 )2النظر يف تأثري أي قرار أو إجراء يف مجيع أجزاء الشركة قبل ازباذه.
 )3إعادة النظر باستمرار يف فهم العالقات الداخلية بني أجزاء الشركة.
)4
)5
)6
)7
)8
)9

ربط ادلهام الوظيفية بالنتائج النهائية ،حىت يعمل ادلوظف من أجل رؤية منطقية لو.
بناء ثقافة تؤدي إىل االنفتاح والعمل بروح الفريق ،والتقدير ،واالحًتام ،بشكل يؤدي إىل االستفادة من
الذكاء اإلسًتاتيجي بشكل افضل.
تشجيع اآلراء ادلعارضة ووجهات النظر ادلختلفة للتوصل إىل حلول أفضل للمشكالت اليت تواجهها.
استخدام أخطاء ادلوظفني غري ادلقصودة كفرصة للتعلم ،لتشجيعهم على االنفتاح واالبتكار.
البحث عن شراكات تضيف قيمة للشركة ،داعمة لنقاط القوة ومعوضة لنقاط ضعف الشركة ،وليس
حجما فقط.
رلرد شراكات تضيف ً
ترسيخ ثقافة الشراكة الداخلية بتعميق إدراك ادلوظفني بأن مواىبهم وقدراهتم توفر شيئًا ما للكل ،مل
متوفرا عندما يعمل كل منهم بشكل مستقل.
يكن ً

أما بخصوص بعدي الذكاء اإلستراتيجي (االستشراف والرؤية) فرغم توافرعلا يف الشركات زلل الدراسة
دبستويات مرتفعة ،فإهنما مل يوظفا بالشكل الصحيح ،ولتحقيق ذلك ،يوصي الباحثان مديري الشركات
الصناعية ادلتوسطة والصغرية يف مدينة دمياط اجلديدة ونواهبم دبا يأيت:
 )1الربط بني االستكشاف واالستغالل وتنمية ثقافة اإلبداع لدى العاملني دبا ينعكس إغلابًا على براعة
الشركة.
 )2ربط النشاط االستكشايف بنتائج االستشراف ادلؤسسي ورؤية الشركة ،لصياغة أفضل دلستقبل الشركة.
 )3عدم التوقف عند نتائج أنشطة االستشراف؛ بل االستمرار بعد ذلك يف بررلة ىذه النتائج وإدراجها
ضمن خطط عمل الشركة واسًتاتيجياهتا ،لتعمل وفقاً لتوجهات ادلستقبل.
 )4تشجيع األقسام ادلختلفة يف الشركة على استشراف ادلستقبل ،ومنحهم صالحيات أكرب يف زبطيط
مهامهم وف ًقا دلا آل إليو االستشراف.
 )5تقييم نتائج العمل غري العادية وربطها باخلطط والتوجهات ادلستقبلية.
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تطوير رؤية تشاركية تتفاعل معها كل أقسام الشركة وبلورهتا ،وإعطاء الوقت الكايف لذلك.
ربديد مساعلة كل قسم داخل الشركة يف ربقيق الرؤية ،من خالل ترمجتها يف خطة عمل كل قسم.
اعتماد قيم عملية تساعد يف وضع رؤية الشركة موضع التنفيذ وترسيخها وربقيقها.
توفري اإلمكانيات الالزمة لتحقيق رؤية الشركة.

عاشرا :مقترحات لدراسات مستقبلية:
ً
أ -ؽلكن أن تقوم الدراسات ادلستقبلية بتطبيق متغريي الدراسة يف قطاعات سلتلفة.

ب -ؽلكن أن تتناول الدراسات ادلستقبلية متغريي الدراسة من وجهة نظر ادلوظفني بدل ادلديرين.

ج -ؽلكن أن تقوم الدراسات ادلستقبلية بدراسة متعمقة عن االستشراف يف الشركات الصناعية وعالقتو
بسياسات وأنشطة االستكشاف واالستغالل فيها.
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Does the manager's strategic intelligence contribute to the company's organizational
Ambidexterity?
Application to industrial companies in the Arab Republic of Egypt
Dr. Abdel Hakim Ahmed Negm
Dr.. Abu Bakr Haddad Balfakih
Abstract
Study objective: This Study aims to demonstrate the impact of strategic intelligence on
organizational ambidexterity, from the point of view of managers and their deputies in
medium and small industrial companies, in the industrial zone of New Damietta, Egypt.
Study methodology: This Study follows the deductive approach in the research, which is
an inferential process based on the causes, by drawing on theories, concepts, or previous
studies to build the theoretical framework of the Study, explaining the relationships
between the variables and dimensions of the phenomenon, and then the logical
generalization of facts.
Study sample: The two researchers followed the Quota method because the size of the
community was not known, and to provide a classification of the companies in question
according to the type of industry, and according to the formula for determining the sample
size in the unknown community, at a confidence level (95%) and limits of error (5%). The
sample size was (384) individuals, and the sampling unit was represented by the managers
of the companies in question and their deputies.
Study results: The results showed a significant correlation between the two variables of
the Study, and the presence of a significant impact for the dimensions of strategic
intelligence: (systems thinking, motivation and empowerment, and partnership) in the two
dimensions of organizational Ambidexterity, while the (foresight) dimension did not have
a significant effect. While the (vision) dimension affected the (exploitation) dimension,
and did not affect the (exploration) dimension, all of that was at a significant level of 0.01,
and the (R²) value reached 0.50 and 0.65 in the organizational prowess dimension
(exploration and exploitation), respectively. The results also showed that there were
statistically significant differences between the opinions of the study sample about the two
variables of the study, due to the type of industry practiced by the companies under study.
Study recommendations: The study recommended the managers of the companies under
study and their deputies to continue to employ the method of thinking about systems,
empowerment and partnership in managing their companies, because of this impact on
achieving organizational Ambidexterity for its. It also recommended linking the
exploratory activity with the results of institutional foresight and the company's vision, to
better formulate the future of these companies.
Key terms: strategic intelligence, organizational ambidexterity, industrial firms.
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