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 ملخص الدراسة: 

تطبیق الذ�اء االسترات�جي على إدارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات التعدین هدفت الدراسة الى التعرف على أثر  

األردن�ة، حیث تم تحدید خمسة أ�عاد للذ�اء االسترات�جي تمثل متغیرات الدراسة وهي (االستشراف، تفكیر النظم، الرؤ�ة 

السیبران�ة، وقد تم تصم�م است�انة لق�اس متغیرات المستقبل�ة (االسترات�ج�ة)، الشراكة، الدافع�ة) لق�اس أثره على إدارة المخاطر  

) SPSSالدراسة وتم توز�عها على شر�ات التعدین األردن�ة، ثم تم تحلیل نتائج ال�حث بواسطة برنامج الحزم اإلحصائ�ة (

 لتحلیل النتائج.

دن�ة �شكل متوسط هناك تطبیق الذ�اء االسترات�جي في شر�ات التعدین االر وصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها  

%) وهناك محاوالت جاهدة من شر�ات التعدین االردن�ة لإللتزام �التطبیق، و�ان أكثر 70.80وصل الى نس�ة تطبیق (

%).  64.00%) و�ان آخرها تطبیق الدافع�ة بنس�ة تطبیق متوسطة (78.13تطبیق هو الشراكة بتطبیق مرتفع و�وزن نسبي (

ادارات شر�ات التعدین االردن�ة على الشراكة �أسلوب �فید تطو�ر الشر�ة وتحقیق ولوحظ ان هناك تر�یز واضح من قبل  

تصورها وأهدافها والتر�یز أ�ضا على مشار�ة القرار مع �عضها او مع شر�ات أخرى لیزداد قوة، �ما ان شر�ات التعدین 

خاطر السیبران�ة قدر المستطاع. وان متخذو األردن�ة تر�ز على تلب�ة المتطل�ات القانون�ة والتنظ�م�ة ذات الصلة �إدارة الم

 القرارات �عیدوا التفكیر في المعلومات المجمعة لمعرفة انعكاساتها الحال�ة أو المستقبل�ة على الشر�ة.

أوصت الدراسة �عدة نقاط أهمها تر�یز االدارات العل�ا في شر�ات التعدین األردن�ة على أن تستقرىء المستقبل 

والتر�یز على ان یدرس متخذو القرارات األفكار مجتمعة ومنفردة وفقا لمدخل النظم.   ا في األمد ال�عید.لتطو�ر استرات�جیته

  وأن تمتلك الشر�ة رؤ�ة ذات أ�عاد شمول�ة تحدد من خاللها اتجاه أعمالها.
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Abstract 

The study aimed to identify the impact of the application of strategic intelligence on 

the cyber risk management in Jordanian mining companies, So  Five dimensions of strategic 

intelligence were identified ,Which is (foresight, systems thinking, future vision (strategic), 

partnership, motivation) To measure its impact on cyber risk management, so a questionnaire 

was designed to measure the variables of the study and was distributed   to Jordanian mining 

companies then the results were analyzed by SPSS. 

Some of the most important results of the study there is an application of strategic 

intelligence in Jordanian mining companies on average Where the  application rate was 

(70.80%), There are strenuous attempts by Jordanian mining companies to abide by the 

application,  The most common application was the partnership with high implementation and 

relative weight of (78.13%). And the Lowest application of motivation with an average 

application rate (64.00%). 

It was noted that there is a focus by the mangment of Jordanian mining companies on 

partnership as a way to developed the company and achieve its vision and objectives and also 

focus on sharing the decision with each other or with other companies to get stronger, and 

also  Jordanian mining companies focus on meeting the legal and regulatory requirements 

related to cyber risk management as much as possible. And  decision makers rethink of the  

information collected to see its current or future implications on the company. 

The study recommended several points, the most important of which is the focus of 

senior management in the Jordanian mining companies to extrapolate the future to develop its 

strategy in the long term. The focus is on decision makers to study ideas combined and 

individually according to the systems approach. And that the company has a vision of holistic 

dimensions to determine the direction of its business. 

Keywords: Strategic Intelligence, Foresight, Systems Thinking, Future Vision, 

Partnership, Motivation, Cyber Risk Management. 

 المقدمة

�عتبر األمن الر�یزة األساس�ة للمجتمع، �حیث ال �مكن تصور نمو اي نشاط �عیدا عن تحققه، سواء اكان ذلك،  

على المستوى التقني، ام على المستوى القانوني. وقد تحول االمن، مع بروز مجتمع المعلومات، والفضاء السیبراني، الى 

ق�مة مضافة، ودع تشكل  التي  الخدمات،  قطاع  السواء،واحد من  الحكومات واالفراد، على  اساس�ة، النشطة  تسعى    امة 

المنظمات المعاصرة جاهدة لتحقیق النجاح والتمیز في بیئة تنافس�ة شرسه، حیث ت�حث عن سبل النجاح والتفوق على جم�ع 

 األصعدة .
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م عن �عد، واالستعالم،  كما هو الحال، مع التطب�قات الخاصة �الحكومة االلكترون�ة، والصحة االلكترون�ة، والتعل�

اال ان الوجوه المتعددة لالمن السیبراني، ومضاعفاتها الخطیرة التي ال تقف عند حدود والتجارة االلكترون�ة، وغیرها الكثیر.  

االساءة الى االفراد، والمؤسسات، بل تتعداها الى تعر�ض سالمة الدول والحكومات، تز�د مهمة القائمین على الموضوع  

اال أنه في اآلونة األخیرة برزت استرات�ج�ات جدیدة لز�ادة قدرة المنظمات على التك�ف مع بیئاتها، من و�ة،  تعقیدا وصع

أبرزها: الذ�اء االسترات�جي، حیث یرت�ط بنوع ممیز من القدرات العقل�ة التي �حتاجها المدیر، أو القائد والمفكر االسترات�جي،  

�مستقبل المنظمة ومواجهة حاالت عدم التأكد وندرة المعلومات ومحدودیتها. فالذ�اء    والتي تمكنه من التفكیر �طر�قة شمول�ة

اقتناض الفرض، والتك�ف مع المتغیرات   القادة من  االسترات�جي �ساعد المنظمة في تحقیق أهدافها �عیدة المدى، وُ�مكِّن 

 الخارج�ة والداخل�ة.

 مشكلة الدراسة

طر�قة شمول�ة �مستقبل المنظمة، ومواجهة المشكالت والتك�ف مع البئ�ة، وقد بدأت �عدُّ الذ�اء االسترات�جي تفكیرًا �

كثیر من المنظمات في توظ�ف هذا النوع من الذ�اء، �ما أن مستوى فعال�ة القرارات المتخذة �انت أحد أس�اب نجاح �ثیر  

وع من الذ�اء من قبل منظمات األعمال من المنظمات أو فشلها، من خالل التصرف �مقدراتها. إن عدم تطبیق مثل هذا الن

قد یؤدي إلى تفو�ت �ثیر من الفرص علیها أو �عد سب�ًا في تدني مستو�ات أدائها ،و�شكل �قود المستفیدین من التحول نحو 

منظمات أخرى و�شاعة مشاعر عدم الرضا بین المستفیدین؛ لذا تتمثل مشكلة الدراسة في عدم إدراك مستوى تطبیق الذ�اء 

سترات�جي في شر�ات التعدین األردن�ة، وأثره في فاعل�ة القرارات اإلدار�ة، حیث تتلخض في محاولة اإلجا�ة عن السؤال اال

 الرئ�سي اآلتي:

 و�نبثق عنه األسئلة الفرع�ة اآلت�ة:ما أثر الذ�اء االسترات�جي في فاعل�ة ادارة المخاطر السیبران�ة ؟  

 ما تصورات العاملین في شر�ات التعدین األردن�ة لمستوى الذ�اء االسترات�جي؟  ●

 ما تصورات العاملین في شر�ات التعدین األردن�ة لمستوى تطبیق إدارة المخاطر السیبران�ة؟ ●

�ات  شر لذا تتلخص مشكلة الدراسة �ق�اس مدى تاثیر تطبیق الذ�اء االسترات�جي على ادارة المخاطر السیبران�ة في  

 . التعدین االردن�ة

 اسئلة الدراسة:

الرئ�س:  االسترات�جي   ماهو  السؤال  الذ�اء  تطبیق  السیبران�ة  اثر  المخاطر  ادارة  التعدین شر�ات  في  على 

 ؟ و�نبثق منها االسئلة الفرع�ة التال�ة: االردن�ة
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 ؟التعدین االردن�ةعلى ادارة المخاطر السیبران�ة  لشر�ات  تطبیق االستشراف   اثرما   .1

 ؟التعدین االردن�ةما اثر تطبیق تفكیر النظم على ادارة المخاطر السیبران�ة لشر�ات   .2

 ؟التعدین االردن�ةما اثر تطبیق الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة) على ادارة المخاطر السیبران�ة لشر�ات   .3

 ؟ التعدین االردن�ةلى ادارة المخاطر السیبران�ة لشر�ات  ما اثر تطبیق الشراكة ع .4

 ؟ التعدین االردن�ةما اثر تطبیق الدافع�ة على ادارة المخاطر السیبران�ة لشر�ات   .5

 في ضوء المشكلة ال�حث�ة �مكن ص�اغة األهداف ال�حث�ة �اآلتي:أهداف ال�حث:  

 االسترات�جي وماهي ا�عادها وعناصرها وتأثیرها على المجتمع.التعرف على ادارة المخاطر السیبران�ة والذ�اء   -1

 التعرف على مدى التزام شر�ات التعدین االردن�ة بتطبیق إدارة المخاطر السیبران�ة. -2

اظهار مدى تاثیر تطبیق االنشطة الخاصة �الذ�اء االسترات�جي (االستشراف وتفكیر النظم والرؤ�ة المستقبل�ة والشراكة  -3

 .التعدین االردن�ةوالدافع�ة) على ادارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات  

وادارة المخاطر السیبران�ة    تن�ع اهم�ة الدراسة من االهم�ة التي تحظى بها قض�ة الذ�اء االسترات�جيأهم�ة ال�حث:  

التي تعد من التحد�ات الهامة الدارات المنظمات في ظل اشتداد المنافسة في البیئة التكنولوج�ة المعاصرة، وتتبلور أهم�ة 

 الدراسة �االتي:

 صول الدور الذي یلع�ه الذ�اء االسترات�جي �النس�ة للقادة االسترات�جیین الذین �سعون لتحقیق اهداف الشر�ة للو  •

 ذ القرار المناسب �الوقت المناسبالى اتخا 

 التعر�ف �مكونات الذ�اء االستیرات�جي وا�عاده وأثره على ادارة المخاطر السیبران�ة ومساعدة متخذي القرار في   •

 ادارة اعمالهم .

 الدارسة، حیث األهم�ة العلم�ة والمتمثلة �استعراض ادب�ات الدراسة ألحدث الدراسات العلم�ة المتعلقة �متغیرات   •

 من الممكن أن تمثل هذه الدراسة مرجًعا مهمًا لالكاد�میین وال�احثین وذلك لقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع.

 �مكن ص�اغة فرض�ات ال�حث على النحو االتي:  :  فرض�ات الدراسة 

Ho1-  د مستوى معنو�ـة  ـ: ال یوجد اثر ذو داللة إحصائ�ة عنالفرض�ة الرئ�سة األولى(α≤0.05)      للذ�اء االسترات�جي

�أ�عاده: (االستشراف، تفكیر النظم، الرؤ�ة المستقبل�ة، الشراكة، الدافع�ة) على ادارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات  

 التعدین األردن�ة. 

 وتنبثـق عنها الفرض�ات الفرع�ة التال�ة: 
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Ho1-1   –  د مستوى معنو�ـةـإحصائ�ة عنیوجد اثر ذو داللة   ال  (α≤0.05)  االستشراف للــذ�اء االسترات�جي    ل�عد

 على ادارة المخاطر السیبران�ة  في شر�ات التعدین األردن�ة 

Ho1-2  –  د مستوى معنو�ـةـ یوجد اثر ذو داللة إحصائ�ة عن ال  (α≤0.05) �تفكیر النظم على   ادارة المخاطر عد  ل

 في شر�ات التعدین األردن�ة  السیبران�ة 

Ho1-3  –  د مستوى معنو�ـةـ یوجد اثر ذو داللة إحصائ�ة عن ال  (α≤0.05) �الرؤ�ة المستقبل�ة على ادارة المخاطر  عد  ل

 .السیبران�ة في شر�ات التعدین األردن�ة

Ho1-4  –  داللة   ال ذو  اثر  عنیوجد  معنو�ـةـإحصائ�ة  مستوى  المخاطر  عد  ل� (α≤0.05)  د  ادارة  الشراكة على 

  السیبران�ة في شر�ات التعدین األردن�ة

Ho1-5  –  عن ال داللة إحصائ�ة  ذو  اثر  معنو�ـةـیوجد  المخاطر    ل�عد  (α≤0.05)  د مستوى  ادارة  الدافعیـة على 

 السیبران�ة في شر�ات التعدین األردن�ة.

 

 -متغیرات الدراسة:

المستقبل�ة   الرؤ�ة  النظم،  تفكیر  (االستشراف،  من  و�تكون  االسترات�جي):  (الذ�اء  المستقل  المتغیر  أوًال: 

 (االسترات�ج�ة)، الشراكة، الدافع�ة)

 ثان�ًا: المتغیر المستقل والمتمثل �ادارة المخاطر السیبران�ة.

 جمع المعلومات مصادر من نوعین على االعتماد  وتم الوصفي المنهج �ات�اع  ال�احثون  قام:  األدوات والمقای�س

 :هما

 .المتعلقة �موضوع الدراسة السا�قة والمراجع والدراسات   الكتب بها و�قصد  ثانو�ة: مصادر •

 .الدراسة �أداة لق�اس متغیرات الدراسة است�انة  وتصم�م اعداد  على االعتماد  تم  حیث اول�ة صادرم •

) ومعامل التحدید Bاإلحصائي الحتساب معامل االنحدار ( SPSSالتحلیل االحصائي حیث تم استخدام برنامج  •

)2R .ومستوى الداللة وغیرها ( 



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ا��دارية وا��قتصادية سلسلة العلوم  
Administrative and Economic Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

21 

و�تألف مجتمع الدراسة من المدراء ورؤساء االقسام والموظفین العاملین في أقسام إدارة مجتمع وعینة الدراسة:  

التعدین االردن�ة أما عینة الدراسة تتألف من الموظفین العاملین شر�ات  المخاطر وتكنولوج�ا المعلومات والموارد ال�شر�ة في  

 التعدین االردن�ة. شر�ات  ال�شر�ة في  في دوائر �ل من إدارة المخاطر وتكنولوج�ا المعلومات والموارد  

المعتمد:   المال�ة المنهج  النسب  وتحلیل  االحصائ�ة  األسالیب  استخدام  جانب  إلى  الوصفي  المنهج  اعتماد  تم 

 ألغراض الوصول إلى هدف الدراسة.

تم تصم�م است�انة لغا�ات دراسة متغیرات الدراسة وتوز�عها على مجتمع وعینة الدراسة ثم أسلوب جمع الب�انات:  

 .SPSSتجم�عها وتحلیلها وفق برنامج  

 التعر�فات االجرائ�ة:

هي قدرة المدیر�ن على توظ�ف معارفهم، ومهاراتهم وخبراتهم �شكل ذ�ي لتطو�ر وتنفیذ س�اسات  الذ�اء االسترات�جي:   -

م (االسترات�ج�ة)،  واسترات�ج�ات  المستقبل�ة  والرؤ�ة  �األستشراف،  و�تمثل  المستقبل�ة؛  البیئ�ة  التاثیرات  لمواجهة  الئمة 

 والتفكیر النظمي، والشراكة، والدافع�ة 

: تسعى ادارة المخاطر االلكترون�ة للتأثیر على سلوك الموارد ال�شر�ة واألنظمة والتشر�عات  ادارة المخاطر السیبران�ة -

ال األمن والضوا�ط  اختراق  وحاالت  االلكترون�ة  والتهدیدات  المخاطر  ومواجهة  التقن�ة  األصول  بین  والتفاعالت  فن�ة 

 ).13، ص2019االلكتروني وتمنع من حدوث اي مخاطر ونتائج غیر مرغو�ة علم الدین(علم الدین،  

تأثیر ف�ه والس�طرة عل�ه عبر إجراء  هي القدرة على روؤ�ة االتجاهات المستقبل�ة، وتمییز ما �مكن تجن�ه وال  االستشراف: -

مسح للعوامل الدینام�ك�ة في الماضي والحاضر. فهو امكان�ة اتخاذ القرارات الحاضرة التي من شأنها ان تصل الى 

المستقبل المرغوب، فهو �مثل امكان�ة اسقاط حالة العالم الراهنة على المستقبل �ا�صار التطورات المحتملة وتمییز ما  

 والتأثیر ف�ه والس�طرة عل�ة و�كون االستشراف من خالل توظ�ف الذ�اء االسترات�جي للقادة في المؤسسات.  �مكن تجن�ه

: هي وصفا واضحا وموجزا  لما تر�د ان تكون عل�ه المؤسسة والمجتمع �عد ان تنفذ استرات�جیتها  الرؤ�ة المستقبل�ة -

ت التي ین�غي ان تر�ز علیها والتي ین�غي االبتعاد عنها بنجاح، وتحقق �امل امكان�اتها وذلك من خالل تحدید المجاال

من خالل تحدید رسالة المؤسسة ومضمونها والتخط�ط االستیرات�جي الذي �جب ات�اعه. وقدرة اإلداري على توظ�ف  

 االستجا�ة السر�عة لحاالت محددة   ملكته العقل�ة المعتمدة على الخبرة السخص�ة والتجر�ة �اعتماد التخمین في

هو القدرة على دمج العناصر المختلفة لغرض تحلیلها وفهم الك�ف�ة  التي تتفاعل  �موجبها لتشكیل نظام   تفكیر النظم: -

ان تفكیر النظم �مثل القدرة على تر�یب    Maccobyاو صورة واضحة �شأن األش�اء التي یتم التعامل معها، �ما یرى   
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تفاعلها   لفهم ��ف�ة  المتنوعة،  العناصر  یتم دراسة وتكامل  المؤسسة �حیث  الى أهداف  ال�عض للوصول  مع �عضها 

 األجزاء من حیث عالقتها �الكل وتقی�مها  من حیث نجاحها في خدمة أهداف المؤسسة. 

: عرفت الدافع�ة او التحفیز �أنها عمل�ة ادارة السلوك االنساني وتوجیهه والمحافظة عل�ة لتحقیق هدف معین،  الدافع�ة -

ة في س�اسات المؤسسة التي تعتمدهها في دفع مواردها ال�شر�ة نحو بذل أقصى جهد ممكن لتنفیذ  وتبرز هذه المقدر 

مهامهم، واستثمار ذلك في تحقیق العدید من المزا�ا التنافس�ة �الشكل الذي �ساعدها �التفوق على منافسیها �ون أن 

ة على محاكاتها أو نقلها، وحتى یتم تحفیز العاملین الموارد ال�شر�ة هي الموارد الوحیدة التي تمتاز �الندرة وعدم القدر 

،  Responsibilities) وهي المسؤول�ات    R’s 4   -�شكل فعال ین�غي للقائد االسترات�جي �استخدام (الراءات األر�عه  

العالقات  Rewardsالمكافآت    ،Relations    األس�اب  ،Reasons    الذ�اء �ه  �قوم  الذي  الدور  یبرز  وهنا 

 �جي في ترس�خ السمات الق�اد�ة من جهه واالتقاء �أداء العاملین والمؤسسة من جهة أخرى. االستیرات

اكة على إمکان�ة إقامة التحالفات االستیرات�ج�ة مع مؤؤسات أخرى، وأن تحالف المؤسسات  ر رة الشد : تتمثل قالشراكة -

مؤسسة شخصیتها و��انها في حین   ول�س اندماجها مع �عضها هو األقرب لمفهوم الشراكه ،ألن التحالف �حفظ لكل

 ان االندماج �جعلها تفقد شخصیتها وتذوب في �عضها لتبرز مؤسسة جدیدة للوجود.

 الدراسات السا�قة:

1. ) القاضي  البنوك 2022دراسة  تطب�ق�ة على  دراسة  المعرفة:  إدارة  تحقیق  في  االسترات�جي  الذ�اء  "أثر  �عنوان   (

 .التجار�ة األردن�ة

هدفت الدراسة الحال�ة إلى التعرف على أثر الذ�اء االسترات�جي في تحقیق إدارة المعرفة في البنوك التجار�ة األردن�ة  

تكون مجتمع الدراسة من البنوك التجار�ة العاملة في المملكة األردن�ة الهاشم�ة، أما عینة الدراسة فقد شملت على البنوك 

التنفیذیین في  6) بنكا وتم اخت�ار (13التجار�ة األردن�ة وال�الغ عددها ( التحلیل على المدراء  ) بنوك. ف�ما شملت وحدة 

اإلدارتین العل�ا والوسطى (مدیر عام، ونائب مدیر عام، ومدیر دائرة، ومدیر فرع) في البنوك التجار�ة عینة الدراسة و�طر�قة  

تحلیلي وصوال لتحقیق أهداف الدراسة �شقیها النظري ). تم استخدام المنهج الوصفي ال520المسح الشامل وال�الغ عددهم (

والعملي. توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أبرزها وجود أثر ذو داللة إحصائ�ة للذ�اء االسترات�جي في تحقیق إدارة 

اللة إحصائ�ة للذ�اء المعرفة (تولید المعرفة، مشار�ة المعرفة تطبیق المعرفة) في البنوك التجار�ة األردن�ة. وجود أثر ذو د 

االسترات�جي في تولید المعرفة في البنوك التجار�ة األردن�ة. وجود أثر ذو داللة إحصائ�ة للذ�اء االسترات�جي في تحقیق  

مشار�ة المعرفة في البنوك التجار�ة األردن�ة. وجود أثر ذو داللة إحصائ�ة للذ�اء االسترات�جي في تطبیق المعرفة في البنوك 



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ا��دارية وا��قتصادية سلسلة العلوم  
Administrative and Economic Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

23 

األردن�ة. جاء مستوى تطبیق الذ�اء االسترات�جي و�دارة المعرفة بدرجة مرتفعة في البنوك التجار�ة األردن�ة. وقد   التجار�ة

أوصت الدراسة �ضرورة االستثمار في عمل�ات الذ�اء االسترات�جي من قبل البنوك التجار�ة األردن�ة لالستفادة من انعكاساته 

 .في تحقیق إدارة المعرفة

) �عنوان "أثر الذ�اء االسترات�جي في الفاعل�ة التنظ�م�ة في الخطوط الجو�ة الملك�ة: القوة 2019العوا�شه (دراسة   .2

 . التنظ�م�ة �متغیر وس�ط

هدفت الدراسة الى الكشف عن أثر الذ�اء االسترات�جي متمثًال �أ�عاده (االستشراف، الرؤ�ة المستقبل�ة، تفكیر النظم،  

الفاعل�ة التنظ�م�ة وذلك عن طر�ق القوة التنظ�م�ة �متغیر وس�ط �أ�عادها (القوة اله�كل�ة، قوة الُملك�ة، الشراكة، الدافع�ة) في  

 قوة الخبرة)، في شر�ة الخطوط الجو�ة الملك�ة األردن�ة.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل في الدراسة، حیث ُوزعت  

على جم�ع أفراد مجتمع الدراسة والمكون من المدراء العاملین في شر�ة الخطوط الجو�ة الملك�ة األردن�ة، والذین بلغ   است�انة

 ) است�انة.178) مدیرًا، وتم تحلیل (208عددهم (

،  توصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها انه یوجد أثر إ�جابي للذ�اء االسترات�جي متمثًال �أ�عاده (االستشراف

�أ�عاده  التنظ�م�ة متمثلة  للقوة  التنظ�م�ة، و�وجد أثر إ�جابي  القوة  الدافع�ة) في  المستقبل�ة، تفكیر النظم، الشراكة،  الرؤ�ة 

الخمسة في القوة التنظ�م�ة، و�وجد أثر إ�جابي للقوة التنظ�م�ة متمثلة �ا�عادها (القوة اله�كل�ة، قوة الُملك�ة، قوة الخبرة) في  

ظ�م�ة، و�ذلك یوجد اثر إ�جابي للذ�اء االسترات�جي متمثال �ا�عاده الخمسة في الفاعل�ة التنظ�م�ة، وذلك عن الفاعل�ة التن

 طر�ق القوة التنظ�م�ة �متغیر وس�ط �أ�عادها (القوة اله�كل�ة، قوة الُملك�ة، قوة الخبرة).

لدى المدراء في شر�ة الخطوط الجو�ة    و�ناء على نتائج الدراسة یوصي ال�احث بتعز�ز الذ�اء االسترات�جي وتطو�ره 

 الملك�ة األردن�ة من خالل الدورات التدر�ب�ة والبرامج الحاسو��ة المتخصصة في هذا المجال. 

) �عنوان "مخاطر الهجمات االلكترون�ة (السیبران�ة) وآثارها االقتصاد�ة: دراسة حول 2019دراسة علم الدین �انقا ( .3

 .دول مجلس التعاون الخل�ج

هذه الدراسة اظهار أهم�ة ادارة المخاطر السیبران�ة وتسلسط الضوء على المخاطر والهجمات االلكترون�ة   هدفت

وآثارها االقتصاد�ة الناجمة عنها على دول مجلس التعاون الخل�جي وضرورة مواجهة التهدیدات االلكترون�ة االقتصاد�ة 

لدراسة أن دول مجلس التعاون الخل�جي تواجه �عض انواع ومراجعة الخطط االسترات�ج�ة لألمن االلكتروني، وخلصت ا
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الهجمات السیبران�ة على األنشطة االقتصاد�ة، وعلى مستوى المؤسسات �جب ادراج األمن السیبراني ضمن استرات�ج�ة  

 ادارة المخاطر في المؤسسة، وأوصت الدراسة �ضرورة وسرعة تبني واعتماد التكنولوج�ا الحدیثة.

 تحقیق المیزة في الر�اد�ة المشار�ع أصحاب لدى  المخاطر إدارة  ) دراسة �عنوان "أثر2017سان (النجار غ  دراسة .4

 اإلسالم�ة".  الجامعة في والتكنولوج�ا األعمال حاضنة مشار�ع  :حالة لمشار�عهم دراسة التنافس�ة

 تواجه المشار�ع التي المخاطر أنواع  على التعرف و�ذلك المخاطر إدارة مفهوم  على التعرف  إلى الدراسة هدفت

 الجامعة في  األعمال والتكنولوج�ا حاضنة عمل طب�عة ب�حث  لتقوم الدراسة هذه أهداف وتعددت  غزة، قطاع في الر�اد�ة

 أصحاب لدى  المخاطر إدارة دراسة أثر إلى  أ�ضاً  الدارسة وهدفت  كما  الر�اد�ة، المشار�ع دعم  في  ودورها �غزة  اإلسالم�ة

وتوصلت الدراسة أن ادارة المخاطر ساهمت بتحقیق میزة تنافس�ة للمشار�ع    .التنافس�ة المیزة تحقیق  على الر�اد�ة  المشار�ع

الر�اد�ة، وأوصت الدراسة بتعز�ز مهارات ادارة المخاطر من خالل توفیر عنصر التدر�ب في مجال ادارة المخاطر 

 والمجاالت االدار�ة والمال�ة. 

) دراسة �عنوان "تكنولوج�ا نظم المعلومات في ادارة توصل المخاطر" دراسة وصف�ة لقسم عمل�ات  2015السعدي، ( .5

 . تنقیب مؤسسة سونا طراك

هدفت هذه الدراسة البراز دور تكنولوج�ا نظم المعلومات في تنظ�م المخاطر واظهار المخاطر داخل بیئة العمل  

المعلومات في ادارة المخاطر �الس�طرة على المخاطر والحد منها. وخلصت الدراسة والتظ�م االداري واظهار دور تكنولوج�ا  

الى حتم�ة وجود تكنولوج�ا المعلومات في ادارة المخاطر في بیئة العمل ووجوب اهتمام بها لحما�ة البرمج�ات والمعلومات  

لمعلومات وتنظ�م مق�اس في تكنولوج�ا  من االختراقات والقرصنة. وأوصت الدراسة عمل ا�حاث میدان�ة تخص تكنولوج�ا ا 

 نظم المعلومات الهمیته للتواصل االداري.

 كةر لة ش حا  دراسة  سسةؤللم  اتیجيراإلست  جهوالت  على  كاءاتذ�ال  اإلدارة  رأث"  ،) 2015(  ز�ةوف  اشردراسة مق .6

    "�ةرائزالج  �ةوالج  ططوالخ

�ة إذ رائز�ة اجلوط اجلطو كة اخلراإلسرتاتیجي لشجه  وكاءات على التذ اإلدارة �ال  رراسة إىل اخت�ار أثد ال  تفد ه

جه والت  مفي، بینما قسطكاء العاذ كاء التنافسي، والذ كاء اإلسرتاتیجي، الذ كاءات واملتمثلة  في الذ مت اخت�ار أ�عاد لإلدارة �ال

مت اع. داإلب وجه حن و، والتمالتعل و جه حنو، التس املناف  وجه حنو العمالء، الت وجه حن واإلسرتاتیجي إىل أر�عة أ�عاد هي: الت

كة.  رفا �الشوظم  175ف�ة شملت  د ز�عه على عینة هوراسة، إذ مت تد متغريات ال  نام االستب�ان �أداة جلمع الب�انات عد استخ

تفعني، �ما أن رجه إسرتاتیجي موكاءات وتذ إدارة �ال  ك �ة متلرائز�ة اجلوط اجلطوكة اخلرراسة إىل أن ش د نتائج ال   تصلوت
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ق طر ام �ل األدوات والد كة استخرص�ات: على الشوالت  مأه  ناإلسرتاتیجي. مجه  وعلى الت  يبإجيا  ركاءات أثذ لإلدارة �ال

ات د ید ق على التهوتتف   كلذاخل�ة، و�د دة ببیئتها ال وج وعلى نقاط الضعف امل  بكاء اإلسرتاتیجي حیث تتغلذ ها هلا الرفواليت ی

 البیئة اخلارج�ة.  ن الناشئة ع

ب�ق�ة في طیمي دراسة تظاع التنداتیجي على اإلبركاء اإلستذال  ر)، "أث2015ان (رالهادي عم  ددراسة نضال عب .7

 ."كة أس�ا سیل لالتصاالترش

كاء االستیرات�جي  ذكة أس�ا سیل لالتصاالت لموضوع  الرف على مدى األهم�ة التي تولیها شوقوإىل ال   ثف البحد ه

اع�ة يف د رة اإلبد لق�ا  كافع�ة والحدس) وعالقة ذلد اكة، الراف، التفكیر المنظم، الرؤ�ة المستقبل�ة، الش ر(االستش  ثحی  نم

ت ال�احثة على  د ة. �ما اعتمزل على مکانة متمیوكة للحص ريف إمکان�ة تحقیق امكان�ة الش  رأث  نكة لما له مره الشذ ه

دات عینة  رمف  ن�اإلضافة إىل االست�انة �أداة جلمع الب�انات م  براء األقسام ومسؤولي الشعد مع م  تیرالمقابالت التي  أج

االستنتاجات أظهرت أن   ن الى مجموعه م  تصلوكة. تر) خبیرا في الش 39العینة عمد�ة �المسح تضمنت (  ت، فکانثالبح

 ن االستفادة م  تكة حققركة الم�حوثه. وأن الشراع�ة للشد رة اإلب د يف تحقیق الق   رناته أثوكاء االستیرات�جي �جم�ع  مک ذ لل

تفکري م اإلبرید خربة ومهارة  التفکري  التأثري  إلنضاج  بینمد یها يف  لو ا �ان هناك قصاعي  الشد ر  ثة يف وكة املبحرى 

ا د اؤها �عطاع�ة و�ع د رات اإلبد ورة االهتمام �القرص�ات أمهها ضو الت  نعة مومبجم  ثالبح  ماكة. وخترأ الشد استثمار مب

 اع�ة.د رات اإلبد الق  زیزأجل تع  ن�ة مد د التقلیو اع�ة وتقلیل القید األفکار اإلب د لیو على ت  زاسرتاتیج�ا  للتحفی

 األجنب�ة:الدراسات  

1- A Study of Laura Camilla Seitovirta, entitled  (2011): The Role of Strategic 

Intelligence Services in Corporate Decision Making, Organization and Management 

Master's Thesis, Aalto University School of Economics, Finland. 

خالل   ن م  ك ار، وذلركاء اإلسرتاتیجي يف املشار�ة يف صنع القذمات ال د دور خ  ف على رراسة إىل التعد ال   تفد ه

كاء التنافسي ذ ات الطدور نشا  نرة واضحة عوص  مسرال لوراسة، وصد ال  دسسات قیؤارات يف املرهار ��ف�ة اختاذ القظإ

مدیرا،   14  مدهد راسة وال�الغ ع د كات حمل الري الشرید م  ن راسة على عینة مد ال  تیرأج  دار. ولقريف عمل�ة صنع الق

اخل�ة دة، إلضافة إىل االوثائق  الظام املقا�الت الشخص�ة واملالحد صفي التحلیلي، ومت استخو وات�عت ال�احثة املنهج ال

 سسة ومنشوراتها.ؤللم

 راسة: د إلیها ال  ت صلوالنتائج اليت ت   مأه  نوم
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 رة  �أعمال وه الص ذ ل بیئة األعمال، ومقارنة هورة حوص  معلى رس  نیرید امل د كاء اإلسرتاتیجي یساعذ ان ال -

 اع.طالق  س كات العاملة يف نفرالش

 يف اختاذ   مهد مات تساعوه املعل ذمات داخل�ة وخارج�ة، وهون إىل معلوكات حيتاجرارات يف الشري القذ أن متخ -

 دة عال�ة و ارات ذات جرق

2- Kruger ،(2010) "A study of strategic intelligence as a strategic management tool in 

the long-term insurance industry in South Africa".     

�ق�ا،  رب إفواع التأمني جلنطیل يف ق طوى الد كاء اإلسرتاتیجي �أداة لإلدارة اإلسرتاتیج�ة على املذال   ثدرس ال�اح

ب وكات التأمني جبنریل بشطوى الد كاء االسرتاتیجي يف املذ ي یلع�ه الذور احلايل الد ال  د ید راسة لتحد ه الذ ه  تفد ه  ثحی

ا دراسة ذ یني، و�ذ راء التنفیدكاء  اإلسرتاتیجي للمذ ام ال د ها استخرفوا�ا اليت یزيف املشاكل وامل  ثالبح  قیطر  ن�ق�ا عرإف

�مذ ال اإلسرتاتیجي  القد كاء  اختاذ  لعمل�ة  حیرخل  اإلسرتاتیج�ة،  الذ ت هد أك  ثارات  املند ه  أن  تستخظراسة  ال د مة  كاء  ذ م 

ة تنافس�ة زمی  قدي إىل خل ؤ ارات اإلسرتاتیج�ة واليت سترعلیها يف اختاذ الق د یم�ة تعتمظفة تنرمنه مع دلواإلسرتاتیجي وت 

ام ذ�اء ظذجا لنوو�شکل �امل من  د�ع نمات مل حتتضظراسة أن املند ت نتائج ال رهظ. أراع املستمداإلب قيف حتقی  موتساه

ار ذ مة اإلنظ أن معید كاء اإلسرتاتیجي لتذ ق وأدوات ال طرمات ظام املند ورة استخرراسة ضد ص�ات ال وت مأه نإسرتاتیجي .م

 اخل�ة واخلارج�ة. د ال   رامل�ک

 اإلطار النظري للدراسة: 

) �عرف الذ�اء االسترات�جي أنه نمط من أنماط الذ�اء الذي �جب  2022وفقا لناجي (مفهوم الذ�اء االسترات�جي:  

ر المعلومات لصناع القرار أن یتسم �ه قادة المؤسسات الخدم�ة ومنها المكت�ات ل�مدهم �الرؤ�ة االسترات�ج�ة وتهیئة آل�ة لتوفی

 ل�ستط�عوا مواك�ة التغییرات وتصم�م إسترات�ج�ة تخلق ق�مة مضافة تصب في خدمة أهداف المكت�ة. 

و�رى ال�احثون أن الذ�اء االسترات�جي هو تفكیر استرات�جي مبتكر إلدارة المعرفة وتولیدها والتفاعل االجتماعي في  

 لتقد�م أقصى درجة من الدعم في إتخاذ عمل�ات القرار.  المنظمات �حیث یتم �ه خلق قادة توجههم

 ):2022تناولت الدراسة عدة أ�عاد للذ�اء االسترات�جي أهمها(ناجي،    أ�عاد الذ�اء اإلسترات�جي:

 : وهو القدرة على اإلستشعار ورؤ�ة اإلتجاهات المستقبل�ة ورصد التغییر في ظاهرة أو Foresight)اإلستشراف ( .1

اولة تحدید اإلحتماالت لتطو�رها في المستقبل وتمییز ما �مكن تجن�ه وما �مكن التأثیر عل�ه إ�جا�ًا والس�طرة ظواهر معینة ومح

 عل�ه، �ما �عني قراءة للواقع واستقراء ال�عید إلكتشاف مسارات وآفاق جدیدة في العمل.
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 ): هو التفكیر �منطق النظم أو النظرة الشاملة لفهم الظواهر واألش�اء والقدرة Systems Thinkingتفكیر النظم ( .2

 على تول�ف ودمج العناصر المختلفة والمتنوعة لتتكامل وتشكل نظامًا وصورة أوضح وصوًال إلى األهداف الموضوعة.

 ي أن تصل إلیها المنظمة  ) وهي رسم صورة مرغو�ة وجذا�ة والتي ترغب فStrategic Visionالرؤ�ة اإلسترات�ج�ة ( .3

 ورسم مسارها االسترات�جي الذي �جب على المنظمة أن تت�عهن والرؤ�ة االسترات�ج�ة هي محور القادة اإلسترات�ج�ة.

 ): وهي إقامة تحالفات و�تفاقات مع منظمات أخرى شبیهه أو لها عالقة بها للوصول إلى Partnershipالشراكة ( .4

 اكة إحدى آل�ات التأقلم مع البیئة التنافس�ة و�طارًا للعمل التعاوني.األهداف المشتر�ة، وتعد الشر 

 ): هي تشج�ع العاملین للتصرف �إنسجام مع األهداف اإلسترات�ج�ة الموضوعة وتحفیزهم نحو Motivationالدافع�ة ( .5

 تنفیذ الرؤى والتصورات التي وضعها القائد أو المدیر.

هي المخاطر التي تمس أصول المنظمة وأفرادها وعمل�اتها  ):  Cybersecurity Riskإدارة المخاطر السیبران�ة (

والرؤ�ة والرسالة والسمعة �سبب خلل في استخدام المعلومات أو �سبب الوصول غیر المصرح لها �ما �طال ق�م المجتمع 

 ).2018ودینه وأخالقه والبنى التحت�ة(حر�ري والمنتشري،  

تم تحلیل ب�انات الدراسة من خالل استخدام أدوات التحلیل  األسالیب االحصائ�ة المستخدمة في تحلیل الب�انات:  

 ، وتم استخدام االخت�ارات اإلحصائ�ة التال�ة:   SPSSاإلحصائي المالئمة، من خالل االستعانة �البرنامج اإلحصائي  

 .، والتكرارات، واألهم�ة النسب�ةف المع�اري، والنسب المئو�ةاإلحصاءات الوصف�ة متمثلة �الوسط الحسابي واالنحرا -1

 معامل االتساق الداخلي (كرون�اخ ألفا)، لتحدید مدى موثوق�ة الب�انات التي تم جمعها عن طر�ق االستب�ان.   -2

 التحدید. لب�ان قوة العالقة بین المتغیرات، ولحساب معامل     Multicollinearityمعامل االرت�اط الخطي     -3

 ، وذلك لق�اس أثر المتغیر المستقل على المتغیرات التا�عة  Simple linear regressionتحلیل االنحدار ال�س�ط     -4

 كل على انفراد. 

 ، وذلك لق�اس أثر المتغیرات المستقلة مجتمعة على Multiple linear regressionتحلیل االنحدار المتعدد     -5

 المتغیرات التا�عة.

�عرض هذا الفصل وصفا وتحلیًال لب�انات الدراسة، حیث �قدم وصفًا  تحلیل الب�انات وعرض النتائج ومناقشتها:  

ت عن أسئلة الدراسة، واخت�ار لخصائص عینة الدراسة، ووصفًا لمتغیراتها واألهم�ة النسب�ة لفقرات الدراسة، ثم تحلیال لإلجا�ا

 الفرض�ات والتعلیق علیها.
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)، حیث  Cronbach’s Alphaتم احتساب معامل االتساق الداخلي �رون�اخ ألفا ( اخت�ار ث�ات أداة الدراسة:  

 كانت النتائج �ما یلي:

 ) ق�م معامل االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة 1جدول (
 ق�مة ألفا  ال�عد الرقم 

 0.608 االستشراف  1

 0.600 تفكیر النظم  2

 0.649 الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة)  3

 0.748 الشراكة  4
 0.812 الدافع�ة  5

 0.887 جم�ع الفقرات  

)، و�التالي  0.812  –   0.600نالحظ ان ق�م معامل االتساق الداخلي �رون�اخ ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت بین (

) وهذا مؤشر على االتساق بین فقرات أداة الدراسة، وموثوق�ة أداة الدراسة وامكان�ة االعتماد 0.60الق�م أكبر من (تكون جم�ع  

 علیها الجراء التحلیل االحصائي.

الدراسة:   عینة  الدراسة وهي:  وصف خصائص  عینة  ألفراد  والد�مغراف�ة  التعر�ف�ة  الخصائص  یتضمن وصف 

). وألجل وصف خصائص عینة الدراسة، فقد تم إ�جاد التكرارات والنسب المئو�ـة للمتغیرات  (الجنس، العمر، المؤهل العلمي

 الد�موغرافیـة ألفراد عینـة الدراسـة وذلك على النحو التالي:

 ) وصف خصائص عینة الدراسة2جدول رقم (
 النس�ة المئو�ة  التكرار  الصفة   الخصائص الشخص�ة  المتغیر 

 الجنس  .1
 68.8% 22 ذ�ر 
 31.2% 10 أنثى 

 100 32 المجموع 

 العمر  .2

 % 6.3 2 سنة   30أقل من  
 % 18.7 6 سنة  40أقل من   -30من 
 % 50 16 سنة  50أقل من   -40من 

 % 25 8 سنة   50أكبر من 
 100 32 المجموع 

 لعلم المؤهل ا .3

 % 25 8 د�توراة 
 % 25 8 ماجستیر 

 % 50 16 �كالور�وس 
 0 0 توجیهي 
 100 32 المجموع 

 %).31.2%) یلیها االناث (68.8) أن فئة ذ�ر �انت األكثر (2یتضح من الجدول (الجنس:   .1

 %)  50سنة) هي الفئة الكبرى حیث بلغت نسبتها ( 50أقل من    – 40) أن فئة (من  2یتضح من الجدول (العمر:   .2

 مما �عني ان اغلب افراد العینة ذوي خبرة �بیرة و�مكن االعتماد على نتائج ال�حث. 



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ا��دارية وا��قتصادية سلسلة العلوم  
Administrative and Economic Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

29 

 مما �عني    %)50) أن فئة (�كالور�وس) هي الفئة الكبرى حیث بلغت نسبتها (2یتضح من الجدول (المؤهل العلمي:  .3

 أن الم�حوثین لدیهم الثقافة والعلم المقدرة على اجا�ة االسئلة. 

للتعرف على اتجاهات أفراد العینة حول متغیرات نموذج الدراسة �االعتماد على الب�انات  تحلیل أسئلة الدراسة:  

في   السیبران�ة  المخاطر  إدارة  الذ�اء االسترات�جي على  تطبیق  تم جمعها عن  استخدام التي  تم  التعدین االردن�ة،  شر�ات 

المتوسطات الحساب�ة، واالنحرافات المع�ار�ة، والرت�ة، ومستوى التطبیق، واالهم�ة النسب�ة عند �ل فقرة، و�انت النتائج �ما  

 یلي:

 تحلیل أسئلة الذ�اء االسترات�جي:  

 ي:الجدول التالي �قارن مستوى تطبیق الذ�اء االسترات�جي، على النحو التال

 ) المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ومستوى تطبیق محاس�ة المسؤول�ة االجتماع�ة 3جدول رقم (

رقم 
 الفقرة

 األسلوب 
الوسط  
 الحسابي

 مستوى التطبیق الرت�ة  االنحراف المع�اري  الوزن النسبي 

 متوسط  2 0.412 % 72.50 3.625 اإلستشراف  1

 متوسط  3 0.410 % 71.25 3.563 تفكیر النظم  2

 متوسط  4 0.483 % 68.13 3.406 الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة)  3

 مرتفع 1 0.588 % 78.13 3.906 الشراكة  4

 متوسط  5 0.813 % 64.00 3.200 الدافع�ة  5

 متوسط   0.414 % 70.80 3.540 المق�اس العام

 متوسط   % 72.21 0.426 3.611 المتغیر التا�ع: إدارة المخاطر السیبران�ة

 ) الجدول  (3یبین  العام  المتوسط  بلغ  متوسط، حیث  االسترات�جي  للذ�اء  العام  المق�اس  مستوى  أن   (3.540  (

) 3.906�المرت�ة األولى �متوسط حسابي (   %). وقد جاء (الشراكة)70.80) و�وزن نسبي (0.414و�انحراف مع�اري (

�المرت�ة األخیرة   مرتفع، في حین حل (الدافع�ة)  �مستوى تطبیقو )،  0.588و�انحراف مع�اري (%)  78.13و�وزن نسبي (

 )، و�مستوى تطبیق متوسط. 0.813%) و�انحراف مع�اري (64.00) و�وزن نسبي (3.200�متوسط حسابي (

وقد �عزى إحتالل الشراكة في المرت�ة األولى من الذ�اء االسترات�جي المط�قة إلى أن شر�ات التعدین االردن�ة 

تسعى دوما الى الدخول الى أسواق جدیدة وأخرى مرت�طة �كفاءة استخدام الموارد وتعز�ز للمهارات وتعلمها من الحلفاء، 

حالفات وشراكات سواء داخل�ة وخارج�ة تكون استرات�ج�ة وذلك عن طر�ق ولذلك تسعى شر�ات التعدین األردن�ة الى اجراء ت

إ�جاد شر�اء داخلیین �ملكون المهارات والقدرات المكملة لهم، واما الخارج�ة فهي مختصة ببیئة االعمال العصر�ة لتشكیل 

 علمها من الحلفاء.تحالفات خارج�ة لدخول أسواق جدیدة ومرت�طة أ�ضا �استخدام الموارد وتعز�ز المهارات وت
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 المحور الثاني: ادارة المخاطر السیبران�ة: 

) أن مستوى المق�اس العام لتطبیق ادارة المخاطر السیبران�ة هو متوسط، حیث بلغ المتوسط 3یتضح من الجدول (

- 2.867)، وتراوحت المتوسطات الحساب�ة بین (0.459%) و�انحراف مع�اري بلغ (65.33) و�وزن نسبي (3.267العام (

3.733.( 

و�رى ال�احثون أن تطبیق ادارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات التعدین االردن�ة متوسط، مما �عني انه ما زال 

للمخاطر  الشر�ة  تحمل  مدى  �حدد  �حیث  االدارة  مجلس  من  ودعم  اهتمام  الى  �حاجة  السیبران�ة  المخاطر  ادارة  تطبیق 

ترات�ج�ة الشر�ة ومعدل المخاطر والحرص على اجراء مراجعة سنو�ة للمرونة السیبران�ة سنو�ا �حیث �ضمن االتساق مع اس

 السیبران�ة والعمل على دمج المرونة السیبران�ة وادارة المخاطر في استرات�ج�ة االعمال الشاملة للشر�ة.

خت�ارات الخت�ار مدى مالءمة ب�انات الدراسة لتحلیل االنحدار الخطي واالاخت�ار مالءمة أنموذج الدراسة:  

 المعلم�ة، وقد تم اخت�ار االرت�اط الخطي المتعدد واالرت�اط الذاتي، وذلك �التالي: 

 وتشیر هذه الظاهرة إلى وجود ارت�اط خطي ش�ه تام بین  :  Multicollinearityاخت�ار االرت�اط الخطي المتعدد  -1

و�جعله أكبر من ق�مته الفعل�ة، ولهذا تم احتساب معامل    2Rمتغیر�ن أو أكثر، �عمل على تضخ�م ق�مة معامل التحدید  

�ما   النتائج  �انت  وقد  اخت�ارها،  یتم  التي  الفرض�ة  متغیر حسب  �ل  عند  الت�این  تضخم  معامل  وق�مة  بیرسون،  ارت�اط 

 :(Gujarati, 2004)یلي

 ) مصفوفة االرت�اط للمتغیرات المستقلة 4جدول (

  4 3 2 1 المتغیر  الرقم

     1.00 اإلستشراف  1
    1.00 0.653** تفكیر النظم  2

   1.00 0.438* 0.564** الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة)  3

  1.00 0.195 0.427* 0.543** الشراكة  4

 1.00 0.520** 0.691** 0.207 0.486** الدافع�ة  5

 (α ≤ 0.05)دالة عند مستوى    **     

) رقم  أعاله  الجدول  (4یبین  هو  المستقلة  المتغیرات  بین  ارت�اط  أعلى  أن  (الدافع�ة)  0.691)  المتغیر�ن  بین   (

)، 0.80و(الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة)، وأن جم�ع ق�م معامل االرت�اط بین المتغیرات المستقلة األخرى �ان أقل من (

المستقلة، حیث أن ق�م معامل االرت�اط التي تز�د   وهذا قد یدل على عدم وجود ظاهرة االرت�اط الخطي المتعدد بین المتغیرات
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 ,Guajarati، تعتبر مؤشرًا على أن العینة تعاني من مشكلة االرت�اط الخطي العالي المتعدد ل�ق�ة المتغیرات ((0.80)عن  

2004, 359.( 

 Variance Inflationوللتأكد من خلو العینة من مشكلة االرت�اط المتعدد تم احتساب معامل تضخم الت�این  

Factor (VIF)    عند أ�عاد المتغیر المستقل للتأكد من عدم وجود ارت�اط خطي متعدد بین جم�ع المتغیرات المستقلة، و�انت

 النتائج �ما یلي:

 ) نتائج اخت�ار االرت�اط المتعدد بین المتغیرات المستقلة5جدول (
 VIF Toleranceمعامل تضخم الت�این  المتغیر 

 0.395 2.534 اإلستشراف 
 0.452 2.211 تفكیر النظم 

 0.297 3.372 الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة) 
 0.418 2.390 الشراكة 
 0.290 3.449 الدافع�ة 

، مما یؤ�د عدم 10وأقل من العدد    1) أن ق�م معامل تضخم الت�این �انت جم�عها أكبر من العدد  5یبین الجدول (

 .(Gujarati, 2014)وجود مشكلة االرت�اط الخطي المتعدد بین جم�ع متغیرات الدراسة المستقلة  

 من شروط االنحدار خلو الب�انات من مشكلة االرت�اط الذاتي، والتي :  Autocorrelation  :اخت�ار االرت�اط الذاتي -2

المقدرة  المعلمات  ق�مة  في  تحیز  عنه  ینتج  مما  االنحدار،  نموذج  في  العشوائي  الخطأ  حدود  بین  ارت�اط  بوجود  تعرف 

)estimated parametersخت�ار  )، و�التالي ضعف قدرة النموذج على التنبؤ. و�تم التأكد من ذلك �اجراء ا(Durbin-

Watson Test)    ) و�تم رفض وجود 4و   0الذي �عد األكثر شیوعًا واستخدامًا، وتتراوح ق�مة هذا االخت�ار بین العددین .(

. والجدول التالي (Gujarati, 2004, 496)، أو تقترب منه  2تساوي العدد    (D-W)ظاهرة االرت�اط الذاتي إذا �انت ق�مة  

 لفرض�ات الدراسة، �ما یلي:  (Durbin-Watson Test)یبین نتائج اخت�ار  

 ) اخت�ار مشكلة االرت�اط الذاتي 6جدول (
 النت�جة  المحسو�ة   D-Wق�مة  الفرض�ة 

H01 2.018  الیوجد ارت�اط ذاتي 
H01-1 1.701  الیوجد ارت�اط ذاتي 
H01-2 1.676  الیوجد ارت�اط ذاتي 
H01-3 1.940  الیوجد ارت�اط ذاتي 
H01-4 1.540  الیوجد ارت�اط ذاتي 
H01-5 1.897  الیوجد ارت�اط ذاتي 

، مما �شیر لخلو الب�انات من 2للمتغیرات في الفرض�ات المذ�ورة جم�عها تقترب من العدد    D-Wنالحظ ان ق�م  

 مشكلة االرت�اط الذاتي أي عدم وجود ارت�اط بین حدود الخطأ العشوائي في نموذج االنحدار.

 اخت�ار فرض�ات الدراسة:
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: االولى  الرئ�س�ة  �ا�عادها    H01:الفرض�ة  االسترات�جي  الذ�اء  لتطبیق  إحصائ�ة  داللة  ذو  اثر  یوجد  ال 

(اإلستشراف، تفكیر النظم، الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة)، الشراكة، الدافع�ة) على ادارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات 

 التعدین األردن�ة.

 تحلیل االنحدار الخطي المتعدد، و�انت النتائج �االتي: والخت�ار الفرض�ة الفرض�ة الرئ�س�ة األولى، تم تطبیق  

 ) نتائج اخت�ار أثر الذ�اء االسترات�جي على ادارة المخاطر السیبران�ة 7جدول (ال

المتغیر  
 التا�ع 

 ملخص النموذج 
Model Summery 

 تحلیل الت�این 
ANOVA 

 جدول المعامالت 
Coeffecient 

R  معامل
 االرت�اط 

2R  معامل
 التحدید 

Adjusted 
R Square 

F المحسو�ة Sig F  الب�ان B 
الخطأ  
 المع�اري 

T Sig t 

ادارة  
المخاطر  
 السیبران�ة 

0.635 0.403 0.288 3.511 0.015 

 0.013 2.655 0.249 0.662 اإلستشراف 
 0.816 0.236 0.234 0.055 تفكیر النظم 

 0.179 - 1.382 0.246 - 0.339 (االسترات�ج�ة) الرؤ�ة المستقبل�ة 
 0.038 - 2.181 0.170 - 0.370 الشراكة 
 0.034 2.241 0.147 0.330 الدافع�ة 

 0.001 3.711 0.689 2.557 ثابت االنحدار 

 (α ≤ 0.05)�كون التأثیر ذا داللة إحصائ�ة عند مستوى    *

حیث �شیر إلى العالقة الموج�ة بین المتغیرات (R = 0.534) ) أن معامل االرت�اط  7تشیر نتائج الجدول رقم (

المستقلة والمتغیر التا�ع، �ما أن أثر المتغیرات المستقلة (الذ�اء االسترات�جي) على المتغیر التا�ع (ادارة المخاطر السیبران�ة) 

وهو أقل من  (Sig = 0.015))، و�مستوى داللة 3.511المحسو�ة هي ( Fق�مة هو أثر ذو داللة إحصائ�ة، حیث �انت 

من الت�این في إدارة المخاطر   (%40.3). ومن جهة أخرى، فقد استطاعت أ�عاد (الذ�اء االسترات�جي) تفسیر  )0.05(

 .R)2(0.403 =السیبران�ة، حیث ظهر أن ق�مة معامل التحدید  

"یوجد اثر ذو داللة إحصائ�ة  و�ناء على ما سبق، نرفض الفرض�ة العدم�ة الرئ�س�ة ونقبل الفرض�ة البدیلة القائلة:  

الدافع�ة)  الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة)، الشراكة،  النظم،  �ا�عادها (اإلستشراف، تفكیر  الذ�اء االسترات�جي  لتطبیق 

 التعدین األردن�ة".   على ادارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات

و�رى ال�احثون أن هناك عالقة موج�ة بین الذ�اء االسترات�جي �أ�عادها الخمسة و�دارة المخاطر السیبران�ة وانه 

یوجد اثر معنوي ال�عاد الذ�اء االسترات�جي على إدارة المخاطر السیبران�ة وقد �عود ذلك الى حرص �عض اإلدارات على 

ر الشر�ة وتوفیق تصورها وأهدافها �ما تعمل على ازد�اد قوة القرار عند مشار�ة الشر�ات مع  أسلوب الشراكة ل�فید تطو�

�عضها ال�عض في اتخاذ القرارات، �ما تقوم شر�ات التعدین بتلب�ة المتطل�ات القانون�ة والتنظ�م�ة ذات الصلة �إدارة المخاطر 
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رقم التعر�ف الشخصي و�لمة المرور لألجهزة وتت�عها و�زالتها عن السیبران�ة، وتهتم شر�ات التعدین األردن�ة بتشغیل حما�ة  

 �عد أو إغالقها عن �عد والتأكد من أن جم�ع الموظفین لدیهم حسا�ات قابلة للتحدید و�تم المصادقة علیها �كل مرة.

1-H01    :ال یوجد اثر ذو داللة إحصائ�ة لالستشراف على إدارة المخاطر السیبران�ة في الفرض�ة الفرع�ة االولى 

 شر�ات التعدین األردن�ة 

 ) نتائج اخت�ار أثر االستشراف على إدارة المخاطر السیبران�ة8جدول (ال

 المتغیر التا�ع 

 ملخص النموذج 
Model Summery 

تحلیل  
 الت�این 

ANOVA 

 جدول المعامالت 
Coeffecient 

R  عامل م
 االرت�اط 

2R 

عامل  م
 التحدید 

Adjusted 
R Square 

F المحسو�ة 
Sig F*  

  مستوى 
 الداللة

 B الب�ان 
الخطأ  

 المع�اري 
T 

 المحسو�ة

Sig t*  
  مستوى 
 الداللة

 0.005 3.057 0.165 0.504 االستشراف  0.005 9.346 0.212 0.238 0.487 إدارة المخاطر السیبران�ة 

 (α ≤ 0.05)�كون التأثیر ذا داللة إحصائ�ة عند مستوى    * 

، وهذا �عني أن هناك عالقة موج�ة بین (r = 0.487)) أن ق�مة معامل االرت�اط هي  8تشیر نتائج الجدول (

)  فاالستشرا، وهذا �عني أن �عد (r)2(0.238 =(االستشراف) و(إدارة المخاطر السیبران�ة). و�تبین أن ق�مة معامل التحدید  

كما یتبـین أن ق�مـة  %) من الت�این في (إدارة المخاطر السیبران�ة)، مع �قاء العوامل األخرى ثابتة.23.8قد فّسر ما مقداره (

(F)   ) عنــد مستــوى ثقـــــــة  9.346قد بلغـت ((Sig = 0.005)    وهذا یؤ�د معنو�ة االنحدار عند مستوى(α ≤ 0.05). 

عند مستوى ثقة    (t= 3.057)و�انت ق�مة   (B= 0.504) المعامالت أن ق�مةكما یتبین من جدول   

(Sig = 0.005)    وهذه تؤ�د معنو�ة المعامل عند مستوى(α ≤ 0.05) . 

  و�ناء على ما سبق، نرفض الفرض�ة العدم�ة الفرع�ة األولى ونقبل الفرض�ة الفرع�ة البدیلة التي ونصها:  

 االستشراف على إدارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات التعدین األردن�ة". "یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لتطبیق 

و�رى ال�احثون ان هناك عالقة موج�ة بین تطبیق االستشراف من الذ�اء االسترات�جي على إدارة المخاطر   

االستشراف حیث تؤمن شر�ات التعدین األردن�ة السیبران�ة یؤ�د األثر المعنوي حیث یؤ�د إلتزام شر�ات التعدین االردن�ة في  

قیدات التي من الممكن مواجهتها، �ما �قوم متخذو القرارات �إعادة أن استشراف المستقبل �ساعد الشر�ة على مواجهة التع

 التفكیر في المعلومات المجمعة لمعرفة انعكاساتها الحال�ة أو المستقبل�ة على الشر�ة.

2-H01    :على إدارة المخاطر السیبران�ة فيال یوجد اثر ذو داللة إحصائ�ة تفكیر النظم الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة 
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 التعدین األردن�ة. شر�ات  

 ) نتائج اخت�ار أثر تفكیر النظم على إدارة المخاطر السیبران�ة9جدول (ال

 المتغیر التا�ع 

 ملخص النموذج 
Model Summery 

تحلیل  
 الت�این 

ANOVA 

 جدول المعامالت 
Coeffecient 

R  عامل م
 االرت�اط 

2r 
معامل  
 التحدید 

Adjusted R 
Square 

F 
 المحسو�ة

Sig F* 
  مستوى 
 الداللة

 B الب�ان 
الخطأ  

 المع�اري 
T 

 المحسو�ة

Sig t*  
  مستوى 
 الداللة

 0.237 1.206 0.185 0.223 تفكیر النظم  0.237 1.454 0.014 0.046 0.215 إدارة المخاطر السیبران�ة 

 (α ≤ 0.05)�كون التأثیر ذا داللة إحصائ�ة عند مستوى    * 

، وهذا �عني أن هناك عالقة موج�ة بین (r = 0.215)) أن ق�مة معامل االرت�اط هي  9تشیر نتائج الجدول (

) تفكیر النظم، وهذا �عني أن �عد (r)2(0.046 =(تفكیر النظم) و(إدارة المخاطر السیبران�ة). و�تبین أن ق�مة معامل التحدید  

كما یتبـین أن ق�مـة  المخاطر السیبران�ة)، مع �قاء العوامل األخرى ثابتة.  %) من الت�این في (إدارة 4.6قد فّسر ما مقداره (

(F)   ) عنــد مستــوى ثقـــــــة  1.454قد بلغـت ((Sig = 0.237)    وهذا یؤ�د عدم معنو�ة االنحدار عند مستوى(α ≤ 0.05). 

 و�ناء على ما سبق، نقبل الفرض�ة العدم�ة الفرع�ة الثان�ة التي نصها: 

 "ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لتطبیق تفكیر النظم على إدارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات التعدین األردن�ة". 

و�رى ال�احثون ان هناك عالقة موج�ة بین تطبیق تفكیر النظم من الذ�اء االسترات�جي و�ین إدارة المخاطر   

�ات التعدین األردن�ة التر�یز على دراسة القرارات مجتمعة بدال السیبران�ة وعدم وجود األثر المعنوي بینهما حیث على شر 

 من دراستها �شكل فردي وفقا لمدخل النظم.

 

3-H01   :ال یوجد اثر ذو داللة إحصائ�ة للرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة) على إدارة المخاطر  الفرض�ة الفرع�ة الثالثة
 األردن�ة.السیبران�ة في شر�ات التعدین  

 ) نتائج اخت�ار أثر للرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة) على إدارة المخاطر السیبران�ة 10جدول (ال

 المتغیر التا�ع 

 ملخص النموذج 
Model Summery 

 تحلیل الت�این 
ANOVA 

 جدول المعامالت 
Coeffecient 

R  معامل
 االرت�اط 

2r 
معامل  
 التحدید 

Adjusted 
R 

Square 

F 
 المحسو�ة

Sig F* 
  مستوى 
 الداللة

 B الب�ان 
الخطأ  
 المع�اري 

T 
 المحسو�ة

Sig t*  
 الداللة  مستوى 

إدارة المخاطر  
 السیبران�ة 

0.336 0.113 0.083 3.815 0.060 
الرؤ�ة المستقبل�ة  

 (االسترات�ج�ة) 
0.296 0.152 1.953 0.060 

 (α ≤ 0.05)�كون التأثیر ذا داللة إحصائ�ة عند مستوى  * 
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، وهذا �عني أن هناك عالقة موج�ة بین  (r = 0.350)) أن ق�مة معامل االرت�اط هي  10تشیر نتائج الجدول (

، وهذا �عني  r)2(0.113 =(الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة) و(إدارة المخاطر السیبران�ة). و�تبین أن ق�مة معامل التحدید  

المستقبل�ة (االسترات�ج�ةأن ( قد فّسر ما مقداره (الرؤ�ة  السیبران�ة)،  11.3)  المخاطر  الت�این في (إدارة  �قاء  %) من  مع 

وهذا یؤ�د عدم   (Sig = 0.060)) عنــد مستــوى ثقـــــــة  3.815قد بلغـت (  (F)كما یتبـین أن ق�مـة   العوامل األخرى ثابتة. 

 . (α ≤ 0.05)معنو�ة االنحدار عند مستوى  

 و�ناء على ما سبق، نقبل الفرض�ة العدم�ة الفرع�ة الثالثة التي نصها: 

على إدارة المخاطر السیبران�ة في الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة)  "ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لتطبیق  

 شر�ات التعدین األردن�ة".

من الذ�اء االسترات�جي و�ین  الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة)  و�رى ال�احثون ان هناك عالقة موج�ة بین تطبیق  

السیبران�ة وعدم وجود األثر المعنوي بینهما حیث یتوجب على شر�ات التعدین االردن�ة أن تمتلك رؤ�ة ذات إدارة المخاطر  

 أ�عاد شمول�ة تحدد من خاللها اتجاه أعمالها. 

4-H01    :ارة المخاطر السیبران�ة في شر�اتال یوجد اثر ذو داللة إحصائ�ة للشراكة على إدالفرض�ة الفرع�ة الرا�عة   
 األردن�ة التعدین  

 ) نتائج اخت�ار للشراكة على إدارة المخاطر السیبران�ة11جدول (ال

 المتغیر التا�ع 

 ملخص النموذج 
Model Summery 

 تحلیل الت�این 
ANOVA 

 جدول المعامالت 
Coeffecient 

R  معامل 
 االرت�اط 

2r    عامل م
 التحدید 

Adjusted 
R Square 

F 
 المحسو�ة

Sig F*  
  مستوى 
 الداللة

 B الب�ان 
الخطأ  

 المع�اري 
T 

 المحسو�ة

Sig t*  
  مستوى 
 الداللة

المخاطر   إدارة 
 السیبران�ة 

 0.541 0.618 0.131 0.081 الشراكة  0.541 0.382 - 0.020 0.013 0.112

 (α ≤ 0.05)�كون التأثیر ذا داللة إحصائ�ة عند مستوى  * 

، وهذا �عني أن هناك عالقة موج�ة بین  (r = 0.112)) أن ق�مة معامل االرت�اط هي  11تشیر نتائج الجدول (

) قد الشراكة، وهذا �عني أن �عد (r)2(0.013 =(الشراكة) و�ین (إدارة المخاطر السیبران�ة). و�تبین أن ق�مة معامل التحدید  

 (F)كما یتبـین أن ق�مـة   مخاطر السیبران�ة)، مع �قاء العوامل األخرى ثابتة.%) من الت�این في (إدارة ال 1.3فّسر ما مقداره ( 

 .(α ≤ 0.05)وهذا یؤ�د عدم معنو�ة االنحدار عند مستوى    (Sig = 0.541)) عنــد مستــوى ثقـــــــة  0.382قد بلغـت (

 و�ناء على ما سبق، نقبل الفرض�ة العدم�ة الفرع�ة الرا�عة التي نصها: 

 یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لتطبیق الشراكة على إدارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات التعدین األردن�ة". "ال  
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و�رى ال�احثون ان هناك عالقة موج�ة بین تطبیق الشراكة من الذ�اء االسترات�جي و�ین إدارة المخاطر   

دین األردن�ة �عقد مز�د من الشراكات المحل�ة واإلقل�م�ة  السیبران�ة وعدم وجود األثر المعنوي بینهما حیث أنه على شر�ات التع

 متعددة لتحسین وضعها.

5-H01    :ال یوجد اثر ذو داللة إحصائ�ة للدافع�ة على إدارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات  الفرض�ة الفرع�ة الرا�عة 

 التعدین األردن�ة.

 ) نتائج اخت�ار للدافع�ة على إدارة المخاطر السیبران�ة12جدول (ال

 المتغیر التا�ع 

 ملخص النموذج 
Model Summery 

 تحلیل الت�این 
ANOVA 

 جدول المعامالت 
Coeffecient 

R  مل معا
 االرت�اط 

2r   معامل
 التحدید 

Adjusted 
R Square 

F 
 المحسو�ة

Sig F*  
  مستوى 
 الداللة

 B الب�ان 
الخطأ  

 المع�اري 
T 

 المحسو�ة

Sig t*  
  مستوى 
 الداللة

المخاطر   إدارة 
 السیبران�ة 

 0.016 2.546 0.087 0.221 الدافع�ة  0.016 6.484 0.150 0.178 0.422

 (α ≤ 0.05)�كون التأثیر ذا داللة إحصائ�ة عند مستوى  * 

، وهذا �عني أن هناك عالقة موج�ة بین  (r = 0.422)) أن ق�مة معامل االرت�اط هي  12تشیر نتائج الجدول (

) قد  الدافع�ة، وهذا �عني أن �عد (r)2(0.178 =(الدافع�ة) و(إدارة المخاطر السیبران�ة). و�تبین أن ق�مة معامل التحدید  

كما یتبـین أن ق�مـة  %) من الت�این في (إدارة المخاطر السیبران�ة)، مع �قاء العوامل األخرى ثابتة.17.8فّسر ما مقداره ( 

(F)   ) عنــد مستــوى ثقـــــــة  6.484قد بلغـت ((Sig = 0.016)    وهذا یؤ�د معنو�ة االنحدار عند مستوى(α ≤ 0.05). 

عند مستوى ثقة    (t= 2.546)و�انت ق�مة   (B= 0.221) المعامالت أن ق�مةكما یتبین من جدول   

(Sig = 0.016)    وهذه تؤ�د معنو�ة المعامل عند مستوى(α ≤ 0.05) . 

  و�ناء على ما سبق، نرفض الفرض�ة العدم�ة الفرع�ة الخامسة ونقبل الفرض�ة الفرع�ة البدیلة التي ونصها: 

 ق الدافع�ة على إدارة المخاطر السیبران�ة في شر�ات التعدین األردن�ة". "یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لتطبی

و�رى ال�احثون ان هناك عالقة موج�ة بین تطبیق الدافع�ة من الذ�اء االسترات�جي على إدارة المخاطر   

الدافع�ة حیث انه على شر�ات التعدین األردن�ة السیبران�ة یؤ�د األثر المعنوي حیث یؤ�د إلتزام شر�ات التعدین االردن�ة في  

مهاراتهم �صفة مستمرة وحثهم على المشار�ة في اتخاذ القرار وتحمل   أن تمتلك مز�د من البرامج لتدر�ب العاملین وتطو�ر

 المسؤول�ة، وأن �عمل المسؤولین على إثارة التنافس بین العاملین لتحفیزهم على تقد�م المز�د من اإلنجازات. 

 االستنتاجات والتوص�ات:

 توصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات وهي �التالي:االستنتاجات:  
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 %)  70.80طبیق الذ�اء االسترات�جي في شر�ات التعدین االردن�ة �شكل متوسط وصل الى نس�ة تطبیق (هناك ت .1

وهناك محاوالت جاهدة من شر�ات التعدین االردن�ة لإللتزام �التطبیق، و�ان أكثر تطبیق هو الشراكة بتطبیق مرتفع و�وزن 

%) و�ان آخرها تطبیق الدافع�ة بنس�ة تطبیق متوسطة 72.50%) ثم یلیها تطبیق االستشراف بنس�ة تطبیق (78.13نسبي (

)64.00.(% 

 لوحظ ان هناك تر�یز واضح من قبل ادارات شر�ات التعدین االردن�ة على الشراكة �أسلوب �فید تطو�ر الشر�ة  .2

�ما ان شر�ات وتحقیق تصورها وأهدافها والتر�یز أ�ضا على مشار�ة القرار مع �عضها او مع شر�ات أخرى لیزداد قوة،  

 التعدین األردن�ة تر�ز على تلب�ة المتطل�ات القانون�ة والتنظ�م�ة ذات الصلة �إدارة المخاطر السیبران�ة قدر المستطاع.

 هناك تطبیق لالستشراف من الذ�اء االصطناعي في شر�ات التعدین االردن�ة �شكل متوسط بنس�ة تطبیق  .3

االرد 78.75( التعدین  اهتمت شر�ات  وقد  المعلومات %)،  في  التفكیر  �عیدوا  القرارات  متخذو  ان  االردن�ة من خالل  ن�ة 

 المجمعة لمعرفة انعكاساتها الحال�ة أو المستقبل�ة على الشر�ة.

 هناك تطبیق لتفكیر النظم من الذ�اء االصطناعي في شر�ات التعدین االردن�ة �شكل متوسط بنس�ة تطبیق  .4

 األردن�ة تحاول الظهور في صورة نظام مترا�ط ومتناسق. %)، حیث لوحظ ان شر�ات التعدین71.25(

 هناك تطبیق الرؤ�ة المستقبل�ة (االسترات�ج�ة) من الذ�اء االصطناعي في شر�ات التعدین االردن�ة �شكل متوسط  .5

 فها.%)، حیث لوحظ ان شر�ات التعدین األردن�ة تقوم على توحید جهود العاملین فیها لتحقیق أهدا68.13بنس�ة تطبیق (

 %)،  78.13هناك تطبیق للشراكة من الذ�اء االصطناعي في شر�ات التعدین االردن�ة �شكل مرتفع بنس�ة تطبیق ( .6

حیث لوحظ ان شر�ات التعدین األردن�ة تعتبر أن الشراكة أسلوب �فید تطو�ر الشر�ة وتحقیق تصورها وأهدافها، �ما أنه 

 او مع شر�ات أخرى في اتخاذه.  تزداد قوة القرار عند مشار�ة الشر�ات مع �عضها

 %)،  64.00هناك تطبیق للدافع�ة من الذ�اء االصطناعي في شر�ات التعدین االردن�ة �شكل متوسط بنس�ة تطبیق ( .7

 حیث لوحظ ان شر�ات التعدین األردن�ة تمتلك القدرة على تحفیز العاملین لتنفیذ رؤ�تها وتحقیق أهدافها.

 دراسة توصي �ما یلي:في ضوء ما سبق فإن ال التوص�ات:  

 تر�یز االدارات العل�ا في شر�ات التعدین األردن�ة على أن تستقرىء المستقبل لتطو�ر استراتیدیتها في األمد ال�عید. .1

 من ضمن تفكیر النظم العمل على التر�یز على ان یدرس متخذو القرارات األفكار مجتمعة ومنفردة وفقا لمدخل النظم. .2

 التعدین األردن�ة أن تمتلك رؤ�ة ذات أ�عاد شمول�ة تحدد من خاللها اتجاه أعمالها.نوصي شر�ات   .3

 یوصي ال�احثون ان تقوم شر�ات التعدین األردن�ة �عمل عفد شراكات محل�ة و�قل�م�ة متعددة لتحسین وضعها. .4
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 نوصي شر�ات التعدین األردن�ة ان تمتلك برامج لتدر�ب العاملین وتطو�ر مهاراتهم �صفة مستمرة وحثهم على   .5

 المشار�ة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤول�ة. 

  ان تقوم شر�ات التعدین األردن�ة بتحدید عدد الهجمات السیبران�ة التي تعرضت لها واختبرت مرونتها المال�ة.  .6
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