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 المستخلص

تم  قد ،بينهما تأثيرالو في صنع القرارات االدارية وماهي العالقة أهمية اليقظة األستراتيجةبتعريف وتوضيح البحث يهتم 

التابع )صنع القرارات  المتغير المستقل اليقظة االستراتيجية( والمتغير(بين المتغيرات ة العالقيوضح مخطط فرضي  وضع

بواسطة عدد من اختبارها وفرعية  الفرضيات د من العد فرضيات رئيسة اشتقت منها وتم صياغة بعضها.  ها فيأثر( االدارية

هدف المالئمة  مثل )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف ومعامل االرتباط واالنحدار( ويدوات اصصائية األ

وظروفها البيئية نشات االدارية الم التي تتبناها اإلدارة ومدى مالئمتها المكانياتعلى عملية صنع القرارات االدارية عرف التالبحث 

وتم كميدان إلجراء البحث ، مقر وزارة االتصاالت تم اختيار و، واقع يقظة استراتيجة سائدة في أذهان وأفكار تلك اإلدارةمن خالل 

مراكز اتخاذ القرار  وتضمنتلتحليل الجراء ا(  50( استبانة استرجعت منها ) 65)م أستمارة االستبانة لجمع البيانات وتوزيع يصمت

وكان  ،توصل إلى مجموعة من االستنتاجاتوقد تم الالمبحوثة.  الوزارةاألقسام ورؤساء الشعب( في  اومديرومن )المدراء العامين 

 :من أهمها

 ة االتصاالت روصنع القرارات االدارية ينتج عنه قدرة وزاتكامل بين اليقظة االستراتيجية بمستوى عالي وم تفاعل يوجد

 .داثها المفاجئة كيقظة استراتيجيةمواجهة الظروف البيئية وأصلى ع

 ت بنتفقد  ؟في وزارة االتصاالتالقرارات  اليقظة االستراتيجية وصنعطبيعة العالقة بين  من خالل مشكلة البحث صول

على تطوير خدماتها المقدمة وبما الوزارة ز يتركصنع قرارات ادارية استراتيجية. و فلسفة التوجه نحووزارة االتصاالت 

ً استراتيجياً  المتنوعة باعتبارهاحاجات التجدد وتغير والتعرف على يتماشى  وقد تم توصل البحث الى .اساسيا هدفا

 اليقظة األستراتيجيةبين تكامل ذات الاإليجابية  اتلعالقالوزارة ل ضرورة استثمارا مجموعة من التوصيات من أهمه

يتوجب على المحيطة .و مع البيئة المتناسقةإلدارة أنشطتها  األسلوب العلميالستراتيجية واستخدام وصنع القرارات ا

وادراكها عالقات طويلة االمد  ة على اساسطورات الحديثة تتالئم مع التيادارية استراتيجفلسفة ات الوزارة اتخاذ إدار

 .حاجات الفعليةلل

 االستراتيجيةاليقظة صنع القرار،  الكلمات المفتاحية:

 

Effect of Strategic Vigilance in Administrative Decision Making 
Kewikab Aziz Hamoudi  Sanaa Arbe  Mohamed  

kawikabaziz@yahoo.com sanna_arebe@yahoo.com 
Al- Mustansiriyah University - College of Administration and Economy 

 

Abstract: The research is concerned with defining and clarifying the importance of Strategic 

vigilance in Administrative decision making and what are the relationship and influence between 

them. A number of hypotheses have been formulated and tested using a number of appropriate 

statistical tools. The aim of the research is to identify the administrative decision-making process 

adopted by the Department and its relevance to the potential of the administrative establishments 

and their environmental conditions through a strategic awakening in the minds and thoughts of the 

administration. The Ministry of Communications was chosen as the field for conducting the 

research. The questionnaire was designed to collect data and distributed 65 questionnaires, 50 of 

field visits to the Ministry to support of data has been reached a set, and the most important. 
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 There is a high level of interaction between strategic alertness and administrative decision 

making, which results in the Ministry of Communications ability to cope with environmental 

changes. 

 The Ministry of Communications adopts the philosophy of strategic management decisions 

that result in:  A - The Ministry's interest in the internal and external environment and the 

provision of services according to the perspective of strategic management. B- The ministry 

focuses on strategic objectives. 

Keywords: Decision Making, Strategic Vigilance  

 ـدمــةـمقــال
هذه التغيرات  المنظمات على اختالف أنواعها ونشاطها بصورة عامةً تطورات متسارعة، وان نجاح المنظمات في ظلتواجه 

اليقظة االستراتيجية التي تستند الى المعرفة والخبرة لمواجهة التغيرات  يتطلب قادة يمتلكون قدرات ومهارات غير تقليدية تعتمدعلى

وأن دراسة اليقظة االستراتيجية لها االهمية الكبيرة  في اتخاذ القرارات االدارية وتعد  ،العمل واصتوائها لضمان النجاح والتفوق في

وتجسدت مشكلة البحث باإلجابة على تساؤل مفاده  كيف تؤثر اليقظة االستراتيجية  ،مؤشراً للنجاح في تحقيق اهداف االدارة

رات االدارية ؟ وقد تضمن البحث أربعة مباصث تناول المبحث األول للقيادات اإلدارية في تعزيز التفوق في اساليب صنع القرا

منهجية البحث أما المبحث الثاني فقد تضمن استعراض الجانب النظري لمتغيرات البحث )اليقظة االستراتيجية واثرها في صنع 

لتحليل االصصائي لكل من المتغير القرارات االدارية( وقد غطى المبحث الثالث الجانب العملي باستخدام عدد من االدوات في ا

المعتمد )اليقظة االستراتيجية( والمتغير التابع صنع القرارات بمفاهيمه وأنواعه اما المبحث الرابع فقد اشتمل على أهم االستنتاجات 

 التي توصل إليها البحث، باالضافة الى التوصيات التي اشارت اليها الباصثتان .

 

 منهجية البحث  :المبحث االول
 اوال: مشكلة البحث

 لمساعدةتوظيف األفكار والرؤى الجديدة ات واالمكانيات والمهارات لالقدر قادة ومدراء لديهم  إلىالمنظمات في عالمنا تحتاج 

تتضمن ة متغيروفي العراق تعمل في بيئة معقدة  وبما ان الوزارتالظروف المتغيرة ، ولتحديات تهم لمواجه فيمواردها البشرية 

سنوات طويلة لذا فإن دراسة ل من عدم االستقرار تعانة واالجتماعي ةواالقتصادي ةع السياسياوضتأكد، فااللاعالية من عدم درجة 

االفراد في وزارة االتصاالت وقدراتهم وامكانياتهم في عملية تفوق األداء لدى موضوع اليقظة االستراتيجية  يساعد على تحقيق 

اليقظة االستراتيجية العالقة بين أبعاد  معرفةضرورة  تينترى الباصثو متطلبات البيئة المختلفة،االدارية لمواجهة القرارات  صنع

ميز الوزارة وان ذلك يساعد على تلتحقيق أهداف  العملية اإلدارية ةهي اساساإلداري اتألن القراراالدارية القرارات  صنع وعملية

  :هيتساؤالت عدة مشكلة البحث  وتتضمن القرارات صنع ها فينجاصالت وكواجهة المشات بكفائتها لماإلدار

 ؟في مقر وزارة االتصاالتالقرارات   اليقظة االستراتيجية وصناعةما طبيعة العالقة بين  .1

 ؟  في وزارة االتصاالتفي تحقيق تفوق األداء تأثير اليقظة االستراتيجية ما مستوى  .2

 ؟   وزارة االتصاالت األداء في على تفوق التحقيق متطلبات  جية فياليقظة االستراتي التعرف على دور .3

 : اهمية البحثثانيا

القرار وقد صظى باهتمام الباصثين لكونه ذو تأثير مباشر بعمليات صنع أبعاد متعددة ا ذا صديثا إداري االبحث موضوعيتناول 

 المعتمد متغير( ال1) ،ين هماأساسي ينالبحث  متغيرويشمل في تحقيق التميز،  يات االدارية العليا وقدرتهالدى المدراء على المستو

األداء  ات للوصول الىقدرة الدازيالى تحقيق  يؤدي أن التطبيق الناجح لهما( صنع القرارات االدارية، و2)اليقظة األستراتيجة .

االتصاالت   االفراد في وزارةتفوق أداء تحقيق وها ياتوإمكان هااالستفادة من قدراتو ة الموارد البشرية رصان ةداالمتميز وزي

 .العراقية

 ثالثا: اهداف البحث

المدراء لوزارة أداء في تفوق التحقيق متغيرات اليقظة االستراتيجية لإسهام درجة تسليط الضوء على الحالي الى البحث  دفيه

 إلى:يؤدي  الذيالقرارات  صنع عملياتخالل االتصاالت من 

الفرعية لليقظة االستراتيجية )اليقظة التكنلوجية واليقظة  متغيراتالوضح طبيعة يمحدد ومعرفي  نظري إطارتقديم  .1

 العقالنية والعفوية والمتجنبة(التنافسية و اليقظة البيئية( والمتغيرات الفرعية لصنع القرارات االدارية )

 .القرارات صنع االستراتيجية وعملياتمتغيرات اليقظة كل من لتأثير التوصل الى نتائج العالقة وال .2

 

 : فرضيات البحثرابعا

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اليقظة اإلستراتيجية وعمليات صنع القرار المتمثلة بـ الفرضية الرئيسة األولى:  - أ

 ( وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:عقالنية، العفوية، المتجنبة)ال
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 .العقالنية(ارتباط ذات داللة معنوية بين اليقظة االستراتيجية )توجد عالقة  .1

 العفوية(.) و توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اليقظة االستراتيجية .2

 و)المتجنبة(. توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اليقظة االستراتيجية .3

، ةعقالنيال)وعمليات صنع القرار المتمثلة بـ  لليقظة اإلستراتيجية : يوجد تاثير ذو داللة معنويةةنيالفرضية الرئيسة الثا - ب

 اآلتية:الفرعية وتتفرع عنها الفرضيات  (ةمتجنبال، ةعفويال

 يوجد تأثير ذو داللة معنوية لليقظة االستراتيجية في )العقالنية(. .1

 )العفوية(. يوجد تأثير  ذو داللة معنوية لليقظة االستراتيجية في  .2

 .)المتجنبة( ذو داللة معنوية لليقظة االستراتيجية  يوجد تأثير .3

 نموذج الفرضي للبحثالخامسا: ا

على اساس مشكلة البحث ويوضح يوضح مخطط البحث طبيعة االرتباط واتجاهات التأثير بين المتغيرات المعتمدة والمستجيبة، 

اليقظة االستراتيجية   تعبر( االنموذج المقترح للبحث والهادف إلى قياس العالقة واألثر بين متغيرات البحث الحالي، صيث 1ل )الشك

( عن المتغير المعتمد، وتعبر عمليات صنع القرارات اليقظة التكنولوجية، واليقظة التنافسية، واليقظة البيئيةبمتغيراتها الفرعية )

 النية، عفوية، متجنبة( عن المتغير التابع.بمتغيراته الفرعية )عق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنموذج الفرضي للبحث :(1ل )شك

 سادسا: حدود البحث

 .وزارة االتصاالت التي تقع في العاصمة بغداد الحدود المكانية: لقد اختارت الباصثتان مقر .أ 

قيام الباصثتان باجراء المقابالت مع األداريين والمسؤولين في وزارة  وتتضمن :للبحث الحدود الزمانية .ب 

وجمع استمارات  االستبانة وجمعها، باالضافة الى الزيارات الميدانية للوزارةالمدة الزمنية لتوزيع واالتصاالت 

 .   3/2018/ 7لغاية  5/1/2018االستبانة للفترة من

 

 اختبارصدق المحتوى وثبات االستبانةسابعاً: 

والثبات لمتغيرات البحث  وان النتائج تبين االتساق 0.60قيم كرومباخ الفا هي ( نالصظ ان اقل قيمة لمعامل 1من الجدول رقم ) 

، خ الفا تتراوح بين الصفر والواصد)عمليات صنع القرارات وابعادها( صيث ان قيمة معامل كرومبا )اليقظة االسترايجية وابعادها( و

 بديهي

 العقالنية

 العفوية

 المتجنبة

 اليقظة التكنلوجية

 اليقظة التنافسية

 اليقظة البيئية

 اليقظة االستراتيجية

 عمليات صنع القرارات 
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انت قيمة فاذا كانت قيمة المعامل مساوية للصفر فهذا يعني اليوجد ثبات في البيانات وعلى العكس هناك ثبات تام في البيانات اذا ك

 % تكون مقبولة للحكم على ثبات االستبانة 60المعامل تساوي واصد وان كانت قيمة المعامل تساوي 
 

 لمتغيراتل( قيم كرومباخ الفا 1) جدول

 الصدق الثبات عدد الفقرات المحاور ير الرئيسالمتغ

 0.971 0.943 15  اليقظة االستراتيجية

 

 0.915 0.838 5 اليقظة التكنولوجية

 0.965 0.923 5 اليقظة التنافسية

 0.921 0.85 5 اليقظة البيئية

 0.870 0.758 15  عمليات صنع القرار

 
 0.909 0.828 5 العقالنية

 0.774 0.60 5 العفوية

 0.918 0.844 5 ةالمتجنب 

 ينثتالمصدر: من إعداد الباح

 : مجتمع وعينة البحثثامنا

وهم العليا من المدراء المستويات االدارية  فيلبحث لعينة التم اختيار و، الحالي كميدان للبحث   وزارة االتصاالتتم اختيار  لقد 

 في االعمال االدارية .تتوافر فيهم الخبرة الوزارة ممن بعض مسؤولي الوصدات في والقسام راء امدية من االساس يزةلركيمثلون ا

 
 الجانب النظري :المبحث الثاني

  Strategic Vigilanceاليقظة االستراتيجية :المحور االول

 Concept of Vigilanceاوالً: مفهوم اليقظة 

أنتشر مفهوم اليقظة في الواليات المتحدة االمريكية  فقد ارتبط هذا المفهوم بالمعلومات التكنولوجية والمجال التنافسي . 

السهامات الكثير من الباصثين في توضيح مفهوم اليقظة )مراد وأخذت فيما بعد باالنتشار ضمن اقتصاديات الدول المتقدمة نظرا 

وقد أشار ، وفي نهاية القرن العشرين أصبح مفهوم اليقظة أكثر تطوراً وشموالً . تحول نحو تحليل البيانات .(129: 2010،

(Robert,2009:142) د زمنية معينة" ، وفي  خالل هذه لليقظة على أنها "االنتباه المستديم وقدرة المحافظة على صالة االنتباه لمد

ووصفها  www.vigilance.com) , 2010:2يحاول الفرد ان يوجه انتباهه وتنشيط تركيزه على الهدف الرئيس ) هالمد

-2)وأشارت ، بكل المستجدات في القطاع الذي نشغله"  على علميبقينا الذهني الذي  ط"النشابأنها  (4: 2009)بوتيفور،

4:Ormsby,2012 )ونظراً لكون البيئة متغيرة لذا على  بدالمن الغفلة "، مستمرة على أنها "التوجه العقلي الذي يقيم البيئة بصورة

 .المنظمات وخاصةً تلك التي تروم  التطور باستمرار أن تبقى يقظة ومنتبه وتتميز بالمراقبة 

  Strategic Vigilance نياً: اليقظة الستراتيجيةثا

" البحث عن المعلومات من خالل المراقبة المستمرة اليقظة االستراتيجية  هي ( على انEmmanuel,1998:13ينظر )

 ونشر وتخزين ومعالجة أعالمية تتم عن طريق جمع لبيئة العمل لتحقيق األهداف اإلستراتيجية"، واليقظة االستراتيجية هي "عملية

اإلستراتيجية هناك ثالث متغيرات أساسية تعبر عن  صالة  القرارات واتخاذ التهديدات الفرص وتحديد استثمار أجل من المعلومات

مة ويجب أن تتصف بها المنظمة المتجددة. فالركيزة االولى هي صالة االنتباه التي تقوم على عناصر ثالثة هي : االيقظة المستد

أما الركيزة الثانية فهي )الحذر الظرفي ( الذي يعكس وضع المنظمة  االنتباه، وقدرة الذاكرة العاملة ، وغياب التشويشالقدرة على 

يجب ادراك نا وه ( www Krause.com, 2012:3-5)  في صالة الظروف المتغيرة التي تواجهها وهي تقوم على عناصر ثالثة 

في صين تأتي الركيزة الثالثة وهي صنع  لية المعلومات التي توضح هذا الظرفشموو الوضع الظرفي الذي تمر به المنظمة .

وعندما  رتوخي الحذر من األخطاو الحصول على المعلومات في الوقت المحدد. القرار، والتي تعكس أهمية عناصرها الثالثة وهي

 .تجمع هذه الركائز الثالثة ستشكل )صالة اليقظة المستديمة( للمنظمة

 ً           Role of Strategic Vigilanceدور اليقظة الستراتيجية: ثالثا

لستراتيجيين على البحث المستمر عن االفضل واستباق االصداث والتحول الى اسلوب المشاركة ، اتساعد اليقظة القادة 

يجاد الفالقادة اليقظون ممكن ان يجنبوا المنظمة صالة الغموض  واستخدام المعلومات التي تسهم في مواجهة التحديات والتفكير 

( Sparkلقيادة اليقظة وهي القدرة على خلق الومضة )(اهمية اwww Ardley.com,2012:1وقد شخصت ) .المبدعة الحلول

 :متكاملين أسلوبين بين الستراتيجية يجمع اليقظة أن دورو، إلصداث التغيير وأن تكون متيقظة لما يحدث صولها ومتفتحة بالتفكير

التتبع و الذي يعني  تتبع التطورات  :ي البيئة واألسلوب الثانيف االنذار الذي  ينبه المسؤولين للظواهر الجديدة :األسلوب األول

 .هون بقدرتها على التوقع للتغيرات الخارجية والتكيف معهاروعليه  فبقاء المنظمات في األسواق م ومراقبتها،

 

 Types of Strategic Vigilance اإلستراتيجية اليقظة أنواع رابعاً:

-Brouard( ،)2004:4-5،Dumaset,al( ،)2008:17،2000:4أمثال كل من ) باتفاق أغلب المختصين والباصثين

19.،M،Akli ، على أن  (170-160:   2012(، )غالب ومليكة، 9: 2010(، )  ابوخمخم  و مصباح، 21: 2009(، ) المية

 :هيهناك عدة أنواع لليقظة االستراتيجية 

http://www.vigilance.com/
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مراقبة وتحليل للبيئة العلمية والتكنولوجية من أجل وهي ماتقوم به المنظمة من  :Technology Vigilance  اليقظة التكنولوجية .1

تحديد الفرص والتهديدات ، وتوضح الفرص قيام المنظمات بايجاد الكيفية الستعمال التكنولوجية لخلق منتجات جديدة ، والتهديدات 

يخلق تهديداً لبعض المنظمات وفرصا  التي يتحتم عليها بإعادة التفكير باستراتيجياتها التكنولوجية وهذا يعني إن التغير التكنولوجي

، 2006:35للبعض اآلخر. لذا وجب على المنظمات ان تراقب هذا التغير بصورة مستمرة لكي تتوائم معه مستقبال )

Barney&Hesterly. وتهتم  اليقظة التكنولوجية باالستكشافات العلمية واإلبداعات سواء ماكان منها يخص السلعة او الخدمة  .) 

هي النشاط الذي من خالله تتعرف المنظمة على منافسيها الحاليين والمحتملين  : Competitive Vigilanceالتنافسية  اليقظة .2

،وهي تهتم   بالمحيط الذي تتطور فيه المنظمة المنافسة ، من خالل جمع المعلومات وتحليل الصناعة وتحليل المنافسة، ثم تحليل 

(. ان استخدام تحليل المنافسين المحتملين كمدخل مهم للتنبؤ 133: 2010ي اتخاذ القرارات )مراد،واستخراج النتائج ليتم استعمالها ف

بمستقبل الظروف في الصناعة. ويمكن اجمال معرفة الخطوات المحتملة لكل منافس وقدرته على التغيير ومحاكاة تفاعل المنافسين 

 .بعضهم  مع

 باليقظة الشاملة التي تهتم بمراقبة التطورات االقتصادية والسياسيةوتعرف  :  Environmental vigilanceاليقظة البيئية .3

في نشاط واستمرارية المنظمة ،  ويعد تطبيقها مهمة صعبة بما انه يخص جانب واسع  والديموغورافية والثقافية .التي تؤثر ةينونالقاو

كما تشمل (132-133: 2007تطرأ على ميادين البيئة )عمر،من البيئة المتبقية ذات الصلة الوثيقة بكل األصداث والتطورات التي 

 (االتجاهات الثقافية )القيم ، المعتقدات ، وقواعد السلوك 

 
  Decision Makingالقرارات  صناعةالمحور الثاني: 

فكان  ان عملية صنع القرارات عملية عرفت منذ أن بدأ االنسان صيث ينظم نفسه بشكل أوضح ليتالئم مع صياته المعيشية

لالدارة أهمية في تنظيم المجتمعات وتطورها وان هذه العملية الجوهرية لم تظل كما كانت عليه في الماضي وانما تطورت كنتيجة 

 ( 3: 2010) ياغي، هلتطور الحياة السريع والمستمر في صياة االنسان ونمط سلوك

 أوالً: مفهوم القرار وصنع القرار

ً  ن عدة هو اختيار من بي القرار (، كما 34: 2011بين الخطأ والصواب )تعلب،ما بدائل معينة وقد يكون االختيار دائما

التي االختيار والتفضيل ية (، فالقرار هو عملKerin&Peterson,1990:55) حدد هدف مويعرف بأنه االختيار الموجه نحو 

)نائب  عليهصل مشكلة معينة ويقوم باالشراف هة التوصل إلى ما يجب عمله وما ال يجب عمله في مواجمن يتمكن بموجبه المدير 

التي تواجه واصعبها معينة لدى شخص معين )مادي أو الحاالت غاية بأنه تعبير عن إرادة أو  يعرف (، و2001:33،واَخرون

ً  األفراد والجماعات والمنظمات   .جوهر العملية اإلدارية معنوي(ركن مهم والقرار  صنععملية ، لذا تعد جميعا

 نياً: أهمية صناعة القراراتثا

جميعها أنها ترتبط بالوظائف اإلدارية العمليات المهمة، صيث  العملية اإلدارية كونها منبالقرارات  صناعةأهمية توضح 

لتسيير تتخذ التي االدارية رتبط بأهمية القرارات جميعها منجاح هذه األنشطة  وأن التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابةمثل 

ما هو زاد من أهمية القرارات  في تحقيق أهداف اإلدارة . و(162: 2008 ،واَخرون)صمود  اإلدارية المطلوبةوالمهام  شطةاألن

م االمهمن تُعد  القرارصناعة أن  تانترى الباصثو أصيانا،ومشاكلها د أهدافها يتعدد وتعقبسبب تشهده التنظيمات اإلدارية الحديثة 

 .بالمنظمات لعمل القيادات اإلدارية الرئيسية والمهمة 

 لعوامل المؤثرة في صنع القراراتثالثاً: ا

القرارات والبعض  صناعة عملية  محددة منجوانب أو مراصل  فيعملية اتخاذ القرارات تتأثر بعوامل عدة بعضها يؤثر 

 (113: 2011)تعلب، مايلي  العواملهذه ومن بين في عملية صناعة القرار ككل  اآلخر يؤثر 

حقائق وطبيعة اليتعارض مع قد دون ذلك بالقرار و بعملية صنعكبير واسع والقيم والمعتقدات: للقيم والمعتقدات تأثير  .1

 ها في الحياة.التالنفس البشرية وتفاع

ويكون لها  الشخص التي ترتبط باألفكار والمعتقدات التي يحملهاالمميزة والمؤثرات الشخصية: لكل فرد شخصيته  .2

 لفرد.ا التي يحملهاتخذ وبالتالي يكون القرار متطابقاً مع األفكار والتوجهات المالقرار  فير يثتأ

في واسع والتردد لها تأثير  اتاتخاذ القرار فإزالة التوتر النفسي واالضطرابالعوامل النفسية ب العوامل النفسية: تؤثر .3

اليمكن بعوامل مرتبطة القرار  صنع ا .أن عمليةيروم الفرد الوصول اليهل وتحقيق األهداف التي اعمالإنجاز ا

 .(118-117: 2007القرار  )الخفاف، بهدف االسراع بصنعالقرار تجاوزها  لصانع

 ً  : انماط صانعي القرار وانواعهارابعا

 :وهيالقرارات المهمة  صنععند  القرار صانعي انماطمن  تشكيلةهنالك 

بأن األفراد الذين يقررون بطريقة عقالنية وذهنية هم  1979في عام  Harren : فّسر العالمRational Styleالعقالني  .1

وصل للقرار وهؤالء األفراد يجمعون المعلومات بشكل تالبيئة المحيطة بهم للعن يجمعون معلومات وصقائق عن أنفسهم و

ني التأثيرات الطويلة العقال سلوبيقيّم اال( ، وSingh &Greenhous, 2004: 205من مصادر داخلية وخارجية )منظم 

 .لى صقيقة قوية من التأني والتمعن التحليلي والمنطقي عد عتماألمد للقرارات والتوجه الم

 في أسرع وقت ممكن الرغبة في اتخاذ القرارب يتميزاالسلوب : هذا Spontaneous Styleالعفوي  السلوبا .2

(Moghadam& et al,2011:1020)القرار  صنعالعفوي )التلقائي( هو آنية الحس القوي عبر عملية  سلوبال، وا

القرار  صنعففي هذا النمط والمتمثل بالشعور بالسرعة والرغبة في  (Hon-Tat& et al, 2011:232)بالسرعة الممكنة

 .(Thunholm,2004:935ي ترابطه وصلته المتبادلة )فبالسرعة الممكنة والذي يكون ضعيفاً 

ال يتخذ أي قرار  أييتجنب الفرد بقدر اإلمكان اتخاذ القرارات،  ساليب: في هذا النوع من األAvoidant-Styleالمتجنب  .3

 إلى تأجيل اتخاذ القرارات  سلوبيكون مجبراً على القيام بهذا العمل، يشير هذا االعندما إالّ 



 2019/  45العدد   مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

 

166 
 

ً  أو تجنبها يتمثل بمحاوالت لتالفي  ساليبن األ(، في هذا النوع مMoghadam et al,2011:1019لظروف معينة ) دائما

اتخاذ القرار أو اتخاذ القرار متى ما يكون األمر ممكناً صيث أن متخذي القرار المتجنبين يميلون إلى معالجة األزمات 

 (.Thunholm, 2004:935) بأسلوب تجنبي

فرعية للبحث لكونها تؤدي الى تحقيق االهداف وقد اعتمدت الباصثتين االساليب الثالثة )العقالني والعفوي والمتجنب(  كمتغيرات 

 االساسية .

 (تحليل االحصائي وأختبار الفرضيات)الالجانب العملي  :المبحث الثالث
 النتائج الخاصة باليقظة االستراتيجية  :المحور االول

) اليقظة التكنولوجية واليقظة التنافسية  وابعاده الفرعيةاليقظة االستراتيجية المستقل متغير للهذا المبحث وصف يبين 

( فرداً من خالل اجاباتهم على استمارات االستبانة الخاصة 50واليقظة البيئية( وتحليلها وفق بيانات عينة البحث والبالغ عددهم )

الوسط الحسابي واالنحراف بهم، ولبيان اهمية البحث وتقدير التشتت في االجابة تم استخدام بعض الوسائل اإلصصائية المناسبة مثال 

( أي فوق الوسط المعياري 3.19( نالصظ ان الوسط الحسابي لفقرات اليقظة االستراتيجية بلغ )2من الجدول رقم )والمعياري، 

(،  نستنتج من هذا ان العملية مستمرة بصورة جماعية وبطريقة طوعية 1.04(، وكان االنحراف المعياري العام والبالغ )3البالغ )

 التصرف بسرعة في الوقت المناسب. تباقية باستخدام المعلومات الخاصة بالمتغيرات المحيطة بالمنظة والتي تسمح للعاملينواس

 المقاييس االحصائية لفقرات اليقظة االستراتيجية : (2جدول )

 االهمية النسبية االنحراف المعياري الوســط الحسابي فقرات اليقظة االستراتيجية ت

 %66.2 0.98 3.31 التكنولوجيةاليقظة  1

 %59.8 1.14 2.99 اليقظة التنافسية 2

 %65.2 1.01 3.26 اليقظة البيئية 3

 %63.8 1.05 3.19 االجمالي
 

 لنتائج المتعلقة بفقرات اليقظة التكنولوجيةأوال: ا

 المقاييس االحصائية لفقرات اليقظة التكنولوجية  :(3جدول )

 

 ت

 

 

 التكنولوجيةفقرات اليقظة 

 مقياس االجابة

الوســط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 ال اتفق محايد اتفق اتفق تماماً 

ال اتفق 

 تماماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

1 

تعمل الوزارة على رصد 

االكتشافات العلمية الجديدة 

 باستمرار .

3 6 13 26 18 36 10 20 6 12 2.94 1.09 0.37 

2 

تحرص الوزارة على 

ذات استخدام االساليب  

 .المواصفات عالية التقنية

2 4 19 38 18 36 8 16 3 6 3.18 0.96 0.30 

3 

تعمل الوزارة على اتباع 

الطرائق واالساليب  الحديثة 

من خالل المتغيرات االيجابية 

واستخدام التقنيات العلمية 

 العالية الجودة.

6 12 19 38 14 28 9 15 2 4 3.36 1.04 0.31 

4 

يحرص فريق العمل ممن 

يتمتع بالقدرات والكفاءة 

المتميزة على صيانة 

المعدات التشغيلية في 

 الوزارة

6 12 25 50 12 24 5 10 2 4 3.56 0.97 0.27 

5 

تحرص الوزارة على تدريب 

المنتسبين في الكليات 

 والمعاهد والمراكز البحثية.

5 10 22 44 10 36 4 8 1 2 3.52 0.86 0.24 

 0.29 0.98 3.31 5.6  13.8  32  39.2  8.8  االجمالي

  SPSS V.20المصدر: البرنامج االحصائي 

( نتائج التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف 3يبين الجدول رقم )

%( من إجابات العينة، بينما كان )الأتفق وال أتفق 48لفقرات اليقظة التكنولوجية، صيث نالصظ ان )أتفق تماماً وأتفق( صققت نسبة )

(، وهو أعلى 3.31محايدين ، اما الوسط الحسابي لهذه الفقرة فقد كان مقداره ) % ( كانوا 32% ( منهم، وأن ) 19.4تماماً( نسبة )

( وهذا يدل على مراقبة الشركة العلمي ومتابعة االبداعات التكنولوجية، وكان االنحراف معياري  3من الوسط الفرضي والبالغ )
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( يشير الى مقدار االختالف 0.29الف الذي بلغ مقداره )(، وهذا ويدل على اتفاق أفراد العينة في االجابة، اما معامل االخت0.98)

 ( نستنتج ما يلي :3من الجدول رقم ). بين آراء عينة البحث، وبالعودة إلى الفقرات التي تتكون منها اليقظة التكنولوجية

لى الوزارة ان تحرص %(  منهم من خالل )اتفق تماماً وأتفق ( اتجهت الى االتفاق ع32نالصظ من إجابات الفقرة األولى ان ) .1

%( منهم 36%( منهم، وأن )32على رصد االكتشافات العلمية الجديدة باستمرار، بينما )الأتفق وال أتفق تماماً( كان )

 (1.09(، وقد بلغ االنحراف المعياري )3(، وهو اقل من الوسط الفرضي والبالغ )2.94محايدين، وقد كان الوسط صسابي )

 .عينة الاالختالف بين اراء الى ( وهذا يشير0.37)معامل االختالف قد بلغ و

ً واتفق ( تحرص الوزارة على 42نالصظ من اجابات الفقرة الثانية من فقرات اليقظة التكنولوجية ان ) .2 %( منهم )اتفق تماما

منهم  محايدين،  %( 36%( منهم، وأن  )22استخدام االساليب ذات المواصفات العالية، بينما )الاتفق وال اتفق تماما( كانت )

( وهذا يدل 0.96(، وبلغ االنحراف المعياري )3(، وهو أعلى من  الوسط الفرضي والبالغ )3.18وقد كان الوسط صسابي )

وهذا يشير الى مقدار االختالف بين اراء عينة  (0.30على اتفاق افراد العينة في االجابة، اما  معامل االختالف قد بلغ )

 ذات المواصفات العالية التقنية. استخدام االساليب.البحث

%( منهم )اتفق تماماً واتفق( ان الوزارة تعمل على اتباع 50نالصظ من اجابات الفقرة الثالثة من فقرات اليقظة التكنولوجية ان ) .3

تفق وال أتفق تماماً( الطرائق واالساليب الحديثة من خالل التغيرات االيجابية باستخدام التقنيات العلمية العالية الجودة، بينما )الي

(، وهو اعلى من الوسط الفرضي والبالغ 3.36%( منهم محايدين، وقد كان الوسط صسابي )28%( منهم، وأن )19على ذلك )

ان الوزارة تتبع الطرائق واالساليب الحديثة من (اي 0.31االختالف )( ، وبلغ معامل 1.04(، وبلغ االنحراف المعياري )3)

 ابية واستخدام التقنيات العلمية العالية الجودة خالل التغيرات االيج

%(  منهم )اتفق تماماً واتفق ( يحرص فريق العمل ممن يتمتع 62نالصظ من اجابات الفقرة الرابعة من اليقظة التكنولوجية ان ) .4

%( منهم،  وأن 14اً( كانت )بالقدرات والكفاءة المتميزة على صيانة المعدات التشغيلية في الوزارة، بينما )اليتفق وال أتفق تمام

(، وبلغ االنحراف 3(، وقد وهو اعلى من  الوسط الفرضي والبالغ )3.56وقد كان الوسط الحسابي ) %(  محايدين،24) 

( يشير الى مقدار االختالف بين أراء عينة البحث، ومن هذا نستنتج 0.27(، اما معامل االختالف الذي بلغ  )0.97المعياري )

 تمتع بالقدرات والكفاءة المتميزة الفنية على صيانة المعدات التشغيلية بالوزارة .فريق العمل  ي

%( منهم )اتفق تماماً واتفق ( على ان الوزارة 54نالصظ من اجابات العينة الفقرة الخامسة من فقرات اليقظة التكنولوجية ان ) .5

%( من إجابات 10بينما )الأتفق وال أتفق تماماً ( كانت) تحرص على تدريب المنتسبين في الكليات والمعاهد والمراكز البحثية،

(، وبلغ 3(، وهو أعلى من الوسط الفرضي والبالغ )3.52% ( محايدين ،وقد كان الوسط الحسابي )36العينة ، وأن )

 لبحث( الى مقدار االختالف بين أراء  عينة ا0.24( ، ويشير معامل االختالف  الذي بلغ  )0.86االنحراف المعياري )

بخصوص هذه الفقرة، وهذا يدل على صرص الوزارة على تدريب المنتسبين في الكليات والمعاهد والمراكز البحثية.  يمكن 

ترتيب فقرات اليقظة التكنولوجية صسب اهميتها  تبعا لمعامل االختالف كاالتي: صرص الوزارة على تدريب المنتسبين، 

على اتباع االسايب الحديثة من خالل التغيرات االيجابية واستخدام التقنيات العلمية  وصيانة المعدات التشغيلية، تعمل الوزارة

 .العالية الجودة 
 

 اليقظة التنافسيةالنتائج المتعلقة بفقرات  :ثانياً 

( نتائج التكرارات والنسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف 4يبين الجدول رقم ) 

%( من اجابات العينة ، بينما كانت )الأتفق  وال 32.8لفقرات اليقظة التنافسية، صيث نالصظ ان )أتفق تماما وأتفق( صققت نسبة )

%( كانوا محايدين على مضمون الفقرات، وقد صصلت هذه الفقرة على وسط صسابي 38.4%(، وأن )28.8أتفق تماماً( نسبة )

( وهذا يدل عدم اهتمام الوزارة  بمراقبة المنافسين وجمع المعلومات 3الفرضي والبالغ )(، وهو اقل من الوسط 2.99مقداره )

(، وهذا يدل على وجود تشتت في اجابات الفراد العينة، اما 1.14الضرورية عن سلوكياتهم ونشاطاتهم ، وبلغ االنحراف المعياري )

  .الف بين آراء عينة البحث( يشير الى مقدار االخت0.38معامل االختالف الذي بلغ مقداره )

 ( نستنتج ما يلي:4من الجدول رقم )

%( منهم )اتفق تماماً وأتفق ( اتجهت الى االتفاق على 26) اننالصظ من إجابات الفقرة االولى من فقرات اليقظة التنافسية  .1

% ( منهم، 30 اتفق تماما( كانت )ان الوزارة تتابع تحركات المنافسين في السوق بحذر وتعمل على استباقهم، بينما )الأتفق وال

( وهذا يدل على ان الوزارة 3( ، وهو اقل من الوسط الفرضي والبالغ )2.86% ( محايدين ، اما الوسط الحسابي بلغ  )44وأن ) 

(،وهذا يدل على وجود تشتت في اجابات افراد 1.05التتابع تحركات المنافسين في السوق بحذر ، وبلغ االنحراف المعياري )

 .( الى مقدار االختالف بين آراء عينة البحث0.36ويشير معامل االختالف )العينة 

%(  منهم )اتفق تماماً وأتفق ( على أن الوزارة تمتاز 32نالصظ من اجابات الفقرة الثانية من فقرات اليقظة التنافسية ان ) .2

% ( محايدين، وقد 38%(  منهم ، وأن )30أتفق تماماً ( كانت)بقدرة التنبيه وعدم الغفلة عن تحركات منافسيها، بينما )الأتفق وال 

( وهذا يدل على ان الوزارة تمتلك قدرة التنبيه وعدم الغفلة 3(، وهو أعلى من الوسط الفرضي والبالغ )3.04كان الوسط الحسابي )

ت في اجابات افراد العينة، ويشير ( مما يدل على تشت1.19من تحركات المنافسين والمحافظة عليها، وبلغ االنحراف المعياري )

 ( الى مقدار االختالف بين اراء عينة البحث بخصوص هذه الفقرة .0.39معامل االختالف والذي بلغ )

%(  منهم )اتفق تماماً وأتفق ( على ان الوزارة 28نالصظ من اجابات الفقرة الثالثة من فقرات اليقظة التنافسية ان ) .3

% ( محايدين،  46% ( منهم ، وأن ) 26اقعية واالستباقية، بينما )الأتفق وال أتفق تماماً( كانت )تحرص على جمع المعلومات الو

( وهذا يدل على عدم صرص الوزارة على جمع 3(، وهو اقل من الوسط الفرضي والبالغ )2.92وقد كان الوسط الحسابي )
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وهذا يدل على وجود تشتت في اجابات افراد العينة ،اما معامل  (1.15المعلومات االستباقية والواقعية ، وبلغ االنحراف المعياري )

 .راءاآل( يشير الى مقدار االختالف بين 0.39االختالف )

%( منهم )اتفق تماماً وأتفق ( على ان ادارة الوزارة تعتمد طريقة المقارنة المرجعية 42فقرات اليقظة التنافسية ان ) من .4

(،وهذا 3.14%( محايدين، وقد بلغ الوسط الحسابي )32% ( منهم ، وأن )26فق تماما( كانت) لتقيم خدماتها، بينما)الأتفق وال ات

( مما يدل على تشتت في 1.21يدل على اعتماد الوزارة طريقة المقارنة المرصعية لتقييم خدماتها ، وبلغ االنحراف المعياري )

منهم يشير الى مقدار االختالف بين آراء عينة البحث بخصوص ( 0.26اما معامل االختالف والذي بلغ ) اجابات افراد عينة البحث

 هذه الفقرة.

%(  منهم )اتفق تماماً وأتفق ( على ان الوزارة 36نالصظ من اجابات الفقرة الخامسة من فقرات اليقظة التنافسية ان ) .5

%( 32%( منهم ، وأن )32( كانت )تمتاز بقدرتها على تحديد نقاط القوة والضعف للمنافسين، بينما )الأتفق وال اتفق تماما

( ،اما معامل 1.14(، وبلغ االنحراف المعياري )3(، وهو مساوي للوسط الفرضي والبالغ )3محايدين، وقد بلغ الوسط الحسابي )

تها تيب فقرات اليقظة التنافسية صسب اهميويمكن تر( يشير الى مقدار االختالف بين آراء عينة البحث 0.29االختالف والذي بلغ )

لوزارة ول صرص الوزارة على تتبع تحركات المنافسين، تعتمد الوزارة طريقة المقارنة المرجعية لمعامل االختالف كاالتي اتبعً 

 القدرة على تحديد نقاط الضعف والقوة للمنافسين

 المقاييس االحصائية لفقرات اليقظة التنافسية :(4جدول )

 

 

 ت

 فقرات اليقظة التنافسية

 االجابةمقياس 
الوســط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 ال اتفق تماماً  ال اتفق محايد اتفق اتفق تماماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

1 

تتابع الوزارة تحركات المنافسين 

في السوق بحذر والعمل على 

 استباقهم.

2 4 11 22 22 44 8 16 7 14 2.86 1.05 0.36 

2 

الوزارة قدرة التنمية تمتلك 

وعدم الغفلة من تحركات 

 المنافسين والمحافظة عليها.

7 14 9 18 19 38 9 18 6 12 3.04 1.19 0.39 

3 
تحرص الوزارة على جمع 

 المعلومات االستباقية والواقعية.
4 8 10 20 23 46 4 8 9 18 2.92 1.15 0.39 

4 
تعتمد الوزارة طريقة المقارنة 

 خدمتها.المرجعية لتقييم 
6 12 15 30 16 32 6 12 7 14 3.14 1.21 0.38 

5 
تمتاز الوزارة بالقدرة على تحديد 

 نقاط القوة والضعف للمنافسين.
4 8 14 28 16 32 10 20 6 12 3 1.14 0.38 

 0.38 1.14 2.99 14  14.8  38.4  23.6  9.2  االجمالي

 

 المتعلقة بفقرات اليقظة البيئية النتائج :ثالثا

 الحصائية لفقرات اليقظة البيئيةالمقاييس ا :(5جدول )

 

 ت
 فقرات اليقظة البيئية

 مقياس االجابة

الوســط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 ال اتفق محايد اتفق اتفق تماماً 

ال اتفق 

 تماماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 

1 

يعمل  متخذوا القرارات على 

االحداث غير المتوقعة مراقبة 

والعشوائية وذات االشارات 

 الضعيفة

2 4 3 26 17 34 14 28 4 8 2.90 1.01 0.34 

 

2 

تتصرف الوزارة من خالل  

االستجابة الواعية نحواالحداث 

 الظرفية.

6 12 15 30 19 38 7 14 3 6 3.28 1.05 0.32 

 

3 

تعتمد الوزارة على اكثر من 

 مصدر لحصولها على المعلومات

 مثل شبكات االنترنت.

8 16 22 44 14 28 3 6 3 6 3.58 1.03 0.28 

 

4 

استيعاب الوزارة اليديولوجية 

الدولة وقوانينها  االقتصادية 

 السائدة.

3 6 23 46 15 30 5 10 4 8 3.32 1.01 0.30 

 

5 

تساير ادارة الشركة كافة 

التغيرات االيجابية الحاصلة في 

 االجتماعية.القيم والمعتقدات 

2 4 23 46 14 28 8 16 3 6 3.26 0.98 0.30 

 0.30 1.01 3.26 6.8  14.8  31.6  38.4  8.4  االجمالي

( نتائج التكرارات والنسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف 5يبين الجدول رقم )

%( من اجابات العينة، بينما صققت درجات التفضيل 46.8صيث نالصظ ان )أتفق تماما وأتفق( صققت نسبة ). لفقرات اليقظة البيئية
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%( كانوا محايدين في االجابة، وقد صصلت هذه الفقرة على وسط صسابي 31.6%(، وأن )21.6)الأتفق وال أتفق تماماً( نسبة )

وهذا يدل على السماح بتحديد التطورات المحتملة التي تطرأ على البيئة ( 3(، وهو أعلى من الوسط الفرضي والبالغ )3.26مقداره )

بول في اجابة عينة البحث، وبلغ ق(، ويدل على وجود تشتت م1.01وتحديد اشارات الضعف فيها ، وبلغ االنحراف المعياري )

 .الى مستوى الفروق في إجابات العينة ( الذي يشير0.30معامل االختالف )

 

 قة بأساليب صنع القرارات وأبعادهالنتائج المتعل :الثانيمحور ال

القرار المتجنب ( وتحليلها وفق بيانات  صنعالقرار العفوي، اسلوب  صنع، اسلوب القرار العقالني صنعشمل )اسلوب ي

استخدام بعض الوسائل وتم ت االستبانة الخاصة بهم، اعينة البحث التي قدمت من قبل افراد العينة من خالل اجاباتهم على استمار

(  نالصظ ان الوسط الحسابي لفقرات اساليب 6االصصائية المناسبة مثال الوسط الحسابي واالنحراف المعياري، من الجدول رقم )

قدرات  اننستنتج  (0.95) (، وكان االنحراف المعياري العام والبالغ3( أي فوق الوسط المعياري البالغ )3.65اتخاذ القرار بلغ )

 القرار صنعولوجية لفهم يكوالبيئة ، وتعكس هذه االساليب االبعاد السا المنظمة  ادة تنظيم المعلومات والمعارف التي تخصالقي

 .يم والتقاليد التي اعتادوا عليهاوالتفاوت في نشاتهم االجتماعية وظروف اعمالهم والق

 المقاييس االحصائية لفقرات اساليب القرارات   :(6جدول )

 االهمية النسبية االنحراف المعياري الوســط الحسابي اليقظة االستراتيجيةفقرات  ت

 %82 0.75 4.10 اساليب اتخاذ القرار العقالني 1

 %69.8 0.99 3.49 اساليب اتخاذ القرار العفوي 2

 %67.2 1.10 3.36 اساليب اتخاذ القرار المتجنب 3

 %73 0.95 3.65 االجمالي

 

 اوالً: النتائج المتعلقة اسلوب اتخاذ القرار العقالني 

( نتائج التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف 7يبين الجدول رقم ) 

ً وأتفق ( صققت نسبة ) ات العينة، بينما كانت %( من إجاب66.4لفقرات اسلوب اتخاذ القرار العقالني، صيث نالصظ ان )أتفق تماما

%( كانوا محايدين، اما الوسط الحسابي لهذه الفقرة فقد كان مقداره 18.4%( منهم، وأن )7.2)الأتفق وال أتفق تماماً( نسبة )

عقالنية من  ه( وهذا يدل قدرة القيادة العليا باتخاذ القرارات بصورة بصور3(، وهو أعلى من  الوسط الفرضي والبالغ )4.10)

جمع المعلومات بطريقة نظامية من المصادر الداخلية والخارجية ويقوم متخذوا القرار بجمع وتحليل مجموعة من البدائل خالل 

(، وهذا يدل على اتفاق أفراد العينة، اما 0.75المحتملة من جهات مختلفة قبل الوصول للقرار النهائي، وكان االنحراف معياري  )

 :( نستنتج ما يلي7ن الجدول رقم )وم عينةاليشير الى االختالف بين آراء  (0.17معامل االختالف الذي بلغ )

 ت اسلوب اتخاذ القرار العقالنيالمقاييس االحصائية لفقرا :(7جدول )

 

 ت
فقرات  اسلوب اتخاذ القرار 

 العقالني

 مقياس االجابة
الوســط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 ال اتفق تماماً  ال اتفق محايد اتفق اتفق تماماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 

1 

اركز على دراسة الحقائق التي 

ضمن صالحياتي والتاكيد من 

 صحتها قبل اتخذ القرار

10 20 26 52 13 26 1 20 - - 3.90 0.73 0.18 

 

2 
استخدام االسلوب المنطقي في 

 عملية اتخاذ جميع القرارات
7 14 31 62 11 22 1 2 - - 3.88 0.65 0.16 

 

3 
احتاج للتكير المكثف عند القيام 

 باتخاذ الرارات االتية .
11 22 24 48 12 24 2 4 1 2 3.84 0.84 0.16 

 

4 
اقوم بالبحث قدر المستطاع في 

 الخيارات ا عندما اتخذ قرارا فرديا
18 36 25 50 5 10 1 2 1 2 4.16 0.84 0.20 

 

5 
القرات اكون عقالنيا عند اتخاذ 

 التي تتعلق بمواجهة االزمات
14 28 29 55 5 10 2 4 - - 4.73 0.73 0.15 

  24  االجمالي
42.

4 
 

18.

4 
 6.4  0.8 4.10 0.75 0.17 

: 

%( منهم )اتفق تماماً وأتفق ( على اهمية التاكيد من الحقائق قبل اتخاذ اي قرار ، بينما 72نالصظ من إجابات الفقرة االولى ان ) .1

(، وهو اعلى من الوسط الفرضي والبالغ 3.90%( محايدين، اما الوسط الحسابي بلغ )26%( منهم، وأن )20كانت ) )الأتفق(

( وهذا يدل على اهمية التركيز على دراسة الحقائق ضمن الصالصيات والتاكيد من صحتها قبا اتخاذ اي قرار ، وبلغ 3)

( 0.18تفاق افراد العينة باالجابة، اما معامل االختالف الذي بلغ )( مما يدل على مما يدل على ا0.73االنحراف المعياري )

 .يشير الى مستوى الفروق في إجابات عينة البحث

% ( محايدين، اما الوسط الحسابي بلغ 22%( منهم )اتفق تماما وأتفق( وأن )76نالصظ من إجابات الفقرة الثانية، ان ) .2

( وهذا يدل على األهمية الكبيرة في استخدام األسلوب المنطقي في اتخاذ 3)(، وهو أعلى من  الوسط الفرضي والبالغ 3.88)
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( 0.16( مما يدل على اتفاق افراد العينة باالجابة، وبلغ معامل االختالف )0.65جميع القرارات، وبلغ االنحراف المعياري )

 مستوى الفروق في اجابات عينة البحث بخصوص هذه الفقرةلالذي يشير

ً وأتفق ( االتفاق على التفكير 70ات الفقرة الثالثة من فقرات اتخاذ القرار العقالني، ان )نالصظ من إجاب .3 %( منهم )اتفق تماما

% ( محايدين، اما الوسط الحسابي بلغ 28%( منهم ، وأن )6والأتفق تماماً( كانت ) المكثف عند اتخاذ القرار ، بينما ) الأتفق

( وهذا يدل الحاجة الى التفكير المكثف عند القيام باتخاذ القرارات االنية  ، 3لبالغ )(، وهو أعلى من الوسط الفرضي وا3.84)

( الذي يشير 0.84( مما يدل على على اتفاق افراد العينة باالجابة ، وبلغ معامل االختالف )0.84وبلغ االنحراف المعياري )

 الى مستوى الفروق في إجابات عينة البحث

بالبحث  %( منهم )اتفق تماماً وأتفق ( نحو االتفاق86الرابعة من فقرات اتخاذ القرار العقالني ، ان )نالصظ من إجابات الفقرة  .4

% ( 10%( منهم، وأن )4قدر المستطاع في الخيارات االمختلفة عند اتخاذ قرار فردي، بينما صققت )الأتفق وال أتفق تماماً( )

(، وبلغ االنحراف المعياري 3و أعلى من الوسط الفرضي والبالغ )(، وه4.16كانوا محايدين، اما الوسط الحسابي بلغ )

(، الذي يشير الى مستوى الفروق في إجابات 0.20( مما يدل على اتفاق افراد العينة باالجاية ، وبلغ معامل االختالف )0.84)

 فرديا.  اً قرار يصنعمختلفة عندما عينة البحث بخصوص هذه الفقرة. وهذا يدل على القيام بالبحث قدر المستطاع في الخيارات ال

%( منهم )اتفق تمامآ وأتفق ( على أن نكون عقالنين عند اتخاذالقرارا التي تتعلق 83نالصظ من اجابات الفقرة الخامسة ، ان ) .5

وبلغ (، 3(، وهو اعلى من الوسط الفرضي والبالغ )4.73% ( محايدين، اما الوسط صسابي بلغ )10بمواجهة االزمات ،بينما )

(، الذي يشير الى 0.15( وهذا يدل على اتفاق افراد العينة في االجابة ، وبلغ معامل االختالف )0.73االنحراف المعياري )

 مستوى الفروق في اجابات عينة البحث بخصوص هذه الفقرة.

 

 ثانياً: النتائج المتعلقة اسلوب صنع القرار العفوي  

التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف ( نتائج 8يبين الجدول رقم ) 

ً وأتفق ( صققت نسبة ) %( من إجابات العينة، بينما كانت 60لفقرات اسلوب اتخاذ القرار العفوي، صيث نالصظ ان )أتفق تماما

محايدين ، اما الوسط الحسابي لهذه الفقرة فقد كان مقداره %( كانوا 18.4%( منهم، وأن )21.6)الأتفق وال أتفق تماماً( نسبة )

(، وهذا ويدل على اتفاق أفراد 0.99( وهذا يدل مقدرة القيادة العليا في اتخاذ القرار بشكل سريع وكان االنحراف معياري  )3.49)

 .عينة البحث ( يشير الى مقدار االختالف بين آراء0.17العينة، اما معامل االختالف الذي بلغ مقداره )
 

 رات اسلوب اتخاذ القرار العفويالمقاييس االحصائية لفق :(8جدول )

 ت
فقرات  اسلوب اتخاذ القرار 

 العفوي

 مقياس االجابة

الوســط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 ال اتفق محايد اتفق اتفق تماماً 

ال اتفق 

 تماماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

1 
يح عند اعتقد ان عملي صح

 .االنتهاء من اتخاذ القرار
8 16 31 62 10 20 - - 1 2 3.9 0.73 0.18 

2 

ن غالبا ما اتخذ القرارات م

غير ان تكون لدي معلومات 

 .سابقة

4 8 14 28 11 22 15 30 6 12 2.90 1.18 0.40 

3 

اقوم باتخاذ اغلب القرارات 

دون االهتمام للمشاكل التي 

او او عن نتجت عنها 

 القرارات السابقة.

11 22 12 24 6 12 17 34 4 8 3.18 1.33 0.41 

4 
اشعر ياني واضح عند اتخاذ 

 قرار معين.
10 20 31 62 6 12 2 4 1 2 3.94 0.81 0.20 

5 
القرارات المناسبة اقوم باتخاذ 

 .بسرعة
6 12 23 46 13 26 8 16 - - 3.54 0.90 0.25 

 0.28 0.99 3.49 4.8  16.8  18.4  44.4  15.6  االجمالي

 

ً وأتفق ( ، بينما )الأتفق تماما( كانت )78نالصظ من إجابات الفقرة االولى، ان )( 8من الجدول ) .1 %( 2%( منهم )اتفق تماما

( وهذا يدل على العمل 3(، وهو اعلى من الوسط الفرضي والبالغ )3.9%( محايدين، اما الوسط الحسابي بلغ )20منهم، وأن )

( مما يدل على مما يدل على اتفاق افراد العينة 0.73راف المعياري )الصحيح عند االنتهاء من اتخاذ القرار، وبلغ االنح

 .( 0.18باالجابة ، اما معامل االختالف الذي بلغ )

%(  منهم )اتفق تماما وأتفق( ، بينما )ال اتفق والأتفق 36نالصظ من إجابات الفقرة الثانية من فقرات اتخاذ القرار العفوي، ان ) .2

(، 3(، وهو اقل من الوسط الفرضي والبالغ )2.99%( محايدين، وقد بلغ الوسط الحسابي )22%(، وأن )42تماما( كانت )

( الذي يشير 0.40( مما يدل على وجود تشتت باجوبة عينة البحث، وبلغ معامل االختالف )1.33وبلغ االنحراف المعياري )

 .بات عينة البحث بخصوص هذه الفقرةالى مستوى الفروق في اجا
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%( منهم، 42%( منهم )اتفق تماماً وأتفق(، بينما ) الأتفقوالأتفق تماماً( كانت )46ان )نالصظ من فقرات اتخاذ القرار العفوي،   .3

(، اي نقوم باتخاذ اغلب القرارات دون االهتمام بالمشاكل والقرارات 3.18% ( محايدين، اما الوسط الحسابي بلغ )12وأن )

( 0.41( مما يدل على وجود تشتت في اجابة عينة البحث، وبلغ معامل االختالف )1.33معياري )السابقة ، وبلغ االنحراف ال

 ه الفقرةلهذالذي يشير الى مستوى الفروق في إجابات عينة البحث

أتفق  %( منهم )اتفق تماماً وأتفق(، بينما )الأتفق وال82نالصظ من إجابات الفقرة الرابعة من فقرات اتخاذ القرار العفوي، ان ) .4

(، وهو أعلى من الوسط الفرضي 3.94% ( كانوا محايدين، اما الوسط الحسابي بلغ )12%( منهم، وأن )6تماماً( كانت )

( مما يدل على وجود تشتت ضعيف 0.84( اي نكون واضحين عند اتخاذ قرار معين، وبلغ االنحراف المعياري )3والبالغ )

(، الذي يشير الى مستوى الفروق في إجابات عينة البحث بخصوص هذه 0.20باجوبة عينة البحث، وبلغ معامل االختالف )

 الفقرة. 

ً وأتفق(، بينما )58نالصظ من اجابات الفقرة الخامسة من فقرات اتخاذ القرار العفوي، ان ) .5 %( 26%( منهم )اتفق تماما

وهذا يدل اننا نقوم باتخاذ القرارات ( 3(، وهو اعلى من الوسط الفرضي والبالغ )3.54محايدين، اما الوسط صسابي بلغ )

، وبلغ معامل البحث ( وهذا يدل على على وجود تشتت في اجابة عينة0.90المناسبة بسرعة، وبلغ االنحراف المعياري )

(، الذي يشير الى مستوى الفروق في اجابات عينة البحث بخصوص هذه الفقرة.يمكن ترتيب فقرات اسلوب 0.25االختالف )

ر العفوي صسب اهميتها تبعا لمعامل االختالف كاالتي: االعتقاد ان العمل صحيح عند االنتهاء من اتخاذ القرار، اتخاذ القرا

 الشعور بوضوح عند اتخاذ قرارا 

 

 ثالثا: النتائج المتعلقة اسلوب صنع القرار المتجنب  

واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف ( نتائج التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية 9يبين الجدول رقم )

%( من إجابات العينة ، بينما صققت )ال أتفق 51.2السلوب اتخاذ القرار المتجنب، صيث نالصظ ان )أتفق تماماً وأتفق ( صققت نسبة )

 (3.36كان مقداره ) % ( كانوا محايدين، اما الوسط الحسابي لهذه الفقرة فقد32.4%( منهم، وأن )33.2وال اتفق تماماً(  نسبة )

وهذا يدل على االهتمام في استخدام اسلوب اتخاذ القرار المتجنب لما تملكه القيادة من معلومات وخبرات، وكان االنحراف معياري 

االختالف  ( يشير الى مقدار0.32(، وهذا ويدل على تشتت أفراد العينة في االجابة، اما معامل االختالف الذي بلغ مقداره )1.10)

 .حثالبين آراء عينة ب

 المقاييس االحصائية لفقرات اسلوب اتخاذ القرار المتجنب .  :(9جدول )

 

 ت

فقرات  اسلوب اتخاذ القرار 

 المتجنب

 مقياس االجابة

الوســط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 ال اتفق محايد اتفق اتفق تماماً 

ال اتفق 

 تماماً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 

1 

تاجيل التفكير في القرارات 

المهمة النها تعرضني 

 لالضطرابات .

3 6 25 50 10 50 9 18 3 6 3.32 1.03 0.31 

 

2 

احاول االمتناع عن اتخاذ 

القرارات المهمة عند وجود  

 قوة تجبرني على ذلك .

10 20 27 54 7 14 2 4 4 8 3.74 1.08 0.28 

 

3 

اقوم بتاجيل بعض القرارت 

 قدر امكاني
8 16 16 32 15 30 8 16 3 60 3.36 1.12 0.33 

 

4 

غالبا ما اتجنب القرارات 

 المهمة
7 14 9 18 18 36 11 22 5 10 3.04 1.17 0.38 

 

5 

اقوم باتخاذ القرارات 

الضرورية والمهمة بصورة 

 عامة في اللحظات االخيرة

9 18 14 28 16 32 8 16 3 6 3.36 1.13 0.33 

 0.32 1.10 3.36 18  15.2  32.4  36.4  14.8  االجمالي

 

 اختبار العالقات بين متغيرات البحث :رابعا

عالقات االرتباط بين ابعاد اليقظة االستراتيجية المتكونة من) اليقظة التكنولوجية ،اليقظة التنافسية ،اليقظة البيئية   يبين

 .المتجنب(والعفوي،  و القرار العقالني ،)اسلوب اتخاذ  وبين اساليب اتخاذ القرارات المتكونه من

 

 :( عالقة االرتباط بين أجمالي أبعاد اليقظة االستراتيجية واجمالي أساليب 10يبين الجدول رقم ) الفرضية الرئيسية االولى

لسبيرمان %( بلغت قيمة معامل ارتبـــاط الرتب 100اتخاذ القرارات، وجود عالقة ارتباط معنوية طردية قوية، وبما يشكل )

(، وهذا يبين كلما زاد االهتمام باليقظة االستراتيجية يزداد االهتمام باساليب اتخاذ القرارات، وهذا يعني قبول 0.736)**

 .ـة ارتبــاط ذات داللة معنويــةتوجد عالقـو )الفرضية الرئيسة(
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 قيم معامالت ارتباط العالقة بين اليقظة االستراتيجية واساليب اتخاذ القرارات :(10جدول )

 
 0.01** معنوي تحت مستوى معنوية ،  0.05* معنوي تحت مستوى معنوية 

 العقالني، وجود عالقة االرتباط بين أجمالي اليقظة االستراتيجية  وبين اسلوب اتخاذ القرار : الفرضية الفرعية االولى

( ، وهذا يبين كلما زاد 0.472عالقة ارتباط معنوية طردية قوية، صيث بلغت قيمة معامل ارتبـــاط الرتب لسبيرمان   )**

 االهتمام باليقظة االستراتيجية زداد االهتمام باسلوب اتخاذ القرار العقالني.

 :( ، وهذا 0.579)**هي ارتبـــاط الرتب  وانقيمةوجود عالقة ارتباط معنوية طردية قوية،  الفرضية الفرعية الثانية

 يبين كلما زاد االهتمام باليقظة االستراتيجية زداد االهتمام باسلوب اتخاذ القرار العفوي 

 .:ذ القرار المتجنب وجود عالقة االرتباط بين أجمالي اليقظة االستراتيجية  وبين اسلوب اتخا الفرضية الفرعية الثالثة

( وهذا 0.670)**بين المتغيرين  عالقة ارتباط معنوية طردية قوية، صيث بلغت قيمة معامل ارتبـــاط الرتب لسبيرمان

 :نستدل ما يلي يبين كلما زاد االهتمام باليقظة االستراتيجية زداد االهتمام باسلوب اتخاذ القرار المتجنب .  وكذلك

  ترتبط مع اسلوب اتخاذ القرار العقالني، واسلوب اتخاذ القرار العفوي، واسلوب اتخاذ  اليقظة التكنولوجية

%(، وكانت العالقات جميعها قوية وبمستوى معنوية 100نوية، وبما يشكل )معالقرار المتجنب، عالقات ارتباط 

 المتغيرين .نستنتج توجد عالقة ارتباط معنوية بين و (0.01)

 مع اسلوب اتخاذ القرار العقالني، واسلوب اتخاذ القرار العفوي، عالقات ارتباط معنوية، اليقظة التنافسية ترتبط 

( وال توجد عالقة ارتباط معنوية مع اسلوب اتخاذ القرار 0.05وكانت العالقات قوية وبمستوى معنوية )

 %(. 75وبما يشكل ) بالمتجن

  ،واسلوب اتخاذ القرار العفوي، واسلوب اتخاذ  القرار اليقظة البيئية ترتبط مع اسلوب اتخاذ القرار العقالني

%( وكانت العالقات جميعها قوية وبمستوى معنوية 100المتجنب، عالقات ارتباط معنوية، وبما يشكل )

 (، اذن نستنتج توجد عالقة ارتباط معنوية بين اليقظة البيئية وابعاد اتخاذ القرارات.0.01)

 

 يرات البحثاختبار التاثير بين متغ :خامسا 

 :تأثير متغير اليقظة االستراتيجية في اساليب اتخاذ القرارات  الفرضية الرئيسية الثانية 

 ( ، لكل نموذج انحدار 11تم استخدام االنحدار الخطي البسيط وكانت النتائج مبينة كمـا فـي الجدول رقم )
 

 تأثير اليقظة االستراتيجية على المستوى الكلي في اتخاذ القرارات االدارية :(11جدول )

R النموذج
2

 F Sig. 

 0.000 84.370 0.637 االنحدار

 .B T Sig النموذج

 0.000 6.869 1.559 الحد الثابت

 0.000 6.185 0.356 اليقظة االستراتيجية

 

بالنسبة  F( قيمة 11يبين الجدول رقم )و الجانب العلمي من هذا البحث .( في 0.01( ) 0.05تم اعتماد مستوى المعنوية )

( وهي أقل 0.000( بمستوى معنوية )84.370الجمالي ابعاد اليقظة االستراتيجية في اجمالي اتخاذ القرارت االدارية كانت قيمتها )

( من التغير الحاصل 0.637( أي أن اجمالي أبعاد اليقظة االستراتيجية تفسـر)0.637(، وكانت قيمة معامـــــل التحديد )0.05من )

(، الذي يعني ان 1.559(، أما قيمة ثابت االنحدار فقد بلغت )0.356بلغت )(β)تخاذ اساليب القرارات، اما قيمة معامل في اجمالي ا

(وهي 0.000( وكانت مستوى المعنوية )6.185) t(، وان قيمة اختبار 1.559هناك وجوداً لـ )اساليب اتخاذ القرارات( مامقداره ) 

ا بحث الرئيسة أي يوجد تأثير معنوي لليقظة االستراتيجية في اتخاذ القرارات االدارية . كم(، إذن تقبل فرضية ال0.05اقل من )

 :يلي

Y = α  + β x; Y = 1.559  + 0.356 

 اليقظة االستراتيجية x وتمثل تمثل اساليب اتخاذ القرارات، Yصيث 
 

 تيجية في اتخاذ القرار العقالنياالسترايوجد تأثير ذو داللة معنويــة الجمالي اليقظة  :الفرضية الفرعية االولى 

 

 أساليب اتخاذ القرارات               

 

 اليقظة االستراتيجية   

اسلوب اتخاذ القرار 

 العقالني

اسلوب اتخاذ القرار 

 العفوي

 اسلوب اتخاذ

 القرار المتجنب

 إجمالي أساليب

 اتخاذ القرارات

 المعنويةالعالقات 

 النسبة المئوية العدد

 %100 4 0.636** 0.509** 0.549** **0.324 اليقظة التكنولوجية

 %75 3 0.350** - 0.01 0.566** 0.350* اليقظة التنافسية

 %100 4 0.737** 0.694** 0.417** 0.349* اليقظة البيئية

%100 4 0.736** 0.587** 0.579** 0.472** اجمالي اليقظة االستراتيجية  

العالقات 

 المعنوية

 4 3 4 4 العدد
92%  

 %100 %75 %100 %100 النسبة المئوية
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 تأثير اليقظة االستراتيجية على المستوى الكلي في اتخاذ القرار العقالني :(12جدول )

R النموذج
2

 F Sig. 

 0.002 10.868 1.85 االنحدار

 .B T Sig النموذج

 0.000 5.930 2.566 الحد الثابت

 0.000 3.297 0.430 اليقظة االستراتيجية

( 10.868بالنسبة الجمالي اليقظة االستراتيجية في اتخاذ القرار العقالني  كانت ) (F)( قيمة 12يبين الجدول رقم )

( أي أن اجمالي أبعاد اليقظة االستراتيجية 1.85(، وكانت قيمة معامـــــل التحديد )0.05( وهي أقل من )0.002بمستوى معنوية )

( تشير الى ان اي تغير 0.430التي بلغت) (β)ساليب اتخاذ القرار العقالني، اما قيمة معامل ( من التغير الحاصل في ا1.85تفسـر)

(، أما قيمة ثابت 0.430في اجمالي اليقظة االستراتيجية بمقدار وصدة واصدة يؤدي الى تغير في اسلوب اتخاذ القرار العقالني )

(، إذن تقبل الفرضية أي 0.05( وهي اقل من )0.000وى معنوية )( بمست3.297بلغت ) t(، اما قيمة 2.566االنحدار فقد بلغت )

 يوجد تأثير معنوي الجمالي اليقظة االستراتيجية في اتخاذ القرار العقالني.اذن نموذج االنحدار الخطي البسيط فسيكون كما يلي:

 

Y = α + β x; Y = 2.566 + 0.430x 

 االسترايجيةتمثل اليقظة   xتمثل اسلوب اتخاذ القرارات العقالني،  Yصيث 

 تم ويوجد تأثير ذو داللة معنويــة لليقظة االستراتيجية على المستوى في اتخاذ القرار العفوي،  :الفرعية الثانية الفرضية

 استخدام االنحدار الخطي البسيط 

 تأثير اليقظة االستراتيجية على المستوى الكلي في اتخاذ القرار العفوي :(13جدول )

R النموذج
2

 F Sig. 

 0.000 33.228 0.409 االنحدار

 .B T Sig النموذج

 0.001 3.368 1.301 الحد الثابت

 0.000 5.764 0.668 اليقظة االستراتيجية

بالنسبة الجمالي ابعاد اليقظة االستراتيجية في اتخاذ القرار العفوي كانت قيمتها  F( قيمة 13يبين الجدول رقم )

( أي أن اليقظة االستراتيجية 0.409(، وكانت قيمة معامـــــل التحديد )0.05( وهي أقل من )0.000( بمستوى معنوية )33.228)

(، 0.668بلغت )(β)القرار العفوي، اما قيمة معامل ( من التغير الحاصل في اساليب اتخاذ 0.409على المستوى الكلي تفسـر)

وتشيــر هذه القيمة الى ان اي تغير في اجمالي اليقظة االستراتيجية بمقدار وصدة واصدة  يؤدي الى تغير في اسلوب اتخاذ القرار 

( وهي اقل من 0.001وية )( بمستوى معن3.368بلغت )t(، اما قيمة 1.301(، أما قيمة ثابت االنحدار فقد بلغت )0.668العفوي )

(، إذن تقبل الفرضية أي يوجد تأثير معنوي الجمالي اليقظة االستراتيجية في اتخاذ القرار العفوي.اذن نموذج االنحدار 0.05)

 الخطي البسيط سيكون كما يلي:

Y = α + β x; Y = 1.301+ 0.668x 

 تمثل اليقظة االستراتيجية xتمثل اسلوب اتخاذ القرارات العفوي،  Y :صيث

 :يوجد تأثير ذو داللة معنويــة الجمالي ابعاد لليقظة االستراتيجية على المستوى الكلي في  الفرضية الفرعية الثالثة

       اسلوب اتخاذ القرار المتجنب، لبيان صحة الفرضية فقد تم استخدام االنحدار الخطي البسيط وكانت النتائج كما يلي:
 

 تأثير اجمالي اليقظة االستراتيجية في اتخاذ القرار المتجنب :(14جدول )

R النموذج
2

 F Sig. 

 0.000 18.588 2.83 االنحدار

 .B T Sig النموذج

 0.180 1.359 0.810 الحد الثابت

 0.000 4.356 0.779 اليقظة االستراتيجية

بالنسبة الجمالي ابعاد اليقظة االستراتيجية في اتخاذ القرار المتجنب كانت قيمتها  F( قيمة 14يبين الجدول رقم )

( أي أن اجمالي أبعاد اليقظة 2.83(، وكانت قيمة معامـــــل التحديد )0.05( وهي أقل من )0.000( بمستوى معنوية )18.588)

( ، 0.779كانت تساوي)(β)ا المتجنب، اما قيمة معامل ( من التغير الحاصل في اساليب اتخاذ القرار2.83االستراتيجية تفسـر)

الى ان اي تغير في اجمالي اليقظة االستراتيجية بمقدار وصدة واصدة يؤدي الى تغير في اسلوب اتخاذ القرار (β)قيمة معامل  وتشيــر

( 0.000( وكانت مستوى المعنوية )4.356) t(، وقد بلغت قيمة 0.810(، أما قيمة ثابت االنحدار فقد بلغت )0.779المتجنب )

(، إذن تقبل الفرضية أي يوجد تأثير معنوي الجمالي اليقظة االستراتيجية في اتخاذ القرار المتجنب.اذن نموذج 0.05وهي اقل من )

 االنحدار الخطي البسيط سيكون كما يلي:

Y = α + β x; Y =   0.810 + 0.779 x 

 تمثل اليقظة االستراتيجية. xقرارات المتجنب، تمثل اسلوب اتخاذ ال Yصيث    

 



 2019/  45العدد   مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

 

174 
 

 ع متغيرات اتخاذ اساليب القراراتتاثير متغيرات اليقظة االستراتيجية م :(15جدول )

 اتخاذ القرارات االدارية
اسلوب اتخاذ 
 القرار العقالني

اسلوب اتخاذ القرار 
 العفوي

اسلوب اتخاذ القرار 
 المتجنب

إجمالي اتخاذ 
 االداريةالقرارات 

 النماذج المعنوية

 العدد اليقظة االستراتيجية
النسبة 
 المئوية

 اليقظة التكنولوجية
3.14 0.10 2.02 0.30 1.46 0.26 2.21 0.49 

4 100% 
5.65 0.02 20.76 0.00 16.82 0.00 45.99 0.00 

 اليقظة التنافسية
2.98 0.12 1.79 0.32 3.37 0.00 2.71 0.16 

2 50% 
6.69 0.13 22.65 0.00 0.00 0.99 9.14 0.04 

 اليقظة البيئية
3.13 0.12 2.44 0.17 0.91 0.48 2.15 0.59 

3 75% 
6.65 0.13 10.12 0.03 44.53 0.00 68.13 0.00 

العالقات 
 المعنوية

 2 3 1 العدد
 

3 
 

 %100 %66 %100 %33 النسبة المئوية

  4.00 = 0.05المحسوبة عند مستوى داللة  Fقيمة 

 ( ما يلي:15) نستدل من الجدول

تأثير معنوي مع متغيرات اساليب اتخاذ القرارات أي ما  تاصد أبعاد اليقظة االستراتيجية ذاوهي )اليقظة التكنولوجية( ان  .1

 %(.100(نسبته 

تأثير معنوي مع اسلوب اتخاذ القرار العفوي، ولكن التؤثر  تاصد أبعاد اليقظة االستراتيجية ذاوهي )اليقظة التنافسية(  ان .2

اليقظة التنافسية على اسلوب اتخاذ القرار العقالني والمتجنب نستدل من هذا ان اليقظة التنافسية تؤثر على اساليب اتخاذ 

 %( .33القرار بنسبة )

معنوي مع )اسلوب اتخاذ القرار العفوي، اسلوب تأثير  تاصد أبعاد اليقظة االستراتيجية ذا ا)اليقظة البيئية( بوصفه ان .3

 %(. 66اتخاذ القرار المتجنب ( أي ما نسبته )

 
 االستنتجات والتوصيات :المبـحث الرابع

 االستنتاجات  :اوال

اليقظة الستراتيجية في مجال  واالصصائي عدداً من االستنتاجات بناءاً على نتائج التحليل الميدانيالفقرة  ههذ تتضمن

 تفسيراً لتلك النتائج وكاآلتي: ةوالمتضمن تانإليها الباصثت وأساليب اتخاذ القرارات التي توصل

واساليب اتخاذ القرارات ترتبطان بشكل ايجابي وهذا يبين مسعى القيادات اإلدارية  اليقظة االستراتبجبةاظهرت النتائج ان  .1

 على غيرها. وزارةتتمكن من تحقيق متطلبات التفوق باللالقرارات  صنعمستوى اساليب  غيرلت لوزارة المبحوثةفي ا

واتخاذ القرارات االدارية ينتج عنه قدرة وزارة االتصاالت تكامل بين اليقظة االستراتيجية بمستوى عالي وم تفاعل يوجد .2

 .مواجهة الظروف البيئية وأصداثها المفاجئة كيقظة استراتيجيةعلى 

على تطوير الوزارة ز يتركعنها  نتج اتخاذ قرارات ادارية استراتيجية  ي نحو فلسفة التوجهوزارة االتصاالت تتبنى  .3

 .اساسياهدفاً استراتيجياً  المتنوعة باعتبارهاحاجات الخدماتها المقدمة وبما يتماشى مع تجدد وتغير 

المبحوثة اساليب اتخاذ القرارات واستخدامها في العمل  لوزارةاباوضحت مؤشرات التحليل امتالك القيادات االدارية ف .4

وفي المواقف المناسبة وهذا ما يعزز من متطلبات تحقيق المستوى العالي من تفوق االداء من خالل استخدامهم لتلك 

 االساليب وفي الوقت والمكان الصحيح. 

المبحوثة وهذا ما كشفته النتائج  لوزارةق االداء في اان اساليب اتخاذ القرارات المختلفة لها دوراً تأثيرياً في تحقيق تفو .5

لتحقيق التفوق في أدائها من خالل استخدام اساليب اتخاذ القرارات  لوزارةوالذي يبين سعي القيادات االدارية في تلك ا

 .على وفق كل موقف او صالة التي يتطلب به اتخاذه وتطبيقه بالشكل الصحيح وبالتالي تحقق التفوق

 

 التوصـــــيات : ثانيا

بعد استعراض نتائج البحث البد أن نضع عدد من التوصيات والتي بموجبها يمكن معالجة نقاط الضعف والخلل وتعزيز 

 نقاط القوة وكما يلي: 

وعملية اتخاذ القرارات  ضرورة استثمار الوزارة للعالقات اإليجابية ذات التكامل والتفاعل بين اليقظة األستراتيجية .1

إلدارة أنشطتها المتناسقة مع البيئة المحيطة . ويتوجب على الوزارة اتخاذ فلسفة  االستراتيجية واستخدام األسلوب العلمي

 ادارية استراتيجية تتالئم مع التطورات الحديثةعلى اساس عالقات طويلة االمد وادراكها للحاجات الفعلية.

، ينبغي التركيز على عدد من السلوكيات من اجل تفعيل امتالكها تراتيجية اليقظة االس لى الرغم من امتالك العينة البعادع .2

القرارات  صنعلدى عينة البحث من خالل العمل على نشر ثقافة التعاون من خالل تبني فرق العمل بوصفه وسيلة عند 

 مما يؤدي الى تفعيل القرار.ورصد تحركات المنافسين تمهيداً لتنفيذها، 
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تفوق والسيما ونحن نعيش في عالم يمتاز بالتغير الفي التأثير في تحقيق اليقظة االستراتيجية بعاد محاول االفادة من ا .3

المستمر واستثمار ذلك في تحقيق االداء االفضل واتخاذ القرارات الداعمة من خالل بناء القدرات واالمكانات وفهم الذات 

استيعاب مشاعرهم والقدرة على ادراك نواياهم الحقيقية وتوجيه السلوك وبناء عالقات افضل مع كل مستويات العمل و

 والتاثير فيهم. 

واالهتمام بمتابعة ورصد االكتشافات متطور منظميتبني خصائص المنظمات ذات االداء المتفوق لضمان تحقيق تعليم  .4

 .العلمية

يضمن تحقيق التميز والتفوق جراء المزيد من الدراسات صول آليات اتخاذ القرارات بمختلف اساليبه وانواعه وبما أ .5

 التنافسي.

العمل على توفير معلومات صول خصائص البيئة الداخلية والخارجية الرتباط ذلك بعملية اتخاذ القرارات بمختلف اساليبه  .6

 وبجميع الحاالت.

تهدف الى توضيح وبيان  اتوالمراكز البحثية المتخصصة العمل على اجراء ندوات تثقيفية للقيادات االدارية في الجامع .7

 .اليقظة االستراتيجيةدور 
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