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امللخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر الذكاء االستراتيجي (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في إدارة استمرارية األعمال (دعم اإلدارة العليا،
تقييم وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) في أمانة عمان الكبرى .ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة شملت
( )35فقرة؛ وقد تكون مجتمع الدراسة من املدراء ورؤساء األقسام في املستويات اإلدارية العليا والوسطى في أمانة عمان الكبرى والبالغ عددهم (،)74
حيث قام الباحثان بإجراء مسح شامل ملجتمع الدراسة حيث تم استرداد ( )62استبانة صالحة للتحليل .وفي ضوء ذلك تم جمع البيانات ،وتحليلها،
واختبار الفرضيات ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:
• وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها مجتمعه في أمانة
عمان الكبرى.
• وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه في أبعاد إدارة استمرارية األعمال (دعم اإلدارة
العليا ،تقييم املخاطر وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) كل منها منفردة في أمانة عمان الكبرى.
وعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،فقد أوص ى الباحثان بعدد من التوصيات منها:
• تعزيز سلوكيات الذكاء االستراتيجي بين املدراء ورؤساء األقسام في أمانة عمان الكبرى ،ملا له من دور كبير في نجاح برامج إدارة استمرارية األعمال.
• ضرورة إنشاء قسم خاص إلدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى وتدعيم القسم بأنظمة املعلومات املحوسبة.
الكلمات املفتاحية :الذكاء االستراتيجي؛ إدارة استمرارية األعمال؛ أمانة عمان الكبرى.

املقدمة:
تطور مفهوم إدارة استمرارية األعمال إلى عملية تحدد تعرض أي منظمة للتهديدات املحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية ،وكيفية توفير
الوقاية الفعالة منها ،واإلصالح في حال حدوث هذه التهديدات ،ومن األمور األساسية لنجاح إدارة استمرارية األعمال توفر فهم شامل ملجموعة
التهديدات الداخلية والخارجية املحتملة وإدراك بأن االستجابة الفعالة لهذه التهديدات سيتم تحديدها من خالل سلوكيات العاملين أثناء عملية
انتعاش األعمال ( .) Herbane, Elliott & Swartz, 2004وفي هذا السياق على منظمات األعمال تبني املفاهيم الجديدة التي تضمن لها مواجهة مختلف
التهديدات والتحديات التي تتعرض لها املنظمة والبقاء واالستمرار في بيئة األعمال ،ومن أهم هذه املفاهيم مفهوم الذكاء االستراتيجي .باعتباره أداة لجمع
املعلومات التي تساعد صناع القرار الحصول على املعرفة التي تدعم اتخاذ القرار ،من خالل املسح البيئي للمنظمة و تحليل املعلومات ،كذلك القدرة
على التنبؤ والتخطيط املستقبلي والتكيف مع التغيرات البيئية (.)Abuzaid, 2017
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أهمية الدراسة:
األهمية العلمية :تستمد الدراسة أهميتها من أهمية املتغيرات املبحوثة ،وهي الذكاء االستراتيجي وإدارة استمرارية األعمال حيث تعتبر من املواضيع
األكثر حداثة في عالم األعمال اليوم .باإلضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولت أثر الذكاء االستراتيجي في إدارة استمرارية األعمال.
األهمية العملية :تنبع األهمية العملية من أهمية البيئة املبحوثة وهي أمانة عمان الكبرى فهي الجهة املسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين في
العاصمة عمان في املجاالت الرياضية والسياحية والثقافية ،كذلك الترقيم والنظافة والترخيص.

أهداف الدراسة:
 .1التعرف إلى األهمية النسبية إلدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى.
 .2التعرف إلى األهمية النسبية للذكاء االستراتيجي في أمانة عمان الكبرى.
 .3التعرف إلى أثر الذكاء االستراتيجي في إدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في إدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى ،حيث ضرورة دعم االدارة العليا ،تقييم املخاطر والتنبؤ بها والعمل
على تخفيف اثارها ،وتحليل تأثير االعمال ،وكذلك دورها في التوعية والتدريب ،ومن هنا فان الذكاء االستراتيجي احد األساليب األساسية التي تمكن
املنظمة من مواجهة هذه التحديات من خالل القدرة على الحصول على املعلومات الضرورية التخاذ القرارات وتوقع األحداث واألزمات املستقبلية،
وإقامة التحالفات مع املنظمة األخرى.
وعليه يمكن صياغة سؤال الدراسة الرئيس :ما هو أثرالذكاء االستراتيجي في إدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما األهمية النسبية للذكاء االستراتيجي (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في أمانة عمان الكبرى؟
 .2ما األهمية النسبية إلدارة استمرارية األعمال (دعم اإلدارة العليا ،تقييم املخاطر وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) في
أمانة عمان الكبرى؟
 .3ما أثر ممارسة الذكاء االستراتيجي في إدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى؟

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة  :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،الرؤية املستقبلية،
الشراكة) في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها مجتمعه (دعم اإلدارة العليا ،تقييم املخاطر وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب)
في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية االولى  : Ho1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p ≤0.05للذكاء االستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعه
(االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في دعم اإلدارة العليا في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية الثانية  :Ho1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعه
(االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تقييم وتخفيف املخاطر في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية الثالثة  :Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعه
(االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تحليل تأثير األعمال في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية الرابعة  :Ho1-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعه
(االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في التوعية والتدريب في أمانة عمان الكبرى.
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أنموذج الدراسة:
الذكاء االستراتيجي

إدارة استمرارية األعمال

Strategic Intelligence

Business continuity management

Ho1-1

االستشراف

دعم اإلدارة العليا

Foresight

Top Management Support
Ho1-2

تقييم وتخفيف املخاطر

Ho-1

الرؤية املستقبلية
Vision

Risk Assessment and Mitigation
Ho1-3

تحليل تأثير األعمال
Ho1-4

الشراكة

Business Impact Analysis

التوعية والتدريب

Partnership

Awareness and Training

الشكل ( :)1أنموذج الدراسة
املصدر :إعداد الباحثان استنادا إلى املراجع التالية:
املتغير املستقلMaccoby & Scudder, 2011 ( :؛ جثير ،العبادي والقيس ي)2013 ،
املتغير التابعHijjawi & Al -Shawabkeh, 2017( :؛ )Everest, Garber, Keating & Peterson, 2008

الدراسات السابقة:

ً
أوال :الدراسات العربية:
• دراسة محمد ،محمد وفاضل ( :)2018هدفت الدراسة التعرف إلى مدى إسهام الذكاء االستراتيجي (الرؤية املستقبلية ،التفكير بطريقة التصرف،
الشراكة ،القدرة على التحفيز ،الحدس) في تعزيز السلوك الريادي (اإلبداع ،املبادأة ،تحمل املخاطر ،استغالل الفرص ،اإليمان بالقدرة الذاتية،
اإلدراك) لدى القيادات األكاديمية في جامعة املوصل .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبيان كأداة رئيسة لجمع
البيانات .تمثل مجتمع الدراسة بجامعة املوصل ،وتكونت عينة الدراسة من (العمداء ،معاوني العمداء ،رؤساء األقسام) والبالغ عددهم ( .)62وقد
ً
ً
توصلت الدراسة إلى أن القيادات األكاديمية في الجامعة لديها تصورا واضحا عن متغيري الذكاء االستراتيجي والسلوك الريادي ،وأن الذكاء
االستراتيجي يساهم في تعزيز السلوك الريادي في جامعة املوصل .وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم القيادات األكاديمية في جامعة املوصل
باالعتماد بشكل اكبر على أبعاد الذكاء االستراتيجي مما يمكنهم من اتخاذ القرارات اإلستراتيجية وصياغة االستراتيجيات.
• دراسة ( :Hijjawi and Al-Shawabkeh )2017هدفت دراسة حجاوي والشوابكة إلى تحديد وتوضيح مفهوم إدارة استمرارية األعمال وتأثير
الرشاقة اإلستراتيجية عليه ،وتحديد األبعاد األساسية للرشاقة اإلستراتيجية وإدارة استمرارية األعمال في ظل وجود اليقظة الريادية .وما هو دور
اليقظة الريادية في تحسين تأثير الرشاقة اإلستراتيجية على إدارة استمرارية األعمال .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،وتم استخدام االستبيان
كأداة رئيسة لجمع البيانات .تكون مجتمع الدراسة من ( )24من شركات التأمين األردنية ،حيث بلغ عدد املدراء في املستويات اإلدارية العليا والوسطى
( )468وتم توزيع االستبيان على ( .)144وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للرشاقة اإلستراتيجية في إدارة استمرارية األعمال،
ً
وان رشاقة الحركة التشغيلية هي األكثر نضجا في شركات التأمين األردنية وتعمل بشكل أفضل في وجود اليقظة الريادية ،وان هذا القطاع يحتاج إلى
إدارة رشيقة وريادية من اجل البقاء استراتيجيا في األسواق  .وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء املزيد من الدراسات في نفس القطاع ولكن في ظل
متغيرات مستقلة مختلفة.
• دراسة العزاوي ( :)2016هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع التطبيق الفعلي لنظم املعلومات اإلستراتيجية في شركات االتصاالت في إقليم
كردستان وما هو مقدار تأثير تلك النظم في تعزيز الذكاء االستراتيجي .اعتمدت الدراسة املنهج االستطالعي ،وقد تم استخدام االستبانة كأداة رئيسة
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لجمع البيانات .وتكون مجتمع الدراسة من شركات االتصاالت في إقليم كردستان العراق والبالغ عددها ( )11شركة ،وتكونت عينة الدراسة من
املديرين في اإلدارة العليا والبالغ عددهم ( .)58وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي بين متغيرات عناصر نظام املعلومات االستراتيجي والذكاء
االستراتيجي ،وان إدارات شركات االتصاالت في إقليم كردستان قد عملت على تفعيل نظم املعلومات اإلستراتيجية بشكل جيد وبمستوى يفوق
املتوسط ،كما أظهرت النتائج امتالك شركات االتصاالت ملستوى ذكاء استراتيجي فوق املتوسط .وقد أوصت الدراسة بضرورة مراجعة إدارة شركات
االتصاالت تطبيقات نظم املعلومات اإلستراتيجية بين الحين واآلخر وتبني إستراتيجية واضحة في إعداد وبناء وتطبيق هذه النظم.
ً
ثانيا :الدراسات األجنبية:
• دراسة (: Marisa and Oigo )2018هدفت الدراسة التعرف إلى أثر الهيكل التنظيمي واملوارد التنظيمية على إدارة استمرارية األعمال .اعتمدت
الدراسة املنهج الوصفي والكمي .وتضمن مجتمع الدراسة شركات األمن الخاصة في كينيا ،وتكونت العينة املستهدفة من املدراء التنفيذيين ومالكي
تلك الشركات ،وكبار املدراء .حيث تم سحب عينة عشوائية طبقية بلغت ( .)142وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة استمرارية األعمال قد برزت
كجزء أساس ي من املنظمة ،وان نجاح إدارة استمرارية األعمال يعتمد على خطط إستراتيجية محددة بوضوح .وقد أوصت الدراسة بضرورة الجمع
بين املوارد التنظيمية واملالية مع جميع عمليات التخطيط والتنفيذ اإلستراتيجية وإتاحتها في حالة الطوارئ من اجل استمرارية األعمال.
• دراسة ( :Filipovic', Kristo and Podrug )2018هدفت الدراسة إلى دراسة تأثيرات حاالت األزمات املختلفة (الكوارث الطبيعية ،األحداث
املتعمدة ،حاالت األزمات الخارجية ،حاالت األزمات الداخلية ،املخاطر اإلستراتيجية والتشغيلية ،األحداث غير املقصودة) على تطوير إدارة
استمرارية األعمال في الشركات الكرواتية الكبيرة ،اعتمدت الدراسة املنهج الكمي ،وتم استخدام االستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات .تكون
ً
مجتمع الدراسة من الشركات الكرواتية الكبيرة وفقا لقانون املحاسبة في الجمهورية الكرواتية والبالغ عددها ( )250شركة ،حيث تم إجراء مسح
شامل وتم استرداد ( )106استبانة صالحه للتحليل .وقد توصلت الدراسة إلى أن حاالت األزمات الخارجية والداخلية مرتبطة بتطوير إدارة
استمرارية األعمال ،وان املخاطر اإلستراتيجية والتشغيلية تؤثر على تطوير إدارة استمرارية األعمال أكثر من الكوارث الطبيعية .وقد أوصت الدراسة
بإجراء املزيد من الدراسات في قطاعات مختلفة مع التركيز على مجموعه واحدة من حاالت األزمات باستخدام مقاييس تالؤم كل حالة من اجل
اختبار تأثير حاالت األزمات بشكل أكثر دقة.
• دراسة ( :Baei, Ahmadi, Malafeh and Baee )2017هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين الذكاء االستراتيجي (اإلبداع واالبتكار ،الذكاء
العاطفي ،املعرفة والحكمة ،الذكاء العملي) للمدراء والتطوير التنظيمي ،والعالقة بين أبعاد الذكاء االستراتيجي والتطوير التنظيمي في مكتب العمل
التعاوني والرعاية االجتماعية في إيران .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،وتم استخدام االستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات .حيث تم سحب عينة
عشوائية بلغت ( .)493أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين الذكاء االستراتيجي للمدراء والتطوير التنظيمي ،ووجود عالقة ايجابية بين
أبعاد الذكاء االستراتيجي (املعرفة الحكمة ،الذكاء العملي) والتطوير التنظيمي ،بينما ال توجد عالقة بين أبعاد الذكاء االستراتيجي (الذكاء العاطفي،
اإلبداع واالبتكار) والتطوير التنظيمي .وقد أوصت الدراسة املنظمات بضرورة تعزيز الذكاء االستراتيجي للمدراء من خالل التعليم والتدريب ،وجمع
املعلومات الصحيحة وتحسين ذكاء األعمال.

اإلطار النظري:

ً
أوال :الذكاء االستراتيجي:
يتم استخدام كلمة الذكاء عادة بعدة طرق ،حيث يمكن أن يصف الذكاء العملية أو النشاط ،وبالتالي يمكن التحدث عن القيام بعمل ذهني،
ومن ناحية أخرى يتم استخدام الذكاء للداللة على املنتج النهائي لتلك العملية ،بمعنى آخر يمكن التحدث عن تطوير ،امتالك أو إنتاج الذكاء
).(McDowell, 2009, 11
يركز الذكاء االستراتيجي بشكل خاص على االتجاهات العامة التي يمكن تفسيرها من خالل تحليل عدد كبير من األنشطة املوجهة نحو هدف
معين ،انه بحث تطبيقي لظاهرة معينة بحيث انه وفي الوقت املناسب ،فإن املعرفة املكتسبة ستساعد على توجيه العمليات وستوفر األساس ملراجعة
السياسات والتشريعات (.)Strain, 2013
يشير مفهوم الذكاء االستراتيجي إلى انه عملية منهجية ومستمرة إلنتاج الذكاء املطلوب ذي القيمة اإلستراتيجية في شكل عملي لتسهيل اتخاذ
القرارات على املدى الطويل (.)Global Intelligence Alliance, 2004
وعرفه كل من ابراهيم وشمس ي ( )2018على انه عملية تتعلق بتوفير املعلومات بالوقت املناسب ،وفي متناول الفرد املناسب التخاذ القرارات
التي تضمن بقاء واستمرار املنظمة .وهو ما تحتاج املنظمة ملعرفته عن بيئة أعمالها لتمكينها من اكتساب تصور واضح عن عملياتها الحالية ،انه توقع
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وإدارة التغيير للمستقبل ،تصميم االستراتيجيات املناسبة التي ستخلق قيمة للعمالء وتحسين الربحية في األسواق الحالية والجديدة ( Tham & Kim,

.)2002
وهو يشير إلى ما يتمتع به قادة املنظمات من مهارات ذهنية تتضمن التخطيط االستراتيجي والتفكير االستراتيجي والتي تمكن صناع القرار في
املنظمات من صياغة استراتيجيات منظماتهم (ديوب ،عبد الرحمن وزهرة .)2018 ،ويتسم الذكاء االستراتيجي باملزاوجة بين الدراسات التكنولوجية
واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ،شمولية األهداف ،والعمق (جثير ،العبادي والقيس ي .)2013 ،وعرفه العابدي واملوسوي ( )2014على انه الذكاء
الذي يمكن املنظمات من صياغة االستراتيجيات واتخاذ القرارات اإلستراتيجية على املدى البعيد من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية .ويرى
العبيدي والسالم ( )2012انه عمل يقوم به األفراد الذين يتمتعون بالذكاء االستراتيجي ،فهو يعنى بتوفير املعلومات وتحليلها ودعم االدراة بالقرارات
اإلستراتيجية التي تفيد التوجهات الحالية واملستقبلية للمنظمة.
 .1أهمية الذكاء االستراتيجي
يعد الذكاء االستراتيجي أساس خطط املنظمة املستقبلية وله دور مهم في جميع مجاالت اإلدارة ،وتكمن أهميته في مساعدة املنظمات في عملية
اتخاذ القرارات اإلستراتيجية من خالل تزويد صانعي القرار باملعلومات الدقيقة التي تستند إليها قراراتهم وبالتالي تعزيز كفاءاتهم لتلبية مختلف
املتطلبات والتي تتضمن التواصل ،التخطيط ،التعبئة ،اإلدارة الذاتية والعمل االستراتيجي في البيئة املعقدة التي تواجهها املنظمات حاليا ،باإلضافة إلى
تمكين املنظمات من تحقيق امليزة التنافسية والحفاظ عليها ( .)Waghmare, 2019كما يلعب الذكاء االستراتيجي دورا هاما في تأهيل املنظمات لتكون
قادرة على االبتكار وصياغة استراتيجيات التغيير ،اتخاذ القرارات بطريقة فعالة وتحقيق وضع تنافس ي متفوق مقارنة باملنظمات املنافسة ( Abuzaid,
.)2017
 .2عناصرالذكاء االستراتيجي
تعمل عناصر الذكاء االستراتيجي معا كنظام متماسك ،حيث يعتمد كل عنصر من عناصر الذكاء االستراتيجي األربعة على كل من فلسفة القيادة
وذكاء الشخصية ،حيث أن معرفة اآلخرين واألهداف املحددة بوضوح ومجموعة القيم واملبادئ واملعتقدات تمكن القادة من استشراف املستقبل،
والتركيز على االتجاهات ذات الصلة وخلق رؤية منهجية ،هذه الرؤية يمكن جلبها للواقع من خالل تجنيد وتطوير شركاء استراتيجيين يكملون مهاراتهم
ً
،ويدعمون هذه الرؤية ويتشاركون الفسلفة ،ومن خالل ذكاء الشخصية يطبقون فهما لقيم هؤالء الشركاء ويكونون قادرين على تحفيزهم وتمكينهم من
التعاون لتحقيق هدف مشترك (.)Maccoby & Scudder 2011
• االستشراف :هو القدرة على التفكير في ظل غموض القوى والتي ال يمكن قياسها ولكنها تشكل املستقبل ،حيث تشير إلى قدرة املنظمات في
استشعار املوجة القادمة حتى تتمكن من ركوبها ( .)Maccoby, 2001إن الهدف من عملية االستشراف أن تكون منهجية وشاملة ،وان تدمج بين
بعد النظر والبصيرة والتنبؤ بطريقة مجدية ،حيث يرتكز االستشراف على ثالثة أمور أساسية هي :الفهم الشامل للعمليات السابقة ومعوقات
التغيير  ،الفهم الشامل للطبيعة الحقيقة للحاضر ،فهم التبعيات املحتملة لالتجاهات الحالية (.)Kuosa,2014, 32
• الرؤية املستقبلية :الرؤية هي الصورة الذهنية ملا يجب أن تكون عليه املنظمة ،توفر الرؤية التوجه االستراتيجي وتحدد املسار املستقبلي للمنظمة
( .)Horwath, 2006ويجب أن تكون الرؤية نتاج عملية تنظيمية ،ديناميكية ،منطقية وجماعية ،ويتم تطوير الرؤية كجهد تعاوني يؤدي فيها قادة
املنظمات الدور الحاسم املتمثل في دمج وتوجيه عملية تطوير الرؤية ،حيث يتم تطوير الرؤية من خالل تحليل البيئة الخارجية ،إسقاط الحاالت
املستقبلية املحتملة ،وتطوير الحالة النهائية املرغوبة (.)Gerras, 2010
• الشراكة :يشير مفهوم الشراكة إلى قدرة قادة املنظمات على إقامة التحالفات اإلستراتيجية ( .)Maccoby, 2001حيث تلجأ املنظمات إلقامة
الشراكات من اجل تحسين األداء والحد من الصراعات ،وان قدرة الشركاء على مشاركة املعلومات ،والثقة وااللتزام تعتبر مقومات أساسية لتعزيز
الشراكة ( العبيدي والسالم.)2012 ،
ً
ثانيا :إدارة استمرارية األعمال:
تتعرض منظمات األعمال الضطرابات متفاوتة الخطورة ،حيث يمكن أن تتصاعد لتصبح كارثة أو أزمة إن لم تتم إدارتها بالشكل الصحيح،
باإلضافة إلى إلحاق الضرر بسمعة املنظمة وغيرها من األضرار املادية ،لذلك يجب أن تكون املنظمات على استعداد تام ملواجهة تلك االضطرابات قبل
حدوثها والتقليل من آثارها حال حدوثها (.)Heng, 2015
إن الهدف األساس من إدارة استمرارية األعمال هو بناء مرونة املنظمة ،وضمان تسليم املنتجات األساسية بعد تعرض املنظمة لالزمات التي قد
ألحقت الضرر بأصول املنظمة وحالت دون الوصول للموارد الالزمة ،وذلك من اجل الحد من الخسائر االقتصادية املباشرة وغير املباشرة التي قد
تنجم عن تلك األزمات وما يترتب عليها من تعطيل لألعمال ،حيث تقوم إدارة استمرارية األعمال بذلك من خالل التقليل من نقاط الضعف والتخفيف
من آثارها ،وإعادة الوضع إلى طبيعته في اقرب وقت ممكن بعد وقوع األزمة ( .)International Labor Office, 2011إنها عملية إدارية شاملة تحدد
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التهديدات املحتملة للمنظمة واآلثار التي قد تسببها تلك التهديدات ،وتوفر إطارا لبناء املرونة التنظيمية مع القدرة على االستجابة الفعالة التي تحمي
مصالح أصحاب املصلحة الرئيسيين ،سمعة املنظمة ،العالمة التجارية ،وأنشطة خلق القيمة (.)British Standard Institution, 2006
إن إدارة استمرارية األعمال هي عبارة عن نهج كامل لألعمال يتضمن سياسات ومعايير وإجراءات لضمان الحفاظ على العمليات الحالية أو
التعافي في الوقت املناسب في حال حدوث خلل ،والغرض منه هو تقليل اآلثار التشغيلية واملالية والقانونية والسمعة وغيرها من اآلثار املادية الناجمة
عن هذا الخلل (.)Basel Committee on Banking Supervision, 2005
وتعرف إدارة استمرارية األعمال على أنها تطوير االستراتيجيات والخطط واإلجراءات التي توفر الحماية لتلك األنشطة أو العمليات التي إذا ما
تم تعطيلها قد تؤدي إلى خسائر مادية للمنظمة (.)Guide to Business Continuity Management, 2013, 1
 .1متطلبات إدارة استمرارية األعمال
• دعم اإلدارة العليا :يعد الدعم اإلداري ضروريا جدا لنجاح استمرارية األعمال في املنظمات ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل تحديد مجموعة مركزية
داخل املنظمة تكون مسئولة عن إدارة استمرارية األعمال وتبادل املعرفة وتنسيق أفضل املمارسات واالستشارات ،إنشاء نظام إلدارة استمرارية
األعمال ،ضمان التمويل املناسب ألنشطة إدارة استمرارية األعمال على مستوى املنظمة ،بيان أهمية إدارة استمرارية األعمال ودورها في إضافة
قيمة ألعمال املنظمة واملشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بإدارة استمرارية األعمال (.)Everest, Garber, Keating & Peterson, 2008, 8
• تقييم وتخفيف املخاطر :يعنى تقييم املخاطر بتحديد املخاطر وتقييمها والتي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل العمليات داخل املنظمة ،وعند االنتهاء من
تقييم املخاطر يتم تحديد التهديدات املحتملة واألكثر خطورة منها على عمليات األقسام ،أما تخفيف املخاطر فيتكون من تلك اإلجراءات التي يمكن
اتخاذها لتقليل احتمالية حدوث خطر معين أو تقليل التأثير في حالة حدوث الخطر (.)Business Continuity Guide, 2014
• تحليل تأثير األعمال :يهتم تحليل تأثير األعمال بتحديد العمليات الهامة التي تحتاج إلى استرداد بعد وقوع أزمة معينة ،وقد يتضمن تحليل تأثير
األعمال مناقشة أولية لحلول االسترداد الالزمة الستئناف العمليات الهامة (.)Everest et al., 2008,10
وتتضمن عملية تحليل تأثير األعمال الخطوات التالية (:)Heng, 2015
 .1جمع املعلومات وتصميم استبيانات تحليل تأثير األعمال.
 .2جمع املعلومات األولية حول وظائف األعمال وأنظمة الدعم وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات ،والتحقق من املعلومات وتحليلها.
 .3إجراء مقابالت مع منسقي إدارة استمرارية األعمال لوحدات األعمااال للتحقااق ماان دقااة املعلومااات املقدمااة وتحلياال املعلومااات لتحديااد أولويااات
استرداد العمليات واألنظمة وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات.
 .4تحديد وقت االسترداد لكل وظيفة وهو الوقت املستغرق بين التعطل واإلصالح.
 .5إعداد امللخص التنفيذي وتقرير تحليل تأثير األعمال ،وتضمين أولويات االسترداد.
 .6تقديم النتائج النهائية لإلدارة التنفيذية في التقارير املكتوبة والشفهية.
 .2التوعية والتدريب:
إن التوعية والتدريب من األمور الهامة والالزمة من اجل إعداد العاملين ملرحلة االسترداد ،ويجب أن يمنح التدريب سنويا على األقل لضمان
فهم العاملين الدوار استمرارية األعمال وأنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ في مواقعهم الوظيفية ،ويتطلب برنامج إدارة استمرارية األعمال درجات
متفاوتة من املعرفة اعتمادا على دور األفراد املشاركين (.)Everest et al., 2008, 14
أما الوعي فيعني أن الفرد يمتلك معرفة ببرنامج إدارة استمرارية األعمال واألنشطة ذات الصلة ،حيث يمكن توفير الوعي من خالل ورش العمل
والكتيبات والتواصل من خالل البريد االلكتروني ،بينما يشير التدريب إلى تلقي تعليمات محددة حول كيفية تنفيذ أنشطة برنامج استمرارية األعمال
وترسيخ تلك التعليمات باستخدام التمارين الفعلية (.)Guide to Business Continuity Management, 2013, 28
منهج الدراسة:
• نوع الدراسة :تعتبر هذه الدراسة ايضاحية من حيث الغرض ،حيث تربط السبب باألثر.
• االستراتيجيات املتبعة :اعتمدت الدراسة إستراتيجية املسح الشامل.
• مجتمع وعينة الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من املدراء ورؤساء األقسام في املستويات اإلدارية العليا والوسطى في أمانة عمان الكبرى والبالغ
عددهم ( )74مديرا ورئيس قسم ،حيث تم استرداد ( )62استبانه صالحة للتحليل.
• طرائق جمع البيانات
 .1املصادرالثانوية :تتضمن الكتب ،املراجع والدوريات واملجالت ،املقاالت والتقارير ,والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.
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 .2املصادراألولية :اعتمدت الدراسة في جمع البيانات األولية على االستبانة كأداة للدراسة.
وقد تشكلت االستبانه من ثالثة أجزاء هي:
• املتغيرات الشخصية( :الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)
• املتغير املستقل :الذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة).

• املتغير التابع :إدارة استمرارية األعمال بأبعادها (دعم اإلدارة العليا ،تقييم املخاطر وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية
والتدريب).
• صحة وثبات أداة الدراسة:
 .1صحة أداة الدراسة :للتأكد من صحة أداة الدراسة تم عرض االستبانة على مجموعة من األساتذة املتخصصين في الجامعات األردنية وتم حذف
وتعديل بعض األسئلة.
 .2ثبات أداة الدراسة :تم إجراء اختبار ( )Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا لقياس مدى االتساق الداخلي في فقرات االستبانة .ويوضح الجدول ()1
قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات املتغير املستقل.
جدول ( : )1قيم معامل (كرونباخ ألفا) ألبعاد الذكاء االستراتيجي
عدد الفقرات

قيمة ألفا

أبعاد الذكاء االستراتيجي
الذكاء االستراتيجي

15

0.946

االستشراف

5

0.889

الرؤية املستقبلية
الشراكة

5
5

0.845
0.933

يتضح من الجدول ( )1أن قيم معامل االتساق الداخلي للمتغيرات الفرعية للمتغير املستقل (الذكاء االستراتيجي) تراوحت بين (- 0.845
 .)0.933وان قيمة ألفا لفقرات الذكاء االستراتيجي ككل بلغت ( )0.946وهي اكبر من ( )0.70وهذا يشير إلى وجود اتساق عال في أبعاد املتغير املستقل
(النجار ،النجار والزعبي.)151 ،2017 ،
ويظهر الجدول ( )2قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات املتغير التابع.
جدول ( :)2قيم معامل (كرونباخ ألفا) ملتغيرإدارة استمرارية األعمال
أبعاد إدارة استمرارية األعمال
إدارة استمرارية األعمال
دعم اإلدارة العليا
تقييم وتخفيف املخاطر
تحليل تأثير األعمال
التوعية والتدريب

عدد الفقرات
17
4
5
4
4

قيمة ألفا
0.963
0.885
0.870
0.886
0.924

يتبين من الجدول ( )2أن قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات املتغير التابع (إدارة استمرارية األعمال) تراوحت بين ( )0.924-0.870وان
قيمة ألفا لفقرات إدارة استمرارية األعمال ككل بلغت ( )0.963وجميعها اكبر من ( ،)0.70وهذا يشير إلى وجود اتساق داخلي في فقرات املتغير املستقل
إدارة استمرارية األعمال (النجار ،النجار والزعبي.)151 ،2017 ،
 .3مقياس االهمية النسبية :سيتم التعليق على متوسطات األهمية النسبية ملتغيرات الدراسة اعتمادا على اآلتي :املتوسطات من  -1أقل من 2.34
منخفضة ،من  – 2.34أقل من  2.67متوسطة ،من  5 - 2.67مرتفعة
 .4اختبارمالئمة النموذج
لقد تم إجراء االختبارات التالية الختبار مالئمة النموذج:
• اختبار االرتباط الخطي :تم إجراء اختبار  Multicollinearityللوصول إلى الدرجة التي فيها احد املتغيرات مشروحا بواسطة متغير مستقل آخر
ويبين الجدول ( )3نتائج االختبارات:
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جدول ( :)3نتائج اختبارمعامل تضخم التباين ( )VIFو ()Tolerance
البعد
االستشراف

معامل تضخم التباين ()VIF
2.410

0.415

2.918
2.422

0.343
0.413

الرؤية املستقبلية
الشراكة

Tolerance

يتضح من الجدول ( )3أن جميع قيم معامل تضخم التباين ( )VIFهي أكبر من ( )1وأقل من ( )10وأن جميع قيم ( )Toleranceهي اكبر من
( )0.10مما يشير إلى عدم وجود ارتباط خطي بين متغيرات الدراسة املستقلة (.)Sekaran & Bougei, 2010, 351
• مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون
يظهر الجدول ( )4االرتباطات البينية ألبعاد املتغير املستقل.
جدول( :)4مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد املتغيراملستقل
االستشراف
1

املتغير
االستشراف

**0.741
**0.676

الرؤية املستقبلية
الشراكة
** عند مستوى داللة 0.01

الرؤية املستقبلية
1
**0.743

الشراكة

1

يتضح من الجدول ( )4أن معامالت ارتباط بيرسون بين املتغيرات املستقلة الفرعية جميعها اقل من ( )0.80وهذا يشير إلى عدم وجود ظاهرة
االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة (.)Montgomery, Peck & Vining, 2006, 118
• اختبار االرتباط الذاتي  :Autocorrelationتم إجراء هذا االختبار للتأكد من خلو البيانات من مشكلة االرتباط الذاتي في نموذج االنحدار .ويظهر
الجدول ( )5نتائج اختبار ديربن واتسون.
جدول ( :)5اختبار ديربن -واتسون (مشكلة االرتباط الذاتي)
الفرضية
H01
H01-1
H01-2
H01-3
H01-4

قيمة ()D-W
املحسوبة

القيمة الجدولية الدنيا

DL

القيمة الجدولية العليا

2.480
2.273
2.454
2.307
2.301

1.338
1.549
1.549
1.549
1.549

1.659
1.661
1.661
1.661
1.661

Du

التعليق
عدم وجود ارتباط ذاتي
عدم وجود ارتباط ذاتي
عدم وجود ارتباط ذاتي
عدم وجود ارتباط ذاتي
عدم وجود ارتباط ذاتي

يتضح من الجدول ( )5أن جميع قيم ( )D-Wاملحسوبة تقع خارج القيم الدنيا الجدولية ( )dLوأيضا خارج حدود القيم العليا الجدولية ()du
مما يدل على خلو البيانات من مشكلة االرتباط الذاتي (.)Montogomery, Peck, Vining, 2006, 477-478
تحليل متغيرات الدراسة والفرضيات:
وصف خصائص عينة الدراسة :يوضح الجدول ( )6الخصائص املختلفة لعينة الدراسة.
جدول( :)6توزيع أفراد العينة حسب متغيرات (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)
املتغير
الجنس
ذكر
أنثى
العمر
اقل من  30سنة
 -30اقل من 40سنة
 -40اقل من 50سنة
50سنة فأكثر
املؤهل العلمي
دبلوم فما دون

التكرار

النسب املئوية

42

%67.7

20

%32.3

6
32
22
2

%9.7
%51.6
%35.5
%3.2

8

%12.9
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بكالوريوس
ماجستير
دكتوراة
سنوات الخبرة
اقل من 5سنوات
 -5اقل من  10سنوات
 -10اقل من  15سنة
 15سنة فأكثر

النجار& الحرايزة

18
26
10

%29
%41.9
%16.1

0
12
23
27

0
%19.4
%37.1
%43.5

يتبين من الجدول ( )6أن الغالبية العظمى من أفراد العينة هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم ( )%67.7بينما بلغت نسبة اإلناث ( .)%32.3وأن
غالبية أفراد العينة هم من الفئة العمرية ( -30اقل من  40سنة) حيث بلغت نسبتهم ( )%51.6بينما النسبة الصغرى للفئة العمرية ( 50سنة فأكثر)،
أما فيما يتعلق باملؤهل العلمي فقد بلغت نسبة حملة درجة املاجستير ( )%41.9وفئة (دبلوم فما دون) بنسبة ( .)%12.9أما سنوات الخبرة فكانت
الغالبية العظمى لسنوات الخبرة ( 15سنة فأكثر) والنسبة الصغرى كانت لسنوات الخدمة (اقل من  5سنوات).
األهمية النسبية للمتغيرات:
• األهمية النسبية ملتغيرات الذكاء االستراتيجي:
يظهرالجداول ( )7األهمية النسبية ملتغيرات الذكاء االستراتيجي
جدول( :)7األهمية النسبية ملتغيرات الذكاء االستراتيجي
الوسط الحسابي
4.15

الترتيب
--

األهمية النسبية
مرتفعة

أبعاد الذكاء االستراتيجي
الذكاء االستراتيجي
االستشراف
الرؤية املستقبلية

4.20
4.17

1
2

مرتفعة
مرتفعة

الشراكة

4.09

3

مرتفعة

يتبين من الجدول ( )7أن االستشراف جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.20بينما جاءت الشراكة بمتوسط حسابي ( )4.09وباملرتبة
األخيرة.
• األهمية النسبية ملتغيرات إدارة استمرارية األعمال
يظهرالجدول ( )8األهمية النسبية ملتغيرات إدارة استمرارية األعمال
جدول ( :)8األهمية النسبية ملتغيرات إدارة استمرارية األعمال
الوسط الحسابي
4.26

الترتيب
--

االهمية النسبية
مرتفعة

أبعاد إدارة استمرارية األعمال
إدارة استمرارية األعمال
دعم اإلدارة العليا

4.21

4

مرتفعة

تقييم وتخفيف املخاطر

4.29

1

مرتفعة

تحليل تأثير األعمال
التوعية والتدريب

4.27
4.27

2
2

مرتفعة
مرتفعة

يتبين من الجدول ( )8أن تقييم وتخفيف املخاطر جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.29بينما جاء دعم اإلدارة العليا بمتوسط حسابي
( )4.21وباملرتبة األخيرة.
اختبارفرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة " :H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،الرؤية املستقبلية،
الشراكة) في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها مجتمعه (دعم اإلدارة العليا ،تقييم وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) في أمانة
عمان الكبرى.
ولتحليل هذه الفرضية الرئيسة األولى تم استخدام االنحدار الخطي املتعدد املعياري.
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جدول(9أ) :ملخص النموذج وتحليل التباين للفرضية الرئيسة األولى
النموذج

ملخص النموذج

تحليل التباين

Model

Model Summery b

ANOVAb

R

1

.a
.b

R2

DF

F

معامل االرتباط

معامل التحديد

املحسوبة

درجة الحرية

a 0.885

0.784

70.01

3

Sig F
a 0.000

املتنبيء :الشراكة ،االستشراف ،الرؤية.
املتغيرالتابع :إدارة استمرارية األعمال.
وفي ملخص النموذج وفي النموذج األول منه أن قيمة معامل التحديد ( )R2=.784عند ( )3درجات حرية ،وان قيمة ( =F

يتضح من الجدول (9أ)
 )70.01عند مستوى معنوية ( )0.000وهذا يشير إلى أن االستشراف والرؤية املستقبلية والشراكة معا فسر ما نسبته ( )%78.4من التباين في إدارة
استمرارية األعمال وهذا يثبت معنوية االنحدار.
ويظهر الجدول ( 9ب) تحليل املعامالت.
الجدول( 9ب) :نتائج تحليل املعامالت
رقم
النموذج

جدول املعامالت Coefficienta

النموذج
β

Model

االستشراف
1
الرؤية املستقبلية
الشراكة
 .aاملتغير التابع :إدارة استمرارية األعمال

T

املحسوبة
4.050
2.996
2.990

0.384
0.313
0.284

Sig T

مستوى الداللة
0.000
0.004
0.004

يتضح من الجدول ( 9ب) أن جميع قيم  βعند املستويات املختلفة من قيم ( )Tتقع عند مستوى معنوية ( )0.004-0.000وجميعها اقل من
( )0.05وهي معنوية عند مستوى ( )P≤0.05وهذا يثبت معنوية معامالت االنحدار في النموذج.
واستنادا ملا سبق ال يمكن قبول الفرضية العدمية الرئيسة األولى ونقبل الفرضية البديلة القائلة ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها مجتمعه (دعم اإلدارة
العليا ،تقييم وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية األولى:
 " :H01-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية،
الشراكة) في دعم اإلدارة العليا في أمانة عمان الكبرى.
جدول ( :)10نتائج ملخص النموذج وتحليل التباين واملعامالت للفرضية الفرعية االولى
املتغير
التابع

ملخص النموذج
Model Summeryb
r2
r

تحليل التباين
ANOVA b
Sig F
F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

a 0.848

0.719

153.85

دعم
اإلدارة
العليا
 .aاملتنبيء :الذكاء االستراتيجي
 .bاملتغير التابع :دعم اإلدارة العليا.

جدول املعامالت

a 0.000

Coefficients b
T
 βمعامل

بيتا املعياري

املحسوبة

0.848

12.404

Sig T

مستوى
الداللة
0.000

يتضح من الجدول ( )10ومن ملخص النموذج أن قيمة معامل التحديد للذكاء االستراتيجي في أمانة عمان الكبرى قد بلغ ( )r2= .719وهذا يعني أن
الذكاء االستراتيجي قد فسر ما نسبته ( )%71.9من التباين في دعم اإلدارة العليا ،ومن جدول تحليل التباين تبين أن قيمة ( )F=153.85عند مستوى
( )0.000وعند درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية االنحدار .كما تبين من جدول املعامالت أن قيمة ( )β=.848وان قيمة ( )T= 12.404عند مستوى
( )0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل.
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ً
واستنادا لذلك فانه ال يمكن قبول الفرضية العدمية الفرعية األولى ونقبل الفرضية البديلة القائلة" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بإبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في دعم اإلدارة العليا في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية الثانية
 :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة)
في تقييم وتخفيف املخاطر في أمانة عمان الكبرى.
جدول ( :)11ملخص النموذج وتحليل التباين واملعامالت للفرضية الفرعية الثانية
املتغير
التابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summeryb

ANOVA b

Coefficients b

r

r2

معامل االرتباط

معامل
التحديد

a 0.796

0.634

تقييم
وتخفيف
املخاطر
 .aاملتنبيء :الذكاء االستراتيجي
 .bاملتغير التابع :تقييم وتخفيف املخاطر.

 Fاملحسوبة

Sig F

 βمعامل بيتا
املعياري

 Tاملحسوبة

 Sig Tمستوى
الداللة

103.93

a0.000

0.796

10.195

0.000

يتضح من الجدول ( )11ومن ملخص النموذج أن قيمة معامل التحديد للذكاء االستراتيجي في أمانة عمان الكبرى قد بلغ ( )r2=.634وهذا يعني أن
الذكاء االستراتيجي قد فسر ما نسبته ( )%63.4من التباين في تقييم وتخفيف املخاطر ،ومن جدول تحليل التباين يتبين أن قيمة ( )F= 103.931عند
مستوى معنوية ( )0.000وعند درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية االنحدار .كما تبين من جدول املعامالت أن قيمة ( )β=.796وان قيمة ()T=10.195
عند مستوى معنوية ( )0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل.
ً
استنادا ملا سبق فانه ال يمكن قبول الفرضية العدمية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية البديلة القائلة ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تقييم وتخفيف املخاطر في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية الثالثة:
" :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة)
في تحليل تأثير األعمال في أمانة عمان الكبرى".
جدول ( :)12ملخص النموذج وتحليل التباين واملعامالت للفرضية الفرعية الثالثة
املتغير
التابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summeryb

ANOVA b

Coefficients b

r

r2

معامل االرتباط

معامل
التحديد

a 0.810

0.657

تحليل تأثير
األعمال
 .aاملتنبيء :الذكاء االستراتيجي
 .bاملتغير التابع :تحليل تأثير األعمال.

 Fاملحسوبة

Sig F

 βمعامل بيتا
املعياري

 Tاملحسوبة

 Sig Tمستوى
الداللة

114.821

a 0.000

0.810

10.715

0.000

يتضح من الجدول ( )12ومن ملخص النموذج أن قيمة معامل التحديد للذكاء االستراتيجي في أمانة عمان الكبرى قد بلغ ( )r2=.657وهذا يعني أن
الذكاء االستراتيجي قد فسر ما نسبته ( )%65.7من التباين في تحليل تأثير األعمال ،ومن جدول تحليل التباين يتبين أن قيمة ( )F= 114.821عند
مستوى معنوية ( )0.000وعند درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية االنحدار .كما تبين من جدول املعامالت أن قيمة ( )β=.810وان قيمة ()T=10.715
عند مستوى معنوية ( )0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل.
ً
استنادا ملا سبق فانه ال يمكن قبول الفرضية العدمية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية البديلة القائلة ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تحليل تأثير األعمال في أمانة عمان الكبرى.
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الفرضية الفرعية الرابعة:
" :H01-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة)
في التوعية والتدريب في أمانة عمان الكبرى".
جدول ( :)13ملخص النموذج وتحليل التباين واملعامالت
املتغيرالتابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summeryb

ANOVA b

Coefficients b

r

r2

معامل االرتباط

معامل
التحديد

a 0.822

0.676

التوعية
والتدريب
 .aاملتنبيء :الذكاء االستراتيجي
 .bاملتغير التابع :التوعية والتدريب.

 Fاملحسوبة

Sig F

 βمعامل بيتا
املعياري

 Tاملحسوبة

 Sig Tمستوى
الداللة

125.148

a 0.000

0.822

11.187

0.000

يتضح من الجدول ( )13ومن ملخص النموذج أن قيمة معامل التحديد للذكاء االستراتيجي في أمانة عمان الكبرى قد بلغ ( )r2=.676وهذا يعني أن
الذكاء االستراتيجي قد فسر ما نسبته ( )%67.6من التباين في تحليل تأثير األعمال ،ومن جدول تحليل التباين يتبين أن قيمة ( )F= 125.148عند
مستوى معنوية ( )0.000وعند درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية االنحدار .كما تبين من جدول املعامالت أن قيمة ( )β=.822وان قيمة ()T=11.187
عند مستوى معنوية ( )0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل.
استنادا ملا سبق فانه ال يمكن قبول الفرضية العدمية الفرعية الرابعة ونقبل الفرضية البديلة القائلة ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في التوعية والتدريب في أمانة عمان الكبرى.

النتائج والتوصيات:
النتائج:
 .1لقد اظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من أفراد العينة هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم ( )%67.7بينما بلغت نسبة اإلناث (.)%32.3
كما أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية أفراد العينة هم من الفئة العمرية ( -30اقل من  40سنة) حيث بلغت نسبتهم ( ، )%51.6والنسبة الصغرى
ذهبت للفئة العمرية ( 50سنة فأكثر)  ،أما فيما يتعلق باملؤهل العلمي فقد كانت الغالبية العظمى لحملة درجة املاجستير حيث بلغت نسبتهم
( )%41.9والنسبة الصغرى كانت لفئة (دبلوم فما دون) بنسبة ( )%12.9ويشير ذلك إلى أن شغل املناصب اإلدارية يحتاج ملؤهالت علمية عالية .أما
سنوات الخبرة فكانت الغالبية العظمى لسنوات الخبرة ( 15سنة فأكثر) والنسبة الصغرى كانت لسنوات الخدمة (اقل من  5سنوات) ويعزى ذلك
إلى أن العمل في املستويات اإلدارية العليا والوسطى يحتاج لسنوات خبرة طويلة.
 .2لقد أظهرت نتائج الدراسة أن األهمية النسبية للذكاء االستراتيجي جاءت بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.15حيث جاء باملرتبة األولى
متغير االستشراف بوسط حسابي ( )4.20وبأهمية نسبية مرتفعة ،وهذا يشير إلى أن أمانة عمان الكبرى تهتم باستقراء املستقبل من خالل تحليل
البيئة الداخلية والخارجية وتشخيص الفرص بشكل دائم.
 .3أظهرت نتائج الدراسة أن األهمية النسبية إلدارة استمرارية األعمال جاءت بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.26حيث جاء باملرتبة األولى
متغير تقييم وتخفيف املخاطر بوسط حسابي ( )4.29وبأهمية نسبية مرتفعة ،وهذا يشير إلى أن أمانة عمان الكبرى تولي اهتماما كبيرا بتحديد
املخاطر املحتملة وتخفيف آثارها في حال حدوثها.
 .4لقد أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى ،وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
(االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها مجتمعة (دعم اإلدارة العليا ،تقييم وتخفيف املخاطر ،تحليل
تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) في أمانة عمان الكبرى ،حيث تبين أن الذكاء االستراتيجي فسر ما نسبته ( )%78.4من التباين في إدارة استمرارية
األعمال.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة محمد ،محمد وفاضل ( )2018والتي أظهرت أن الذكاء االستراتيجي (الرؤية املستقبلية ،التفكير بطريقة التصرف،
الشراكة ،القدرة على التحفيز ،الحدس) يساهم في تعزيز السلوك الريادي في جامعة املوصل في العراق .كما اتفقت مع دراسة Baei, Ahmadi,
) Malafeh and Baee (2017والتي أظهرت وجود عالقة ايجابية بين أبعاد الذكاء االستراتيجي للمدراء والتطوير التنظيمي.
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 .5لقد أظهرت نتائج تحليل اختبار الفرضية الفرعية األولى وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في دعم اإلدارة العليا في أمانة عمان الكبرى .حيث فسر الذكاء االستراتيجي ( )%71.9من
التباين في دعم اإلدارة العليا.
 .6لقد أظهرت نتائج تحليل اختبار الفرضية الفرعية الثانية وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تقييم وتخفيف املخاطر في أمانة عمان الكبرى .حيث فسر الذكاء االستراتيجي ( )%63.4من
التباين في تقييم وتخفيف املخاطر في أمانة عمان الكبرى.
 .7لقد أظهرت نتائج تحليل اختبار الفرضية الفرعية الثالثة وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تحليل تأثير األعمال في أمانة عمان الكبرى .حيث فسر الذكاء االستراتيجي ( )%65.7من
التباين في تحليل تأثير األعمال في أمانة عمان الكبرى.
 .8لقد أظهرت نتائج تحليل اختبار الفرضية الفرعية الرابعة وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في التوعية والتدريب في أمانة عمان الكبرى .حيث فسر الذكاء االستراتيجي ( )%67.6من
التباين في التوعية والتدريب في أمانة عمان الكبرى.
وتتفق نتائج الدراسة للفرضيات الفرعية مع دراسة ( Hijjawi & Al- Shawabkeh )2017والتي أظهرت وجود أثر ذا داللة إحصائية للرشاقة
اإلستراتيجية في إدارة استمرارية األعمال (دعم اإلدارة العليا ،تقييم وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،انتعاش األعمال وإستراتيجية
االستمرارية ،التوعية والتدريب) في شركات التأمين األردنية.
االستنتاجات:
 .1تولي أمانة عمان الكبرى اهتماما كبيرا في الذكاء االستراتيجي وبأهمية نسبية مرتفعة ،حيث جاء متغير االستشراف باملرتبة األولى ،يليه متغير الرؤية
املستقبلية ،ثم متغير الشراكة.
 .2تعمل أمانة عمان الكبرى على استقراء املستقبل من خالل التحليل املستمر للفرص والتهديدات في البيئة الخارجية.
 .3تعمل أمانة عمان الكبرى على االستفادة من الخبرات الشخصية للمدراء ورؤساء األقسام ،وامكاناتهم الذاتية في التعامل مع األحداث املستقبلية.
 .4تسعى أمانة عمان الكبرى إلى توحيد جهود العاملين نحو تحقيق أهدافها من خالل رؤية تعكس بوضوح الصورة املثالية التي تسعى إلى الحصول
عليها.
 .5تهتم أمانة عمان الكبرى بتحديد املخاطر املحتملة من خالل تطوير أنظمة معلومات محوسبة ،ولديها خطط بديلة للتعامل مع مختلف املخاطر
التي يمكن أن تواجهها.
 .6تقوم أمانة عمان الكبرى بإجراء تحليل شامل لتأثير األعمال ،آخذة بعين االعتبار أصحاب املصلحة الرئيسين وسمعة األمانة.
 .7تقوم أمانة عمان الكبرى بعقد الدورات التدريبية حول تطبيق برامج إدارة استمرارية األعمال ،وتوعية العاملين بسياسة استمرارية األعمال.
التوصيات
 .1تعزيز سلوكيات الذكاء االستراتيجي بين املدراء ورؤساء األقسام في أمانة عمان الكبرى ،ملا له من دور كبير في نجاح برامج إدارة استمرارية األعمال.
 .2ضرورة قيام أمانة عمان الكبرى بإقامة تحالفات مع املنظمات األخرى الشبيهة لالستفادة مما لديها من موارد وإمكانات في مواجهة التغييرات
املختلفة.
 .3ضرورة إنشاء قسم خاص إلدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى وتدعيم القسم بأنظمة املعلومات املحوسبة.
 .4نشر ثقافة استمرارية األعمال بحيث تصبح جزءا من ثقافة أمانة عمان الكبرى ،وتوعية العاملين باملخاطر املختلفة املرتبطة بأعمال األمانة.
 .5ضرورة التزام اإلدارة العليا في أمانة عمان الكبرى بدعم برامج استمرارية األعمال من خالل تخصيص املوارد الكافية ،وعقد الدورات التدريبية
لبرنامج استمرارية األعمال.
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Abstract: The study aimed to identify the impact of strategic intelligence (foresight, future vision, partnership) on
business continuity management (top management support, risk assessment and mitigation, business impact
analysis, awareness and training) in the Greater Amman Municipality. To achieve the objective of the study, the
researchers developed a questionnaire that included (35) paragraphs;
The study population consisted of (74) managers and heads of departments at the upper and middle
administrative levels in the Greater Amman Municipality. The researchers conducted a comprehensive survey of
the study population where 62 questionnaires were valid for analysis, the study reached a number of results:
• There is a statistically significant impact at the level of significance (p≤0.05) of strategic intelligence in its
dimensions on business continuity management by its dimensions combined in Greater Amman
Municipality.
• There is a statistically significant impact at the level of significance (p≤0.05) of strategic intelligence with
its combined dimensions on the dimensions of business continuity management (top management
support, risk assessment and risk mitigation, business impact analysis, awareness and training) each
individually in the Greater Amman Municipality.
In the light of the findings of the study, the researchers recommended a number of recommendations, including:
• Enhancing strategic intelligence behaviors among managers and department heads in Greater Amman
Municipality, as it plays a major role in the success of Business Continuity Management programs.
• The need to establish a special department for business continuity management in the Greater Amman
Municipality, and support the section with computerized information systems.

Keywords: Strategic Intelligence; Business Continuity Management; Greater Amman Municipality.
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