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 انًغتخهص

وتفكيػػر  ،تحديػػد دور الػػذكاس االسػػتراتيجي المتم)ػػؿ بػػػ  االست ػػراؼ إلػػ هػػدؼ البحػػث الحػػالي      

تم)مػػػة فػػػي وال ػػػراكةي فػػػي تحقيػػػؽ المرو ػػػة االسػػػتراتيجية الم ،والدافعيػػػة ،والرؤيػػػة المسػػػتقبمية ،الػػػ ظـ

عي ػة مػف القيػادات االداريػة  ألراس  وفقػا  والمرو ػة الت افسػيةي  ،والمرو ة السوقية ، المرو ة اال تاجية

تم)مت عي ة البحث بػ  إذ ،واالسكاف والبمديات العامة في محافظة الديوا ية اإلعمارفي دوائر وزارة 

قػػد صػػيات م ػػكمة البحػػث وعميػػف ف ،قيػػاس مسػػتوا تػػوافر متايػػرات البحػػث أجػػؿي مػػدير مػػف 122 

 رؼدبٟٔ ئر ،ؽٛي دٚس اٌزوبء  االعزشار١غٟ فٟ رؾم١ك اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ ٌدذٜ اٌّإعغدخ اٌّؼ١ٕدخ
 أجػػؿالعديػػد مػػف المؤسسػػات المدميػػة مػػف م ػػكمة عػػدـ وبػػوح الرؤيػػة فػػي ب ػػاس اسػػتراتيجياتها مػػف 

ـ  البحث وبياف م كمتها  أهداؼوبالتالي لتحقيؽ  ،تطوير امكا يات القيادات االدارية ب اس ممطػط  ت

فربػػي باالعتمػػاد عمػػ  متايػػرات البحػػث لتوبػػيب عبلقػػات االرتبػػاط واال)ػػر بي همػػا ويكػػوف تمهيػػدا  

إلمتيػػػار فربػػػيات  وقػػػد تػػػـ اسػػػتمداـ العديػػػد مػػػف االدوات االحصػػػائية ،لصػػػيافة فربػػػيات البحػػػث

ـ  التػػػي البحػػػث  ت الهيكميػػػة بطريقػػػة المربعػػػات قياسػػػها فػػػي الحزمػػػة االحصػػػائية ل مذجػػػة المعػػػادال تػػػ

ـ  البحث فقد  اداةي ولتحميؿ ما وفرتف AMOS.V.26الصارا    األسػاليباستمداـ مجموعػة مػف  ت

 ،يR2ومعامػؿ التحديػد   ،ومعامؿ كرو باخ الفا ،في التحميؿ العاممي التوكيدياالحصائية المتم)مة 

 ،سػػط الحسػػابي واال حػػراؼ المعيػػاريواالحصػػاس الوصػػفي المتم)ػػؿ بالو  ،والتوزيػػا الطبيعػػي لمبيا ػػات

ع اصر  وجود تصور وابب ومهـ تجاه العبلقة بيف إل واظهرت  تائج البحث  ،ومعامؿ االرتباط

ولعػػؿ أهػػـ ال تػػائج التػػي توصػػؿ اليهػػا البحػػث تم)مػػت  ،الػػذكاس  االسػػتراتيجي و المرو ػػة االسػػتراتيجية

فػػي وجػػود عبلقػػة ارتبػػاط وتػػال)ير ذات داللػػة احصػػائية موجبػػة بػػيف الػػذكاس  االسػػتراتيجي و المرو ػػة 

 . االستراتيجية
ٚاٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ. ،ار١غٟاٌزوبء االعزش انكهًبد انذانخ>
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 44- 35 اٌضبٟٔ: ثؼغ اٌغٙٛد اٌّؼشف١خ اٌغبثمخاٌّجؾش 

 73-45 اإلطبس انُظش٘ نهجحث -انفصم انثبَٙ>

 39-24 اٌزوبء االعزشار١غٟ اٌّجؾش األٚي:

 51- 40 اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خاٌّجؾش اٌضبٟٔ: 

 98-74 انجبَت انتطجٛمٙ نهجحث -انفصم انثبنث>

 70-53 اٌم١بط أداحاٌّجؾش األٚي: اخزجبس ٚٚطف 

 76-71 اٌجؾشاخزجبس فشػ١بد اٌّجؾش اٌضبٟٔ: 

 ;9-99 االعتُتبجبد ٔانتٕصٛبد -انفصم انشاثغ>

 78 اٌّجؾش األٚي: االعزٕزبعبد

 79 اٌّجؾش اٌضبٟٔ: اٌزٛط١بد

 3; -2: انًصبدس ٔانًشاجغ

 85-81 اٌّظبدس اٌؼشث١خ -:الا أٔ

 91-85 اٌّظبدس االعٕج١خ -:ثبَٛبا 

 -------- انًالحك

 A ٍِخض اٌجؾش ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ



 

 

 ج

 لاواجلدقائمت 
 

 الصفحة الجدول ت
 10 اٌجؾشخظبئض ػ١ٕخ  1
 11 متايرات وابعاد الدراسة 2
 13 دراسات سابقة تتعمؽ بالذكاس االستراتيجي 3
 18 دراسات سابقة تتعمؽ بالمرو ة االستراتيجية 4
 53 رش١ِض ِزغ١شاد ٚاثؼبد اٌجؾش 5
 54 اٌجؾشِٚزغ١شاد  ألثؼبداٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ  6
 56 ٚطف آساء ػ١ٕخ اٌجؾش رغبٖ ثُؼذ االعزششاف 7
 57 ٚطف آساء ػ١ٕخ اٌجؾش رغبٖ ثُؼذ رفى١ش إٌظُ 8
 58 اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخٚطف آساء ػ١ٕخ اٌجؾش رغبٖ ثُؼذ  9
 59 اٌذافؼ١خٚطف آساء ػ١ٕخ اٌجؾش رغبٖ ثُؼذ  10
 60 اٌششاوخٚطف آساء ػ١ٕخ اٌجؾش رغبٖ ثُؼذ  11
 61 اٌّشٚٔخ االٔزبع١خٚطف آساء ػ١ٕخ اٌجؾش رغبٖ ثُؼذ  12
 62 اٌّشٚٔخ اٌغٛل١خٚطف آساء ػ١ٕخ اٌجؾش رغبٖ ثُؼذ  13
 63 اٌّشٚٔخ اٌزٕبفغ١خٚطف آساء ػ١ٕخ اٌجؾش رغبٖ ثُؼذ  14
 67 اٌزوبء االعزشار١غٟاٌّؼٍّخ اٌّؼ١بس٠خ ٌّٕزعخ  15
 69 اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خاٌّؼٍّخ اٌّؼ١بس٠خ ٌّٕزعخ  16
 69  تائج امتبار كرو باخ الفا 17
 71 العبلقة بيف المتايرات مستوا توافر 18
 72 ِظفٛفخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١شاد 19
 76 األوزاف المعيارية لتال)ير الذكاس االستراتيجي في المرو ة االستراتيجية 20

 
 
 
 



 
 

 

 ح

 قائمت األشكال
 

 الصفحة األشكال ت
 6 الممطط الفربي لمبحث 1
 45 مكو ات  ظاـ المعمومات 2
 47 مراحؿ المرو ة االستراتيجية 3
 48 مراحؿ تطبيؽ المرو ة االستراتيجية 4
 49 أبعاد المرو ة االستراتيجية 5
 66 اٌزوبء االعزشار١غٟاألّٔٛرط اٌجٕبئٟ ٌّٕزعخ  6
 68 اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خاألّٔٛرط اٌجٕبئٟ ٌّٕزعخ  7
 75 األ موذج القياسي لتال)ير الذكاس االستراتيجي في المرو ة االستراتيجية 8

 قائمت املالحق
 

 المالحق ت
 أسماس السادة المحكميف 1
 استمارة االستبياف 2
  بذة عف الدوائر عي ة البحث 3
 



 

 

1 
 انًمذيخ

والع ريف )ورة كبيرة في التقدـ العممي التك ولوجي  حدامف القرف الو  األوؿ هد العقد 

العولمة التي اتاحت فرص كبيرة اماـ وظهور  ،وماصة فيما يتعمؽ باستمداـ الحواسب االلكترو ية

مما  ،قدر ممكف مف المعمومات باقؿ وقت وجهد أكبر إل الوصوؿ  أجؿمف  األعماؿم ظمات 

 أجؿتطمب مف باقي الم ظمات است)مار قدرات العامميف الذه ية وب اس ذكاسها االستراتيجي مف 

فالعقؿ  ،قدر ممكف مف الفرص المتاحة امامها أكبرواست)مار  ،و قاط البعؼ ،مواجهة التحديات

 يوجه ا  حو مواجهة هذه الرها ات والتحديات التي تعصؼ المؤسسات.

 حو  الم ظمات لتوجيفوالوسائؿ ال اجحة  األدوات أهـ أحدفالذكاس االستراتيجي يم)ؿ 

فاعمية واست عار الفرص  أك)رب كؿ  األساسيةواست)مار الموارد  ،تحقيؽ المرو ة االستراتيجية

 أسسوالمب ية عم   ،القرارات السميمة أفبؿوافت امها وتوسيا  طاؽ عممها مف مبلؿ اتماذ 

تسميط البوس عم  تحسيف المرو ة اال تاجية  أجؿصحيحة لتحقيؽ المرو ة االستراتيجية مف 

 .المجاورة والسوقية والت افسية في المؤسسة المع ية مقار ة في باقي الفروع لممحافظات

تسميط البوس عم  دور الذكاس االستراتيجي في  أجؿومف ه ا جاس البحث الحالي مف 

تحقيؽ المرو ة االستراتيجية لدا مديرية التمطيط العمرا ي في الديوا ية/دائرة التمطيط والمتابعة 

 ي الديوا ية.ومديرية الماس والمجاري ف ،في الديوا ية/دائرة االسكاف في الديوا ية/ص دوؽ اإلسكاف

تم)ؿ الفصؿ  ،ربعة فصوؿأ إل تيسير مطوات الدراسة فقد جرا تقسيـ البحث  أجؿومف 

ية أهمو  وأهداؼمف م كمة  ،في الم هجية العممية لمبحث  األوؿتم)ؿ المبحث  ،في مبح)يف األوؿ

وفربيات.... وفيرها بي ما تم)ؿ المبحث ال)ا ي بعض الجهود المعرفية مف دراسات سابقة 

والذي يتم)ؿ في  ،بي ما بـ الفصؿ ال)ا ي الجا ب ال ظري لمبحث ،م ت متايرات البحثتب



 

 

2 
المبحث ال)ا ي  أ اربي ما  ،إلف اس متاير الذكاس االستراتيجي األوؿمصص المبحث  إذ ،مبح)يف

 اف اس متاير المرو ة االستراتيجية. إل 

الفصؿ الرابا  ت اوؿفي حيف بيف الفصؿ ال)الث الجا ب التطبيقي لمدراسة بي ما 

والتي عم  بوئها يتـ وبا مجموعة مف التوصيات  ،التي توصؿ اليها البحث االست تاجات

  والمعالجات لمم اكؿ و قاط البعؼ التي تعا ي م ها الدوائر ذات العبلقة بموبوع البحث.
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 األولالمبحث 

 البحث منهجية 

 توطئة

عف بياف الممطط  فببل   ،البحث ية أهمو  وأهداؼيبيف هذا المبحث عرض لم كمة  

الذي يدؿ عم  الوقوؼ عم  مجموعة مف ال قاط الجوهرية التي تتجم   األمر ،لمبحث الفربي 

 وكما يمي: ،البحثوالتال)ير بيف متايرات  ،العبلقةفي قياس طبيعة و وع 

 : البحث : مشكمة أولا 

وتتم)ؿ  ،تحديات التي تهدد  جاحها وبقائهاتواجف م ظمات األعماؿ المعاصرة العديد مف ال 

بالتايرات االقتصادية واالجتماعية ال اتجة عف تحديات العولمة في عالم ا المعاصر، وا فتاح 

 أف الم ظماتالذي يتعيف عم  هذه  األمر ،السوؽ وتحديات التطور التك ولوجي والمعموماتي

هذه التهديدات  إل تستعمؿ مجموعف مف التوجهات االستراتيجية التي يمكف مف مبللها التصدي 

تحرص عم  المحافظة  أف الم ظماتوبالتالي  يتعيف عم   ،األعماؿلتي تهدد بقائها في عالـ ا

 تتمذ إجراسات احترازية برورية لمواجهة حالة الف ؿ المحتممةف وأ ،مرو تها االستراتيجيةعم  

ومف هذا الم طمؽ تبرز م كمة  مف مبلؿ تطوير الذكاس االستراتيجي لمقيادات االدارية لديها

اسهاـ استمداـ الذكاس يمكف عكسها في تساؤؿ جوهري " ما هي درجة  ة والتييالرئيس البحث

عم  هذا التساؤؿ يتعيف الوقوؼ  جابةاإل أجؿ" ومف االستراتيجي في تحقيؽ المرو ة االستراتيجية

 هي: ،مجموعة مف التساؤالت المهمة عم 

 ؟الذكاساالستراتيجي لدا القيادات االدارية في الدوائر المبحو)ة ماهو مستوا توافر ممارسات  ي أ

 ؟ماهو مستوا المرو ةاالستراتيجية في الدوائرالمبحو)ة ي ب
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 ؟تحقيؽ المرو ة االستراتيجيةفي  الذكاس االستراتيجي ماهو تال)ير ي ت

 : البحث  أهداف: ثانياا 
 في مجموعة مف ال قاط المهمة: البحث  أهداؼيمكف عكس 

والمرو ة االستراتيجية لدا عي ة  ،الذكاس االستراتيجي استمداـتحديد الفجوة المعرفية بيف  ي1
 .البحث

ستمداـ الذكاس االستراتيجي في تحقيؽ المرو ة ال ةالمدروس العي ةامتبار تطبيؽ  ي2
 .االستراتيجية

 .الذكاس االستراتيجي في تحقيؽ المرو ة االستراتيجيةالتعرؼ عم  مدا اسهاـ  ي3

الذكاس تطوير مفهومي  أجؿيات المهمة مف تزويد متمذي القرار بجممة مف التوص ي4

 .المرو ة االستراتيجية و ،االستراتيجي

المرو ة  و ،الذكاس االستراتيجيتحديد مجموعة مف االستراتيجيات الكفيمة بتحسيف  ي5

 .المبحو)ة  لدا العي ة االستراتيجية

 : البحث ية أهماا: ثالث
مف االستدالؿ عم  بحو)ة االستراتيجي  ُيمكف العي ة الم االهتماـ المتزايد باستمداـ الذكاس أف 

 : اآلتيُتعكس في  البحث ية أهموعميف فاف  ،ب اس  موذج  ظري يسهـ في تطوير امكا اتها

ية هموية واألاألولواالكاديمييف  تيجة  ،الباح)يفية كبيره لدا أهم اكتساب الذكاس االستراتيجي  .1

 .المبحو)ة مؤسسي عم  العي ة تعمؿ هذه الموبوعات عم  ابفاس طابا التي 

تقديـ مجموعة مف االسهامات مف جراس استمداـ الذكاس االستراتيجي في تحقيؽ المرو ة  .2

 ة.مبحو)االستراتيجية لدا العي ة ال



 

 

6 
ية  تطوير عممياتها بوساطة االجراسات المقترحة مف أهمة تجاه بحو)العي ة المأ ظار  توجيف .3

صحاب القرار عم  أالذي يدؿ عم  برورة ت جيا  األمر ،قبؿ استمداـ الذكاس االستراتيجي
 اتباع هذه االجراسات.

تقديـ مجموعة مف االست تاجات والتوصيات الكفيمة بمعالجة  قاط البعؼ التي تعا ي م ها  .4
 .مبحو)ة العي ة ال

 :لمبحثرابعاا: المخطط الفرضي 

 أوالفربي مجموعة العبلقات الم طقية التي تكوف في صورة كمية  البحث يوبب  موذج  
بوصفة بحث صمـ  موذج ال إذ ،التي تجما معا المبلمب الرئيسة لمواقا الذي تهتـ بف أوكيفية 

والتي  ،وتساؤالتها البحث ممططا فربيا عف طريؽ دراسة العبلقات التي حددتها م كمة 
 ،عربها الحقا تـ  عف االستفادة مف االسهامات السابقة التي  فببل   ،البحثوبحت متايرات 

ـ   األساسوعم  هذا  بدسا  مف المتاير المستقؿ  الذكاس  البحث تحديد مقاييس متايرات  ت
مرو ة بي ما تبمف المتاير التابا  ال ،ي2018،االستراتيجيي الذي جاس بف  فائؽ وعبد

وبا  موذج  تـ  ومف هذا الم طمؽ  ،ي2019،دراسة  ابابكر وامروف اعتماداالستراتيجيةي وتـ 
 ي1والذي يوبحف ال كؿ   ،الفربي البحث

 
 ي الممطط الفربي لمدراسة1ال كؿ  

 مف إعداد الباحث: المصدر
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 :البحث خامساا: فرضيات 

ا ها قابمة لبلمتبار وتت بال بما يتوقا  الفربية عم  ا ها عبارة فير مؤكدة إيمكف تعريؼ ال  

مف ما عرض مف   طبلؽباأل البحث تصاغ فربيات  ،التوصؿ اليف مف مبلؿ البيا ات التطبيقية

 والممطط الفربي لها:بحث تساؤالت وم كمة ال

الذكاس االستراتيجي توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف  -:ىاألولالفرضية الرئيسة 

 وتتفرع مف هذه الفربية عدة فربيات فرعية هي: ،االستراتيجيةوالمرو ة 

االست راؼ والمرو ة االستراتيجية بالبعادها توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف  .1

 والمرو ة الت افسيةي. ،والمرو ة السوقية ، المرو ة اال تاجية

ة االستراتيجية بالبعادها تفكير ال ظـ والمرو  توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف .2

 والمرو ة الت افسيةي. ،والمرو ة السوقية ، المرو ة اال تاجية

الرؤية المستقبمية والمرو ة االستراتيجية بالبعادها توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف  .3

 والمرو ة الت افسيةي. ،والمرو ة السوقية ، المرو ة اال تاجية

الدافعية والمرو ة االستراتيجية بالبعادها  المرو ة لة إحصائية بيف توجد عبلقة ارتباط ذات دال .4

 والمرو ة الت افسيةي. ،والمرو ة السوقية ،اال تاجية

ال راكة والمرو ة االستراتيجية بالبعادها  المرو ة توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف  .5

 والمرو ة الت افسيةي. ،والمرو ة السوقية ،اال تاجية

لمذكاس االستراتيجي في ذات داللة إحصائية  تال)يرتوجد عبلقة  -:الثانيةضية الرئيسة الفر 

 وتتفرع مف هذه الفربية عدة فربيات فرعية هي: ،المرو ة االستراتيجية
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لبلست راؼ في المرو ة االستراتيجية بالبعادها ذات داللة إحصائية  تال)يرتوجد عبلقة  .1

 والمرو ة الت افسيةي. ،والمرو ة السوقية ، المرو ة اال تاجية

لمتفكير ال ظـ في المرو ة االستراتيجية بالبعادها ذات داللة إحصائية  تال)يرتوجد عبلقة  .2

 والمرو ة الت افسيةي. ،والمرو ة السوقية ، المرو ة اال تاجية

االستراتيجية بالبعادها لمرؤية المستقبمية في المرو ة ذات داللة إحصائية  تال)يرتوجد عبلقة  .3

 والمرو ة الت افسيةي. ،والمرو ة السوقية ، المرو ة اال تاجية

لمدافعية في المرو ة االستراتيجية بالبعادها  المرو ة ذات داللة إحصائية  تال)يرتوجد عبلقة  .4

 والمرو ة الت افسيةي. ،والمرو ة السوقية ،اال تاجية

اكة في المرو ة االستراتيجية بالبعادها  المرو ة لم ر ذات داللة إحصائية  تال)يرتوجد عبلقة  .5

 والمرو ة الت افسيةي. ،والمرو ة السوقية ،اال تاجية

 :البحث عينة مجتمع و وصفاا: سادس

وم هػػػػػػا  مديريػػػػػػة  ،تػػػػػػاللؼ مجتمػػػػػػا البحػػػػػػث  فػػػػػػي محافظػػػػػػة الديوا يػػػػػػة لمػػػػػػدوائر ذات العبلقػػػػػػة 

ودائػػػػػرة االسػػػػػكاف  ،ودائػػػػػرة التمطػػػػػيط والمتابعػػػػػة فػػػػػي الديوا يػػػػػة ،التمطػػػػػيط العمرا ػػػػػي فػػػػػي الديوا يػػػػػة

بي مػػػػػا تم)مػػػػػػت عي ػػػػػة البحػػػػػػث  ،ومديريػػػػػػة المػػػػػاس والمجػػػػػػاريي ،وصػػػػػػ دوؽ اإلسػػػػػكاف ،فػػػػػي الديوا يػػػػػة

ـ   إذ ،فػػػػػػي القيػػػػػػادات االداريػػػػػػة دامػػػػػػؿ هػػػػػػذه الػػػػػػدوائر ي اسػػػػػػتمارة اسػػػػػػتبياف لقيػػػػػػاس 130توزيػػػػػػا   تػػػػػػ

بي مػػػػػػا بمػػػػػػ  عػػػػػػدد  ،ي اسػػػػػػتمارة اسػػػػػػتبياف125وتػػػػػػـ اسػػػػػػترجاع   ،مسػػػػػػتوا تػػػػػػوافر متايػػػػػػرات البحػػػػػػث

 سػػػػػبة اسػػػػػتجابة العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة  أفوهػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػ   ،ي122االسػػػػػتمارات الصػػػػػالحة لمتحميػػػػػؿ  

 %ي. 93.85بم   

س ةي بتكرار  49-42فئة تم)مت في   أعم  أف البحثيبلحظ مف استجابة عي ة  :فئة العمر ي أ

تتميز بمبرات عالية في  البحثعي ة  أف إل  م يرا   ،%ي31ي وب سبة مئوية قيمتها  38قدره  
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مما يع ي ا ها تمتمؾ حصيمة ال بالس بها في وبا المطط االستراتيجية  ؛الذكاس االستراتيجي

 تحسيف المرو ة االستراتيجية لديها. أجؿالم اسبة مف 

الاالبية العظم  لمقيادات االدارية  أف البحثتظهر استجابة عي ة  :فئة النوع الجتماعي ي ب

ي فرد عامؿ أي ب سبة مئوية مقدارها 106المع ية تم)ؿ في فئة الذكور وبواقا   المؤسسةدامؿ 

التي تقوـ بها المؤسسة المع ية تتطمب جهد عالي كو ها تقـو  األعماؿ أف%ي ليظهر 87 

 الم اطؽ والقطاعات التابعة لها. ألفمببزيارات ميدا ية 

افمب القيادات االدارية في المؤسسة  أف البحثتبيف استجابة عي ة  :فئة التحصيل الدراسي ي ت

ي حامؿ  هادة وب سبة مئوية بمات 104المع ية هـ مف حممة  هادة البكالوريوس وبواقا  

تطوير قدرات  أجؿالمؤسسة المع ية قادرة عم  االستعا ة ببرامج تدريبية مف  أف%ي ليظهر 87 

براتهـ ومهاراتهـ المتبلكهـ المؤهبلت القيادات االدارية لديها كو هـ قادريف عم  ب اس وتطوير م

 المطموبة.

 البحثعي ة  فرادالاالبية العظم  أل أف البحثت ير استجابة عي ة  :الحالة الجتماعيةفئة  ي ث

امتبلؾ القيادات  إل  %ي م يرا  93ي وب سبة مئوية قدرها  113لػ   مساو  متزوجوف بتكرار 

 الموكمة اليهـ. األعماؿتحمؿ مسؤولية  أجؿاالدارية في المؤسسة المؤهبلت المطموبة مف 

المؤسسػػػػػة المع يػػػػػة  أف البحػػػػثتبػػػػػيف  تػػػػائج عي ػػػػػة  :فئةةةةة عةةةةةدد سةةةةةنوات الخدمةةةةةة الوظيفيةةةةةة ي ج

يػػػػة الهمي وب39لػػػػػ   مسػػػػاو  سػػػػ ة فػػػػالك)ري بتكػػػػرار  21تمتمػػػػؾ مبػػػػرات متراكمػػػػة عاليػػػػة تم)مػػػػت فػػػػي  

 %ي.32 سبية قدرها  
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 ( خظبئض ػ١ٕخ اٌجؾش1اٌغذٚي )

 انُغجخ انًئٕٚخ انتكشاساد انذًٕٚغشافٛخانؼٕايم 
تشتٛت 

 ٛخًْاأل

 اٌؼّش

 5 %4 5 عُخ 47يٍ  ألم

 4 %12 15 عُخ 55 – 48

 2 %30 36 عُخ 63 – 56

 1 %31 38 عُخ ;6 – 64

 3 %23 28 عُخ فأكثش 72

 إٌٛع االعزّبػٟ
 1 %87 106 ركش

 2 %13 16 اَثٗ

 اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ

 1 %85 104 ثكبنٕسٕٚط

 4 %2 3 دثهٕو ػبنٙ

 2 %9 11 يبجغتٛش

 3 %3 4 دكتٕساِ

 اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ

 2 %7 9 اػضة

 1 %93 113 يتضٔج

 3 %0 0 اخشٖ

 ػذد عٕٛاد اٌخذِخ

 5 %7 8 عُٕاد 7يٍ  ألم

 4 %11 14 عُٕاد 32 – 8

 2 %25 31 عُخ 37 – 33

 3 %25 30 عُخ 42 -38

 1 %32 39 عُخ فأكثش 43

 :البحث  حدوداا: سابع

: تم)مػػػػت الحػػػػدود الب ػػػػرية فػػػػي القيػػػػادات االداريػػػػة بالػػػػدوائر ذات العبلقػػػػة البشةةةةرية الحةةةةدود -1

 في محافظة الديوا ية المذكورة أعبله 
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: تم)مػػػػػت الحػػػػػدود المكا يػػػػػة بمديريػػػػػة التمطػػػػػيط العمرا ػػػػػي فػػػػػي محافظػػػػػة المكانيةةةةةة الحةةةةةدود -2

ودائػػػػػػرة التمطػػػػػػيط والمتابعػػػػػػة  يػػػػػػة مجػػػػػػاري الديوا يػػػػػػة ومدير  ،الديوا يػػػػػػة مػػػػػػاس ومديريػػػػػػة  ،الديوا يػػػػػػة

 ودائرة ص دوؽ اإلسكاف في الديوا ية. ،ودائرة إسكاف الديوا ية ،في الديوا ية

  ػػػػػػػهر  ػػػػػػػباط  إلػػػػػػػ ي ٠٢٠٢  ػػػػػػػهر أيمػػػػػػػوؿ : تم)مػػػػػػػت بػػػػػػػالفترة مػػػػػػػف  الزمانيةةةةةةةة الحةةةةةةةدود -3

 ي.2022

 : المعمومات جمع البيانات و أدواتاا: ثامن

 فببل   ،االطاريب االكاديمية الجا ب ال ظري في الكتب والمجبلت والرسائؿ و أدواتتم)مت   
القياس  أداةالجا ب التطبيقي في  أداةبي ما تم)مت  ،عف  استعماؿ ال بكة الع كبوتية  اال تر يتي

وعميف فاف  ،البحثجما المعمومات والبيا ات البرورية حوؿ مجتما  أجؿمف  ،في االستبياف
 البحث .ي يبيف متايرات وابعاد 2والجدوؿ  

 البحثي متايرات وابعاد 2الجدوؿ  

 انجؼذ انًتغٛش
ػذد 

 انفمشاد
 انًصذس

 انزكبء االعتشاتٛجٙ

 6 االعزششاف

2018،فبئك ٚػجذ  

 6 ٕظُاٌرفى١ش 

 6 اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ

 6 اٌذافؼ١خ

 6 اٌششاوخ

انًشَٔخ 

 االعتشاتٛجٛخ

 7 اٌّشٚٔخ االٔزبع١خ

2019،اثبثىش ٚاخشْٚ  6 اٌّشٚٔخ اٌغٛل١خ 

 7 اٌّشٚٔخ اٌزٕبفغ١خ

  :ساليب االحصائيةاأل -:تاسعاا 

 العي ة. أفراد إجاباتيستعمؿ لارض معرفة متوسط  -الوسط الحسابي: .1
العي ة المبحو)ة عف  أفراد إجاباتمعرفة ت تت يستعمؿ لارض  -اال حراؼ المعياري: .2

  وسطها الحسابي.
 .بي ها فيما الفقرات وت اسؽ البحث مقياس )بات مف لمتالكد -:الفا كرو باخ معامؿ .3
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 .البحث مقياس ب اس صدؽ المتبار -:التوكيدي العاممي التحميؿ .4
 الفقرات األمرا.بتحديد أهمية كؿ فقرمة مف فقرات المقياس مقار ة   وهو -األهمية ال سبية: .5
 يستعمؿ لارض تحديد عبلقة االرتباط بيف متايرات البحث. -معامؿ االرتباط: .6
أبعػػػػػاد المتايػػػػػر المسػػػػػػتقؿ  التػػػػػال)ير بػػػػػيفلقيػػػػػاس عبلقػػػػػػة  -معادلػػػػػة اال حػػػػػدار المطػػػػػي البسػػػػػيط: .7

 في جميا أبعاد المتاير المعتمد.
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 المبحث الثاني

 دراسات سابقة

 :توطئة

المبحث الحالي جممة مف الجهود المعرفية التي تصب في الموبوعات التي  يت اوؿ  

الذي  األمر ،والمرو ة االستراتيجية ،الذكاس االستراتيجيالدراسة الحالية والتي ت عكس في  ت اولتها

تحديد  أجؿتحقيقها مف  إل التي تسع  هذه الدراسات  األهداؼيدؿ عم  برورة الوقؼ عم  

التي  األساليبفي تجسيد  اإلسهاـعف  فببل   ،االجابة عميها إل   الدراسة التي تسع األهداؼ

جف القصور أو المروج بجممة مف الطرائؽ التي تعالج  أجؿيمكف لمدراسة الحالية است)مارها مف 

 وهذه الدراسات ت عكس في: ،الذي تعا ي م ف العي ة المدرسة

 :دراسات سابقة تتعمق بالذكاء الستراتيجي-أول: 

 ي دراسات سابقة تتعمؽ بالذكاس االستراتيجي3الجدوؿ  

 الدراسات العربية

 2012،البوجي 1الدراسة 

 عنوان الدراسة
دور الذكاس االستراتيجي في تطوير االداس المؤسسي في الم ظمات 

 الصحية فير الحكومية بقطاع فزة

 هدف الدراسة
المؤسسي في  التعرؼ عم  دور الذكاس االستراتيجي في تطوير االداس

 الم ظمات الصحية فير الحكومية بقطاع فزة.

 عينة الدراسة
والبال  عددهـ  ،العامميف في الم ظمات الصحية فير الحكومية بقطاع فزة

 ي عامؿ.246 
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 أهم نتائج الدراسة

أف  سبة الذكاس االستراتيجي كاف بمستوا متوسط حيث بم  الوزف  .1

 ي.67.9ال سبي بهذه الجمعيات  %

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ع اصر الذكاس االستراتيجي يوجد  .2

 االست راؼ، تفكير ال ظـ، الرؤية المستقبمية، ال راكة، الدافعيةي وتطوير 

 األداس المؤسسي.

يوجد أ)ر بيف ع اصر الذكاس االستراتيجي  تفكير ال ظـ، ال راكة،  .3

تال)يرها  الدافعيةي وتطوير األداس المؤسسي، وتبيف أف باقي المتايرات

 بعيؼ.

 2012،فائق وعبد 2الدراسة 

 دور الذكاء الستراتيجي في تعزيز الداء التنظيمي عنوان الدراسة

 التعرؼ عم  مفاهيـ الذكاس االستراتيجي وتال)يره عم  االداس الت ظيمي. هدف الدراسة

 ي قيادي80القيادات االدارية لجامعة الفموجة والبال  عددهـ   عينة الدراسة

 أهم نتائج الدراسة

ب كؿ فاعؿ في  يساهـالذكاس االستراتيجي بكافة ابعاده ومكو اتف  أف .1

 تعزيز االداس الت ظيمي.

باتجاه  يساهـتوفير الذكاس االستراتيجي لدا القيادات المبحو)ة  أف .2

 العي ة. أهداؼتحقيؽ 

رؤية القيادات االدارية في جامعة الفموجة تجاه موظفيها هي  أف .3

 موحدة باتجاه تطوير الجامعة مف كافة الجوا ب والمياديف.

 2012،العميان واخرون 3الدراسة 
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 أ)ر الذكاس االستراتيجي عم  تحقيؽ الميزة الت افسية عنوان الدراسة

 تحقيؽ الميزة الت افسيةتحديد ا)ر الذكاس االستراتيجي عم   هدف الدراسة

 عينة الدراسة
القيادات االدارية العميا والمتوسطة في  كرة االدوية في االردف والبال  

 ي مدير.195عددهـ  

 أهم نتائج الدراسة

يوجد تال)ير لمذكاس االستراتيجي عم  الميزة الت افسية وفسرت ب سبة   .1

 مف االمتبلؼ في الميزة الت افسية. %63.5

ذو داللة إحصائية لمذكاس االستراتيجي في تحقيؽ الميزة  وجود عبلقة .2

 الت افسية.

 2020،السرسك 4الدراسة 

 عنوان الدراسة
اثر الذكاء الستراتيجي في تعزيز جودة القرارات بوزارة الداخمية والمن 

 الوطني الفمسطيني

 القراراتاثر الذكاء الستراتيجي في تعزيز جودة التعرؼ عم   هدف الدراسة

 عينة الدراسة
 الرتب الشرافية والسامية في وزارة الداخمية والمن الوطني الفمسطيني

 ي بابطا .848 والبال  عددهـ 

 أهم نتائج الدراسة

أف مستوا الذكاس االستراتيجي جاس بدرجة متوسطة بوزف  سبي  .1

 ي.59.18 %

 ي.59.64جودة القرارات بدرجة متوسطة بوزف  سبي   أف .2

 عبلقة موجبة بيف أبعاد الذكاس االستراتيجي وجودة القرارات.وجود  .3

وجود أ)ر لجميا أبعاد الذكاس االستراتيجي في تعزيز جودة القرارات  .4
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 ي مف التبايف في جودة القرارات.76.2وقد فسرت ما  سبتف  %

عدـ وجود فروؽ جوهرية بيف متوسطات استجابات أفراد العي ة حوؿ  .5

 العمر،  إل  األمرويعزا هذا  ،جودة القراراتيو  ، الذكاس االستراتيجي

بي ما  وجدت فروؽ  ،س وات المدمة، الرتبة العسكرية، المؤهؿ العمميي

حوؿ المتايريف تبعا  لمكاف العمؿ ولصالب الذيف يعمموف في قوا األمف 

 الداممي

 الدراسات الجنبية

 Ahmadi et al.,2017 5الدراسة 

 عنوان الدراسة

The Role of the Strategic Intelligence and the 

Entrepreneurial Behavior in the Organizational 

Development 

 دور الذكاء الستراتيجي والسموك الريادي في تطوير المنظمات

 هدف الدراسة
الك ؼ عف العبلقة بيف دور الذكاس االستراتيجي والسموؾ الريادي في 

 تطوير الم ظمات

 ي عامؿ.274العامميف في المؤسسات العامة االيرا ية والبال  عددهـ   عينة الدراسة

 أهم نتائج الدراسة

يوجد أ)ر لمذكاس االستراتيجي لممديريف عم  تطوير الم ظمة، والسموؾ  .1

 ي عم  التوالي.75،% 82الريادي، ب سبة بمات  %

يوجد عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف الذكاس االستراتيجي و  .2

  التطوير المؤسسي، والسموؾ الرياديي.
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يوجد عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف السموؾ الريادي  .3

 والتطوير المؤسسي.

 Fahime et al.,2017 6الدراسة 

 عنوان الدراسة

The relationship between manager’s strategic 

intelligence and organization development in 

governmental agencies in Iran 

العالقة بين الذكاء الستراتيجي لممدراء والتطوير المؤسسي في 

 المؤسسات الحكومية اإليرانية

 هدف الدراسة
التعرؼ عم  العبلقة بيف الذكاس االستراتيجي لممدراس والتطوير المؤسسي 

 في المؤسسات الحكومية اإليرا ية

 عينة الدراسة
والرفاه االجتماعي والبال  عددهـ  التعاو يالعامميف في مكتب العمؿ 

 ي عامؿ.493 

 أهم نتائج الدراسة

يوجد عبلقة ذات موجبة ذات داللة إحصائية بيف الذكاس االستراتيجي  .1

 لممدراس وبيف التطوير المؤسسي.

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد الذكاس االستراتيجي  .2

 والحكمة والذكاس التطبيقيي وبيف التطوير المؤسسي. المعرفة 

عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف بعض أبعاد الذكاس  .3

االستراتيجي  الذكاس العاطفي، االبداع، االبتكاري وبيف التطوير 

 المؤسسي.
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 :دراسات سابقة تتعمق بالمرونة الستراتيجية-: ثانياا 

 بالمرو ة االستراتيجيةي دراسات سابقة تتعمؽ 4الجدوؿ  

 الدراسات العربية

 2012،ابابكر واخرون 1الدراسة 

 المرونة الستراتيجية في تحقيق الفاعمية التنظيمية أبعاددور  عنوان الدراسة

 هدف الدراسة

 المرو ة  بالبعادهابياف مفهوـ المرو ة االستراتيجية كمتاير مستقؿ 

والمرو ة الت افسيةي في تحقيؽ الفاعمية  ،والمرو ة التسويقية ،اال تاجية

وجودة  ،وتكيؼ البيئي ،األهداؼ تحقيؽ  بالبعادهاالت ظيمية كمتاير تابا 

 الممرجاتي.

 عينة الدراسة
المديريف في  ركة الحياة لمم روبات الاازية والمياه المعد ية في مدي ة 

 ي مدير.55اربيؿ والبال  عددهـ  

 أهم نتائج الدراسة

عبلقة ارتباط مع وية بيف المرو ة االستراتيجية والفاعمية وجود  .1

 الت ظيمية.

وجود عبلقة تال)ير بعيفة لممرو ة االستراتيجية في الفاعمية  .2

 الت ظيمية.

 2012،البياتي 2الدراسة 

 المرونة الستراتيجية في الداء التسويقي تأثير عنوان الدراسة

 االستراتيجية في االداس التسويقيتحديد تال)ير المرو ة  هدف الدراسة

بال ركة العامة لص اعات ال سيج تم)مت عي ة الدراسة في المديريف  عينة الدراسة
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 ي مدير70والبال  عددهـ   ،والجمود

 أهم نتائج الدراسة

وجود عبلقة ارتباط مع وية ذات داللة احصائية بيف المرو ة  .1

 االستراتيجية واالداس االستراتيجي.

تال)ير مع وي لممرو ة االستراتيجية في االداس االستراتيجي واف وجود  .2

 مستوا التال)ير يزداد بوجودهما.

 2020،ابتسام 3الدراسة 

 اثر المرونة الستراتيجية عمى الداء الستراتيجي لمجمعيات الصناعية عنوان الدراسة

 هدف الدراسة
االستراتيجي لمجمعيات ا)ر المرو ة االستراتيجية عم  االداس التعرؼ عم  

 الص اعية

 ( فرد عامل.162مجمع صيدال والبالغ عددهم )العامميف في  عينة الدراسة

 أهم نتائج الدراسة
الممتمفة عم   بالبعادهاوجود ا)ر ايجابي ومع وي لممرو ة االستراتيجية 

 مستوا االداس االستراتيجي لمجما صيداؿ.

 2021،عبداهلل وعبداهلل 4الدراسة 

 عنوان الدراسة
دور المرونة الستراتيجية في تفعيل ادارة عالقات العمالء بالشركات 

 الدولية الكويتية

 هدف الدراسة
االستراتيجية في تفعيؿ ادارة عبلقات العمبلس بال ركات بحث دور المرو ة 

 .الدولية الكويتية

 ي عامؿ.275والبال  عددهـ   ال ركات الدولية الكويتيةالعامميف في  عينة الدراسة

وجود عبلقة ارتباط وتال)ير بيف المرو ة االستراتيجية وادارة عبلقات الزبوف  أهم نتائج الدراسة
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 بال ركات الدولية الكويتية.

 الدراسات الجنبية

 Feifei,2012 5الدراسة 

 عنوان الدراسة

Strategic flexibility, entrepreneurial orientation and 

firm performance 

 العالقة بين المرونة الستراتيجية والتوجه الريادي واداء الشركة

 االستراتيجية والتوجف الريادي في اداس ال ركة المرو ةالتعرؼ عم  ا)ر  هدف الدراسة

 عينة الدراسة
المدراس الت فيذييف في ال ركات المتوسطة وصايرة الحجـ في الصيف 

  ركة.ي 192والبال  عددها  

 أهم نتائج الدراسة
المرو ة االستراتيجية والتوجف الريادي يمارساف دور مهـ في التال)ير  أف

 عم  اداس ال ركات المتوسطة وصايرة الحجـ في الصيف.

  Chan et al.,2017 6الدراسة 

 عنوان الدراسة

The effects of strategic and manufacturing 

flexibilities and supply chain agility on firm 

performance in the fashion industry 

اثر المرونة الستراتيجية والنتاجية وسمسمة المداد عمى اداء المنظمة 

 في صناعة المالبس

 هدف الدراسة
التعرؼ عم  ا)ر المرو ة االستراتيجية واال تاجية وحركة سمسمة االمداد 

 عم  اداس الم ظمة في ص اعة المبلبس
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 ي مدير.141المديريف العامميف في ص اعة المبلبس والبال  عددهـ   عينة الدراسة

 المرو ة االستراتيجية واإل تاجية تؤ)ر ب كؿ ايجابي في سمسمة االمداد.  أف أهم نتائج الدراسة

 مجالت اختالف الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية: 

وهذه االمتبلفات تكمف  ،الحالية عف الدراسات السابقةجف امتبلؼ لمدراسة أو ه الؾ عدة   

 في:

وهي الذكاس  ،اسهمت الدراسة في دمج متايريف لـ يسبؽ الدمج بي ها عم  حد عمـ الباحث ي1

 والمرو ة االستراتيجية. ،االستراتيجي

 امتبلؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في مجتما عي ة الدراسة. ي2

والمرو ة  ،ة في قياس واقا طبيعة و وع العبلقة بيف الذكاس االستراتيجيامتبلؼ الدراسة الحالي ي3

 االستراتيجية.

 األمر ،امتبلؼ الدراسة الحالية في كو ها تحدت الزمف والظروؼ العصيبة التي يمر بها البمد ي4

 الذي ولد عدة صعاب اماـ جما البيا ات الماصة بالدراسة.

 مجالت الستفادة من الدراسات السابقة: 

 ،مجاالت االستفادة التي ابافتها الدراسات السابقة في مجموعة مف ال قاط أهـت عكس   

 وهي:

والمرو ة  ،الذكاس االستراتيجيمساعدة الباحث في تحديد مقاييس الدراسة المتعمقة بموبوعيف  ي1

 االستراتيجية.

 .ةلدا العي ة المدروس والمرو ة االستراتيجية ،الذكاس االستراتيجيدراسة واقا  ي2
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المرو ة االستراتيجية التي  ا تقاؽ دور الذكاس االستراتيجي بما يتبلسـ ما واقااالسهاـ في  ي3

 تتسـ بها الدائرة المع ية.

 تحديد مجتما الدراسة والعي ة المستهدفة. ي4

 الدراسة والعمؿ عم  م اق ة وتفسير ال تائج. أداةمساعدة الباحث في ب اس  ي5

 والدراسات السابقة مجالت التميز بين الدراسة الحالية: 

 :اآلتيت طمؽ ال قاط الجوهرية التي تتميز بها الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في   

والمرو ة االستراتيجية مف الموبوعات المهمة  ،ُيعد موبوع الدمج بيف الذكاس االستراتيجي ي1

 مداف.أي دراسة سابقة في ظؿ الظروؼ الصعبة التي تمر بها الب تت اولهاالتي لـ 

والمرو ة االستراتيجية بهدؼ تفسير العبلقة بيف هذه  ،دراسة العبلقة بيف الذكاس االستراتيجي ي2

 الموبوعات.

جف القصور الذي تعا ي م ف العي ة أو تقديـ مجموعة مف االستراتيجيات الكفيمة بمعالجة  ي3

 .المدروسة

ياف  قاط البعؼ والمرو ة االستراتيجية في ب ،ية الذكاس االستراتيجيأهمبياف دور و  ي4

 والتهديدات واست)مار الفرص و فاط القوة.
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 األولالمبحث 

 الستراتيجي الذكاء

 توطئة

لسػػرعة التايػػرات فػػي بيئػػة األعمػػاؿ، بػػرز الػػذكاس االسػػتراتيجي كوسػػيمة وأداة لصػػ اعة  ا   ظػػر 

القرارات وصيافة االستراتيجيات، بوصفف صياة تجميعية أل واع متعددة مف مفػاهيـ الػذكاس، وهػي 

الػػػػذكاس االصػػػػط اعي وذكػػػػاس األعمػػػػاؿ والػػػػذكاس الت افسػػػػي، إذ تػػػػوفر هػػػػذه الصػػػػياة قيمػػػػة مبػػػػافة 

 الم ظمػةعرفة لتحقؽ ميزة ت افسية مستديمة مف مػبلؿ تحفيػز القػدرات الكام ػة فػي والم ،لممعمومات

لػذلؾ أصػبب مػف البػػروري عمػ  مػدراس الم ظمػات أف يمارسػػوا  ؛مػف أجػؿ تحقيػؽ التفػوؽ الت افسػػي

الػػػػذكاس اإلسػػػػتراتيجي ليتمك ػػػػوا مػػػػف مسػػػػايرة التحػػػػديات، فالمػػػػدير اليػػػػوـ أصػػػػبب مسػػػػؤوال  عػػػػف إعػػػػداد 

وت فيػػػذها بمػػا يت اسػػػب واحتياجػػػات السػػوؽ ومواكبػػػة التايػػػرات فػػػي األذواؽ  ، مػػػةاإلسػػتراتيجية لمم ظ

والرفبات، مما يتطمب م ف امتبلؾ قدرات ومصػائص تمك ػف مػف ذلػؾ أي أف العمميػة اإلسػتراتيجية 

ليسػػػت عمميػػػة ميكا يكيػػػة مرتبػػػة المطػػػوات، بػػػؿ تقػػػـو عمػػػ  قػػػدرة المػػػدير عمػػػ  مواجهػػػة الم ػػػكبلت 

 الت ظيمية ب كؿ إبداعي. 

 :مفهوم الذكاء الستراتيجي

 ،يAtwa,2013:69دعػػـ القػػرارات التػػي تتمػػذها الم ظمػػة   إلػػ يم)ػػؿ الػػذكاس عمميػػة هادفػػة  

ي والتجػرد مػف Gohil& Deshpande,2014:2التكيػؼ مػا الظػروؼ البيئيػة الجديػدة   أجػؿمػف 

 أفي 15: 2020،ي. وابػػاؼ  السرسػػؾKarakaya& Yılmaz,2013:327التفكيػر التقميػػدي  

الػػذكاس هػػو القػػدرات الذه يػػة التػػي يمتمكهػػا القائػػد، وهػػو مجموعػػة األ ظمػػة واإلجػػراسات التػػي تتمػػذها 
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الػذكاس االسػتراتيجي وفػؽ عػدد مػف الكتػاب  ؿاو ت ػالم ظمات لبماف تميزها وفي بػوس ذلػؾ يمكػف 

عمػػ   والبػػاح)يف عمػػ  أ ػػف ذكػػاس يتميػػز بػػف القػػادة ممػػف يتمتعػػوف بالرؤيػػة وال ػػراكة واالبػػداع والقػػدرة

التحفيػػػػػػز، ولػػػػػػديهـ القػػػػػػدرة عمػػػػػػ  استقصػػػػػػاس البيا ػػػػػػات والمعمومػػػػػػات وتوظيػػػػػػؼ األفكػػػػػػار وصػػػػػػيافة 

 االستراتيجيات الذكية عبر االعتماد عم   ظاـ معموماتي فعاؿ.

تحسيف مستوا المبرة والتعمـ لدا العامميف في الم ظمػة ب ػالف عػدـ التالكػد  إل يؤدي الذكاس  

وتفسػػير التاييػػرات البيئيػػة  ،قػػدرة العػػامميف عمػػ  االسػػتجابة سػػهـ فػػي تحسػػيفأالػػذي  األمػػر ،البيئػػي

اسػػتجابة العػػامميف بػػذكاس لمتايػػرات  أف إذ ،دقػػة وموبػػوعية أك)ػػروالتكيػػؼ معهػػا ب ػػكؿ  ،المارجيػػة

 فبػبل   ،أفبػؿالم ظمػة عمػ  استك ػاؼ الفػرص واسػت)مارها ب ػكؿ  ةالبيئية يعمؿ عم  تحسيف قدر 

المعمومػػػات ذات الصػػػمة بػػػالتاييرات الماصػػػة بالبيئػػػة عػػػف التصػػػدي لمتهديػػػدات مػػػف مػػػبلؿ تفسػػػير 

 Kukunda-Onyait,2019:20-21.ي 

الذكاس االستراتيجي يم)ؿ   اط اساس في العموـ االجتماعية واال سا ية كو ف يعمؿ عم   فإ  

الت ظيميػػػػػة  األهػػػػػداؼتحقيػػػػػؽ  أجػػػػػؿاسػػػػػتعماؿ البيا ػػػػػات والمعمومػػػػػات والمعرفػػػػػة عاليػػػػػة القيمػػػػػة مػػػػػف 

 López-Robles et al.,2020:1  ي. وبػػػػيفWaghmare,2020:1-2 الػػػػذكاس  أفي

التػػي يمكػػػف مػػػف مبللهػػا لمم ظمػػػة اسػػتعمالها كمصػػػدر لمميػػػزة  األسػػػاساالسػػتراتيجي يم)ػػػؿ الوسػػيمة 

ي. كمػػػا يم)ػػػؿ Wolfberg,2017:460كو ػػػف يعمػػػؿ عمػػػ  تعزيػػػز عمميػػػة اتمػػػاذ القػػػرار   ،الت افسػػػية

 Levine etمػػػػريف وماصػػػػة الم افسػػػػيف  وتوقعػػػػات اآل آراسالػػػػذكاس االسػػػػتراتيجي فػػػػي فهػػػػـ 

al.,2017:2390،ي 

فالػػػػذكاس االسػػػػتراتيجي عبػػػػارة عػػػػف مجموعػػػػة مػػػػف اإلجػػػػراسات واأل  ػػػػطة المسػػػػتمدمة لجمػػػػا  

ويركػز ب ػكؿ أساسػي عمػ  القبػػايا  ،المعمومػات  وتحميمهػا وتقييمهػا مػف أجػؿ تحقيػؽ هػػدؼ محػدد



 

 

26 
 Kori etي. وتوصػػؿ  Abd et al.,2019:3المتعمقػػة بػػالتمطيط االسػػتراتيجي لؤلعمػػاؿ  

al.,2020:130 مػػػػػػػدا اسػػػػػػػهاـ الم ظمػػػػػػػة فػػػػػػػي االبػػػػػػػداع  إلػػػػػػػ الػػػػػػػذكاس االسػػػػػػػتراتيجي ي ػػػػػػػير  أفي

 Shapira,2020:283 ي وتحسػػػػػػػيف قابمياتهػػػػػػػا التك ولوجيػػػػػػػة مػػػػػػػف مػػػػػػػبلؿ الت ػػػػػػػافس بػػػػػػػيف الػػػػػػػذكاس

دارة المعرفػػػة ويعتقػػػد   -Alobidyeen& Alاالصػػػط اعي وذكػػػاس األعمػػػاؿ والػػػذكاس الت افسػػػي واي

Rawashdeh,2020:29 الػػػػذكاس االسػػػػتراتيجي هػػػػو وسػػػػيمة  ػػػػمولية لمتفكيػػػػر فػػػػي حابػػػػر  أفي

ومسػػػتقبؿ الم ظمػػػة وحػػػؿ م ػػػاكمها والتكيػػػؼ مػػػا البيئػػػة الدامميػػػة والمارجيػػػة بمػػػا يبػػػمف لمم ظمػػػة 

ي Abuzaid,2017:73-74  أ ػاروبػدورة  ، تهػا الت افسػية وتحقيقهػا المسػتمرالمحافظة عم  مكا

هػػػػػو جمػػػػػا وتحميػػػػػؿ و  ػػػػػر البيا ػػػػػات ذات الصػػػػػمة باتمػػػػػاذ القػػػػػرارات الػػػػػذكاس االسػػػػػتراتيجي  أف إلػػػػػ 

 االستراتيجية

مػػػا تحتاجػػػف  إلػػػ الػػػذكاس االسػػػتراتيجي ي ػػػير  أفي 278: 2019،معمػػػوؿ وزهػػػوا يويػػػرا  

تعرفػػة عػػف بيئػػة اعمالهػػا لتصػػ ا تصػػورا ازاس عممياتهػػا الراه ػػة واسػػتباؽ وادارة التاييػػر  أفالم ظمػػة 

اسػػػتعدادا لممسػػػتقبؿ وتصػػػميـ االسػػػتراتيجيات المبلئمػػػة لممػػػؽ القيمػػػة لمزبػػػائف وتحسػػػيف الربحيػػػة فػػػي 

الػػػػذكاس  أفي 51: 2019،السػػػػياؽ  فسػػػػة بػػػػيف  اليػػػػاس وامػػػػروف والجديػػػػدة وفػػػػي االسػػػػواؽ الحاليػػػػة 

التحميػػؿ المطموبػػة لصػػيافة السياسػػات والمطػػط فػػي مسػػتوا  أ ػػكاؿي يم)ػػؿ  ػػكؿ مػػف االسػػتراتيج

 الم ظمات مف جهة ومستوا مؤسسات الدولة مف جهة امرا.

كما يعػرؼ الػذكاس االسػتراتيجي با ػف ذكػاس يتمتػا بػف قػادة الم ظمػات وع اصػره  تتم)ػؿ فػي 

ل ػػراكةي والتػػي تمكػػ هـ مػػف االسػػتفادة وا ،والدافعيػػة ،والرؤيػػة المسػػتقبمية ،وتفكيػػر الػػ ظـ ،االست ػػراؼ

مػػف المعمومػػات والبيا ػػات المتػػوفرة التمػػاذ القػػرارات وصػػيافة المطػػط والسياسػػات واالسػػتراتيجيات 

 ي.20-19: 2021،واالستعداد لمواجهة االزمات وقوعها.   امية
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ا يتعمػؽ االستراتيجي لمم ظمات ال سػيما فيمػ التمطيطفي  يةيم)ؿ الذكاس االستراتيجي دعامة اساس

ممػػا  ،بدراسػػة المحػػيط وتحميمػػف اعتمػػادا عمػػ  المعمومػػة الدقيقػػة واال يػػة حػػوؿ متايػػرات هػػذه االميػػر

ي 11: 2020،ي. وتوصؿ  السرسػؾ4: 2015،يسمب لص اع القرار باتماذ قرارات صحيحة  عمي

كػػػؿ مػػػا تحتاجػػػف الم ظمػػػة لتعرفػػػف عػػػف بيئػػػة أعمالهػػػا كػػػي  إلػػػ الػػػذكاس االسػػػتراتيجي ي ػػػير  أف إلػػػ 

 .دارة التايير استعدادا  لممستقبؿاي و   ،تطيا وبا تصورات حوؿ عممياتها الراه ة، واستباؽتس

 :ية الذكاء الستراتيجيأهم

 ،يػة الػذكاس االسػتراتيجي مػف الػدور االيجػابي والحيػوي فػي  مػو تطػور الم ظمػاتأهمتبرز 

 ي.٠٢:٠٢٠٢ امية ، ة:اآلتيية يمكف ايجازها في ال قاط هموهذه األ

 .االستراتيجي السمات القيادية لدا القادة  الذكاسيعزز  .１

 يسهـ في احداث التايير االستراتيجي المطموب . .２

 ودعـ قدرات متمذي القرار. ،تعزيز الميزة الت افسية .３

 .يمكف مف الم ظمة مف بماف تحقيؽ ال جاح االستراتيجي .４

ومعرفػة ماهيػة اسػتراتيجياتهـ والػوعي  ،يسع  اليهػا م افسػي الم ظمػة تيال األهداؼتحميؿ  .５

 .وافتراباتهـ وكيفية التكيؼ ما الوبا بإمكا ياتهـ

 ػب التهديػدات التػي تواجههػا تج ةباي ػتسػت)مرها الم ظمػة  أفت ميص الفرص التػي يمكػف  .６

 ي .2019:280واباؼ   معموؿ و زهوا ي ، 

اط ممتمفػػة مػػف الػػذكاس مػػف مػػبلؿ التمتػػا بال مػػ الم ظمػػةإعػػداد القػػادة ومسػػاعدتهـ فػػي قيػػادة  .７

 .وتزويدهـ بالمعمومات البرورية ،الجديدة التكيؼ ما العمميات والتك ولوجياوتوظيفها في 
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عمػػػػ  اإلبػػػػداع فػػػػي صػػػػيافة اسػػػػتراتيجيات تاييػػػػر مبتكػػػػرة لبلرتقػػػػاس  الم ظمػػػػاتزيػػػػادة قػػػػدرة  .８

 .بوبعها الراهف

 .والتهديدات مف مبلؿ مراقبة مؤ رات ا ب)اقها ،الت ميص المبكر لمفرص .９

ومعرفة اسػتراتيجياتهـ الحاليػة والمسػتقبمية، وتحقيػؽ  ،تحميؿ األهداؼ المستقبمية لمم افسيف .１０

 .لمم ظمة موقا ت افسي متقدـ 

واعطاس قدرة عم   االست راؼي لمسماح بتطػوير االسػتراتيجيات،   ،فهـ التهديدات ال ا ئة .１１

 .وادارة المماطر التي تواجها 

 :مبادئ الذكاء الستراتيجي

 مبادئ فاعمة هي: بالربعةيتسـ الذكاس االستراتيجي 

بػػػػيف ممتمػػػػؼ األقسػػػػاـ التػػػػي ت ػػػػترؾ فػػػػي صػػػػيافة  راو التحػػػػمبػػػػدأ الم ػػػػاركة: مػػػػف مػػػػبلؿ  .1

 .السياسات، بما يحقؽ مصالب الجميا

 .مبدأ الموبوعية: مف مبلؿ تقديـ المؤ رات الم اسبة والتحاليؿ وآليات معالجة البيا ات .2

مبدأ التوسط والت ظيـ: يسهؿ الذكاس اإلستراتيجي التعمـ المتبادؿ حوؿ التصورات لممتمػؼ  .3

الم ػػاركيف وممفيػػاتهـ، األمػػر الػػذي يسػػاعد فػػي تػػوفير اإلجمػػاع حػػوؿ هػػذه التصػػورات، كمػػا يسػػهؿ 

 .والصراعات التي تحدث فيها ،ويساعد في حؿ ال زاعات ،الم ظمةال قا ات دامؿ 

والمسػػاعدة  ،ؿ عمميػػات الػػذكاس االسػػتراتيجي اتمػػاذ القػػرارات الر ػػيدةمبػػدأ دعػػـ القػػرار: تسػػه .4

 .ي279: 2019،في الت فيذ ال اجب لها  معموؿ وزهوا ي
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 :الذكاء الستراتيجي أهداف

 ي21: 2021  امية ،  المحددة وهي كالتالي األهداؼلمذكاس االستراتيجي مجموعة مف 

تػػوفير ت بػػؤات وتحػػذيرات مبكػػرة بالتهديػػدات المحيطػػة بالم ظمػػة واتمػػاذ االجػػراسات الوقائيػػة  .1

 .تج بها أو بإزالتها

والت بػػؤ  ،لمتاييػػرات البيئيػػة الحاليػػة والمسػػتقبمية والتمطػػيط االسػػتجابةتمكػػف الم ظمػػات مػػف  .2

 . تائج بال كؿ الذي ي عكس ايجابيا عم  سمعة الم ظمة وموقعها في المجتمالبا

القػػرارات  إلػػ وصػػياة السياسػػات بوجػػود الوصػػوؿ  ،ت ػػكيؿ الق اعػػات لػػدا صػػ اع القػػرارات .3

 .الم ظمة أهداؼوسياسات ابداعية م)م  هدفها تحقيؽ 

وجعػػؿ الم ظمػػات تقػػيـ  ،وتحميمهػػا عػػف البيئػػة المارجيػػة ،ال هػػوض بمهمػػة جمػػا المعمومػػات .4

 .واالبداع واستباؽ استراتيجيات م افسيها ،تحالفات في مجاالت البحث والتطوير

سػػػما قابمػػػة  إلػػػ والمعمومػػػات الهادفػػػة التػػػي تحػػػوؿ االبتكػػػارات واالمتراعػػػات  األفكػػػارتقػػػديـ  .5

 .ؿاو لمتد

فػػػي حػػػؿ  كالسػػػاساث المسػػػتقبمية واعتمػػػاد هػػػذه الحػػػاالت حػػػدتممي يػػػة بصػػػدد األ آراستقػػػديـ  .6

 .الم اكؿ وتج بها

 هػػػـ التهديػػػدات التػػػي تواجههػػػا حاليػػػا  الم ظمػػػات مػػػف فتػػػوفير معمومػػػات اسػػػتراتيجية تمكػػػف  .7

 . ومستقببل  
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 :خصائص الذكاء الستراتيجي

وهػػػػػذه  ،عػػػػػف فيػػػػػرهه ي بمجموعػػػػػة مػػػػػف المصػػػػػائص التػػػػػي تميػػػػػز يتسػػػػػـ الػػػػػذكاس االسػػػػػتراتيج

 ;  374: 2013،ج)يػػػػػر ; 18: 2020، السرسػػػػػؾ اآلتػػػػػيالمصػػػػػائص يمكػػػػػف ايجازهػػػػػا فػػػػػي 

 ي:169: 2017،ع)ماف

 توفير المعمومات في الوقت الم اسب ولم مص الم اسب.: سهولة الوصول .1

مؤ ػػرات التاييػػر الدامميػػة والمارجيػػة وت ميصػػها عمػػ   إلػػ وت ػػير مرحمةةة الستشةةعار:  .2

 مستوا الم ظمة.

 .اي جما البيا ات ذات المازا المهـالجمع:  .3

 .اي ت ظيـ البيا ات وهيكمتها في  كؿ مصادر لممعموماتالتنظيم:  .4

 معمومات. إل جة البيا ات وتحويمها معال ايالمعالجة:  .5

بػػيف أعبػػاس الم ظمػػة لمواجهػػة  فاو التعػػ: يتم)ػػؿ ذلػػؾ فػػي تػػوفير أقصػػ  درجػػات ناوالتعةة .6

الفاعمػػة بػػيف زمػػبلس   يػػةاو التعالمواقػػؼ االيجابيػػة والسػػموكيات  فاو التعػػالتحػػديات المحتممػػة. ي ػػير 

تحتػاج  األعمػاؿم ظمػات  أفي Breu et al.,2002:22ي. وصػرح  Taran,2019:33العمػؿ  

مسػػب بيئتهػػا وتفسػػير دي اميكاتهػػا ب ػػكؿ مسػػتمر بهػػدؼ الت بػػؤ  أجػػؿمػػا العػػامميف مػػف  فاو التعػػ إلػػ 

بػػػػدورة يعػػػػزز قػػػػدرة الم ظمػػػػة عمػػػػ  اسػػػػتمداـ  األمػػػػروهػػػػذا  ،بمتطمباتهػػػػا مػػػػف المهػػػػارات المسػػػػتقبمية

وتمبيتها بجودة  الت بؤ بمتطمبات الزبائف الممتمفة أجؿاستراتيجيات كبلسيكية لمتكامؿ العمودي مف 

 ب كؿ مرف وسريا وفاعؿ. فاو التعيعزز قدرة الم ظمة عم   فاو فالتع ،عالية

اها األمػػرا، أحػػدة ويكمػػؿ أحػػد: بحيػػث تعمػػؿ أبعػػاد الػػذكاس االسػػتراتيجي كوحػػدة و التكامةةل .7

يسػػػهـ التكامػػػؿ فػػػي ايجػػػاد الحمػػػوؿ  ،وتحقػػػؽ مجتمعػػػة األهػػػداؼ المرجػػػوة مػػػف الػػػذكاس االسػػػتراتيجي

ي لمم ػػػاكؿ التػػػي تقػػػؼ فػػػي وجػػػف اسػػػتراتيجيات الم ظمػػػة التػػػي Hanssen,2010:523  فالم اسػػػب
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 ; Chorna,2014:44وي ظر  ي. 159: 2015،والتي تقؼ دوف ت فيذها  ممؼ وممؼ ،تبعها

Ігнатюк,2009:20 اسػػتراتيجية التكامػػؿ با هػػا عبػػارة عػػف عبلقػػة بػػيف ال ػػركات المرتبطػػة  إلػػ ي

بسمسػػمة تك ولوجيػػة متبادلػػة أو دمػػج ال ػػركات التػػي تقػػـو باإل تػػاج فػػي مراحػػؿ ممتمفػػة مػػف السمسػػمة 

عػػػف إبػػػافة القيمػػػة  فبػػػبل   ،ةأحػػػدوالحصػػػوؿ عمػػػ  السػػػيطرة عميهػػػا مػػػف قبػػػؿ  ػػػركة و  ،التك ولوجيػػػة

 أفلمم تجػات، وتوجيػف الم تجػات عمػ  طػوؿ العمميػة اال تاجيػة إلػ  المبافة إلػ  القيمػة األساسػية 

التكامػؿ يم)ػؿ  توجػف  إلػ ي 507: 2017،العيػد ومرفػادبي مػا يػرا   ،المستهمؾ ال هػائي إل تصؿ 

 ،وذلػؾ امػا بػالتحرؾ  حػو مصػادر التوريػد ،استراتيجي يعتمد عم  احتبلؿ الم ظمة لمكا ة عمودية

والػػذي  ،مػػا بػػالتحرؾ  حػػو م افػػذ التوزيػػاأو  ،كامػػؿ العمػػودي  الممفػػيوهػػو مػػا يسػػم  باسػػتراتيجية الت

وبالتالي يمكف اعتبار استراتيجية التكامؿ العمودي  ،ماميباستراتيجية التكامؿ العمودي  األيسم  

  كؿ ماص مف استراتيجية الت ويا في  ظاـ القيمة.

 :نشطة الذكاء الستراتيجيأ

ه اؾ مجموعة مف اال  طة الرئيسة التي يقػوـ بهػا الػذكاس االسػتراتيجي لعػؿ ابرزهػا يمكػف 

 :اآلتيحصره في 

التحسػػػس: يع ػػػي التحسػػػس لممؤ ػػػرات الدامميػػػة والمارجيػػػة لمم ظمػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالتايير  .1

الحاصؿ فػي البيئػة حيػث يػتـ تقػدير حجػـ و ػوع المعمومػات المطمػوب الحصػوؿ عميهػا و ػوع   ػاط 

 الذكاس االستراتيجي البلـز لمحصوؿ عم  هذه المعمومات.

جمػػػػػا المعمومػػػػػات: وهػػػػػي مرحمػػػػػة بػػػػػدس تحػػػػػرؾ وحػػػػػدة الػػػػػذكاس االسػػػػػتراتيجي بقصػػػػػد جمػػػػػا  .2

 . األولوتعتمد عم  مجموعة مف اال  طة الماصة بالمرحمة  ،المعمومات

ض ت ظػػيـ وت قيػػة المعمومػػات: وهػػي مرحمػػة تبػػدأ بعػػد ا تهػػاس عمميػػة جمػػا المعمومػػات لاػػر  .3

 .صياة ودقة ومصداقية أك)ر إل ترتيب المعمومات ومراجعتها ومقار تها بهدؼ الوصوؿ 
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معالجػػػػػػػة المعمومػػػػػػػات: وفيهػػػػػػػا يجػػػػػػػري تحميػػػػػػػؿ المعمومػػػػػػػات ال هائيػػػػػػػة وتقػػػػػػػديـ التفسػػػػػػػيرات  .4

 واالست تاجات الموبوعية.

المعمومػػػات مػػػف قبػػػؿ المسػػػتمدميف لتمػػػؾ  إلػػػ التواصػػػؿ: وت ػػػمؿ تعبئػػػة وتسػػػهيؿ الوصػػػوؿ  .5

 المعمومات.

ذا يػػػتـ تطبيػػػؽ هػػػذه المعمومػػػات فػػػي القػػػرارات والتمطػػػيط إاالسػػػتمداـ: مبلصػػػة المعمومػػػات  .6

 ي515: 2012،محمد وامروف ; 285: 2017،االستراتيجي  ال يخ وعمي

 :بعاد الذكاء الستراتيجيأ

 هي: أبعاد ممسةيمكف قياس الذكاس االستراتيجي مف مبلؿ  

 (Foresight)الستشراف( ) الستبصار ( أ

القػػػدرة عمػػػ  فهػػػـ القػػػوا التػػػي ت ػػػكؿ المسػػػتقبؿ واستك ػػػاؼ وتوقػػػا الفػػػرص  االستبصػػػار هػػػو 

والتهديػػػدات الجديػػػدة التػػػي قػػػد تعيػػػد تعريػػػؼ األعمػػػاؿ ، وهػػػو  هػػػج يقػػػيـ المابػػػي والحابػػػر لعمػػػؿ 

ت بػػؤات لمػػا سػػيعتمد عميػػف المسػػتقبؿ أو يجػػػب أف يعتمػػد عميػػف اسػػتمرار التطػػورات الدي اميكيػػة مػػػف 

ي Matveeva et al.,2018:769ي. وا ػار  Abuzaid,2017:885قبؿ  المابػي إلػ  المسػت

االسػػػتراتيجية لمم ظمػػػة تعتمػػػد عمػػػ  التفاعػػػؿ  بػػػاإلدارةت ظيميػػػة ماصػػػة  اليػػػةم)ػػػؿ االستبصػػػار ي أف

ي Lari et al.,2020:175اال عكاسػػػي بػػػيف أصػػػحاب المصػػػالب اإلداريػػػة الرئيسػػػية. ويػػػرا  

قبمية والحفػػاظ عميهػػا والتػػي يمكػػف اسػػتمدامها لتػػوفير بال ػػف القػػدرة عمػػ  إ  ػػاس رؤيػػة مسػػت االستبصػػار

  ظرة )اقبة ستكوف مفيدة لمم ظمة.

عم  تحسيف امكا ية اسقاط حالة العػالـ الراه ػة عمػ  المسػتقبؿ مػف مػبلؿ  االستبصارمؿ يع 

 فاالستبصػػار ،والسػػيطرة عميػػفي ،والتػػال)ير فيػػف ،بصػػار تطػػوره مسػػتقببل وتمييػػز مػػا يمكػػف  تج بػػفستا
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ها معتمػديف عمػػ  قػوة هػػذه أفبػػمرفػة التامػػة باتجاهػات المسػػتقبؿ وتحديػد البػػدائؿ وامتبػار م)ػؿ المعي

عػف تحسػيف قابميػة المػديريف عمػ  التفكيػر  فبػبل   ،فبػؿاالتجاهات والتال)ير بها وتوجيههػا  حػو األ

 ي.53: 2019،الياس وامروفولك ها تص ا المستقبؿ   ،في صورة قوا فير مرئية

بػػارزا لقػػادة الم ظمػػات األذكيػػاس اسػػتراتيجيا مػػف مػػبلؿ مسػػاعدتهـ فػػي ع صػػرا االستبصار عػػد ي 

واف االفتقػاد  ،وتػوفير المعمومػات االسػتراتيجية لهػـ ،الك ؼ عف الفرص والممػاطر مػارج الم ظمػة

 ي.206: 2020،إل  هذا الع صر قد أدا بالك)ير مف الم ظمات إل  الف ؿ  يوسؼ

 :تفكير النظم ( ب

اسػت)مارها وفهمهػا  أجػؿكيػر بمعرفػة اال ظمػة بجميػا ا واعهػا مػف التف إلػ  تفكيػر الػ ظـي ػير  

يعبر عف القدرة عم  توليؼ ودمج الع اصػر  تفكير ال ظـف ،ي173: 2017،ب كؿ صحيب  جعفر

والتركيػز  ،عبلقتهػا بالكػؿ حيػثاجػزاس )ػـ تحميمهػا مػا بعبػها )ػـ تقييمهػا مػف  إل مف فصمها  أك)ر

ال ظػػػػػػاـ  فتػػػػػػاح  أهػػػػػػداؼعمػػػػػػ  اسػػػػػػموب تفاعمهػػػػػػا مػػػػػػا بعبػػػػػػها مػػػػػػف حيػػػػػػث  جاحهػػػػػػا فػػػػػػي مدمػػػػػػة 

تفكير ال ظـ يم)ؿ ذلؾ األسموب  أف إل ي Ellen,2015:159ي. وتوصؿ  305: 2018،وفابؿ

الػػذي يػػتمكف مػػف مبللػػف المسػػؤولوف مػػف توجيػػف الم ظمػػة بدايػػة مػػف اال تقػػاؿ مػػف العمميػػات اإلداريػػة 

ئية ومواجهة األزمات إل  تكويف رؤية ممتمفػة لمعوامػؿ الدامميػة المتايػرة والعوامػؿ واأل  طة اإلجرا

المارجية القادرة عم  مدمػة التاييػر المطمػوب فػي البيئػة المحيطػة بمػا يتبػمف فػي ال هايػة أفبػؿ 

 استمداـ ممكف إلمكا يات الت ظيـ بصورة أساسية مركزة عم  المستقبؿ دوف إهماؿ لممابي.

عػف كػوف  فبػبل   ،التفكير االستراتيجي يستمدـ لئل ارة إل  كؿ التفكيػر فػي االسػتراتيجية أف 

إل  كؿ مف صيافة وت فيذ االستراتيجيات مف قبؿ قػادة األعمػاؿ واألداس  التفكير االستراتيجي يمتد

وي ػػػػمؿ التحميػػػػؿ االسػػػػتراتيجي والتمطػػػػيط االسػػػػتراتيجي والت ظػػػػيـ  ،االسػػػػتراتيجي لمم ػػػػروع الكمػػػػي
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وي ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ،يLiedtka,1998:121  لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطرة وحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيةوا

 Zahra&Nambisan,2012 م)مر ا ، يجػب عميػف التعامػؿ مػا  تفكير ال ظـا ف لكي يكوف  إل ي

هػذه القبػػايا األساسػػية مػػا التامػػب عمػػ  العوائػػؽ الت ظيميػػة وفيرهػػا مػػف الحػػواجز التػػي تحػػوؿ دوف 

يفكػر العػامميف فػي الوقػػت والفبػاس والمػوارد لتقػديـ حمػػوؿ  أفعػف ا ػػف يجػب  فبػبل  تطػور ال ػركة. 

مبتكػػػرة لقبػػػايا معقػػػدة ومحيػػػرة تواجههػػػا ال ػػػركة فػػػي مجالهػػػا الت افسػػػي. و عمػػػ  هػػػذا ال حػػػو ، فػػػإف 

التفكير االستراتيجي لديف العديد مف الصفات المترابطة ، بما في ذلؾ التوجف عمػ  المػدا الطويػؿ 

ويركػػز التفكيػػر االسػػتراتيجي  ، تجػػاه حػػؿ الم ػػكبلت  واإلبػػداع ممػػة، واتبػػاع م هجيػػة  ػػاممة ومتكا

 عمػػ  تصػػور المسػػتقبؿ قبػػؿ حدو)ػػف ، وهػػي عمميػػة تسػػتتبا الب ػػاس والتفكيػػر فػػي سػػي اريوهات ممتمفػػة

 Zahra& Nambisan,2012: 220 ي. 

تمػػؾ العمميػػات العقميػػة والمعرفيػػة التػػي يسػػتمدمها القائػػد فػػالتفكير االسػػتراتيجي المػػ ظـ يم)ػػؿ  

لحظػػػػة ال ظػػػػر إلػػػػ  الم ػػػػكبلت التػػػػي تسػػػػتوجب اتمػػػػاذ قػػػػرارات، ويتطمػػػػب التعامػػػػؿ مػػػػا هػػػػذا البعػػػػد 

أسػموب تحميػؿ كمػا يم)ػؿ   ،مػف جا ػب القائػد بدقػة مت اهيػة يواجههػااستحبار الحالة الفعميػة التػي 

بالتحػػدي والتايػػر، ومػػف )ػػـ التعامػػؿ معهػػا مػػف مػػبلؿ المواقػػؼ التػػي تواجػػف الم ظمػػة والتػػي تتميػػز 

مػف  التصور لبماف بقاس الم ظمة وارتقائها بمسػؤولياتها االجتماعيػة واألمبلقيػة حابػرا  ومسػتقببل  

ويػػػػرا  .ي Brătianu, 2015:22 ; Brătianu, 2017:114جا ػػػػب امػػػػر  

 Sharifi,2012:77  استراتيجيا يقدـ مجموعة مف المزايا هي: تفكير ال ظـ أفي 

 .طويؿ المدا ي1

 .ي تمؿ عم  جميا جوا ب الم ظمة ي2

 .تالممي ي3
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 .يالمذ بوصفف جميا إمكا ات الم ظمة ي4

 .ابتكاري يمترؽ مجاالت جديدة ي5

 .اهتماما بالفعالية أك)ر ي6

 .يحدد الفرص ويفيد م ها ي7

 .يفحص  يقوـي باستمرار البيئة المارجية ي8

 .العممي في كؿ مكاف لم هج البحث وفقا  يسير  ي9

بمورة االطار الفكػري لم ظػػر الػػ  الم ظمػػة فػػي محيطهػػا الكمػػي وعبلقاتهػػا الػػ مولية بػدال مػف  ي10

 .)رالوال يت وصفها ص دوقا مامقا ال يؤ)ر

مػػف تركيزهػػا عمػػ  الوسػائؿ  الاايػػات بػػدال   هػػداؼ ولجهػود وتعبئػػة الطاقػػات  حػػو األتوصيد ا ي11

 .والجزيئات

يبعػػػث فػػي  يوحػػػد كممتهػػػا و بهويتهػػػا و والجماعػػػات والم ظمػػػات بػػػذاتها و فػػرادة األتعزيػػز )قػػػ ي12

بػػدال  تهػاار ميا ا مسػتقبمها والمفابػػمة بػػيف في صػ ةاهمالمسي عرها بقدرتها عم   ال فوس األمؿ و

 التػسميـ بتفوقػف. مػف االستػسبلـ لآلمػر و

 :الرؤية المستقبمية ( ت

قدرة القائد عم  رؤية مستقبؿ الم ظمة ب كؿ وابب وكامؿ وت مؿ تعكس الرؤية المستقبمية  

ػػا عػػف األهػػداؼ الحاليػػة  الرفبػػة فػػي تاييػػر الوبػػا الحػػالي والميػػؿ إلػػ  تب ػػي أهػػداؼ ممتمفػػة تمام 

والقػػدرة عمػػ  تحديػػد الفػػرص فػػي البيئػػة وت ػػكيؿ مسػػار  مػػو طويػػؿ المػػدا لم ظمػػاتهـ والقػػدرة عمػػ  

 Amundson etبػػب  أو ي. و Abuzaid,2017:885إيصػػالف إلػػ  جميػػا اعبػػاس الم ظمػػة  

al.,2018:87 ; Fayter et al.,2010:106 الرؤيػة المسػتقبمية تم)ػؿ  اال مػراط بػال ظر  أفي

 أفي Jack et al.,2013:369فػي االحتمػػاالت المه يػػة اإليجابيػة وال تػػائج المسػػتقبمية. ويػػرا  
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  ػػود  األهػػداؼ والاايػػات وال تػػائجي الرؤيػػة تم)ػػؿ عمميػػة ذه يػػة يػػتـ فيهػػا جعػػؿ صػػور المسػػتقبؿ الم

 حقيقية ب كؿ مك)ؼ ومق عة لمعمؿ كمحفزات لئلجراس الحالي.

يعبػػر مفهػػـو الرؤيػػة المسػػتقبمية عػػف قػػدرة الفػػرد عمػػ  ت ػػكيؿ صػػورة ل ػػيس مػػا لػػـ تػػتـ اجزائػػف  

اذا مػا يمكػف دمجهػا بع اصػر  ،أي قدرة عم  تصور ما ستكوف عميهػا اال ػياس فػي المسػتقبؿ ،كمها

مجموعػة اال ظمػة المترابطػة  أوأي بعبارة امرا يمكف تم)يؿ الرؤيػة با هػا تصػور الم ظمػة  ،امرا

تكػػوف لػػديها  أفاالمكا يػػات التػػي لػػديها والتػػي تعمػػؿ  إلػػ لمػػا سػػتكوف عميػػف فػػي المسػػتقبؿ بػػال ظر 

 . ي54: 2019،الياس وامروف 

 :الدافعية ( ث

المسػػػػػتقبمية تتم)ػػػػػؿ الدافعيػػػػػة بتحفيػػػػػز العػػػػػامميف عمػػػػػ  تب ػػػػػي هػػػػػدؼ م ػػػػػترؾ وت فيػػػػػذ الرؤيػػػػػة  

 Maccoby, et al, 2013:62ليست مجرد  يس يمكف الحػديث ع ػف بػؿ المستقبمية فالرؤية  ،ي

هػػي  ػػيس يجػػب التحػػرؾ  حػػوه فػػي عمػػؿ الفػػرد وت ػػمؿ الدافعيػػة قػػدرة القائػػد عمػػ  ت فيػػذ األهػػداؼ 

ة الجديػػػدة ووبػػػا األهػػػداؼ والمطػػػط االسػػػتراتيجية فػػػي مكا هػػػا الصػػػحيب والمطػػػط الممتمفػػػة لمرؤيػػػ

والقدرة عم  ت جيا الموظفيف عم  الم اركة الفعالة في ت فيذ المطط والقدرة عم  اإللهاـ ودافعيػة 

ي Simarmata,2020:192  وبػيفي. Abuzaid,2017:885الموظفيف لتحقيؽ األداس العالي  

 ا جاز المهاـ المطموبة. أجؿما يمك هـ مف  أفبؿيف عم  تقديـ الدافعية تم)ؿ ت جيا العامم أف

رفبػػة تفعػػؿ فعمهػػا فػػي ت  ػػيط السػػموؾ وتوجيهػػف  حػػو هػػدؼ معػػيف  أوتم)ػػؿ الدافعيػػة حاجػػة 

بهػػدؼ عػػاـ يجمعهػػـ ا طبلقػػا مػػف الرؤيػػة والتصػػورات  لئليمػػافوتحفيػػزهـ  فػػرادمػػف مػػبلؿ ت ػػجيا األ

يػتـ التعػرؼ عمػ  مػا يحػرؾ دافعيػة  أفذلػؾ بالتالكيػد ويتطمػب  ،تكوف موبا الت فيذ أفالتي ي باي 

ي. ويعتقػػػػد  الصػػػػػعوب 283: 2017،ويػػػػؤ)ر فػػػػيهـ لمعمػػػػؿ باتجػػػػاه الهػػػػدؼ  ال ػػػػيخ وعمػػػػي فػػػػراداأل



 

 

37 
الدافعية تعبر عف األفعاؿ التي تحرؾ الفرد إل  تب ي وجهػات  ظػر  أفي 998: 2020،والكساسبة

، كذلؾ إ)ارة العواطؼ والرفبػات لػدا الفػرد لمقيػاـ بعمػؿ مربيتبلئـ العمؿ المكمؼ بإ جازه ب كؿ 

الفرد بسموؾ يعبر عف امتداده لبذؿ مجهودات تمك ف مف تحقيؽ عّدة أهداؼ  دافعيةمعيف، وتتم)ؿ 

 إلػػ المكافػتت التػػي تقػدمها الم ظمػػة الدافعيػة تم)ػػؿ  أفي 23: 2017، ػػيسأو ويػرا   ،أحػػدفػي آف و 

 حػو تحقيػؽ  لتػفاو محالسػموؾ الطػوعي المػاص بػف مػف مػبلؿ الفرد والتػي تػؤ)ر عمػ   ػدة واسػتمرا 

 الم ظمة. أهداؼ

 :الشراكة ( ج

عم  إجادتف لم راكة بإبرامف اتفاقيات  ستراتيجياال اسالذكالذي يتمتا بتعكس قدرة القائد  و

ه ػػا يتحػػدد دور  ،اال ػػدماج مػا  ػػركات أمػػرا فػي صػػورة  ػػبكات اسػتراتيجية أووتحالفػػات   يػةاو تع

  ي . 111: 2020  صالب وسميماف ، ال راكات باالرتقاس بقدرات قادة ال ركات وذلؾ أل ها

تحسػػيف كفػػاسة ال ػػركاس وم ػػاركتهـ  إلػػ أحػد اتجاهػػات الت ظػػيـ الحدي)ػػة التػػي تمهػػد السػػبيؿ  .1

 .فاو تع إل في أداس المهاـ بهدؼ تقميؿ التكاليؼ وتحويؿ الت افس 

التحػػػػديات البيئيػػػػة المبػػػػطربة، واسػػػػت)مار الفػػػػرص ال اتجػػػػة عػػػػف أحػػػػد آليػػػػات التكيػػػػؼ مػػػػا  .2

 التطورات التق ية، وبماف ا سيابية األفكار والمبرات بيف ال ركاس.

لمت ػػػارؾ فػػػي المػػػوارد ال ػػػادرة وفػػػي تهديػػػدات الػػػدموؿ إلػػػ  االسػػػواؽ   ياو تعػػػإطػػػار عمػػػؿ  .3

 الجديدة.

اد الحمػوؿ لمم ػكبلت، ا باع حاجات المستفيديف والسعي إلربػائهـ، مػا اإلبػداع فػي ايجػ .4

 والتفوؽ في األداس، ودعـ االست)مار البعيد األمد )ـ تحقيؽ قيمة أكبر لجميا أطراؼ ال راكة.
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ت الجديػدة التممص مف جمود ال ػركة والتقميػؿ مػف الممػاطرة ال اتجػة عػف تصػ يا الم تجػا .5

 . وتسويقها

 :مداخل تفسير الذكاء الستراتيجي

  يوعا لتفسير الذكاس االستراتيجي هما: ك)ره اؾ مدمميف األ

 يXu, 2007: 04 ; 34-33: 2020، السرسؾ

 :المدخل الوظيفي .1

التي تتبا الطريقة المركزية في اتماذ القػرارات لتطبيػؽ هػذا المػدمؿ كو هػا  الم ظماتتمجال 

فػػػي اتمػػػاذ قراراتهػػػا وتقػػػـو بتقسػػػيـ العمػػػؿ بػػػداممها عمػػػ  أسػػػاس  لمم ظمػػػةتعتمػػػد عمػػػ  اإلدارة العميػػػا 

وظيفي، وبذلؾ تقوـ هذه الم ظمات بتوجيف الذكاس االسػتراتيجي لػدعـ عمميػات اتمػاذ القػرار باتجػاه 

اإلدارة العميا لهذه الم ظمة، فيما تعمؿ األقساـ بمعزؿ عف األقساـ األمرا عمػ  وبػا التصػورات 

 ظمػػة فػػي ظػػؿ محدوديػػة االطػػبلع، وهػػذا يفػػرض قيػػاـ المػػدراس الت فيػػذييف فػػي ت فيػػذ اسػػتراتيجيات الم

لهػػذه األقسػػاـ بػػالت بؤ بعمميػػة اتمػػاذ القػػرار الت ػػايمي باالعتمػػاد عمػػ  الػػذكاس الت ػػايمي دوف المجػػوس 

لمػػذكاس االسػػتراتيجي الػػذي هػػو مهمػػة اإلدارة العميػػا، وهػػذا يتطمػػب تج ػػب الامػػوض أو الت ػػاقض فػػي 

 .ال اتجة أوولدة تفسير المعرفة المت

 :المدخل العممياتي .2

بعكس المدمؿ األوؿ يمتمؼ المػدمؿ العمميػاتي بدرجػة كبيػرة عػف المػدمؿ الػوظيفي حيػث 

يتـ تطبيؽ هذا المدمؿ في الم ظمات التي تتبا الطريقػة البلمركزيػة فػي اإلدارة وفػؽ مجموعػة مػف 

 المبادئ التالية:
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وم ػاركة  فاو التعػوتعزيػز  ،ظيػؼ الػذكاس االسػتراتيجيأ. تت ارؾ اإلدارات العميا ما األقسػاـ فػي تو 

وعػػدـ  ،المعمومػػات وتمكػػيف العػػامميف، مػػا السػػماح بتوجيػػف الػػذكاس االسػػتراتيجي باتجػػاه هػػذه األقسػػاـ

 اقتصاره عم  اإلدارة العميا.

والم اركة فػي عمميػات اتمػاذ  ،ب. ي ارؾ العامميف في كؿ قسـ بتصوراتهـ تجاه مستقبؿ الم ظمة

 هذا ي جعهـ ويحفزهـ لتوفير المعمومات البلزمة.القرار و 

التػػػػي يصػػػػعب عمػػػػ  كبػػػػار  الم ظمػػػػاتج.  يسػػػػمب بتبػػػػادؿ المعمومػػػػات بػػػػيف األقسػػػػاـ، ماصػػػػة فػػػػي 

 المديريف فيها مف مواكبة الكـ الهائؿ مف المعارؼ المتولدة في الم ظمة.

وهػػػو مػػػا يتطمػػػب أف يػػػتـ  ،ليات ب ػػػكؿ واسػػػا دامػػػؿ الم ظمػػػةؤو د. يكمػػػف التحػػػدي فػػػي توزيػػػا المسػػػ

ويعتػد عمػػ   ،اعتمػاد الػذكاس االسػػتراتيجي كجػزس مػػف )قافػة الم ظمػػة أل ػف يعػزز العمػػؿ بػروح الفريػػؽ

 .م اركة المعمومات واتماذ القرار
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 المبحث الثاني

 المرونة الستراتيجية

 :توطئة

أصػػػػػػبب محػػػػػػػيط األعمػػػػػػػاؿ أقػػػػػػػؿ اسػػػػػػتقرار وأك)ػػػػػػػر تعقيػػػػػػػدا، لمػػػػػػػا تتميػػػػػػز بػػػػػػػف مػػػػػػػف تسػػػػػػػارع 

تك ولػػػػػػػوجي فػػػػػػػي جميػػػػػػػا القطاعػػػػػػػات االقتصػػػػػػػادية واإلداريػػػػػػػة مػػػػػػػف دوف اسػػػػػػػت) اس، وكػػػػػػػذلؾ آ)ػػػػػػػار 

العولمػػػػػة بكػػػػػؿ أ ػػػػػكالها والسػػػػػيما فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بفػػػػػتب األسػػػػػواؽ المحميػػػػػة والدوليػػػػػة ودمػػػػػوؿ أفمػػػػػب 

يعػػػػػد مػػػػف السػػػػػهؿ الحصػػػػػوؿ عمػػػػ  موقػػػػػا جديػػػػػد فػػػػػي  الم ظمػػػػات مجػػػػػاؿ الم افسػػػػػة ال ػػػػديدة ، فمػػػػػـ

يكػػػػػػوف قػػػػػػد تػػػػػػرؾ م هػػػػػػا  أفالسػػػػػػوؽ أو اسػػػػػػتهداؼ قطػػػػػػاع جديػػػػػػد مػػػػػػف القطاعػػػػػػات التػػػػػػي ال يمكػػػػػػف 

البػػػػػعيفة والصػػػػػايرة، ممػػػػػا دفػػػػػا البػػػػػاح)يف والممارسػػػػػيف فػػػػػي  لمم ظمػػػػػاتأقػػػػػوا الم افسػػػػػيف  ػػػػػي ا 

بهػػػػػػدؼ  اؿاألعمػػػػػػالبحػػػػػػث عػػػػػػف مػػػػػػدامؿ جديػػػػػػدة السػػػػػػتراتيجية  إلػػػػػػ مجػػػػػػاؿ االدارة االسػػػػػػتراتيجية 

االسػػػػػتجابة لمتايػػػػػرات البيئيػػػػػة مػػػػػف بػػػػػيف المػػػػػدامؿ التػػػػػي طورهػػػػػا البػػػػػاح)وف فػػػػػي هػػػػػذا المجػػػػػاؿ هػػػػػي 

قػػػػػػػػدرة الم ظمػػػػػػػػات عمػػػػػػػ  االسػػػػػػػػتجابة لمتطمبػػػػػػػػات البي ػػػػػػػػة  إلػػػػػػػ  لئل ػػػػػػػػارةالمرو ػػػػػػػة االسػػػػػػػػتراتيجية  

 الت افسية المتايرة مف مبلؿ ح د مواردها واستابللها ب كؿ االم)ؿ في جميا اتجاهاتها.

 :ونة الستراتيجيةمفهوم المر 

ومر تػػػػػف:  ،رف مرا ػػػػػف مػػػػروف: وهػػػػػو لػػػػيف فػػػػػي صػػػػبلبةالمرو ػػػػة لاػػػػة: هػػػػػي مػػػػف: مػػػػػرف يمػػػػ

ال تػػػػػػػػػػػف وصػػػػػػػػػػػمبتف ومػػػػػػػػػػػرف ال ػػػػػػػػػػػيس يمػػػػػػػػػػػرف مرو ػػػػػػػػػػػا اذا اسػػػػػػػػػػػتمر وهػػػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػبلبة 

 إلػػػػػػػ ي. فالمرو ػػػػػػػة بطبيعتهػػػػػػػا ت ػػػػػػػير 2005 قػػػػػػػبل عػػػػػػػف ابػػػػػػػف م ظػػػػػػػور  172: 2019، البيػػػػػػػاتي

ي. Salvador  1997 : 47البيئيػػة الممتمفػػة  اث التايػػر وفقػػا  لمظػػروؼ أحػػدالقػػدرة عمػػ  
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ادارة المرو ػػة تم)ػػؿ اسػػموب االدارة الػػذي  أفي Yu & weinan  2011 : 747ويػػرا  

داس أ أجػػػػؿيسػػػػتعممف العػػػػامميف فػػػػي الم ظمػػػػة والقػػػػائـ عمػػػػ  اسػػػػاس القػػػػيـ وال)قافػػػػات الم ػػػػتركة مػػػػف 

 ووفؽ ما هو مطموب. األساسالمهاـ المطموبة بالصورة 

قػػػػػدرة الم ظمػػػػػة لبلسػػػػػتجابة عمػػػػػ  ممتمػػػػػؼ متطمبػػػػػات  إلػػػػػ تراتيجية ت ػػػػػير فالمرو ػػػػػة االسػػػػػ

 Srourي. وا ػػار  Skeibrok & Svensson 2016:16  البيئػػة الت افسػػية الدي اميكيػػة

et al. 2016:373 الجاهزيػػػة والقػػػدرة التػػػي تمتمكهػػػا المرو ػػػة االسػػػتراتيجية تم)ػػػؿ  أف إلػػػ ي

التكيػػػػؼ مػػػػا الظػػػػروؼ الممتمفػػػػة.  إلػػػػ  الػػػػذي يػػػػؤدي األمػػػػراث التاييػػػػر أحػػػػد أجػػػػؿالم ظمػػػػة مػػػػف 

و  ،االسػػػػتجابة لمظػػػػروؼ البيئيػػػػة المتايػػػػرة أجػػػػؿبمع ػػػػ  امػػػػر القػػػػدرة التػػػػي تمتمكهػػػػا الم ظمػػػػة مػػػػف 

المرو ػػػػػة االسػػػػػتراتيجية عمػػػػػ  ا هػػػػػا القػػػػػدرة  إلػػػػػ ي Bock2012:279  أ ػػػػػارالسػػػػػياؽ  فسػػػػػة  فػػػػػي

 وتػػػػػػوفير المػػػػػػػوارد البلزمػػػػػػػة  حػػػػػػو دورات عمػػػػػػػؿ جديػػػػػػػدة. ،االبتكػػػػػػػارعمػػػػػػ  تحديػػػػػػػد الفػػػػػػرص  حػػػػػػػو 

قػػػػػػػػػػدرة  إلػػػػػػػػػػ المرو ػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتراتيجية ت ػػػػػػػػػػير  أفي 25: 2015،ويػػػػػػػػػػرا  الباػػػػػػػػػػدادي والجبػػػػػػػػػػوري

 ،الم ظمػػػػة عمػػػػ  الت قػػػػؿ بػػػػيف البػػػػدائؿ االسػػػػتراتيجية لكػػػػي تػػػػتمكف مػػػػف الػػػػرد عمػػػػ  التايػػػػرات البيئيػػػػة

وتب ػػػػي  ، ػػػػاطؽ الجديػػػػدةالم أولمحصػػػػوؿ عمػػػػ  مركػػػػز ت افسػػػػي مػػػػف مػػػػبلؿ التوسػػػػا فػػػػي االسػػػػواؽ 

واسػػػػػرع مػػػػػف الم افسػػػػػيف فػػػػػي  أفبػػػػػؿكمفػػػػػة و  أقػػػػػؿم تجػػػػػات  إل تػػػػػاجتطبيػػػػػؽ التق يػػػػػات الجديػػػػػدة  أو

 السوؽ.

قػػػػػػدرة الم ظمػػػػػػة عمػػػػػػ  ادراؾ التاييػػػػػػرات المرو ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػ  تحسػػػػػػيف  أف

البيئيػػػػػػػػػة المارجيػػػػػػػػػة وتوجيػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػوارد التمػػػػػػػػػاذ االجػػػػػػػػػراسات الم اسػػػػػػػػػبة فػػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػػت والسػػػػػػػػػرعة 

  Voola & Muthalyويبلحػػػػػظ   ي.Kazozcu 2011:450سػػػػبيف  الم ا

قػػػػػػػدرة الم ظمػػػػػػة عمػػػػػػػ  التعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػا الممػػػػػػػاطر المرو ػػػػػػة االسػػػػػػػتراتيجية تبػػػػػػػيف  أفي 2005:118
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تفاعميػػػػػػػػػػة  أواالقتصػػػػػػػػػػادية والسياسػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػبلؿ االسػػػػػػػػػػتجابة السػػػػػػػػػػريعة بطريقػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتباقية 

ي Khuntia et al.  2014: 4  أ ػػارلمتهديػػدات والفػػرص المتاحػػة فػػي السػػوؽ. وبػػدورة 

تم)ػػػػػػػػػؿ درجػػػػػػػػػة امػػػػػػػػػتبلؾ الم ظمػػػػػػػػػة لمجموعػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػعة مػػػػػػػػػف  ةالمرو ػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتراتيجي أف إلػػػػػػػػػ 

 االجراسات الفاعمة  والمحتممة  والسرعة التي يمكف مف مبللها ت فيذ هذه االجراسات.

المرو ػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتراتيجية با هػػػػػػػػػا درجػػػػػػػػة جاهزيػػػػػػػػػة الم ظمػػػػػػػػة لتاييػػػػػػػػػر  إلػػػػػػػػ كمػػػػػػػػا ي ظػػػػػػػػػر 

سػػػػػػػتجابة لمفػػػػػػػرص والتهديػػػػػػػدات  والتاييػػػػػػػر الحاصػػػػػػػؿ  فػػػػػػػي البيئػػػػػػػة اال أجػػػػػػػؿاسػػػػػػػتراتيجياتها مػػػػػػػف 

ي Kamasak et al. 2016: 128ي. ويعتقػػد  Guo &Cao 2014:274المارجيػػة  

قػػػػػدرة الم ظمػػػػػة عمػػػػػ  االسػػػػػتجابة السػػػػػريعة لمتايػػػػػرات البيئيػػػػػة  إلػػػػػ المرو ػػػػػة اسػػػػػتراتيجية ت ػػػػػير  أف

كهػػػػػا  حػػػػػو تب ػػػػػي دورات عمػػػػػؿ تممالدي اميكيػػػػػة والايػػػػػر مسػػػػػتقرة مػػػػػف مػػػػػبلؿ توجيػػػػػف المػػػػػوارد التػػػػػي 

المرو ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية تم)ػػػػػػؿ ميػػػػػػار اسػػػػػػتراتيجي  أف إلػػػػػػ ي 7: 2020،وا ػػػػػػار  ابتسػػػػػػاـ ،ةجديػػػػػػد

عمػػػػػػػػػ  ادراؾ تايػػػػػػػػػرات بيئتهػػػػػػػػػا وامتيػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػي اريوهات االسػػػػػػػػػتراتيجية  الم ظمػػػػػػػػػةيعكػػػػػػػػػس قػػػػػػػػػدرة 

البلزمػػػػػػػػة بهػػػػػػػػدؼ  األدواتوذلػػػػػػػػؾ باالعتمػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػ  المػػػػػػػػوارد و  ،لبلسػػػػػػػػتجابة لمتايػػػػػػػػرات فبػػػػػػػػؿاأل

وتوصػػػػػػػػػػػػػػؿ  ، أفبػػػػػػػػػػػػػػؿجابة لمفػػػػػػػػػػػػػػرص ومواجهػػػػػػػػػػػػػػة التهديػػػػػػػػػػػػػػدات البيئيػػػػػػػػػػػػػػة وتحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ اداس اسػػػػػػػػػػػػػػت

المرو ػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتراتيجية تم)ػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػتوا االسػػػػػػػػػتجابة وتعػػػػػػػػػديؿ  أف إلػػػػػػػػػ ي 21: 2020، عفا ػػػػػػػػػة

 .األعماؿالمطط والتكيؼ ما متايرات بيئة 

والتػػػػػػي  الم ظمػػػػػػةاإلمكا يػػػػػػات المتػػػػػػوفرة فػػػػػػي مػػػػػػوارد  إلػػػػػػ ت ػػػػػػير المرو ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية 

بحريػػػػة الت قػػػػؿ بػػػػيف اإلسػػػػتراتيجيات البديمػػػػة لمتكيػػػػؼ مػػػػا متايػػػػرات المحػػػػيط الممتمفػػػػة تسػػػػمب لهػػػػا 

 ي.354: 2019،عموري والباي 
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داس لػػػػػػػػػدا ا الع اصػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػؤ)رة فػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػيف األأحػػػػػػػػػدُتعػػػػػػػػػد المرو ػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتراتيجية 

 األهػػػػػػػداؼاالسػػػػػػػتجابة لمتايػػػػػػػرات المفاجئػػػػػػػة ذات التػػػػػػػال)ير عمػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػؽ  أجػػػػػػػؿمػػػػػػػف  الم ظمػػػػػػػات

 أجػػػػػػؿفالمرو ػػػػػػة االسػػػػػتراتيجية تعػػػػػػزز الكفػػػػػاسات الماليػػػػػػة والت ػػػػػايمية مػػػػػػف  ،والبقػػػػػاس فػػػػػػي االسػػػػػواؽ

 ي.497: 2021،عبداهلل وعبداهللبماف ب اس ميزة ت افسية مستدامة  

 >ٛخ انًشَٔخ االعتشاتٛجٛخأًْ

عػػػػػػػػػادة صػػػػػػػػػيافة إيػػػػػػػػػة المرو ػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتراتيجية مػػػػػػػػػف كو هػػػػػػػػػا تعمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػ  أهمتبػػػػػػػػػرز 

 ،االسػػػػػػػػتجابة مػػػػػػػػا التاييػػػػػػػػرات البيئيػػػػػػػػة إلػػػػػػػػ كؿ دي ػػػػػػػػاميكي يػػػػػػػػؤدي اسػػػػػػػػتراتيجيات الم ظمػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػ

 ة:اآلتيية في ال قاط هموالتكيؼ معها وبالتالي يمكف استعراض هذه األ

 .تم ب الم ظمة القدرة لمرد عم  التاييرات البيئية في االتجاه المطموب .1

عمػػػػػػػ  البيئػػػػػػػات فيػػػػػػػر المسػػػػػػػتقرة واسػػػػػػػتمداـ المػػػػػػػوارد والقابميػػػػػػػات  لمػػػػػػػردتسػػػػػػػمب لمم ظمػػػػػػػة  .2

 .لمتكيؼ ما ال روط المطموبة

زيػػػػػػػادة ال مػػػػػػػو طويػػػػػػػؿ االمػػػػػػػد لمم ظمػػػػػػػات عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ اكتسػػػػػػػاب مػػػػػػػوارد جديػػػػػػػدة وزيػػػػػػػادة  .3

 .ي172: 2019، البياتيقابميتها عم  تحسيف الميزة الت افسية الماصة بها 

مميػػػػػػزة الت افسػػػػػػية فػػػػػػي ظػػػػػػؿ بيئػػػػػػة تتسػػػػػػـ تعتبػػػػػػر المرو ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية مصػػػػػػدرا  مهمػػػػػػا  ل .4

 Lin et al.  2014 : 98 ; Guo &Caoبعػػدـ التالكػػػد ومتايػػرة بسػػػرعة  

 ي.2014:273

 : Arief et al.  2013االسػػتجابة المسػػتمرة لمتايػػرات البيئيػػة والتكيػػؼ معهػػا   .5

 ي.47
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تسػػػػػهـ فػػػػػي اعػػػػػادة هيكمػػػػػة المػػػػػوارد والقػػػػػدرات عمػػػػػ   حػػػػػو سػػػػػريا وفعػػػػػاؿ واعػػػػػادة توجيػػػػػف  .6

 : Yang et al.  2015االسػػتجابة لمتايػػرات البيئيػػة   إلػػ بال ػػكؿ الػػذي يػػؤدي المػػوارد 

 ي .2

المبتكػػػػػػػػرة وتمبيػػػػػػػػة حاجػػػػػػػػات الزبػػػػػػػػائف وتوقعػػػػػػػػاتهـ الممتمفػػػػػػػػة  األفكػػػػػػػػارتسػػػػػػػػهـ فػػػػػػػػي ت فيػػػػػػػػذ  .7

 Supeno et al.  2015 : 3. ي 

تسػػػػػػهـ فػػػػػػي مسػػػػػػاعدة الم ظمػػػػػػات الصػػػػػػايرة والجديػػػػػػدة فػػػػػػي التامػػػػػػب عمػػػػػػ  المسػػػػػػػؤوليات  .8

 ي .Ying et al.  2016 : 123  الحدي)ة والممتمفة

تمكػػػػػػف الم ظمػػػػػػة مػػػػػػف التعامػػػػػػؿ مػػػػػػا عػػػػػػدـ التالكػػػػػػد  والتاييػػػػػػر مػػػػػػف مػػػػػػبلؿ التامػػػػػػب عمػػػػػػ   .9

 فالػػػػػذي يع ػػػػػي اعػػػػػادة توجيػػػػػف المػػػػػوارد تجػػػػػاه القبػػػػػايا التػػػػػي تحػػػػػوؿ دو  األمػػػػػرالركػػػػػود الت ظيمػػػػػي  

 ي.Khuntia et al.  2014 : 4ت فيذ االجراسات الم ظمية  

 >تطجٛك انًشَٔخ االعتشاتٛجٛخ أدٔاد

التػػػػػي تسػػػػػاعدها عمػػػػػ  تطػػػػػوير  األدواتتعتمػػػػػد الم ظمػػػػػة عمػػػػػ  مجموعػػػػػة مػػػػػف الوسػػػػػائؿ و 

بالمتابعػػػػػػػة المسػػػػػػػتمرة لمجريػػػػػػػات  ساسػػػػػػػا  أوالتػػػػػػػي تػػػػػػػرتبط  ،المرو ػػػػػػػة االسػػػػػػػتراتيجية الماصػػػػػػػة بهػػػػػػػا

 2020،ابتسػػػػػاـ ; 2012،ربيػػػػػا  اآلتػػػػػييمكػػػػػف تمميصػػػػػها فػػػػػي  األدواتوهػػػػػذه  ،بيئتهػػػػػا الت افسػػػػػية

 ي:2017،يأو عبد ;

 >انًؼهٕيبد َظبو .3

يعػػػػػرؼ  ظػػػػػػاـ المعمومػػػػػػات بال ػػػػػف:" مجموعػػػػػػة الع اصػػػػػػر الب ػػػػػرية واالليػػػػػػة البلزمػػػػػػة لجمػػػػػػا 

وبالتػػػػالي فػػػػاف  ،و ت ػػػػايؿ البيا ػػػػات لاػػػػرض تحويمهػػػػا إلػػػػ  معمومػػػػات تسػػػػاعد فػػػػي اتمػػػػاذ القػػػػرارات

توليفػػػػػة مت اسػػػػػقة مكو ػػػػػة مػػػػػف الع صػػػػػر الب ػػػػػري باعتبػػػػػاره المحػػػػػرؾ  إلػػػػػ  ظػػػػػاـ المعمومػػػػػات ي ػػػػػير 

ي لهػػػػػػػذه العمميػػػػػػػة و الحاسػػػػػػػوب و البيا ػػػػػػػات و البرمجيػػػػػػػات المسػػػػػػػتمدمة فػػػػػػػي المعالجػػػػػػػة األساسػػػػػػػ

 ي.98: 2012،ربياالقرار   التماذبالمعمومات البلزمة  الم ظمةبهدؼ تزويد 
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ي، بعػػػػػػػد  ظمػػػػػػػةبمول ظػػػػػػػاـ المعمومػػػػػػػات عػػػػػػػدة أبعػػػػػػػاد م هػػػػػػػا بعػػػػػػػد ت ظيمػػػػػػػي  فهػػػػػػػو مػػػػػػػرتبط 

 يتػػػػػػدامؿ مػػػػػػا السػػػػػػموؾ الب ػػػػػػريي وبعػػػػػػد مػػػػػػالي  فتصػػػػػػميـ  ظػػػػػػاـ لممعمومػػػػػػات  -ا سػػػػػػا ي  ب ػػػػػػري

 وعميف فا ف  ظاـ المعمومات يتكوف مف: ،يتطمب تكاليؼ

جمعهػػػػػا مػػػػػف مصػػػػػادر وبالسػػػػػاليب  المػػػػػدمبلت: وتتم)ػػػػػؿ فػػػػػي ممتمػػػػػؼ البيا ػػػػػات التػػػػػي يػػػػػتـ - أ
 .ممتمفة

ف مبللهػػػػػا معالجػػػػػة وتحميػػػػػؿ العمميػػػػػات: وتتم)ػػػػػؿ فػػػػػي ممتمػػػػػؼ اإلجػػػػػراسات التػػػػػي يػػػػػتـ مػػػػػ - ب
 .البيا ات

الممرجػػػػػات: وت ػػػػػػمؿ ممتمػػػػػػؼ المعمومػػػػػػات الجػػػػػػاهزة، وال اتجػػػػػػة عػػػػػػف معالجػػػػػػة البيا ػػػػػػات،  - ت
 والتي تساعد اإلدارة في اتماذ القرارات الم اسبة.

التاذيػػػػػػة العكسػػػػػػية: وتم)ػػػػػػؿ ردود أفعػػػػػػاؿ المتمقػػػػػػيف ال هػػػػػػائييف لممرجػػػػػػات ال ظػػػػػػاـ وتكمػػػػػػف  - ث

، وبالتػػػػالي تمكػػػػف القػػػػائميف عميػػػػف مػػػػف تصػػػػحيب مػػػػرآة ال ظػػػػاـيػػػػة العكسػػػػية فػػػػي كو هػػػػا أهميػػػػة التاذ

 ي.88: 2017،يأو عبدي  2ا ظر ال كؿ   ،اال حرافات الموجودة

 
 ي مكو ات  ظاـ المعمومات2ال كؿ  

خ اٌّشٚٔددددخ االعددددزشار١غ١خ ٌٍّإعغددددخ االلزظددددبد٠خ اٌٛؽ١ٕددددخ فددددٟ أِّ٘غدددد ،2017 ،ٔددددٛاي ،ٞأٚػجددددذ: انًصددددذس

سعددددبٌخ ِبعغددددز١ش  ،ٌإلٌىزش١ٔٚددددبد )ثدددشط ثددددٛػش٠ش٠ظ( Condorخٍدددك ل١ّددددخ ٌٍضثددددْٛ: دساعدددخ ؽبٌددددخ ِإعغددددخ 

لغدددُ ػٍدددَٛ  ،و١ٍدددخ اٌؼٍدددَٛ االلزظدددبد٠خ ٚاٌزغبس٠دددخ ٚػٍدددَٛ اٌزغددد١١ش ،ثغدددىشح -عبِؼدددخ ِؾّدددذ خ١ؼدددش ،ِٕشدددٛسح

 .94ص  ،اٌزغ١١ش
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 >انجحث ٔانتطٕٚش .4

 أل هػػػػاجوا ػػػػب التطػػػػور التك ولػػػػوجي  أهػػػػـلقػػػػد أصػػػػبحت وظيفػػػػة البحػػػػث و التطػػػػوير مػػػػف 

تم)ػػػػػؿ وسػػػػػيمة هامػػػػػة لتوسػػػػػيا المعػػػػػارؼ التك ولوجيػػػػػة التػػػػػي تعتمػػػػػد عميهػػػػػا عمميػػػػػة االبػػػػػداع، كمػػػػػا 

 الم ظمػػػػػػػػػػةتػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػػ  زيػػػػػػػػػػادة عائػػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػػت)مارات الماديػػػػػػػػػػة و الب ػػػػػػػػػػرية، و تػػػػػػػػػػرتبط جهػػػػػػػػػػود 

فيمػػػػػا يمػػػػػص البحػػػػػث والتطػػػػػوير ب)بل)ػػػػػة مجػػػػػاالت أساسػػػػػية تعتبػػػػػر مػػػػػف  االقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة

 مصادر االبداع لديها  ستعربها كما يمي: أهـ

: هػػػػػػو العمػػػػػػؿ ال ظػػػػػػري الػػػػػػذي يهػػػػػػدؼ الكتسػػػػػػاب معرفػػػػػػة جديػػػػػػدة مػػػػػػف األسػػػػػػاسالبحػػػػػػث  . أ

 تطبيؽ عممي. أوالكام ة وراس الظواهر والحقائؽ الممحوظة بدوف أي استمداـ  سساأل

اكتسػػػػاب معرفػػػػػة جديػػػػػدة توجػػػػػف  حػػػػػو هػػػػػدؼ  إلػػػػػ البحػػػػث التطبيقػػػػػي: وهػػػػػو الػػػػػذي يهػػػػػدؼ  . ب

 تطبيقي محدد.

التطػػػػػوير: هػػػػػػو ال  ػػػػػػاط الم هجػػػػػػي الػػػػػػذي يعتمػػػػػػد عمػػػػػػ  المعرفػػػػػػة المكتسػػػػػػبة مػػػػػػف البحػػػػػػث  . ت

لتقػػػػػػديـ عمميػػػػػػات  أو ،ومػػػػػػدمات جديػػػػػػدة ،م تجػػػػػػات إل تػػػػػػاجوالتػػػػػػي توجػػػػػػف  ،ي والتطبيقػػػػػػياألساسػػػػػػ

: 2020،هريػػػػػة عمػػػػػ  مػػػػػا هػػػػػو موجػػػػػود م هػػػػػا  ابتسػػػػػاـتحسػػػػػي ات جو  إلدمػػػػػاؿ أووا ظمػػػػػة جديػػػػػدة 

 ي.41

 >انتؼبلذ يٍ انجبطٍ .5

العمميػػػػػة التػػػػػي بموجبهػػػػػا تتعهػػػػػد م ظمػػػػػة مػػػػػا بالقيػػػػػاـ  إلػػػػػ التعاقػػػػػد مػػػػػف البػػػػػاطف ي ػػػػػير  أف

لمواصػػػػػفات محػػػػػددة مسػػػػػبقا  وفقػػػػػا  مػػػػػرا أالمػػػػػدمات لصػػػػػالب م ظمػػػػػة  أو  تػػػػػاجاإلعمػػػػػاؿ أبػػػػػبعض 

 ي.10: 2010،بحيث تحتفظ هذه االميرة بالمسؤولية االقتصادية ال هائية  مبرة وعبمة

 >انمٕٛد انتٙ تحكى تطجٛك انًشَٔخ االعتشاتٛجٛخ

 ،ه ػػػػػاؾ مجموعػػػػػة مػػػػػف القيػػػػػود التػػػػػي تحكػػػػػـ الم ظمػػػػػة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ المرو ػػػػػة االسػػػػػتراتيجية

 ي:87: 2012، ربيا اآلتيفي وهذه القيود يمكف ابرازها  ،ي3ا ظر ال كؿ  
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 .ستراتيجي بسرعة وفعالية قويةاللقدرة عم  توجيف التموقا اا .1

 .ستجابة السريعة لتحركات الم افسيفاالالقدرة عم   .2
 .ستجابة السريعة لمتاير السريا في احتياجات الزبائفالالقدرة عم  ا .3
 .ستفادة مف مزايا الت وع في بيئة اعماؿالالقدرة عم  ا .4
فعاليػػػػػػػػة الممارسػػػػػػػػات المتبعػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ب ػػػػػػػػاس المػػػػػػػػوارد وتبػػػػػػػػادؿ اسػػػػػػػػت)مارات عبػػػػػػػػر جميػػػػػػػػا  .5

 .  طة التجاريةاال

 وفقػػػػػػػا  و بالقػػػػػػػؿ التكػػػػػػػاليؼ  ،سػػػػػػػتراتيجية بسػػػػػػػرعةالالقػػػػػػػدرة عمػػػػػػػ  إعػػػػػػػادة توزيػػػػػػػا المػػػػػػػوارد ا .6

 .لمتايرات البيئية

 .في استمدامات بديمة لمم ظمةستراتيجية الإمكا ية استعماؿ الموارد ا .7

 
 ِشاؽً اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ( 3اٌشىً )

المرو ػػػػػػػة االسػػػػػػػتراتيجية لممؤسسػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية الوط يػػػػػػػة فػػػػػػػي  مسػػػػػػػاهمة ،2017 ، ػػػػػػػواؿ ،يأو : عبػػػػػػػدالمصةةةةةةةدر
رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير  ،لئللكترو يػػػػػػػات  بػػػػػػػرج بػػػػػػػوعريريجي Condorممػػػػػػػؽ قيمػػػػػػػة لمزبػػػػػػػوف: دراسػػػػػػػة حالػػػػػػػة مؤسسػػػػػػػة 

قسػػػػػـ عمػػػػػـو  ،كميػػػػػة العمػػػػػـو االقتصػػػػػادية والتجاريػػػػػة وعمػػػػػـو التسػػػػػيير ،بسػػػػػكرة -جامعػػػػػة محمػػػػػد ميبػػػػػر ،م  ػػػػػورة
 .89ص  ،التسيير
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 :المرونة الستراتيجيةتطبيق مراحل 

 ظػػػػػػػر أ ،ربعػػػػػػػة مراحػػػػػػػؿ رئيسػػػػػػػةأيمكػػػػػػػف اسػػػػػػػتعراض مراحػػػػػػػؿ المرو ػػػػػػػة االسػػػػػػػتراتيجية فػػػػػػػي 

 ي:88: 2017،يأو عبد ; 23: 2020،عفا ةهي   ،ي4ال كؿ  

 
 االستراتيجية ي مراحؿ تطبيؽ المرو ة4ال كؿ  

 مف إعداد الباحثالمصدر: 
ومػػػػػػف )ػػػػػػـ وبػػػػػػا  ،: وتهػػػػػػتـ هػػػػػػذه المرحمػػػػػػة بتحديػػػػػػد العوامػػػػػػؿ الدافعػػػػػػة لمتاييػػػػػػرالتوقةةةةةةع .1

وتطػػػػػػػوير مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف السػػػػػػػي اريوهات المسػػػػػػػتقبمية  ،التصػػػػػػػورات المحتممػػػػػػػة مػػػػػػػف مػػػػػػػبلؿ طػػػػػػػرح

 وذلؾ مف مبلؿ مراقبة البيئة المارجية وتحميؿ التاييرات التي تحدث فيها.

 إلػػػػػ والتػػػػػي تهػػػػػدؼ  ،ويػػػػػتـ فيهػػػػػا تحديػػػػػد عػػػػػدد مػػػػػف االسػػػػػتراتيجيات المحتممػػػػػة :الصةةةةةيا ة .2

والمحتممػػػػػة  األساسػػػػػيةتحديػػػػػد الع اصػػػػػر  إلػػػػػ  باإلبػػػػػافة ،تطػػػػػوير اسػػػػػتراتيجيات مسػػػػػتقبمية م)مػػػػػ 

 لهذه االستراتيجيات.

: ويػػػػػػػػػتـ فػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػػة الحصػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػوارد البلزمػػػػػػػػػة لت فيػػػػػػػػػػذ التجميةةةةةةةةةع .3

 .ومف )ـ امتيار الع اصر البلزمة لوبا االستراتيجيات المحتممة ،األساساالستراتيجية 
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ويػػػػتـ فيهػػػػا ت فيػػػػذ  ،: وهػػػػي المرحمػػػػة االميػػػػرة مػػػػف مراحػػػػؿ المرو ػػػػة االسػػػػتراتيجيةالتشةةةة يل .4

فػػػػػػي  رئيسػػػػػػا   مػػػػػػا رصػػػػػػد التاييػػػػػػرات البيئيػػػػػػة التػػػػػػي تعػػػػػػد عػػػػػػامبل   األسػػػػػػاساالسػػػػػػتراتيجية المحػػػػػػددة و 

التممػػػػػي عػػػػػف ممارسػػػػػاتها  أولميػػػػػارات ال)ا ويػػػػػة ومػػػػػف )ػػػػػـ تطبيػػػػػؽ ا ،سػػػػػير المرو ػػػػػة االسػػػػػتراتيجية

 حسب الحاجة.

 :بعاد المرونة الستراتيجيةأ
المرو ػػػػة االسػػػػتراتيجية التػػػػي تحػػػػدد مػػػػف  أبعػػػػادلقػػػػد تباي ػػػػت وجهػػػػات ال ظػػػػر حػػػػوؿ تحديػػػػد 

وعميػػػػػػػف فا ػػػػػػػف يمكػػػػػػػف قيػػػػػػػاس المرو ػػػػػػػة االسػػػػػػػتراتيجية باالتفػػػػػػػاؽ مػػػػػػػا  ، جػػػػػػػاح الم ظمػػػػػػػة وف ػػػػػػػمها

 :ي5ا ظر ال كؿ   ،ةاآلتياد مجموعة مف الباح)يف عم  االبع

 2019،ابػػػػػػػػابكر وامػػػػػػػػروف ; 2015،الباػػػػػػػػدادي والجبػػػػػػػػوري ; 2019،ال قيػػػػػػػػرة ; 2019، البيػػػػػػػػاتي
 .ي2020،رعفيت ; 2021،حواس وويردي ;

 
 المرو ة االستراتيجية أبعادي 5ال كؿ  

 باالعتماد عم  االدبيات السابقة اعبله مف إعداد الباحث: المصدر
 >انًشَٔخ االَتبجٛخ -3

 أوسػػػػػػػهولة تاييػػػػػػػر المواصػػػػػػػفات التػػػػػػػي قػػػػػػػدمت حػػػػػػػدي)ا  إلػػػػػػػ مرو ػػػػػػػة الم ػػػػػػػتج ت ػػػػػػػير  فإ

ف أو  ،ت ػػػػػػػػوع الم تجػػػػػػػػات ووظائفهػػػػػػػػا تم)ػػػػػػػػؿ مرو ػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػتج الجديػػػػػػػػد أف إذ ،الم تجػػػػػػػػات الحاليػػػػػػػػة

الم ظمػػػػػػػات مػػػػػػػف مػػػػػػػبلؿ مرو ػػػػػػػة الم تجػػػػػػػات سػػػػػػػتكوف قػػػػػػػادرة عمػػػػػػػ  الػػػػػػػتحكـ بت ويػػػػػػػا الم تجػػػػػػػات 
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ي. وي ظػػػػػػػػػػر 173: 2019،لبيا ػػػػػػػػػػاتومبلئمػػػػػػػػػػة وبصػػػػػػػػػػورة سػػػػػػػػػػريعة  ا كفػػػػػػػػػػؤةوتاييرهػػػػػػػػػػا بصػػػػػػػػػػورة 

المرو ػػػػػػة اال تاجيػػػػػػة تع ػػػػػػي قابميػػػػػػة الم ظمػػػػػػة عمػػػػػػ   أف إلػػػػػػ ي 25: 2015،الباػػػػػػدادي والجبػػػػػػوري 

وهػػػػي مقيػػػػػاس لمػػػػدا سػػػػػرعة الم ظمػػػػة فػػػػػي تحويػػػػؿ عممياتهػػػػػا مػػػػػف  ،ة مػػػػػاقػػػػتاييػػػػر عممياتهػػػػػا بطري

وتتم)ػػػػػػؿ كػػػػػػذلؾ بػػػػػػالتكيؼ السػػػػػػريا لمػػػػػػا  ،ا تػػػػػػاج م توجػػػػػػات جديػػػػػػدة إلػػػػػػ م تجػػػػػػات المػػػػػػط القػػػػػػديـ 

قػػػػػاؿ مػػػػػف تصػػػػػؿ مػػػػػف تايػػػػػرات فػػػػػي الظػػػػػروؼ التػػػػػي تواجػػػػػف الم ظمػػػػػة التػػػػػي تتطمػػػػػب م هػػػػػا اال يح

وقيػػػػػػاس المرو ػػػػػػة بمقػػػػػػدار الوقػػػػػػت الػػػػػػذي تسػػػػػػتارقف  ،آلمػػػػػػرمػػػػػػف مسػػػػػػتوا ا تػػػػػػاج  أو آلمػػػػػػرم ػػػػػػتج 

 هذه العممية.

عمػػػػػ  إعػػػػػادة تػػػػػوازف قواهػػػػػا السػػػػػوقية لمواجهػػػػػة  الم ظمػػػػػةقػػػػػدرة  اال تاجيػػػػػةمرو ػػػػػة التم)ػػػػػؿ 

ي. وبػػػػػػػػػػػػػػيف  ابػػػػػػػػػػػػػػابكر 354: 2019،التقمبػػػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػػػػػػػة األعمػػػػػػػػػػػػػػاؿ  عمػػػػػػػػػػػػػػوري والبػػػػػػػػػػػػػػاي

تعطػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدرة لم ػػػػػػػػػركات عمػػػػػػػػػ  اكت ػػػػػػػػػاؼ  اال تاجيػػػػػػػػػةمرو ػػػػػػػػػة ال أفي 545: 2019،وامػػػػػػػػػروف

وتركػػػػز عمػػػػ  زيػػػػادة الحصػػػػة السػػػػوقية والػػػػدموؿ  ،وقػػػػت ممكػػػػف وبالسػػػػرعسػػػػواؽ وم تجػػػػات جديػػػػدة أ

 مبلؿ االستجابة الحتياجات الزبائف.مف واؽ الجديدة االس إل 

 >انًشَٔخ انغٕلٛخ -4

المرو ػػػػة السػػػػوقية هػػػػي قػػػػدرة الم ظمػػػػة العاممػػػػة فػػػػي السػػػػوؽ عمػػػػ  اعػػػػادة تقيػػػػيـ جهودهػػػػا 

عػػػػػف تحسػػػػػيف  فبػػػػػبل   ،التسػػػػػويقية مػػػػػبلؿ مػػػػػدة قصػػػػػيرة مػػػػػف الوقػػػػػت اسػػػػػتجابة لممتايػػػػػرات البيئيػػػػػة

الباػػػػػدادي   يػػػػةكدي اميتسػػػػويقية فػػػػي ظػػػػؿ بيئػػػػة قػػػػدرة الم ظمػػػػة عمػػػػ  التعػػػػديؿ السػػػػريا لجهودهػػػػػا ال

 إلػػػػػػػػ المرو ػػػػػػػػة السػػػػػػػػوقية ت ػػػػػػػػير  أفي 517: 2019،ي. ويعتقػػػػػػػػد  ال قيػػػػػػػػرة26: 2015،والجبػػػػػػػػوري

يػػػػتـ ذلػػػػؾ مػػػػف  ،مرو ػػػػة ع اصػػػػر المػػػػزيج التسػػػػويقي بمػػػػا يتوافػػػػؽ مػػػػا التايػػػػر فػػػػي رفبػػػػات الزبػػػػائف

 أواالسػػػػػواؽ الجديػػػػػدة  إلػػػػػ سػػػػػتمداـ الفاعػػػػػؿ لبلسػػػػػتراتيجيات التسػػػػػويقية سػػػػػواس بالػػػػػدموؿ المػػػػػبلؿ ا

 التسويقية. األهداؼالتعديؿ المستمر في 
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 >انًشَٔخ انتُبفغٛخ -5

تتعمػػػػػػؽ المرو ػػػػػػة الت افسػػػػػػػية بقػػػػػػدرة الم ظمػػػػػػػة عمػػػػػػ  الم افسػػػػػػػة فػػػػػػي بيئػػػػػػػة متايػػػػػػرة وفيػػػػػػػر 

فعمميػػػػػة الػػػػػذكاس الت افسػػػػػي تحتػػػػػاج متطمبػػػػػات تجعػػػػػؿ مػػػػػف الممكػػػػػف الحصػػػػػوؿ عمػػػػػ  قػػػػػدر  ،مؤكػػػػػدة

 باإلبػػػػػافة ،و  ػػػػػر العمميػػػػػات الفرعيػػػػػة لممعمومػػػػػات ،ؿكػػػػػاؼ مػػػػػف المرو ػػػػػة فػػػػػي التمطػػػػػيط والتحميػػػػػ

العمميػػػػػػة فػػػػػػي الم ظمػػػػػػات ذو  إلرسػػػػػػاسيكػػػػػػوف ال مػػػػػػوذج الت ظيمػػػػػػي المقتػػػػػػرح  أفذلػػػػػػؾ ي باػػػػػػي  إلػػػػػػ 

مصػػػػػػائص تجعػػػػػػؿ المرو ػػػػػػة ممك ػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث السػػػػػػيطرة وابػػػػػػفاس الطػػػػػػابا الرسػػػػػػمي والتاييػػػػػػر 

 ي17: 2018،الدهافوالتعمـ وال راكات والتك ولوجيا  

قػػػػػػدرة الم ظمػػػػػػػة  إلػػػػػػ المرو ػػػػػػة الت افسػػػػػػية ت ػػػػػػير  أف إلػػػػػػ ي 16: 2020،ابتسػػػػػػاـوبػػػػػػيف  

وقػػػػػػػدرتها عمػػػػػػػ  اعػػػػػػػادة ترتيػػػػػػػب مواردهػػػػػػػا  ،سػػػػػػػموؾ الم افسػػػػػػػيف الحػػػػػػػالييف والجػػػػػػػدد مػػػػػػػةاو مقعمػػػػػػػ  

الهامػػػػػػػة وبسػػػػػػػهولة و  ػػػػػػػرها وتكريسػػػػػػػها لعمميػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ اال تػػػػػػػاج واالسػػػػػػػتجابة لطمبػػػػػػػات الزبػػػػػػػائف 

وتالكيػػػػػػػد االسػػػػػػػتجابة  ،ت ػػػػػػػافس ب ػػػػػػػكؿ فاعػػػػػػػؿوت ويػػػػػػػا مياراتهػػػػػػػا االسػػػػػػػتراتيجية المتػػػػػػػوافرة لػػػػػػػديها لت

كمػػػػػا  ،لمحاجػػػػػة الفريػػػػػدة لممسػػػػػتهمكيف وال ػػػػػركاس والتاييػػػػػر التك ولػػػػػوجي وعمميػػػػػة االبتكػػػػػار واالبػػػػػداع

ـ     واع هي:أممسة  إل تص يؼ المرو ة الت افسية  ت

السػػػػوؽ بسػػػػرعة ودمػػػػج افكػػػػار  أوالسػػػػرعة: تع ػػػػي القػػػػدرة عمػػػػ  تمبيػػػػة احتياجػػػػات الزبػػػػائف  . أ
 .ب كؿ سريا في الم تجات وتك ولوجيا جديدة

 .ال)بات: وهي القدرة عم  ا تاج م تجات تربي توقعات الزبائف ب كؿ )ابت . ب

 .ورفباتهـ وتمبيتها ،الحدة: وهي القدرة عم  توقا حاجات الزبائف المتجددة . ت

 .ي القدرة عم  التكيؼ ب كؿ مستمر لمتايرات بيئة العمؿأالمفة:  . ث

ودمػػػػػػػج الع اصػػػػػػػر الموجػػػػػػػودة لتوليػػػػػػػد  ،جديػػػػػػػدةبػػػػػػػداع: اي القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػ  توليػػػػػػػد افكػػػػػػػار اإل . ج

 مصادر جديدة مف القيمة لمم تجات.
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 األٔلانًجحث 

 انمٛبط أداحاختجبس ٔٔصف 

القيػػػػػػاس تجػػػػػػاه العي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة والبػػػػػػال   داةهػػػػػػذا المبحػػػػػػث االمتبػػػػػػارات الب ائيػػػػػػة أل ؿاو يت ػػػػػػ 

القيػػػػػػػاس  داةاالمتبػػػػػػار الب ػػػػػػائي أل أجػػػػػػؿومػػػػػػف  ،اف وع ػػػػػػروف موظػػػػػػػؼتػػػػػػهػػػػػػا مئػػػػػػة وا) أفرادعػػػػػػدد 

 أجػػػػؿتمػػػػر البيا ػػػػات المسػػػػحوبة مػػػػف العي ػػػػة المبحو)ػػػػة بمجموعػػػػة مػػػػف االعتبػػػػارات مػػػػف  أفيتعػػػػيف 

 تحقيؽ ال روط البرورية لقياس واستعماؿ  مذجة المعادلة الهيكمية.

 :تشيٛض يتغٛشاد انذساعخ ->أٔالا 

 ،متايػػػػػػرات الدراسػػػػػػة بمتايػػػػػػريف  الػػػػػػذكاس االسػػػػػػتراتيجيي بوصػػػػػػفة المتايػػػػػػر المسػػػػػػتقؿتم)مػػػػػػت  

ـ  والػػػػذي   ،والرؤيػػػػة المسػػػػتقبمية ،وتفكيػػػػر الػػػػ ظـ ، االست ػػػػراؼ أبعػػػػادقياسػػػػف مػػػػف مػػػػبلؿ ممسػػػػة  تػػػػ

ـ  و المرو ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجيةي بوصػػػػػػفها المتايػػػػػػر التػػػػػػابا والػػػػػػذي  ،وال ػػػػػػراكةي ،والدافعيػػػػػػة قياسػػػػػػف  تػػػػػػ

ومػػػػػف  ،والمرو ػػػػػة الت افسػػػػػيةي ،والمرو ػػػػػة السػػػػػوقية ، المرو ػػػػػة اال تاجيػػػػػة أبعػػػػػادمػػػػػف مػػػػػبلؿ )بل)ػػػػػة 

والتحميػػػػػؿ التطبيقػػػػػي لمدراسػػػػػة  ،ب ػػػػػاس تصػػػػػور وابػػػػػب لػػػػػدا القػػػػػارئ تجػػػػػاه متايػػػػػرات البحػػػػػث أجػػػػػؿ

والتػػػػي  ،بػػػػبأو يتعػػػػيف تعػػػػويض متايػػػػرات البحػػػػث بمجموعػػػػة مػػػػف الرمػػػػوز المعبػػػػرة ع هػػػػا ب ػػػػكؿ 

 ي5يمكف توبيحها في الجدوؿ  

 اٌجؾشِزغ١شاد ٚاثؼبد  ( رش١ِض5اٌغذٚي )

 انجؼذ انًتغٛش
ػذد 

 انفمشاد
 انشيض

 انزكبء االعتشاتٛجٙ

 INF 6 االعزششاف

SIN 

 INT 6 رفى١ش إٌظُ

 INV 6 اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ

 INM 6 اٌذافؼ١خ

 INP 6 اٌششاوخ

انًشَٔخ 

 االعتشاتٛجٛخ

 FLP 7 اٌّشٚٔخ االٔزبع١خ

SFL 6 اٌّشٚٔخ اٌغٛل١خ FLM 

 FLC 7 اٌّشٚٔخ اٌزٕبفغ١خ
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 :لمبحثاختبار التوزيع الطبيعي   ->ثبَٛبا 

 أجػػػػػػؿمػػػػػػف اسػػػػػػتعا ة الباحػػػػػػث بامتبػػػػػػار التوزيػػػػػػا الطبيعػػػػػػي مػػػػػػف   األسػػػػػػاسيكمػػػػػػف الهػػػػػػدؼ  

تعمػػػػػيـ ال تػػػػػائج التػػػػػي  أف إذ ،الك ػػػػػؼ عػػػػػف اعتداليػػػػػة البيا ػػػػػات ومػػػػػدا اتباعهػػػػػا لمتوزيػػػػػا الطبيعػػػػػي

اسػػػػػػتعماؿ مجموعػػػػػػة مػػػػػػف االمتبػػػػػػارات الكفيمػػػػػػة عمػػػػػػ  االجابػػػػػػة تتوصػػػػػػؿ اليهػػػػػػا الدراسػػػػػػة يتطمػػػػػػب 

عمػػػػػ  هػػػػػذا التسػػػػػاؤؿ واسػػػػػتمراج ال تػػػػػائج البػػػػػرورية التػػػػػي تصػػػػػب فػػػػػي توبػػػػػيب طبيعػػػػػة االجابػػػػػة 

 ػػػػػيوعها فػػػػػي هػػػػػذا الصػػػػػدد  ك)ػػػػػروبالتػػػػػالي فػػػػػاف االمتبػػػػػارات المسػػػػػتعممة واأل ،التسػػػػػاؤؿعمػػػػػ  هػػػػػذا 

والػػػذي يعتمػػػد عمػػػ  القيمػػػة  ،ويمػػػؾ-و ػػػابيرو ،سػػػيم روؼ – كمػػػومجروؼتتم)ػػػؿ فػػػي امتبػػػاري 

 ي يوبب طبيعة البيا ات الداممية في التحميؿ.6والجدوؿ   ،المع وية لمبحث

 اٌجؾشِٚزغ١شاد  ألثؼبد( اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ 6اٌغذٚي )

-Kolmogorov اٌّزغ١شاد

Smirnov 

Shapiro-

Wilk 

اٌم١ّخ 

اٌّؼ٠ٕٛخ 

(P) 

 اٌمشاس

 اٌطج١ؼٟرزجغ اٌزٛص٠غ  P>0.05 0.896 0.166 االعزششاف

 رزجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ P>0.05 0.921 0.129 رفى١ش إٌظُ

 رزجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ P>0.05 0.920 0.140 اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ

 رزجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ P>0.05 0.875 0.193 اٌذافؼ١خ

 رزجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ P>0.05 0.897 0.154 اٌششاوخ

 تتجغ انتٕصٚغ انطجٛؼٙ P>0.05 0.898 0.114 انزكبء االعتشاتٛجٙ

 رزجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ P>0.05 0.920 0.123 اٌّشٚٔخ االٔزبع١خ

 رزجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ P>0.05 0.871 0.187 اٌّشٚٔخ اٌغٛل١خ

 رزجغ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ P>0.05 0.923 0.136 اٌّشٚٔخ اٌزٕبفغ١خ

 انطجٛؼٙتتجغ انتٕصٚغ  P>0.05 0.916 0.110 انًشَٔخ االعتشاتٛجٛخ

والمرو ػػػػػة  ،البيا ػػػػػات الماصػػػػػة بالػػػػػذكاس االسػػػػػتراتيجي أفي 6يبلحػػػػػظ مػػػػػف  تػػػػػائج الجػػػػػدوؿ   

ليظهػػػػر  ،ي0.05مػػػػف   أعمػػػػ االسػػػػتراتيجية تتبػػػػا التوزيػػػػا الطبيعػػػػي كو هػػػػا حققػػػػت قيمػػػػة مع ويػػػػة 

البيا ػػػػػػات الداممػػػػػػة فػػػػػػي التحميػػػػػػؿ تتبػػػػػػا التوزيػػػػػػا ومفادهػػػػػػا   البديمػػػػػػةقبػػػػػػوؿ الفربػػػػػػية  األمػػػػػػرهػػػػػػذا 
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ومفادهػػػػػػػػا  الصػػػػػػػػفريةي ورفػػػػػػػػض الفربػػػػػػػػية 0.05مػػػػػػػػف  أكبػػػػػػػػرالطبيعػػػػػػػػي ع ػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتوا مع ويػػػػػػػػة 

مػػػػػػف  أقػػػػػػؿالبيا ػػػػػػات الداممػػػػػػة فػػػػػػي التحميػػػػػػؿ ال تتبػػػػػػا التوزيػػػػػػا الطبيعػػػػػػي ع ػػػػػػد مسػػػػػػتوا مع ويػػػػػػة  

عػػػػػػػف  فبػػػػػػػبل   ،ليتسػػػػػػػ   لمدراسػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة تعمػػػػػػػيـ ال تػػػػػػػائج عمػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػا المبحػػػػػػػوث ،ي0.05

سػػػػػمف ا تتػػػػػوزع أالبيا ػػػػػات كمػػػػػا  أفبػػػػػارات المعمميػػػػػة كػػػػػوف مكا يػػػػػة الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة اسػػػػػتعماؿ االمتإ

 .طبيعيا   توزيعا  

 >االحصبئٙ نًتغٛشاد انجحث ٕصف ان ->ثبنثبا 

 ،مػػػػػػامهـأ ةالدراسػػػػػػة تجػػػػػػاه الفقػػػػػػرات المستعربػػػػػػعي ػػػػػػة  آراستهػػػػػػتـ هػػػػػػذه الفقػػػػػػرة فػػػػػػي وصػػػػػػؼ  

ومػػػػػػػدا قػػػػػػػدرة العي ػػػػػػػة المدروسػػػػػػػة عمػػػػػػػ  تمبيػػػػػػػة  ،رائهػػػػػػػـ تجػػػػػػػاه العي ػػػػػػػة المدروسػػػػػػػةآوالتػػػػػػػي تبػػػػػػػيف 

االحصػػػػػػػػػائية  األسػػػػػػػػػاليبليتسػػػػػػػػػ   لمعي ػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتعماؿ مجموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف  ،متطمبػػػػػػػػػاتهـ ال مصػػػػػػػػػية

ي الكفيمػػػػػػة فػػػػػػي التعبيػػػػػر عػػػػػػف هػػػػػػذه يػػػػػةهموترتيػػػػػػب األ ، حػػػػػراؼ المعيػػػػػػاريواأل ،الوسػػػػػط الحسػػػػػػابي 

 .تفصيبل   أك)رب كؿ  راساآل

 >انزكبء االعتشاتٛجٙانًتغٛش انًغتمم> 

 :الستشراف: األولالبعد 

سػػػػػػػاط الحسػػػػػػػابية لُبعػػػػػػػد االست ػػػػػػػراؼ و المعػػػػػػػدؿ العػػػػػػػاـ لؤل أفي 7تبػػػػػػػيف  تػػػػػػػائج الجػػػػػػػدوؿ  

وهػػػػػػػذا يظهػػػػػػػػر اهتمػػػػػػػاـ العي ػػػػػػػة المبحو)ػػػػػػػػة  ،ي0.764ي وبػػػػػػػا حراؼ معيػػػػػػػػاري قػػػػػػػدره  3.97بمػػػػػػػ   

تحقيػػػػػؽ اهػػػػػدافها عمػػػػػ   أجػػػػػؿبػػػػػامتبلؾ قػػػػػدرات عاليػػػػػة عمػػػػػ  ت ػػػػػميص الفػػػػػرص واسػػػػػت)مارها مػػػػػف 

تمتمةةةةك القيةةةةادة اإلداريةةةةة القةةةةدرة ي والماصػػػػة بػػػػػ  INF4الفقػػػػرة   أظهرتػػػػفوهػػػػذا مػػػػا  ،االمػػػػد البعيػػػػد

 أظهػػػػرتكمػػػػا  ،يالةةةةدائرة أهةةةةدافعمةةةةى تشةةةةخيص الفةةةةرص مةةةةن أجةةةةل اسةةةةتثمارها فةةةةي تحقيةةةةق 

متابعػػػػػػة التايػػػػػػرات فػػػػػػي البيئػػػػػػة المارجيػػػػػػة بوسػػػػػػط حسػػػػػػابي  إلػػػػػػ ال تػػػػػػائج توجػػػػػػف العي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة 
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عػػػػػػادة هيكمػػػػػػة تفكيػػػػػػر الميػػػػػػارات إي مػػػػػػف مػػػػػػبلؿ 0.913راؼ معيػػػػػػاري بمػػػػػػ   ي وا حػػػػػػ4.1مقػػػػػػداره  

ي والماصػػػػػػة INF2الفقػػػػػرة   أظهػػػػػػرت ػػػػػػرافية التػػػػػي اتمػػػػػػذتها مسػػػػػبقا وهػػػػػػذا مػػػػػا اإل االسػػػػػتراتيجية و

تحةةةرص القيةةةادة اإلداريةةةة عمةةةى متابعةةةة الت ييةةةرات فةةةي البيئةةةة الخارجيةةةة ثةةةم تعيةةةد التفكيةةةر بػػػػ  

ي 3.84حسػػػػػابي بمػػػػػ   ي بوسػػػػػط فةةةةةي انعكاسةةةةةاتها عمةةةةةى عمميةةةةةة اتخةةةةةاذ القةةةةةرار فةةةةةي الةةةةةدائرة

 ي.0.885وا حراؼ معياري قدره  

 ثُؼذ االعزششافرغبٖ  اٌجؾشػ١ٕخ  آساء( ٚطف 7اٌغذٚي )

الوسط  الفقرة ت
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ترتيب 
 يةهماأل

INF1  تمتمؾ القيادة اإلدارية القدرة عم  استقراس المستقبؿ
 البعيدمف أجؿ تطوير استراتيجيات الدائرة في األمد 

3.84 1.004 3 

INF2  تحرص القيادة اإلدارية عم  متابعة التاييرات في
البيئة المارجية )ـ تعيد التفكير في ا عكاساتها عم  

 عممية اتماذ القرار في الدائرة

3.84 0.885 4 

INF3  تمتمؾ القيادة اإلدارية القدرة عم  االستفادة مف المبرة
التعاطي ما ال مصية واإلمكا ات الذاتية في 

 اث المستقبميةحداأل

4.08 0.932 2 

INF4  تمتمؾ القيادة اإلدارية القدرة عم  ت ميص الفرص
 الدائرة أهداؼمف أجؿ است)مارها في تحقيؽ 

4.1 0.913 1 

 المعدل العام لُبعد الستشراف
 0.764 النحراف المعياري 3.97 الوسط الحسابي

 :تفكير النظمالبعد الثاني: 

فػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػاعدة العي ػػػػػػػػػة  الهـُبعػػػػػػػػػد تفكيػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػ ظـ سػػػػػػػػػ أفي 8 تػػػػػػػػػائج الجػػػػػػػػػدوؿ  تظهػػػػػػػػػر 

اث البيئيػػػػػػة المارجيػػػػػػة وب ػػػػػػاس تفكيػػػػػػر وابػػػػػػب مػػػػػػف حػػػػػػدالمبحو)ػػػػػػة عمػػػػػػ  تطػػػػػػوير رؤيتهػػػػػػا تجػػػػػػاه األ

المطػػػػط البلزمػػػػة لتحسػػػػيف واقػػػػا مدماتػػػػف مػػػػف  مػػػػبلؿ وسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره  أفبػػػػؿتطػػػػوير  أجػػػػؿ
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ـ العي ػػػػػػػػة المبحو)ػػػػػػػػة تجػػػػػػػػاه وهػػػػػػػػذا يبػػػػػػػػيف اهتمػػػػػػػػا ،ي0.763ي وبػػػػػػػػا حراؼ معيػػػػػػػػاري بمػػػػػػػػ   3.83 

الػػػػدائرة عمػػػػ  االمػػػػد  أهػػػػداؼفكػػػػار المطروحػػػػة مػػػػف مػػػػبلؿ تحديػػػػد قيمتهػػػػا تجػػػػاه تحقيػػػػؽ دراسػػػػة األ

يسةةةةةةاعد التفكيةةةةةةر المةةةةةةنظم القيةةةةةةادة ي والماصػػػػػػة بػػػػػػػ  INT4وهػػػػػػذا مػػػػػػا فسػػػػػػرتف الفقػػػػػػرة   ،البعيػػػػػػد

بوسػػػط حسػػػػابي  (وضةةةةوحا أكثةةةةراث التةةةةي تحةةةةيط بالةةةدائرة بصةةةةورة حةةةداإلداريةةةة عمةةةةى رؤيةةةةة األ

كمػػػػػػا بي ػػػػػػت ال تػػػػػػائج توجػػػػػػف العي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة  ،ي0.948ي وا حػػػػػػراؼ معيػػػػػػاري بمػػػػػػ   4.1قػػػػػػدره  

تبلفػػػػػي الوقػػػػػوع فػػػػػي االمطػػػػػاس التػػػػػي  أجػػػػػؿب ػػػػػاس صػػػػػورة مت اسػػػػػقة مػػػػػا بػػػػػاقي اقسػػػػػامها مػػػػػف  إلػػػػػ 

وهػػػػػػذا حقػػػػػػؽ وسػػػػػػط حسػػػػػػابي  ،المطروحػػػػػػة لمعالجػػػػػػة المػػػػػػدمات المقترحػػػػػػة األفكػػػػػػارتعيػػػػػػؽ ت فيػػػػػػذ 

ي INT2ي مػػػػػػػف مػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػا افرزتػػػػػػػف الفقػػػػػػػرة  1.038ؼ معيػػػػػػػاري قػػػػػػػدره  ي وا حػػػػػػػرا3.49قيمتػػػػػػػف  

تحةةةةرص القيةةةةادة اإلداريةةةةة عمةةةةى دراسةةةةة األفكةةةةار مجتمعةةةةة بةةةةدل مةةةةن دراسةةةةتها والماصػػػػة بػػػػػ  

 (.بشكل منفرد لتممس قيمتها في األمد البعيد

 ثُؼذ رفى١ش إٌظُرغبٖ  اٌجؾشػ١ٕخ  آساء( ٚطف 8اٌغذٚي )

انٕعط  انفمشح د

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

تشتٛت 

 ٛخًْاأل

INT1  الدائرة على انها صورة  إلىتنظر القيادة اإلدارية
 نظام مترابط ومتناسق األجزاء

3.98 0.881 2 

INT2  تحرص القيادة اإلدارية على دراسة األفكار مجتمعة
بدال من دراستها بشكل منفرد لتلمس قيمتها في األمد 

 البعيد

3.49 1.038 4 

INT3  إلىتحليل المشكلة بالنظر  إلىتسعى القيادة اإلدارية 
 أسبابها مجتمعة بدال من فصلها عن بعضها

3.75 1.138 3 

INT4  يساعد التفكير المنظم القيادة اإلدارية على رؤية
 وضوحا أكثراث التي تحيط بالدائرة بصورة حداأل

4.1 0.948 1 

 انًؼذل انؼبو نجُؼذ تفكٛش انُظى

 0.763 االنحراف المعياري 3.83 انحغبثٙانٕعط 
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 :الرؤية المستقبميةالبعد الثالث: 

ي اهتمػػػػػاـ العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة فػػػػػي ُبعػػػػػد الرؤيػػػػػة المسػػػػػتقبمية مػػػػػف 9توبػػػػػب  تػػػػػائج الجػػػػػدوؿ  

مػػػػػبلؿ التركيػػػػػز عمػػػػػ  ب ػػػػػاس رؤيػػػػػة وابػػػػػحة تجػػػػػاه القػػػػػرارات التػػػػػي تتمػػػػػذها ب ػػػػػالف واقػػػػػا المػػػػػدمات 

ي 3.83سػػػػفر عػػػػف تحقيػػػػؽ وسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره  أوهػػػػذا مػػػػا  ،التػػػػي تقػػػػدمها العي ػػػػة فػػػػي المسػػػػتقبؿ

توحيػػػػػػد جهػػػػػػود  إلػػػػػػ توجػػػػػػف العي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة  إلػػػػػػ لي ػػػػػػير  ،ي0.734وا حػػػػػػراؼ معيػػػػػػاري بمػػػػػػ   

العػػػػػامميف باتجػػػػػاه تحسػػػػػيف قػػػػػدارتهـ عمػػػػػ  ب ػػػػػاس رؤيػػػػػة  الػػػػػدائرة المسػػػػػتقبمية مػػػػػف مػػػػػبلؿ االهتمػػػػػاـ 

رؤيتهةةةا فةةةي اتخةةةاذ القةةةةرارات تعتمةةةد القيةةةادة اإلداريةةةة عمةةةى ي والماصػػػة بػػػػ  INV3فػػػي الفقػػػرة  

ي وا حػػػػػػراؼ معيػػػػػػاري 4.04والتػػػػػػي حققػػػػػػت وسػػػػػػط حسػػػػػػابي بمػػػػػػ    (التةةةةةةي تعتقةةةةةةد انهةةةةةةا صةةةةةةائبة

مػػػػػػػػف جا ػػػػػػػػب امػػػػػػػػر اهتمػػػػػػػػت العي ػػػػػػػػة المبحو)ػػػػػػػػة بتحسػػػػػػػػيف مقػػػػػػػػدراتها تجػػػػػػػػاه  ،ي0.904قيمتػػػػػػػػف  

تمتمةةةةك القيةةةةادة اإلداريةةةةة رؤيةةةةة ثاقبةةةةة ي والماصػػػػة بػػػػػ  INV4االهتمػػػػاـ فػػػػي متطمبػػػػات الفقػػػػرة  

ي 3.5مػػػػػػػف مػػػػػػػبلؿ تحقيػػػػػػػؽ متوسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي مقػػػػػػػداره   (ل البيئيةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةةتجةةةةةةةام العوامةةةةةةة

 ي.1.085لػ   او  مسوا حراؼ معياري 

 اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخثُؼذ رغبٖ  اٌجؾشػ١ٕخ  آساء( ٚطف 9اٌغذٚي )

انٕعط  انفمشح د

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

تشتٛت 

 ٛخًْاأل

INV1  شمولية تحدد  أبعادتمتلك القيادة اإلدارية رؤية ذات

 األعمالمن خاللها تجاه 

3.91 0.833 2 

INV2  تستخدم القيادة اإلدارية الرؤية في توحيد جهود

 الدائرة وأهدافالعاملين باتجاه تحقيق غرض 

3.88 0.941 3 

INV3  تعتمد القيادة اإلدارية على رؤيتها في اتخاذ

 القرارات التي تعتقد انها صائبة

4.04 0.904 1 

INV4  تمتلك القيادة اإلدارية رؤية ثاقبة تجاه العوامل البيئية

 الخارجية

3.5 1.085 4 

 انشؤٚخ انًغتمجهٛخانًؼذل انؼبو نجُؼذ 

 0.734 االنحراف المعياري 3.83 انٕعط انحغبثٙ
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 :الدافعيةالبعد الرابع: 

بمػػػػػ  سػػػػػاط الحسػػػػػابية لُبعػػػػػد الدافعيػػػػػة و المعػػػػػدؿ العػػػػػاـ لؤل أفي 10تبػػػػػيف  تػػػػػائج الجػػػػػدوؿ  

وهػػػػػػػذا يظهػػػػػػػر اهتمػػػػػػػاـ العي ػػػػػػػة المبحو)ػػػػػػػة عمػػػػػػػ   ،ي0.978ي وبػػػػػػػا حراؼ معيػػػػػػػاري قػػػػػػػدره  3.87 

ي INM3ظهرتػػػػػػػف الفقػػػػػػػرة  أوهػػػػػػػذا مػػػػػػػا  ،ا جػػػػػػػاز المهػػػػػػػاـ المطموبػػػػػػػة أجػػػػػػػؿب ػػػػػػػاس فػػػػػػػرؽ عمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف 

تحةةةث القيةةةادة اإلداريةةةة العةةةاممين عمةةةى العمةةةل مةةةن خةةةالل تفضةةةيل العمةةةل الفرقةةةي والماصػػػة بػػػػ  

ي وا حػػػػػراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدره 3.96وسػػػػػط حسػػػػػابي قيمتػػػػػف  ي بعمةةةةةى  يةةةةةرم مةةةةةن أسةةةةةاليب العمةةةةةل

)ػػػػػػارة الت ػػػػػػافس بػػػػػػيف العػػػػػػامميف إ إلػػػػػػ ال تػػػػػػائج توجػػػػػػف العي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة  أظهػػػػػػرتكمػػػػػػا  ،ي0.957 

تحسػػػػػػيف الػػػػػػذكاس  أجػػػػػػؿمػػػػػػف  األفكػػػػػػارقػػػػػػدر ممكػػػػػػف مػػػػػػف  أكبػػػػػػرتحفيػػػػػػزهـ عمػػػػػػ  طػػػػػػرح  أجػػػػػػؿمػػػػػػف 

وهػػػػػذا مػػػػػا  ،ي1.26ي وا حػػػػػراؼ معيػػػػػاري بمػػػػػ   3.76االسػػػػػتراتيجي لهػػػػػا وبوسػػػػػط حسػػػػػابي مقػػػػػداره  

تحةةةةرص القيةةةةادة اإلداريةةةةة عمةةةةى اثةةةةارة التنةةةةافس بةةةةين ي والماصػػػػة بػػػػػ  INM1الفقػػػػرة   أظهػػػػرت

 ي.العاممين لتحفيزهم عمى اإلنجاز

 اٌذافؼ١خثُؼذ رغبٖ  اٌجؾشػ١ٕخ  آساء( ٚطف 10اٌغذٚي )

انٕعط  انفمشح د

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

تشتٛت 

 ٛخًْاأل

INM1 اثارة التنافس بين  تحرص القيادة اإلدارية على
 العاملين لتحفيزهم على اإلنجاز

3.76 1.26 4 

INM2  تهتم القيادة اإلدارية على تحفيز العاملين على تأدية
 مهماتهم حتى وان كانت نظير حوافز مؤجلة

3.87 1.24 3 

INM3  تحث القيادة اإلدارية العاملين على العمل من خالل
 أساليب العملتفضيل العمل الفرقي على غيره من 

3.96 0.957 1 

INM4  تحرص القيادة اإلدارية على مكافأة العاملين في
 ألعمالهمالدائرة باستخدام حوافز متنوعة نتيجة 

 وانجازاتهم

3.89 1.115 2 

 انذافؼٛخانًؼذل انؼبو نجُؼذ 

 0.978 المعياري نحرافاال 3.87 انٕعط انحغبثٙ
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 :الشراكةالبعد الخامس: 

فػػػػػػي زيػػػػػػادة قػػػػػػوة القػػػػػػرارات التػػػػػػي  الهـُبعػػػػػػد ال ػػػػػػراكة سػػػػػػ أفي 11الجػػػػػػدوؿ  تظهػػػػػػر  تػػػػػػائج 

تتمػػػػػػػذها العي ػػػػػػػة المبحو)ػػػػػػػة مػػػػػػػف مػػػػػػػبلؿ التحػػػػػػػالؼ مػػػػػػػا الػػػػػػػدوائر والمؤسسػػػػػػػات الكفيمػػػػػػػة بتطػػػػػػػوير 

مػػػػػػف مػػػػػػبلؿ تطػػػػػػوير مبػػػػػػراتهـ  أو ،قػػػػػػدرات العػػػػػػامميف لػػػػػػديها بواسػػػػػػطة اكمػػػػػػاؿ مسػػػػػػيرتهـ التعميميػػػػػػة

وهػػػػػػذا افػػػػػػرز وسػػػػػػط حسػػػػػػابي قػػػػػػدره  ،مػػػػػػارج العػػػػػػراؽ أووتػػػػػػدريبهـ عمػػػػػػ  االليػػػػػػات الحدي)ػػػػػػة دامػػػػػػؿ 

كمػػػػػا تهػػػػػتـ العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة بمعالجػػػػػة الصػػػػػعوبات  ،ي0.73ي وبػػػػػا حراؼ معيػػػػػاري بمػػػػػ   4.04 

ي والماصػػػػػة بػػػػػػ INP1التػػػػػي تحػػػػػد مػػػػػف ب ػػػػػاس العبلقػػػػػات مػػػػػا ال ػػػػػركات وهػػػػػذا مػػػػػا فسػػػػػرتف الفقػػػػػرة  

 ي.تزداد قوة القرار عندما ينتج عن دوائر متحالفة 

 اٌششاوخثُؼذ رغبٖ  اٌجؾشػ١ٕخ  آساء( ٚطف 11اٌغذٚي )

انٕعط  انفمشح د

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

تشتٛت 

 ٛخًْاأل

INP1 1 0.829 4.25 تزداد قوة القرار عندما ينتج عن دوائر متحالفة 

INP2  تحالفات مع  إلقامةتسعى القيادة اإلدارية دائما

الدوائر األخرى لالستفادة مما لديها من موارد مادية 

غير مادية واالستفادة من تجربتها وخبرتها  أو

 بالعمل

3.99 0.983 3 

INP3  ترى القيادة اإلدارية بأن الشراكة مع الدوائر

األخرى بنفس القطاع حال جيدا للخروج من االزمة 

 التي تواجهها الدائرة

4.05 0.978 2 

INP4  تشعر القيادة اإلدارية بان صعوبة إدارة العالقة مع

 تقلل من فرص التحالف مع الدوائر األخرىالشركاء 

3.87 1.106 4 

 انششاكخانًؼذل انؼبو نجُؼذ 

 0.73 االنحراف المعياري 4.04 انٕعط انحغبثٙ
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 >انًشَٔخ االعتشاتٛجٛخانًتغٛش انتبثغ> 

 :المرونة النتاجية: األولالبعد 

ي اهتمػػػػػػاـ العي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة فػػػػػػي ُبعػػػػػػد المرو ػػػػػػة اال تاجيػػػػػػة 12توبػػػػػػب  تػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ  

 األفكػػػػػػارمػػػػػػف مػػػػػػبلؿ التركيػػػػػػز عمػػػػػػ  ب ػػػػػػاس قػػػػػػدرة العػػػػػػامميف عمػػػػػػ  تقػػػػػػديـ ت ػػػػػػكيمة ممتمفػػػػػػة مػػػػػػف 

وهػػػػذا مػػػػا اسػػػػفر عػػػػف تحقيػػػػؽ وسػػػػط حسػػػػابي  ،والمػػػػدمات التػػػػي تحسػػػػف سػػػػمعة ومكا ػػػػة المديريػػػػة

 إلػػػػػػ ي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة توجػػػػػػف الع إلػػػػػػ لي ػػػػػػير  ،ي0.958ي وا حػػػػػػراؼ معيػػػػػػاري بمػػػػػػ   3.89قػػػػػػدره  

ي والماصػػػػػػة بػػػػػػػ FLP1تقػػػػػػديـ مػػػػػػدماتها بالسػػػػػػرعة الم اسػػػػػػبة مػػػػػػف مػػػػػػبلؿ االهتمػػػػػػاـ فػػػػػػي الفقػػػػػػرة  

والتػػػػػي  (تتمتةةةةع الةةةةةدائرة بالقةةةةةدرة عمةةةةةى تقةةةةةديم تشةةةةةكيمة متنوعةةةةةة مةةةةةن الخةةةةةدمات والمشةةةةةاريع 

مػػػػػػر مػػػػػػف جا ػػػػػػب ا   ،ي0.979ي وا حػػػػػػراؼ معيػػػػػػاري قيمتػػػػػػف  3.98حققػػػػػػت وسػػػػػػط حسػػػػػػابي بمػػػػػػ   

)ػػػػػػػة بتحسػػػػػػػيف مقػػػػػػػدراتها تجػػػػػػػاه االهتمػػػػػػػاـ بتعػػػػػػػديؿ مصػػػػػػػائص المػػػػػػػدمات اهتمػػػػػػػت العي ػػػػػػػة المبحو 

ي FLP2وهػػػػػػذا مػػػػػػا بي تػػػػػػف الفقػػػػػػرة   ،الحاليػػػػػػة بمػػػػػػا يت اسػػػػػػب مػػػػػػا متطمبػػػػػػات وحاجػػػػػػات المػػػػػػواط يف 

تهةةةةةةتم إدارة الةةةةةةدائرة بتعةةةةةةديل خصةةةةةةائص المنتجةةةةةةات الحاليةةةةةةة بمةةةةةةا يتناسةةةةةةب والماصػػػػػػة بػػػػػػػ  

ي وا حػػػػػػػػراؼ 3.72 مػػػػػػػػف مػػػػػػػػبلؿ تحقيػػػػػػػػؽ متوسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػابي مقػػػػػػػػداره  (ومتطمبةةةةةةةةات المةةةةةةةةواطنين

 ي.1.115لػ   او  مسمعياري 

 اٌّشٚٔخ االٔزبع١خثُؼذ رغبٖ  اٌجؾشػ١ٕخ  آساء( ٚطف 12اٌغذٚي )

الوسط  الفقرة ت
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ترتيب 
 يةهماأل

FLP1  تتمتا الدائرة بالقدرة عم  تقديـ ت كيمة مت وعة مف
 المدمات والم اريا 

3.98 0.979 1 

FLP2  تهتـ إدارة الدائرة بتعديؿ مصائص الم تجات الحالية
 بما يت اسب ومتطمبات المواط يف 

3.72 1.115 5 
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FLP3 3 1.035 3.95 تهتـ إدارة الدائرة بإ تاج وتقديـ المدمات الجديدة 
FLP4  تتمتا الدائرة بالقدرة عم  تقديـ مدماتها بالسرعة

 الم اسبة
3.96 1.116 2 

FLP5 4 1.22 3.82 بالقدرة عم  تطوير  ظاـ العمؿ لديها تتمتا الدائرة 
 المعدل العام لُبعد المرونة النتاجية

 0.958 النحراف المعياري 3.89 الوسط الحسابي
 :المرونة السوقيةالبعد الثاني: 

سػػػػػػػػاط الحسػػػػػػػػابية لُبعػػػػػػػػد المرو ػػػػػػػػة و المعػػػػػػػػدؿ العػػػػػػػػاـ لؤل أفي 13تبػػػػػػػػيف  تػػػػػػػػائج الجػػػػػػػػدوؿ  

وهػػػػػػػػذا يظهػػػػػػػػر اهتمػػػػػػػػاـ العي ػػػػػػػػة  ،ي0.898وبػػػػػػػػا حراؼ معيػػػػػػػػاري قػػػػػػػػدره  ي 4.04السػػػػػػػػوقية بمػػػػػػػػ   

قػػػػػدر ممكػػػػػف مػػػػػف الم ػػػػػاطؽ التػػػػػي  أكبػػػػػرالمبحو)ػػػػػة بالتوجػػػػػف  حػػػػػو  ػػػػػموؿ تقػػػػػديـ مػػػػػدماتها عمػػػػػ  

تقةةةةةةوم الةةةةةةدائرة ي والماصػػػػػػة بػػػػػػػ  FLM1الفقػػػػػػرة   أظهرتػػػػػػفوهػػػػػػذا مػػػػػػا  ،بػػػػػػمف طيػػػػػػات مػػػػػػدماتها

كمػػػا  ،(مةةةن المنةةةاطق الج رافيةةةة التةةةي تعمةةةل فيهةةةا الةةةدائرة أكبةةةربالتوجةةةه نحةةةو شةةةمول عةةةدد 

زيػػػػػادة المػػػػػدمات المقدمػػػػػة فػػػػػي معظػػػػػـ الم ػػػػػاطؽ  إلػػػػػ ال تػػػػػائج توجػػػػػف العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة  أظهػػػػػرت

 ،كسػػػػب ربػػػػا المػػػػواط يف وب ػػػػاس تصػػػػور ايجػػػػابي لػػػػديهـ تجاههػػػػا أجػػػػؿالجارافيػػػػة التابعػػػػة لهػػػػا مػػػػف 

وهػػػػػػػذا مػػػػػػػا  ،ي1.067مػػػػػػػ   ي وا حػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػاري ب3.97وهػػػػػػػذا حقػػػػػػػؽ وسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي مقػػػػػػػداره  

تتوجةةةةه إدارة الةةةةدائرة نحةةةةو زيةةةةادة الخةةةةدمات المقدمةةةةة ي والماصػػػػة بػػػػػ  FLM2الفقػػػػرة   أظهػػػػرت

 (.المناطق الج رافية المختمفة إلى

 اٌّشٚٔخ اٌغٛل١خثُؼذ رغبٖ  اٌجؾشػ١ٕخ  آساء( ٚطف 13اٌغذٚي )

الوسط  الفقرة ت
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ترتيب 
 يةهماأل

FLM1  مف  أكبرتقـو الدائرة بالتوجف  حو  موؿ عدد
 الم اطؽ الجارافية التي تعمؿ فيها الدائرة

4.11 0.989 1 

FLM2  إل تتوجف إدارة الدائرة  حو زيادة المدمات المقدمة 
 الم اطؽ الجارافية الممتمفة

3.97 1.067 4 
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FLM3  تؤكد إدارة الدائرة عم  االستجابة السريعة لمتطمبات
 المواط يف مف حيث الكـ وال وع

4.07 1.01 2 

FLM4  3 1.121 4.02 تقـو الدائرة بعرض مدمات جديدة بيف فترة وأمرا 
 المعدل العام لُبعد المرونة السوقية

 0.898 النحراف المعياري 4.04 الوسط الحسابي
 :البعد الثالث: المرونة التنافسية

فػػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػػميص  الهـُبعػػػػػػػػػد المرو ػػػػػػػػػة الت افسػػػػػػػػػية سػػػػػػػػػ أفي 14تظهػػػػػػػػػر  تػػػػػػػػػائج الجػػػػػػػػػدوؿ  

التايػػػػػػػرات التػػػػػػػي تحصػػػػػػػؿ فػػػػػػػي الم ػػػػػػػاطؽ الجارافيػػػػػػػة التابعػػػػػػػة لمػػػػػػػدائرة مػػػػػػػف مػػػػػػػبلؿ العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػ  

وهػػػػذا حقػػػػؽ  ،تطػػػػوير قػػػػدرات العػػػػامميف لػػػػديها وب ػػػػاس رؤيػػػػة وابػػػػحة عػػػػف حاجػػػػات هػػػػذه الم ػػػػاطؽ

رة وهػػػػػػػذا مػػػػػػػا فسػػػػػػػرتف الفقػػػػػػػ ،ي0.808ي وبػػػػػػػا حراؼ معيػػػػػػػاري بمػػػػػػػ   3.86وسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي قػػػػػػػدره  

 FLC1  تهةةةةتم إدارة الةةةةدائرة بتشةةةةخيص الت يةةةةرات التةةةةي تحصةةةةل فةةةةي المنةةةةاطق ي والماصػػػػة بػػػػػ

 إلػػػػػ كمػػػػػا بي ػػػػػت ال تػػػػػائج توجػػػػػف العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة  ،يالج رافيةةةةةة المختمفةةةةةة التةةةةةي تعمةةةةةل فيهةةةةةا

لمواجهػػػػػة الػػػػػدوائر الم افسػػػػػة فػػػػػي بػػػػػاقي المحافظػػػػػات مػػػػػف مػػػػػبلؿ تقػػػػػديـ مػػػػػدمات  أسػػػػػاليبتطػػػػػوير 

وهػػػػػذا  ،ي0.995ي وا حػػػػػراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدره  3.8مقار ػػػػػة بهػػػػػا وبوسػػػػػط حسػػػػػابي قيمتػػػػػف   أفبػػػػػؿ

تؤكةةةةد إدارة الةةةةدائرة عمةةةةى تطةةةةوير أسةةةةاليب مواجهةةةةة ي والماصػػػػة بػػػػػ  FLC3فرزتػػػػف الفقػػػػرة  أمػػػػا 

 (.المنافسة من بعض الشركات في القطاع الخاص

 اٌّشٚٔخ اٌزٕبفغ١خثُؼذ رغبٖ  اٌجؾشػ١ٕخ  آساء( ٚطف 14اٌغذٚي )

الوسط  الفقرة ت
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ترتيب 
 يةهماأل

FLC1  تهتـ إدارة الدائرة بت ميص التايرات التي تحصؿ في
 الم اطؽ الجارافية الممتمفة التي تعمؿ فيها

3.95 0.851 1 

FLC2  2 0.856 3.86تقـو إدارة الدائرة بتعديؿ كمفة المدمات المقدمة 
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 حسب متطمبات السوؽ
FLC3 إدارة الدائرة عم  تطوير أساليب مواجهة  تؤكد

 الم افسة مف بعض ال ركات في القطاع الماص
3.8 0.995 5 

FLC4  تعمؿ إدارة الدائرة عم  استباؽ ال ركات الم افسة في
 طرح المدمات الجديدة 

3.82 1.099 4 

FLC5  تتمتا الدائرة بالقدرة عم  وبا ميارات استراتيجية
 التهديدات القت اص الفرص ومواجهة

3.85 1.073 3 

 المعدل العام لُبعد المرونة التنافسية
 0.808 النحراف المعياري 3.86 الوسط الحسابي

 

 :الصدق البنائي لمقاييس البحث -:رابعاا 

يكمػػػػف الهػػػػدؼ الػػػػرئيس فػػػػي اسػػػػتعماؿ  مذجػػػػة المعادلػػػػة الهيكميػػػػة فػػػػي بيػػػػاف مػػػػدا الصػػػػدؽ  

ليتسػػػػػػػ   لمدراسػػػػػػػة  ،جمهػػػػػػػاأالب ػػػػػػػائي لفقػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي تفسػػػػػػػير االبعػػػػػػػاد التػػػػػػػي وبػػػػػػػعت مػػػػػػػف 

الػػػػػػذي يمكػػػػػػف مػػػػػػف مبللػػػػػػف امبػػػػػػاع البيا ػػػػػػات الداممػػػػػػة فػػػػػػي  األمػػػػػػرالحاليػػػػػػة تفسػػػػػػير متايراتهػػػػػػا 

يبػػػػػػػرهف هػػػػػػػذا ال ػػػػػػػوع مػػػػػػػف االمتبػػػػػػػارات تحديػػػػػػػد قػػػػػػػوة االرتبػػػػػػػاط  إذ ،العػػػػػػػاممي التوكيػػػػػػػدي التحميػػػػػػػؿ

وبالتػػػػالي تحديػػػػد  ،التابعػػػػة لهػػػػا راو المحػػػػ إلػػػػ االبعػػػػاد التابعػػػػة لهػػػػا، واالبعػػػػاد  إلػػػػ وا تمػػػػاس الفقػػػػرات 

هػػػػػػػذا  أفهػػػػػػػؿ قػػػػػػوة ال مػػػػػػػوذج مػػػػػػػف مػػػػػػػبلؿ اسػػػػػػػتمداـ مػػػػػػػا يػػػػػػدع  بمعادلػػػػػػػة ال مذجػػػػػػػة الهيكميػػػػػػػة ، و 

التػػػػػػي تعػػػػػػد  األسػػػػػػاليبمية مجموعػػػػػػة مػػػػػػف وت ػػػػػػدرج بػػػػػػمف هػػػػػػذه التسػػػػػػ ،ال مػػػػػػوذج مبلئػػػػػػـ لمظػػػػػػاهرة

حالػػػػػة ماصػػػػػة مػػػػػف معادلػػػػػة ال مذجػػػػػة الهيكميػػػػػة م هػػػػػا التحميػػػػػؿ العػػػػػاممي التوكيػػػػػدي الػػػػػذي يتعامػػػػػؿ 

 إلػػػػػػػ  إبػػػػػػافة أقػػػػػػؿمجموعػػػػػػة  إلػػػػػػ تقميصػػػػػػها  لػػػػػػةاو ومح ،مػػػػػػا مجموعػػػػػػة كبيػػػػػػرة مػػػػػػف المتايػػػػػػرات

 ألسػػػػاليباومػػػػف  ،محػػػػور إلػػػػ معي ػػػػة  أبعػػػػاد تمػػػػاس أ أوتحديػػػػد قػػػػوة ا تمػػػػاس فقػػػػرات معي ػػػػة إلػػػػ  بعػػػػد 

وفيػػػػػر المبا ػػػػػرة بػػػػػيف  ،االمػػػػػرا تحميػػػػػؿ المسػػػػػار الػػػػػذي يتعامػػػػػؿ مػػػػػا تحديػػػػػد العبلقػػػػػات المبا ػػػػػرة
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ومتايػػػػػر  ،)ػػػػػر بػػػػػيف متايػػػػػرات مسػػػػػتقمةيػػػػػؿ اال حػػػػػدار الػػػػػذي يػػػػػدرس عبلقػػػػػات األوتحم ،المتايػػػػػرات

ليتسػػػػػػ   لمدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة تفسػػػػػػير البيا ػػػػػػات بدرجػػػػػػة مػػػػػػف الحريػػػػػػة مػػػػػػف مػػػػػػبلؿ تطبيػػػػػػؽ  ،معتمػػػػػػد

 ة:اآلتيالتي يمكف بيا ها في ال قاط  مجموعة مف المعايير

 أقػػػػػػؿي dfي ودرجػػػػػػة الحريػػػػػػة    تكػػػػػػوف ال سػػػػػػبة المئويػػػػػػة بػػػػػػيف مربػػػػػػا كػػػػػػاي سػػػػػػكوير   أف .1
 ي.5مف  
 %ي.90ي  و ايس أو أكبري GFIيكوف مؤ ر حسف المطابقة   أفبرورة  .2
 ياو يسػػػػػػػػػػ أو أكبػػػػػػػػػػري AGFIيكػػػػػػػػػػوف مؤ ػػػػػػػػػػر حسػػػػػػػػػػف المطابقػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػحب   أفبػػػػػػػػػػرورة  .3
 %ي.90 
ي بػػػػػػػػيف RMSEAمؤ ػػػػػػػػر جػػػػػػػػذر متوسػػػػػػػػط مربػػػػػػػػا المطػػػػػػػػال التقريبػػػػػػػػي   حاو يتػػػػػػػػر  أفبػػػػػػػػرورة  .4
 .ي0.05-0.08 
مػػػػػػػػػف  أكبػػػػػػػػػرالت ػػػػػػػػػبعات المعياريػػػػػػػػة الماصػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػؿ فقػػػػػػػػرة  أو األوزافتكػػػػػػػػػوف  أفبػػػػػػػػرورة  .5
وعميػػػػػف يمكػػػػػف بيػػػػػاف  مذجػػػػػة المعادلػػػػػة الهيكميػػػػػة  ،يHair et al.,2010:269 ي 0.30 

 لبلتي: وفقا  لمتايرات الدراسة 

 مذجػػػػػػػة الػػػػػػػذكاس االسػػػػػػػتراتيجي حصػػػػػػػمت عمػػػػػػػ  ت ػػػػػػػبعات  أفي 6توبػػػػػػػب  تػػػػػػػائج ال ػػػػػػػكؿ   

 إذ ،مػػػػػا االبعػػػػػاد الماصػػػػػة بػػػػػف البحػػػػػثاتفػػػػػاؽ وا سػػػػػجاـ فقػػػػػرات  إلػػػػػ ي لت ػػػػػير 0.30مػػػػػف   أعمػػػػػ 

ي تم)ػػػػػؿ dfدرجػػػػػة الحريػػػػػة   إلػػػػػ ي X2معيػػػػػار الفػػػػػرؽ بػػػػػيف قيمػػػػػة مربػػػػػا كػػػػػاي سػػػػػكوير   أفيتبػػػػػب 

ي ومؤ ػػػػػػػػر حسػػػػػػػػف المطابقػػػػػػػػة GFI=0.919ي ليػػػػػػػػدعـ مؤ ػػػػػػػػر حسػػػػػػػػف المطابقػػػػػػػػة  2.308فػػػػػػػػي  

اث تحسػػػػػيف أحػػػػػدوهػػػػػذا يظهػػػػػر  ،ي0.90مػػػػػف   أكبػػػػػري بواقػػػػػا  سػػػػػبة AGFI=0.911المصػػػػػحب  

 0.05مػػػػػف   أعمػػػػػ ي بقيمػػػػػة RMSEA=0.064فػػػػػي مسػػػػػتوا متوسػػػػػط مربػػػػػا المطػػػػػال التقريبػػػػػي  

لتظهػػػػػر  مذجػػػػػة الػػػػػذكاس االسػػػػػتراتيجي بحصػػػػػيمتها تحقيقهػػػػػا لممؤ ػػػػػرات التػػػػػي  ،ي0.08قػػػػػؿ مػػػػػف  أو 

 ي.Hair et al.,2010 اليها  أ ار
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 اٌزوبء االعزشار١غٟاٌجٕبئٟ ٌّٕزعخ  األّٔٛرط( 6اٌشىً )

 أبعػػػػػػػادذجػػػػػػػة م  حداريػػػػػػػة المعياريػػػػػػػة للمعممػػػػػػػات اإلا أف إلػػػػػػػ ي 15تظهػػػػػػػر  تػػػػػػػائج الجػػػػػػػدوؿ   

تجػػػػػاه  البحػػػػػثعي ػػػػػة  آراستقػػػػػارب  إلػػػػػ ي لت ػػػػػير 0.30مػػػػػف   أعمػػػػػ وفقػػػػػرات الػػػػػذكاس االسػػػػػتراتيجي 

 .البحثاالهتمامات التي تفرزها فقرات مقياس 
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 اٌزوبء االعزشار١غٟ( اٌّؼٍّخ اٌّؼ١بس٠خ ٌّٕزعخ 15اٌغذٚي )

 انًغبس انمٛى

0.708 INF1 <--- INF 

0.775 INF2 <--- INF 

0.749 INF3 <--- INF 

0.761 INF4 <--- INF 

0.654 INT1 <--- INT 

0.677 INT2 <--- INT 

0.611 INT3 <--- INT 

0.689 INT4 <--- INT 

0.693 INV1 <--- INV 

0.747 INV2 <--- INV 

0.533 INV3 <--- INV 

0.787 INV4 <--- INV 

0.815 INM1 <--- INM 

0.898 INM2 <--- INM 

0.714 INM3 <--- INM 

0.774 INM4 <--- INM 

0.592 INP1 <--- INP 

0.741 INP2 <--- INP 

0.599 INP3 <--- INP 

0.551 INP4 <--- INP 

 مذجػػػػػػػػة المرو ػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتراتيجية حصػػػػػػػػمت عمػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػبعات  أفي 7تبػػػػػػػػيف  تػػػػػػػػائج ال ػػػػػػػػكؿ   

 إذ ،مػػػػػا االبعػػػػػاد الماصػػػػػة بػػػػػف البحػػػػػثاتفػػػػػاؽ وا سػػػػػجاـ فقػػػػػرات  إلػػػػػ ي لت ػػػػػير 0.30مػػػػػف   أعمػػػػػ 

ي تم)ػػػػػؿ dfدرجػػػػػة الحريػػػػػة   إلػػػػػ ي X2معيػػػػػار الفػػػػػرؽ بػػػػػيف قيمػػػػػة مربػػػػػا كػػػػػاي سػػػػػكوير   أفيتبػػػػػب 

ي ومؤ ػػػػػػػػر حسػػػػػػػػف المطابقػػػػػػػػة GFI=0.946ي ليػػػػػػػػدعـ مؤ ػػػػػػػػر حسػػػػػػػػف المطابقػػػػػػػػة  3.353فػػػػػػػػي  

اث تحسػػػػػيف أحػػػػػدوهػػػػػذا يظهػػػػػر  ،ي0.90مػػػػػف   أكبػػػػػري بواقػػػػػا  سػػػػػبة AGFI=0.925المصػػػػػحب  

 0.05مػػػػػف   أعمػػػػػ ي بقيمػػػػػة RMSEA=0.072فػػػػػي مسػػػػػتوا متوسػػػػػط مربػػػػػا المطػػػػػال التقريبػػػػػي  
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تيجية بحصػػػػػػػيمتها تحقيقهػػػػػػػا لممؤ ػػػػػػػرات لتظهػػػػػػػر  مذجػػػػػػػة المرو ػػػػػػػة االسػػػػػػػترا ،ي0.08واقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  

 ي.Hair et al.,2010 اليها  أ ارالتي 

 
 اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خاٌجٕبئٟ ٌّٕزعخ  األّٔٛرط( 7اٌشىً )

 أبعػػػػػػػادمذجػػػػػػػة  المعممػػػػػػػات اال حداريػػػػػػػة المعياريػػػػػػػة ل أف إلػػػػػػػ ي 16تظهػػػػػػػر  تػػػػػػػائج الجػػػػػػػدوؿ   

 البحػػػػػػػثعي ػػػػػػػة  آراستقػػػػػػػارب  إلػػػػػػػ ي لت ػػػػػػػير 0.30مػػػػػػػف   أعمػػػػػػػ وفقػػػػػػػرات المرو ػػػػػػػة االسػػػػػػػتراتيجية 

 .البحث تجاه االهتمامات التي تفرزها فقرات مقياس 
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 اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ( اٌّؼٍّخ اٌّؼ١بس٠خ ٌّٕزعخ 16اٌغذٚي )

 انًغبس انمٛى

0.707 FLC1 <--- FLC 

0.595 FLC2 <--- FLC 

0.746 FLC3 <--- FLC 

0.877 FLC4 <--- FLC 

0.907 FLC5 <--- FLC 

0.708 FLM1 <--- FLM 

0.814 FLM2 <--- FLM 

0.791 FLM3 <--- FLM 

0.895 FLM4 <--- FLM 

0.789 FLP1 <--- FLP 

0.890 FLP2 <--- FLP 

0.891 FLP3 <--- FLP 

0.828 FLP4 <--- FLP 

0.816 FLP5 <--- FLP 

 >انمٛبط أداحتحهٛم ثجبد  ->خبيغبا 

مسػػػػػتوا مو)وقيػػػػػة البيا ػػػػػات التػػػػػي حصػػػػػؿ يم)ػػػػػؿ هػػػػػذا االمتبػػػػػار تحمػػػػػيبل احصػػػػػائيا  عػػػػػف 

ي فػػػػػػرد عامػػػػػػؿ عمػػػػػػ  العي ػػػػػػة 122عميهػػػػػػا الباحػػػػػػث جػػػػػػراس توزيعػػػػػػف لبلسػػػػػػتبا ة عمػػػػػػ  عي ػػػػػػة مػػػػػػف  

عػػػػف امكا يػػػػػة توصػػػػمف ل تػػػػػائج تتسػػػػـ بال)بػػػػػات وعبػػػػر توظيفػػػػػف المتبػػػػار ال)بػػػػػات  فبػػػػػبل   ،المبحو)ػػػػة

يالمػػػػػػذ هػػػػػػذا االمتبػػػػػػار عمػػػػػػ  عاتقػػػػػػف تػػػػػػوفير  ػػػػػػروط  إذ ،يAlpha Cronbach'sبطريقػػػػػػة  

 ,Bartholomew %ي 70مػػػػف   أكبػػػػرع ػػػػدما تكػػػػوف قيمتػػػػف  االسػػػػتبا ة)بػػػػات فػػػػي بيا ػػػػات ال

 ي يبيف  تائج امتبار كرو باخ الفا.17والجدوؿ   ،ي24 :1996

 ي  تائج امتبار كرو باخ الفا17الجدوؿ  
عدد  البعد المت ير

 الفقرات
 الرمز

 0.848 0.850 4 االست راؼ الذكاء الستراتيجي
 0.851 4 تفكير ال ظـ

 0.853 4 الرؤية المستقبمية
 0.852 4 الدافعية
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 0.858 4 ال راكة
المرونة 

 الستراتيجية
 0.862 0.852 5 المرو ة اال تاجية
 0.856 4 المرو ة السوقية
 0.851 5 المرو ة الت افسية

 ،المتايػػػػػػػرات قيػػػػػػػد البحػػػػػػػث  الػػػػػػػذكاس االسػػػػػػػتراتيجي أف إلػػػػػػػ ت ػػػػػػػير ال تػػػػػػػائج المستعربػػػػػػػة 

ي عمػػػػػػػػ  0.862، 0.848ا هػػػػػػػػا حصػػػػػػػػمت )بػػػػػػػػات قػػػػػػػػدره   ،وبالبعادهػػػػػػػػاوالمرو ػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتراتيجيةي 

 ،ي0.858-0.850بػػػػػػيف   حػػػػػػتاو تر البحػػػػػػث  ألبعػػػػػػادلتسػػػػػػتقر ال تػػػػػػائج ع ػػػػػػد قػػػػػػوة )بػػػػػػات  ،التػػػػػػوالي

 القياس ما  روط )بات معامؿ الفا كرو باخ. أداةاتساؽ فقرات وابعاد  إل م يرا 
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هذا المبحث امتبار فربيات االرتباط والتال)ير بيف المتاير المستقؿ  الذكاس  ؿاو يت 

 ،والدافعية ،والرؤية المستقبمية ،كير ال ظـوتف ، االست راؼ أبعاداالستراتيجيي وبواقا ممسة 

ـ  و المرو ة االستراتيجيةي بوصفها المتاير التابا والذي  ،وال راكةي  أبعادقياسف مف مبلؿ )بل)ة  ت

مف مبلؿ االستعا ة في الحزمة  ،والمرو ة الت افسيةي ،والمرو ة السوقية ، المرو ة اال تاجية

والحزمة  ،اس فربية االرتباط البسيط  بيرسوفيي لقيSPSS.V.27االحصائية لبر امج  

ي لقياس  مذجة المعادلة الهيكمية والماصة في فربية AMOS.V.26االحصائية لبر امج  

 ي.0.99ي أي بمستوا )قة قدرة  0.01مف   أقؿي وع د مستوا مع وية n=122التال)ير بواقا  

قياس قوة االرتباط بيف  أجؿومف  ،هذه الفربية امتبار فربيات االرتباط ؿاو تت 
 ي.18ي وكما في الجدوؿ  Cohen et al.,1983:2 فقد تبف الباحث مقياس  البحثمتايرات 

 مستوا توافر العبلقة بيف المتايراتي 18الجدوؿ  

 ٔٛع اٌؼاللخ ٚلٛرٙب االسرجبؽل١ّخ ِؼبًِ 

 عالقة طردية قوية 1 - 05.0يٍ 

 عالقة طردية معتدلة 05.0يٍ  ألم – 05.0يٍ 

 عالقة طردية ضعيفة 05.0يٍ  ألم – 0510يٍ 

 ال توجد عالقة 0

 عالقة عكسية ضعيفة (-05.0يٍ ) ألم –(-0510يٍ )

 عالقة عكسية معتدلة (-05.0يٍ ) ألم –( -05.0يٍ )

 عالقة عكسية قوية (-1) –( -05.0يٍ )

source: Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (1983)," 

Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral 

Sciences", 3rd Edition, Mahwah,  NJ: Lawrence Erlbaum Associates.P2. 
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 (;3انؼاللخ ثٍٛ انًتغٛشاد يٍ خالل يصفٕفخ االستجبط انًجُّٛ فٙ انجذٔل )ًٚكٍ لٛبط 

 ( ِظفٛفخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١شاد19اٌغذٚي )
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 1 االعزششاف

828. رفى١ش إٌظُ
**

 1 

731. اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ
**

 .730
**

 1 

757. اٌذافؼ١خ
**

 .756
**

 .760
**

 1 

621. اٌششاوخ
**

 .515
**

 .594
**

 .613
**

 1 

905. انزكبء االعتشاتٛجٙ
**

 .883
**

 .876
**

 .909
**

 .762
**

 1 

714. اٌّشٚٔخ االٔزبع١خ
**

 .697
**

 .639
**

 .666
**

 .451
**

 .732
**

 1 

571. اٌّشٚٔخ اٌغٛل١خ
**

 .568
**

 .507
**

 .544
**

 .531
**

 .626
**

 .736
**

 1 

705. اٌّشٚٔخ اٌزٕبفغ١خ
**

 .677
**

 .672
**

 .712
**

 .442
**

 .743
**

 .776
**

 .663
**

 1 

733. انًشَٔخ االعتشاتٛجٛخ
**

 .716
**

 .668
**

 .706
**

 .525
**

 .773
**

 .932
**

 .888
**

 .891
**

 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

تػػػػ ص هػػػػذه الفربػػػػية 

ي لوجػػػػػػود عبلقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية مع ويػػػػػػة بػػػػػػيف 19تبػػػػػػيف  تػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ   

 ،ي، وهػػػػػي عبلقػػػػػة طرديػػػػػة قويػػػػػة0.773الػػػػػذكاس االسػػػػػتراتيجي والمرو ػػػػػة االسػػػػػتراتيجية ومقػػػػػدارها  

تجػػػاه  البحػػػثعي ػػػة  آراسا سػػػجاـ وتقػػػارب  إلػػػ ي لي ػػػير Cohen et al.,1983درج  لتػػػ وفقػػػا  

 األفكػػػػارقػػػػدر ممكػػػػف مػػػػف  الكبرااللمػػػػاـ بػػػػ أجػػػػؿاالهتمػػػػاـ بتحسػػػػيف الػػػػذكاس االسػػػػتراتيجي لهػػػػا مػػػػف 

وجػػػػػػود عبلقػػػػػػة  إلػػػػػػ  إبػػػػػػافة ،الػػػػػػدائرة  أهػػػػػػداؼلتحسػػػػػػيف المرو ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية ب ػػػػػػكؿ يحقػػػػػػؽ 

ي 0.626طبيعػػػػػػة العبلقػػػػػػة بػػػػػػيف   حاو لتتػػػػػػر ة االسػػػػػػتراتيجية المرو ػػػػػػ أبعػػػػػػادارتبػػػػػػاط ايجابيػػػػػػة تجػػػػػػاه 

ي لُبعػػػػػػد المرو ػػػػػة الت افسػػػػػػية. 0.743  إلػػػػػػ لُبعػػػػػد المرو ػػػػػػة السػػػػػػوقية 
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ومفػػػػاد هػػػػذه الفربػػػػية  
 ي

لػػػػػػة احصػػػػػػائية مع ويػػػػػػة بػػػػػػيف ي وجػػػػػػود عبلقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط ذات دال19تظهػػػػػػر  تػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ   

 وهػػػػػي عبلقػػػػػة طرديػػػػػة قويػػػػػة وفقػػػػػا   ،ي0.733ُبعػػػػػد االست ػػػػػراؼ والمرو ػػػػػة االسػػػػػتراتيجية وقيمتهػػػػػا  

ي ليبػػػيف اهتمػػػاـ العي ػػػة المبحو)ػػػة بتحسػػػيف قػػػدرتها اال ػػػرافية Cohen et al.,1983لتػػػدرج  

 إبػػػػػافة ،عمػػػػػ   حػػػػػو يسػػػػػهـ فػػػػػي تحسػػػػػيف مرو تهػػػػػا االسػػػػػتراتيجية اال تاجيػػػػػة والسػػػػػوقية والت افسػػػػػية

طبيعػػػػػة العبلقػػػػػة  حاو لتتػػػػػر المرو ػػػػػة االسػػػػػتراتيجية  أبعػػػػػادوجػػػػػود عبلقػػػػػة ارتبػػػػػاط ايجابيػػػػػة تجػػػػػاه  إلػػػػػ 

 ي لُبعد المرو ة اال تاجية. 0.714  إل ي لُبعد المرو ة السوقية 0.571بيف  

مفػػػػػاد هػػػػػذه الفربػػػػػية  و 
 ي

ي وجػػػػػػود عبلقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية مع ويػػػػػػة بػػػػػػيف 19تبػػػػػػيف  تػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ   

 وفقػػػػػا   ،وهػػػػػي عبلقػػػػػة طرديػػػػػة قويػػػػػة ،ي0.716ـ والمرو ػػػػػة االسػػػػػتراتيجية بماػػػػػت  ُبعػػػػػد تفكيػػػػػر الػػػػػ ظ

ي لتظهػػػػر اهتمػػػػاـ العي ػػػػة المبحو)ػػػػة بحػػػػث العػػػػامميف لػػػػديها Cohen et al.,1983لتػػػػدرج  

معالجػػػػػػػة ابػػػػػػػرز الم ػػػػػػػاكؿ التػػػػػػػي  إلػػػػػػػ الهادفػػػػػػػة  األفكػػػػػػػارقػػػػػػػدر ممكػػػػػػػف مػػػػػػػف  أكبػػػػػػػرعمػػػػػػػ  تقػػػػػػػديـ 

 حاو لتتػػػػر المرو ػػػػة االسػػػػتراتيجية  أبعػػػػادوجػػػػود عبلقػػػػة ارتبػػػػاط ايجابيػػػػة تجػػػػاه  إلػػػػ  إبػػػػافة ،تواجههػػػػا

ي لُبعػػػػػػػػػد المرو ػػػػػػػػػة 0.697  إلػػػػػػػػػ ي لُبعػػػػػػػػػد المرو ػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػوقية 0.568طبيعػػػػػػػػػة العبلقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف  

 اال تاجية. 

الفربػػػػػية  ومفػػػػػاد هػػػػػذه 
 ي

ي وجػػػػػػود عبلقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية مع ويػػػػػػة بػػػػػػيف 19تظهػػػػػػر  تػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ   

وهػػػػػػي عبلقػػػػػػة طرديػػػػػػة  ،ي0.668لػػػػػػػ   يةاو مسػػػػػػبمية والمرو ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية ُبعػػػػػػد الرؤيػػػػػػة المسػػػػػػتق

ي لتسػػػفر عػػػف اهتمػػػاـ المديريػػػة بتحسػػػيف رؤيتهػػػا Cohen et al.,1983لتػػػدرج   وفقػػػا  قويػػػة 
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المسػػػػػػػتقبمية مػػػػػػػف مػػػػػػػبلؿ حػػػػػػػث العػػػػػػػامميف عمػػػػػػػ  تطػػػػػػػوير امكا يػػػػػػػاتهـ وقػػػػػػػدراتهـ عمػػػػػػػ  التمطػػػػػػػيط 

وجػػػػػػود عبلقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط ايجابيػػػػػػة تجػػػػػػاه  إلػػػػػػ  إبػػػػػػافة ،وتفسػػػػػػير القػػػػػػرارات وت فيػػػػػػذها ب ػػػػػػكؿ دقيػػػػػػؽ

ي لُبعػػػػػػد المرو ػػػػػػة السػػػػػػوقية 0.507طبيعػػػػػػة العبلقػػػػػػة بػػػػػػيف   حاو لتتػػػػػػر المرو ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية  أبعػػػػػػاد

 ي لُبعد المرو ة الت افسية. 0.672  إل 

الفربػػػػػية  ومفػػػػاد هػػػػذه 
 ي

ي وجػػػػػود عبلقػػػػػة ارتبػػػػػاط ذات داللػػػػػة احصػػػػػائية مع ويػػػػػة بػػػػػيف 19اسػػػػػفرت  تػػػػػائج الجػػػػػدوؿ   

لتػػػػدرج  وفقػػػػا  وهػػػػي عبلقػػػػة طرديػػػػة قويػػػػة  ،ي0.706االسػػػػتراتيجية قػػػػدرها  ُبعػػػػد الدافعيػػػػة والمرو ػػػػة 

 Cohen et al.,1983 اهتمػػػاـ العي ػػػة المبحو)ػػػة عمػػػ  تحفيػػػز العػػػامميف تجػػػاه  إلػػػ ي لت ػػػير

بػػػػػماف توصػػػػػيؿ المػػػػػدمات بال ػػػػػكؿ  أجػػػػػؿويػػػػػة لهػػػػػا مػػػػػف األولوتقػػػػػديـ  ،ا جػػػػػاز المهػػػػػاـ المطموبػػػػػة

 إلػػػػػػػ  إبػػػػػػػافة ،والزمػػػػػػػاف الم اسػػػػػػػبيف فػػػػػػػي المكػػػػػػػاف هـاالمػػػػػػػواط يف وكسػػػػػػػب ربػػػػػػػ إلػػػػػػػ المطمػػػػػػوب 

ح طبيعػػػػػة العبلقػػػػػة بػػػػػيف و االمرو ػػػػػة االسػػػػػتراتيجية لتتػػػػػر  أبعػػػػػادوجػػػػػود عبلقػػػػػة ارتبػػػػػاط ايجابيػػػػػة تجػػػػػاه 

 ي لُبعد المرو ة الت افسية. 0.712  إل ي لُبعد المرو ة السوقية 0.544 

ومفػػػػػػاد هػػػػػػذه الفربػػػػػػية  
 ي

 وجػػػػػػود عبلقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية مع ويػػػػػػة ي19يبلحػػػػػػظ مػػػػػػف  تػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ   

 وفقػػػػػا  وهػػػػػي عبلقػػػػػة طرديػػػػػة قويػػػػػة  ،ي0.525بػػػػػيف ُبعػػػػػد ال ػػػػػراكة والمرو ػػػػػة االسػػػػػتراتيجية بماػػػػػت  

ي لتبػػػػػيف اهتمػػػػػاـ العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة عمػػػػػ  ب ػػػػػاس تحالفػػػػػات Cohen et al.,1983لتػػػػػدرج  

 إلػػػػػػ  إبػػػػػػافة ،تطػػػػػػوير قابمياتهػػػػػػا عمػػػػػػ  مواجهػػػػػػة التاييػػػػػػرات المارجيػػػػػػة إلػػػػػػ اسػػػػػػتراتيجية هادفػػػػػػة 
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طبيعػػػػػة العبلقػػػػػة بػػػػػيف  حاو لتتػػػػػر المرو ػػػػػة االسػػػػػتراتيجية  أبعػػػػػادتجػػػػػاه  وجػػػػػود عبلقػػػػػة ارتبػػػػػاط ايجابيػػػػػة

 ي لُبعد المرو ة السوقية. 0.531  إل ي لُبعد المرو ة الت افسية 0.442 

تػػػػػ ص هػػػػػذه الفربػػػػػية 

لػػػػػػػػػذكاس زيػػػػػػػػػادة اهتمػػػػػػػػػاـ العي ػػػػػػػػػة المبحو)ػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ا أفي 20تسػػػػػػػػػتعرض  تػػػػػػػػػائج الجػػػػػػػػػدوؿ   

تحسػػػػػػػيف المرو ػػػػػػػة االسػػػػػػػتراتيجية سػػػػػػػواس  إلػػػػػػػ يػػػػػػػؤدي  أحػػػػػػػداالسػػػػػػػتراتيجي بمقػػػػػػػدار وزف معيػػػػػػػاري و 

اث تحسػػػػػيف حػػػػػدإالمرو ػػػػػة الت افسػػػػػيةي مػػػػػف مػػػػػبلؿ  أو ،المرو ػػػػػة السػػػػػوقية أو ، المرو ػػػػػة اال تاجيػػػػػة

وب ػػػػػػػػاس رؤيػػػػػػػػة  ،ي والعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ  المحافظػػػػػػػة عمػػػػػػػػ  االست ػػػػػػػراؼ0.851مقػػػػػػػداره وزف معيػػػػػػػػاري  

وتحفيػػػػػػػز العػػػػػػػامميف عمػػػػػػػ  تطػػػػػػػػوير  ،وب ػػػػػػػاس تحالفػػػػػػػات اسػػػػػػػػتراتيجية جديػػػػػػػدة ،مسػػػػػػػتقبمية وابػػػػػػػحة

ي وبقيمػػػػػػػة حرجػػػػػػػة تبمػػػػػػػ  0.067وتقميػػػػػػػؿ  سػػػػػػػبة المطػػػػػػػال المعيػػػػػػػاري بمقػػػػػػػدار   ،قػػػػػػػدراتهـ المه يػػػػػػػة

 ي.12.701 
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ي مػػػػػػف 0.724سػػػػػػهـ فػػػػػػي تفسػػػػػػير  أاالسػػػػػػتراتيجي  سالػػػػػػذكا أفي 20بي ػػػػػػت  تػػػػػػائج الجػػػػػػدوؿ   

بتحسػػػػػػيف  اهتمػػػػػػاـ العي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة إلػػػػػػ لي ػػػػػػير  تحقػػػػػػؽ المرو ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية القبػػػػػػايا التػػػػػػي

مرو ػػػػػػة العمميػػػػػػات الدامميػػػػػػة لهػػػػػػا مػػػػػػف مػػػػػػبلؿ تحقيػػػػػػؽ المرو ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية باسػػػػػػت)مار الػػػػػػذكاس 

 .البحثتقا مارج حدود  فال هاما القيمة المتبقية أ ،االستراتيجي لدا العامميف لديها

 المرو ة االستراتيجيةاالستراتيجي في  الذكاسالمعيارية لتال)ير  األوزافي 20الجدوؿ  

 مسار النحدار
التقديرات 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة

 قيمة

R2 

الحتمالية 

(P) 

نوع 

 التأثير

 الذكاء

 الستراتيجي
<--- 

المرونة 

 الستراتيجية
 مع وي *** 0.597 12.701 0.067 0.851
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 األولالمبحث 
 الستنتاجات

فػػػػػػػرزت ال تػػػػػػػائج وجػػػػػػػود عبلقػػػػػػػة ارتبػػػػػػػاط ذات داللػػػػػػػة احصػػػػػػػائية مع ويػػػػػػػة بػػػػػػػيف الػػػػػػػذكاس أ .1

العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة بت ػػػػػميص الفػػػػػرص مػػػػػبلؿ اهتمػػػػػاـ مػػػػػف  ،االسػػػػػتراتيجيةاالسػػػػػتراتيجي والمرو ػػػػػة 

 البعيد أومد القريب )مارها ب كؿ يحقؽ اهدافها عم  األاست أجؿالم اسبة مف 

بي ػػػػػت ال تػػػػػائج اهتمػػػػػاـ العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة بتطػػػػػوير امكا ياتهػػػػػا فػػػػػي االسػػػػػتقراس بمتطمبػػػػػات  .2

اسػػػػػػػػػتراتيجيات كفيمػػػػػػػػػة بتحقيػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػذه تطػػػػػػػػػوير و ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػبلؿ  ؛ المػػػػػػػػػواط يف المسػػػػػػػػػتقبمية

 المتطمبات عم  قدر االمكاف.

فهػػػػػػػـ  أجػػػػػػػؿال تػػػػػػػائج حػػػػػػػرص العي ػػػػػػػة المبحو)ػػػػػػػة عمػػػػػػػ  تحميػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػاكؿ مػػػػػػػف  أفػػػػػػػرزت .3

اث التػػػػػي تحػػػػػيط حػػػػػدرؤيػػػػػة وابػػػػػحة لؤل مػػػػػف مػػػػػبلؿ مػػػػػا تممكػػػػػف مػػػػػف ،الفػػػػػرص أفبػػػػػؿواسػػػػػت)مار 

 بها.

 وامتبلكهػػػػػا ؛ مػػػػػف مػػػػػبلؿ فػػػػػرؽ العمػػػػػؿ األفكػػػػػارحػػػػػرص العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة عمػػػػػ  دراسػػػػػة  .4

  ظاـ مترابط ومت اسؽ في االجزاس

يسػػػػػػاعدها ممػػػػػػا  ؛ اهتمػػػػػػاـ العي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة باالعتمػػػػػػاد عمػػػػػػ  رؤيػػػػػػة مسػػػػػػتقبمية وابػػػػػػحة .5

 اتماذ قرارات سريعة وصائبة. في

ال تػػػػػائج تركيػػػػػز العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة عمػػػػػ  توحيػػػػػد جهػػػػػود العػػػػػامميف باتجػػػػػاه تحقيػػػػػؽ  أفػػػػػرزت .6
 مد.ها بعيدة األوأهداف ،افرابها

 ػػػػػة المبحو)ػػػػػة عمػػػػػ  حػػػػػث العػػػػػامميف عمػػػػػ  تطػػػػػوير امكا يػػػػػاتهـ مػػػػػف مػػػػػبلؿ تحػػػػػرص العي .7

  تفبيؿ العمؿ الفرقي وزيادة قوة القرارات االستراتيجية.
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 المبحث الثاني

 التوصيات

 أجػػػػػػؿتحػػػػػػرص العي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة عمػػػػػػ  ا)ػػػػػػارة الت ػػػػػػافس بػػػػػػيف العػػػػػػامميف مػػػػػػف  أفبػػػػػػرورة  .1

 تحفيزهـ عم  تطوير امكا ياتهـ.

بحو)ػػػػػػة عمػػػػػػ  ب ػػػػػػاس عبلقػػػػػػات ايجابيػػػػػػة مػػػػػػا ال ػػػػػػركاس مػػػػػػف تركػػػػػػز العي ػػػػػػة الم أفبػػػػػػرورة  .2

 وفير المادية والمبرات في العمؿ. ،االستفادة مف الموارد المادية أجؿ

هيكمػػػػػػة مصػػػػػػائص مػػػػػػدماتها بمػػػػػػا يت اسػػػػػػب  بإعػػػػػػادةتهػػػػػػتـ العي ػػػػػػة المبحو)ػػػػػػة  أفبػػػػػػرورة  .3

 ومتطمبات المواط يف مف مبلؿ تقديـ ا تاج ومدمات جديدة.

تحػػػػػرص العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة عمػػػػػ  امػػػػػتبلؾ القػػػػػدرة عمػػػػػ  تطػػػػػوير  ظػػػػػاـ عمػػػػػؿ  أفبػػػػػرورة  .4

 سا  طاؽ.أو ممتمؼ مف مبلؿ االستجابة السريعة  حو زيادة المدمات المقدمة عم  

تهػػػػػتـ العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة بتطػػػػػوير امكا ياتهػػػػػا االسػػػػػتباقية مػػػػػف مػػػػػبلؿ مواجهػػػػػة  أفبػػػػػرورة  .5

يجية القت ػػػػػػػاص الفػػػػػػػرص وبػػػػػػػماف وبػػػػػػػا ميػػػػػػػارات اسػػػػػػػترات ،الم افسػػػػػػػيف فػػػػػػػي القطػػػػػػػاع المػػػػػػػاص

 ومواجهة التهديدات.

عػػػػػادة هيكمػػػػػة كمػػػػػؼ المػػػػػدمات المقدمػػػػػة إتعمػػػػػؿ عمػػػػػ   أفيتعػػػػػيف عمػػػػػ  العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػة  .6

 حسب متطمبات السوؽ بما يت اسب ما الم اطؽ الجارافية التي تعمؿ بصددها.

بمػػػػػػا ي سػػػػػػجـ  ؛تهػػػػػػتـ العي ػػػػػة المبحو)ػػػػػػة بمتابعػػػػػػة التايػػػػػرات البيئيػػػػػػة المارجيػػػػػة أفبػػػػػرورة  .7

 اث المارجية.حدزمات واألالحرص عم  التعامؿ ما األ أجؿمف  ؛ما عممياتها الداممية
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 انمشاٌ انكشٚى -

 أٔال > انًصبدس انؼشثٛخ 

 انذٔسٚبد –أ 

دٚس  ،2019،ِٙبثبد ٔٛسٞ ،ٚػجذ هللا ،اؽالَ اثشا١ُ٘ ،ٌٟٚٚ ،وٛعشد ِؾّذ ،اثبثىش .1

اٌّذ٠ش٠ٓ فٟ  ساءاٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ فٟ رؾم١ك اٌفبػ١ٍخ اٌزٕظ١ّ١خ: دساعخ اعزطالػ١خ ٢ أثؼبد

ِغٍخ عبِؼخ االٔجبس ٌٍؼٍَٛ  ،ششوخ اٌؾ١بح ٌٍّششٚثبد اٌغبص٠خ ٚا١ٌّبٖ اٌّؼذ١ٔخ فٟ ِذ٠ٕخ اسث١ً

 .26اٌؼذد  ،11اٌّغٍذ  ،االلزظبد٠خ ٚاالداس٠خ

اصش اٌجشاػخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾم١ك  ،2015 ،ؽ١ذس عبعُ ،ٚاٌغجٛسٞ ،ػبدي ٘بدٞ ،اٌجغذادٞ .2

اع١بع١ً( فٟ  ١ٔخ ِمبسٔخ ث١ٓ ششوزٟ االرظبالد )ص٠ٓ ٚاٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ: دساعخ ١ِذا

 .1اٌؼذد  ،17اٌّغٍذ  ،ِغٍخ اٌمبدع١خ ٌٍؼٍَٛ االداس٠خ ٚااللزظبد٠خ ،اٌؼشاق

اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ فٟ االداء اٌزغ٠ٛمٟ: دساعخ  رأص١ش ،2019 ،ِؾّذ صبئش ،اٌج١برٟ .3

 ،42اٌغٕخ  ،ِغٍخ االداسح ٚااللزظبد ،اعزطالػ١خ فٟ اٌششوخ اٌؼبِخ ٌظٕبػبد إٌغ١ظ ٚاٌغٍٛد

 .118اٌؼذد 

ط١بغخ  ،2013 ،ثالي عبعُ ،ٚاٌم١غٟ ،٘بشُ فٛصٞ ،ٚاٌؼجبدٞ ،عؼذْٚ ؽّٛد ،عض١ش .4

اعزشار١غ١خ اداسح ػاللبد اٌضثْٛ ػجش رؾم١ك اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزوبء االعزشار١غٟ ٚاٌزوبء 

 .10اٌؼذد  ،5ٌّغٍذ ا ،ِغٍخ عبِؼخ االٔجبس ٌٍؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاالداس٠خ ،اٌزٕظ١ّٟ

رأص١ش اٌزوبء االعزشار١غٟ فٟ ِٕظّخ االداء اٌؼبٌٟ:  ،2017،لجظ ص١٘ش ػجذ اٌىش٠ُ ،عؼفش .5

ِغٍخ اٌؼٍَٛ  ،ثغذاد -دساعخ اعزطالػ١خ ٌّذ٠شٞ ِشوض اِشاع ٚصسع اٌىٍٝ ثّذ٠ٕخ اٌطت

 .23اٌؼذد  ،96اٌّغٍذ  ،االلزظبد٠خ ٚاإلداس٠خ

اصش ٔظبَ اٌزظ١ٕغ اٌزوٟ فٟ اٌّشٚٔخ  ،2021،ٔغبػ ِذد ،٠ٚٚشدٞ ،صبِش ػىبة ،ؽٛاط .6

 ،ِغٍخ رىش٠ذ ٌٍؼٍَٛ االداس٠خ ٚااللزظبد٠خ ،االعزشار١غ١خ: دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ ششوخ وشٚٔغٟ

 .54اٌؼذد  ،17اٌّغٍذ 

دٚس اٌزؼبلذ اٌجبؽٕٟ فٟ رؾم١ك ا١ٌّضح  ،2010 ،ثضلشاسٞ ،ٚػجٍخ ،لبعّٟ ،خؼشح .7

ِذاخٍخ ِمذِخ  ،اٌزٕبفغ١خ ٌٍّإعغخ االلزظبد٠خ: ِمبسثخ ِج١ٕخ ػٍٝ ٔظش٠خ اٌّٛاسد ٚاٌّٙبساد

ػّٓ اٌٍّزمٝ اٌذٌٟٚ اٌشاثغ ؽٛي: إٌّبفغخ ٚاالعزشار١غ١بد اٌزٕبفغ١خ ٌٍّإعغبد اٌظٕبػ١خ 

 ثٛػٍٟ ثبٌشٍف.  عبِؼخ ؽغ١جخ ثٓ ،خبسط لطبع اٌّؾشٚلبد فٟ اٌذٚي اٌؼشثٟ
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"  رط٠ٛش رم١ٕخ اٌزىبًِ اٌشعؼٟ )اٌخٍفٟ(  2015 ،ثش١ش ِؾّذ ،خبٌذ ػٍٟ/ ٚخٍف ،خٍف .8

 ،20اٌّغٍذ  ،خطٛح ٌؾً ِغبئً اٌم١ُ االثزذائ١خ اٌظٍجخ" ِغٍخ رىش٠ذ ٌٍؼٍَٛ اٌظشفخ-خطٛح

 .5اٌؼذد 

١غ١خ ِٓ االٌزضاَ اٌزٕظ١ّٟ ٚدٚسٖ فٟ رؾم١ك اٌّشٚٔخ االعزشار ،2018،عٕبْ ِٙذٞ ،اٌذ٘بْ .9

 ،ِغٍخ عبِؼخ وشثالء اٌؼ١ٍّخ ،٘ٛفغز١ذ اٌضمبف١خ: دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ فٟ عبِؼخ وشثالء أثؼبدخالي 

 .4اٌؼذد  ،16اٌّغٍذ 

فٟ ِغز٠ٛبد االداء  دٚس٘ب اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ ٚ ،2020،ػجذهللا ِؾّذ ،سػف١ذ .10

 ،١ٔخ ٌٍزؼ١ٍُاٌّغٍخ اإلٌىزشٚ ،اٌّإعغٟ: دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ ششوخ س٠غٛد ٌالعّٕذ ثظالٌخ

 .8اٌؼذد 

اصش اٌزوبء االعزشار١غٟ فٟ االثذاع  ،2017 ،اٌزبط ِؾّذ ،ٚػٍٟ ،ثبثىش ِجبسن ،اٌش١خ .11

ػ١ٕخ ِٓ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ و١ٍخ اٌؼٍَٛ االداس٠خ ثغبِؼخ  ساءإٌّظّٟ: دساعخ اعزطالػ١خ ٢

 .19اٌؼذد  ،9اٌّغٍذ  ،ِغٍخ عبِؼخ االٔجبس ٌٍؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاالداس٠خ ،ٔغشاْ

اٌزوبء االعزشار١غٟ فٟ  أثؼبددٚس  ،2020،ٔؼبي ػٍٟ ،ٚع١ٍّبْ ،ا٠ّبْ اؽّذ ،طبٌؼ .12

ِغٍخ رىش٠ذ ٌٍؼٍَٛ  ،١ٕٜٔٛ –رؾم١ك اٌجشاػخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ اٌششوخ اٌؼبِخ ٌظٕبػخ االد٠ٚخ 

 .2ط ،49اٌؼذد  ،16اٌّغٍذ  ،االداس٠خ ٚااللزظبد٠خ

ٌإلثذاع  ١ؾاٌذٚس اٌٛع ،2021،ِؾّذ ِفؼٟ ،ٚاٌىغبعجخ ،٠ؾ١ٝ صوش٠ب ،اٌظؼٛة .13

ِغٍخ اداسح اػّبي ٚاٌذساعبد  ، ١خاٌزٕبفغ ١ضحٚاٌّ ١غٟاٌزوبء االعزشار ١ٓإٌّظّٟ فٟ اٌؼاللخ ث

 .1اٌؼذد  ،7اٌّغٍذ  ،االلزظبد٠خ

دٚس اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ فٟ  ،2021 ،فب٠ضح خ١ش هللا ،ٚػجذهللا ،ػبدي خ١ش هللا ،ػجذهللا .14

ِغٍخ الزظبد٠بد  ،رفؼ١ً اداسح ػاللبد اٌؼّالء ثبٌششوبد اٌذ١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ: دساعخ رطج١م١خ

 .25اٌؼذد  ،17اٌّغٍذ  ،شّبي افش٠م١ب

اخزجبس اصش ػٕبطش اٌزوبس االعزشار١غٟ ػٍٝ فبػ١ٍخ  ،2017 ،ِضًِ ػٍٟ ِؾّذ ،ػضّبْ .15

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ  -اٌذِبَ –اٌششق ٌٍظؾبفخ ٚإٌشش ارخبر اٌمشاساد: دساعخ ؽبٌخ ِإعغخ 

 . 1اٌؼذد  ،1اٌّغٍذ  ،ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاالداس٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ،اٌغؼٛد٠خ

دٚس اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ فٟ رؼض٠ض اٌمذسح  ،2019،ِؾّذ ،ٚاٌجبٞ ،فبد٠خ ،ػّٛسٞ .16

 ،ِغٍخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ ،ّٕذاٌزٕبفغ١خ ٌٍّإعغخ االلزظبد٠خ: دساعخ ؽبٌخ ِإعغخ اٌجغىش٠خ ٌالع

 .1اٌؼذد  ،21اٌّغٍذ 
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أصش اٌزوبء االعزشار١غٟ ػٍٝ  ،2019،ِؾّذ ،ٚاٌّششذ ،ا٠ٛة ،ٚاٌظٛاٌؾخ ،ٔب٠ف ،اٌؼ١ّبْ .17

 ٌألػّبياٌّغٍخ اٌذ١ٌٚخ  ،رؾم١ك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ: دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ ششوخ االد٠ٚخ فٟ االسدْ

 .4اٌؼذد  ،10اٌّغٍذ  ،ٚاٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

"  دٚس اعزشار١غ١خ اٌزىبًِ اٌؼّٛدٞ اٌخٍفٟ فٟ  2016 ،ٌخؼش ،ِٚشغبد ،لش٠شٟ ،اٌؼ١ذ .18

" ِغٍخ االعزشار١غ١خ 2015-2000رؾغ١ٓ أداء ِإعغخ عٛٔبؽشان دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍفزشح 

 .10اٌؼذد  ،6اٌّغٍذ  ،ٚاٌز١ّٕخ

اٌزوبء االعزشار١غٟ ٌذٜ ؽٍجخ  ،2018 ،افشاػ غبٌت ،ٚفبػً ،وبِشاْ ٌِٛٛد ،فزبػ .19

ِغٍخ اٌجؾٛس  ،اٌظف اٌخبِظ االػذادٞ ٚػاللزٗ ثزؾظ١ٍُٙ اٌذساعٟ ٌّبدح اٌش٠بػ١بد

 .58اٌؼذد  ،اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ

دٚس رىٌٕٛٛع١ب  ،2012،ع١ّش ،ٚاٌؼجذٌٟ ،ػجذ اٌؼض٠ض ،ٚاٌط١ت ،عؼ١ذ ػجذهللا ،ِؾّذ .20

ِٓ ػ١ٕخ  ساءاٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد فٟ رؼض٠ض اٌزوبء االعزشار١غٟ: دساعخ اعزطالػ١خ ٢

اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ  ،ِذساء االلغبَ ٚاٌٛؽذاد االداس٠خ فٟ ِغزشفٝ اٌغالَ ثّذ٠ٕخ اٌّٛطً

عبِؼخ  ،و١ٍخ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ االداس٠خ ،ٚالزظبد اٌّؼشفخ األػّبي بءرو –اٌؾبدٞ ػشش 

 االسدْ. ،اٌض٠زٛٔخ

اٌزوبء االعزشار١غٟ ٚدٚسٖ فٟ رفؼ١ً اٌمذساد  ،2019 ،سػب ،ٚص٘ٛأٟ ،١ٌٍٗ ،ِؼٍٛي .21

ِغٍخ اٌؼٍَٛ  ،اٌزغ٠ٛم١خ فٟ اٌّإعغخ االلزظبد٠خ: دساعخ ؽبٌخ ِإعغخ عٛف١زبي اٌغضائش

 .2اٌؼذد  ،19اٌّغٍذ  ،االٔغب١ٔخ

ِؾذداد رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌؼخّخ ٚاصش٘ب ػٍٝ اٌّشٚٔخ  ،2019،اؽّذ ِؾّٛد ،إٌم١شح .22

ثؾش ِٕشٛس فٟ اٌّغٍخ  ،ٍٝ ششوبد االد٠ٚخ اٌؼبٍِخ فٟ ِظشاالعزشار١غ١خ: دساعخ رطج١م١خ ػ

 اٌؼ١ٍّخ ٌاللزظبد ٚاٌزغبسح.

دٚس ػٕبطش اٌزوبء  ،2019 ،ِؾّٛدٞ ،ٚاؽّذ ،ثٛصوشٞ ،ٚع١الٌٟ ،اٌؼ١ذأٟ ،ا١ٌبط .23

 ،ِغٍخ دساعبد الزظبد٠خ ،االعزشار١غٟ ٌٍمبئذ فٟ رجٕٟ ِفَٙٛ اعزشار١غ١خ اٌّؾ١ؾ االصسق

 .3اٌؼذد  ،13اٌّغٍذ 

دٚس اٌزوبء االعزشار١غٟ ٌٍم١بداد اٌؼ١ٍب فٟ رؼض٠ض اٌزفٛق  ،2020،عٕبء خؼش ،ف٠ٛع .24

ِغٍخ  ،ػ١ٕخ ِٓ اٌم١بداد االوبد١ّ٠خ فٟ عبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ ساءاٌزٕظ١ّٟ: دساعخ اعزطالػ١خ ٢

 .1ط ،50اٌؼذد  ،16اٌّغٍذ  ،رىش٠ذ ٌٍؼٍَٛ االداس٠خ ٚااللزظبد٠خ
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 االطبسٚح انشعبئم ٔ -ة

اصش اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ ػٍٝ االداء االعزشار١غٟ ٌٍغّؼ١بد  ،2020 ،ثٓ غضاي ،اثزغبَ .1

 ،ثغىشح -عبِؼخ ِؾّذ خ١ؼش ،سعبٌخ ِبعغز١ش ِٕشٛسح ،اٌظٕبػ١خ: دساعخ ؽبٌخ ِغّغ ط١ذاي

 لغُ ػٍَٛ اٌزغ١١ش. ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاٌزغبس٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش

رؾم١ك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ فٟ إٌّظّخ: دٚس اٌزوبء االعزشار١غٟ فٟ  ،2017 ،اٌخ١ش ،١ٔظأٚ .2

عبِؼخ ِؾّذ  ،سعبٌخ ِبعغز١ش ِٕشٛسح ،ٚؽذح ؽٌٛمخ –دساعخ ؽبٌخ ِإعغخ ارظبالد اٌغضائش 

 لغُ ػٍَٛ اٌزغ١١ش. ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاٌزغبس٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش ،ثغىشح –خ١ؼش 

دٚس اٌزوبء االعزشار١غٟ فٟ رط٠ٛش االداء اٌّإعغٟ فٟ إٌّظّبد  ،2018،س٠ٙبَ ،اٌجٛعٟ .3

اٌغبِؼخ  ،و١ٍخ اٌزغبسح ،سعبٌخ ِبعغز١ش ِٕشٛسح  ،اٌظؾ١خ غ١ش اٌؾى١ِٛخ ثمطبع غضح

 فٍغط١ٓ. ،غضح ،االعال١ِخ

دٚس اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ فٟ ر١ّض اٌّإعغبد االلزظبد٠خ ٚفك  ،2012،ثال١ٍ٠خ ،سث١غ .4

 ،سعبٌخ ِبعغز١ش ِٕشٛسح ،ثؼٕبثخ Fertialغزذاِخ: دساعخ ؽبٌخ ِإعغخ ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ اٌّ

رخظض اداسح اػّبي  ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش ،عط١ف–عبِؼخ فشؽبد ػجبط 

 اعزشار١غ١خ ٌٍز١ّٕخ اٌّزغذاِخ.

اصش اٌزوبء االعزشار١غٟ فٟ رؼض٠ض عٛدح اٌمشاساد ثٛصاسح  ،2020،٘بشُ طالػ ،اٌغشعه .5

و١ٍخ  ،غضح -عبِؼخ االلظٝ ،سعبٌخ ِبعغز١ش ِٕشٛسح ،خ ٚاالِٓ اٌٛؽٕٟ اٌفٍغط١ٕٟاٌذاخ١ٍ

 رخظض اٌم١بدح ٚاالداسح. ،االداسح ٚاٌز٠ًّٛ

اصش اٌزوبء االعزشار١غٟ فٟ رؼض٠ض اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌذٜ  ،2021 ،اثشا١ُ٘ ع١ٍّبْ ،شب١ِخ .6

عبِؼخ  ،ِٕشٛسح سعبٌخ ِبعغز١ش ،اٌؼب١ٌّٓ فٟ ششوخ رٛصع اٌىٙشثبء فٟ ِؾبفظخ غضح

 رخظض اٌم١بدح ٚاالداسح. ،و١ٍخ االداسح ٚاٌز٠ًّٛ ،غضح -االلظٝ

اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ ٌٍّإعغخ االلزظبد٠خ اٌٛؽ١ٕخ فٟ  خبِّ٘غ ،2017 ،ٔٛاي ،ٞأٚػجذ .7

سعبٌخ  ،ٌإلٌىزش١ٔٚبد )ثشط ثٛػش٠ش٠ظ( Condorخٍك ل١ّخ ٌٍضثْٛ: دساعخ ؽبٌخ ِإعغخ 

و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاٌزغبس٠خ ٚػٍَٛ  ،ثغىشح -عبِؼخ ِؾّذ خ١ؼش ،ِبعغز١ش ِٕشٛسح

 لغُ ػٍَٛ اٌزغ١١ش. ،اٌزغ١١ش

اٌّشٚٔخ االعزشار١غ١خ ٚػاللزٙب ثغٛدح االداء اٌّإعغٟ فٟ  ،2020،دػبء ِؾّذ ،ػفبٔخ .8

 ،غضح–عبِؼخ االلظٝ  ،سعبٌخ ِبعغز١ش ِٕشٛسح ،ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظبد غضح

 رخظض اطٛي اٌزشث١خ ٚاالداسح اٌزشث٠ٛخ. ،شث١خو١ٍخ اٌز
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١خ اٌزوبء االعزشار١غٟ فٟ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاساد: أّ٘ ،2015 ،ٌؼال١ّ٠خ ِؾّذ ،ػٍٟ .9

 –عبِؼخ ِؾّذ خ١ؼش  ،سعبٌخ ِبعغز١ش ِٕشٛسح ،ػٕبثخ –دساعخ ١ِذا١ٔخ ٌّإعغخ فشر١بي 

 ٍَٛ اٌزغ١١ش.لغُ ػ ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاٌزغبس٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش ،ثشىشح
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 ا تاج وعممياتادارة  أسيؿ عمي مزهرأ. د.  2
 تسويؽادارة  أ)ير عبد االمير حسو ي أ. د. 3
 معرفةادارة  فراس عد اف عباسأ. د.  4
 ادارة استراتيجية رابيا.ـ . د. جواد محسف  5
 ادارة استراتيجية أ. ـ.د. باسـ عباس كريدي 6
 ادارة تسويؽ ا. ـ. د. حسيف فبلح ورد 7
 ادارة معرفة ا.ـ . د. س اس جواد كاظـ 8
 ادارة ا تاج وعمميات ا.ـ . د. ب را عبد الحمزة 9
 ادارة موارد ب رية ـ. د. لطيؼ عبد الربا عطيف 10

 

  



 
 

 

 

 (2)الممحق 

 استمارة الستبيان

 ........ /ةالفاضل السيد/ةحضرة 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته ........

 .......................قياس المت ير المعتمد إلنجاز دراستنا الموسومة  أداةنضع بين ايدكم 

آلراء : دراسة تحميمية الستراتيجيةدور الذكاء  الستراتيجي في تحقيق المرونة )
والسكان والبمديات العامة في  اإلعمارفي دوائر وزارة  القيادات الداريةعينة من 

الدبموـ العالي في التمطيط االستراتيجي في  وهي جزس مف متطمبات بر امج(،محافظة الديوانية
 التي يرـو الباحث الحصوؿ عميها. األعماؿادارة 

ميف لئلجابة )ستمصصوف جزس مف وقتكـ ال  تقدـ لكـ بوافر ال كر واالمت اف سمفا أل كـ أف ود 
ي اماـ الميار الذي يعبر عف وجهة  ظركـ. بما يتفؽ √عم  فقراتها وذلؾ بوبا عبلمة  

 و تائج وتوصيات قيمة تفيد الواقا  إل ومواقفكـ الصريحة التي سيكوف لها اال)ر البال  لموصوؿ 
 است رافف في ظؿ ب اس العراؽ الجديد.في  اهـتس

هذه  أفالع واف، كما يرج  عدـ ترؾ أي فقرة مف دوف اجابة، عمما  أوال داعي لذكر االسـ  و
 االستبا ة موجهة ألفراض البحث العممي حصرا .

 ولكم منا فائق التقدير والحترام داعين لكم بدوام الموفقية والنجاح ......

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 يؼهٕيبد ػبيخ (3

 

 ( فٙ انًكبٌ انًُبعت√ٚشجٗ ٔضغ ػاليخ ) انتفبصٛم

 اَثٗ                   ركش                 انجُظ

 غٛش رنك               يتضٔج                   اػضة         انحبنخ االجتًبػٛخ

 انؼًش
 63– 56           55 – 48عُخ         47 يٍ ألم       

 فأكثش 72                ;6 – 64       

 يغتٕٖ انتؼهٛى
 ثكبنٕسٕٚط                  دثهٕو ػبنٙ           

 يبجغتٛش              دكتٕساِ        

 ػذد عُٕاد انخذيخ
  32 – 8 عُٕاد         7يٍ  ألم       

 فأكثش 43              42 – 38          37 – 33        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الدراسةمت يرات  (2

جما وتحميؿ و  ر البيا ات ذات الصمة باتماذ القرارات  هوالذكاء الستراتيجي:  -لا:أو 
 ي.Abuzaid,2017:73-74 االستراتيجية

 اٌفمشاد د
رفك 

 رّبِب
 ِؾب٠ذ ارفك

ال 

 ارفك

ال 

ارفك 

 رّبِب

استمدامها لتوفير  ظرة )اقبة القدرة عم  إ  اس رؤية مستقبمية والحفاظ عميها والتي يمكف : ٘ٛ االعتششاف
 (.Lari et al.,2020:175) ستكوف مفيدة لمم ظمة

1 
تمتمؾ القيادة اإلدارية القدرة عم  استقراس المستقبؿ مف أجؿ 

 تطوير استراتيجيات الدائرة في األمد البعيد
     

2 

تحرص القيادة اإلدارية عم  متابعة التاييرات في البيئة 
التفكير في ا عكاساتها عم  عممية اتماذ المارجية )ـ تعيد 
 القرار في الدائرة

     

3 

تمتمؾ القيادة اإلدارية القدرة عم  االستفادة مف المبرة 
اث حدال مصية واإلمكا ات الذاتية في التعاطي ما األ

 المستقبمية

     

4 
تمتمؾ القيادة اإلدارية القدرة عم  ت ميص الفرص مف أجؿ 

 الدائرة أهداؼاست)مارها في تحقيؽ 
     

: 2017است)مارها وفهمها ب كؿ صحيب  جعفر، أجؿمعرفة اال ظمة بجميا ا واعها مف هو : ُظىتفكٛش ان
 .ي173

1 
الدائرة عم  ا ها صورة  ظاـ مترابط  إل ت ظر القيادة اإلدارية 

 ومت اسؽ األجزاس
     

2 
تحرص القيادة اإلدارية عم  دراسة األفكار مجتمعة بدال مف 

 دراستها ب كؿ م فرد لتممس قيمتها في األمد البعيد
     

3 
أسبابها  إل تحميؿ الم كمة بال ظر  إل تسع  القيادة اإلدارية 

 مجتمعة بدال مف فصمها عف بعبها

     



 
 

 

 

4 
اث حديساعد التفكير الم ظـ القيادة اإلدارية عم  رؤية األ

 وبوحا أك)رالتي تحيط بالدائرة بصورة 

     

 قدرة القائد عم  رؤية مستقبؿ الم ظمة ب كؿ وابب وكامؿ: ٟ٘ انشؤٚخ انًغتمجهٛخ

(Abuzaid,2017:885.) 

1 
 مولية تحدد مف  أبعادتمتمؾ القيادة اإلدارية رؤية ذات 

 األعماؿمبللها تجاه 
     

2 
تستمدـ القيادة اإلدارية الرؤية في توحيد جهود العامميف باتجاه 

 الدائرة وأهداؼتحقيؽ فرض 
     

3 
تعتمد القيادة اإلدارية عم  رؤيتها في اتماذ القرارات التي 

 تعتقد ا ها صائبة
     

      تمتمؾ القيادة اإلدارية رؤية )اقبة تجاه العوامؿ البيئية المارجية 4

 يMaccoby, et al, 2013:62تحفيز العامميف عم  تب ي هدؼ م ترؾ وت فيذ تمؾ الرؤية  : ٟ٘ انذافؼٛخ

1 
تحرص القيادة اإلدارية عم  ا)ارة الت افس بيف العامميف 

 لتحفيزهـ عم  اإل جاز
     

2 
القيادة اإلدارية عم  تحفيز العامميف عم  تالدية مهماتهـ تهتـ 

 حت  واف كا ت  ظير حوافز مؤجمة
     

3 
تحث القيادة اإلدارية العامميف عم  العمؿ مف مبلؿ تفبيؿ 

 العمؿ الفرقي عم  فيره مف أساليب العمؿ
     

4 
تحرص القيادة اإلدارية عم  مكافالة العامميف في الدائرة 

 وا جازاتهـ ألعمالهـباستمداـ حوافز مت وعة  تيجة 
     

 أووتحالفات   يةاو تعقدرة القائد الذكي استراتيجيا  عم  إجادتف لم راكة بإبرامف اتفاقيات : ٟ٘ انششاكخ
 ي.111: 2020صالب وسميماف،  اال دماج ما  ركات أمرا في صورة  بكات استراتيجية

      تزداد قوة القرار ع دما ي تج عف دوائر متحالفة 1

2 

تحالفات ما الدوائر  إلقامةتسع  القيادة اإلدارية دائما 
فير مادية  أواألمرا لبلستفادة مما لديها مف موارد مادية 

 واالستفادة مف تجربتها ومبرتها بالعمؿ

     

3 
بالف ال راكة ما الدوائر األمرا ب فس ترا القيادة اإلدارية 

 القطاع حبل جيدا لممروج مف االزمة التي تواجهها الدائرة
     



 
 

 

 

4 
القيادة اإلدارية باف صعوبة إدارة العبلقة ما ال ركاس  ت عر

 تقمؿ مف فرص التحالؼ ما الدوائر األمرا
     

ممتمؼ متطمبات البيئة الت افسية قدرة الم ظمة لبلستجابة عم  > انًشَٔخ االعتشاتٛجٛخ -ثبَٛبا>
 .يSkeibrok&Svensson 2016:16  الدي اميكية

 اٌفمشاد د
رفك 

 رّبِب
 ِؾب٠ذ ارفك

ال 

 ارفك

ال 

ارفك 

 رّبِب

قدرة المؤسسة عم  إعادة توازف قواها السوقية لمواجهة التقمبات في بيئة األعماؿ : ٟ٘ انًشَٔخ االَتبجٛخ
 ي.354: 2019 عموري والباي،

1 
تتمتا الدائرة بالقدرة عم  تقديـ ت كيمة مت وعة مف المدمات 

 والم اريا 
     

2 
تهتـ إدارة الدائرة بتعديؿ مصائص الم تجات الحالية بما 

 يت اسب ومتطمبات المواط يف 
     

      تهتـ إدارة الدائرة بإ تاج وتقديـ المدمات الجديدة 3

      مدماتها بالسرعة الم اسبةتتمتا الدائرة بالقدرة عم  تقديـ  4

      تتمتا الدائرة بالقدرة عم  تطوير  ظاـ العمؿ لديها 5

مرو ة ع اصر المزيج التسويقي بما يتوافؽ ما التاير في رفبات الزبائف، يتـ ذلؾ اٌّشٚٔخ اٌغٛل١خ:  ٟ٘ 
التعديؿ  أواالسواؽ الجديدة  إل ستمداـ الفاعؿ لبلستراتيجيات التسويقية سواس بالدموؿ المف مبلؿ ا
 .ي517: 2019التسويقية ال قيرة، األهداؼالمستمر في 

1 
مف الم اطؽ  أكبرتقـو الدائرة بالتوجف  حو  موؿ عدد 

 الجارافية التي تعمؿ فيها الدائرة
     

2 
الم اطؽ  إل تتوجف إدارة الدائرة  حو زيادة المدمات المقدمة 

 الجارافية الممتمفة
     

3 
تؤكد إدارة الدائرة عم  االستجابة السريعة لمتطمبات 

 المواط يف مف حيث الكـ وال وع
     

      تقـو الدائرة بعرض مدمات جديدة بيف فترة وأمرا  4

سموؾ الم افسيف الحالييف والجدد، وقدرتها عم  اعادة  مةاو مققدرة الم ظمة عم  اٌّشٚٔخ اٌزٕبفغ١خ:  ٟ٘ 
 .ي16: 2020ابتساـ،ترتيب مواردها الهامة 

     تهتـ إدارة الدائرة بت ميص التايرات التي تحصؿ في  1



 
 

 

 

 الم اطؽ الجارافية الممتمفة التي تعمؿ فيها

2 
تقوـ إدارة الدائرة بتعديؿ كمفة المدمات المقدمة حسب 

 متطمبات السوؽ
     

3 
تؤكد إدارة الدائرة عم  تطوير أساليب مواجهة الم افسة مف 

 بعض ال ركات في القطاع الماص
     

4 
تعمؿ إدارة الدائرة عم  استباؽ ال ركات الم افسة في طرح 

 المدمات الجديدة 
     

5 
تتمتا الدائرة بالقدرة عم  وبا ميارات استراتيجية 

 التهديداتالقت اص الفرص ومواجهة 
     

 

 

 

  



 
 

 

 

 (3الممحق )

 نبذم عن الدوائر عينة البحث

 مديرية ماء الديوانية .1

 إل  تابعة البداية في كا ت المديرية هذه تالسيس مراحؿ واف 1940 المديرية تالسيس تاريخ إف
 وبمت العامة واأل ااؿ البمديات وزارة استحد)ت 1950 س ة وفي والقروية البمدية ال ؤوف وزارة
 العامة المديرية ا  ق ت 1979 س ة وفي والمجاري لمماس العامة والمديرية البمديات مديرية اليها
 لمماس العامة المؤسسة وهو جديد مسم  تحت العامة واأل ااؿ البمديات وزارة عف والمجاري لمماس

 الماس م اريا لت فيذ العامة الم  الة:    وهي المدمية الم  تت مف عدد بمت والتي والمجاري
ي  والمجاري الماس م اريا وصيا ة لت ايؿ العامة الم  اة ، لمتصاميـ العامة الم  اة ، والمجاري

 س ة وفي المحمي الحكـ وزارة إل  والمجاري لمماس العامة المديرية ألحقت 1981 س ة وفي
 وبقيت والمجاري لمماس العامة الم  الة ليصبب والمجاري لمماس العامة المديرية اسـ استبدؿ 1987
 وزارة إل  والمجاري لمماس العامة الم  الة ا بمت 1992 س ة وفي المحمي الحكـ لوزارة تابعة

 والمجاري لمماس العامة الم  اة عمؿ مطة يحدد قا وف أوؿ صدر 1999 س ة وفي الداممية
 البمديات وزارة ا دمجت 2016 س ة وفي ال)ورة قيادة مجمس مف الصادر 1999 لس ة 27 والمرقـ
 العامة والبمديات واالعمار اإلسكاف وزارة تسم  ةأحدو  وزارة فالصبحت واالعمار اإلسكاف وزارة ما
. 

 مديرية مجاري الديوانية .2

 اإلعمارا ت كيبلت المديرية العامة لممجاري التابعة لوزارة أحدتم)ؿ مديرية مجاري الديوا ية 
محافظة الديوا ية وتتول  المهاـ  إل واالسكاف والبمديات واال ااؿ العامة سابقا وحاليا تابعة 

 :اآلتيوالواجبات التي تقوـ بها تتم)ؿ في 

لممطط الس وية ومتابعة معوقات  وفقا  ت فيذ م اريا المجاري ومياه االمطار و بكاتها  . أ
 الت فيذ بما يوفر ا جازها بمف السقؼ الزم ي.

 ؿ وصيا ة م اريا المجاري ومحطاتها و بكات المجاري.ت اي . ب



 
 

 

 

 المجاري بالعماؿا راؾ القطاعات الممتمفة  . ت
اال هر بحيث تكوف مطابقة  إل السيطرة ال وعية لممياه المطروحة  بالعماؿالقياـ  . ث

 لممواصفات مف مبلؿ اجراس الفحوصات الدورية وذلؾ لارض تحسيف البيئة
 ابية والماليةاالدارية والحس األعماؿالقياـ ب . ج
افمب دوائر الدولة فيما يتعمؽ بم اريا و بكات المجاري في  إل تقديـ الم ورة الف ية  . ح

 بعض االحياف لت فيذ تمؾ الم اريا
اجراس المسوحات والدراسات لواقا المحافظة في مجاؿ   اطها بما في ذلؾ التصاميـ  . خ

 الف ية لم اريا المجاري وال بكات
وتقييـ الدراسات االست ارية لم اريا المجاري و بكاتها ال)قيمة ية األولاجراس الدراسات  . د

 ل  ومراكز االقبية وال واحي كالسبقية )ا يةأو  كالسبقيةواالمطار لمركز المحافظة 
تسميؾ العديد مف مطوط المجاري التي بمات الع رات مف الكيمومترات في المحافظة  . ذ

 وباستمداـ اليات ومبلكات المديرية.
 لديوانيةدائرة اسكان ا .3

 وزارة إل  والتابعة الديوا ية محافظة في لئلسكاف العامة الهيئة فرع هي الديوا ية اسكاف دائرة
 ، وتتول  ت فذ المهاـ التالية:الديوا ية – القادسية محافظة، اإلعمار

 واالسكاف. اإلعماروزارة  إل الت سيؽ ما دوائر المحافظة لارض تمصيص االرابي  . أ
 عم  ا  اس مجمعات سك ية مطابقة لمعايير التصميـ الحبري. اال راؼ ما الدوائر . ب
ايصاؿ المدمات الدائمية  الماس، والكهرباس، و بكة  أجؿالمتابعة ما الدوائر المدمية مف  . ت

 المجمعات السك ية. إل الصرؼ الصحي، واالتصاالت، .... الخي 
صادرة مف مجمس توزيا الوحدات السك ية الم جزة عم  المواط يف وحسب التعميمات ال . ث

 االسكاف الوط ي.
 المراقبة الف ية عم  الم اريا السك ية لهيئة االست)مار في المحافظة . ج
 تدقيؽ ومصادقة الممططات لمم اريا السك ية المقدمة مف قبؿ هيئة االست)مار . ح
تقديـ الدراسات االسكا ية وبياف مدا حاجة مركز المحافظة واالقبية والواحي لموحدات  . خ

 السك ية



 
 

 

 

 لمسيطرة عم  كمفة السكف. أساليبالبحث عف  . د
 دائرة تخطيط ومتابعة الديوانية .4

المديرية  إل ا ت كيبلت دوائر وزارة اعمار واالسكاف والبمديات واال ااؿ العامة عائدة أحدهي 
ـ  المحافظة حيث  إل ا الدوائر الم مولة ب قؿ الصبلحيات أحدالعامة لمتمطيط والمتابعة و   قمها  ت

 ـ دوف الصبلحيات المالية واالدارية.2015محافظة الديوا ية عاـ  إل ف يا 

 صندوق السكان فرع الديوانية .5

ـ   ي لس ة 11الت ريعي لسمطة االئتبلؼ الم حمة رقـ   األمرتالسيس ص دوؽ االسكاف بموجب  ت
ـ، حيث كا ت القروض تم ب مقابؿ فوائد 2005ـ رقـ، وتـ المبا رة بم ب القروض س ة 2004

ـ وال افذ حاليا، والذي 2011ي لس ة 32%ي بعد ذلؾ في ت ريا قا وف رقـ  6 -% 2بيف   تراوحت
الؼ مقترض في عمـو  134264م ب  تـ   ص عم  الااس الفوائد عف ص دوؽ االسكاف حيث 
الؼ بعد ذلؾ جاست مبادرة المقرة  12748العراؽ لحد االف وحصة محافظة الديوا ية كا ت 

 ركزي.بواسطة الب ؾ الم

 دائرة التخطيط العمراني .6

واالسكاف  اإلعماروزارة البمديات واال ااؿ العامة سابقا وزارة  إل ا الدوائر التابعة أحدهي 
ـ  ـ في محافظة الديوا ية، وبعدها 1987والبمديات العامة بعد الدمج عاـ   إل  قؿ الصبلحيات  ت

ـ مف قا وف 2008لس ة  21قـ ـ  بموجب قرار مجمس الوزراس ر 2017المحافظة جزئيا عاـ 
 ـ  لها.2020المحافظات فير الم تظمة، ومف )ـ  قمت الصبلحيات بالكامؿ عاـ 
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Abstract 

The aim of current research is to determine role of strategic intelligence 

represented by (foresight, systems thinking, future vision, motivation, and 

partnership) in achieving strategic flexibility represented in (productive 

flexibility, market flexibility, and competitive flexibility) among a sample 

of administrative leaders in departments of Ministry of Construction, 

Housing and Municipalities research sample was represented by (122) 

managers in order to measure level of availability of research variables, 

and accordingly, the research problem was formulated about role of 

strategic intelligence in achieving strategic flexibility in concerned 

institution, as many service institutions suffer from problem of lack of 

clarity of vision. In building its strategies in order to develop capabilities 

of administrative leaders, and therefore in order to achieve  objectives of 

research and clarify its problem, a hypothetical scheme was built based 

on the research variables to clarify correlation and impact between them 

and be a prelude to formulating research hypotheses, and crystallizing 

formulation of special hypotheses that were measured in statistical 

package for modeling structural equations In  least squares method 

(AMOS.V.26), and to analyze what was provided by research 

administration, a set of statistical methods were used. It is represented in 

confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha coefficient, the coefficient 

of determination (R
2
), normal distribution of data, and descriptive 

statistics represented by arithmetic mean, standard deviation, and 

correlation coefficient. The most important findings of research were 

represented in existence of a positive statistically significant correlation 

and effect between strategic intelligence and strategic flexibility, and 

accordingly research recommends that researched sample should be keen 

to provoke competition between administrative leaders in order to 

motivate them to develop their capabilities. 

Keywords: strategic intelligence & strategic flexibility. 
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