
 

Article 10 Volume.10, Issue.2, pp: 396-414 
April (2021) 

 

أثر اليقظة والذكاء االستراتيجي يف خلق امليزة 
التنافسية للمؤسسات العربية، دراسة 

تطبيقية ىلع عينة من اتحاد أصحاب العمل  
 السوداني 

 

 علوية سعيد عثمان زبير 
 األعمال  إدارةاألستاذ املشارك بكلية االقتصاد و

 السعودية  -مام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة اإل
alwia_imam@hotmail.com 

 

 

 2021/ 4/ 3قبول البحث:                    24/3/2021مراجعة البحث:                2021/ 3/ 2استالم البحث:   

DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2021.10.2.10 

 
 

 

 

                    This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International    
 

Global Journal of Economics and Business (GJEB)   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Global Journal of Economics and Business, 10(2) (2021), 396-414 
 396 

 

دراسة تطبيقية  ،للمؤسسات العربيةامليزة التنافسية خلق  فيوالذكاء االستراتيجي  أثر اليقظة

 اتحاد أصحاب العمل السوداني عينة من  على

 علوية سعيد عثمان زبير 

 السعودية -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -األعمال إدارة األستاذ املشارك بكلية االقتصاد و 

alwia_imam@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للدراسة: العام   اإلطار 

 تمهيد:

وإرضاء املستهلكين هو    للعمالء   خلق قيمة  السلع والخدمات والتكنولوجيا وأصبح    أسواقيعيش العالم اليوم مرحلة تتسم باملنافسة الشديدة في  

يسعى   الذي  األول  بل    إليهالهدف  املنظمة،أ املؤسسات  أو فشل  نجاح  به  ُيقاس  الذي  املعيار  الهدف هو  تمارس ضغطها علي   صبح هذا  فالتنافسية 

وآليات عملها وتحسين    قسوا املؤسسات في جميع القطاعات مما دعا املؤسسات تعمل جاهدة لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها والعمل علي معرفة األ 

رباح والتنافسية وضعها مقارنة باملنافسين وذلك بتوطين الكفاءة وتقليل الكلف الكلية لإلنتاج وتفعيل الجودة والتحديث والتطوير املستمرين لزيادة اال 

 . األعمالفي دنيا  والبقاء والديمومة 
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 :امللخص

إدارة   االستراتيجي عند  الذكاء  وقياس مستوى  العربية  للمنتجات  التنافسية  امليزة  إلى معرفة مستوى  الدراسة  املؤسسات  هدفت 

بين  االرتباط  التحليلي الختبار فرضية  الوصفي  املنهج  الدراسة على  اعتمدت  التنافسية.  الذكاء االستراتيجي وامليزة  بين  العالقة   وتحديد 

 اعتماد نظام الذكاء واليقظة على خلق التنافسية باملؤسسات العربية وتحقيق امليزة التنافسية في األسواق العاملية. 

الف اختبار  )تم  االستبانة من عينة مكونة من  أداة  باستخدام  تم جمعها  التي  البيانات  تحليل  بعد  من مديري  50رضية  ( مفردة 

تحاد أصحاب االعمال بالسودان وباستخدام برنامج التحليل االحصائي الحزم  إعمال املسجلين بمؤسسات سودانية يمثلون قطاعات األ 

أهمها:   النتائج من  التوصل لعدد من  للعلوم االجتماعية، تم  الدراسة  أ اإلحصائية  للذكاء واليقظة في  أ سفرت  استراتيجي  ّن غياب نظام 

العاملية.   األسواق  في  التنافسية  تحقيق  أعاقت  العربية  املؤسسات  التنبؤ    ىل إ إدارة  على  القدرة  وغياب  اإلداري  النظام  ضعف  جانب 

العلمي، وغياب اإلدارة املتخصصة في البحث والتطوير مما  البحث  بالتغيرات املستقبلية في ظل عدم تخصيص األموال الكافية لتعزيز 

أهمه من  توصيات  لعدة  التوصل  تم  الدراسة  نتائج  على  وبناًء  املؤسسات.  هذه  في  التنافسية  األساليب    ا:يعيق  وتفعيل  تعزيز  ضرورة 

القيود   وتقليل  املوظفين  يين 
ّ
لتمك مرنة  علمية  أنظمة  لخلق  بالتجوال  واإلدارة  والعاطفي  االستراتيجي  الذكاء  مثل  اإلدارة  في  الحديثة 

ت مع كوادر عاملية ذات املفروضة على اإلدارة التقليدية، كما توص ي الدراسة بفتح مؤسسات عاملية واعتماد مبدأ للشراكة لتبادل الخبرا 

واق  خبرة لديها نماذج إنتاجية عاملية من خالل التفكير املنهجي واالستخدام األفضل للتكنولوجيا الحديثة في إنتاج املنتجات التي تراعي أذ

 العمالء في األسواق العاملية. 

 اتحاد أصحاب العمل السوداني. ؛املؤسسات العربية ؛امليزة التنافسية ؛الذكاء االستراتيجي ؛: اليقظة االستراتيجيةالكلمات املفتاحية
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بيئة  إ  في  املنافسة  حده  تزايد  وسياسات  العا  ستوى امل  ىوعل  األعمالن  أفضل   
ً
أوضاعا تفرض  االقتصادية  التكتالت  من  مجموعة  ظهور  مع  ملي 

ن التوجه  أ ن تعيش في عزلة وانغالق عن دول العالم املحيط بها، كما  أ ن أي دولة لم تعد قادرة  أ أي    السياسة االقتصادية ألي  دولة،  ىجديدة تؤثر عل

العرض والطلب والذي بناًء عليهما تتحدد األسعار والبقاء للسلع والخدمات   ى سياسات السوق وخضوعها لقو   ىاألخذ بنظام االقتصاد الحر القائم عل

املؤسسات السودانية تبني فكر حديث ومحاولة خلق ما يجعل منتجاتنا السودانية تصمد في ظل االوضاع الحالية، وال يتم ذلك إال بتطبيق   ىتفرض عل

في الحديثة  الفكرية  لإل   دارة اإل   االتجاهات  البيئية  باألبعاد  االهتمام  خلق  مع  واالختصاصات  املهن  مناخ   دارة وتطور  لتوفير  وجدية   
ً
عمقا أكثر  بدرجة 

 املؤسسات السودانية.  مستوى  ىتنافس ي جديد ملتخذي القرار عل

 :مشكلة الدراسة

خلق ميزة تنافسية في ظل   ىل إ ء االستراتيجي في سبيل السعي  ليقظة والذكانظام ل   املؤسسات بإرساء   ى تزايد االهتمام لد تتمثل مشكلة الدراسة في  

 جديدة لقواعد املنافسة  التي فرضت    األعمالوعوملة    املعلوماتية والتكنولوجياثورة  و السريع.  الظروف الحالية املوصوفة بالتغير  
ً
التحدي شكلت  و ظروفا

 مامها إال مواجهة هذا التحدي بقدر من اليقظة والذكاء االستراتيجي. أولم يعد  األعمالاستمرارها في دنيا  السودانية وعاقتساس للمؤسسات األ 

وهو للبحث  الرئيس  السؤال  برز  للمؤسسات    ىأي مد   ىلإ  :من هنا  تبنييمكن  يمكنها من    السودانية  بما  والذكاء االستراتيجي  لليقظة  نظام 

   املطلوبة؟لها امليزة التنافسية  البيئية ويحقق مواجهة التحديات

 التالية: ويتفرع من هذا السؤال األسئلة 

 االستراتيجي؟اليقظة والذكاء  ملفهومسودانية الاملؤسسات  ى لدوفهم هل هنالك وضوح  .1

 الحدود؟ والذكاء االستراتيجي في مواجهة التحديات القادمة من وراء  السودانية اليقظةل تطبق املؤسسات ه .2

خلق ميزة تنافسية   علىلصياغة استراتيجيات تساعد  تحول دون بناء نظام لليقظة والذكاء االستراتيجي    السودانية معوقاتاملؤسسات    تحّد هل   .3

 ملنتجاتها؟ 

 : دراسةال أهداف

البحث هو   لهذا  االساس  ومقترحات علمية تساعد  الهدف  توصيات  نموذج   علىتقديم  املؤسسات    تبني  يعين  االستراتيجي  والذكاء  اليقظة  لنظام 

 تتمثل في اآلتي:  أخرى فرعية  أهدافن كانت هنالك إ مواجهة التحديات وتحقيق امليزة التنافسية و  العربية على

 السودانية.جودة باملنتجات امليزة التنافسية املو  مستوى معرفة  .1

 السودانية.املؤسسات  إدارة  ى الذكاء واليقظة االستراتيجية لد مستوى معرفة  .2

 .للمنتجات التنافسيةامليزة ين الذكاء واليقظة االستراتيجية وتعزيز تحديد العالقة ب .3

 . الذكاء االستراتيجيتقديم بعض التوصيات للمؤسسات العربية في سبيل تحقيق امليزة التنافسية بتعزيز  .4

 : الدراسة هميةأ

 للمؤسسات السودانية. البيئية  التحدياتمواجهة و استراتيجية لخلق البقاء والتنافسية عن حث الذي يبوضوع املتنبع أهمية الدراسة من أهمية  .1

 بينهما.وامليزة التنافسية والعالقة  الذكاء االستراتيجيعن  العربية باملعلوماتثراء املكتبة إ تسهم الدراسة في  .2

مواجهة التحديات وتحقيق القدرة التنافسية في    على  السودانية تعينهم القرارات في املؤسسات    التوصيات ملتخذي تقديم بعض  تسهم الدراسة في   .3

 مؤسساتهم.

 : لدراسةافرضية 

البحث   .1 للذكاء واليقظة    علىيقوم  تبني نظام  بين   العربية وتحقيقاملؤسسات    االستراتيجية فيفرضية وجود عالقة ذات داللة إحصائية واضحة 

 العاملية.  سواقفي األ  امليزة التنافسية

 السابقة:الدراسات 

الجباردراسة   • عبد  ببيئة   ( 2018) سمراء  والتفوق  النجاح  تبحث عن  التي  الفندقية  باملنظمات  االستراتيجي  كاء 
َّ
الذ دور  لبيان  البحث  يسهم هذا 

السياحية قاطبة، ولغرض رسم السياسات والقواعد الثابتة البد من تأطيرها بالِثَقة التنظيمية السياحية التي   سواقلغرض التغلغل باأل   األعمال

األ  أثيرت مجموعة    افهدتسهم باإلبداع وتحقيق  النظري، كما  بالجانب  املباحث  تناولته  املنافسة. هذا ما  املنظمات  بين  ملكانتها  ورؤية مستقبلية 
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تساؤالت عامة لتحديد مستوى أهمية البحث وتساؤالت خاصة عبرت عن مشكلة البحث، ولتحديد مستوى متغيرات البحث واختيار فرضياتها تم 

 . (SPSS)ائية اال معلميه بتحليل ومعالجة البيانات واملعلومات وذلك باالعتماد على البرامج اإلحصائية الجاهزة اإلحص األساليباستخدام عدد من 

الحوار   (2020)   دراسة إبراهيم عباس الزهيري  • التبصر االستراتيجي(  بيـن متطلبات  االرتباط واألثر  إلى استكشاف طبيعة عالقة  الدراسة  تهدف 

ذكاء   االستراتيجي،  الوعـي  املتطلبات  األعمالاالستراتيجي،  املتقدم(  التصنيـع  متطلبـات  )وتحقيـق  القـدرات  تكامـل  الفنيـة،  اإلداري،  املتطلبات  ة، 

املبحوث املصانع  لـدى  هـل  بينهـا  مـن  البحثيـة  التساؤالت  مـن  عـدد  فـي  الدراسـة  مشـكلة  التبصـر    هوتلخصـت  ممارسـات  عـن  املعالم  واضحـة  فكـرة 

املتقد املبحوثاالستراتيجي والتصنيـع  املصانع  تمـت صياغـة  املتقدمللتصنيع    متطلبـات قائمـة فعـاله  م؟ هـل تمتلـك  الدراسـة  ؟ وللبحـث فـي مشـكلة 

مشـكلة الدراسـة   وملعالجة،  املتقدمفـي تحقيـق متطلبـات التصنيـع    االستراتيجيثــر معنـوي للتبصـر  أ عـدد مـن الفرضيـات منهـا وجـود عالقـة ارتبـاط و 

 تبـار فرضياتهـا تـم تصميـم أنمـوذجواخ
ً
علـى    االعتمادكمتغيـر معتمـد وتـم    املتقدمكمتغيـر مسـتقل والتصنيـع    االستراتيجيعلـى متطلبـات التبصـر    ا

مـن    املنهج تألفـت  اسـتبانة  وبتطويــر  التحليلـي  التبصـر    (46)الوصفـي  متطلبـات  لدراسـة  ارتباطه  االستراتيجيفقـرة  التصنيـع   وأثــرهاـا  وعالقـة  فـي 

عـدد  املتقدم وبلـغ  بغـداد،  فـي  الغذائيـة  للمنتوجـات  العامـة  الشـركة  مصانـع  مـن  عينـة  فـي  القيـادات    (162)  املبحوثين  األفراد،  فـي   ةاإلداريمـن 

اسـتخدام  املبحوثه  املصانع بــرنامج    ملعالجة  اإلحصائية  األساليب ، وتـم  باسـتخدام  إلـى نتائجهـا  ومـن هـذه ) SPSS 23)البيانـات وتحليلهـا والوصـول 

، أي أنـه كلمـا تحسـنت قـدرات  املبحوثه  املصانعفـي    املتقدموالتصنيـع    االستراتيجيبيـن التبصـر    التأزمات معنويـة وموجبـة مـن  مستوىالنتائـج وجـود  

التبصـر    املبحوثه  املصانع تلـك    االستراتيجيفـي  تمكيـن  إلـى  يـؤدي  ذلـك  التصنيـع    املصانعفـإن  اسـتيفاء متطلبـات  الدراسـة  املتقدممـن  وأوصـت   ،

فيهـا   صالحواملالقة  وتدعيمهـا بثقافـة الحـوار مـع كافـة ذوي الع  املبحوثه املنظماتفـي  االستراتيجيات الحـوار مستوىبضـرورة تعزيـز  املبحوثه املصانع

 .املتقدمات تلبيـة متطلبـات التصنيـع مستوىب االرتقاء فـي  املنظمة أهدافالعامليــن لديهـا وبمـا يحقـق  وباألخص
 إ   ( 2020ى ) حوراء مصطفدراسة   •

ً
 ينها املؤسسات التعليمية، فقدالفكري في بناء املنظمات الحديثة ومن ب  رأس املال من الدور الذي يلعبه    نطالقا

 الفكري في املعاهد املهنية الخاصة،    رأس املالتمثل هدف الدراسة في البحث عن مدي توفر مكونات  
ً
الفكري في   رأس املالالتعرف علي دور    وأيضا

ولتحقيق الهدف تم اتباع املنهج الوصفي التحليلي باالعتماد علي بقائها واستمراريتها    تحقيق امليزة التنافسية لتلك املعاهد ملا من أهمية في الحفاظ

االستبانة، حيث وزعت علي جميع   )  يناإلداريعلي  برنامج  استخدام  وتم  النبطية،  بمحافظة  الواقعة  الخاصة  املهنية  املعاهد  في  ( spssالعاملين 

الفروض واختبار  النتائج  في مكونات    لتحليل  املتمثلة  املستقلة  املتغيرات  بين  إحصائية معنوية  داللة  ذو  أثر  الدراسة وجود  املالواسفرت    رأس 

عدد من    ىلإ امليزة التنافسية، وخلصت الدراسة    املتغير التابع املتمثل في    ىعلالعالقاتي(    رأس املال الهيكلي،    رأس املال  البشري،  رأس املال الفكري )

 ن القيام ببعض الدراسة في املجال. أإدارات املؤسسات التعليمية، كما تم تقديم عدد من التوصيات بش ىلإ بشكل أساس ي  التوصيات املوجهة

تحاول هذه الدراسة البحث في ممارسة اليقظة االستراتيجية )تكنولوجية، تنافسية، تجارية( كأحد األبعاد املهمة  (2018) دراسة بن خليفة أحمد •

ج  االستراتيجي وعالقته بتحقيق امليزة التنافسية املستدامة من خالل دراسة ميدانية على شركة أوريدو لالتصاالت، وقد تبنت الدراسة املنهللذكاء  

  مكتب من مكاتب شركة محل( 22الوصفي والتحليلي، واستخدمت االستبانة ألجل استطالع آراء عينة الدراسة، واملكونة من اإلطارات املختلفة في )

عددهم   بلغ  والذين  الوطن،  عبر  وقد    66الدراسة  يلأظهر إطار.  ما  الدراسة  نتائج  لليقظة    -1ي:  ت  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  عدم 

لالتصاالت أوريدو  لشركة  املستدامة  التنافسية  امليزة  بتحقيق  )التكنولوجية(   -2  االستراتيجية  اليقظة  لبعد  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود 

أوريدو لالتصاالتبتحقيق   املستدامة لشركة  التنافسية  التنافسية(    -3  امليزة  )التجارية،  اليقظة  إحصائية لبعدي  عدم وجود عالقة ذات داللة 

املبحوثة لوحدة خاصة بالذكاء  .بتحقيق امليزة التنافسية املستدامة لشركة أوريدو لالتصاالت الدراسة في األخير بضرورة تشكيل الشركة  توص ي 

 .اتيجي من أجل تزويدها باملعلومات الضرورية الغتنام الفرص البيئية وتجنب املخاطر املحيطة، بغية تحقيق امليزة التنافسية املستدامةاالستر 
،  االستراتيجي   االستراتيجي )الحواربيـن متطلبات التبصر    واألثر  االرتباط  عالقةتهدف الدراسة إلى استكشاف طبيعة    (2020)   إبراهيم  دراسة هنار  •

مشـكلة    الفنيـة( وتلخصـت  املتطلبات ،  ةاإلداري  )املتطلبات  املتقدموتحقيـق متطلبـات التصنيـع    ( ، تكامـل القـدراتاألعمال، ذكاء  االستراتيجيالوعـي  

والتصنيـع    االستراتيجيعـن ممارسـات التبصـر    املعالم فكـرة واضحـة    املبحوثة  املصانعالبحثيـة مـن بينهـا هـل لـدى    التساؤالتالدراسـة فـي عـدد مـن  

الدراسـة تمـت صياغـة عـدد مـن الفرضيـات منهـا  املتقدمللتصنيع    فيمتطلبـات قائمـة    املبحوثةاملصانع  ؟ هـل تمتلـك  املتقدم ؟ وللبحـث فـي مشـكلة 

و  ارتبـاط  للتبصـر  أ وجـود عالقـة  التصنيـع    ياالستراتيجثــر معنـوي  تحقيـق متطلبـات  واختبـار  ومعالجة،  املتقدمفـي  الدراسـة  تـم    مشـكلة  فرضياتهـا 

علـى  أنمـوذج  التبصـر    تصميـم  والتصنيـع    االستراتيجيمتطلبـات  مسـتقل  معتمـد  املتقدمكمتغيـر  الوصفـي    املنهج علـى    االعتمادوتـم  .  كمتغيـر 

اسـتبانة تألفـت مالتحليلـ التبصـر  (  46ـن )ي وبتطويــر  ارتباطهـا    االستراتيجيفقـرة لدراسـة متطلبـات  التصنيـع    وأثــرهاوعالقـة  ، فـي عينـة املتقدمفـي 

بحوثـة، وتـم  ملا   املصانعفـي    ةاإلداريمـن القيـادات    (162)    املبحوثين  األفرادمـن مصانـع الشـركة العامـة للمنتوجـات الغذائيـة فـي بغـداد، وبلـغ عـدد  

بــرنامج  ملعالجة  اإلحصائية  األساليباسـتخدام   باسـتخدام  نتائجهـا  إلـى  والوصـول  وتحليلهـا  وجـود    (spss)  البيانـات  النتائـج  هـذه  ات  مستوىومـن 

أنـه كلمـا تحسـنت قـدرات  املبحوثة  املصانعفـي    املتقدمو التصنيـع    االستراتيجيبيـن التبصـر    التأزممعنويـة وموجبـة مـن   بحوثـة فـي ملا   املصانع، أي 
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بحوثـة بضـرورة  ملا  املصانع، وأوصـت الدراسـة املتقدممـن اسـتيفاء متطلبـات التصنيـع    املصانعفـإن ذلـك يـؤدي إلـى تمكيـن تلـك    االستراتيجيالتبصـر  

لعامليــن لديهـا  ا   وباألخص صالـح فيهـا  واملبحوثـة وتدعيمهـا بثقافـة الحـوار مـع كافـة ذوي العالقـة  ملا   املنظمات فـي    االستراتيجيات الحـوار  مستوىتعزيـز  

 .املتقدمات تلبيـة متطلبـات التصنيـع مستوىب االرتقاءفـي  املنظمة أهدافوبمـا يحقـق 
األهمية التي توليها شركة اسياسيل لالتصاالت ملوضوع الذكاء    ى الوقوف علي مد  ىلإ هدفت الدراسة    (:2015)  دراسة نضال عبد الهادي عمران •

)االشراف، حيث  من  املنظم،  االستراتيجي  االستراتيجية  التفكير  والحماس(،  الشراكة،  الرؤية  بالقدرة    الدافعية  ذلك  هذه    اإلبداعيةوعالقة  في 

ثر في تحقيق  أ البحث أن للذكاء االستراتيجي بجميع مكوناته    أظهر :  مجموعة من االستنتاجات أهمها  ىلإ اختبار الفرضية والتوصل    تم   الشركة وقد

الشركة حققت االستفادة  من خبرة ومهارة تفكير مديريها في التأثير إلنتاج التفكير االبداعي  البحث أن  أظهرللشركة املبحوثه كما  اإلبداعيةالقدرة  

  اإلبداعية ضرورة االهتمام بالقدرات    توصل الدراسة لعدد من التوصيات أهمها:و ،  الشركة في استثمار مبدأ الشركة  ى بينما كان هناك قصور لد

 
ً
  واعطائها بعدا

ً
 وتقليل القيود التقليدية لتعزيز االبداع .    اإلبداعيةتوليد األفكار  ىللتحفيز عل استراتيجيا

أل  واملكانية  الزمانية  الحدود  السابقة من حيث  الدراسات  الدراسة عن  في  تميزت هذه  متمثلة  العربية  املؤسسات  ركزت على  الحالية  الدراسة  ن 

بينما   السوداني  العمل  أصحاب  عل  األولىالدراسة  اتحاد  والثانية  الفندقية  املنظمات  علي  تطبيقها  عل   ىتم  الثالثة  والدراسة  التعليمية    ى املؤسسات 

 و والدراسة األخيرة علي شركة االتصاالت اسياسيل.شركة اوريد ىالعاملين في مكتب غزة التابع لألونروا والدراسة الرابعة عل

 للدراسة:  اإلطار النظري 

 :
ً
 مفهوم الذكاء االستراتيجي: أوال

 املفهوم:التعريفات حول هذا  أبعاده، ومنتعددت وتباينت وجهات نظر الباحثين حول مفهوم الذكاء االستراتيجي وذلك للحداثة النسبية في دراسة 

سهم  يؤمنون به من فرضيات عن أنف  الحالية. وماهم املستقبلية واستراتيجياتهم  أهدافالذكاء االستراتيجي وظيفة تختص بتحليل املنافسين وفهم  

 (. GOHNSON_2000والصناعة وفهم قدراتهم )

 ، املنتجات، الخدمات سواقاألنشطة، املصادر، الزبون، األ ما تحتاج املنظمة أن تعرفه عن بيئة أعمالها ) بأنه: كل(  tham&kim_2002كما عرفه )

إزاء   تصور  لتصنع  الراهنةوالسعر(  و   عملياتها     إدارة واستباق 
ً
استعدادا للزبون    التغيرات  القيمة  لخلق  املالئمة  االستراتيجيات  وتصميم  للمستقبل 

 والجديدة. الحالية  سواقوتحسين الربحية في األ 

بأنه2010  ،كما يعرفه )صالح وآخرون  :)  ( املستقبلية  بالرؤية  يتمتعون  املنظمات ممن  الشراكة،   االستشراف، تفكيرذكاء يوسم به قادة  النظم، 

نظام معلوماتي يتيح لهم استقصاء املعلومات ومعالجتها ليتسنى لهم توظيف املادة الفكرية    ىإل  واإلبداع( ويرتكزون تحفيز العاملين والحدس    على  القدرة 

 فاعلة. الناتجة في صناعة قرارات 

القول   الذكاء االستراتيجي يمكن  أ ويمكن  بتبني  ابتكار  لقادة  ا نه  اتخاذ قرارات صائبة وذلك من خالل    خارطة طريقمن  القرار نحو  توجه متخذي 

املناسبة والدقة والكمية   املناسب وبالجودة  الوقت  املعلومات في  الذي   على  املطلوبة. وبناءً توفير  التعريف  ما تقدم من مفاهيم عديدة يمكن استنباط 

بأنه: الحالية  الدراسة  هدف  بحي  يناسب  املنظمات  قادة  به  يتمتع  الخطط )ذكاء  لصياغة  املتاحة  واإلمكانات  املعلومات  من  االستفادة  من  تمكنهم  ث 

 . ملنظماتهم(والسياسات واالستراتيجيات ملواجهة التحديات وتحقيق امليزة التنافسية 

 :
ً
 أهمية الذكاء االستراتيجي: ثانيا

وتبر املنظمة  وعمليات  استراتيجيات  مراحل  من  مرحلة  كل  في   
ً
مهما  

ً
دورا يلعب  حيث  للمنظمة  والدرع  السيف  بمثابة  االستراتيجي  الذكاء  ز يعد 

في   بطري  إدارة أهميته  والفرص  والتهديدات  املخاطر  ووصف  املنظمة  تواجه  التي  برامج  املخاطر  تحديد  في  املدراء  تساعد   (املنظمةوسياسات  قة 

LEHANE_2011  على أنه يعمل    ونجاحها، كماالتعامل مع التحديات املستقبلية ويوفر الفرص لتعزيز املنظمة    على( ويجعل هذا الذكاء املنظمة قادرة 

 املنظمة. إعداد القادة ومساعدتهم في قيادة 

بتطوير االستراتيجية وإعطاء إنذار مبكر بالحاجة   التبصر للسماح  علىكما تبرز أهميته في دوره الواضح في فهم التهديدات الناشئة وإعطاء قدرة  

 في: الذكاء االستراتيجي  ( أهمية234  -231  ص 2009ولخص )الطائي والخفاجي ،  مختلفة.قدرات جديدة وأولويات وصالحيات  إلى

 استجاباتهم.املستقبلية للمنافسين ومعرفة االستراتيجية الحالية والوعي بافتراضاتهم وقدراتهم ونوع  هدافتحليل األ  .1

 التمكين لضمان النجاح االستراتيجي )الجودة االستراتيجية والتفوق االستراتيجي(. .2

التطورات   .3 اإلنسان كأحد  بها  يتمتع  التي  الجوهرية  باملقدرات  الذكية  للمنظمات  املقدرات  وهو ما يطلق عليه املعلومات. )املهمة لتكنولوجيا  ربط 

 املنظمة( الفرد العامل باملنظمة مع معرفة  ى مسمي تخليق املعرفة أي دمج املعرفة الكامنة لد 

 منها.خاصة القيادية  األعمالبناء املركز االستراتيجي ملنظمات  .4
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 التوريد(تعزيز القدرات االستراتيجية وهندسة بناء عالقاتها االستراتيجية مع الزبائن واملوردين )سلسلة  .5

 ة.اإللكتروني األعمالتشخيص الفرص االستراتيجية وما يتالزم معها من أخطار ومهددات في بيئة  .6

استجا  التفكير .7  مع 
ً
وهيكلة  

ً
وتمثيال  

ً
وذاكرة  

ً
إبداعا االستراتيجية  املعرفة  وتكوين  استراتيجية  نوافذ وسيناريوهات  به من  يتصل  وما  بة  االستراتيجي 

 وعوائدها. التي تنظم القيمة املعرفية  خياراتها االستراتيجيةمؤثرة في محفظة 

 واملحلية.ية والدولية العامل األعمالملنظمات  اإلبداعيةالقدرات التفاوضية و  دعم  .8

 :
ً
 أدوار الذكاء االستراتيجي:ثالثا

املنظمة  أ هنالك   ستقود  أنها  شك  وال  االستراتيجي  للذكاء  التنافسية   إلىدوار  امليزة  بها  يضمن  تنافس ي  كسالح  الذكاء  من  النمط  بهذا  االعتداد 

 ( 158، ص2010،  )صالح وآخرون .إليهاملنظمات املنافسة ثم تحقيق النجاح التنافس ي التي تطمح  علىاملستديمة والتفوق 

املحتملة للسياسات   التغيير  للمدراء تفهم وتبصر وسائل  الذكاء االستراتيجي  بيئة كما يوفر  واالستراتيجيات والبرامج والتشريعات ويمكنه فحص 

كما يوفر فرصة للمنظمة ملعرفة ما يدور في البيئة التي تعمل فيها مما يساعدها   املنظمة،عمل املنظمة وتحديد األخطار والتهديدات والفرص التي تواجه  

جانب االستعداد التام ألي    إلىاالستراتيجية املناسبة للتكييف مع هذه التغيرات  في توقع التغيرات التي من املمكن أن تحدث في املستقبل وإدارتها ووضع  

املقدرة   بتعزيز  وذلك  يحدث.  قد  مفاجئ  ويساعدالتخطيط    علىتغير  السوق   املوقفي.  في  تحدث  قد  التي  التغيرات  معرفة  في  املنظمة  الذكاء  هذا 

االستراتيجية   الخيارات  تشكيل  في  يساعد  مما  تستطيع  والتكنولوجيا  التي  هي  فعالة  استراتيجي  ذكاء  عمليات  تمتلك  التي  املعلومات    إدارة واملنظمات 

 لها. واستخدامها لتوقع اتجاهات السوق املستقبلية والفرص البيئية بنجاح واالستجابة 

أساس ي   بشكل  االستراتيجي  الذكاء  وفهم    علىويركز  املنافسين  تحركات أهداف تحليل  وفهم قدراتهم ورسم  الحالية  واستراتيجياتهم  املستقبلية  هم 

املعلومات   تبادل  خالل  من  االفتراضية  والزبائن  البيانات  اإللكترونياملنافسين  بقواعد  االستراتيجية  الشراكة  من  واالستفادة  )اإللكترونية  الطائي ة. 

 ( 224، ص  2009ولخفاجي، 

 :
ً
 االستراتيجي: عناصر الذكاء رابعا

الذكاء االستراتيجي في أ يستطيعوا فهم وتشكيل املستقبل وُتحدد    حتىالذكاء االستراتيجي نظام يتكون من ُعدة عناصر تشجع القادة    برز عناصر 

النظم   -)االستشراف املستقبلية  -تفكير  العاملين    -الرؤية  البعض و   والشراكة( وهذه الدافعية والقدرة علي تحفيز  تساعد العناصر مترابطة مع بعضها 

إل التطلع  في  إل  ىالقادة  لها  نتائج عظيمة  وتحقيق  املنظمة  في  العاملين  وتحفيز  املنظمة  تواجه  التي  واملهددات  الفرص  وتحديد  دورها    ىاملستقبل  جانب 

 وفيما يلي شرح مبسط لكل عنصر:( 170ص  ،2017مزمل عثمان،املنظمة. )العظيم في االرتقاء بقدرات قادة 

 االستشراف: .1

أما في مجال   (.173، ص  2008،غير مرئية وغير ُمدركة إال أنها تساهم في صنع املستقبل )النعيمي  ى قو   إلىالتفكير باالستناد    علىهي قابلية الفرد   

 وتمييز ما يمكن تجنبه والتأثير فيه والسيطرة علية   علىمكانية إسقاط حالة العالم الراهنة  إ العمل فاالستشراف هو  
ً
املستقبل بإبصار تطوره مستقبال

 علي: االستشراف  (. ويساعد178،ص 2010)صالح وآخرون  

 عملها. علىالتنبؤ بالفرص واملخاطر املحيطة باملنظمة والتي تؤثر  •

•  
ً
 بقضايا السوق واملنافسين وإعداد السيناريوهات  تنسيق القدرات العقلية للقادة ومنحهم رؤية وإبداعا

ً
 املتعددة. وتبصرا

 املناسبة.تخاذ القرارات توفير معلومات استراتيجية للمدراء يصعب الحصول عليها عن املستقبل إل •

 النظم: تفكير  .2

( النظم  بمنطق  التفكير  القدرة system thinkingيجسد  تتفاعل    على  (  التي  الكيفية  وفهم  تحليلها  بغرض  املختلفة  العناصر  دمج  أو  توليف 

 
ً
نظاما لتشكل  )  بموجبها  التعامل معها  يتم  التي  األشياء  بشأن  ،ا أو صورة واضحة  كما173، ص  2008لنعيمي  القدرة    (.  يمثل  بالنظم  التفكير   على أن 

الهدف املنشود للمنظمة حيث يتم دراسة األجزاء من حيث عالقتها بالكل    إلىها للوصول  تركيب وتكامل العناصر املتنوعة لفهم كيفية تفاعلها مع بعض

 املنظمة.  أهدافوتقييمها من حيث نجاحها في خدمه 

 الرؤية:  .3

،  2009أوضاعها الراهنة في جانب أو أكثر من جوانب هذه الصورة )عبيد ،  علىا املنظمة وتتفوق بها  إليههي وصف لصورة مستقبلية أفضل تتطلع  

إمكانات وخبرة دراسية عقالنية لواقع   إلىوالرؤية ال تعني مجرد التصور أو التخيل لفترة زمنية أو بأوضاع قادمة إنما هي بمثابة أداة وقدرة تستند  (.39ص

 العليا. ي توحيد العاملين باتجاه أغراض املنظمة ومستقبل املنظمة ملا يجعلها تحقق الهدف املنشود ف
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 الدافعية: .4

األ   أداة فعالة في تعزيز  الدافعية  الهدف وتمثل  التوجه نحو  السلوك من حيث توجيه واستمرارية وقوة  التأثير في  االستراتيجية   هدافهي عملية 

 خر.أنها تختلف من موقف أل  ألخر. كماإداري  مستوى للمنظمة من خالل تأثيرها في توجهات األفراد العاملين وتختلف الدافعية من فرد ألخر ومن 

 الشراكة: .5

التحالفات االستراتيجية مع منظمات   إقامة  إمكانية  الشراكة في  الشعوري    األخرى، ففي   األعمالتتمثل مقدرة  الذكاء  الذي يقيم فيه ذوو  الوقت 

األ  مع  صداقات  إلخرىالعاطفي  االستراتيجي  الذكاء  ذوو  األشخاص  يميل  دعمهم  لكسب  للوصول    ىن  وتحالفات  شراكات  املشتركة   دافهاأل   إلىتكوين 

االستراتيجي هو اتفاق يلزم مجموعتين من املنظمات أو أكثر للمشاركة بمواردهم لتطوير مشروع مشترك الستثمار  ( والتحالف174، ص 2008النعيمي،)

 . األعمالفرص 

 :
ً
 تطوير الذكاء االستراتيجي: خامسا

 لتحقيق ذلك منها: ئ عدة مباد االستراتيجي، وهنالكاملدراء التنفيذيون االستمرار في البحث عن طريقة لتحسين نهج الذكاء  علىيجب 

   ككل،ن عناصر الذكاء االستراتيجي تعمل كنظام واحد وتحتاج أن يتم التعامل معها  أ فهم   .1
ً
نجاز إ صياغة و   إلىوهذا يدفع القادة    وهي مترابطة معا

جي جانب توظيف عناصر الذكاء االستراتي إلىاالستراتيجية وتحقيق اإلبداع االستراتيجي بعمل قادة املنظمة كفريق فعال في اتجاه تحقيق املستقبل 

 بفعالية.لقيادة املنظمة 

الحلول   .2 وإيجاد  ملناقشتها  مناقشة وحوارات  تنفيذ ورش عمل وحلقات  ثم  املنظمة  تواجه  التي  والتحديات  املنظمة  احتياجات  تحديد وتشخيص 

ة التحديات واملشاكل التي تواجه املدراء وتساعد في مواجهة كاف  ى تنمية الذكاء االستراتيجي لد  علىتساعد    هذه املناقشات   ن لها، أل العلمية املالئمة  

 املنظمة مهما كانت درجة تعقدها. 

 ( 65-64-63 ، ص2006عبد الحميد املغربي ،)أهم التحديات التي تواجه املؤسسات :

  منها:االستراتيجية في املؤسسات العربية  دارة اإل هنالك عدد من التحديات التي تواجه  

ال من خالل إ التنافس  علىاملقدرة  تأتيزيادة معدالت التغير مما نجم عنها شدة التنافس مع زيادة املعامالت الدولية والعوملة االقتصادية وال  .1

 والتسويق. الخ. بداع في املنتجات والعمليات عمليات اإل 

   دارة اإل عوملة   .2
ً
   فكرا

ً
االقتصادية    : منوتطبيقا التحالفات  زيادة  يدعو  مستوىوزيادة  املتوقع  وذلك  العاملية  املنافسة  االهتمام   ىلإ ات  ضرورة 

 . اإلداري بتنمية الفكر االستراتيجي ملواجهة هذه االتجاهات الدولية في مجاالت التطبيق االقتصادي و 

املنظمات    التكنولوجية: تعتمدالتغيرات   .3 تنافسية تسهم في سيطرتها عل  علىلتكنولوجية للحصول  ا   األساليب بعض    علىالعديد من    ىميزة 

 
ً
املواقف زمنيا  أ   أحد 

ً
   و مكانيا

ً
بالبحث عن ميزة    ولكن هذا ال يستمر طويال املنظمات نفسها مطالبة  تلك  التغيير وتجد  فسرعان ما يحدث 

 . أخرى 

أن طبيعة قو  .4 العمل: ال شك   أ العمل قد تغير دورها و   ى تغير قوي 
ً
   صبحت تمثل تحديا

ً
   دارة لإل   حقيقيا

ً
أثره وضوحا في    االستراتيجية ويزداد 

 العمل.  ى الدولية نسبة للتغيرات الثقافية والتغير في الخصائص الديمغرافية لقو  األعمال

تمثل   تكنولوجية مماأو فنية أو  ت مادية أو بشرية  من الواقع ان نجد ندرة في في بعض املوارد املطلوبة سواء كان  املتاحة: أصبحعجز املوارد   .5

 مواجهتها.تحديات من الضروري 

6.  
ً
ويمكن أن تساعد املعرفة في تحقيق ميزة تنافسية   التحول من الفكر الصناعي تجاه الفكر املجتمعي: أصبحت املعرفة أكثر قوة استراتيجيا

التنافس ي أل  التفوق  والفكر هما سبب  املعرفة  يساعدان  بل  واالبتكار  املعرفة  وتحديد مواقع    علىن  والعمالء  والعمليات  املنتجات  معرفة 

 القوة والفرص.  

   العمل، ويمثلبيئة    تحدث تغيرات سريعة في  االقتصادية:تعقد البيئة وعدم استقرار السوق واألوضاع   .7
ً
   عدم استقرار السوق تحديا

ً
 واضحا

االقتصادية تحمل تغيرات  وضاعواحد، واأل من غير املمكن السيطرة عليه في وقت   أصبحمام املنظمات فكم العمالء واملنتجات واالبتكارات أ 

 متعددة. وكساد متوقع لصناعات ومنظمات  وانكماش، ورواجواسعة األثر من انتعاش 

:
ً
 وجودها في املنظمات: ىلإمفهوم امليزة التنافسية والعوامل التي تؤدي  سادسا

التنافسية   فعالية،  ىل إ تشير  امليزة  أكثر  بطريقة  تنافس غيرها من خاللها  أن  للمنظمة  يمكن  التي  بها   املجاالت  تتسم  نقطة قوة  تمثل  وبهذا فهي 

أو   االنتاجية  أنشطتها  أحد  الجغرافي،املنظمة دون خصومها في  املوقع  او  البشرية  يتعلق بمواردها  أو فيما  التنافسية تعتمد عل  التمويلية  نتائج   ىفامليزة 

عبد  الفرص واملخاطر املحيطة والسائدة في بيئة املنظمة مقارنة بخصومها في السوق.) ىل إ ضافة إ  فحص وتحليل كل من نقاط القوة والضعف الداخلية،
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املغربي عدة وق  (28،ص  2006  ،الحميد  لسنوات  تمتد  أو  قصير  لوقت  التنافسية  امليزة  تستمر  التفكير    .د  نحو  الزاوية  حجر  التنافسية  امليزة  وتعتبر 

 االستراتيجي في سبيل خلق الديمومة للمنظمات املعاصرة التي  تتسم بمواجهة منافسة قوية في كل املجاالت .

 وجودها؟  ىلإمل التي تؤدي ما هي أهم العوا .1

 (. 2013خلية او خارجية في بيئة املنظمة )زكريا الدوري واحمد صالح،امليزة التنافسية نتيجة لوجود عوامل دا تنشأ 

نتيجة سرعة استجابتها ورد فعلها    الخارجية:العوامل   • تنافسية  التغيرات    علىقد تمتلك منظمة ما ميزة  املتمثلة في  الخارجية  العوامل  تغيرات 

متابعة التغيرات وتهيئة نفسها ملواكبة هذه   علىومن هنا تأتي وتظهر أهمية قدرة املنظمة    واالجتماعية، الخ  ثقافيةاالقتصادية، التكنولوجية، ال

 املتوقعة. تحليل املعلومات ووضع سيناريوهات دقيقة عن التغيرات  علىالتغيرات من خالل تعزيز قدراتها 

املنظمة    الداخلية:العوامل   • قدرة  لد  علىهي  متوفرة  غير  قدرات  وبناء  موارد  في    ى امتالك  ومنها    إحدى املنافسين  املشروع  نتاج،  اإل وظائف 

 الداخلية.  اإلداراتاملالية وغيرها من  دارة اإل والتطوير و  البشرية، البحوثاملوارد  إدارة التسويق، 

 امليدانية: الدراسة 

 :
ً
 السوداني:اتحاد أصحاب العمل أوال

 : هدافوالتطور وأهم األ النشأة  .1

في إنشاء بعض املرافق الهامة التي تمثلت    م1898ظهرت الحركة النقابية السودانية بعد ظهور العمل بأجر حيث بدأ االستعمار اإلنجليزي في عام  

....الــخ بدأ تجمع العمال  ،التلغراف  ،البوسطةفي السكة حديد ومرافق النقل النهري والحملة امليكانيكية ومستودعات املهمات ومناشير الغابات ومكاتب  

 
ً
   في تلك املرافق ولكنه ظهر بصوره واضحة في مصلحة السكة حديد حيث كان عددهم كبيرا

ً
   ومؤثرا

ً
   كما أن مجموعتهم تشمل عددا

ً
من العمال املهرة   كبيرا

نشأت الحركة النقابية   رفيع في ذلك الوقت  مستوى املرحلة املتوسطة وهو    مستوى الذين تلقوا تعليمهم بمدرسة جبيت الصناعية كان مستواها يساوي  

لنقابية السودانية نتيجة لجهاد مرير وتضحيات عديدة استقبلت السجون الكثير من القادة النقابيين واستشهد عدد آخر منهم في سبيل قيام الحركة ا 

 في السودان

 : مدخل تاريخي للتطور التشريعي

التنظيم   العمال حق  أي تشريع يمنح  السودان وخاصة عمال    النقابي،قاوم االستعمار بشدة قيام حركة نقابية سودانية ولم يصدر  لكن عمال 

النقابي ولكن كان في حدود وضيقة وبأوامر مصلحيه لم  التنظيم  لهم بنوع من  إرغام االستعمار لالعتراف  ترق   السكة سبقوا من خالل مواقف عديدة 

 الخدمة.جة القانون وهو ما يسمى باللجان املصلحية تهتم فقط بالشئون الداخلية في مواقع العمل ولكن ال تتدخل في املسائل الخاصة بشروط لدر 

للمزيد انظر موقع اتحاد  النقابي. )أعلنت الحكومة البريطانية اعترافها بتكوين هيئات شئون العمال ووعدت في نفس الوقت بوضع قانون للتنظيم  

 . العمل(صحاب أ 

 : اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية 

ملنهجية    
ً
عرضا الفصل  هذا  وعينة  تضمن  لجمع  وكذلك    اختيارها،وكيفية    الدراسة،ومجتمع  املستخدمة  إعدادها بياناتها  املصادر  وكيفية 

 إلجراءات التطبيق واملعالجة اإلحصائية التي استخدمت ملعالجة   االستبيان،واملتمثلة في    وتطويرها
ً
التأكد من صدق األداة وثباتها، وتوضيحا وإجراءات 

تنا الدراسة وقد  اليقظة والذكاء  و بيانات  الدراسة دور  ال  االستراتيجيلت  املؤسسات  التنافسية في  امليزة  املستقبلية وتحقيق  التحديات  عربية في مواجهة 

   السوداني.أصحاب العمل  اتحادلى بالتطبيق ع

  الدراسة:منهج 

محل   الظاهرة  يصف  ألنه  وذلك  الوصفي  املنهج  الباحث    استخدم 
ً
وصفا باإلضافةالدراسة   ،

ً
ألدبيات    دقيقا التطرق  لضرورة  التاريخي  للمنهج 

 والتنافسية. الدراسة التي كتب في مجال الذكاء االستراتيجي 

 مجتمع الدراسة:

   ومدراء املؤسسات الخاصة والذين يترددون   األعمالرجال    يتكون مجتمع الدراسة من
ً
أو يشغلون  في مبني اتحاد أصحاب العمل    ويتواجدون كثيرا

        ب العمل السوداني.وظائف في اتحاد أصحا
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   الدراسة:عينة 

تفعيل اليقظة    ى دبواقع املؤسسات وم  دراية   على اء عينة  ن الباحث قصد استقصغير االحتمالية( أل القصدية )املعاينة  قام الباحث بإتباع أسلوب  

ال باملنظمات  االستراتيجي  األ   ىلإ   عربيةوالذكاء  في  املنافسين  بين  املؤسسات  هذه  مكانة  )  العاملية،  سواقجانب  بتوزيع عدد  قام  على   (80حيث   استمارة 

)  استرداد تم  و   الدراسة،مجتمع   )  استمارة (  55عدد  للتحليل عدد  منها  الصالح  )50كان  املتبقي  والعدد  و   استمارات(  5(  بيانات مفقودة  غير صالحة بها 

 .للتحليل

  الدراسة:حدود 

معرفة    :املوضوعيةالحدود   على  الدراسة  هذه  والذكاء  ركزت  اليقظة  في   االستراتيجيدور  التنافسية  امليزة  وتحقيق  املستقبلية  التحديات  مواجهة  في 

 .  اتحاد أصحاب العمل السوداني كنموذج ىعربية بالتركيز علاملؤسسات ال

   السودان. -الخرطوم -أصحاب العمل اتحاد املكانية:الحدود 

على    اقتصرت  :البشريةالحدود   لدى    واملديرين  األعمالرجال  الدراسة  واملسجلين  السودان  بجمهورية  الخاصة  واملؤسسات  أصحاب    اتحادللشركات 

  السودانيين.العمل 

 م 2020-2021 :الزمنيةالحدود 

 أداة الدراسة: 

بإعداد استمارة   الباحث  اليقظة والذكاء  ليتعرف بواسطتها على    استبيان خاصةقام  املستقبلية وتحقيق    االستراتيجيدور  التحديات  في مواجهة 

ستبيان أنها استخدمت أسلوب استمارة اال  الدراسة وجدإطالع الباحث على األدبيات ذات الصلة بموضوع  )بعدامليزة التنافسية في املؤسسات السودانية 

 املالحظة.وأداة  جانب إلى الدراسة(وسيلة لجمع معلوماتها، لذلك يراها الباحث أداة مناسبة لجمع املعلومات الالزمة لهذه 

يتعلق هذا الجزء باملتغيرات املستقلة للدراسة وهي التي تتيح لنا التعرف على خصائص املجتمع والوقوف على مدى تأثير  :األول الجزء    االستبانة: أجزاء  

  املبحوثين(.املؤهل العلمي والدورات التدريبية التي تلقاها  العمر، الخبرة، الوظيفي، )املسمىوهذه املتغيرات هي  الدراسة،هذه الخصائص على نتائج 

   الدراسة:أسئلة  الثاني: الجزء 

مع  الدراسة،ق الغرض الذي من أجله وضعت ياستخدم الباحث في هذا الجزء مجموعة من األسئلة املوضوعية التي تم وضعها بعناية فائقة لتحق

قيا في  االستخدام  الشائعة  املقاييس  املقياس من  ويعد هذا  الخماس ي  ليكرت  الدراسة هو مقياس  في  املستخدم  املقياس  العلمية  أن  االتجاهات  في س 

وتميزها بالسهولة في التصميم والتطبيق والتصحيح وارتفاع درجة الثبات والصدق   والجهد،الختصارها الوقت    واالجتماعية،البحوث التربوية والنفسية  

 فيها وتتدرج قيم املقياس كما يلي: 
 غير موافق بشدة  غير موافق  موافق إلى حد ما  موافق  موافق بشدة 

4.20 – 5 3.40 – 4.19 2.60 – 3.39 1.80- 2.59 1 – 1.79 

 
ً
 للإليهعلى ذلك فإن املتوسطات الحسابية التي يتم الوصول  واعتمادا

ً
   اآلتية:ات مستوىا من واقع بيانات الدراسة سيتم عرضها وتفسيرها وفقا

  مستوى املوافقة  ( فيكون  5-  4.20)يتراوح بين    للعباراتإذا كانت قيمة املتوسط الحسابي  
ً
،مرتفعا

ً
أما    العبارة،وهذا يعني موافقة أفراد العينة على    جدا

  ( فإن مستوى املوافقة  4.19  –  3.40)يتراوح بين  إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي  
ً
( فيكون  3.39  –  2.60)يتراوح بين  إذا كان املتوسط الحسابي  و مرتفعا

املوافقة   ،مستوى 
ً
املتوسطإذا  بينما    متوسطا )الحسابي    كان  بين  املدى  تكون 2.59  –  1.80في  املوافقة    (  إذا  و   منخفضة،درجة  الوسط   انحصرأما 

.( تكون درجة املوافقة منخفضة 1.79 – 1بين ) للعباراتالحسابي 
ً
 جدا

  كاآلتي:كانت  محورينإلى  االستبيان استمارة  الدراسة فيوقد تم تقسيم األسئلة 

  عبارة.( 16وشملت ) التنافسية،املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات السودانية على  األول:املحور  •

  عبارة.(  18وشملت ) العاملي،مقدرة الذكاء االستراتيجي على التنافس  الثاني:املحور  •

  األداة:الداخلي لفقرات  االتساقصدق 

التحقق من صدق   أداة    االتساقتم  في كل محور من محاور  إيجاد مدى    الدراسة،الداخلي  لجميع   ارتباطمن خالل  الكلية  والدرجة  محور  كل 

التداخل    املحاور، بإيجاد معامالت    بينها،والتأكد من عدم  ذلك  الباحث من  )  لبيرسون،  االرتباطباستخدام معامل    االرتباطوتحقق  رقم  ( 1والجدول 

   ذلك: يوضح 
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 بين درجة كل عبارة من عبارات املحور األول بالدرجة الكلية للمحور  االرتباطمعامالت : (1جدول )

 االرتباط معامل   عبارات املحور األول  االرتباط معامل   عبارات املحور األول 

السودانية من ضعف في استخدام  تعاني املؤسسات  .1

 أسلوب اليقظة والذكاء االستراتيجي 

0.525** 9 
0.491** 

ال تمتلك املؤسسات السودانية القدرة على التنبؤ   .2

 باألحداث املستقبلية 
0.592** 

10 
0.618** 

تفتقر املؤسسات السودانية إلى الكادر القادر على التأثير    .3

 في األحداث 
0.630** 

11 
0.756** 

 ال تستفيد املؤسسات السودانية من أخطاء املاض ي  .4
0.593** 

12 
0.748** 

املخصصة    .5 املوارد  ندرة  من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

 لبناء القدرات االستراتيجية 
0.372** 

13 
0.677** 

لبناء    .6 الكافي  الوقت  السودانية  املؤسسات  تخصص  ال 

 القدرات االستراتيجية 
0.635** 

14 
0.674** 

تعاني املؤسسات السودانية من التغيرات املتسارعة في   .7

 األعمال بيئة 
0.688** 

15 
0.718** 

من ضعف    .8 السودانية  املؤسسات  التقويم    أساليب تعاني 

 واختيار املشروعات االقتصادية 
0.680** 

16 
0.438** 

  (.0.01** توجد داللة إحصائية عند مستوى )        

أن معامالت   الجدول  التنافسية   ارتباطيتضح من  السودانية على  املؤسسات  دون قدرة  تحول  التي  العاملية  والتحديات  البيئية  املعوقات   محور 

 .هذا املحور  لعباراتالداخلي  واالتساقويدل ذلك على قوة التماسك  مرتفعة، ارتباط( وجميعها معامالت 0.372-0.756)

 بين درجة كل عبارة من عبارات املحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور  االرتباطمعامالت يبين  :(2جدول )

 االرتباط معامل   عبارات املحور األول  االرتباط معامل   عبارات املحور األول 

تعاني املؤسسات السودانية من ضعف   1

 العاملية.  سواق القدرة على التنافسية في األ 

0.537** 10 0.797** 

تدني  .  2 من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

املنتجات   مع  باملقارنة  اإلنتاج  جودة 

 العاملية 

0.646** 11 0.791** 

على  .  3 املفروضة  الجمركية  الضرائب 

 الواردات غير كافية لحماية اإلنتاج املحلي 

0.285* 12 0.705** 

ارتفاع  .  4 السودانية من  املؤسسات  تعاني 

 تكلفة اإلنتاج.

0.590** 13 0.763** 

تدفق  .  5 من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

غير   القنوات  خالل  من  األجنبية  السلع 

 الرسمية 

0.529** 14 0.809** 

إلى  .  6 السودانية  املؤسسات  تفتقر 

العلمية الفعالة لجمع املعلومات   األساليب

 عن املنافسين 

0.715** 15 0.697** 

عدم    .7 من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

تعزيز   ألجل  العاملين  بين  التنافس  إثارة 

 اإلبداع لديهم 

0.746** 16 0.695** 

بتشجيع  .  8 السودانية  املؤسسات  تهتم  ال 

 التفاعل بين العاملين وتكوين فرق العمل 

0.571** 17 0.745** 

تشجع  .  9 السودانية    إدارةال  املؤسسات 

أسلوب الشراكة واالندماج بين املؤسسات  

 املحلية 

0.566** 18 0.228 

   (.0.01** توجد داللة إحصائية عند مستوى )
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معامالت   أن  الجدول  من  التنافس  محور    ارتباطيتضح  تحقيق  على  االستراتيجي  الذكاء  تراوحتمقدرة  )  العاملي  وجميعها  0.809  –0.228بين   )

  املحور.هذا  لعباراتالداخلي  واالتساقويدل ذلك على قوة التماسك  مرتفعة، ارتباطمعامالت 

 الدراسة:ثبات أداة 

  اآلتي:وكانت معامالت الثبات ملحاور الدراسة ومعامل الثبات الكلي كما في الجدول  نباخ،كرو تم استخدام معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفا 

 االستبانة محاور  نباخ( لجميعكرو )ألفا  معامل الثباتيبين  :(3)جدول 

معامل الثبات )ألفا   املحور  رقم املحور 

 ( كرو نباخ 

 88.8% في املؤسسات السودانية   االستراتيجيتبني نظام اليقظة والذكاء  1

 90.6% العاملية    سواقتحقيق القدرة التنافسية في األ  2

 93.9% معامل الثبات الكلي 

 ، دراسةوتدل معامالت الثبات كما هي مبينة في الجدول أعاله، بامتياز األداة بمعامل ثبات مرتفع وقدرة األداة بصورة عامة على تحقيق أغراض ال 

ثبات   معامل  أن  الجدول  من  يتضح  والذكاء  محور  إذ  اليقظة  نظام  السودانية  االستراتيجيتبني  املؤسسات  )  في  الثبات  %(88.8بلغ  معامل  بلغ  بينما   ،

%( وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن  93.9بينما بلغت قيمة معامل الثبات الكلي )%(،  90.6)  العاملية  سواقتحقيق القدرة التنافسية في األ 

 ة.اإلداري( مقبولة في البحوث املتعلقة بالعلوم التربوية و Alpha ≥ 60.0نتيجة تطبيقها ، ومن الناحية التطبيقية تعد ) االستبانةأن تسفر عنها 

   الدراسة:اإلحصائية املستخدمة في  األساليب 

الدراسة   بيانات  للعلوم  لتحليل  اإلحصائية  الحزم  برنامج  باستخدام  الباحث  )SPSS)  االجتماعيةقام   ،)Statistical Package For Social 

Science) والطرق اإلحصائية اآلتية :   االختبارات، كما قام بإجراء 

 الداخلي ملحاور أداة الدراسة.  االتساقبيرسون لحساب صدق  ارتباطمعامل  •

 ساب ثبات أداة الدراسة ومحاورها. لح كرو نباخمعامل الثبات ألفا  •

 املعيارية.  واالنحرافاتاملتوسطات الحسابية  •

)الخطي    االنحدارتحليل    اختبار • والذكاء    أثرملعرفة    Liner Regression)البسيط  اليقظة  نظام  السودانية علي   االستراتيجيتبني  املؤسسات  في 

 .  العاملية سواقتحقيق القدرة التنافسية في األ 

   :تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

 لنتائج الدراسة امليدانية، وذلك من خالل عرض وتحليل البيانات  
ً
ة املتمثلة في الخصائص الشخصية والوظيفية األولى يتناول هذا الفصل تحليال

الوصفي ألفراد عينة   اإلحصاء  باستخدام مفاهيم   
ً
إحصائيا ومعالجتها  الدراسة  تساؤالت  الدراسة على  أفراد عينة  استجابات  الدراسة، وكذلك عرض 

 إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري للدراسة امليدانية املتعلقة بدور اليقظة والذكاء االستراتأساليبو 
ً
مواجهة يجي في  ه اإلحصائية وصوال

 التحديات املستقبلية وتحقيق امليزة التنافسية في املؤسسات السودانية.

: النتائج الخاصة باملتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة
ً
  :أوال

 قام الباحث بحساب التكرارات والنسب املئوية ملتغيرات الدراسة الشخصية والوظيفية وجاءت النتائج كالتالي:

 للمسمى الوظيفي  توزيعيبين  :(4)جدول 
ً
 أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  التكرار  املسمى الوظيفي 

 % 46.0 23 مدير 

 % 54 27 رجل أعمال  

 %100 50 املجموع 

  شركات، مديرين بمؤسسات أو  (  %46يتضح أن )  الوظيفي(املسمى  من واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير )

 خاصة رجال أعمال يمتلكون شركات أو مؤسسات  ( %54بينما )
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 ملتغير  يبين توزيع :(5) جدول 
ً
   سنوات الخبرة أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  التكرار  سنوات الخبرة 

 % 14.0 7  سنوات  7سنة وأقل من 

 % 14.0 7  سنة   12سنة وأقل من  7

 % 30.0 15  سنة   18سنة وأقل من  12

 % 26.0 13  سنة   24سنة وأقل من  18

 % 6.0 3  سنة   30سنة وأقل من  24

 % 10.0 5 سنة   30أكثر  من 

 %100 50 املجموع 

%( كانت سنوات خبرتهم سنة وأقل 14.0يتضح أن )  الخبرة(من واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير )سنوات  

 18خبرتهم  أما الذين كانت سنوات    سنة، 18سنة وأقل من    12( من املبحوثين كانت سنوات خبرتهم  30)%  سنة بينما 12وأقل من    سنة  7سنوات و  7من  

وأكثر من  فقط،%( 6.0سنة ) 30سنة وأقل من   24كانت خبرتهم بينما بلغت نسبة املبحوثين الذين  %(،26.0فقد كانت نسبتهم ) سنة، 24سنة وأقل من 

 %(.10سنة ) 30

 ملتغير   يبين توزيع :(6جدول )
ً
 العمر أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  التكرار  الفئات العمرية 

 % 14.0 7  سنة  30وأقل من  20

 % 20.0 10  سنة   40سنة وأقل من  30

 % 40.0 20  سنة   50سنة وأقل من  40

 % 20.0 10  سنة   60سنة وأقل من  50

 % 6.0 3  سنة فأكثر    60

 %100 50 املجموع 

سنة وأقل من    30  سنة،   30وأقل من    20  %( 14.0( يتضح أن ))العمرمن واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير  

 فقط.%( 6سنة ) 60%( بينما بلغت نسبة الذين زادت أعمارهم عن 20سنة )  60سنة وأقل من  50%( 40)سنة  50سنة وأقل من   40%( ،20.0سنة ) 40

 ملتغير   يبين :(7) جدول 
ً
 املؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  التكرار  املؤهل العلمي 

 % 14.0 7 ثانوي 

 % 4.0 2 دبلوم 

 % 50.0 25 جامعي 

 % 32.0 16 فوق الجامعي  

 %100 50 املجموع 

أما الذين   جامعيين،من املبحوثين (  %50يتضح أن )  العلمي(املؤهل  واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير )من  

 فوق الجامعي فقد بلغت نسبتهم )
ً
 ومدراء املؤسسات.  األعمالفت رجال أن الدراسة استهد باعتبار%( وهو أمر منطقي 32تأهلوا تأهيال

  يبين توزيع :(8) جدول 
ً
 االستراتيجي لتلقيهم دورات تدريبية عن اليقظة والذكاء أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  التكرار  تلقي األفراد 

 % 16.0 8 نعم

 % 84.0 42 ال

 %100 50 املجموع 

من املبحوثين    %(16يتضح أن )  االستراتيجي(دورة اليقظة والذكاء  من واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير )

 املجال. لم يتلقوا أي دورة تدريبية في هذا %( 84بينما ) االستراتيجي،في اليقظة والذكاء تدريبية  ة تلقوا دور 

 لتلقيهم دورات تدريبية عن امليزة   يبين :(9جدول )
ً
 التنافسيةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  التكرار  تلقي األفراد 

 % 74.0 37 ال

 % 26.0 13 نعم

 %100 50 املجموع 
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فقط من املبحوثين تلقوا    %(26يتضح أن )  التنافسية(من واقع نتائج الجدول أعاله والخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير )دورة امليزة  

 املجال. %( لم يتلقوا أي دورة تدريبية في هذا 74بينما ) التنافسية،دورة تدريبية في امليزة 

:
ً
افاتوسطات الحسابية التكرارات والنسب املئوية واملت ثانيا  :  املعيارية للمحور األول  واالنحر

الحسابية   واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  بحساب  الباحث  األول    واالنحرافاتقام  املحور  على  العينة  أفراد  إلجابات  اليقظة  املعيارية 

  االستراتيجي.والذكاء 

افاتوالنسب املئوية واملتوسطات الحسابية  (: التكرارات10جدول )  االستراتيجي اليقظة والذكاء   األول املعيارية للمحور  واالنحر
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 بشدة

افق  افق إلى   مو مو

 حد ما 

افق  افق بشدة  غير مو  غير مو

في   1 ضعف  من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

والذكاء   اليقظة  أسلوب  استخدام 

 االستراتيجي  

 0 5 2 11 32 التكرار 

4.40 0.96 

2 

 النسبة  

64 22 4 10 0 
على   2 القدرة  السودانية  املؤسسات  تمتلك  ال 

 التنبؤ باألحداث املستقبلية  

 1 4 3 17 25 التكرار 
4.22 1.01 

5 

 2 8 6 34 50 النسبة 
الكادر   3 إلى  السودانية  املؤسسات  تفتقر 

 القادر على التأثير في األحداث  

 1 7 12 15 15 التكرار 
3.72 1.10 

15 

 2 14 24 30 30 النسبة 
املؤسسات السودانية من أخطاء    ال تستفيد 4

 املاض ي  

 0 5 6 14 25 التكرار 
4.18 1.00 

6 

 0 10 12 28 50 النسبة 
املوارد   5 ندرة  السودانية من  املؤسسات  تعاني 

 املخصصة لبناء القدرات االستراتيجية  

 0 8 7 14 21 التكرار 
3.96 1.10 

12 

 0 16 14 28 42 النسبة 
الوقت   6 السودانية  املؤسسات  تخصص  ال 

 الكافي لبناء القدرات االستراتيجية  

 0 4 3 18 25 التكرار 
4.28 0.90 

3 

 0 8 6 36 50 النسبة 
التغيرات   7 من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

 األعمال املتسارعة في بيئة 

 0 3 4 19 24 التكرار 
4.28 0.85 

3 

 0 6 8 38 48 النسبة 
ضعف   8 من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

املشروعات    أساليب واختيار  التقويم 

 االقتصادية  

 0 3 7 18 22 التكرار 

4.18 0.89 

6 

 النسبة 

44 36 14 6 0 
توجد 9 جاذبة    ال  استثمارية  بيئة  بالسودان 

 للمستثمر اجنبي  

 2 7 5 11 25 التكرار 
4.0 1.24 

11 

 4 14 10 22 50 النسبة 
تددني  10 من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

 مستوى التقنية املستخدمة في اإلنتاج  

 1 6 5 17 21 التكرار 
4.02 1.09 

9 

 2 12 10 34 42 النسبة 
الخبرة   11 قلة  من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

 الحديثة   دارة اإل  أساليبب

 1 12 10 11 16 التكرار 
3.58 1.23 

16 

 2 24 20 22 32 النسبة 
املؤسسات   12 قادة  لدي  إدراك  عدم  هنالك 

   األعمالريادة  أساليبالسودانية ب

 1 9 6 18 16 التكرار 
3.78 1.14 

14 

 2 18 12 36 32 النسبة 
املؤسسات   13 قيادات  من  العديد  يعاني 

القدرة على االستشراف   السودانية من عدم 

 ووضوح الرؤية وقراءة املستقبل  

 0 6 7 17 20 التكرار 

4.02 1.02 

9 

 النسبة 

40 34 14 12 0 
السودانية   14 باملؤسسات  القيادات  تهتم  ال 

 بالجوانب االنسانية في العمل  

 0 6 10 19 15 التكرار 
3.86 0.98 

13 

 0 12 20 38 30 النسبة 
املؤسسات   15 قيادات  من  الكثير  تحسن  ال 

البيئة   وتشخيص  تحليل  السودانية 

 الستغالل الفرص وتجنب املخاطر 

 0 5 3 22 20 التكرار 

4.14 0.92 

8 

 النسبة 

40 44 6 10 0 
أموال   16 السودانية  املؤسسات  تخصص  ال 

 كافية للبحث العلمي 

 0 3 4 9 34 التكرار 
4.48 0.88 

1 

 0 6 8 18 68 النسبة 

 0.249 4.06 الوسط الحسابي العام 
 

( وفق  4.48إلى    3.58بين )  وقد تراوحت متوسطات هذا املحور (  االستراتيجياليقظة والذكاء  )املحور األول  توضح بيانات الجدول أعاله أن عبارات  

تم   الذي  الخماس ي  التدرج  )  تحديده،مقياس  املحور  لعبارات هذا  العام  املتوسط  بلغ  )  بانحراف(  4.06حيث  الحسابي   (،0.249معياري  للوسط   
ً
ووفقا
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عالية لهذا   االستجابةبمعنى أن درجات    (،بدرجة )موافق  ن قدرة املؤسسات على املنافسةاملعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دو املرجح فإن  

 املحور.

 أن هناك تقارب في وجهات نظر مجتمع  
ً
املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على    الدراسة حول كما نالحظ أيضا

)  املنافسة، املحور على  اشتمل هذا  الجدول    عبارة،(  16حيث  في  كما  للعبارة  أعلى متوسط حسابي   حسب 
ً
تنازليا العبارات  ترتيب  حيث   السابق،وتم 

( تراوحت متوسطات هذه    ات( عبار 5جاءت  بشدة( حيث  )موافق  بينالعبارات  بدرجة  )الخامسة( من 4.48-  4.22)  ما  الفئة  في  تقع  وهي متوسطات   )

والتي   الدراسة،الفئة التي تشير إلى درجة "موافق " في أداة    (، وهي4.19  –  3.40)  ما بين الرابعة والتي تنحصر    جاءت الفئةحيث  بينما  ،  الخماس ياملقياس  

وفيما يأتي عرض ألهم   املنافسة،املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على  فقط بدرجة " موافق " نحو    ( عبارة 11كانت)

 :  املبحوثينوجهة  املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على املنافسةالعبارات التي تدل على 

املبحوثين نحو املعوقات  " باملرتبة األولى من وجهة نظر  ال تخصص املؤسسات السودانية أموال كافية للبحث العلمي( وهي"  16العبارة رقم )جاءت   •

املعياري    واالنحراف(  4.48حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة )  املنافسة،البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على  

(0.88  .) 

املؤسسات السودانية من ضعف في استخدام أسلوب اليقظة والذكاء ا ( وهي "  1رقم )  ة جاءت العبار  • وجهة   الثانية من" باملرتبة  الستراتيجيتعاني 

حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة    املنافسة،نظر املبحوثين نحو املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على  

 (.  0.96املعياري ) واالنحراف ( 4.40)

وهي " ال تخصص املؤسسات السودانية الوقت الكافي لبناء القدرات االستراتيجية " و" تعاني املؤسسات السودانية   (7و  6جاءت العبارتين رقم ) •

" باملرتبة الثالثة من وجهة نظر املبحوثين نحو املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة   األعمالمن التغيرات املتسارعة في بيئة  

 (.4.28حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارات ) ملنافسة،ا املؤسسات على 

رقم   • العبارة  املستقبلية"  يوه  (2)جاءت  باألحداث  التنبؤ  القدرة على  السودانية  املؤسسات  تمتلك  املرتبة    "،ال  املتوسط    الخامسة،في  بلغ  حيث 

 (.  1.01املعياري ) واالنحراف( 4.22الحسابي لهذه العبارة )

نظر املبحوثين نحو    من وجهة " باملرتبة األخيرة  الحديثة  دارة اإل   أساليبتعاني املؤسسات السودانية من قلة الخبرة ب( وهي " 11العبارة رقم )جاءت   •

  واالنحراف (  3.58حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة )  املنافسة،املعوقات البيئية والتحديات العاملية التي تحول دون قدرة املؤسسات على  

 (. 1.23املعياري )

افاتوالنسب املئوية واملتوسطات الحسابية  (: التكرارات11جدول )  العاملية   سواقالقدرة التنافسية في األ تحقيق  الثاني املعيارية للمحور  واالنحر
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ضعف   1 من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

 العاملية   سواق التنافسية في األ القدرة على 

 التكرار 
32 13 1 3 1 

4.44 .950 

1 

 النسبة  

64 26 2 6 2 
تدني   2 من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

 جودة اإلنتاج باملقارنة مع املنتجات العاملية  

 التكرار 
23 17 5 5 0 

4.16 .9760 

7 

 النسبة 
46 34 10 10 0 

على   3 املفروضة  الجمركية  الضرائب 

 الواردات غير كافية لحماية اإلنتاج املحلي  

 التكرار 
15 8 13 14 0 

3.48 1.19 

18 

 النسبة 
30 16 26 28 0 

من   4 السودانية  املؤسسات    ارتفاعتعاني 

 اإلنتاج.تكلفة 
 29 12 5 4 0 

4.32 .950 

3 

 
58 24 10 8 0 

تدفق   5 من  السودانية  املؤسسات  تعاني 

غير   القنوات  خالل  من  األجنبية  السلع 

 الرسمية  

 التكرار 
20 12 13 5 0 

3.94 1.03 

14 

 النسبة 

40 24 26 10 0 
إلى   6 السودانية  املؤسسات    األساليب تفتقر 

عن   املعلومات  لجمع  الفعالة  العلمية 

 املنافسين  

 التكرار 
26 11 9 3 1 

4.16 1.056 

7 

 النسبة 
52 22 18 6 2 
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تعاني املؤسسات السودانية من عدم إثارة   7

اإلبداع   تعزيز  ألجل  العاملين  بين  التنافس 

 لديهم  

 التكرار 
30 12 4 4 0 

4.36 .9420 

2 

 النسبة 

60 24 8 8 0 
بتشجيع   8 السودانية  املؤسسات  تهتم  ال 

 التفاعل بين العاملين وتكوين فرق العمل 

 التكرار 
26 14 9 1 0 

4.30 .8390 

4 

 النسبة 
52 28 18 2 0 

تشجع   9 السودانية    إدارة ال  املؤسسات 

بين املؤسسات    واالندماجأسلوب الشراكة  

 املحلية 

 التكرار 
25 12 10 3 0 

4.18 .9620 

6 

 النسبة 

50 24 20 6 0 
إلقامة   10 السودانية  املؤسسات  تسعى  ال 

 شراكة مع املؤسسات االقليمية والعاملية  

 التكرار 
21 11 13 4 1 

3.94 1.095 

14 

 النسبة 
42 22 26 8 2 

استحداث   11 السودانية  املؤسسات  تفتقر 

 عملية تطوير وتعلم مستمرة لخلق امليزة  

 التكرار 
22 16 7 5 0 

4.10 .990 

9 

 النسبة 
44 32 14 10 0 

ال تعمل املؤسسات السودانية على القضاء   12

على   للقضاء  ببيئتها  الذاتي  القصور  على 

 نقاط الضعف الداخلية  

 التكرار 
27 10 9 4 0 

4.20 1.01 

5 

 النسبة 

54 20 18 8 0 
بتتبع   13 السودانية  املؤسسات  قادة  تهتم  ال 

واستخدام   الصناعية  املمارسات  أفضل 

 القياس املقارن لتطوير منتجاتها  

 التكرار 
21 13 9 7 0 

3.96 1.08 

12 

 النسبة 

42 26 18 14 0 
بتقليص   14 السودانية  املؤسسات  تهتم  ال 

 كلفتها الكلية وخلق الكفاءة في أدائها

 التكرار 
19 17 8 5 1 

3.96 1.06 

12 

 النسبة 
38 34 16 10 2 

بالجودة   15 السودانية  املنتجات  تتميز  ال 

 العالية التي تميزها عن املنتج العاملي  

 التكرار 
19 14 8 6 3 

3.80 1.245 

16 

 النسبة 
38 28 16 12 6 

تهتم 16 بدراسة    ال  السودانية  املؤسسات 

وخلق   الزبون  لكسب  ورغباتهم  املستهلكين 

 املستهلك. الوالء لدى 

 التكرار 
22 15 6 6 1 

4.02 1.11 

10 

 النسبة 

44 30 12 12 2 
برامج   17 بتبني  السودانية  املؤسسات  تهتم  ال 

عملية   في  باستمرار  والتطوير  التحديث 

 اإلنتاج 

 التكرار 
20 16 7 7 0 

3.98 1.05 

11 

 النسبة 

40 32 14 14 0 
العاملية والتكتالت االقليمية تضع   سواقاأل  18

املؤسسات   منافسة  أمام  عقبات 

 السودانية  

 التكرار 
24 7 5 10 4 

3.74 1.440 

17 

 النسبة 

48 14 10 20 8 

 الوسط الحسابي العام  
4.05 0.23 

 

( وفق  4.44إلى    3.48تراوحت متوسطاتها بين )  العاملية(  سواقتحقيق القدرة التنافسية في األ )املحور الثاني  توضح بيانات الجدول أعاله أن عبارات  

الذي   الخماس ي  التدرج  )  تحديده،تم  مقياس  املحور  هذا  لعبارات  العام  املتوسط  بلغ  )  بانحراف (  3.05حيث  الحسابي   (، 0.23معياري  للوسط   
ً
ووفقا

فإن   بدرجة  املرجح  املبحوثين  نظر  العاملي من وجهة  التنافس  تحقيق  االستراتيجي على  الذكاء  درجات  مقدرة  أن  بمعنى  لهذا   االستجابة )موافق(،  عالية 

   املحور.

 أن هناك تقارب في وجهات نظر مجتمع  
ً
هذا حيث اشتمل    العاملي،مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس    الدراسة حول كما نالحظ أيضا

 حسب أعلى متوسط حسابي للعبارة كما في الجدول  عبارة،( 18املحور على )
ً
 السابق. وتم ترتيب العبارات تنازليا

 ( جاءت  عبار 5حيث  العبارات  ات  (  هذه  متوسطات  تراوحت  حيث  بشدة(  )موافق  بينبدرجة  الفئة   (4.44-  4.20)  ما  في  تقع  متوسطات  وهي 

 الخماس ي.)الخامسة( من املقياس 
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عبارة (  13والتي كانت )  الدراسة،( وهي الفئة التي تشير إلى درجة "موافق " في أداة  4.19  –  3.40)  ما بينالرابعة والتي تنحصر    جاءت الفئةحيث   

مقدرة الذكاء االستراتيجي  وفيما يأتي عرض ألهم العبارات التي تدل على    العاملي،مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس  " موافق " نحو    بدرجة

   املبحوثين. من وجهة نظر  على تحقيق التنافس العاملي

• ( رقم  العبارة  "1جاءت  وهي  األ (  في  التنافسية  على  القدرة  من ضعف  السودانية  املؤسسات  نظر  العاملية  سواقتعاني  وجهة  من  األولى  باملرتبة   "

التنافس   تحقيق  على  االستراتيجي  الذكاء  مقدرة  حول  )  العاملي،املبحوثين  العبارة  لهذه  الحسابي  املتوسط  بلغ  املعياري    واالنحراف(  4.44حيث 

(0.9  .) 

وجهة    الثانية من" باملرتبة  ن العاملين ألجل تعزيز اإلبداع لديهم تعاني املؤسسات السودانية من عدم إثارة التنافس بي( وهي "  7جاءت العبارة رقم ) •

املعياري   واالنحراف(  4.36، حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة )نظر املبحوثين حول مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس العاملي

(0.94  .) 

العبار  • )  ة جاءت  السودانية من  "  وهي (  4رقم  املؤسسات  اإلنتاج  ارتفاع تعاني  الذكاء   الثالثةباملرتبة    "تكلفة  املبحوثين حول مقدرة  نظر  من وجهة 

 (.  0.95املعياري ) واالنحراف( 4.32حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة ) العاملي،االستراتيجي على تحقيق التنافس 

• ( رقم  العبارة  "  8جاءت  وهي  تهتم  (  العملال  وتكوين فرق  العاملين  بين  التفاعل  بتشجيع  السودانية  باملرتبة  املؤسسات  نظر    الرابعة"  من وجهة 

العامليبامل التنافس  تحقيق  على  االستراتيجي  الذكاء  مقدرة  حول  )حوثين  العبارة  لهذه  الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث  املعياري    واالنحراف(  3.74، 

(0.83  .) 

" باملرتبة ال تعمل املؤسسات السودانية على القضاء على القصور الذاتي ببيئتها للقضاء على نقاط الضعف الداخليةوهي "( 12جاءت العبارة رقم ) •

( 4.20حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة )  العاملي،حوثين حول مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس  باملمن وجهة نظر    الخامسة

 (.  1.01ري )املعيا واالنحراف

• ( العبارة رقم  "  18جاءت  السودانية  سواقاأل ( وهي  املؤسسات  أمام منافسة  االقليمية تضع عقبات  باملرتبة األخيرة من وجهة  العاملية والتكتالت   "

املعياري   واالنحراف(  3.48حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه العبارة )  العاملي،حوثين حول مقدرة الذكاء االستراتيجي على تحقيق التنافس  باملنظر  

(0.23  .) 

القدرة التنافسية   العربية وتحقيق نظام لليقظة والذكاء االستراتيجي في املؤسسات    بين تبني وجد عالقة ذات داللة إحصائية  ت  الرئيسية:الفرضية  

   العاملية  سواقفي األ 

 الرئيسية نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية  يبين  :(12جدول )

 القرار F Sig (Value)قيمة  Rقيمة 

 قبول  0.000 58.203 0.74

تبني نظام لليقظة والذكاء  ( وأن املتغير املستقل )0.05مستوى الداللة )عند  (    𝛼( أقل من قيمة )P. Valueأن قيمة )( إلى  12تشير نتائج الجدول )

(، لذلك 𝛼من قيمة ) أقل( P. Valueوبما أن قيمة ) االستراتيجي(  )الذكاء%( من التغير في املتغير التابع 74( في هذا النموذج يفّسر ما مقداره )االستراتيجي

الفرضية   نرفض  البديلة     (H0) العدميةفإننا  الفرضية  نقبل  بين  (H1) و  إحصائية  ذات داللة  توجد عالقة   : أنه  تنص على  لليقظة  والتي  نظام  تبني 

 العاملية   سواقوتحقيق القدرة التنافسية في األ   العربيةوالذكاء االستراتيجي في املؤسسات 

 : النتائج والتوصيات

 ألهم النتائج التي توصلت  
ً
في مواجهة التحديات املستقبلية   االستراتيجيدور اليقظة والذكاء  والتي تناولت    الدراسة،ا  إليهتناول هذا الفصل عرضا

 ألهم  العربية،وتحقيق امليزة التنافسية في املؤسسات 
ً
   نتائج:الدراسة من  إليه ما توصلتوفيما يلي سردا

:
ً
 يلي: ما ت النتائج أظهر حيث  الدراسة،النتائج املتعلقة بخصائص عينة  أوال

 . االستراتيجي%( من عينة الدراسة لم يسبق لهم أن تلقوا دورة تدريبية في اليقظة والذكاء 84أن ) •

 رة تدريبية عن امليزة التنافسية  %( من عينة الدراسة لم يسبق لهم أن تلقوا دو 74أن ) •

الرغم   علىأن نسبة عالية جدا لم يتلقوا دورات تدريبية في مجال اليقظة والذكاء االستراتيجي وامليزة التنافسية من النسب أعاله يستنتج الباحث  •

تعليما عاليا ويمتلكون خبرات طويلة في مجال   تلقوا  أنهم  أكبر من  الذي يمثل  السوداني  العمل  ينتمون التحاد أصحاب  أنهم  الي جانب  العمل، 

 سنة. 40من العمر أكثر من  السودانيين، ويبلغون  األعمال تجمع لرجال 
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:
ً
   بفرضية الدراسة:النتائج املتعلقة  ثانيا

أن  أظهر  الدراسة  نتائج  أثر  ت  يحدث  االستراتيجي(  والذكاء  لليقظة  نظام  )تبني  املستقل  )املتغير  التابع  74مقداره  املتغير  على  امليزة  %(  )خلق 

 العاملية.   اقسو إلى تحقيق القدرة التنافسية في األ  يؤدي س السودانية  مما يؤكد على أن تبني نظام لليقظة والذكاء االستراتيجي في املؤسسات  التنافسية(،

املشكالت التي تعاني منها املؤسسات السودانية تتمثل في ضعف استخدام اليقظة والذكاء االستراتيجي كأسلوب    أكثركما أستنتج الباحث أن من  

أنظمة   في  املقدرة    ىلإ الحديثة،  املؤسسات    إدارة حديث  كافية   علىجانب غياب  أموال  تخصيص  في ظل غياب  املستقبلية  والتغيرات  باألحداث  التنبؤ 

 الخارجية. دارات متخصصة في البحوث والتطوير تهتم بجمع البيانات الحديثة عن واقع البيئة إ لتعزيز البحث العلمي وغياب 

تحول   التي  واملعوقات  املشاكل  أهم  أن  للباحث  أتضح  للمنتجات  كما  التنافسية  تتمثلالسو دون  القدرة    دانية  لغياب   علىفي ضعف  التنافسية 

 العاملين. بين  واهمية التنافسيةتعزيز مفاهيم   املؤسسات وعدمن العاملين في بداع واالبتكار بياإل 

ألجل وضع  األعماللتعزيز عملية تحليل وتشخيص بيئة  األعمالكما أسفرت الدراسة غياب الية علمية لبناء مهارات وأفكار استراتيجية بين رجال 

ن من صياغة خطط موقفيه ملجابهة املهددات البيئية. 
ّ
 سيناريوهات دقيقة للوضع التنافس ي العاملي مع التمك

 : أهم التوصيات

ال • املؤسسات  ا سودانية  نوص ي بضرورة تشكيل  باملعلومات  بالذكاء االستراتيجي من أجل تزويدها  البيئية لوحدة خاصة  الفرص  لضرورية الغتنام 

 .وتجنب املخاطر املحيطة، بغية تحقيق امليزة التنافسية املستدامة

الباحث  ي • ال  إدارة وص ي  في    األساليببتعزيز وتفعيل    عربيةاملؤسسات  وأنظمة  لتوفير مرونة عالية    ةاالستراتيجي  كالذكاء واليقظة  دارة اإل الحديثة 

 التقليدية واملركزية عليهم.  دارة اإل لكوادر املتوفرة وتقليل قيود تمكين ا  علىتساعد 

 اإلبداعية املبادرات  وتحفز  الفكري وتبني    رأس املالز دور تعز تبني استراتيجيات    السوداني بضرورة اتحاد أصحاب العمل    إدارة الباحث  وص ي  كما ي •

 وخلق الجودة الشاملة باملؤسسات.  اإلبداعيةالسودانية ملا له من أثر كبير في توليد القدرات  واملستثمرين باملؤسساتين اإلداري من

الشراكة    علىلباحث بضرورة االنفتاح  وص ي ا ي • نتاج لها خبرة عالية بنماذج اإل   لتبادل األفكار مع كوادر عامليةمعها  املؤسسات العاملية وتبني مبدأ 

 ية. العامل سواقنتاج منتجات تواكب ذوق العمالء باأل إ بالتفكير املنظم وتحسن استخدام التكنولوجيا الحديثة في 

وصول املنتجات    ىفعال عل  أثرملا لها من   اإللكتروني  للتسويق كالتسويق لية حديثة  إ   بتبني  سودانيةالوتحديث طرق تسويق وتوزيع املنتجات    تعزيز •

  .مدة والرسمية والتسعير وغيرهاككل كاإلعالن والتغليف واختيار مراكز التوزيع املعت  ي العاملية مع ضرورة االهتمام باملزيج التسويق سواقلأل 

تبني   • بضرورة  االختصاص  ذوي  الباحث  املال تنمية    أساليبيوص ي  بتعزيزالفكري    رأس  والعمل عل  العربي  التدريبية  املؤسسات    ىالدورات  جعل 

املال مؤسسات معرفية تعمل بمبدأ ضرورة االستثمار في   باملعرفةالبشري أل   رأس  لها في منظمات ال تهتم  ن يلمالعا  وتأهيل،  ن التنافسية ال وجود 

 املؤسسة.جميع وظائف وتطوير وجودة  دارة اإل والنماذج الحديثة في  األساليبكل املستجدات من  واكبةمل

االهتمام   • بضرورة  الباحث  اصحاب  تعيينبيوص ي  اتحادات  في  ومستشارين  خبراء  ملواجهةالعمل    وتواجد  والسوداني  البيئية   العربي  التغيرات 

 املختلفة. يرات البيئة املختلفة والتنبؤ لها بوضع سيناريوهات دقيقة وخطط موقفيه للتمكن من تهيئة املؤسسات السودانية لتواكب تغ

ميز بها  التي  الستغالل املوارد املادية    مناحي العالم يوص ي الباحث بضرورة تحديث وتفعيل نظم وقوانين العمل واالستثمار لجذب املستثمرين من   •

د وجعل السودان سلة غذاء العالم خاصة وهذه املوارد نادرة في نتاجية بالبال في رفع وزيادة اإل وارض ومعادن ومورد بشري  مياه  من  لسودان  ا هللا  

 العالم. 

العلمية   • الكوادر  في  العربيةضرورة سعي  تعزز    إعادة   والسودانية  التي  املناهج  بعض  وادخال  بالجامعات  تدرس  التي  التدريسية  املناهج  في  النظر 

واإل  العملي  ريادة  الجانب  مادة  مثل  القيادة األعمالبداعي  والقيادة    ،  بالتجوال  كالقيادة  املعاصرة  القيادات  ألنواع  ،  هدافباأل الفعالة وتضمنيها 

والذكاء    الذكاء من  العاطفياالستراتيجي  الحديثة  أصناف    وغيرها  التوظيف املناهج  مراكز  إلنشاء  السعي  مع  العاملية  الجامعات  في  تدرس  التي 

 الجانب العملي.  علىالريادية بالجامعات لتدريب الطالب  األعمالو 

للباحثين    يقترح • بالباحث  معواألكاديميين  التفاعل  ورجال    ضرورة  االقتصادية  وتناول صحاب  أ   اتواتحاد  األعمالاملؤسسات  املشكالت    العمل 

املؤسسات  التي    والظواهر الالقدر   املؤسسات لخلق هذه    دارة لبنة علمية إل   العربية لوضعتعاني منها  للمنتجات  التنافسية  هم هذه أ من  و   .عربيةة 

 البحوث:

 العربية. للمنتجات خلق الجودة الشاملة  على العربية وأثره تخليق املعرفة باملؤسسات  .1

  العاملية.  سواقالعربية لأل ة علي وصول املنتجات اإللكترونيالتجارة تعزيز  إثر .2

 دي الخريجين بالجامعات العربية. ة ليالريادية في تعزيز املهارات الرياد األعمالدور مراكز التوظيف و  .3
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Abstract: The study aimed to find out the level of competitive advantage of Arab products, measure 
the level of strategic intelligence when managing institutions, and determine the relationship between 
strategic intelligence and competitive advantage. The study relied on the descriptive and analytical 
study to test the hypothesis of the link between the adoption of the intelligence and vigilance system 
on creating competitiveness in Arab institutions and achieving competitive advantage in global 
markets. 
The hypothesis based on the existence of a positive statistical relationship between vigilance and 
strategic intelligence and creating competitiveness for Arab institutions was tested and after analyzing 
the data obtained from a sample consisting of (50) individuals using the statistical program (SPSS), a 
number of results were reached, the most important of which are: 
The need to build a strategic system for intelligence and vigilance in managing Arab institutions to 
achieve competitiveness in global markets. The study also found that the weakness of the system and 
the inability to predict future changes with insufficient funds being allocated to promote scientific 
research, and the absence of a department specialized in research and development hinders 
competitiveness in these institutions. And based on the results of the study, several recommendations 
were reached, the most important of which are: 
The necessity of enhancing and activating modern methods in management such as strategic and 
emotional intelligence and roaming management to create flexible scientific systems to empower 
employees and reduce restrictions imposed on traditional management. The study also recommends 
opening global institutions and adopting the principle of partnership to inoculate local cadres by 
experienced international cadres with global production models through Systematic thinking and the 
best use of modern technology in the production of products that take into account customer tastes in 
global markets . 

Keywords: Vigilance strategy; Strategic intelligence  Competitive advantage; Arab institution; Sudanese 

Employers Federation. 
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