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 المستخمص 
في شركة  عماؿاألتوافر ذكاء  المستداـ في إطار داءاألمدى تحقيؽ ىدفت الدراسة إلى تحديد      

عنػػػػػػو  معبػػػػػػراً  (مسػػػػػػتقالً  اً )كمتغيػػػػػػر  عمػػػػػػاؿاألذكػػػػػػاء  إذ إعُتمػػػػػػد ،اسياسػػػػػػيؿ لالتصػػػػػػاالت فػػػػػػي العػػػػػػراؽ
ؿ البيانػات، مسػتودع البيانػات، تحميػؿ البيانػات، عػرض المعمومػات( مصادر البيانات، تكامه)أبعادب
 داءاأل، اإلجتمػػػاعي داءاألي، اإلقتصػػػاد داءه)األأبعػػػادًا( متمػػػ اًل بمعتمػػػد اً المسػػػتداـ )كمتغيػػػر  داءاألو 

المســتدام فــي المنظمــة  داءاألىــل يعتمــد  معالجػػة مشػػكمة بح يػػة مفادىػػا "ل فػػي محاولػػة، البيئػػي(
وبخاصػػة أف عمػػؿ ىػػذه المنظمػػة قػػائـ ؟" معمــالاألمتمكــو مــن مكونــات لــذكاء المبحوثــة معمــى مــا ت

                                                                                                                                         .عماؿاألالمعمومات وذكاء  تقنيةبشكؿ أساس عمى تطبيقات 
فرضػػياتيا التػػي عبػػرت عػػف طبيعػػة  يعكػػس اً فرضػػي اً مخططػػتبنػػت الدراسػػة  اليػػدؼ لتحقيػػؽ ىػػذاو    

عمػػػى المسػػػتوى الكمػػػي والجزئػػػي  يمػػػابين والتػػػأ ير رتبػػػاطعالقػػػات اإلمػػػدى تػػػوافر متغيػػػري الدراسػػػة و 
ولجمػػػع البيانػػػات  ،المػػػنيل الوصػػػفي التحميمػػػي تػػػـ اعتمػػػاد ختبػػػار تمػػػؾ الفرضػػػياتوال ىمػػػا،بعادأل

ميػػػدانا بح يػػػًا لمدراسػػػة  شػػػركة أسياسػػػيؿوكانػػػت ، تػػػـ توزيعيػػػا الكترونيػػػاً  سػػػتبانةرة ات اسػػػتماماسػػػتخد
التصػػاالت فػػي العػػراؽ اذ تم ػػؿ مجتمػػع الدراسػػة اع االحاليػػة بوصػػفيا مػػف المنظمػػات الرائػػدة فػػي قطػػ

ـ اختيػار وقػد تػ اً ( فػرد314البػال  عػددىـ )فػي شػركة أسياسػيؿ فػي العػراؽ  اإلداريةبجميع القيادات 
تحميػػؿ تػػـ المبحو ػػة، و  ةفػػي المنظمػػ اإلداريػػةالقيػػادات مػػف مبحػػوث  (154)مكونػػة مػػفبقيػػة ط عّينػػة

 البرنػامل االحصػائيوفػؽ عتماد أسػاليب إحصػائية عػدة وصػفية وتحميميػة عمػى المجمعة باالبيانات 
(SPSS.) 

 المبحو ػة تصػوراً  المنظمػة مػتالؾا وعة مف االستنتاجات التػي أكػدتمجموتوصمت الدراسة إلى      
ذكػػػاء ، فضػػاًل عػػػف إسػػياـ المسػػتداـ داءاألو  عمػػػاؿاألذكػػاء المعبػػرة عػػف كػػػؿ مػػف  بعػػػاداألوفيمػػًا عػػف 

المعنويػة بينيمػا)متغيري الدراسػة(  والتػأ ير رتبػاطعبػر وجػود عالقػات اإل المستداـ داءاألفي  عماؿاأل
تداـ  يعتمػػد المسػػ داءاألة واضػػحة الػػى أف أشػػار ، وفػػي ىػػذا ىمػػابعادوعمػػى المسػػتوى الكمػػي والجزئػػي أل

وفػػي ضػػوء تمػػؾ ، عمػػاؿاألالمعبػػرة عػػف ذكػػاء  بعػػادعمػػى امػػتالؾ المنظمػػة المبحو ػػة لأ بشػػكؿ اسػػاس
 ومنيا ضرورة سعي المنظمةوالمبحو ة خاصة  لممنظمات عامة ستنتاجات تـ تقديـ عدة مقترحاتاال

المعبػػرة  بعػػاداألمػػتالؾ ؿ عمػػى ا، والعمػػالمسػػتداـ داءاألالمعبػػرة عػػف  بعػػاداألستحضػػار المبحو ػػة إلػػى ا
عػف ضػرورة البحػث عػف  المسػتداـ، فضػالً  داءاألتحقيػؽ  وتبنييا لدورىا الميػـ فػي عماؿاألعف ذكاء 

المسػػتداـ، عػػف طريػػؽ االسػػتفادة مػػف  داءاألاالسػػباب المحتممػػة التػػي مػػف الممكػػف أف تػػؤدي الػػى فشػػؿ 
متطمبػػػات تحقيػػػؽ  االخطػػػاء السػػػابقة وتصػػػحيحيا وتضػػػميف الخطػػػة االسػػػتراتيجية لممنظمػػػة المبحو ػػػة
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