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 المستخلص
" ، إذ أزداد والحكمة في تحسين اتخاذ القرارات األعمالر ذكاء يثتألدراسة الحالية " ت اتضمن

 خيرة في مجال تحسين اتخاذ القرار اإلداريفي السنوات األوالحكمة  األعمالذكاء االىتمام بموضوعي 
، نتيجًة لمتغيرات البيئية المتسارعة في البيئة الخارجية وظيور مفاىيم جديدة مثل العولمة وثورة 

 .في التراكيب البنيوية لممنظمات المعمومات وما أحدثتو من تغييرات
، والحكمة في تحسين اتخاذ القرار األعمالذكاء بين واألثر قة العالمعرفة طبيعة وتيدف الدراسة        

داللة الرتباط ذات االعالقة  ة فرضيتين رئيسيتين ، األولى صياغجرى ومن أجل تحقيق ىدف الدراسة 
مصدر البيانات ،نوع البيانات، )والتنظيمية المتضمنة  التكنولوجيةبأبعاده  األعمالذكاء معنوية بين ال

وبين ، (،المرونة، الحدس المخاطرةالتفاعل مع األنظمة األخرى، وصول المستخدم ، موثوقية البيانات، 
تشخيص ) أبعاده تحسين إتخاذ القرارات بو ( ،االنعكاسي(المعرفي)الوجداني، الفعال) ىاأبعادالحكمة ب
لمتأثير  والفرضية الرئيسية الثانية ،البديل األفضل،تنفيذ القرار( البدائل،تقويم البدائل،اختيار إيجادالمشكمة،

ولتحقيق فرضيات الدراسة  والحكمة في تحسين اتخاذ القرار ، األعمالذكاء ممتغيرين ذو داللة معنوية ل
أخذ  جرى، و  عممت الدراسة التحميمية في جامعة بابل التابعة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي، است

 لي الوحدات المرتبطة برئيس الجامعةو الجامعة ومعاونيو ومسؤ  يادات العميا بأكممو من رئيس مجتمع الق
جمع البيانات عن  جرى، و فردا   20والبالغ عددىم لمدراسة مجتمعككمية( ومعاونييم  02وعمداء الكميات )

 لشخصية ، وبعض الوثائقالمقاييس العممية الحديثة ، والمقابالت ا عمالاستجرى إذ  األستانةطريق 
 سة ، ولغرض معالجة تمك البيانات جرىستكمال متطمبات الدراال الرسمية التي حصمت عمييا الباحث

معامل الحسابية واالنحرافات المعيارية  األوساطاألساليب اإلحصائية تضمنت) مجموعة من  عمالاست
، وفي ضوئيا توصمت الدراسة إلى جممة من االستنتاجات (، ومعامل االنحدار البسيط انمسير ارتباط 

 إلىفي عممية الوصول  ةالميموالحكمة ىما من المداخل  األعمال ن ذكاءإ، أىميا والتوصيات كان 
 تحسين اتخاذ إلىجل الوصول أتحقيق االستفادة منيا من  مكانيةبإالمعمومات ذات القيمة والتي تتميز 

 اتخاذ من التحسين في والحكمة األعمال ذكاء بين قوية ارتباط موجبةوجود عالقة ،مع القرارات 
 قدرات كانت سواء القرارات اتخاذ تحسين في الداخمة المتغيرات من الكثير أن عمى يدل وىذا القرارات

 ليذا خدمة أبعادىا توظيف تم قد، وجدانية أو معرفية، فعالة أبعاد أو األعمال لذكاء وتنظيمية ةتكنولوجي
 اإلدارات بين التفاعل خالل من وذلك والحكمة األعمالذكاء  لنمو الترويج،وأوصت الدراسة ب الغرض

من أجل النيوض  من تحسين اتخاذ القرارات زوتعز أنيا تسيم  تعزيز التعامل عمى أساسو  المختمفة
 .المتطورة  ةعالمية إلى مستويات المنظمات البمستوى الجامع


