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 االهداء
 إلى ....

 وشكرا   من توكلت عليه )الحنان المنان ( لرعايته حمدا  
 المرسل رحمة للعالمين البشير النذير محمد واله الطيبين الطاهرين

 واكراما   جالال  إ
 ك معافىآر أمن سكن حبه قلبي وطني الحبيب ... متى 

 قلبيالى والدي ووالدتي  الذين غرسا حب العلم والعمل في 
 طال اهلل في عمرهماأ

 عائلتي التي شدت ازري في رحلتي مع الدراسة وبالخصوص زوجيإلى 
 رتويتأالى اساتذتي االفاضل الذين من نهر علمهم الذي ال ينضب 
 الى كل من قصرت في حقه النشغالي في الدراسة

 هذا الجهد المتواضع أهدي
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 شكر وعرفان
بسم اهلل وباهلل والحمد هلل والشكر هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا 

 )محمد( واله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين .
الهي أحمدك وأنت للحمد أهل، على حسن صنيعك لي وسبوغ نعمائك علي 

،وجزيل عطائك عندي، وبما انعمت علي من نعمتك ،فقد اصطنعت عندي ما 
، وال إصالح نفسي  يعجز عنه شكري، ولوال إحسانك إلي، ما بلغت إحراز حظي 

 إال بالتوكل عليك .
يدعوني واجب الوفاء والعرفان أن أسجل عظيم شكري، وبالغ امتناني ألستاذي 

(، لما أبداه من توجيهات سديدة  احسان دهش جالبالمشرف االستاذ الدكتور )
 اه اهلل عني أفضل الجزاء.وآراء علمية رصينة أنضجت هذه الرسالة فجز 

دارة واالقتصاد، لدعمها إلمتناني إلى السيدة عميدة كلية اوأتقدم بخالص شكري وا
األبوي لطلبة الدراسات العليا كما إن واجب العرفان يملي علي إن اتقدم بشكري 

عضاء لجنة المناقشة المحترمين، لما تحملوه من عناء أوامتناني للسادة رئيس و 
 والتقويم رغم مشاغلهم جزاهم اهلل عني خير الجزاء  . ،المراجعة

فاضل في الدراسات العليا في قسم ألكر الجزيل واالمتنان ألساتذتي اواتقدم بالش
ة التحضيرية في دراسة ادارة االعمال لما ابدوه من جهد سخي خالل المرحل

 .الماجستير
اسة، لتعاونهم ومواقفهم النبيلة زمالء رحلة الدر إلى كما اتقدم بالشكر والتقدير 

نجاز هذه الرسالة إالعون، والمساعدة في  لي يد   ،والشكر موصول الى كل من مد  
   وتمنى لي النجاح والتوفيق.،شكر كل من شجعني او  ،كما



 
 ث

 المستخلص 

 االسدددددددددددددتراتي ي  لرشدددددددددددددا  الوسدددددددددددددي  ل  ورالددددددددددددد اختبدددددددددددددار إلددددددددددددد  الحاليددددددددددددد  ال راسددددددددددددد  تهددددددددددددد  
ج فدددددد  تع يدددددد  االسددددددتراتي    االسددددددتراتي ي ج الددددددتعل  االسددددددتراتي ي ج االسددددددت اب  بعا ها)الحساسددددددي أ

 االختيددددددددددار البيئدددددددددد ج  ابليددددددددددا  المسدددددددددد  بعا ه) ابليددددددددددا أاالسددددددددددتراتي    بددددددددددر  االستشددددددددددرا  ور 
االسددددددتالمار االمالدددددد  فدددددد  تحبيددددددت البرا دددددد  الت  يميدددددد  ب بعا ها) جالتكامدددددد   االسددددددتراتي  ج  ابليددددددا 

مدددددددد  بعدددددددد    ذ تماللدددددددد  مشددددددددكل  ال راسدددددددد إج  البحددددددددر  دددددددد  الفددددددددر  ال  يدددددددد   الراه دددددددد ج للفددددددددر 
ج ومددددد  الددددد  تشدددددخي   المتغيراتهددددد والت بيبيددددد   دددددر الفكريددددد التسددددداهال  بهددددد   التعدددددر   لددددد  اأ

مسددددتوه االهتمدددددا  بهدددددا ميددددد ا يا  ج كدددددذلم التعدددددر   لدددد  اال دددددرا ا  الم اسدددددب  مددددد   بددددد  الم  مددددد  
وتتفدددددرا م هدددددا  ددددد   فر ددددديا  لبيدددددا  مسدددددتوه االرتبدددددا  ج رئيسددددد   سدددددب  فر ددددديا ج وتددددد  و ددددد  

فدددد   ال امعيدددد ا  البيددددا  دددد   مدددد   ريدددد  ال راسدددد   لدددد  أج و دددد  بددددي  متغيددددرا  ال راسدددد والتدددد الير 
ج  فرو دددددددها واختبددددددار لل راسدددددد  االهليدددددد  بم  بدددددد  الفددددددرا  االوسدددددد  ميدددددد ا ا  والكليددددددا  ال امعددددددا  
 الميددددد ا   بال ا ددددد  المتعلبددددد  البيا دددددا   مددددد  فددددد  رئيسددددد  كددددد  ا  اسدددددتمار  االسدددددتبا   وتددددد  ا تمدددددا 

الع يددددد   التحليددددد فددددد   واسدددددتخ م  ال راسددددد  ج  149)البصددددد ي  ح دددددد  العي ددددد  وبلددددد  ال راسددددد  مددددد 
مددددد  الوسددددددائ  انحصددددددائي  كاال حرافدددددا  المعياريدددددد ج المتوسدددددد ا  الحسدددددابي ج و مذ دددددد  المعا لدددددد  

وتدددددد  ج  AMOS.var.26ج )SPSS.var.27) ) االحصددددددائي الهيكليدددددد  بمسددددددا    البددددددرام  
 لرستشدددددرا تددددد الير و ج و دددددو   ر ددددد  ارتبدددددا  أهمهدددددا ومددددد  جال تدددددائ  مددددد  م مو ددددد  إلددددد  التوصددددد 

 االستراتي   ف  البرا   الت  يمي  بو و  الرشا   االستراتي ي .
 ج البرا   الت  يمي الرشا   االستراتي ي  ج االستراتي   االستشرا : المفتاحي  الكلم 
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 المقدمة
 تشددددد    أصدددددبحت الم ضددددد   القددددد   مددددد  األخ ددددد   العقددددد د فددددد  األعمددددد   ب ئددددد  تحدددددد  ت ازدادت
 فددددد  الج ه  دددد  ال ث ددددد  مدددد  ال   حدددد ت تظهدددد   بدددددأت المنظمدددد ت  علددددد   ب دددد  ضدددد  مصددددد  
  نهددددددد  تمثددددددد  ع امددددددد  نجددددددد   ح سدددددددم  أل    الم حلددددددد أف زتهددددددد   ب عددددددد    االسدددددددت ات ج   الف ددددددد

 تلدددددد  مدددددد   احددددددد   الب اعدددددد  التنظ م دددددد  التدددددد  تعددددددد االسددددددت ات ج  االستشدددددد ا منهدددددد       منظمدددددد 
 ه أهددددددداف تحق دددددد  فدددددد  المنظمدددددد  إدا   مسدددددد عد  أجدددددد  مدددددد   اله مدددددد  االسددددددت ات ج   الم ضدددددد ع ت

   الب ئ دددددد   الت  دددددد ات التحددددددد  ت لم اجهدددددد  االسددددددت ات ج  ت  تحد ددددددد الس  سدددددد ت  سدددددد  خدددددد   مدددددد 
تعمدددد  علدددد  خلدددد  ندددد   معدددد   مدددد   االسددددت ات ج   ال شدددد   ب نمدددد    التم ددددز إلدددد  ال صدددد    ب لتدددد ل 

م  نددددددد   سدددددددمع  المنظمددددددد  بددددددد    تحسددددددد     التسددددددده   فددددددد  سددددددد   العمل ددددددد ت الداخل ددددددد  للمنظمددددددد 
 حد ثددددد  لقدددددد جددددد دت ف ددددد   الد اسدددد  الح ل ددددد  لتتنددددد    م ضددددد ع ت مع صددددد     المنظمدددد ت االخددددد  

لهددددد  الدددددد   ال ب ددددد   المتم دددددز فددددد  اسدددددتدام  أداد المنظمددددد ت فددددد  ضددددد  التحدددددد  ت التددددد   ح   ددددد  
 مدددددد  ج ندددددد  اخدددددد   تفع دددددد  د   االستشدددددد ا  االسددددددت ات ج  فدددددد    دددددد    مدددددد  ج ندددددد   ت اجههدددددد 

هددد   م دددد  تفسددد   الع  دددد  بدددد   مفدددد د   مددد  خدددد   الت   دددز علدددد  تسدددد     ئددد    التعلددد   االهلدددد 
 تددددد   (ال شددددد    االسدددددت ات ج  ت سددددد   عددددد  التنظ م ددددد  مددددد  خددددد   االستشددددد ا  االسدددددت ات ج   الب ا

اعتمددددددد د المدددددددنهص التحل لددددددد  ال صدددددددف  فددددددد  الد اسددددددد  ب العتمددددددد د علددددددد  االسدددددددتب ن   ددددددد دا  لجمددددددد  
فدددد  الج معدددد ت  الم دان دددد  مدددد  عدددددد مدددد  الق دددد دات الج مع دددد الب  ندددد ت ب ةضدددد ف  الدددد  المقدددد ب ت 

   الد  ان دددددد  سدددددد    دددددد ب د المقدسدددددد    المثندددددد   ألفدددددد  مح فظدددددد ت الفدددددد ات ا ال ل دددددد ت االهل دددددد  
الفصدددددد     اذ تضددددددم أ بعدددددد  فصدددددد    الح ل دددددد  تضددددددمنت الد اسدددددد     النجدددددد  االشدددددد     ب بدددددد (

امددددددد  المبحدددددددم الثددددددد ن  فتضدددددددم   لد اسددددددد  ا المبحدددددددم اال   منهددددددد  منهج ددددددد   ددددددد  مبحثددددددد    اال  
ع ضددددددد ب للج نددددددد  فتضدددددددم  الفصددددددد  الثددددددد ن   امددددددد    السددددددد بق  الجهددددددد د المع ف ددددددد عددددددد   بعددددددد  

ل ستشددددددددددد ا   المبحدددددددددددم اال   خصددددددددددد  مب حدددددددددددم ا بعددددددددددد النظددددددددددد   للد اسددددددددددد  مددددددددددد  خددددددددددد   
لل شدددددددد    ع ضدددددددد ب الج ندددددددد  النظدددددددد   مدددددددد  فدددددددد  حدددددددد   تضددددددددم  المبحددددددددم الثدددددددد ن   االسددددددددت ات ج 
   اخ ددددددد اب تضدددددددم  للب اعددددددد  التنظ م ددددددد ع ضددددددد  الث لدددددددم   مددددددد  تضدددددددم  المبحدددددددم   االسدددددددت ات ج  

  للد اسددددد  الت ب قددددد فهددددد  الفصددددد  الث لدددددم  امددددد    بددددد   مت  ددددد ات الد اسددددد الع  ددددد المبحدددددم ال ابددددد  
التدددددددد  ت صدددددددلت ال هدددددددد   الت صددددددد  ت   تقددددددددد   االسدددددددتنت ج تبالفصددددددد  ال ابددددددد   فددددددد  حددددددد   تمثدددددددد 

 .الد اس 
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 منهجية الدراسة: ولل ا المبحث
 تمهيد

ه, تب  ببببباهيدباح بببببت هوصبببببيام هيد   ليببببب هيد ل يببببب هيدتببببب هعببببب يأيدحاديببببب هدل ريسببببب هيتطلبببببمهيدت  يببببب ه

هإذها,دب ببببببباههوتوليببببببب ه حاور بببببببهي بغببببببب هيتباع ببببببباسببببببباديمهيدتببببببب هأللببببببب هتح يببببببب هيدطري ببببببب هويأ ببببببب ه

تحقيق بببببببباهإدبببببببب ه بببببببب يةهيد ريسبببببببب هيدتبببببببب هتسبببببببب  هأوه,  يبببببببب هأوه, شبببببببب ل هه,يت بببببببباو ه ببببببببذيهيد بحبببببببب 

 رضبببببببببيا هيد ريسببببببببب هإدببببببببب هباإلضبببببببببا  ه,هيد ل يببببببببب هويد  ريببببببببب ويدوقببببببببوةهعلببببببببب هي ببببببببب ه رت  يت ببببببببباه,

 ببببببذدعه لت بببببب ههيدتحليبببببب ,ه بببببب ه وي هيةحصببببببا ي هيد سببببببت    أ بببببب هيألويدت ري ببببببا هيةلري يبببببب هوه,

ه.وعي  هيد ريس 

 -:دراسةال مشكلة -:ولا أ

وعببببب  هيةسبببببتقريرهه,ع بببببا هيد  اصبببببرثهتحببببب يا ه  يبببببرثه ابببببري هدسبببببرع هيدتغيبببببرألتويلببببب ه  ا بببببا هي

سبببباديمهح ي بببب هت    بببباه بببب ه وي ببببب هتلببببعهأ بببب هيدبي بببب هيد ارليبببب ه,ه  بببباهيتطلببببمهيعت ببببا ه بببب ي  هوه

يةهيةسببببببتريتيل  هيةستشببببببره)سبببببباديمه بببببب هأل بببببب ه ببببببذ هيد بببببب ي  هويأهبببببببي ه بببببب د بببببب هوه,يدتغيببببببري ه

ه يببببب  أ ببببب هه رمبببببباد,هوهي ببببب ه ببببب هتحقيببببب هيدبريعببببب هيدت اي يببببب هدتلبببببعهيد  ا بببببا هو يبببببةهي  ببببب هتوا

هيد  ا بببببببببا ,هويسبببببببببت  ه  سبببببببببتقب بببببببببا هآهجه ابببببببببا  هيستشبببببببببرة تيل ه  ببببببببب يرهيدت طبببببببببيطهيةسبببببببببت

تطبببببببويرهإ  ا يبببببببا ههلبببببببميتط هع ببببببب  هببببببببهة قببببببب هد رلببببببب هأهي ببببببب ه ا يبببببببا هه دبببببببه  ببببببب,هإةهأ د ويل تببببببب

دببببب عهصببببب ا ههيد سبببببتقب هوسبببببي اريو ا  طهيرهارثهإعببببب ي ه ببببب بببببوتطبببببويره هريتيل يةهيةسبببببترهيةستشببببب

 بببببب ه بببببج هيدسبببببب  هيدلبببببا هةست شبببببباةهيد بببببررهويدت  يبببببب ي هيدبي يببببب هويسببببببت  ارهيد ببببببررهرهيرهيدقببببب

 يبببب هيدلا هيدقيببببا ي ودبببب عهقيببببا هيدباح بببب هبببببالريههيد  يبببب ه بببب هيد قببببابج ه بببب هعبببب  ه بببب هه,يد ج  بببب 

هب  بببببا ي  هتببببببي هي ه  ببببباعهيد بببببا ه حببببب و ه1)يد لحببببب ه ببببب هب بببببوهيد ليبببببا هويدلا  بببببا هيأل ليببببب 

عبببببببب  هإدببببببب هضبببببببا  هإيةستشبببببببريةهيةسبببببببتريتيل هويدبريعببببببب هيدت اي يببببببب هويدرشببببببباق هيةسبببببببتريتيلي ه,ه
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اهويد ي يبببب هيدتبببب هي  بببب ه بببب ه جد بببباهتحقيبببب هيدبريعبببب هج   هتصببببورهويضببببالهعبببب هيد جقبببب هبي  ببببي ببببت

هيةستريتيلي .د  ا ات  ه  ه ج هيست  ارهطري  هيةستشريةهيةستريتيل هويدرشاق ه

يد جقبببببب هبببببببي هيد تغيببببببري ه  بببببب هوت سببببببيرهديبببببب هتحبببببباو ه ببببببا هيد ريسبببببب هيدحاهو بببببب هضببببببوهه بببببباهسببببببب 

هللللللل يمكللللللق تبسللللللير ال   للللللة بلللللليق )  ببببببا  هه ه بببببب ه ببببببج هصببببببيام هتسببببببا  هر يسببببببهيد ج بببببب 

ه الرشللللا ة السللللتراتيجيةتوسللللي  مللللق  لللل ل  الستشللللراس السللللتراتيجع والبرايللللة التن يميللللة

هيدتسا ة هيد رعي هيةتي ه:هوت ب  ه  ه ذيهيدتسا  

 بببببب ههويب ببببببا  هريتيل يةسببببببتيةستشببببببريةهعبببببب ه ا يبببببب هوطبي بببببب ه بببببب ه  بببببباعهتصببببببورهويضبببببباله-1

ه؟يد  روس يدلا   هيد ليا هوه

 ويب ا  ا؟ يدبريع هيدت اي ي   ي هأ رعهيد ي  هيد بحو  ه  هت-2

 ؟ ي اويد وي  هيد   رثههلرشاق هيةستريتيلي د ريعهيد ي  هيد بحو  هإ اه  عه-3

 ؟يدبريع هيدت اي ي وههيةستشريةهيةستريتيل بي هيدتا يرهعجق ه اهطبي  هه-4

ه؟هيدرشاق هيةستريتيلي وههيدبريع هيدت اي ي بي هيدتا يرهعجق ه اهطبي  هه-5

هتوسببببببط بببببب ه ببببببج ه يدبريعبببببب هيدت اي يبببببب  بببببب ههيةستشببببببريةهيةسببببببتريتيل هيبببببب  ي هتببببببا ير بببببب هه-6

ه؟يدرشاق هيةستريتيلي 

 -:همية الدراسةأ -:ثانياا 
ه-تست  هيد ريس هيدحادي هي  يت اه  ه ج هيةت :

 -:همية الن ريةال-1

  يببببب هيد اريببببب ههد بببببذ هيد ريسببببب ه ببببب ه بببببج هتطرق ببببباهد ل وعببببب ه ببببب هيد ريسبببببا هيدسبببببابق هذي هألي

 بببببب ههيدرشبببببباق هيةسببببببتريتيلي وه,هيدبريعبببببب هيدت اي يبببببب وههيةستشببببببريةهيةسببببببتريتيل يد جقبببببب هب وضببببببو ه

 ه ببببببذ هيد ريسبببببب هأه,ه ضببببببج هعبببببب  بببببب ه  طقبببببب هيد ببببببري هيةوسببببببطههيأل ليبببببب ويد ليببببببا هيدلا  ببببببا ه



 

 الدراسة منهجية                                                   الفصل االول : المبحث االول 

 

 

4 

يدتببببب هي  ببببب ه ببببب ه جد ببببباهتحقيببببب هيدبريعببببب هيدت اي يببببب ههيدسبببببب ع لببببب هعلببببب هتقببببب ي ه ل وعببببب ه ببببب ه

,هباإلضبببببا  هيدببببب ه ببببباهت تل ببببب ه ببببب ه ضببببب و هيب ا  ببببباهبسببببببمهقلببببب هيد ريسبببببا هه,دل ي ببببب هيد بحو ببببب 

ههه-ت :باآلهيد اري هدل ريس هتت   هية  ي با تصارهوهه,هيدسابق 

يدتبببببب هتطرقبببببب ههتغيببببببري يد وحيويبببببب هحببببببا  ه ببببببذ هيد ريسبببببب هعلبببببب هي  يت بببببباه بببببب ه ببببببج هح ي بببببب ه-أ

ه,ه ضبببببج هاويب ا  بببببيدبريعببببب هيدت اي يببببب هوههب بببببا  أوههيةستشبببببريةهيةسبببببتريتيل هتغيبببببر هوةسبببببي ادي بببببا,هإ

ه.اويب ا  هيدرشاق هيةستريتيلي وهع ه

يدرشببببباق هوهيدبريعببببب هيدت اي يببببب هوه,هيةستشبببببريةهيةسبببببتريتيل هب ا يببببب هيد بحو ببببب ت ريبببببةهيد ي ببببب ه-م

 .يةستريتيلي 

هيةستشبببببريةهيةسبببببتريتيل  ريسبببببا هسبببببابق هتت لببببب هبويقببببب هبحسبببببمهيطبببببج هيدباح ببببب هةهتولببببب ه- 

وبادتببببباد هت  ببببب هيد  روسببببب ,ههيدلا  بببببا هويد ليبببببا  ببببب ههيدرشببببباق هيةسبببببتريتيلي وههيدبريعببببب هيدت اي يببببب وه

هاهيدت هت اود ه ذيهيد وضو .ود ه  ه وع أل ذ هيد ريس ه  هي

لريههيد  ي ه  هيد ريسا هإت  ه ذ هيد ريس هب  اب ه قط هي طج هي   ه  ه جد اهدلباح ي هه- 

 ويدبحو هيد ستقبلي هوتطوير اه  ه لا هعي  هيد ريس .

 -:همية الميدانيةال-2
ي  بببب هتح يببببب هوتوصببببيةهية  يببببب هيد  ليبببب هدل ريسببببب هيدحاديبببب ه ببببب ه ل وعبببب ه ببببب هيد قبببباطهيد   ببببب ,ه

ه-ت :آلبر  اهيأود  ه

يدلا  يبببب ه بببب ههيدقيببببا ي )أ  يت بببباه بببب هأ  يبببب هيد لت بببب هيد بحببببو يدحاديبببب هيد ريسبببب ههي تسببببب ه-أ

ه هو بببباهد ببببذ هيد  بببب ه بببب ه وره بببب هت ببببريجه ج ببببا ه  بببب ثهتا ببببذهعلبببب يأل ليبببب يد ليببببا هويدلا  ببببا ه

عاتق بببببببباهتطببببببببويرهيدويقبببببببب ه بببببببب ه  ابببببببب هيد  ا ببببببببا هيد ا لبببببببب ه بببببببب ه حا اببببببببا هيد ببببببببري هيةوسببببببببطه

هههيد ريقي .
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تحببببببببباو هيد ريسببببببببب هيدحاديببببببببب هت  يببببببببب ه ورهيةستشبببببببببريةهيةسبببببببببتريتيل ه ببببببببب هقطبببببببببا هيدت لبببببببببي هه-م

هية ل .

ه,يدرشبببببباق هيةسببببببتريتيلي تحقيبببببب هتسبببببب  هيد ريسبببببب ه بببببب هتاشببببببيرهيد  وقببببببا هيدتبببببب هتحببببببو ه و هه- 

ه.ه يد ريس )عي  ههوسطيأل لي ه  ه  طق هيد ري هيألا هلا  يد  ههيدت اي ي يدبريع هوه

هيدبريعببببببببب هيدت اي يببببببببب وه,هيةستشبببببببببريةهيةسبببببببببتريتيل تح يببببببببب هطبي ببببببببب هو بببببببببو هيد جقببببببببب هببببببببببي هه- 

ية ببببببرهيدببببببذسهي  بببببب هدل ريسببببببا هيد سببببببتقبلي هقيببببببا هطبي بببببب هو ببببببو ه ببببببذ ههيدرشبببببباق هيةسببببببتريتيلي وه,

يد جقببببببب هعلببببببب هعي بببببببا هي بببببببرعهي  ببببببب ه ببببببب ه جد ببببببباهيدوقبببببببوةهعلببببببب ه ل وعببببببب ه ببببببب هيدحلبببببببو ه

 يةستريتيلي هيدت هب ور اهت   ه  ادل هد شا  ه  هعي  .

هيأل ليبببببببب يدلا  ببببببببا هيةسبببببببب ا هبتقبببببببب ي ه ل وعبببببببب ه بببببببب هيةسببببببببت تالا هويدتوصببببببببيا هتسبببببببباع هه-ج

 ه بببب هت  يبببب ه قبببباطهيدقببببوثهدبببب ي اهو  ادلبببب ه قبببباطهيدضبببب ةهيدتبببب هت ببببا  ه   بببباه بببب ه لببببا هيد بحو بببب

ه.يدرشاق هيةستريتيلي وههيدبريع هيدت اي ي وههيةستشريةهيةستريتيل 

  بببببباهد   بببببب هيل بيبببببب هو حاودبببببب هت يأ ه بتبببببب هصببببببحت اه بببببب هبي ببببببا هأي تيبببببباره قببببببايي هسببببببب هوه-ح

ه.يد حلي ويق ه  ا ات اه

 -:دراسةهداس الأ -:ثالثاا 

يةستشبببببريةهيت  ببببب هيد ببببب ةهيدبببببر ي هدل ريسببببب ه ببببب هيدتحقببببب ه ببببب هعجقببببب هيةرتبببببباطهويدتبببببا يرهببببببي ه)

,ه ببببببببب هيطببببببببباره شببببببببب ل هيد ريسببببببببب ه يدرشببببببببباق هيةسبببببببببتريتيلي وههيدبريعببببببببب هيدت اي يببببببببب وههيةسبببببببببتريتيل 

 -ي   هحصرهأ  يةهيد ريس هباآلت :هوهوي  يت اه,ه

يدرشبببببببببببباق هوهه,يدت اي يبببببببببببب يدبريعبببببببببببب هوه,هيةستشببببببببببببريةهيةسببببببببببببتريتيل يدت ببببببببببببرةهعلبببببببببببب هويقبببببببببببب ه -1

 .د عهيد ي  هيد  روس هيةستريتيلي 
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يستشببببببريةهيد سببببببتقب هويسببببببت  ار ههيد  روسبببببب ه بببببب ه احيبببببب ههيأل ليبببببب يدلا  ببببببا ههقبببببب رثتح يبببببب ه -2

ه.يدبريع هيدت اي ي ه  هتحقي 

 هتحقببببب ه ببببب هأهستشبببببريةهيةسبببببتريتيل دج ببببب ه جد ببببباهيدتببببب هي  ببببب ههيدلوي بببببميد شبببببةهعببببب ه -3

ه.يدرشاق هيةستريتيلي  جد اه

هيةستشبببببببببببريةهيةسبببببببببببتريتيل ويدتبببببببببببا يرهببببببببببببي ه,تح يببببببببببب هطبي ببببببببببب هو بببببببببببو هعجقببببببببببب هيةرتبببببببببببباطه -4

ه.يدرشاق هيةستريتيلي وههيدبريع هيدت اي ي وه

هيةستشببببببببببببريةهيةسببببببببببببتريتيل هبببببببببببببي هلرشبببببببببببباق هيةسببببببببببببتريتيلي دهيدوسببببببببببببيطي تبببببببببببببارهيدتببببببببببببا يره -5

 .يدبريع هيدت اي ي وه

 -:دراسةال الم    البرضع -راب اا:
تسببببببببببيرهعليبببببببببب هيد ريسبببببببببب ه هيدغببببببببببروه بببببببببب ه ببببببببببذ هيد قببببببببببرثه ببببببببببوهوضبببببببببب ه  طببببببببببطهت صببببببببببيل هإ

وعليبببببببببب هي  بببببببببب هه 1يدشبببببببببب  ه)) اببببببببببرهأهدي بببببببببباإصبببببببببببويهتة بببببببببب يةهيدتبببببببببب هي لببببببببببا هإلبببببببببب هأ بببببببببب ه,

 -ت :هآل اهيد ريس  تغيري ههتح ي 

ويدببببببببببببببذسهيتضبببببببببببببب  ه هاةستشببببببببببببببريةهيةسببببببببببببببتريتيلبويت  بببببببببببببب هه-ه:المتغيللللللللللللللر المسللللللللللللللت ل-1

هقابليبببببببببا هية تيبببببببببارهيةسبببببببببتريتيل هوهيد سبببببببببالهيدبي ببببببببب قابليبببببببببا هيب بببببببببا هويد ت  لببببببببب هبببببببببببه)ه ج ببببببببب 

ه(.Paliokaitė & Pačėsa,2013) ,هوت هيعت ا ه قيا ههقابليا هيدت ا  هو

يب ببببببببببببا ه ج بببببببببببب هويت  بببببببببببب هيدرشببببببببببباق هيةسببببببببببببتريتيلي ,هويتضبببببببببببب  هه-:المتغيللللللللللللر الوسللللللللللللي  -2

يدببببببببببببببت ل هيةسببببببببببببببتريتيل  ,هوتبببببببببببببب ه,وههيةسببببببببببببببتلاب هيةسببببببببببببببتريتيلي وه,ه)يدحساسببببببببببببببي هيةسببببببببببببببتريتيلي 

 (.Omar,2019)يعت ا ه قيا ه
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ههههههههههههههههههههههههب بببببببببببببب ي ويدببببببببببببببذسهيتضبببببببببببببب  ههيد ت  بببببببببببببب هيدبريعببببببببببببب هيدت اي يبببببببببببببب ه-ه:المتغيللللللللللللللر التللللللللللللللاب  -3

هههههههههههههههههههيةسبببببببببببت  ارهية  بببببببببب هدل بببببببببببرر هوتببببببببببب هيعت بببببببببببا ه قيبببببببببببا وه)يدبحبببببببببب هعببببببببببب هيد بببببببببببررهيدل يببببببببببب ثه

(De Almeida et al.,2021.) 
ه
ه
ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -:الدراسة ياتفرض - امساا:
 -:فرضيات الرتبا -1

الستشللللراس بلللليق ذات دللللللة احةللللا ية توجللللد ي  للللة ارتبللللا   -البرضللللية الر يسللللة الوللللل :
, وتتبلللللره ملللللق هلللللذر البرضلللللية يلللللد  فرضللللليات فرييلللللة, البرايلللللة التن يميلللللةو السلللللتراتيجع 

 -هع:
 باب ا  ا.هيدبريع هيدت اي ي وهقابليا هيد سالهيدبي  هبي ههذي ه ةد هيحصا ي تول هعجق هيرتباطه-أ

ه هيد  ططهيد رض هدل ريس 1يدش  ه)
ه :هيع ي هيدباح هالمةدر

ه

 

 الستشراس الستراتيجع
  ابليات المسح البي ع

  ابليات ال تيار الستراتيجع
  ابليات التكامل

 

 البراية التن يمية
 البحث يق البرص الجديد 
 الستثمار المثل للبرص

 
 

 الرشا ة الستراتيجية
 الحساسية الستراتيجية
 الستجابة الستراتيجية
 الت لم الستراتيجع

 
 

 تا يرهميره باشرعجق ه           ي  ة تأثير مباشر             يرتباطعجق ه
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يدبريعببببب هوههقابليبببببا هية تيبببببارهيةسبببببتريتيل ببببببي ههذي ه ةدببببب هيحصبببببا ي تولببببب هعجقببببب هيرتبببببباطه-م
 باب ا  ا.هيدت اي ي 

هيدبريعبببببب هيدت اي يبببببب وهه,قابليببببببا هيدت ا بببببب بببببببي ههذي ه ةدبببببب هيحصببببببا ي تولبببببب هعجقبببببب هيرتببببببباطه- 
 باب ا  ا.

الستشللللراس  بلللليقذات دللللللص احةللللا ية توجللللد ي  للللة ارتبللللا   -:الثانيللللةالبرضللللية الر يسللللة 
يات فرييللللة, , وتتبللللره مللللق هللللذر البرضللللية يللللد  فرضللللالرشللللا ة السللللتراتيجيةو السللللتراتيجع 

 هع:
يدرشببببببببباق هوه,قابليبببببببببا هيد سبببببببببالهيدبي ببببببببب هببببببببببي ههذي ه ةدببببببببب هيحصبببببببببا ي تولببببببببب هعجقببببببببب هيرتبببببببببباطه-أ

 باب ا  ا.هيةستريتيلي 
هقابليببببببببببا هية تيببببببببببارهيةسببببببببببتريتيل بببببببببببي ههذي ه ةدبببببببببب هيحصببببببببببا ي تولبببببببببب هعجقبببببببببب هيرتببببببببببباطه-م
 باب ا  ا.هيدرشاق هيةستريتيلي وه,
هيدرشببببباق هيةسبببببتريتيلي وه,هقابليبببببا هيدت ا ببببب ببببببي ههذي ه ةدببببب هيحصبببببا ي تولببببب هعجقببببب هيرتبببببباطه- 

 باب ا  ا.
الرشلللللا ة دلللللللة احةلللللا ية بللللليق  اتتوجلللللد ي  لللللة ارتبلللللا  ذ -:الثالثلللللةالبرضلللللية الر يسلللللة 

, وتتبلللللره ملللللق هلللللذر البرضلللللية يلللللد  فرضللللليات بأب ادهلللللا البرايلللللة التن يميلللللةو  السللللتراتيجية
 -فريية, هع:

 يدبريعبببببببببب وههيدحساسببببببببببي هيةسببببببببببتريتيلي بببببببببببي ههذي ه ةدبببببببببب هيحصببببببببببا ي تولبببببببببب هعجقبببببببببب هيرتببببببببببباطه-أ
 باب ا  ا. يدت اي ي 

 يدبريعببببببببب وههيةسبببببببببتلاب هيةسبببببببببتريتيلي ببببببببببي ههذي ه ةدببببببببب هيحصبببببببببا ي تولببببببببب هعجقببببببببب هيرتبببببببببباطه-م
 باب ا  ا. يدت اي ي 

 يدت اي يبببببب هيدبريعبببببب وههيدببببببت ل هيةسببببببتريتيل بببببببي ههذي ه ةدبببببب هيحصببببببا ي تولببببب هعجقبببببب هيرتببببببباطه- 
 باب ا  ا.

 فرضيات التأثير-2
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الستشللللراس دللللللة احةللللا ية بلللليق  ذات تللللأثيروجللللد ي  للللة ي -الراب للللة:البرضللللية الر يسللللة 
, وتتبلللللره ملللللق هلللللذر البرضلللللية يلللللد  فرضللللليات فرييلللللة, البرايلللللة التن يميلللللةو السلللللتراتيجع 

 -هع:
 باب ا  ا.هيدبريع هيدت اي ي وهقابليا هيد سالهيدبي  هبي ههذي ه ةد هيحصا ي هتا يرتول هعجق ه-أ

يدبريعبببببب هوههقابليببببببا هية تيببببببارهيةسببببببتريتيل بببببببي ههذي ه ةدبببببب هيحصببببببا ي هتببببببا يرتولبببببب هعجقبببببب ه-م
هباب ا  ا.هيدت اي ي 

هيدبريعببببببب هيدت اي يببببببب وههقابليبببببببا هيدت ا ببببببب ببببببببي ههذي ه ةدببببببب هيحصبببببببا ي هتبببببببا يرتولببببببب هعجقببببببب ه- 
 باب ا  ا.

الستشللللراس  بللليقاحةللللا ية هدلللللة ذات تلللأثيروجلللد ي  للللة ي -:ال امسللللةالبرضلللية الر يسلللة 
, وتتبللللره مللللق هللللذر البرضللللية يللللد  فرضلللليات فرييللللة, الرشللللا ة السللللتراتيجيةو السللللتراتيجع 

 هع:
يدرشبببببببببباق هوهقابليببببببببببا هيد سببببببببببالهيدبي بببببببببب هبببببببببببي ههذي ه ةدبببببببببب هيحصببببببببببا ي هتببببببببببا يرتولبببببببببب هعجقبببببببببب ه-أ

 باب ا  ا.هيةستريتيلي 
يدرشبببببباق هوههقابليبببببا هية تيببببببارهيةسبببببتريتيل بببببببي ههذي ه ةدبببببب هيحصبببببا ي هتبببببا يرتولببببب هعجقبببببب ه-م

 باب ا  ا.هيةستريتيلي 
هيدرشبببببباق هيةسببببببتريتيلي وههقابليببببببا هيدت ا بببببب بببببببي ههذي ه ةدبببببب هيحصببببببا ي هتببببببا يرتولبببببب هعجقبببببب ه- 

 باب ا  ا.
الرشللللا ة احةللللا ية بلللليق هدللللللة ذات تللللأثيروجللللد ي  للللة ي -:السادسللللةالبرضللللية الر يسللللة 

يلللللد  فرضللللليات  , وتتبلللللره ملللللق هلللللذر البرضللللليةبأب ادهلللللا البرايلللللة التن يميلللللةو  السللللتراتيجية
 فريية, هع:

 يدت اي يببببب  يدبريعببببب وههيدحساسبببببي هيةسبببببتريتيلي ببببببي ههذي ه ةدببببب هيحصبببببا ي  تبببببا يرتولببببب هعجقببببب ه-أ
 باب ا  ا.

هيدبريعبببببببببب وههيةسبببببببببتلاب هيةسببببببببببتريتيلي بببببببببببي ههذي ه ةدبببببببببب هيحصبببببببببا ي  تبببببببببا يرتولببببببببب هعجقبببببببببب ه-م
 باب ا  ا. يدت اي ي 
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 يدت اي يبببببب هيدبريعبببببب وههيةسببببببتريتيل يدببببببت ل هبببببببي ههذي ه ةدبببببب هيحصببببببا ي  تببببببا يرتولبببببب هعجقبببببب ه- 
 باب ا  ا.

يت للللللا م تللللللأثير الستشللللللراس السللللللتراتيجع فللللللع البرايللللللة  -السللللللاب ة: البرضللللللية الر يسللللللة
 التن يمية بوجود الرشا ة الستراتيجية.

 -:لمتغيرات الدراسة الجرا ية الت ريبات -اا:سادس
 ببببب هضبببببوههه  اهيدباح بببببتبط يدتببببب هيسبببببت تل اهويسبببببتهيد  بببببا ي يةلري يببببب هيدببببب هههيدت ري بببببا تشبببببيره

,  الستشلللللللللراس السلللللللللتراتيجعيد  بببببببببا ي هويدت ببببببببباريةهيدتببببببببب هت اودببببببببب ه وضبببببببببوعا هيد ريسببببببببب ه)
ه-: 1 وضاله  هيدل و )و  ه  اه(, البراية التن يمية ,الرشا ة الستراتيجية

ه هيدت ري ا هيةلري ي هد تغيري هيد ريس 1يدل و ه)
هيدت ريةهويةب ا هيد تغير

 

 الستراتيجعالستشراس 
قبببب رثهيد  ا بببب هعلبببب ه  ر بببب هو  بببب هوتضبببب ي ه بببباهيلببببرسه بببب هيحبببب ي هو تغيببببري هبي يبببب ه
 ببببب هيد طبببببطهيةسبببببتريتيلي هدل  ا ببببب هوقريريت ببببباهوب ببببباهي  ببببب هيد  ا ببببب ه ببببب هيست شببببباةه

 .ويست  ارهيد ررهيدبي ي هيسر ه  هيد  ا سي 

ه
هيدبي  هيد سالهقابليا -أ

وتقصببببب هيةشببببباري هيدتببببب هتب ببببب هب ببببباهقابليبببببا هت تل  ببببباهيد  ا ببببب هت    ببببباه ببببب ه  ر ببببب ه
بي ت بببباهيد ي ليبببب هويد ارليبببب ه)يد ا بببب هويد اصببببب  ,هو ببببذ هيدقابليببببا هت  بببب هيد  ا بببب ه ببببب ه
يدت يببببببةه بببببب هيدبي بببببب هويسببببببتباق اهويةحت بببببببااهبادصبببببب يرثه ي بببببباهي ببببببره  ببببببو هيةسبببببببوي ه

 يدل ي ثهيوهتق ي ه  تلا هو   ا ه بت رثهتلب هحالا هيد با  .

هية تيارهقابليا ه-م
هريتيل يةست

قببببب رثه ت بببببذسهيدقبببببريره ببببب هيد  ا ببببب هعلببببب هي تقببببباههيدبيا بببببا هويد  لو بببببا هيدتببببب هتصبببببلاله
ة هت بببببو هيساسبببببا هد  ر ببببب ه سبببببتقبلي هوب ببببباهي  ببببب ه ببببب هتح يببببب هيدسبببببي اريو ا هيد  اسبببببب ه

 تسا  ه  هتلسي هر ي هيد  ا  هو طط اهيةستريتيلي .

يد  ر بببببب هيدتبببببب هت تل  بببببباهويدت سببببببي هقبببببب رثهيد  ا بببببب هعلبببببب هيحبببببب ي هت ا بببببب ه بببببب هقاعبببببب ثههقابليا هيدت ا  - 
 ضببببببج هعبببببب هي ببببببتجعهيد  بببببباري هويد بببببب  ج هيدقيا يبببببب هيد طلوببببببب هأللببببببريههت ا بببببب هب بببببباهه

هه.بي هيد وير هيدت اي ي 
قببببب رثهيد  ا ببببب هعلببببب هي تشببببباةهيد بببببررهويدت  يببببب ي هيدبي يببببب هوتتب  ببببباهويلبببببريههيدتغييبببببري ه الرشا ة الستراتيجية

وتل ببببمهيدت  يبببب ي هوتحويل بببباهيدبببب ه ببببررهلبببب هيسببببت  اره ببببذ هيد ببببررهأ بببب ه,يد  اسببببب ه
    ببببببب هباةسبببببببت ا ثه ببببببب ه قببببببباطهقبببببببوثهيد  ا ببببببب ه ببببببب هي تسبببببببامهيد  ر ببببببب هيةسبببببببتريتيلي ه

 .و لق اهو    اهوتطبيق ا
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ه
ه

هيةستريتيلي هيدحساسي ه-أ

هعلببببببب هيدح بببببببااه بببببببج ه ببببببب هيد  لو بببببببا ه ببببببب ه بيبببببببرثهسببببببب  هعببببببب هويإلببببببببج هية  تببببببباح
هيدحساسبببببببببي هويد  ا بببببببببا ,هوت بببببببببو هيأل بببببببببري ه ببببببببب ه ت وعببببببببب ه ل وعببببببببب ه ببببببببب هيد جقبببببببببا 

هدل  ا ببببب هي  بببب هيألسبببب ه ببببذ ه ببببج هو ببببب ه,هأساسببببي هأسبببب ه ببببج ه بببب هيةسببببتريتيلي 
هيدرشبببببببببباق هيةسببببببببببتريتيلي هب بببببببببباههوبادتبببببببببباد هيةسببببببببببتريتيلي هيدحساسببببببببببي هإدبببببببببب هيدوصببببببببببو 
هيدت بببببباديةهوباقبببببب ه   بببببب هوقبببببب هأسببببببر ه بببببب هيد  ا بببببب هأ بببببب يةهتحقيبببببب هإدبببببب هويدوصببببببو 
هيديقابببببببببببب هعلبببببببببببب هيد  توحبببببببببببب هويدتا يبببببببببببب هيةسببببببببببببتريتيلي هو بببببببببببب هيد  ليببببببببببببا ه,هيد    بببببببببببب 

هيدلو ث.هعاد هيد ي ل هيةستريتيلي هويدحوير
 
 
 

 يةستريتيلي هيةستلاب ه-م

ه ببببببج ه بببببب هيةسببببببتريتيلي ه بببببب ي  اأهتحقيبببببب ه جدبببببب ه بببببب هيد  ا بببببب هتببببببرو هي يرسه بببببب  ج
ه ببببببب هو ويل ت ببببببباهويد ارليببببببب هيد ي ليببببببب هيدبي ببببببب ه ببببببب هيدحاصبببببببل هدل تغيبببببببري هيةسبببببببتلاب 

هية  يببببب همايببببب ه ببببب ه بببببرأو ببببب ه,يد  ا ببببب ههب ببببباهتت تببببب هيدتببببب هويد بببببوير ه,يدقببببب ري ه بببببج 
 د ا.هيد ري ق هويدت قي هيد ي ا ي ي هبسبم

 
 
 

 يةستريتيل هيدت ل ه- 

هإل شببببباهه سبببببت رهبشببببب  هي تبببببري هيسبببببتريتيليا هوت  يبببببذهإل شببببباههبتطوير ببببباهق ببببب هع ليببببب 
هيسبببببببببتريتيليا هت لبببببببببي هعلببببببببب هيةسبببببببببتريتيل هيدبببببببببت ل هدلت يبببببببببة,هوير ببببببببب هقابلببببببببب ه  ا ببببببببب 
هدت  يببببببب ه   ببببببباهيةسبببببببت ا ثهي  ببببببب   هيدتببببببب  هويد قليبببببببا هيد  ر ببببببب هوريهه ببببببباهأس)هيد  ا ببببببب 
ه ببببببب هيةسبببببببتريتيل هيدبببببببت ل ه ببببببب هيد ببببببب ةهيت  ببببببب ههيد  ايببببببب ه ببببببب هيدبببببببت ل ,هعلببببببب هقببببببب رت  
 يدحياث.ه  عهذيتياه ول ي ه ت ل ي هيصبحويهأ هعل هيد ا لي ه ساع ث

و اعليت بببببباه بببببب هي يرثهيد  و ببببببا هيد ت ارضبببببب هبقصبببببب ه لبببببب هيدقي بببببب هب بببببباهقبببببب رثهيد  ا بببببب ه البراية التن يمية 
 بببببب هذدببببببعهقبببببب رثهيد  ا بببببب هعلبببببب هت صببببببيرهيد ببببببوير هيد طلوببببببب هدتحقيبببببب هيد لبببببباحه بببببب ه

 .ي شط هيةست شاةهويةست  ار

دل ررههية   هيةست  ار-أ
هيدري   

ه ببببببب هيد  ا ببببببب ه بببببب هيد ولبببببببو ثهيألصبببببببو ه ببببببب هيةسبببببببت ا ثهإدبببببب هت بببببب ةهتل يببببببب هع ليببببببب 
هعلببببببببببب هيةسبببببببببت  ارسهيدبببببببببببت ل هويشبببببببببببت  هيسبببببببببببت  ي  ا,هتحسبببببببببببي هأوه ببببببببببج هتحسبببببببببببي  ا

 يد  ر بب هوتطبيبب ه  اهتحويبب هيد  ر  ,هع ليتببي 

ه
هيد ررهع هيدبح -م

هيدل ي ث

هر عهتطببببويرهعلبببب هيد  بببب ه ببببج ه بببب ه بت ببببرث,هوحلببببو ه  ببببارةهعبببب هيدبحبببب هع ليببببا 
ه ببببب   هطريببببب هعببببب ه رو ببببب هإيلبببببا هب ببببب ةهدل  ا ببببب هيد  ر يببببب هيدقاعببببب ثهدتوسبببببي هل يببببب ث
هذي هيإلبببببببب يعا هتطبيببببببب ه ببببببب هويد باشبببببببرثهيدتلربببببببب ه بببببببج ه ببببببب هيدبببببببت ل هعلببببببب ه   بببببببتال

هوي بببببتجعهيدت ا سبببببي ه ببببب هي ببببب  ه ببببباهل يببببب ثه  تلبببببا هبتقببببب ي هتبببببرتبطهيد اديببببب هيد  ببببباطرث
 .ل ي ثهأسوي هع هيدبح هأوهيدسو هبحالا هبادت ب هيدق رث

هيد ص ره:هيع ي هيدباح  ه
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 -:دراسةن اق ال -: اا ساب 
 -:الحدود المكانية -1
 ببببب ه حا ابببببا هيد بببببري ههيأل ليببببب ويد ليبببببا هه,يدلا  بببببا دل ريسببببب ه ببببب ههيدحببببب و هيد  ا يببببب   ببببب هتت

 ,هويد لةهيةشرة,هوباب  .ويد يوي ي وسطه) ربجههيد ق س ,هويد    ,هألي

 -:الحدود البشرية -2
يدلا  يبببب ه)ع يبببب ,ه  بببباو هع يبببب ه,ههيدقيببببا ي   بببب هيدحبببب و هيدبشببببري هدل ريسبببب هيدحاديبببب هبل يبببب هتت

   ه حا اا هيد ري هيةوسط.هيأل لي ر ي هقس  ه  هيدلا  ا هويد ليا ه

 -:الحدود الزمانية -3
 هودغايبببببب ه2021تشببببببري هيةو ه)هشبببببب ره بببببب هدل بببببب ثيةسببببببتطجعي ههيد اريبببببب هوه تبببببب  هيد ريسببببببببب هأ

وت ببببب ه بببببذ هيد ببببب ثهيةسبببببا ه ببببب هل ببببب هيدبيا بببببا هويد  لو بببببا هيد اصببببب ه ه2022)ه يسبببببا شببببب ره

ه.عي  هيد ريس بادلا مهيد ارسهويد  ل ه,ه  اهت للت اه ترثهتو ي هيةستبا ا هعل ه

 -: را ق جم  البيانات -:ثامناا 
  :أدوات الجانب الن ري- 

ت هيةعت ا هعل هيد تم,هويد لج ,هويد وريا ,ه ضجههدل ريس م اههيدلا مهيد ارسهإل هأ  ه
هيدشب  هيد اد ي هدل  لو ا )يأل تر   .

  :أدوات الجانب الميدانع- 
هباتبا هطريقتي ,ه  اه يدباح ه قا دل ريس هل هيت ا هيدلا مهيد ي ي  هأ  ه

 بببببب هي هبهأ يثهر يسبببببب هدل بببببب هيدبيا ببببببا بوصبببببب  اهت بببببب هيةسببببببت ا  هباةسببببببتبا  ههه-  :يةسببببببتباه-1

 ,هوتضبببببب   هيةسببببببتبا  ه2,هي اببببببرهيد لحبببببب ه)تبببببب هعرضبببببب اهعلبببببب هعبببببب  ه بببببب هيدسببببببا ثهيد ح  ببببببي 

ه .2ت هتوضيح  اه  هيدل و ه) ج  ه حاورهر يس ه
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ه ه حاورهيست ارثهيةستبا  هو قاييس ا2ل و ه)يد
 المقياس المعتمد الفقراتعدد  االبعاد المتغيرات المحاور

ل
و
ال
 ا
ور

ح
لم

ا
 

يةستشريةه
 يةستريتيل 

 & Paliokaitė 6 قابليا هيد سالهيدبي  

Pačėsa,2013 
 8 قابليا هية تيارهيةستريتيل 

 6 قابليا هيدت ا  

ر 
و
ح

لم
ا

ي
ان
لث
ا

 

يدرشاق ه
 يةستريتيلي 

  5 الحساسية الستراتيجية

Omar,2019 7 الستجابة الستراتيجية 

 7 الت لم الستراتيجع

ث
ال
لث
 ا
ور

ح
لم

ا
 

ه
 يدبريع هيدت اي ي 

 De Almeida et 6 يدبح هع هيد ررهيدل ي ث

al.,2021 

 6 يةست  ارهية   هدل رر

  51 المجموع الكلي

هيد ص ر:هيع ي هيدباح  

يدلا  يببببببب هدتوضبببببببيالهطبي ببببببب ههيدقيبببببببا ي يد قبببببببابج هيد ي ي يببببببب ه ببببببب هعببببببب  ه ببببببب هالم لللللللاب ت : -2
 يد تغيري هوب وهيةس ل ه  هيةستبا  هويد  ةه  هيد ريس .

 -:دراسةمجتم  ويينة ال -:تاس اا 
 -:توزي  الستبانة-1

 ه بببب هيدقيببببا ي هيدلا  يبببب ه ببببب هيد ليببببا هويدلا  ببببا هية ليببببب ه175يبلببببمهحلبببب ه لت بببب هيد ريسببببب ه)
ه ليبببببب عبببببب  هيةسببببببت اري هيد و عبببببب ه بببببب ه بببببب ه ه3يدلبببببب و )يوضببببببالهب  طقبببببب هيد ببببببري هيةوسببببببطه,وه

ه-و اةت ه:
هع  هيةست اري هيد و ع ه 3ل و ه)

االستمارات  الجامعةاسم  المحافظة ت

 الموزعة

االستمارات 

 المسترجعة

االستمارات 

 الصالحة

ه 1
هببببباببببب 

 8 8 8 الجامعة االسالمية

 10 11 18 جامعة المستقبل

 10 10 13 كلية الحلة الجامعة 

ه 2
ه

ه ببربببببجه

 8 8 10 جامعة اهل البيت

 6 6 6 كلية الحسين الجامعة

 7 7 11 كلية الصفوة

 6 6 6 كلية الطف

 7 7 7 كلية الزهراوي
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 8 8 12 جامعة وارث االنبياء

 6 6 6 جامعة العميد

 9 10 10 جامعة الزهراء للبنات

 8 8 8 الجامعة االسالميةهيد يوي ي  3

 

4 
ه

هيدبب ببلبببة
 11 12 14 الجامعة االسالمية

 7 7 8 جامعة الكفيل

 7 7 7 كلية الشيخ الطوسي

 9 9 9 لا   هية ا هيدصا  

 5 5 5 كلية الفقه الجامعة

 7 7 7هلا   هية ا هيدصا  هيد     5

 10 10 10هيأل لي هلا   هساوث

 149 152 175 19 المجموع 

ه يع ي هيدباح :هالمةدر

 -:الدراسة يرض  ةا ص يينة-2
هيد ريس عي  ه هيد ه صا ره4يشيرهيدل و ه)

 يد ي    ري أ ه صا ره4ل و ه)
 النسبة المئوية % التكرار الفئة المستهدفة خصائص المجيب ت

النوع حسب بفراد العينة أتوزيع  1

 االجتماعي

 68 102 ذكر

 32 47 انثى

 100 149 المجموع

2  

 حسب العمربفراد العينة أتوزيع 

سنة 30اقل من   22 15 

سنة 40الى اقل من 31  13 9 

سنة 50الى اقل من 41  54 36 

سنة 60الى  51  43 29 

سنة فأكثر 60  17 11 

 100 149 المجموع

3  

 

عدد حسب بفراد العينة أتوزيع 

 سنوات الخدمة في الكلية

سنوات فاقل 5  17 11 

سنة 10-6من   22 15 

سنة 15-11من   20 13 

سنة 20-16من   29 19 

سنة 25-21من   43 29 

سنة فأكثر 25  18 13 

 100 149 المجموع

حسب بفراد العينة أتوزيع  4

 التحصيل العلمي

 7 11 ماجستير

 93 138 دكتوراه
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 100 149 المجموع

حسب بفراد العينة أتوزيع  5

 المنصب الوظيفي

قسم رئيس  117 78 

عميد معاون  20 14 

 8 12 عميد

 100 149 المجموع

هيد ص ر:ه  هيع ي هيدباح  
 

 -:النوه الجتمايعحسب بال ينة فراد أتوزي  -أ
 بببببببري هيد ي ببببببب هيدبببببببذي هتببببببب هي تيبببببببار  هبحسبببببببمهيد بببببببو هأ هببببببببا ه4 جحببببببباه ببببببب ه بببببببج هيدلببببببب و هه)

وب سبببببببببب ههه47  ا ببببببببب ه هأ ببببببببباهيإل بببببببببا %68وب سبببببببببب ه)102يةلت ببببببببباع هلببببببببباههعببببببببب  هيدبببببببببذ وره

 ببببب ه ببببب هلبببببذ ورهوهده ببببب % هو بببببذيهيببببب  هعلببببب هي هيملبببببمهيدوابببببا ةهيد ولبببببو ثه ببببب هيد ليبببببا ه32)

هية ا .

 -:ال مرحسب بال ينة فراد أتوزي  -ب
 بببببري هيد ي ببببب هبحسبببببمهيد  بببببره ا ببببب هع ببببب هيد  ببببب هأ هيتضبببببالهببببببا هتو يببببب ه4 ببببب ه بببببج هيدلببببب و ه)

هههههههههههههههه,هأ بببببباهيد  بببببب هيد  ريبببببب ه% 15وب سببببببب ه)ه22 هب بببببب  ه لبببببب هبلببببببمهسللللللنة 30اقللللللل مللللللن يد  ريبببببب ه)

ههههههههههههههههيد  ببب هيد  ريببب هه ببب هحبببي هأ % ه,ه9وب سبببب ه)ه13 هب ببب  ه لببب هبلبببمهسلللنة 40اللللى اقلللل ملللن 31)

ههههههههههههههههأ بببببببببببباهيد  بببببببببببب هيد  ريبببببببببببب ه,%ه 36وب سببببببببببببب ه)ه54ه سبببببببببببب   هبلغببببببببببببه50يدبببببببببببب هيقبببببببببببب ه بببببببببببب ه41)

هههههههههههههههه يبببببببببري هيد  ببببببببب هيد  ريببببببببب ه,هويه% ه29وب سبببببببببب ه)ه43 هب ببببببببب  ه لببببببببب هبلبببببببببمهسلللللللللنة 60اللللللللللى  51)

ه% .11وب سب ه)ه17 هب   هبلمهسنة فأكثر 60)

 -:يدد سنوات ال دمة فع الكليةحسب بال ينة فراد أتوزي  -ت
ه بببب هيد ليبببب هيد ي بببب هبحسببببمهسبببب وي هيد   بببب  ببببري هأ هيتضببببالهبببببا هتو يبببب ه4 بببب ه ببببج هيدلبببب و ه)

 ببب هه ببب هيد ليببب هعببب  هسببب وي هيد   ببب % ه,هأ ببباه11وب سبببب ه)ه17 هقببب هبلبببمهسلللنوات فاقلللل 5دلبببببب)

 بببب هه بببب هيد ليبببب ه% ه,هأ بببباهعبببب  هسبببب وي هيد   بببب 15وب سببببب ه)ه22 ه قبببب هبلببببمهسللللنة 10-6مللللن )
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 بببب هه بببب هيد ليبببب ه% ه,هأ بببباهعبببب  هسبببب وي هيد   بببب 13وب سببببب ه)ه20سبببب  ه ه قبببب هبلببببمهه15-11)ه

هه ببببب ه ببببب هيد ليببببب أ ببببباهعببببب  هسببببب وي هيد   ببببب هه,% 19وب سبببببب ه)ه29سببببب  ه ه قببببب هبلبببببمهه20-16)ه

  ببببببباهيببببببب  هعلببببببب هتبببببببو رهيد ببببببببري هيدج  ببببببب ه% 29وب سبببببببب ه)ه43سببببببب  ه ه قببببببب هبلبببببببمهه25-21)ه

ويدبريعببببببببب هيدت اي يببببببببب ه ببببببببب هيدلا  بببببببببا هويد ليبببببببببا ه لت ببببببببب ههيةستشبببببببببريةهيةسبببببببببتريتيل دت  يبببببببببذه

ه,% 13وب سب ه)ه18 ق هبلمهه س  ه ا  ره25وي يري هدلب)ه,هيد ريس 

 -: ال لمع التحةيلحسب بال ينة فراد أتوزي  -ث
قببببببب هبلبببببببمه يدتحصبببببببي هيد ل ببببببب يد ي ببببببب هبحسبببببببمه بببببببري هأ هيتضبببببببالهببببببببا ه4يدلببببببب و ه) ببببببب ه بببببببج ه

ه% ه.93وب سب ه)ه138% ه,هأ اهش ا ثهيد  توري هب   هبلمه7وب سب ه)ه11دل الستيره
 -:المنةب الو يبع حسب بال ينة فراد أتوزي  -ح

يد ي بببببب هبحسببببببمهيد  صببببببمهيدببببببواي  ه ببببببا ه ببببببري هأ هيتضببببببالهبببببببا هتو يبببببب ه4 بببببب ه ببببببج هيدلبببببب و ه)

وب سبببببب هه20 قببببب هبلبببببمهعببببب    هه  ببببباو هيد  يببببب % ه,هأ ببببباه78وب سبببببب ه)ه117در سببببباههيةقسبببببا ه

ه.%ه 8وب سب ه)ه12 ق هبلمهع    ههيد  ي % ه,هأ اه14)

 أساليب تحليل البيانات-: حدى يشرإ
 يثهأعلببببب ههثلببببب هتو يببببب ه قببببباطهيدقبببببوهأ ببببب ه,يد  اسببببب ههدي بببببر ه قيبببببا علببببب هه يدباح بببببه عت ببببب أ

تبببببب هيسببببببت  ا هعبببببب  ه بببببب هيةسببببببتبا  ,هوبادتبببببباد ه  بببببب هيلبببببب هتحليبببببب هيدلا ببببببمهيد يبببببب ي  هدل ريسبببببب ه

يألسببببببباديمهيإلحصبببببببا ي ه ببببببب هيدت ا ببببببب ه ببببببب هيةسبببببببت اري هيدتببببببب هتببببببب هل   ببببببباه ببببببب هيد سبببببببتليبي ه

 -:ه(SPSS.v.27)وباست  ا هيدحقيب هيإلحصا ي هدل لو هيةلت اعي ه

ه توسطهيلابا هي ري هيد ي  .يست   هدغروه  ر  هه-يدوسطهيدحساب :ه-1

يد ي بببببب هيد بحو بببببب ه ببببببري هأهلابببببببا إيسببببببت   هدغببببببروه  ر بببببب هتشببببببت هه-ية حببببببريةهيد  يببببببارس:ه-2

هع هوسط اهيدحساب .ه
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 بببببب ه قببببببري هيد قيببببببا ه قار بببببب  هببببببباد قري هه قببببببرثو ببببببوهتح يبببببب هأ  يبببببب ه بببببب ه-يأل  يبببببب هيد سبببببببي :ه-3

هيأل رع.

هب اهه قيا هيد ريس .هة تبارهص  هpoxplotية  ي هيدترتيبي ,هتق ي ه-4

يسبببببببت   هدغبببببببروهتح يببببببب هعجقببببببب هيةرتبببببببباطهببببببببي هه-يدبسبببببببيط:ههPearson  ا ببببببب هيةرتبببببببباطه-5

ه تغيري هيد ريس .

ة تبببببببببارهيد رضببببببببيا ه ههAmos,.v.26)يد ي ليبببببببب ه بببببببب ه ببببببببج هبر ببببببببا جههذلبببببببب يد    ا دبببببببب ه-6

ه.يد باشرثهويدتا يرهيدت اعل 

هيد ريس هوت اس هيد قري ه ي اهبي  ا.دلتا  ه  ه با ه قيا ه-  ا  ه رو باخهيد ا:ه-7

هة تبارهص  هب اهه قيا هيد ريس .-يدتحلي هيد ا ل هيةست شا  هويدتو ي س:ه-8

دلتحقبببببب ه بببببب هولببببببو هتو يبببببب هطبي بببببب هدلبيا ببببببا هيد سببببببحوب ه بببببب ه-تحليبببببب هيدتو يبببببب هيدطبي بببببب :ه-9

  لت  هيد ريس .
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   الثانيالمبحث 
 سابقة ال الجهود المعرفيةبعض 

 توطئةتوطئة
يستتتتتتتت عرض حتتتتتتتت ا المبحتتتتتتتتث ذتتتتتتتتدد متتتتتتتتر الدراستتتتتتتتا  الستتتتتتتتابقة  ا  الع  تتتتتتتتة بمو تتتتتتتتو  الدراستتتتتتتتة يستتتتتتتت عرض حتتتتتتتت ا المبحتتتتتتتتث ذتتتتتتتتدد متتتتتتتتر الدراستتتتتتتتا  الستتتتتتتتابقة  ا  الع  تتتتتتتتة بمو تتتتتتتتو  الدراستتتتتتتتة 

ذتتتتتتر ار با هتتتتتتا ذتتتتتتر ار با هتتتتتتا   الحاليتتتتتتة  متتتتتتر اجتتتتتتل الو تتتتتتو  ذمتتتتتت, م تتتتتتامينها ومتتتتتتدلوال ها المنهجيتتتتتتة   ف تتتتتت ا الحاليتتتتتتة  متتتتتتر اجتتتتتتل الو تتتتتتو  ذمتتتتتت, م تتتتتتامينها ومتتتتتتدلوال ها المنهجيتتتتتتة   ف تتتتتت ا 
   عتتتتد الجهتتتتود المعرفيتتتتة احتتتتدي المر  تتتت ا  الر يستتتتة فتتتتي    عتتتتد الجهتتتتود المعرفيتتتتة احتتتتدي المر  تتتت ا  الر يستتتتة فتتتتي إإبصتتتتورا مبااتتتترا او ريتتتتر مبااتتتترا فيهتتتتا  بصتتتتورا مبااتتتترا او ريتتتتر مبااتتتترا فيهتتتتا  

واحتتتتتتا الن تتتتتتا   ال تتتتتتي  وصتتتتتتم  واحتتتتتتا الن تتتتتتا   ال تتتتتتي  وصتتتتتتم      االنمتتتتتتو ر الف تتتتتتره فه دراستتتتتتة بهتتتتتتد   حديتتتتتتد ا جاحا هتتتتتتااالنمتتتتتتو ر الف تتتتتتره فه دراستتتتتتة بهتتتتتتد   حديتتتتتتد ا جاحا هتتتتتتا  بنتتتتتتا بنتتتتتتا 
 ..اجنبيةاجنبية  الدراسا   ا  الع  ة سوا   ان  ذربية اوالدراسا   ا  الع  ة سوا   ان  ذربية او  بر بر أأسي ا اس عراض سي ا اس عراض     إإاليها   اليها   

 -::االستراتيجياالستراتيجي  االستشرافاالستشرافحول حول   السابقةالسابقةبعض من الدراسات بعض من الدراسات واًل: واًل: أأ
 حول االس ارا  االس را يجي السابقةبعض مر الدراسا   (5الجدول )

 The Effect Of Strategic Foresight On Competitive Advantage With ذنوار الدراسة 

The Mediating Role Of Organizational Ambidexterity 

 التنظيمية للبراعة الوسيط الدور مع التنافسية الميزة على االستراتيجي االستشراف تأثير
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 Amniattalab& Ansari,2016 الباحث والسنة
  والبراذتتتتتتةوالبراذتتتتتتة  االستتتتتت را يجياالستتتتتت را يجي  االس اتتتتتترا االس اتتتتتترا   بتتتتتتيربتتتتتتير  ال ميتتتتتتةال ميتتتتتتة  الع  تتتتتتا الع  تتتتتتا   التتتتتت, بيتتتتتتارالتتتتتت, بيتتتتتتار  الدراستتتتتتةالدراستتتتتتة  حتتتتتت  حتتتتتت     هتتتتتتد  هتتتتتتد  حد  الدراسة

  أرأر  اس اتتتتتترافيةاس اتتتتتترافية   تتتتتتدرا  تتتتتتدرا    م متتتتتت  م متتتتتت   ال تتتتتتيال تتتتتتي  لممنظمتتتتتتا لممنظمتتتتتتا   يم تتتتتتريم تتتتتترلممنظمتتتتتتا   و يتتتتتت  لممنظمتتتتتتا   و يتتتتتت    ال نافستتتتتتيةال نافستتتتتتية  والميتتتتتت اوالميتتتتتت ا
 ..واالس  اافيةواالس  اافية  االس ثماريةاالس ثمارية  االب  ارا االب  ارا    ريق ريق  ذرذر   نافسية نافسية  مي امي ا     سب   سب

   بيقيةدراسة  نو  الدراسة
 .اإليرانية النانو   نولوجيا ار ا  وم ار الدراسة ذينة
 اس مارا اس بيار  داا الدراسةأ
 االس ارا  بير ال مية الع  ا  الخ بار( SEM) الهي مية المعادال  نم جةاس خدا  ساليب ال حميلأ

 لممنظما . ال نافسية مي اوال والبراذة االس را يجي
  بتتتتتدورحابتتتتتدورحا  وال تتتتتيوال تتتتتي  ال نظيميتتتتتةال نظيميتتتتتة  البراذتتتتتةالبراذتتتتتة  ذمتتتتت,ذمتتتتت,  إيجتتتتتابيإيجتتتتتابي   تتتتت ثير تتتتت ثير  لتتتتت لتتتتت   االستتتتت را يجياالستتتتت را يجي  االس اتتتتترا االس اتتتتترا   أرأر  يبتتتتتدويبتتتتتدو ن ا   حا الأ

  فتتتتتتتتيفتتتتتتتتي  االستتتتتتتت ثمارا االستتتتتتتت ثمارا    اد  اد    ممتتتتتتتتا ممتتتتتتتتا  أنتتتتتتتت أنتتتتتتتت   إلتتتتتتتت,إلتتتتتتتت,  الن تتتتتتتتا  الن تتتتتتتتا      وأاتتتتتتتتار وأاتتتتتتتتار     ال نافستتتتتتتتيةال نافستتتتتتتتية  الميتتتتتتتت االميتتتتتتتت ا  فتتتتتتتتيفتتتتتتتتي   ستتتتتتتتاحا ستتتتتتتتاحا
  االب  تتتتتاراالب  تتتتتار  أدا أدا    تتتتتار تتتتتار   ممتتتتتا ممتتتتتا  و   و أف تتتتتلأف تتتتتل  االب  تتتتتاراالب  تتتتتار   فتتتتتا ا  فتتتتتا ا    انتتتتت  انتتتتت  ممتتتتتا  ممتتتتتا     االستتتتت را يجياالستتتتت را يجي  االس اتتتتترا االس اتتتتترا 

 ..أف لأف ل  ال نافسيةال نافسية  المي االمي ا   ان  ان     أف لأف ل
  بي تتتتتتتةبي تتتتتتتة  فتتتتتتتيفتتتتتتتي  الم نوذتتتتتتتةالم نوذتتتتتتتة  والاتتتتتتتب ا والاتتتتتتتب ا   والمتتتتتتتورديروالمتتتتتتتوردير  ال بتتتتتتتا رال بتتتتتتتا ر  متتتتتتت متتتتتتت   الوثيقتتتتتتتةالوثيقتتتتتتتة  الع  تتتتتتتا الع  تتتتتتتا    اتتتتتتتجي  اتتتتتتتجي   يجتتتتتتتبيجتتتتتتتب حا ال وصيا أ
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  ذمتتتتتت,ذمتتتتتت,  ببستتتتتتا ةببستتتتتتا ة   تتتتتتادراا تتتتتتادراا  وال  تتتتتتويروال  تتتتتتوير  البحتتتتتتثالبحتتتتتتث   ستتتتتتا ستتتتتتا  ي تتتتتتوري تتتتتتور  أرأر  يجتتتتتتبيجتتتتتتبو و     اإلدارااإلدارا   بتتتتتتل بتتتتتتل  متتتتتترمتتتتتتر  افذمتتتتتتالافذمتتتتتتال
  ل حقيتتتتقل حقيتتتتقو و     المنظمتتتتةالمنظمتتتتة  ختتتتاررختتتتارر  متتتترمتتتتر  المنبثقتتتتةالمنبثقتتتتة  افف تتتتارافف تتتتار  متتتترمتتتتر  العديتتتتدالعديتتتتد  واستتتت يعابواستتتت يعاب  جديتتتتداجديتتتتدا  أف تتتتارأف تتتتار  اب  تتتتاراب  تتتتار
  يفهتتتتتايفهتتتتتا  متتتتتامتتتتتا  اارالبتتتتترالبتتتتت  التتتتت هالتتتتت ه  ال ستتتتتويقال ستتتتتويق  بفريتتتتتقبفريتتتتتق  وثيتتتتتقوثيتتتتتق  ا صتتتتتالا صتتتتتال  ذمتتتتت,ذمتتتتت,  البتتتتتاحثورالبتتتتتاحثور  ي تتتتتوري تتتتتور  أرأر  يجتتتتتبيجتتتتتب   لتتتتت  لتتتتت 

 ..والمورديروالموردير  ال با رال با ر  مرمر   ل ل   و عا  و عا 
 
 
 

 Strategic Agility: Achieving Superior Organizational Performance ذنوار الدراسة

through Strategic Foresight 

 االستراتيجي االستشراف خالل من متميز تنظيمي أداء تحقيق: االستراتيجية الرشاقة

 
 
2 

 Arokodare& Asikhia,2020 الباحث والسنة
  االس اتتتتتتترا االس اتتتتتتترا   ختتتتتتت لختتتتتتت ل  متتتتتتترمتتتتتتتر  المنظمتتتتتتتةالمنظمتتتتتتتة  وأدا وأدا   االستتتتتتت را يجيةاالستتتتتتت را يجية  الراتتتتتتتا ةالراتتتتتتتا ة  بتتتتتتتيربتتتتتتتير  الع  تتتتتتتةالع  تتتتتتتة  فتتتتتتتيفتتتتتتتي  ال حقتتتتتتتقال حقتتتتتتتق حد  الدراسة

  الراتتتتتتا ةالراتتتتتتا ة  بتتتتتتيربتتتتتتير  ال فاذتتتتتتلال فاذتتتتتتل   صتتتتتتوير صتتتتتتوير  و   و االستتتتتت را يجياالستتتتتت را يجي  االس اتتتتتترا االس اتتتتتترا   ستتتتتتابقةستتتتتتابقة  متتتتتترمتتتتتتر   جتتتتتت   جتتتتتت    االستتتتتت را يجياالستتتتتت را يجي
 ..االس را يجياالس را يجي  االس ارا االس ارا   خ لخ ل  مرمر  المنظمةالمنظمة  وأدا وأدا   االس را يجيةاالس را يجية

   بيقيةدراسة  نو  الدراسة
 .نيجيريا في والغا  النف  صناذة وم ار الدراسة ذينة

 اس مارا اس بيار  أداا الدراسة
 (Anovaاس خداا  حميل االنحدار الم عدد واخ بارا  ال باير) أساليب ال حميل

   تتتتتتد تتتتتتد  ممارستتتتتتا ممارستتتتتتا   أوأو  استتتتتت را يجيا استتتتتت را يجيا   حتتتتتتيحتتتتتتي  االستتتتتت را يجياالستتتتتت را يجي  االس اتتتتتترا االس اتتتتتترا و و   االستتتتتت را يجيةاالستتتتتت را يجية  الراتتتتتتا ةالراتتتتتتا ة  أبعتتتتتتادأبعتتتتتتاد ن ا   أحا ال
  الحتتتتتاليالحتتتتتالي  اال جتتتتتا اال جتتتتتا   فتتتتتيفتتتتتي  المنظمتتتتتا المنظمتتتتتا    بتتتتتل بتتتتتل  متتتتترمتتتتتر  الفهتتتتتاالفهتتتتتا  وستتتتتهمةوستتتتتهمة  وال  بيتتتتتقوال  بيتتتتتق  ال نفيتتتتت ال نفيتتتتت   فتتتتتيفتتتتتي  معقتتتتتدامعقتتتتتدا    تتتتتور  تتتتتور

  المستتتتت قراالمستتتتت قرا  ريتتتتترريتتتتتر  البي يتتتتتةالبي يتتتتتة  اال تتتتت رابا اال تتتتت رابا   أذا تتتتت أذا تتتتت   حيتتتتتثحيتتتتتث  والعاتتتتتريروالعاتتتتترير  الحتتتتتادهالحتتتتتاده  القتتتتتررالقتتتتترر  فتتتتتيفتتتتتي  لألذمتتتتتاللألذمتتتتتال
  العامتتتتتتلالعامتتتتتتل  و فستتتتتتيرو فستتتتتتير  وم حظتتتتتتةوم حظتتتتتتة   حديتتتتتتد حديتتتتتتد  ياتتتتتتملياتتتتتتمل  االستتتتتت را يجياالستتتتتت را يجي  االس اتتتتتترا االس اتتتتتترا   أرأر متتتتتتا  متتتتتتا المنظمتتتتتتة  المنظمتتتتتتة    أدا أدا 

   ويمتتتتتة ويمتتتتتة  و واذتتتتتدو واذتتتتتد( ( ال غييتتتتترا ال غييتتتتترا     بتتتتت   بتتتتت ))  القصتتتتتيرالقصتتتتتير  المتتتتتديالمتتتتتدي  ذمتتتتت,ذمتتتتت,  البي تتتتتيالبي تتتتتي  والمستتتتت والمستتتتت       لم غييتتتتترلم غييتتتتتر  المحفتتتتت المحفتتتتت 
  اال جاحتتتتتتا اال جاحتتتتتتا   ختتتتتت لختتتتتت ل  متتتتتترمتتتتتتر  وال هديتتتتتتدا وال هديتتتتتتدا   الفتتتتتتر الفتتتتتتر   وا  اتتتتتتا وا  اتتتتتتا     ( ( افنمتتتتتتا افنمتتتتتتا   ذمتتتتتت,ذمتتتتتت,  ال عتتتتتتر ال عتتتتتتر ))  المتتتتتتديالمتتتتتتدي
 ..المم نةالمم نة  العواملالعوامل  و حديدو حديد  الناا ةالناا ة

  االستتتت را يجيةاالستتتت را يجية  الراتتتتا ةالراتتتتا ة  أبعتتتتادأبعتتتتاد  ل بنتتتتيل بنتتتتي  الستتتتعيالستتتتعي  ال نظيميتتتتيرال نظيميتتتتير  المتتتتديريرالمتتتتديرير  ذمتتتت,ذمتتتت,  يجتتتتبيجتتتتب    أساستتتتيأساستتتتي  باتتتت لباتتتت ل أحا ال وصيا 
  وربحيتتتتتتتةوربحيتتتتتتتة  الستتتتتتتو يةالستتتتتتتو ية  الحصتتتتتتتةالحصتتتتتتتة  مثتتتتتتتلمثتتتتتتتل  م فتتتتتتتوقم فتتتتتتتوق  أدا أدا    حقيتتتتتتتق حقيتتتتتتتق  أجتتتتتتتلأجتتتتتتتل  متتتتتتترمتتتتتتتر  االستتتتتتت را يجياالستتتتتتت را يجي  االس اتتتتتتترا االس اتتتتتتترا و و 

   ..الراسخالراسخ  واإلبدا واإلبدا   ال با رال با ر  ور اور ا  ال نافسيةال نافسية  والمي اوالمي ا  ها   ها و فاو فا  المنظمةالمنظمة
 Exploring the contingent effect of managerial hubris on strategic ذنوار الدراسة 

foresight 

 االستراتيجي االستشراف على اإلدارية للغطرسة المحتمل التأثير استكشاف
 Li&Sullivan,2020 الباحث والسنة 
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  الع  تتتتتةالع  تتتتتة  و تتتتت ل  دراستتتتتةو تتتتت ل  دراستتتتتة      االستتتتت را يجياالستتتتت را يجي  القتتتتترارالقتتتتترار  ا ختتتتتا ا ختتتتتا   فتتتتتيفتتتتتي  اإلدارهاإلداره  اإلدرا اإلدرا   دوردور  ال عتتتتتر  ذمتتتتت,ال عتتتتتر  ذمتتتتت, حد  الدراسة
 ..االس را يجياالس را يجي  االس ارا االس ارا و و   اإلداريةاإلدارية  الغ رسةالغ رسة  بيربير

 دراسة   بيقية نو  الدراسة
 الصير مقا عا  ذبر ار ة 44 لت جديد مس  اس خداا وم ار الدراسة ذينة

 اس مارا اس بيار  أداا الدراسة
  وية وية  معياريةمعيارية  ب خ ا ب خ ا ( ( OLS))  العادهالعاده  الصغريالصغري  المربعا المربعا   انحدارانحدار  اس خداااس خداا   ا ا أساليب ال حميل

  بينمتتتتتتتتتابينمتتتتتتتتتا     تتتتتتتتتارثي تتتتتتتتتارثي  م سستتتتتتتتتيم سستتتتتتتتتي  أدا أدا   إلتتتتتتتتت,إلتتتتتتتتت,  المستتتتتتتتت قبميةالمستتتتتتتتت قبمية  باال جاحتتتتتتتتتا باال جاحتتتتتتتتتا   ال نبتتتتتتتتت ال نبتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتيفتتتتتتتتتي  الفاتتتتتتتتتلالفاتتتتتتتتتل  يتتتتتتتتت دهيتتتتتتتتت ده ن ا   أحا ال
   تتتتتتتتتتتتتروره تتتتتتتتتتتتتروره  االستتتتتتتتتتتتت را يجياالستتتتتتتتتتتتت را يجي  االس اتتتتتتتتتتتتترا االس اتتتتتتتتتتتتترا   أرأر  ذمتتتتتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتتتتتت,  والعممتتتتتتتتتتتتتا والعممتتتتتتتتتتتتتا   الممارستتتتتتتتتتتتتيرالممارستتتتتتتتتتتتتير  جميتتتتتتتتتتتتت جميتتتتتتتتتتتتت   ي فتتتتتتتتتتتتتقي فتتتتتتتتتتتتتق
  وجتتتتتتتتتتتت وجتتتتتتتتتتتت   ذمتتتتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتتتتت,  الغ رستتتتتتتتتتتتةالغ رستتتتتتتتتتتتة))  اإلداريتتتتتتتتتتتتةاإلداريتتتتتتتتتتتتة  المعرفيتتتتتتتتتتتتةالمعرفيتتتتتتتتتتتتة  ال حيتتتتتتتتتتتت ا ال حيتتتتتتتتتتتت ا   أرأر   متتتتتتتتتتتتا    متتتتتتتتتتتتا   الناجحتتتتتتتتتتتتةالناجحتتتتتتتتتتتتة  لتتتتتتتتتتتت دارالتتتتتتتتتتتت دارا

  المتتتتتتتتتتتتتديريرالمتتتتتتتتتتتتتديرير  أرأر   متتتتتتتتتتتتتا    متتتتتتتتتتتتتا االستتتتتتتتتتتتت را يجياالستتتتتتتتتتتتت را يجي  االس اتتتتتتتتتتتتترا االس اتتتتتتتتتتتتترا   متتتتتتتتتتتتترمتتتتتتتتتتتتتر   قمتتتتتتتتتتتتتل قمتتتتتتتتتتتتتل  أرأر  يم تتتتتتتتتتتتتريم تتتتتتتتتتتتتر( ( الخصتتتتتتتتتتتتتو الخصتتتتتتتتتتتتتو 
  ذمتتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتتت,  اذ متتتتتتتتتتاداااذ متتتتتتتتتتاداا  المستتتتتتتتتت قبلالمستتتتتتتتتت قبل  ذتتتتتتتتتترذتتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتا  حتتتتتتتتتتدحتتتتتتتتتتد  إلتتتتتتتتتت,إلتتتتتتتتتت,  ذمتتتتتتتتتتيذمتتتتتتتتتتي  ي ونتتتتتتتتتتواي ونتتتتتتتتتتوا  أرأر  يم تتتتتتتتتتريم تتتتتتتتتتر  الم غ رستتتتتتتتتتيرالم غ رستتتتتتتتتتير

 ..في في     مينها  مينها  ي اي ا  ال هال ه  السياقالسياق
المنظمتتتتتتة   لتتتتتت ل  ي عتتتتتتير ذمتتتتتت, المتتتتتتدرا  االب عتتتتتتاد المنظمتتتتتتة   لتتتتتت ل  ي عتتتتتتير ذمتتتتتت, المتتتتتتدرا  االب عتتتتتتاد   لبقتتتتتتا لبقتتتتتتا    تتتتتتروره تتتتتتروره  االستتتتتت را يجياالستتتتتت را يجي  االس اتتتتتترا االس اتتتتتترا  أحا ال وصيا 

 ..اإلداريةاإلدارية  غ رسةغ رسةذر الذر ال
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 Strategic Foresight in High-Hazard Organizations ذنوار الدراسة

 المخاطر عالية المنظمات في االستراتيجي االستشراف
  Miethke,2021 الباحث والسنة
   تتتتتتدر ها تتتتتتدر ها  ذمتتتتتت,ذمتتتتتت,   تتتتتت ثر تتتتتت ثر  و يتتتتتت و يتتتتتت   الخ تتتتتتوراالخ تتتتتتورا  ذاليتتتتتتةذاليتتتتتتة  لممنظمتتتتتتا لممنظمتتتتتتا   المميتتتتتت االمميتتتتتت ا  الخصتتتتتتا  الخصتتتتتتا    ال عتتتتتتر  ذمتتتتتت,ال عتتتتتتر  ذمتتتتتت, حد  الدراسة

 ..االس را يجياالس را يجي  االس ارا االس ارا    وظي  وظي   ذم,ذم,
   بيقيةدراسة  نو  الدراسة

 االمري ية( مدير في ث ث مح ا  لم ا ة النووية / الواليا  الم حدا  60ذينة بمغ ) وم ار الدراسة ذينة
 اس مارا اس بيار  أداا الدراسة

  MAXQDA2020 النوذية البيانا   حميل برنام  باس خداا ال حميل إجرا   ا أساليب ال حميل
      النا جتتتتتةالنا جتتتتتة  الفريتتتتتداالفريتتتتتدا  ال نظيميتتتتتةال نظيميتتتتتة  والستتتتتما والستتتتتما   الخ تتتتتوراالخ تتتتتورا  ذاليتتتتتةذاليتتتتتة  لممنظمتتتتتا لممنظمتتتتتا   لمغايتتتتتةلمغايتتتتتة  المعقتتتتتداالمعقتتتتتدا  البي تتتتتةالبي تتتتتة  إرإر ن ا   أحا ال

  االس اتتتتتتتتترا االس اتتتتتتتتترا   فتتتتتتتتتيفتتتتتتتتتي  ال حقيتتتتتتتتتقال حقيتتتتتتتتتق   جعتتتتتتتتتل جعتتتتتتتتتل      ال   تتتتتتتتتدال   تتتتتتتتتد  ذتتتتتتتتتداذتتتتتتتتتدا  متتتتتتتتت متتتتتتتتت   لم عامتتتتتتتتتللم عامتتتتتتتتتل  حاج هتتتتتتتتتاحاج هتتتتتتتتتا  جانتتتتتتتتتبجانتتتتتتتتتب  إلتتتتتتتتت,إلتتتتتتتتت,
  الوصتتتتتتتولالوصتتتتتتتول  أرأر   متتتتتتا ار    متتتتتتا ار لمغايتتتتتتةلمغايتتتتتتة  الصتتتتتتمةالصتتتتتتمة  وثيتتتتتتقوثيتتتتتتق  الخ تتتتتتتوراالخ تتتتتتتورا  ذاليتتتتتتةذاليتتتتتتة  المنظمتتتتتتا المنظمتتتتتتا   فتتتتتتيفتتتتتتي  االستتتتتت را يجياالستتتتتت را يجي

   تتتتدرا  تتتتدرا   لبنتتتتا لبنتتتتا    بيتتتترا بيتتتترا  أحميتتتتةأحميتتتتة  لتتتت لتتتت   ال نظيميتتتتةال نظيميتتتتة  والوظتتتتا  والوظتتتتا    المستتتت ويا المستتتت ويا   جميتتتت جميتتتت   ذبتتتترذبتتتتر  المعمومتتتتا المعمومتتتتا   إلتتتت,إلتتتت,
 ..فعالةفعالة  اس ارا اس ارا 
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  ال غييتتتتتترال غييتتتتتتر  فتتتتتتيفتتتتتتي  متتتتتتامتتتتتتا  حتتتتتتدحتتتتتتد  إلتتتتتت,إلتتتتتت,  م تتتتتترددام تتتتتترددا   جعمهتتتتتتا جعمهتتتتتتا  المختتتتتتا رالمختتتتتتا ر  ذاليتتتتتتةذاليتتتتتتة  المنظمتتتتتتا المنظمتتتتتتا    عقيتتتتتتدا  عقيتتتتتتدا   فرفر  اانظتتتتتتر نظتتتتتتر  أحا ال وصيا 
      االس اتتتتتترا االس اتتتتتترا    تتتتتتدرا  تتتتتتدرا   ل  تتتتتتويرل  تتتتتتوير  ال تتتتتتدريجيال تتتتتتدريجي  التتتتتتنه التتتتتتنه   لتتتتتت ل  متتتتتتر ال تتتتتتروره استتتتتت خداالتتتتتت ل  متتتتتتر ال تتتتتتروره استتتتتت خداا      ال خريبتتتتتتيال خريبتتتتتتي

 ..  م  صمةم  صمة   نظيمية نظيمية  ممارسةممارسة  إل,إل,  الدوريةالدورية  ال نب ال نب    مارير مارير  مرمر  بب  بب    ي  وري  ور  وال هوال ه
 Strategic Foresight and Innovation Management: A Comparative ذنوار الدراسة 

Study across International Swiss Banks 
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 Baumgartner&Peter,2021 الباحث والسنة
  الدوليتتتتتتةالدوليتتتتتتة  السويستتتتتتريةالسويستتتتتترية  البنتتتتتتو البنتتتتتتو   فتتتتتتيفتتتتتتي  االستتتتتت را يجياالستتتتتت را يجي  االس اتتتتتترا االس اتتتتتترا   دمتتتتتت دمتتتتتت    نفيتتتتتت  نفيتتتتتت    يفيتتتتتتة يفيتتتتتتةال عتتتتتتر  ذمتتتتتت, ال عتتتتتتر  ذمتتتتتت,  حد  الدراسة

 ..االبداذياالبداذي  ناا هاناا ها  ل ع ي ل ع ي 
 دراسة حالة نو  الدراسة

 سويسرية في ث ثة بنو  (بن   ل م  أربعة) الخبرا  م  مقابمة 12 مجموذ  ما إجرا   ا وم ار الدراسة ذينة
 .النم  م ابقة باسا المعروفة الحالة داخل ال حميمية ال قنية اس خداا أداا الدراسة

  الوحتتتتتتتدا الوحتتتتتتتدا   استتتتتتت خ  استتتتتتت خ    يتتتتتتت ايتتتتتتت ا  ا ا       الم تتتتتتتمنةالم تتتتتتتمنة  ال حميتتتتتتتلال حميتتتتتتتل  وحتتتتتتتدا وحتتتتتتتدا   متتتتتتترمتتتتتتتر  واحتتتتتتتدواحتتتتتتتد  نتتتتتتتو نتتتتتتتو   استتتتتتت خداااستتتتتتت خداا   تتتتتتتا تتتتتتتا أساليب ال حميل
  متتتتتتترمتتتتتتتر    تتتتتتتوير   تتتتتتتوير    تتتتتتتا تتتتتتتا  التتتتتتت هالتتتتتتت ه  العمتتتتتتتلالعمتتتتتتتل  إ تتتتتتتارإ تتتتتتتار  متتتتتتترمتتتتتتتر  الم تتتتتتتمنةالم تتتتتتتمنة  ال حميتتتتتتتلال حميتتتتتتتل  ووحتتتتتتتدا ووحتتتتتتتدا   لم حميتتتتتتتللم حميتتتتتتتل  الفرذيتتتتتتتةالفرذيتتتتتتتة
 ..الم  ورالم  ور  العملالعمل  إ ارإ ار  أبعادأبعاد  و مثلو مثل  افدبيا افدبيا   مراجعةمراجعة

  جميتتتتتت جميتتتتتت   فتتتتتتيفتتتتتتي  الصتتتتتتحيحةالصتتتتتتحيحة  المعتتتتتتاييرالمعتتتتتتايير   حديتتتتتتد حديتتتتتتد  ذمتتتتتت,ذمتتتتتت,  ال ر يتتتتتت ال ر يتتتتتت   متتتتتت متتتتتت   االبتتتتتتدا االبتتتتتتدا   ناتتتتتتا ناتتتتتتا    حستتتتتتير حستتتتتتير  يم تتتتتتريم تتتتتتر ن ا   أحا ال
  جمتتتتتتتت جمتتتتتتتت   متتتتتتتترمتتتتتتتتر  الممارستتتتتتتتيرالممارستتتتتتتتير  االستتتتتتتت را يجياالستتتتتتتت را يجي  االس اتتتتتتتترا االس اتتتتتتتترا   ذمميتتتتتتتتةذمميتتتتتتتتة   م تتتتتتتتر م تتتتتتتتر   متتتتتتتتا    متتتتتتتتا المنظمتتتتتتتتةالمنظمتتتتتتتتة  أنحتتتتتتتتا أنحتتتتتتتتا 

  يتتتتتتتتدذايتتتتتتتتدذا  ممتتتتتتتتاممتتتتتتتتا      ال بتتتتتتتتا رال بتتتتتتتتا ر  واح ياجتتتتتتتتا واح ياجتتتتتتتتا   المستتتتتتتت قبميةالمستتتتتتتت قبمية  اال جاحتتتتتتتتا اال جاحتتتتتتتتا   حتتتتتتتتولحتتتتتتتتول  الصتتتتتتتتحيحةالصتتتتتتتتحيحة  المعمومتتتتتتتتا المعمومتتتتتتتتا 
   ر يتتتت  ر يتتتت   يعتتتت  يعتتتت    اإل تتتتاراإل تتتتارحتتتت ا حتتتت ا     بيتتتتق  بيتتتتق  إرإر باإل تتتتافة التتتت,  باإل تتتتافة التتتت,   الباتتتتريةالباتتتترية  والماتتتتار ةوالماتتتتار ة  االبتتتتداذياالبتتتتداذي  ال ف يتتتترال ف يتتتتر
 ..االبدا االبدا   ناا ناا   ويع  ويع    االس را يجياالس را يجي  االس ارا االس ارا   لعمميةلعممية  الحاسمةالحاسمة  افبعادافبعاد  ذم,ذم,  البنو البنو 

  اف ثتتتتتراف ثتتتتتر  العممتتتتتيالعممتتتتتي  ال  بيتتتتتقال  بيتتتتتق  متتتتت متتتتت   االستتتتت را يجياالستتتتت را يجي  االس اتتتتترا االس اتتتتترا   لعمميتتتتتةلعمميتتتتتة  ال خ تتتتتي ال خ تتتتتي   أفتتتتتقأفتتتتتق    ييتتتتت   ييتتتتت   يجتتتتتبيجتتتتتب أحا ال وصيا 
  55  إلتتتت,إلتتتت,   صتتتتل صتتتتل  الم وستتتت الم وستتتت   المتتتتديالمتتتتدي  ذمتتتت,ذمتتتت,  مر تتتت امر تتتت ا  استتتت را يجيةاستتتت را يجية   خ تتتتي  خ تتتتي   لتتتتدورالتتتتدورا  افذمتتتتالافذمتتتتال  نحتتتتونحتتتتو   وجهتتتتاا  وجهتتتتاا 
  والعمميتتتتتتتا والعمميتتتتتتتا   والختتتتتتتدما والختتتتتتتدما   والمن جتتتتتتتا والمن جتتتتتتتا   افذمتتتتتتتالافذمتتتتتتتال  بنمتتتتتتتا ربنمتتتتتتتا ر    عمتتتتتتتق  عمتتتتتتتق  متتتتتتتدخ  متتتتتتتدخ    يتتتتتتتوفريتتتتتتتوفر  ممتتتتتتتا   ممتتتتتتتا ستتتتتتتنوا ستتتتتتتنوا 
 ..االبدا االبدا    ع ي  ع ي   أجلأجل  مرمر  الجديداالجديدا

 -::بالرشاقة االستراتيجيةبالرشاقة االستراتيجيةبعض من الدراسات المتعلقة بعض من الدراسات المتعلقة : : ثانياً ثانياً 
 حول الراا ة االس را يجية السابقةبعض الدراسا   (6الجدول )

 
 

 The relation between strategic agility and environmental change ذنوار الدراسة

and its impact on customer satisfaction 

الزبائن رضا على وأثرها البيئي والتغير االستراتيجية الرشاقة بين العالقة  
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 Omar,2019 الباحث والسنة
  الحساستتتتيةالحساستتتتية  ذمتتتت,ذمتتتت,  القا متتتتةالقا متتتتة  االستتتت را يجيةاالستتتت را يجية  الراتتتتا ةالراتتتتا ة   انتتتت  انتتتت   إ اإ ا  متتتتامتتتتا  معرفتتتتةمعرفتتتتة  إلتتتت,إلتتتت,  الدراستتتتةالدراستتتتة  حتتتت  حتتتت     هتتتتد  هتتتتد  حد  الدراسة

  ر تتتتتتار تتتتتتا  ذمتتتتتت,ذمتتتتتت,  مبااتتتتتترمبااتتتتتتر   تتتتتت ثير تتتتتت ثير  لهتتتتتتالهتتتتتتا  االستتتتتت را يجياالستتتتتت را يجي  والتتتتتت عماوالتتتتتت عما  االستتتتتت را يجيةاالستتتتتت را يجية  واالستتتتتت جابةواالستتتتتت جابة  االستتتتتت را يجيةاالستتتتتت را يجية
 ..  ال با رال با ر

   بيقيةدراسة  نو  الدراسة
 مصر في ال ج  ة   ا  با ر  وم ار الدراسة ذينة

 اس مارا اس بيار  أداا الدراسة
 لمدراسة ةالر يس الفر يا  صحة مر لم حقق البسي  االنحدار  حميل س خدااا أساليب ال حميل

  إيجتتتتتتابيإيجتتتتتتابي   تتتتتت ثير تتتتتت ثير  لهتتتتتتالهتتتتتتا  االستتتتتت را يجيةاالستتتتتت را يجية  لمراتتتتتتا ةلمراتتتتتتا ة  الث ثتتتتتتةالث ثتتتتتتة  افساستتتتتتيةافساستتتتتتية  افبعتتتتتتادافبعتتتتتتاد  أرأر  إلتتتتتت,إلتتتتتت,  الن تتتتتتا  الن تتتتتتا     اتتتتتتير اتتتتتتير ن ا   أحا ال
 ..ال با رال با ر  ر ار ا  ذم,ذم,

  الراتتتتتا ةالراتتتتتا ة  وأدوا وأدوا   أبعتتتتتادأبعتتتتتاد  فتتتتتيفتتتتتي  ب ثافتتتتتةب ثافتتتتتة   ستتتتت ثمر ستتتتت ثمر  أرأر  مصتتتتترمصتتتتتر  فتتتتتيفتتتتتي  ال ج  تتتتتةال ج  تتتتتة    تتتتتا   تتتتتا   إداراإدارا  ذمتتتتت,ذمتتتتت,   عتتتتتير عتتتتتير أحا ال وصيا 
  بستتتتتتترذةبستتتتتتترذة  االستتتتتت جابةاالستتتتتت جابة  فتتتتتتيفتتتتتتي   ستتتتتتاذد ستتتتتتاذد  مهمتتتتتتةمهمتتتتتتة  وستتتتتتيمةوستتتتتتيمة  أنهتتتتتتاأنهتتتتتتا  ذمتتتتتت,ذمتتتتتت,  ال   يتتتتتتدال   يتتتتتتد   تتتتتتا تتتتتتا  حيتتتتتتثحيتتتتتتث  االستتتتتت را يجيةاالستتتتتت را يجية

 ال با رال با ر  ر ار ا  و حسيرو حسير  افذمالافذمال  بي ةبي ة  فيفي  الم و عةالم و عة  ريررير  لم غييرا لم غييرا   وفعاليةوفعالية
  Strategic Agility and Firm Performance: The Moderating Role of 

Organizational Culture 
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 Arokodare et al.,2020 الباحث والسنة
  باذ بارحتتتتتتتاباذ بارحتتتتتتتا  ال نظيميتتتتتتتةال نظيميتتتتتتتة  الثقافتتتتتتتةالثقافتتتتتتتة  متتتتتتت متتتتتتت   الاتتتتتتتر ةالاتتتتتتتر ة  وأدا وأدا   االستتتتتتت را يجيةاالستتتتتتت را يجية  الراتتتتتتتا ةالراتتتتتتتا ة  بتتتتتتتيربتتتتتتتير  الع  تتتتتتتةالع  تتتتتتتة  بحتتتتتتتثبحتتتتتتتث حد  الدراسة

 ..الوسي الوسي   الم غيرالم غير
 دراسة نظرية نو  الدراسة

 ------ وم ار الدراسة ذينة
 ------ أداا الدراسة

 ------ أساليب ال حميل
  بمتتتتتتتتتابمتتتتتتتتتا  ال نظيميتتتتتتتتتةال نظيميتتتتتتتتتة  الثقافتتتتتتتتتةالثقافتتتتتتتتتة  فتتتتتتتتتيفتتتتتتتتتي  والمرونتتتتتتتتتةوالمرونتتتتتتتتتة  االستتتتتتتتت را يجيةاالستتتتتتتتت را يجية  الراتتتتتتتتتا ةالراتتتتتتتتتا ة  استتتتتتتتت را يجيا استتتتتتتتت را يجيا    وظيتتتتتتتتت  وظيتتتتتتتتت   أرأر ن ا   أحا ال

  ريتتتتترريتتتتتر  افذمتتتتالافذمتتتتال  سياستتتتتا سياستتتتتا   ل هديتتتتدل هديتتتتد  حتتتتت ا حتتتتت ا   ي تتتتوري تتتتور  أرأر  يم تتتتتريم تتتتتر  العتتتتالميالعتتتتالمي  افذمتتتتتالافذمتتتتتال  ا جتتتتا ا جتتتتا   متتتتت متتتتت   ي مااتتتت,ي مااتتتت,
 ..المنظمةالمنظمة  أدا أدا    ع ي  ع ي   وبال اليوبال الي  البي يةالبي ية  واال  رابا واال  رابا   المس قراالمس قرا

  متتتتتتت متتتتتتت   لمراتتتتتتتا ةلمراتتتتتتتا ة  االستتتتتتت را يجيةاالستتتتتتت را يجية  المفاحيميتتتتتتتةالمفاحيميتتتتتتتة  المقتتتتتتتايي المقتتتتتتتايي   ال نظيميتتتتتتتيرال نظيميتتتتتتتير  المتتتتتتتديريرالمتتتتتتتديرير  يستتتتتتت خدايستتتتتتت خدا  أرأر  يجتتتتتتتبيجتتتتتتتب أحا ال وصيا 
  افدا افدا   ل حقيتتتتتتتقل حقيتتتتتتتق  وا جتتتتتتتاحهاوا جتتتتتتتاحها  وذمميتتتتتتتا هاوذمميتتتتتتتا ها  وأناتتتتتتت  هاوأناتتتتتتت  ها  ال جتتتتتتتارهال جتتتتتتتاره   ف يتتتتتتترحا ف يتتتتتتترحا  فتتتتتتتيفتتتتتتتي  ال نظيميتتتتتتتةال نظيميتتتتتتتة  الثقافتتتتتتتةالثقافتتتتتتتة
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 The Importance of Strategic Agility to Business Survival During ذنوار الدراسة

Corona Crisis and Beyond 

 بعدها وما كورونا أزمة خالل األعمال لبقاء االستراتيجية الرشاقة أهمية
 Elali,2021 الباحث والسنة
ثبتتتتتتتا   االستتتتتتت را يجيةاالستتتتتتت را يجية  الراتتتتتتتا ةالراتتتتتتتا ة  مفهتتتتتتتوامفهتتتتتتتوابب   عريتتتتتتت  عريتتتتتتت الال حد  الدراسة ثبتتتتتتتا وا    اذ مادحتتتتتتتااذ مادحتتتتتتتا  وأحميتتتتتتتةوأحميتتتتتتتة  افساستتتتتتتيةافساستتتتتتتية  خصا صتتتتتتتهاخصا صتتتتتتتها  وا 

 ..واالس دامةواالس دامة  ال مي ال مي   ل حقيقل حقيق  المخ مفةالمخ مفة  المنظما المنظما    بل بل  مرمر
 دراسة نظرية نو  الدراسة

 ------ وم ار الدراسة ذينة
 ------ أداا الدراسة

 ------ أساليب ال حميل
  وال  نولوجيتتتتتةوال  نولوجيتتتتتة  العمميتتتتتةالعمميتتتتتة  اإلنجتتتتتا ا اإلنجتتتتتا ا   ل ستتتتتخيرل ستتتتتخير  لم  بيتتتتتقلم  بيتتتتتق   ابمتتتتتة ابمتتتتتة  وستتتتتيمةوستتتتتيمة  االستتتتت را يجيةاالستتتتت را يجية  الراتتتتتا ةالراتتتتتا ة   تتتتتوفر تتتتتوفر ن ا   أحا ال

  وانهيتتتتتتاروانهيتتتتتتار  والستتتتتمو والستتتتتمو   الماتتتتتاذرالماتتتتتاذر  المستتتتتت هم المستتتتتت هم   خمتتتتت خمتتتتت   متتتتترمتتتتتر   تتتتتتل تتتتتتل  متتتتترمتتتتتر  االستتتتت فادااالستتتتت فادا  بهتتتتتتد بهتتتتتتد   الخ يتتتتتةالخ يتتتتتة  ريتتتتترريتتتتتر
  افذمتتتتتتتالافذمتتتتتتتال  لمنظمتتتتتتتا لمنظمتتتتتتتا   يم تتتتتتتريم تتتتتتتر  ال تتتتتتتيال تتتتتتتي  االستتتتتتت را يجيا االستتتتتتت را يجيا   متتتتتتترمتتتتتتتر  العديتتتتتتتدالعديتتتتتتتد  بتتتتتتتيربتتتتتتتيرومتتتتتتتر ومتتتتتتتر     ال وريتتتتتتتدال وريتتتتتتتد  س ستتتتتتتلس ستتتتتتتل

  المعا ستتتتتةالمعا ستتتتتة  البي يتتتتتةالبي يتتتتتة  الظتتتتترو الظتتتتترو   فتتتتتيفتتتتتي  و مي حتتتتتاو مي حتتتتتا  نموحتتتتتانموحتتتتتا  ذمتتتتت,ذمتتتتت,  لمحفتتتتتاظلمحفتتتتتاظ  اذ مادحتتتتتااذ مادحتتتتتا  العامتتتتتةالعامتتتتتة  والم سستتتتتا والم سستتتتتا 
  أ ثتتتتترأ ثتتتتتر      الرا تتتتتديرالرا تتتتتدير  والممارستتتتتيروالممارستتتتتير  اف تتتتتاديمييراف تتتتتاديميير  متتتتترمتتتتتر  لمعديتتتتتدلمعديتتتتتد  ااوفقتتتتتوفقتتتتت    " " االستتتتت را يجيةاالستتتتت را يجية  الراتتتتتا ةالراتتتتتا ة""   عتتتتتد عتتتتتد    

   اتتتتتتتهدحا اتتتتتتتهدحا  ال تتتتتتتيال تتتتتتتي  الصتتتتتتتدما الصتتتتتتتدما    حمتتتتتتتل حمتتتتتتتل  ذمتتتتتتت,ذمتتتتتتت,   تتتتتتتدر ها تتتتتتتدر ها  إلتتتتتتت,إلتتتتتتت,  ُ عتتتتتتت يُ عتتتتتتت ي  ال تتتتتتتيال تتتتتتتي  الواذتتتتتتتداالواذتتتتتتتدا  االستتتتتتت را يجيا االستتتتتتت را يجيا 
  -  ال بتتتتتتتا رال بتتتتتتتا ر  رربتتتتتتتا رربتتتتتتتا   فتتتتتتتيفتتتتتتتي  ال قمبتتتتتتتا ال قمبتتتتتتتا   فتتتتتتتيفتتتتتتتي   تتتتتتتدخل تتتتتتتدخل  ال تتتتتتتيال تتتتتتتي  الفتتتتتتتر الفتتتتتتتر   فتتتتتتتيفتتتتتتتي  افذمتتتتتتتالافذمتتتتتتتال  وبي تتتتتتتةوبي تتتتتتتة  الستتتتتتتوقالستتتتتتتوق
 ..ال نافسيال نافسي  ال فوقال فوق   حقيق حقيق  وبال اليوبال الي

 ..م  دم  د  وريرورير  م قمبم قمب  ذالاذالا  فيفي    دحر  دحر  رايقةرايقة  م سسا م سسا   إناا إناا   إل,إل,  الحاجةالحاجة  ذم,ذم,  ي  دي  د أحا ال وصيا 
 Examining the mediating Effect of Strategic Agility in the ذنوار الدراسة 

Relationship between Organizational Learning Mechanisms and 

Organizational Excellence 

 والتفوق التنظيمي التعلم آليات بين العالقة في االستراتيجية للرشاقة الوسيط التأثير دراسة
 التنظيمي

 
 
 
 

 Shahesta,2022 الباحث والسنة
  ال نظيمتتتتتيال نظيمتتتتتي  وال فتتتتتوقوال فتتتتتوق      االستتتتت را يجيةاالستتتتت را يجية  والراتتتتتا ةوالراتتتتتا ة      ال نظيمتتتتتيال نظيمتتتتتي  التتتتت عماالتتتتت عما  آليتتتتتا آليتتتتتا   بتتتتتيربتتتتتير  الع  تتتتتةالع  تتتتتة   قصتتتتتي قصتتتتتي حد  الدراسة

  لهتتتت  لهتتتت     وستتتتي  وستتتتي   االستتتت را يجيةاالستتتت را يجية  الراتتتتا ةالراتتتتا ة   تتتت ثير تتتت ثير  وال عتتتتر  ذمتتتت,وال عتتتتر  ذمتتتت,    الاتتتتيخالاتتتتيخ   فتتتتر فتتتتر  جامعتتتتةجامعتتتتة  متتتتوظفيمتتتتوظفي  فتتتتيفتتتتي
 ..ال نظيميال نظيمي  وال فوقوال فوق  ال نظيميال نظيمي  ال عماال عما  آليا آليا   بيربير  الع  ةالع  ة
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   بيقيةدراسة  نو  الدراسة
 الايخ  فر جامعة مر اخ يارحا  ا ال ير المس جيبير مر 325 ذينة بمغ  وم ار الدراسة ذينة

 اس مارا اس بيار  أداا الدراسة
 الدراسة فر ية الخ بارالم عدد  االنحدار اس خداا أساليب ال حميل

  ذمتتتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتتتت,  ال عتتتتتتتتتتتر ال عتتتتتتتتتتتر   وآليتتتتتتتتتتتا وآليتتتتتتتتتتتا       وأبعتتتتتتتتتتتاد وأبعتتتتتتتتتتتاد   ال نظيمتتتتتتتتتتتيال نظيمتتتتتتتتتتتي  التتتتتتتتتتت عماالتتتتتتتتتتت عما  آليتتتتتتتتتتتا آليتتتتتتتتتتتا   أرأر  إلتتتتتتتتتتت,إلتتتتتتتتتتت,  الن تتتتتتتتتتتا  الن تتتتتتتتتتتا     اتتتتتتتتتتير اتتتتتتتتتتير ن ا   أحا ال
   بيتتتتتتتتتتر بيتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتت ثير تتتتتتتتتت ثير  لهتتتتتتتتتتالهتتتتتتتتتتا  المعرفتتتتتتتتتةالمعرفتتتتتتتتتة  استتتتتتتتتت ثماراستتتتتتتتتت ثمار  وآليتتتتتتتتتتا وآليتتتتتتتتتتا       المعرفتتتتتتتتتةالمعرفتتتتتتتتتة  استتتتتتتتتت يعاباستتتتتتتتتت يعاب  وآليتتتتتتتتتتا وآليتتتتتتتتتتا       المعرفتتتتتتتتتةالمعرفتتتتتتتتتة
   اتتتتتتتتتتير اتتتتتتتتتتير   لتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت   ذمتتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتتت,  ذتتتتتتتتتت واذتتتتتتتتتت وا    ال نظيمتتتتتتتتتتيال نظيمتتتتتتتتتتي  ال فتتتتتتتتتتوقال فتتتتتتتتتتوق  و تتتتتتتتتت ل و تتتتتتتتتت ل   االستتتتتتتتتت را يجيةاالستتتتتتتتتت را يجية  المرونتتتتتتتتتتةالمرونتتتتتتتتتتة  ذمتتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتتت,

  التتتتتتتتتت عماالتتتتتتتتتت عما  آليتتتتتتتتتتا آليتتتتتتتتتتا   بتتتتتتتتتتيربتتتتتتتتتتير  الع  تتتتتتتتتتةالع  تتتتتتتتتتة    وستتتتتتتتتت   وستتتتتتتتتت   الج  يتتتتتتتتتتةالج  يتتتتتتتتتتة  االستتتتتتتتتت را يجيةاالستتتتتتتتتت را يجية  الراتتتتتتتتتتا ةالراتتتتتتتتتتا ة  أرأر  إلتتتتتتتتتت,إلتتتتتتتتتت,  الن تتتتتتتتتتا  الن تتتتتتتتتتا  
 ..ال نظيميال نظيمي  وال فوقوال فوق  ال نظيميال نظيمي

      المعرفتتتتتتتتةالمعرفتتتتتتتتة   اتتتتتتتتخي  اتتتتتتتتخي ))  ال نظيمتتتتتتتتيال نظيمتتتتتتتتي  التتتتتتتت عماالتتتتتتتت عما  آليتتتتتتتتةآليتتتتتتتتة  الجامعتتتتتتتتةالجامعتتتتتتتتة  فتتتتتتتتيفتتتتتتتتي  الموظفتتتتتتتتورالموظفتتتتتتتتور  يم متتتتتتتت يم متتتتتتتت   أرأر  يجتتتتتتتتبيجتتتتتتتتب أحا ال وصيا 
      االستتتتتتتتت را يجيةاالستتتتتتتتت را يجية  الراتتتتتتتتتا ةالراتتتتتتتتتا ة  مستتتتتتتتت ويا مستتتتتتتتت ويا   ل حستتتتتتتتتيرل حستتتتتتتتتير( ( المعرفتتتتتتتتتةالمعرفتتتتتتتتتة  واستتتتتتتتت ثمارواستتتتتتتتت ثمار      المعرفتتتتتتتتتةالمعرفتتتتتتتتتة  واستتتتتتتتت يعابواستتتتتتتتت يعاب

 ..ذممهاذممها  مجالمجال  فيفي  وال مي وال مي   افذمالافذمال  رياداريادا  و حقيقو حقيق
   -::بالبراعة التنظيميةبالبراعة التنظيميةبعض من الدراسات المتعلقة بعض من الدراسات المتعلقة : : ثالثاً ثالثاً 

 البراذة ال نظيميةحول  السابقةبعض الدراسا   (7الجدول )
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 Impact of strategic capabilities on organizational ambidexterity in ذنوار الدراسة

the commercial banks in Jordan: The mediating role of knowledge 

management 

 الدور: األردن في التجارية البنوك في التنظيمية البراعة على االستراتيجية القدرات تأثير
المعرفة إلدارة الوسيط  

 Abazeed,2020 الباحث والسنة
  ظتتتتلظتتتتل  فتتتتيفتتتتي  ال نظيميتتتتةال نظيميتتتتة  البراذتتتتةالبراذتتتتة  ذمتتتت,ذمتتتت,  االستتتت را يجيةاالستتتت را يجية  القتتتتدرا القتتتتدرا    تتتت ثير تتتت ثير  اتتتتر اتتتتر   إلتتتت,إلتتتت,  الدراستتتتةالدراستتتتة  حتتتت  حتتتت     ستتتتع, ستتتتع, حد  الدراسة

 ..المعرفةالمعرفة  إداراإدارا
   بيقيةدراسة  نو  الدراسة

 .افردر في ال جارية البنو  مديره( مر 200ذينة بمغ  ) وم ار الدراسة ذينة
 اس مارا اس بيار  أداا الدراسة

 الخ بار اس ن اجي إحصا ي  حميل   سموب( SEM) الهي مية المعادال  نم جة اس خداا أساليب ال حميل
 الدراسة فر يا 

  القتتتتتتتتتتدرا القتتتتتتتتتتدرا   بتتتتتتتتتتيربتتتتتتتتتتير  الع  تتتتتتتتتتةالع  تتتتتتتتتتة    وستتتتتتتتتت   وستتتتتتتتتت   المعرفتتتتتتتتتتةالمعرفتتتتتتتتتتة  إداراإدارا  أرأر  إلتتتتتتتتتت,إلتتتتتتتتتت,  الدراستتتتتتتتتتةالدراستتتتتتتتتتة  حتتتتتتتتتت  حتتتتتتتتتت    ن تتتتتتتتتتا  ن تتتتتتتتتتا    أاتتتتتتتتتتار أاتتتتتتتتتتار  ن ا   أحا ال
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  القتتتتتدراالقتتتتتدرا))  االستتتتت را يجيةاالستتتتت را يجية  القتتتتتدرا القتتتتتدرا   أبعتتتتتادأبعتتتتتاد  جميتتتتت جميتتتتت   فتتتتت رفتتتتت ر    ثتتتتتاثتتتتتا  ومتتتتترومتتتتتر    ال نظيميتتتتتةال نظيميتتتتتة  والبراذتتتتتةوالبراذتتتتتة  االستتتتت را يجيةاالستتتتت را يجية
   تتتتتتت ثير تتتتتتت ثير  لهتتتتتتتالهتتتتتتتا( ( اإلداريتتتتتتتةاإلداريتتتتتتتة  والقتتتتتتتدراوالقتتتتتتتدرا      ال قنيتتتتتتتةال قنيتتتتتتتة  والقتتتتتتتدراوالقتتتتتتتدرا      الستتتتتتتوقالستتتتتتتوق  ربتتتتتتت ربتتتتتتت   ذمتتتتتتت,ذمتتتتتتت,  والقتتتتتتتدراوالقتتتتتتتدرا      ال ستتتتتتتويقيةال ستتتتتتتويقية
  المعرفتتتتتةالمعرفتتتتتة  و  بيتتتتتقو  بيتتتتتق      المعرفتتتتتةالمعرفتتتتتة  وخمتتتتتقوخمتتتتتق      المعرفتتتتتةالمعرفتتتتتة  ا  ستتتتتابا  ستتتتتاب))  المعرفتتتتتةالمعرفتتتتتة  إداراإدارا  أبعتتتتتادأبعتتتتتاد  ذمتتتتت,ذمتتتتت,  إحصتتتتتا يإحصتتتتتا ي

 (.(.واالس  اا واالس  اا   االس ثماراالس ثمار))  ال نظيميةال نظيمية  البراذةالبراذة  وأبعادوأبعاد( ( المعرفةالمعرفة  و خ يرو خ ير    
  القتتتتتتتدرا القتتتتتتتدرا   ذمتتتتتتت,ذمتتتتتتت,  بتتتتتتتال ر ي بتتتتتتتال ر ي   افردرافردر  فتتتتتتتيفتتتتتتتي  ال جاريتتتتتتتةال جاريتتتتتتتة  البنتتتتتتتو البنتتتتتتتو   فتتتتتتتيفتتتتتتتي  القتتتتتتترارالقتتتتتتترار  وصتتتتتتتنا وصتتتتتتتنا   متتتتتتتديرهمتتتتتتتديره  ذمتتتتتتت,ذمتتتتتتت, أحا ال وصيا 

  متتتتتترمتتتتتتر  افذمتتتتتتالافذمتتتتتتال  بي تتتتتتةبي تتتتتتة  متتتتتترمتتتتتتر  الفتتتتتتر الفتتتتتتر   وا  ستتتتتتابوا  ستتتتتتاب   حديتتتتتتد حديتتتتتتد  ذمتتتتتت,ذمتتتتتت,   تتتتتتدرا ها تتتتتتدرا ها   عتتتتتت   عتتتتتت    ال تتتتتتيال تتتتتتي  االستتتتتت را يجيةاالستتتتتت را يجية
 ..والمورديروالموردير  ال با رال با ر  مرمر   ل ل  م م   جيداجيدا  ذ  ا ذ  ا   بنا بنا   خ لخ ل

 The Role of Organizational Ambidexterity in Product Quality ذنوار الدراسة 

 المنتج جودة في التنظيمية البراعة دور
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 Jabbar,2021 الباحث والسنة
  لمنظمتتتتتتتتةلمنظمتتتتتتتتة( ( المنتتتتتتتت  المنتتتتتتتت    وجتتتتتتتتوداوجتتتتتتتتودا  ال نظيميتتتتتتتتةال نظيميتتتتتتتتة  البراذتتتتتتتتةالبراذتتتتتتتتة))  الر يستتتتتتتتييرالر يستتتتتتتتيير  الم غيتتتتتتتتريرالم غيتتتتتتتترير  بتتتتتتتتيربتتتتتتتتير  الع  تتتتتتتتةالع  تتتتتتتتة  بيتتتتتتتتاربيتتتتتتتتار حد  الدراسة

 ..الدراسةالدراسة
   بيقيةدراسة  نو  الدراسة

 /العراقالمر   مصافي ار ةفي  اف ساا ومديره العامير المديرير مر(100ذينة بمغ  ) وم ار الدراسة ذينة
 اس مارا اس بيار أداا الدراسة

  الهي مية المعادلة نم جة أساليب ال حميل
  ذاليتتتتةذاليتتتتة  االر بتتتتا االر بتتتتا    تتتتوا تتتتوا  ف تتتت  ذتتتتر وجتتتتودف تتتت  ذتتتتر وجتتتتود  ذتتتتال  ذتتتتال    بمستتتت ويبمستتتت وي  ال نظيميتتتتةال نظيميتتتتة  المهتتتتاراالمهتتتتارا   متتتتار  متتتتار   الاتتتتر ةالاتتتتر ة  أرأر ن ا   أحا ال

   تتتت ثير تتتت ثير  استتتت ن اراستتتت ن ار  متتتت متتتت   ذتتتتال  ذتتتتال    مستتتت ويمستتتت وي  ذمتتتت,ذمتتتت,   انتتتت  انتتتت   المنتتتت  المنتتتت    جتتتتوداجتتتتودا  أرأر  إلتتتت,إلتتتت,   وصتتتتم  وصتتتتم   و تتتت ل و تتتت ل       جتتتتدااجتتتتداا
  مجتتتتتتالمجتتتتتتال  فتتتتتتيفتتتتتتي  المنتتتتتت  المنتتتتتت    جتتتتتتوداجتتتتتتودا  ذمتتتتتت,ذمتتتتتت,  أبعادحتتتتتتاأبعادحتتتتتتا  فتتتتتتيفتتتتتتي  ةةال نظيميتتتتتتال نظيميتتتتتت  البراذتتتتتتةالبراذتتتتتتة  لم غيتتتتتترلم غيتتتتتتر  إيجتتتتتتابيإيجتتتتتتابي  معنتتتتتتوهمعنتتتتتتوه
 ..الدراسةالدراسة

   الجامعتتتتتتتتتا  الجامعتتتتتتتتتا   ال عميميتتتتتتتتتةال عميميتتتتتتتتتة  الم سستتتتتتتتتا الم سستتتتتتتتتا   فتتتتتتتتتيفتتتتتتتتتي  الم تتتتتتتتتوفراالم تتتتتتتتتوفرا  اف اديميتتتتتتتتتةاف اديميتتتتتتتتتة  اإلم انتتتتتتتتتا اإلم انتتتتتتتتتا   متتتتتتتتترمتتتتتتتتتر  االستتتتتتتتت فادااالستتتتتتتتت فادا أحا ال وصيا 
  ذمتتتتت,ذمتتتتت,   ر تتتتت  ر تتتتت   ال تتتتتيال تتتتتي  والدراستتتتتا والدراستتتتتا   والبحتتتتتوثوالبحتتتتتوث( ( الجامعتتتتتا الجامعتتتتتا   أستتتتتا  اأستتتتتا  ا))  العمميتتتتتةالعمميتتتتتة  الخبتتتتترا الخبتتتتترا   فتتتتتيفتتتتتي  الم مثمتتتتتةالم مثمتتتتتة
 ..وافدوا وافدوا   الحمولالحمول  مرمر  العديدالعديد  إليجادإليجاد   واجهها واجهها  ال يال ي  والمعو ا والمعو ا   الما   الما   

 
 
 
 
 

 Understanding The Logic Of Organizational Ambidexterity ذنوار الدراسة
 ةالتنظيمي البراعة منطق استيعاب

 de Almeida& Camargo,2021 الباحث والسنة
   بتتتتتل بتتتتتل  متتتتترمتتتتتر  المبيعتتتتتا المبيعتتتتتا   ونمتتتتتوونمتتتتتو  الربحيتتتتتةالربحيتتتتتة  ذمتتتتت,ذمتتتتت,  واالستتتتت ثمارواالستتتتت ثمار  االس  اتتتتتا االس  اتتتتتا   أبعتتتتتادأبعتتتتتاد   تتتتت ثير تتتتت ثير  متتتتترمتتتتتر  ال حقتتتتتقال حقتتتتتق حد  الدراسة

 ..المصدراالمصدرا  المنظما المنظما 
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   بيقيةدراسة  نو  الدراسة
 البرا يل/ بارانا والية في  صدير ار ة 132 وم ار الدراسة ذينة

 اس مارا اس بيار  أداا الدراسة
  AMOS برنام  بمساذدا الهي مية المعادلة نم جة أساليب ال حميل

  المصتتتتتدراالمصتتتتتدرا  المنظمتتتتتا المنظمتتتتتا   ستتتتتمةستتتتتمة  وحتتتتتيوحتتتتتي      ال نظيميتتتتتةال نظيميتتتتتة  لمبراذتتتتتةلمبراذتتتتتة  افبعتتتتتادافبعتتتتتاد  م عتتتتتددم عتتتتتدد  المفهتتتتتواالمفهتتتتتوا  الن تتتتتا  الن تتتتتا     عتتتتت   عتتتتت   ن ا   أحا ال
  ذمتتتتت,ذمتتتتت,  المنظمتتتتتةالمنظمتتتتتة   تتتتتدرا تتتتتدرا  أنهتتتتتاأنهتتتتتا  ذمتتتتت,ذمتتتتت,  ال نظيميتتتتتةال نظيميتتتتتة  البراذتتتتتةالبراذتتتتتة   ُفهتتتتتا ُفهتتتتتا متتتتتا  متتتتتا     دينامي يتتتتتةدينامي يتتتتتة  بي تتتتتةبي تتتتتة  فتتتتتيفتتتتتي  المدرجتتتتتةالمدرجتتتتتة

  والمقتتتتتتتدرا والمقتتتتتتتدرا   المهتتتتتتتارا المهتتتتتتتارا     تتتتتتتوير  تتتتتتتوير  ختتتتتتت لختتتتتتت ل  متتتتتتترمتتتتتتتر. . واحتتتتتتتدواحتتتتتتتد  و تتتتتتت و تتتتتتت   فتتتتتتتيفتتتتتتتي( ( جديتتتتتتتداجديتتتتتتتدا))  أستتتتتتتواقأستتتتتتتواق  اس  اتتتتتتتا اس  اتتتتتتتا 
 ..الم احةالم احة  الممموسةالممموسة  ريررير  أوأو/ /   وو  الممموسةالممموسة  المواردالموارد  ذم,ذم,  بنا ا بنا ا     ( ( الجديداالجديدا))

  الهيا تتتتتتتلالهيا تتتتتتتل    تتتتتتتوير  تتتتتتتوير  إلتتتتتتت,إلتتتتتتت,   هتتتتتتتد  هتتتتتتتد   جديتتتتتتتداجديتتتتتتتدا   نظيميتتتتتتتة نظيميتتتتتتتة  ومقتتتتتتتدرا ومقتتتتتتتدرا   مهتتتتتتتارا مهتتتتتتتارا     تتتتتتتوير  تتتتتتتوير  ال تتتتتتترورهال تتتتتتترورهمتتتتتتتر متتتتتتتر  أحا ال وصيا 
 ..ال نظيميةال نظيمية  بالبراذةبالبراذة  الم عمقةالم عمقة  واآلليا واآلليا 

  
 ذنوار الدراسة

Open innovation and organizational ambidexterity 
التنظيمية والبراعة المفتوح االبداع  
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 Hwang et al.,2021 الباحث والسنة
  وأدا وأدا   ال نظيميتتتتتةال نظيميتتتتتة  والبراذتتتتتةوالبراذتتتتتة  المف تتتتتو المف تتتتتو   االبتتتتتدا االبتتتتتدا   بتتتتتيربتتتتتير  الع  تتتتتا الع  تتتتتا   فحتتتتت فحتتتتت   إلتتتتت,إلتتتتت,  الدراستتتتتةالدراستتتتتة  حتتتتت  حتتتتت     هتتتتتد  هتتتتتد  حد  الدراسة

 ..المنظمةالمنظمة
   بيقيةدراسة  نو  الدراسة

 .ال قنية ذالية ار ة 215 مر ذينة وم ار الدراسة ذينة
 اس مارا اس بيار  أداا الدراسة

 الهي مية المعادلة نم جة أساليب ال حميل
  وأدا وأدا   ال نظيميتتتتتتتتتتةال نظيميتتتتتتتتتتة  البراذتتتتتتتتتتةالبراذتتتتتتتتتتة  بتتتتتتتتتتيربتتتتتتتتتتير  الع  تتتتتتتتتتةالع  تتتتتتتتتتة  فتتتتتتتتتتيفتتتتتتتتتتي  مع تتتتتتتتتتدالا مع تتتتتتتتتتدالا   اادور دور   يمعتتتتتتتتتتبيمعتتتتتتتتتتب  المف تتتتتتتتتتو المف تتتتتتتتتتو   االبتتتتتتتتتتدا االبتتتتتتتتتتدا   أرأر ن ا   أحا ال

تتتتتتتتتتتا  وستتتتتتتتتتي ااوستتتتتتتتتتي اا  دوراادوراا  ال نظيميتتتتتتتتتتتةال نظيميتتتتتتتتتتتة  البراذتتتتتتتتتتةالبراذتتتتتتتتتتة   معتتتتتتتتتتتب معتتتتتتتتتتتب       لتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتت   ذمتتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتتت,  ذتتتتتتتتتتت واذتتتتتتتتتتت وا. . المنظمتتتتتتتتتتةالمنظمتتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتتامهما   فتتتتتتتتتتتيفتتتتتتتتتتتي  مهما
  مع تتتتتتتتتدلمع تتتتتتتتتدل   تتتتتتتتت ثير تتتتتتتتت ثير  لتتتتتتتتت لتتتتتتتتت   المف تتتتتتتتتو المف تتتتتتتتتو   واالبتتتتتتتتتدا واالبتتتتتتتتتدا       المنظمتتتتتتتتتةالمنظمتتتتتتتتتة  وأدا وأدا   المف تتتتتتتتتو المف تتتتتتتتتو   االبتتتتتتتتتدا االبتتتتتتتتتدا   بتتتتتتتتتيربتتتتتتتتتير  الع  تتتتتتتتتةالع  تتتتتتتتتة
  ال نظيميتتتتتتتتتةال نظيميتتتتتتتتتة  البراذتتتتتتتتتةالبراذتتتتتتتتتة  بتتتتتتتتتيربتتتتتتتتتير  الع  تتتتتتتتتةالع  تتتتتتتتتة  ذمتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتت,  U  حتتتتتتتتتر حتتتتتتتتتر   اتتتتتتتتت لاتتتتتتتتت ل  ذمتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتت,  ذ ستتتتتتتتتيذ ستتتتتتتتتي  خ تتتتتتتتتيخ تتتتتتتتتي  ريتتتتتتتتترريتتتتتتتتتر
  ال  نولوجيتتتتتتتتتتتتاال  نولوجيتتتتتتتتتتتتا  اتتتتتتتتتتتتر ا اتتتتتتتتتتتتر ا   متتتتتتتتتتتتديرهمتتتتتتتتتتتتديره  ال جريبيتتتتتتتتتتتتةال جريبيتتتتتتتتتتتتة  الن تتتتتتتتتتتتا  الن تتتتتتتتتتتتا     ستتتتتتتتتتتتاذد ستتتتتتتتتتتتاذد  أرأر  يم تتتتتتتتتتتتريم تتتتتتتتتتتتر  ..المنظمتتتتتتتتتتتتةالمنظمتتتتتتتتتتتتة  وأدا وأدا 

  استتتتتتتتتتت خدامهااستتتتتتتتتتت خدامها  يم تتتتتتتتتتتريم تتتتتتتتتتتر  ال تتتتتتتتتتتيال تتتتتتتتتتتي  ال نظيميتتتتتتتتتتتةال نظيميتتتتتتتتتتتة  البراذتتتتتتتتتتتةالبراذتتتتتتتتتتتة  ممارستتتتتتتتتتتا ممارستتتتتتتتتتتا   متتتتتتتتتتترمتتتتتتتتتتتر  ال   تتتتتتتتتتتدال   تتتتتتتتتتتد  ذمتتتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتتتت,  الفا قتتتتتتتتتتتةالفا قتتتتتتتتتتتة
 ..المنظمةالمنظمة  أدا أدا   ل ع ي ل ع ي   المف و المف و   االبدا االبدا   مس ويمس وي  و حديدو حديد

  فتتتتتيفتتتتتي   فتتتتتا ا فتتتتتا ا  أ ثتتتتترأ ثتتتتتر  و صتتتتتب و صتتتتتب   ال نظيميتتتتتةال نظيميتتتتتة  البراذتتتتتةالبراذتتتتتة  ذمتتتتت,ذمتتتتت,   تتتتتدر ها تتتتتدر ها    تتتتتوير  تتتتتويري عتتتتتير ذمتتتتت, المنظمتتتتتا  ي عتتتتتير ذمتتتتت, المنظمتتتتتا   أحا ال وصيا 
 ..أدا هاأدا ها  ل حسيرل حسير  القدراالقدرا  ح  ح    اس خداااس خداا
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 The relationship between organizational foresight and ذنوار الدراسة

organizational ambidexterity 

ةالتنظيمي والبراعة التنظيمي االستشراف بين العالقة  
 Paliokaite,2015 الباحث والسنة

  ال صتتتتتتتني ال صتتتتتتتني   منظمتتتتتتتا منظمتتتتتتتا   فتتتتتتتيفتتتتتتتي  ال نظيميتتتتتتتةال نظيميتتتتتتتة  والمهتتتتتتتاراوالمهتتتتتتتارا  ال نظيمتتتتتتتيال نظيمتتتتتتتي  االس اتتتتتتترا االس اتتتتتتترا   بتتتتتتتيربتتتتتتتير  الع  تتتتتتتةالع  تتتتتتتة  فحتتتتتتت فحتتتتتتت  الدراسةحد  
  ال نظيمتتتتتتتتيال نظيمتتتتتتتتي  االس اتتتتتتتترا االس اتتتتتتتترا   بتتتتتتتتيربتتتتتتتتير  لمع  تتتتتتتتةلمع  تتتتتتتتة  نهتتتتتتتتا ينهتتتتتتتتا ي  مفتتتتتتتتاحيميمفتتتتتتتتاحيمي  نمتتتتتتتتو رنمتتتتتتتتو ر  ا  تتتتتتتترا ا  تتتتتتتترا    تتتتتتتت ل     تتتتتتتت ل  المي وانيتتتتتتتتةالمي وانيتتتتتتتتة
 ..ال نظيميةال نظيمية  والبراذةوالبراذة

   بيقيةدراسة  نو  الدراسة
 لي وانيا في ال حويمية الصناذة مر ذينة وم ار الدراسة ذينة

 اس مارا اس بيار  أداا الدراسة
  الهي مية المعادلة نم جة أساليب ال حميل

  أذمتتتتتت,أذمتتتتتت,  لدرجتتتتتتةلدرجتتتتتتة   حتتتتتتاف  حتتتتتتاف    عمتتتتتتل عمتتتتتتل  لممنظمتتتتتتةلممنظمتتتتتتة  الخارجيتتتتتتةالخارجيتتتتتتة  البي تتتتتتةالبي تتتتتتة  فتتتتتتيفتتتتتتي  ال  نولوجيتتتتتتةال  نولوجيتتتتتتة  اال تتتتتت رابا اال تتتتتت رابا   أرأر ن ا   أحا ال
  ا تتتتتت رابا ا تتتتتت رابا    واجتتتتت  واجتتتتت   ال تتتتتتيال تتتتتتي  المنظمتتتتتا المنظمتتتتتا   أرأر  الن تتتتتا  الن تتتتتا    أ تتتتتتد أ تتتتتتد     ال نظيمتتتتتيال نظيمتتتتتي  االس اتتتتتترا االس اتتتتتترا   أناتتتتت ةأناتتتتت ة  متتتتترمتتتتتر

تتتتا  لتتتتديهالتتتتديها  الم وستتتت الم وستتتت   متتتترمتتتتر  أذمتتتت,أذمتتتت,    نولوجيتتتتة  نولوجيتتتتة تتتتاأي ا   اب  تتتتاراب  تتتتار  ون تتتتا  ون تتتتا    أ تتتتويأ تتتتوي   نظيمتتتتي نظيمتتتتي  اس اتتتترا اس اتتتترا    تتتتدرا  تتتتدرا   أي ا
 ..أ برأ بر

  وستتتتتتتي ةوستتتتتتتي ة  ذوامتتتتتتتلذوامتتتتتتتلحتتتتتتي حتتتتتتي   بهتتتتتتتابهتتتتتتتا  الخاصتتتتتتةالخاصتتتتتتة  المعرفتتتتتتتةالمعرفتتتتتتتة   اذتتتتتتدا اذتتتتتتدا  و تتتتتتت ل و تتتتتتت ل   لممنظمتتتتتتةلممنظمتتتتتتة  ال نستتتتتتتيقال نستتتتتتتيق   تتتتتتدرا  تتتتتتدرا ار ار  أحا ال وصيا 
  القتتتتويالقتتتتوي  فتتتتيفتتتتي  المنظمتتتتةالمنظمتتتتة   ستتتت ثمر ستتتت ثمر  لتتتتالتتتتا  إ اإ ا  أنتتتت أنتتتت   يعنتتتتييعنتتتتي  حتتتت احتتتت ا  و   و البي تتتتيالبي تتتتي  المستتتت المستتتت   متتتترمتتتتر  االستتتت فادااالستتتت فادا  فتتتتيفتتتتي  مهمتتتتةمهمتتتتة

      وال  تتتتتتتتويروال  تتتتتتتتوير  البحتتتتتتتتثالبحتتتتتتتتث  مثتتتتتتتتلمثتتتتتتتتل  المن جتتتتتتتتا المن جتتتتتتتتا     تتتتتتتتوير  تتتتتتتتوير  وأناتتتتتتتت ةوأناتتتتتتتت ة      الخبتتتتتتتتراالخبتتتتتتتترا  و ا و ا   الم عممتتتتتتتتةالم عممتتتتتتتتة  العاممتتتتتتتتةالعاممتتتتتتتتة
  النا جتتتتتةالنا جتتتتتة  المعمومتتتتتا المعمومتتتتتا    يمتتتتتة يمتتتتتة    تتتتتي   تتتتتي   فقتتتتتدفقتتتتتد      الداخميتتتتتةالداخميتتتتتة  ال نستتتتتيقال نستتتتتيق  وجهتتتتتودوجهتتتتتود  المستتتتت مرالمستتتتت مر  التتتتت عماالتتتتت عما  وذمميتتتتتا وذمميتتتتتا 

 ..الخارجيةالخارجية  المصادرالمصادر  مرمر
 Strategic Agility: Achieving Superior Organizational Performance ذنوار الدراسة 

through Strategic Foresight 

 االستراتيجي االستشراف خالل من متفوق تنظيمي أداء تحقيق: االستراتيجية الرشاقة
 
 
 
 

 Arokodare et al.,2020 الباحث والسنة
  ختتتتت لختتتتت ل  متتتتترمتتتتتر  المنظمتتتتتةالمنظمتتتتتة  وأدا وأدا   االستتتتت را يجيةاالستتتتت را يجية  الراتتتتتا ةالراتتتتتا ة  بتتتتتيربتتتتتير  الصتتتتتمةالصتتتتتمة  فتتتتتيفتتتتتي  لم حقيتتتتتقلم حقيتتتتتق  الدراستتتتتةالدراستتتتتة  أجريتتتتت أجريتتتتت  حد  الدراسة

 االس را يجياالس را يجي  االس ارا االس ارا   سابقةسابقة  مرمر   ج   ج    االس را يجياالس را يجي  االس ارا االس ارا 
 دراسة نظرية نو  الدراسة
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 ------ وم ار الدراسة ذينة
 ------ أداا الدراسة

 ------ أساليب ال حميل
      لم غييتتتتتتتترلم غييتتتتتتتتر  المحفتتتتتتتت المحفتتتتتتتت   العامتتتتتتتتلالعامتتتتتتتتل  و فستتتتتتتتيرو فستتتتتتتتير  وم حظتتتتتتتتةوم حظتتتتتتتتة   حديتتتتتتتتد حديتتتتتتتتد  ياتتتتتتتتملياتتتتتتتتمل  االستتتتتتتت را يجياالستتتتتتتت را يجي  االس اتتتتتتتترا االس اتتتتتتتترا  ن ا   أحا ال

  ذمتتتت,ذمتتتت,  ال عتتتتر ال عتتتتر ))  المتتتتديالمتتتتدي  بعيتتتتدابعيتتتتدا  و واذتتتتدو واذتتتتد( ( ال غييتتتترا ال غييتتتترا     بتتتت   بتتتت ))  القريتتتتبالقريتتتتب  المتتتتديالمتتتتدي  ذمتتتت,ذمتتتت,  البي تتتتيالبي تتتتي  والمستتتت والمستتتت 
  العوامتتتتتلالعوامتتتتتل  و حديتتتتتدو حديتتتتتد  النااتتتتت ةالنااتتتتت ة  اال جاحتتتتتا اال جاحتتتتتا   ختتتتت لختتتتت ل  متتتتترمتتتتتر  وال هديتتتتتدا وال هديتتتتتدا   الفتتتتتر الفتتتتتر   وا  اتتتتتا وا  اتتتتتا     ( ( افنمتتتتتا افنمتتتتتا 
  وبال تتتتتاليوبال تتتتتالي  االستتتتت را يجيةاالستتتتت را يجية  الراتتتتتا ةالراتتتتتا ة  متتتتترمتتتتتر    يتتتتتد  يتتتتتد  ال تتتتتيال تتتتتي  االستتتتت را يجيةاالستتتتت را يجية  واالستتتتت جابا واالستتتتت جابا   اآلثتتتتتاراآلثتتتتتارو و . . المم نتتتتتةالمم نتتتتتة

 ..الم فوقالم فوق  المنظمةالمنظمة  أدا أدا    ع   ع  
  االستتتتتتتتتت را يجيةاالستتتتتتتتتت را يجية  الراتتتتتتتتتتا ةالراتتتتتتتتتتا ة  أبعتتتتتتتتتتادأبعتتتتتتتتتتاد  ل بنتتتتتتتتتتيل بنتتتتتتتتتتي  الستتتتتتتتتتعيالستتتتتتتتتتعي  المتتتتتتتتتتديريرالمتتتتتتتتتتديرير  ذمتتتتتتتتتت,ذمتتتتتتتتتت,  يجتتتتتتتتتتبيجتتتتتتتتتتب    أساستتتتتتتتتتيأساستتتتتتتتتتي  باتتتتتتتتتت لباتتتتتتتتتت ل ال وصيا أحا 

  وربحيتتتتتتتةوربحيتتتتتتتة  الستتتتتتتو يةالستتتتتتتو ية  الحصتتتتتتتةالحصتتتتتتتة  مثتتتتتتتلمثتتتتتتتل  م فتتتتتتتوقم فتتتتتتتوق  أدا أدا    حقيتتتتتتتق حقيتتتتتتتق  أجتتتتتتتلأجتتتتتتتل  متتتتتتترمتتتتتتتر  االستتتتتتت را يجياالستتتتتتت را يجي  االس اتتتتتتترا االس اتتتتتتترا و و 
   تتتتتتتت ل  تتتتتتتت ل       الراستتتتتتتتخالراستتتتتتتتخ  واإلبتتتتتتتتدا واإلبتتتتتتتتدا   ال بتتتتتتتتا رال بتتتتتتتتا ر  ور تتتتتتتتاور تتتتتتتتا  ال نافستتتتتتتتيةال نافستتتتتتتتية  والميتتتتتتتت اوالميتتتتتتتت ا  المنظمتتتتتتتتةالمنظمتتتتتتتتة  و فتتتتتتتتا او فتتتتتتتتا ا  المنظمتتتتتتتتةالمنظمتتتتتتتتة
  الراتتتتتتتتتا ةالراتتتتتتتتتا ة  متتتتتتتترمتتتتتتتتر   تتتتتتتتت ا  تتتتتتتتت ا   والمتتتتتتتتديريروالمتتتتتتتتديرير  والمتتتتتتتتتال يروالمتتتتتتتتتال ير  ال نظيميتتتتتتتتةال نظيميتتتتتتتتة  السياستتتتتتتتتةالسياستتتتتتتتتة  صتتتتتتتتان صتتتتتتتتان   استتتتتتتتت خداااستتتتتتتتت خداا   تتتتتتتترورا تتتتتتتترورا

  أجتتتتتتلأجتتتتتتل  متتتتتترمتتتتتتر  وا جتتتتتتاحهاوا جتتتتتتاحها  و تتتتتترارا هاو تتتتتترارا ها  وذمميتتتتتتا هاوذمميتتتتتتا ها  أذمتتتتتتالهاأذمتتتتتتالها  أناتتتتتت ةأناتتتتتت ة  فتتتتتتيفتتتتتتي  واالس اتتتتتترا  واالس اتتتتتترا    االستتتتتت را يجيةاالستتتتتت را يجية
 ..ذااذاا  وأدا وأدا   فا قةفا قة   نافسية نافسية  مي امي ا   حقيق حقيق

 
 -::من الدراسات السابقةمن الدراسات السابقة  االستفادةاالستفادة  مجاالتمجاالت-::خامساً خامساً 
  االس اتتتتتترا االس اتتتتتترا   احميتتتتتتةاحميتتتتتتة     تتتتتت       تتتتتت  وافجنبيتتتتتتةوافجنبيتتتتتتةاستتتتتت عراض الدراستتتتتتا  الستتتتتتابقة العربيتتتتتتة استتتتتت عراض الدراستتتتتتا  الستتتتتتابقة العربيتتتتتتة   ختتتتتت لختتتتتت ل  ررمتتتتتتمتتتتتت

  الجامعتتتتتتا  االحميتتتتتتةالجامعتتتتتتا  االحميتتتتتتةالمنظمتتتتتتا  المنظمتتتتتتا    فتتتتتتيفتتتتتتي  ةةال نظيميتتتتتتال نظيميتتتتتت  والبراذتتتتتتةوالبراذتتتتتتة  االستتتتتت را يجيةاالستتتتتت را يجية  والراتتتتتتا ةوالراتتتتتتا ة  االستتتتتت را يجياالستتتتتت را يجي
 -::حيحيالدراسا  السابقة في ذدا نقا  الدراسا  السابقة في ذدا نقا    ررمم  ةةجا   اس فادا الباحثجا   اس فادا الباحثوريرحا  حيث وريرحا  حيث 

و  بيتتتتتتتتق ال وجهتتتتتتتتا  و  بيتتتتتتتتق ال وجهتتتتتتتتا  ا المو تتتتتتتتوذية  ا المو تتتتتتتتوذية  ححة الدراستتتتتتتتة الحاليتتتتتتتتة  و حديتتتتتتتتد حتتتتتتتتدودة الدراستتتتتتتتة الحاليتتتتتتتتة  و حديتتتتتتتتد حتتتتتتتتدودممورا ماتتتتتتتت ورا ماتتتتتتتت متتتتتتتتمتتتتتتتتبب  -  11
  االستتتتتتتت را يجيةاالستتتتتتتت را يجية  والراتتتتتتتتا ةوالراتتتتتتتتا ة  االستتتتتتتت را يجياالستتتتتتتت را يجي  االس اتتتتتتتترا االس اتتتتتتتترا   بيتتتتتتتتق   بيتتتتتتتتق الهادفتتتتتتتتة التتتتتتتت, اس  اتتتتتتتتا  احميتتتتتتتتة الهادفتتتتتتتتة التتتتتتتت, اس  اتتتتتتتتا  احميتتتتتتتتة 

 ..ةةال نظيميال نظيمي  والبراذةوالبراذة
االح  تتتتتتتتاا ل متتتتتتتت  الدراستتتتتتتتا  و حديتتتتتتتتد استتتتتتتتموب الدراستتتتتتتتة واالدوا  ال  بيقيتتتتتتتتة واالحصتتتتتتتتا ية االح  تتتتتتتتاا ل متتتتتتتت  الدراستتتتتتتتا  و حديتتتتتتتتد استتتتتتتتموب الدراستتتتتتتتة واالدوا  ال  بيقيتتتتتتتتة واالحصتتتتتتتتا ية   -  22

 ..لمعالجة ما مة الدراسة و حقيق احدافهالمعالجة ما مة الدراسة و حقيق احدافها
اذ متتتتتتتد  الدراستتتتتتتة ذمتتتتتتت, االبعتتتتتتتاد اال ثتتتتتتتر ا فا تتتتتتتا ذميهتتتتتتتا متتتتتتتر  بتتتتتتتل البتتتتتتتاحثير وال وصتتتتتتتل اذ متتتتتتتد  الدراستتتتتتتة ذمتتتتتتت, االبعتتتتتتتاد اال ثتتتتتتتر ا فا تتتتتتتا ذميهتتتتتتتا متتتتتتتر  بتتتتتتتل البتتتتتتتاحثير وال وصتتتتتتتل   –  33

 ..الدراسة الحالية في  و  ذينة الدراسة ومج معها الدراسة الحالية في  و  ذينة الدراسة ومج معها احدا  احدا  لألبعاد ال ي  خدا لألبعاد ال ي  خدا 
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استتتتتتتهم  الدراستتتتتتتا  العربيتتتتتتتة واالجنبيتتتتتتتة الستتتتتتتابقة فتتتتتتتي   تتتتتتتوير وصتتتتتتتيارة استتتتتتت مة استتتتتتت مارا استتتتتتتهم  الدراستتتتتتتا  العربيتتتتتتتة واالجنبيتتتتتتتة الستتتتتتتابقة فتتتتتتتي   تتتتتتتوير وصتتتتتتتيارة استتتتتتت مة استتتتتتت مارا   –  44
 ا ها.ا ها.االس بيار مر خ ل االس فادا مر بعض فقر االس بيار مر خ ل االس فادا مر بعض فقر 

التتتتتت, التتتتتت,   ةةال نتتتتتتو  فتتتتتتي الدراستتتتتتا  الستتتتتتابقة بتتتتتتير الق تتتتتتا  العتتتتتتاا والختتتتتتا  ممتتتتتتا حتتتتتتدي بالباحثتتتتتتال نتتتتتتو  فتتتتتتي الدراستتتتتتا  الستتتتتتابقة بتتتتتتير الق تتتتتتا  العتتتتتتاا والختتتتتتا  ممتتتتتتا حتتتتتتدي بالباحثتتتتتت  -55
 ..اخ يار العينة الم  مة لمدراسة الحاليةاخ يار العينة الم  مة لمدراسة الحالية

 -::موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقةموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة-::سادساً سادساً 
  االستتتتتتتتت را يجيةاالستتتتتتتتت را يجية  والراتتتتتتتتتا ةوالراتتتتتتتتتا ة  االستتتتتتتتت را يجياالستتتتتتتتت را يجي  االس اتتتتتتتتترا االس اتتتتتتتتترا محدوديتتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتتا  ال تتتتتتتتتي  ناولتتتتتتتتت  محدوديتتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتتا  ال تتتتتتتتتي  ناولتتتتتتتتت    -11

    ةةذمتتتت, حتتتتد ذمتتتتا الباحثتتتتذمتتتت, حتتتتد ذمتتتتا الباحثتتتت  فتتتتي الجامعتتتتا  االحميتتتتة المحميتتتتةفتتتتي الجامعتتتتا  االحميتتتتة المحميتتتتة    بيقتتتتي  بيقتتتتي  وباتتتت لوباتتتت ل  ةةال نظيميتتتتال نظيميتتتت  والبراذتتتتةوالبراذتتتتة

بق تتتتا  ال عمتتتتيا )الجامعتتتتا  االحميتتتتة بق تتتتا  ال عمتتتتيا )الجامعتتتتا  االحميتتتتة يتتتتار مج متتتت  الدراستتتتة والتتتت ه  مثتتتتل يتتتتار مج متتتت  الدراستتتتة والتتتت ه  مثتتتتل وفتتتتي  تتتتو   لتتتت   تتتتا اخ وفتتتتي  تتتتو   لتتتت   تتتتا اخ 

  تتتتا    تتتتا  م غيتتتترا  الدراستتتتة متتتتر  حستتتتير ادا  م غيتتتترا  الدراستتتتة متتتتر  حستتتتير ادا  ولمتتتتا لتتتت  متتتتر دور  بيتتتتر لولمتتتتا لتتتت  متتتتر دور  بيتتتتر ل  بمن قتتتتة الفتتتترا  االوستتتت  (بمن قتتتتة الفتتتترا  االوستتتت  (

 ..ال عميا ال عميا 

  االستتتتتتتت را يجيةاالستتتتتتتت را يجية  والراتتتتتتتتا ةوالراتتتتتتتتا ة  االستتتتتتتت را يجياالستتتتتتتت را يجي  االس اتتتتتتتترا االس اتتتتتتتترا دراستتتتتتتتة  بيعتتتتتتتتة الع  تتتتتتتتة بتتتتتتتتير ابعتتتتتتتتاد دراستتتتتتتتة  بيعتتتتتتتتة الع  تتتتتتتتة بتتتتتتتتير ابعتتتتتتتتاد   -22

  ةةالباحثتتتتتالباحثتتتتت  الستتتتتابقة فتتتتتي  تتتتتو  المستتتتت  التتتتت ه اجر تتتتت الستتتتتابقة فتتتتتي  تتتتتو  المستتتتت  التتتتت ه اجر تتتتت     إ  اف ر تتتتت  الدراستتتتتا   إ  اف ر تتتتت  الدراستتتتتا ةةال نظيميتتتتتال نظيميتتتتت  والبراذتتتتتةوالبراذتتتتتة

   ال, الرب  بير ح   الم غيرا  وخصوصا ذم, المس وي ال  بيقي . ال, الرب  بير ح   الم غيرا  وخصوصا ذم, المس وي ال  بيقي . 

حتتتتتتا  الف ريتتتتتتة ال تتتتتتي  مثتتتتتتل المنا اتتتتتتا  بتتتتتتير حتتتتتتا  الف ريتتتتتتة ال تتتتتتي  مثتتتتتتل المنا اتتتتتتا  بتتتتتتير االحا تتتتتتة المفاحيميتتتتتتة الاتتتتتتاممة بعتتتتتترض ال رو االحا تتتتتتة المفاحيميتتتتتتة الاتتتتتتاممة بعتتتتتترض ال رو   -33

البتتتتتاحثير واستتتتتهامها بتتتتت ثرا  ال تتتتتر  الفمستتتتتفي والف تتتتتره لم غيتتتتترا  الدراستتتتتة  وحتتتتت ا متتتتتا  جستتتتتد فتتتتتي البتتتتتاحثير واستتتتتهامها بتتتتت ثرا  ال تتتتتر  الفمستتتتتفي والف تتتتتره لم غيتتتتترا  الدراستتتتتة  وحتتتتت ا متتتتتا  جستتتتتد فتتتتتي 

 ر يتتتت  الدراستتتتة الحاليتتتتة ذمتتتت, ذتتتترض و قيتتتتيا ارمتتتتب االبعتتتتاد الخاصتتتتة بم غيتتتترا  الدراستتتتة ذمتتتت,  ر يتتتت  الدراستتتتة الحاليتتتتة ذمتتتت, ذتتتترض و قيتتتتيا ارمتتتتب االبعتتتتاد الخاصتتتتة بم غيتتتترا  الدراستتتتة ذمتتتت, 

 المس وي النظره والعممي .المس وي النظره والعممي .

حيتتتتتتتث بنتتتتتتتا  اداا جمتتتتتتت  البيانتتتتتتتا  و وظيتتتتتتت  حيتتتتتتتث بنتتتتتتتا  اداا جمتتتتتتت  البيانتتتتتتتا  و وظيتتتتتتت     صتتتتتتتميا الدراستتتتتتتة فتتتتتتتي جانبهتتتتتتتا العممتتتتتتتي متتتتتتتر صتتتتتتتميا الدراستتتتتتتة فتتتتتتتي جانبهتتتتتتتا العممتتتتتتتي متتتتتتتر  -44

 االدوا  االحصا ية الخ بار ذ  ا  االر با  وال  ثير.االدوا  االحصا ية الخ بار ذ  ا  االر با  وال  ثير.

 الفر ي.الفر ي.  الدراسةالدراسة  مخ  مخ     صميا صميا  ذم,ذم,  المساذداالمساذدا  -55
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إر الدراستتتتتتتا  الستتتتتتتابقة اذ متتتتتتتد  منهجيتتتتتتتا  مخ مفتتتتتتتة فتتتتتتتي ال  بيتتتتتتتق ستتتتتتتوا  ذمتتتتتتت, مستتتتتتت وي إر الدراستتتتتتتا  الستتتتتتتابقة اذ متتتتتتتد  منهجيتتتتتتتا  مخ مفتتتتتتتة فتتتتتتتي ال  بيتتتتتتتق ستتتتتتتوا  ذمتتتتتتت, مستتتتتتت وي   -66

 وحتتتت ا  تتتتد يعتتتتود التتتت, االحتتتتدا   وحتتتت ا  تتتتد يعتتتتود التتتت, االحتتتتدا   صتتتتميا الدراستتتتة أو ذمتتتت, مستتتت وي استتتتاليب ال حميتتتتل االحصتتتتا ي  صتتتتميا الدراستتتتة أو ذمتتتت, مستتتت وي استتتتاليب ال حميتتتتل االحصتتتتا ي 

ذمتتتتت, المفا تتتتتمة واخ يتتتتتتار ذمتتتتت, المفا تتتتتمة واخ يتتتتتتار   ةةال تتتتتي ستتتتتع  حتتتتت   الدراستتتتتا  التتتتت,  حقيقهتتتتتا وال تتتتتي ستتتتتاذد  الباحثتتتتتال تتتتتي ستتتتتع  حتتتتت   الدراستتتتتا  التتتتت,  حقيقهتتتتتا وال تتتتتي ستتتتتاذد  الباحثتتتتت

 االصم  منها لمدراسة الحالية في  حديد  صميا الدراسة واليا   حميل البيانا .االصم  منها لمدراسة الحالية في  حديد  صميا الدراسة واليا   حميل البيانا .

 -::طبيعة الدراسات السابقةطبيعة الدراسات السابقة-::سابعاً سابعاً 

والدراستتتتا  الحالتتتتتة والدراستتتتتا  والدراستتتتا  الحالتتتتتة والدراستتتتتا    النظريتتتتتةالنظريتتتتتةالدراستتتتا  الدراستتتتا    لدراستتتتتا  الستتتتابقة فتتتتتي  بيع هتتتتا بتتتتتيرلدراستتتتتا  الستتتتابقة فتتتتتي  بيع هتتتتا بتتتتتير باينتتتت  ا باينتتتت  ا

بحستتتتتب ابعتتتتتاد بحستتتتتب ابعتتتتتاد (  و يتتتتت  الدراستتتتتا  والجهتتتتتود المعرفيتتتتتة الستتتتتابقة (  و يتتتتت  الدراستتتتتا  والجهتتتتتود المعرفيتتتتتة الستتتتتابقة 99  ويو تتتتت  الجتتتتتدول )  ويو تتتتت  الجتتتتتدول )  ال  بيقيتتتتتةال  بيقيتتتتتة

 ..م عددام عددا

 (  صني  الدراسا  السابقة ذم, وفق  بيع ها9جدول )ال
   بيقيةدراسا   حالةدراسا   نظريةدراسا   م غيرا  الدراسة  
 4 1 ---  االس را يجي االس ارا  1
 2 --- 2 االس را يجية الراا ة 2
 4 --- --- ةال نظيمي البراذة 3
 1 --- 1 الدراسا  الراب ة 4

 11 1 3 المجمو المجمو 
 ةةمر إذداد الباحثمر إذداد الباحث  المصدر:المصدر:

ستتتتتابقة  و ذتتتتت  بوا تتتتت  ث ثتتتتتة ستتتتتابقة  و ذتتتتت  بوا تتتتت  ث ثتتتتتة   ( دراستتتتتة( دراستتتتتة1515ر حتتتتت ا المبحتتتتتث ذتتتتترض)ر حتتتتت ا المبحتتتتتث ذتتتتترض)أأ( ( 99ي حتتتتتظ متتتتتر الجتتتتتدول )ي حتتتتتظ متتتتتر الجتتتتتدول )

ذاتتتتتتر  دراستتتتتتة   بيقيتتتتتتة ممتتتتتتا ي اتتتتتتر مستتتتتتايرا ذاتتتتتتر  دراستتتتتتة   بيقيتتتتتتة ممتتتتتتا ي اتتتتتتر مستتتتتتايرا   دراستتتتتتا  نظريتتتتتتة وواحتتتتتتدا  دراستتتتتتة حالتتتتتتة واحتتتتتتديدراستتتتتتا  نظريتتتتتتة وواحتتتتتتدا  دراستتتتتتة حالتتتتتتة واحتتتتتتدي

   الدراسا  السابقة.  الدراسا  السابقة.لدراسة الحالية ل  جا  ال ه  بن لدراسة الحالية ل  جا  ال ه  بن اا
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 المبحث االول 

 األستراتيجياالستشراف  

ً-األستراتيجي:الستشرافًًتطورً-:ًولاًأ

                        (, 1933) عووووووووووووووووووو   إلووووووووووووووووووو  االستشووووووووووووووووووو ا  مصووووووووووووووووووو    ظهووووووووووووووووووو  لاال لووووووووووووووووووو  بووووووووووووووووووو ا    ال عووووووووووووووووووو  ت

 المسووووت بل فوووو  التج   وووو  األعموووو ل أ ع وووو   أكوووو  موووو  أ ل (Alfred North Whitehead)   عوووو 

 ال  ضوووووو  ل هوووووو  التع  ن وووووو  الوووووونظ  فوووووو  الت ك وووووو  فوووووو   االنخوووووو ا  ف سوووووو    قوووووو  ا  اكتسوووووو   إلوووووو  سووووووت ت  

 هووووووو   مووووووو  الووووووو    التع  ووووووو ,  ع ووووووو  شووووووو     المسوووووووت بل مجتمعووووووو   فووووووو  المسوووووووت بل  ت قووووووو  ,  الم ضووووووو 

  ظهووووو  أ  قبووووول الم ضووووو  ال ووووو   مووووو  الخمسووووو ن   ع ووووو    تووووو  األمووووو  اسوووووت    ف ووووو  , األ ل ووووو  األعمووووو ل

 (.Miethke,2021:12االستش ا  بشكل فع  )

 الخمسووووو ن   ع ووووو   منتصووووو  فووووو  (Strategic Foresight)األسوووووت ات ج  االستشووووو ا  ت ووووو   بووووو أ

 اسووووتخ   عنوووو م  (1955 عوووو  ) (Gaston Berger) ال  نسوووو  ال   سوووو   موووو  الم ضوووو  ال وووو   موووو 

 األفعووووووو ل نتوووووو    تصووووووو    وووووو ل  وووووو    المسوووووووت بل بوووووو   Berger  أى , ا (الت قعووووووو  )  سووووووم  مصوووووو   

 أشووووو    , المخت  ووووو  النشووووو   مجووووو ال  جم ووووو  فووووو  تنتشووووو  أ  النتووووو    لهووووو    مكووووو  ك ووووو    ؤ ووووو  ال  ل ووووو 

أهم وووو    ا  عوووو ه  التوووو  المخوووو     هموووو  األسووووت ات ج   تب وووو   ب الستشوووو ا  هوووو م    بعوووو    إلوووو ا ضوووو  

 الم وووووو ه   بوووووو   إ  العالقوووووو  ال ووووووظ كموووووو  ,اإلنسوووووو ن   ب ل  موووووو   تع وووووو  الوووووو   النهوووووو     المسووووووت بل, كب وووووو  

   اسووووو  إلووووو   التووووو  هووووو ف االسوووووتب ق   الم   ووووو , مووووو   ت    تمووووو  عبووووو  متم ووووو    األسوووووت ات ج    المسوووووت ب   

  األسوووووووت ات ج  الخ ووووووو  ا  ت  ووووووو   ع ووووووو  العمووووووول  أالت قعووووووو  ,  م   ووووووو   ,  الم   بووووووو  الممكنووووووو  الت   ووووووو ا 

  ا  ووووووو ا ( النشووووووو   قبووووووول مووووووو ) المت قعووووووو  الب   ووووووو  ل ت   ووووووو ا  المنظمووووووو  مسوووووووتع   تكووووووو    تووووووو  الم تم ووووووو 

 .( :7Adegbile et al.,2017) (المؤ   النش  ) الم   ب  الت    ا 
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 إلووووووو  تهووووووو   التووووووو  األسوووووووت ات ج  االستشووووووو ا  بووووووو ام    اسووووووو  فووووووو  الع مووووووو   بووووووو أ ( 1960عووووووو   ) فووووووو   

  لوووووو  إلوووووو اضوووووو ف   . كب وووووو   اقتصوووووو      ف ه وووووو  ت لوووووو  أ  شوووووو نه  موووووو  التوووووو  المسووووووت ب    الت ن وووووو   ت   وووووو 

 فووووووووو  الم ضووووووووو   هووووووووو ا  ووووووووو ل إجووووووووو اؤ  تووووووووو  الووووووووو   الب ووووووووو   إ (Anderson,1997أن  سووووووووو  ) ال ووووووووظ

 ب سوووووتخ ا  ب لمسوووووت بل التنبوووووؤ  ا ووووو    ع ووووو   كووووو  الووووو   التنبوووووؤ  سوووووم  كووووو   الم ضووووو  ال ووووو   سوووووبع ن   

 بوووو ا ا   ت   وووول , تجوووو  األ  من ن وووو   , االتجوووو   اسووووت  ا  ال توووو   هوووو   تضوووومن و  ,الم ضوووو  موووو  ب  نوووو  

 التنظوووووووو   تضووووووووم   خووووووووالل موووووووو  الب وووووووو  ن وووووووو   ت سوووووووو   توووووووو  (1990عوووووووو  ) فوووووووو    , النشوووووووو  االختوووووووو ا 

 ضوووووم  األسووووو ل   لهووووو   المنهجووووو  التنظووووو   فووووو  ت ووووو  ا   أصوووووب    التووووو  المسوووووت ب   الت   ووووو   عم  ووووو  

( 10(,  الجوووو  ل ):8Adegbile et al.,2017)الن وووو    اسووووع  األسووووت ات ج  االستشوووو ا  بوووو ام 

 .األست ات ج ب   المالم  الت   خ   لت    م ه   االستش ا  أ  ض  

 األست ات ج م ه   االستش ا  الت   خ  لت    ال( 10الج  ل )
 المصطلح المرحلة

 الحاضر لفهم التعاونية األنظمة في التفكير في واالنخراط فلسفية قدراتالتركيز على ال 1933

 والماضي

 ورؤية الحالية األفعال نتائج تصور حول يدور والذي  المستقبلحول  التوقعاتهيمنة  1955

 المختلفة النشاط مجاالت جميع في تنتشر أن النتائج لهذه يمكن كيف

 التقنيات تحديد إلى تهدف التي األستراتيجي االستشراف برامج دراسة في العلماء بدأ 1960

 كبيرة اقتصادية رفاهية تولد أن شأنها من التي المستقبلية

 . الماضي من بيانات باستخدام بالمستقبل التنبؤ قائطر على ركز الذي التنبؤظهر  1970

 على يركز الذي البحث إلى لإلشارة األستراتيجي االستشراف برامجتطور واضح ل  1990

 المنظمة مستوى

 عال أ األ ب   ع ا  الب  ث  ب العتم   ع   أ -:المص   
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ً:- األستراتيجيمفهومًالستشرافًً-:ثانيااً

مصوووووووو     ظهوووووووو  , الع لم وووووووو  األعموووووووو ل ب  وووووووو  فوووووووو  المتسوووووووو     الت   وووووووو  الشوووووووو     المن فسوووووووو  بسووووووووب 

 م ضووووووو  هووووووو ا ال اجتووووووو  , إ  النووووووو ج   ل تنظووووووو   المهووووووو م  المن ووووووو  ب صووووووو   األسوووووووت ات ج االستشووووووو ا  

 االستشوووو ا  أ  إلوووو  األ لوووو  موووو  كب وووو   مجم عوووو  الم ضوووو   تشوووو   الع وووو  خووووالل الب وووو  موووو  كب وووو ا   قوووو  ا  

 الوووووووتع   تعووووووو   التووووووو  التنظ م ووووووو  الن   ووووووو  مووووووو  الم  ووووووو    الم اجووووووو  اإلجووووووو ا ا   مووووووو  عووووووو   األسوووووووت ات ج 

الت   ووووووووووووووووووووووووو                               ع ل ووووووووووووووووووووووووو  ب  ووووووووووووووووووووووووو  ال فووووووووووووووووووووووووو  الم مجووووووووووووووووووووووووو  ل منظمووووووووووووووووووووووووو   ال     ووووووووووووووووووووووووو   ال ووووووووووووووووووووووووو  ا 

(Sarpong& Maclean,2014:16). 

 تكووووووو   عنووووووو م  م  ووووووو    كووووووو    األسوووووووت ات ج إ  االستشووووووو ا   إلووووووو  (Battistella,2014:1) اشووووووو  

 ,العالقووووووو   ا  المسوووووووت ب   السووووووو    فووووووو  بووووووو لت    ا  الم ووووووو   الت كووووووو  عووووووو   مووووووو  ع ل ووووووو    جووووووو  هنووووووو  

 أ  ق  عوووو   فوووو  ت   وووو ا   األكثوووو  ال وووو ا ا  ع وووو   ن بوووو  موووو  ب وووو   المهموووو  ال وووو ا ا  ع وووو   لوووو    ن بوووو 

 .مع ن  مج ال 

   سوووووووم  ع بووووووو   جهووووووو  ا    ال ووووووو ا  صووووووو نع  أ  افت اضووووووو   ع ووووووو  األسوووووووت ات ج  االستشووووووو ا    ووووووو  

ف موووو   , ع  وووو  التوووو ث    مكوووو  ب نوووو  االعت وووو   موووو  ب   وووو , ب    وووو  المسووووت بل موووو  التع موووول ع وووو ه    جوووو   ,

 المهتمووووو  االجتم ع ووووو  المجم عووووو   تووووو ث   م اعووووو    جووووو  , كمووووو مع  فووووو   الشووووو    الم ووووو  ا  ك نووووو  لووووو 

 مخت  وووووووووووووووووووووووو  نظوووووووووووووووووووووووو   جهوووووووووووووووووووووووو   موووووووووووووووووووووووو  مسووووووووووووووووووووووووت ب ه  إلوووووووووووووووووووووووو  تنظوووووووووووووووووووووووو  التوووووووووووووووووووووووو  األخوووووووووووووووووووووووو ى

(Wyrwicka&Erdeli,2018:341). (  صوووووووووووووووووووووووو Arokodare,2020:9) االستشوووووووووووووووووووووووو ا    بوووووووووووووووووووووووو 

 عوووووو  السوووووو    الكشوووووو  أجوووووول موووووو  األعموووووو ل لب  وووووو  الم تموووووول الت وووووو   ت   وووووول  وووووو   ع وووووو   األسووووووت ات ج 

, كموووووو  انوووووو  صوووووو    بشووووووكل معهوووووو   التع موووووول, الن شوووووو   االتج هوووووو   تسووووووببه  التوووووو   الته  وووووو ا  ال وووووو  

مسووووت ى  فوووو     وووو    مت وووو   أ ا  ت   وووو  موووو  المنظموووو   تمكوووو  التوووو  المم  سوووو   موووو  مجم عوووو   شوووومل

 . المست بل ف  األس ا ج  ب   
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 األست ات ج  االستش ا  ( ا ا  ع   م  الب  ث     ل م ه  11 ع ض الج  ل)  
 األست ات ج  ( ا ا  ع   م  الب  ث     ل م ه   االستش ا 11الج  ل)

 الم ه   الب     السن   
1 Costanzo,2004:219  المسووووت بل موووو  ع وووو  التعوووو   ع وووو  م وووو  تووووت  فوووو  إ وووو    ؤ وووو   اسووووع  ,  تشوووو   عم  وووو  تع

 ف  المنظم .  ش   اتخ   ق ا م  أجل ,آل   الت     ف   امتال  خالل 
2 Hines& 

Slaughter,2006:1 
 ,ال وووووو    ع وووووو  إنشوووووو   مجم عوووووو  متن عوووووو  موووووو   جهوووووو   النظوووووو  المسووووووت ب    ع ل وووووو  الجوووووو   

  م  وووو   موووو  الن   وووو  التنظ م وووو  , ل كشوووو  ا وووو ال  وووو ظ ع  هوووو   ت ب وووو  الوووو ؤى الن شوووو   ب   
   الستكشوووووووووو   أسوووووووووو ا  األسووووووووووت ات ج   عوووووووووو  الظوووووووووو    المع كسوووووووووو   ت ج وووووووووو  الس  سوووووووووو   

  منتج    خ م   ج    .
3 Rohrbeck et 

al.,2007:4 
   العموووووووول ع ووووووووو  ت   ووووووووو   ت  ووووووووو    اسوووووووووتخ ا  اإلشووووووووو  ا  الضوووووووووع    مووووووووو  مصووووووووو   ه )الب  

الس  سوووووووووو    االجتم ع وووووووووو   الث  ف وووووووووو   التن فسوووووووووو    الع وووووووووو    التكن ل ج وووووووووو ( ل تعوووووووووو   ع وووووووووو  
  ا وووووت   ووووو  ال   مووووو  ,  ب لتووووو ل  تمكووووو   المنظمووووو   الته  ووووو ا   ال ووووو   فووووو  م   ووووو  مبكووووو  

 .له  األس ل    الجه   ال  ع    العم      النظ   الال   لتع    ال ض  التن فس  
4 Ringland,2010:1493   مووووو  هووووو  أبعووووو  مووووو  الت قعووووو   ال  ل ووووو  مووووو  األخووووو  فووووو  االعتبووووو    إلووووو نهووووو  مووووونظ  ل نظووووو

مجم عووووو  متن عووووو  مووووو  الت ووووو  ا  المسوووووت ب    المع  لووووو  مووووو  أجووووول ت   ووووو  ا ثووووو   المت تبووووو  
ع ووووووو  الس  سووووووو   ال  ل ووووووو ,   لووووووو  مووووووو  خوووووووالل الكشووووووو  عووووووو  االفت اضووووووو   الضووووووومن   , 

  اب   الم  ج ووووو   المهمووووو  التووووو   ت ووووو    جهووووو   النظووووو  السووووو     ,  االنخووووو ا  فووووو  االضووووو
 ق   ت  تج ه ه .

5 Rohrbeck& 
Schwarz,2013:6 

 آل وووو   تسووووو ع  المنظمووووو   ع ووووو  اكتشووووو   اإلشوووو  ا  الضوووووع     ت سووووو  ه   بووووو   االسوووووتج ب 
,  ب لتووووو ل  فهوووو   عمووووول ع وووو  ت   ووووو  ت وووو  اإلشووووو  ا   ا  العالقوووو  بسووووو ع   استكشووووو فه  لهوووو 

أ  التعوووووووو   ع وووووووو  العالموووووووو   المبكوووووووو      بشوووووووكل أكبوووووووو   ا تنوووووووو   ال وووووووو   قبوووووووول المن فسوووووووو
 مش كل كب   .  تصب  تت   ل مش كل قبل أ  

6 Battistella,2014:1   العم  وووووووو  التوووووووو  تسووووووووتخ مه  المنظموووووووو   لت   وووووووو  اإلشوووووووو  ا   المع  موووووووو   الضووووووووع    موووووووو
 صوووووو     اسووووووت ات ج     ,األ وووووو ا   ا  العالقوووووو ,  ت قوووووو  األسوووووو ا   االتج هوووووو   الن شوووووو  

  س  س   االبتك   لالستع ا  لمست بل     مؤك ., المنظم   
7 Sarpong&   اختوووووو ا   تجوووووو    ال وووووو    الم ضوووووو ع   ا تنوووووو   ال وووووو    تمكوووووو  موووووو ق ب  وووووو    وووووو  ع   وووووو
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Maclean,2014:16   ا ا   معوووووووو ن  ج  وووووووو    إلوووووووو  ووووووووؤ   , ممووووووو   مخت  وووووووو التووووووو   تج ه هوووووووو  ا خوووووووو    ب    وووووووو
   . ت     است ات ج     ق     لمن  النت    الك  ث

8 Kuosa,2016:5    عم  ووووو  تعووووو   قووووو    المنظمووووو  ع ووووو  فهووووو  المخووووو     ال ووووو   الن شووووو     الووووو  اف   الموووووو ا
 الت وووووووو     االسووووووووب   الم تب وووووووو  بوووووووو ل  ا ا  الب   وووووووو  ,  التوووووووو  تشووووووووكل مسوووووووو    مسووووووووت ب    
ممكنووووووو  أ  مع  لووووووو  أ  م تم ووووووو  ,  تووووووو  توووووووتمك  المنظمووووووو  مووووووو  اتخووووووو   قووووووو ا ا  مسوووووووتن    

  الشوووو م     سووووو  ل األسووووت ات ج بخ  هوووو   مجهوووو   بشووووكل أفضوووول بشوووو   ال ضوووو    المتع  وووو  
 االم .  بع   ت     أه افه  

9 Gavetti& 
Menon,2016:207 

قوووووو    المنظموووووو  ع وووووو  ت   وووووو  مسوووووو   عموووووول مت وووووو   , خ صوووووو  ت وووووو  التوووووو  تخت وووووو  بشووووووكل 
م  ووووو ظ عووووو  ال ضووووو  الووووو اه  ,  ت قووووو  نت  جهووووو   هووووو  الن  ووووو  الم    ووووو  فووووو  اسوووووت ات ج   

 .االعم ل
10 Adegbile et 

al.,2017:2 
ال وووووووو   التوووووووو    اسووووووووتثم  ,قوووووووو    تنظ م وووووووو  متم وووووووو   تمكوووووووو  المنظموووووووو   موووووووو  استكشوووووووو   

 .الت    ف  الب     ع ل    م      تج ه ه  المن فس   ب      
11 Iden et al.,2017:1  ل منظمووووو األسوووووت ات ج نظووووو   م جهووووو  ن ووووو  المسوووووت بل ل نشووووو     اموووووتال فهووووو  المسوووووت بل  , 

  اتخ   ال  ا  بش   االتج ه   الت   مك  استخ امه  لخ   مس    تن فس   ج    .
12 Wyrwicka& 

Erdeli,2018:341 
 ت   وووو  ال وووو    االموووو   بع وووو  خ وووو   ؤى مت سوووو    إلوووو عم  وووو  مشوووو  ك  منهج وووو  تهوووو   

المجوووووووووو ال  الب   وووووووووو     المخوووووووووو    فوووووووووو  المجوووووووووو ال  االجتم ع وووووووووو   الث  ف وووووووووو   الس  سوووووووووو   , 
 عوووووووو  صووووووون   ال وووووووو ا  فوووووووو   إلووووووو  االقتصووووووو      التكن ل ج وووووووو   التن فسووووووو   , التوووووووو  تهوووووووو   

سوووووووو ن    ه     صوووووووو    عموووووووو ل ج  وووووووو   , أعم  وووووووو   مبتكوووووووو    ت   وووووووو  نموووووووو    ب الشوووووووو   
 .مست ب     الت اصل معه 

13 Sarpong,2019:1   ت اعووووو  ا ووووب   الت ك وووو   التنظوووو   بشووووكل مخت ووووو  ضووووم   وووو ال  ال وووو ا   فووووو  ال  ضوووو  
 المست بل     المت ق .

14 Arokodare,2020:9    األسوووووت ات ج     عمووووول كجووووو   مووووو  ب ا ووووو  خ ووووو  ال  كووووو  األسوووووت ات ج أ ووووو  أبعووووو   ال س سووووو  
 ت   وووو  ا ثوووو   الم تم وووو  , ,  ت   وووو   م اقبوووو   ت سوووو   الع اموووول التوووو  ت وووو  ع وووو  الت   وووو 

,  هوووووو   شوووووومل الت وووووو     المن سووووووب  ا  ووووووال  االسووووووتج ب   التنظ م وووووو  , الخ صوووووو  ب لمنظموووووو  
  .ال      البع   م   األ   ك  ع   ,  التع    الت ق  ل كش  ع  االتج ه   الب    
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15 Li& Sullivan,2020:3  ال ووووو    ال    ووووو  أ  الجم ع ووووو  ع ووووو  ت  ووووو   األ ووووو ا  المسوووووت ب    الن شووووو    التنبوووووؤ بهووووو , لووووو ا
 وووووووت   بووووووو   عنووووووو م تشوووووووكل هووووووو   ال ووووووو    مووووووو  خوووووووالل تكووووووو    النمووووووو    الع  ووووووو  ل مووووووو      ت

 خ     لم   ب   ع    المست بل.  تشك ل, المع  م   عب  ال  اب  السبب   
16 Miethke,2021:9 التنظ م وووووو  األسووووووت ات ج   موووووو  الوووووو ؤى المسووووووت ب    فوووووو   ,عم  وووووو  تتضووووووم  فهوووووو  المسووووووت بل  

تمثووووول عم  ووووو  تنظووووو   إب اع ووووو  ل مع  مووووو    ا  العالقووووو  ب لمسوووووت بل  اتخووووو   ال ووووو ا , إ  أنهووووو  
 ف  س  ق   الت     المتس     ع   الت ك  ال     .

17 Peterson,2021:2358     ب لتوووووو ل  اتبوووووو   مسوووووو   عموووووول مت وووووو   األسووووووت ات ج ال وووووو    ع وووووو  التنبووووووؤ ب قوووووو  ب لنتوووووو  ,  
 لبن   م    تن فس  .

18 Streit et al.,2021:2  متجووووو    فووووو  ال  اسووووو   المسوووووت ب    تووووو  تصوووووم مه  ل مسووووو ع   فووووو  فهووووو  المسوووووت بل مم  سووووو, 
الكشوووو  عوووو   فهوووو  تسوووو ع  ع وووو   التوووو ث   ع  وووو  بشووووكل أفضوووول,  ب لتوووو ل  , االسووووتع ا  لوووو 

جوووو ا ا  ال وووو   ل ت وووو   ن وووو  مسووووت بل  الن وووو   التوووو   مكوووو  عنوووو ه  االسووووت     موووو  قوووو ا ا   ا 
 م     ف  .

 عالهأعداد الباحثة باالعتماد على االدبيات الواردة إالمصدر: 

قننننس م  مم عمنننن  علننننه  -علننننه   نننن    أل ننننر  رر  ومننننل منننندم مننننت ريننننست رمفننننل ر  رنننن     ر نننن    

  ملم عمننن   أل نننر  رر رحنننس م ومرارننن  ة فر رننن  فننن   مم ننن  أم  فننن  وفونننت ورانننمرل منننت ر ننن   منننل 

 وق    روت وفمت رمفل  مم عم  مل   رف ت  و  رثمت   مف ص  مفر ر     ع مل  مم تف رل. 

ً-: أل ر  رر  اهميةًالستشرافًً-:ًثالثااً

 الت   ووووو  تووووو ف  التووووو  المع ووووو   ال ووووو ى فهووووو  م   لووووو  ع ووووو  المنظمووووو   األسوووووت ات ج  االستشووووو ا   سووووو ع 

 أجووووووول مووووووو   الت ووووووو    الب ووووووو    عووووووو  انشووووووو    األسوووووووت ات ج    ال ووووووو ا  اتخووووووو   عم  ووووووو   عووووووو   ب لتووووووو ل  ,

 المتع  ووووو  األ ب ووووو   خوووووالل مووووو  تظهووووو  ج   ووووو  االستشووووو ا  أهم ووووو   لووووو  فووووو   إلووووو   , ب إلضووووو ف  االبتكووووو

   ووووووو  الظووووووو    فووووووو  ال ووووووو  ا  بنووووووو   مسووووووو ل  ع ووووووو  ت كووووووو  التووووووو   األسوووووووت ات ج   اال ا   االبتكووووووو   بوووووو  ا  

 استشوووو ا  ب وووو    الم توووو   المسووووت ب   الت جوووو  ع وووو   عتموووو  المنظموووو  نجوووو   سوووو    ,  ب لتوووو ل  فووووالمسووووتم  

 .(Battistella,2014:1)ل تك    ق ب   م ن  نظ امتال   ع     عتم  , ق   
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  سوووووووو  كه  المت وووووووو     ا ت  جوووووووو ته   بوووووووو    المنظموووووووو   ل هوووووووو   مهموووووووو األسووووووووت ات ج  االستشوووووووو ا   عوووووووو   

 ال بوووووو    ا ت  جوووووو    وووووو ل   تالضوووووو      المع فوووووو  ب لت   وووووول المنظموووووو   وووووو   فهوووووو    ب لتوووووو ل  , المت  وووووو 

 تمكوووو كموووو  , المسووووت بل فوووو  ل ت   وووو  لالسووووتع ا  الصوووو     ال وووو ا ا  اتخوووو   موووو   مكوووو  مموووو  , المسووووت ب   

 االتج هووووووو    ووووووو ل الصووووووو     المع  مووووووو   جمووووووو  مووووووو  المم  سووووووو   األسوووووووت ات ج  االستشووووووو ا  عم  ووووووو 

 البشوووووووووووووو     المشوووووووووووووو  ك  االبتكوووووووووووووو    الت ك وووووووووووووو   وووووووووووووو ع  مموووووووووووووو  , ال بوووووووووووووو     ا ت  جوووووووووووووو   المسووووووووووووووت ب   

(Peter,2021:1 Baumgartner&). 

تتمثووووووووووووووووول   األسوووووووووووووووووت ات ج االستشووووووووووووووووو ا  اهم ووووووووووووووووو   أ ( Sarpong&Maclean,2014:17 اشووووووووووووووووو  )

 -:ب  ت 

 .إ ا     ظ    األس س ف  ه    المست بل ن   م ج ك عمل -1

 المنظموووووو  إ   اال ل      سوووووو عوووووو م    عوووووو  نوووووو ت  األسووووووت ات ج  ب الستشوووووو ا  ال وووووو ل  االهتموووووو  ا  -2

 ال ب ع ووووووو  لت  ووووووو  نت جووووووو  سووووووو ب   قووووووو  أ  مووووووو  أكثووووووو  مؤكووووووو    ووووووو   مسوووووووت بال   أكبووووووو  فجووووووو ا  ت اجووووووو 

 تج  ب ووووو  أ لووووو  ب الستشووووو ا  المتع  ووووو  األ ب ووووو   أنتجووووو ف ووووو   الثووووو ن امووووو  ال بووووو   ,   مت  بووووو   التن فسووووو  

 الوووووووتع   مثووووووول م نووووووو  تنظ م ووووووو  نتووووووو    إلووووووو   وووووووؤ   أ   مكووووووو  األسوووووووت ات ج  االستشووووووو ا  أ  إلووووووو  تشووووووو  

 . االبتك   التنظ م    الب اع  ,ال  ا  اتخ    ت س  , التك   

   األسووووووووت ات ج  صوووووووو       عوووووووو  ت   وووووووو   كموووووووو  فوووووووو  األسووووووووت ات ج  لالستشوووووووو ا  الوووووووو   س الوووووووو    إ 

 تشوووووكل التووووو   االعتمووووو  ا  ل  ووووو ى أفضووووول  فهووووو  , مسوووووت بلعووووو  ال ث قبووووو  نظووووو   التووووو  تخ ووووو   الس  سووووو  

 تشووووك ل فوووو  تبوووو أ  التوووو  المنبث وووو  الوووو ؤى بتن  وووو  المهتموووو  المجم عوووو   ع وووو   التوووو ث   , البع وووو  المسووووت بل

 .(Wyrwicka& Erdeli,2018:341) بم   ه  الس  س 

 بشوووووووكل ل وووووووتع   المنظمووووووو    هووووووو  األسوووووووت ات ج  االستشووووووو ا ا   إلووووووو ( Bezold,2010:1514 اشووووووو  )

 مت بعوووووو  فوووووو   سوووووو ع    ,  المبوووووو   ا    األسووووووت ات ج  ت وووووو    فوووووو     إبوووووو اع أكثوووووو  تكوووووو     ف ع  وووووو  أكثوووووو 
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 , التوووووو ث   هوووووو ا لت   وووووو   ,    نج  وووووو أكثوووووو  جع هوووووو   ب لتوووووو ل  ف ع  وووووو  أكثوووووو  نتوووووو    موووووو  التنظ م وووووو  ال ؤ وووووو 

 عووووو    بووووو  ال  وووو    وووووت  مموووو  أكثووووو  المسووووت بل إلووووو  المنظموووو   تنظووووو  أ  األسووووت ات ج  االستشووووو ا   ت  وووو 

 االستشووووووووووو ا    خووووووووووو  أ   جووووووووووو , كمووووووووووو  (سووووووووووون ا  10 إلووووووووووو  5 مووووووووووو ) األسوووووووووووت ات ج  التخ ووووووووووو   فووووووووووو 

 مووووووو  مجم عووووووو  فضوووووووال  عووووووو , ب  تهووووووو  سووووووو    فووووووو  المنظمووووووو   ؤ ووووووو  االعتبووووووو   فووووووو   أ ضووووووو األسوووووووت ات ج 

 .  الن ج   ال ؤ    ا   اإلمك ن    المت قع  اال تم ال 

األسووووووووووووووووووت ات ج  تتمثوووووووووووووووووول  االستشوووووووووووووووووو ا ا  اهم وووووووووووووووووو   (&Peter,2021:4 Baumgartner)  وووووووووووووووووو ى

 -:ب  ت 

  العموووووول المع  موووووو   فهوووووو  لتمكوووووو   م تم وووووو  مسووووووت ب    نت جوووووو  إلوووووو  تشوووووو   التوووووو  ل ب  نوووووو   اسووووووتخ ام -1

  الت  ووووو ا  االن   عووووو   ت   ووووول خوووووالل مووووو  المن فسووووو   مووووو     إبووووو اع  أكثووووو  أسووووو   بشوووووكل ع ووووو  اس سوووووه 

 . مستم  أس س ع   الب    

 إلوووووو  تهوووووو  التووووو   االستشوووووو ا  أنشوووووو   موووووو  خوووووالل ف ع وووووو  اسوووووتج ب   إنشوووووو   المنظموووووو   ت ووووو  ل -2 

 سوووو   فهوووو   فوووو   لوووو ل , المنظوووو     وووو  المسووووت بل ت ج وووو  موووو  ال  ضوووو  ال قوووو  فوووو  االسووووتج ب   ت   وووو 

  المست ب   . ال  ل   المه   ت     ف  األهم   ب لغ أم  المنظم  ب   

 اسوووووووووت ات ج   تعتمووووووووو  إ  , األسوووووووووت ات ج  التخ ووووووووو   عم  ووووووووو  مووووووووو  جووووووووو   األسوووووووووت ات ج  االستشووووووووو ا  -3

 األسووووت ات ج  االستشوووو ا  موووو  المكتسووووب  المع فوووو  ع وووو  بنوووو     ت   وووو ه   ووووت  التوووو  ال ؤ وووو  ع وووو  المنظموووو 

 . ف ع  ته   أ ا ه  المنظم   س ل  م اع   المه  م  ب لت ل   , المنظم   ؤ   ص     أثن  

  اموووووووتال  , المنظمووووووو  المسوووووووت بل بووووووو   ب الووووووو   ع ووووووو  الت ك ووووووو مووووووو   األسوووووووت ات ج  االستشووووووو ا  مكووووووو    -4

  .له  مشت ك   ؤ  
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  سوووووووووووووو ع  المنظموووووووووووووو  ع وووووووووووووو  األسووووووووووووووت ات ج  االستشوووووووووووووو ا  ( ا Heger&Rohrbeck,2012:8)   أى

 -:ا ت 

   نظووووو  إ , ال ووووو ا  صووووون  عم  ووووو  فووووو  الت كووووو  عووووو   ت جووووو   فووووو   المسووووو ع   المجهووووو ل مجووووو ل ت   ووووول -1

 .المست بل  تشك ل اخت ا  خالله  م   ت  تع   عم    أن  ع   األست ات ج  االستش ا  إل 

 ع ووووو  قووووو  ته  ل  ووووو    المع ووووو   األسوووووت ات ج  االستشووووو ا  أنظمووووو  ع ووووو  تعتمووووو  المنظمووووو   بعوووووض أ  -2

 لت  ووووو   األنظموووو  المنظموووو   بعووووض تسووووتخ  ,  الخوووو  ج  الت   وووو  ن وووو  م  نتهوووو  فوووو  مسووووت ى    االبتكوووو  

 .منتج ته   م  ظ   است ات ج ته  المست ب    االتج ه   ب   الت اب 

 قوووووو    أنوووووو  ثبوووووو   إ,  السوووووو ن     ت   وووووول هوووووو  األسووووووت ات ج  ستشوووووو ا لال انتشوووووو  ا   األكثوووووو  ال    وووووو  -3

 ال ب عوووووو   فهوووووو  عتبوووووو  األ فوووووو  ال جوووووو  موووووو  أكبوووووو  عوووووو   ب خوووووو  ل موووووو       سووووووم  ه كوووووول إنشوووووو   ع وووووو 

 أصووووووووو    مشووووووووو  ك  لضوووووووووم   كمنصووووووووو  اسوووووووووتخ ام   مكووووووووو   ن سووووووووو  ال قووووووووو   فووووووووو , ل  ووووووووو ا  المنهج ووووووووو 

 صوووون  لعم  وووو  الم  كوووو  الجوووو    ع وووو  توووو ث   لوووو   كوووو   أ    مكوووو , ال وووو ا   صوووون   المعن وووو   المصوووو   

 . األست ات ج  ال  ا 

 تجعووووووول  أ  ,بب  تهووووووو  مع فووووووو  ع ووووووو   تجعووووووول المنظمووووووو  أ األسوووووووت ات ج  االستشووووووو ا ل  ا ووووووو    مكووووووو -4

 األ وووووو ا  افتوووووو اض خووووووالل موووووو  المسووووووت ب   ع وووووو  م اجهوووووو  الت   وووووو  قوووووو   أكثوووووو   األسووووووت ات ج  ال وووووو ا ا 

  .ت   لال ف   م هش   م  ج   ف     تك   الت  المست ب   

   عووووووو  أنووووووو  ع ووووووو  األسوووووووت ات ج  االستشووووووو ا  إلووووووو  (Burt&Nair,2020:2نظووووووو )موووووو  ج نووووووو  اخووووووو  

 فوووووو  ال  وووووو   ق وووووو  ع وووووو   الب وووووو  ,   ت   هوووووو  ,بنجوووووو   المنظموووووو   تنوووووو فس ك   وووووو  ت   وووووو  فوووووو  مهموووووو    ا      

 مسووووووو ع   فووووووو   اسوووووووخ   سووووووومع     ووووووول تووووووو     لهووووووو  السووووووو ن    ه  ا     . مضووووووو  ب    ن م ك ووووووو  ب  ووووووو  

 مووووووو     اسوووووووت ات ج  ا  بعووووووو  ت لووووووو  السووووووو ن    ه   أ   إ, األسوووووووت ات ج  االستشووووووو ا  ت ل ووووووو  ع ووووووو  المنظمووووووو  
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 اال تمووووووو ال  مووووووو  كووووووول فووووووو  المصووووووو     أصووووووو    المنظمووووووو    تع ووووووو  الت اصووووووول الت   ووووووول ت ووووووو    خوووووووالل

 .المست بل   ل الت ك    ا     

إ   إلوووووو   شوووووو   األسوووووت ات ج ( إ  االستشوووووو ا  Streit et al.,2021:2) مووووو  ج نبوووووو   وووووؤم  

 ل ت   ووووووو  مبكووووووو   أ  ضوووووووع    إشووووووو  ا  مووووووو  خوووووووالل لكووووووو  مت قعووووووو  ,  أ  مسوووووووب     م ووووووو   لووووووو س المسوووووووت بل

 عنوووووو  الن شوووووو    الت   وووووو ا  ب التج هوووووو   الم  جوووووو   أ  االسووووووتع ا  عوووووو   ا تم ل وووووو  ت   وووووول  مكوووووو  الم تموووووول

 االسووووت     عنوووو ه   مكوووو  التوووو  الن وووو   عوووو     أ ضوووو  كشوووو  أ   مكوووو كموووو   ,السوووو    االتجوووو   إلوووو   صوووو له 

 .ف   م     مست بل ن   ل ت    ال     أفع ل ق ا ا  م 

  - تآلر ف  أل ر  رر     ر     همر  حص  أومل مدم مت ريست رمفل 

 حرننننه أو ,صنننن تعروت فنننن   مفر رنننن  مدر تهننننتة  مم عمنننن  مننننس   رننننس فوننننتر ننننتعس علننننه رومرننننس  -1

 . مم رمع ف   م تم    ر تهتة

 .  مم عمتة م ريفم ور فرم فوت أ م مل,  مرأفس وعست  مر يرسم رو   مل ريلم-2

 .  ألعمتم و رتسم ,مدفرفت  رمفرل وعتمم و مرحوم ملرارر      رؤ س ورموس -3

 وراننننمرل,  منننن  هل  مواننننع رحننننس  منننندم مننننل  مم ننننريفل   مرففرنننن  عيلرنننن ف ننننت  ر مننننم علننننه  -4

 .م وت  مر تفس مل فس ا  ممرلف  م تهج

  حنننننو مو وننننن   رت نننننتة صنننننرت   علنننننه ور نننننتعسهت,  مم عمننننن  فننننن   ميننننن    صنننننت    رنننننسعت -5

 . مم ريفم

 ق  نننن م    مننننل م موعنننن  ر ننننور  منننندم مننننل  مينننن    عملرنننن   رمننننت   أل ننننر  رر    مرففرنننن  رننننسعت -6

 .ف  و مر فؤ  مم ريفم ر و  مفرفر   مممف  

(  م رت تة)  ممرت  ة ور ور  , ورحلرلوت عل    ت  ة  مفر ر   ممفف   مف  ر تعس ف   -7

 . مم ريفلر 
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 -  أل ر  رر     ر     ف تس أ -   ف تا 

,  مووووو  خوووووالل اجووووو ا  المسووووو  األسوووووت ات ج االستشوووو ا  أخت وووو  الكتووووو    البووووو  ث   فووووو  ت   ووووو   ابعووووو     

 ابووووووو   مكوووووو  ت   ووووووو  ,  األسوووووووت ات ج االستشووووووو ا  م ضوووووو    إلووووووو لعوووووو   مووووووو  ال  اسووووووو   التوووووو  ت  قووووووو  

 Paliokaite؛ Paliokaite,2013:46)سوووو م االبعوووو   التوووو  ات وووو  ع  هوووو  ا  وووو  الك توووو    البوووو  ث   

et al.,2014:165؛ Amniattalab&Ansari,2016:11). 

  -  مفر    مم ح قتفلرتة-1

  الت ن وووووو   ال وووووو ى لت   وووووو   ال اخ  وووووو  الخ  ج وووووو  ل ب  وووووو  المنهجوووووو  ال  وووووو  إلوووووو  الب  وووووو  المسوووووو   شوووووو  

 ت   وووو   ووووت    ,الت   وووو  اجوووو ا  إلوووو  ت وووو   التوووو  العم  وووو    تنظوووو    ال   سوووو  المن فسوووو     ضوووو ,   ال   سوووو

 ال تووووو     ووووو   الووووو   المختووووو   ال منووووو  المووووو ى خوووووالل مووووو  متكووووو   بشوووووكلالب  ووووو   المسووووو  عم  ووووو  ن ووووو  

 إلوووو ( سوووون  1  توووو ) موووو  ال   وووو األ موووو فوووو  ال منوووو  األ   هوووو ا  توووو ا   قوووو ,   ت   تهوووو   جوووو  التوووو  ال من وووو 

  .(Paliokaite et al.,2014:165)المست بل ف  (سن  15 م  أكث ) االم  البع  

 أ   جووووو  ,  عووووو   الت كووووو  السووووو    بووووو لت    تتم ووووو  التووووو / التع  ووووو   السووووو ع  ع ل ووووو  الب  ووووو    لووووو   فووووو 

 مووووو  ل    ووووو  ام ووووو    ال منووووو  األفووووو   كووووو   أ   مكووووو    ب لتووووو ل بشوووووكل مسوووووتم ,  الب  ووووو  المسووووو   كووووو  

 المسوووووووو  ن وووووووو    عكووووووووسكموووووووو   .(Amniattalab&Ansari,2016:11)العوووووووو ب   ال وووووووو   م اكبوووووووو  أجوووووووول

    ووووو  فهووووو  الم ووووو    المسووووو  ,امووووو  ت   تهووووو   جووووو  التووووو  التن فسووووو   المنووووو    عووووو   إجووووو اؤ   وووووت  الووووو  

 ال ووووووو    المتعمووووووو  المسووووووو   تجووووووو    ف ووووووو  , ب لمنظمووووووو  الخ صووووووو  ال  مووووووو   شوووووووبك  المب شووووووو   الب  ووووووو  ف ووووووو 

 قوووو  التوووو  األخوووو ى  المجم عوووو   الصوووون ع   فوووو  ت وووو   التوووو  الت   وووو ا  الستكشوووو   ل منظموووو  النظ  وووو 

     ال  ضووووووووووو  ال قووووووووووو  فووووووووووو  المنظمووووووووووو  التن فسووووووووووو   ب ل ووووووووووو    مب شووووووووووو   عالقووووووووووو   ا  إج ا اتهووووووووووو  تكووووووووووو   ال

(Barron et al.,2015:603).  
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  أ ضووووو تعتمووووو  , المسووووو  خوووووالل مووووو  ت   ووووو ه   مكووووو  التووووو  الب  نووووو   أ  المع  مووووو    جووووو    كث فووووو  إ 

 شووووووبك   تكوووووو    وووووو , فالمنظموووووو     تهوووووو  التوووووو  ال سووووووم      وووووو  ال سووووووم   الشووووووبك    ابوووووو   جوووووو  ع وووووو 

 عبووووووو  مجتمعووووووو   أ  أعمووووووو ل مجم عووووووو  عضووووووو    أ  اسوووووووت ات ج   ت  ل ووووووو   شوووووووكل فووووووو  هووووووو   العالقووووووو  

 الستشووووووع   المنظموووووو   نبوووووو  أ   مكوووووو  الشووووووبك   هوووووو   موووووو  النشوووووو  الت  عوووووول فوووووو     ب لتوووووو ل  ,اإلنت نوووووو 

 الن شوووووو   ب لت ن وووووو   المتع  وووووو  الج  وووووو    المع  موووووو    الك منوووووو  السوووووو    فوووووو   المبكوووووو  اإلنوووووو ا  إشوووووو  ا 

 اسووووتخ ا  الب  وووو  المسوووو  قوووو   تضووووم   .(Othman et al.,2011:2)الج  وووو   األعموووو ل  نموووو   

 ال   ووووو  المسوووووت بل مووووو  ال منووووو  المووووو ى مووووو  اامتووووو ا  ت  ووووو  التووووو  المع  مووووو   لمصووووو   الشوووووبك    ابووووو 

 .(Elci,2009:18)التكن ل ج    ال    الس   ع   التع    سهل مم  , البع   الم ى إل 

 المووووو ا   ت   ووووو  الصوووووع  مووووو   التكن ل ج ووووو  التن فسووووو   الت كووووو  عووووو    ووووو ال  تجعووووولمووووو  ج نووووو  اخووووو  

 الن شووووو   أ  ال  ل ووووو  ب ألسووووو ا  العالقووووو   ا  المبتكووووو   المنتجووووو   تووووو ع  أ  المووووو ج  مووووو  التووووو  الخ  ج ووووو 

 ال  موووووو  المصوووووو    ع وووووو  ل تعوووووو   ب   وووووو /  خ  ج وووووو  مسوووووو  قوووووو  ا  إلوووووو  المنظموووووو   ت توووووو    ب لتوووووو ل  ,

  الت ن وووووو   األسوووووو ا  ت   وووووو  موووووو  المنظموووووو   تمكوووووو  الخ  ج وووووو  المسوووووو  عم  وووووو  , ف الخ  ج وووووو  ل مع فوووووو 

 أ   جووووووووو  الب  ووووووووو  المسووووووووو  أ . كمووووووووو   (VanUden,2017:3) التعووووووووو   ع  هووووووووو    الن شووووووووو   الج  ووووووووو  

  من ووووو  موووو     عوووو     ب ثوووو المسوووو  أ , ا  األسووووت ات ج  ل تخ وووو   ال من وووو  ا فوووو   جم وووو  فوووو     ا     عوووو 

  سووووهل مموووو  , ت   هوووو  موووو  مخت  وووو  م ا وووول فوووو  الت   وووو ا  الكتشوووو   ل منظموووو   إمك ن وووو   خ وووو  مخت  وووو 

تتمثووووووووووووووووول   من ووووووووووووووووو ال ,  هووووووووووووووووو   المووووووووووووووووو    ع  هووووووووووووووووو  ل ووووووووووووووووو   شووووووووووووووووو م   اسوووووووووووووووووت ات ج    بنووووووووووووووووو  مووووووووووووووووو  

 -:(Paliokaite,2013:46)  ت ب

 مووووو  بسووووو      قووووو  ا    تتضوووووم ,  ال   مووووو  الم ل ووووو  ل سووووون  تخ ووووو   التووووو  االمووووو  قصووووو    تخ ووووو   عم  ووووو  -أ

 .االم  قص    م  خالل ت      االه ا   ال    ,األست ات ج  التخ   
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 ع وووووو  ت كوووووو هوووووو     ,ل مسووووووت بل سوووووون ا  (5 - 3)موووووو  تخ وووووو    االموووووو  مت سوووووو   تخ وووووو   عم  وووووو  - 

 إلوووو  عموووول مجوووو ل موووو  الت ك وووو  تن وووول اسووووت ات ج   خ وووو       لبوووو النت جوووو  تكوووو  ,   ال  ل وووو  األسوووو ا  ت  وووو  

 .آخ 

 ن ووووو  ال   ووووو  تخ ووووو هووووو      ,ع مووووو ( 25 - 15)مووووو  تمتووووو   التووووو  بع ووووو   االمووووو  تخ ووووو   عم  ووووو  - 

 الم تم  . االض  اب   م  ل تع مل اج ا ا   ت ت   , المست ب    األس ا 

 بووووووو  تمت ووووووو  الووووووو   المووووووو ىنهووووووو  أل  ب  ووووووو  ال  ووووووو  الب  ووووووو  ع ووووووو  ( Hamedon,2012:105) اشووووووو  

 المسووووت بل موووو  ال منوووو  األفوووو  موووو  ا  امتوووو ا  ت  وووو   ضووووع    ق  وووو  خ  ج وووو  مع  موووو   مصوووو    المنظموووو 

 هنوووووو    .التكن ل ج وووووو   ال وووووو   السوووووو   ع وووووو  التعوووووو  موووووو    سووووووهل مموووووو  , االموووووو  البع وووووو  إلوووووو  ال   وووووو 

  لووووو  فووووو  بمووووو  , الب  ووووو  ل مسووووو  ن ووووو   أنووووو  ع ووووو  الم صووووو   المسووووو  عمووووو  هووووو  آخووووو  مهووووو  عنصووووو 

 ت   ووووو ا تكووووو   مصووووو  ا  ل  أ   مكووووو   لكنهووووو     ل ووووو ل منظمووووو  بعالقووووو  تمووووو  ال أنهووووو   بووووو   التووووو  المنووووو   

 ق  عووووو   ب عتبووووو   ( الن ووووو   أ   ن ووووو  ع  ووووو    ووووو  ) العمووووو   تسووووو   إ, لهووووو   االسوووووتع ا  إ  اكهووووو   صوووووع 

 بووووووو  ت ووووووو   الووووووو   المخت  ووووووو  المسوووووووت     عووووووو   فووووووو   تن فسووووووو    اسوووووووتهالك    تكن ل ج ووووووو  س  سووووووو   ب   ووووووو 

 االستشوووووووو ا  عم  وووووووو  فوووووووو   ا  خ لهوووووووو  جمعهوووووووو   ووووووووت  التوووووووو  المع  موووووووو    نوووووووو   ب  وووووووو  بمسوووووووو  المنظموووووووو 

 بوووو   التعوووو      الخ  ج وووو  المصوووو    اسووووتثم   أ    .(Götz et al.,2020:1398) األسووووت ات ج 

 االستشووووووووو اف   األنشووووووووو   لت سووووووووو   سوووووووووتخ    أ   مكووووووووو  الخووووووووو  ج    المصووووووووو     أصووووووووو    المنظمووووووووو  

 .(Paliokaite,2013:46)ال ج   ف  ا   ت     الص     ل منظم  

قتفلرنننتة رمرلفونننت  مم عمننن  رمف ونننت -علنننه   ونننت ممنننت رينننست رمفنننل ر  رننن  قتفلرنننتة  مم نننح  مفر ننن  

 ,مننننل م  فنننن  وريصنننن     ننننت  ة  مرنننن  رف ننننم فوننننت فر روننننت  مس ملرنننن  و ممت  رنننن  ) م تمنننن  و ممتصنننن (

فرمننننت وهنننن ق  ميتفلرننننتة رمفننننل  مم عمنننن  مننننل  مرفرنننن  مننننع  مفر نننن  و  ننننرفتقوت و  حرفننننتع فتمصننننس  م 

 مفرف م رلف  حت تة  مزفت ل.رمص سموم    و ق  م سرسم  و ريسرت م ر تة ومسمتة 
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 -   أل ر  رر     مررت  قتفلرتة -2

 عم  و  ف  الث ن   الخ    ف    ث   م , المشتت  الب  ن   م  ا  كب    ا  ق    الب    المس  ع   نت  أ   مك 

 اسوووتخ امه   مكووو  التووو  العالقووو   ا   ال  ووو  األجووو ا  ت ووو   اخت ووو   ت   ووو  هووو  األسوووت ات ج  االستشووو ا 

 .(Amniattalab&Ansari,2016:11)مست بلع  ال متم سك  ص    لت    

   اسووووووو   مووووووو  الع  ووووووو  تشووووووو  , ا  الخ  ج ووووووو  المع فووووووو  ت   ووووووول إلووووووو فووووووو  عم هووووووو   المنظمووووووو   ت تووووووو  

 فوووو  أسوووو س عنصوووو  هوووو  إل هوووو  ال صوووو ل توووو  التوووو  المع  موووو   ت   وووول أ  إلوووو  األسووووت ات ج  االستشوووو ا 

 , الم ضوووووووو   وووووووو ل ال  وووووووو    موووووووو  جوووووووو   االعتبوووووووو   فوووووووو ا  الت   وووووووول   خوووووووو    , االستشوووووووو ا  عم  وووووووو  

 إنوووو , كموووو  الموووو      قبوووول موووو  ت    هوووو   ووووت  التوووو   األهوووو ا   الخ وووو  , الم تم وووو  المسووووت ب     الظوووو   

 أ  الخ وووو  ا  ت  وووو   ثنوووو  أ المع  لوووو  البوووو ا ل موووو  ممكنوووو  مجم عوووو  أ سوووو  فوووو  النظوووو  فوووو   أ ضوووو  سوووو ع 

 ال ؤ وووووو  إ , كموووووو  بوووووو  ل مسووووووت بل م  وووووو  فوووووو  ت ل وووووو  هوووووو ا االموووووو  , النظوووووو   ع وووووو  تووووووؤث  التوووووو  ال وووووو ا ا 

  تخ ووووووو   األسوووووووت ات ج  التخ ووووووو   فووووووو   ا   اجووووووو  الم ضووووووول المسوووووووت بل الخت ووووووو   ضووووووو        التخ ووووووو  

    ضوووووو  المنظموووووو  قوووووو   خ وووووو ل  بشووووووكل   ووووووت   افضوووووول مسووووووت بل خ وووووو  ع وووووو  تسوووووو ع   ل ؤ وووووو ف ,النشوووووو  

 (.Paliokaite,2013:46) ق م ل مض   ؤ ته  تؤ   الت  ال      المس هم 

 إلووووو  ت    هووووو   مكووووو  التووووو  العالقووووو   ا  المع  مووووو  /  الب  نووووو    اخت ووووو   ت   ووووو  ع ووووو  ال  ب  ووووو  تعتمووووو 

  الت   وووووول خووووووالل موووووو , ف التخ وووووو    ال ؤ وووووو  الت   وووووول ع وووووو  االسووووووتخ ا  إلعوووووو    ق ب وووووو  مسووووووت ب    مع فوووووو 

 موووووو  المسووووووت    المع  موووووو   موووووو  الكب وووووو  الكوووووو  ت  وووووو ال  ع  هوووووو  ت وووووو   التوووووو  األنشوووووو   ت وووووو  إلوووووو  نشوووووو  

  ك ووووو  المختووووو    الب  نووووو   بووووو   عم  ووووو  م  ه م ووووو    ابووووو  بنووووو   تتضوووووم  ال ؤ ووووو  , فووووو   ووووو    ا المسووووو 

 التخ وووو  موووو  أ, المسووووت بل ع وووو  تووووؤث  قوووو  التوووو  ال  ل وووو  اإلجوووو ا ا  لت ج وووو  التمث وووول فوووو   ضووووعه   مكوووو 

                    المث ل وووووووووووووووووو  ال ؤ وووووووووووووووووو  لمت بعوووووووووووووووووو  التنظ م وووووووووووووووووو   الخبوووووووووووووووووو ا  الموووووووووووووووووو ا   موووووووووووووووووو  االسووووووووووووووووووت      شووووووووووووووووووملف

(Paliokaite et al.,2014:165). 
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 ت ووووووووو  إلووووووووو  األسوووووووووت ات ج  لالستشووووووووو ا  ف عووووووووو  كعنصووووووووو  األسوووووووووت ات ج  االخت ووووووووو   ق ب  ووووووووو   تشووووووووو    

 م ا  هوووو    شوووو  منهجوووو  بشووووكل األعموووو ل ب  وووو  ت سوووو   موووو  المنظموووو  تمكوووو  التوووو  التنظ م وووو    ب  وووو   ال

 الب  ووووووو  المسووووووو  عووووووو   نوووووووت  أ   مكووووووو إ   .(Miethke,2021:2)مثووووووو ل  مسوووووووت بل لمت بعووووووو  الم ووووووو    

 مع فووووو مووووو  اجووووول   ال  مووووو  المع فووووو  ت   ووووو  هووووو  الصوووووع  الجووووو    لكووووو  الج  ووووو   الب  نووووو   مووووو  الكث ووووو 

 ال وووووو   ت   وووووو   ووووووت  عنوووووو م , فل مسووووووت بل الم ضوووووول السوووووو ن      ت   وووووو  اإلجوووووو ا  ع وووووو  المت تبوووووو  ا ثوووووو  

  التن فسوووووووو    السوووووووو ق   التكن ل ج وووووووو  المع  موووووووو   جموووووووو  إلوووووووو  المنظموووووووو   ت توووووووو   , موووووووو   أل ل الج  وووووووو  

 (.Danneels,2008:4)ع  ه  المت تب  ا ث   لمع ف   تص  ته 

 بع وووو   الت  عوووو   ت صوووو ل فوووو  تسوووو ع  م وووو     ا وووو     منهج وووو   ؤ وووو  بعم  وووو  ق ب  وووو  االخت وووو   توووو تب 

 التخ وووووووو    عوووووووو    المسووووووووت     التنظ م وووووووو . جم وووووووو  فوووووووو  المنظموووووووو   ؤ وووووووو   وووووووو ل ات وووووووو    خ وووووووو  االموووووووو 

 هنوووووو   تعوووووو   , ل  ؤ وووووو   العم  وووووو    المهوووووو  ا  األشووووووخ    عوووووو  ضووووووم   فوووووو اس سوووووو    اعموووووو    اسووووووت ات ج    

 الج ووووووو  التخ ووووووو   لضوووووووم   نشووووووو ه   وووووووت  التووووووو  التنظ م ووووووو  اإلجووووووو ا ا  مووووووو  كب ووووووو  عووووووو   إلووووووو االنتبووووووو   

الووووووووووووو اقع                                 التمث ووووووووووووول إلووووووووووووو  ال ؤ ووووووووووووو  مووووووووووووو  االنت ووووووووووووو ل فووووووووووووو  التخ ووووووووووووو   جووووووووووووو    تسووووووووووووو ع  ب لتووووووووووووو ل  ,

(Rhisiart et al.,2015:126). 

 ب لت   ووووول م ف عووووو  تنظ م ووووو  إجووووو ا ا  أنهووووو  ع ووووو  األسوووووت ات ج  االخت ووووو   ق ب  ووووو    صووووو   وووووت  لووووو ل 

  ال  وووووو ظ التنظ موووووو  ل ت   وووووو  الم ضوووووول البوووووو  ل ت   وووووو  موووووو  اجوووووول مصوووووومم   ك هوووووو    التخ وووووو    ال ؤ وووووو 

 عووووووووو  عبووووووووو     هووووووووو  األسوووووووووت ات ج  لالخت ووووووووو   االستشووووووووو ا   ا ووووووووو    اقتووووووووو ا   وووووووووت  مووووووووو   ,    لبوووووووووع  ووووووووو 

(. Popper,2008:23) االستشوووووووووو ا  لنتوووووووووو    االتصوووووووووو ل قوووووووووو      وووووووووو    ع وووووووووو  تسوووووووووو ع  سوووووووووو ن    ه  

 ت سووووو    قووووو  أل  , الت   ووووو  ع ل ووووو  الصووووون ع   فووووو  خووووو   بشوووووكل    مهمووووو ا       االتصووووو ل ق ب  ووووو  ت عووووو   

 الوووووو ؤى إنشوووووو   توووووو  إ ا إال ممكنوووووو  تكوووووو   لوووووو  بسوووووو ع   االسووووووتج ب  أقصوووووو   كوووووو   الضووووووع    اإلشوووووو  ا 

 هوووووو   منظموووووو ال ت بوووووو  عنوووووو م ,    متعوووووو    نظوووووو   جهوووووو   موووووو  المعن وووووو   المصوووووو    أصوووووو    بمشوووووو  ك 
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 عم  وووووو   فوووووو  مضووووووم   األسووووووت ات ج  االستشوووووو ا  أ   ت قووووو  أ  ل موووووو     مكوووووو  , قصوووووو  عوووووو  األسووووو ل  

 .(Wyrwicka& Erdeli,2018:341) األست ات ج  اإل ا  

قنننس م مرمننن    ميننن    فننن    ننن  علنننه   أل نننر  رر  ومرتمنننتا ممنننت  نننفق رمفنننل وصننن  قتفلرنننتة   مررنننت  

 مم عمنننن  علننننه   ريننننت   مفرت ننننتة و مم لومننننتة  مرنننن  رصننننلح  ل رفننننول   ت ننننتا مم  فنننن  م ننننريفلر  

ر ننننتهت فنننن  ر  ننننرس  ؤرنننن   مم عمنننن  وم  وننننت  مم ت ننننف    م ننننر ت روهتةوفمننننت رمفننننل مننننل رحسرننننس 

  . أل ر  رر ر

 - قتفلرتة  مرفتمم -3

 المسووووووت بل ن وووووو   الم جهوووووو  المع فوووووو  إلوووووو  المسووووووتن   المع  موووووو   تك موووووول إلوووووو  التك موووووول ق ب  وووووو   تشوووووو  

, ا  الج  ووووووو   المنتجووووووو   ت ووووووو     خ ووووووو  ,المسوووووووت ب    التكن ل ج ووووووو   منصووووووو   المنظمووووووو  عم  ووووووو   فووووووو 

 فووووو   ب عووووو  بشوووووكل ت   عهووووو   وووووت  التووووو   الخبووووو   بووووو لم ا    الت امووووو المث ل ووووو  الووووو ؤى هووووو   مت بعووووو  تت  ووووو 

 .(Amniattalab&Ansari,2016:11)المنظم  اقس   جم  

 الخ صووووو  المع فووووو  ق عووووو   لت ووووو      جووووو  هنووووو    المع فووووو  هووووو   إمك نووووو   مووووو  االسوووووت     أجووووول مووووو   

 ال ووووو ال  فووووو  الم ووووو     ال وووو    ال ووووو    اسوووووتثم   استكشووووو   تنظوووو  ( إعووووو   ) مووووو  لتمك نهووووو  ب لمنظموووو 

 إضووووو ف   ج ه  ووووو  كعم  ووووو   التنظ م ووووو  العم  ووووو    تنسووووو   ال  ووووو   ,  ب لتووووو ل   جووووو  ت   ووووو      ال    ووووو 

, ا  ا   مثووووووو ل  مسوووووووت بل إلووووووو ال صووووووو ل  إلووووووو  ل سوووووووع فووووووو  م   لووووووو   التنظ م ووووووو  المووووووو ا   تك مووووووول تووووووو ع 

 ل ووووو ؤى المسوووووتم   التعب ووووو  خوووووالل مووووو  ل مسوووووت بل مشوووووت   ت سووووو   بت ل ووووو  اإل ا   التووووو ا  إلووووو  شووووو  ت ال  ووووو   

 .(Paliokaite et al.,2014:165) ال  ع  التنظ م    ل جه   المخت   

 هووووو   نشووووو  فووووو  مهووووو      التك م  ووووو  ال  ب  ووووو   ت عووووو    اخت   هووووو  الخ  ج ووووو  المع فووووو  ت   ووووو  بمجووووو    

 تمكوووو   ع اموووول هوووو  التك موووول ق ب  وووو   فوووو    ب لتوووو ل , المنظموووو   اخوووول ع  هوووو   ال  وووو ظ  تك ا هوووو  المع فوووو 

  التوووووو  , البشوووووو    العنصوووووو  التنظ م وووووو  الث  فوووووو  موووووو  ق ب  وووووو   التك موووووولالم  وووووو ,  توووووو تب   ل نجوووووو   مهمووووو 
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                     ال سووووووووووووووووووووووم   االستشوووووووووووووووووووووو ا  لعم  وووووووووووووووووووووو   كبوووووووووووووووووووووو  ل موووووووووووووووووووووو   وووووووووووووووووووووو  إلوووووووووووووووووووووو  تعموووووووووووووووووووووول أ   مكوووووووووووووووووووووو 

(Wyrwicka& Erdeli,2018:341). 

 ,المسووووووت بل فوووووو  ل ت ك وووووو  الوووووو اف /  ال  بوووووو   ن وووووو  المسووووووت ب    الوووووو ؤى إلوووووو  الع  وووووو  اإل ا   فت وووووو  اإ  

 هتموووو  الا   ,ب ل ؤ وووو  الج هوووول الوووو ظ     النظوووو  ,  المك فوووو   ,المسووووت بل فوووو  ل ت ك وووو   وووو ف   جوووو   عوووو    

, التك م  وووووو  ف وووووو ا  ق ب  تهوووووو  إلوووووو قوووووو   عوووووو ض المنظموووووو   الوووووو اخ     المصوووووو    أصوووووو    موووووو  م وووووو   ال

 الخ  ج ووووووو  المع  مووووووو   ع ووووووو  االن تووووووو   ع ووووووو  م ظ  هووووووو  تشوووووووج   مووووووو  المنظمووووووو  تمكنووووووو  إ ا ب لتووووووو ل  

 ب وووو   سوووو  ع االجوووو ا   هوووو ا أ  ت قوووو عنوووو ه   فوووو مك  , المنظموووو  أن وووو   جم وووو  فوووو  فعوووو ل بشووووكل  نشوووو ه 

 الت   وووووووووووووووووووووووووووووو  أ قوووووووووووووووووووووووووووووو   فوووووووووووووووووووووووووووووو  تن فسوووووووووووووووووووووووووووووو   بم وووووووووووووووووووووووووووووو   اال ت وووووووووووووووووووووووووووووو ظ ع وووووووووووووووووووووووووووووو  قوووووووووووووووووووووووووووووو  ته 

 (   ض  ت   االبع  .2 الشكل)(.Paliokaite,2013:46)المت   

وممننننت  ننننفق رمفننننل  ميننننوم  ل قتفلرننننتة  مرفتمننننم رؤ نننن  قننننس م  مم عمنننن  علننننه  حننننس م رفتمننننم فنننن  

 مم  فننننن   مرننننن  رمرلفونننننت و مر  نننننرق فاننننندا عنننننل  منننننرد   ممونننننت  ة و ممنننننؤهدة  ميرتسرننننن  قتعنننننسم 

  مم لوف  أل     رفتمم ف ت  فرل  ممو  س  مر عرمر .
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  الثانيالمبحث 

 الرشاقة االستراتيجية 

 توطئة

 بنجهههههه   االسههههههتج ب  علهههههه  قهههههه  ت   لتحسههههههي  كبيهههههه      ضهههههه و  تن فسههههههي ال بيئهههههه ال فهههههه  المنظمهههههه   تواجهههههه 

 ت ييههههه ا  الحههههه   الموقههههه  هههههه ا يت لههههه  , لههههه االتكنولوجيههههه  واالبتكههههه  ا  المن فسههههه  وزيههههه    السهههههو  لتقلبههههه  

  ل شهههههه ق باالعتهههههه ا   تهههههه  وقهههههه  ,الج يهههههه   التحهههههه ي   لمواج هههههه  ونم  ج هههههه , المنظمهههههه   ن هههههه  فهههههه  ج  يهههههه 

 محهههههه وال  هنهههههه   ك نهههههه و  ,البيئيهههههه  والتحهههههه ي   الت يهههههه ا  ههههههه   لمثهههههه  من سههههههب  ك سههههههتج ب  االسههههههت اتيجي 

 مفتههههههو  تعمهههههه  فهههههه  نظهههههه   لمنظمهههههه  , فمحهههههه  ات   علهههههه  والتعهههههه   االسههههههت اتيجي  ال شهههههه ق  لتح يهههههه  جهههههه   

, االجتم عيههههه تهههههتث  وتتهههههةث  ب لبيئههههه  المحي ههههه  ب ههههه , والتههههه  تتهههههةل  مههههه  مجموعههههه  مههههه  العوامههههه , والقهههههو  

تههههههتمك  المنظمهههههه  مهههههه  التع مهههههه  الفعهههههه   مهههههه   ولكهههههه , والتن فسههههههي  , والتشهههههه يعي , والسي سههههههي واالقتصهههههه  ي 

مبهههه     تيقنهههه  بههههة  علي هههه  ت  تكههههو  ههههه ا ال يهههه  الواسهههه  مهههه  المت يهههه ا , بحيهههه  يكههههو  ل هههه  ال يهههه    وال

لتلهههههه   األمثهههههه  لالسههههههتثم  مسههههههتم  للفهههههه ا فهههههه  البيئهههههه  ال   جيهههههه , وت  تتسههههههل   سمتيقظههههه , و ا  تحسهههههه

 الت يههههه  وتنفيههههه  ت  هههههي   هههههال  مههههه  البيئيههههه  الفههههه ا توف هههههه  التههههه  المزايههههه  إ  ا  علههههه  القههههه   و , الفههههه ا

 .الم لو  وب لشك  وف ع , س ي  بشك  األعم   منظم   تنش   ف  يح   ال ي

ً-:الرشاقة االستراتيجيةمفهومً-:اولًا

حكومهههه  الواليهههه   المتحهههه    وبهههه ع فهههه  ب ايهههه  القهههه   العشهههه ي  فهههه  العمهههه  البحثهههه   ال شهههه ق نشههههة مف ههههو  

اهتم مهههههه   كثيهههههه ا  مهههههه  البهههههه حثي  والكتهههههه   ,  ال شهههههه ق   ون لهههههه , 1991( فهههههه  عهههههه   Iacoccaفهههههه  مع هههههه   

ا  قههههه م  ال  اسههههه   النظ يههههه  والعمليههههه  مجموعههههه  ال شههههه ق , وقههههه  ا تلفههههه  وج ههههه   نظههههه ه  فههههه  تع يههههه  

كع مهههههه  يوضهههههه  كيهههههه  تههههههت ي المنظمهههههه   عمل هههههه  لكهههههه   االسههههههت اتيجي  ال شهههههه ق متنوعهههههه  مهههههه  المفهههههه هي   

  (.Abu-Radi,2013:13 تست ي  التفو  عل  المن فسي  ف  بيئ  مض  ب  
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 بيئهههههه  فهههههه  تعمهههههه  مهههههه منظ تت هههههه ه  التهههههه  اإلجهههههه ا ا  مهههههه  مجموعهههههه  االسههههههت اتيجي  ال شهههههه ق  تتضههههههم 

 تتكيههههههه  التههههههه  المنظمههههههه   تلههههههه  هههههههه  ال شهههههههيق   لمنظمههههههه  , فالمتوقههههههه  وغيههههههه  السههههههه ي  بههههههه لت يي  تتميهههههههز

 تنهههههوا  عههههه  ت تلههههه  ت ييههههه ا  االسهههههت اتيجي  ال شههههه ق  تت لههههه , كمههههه  المضههههه  ب  البيئههههه  هههههه   مههههه  بنجههههه  

 االسهههههت اتيجي  ال شههههه ق  عههههه  تنهههههت  التههههه  الت ييههههه ا  وصههههه  يهههههت , و األ ههههه   وال وتينيههههه  الع  يههههه  الت ييههههه ا 

 كث فههههه المنظمههههه , ف وهي كههههه  و ههههه م   وعمليههههه   منتجههههه   فههههه  ومنتظمههههه  مسهههههتم   ا تالفههههه   تن ههههه  علههههه 

               ع ليهههه   شهههه ق  تظ هههه  التهههه  تلهههه  ههههه  ال شههههيق  المنظمهههه   فهههه   وب لتهههه ل  , ع ليهههه  الت ييهههه ا  ههههه   وتنههههو 

 Weber&Tarba,2014:6 .) 

 ال شه ق  بنه   للمنظمه   يمكه , و الت يه  س يع  األسوا  ف  الض و ي  الكف    ه  االست اتيجي  ال ش ق و 

 االسهت اتيجي  وال شه ق  (.Cunha et al.,2020:1  ال يه   تو الفعه     تو التوقه   هال  م  االست اتيجي 

 السهنوا  مه   عله  المت صصه  األ بيه   فه  مت هو  إ ا ي كنمهو   ظ ه   نسهبي ج ي  إ ا ي مف و  ه 

 علهه  القهه    للمنظمهه  العليهه  اإل ا   ُتظ هه  مهه   تي إلهه  االسههت اتيجي  ال شهه ق  تعكههس, ا  الم ضههي  القليلهه 

 في هه  تعمهه  التهه  األعمهه   بيئهه  و هه     ا هه  المتوقعهه  غيهه  ب لصهه م   والتنبههت واإلبهه ا  والم ونهه  التكيهه 

 (.Elali,2021:3  فهه ا إلهه  الت  يهه ا  تتحههو  بحيهه  , وفعهه   وسهه ي  اسههتب ق  بشههك  ل هه  واالسههتج ب 

 ال شههه ق  تتعلههه  بههه  ,كبيههه   تزمههه  تو لت  يههه  اسهههتج ب  المنظمههه  معههه  تتع مههه  معهههي  بت ييههه  تتعلههه  الوهههه  

 التن فسههي  مزاي ههه  علهه  للحفهه ظ فعهه   بشههك  العمهه  تهه ف  ت ييهه  علهه  المسههتم   المنظمهه  بقهه    االسههت اتيجي 

 Yildiz&Aykanat,2021:1.)   عهههه   مهههه  البهههه حثي  حههههو  مف ههههو  ال شهههه ق  آ  ت( يعهههه   12والجهههه و  

 االست اتيجي .
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 الرشاقة االستراتيجية( ا ا  ع   م  الب حثي  حو  مف و  12الج و  
 المف و  الب ح  والسن   
1 Goldman&Nagel,1993   الم ونهههههه  والسهههههه ع  التهههههه  تع هههههه  المنظمهههههه   القههههههه    علهههههه  ت ييهههههه  األعمهههههه   مهههههه  تجههههههه

 تسواق   ومواج   م     كبي  االستج ب  للت ي ا  ف  
2 Radi,2013:16-Abu  المنظمههههههههه  تحويهههههههه  علهههههههه  والقههههههههه    سهههههههه يع  بمنع فهههههههه   القيههههههههه   كيفيهههههههه المنظمهههههههه   تعلهههههههه 

 .الف ا  س     و  وتج ي ه 
3 Brueller et 

al.,2014:42 
 عههههه ل  بمسهههههتو  و كيههههه  مع فههههه  و ا  سههههه يع  اسهههههت اتيجي  بتح كههههه   القيههههه   علههههه  القههههه   

 .ال ق  م 
4  

 

 

Junni et al.,2015:5 

 حيههههه  , المتكههههه   وغيههههه  المت يههههه   البيئههههه   مههههه  ب سهههههتم ا  التكيههههه  علههههه  المنظمههههه  قههههه   
 , ف ل شههههه ق متكههههه    اسهههههت اتيجي  تح كههههه   وتت لههههه  متقتههههه     غ لبههههه التن فسهههههي  الميهههههز  تكهههههو 
 مههههه  وب لتههههه ل , ع ليههههه  تن فسهههههي  بكث فههههه  تتميهههههز التههههه  البيئههههه   فههههه   ههههه ا بشهههههك  م مههههه 
 تس سههههي  قهههه    تن هههه  علهههه  االسههههت اتيجي  ال شهههه ق  ف هههه  يمكهههه  , ال ين ميكيهههه  القهههه    منظههههو 
 .ال ين ميكي  البيئ   ف  للمنظم 

5 Nkuda , 2017 : 10    قهههههههه    المنظمهههههههه  علهههههههه  التنبههههههههت والعمهههههههه  واالسههههههههتج ب  بشههههههههك  اسههههههههتب ق  لمع لجهههههههه  نقهههههههه
الت  يهههههههه ا  ال   جيهههههههه  التهههههههه  قهههههههه  تح يهههههههه   واالضههههههههع  ال ا ليهههههههه  تو اسههههههههتثم   الفهههههههه ا 

هههههههه  ع مههههههه  محفهههههههز لالسهههههههتج ب  السههههههه يع   االسهههههههت اتيجي  ال شههههههه ق بمعنههههههه  ت   ,تواج  ههههههه 
 والفو ي  والعم  بس ع  م  ا تي   االست اتيجي  المن سب  ف  مواج   ع   التةك .

6 Arbussa et 

al.,2017:271 
 , وم ونت هههه   شهههه قت   علهههه  الحفهههه ظ مهههه  اسههههت اتيجي  التزامهههه   تقهههه ي  علهههه  المنظمهههه  قهههه   
 التكيهههههه مهههههه  ثهههههه  و  نفسهههههه   ابتكهههههه   وتعيهههههه  المنظمهههههه    الل هههههه  مهههههه  تحههههههو  وسههههههيل  وتعهههههه 
 .االم  ن  ي  ف  والبق  

7 Nkuda , 2017 : 10    كع مهههههههه  المعلومهههههههه   تكنولوجيهههههههه  ب سههههههههت  ا  السههههههههو  لت يهههههههه ا  االسههههههههتج ب  علهههههههه  القهههههههه 
 .است اتيج  تمكي 

8 Liang et al.,2018:76    مهههههه   ين ميكيهههههه  ب  يقهههههه  المنظمهههههه  اسهههههت اتيجي  م اجعهههههه  تو اكتشهههههه   إعهههههه    علهههههه  القههههه 
 .ال   جي  األعم   بيئ  ف  س يع  ت يي ا 

9 Hussain et 
al.,2018:578 

 هي كههههههههه   ا ههههههههه  مسهههههههههتم   ا تالفههههههههه   لتحقيههههههههه  ال ين ميكيههههههههه  للقههههههههه  ا  المنهههههههههتظ  النشههههههههه 
 .األعم   نمو    ا   وال  م   والعملي   المنتج  
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10  
Ng’ang’a,2018:2 

 مههههه  بسههههه ع  ل ههههه  واالسهههههتج ب  لألعمههههه   البيئيههههه  الت يههههه ا  اكتشههههه   علههههه  المنظمههههه  قههههه   
 مهههه  سهههه يع  اسههههتج ب  وتقهههه ي  , األعمهههه   بيئهههه  فهههه  الموجههههو   والت  يهههه ا  الفهههه ا  ههههال 
 واالست اتيجي   والعملي   الموا   تجمي  إع     ال 

11 Kale et al.,2019:278  وحس سههههههههههههيت   وتوقع ههههههههههه  وا   اك ههههههههههه  اإل ا   لم ونهههههههههههه  والمتواصهههههههههههل  الحس سههههههههههه  الصهههههههههههي ن 
 .وال   جي  ال ا لي  ببيئت   المتعلق  االست اتيجي 

12 Omar,2019:2    المسهههههه س  و  الم ونهههههه  علهههههه  والحفهههههه ظ ب سههههههتم ا  نفسهههههه   تج يهههههه  علهههههه  المنظمهههههه  قهههههه 
 .ب لكف   

13  
Clauss et al.,2019:6 

 التنظيميهههههه  تنظمت هههههه  ت ييهههههه  عبهههههه  اسههههههتب قي  تكثهههههه  تكههههههو  ت  مهههههه  المنظمهههههه  قهههههه    تمكهههههه 
 للت يههههههه ا  االسههههههتج ب  مهههههه  بههههههه ال   المقصههههههو   اسههههههت اتيجيت   مههههههه  كجههههههز  مزايهههههه  الكتسهههههه  
 .فق  ال   جي 

14 Arokodare et 
al.,2019:4 

  ال ا ليههههه  االسهههههتج ب  وتوجيههههه   والحههههه س االسهههههت اتيجي  لل تيههههه  المنظمههههه  اسهههههت  ا  يفيههههه ك
 المعلومههههههه   تكنولوجيههههههه  وقههههههه    البشههههههه ي  المهههههههوا   وقههههههه    ال   جيههههههه  االسهههههههتج ب  وتوجيههههههه 
 للمنظم . الع   األ ا  لتحقي 

15 Ahammad et 

al.,2020:2 
 وتجنهههههههه   االتجهههههههه   وت ييهههههههه  واغتن م هههههههه  الفهههههههه ا علهههههههه  بسهههههههه ع  التعهههههههه   علهههههههه  القهههههههه   

 والبهههههه   الت ييهههههه  توقهههههه  فهههههه  وفعهههههه   ح سهههههه  بشههههههك  بسهههههه ع , التحهههههه   تو االصهههههه  ام  ,
 .من  واالستف    في 

16  

Diego& 

Almodóvar,2021:2 

 البيئيههههههه  لمت لبههههههه   واالسهههههههتج ب  واستكشههههههه  , بههههههه   ا  االسهههههههتم ا  علههههههه  المنظمههههههه  قههههههه   
 وهههههههه  بههههههه ل  تمثههههههه   التن فسهههههههي , الميهههههههز  وتحقيههههههه  السهههههههوق  الموقههههههه  اسهههههههتثم   ألغههههههه ا 

 م لوب . الت يي  يكو  عن م  الت يي  نحو منتظم  توج  
17 Doz,2020:1    وه  فههههه  م  وسههههه  ب  يقههههه  المهههههوا   لنشههههه  مت يههههه   تنمههههه   إنشههههه   تو اسهههههتثم   علههههه  القههههه 

  .ق ئم تعم   ونم     مسبق مح    ل     هين  البق   م  ب ال   و كي  س يع و 
18 Cunha et al.,2020:1   فعههههه  كههههه   تو    مسهههههبق األعمههههه   اسهههههت اتيجي   لتنفيههههه  المن سههههه  الوقههههه  فههههه  القههههه ا  ات ههههه 

 .المستم   البيئي  لالتج ه  
19 ,2020:103Lungu    وات هههه   مع هههه  والتكيهههه  األعمهههه   بيئهههه  لت يهههه ا  السهههه يع  االسههههتج ب  علهههه  المنظمهههه  قهههه 

 .التةك  ع   ف  للتحك  إج ا ا 
20 Bayo,2021:2    بيئهههه  ت يهههه  مهههه    ين ميكيهههه واسههههت اتيجيت   المنظمهههه  ا تهههه ا  إعهههه    تو تعهههه ي  علهههه  القهههه 
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 .األعم  
21 Yildiz& 

Aykanat,2021:1 
 إ  ا   هههههال  مهههه  المت يهههه   البيئههههه   مهههه  التع مهههه  مهههه  المنظمههههه   تمّكهههه  تن فسههههي  قهههه  ا 

 .التنظيم  التكوي  وت يي  ب ستم ا  والتق     واكتش ف   االست اتيجي  التح ك  
22 Labdah,2022:7    ب سهههههههت  ا  التةكههههههه  وعههههههه   للت ييههههههه  الفعلههههههه  الوقههههههه  فههههههه  االسهههههههتج ب  علههههههه  القههههههه    قههههههه 

 المتسسههههههههه  للهههههههههتعل  االسهههههههههت اتيج  التفكيههههههههه  لت بيههههههههه  وا    بشهههههههههك  والمم  سههههههههه   األ وا 
يج    .لمنظم ت   مست ام  ميز  إنش   مبتك   حلو  وا 

 عداد الباحثة باالعتماد على االدبيات الواردة اعالهإالمصدر: 

 

قنننن  مًامم عمننن ًعلنننننًً-:نعلننننًا هنننًالرشااااقة االسااااتراتيجيةومنننالً نننتقًمنننننًتعننن مً م نننالًت   نننن ً

وامته  ننن الًامي   ننن ًوتتي هننننًوايننن ااًامتس  ننن الًامم نمننني ًمنننالًاينننقًامنننت من ً ننن  ًا تشنننن ًامفننن  ً

امفننن  ًوتي ننندًامته  ننن الًوتىو لهننننًامننننًفننن  ًمم  ننن ًينلمنننتفن مًمنننالً عنننن ًقنننومًامم عمننن ًفننن ً

ا تمننننندًامم  فنننن ًالمننننت ات ي  ًو لعهنننننًو ه هنننننًوت ي عهنننننالًو نننن اًاممفهننننومًمل شنننننق ًالمننننت ات ي  ً

ً-مسًو  : عومًعلنًع  ًمالًال

ًأيننننقًمننننالًامىنم نننن ًامملمومنننن ًوغ نننن ًامملمومنننن ًاألصننننوقًمننننالًالمننننتفن مًعلنننننًامم عمنننن ًقنننن  م-1

ً.ًف  امًامت من ًعلنًق  تهنًت ع م

ً.اممتعلي ًامي    ًامع و ًمعًيم ع ًامت   ًعلنًمع  ما -2

ًمتس ننن مًعمنننقًي  ننن ًفننن ًن   نم   نننًوامنننت ات ي نتهنًامم عمننن ًتشننن  قًإعنننن مًأوًت ننن  قًعلننننًامعننن  م-3

ً والًواتين نننننتهمًامهيننننن الًاىت نينننننلًمننننعًامت  نننن ًإمنننننًينإلضنننننف ًامممننننتم مًامم اقينننن ً ننننتقًمننننال

ً.امم عم ًي ؤ  ًامتضى  

ًامت ننننن  قً نننننتقًمنننننالًاألعمننننننقًي  ننننن ًفننننن ًامم نفمنننن ًعلننننننًقنننننن  مًاميعنننننناًعلننننننًامم عمننننن ًقنننن  م-4

ًو نننن منلًمننننلعًمتوم نننن ًاألف ننننن ً نننن  ًوامننننت  امًي  نننن مًميت نننن مًأف ننننن ًتوم نننن ً ننننتقًمننننالًوامت  نننن 

ً.ي   مًو من ج

ً.اميعناًأيقًمالًمض  ي ًي   ًف ًيم ع ًامت   ًعلنًامم عمنلًق  م-5
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ً-:الرشاقة االستراتيجية م  ًأ- ن  ن:

 ات ه   فه  السه ع  عه  فضهال   , البيئيه  الت يه ا  مواكب  عل  كبي   ق    إل  األي   ه   المنظم   تحت  

 ب لمنظمه   المحي   ال   جي  البيئ  ظ و  بشة  التةك  ع   م  ع لي    ج  ظ  ف  الصحيح  الق ا ا 

 ومه  , مفيه ا   النم يه  ب لصهو  الت  هي  يعه  ل  , ا واالست اتيجي  ب ستم ا  المض  ب  البيئ  ع  فضال   ,

 هه ا إ ا   فه  الم مه  الوسه ئ  مه  تعتب  والت  , االست اتيجي  ال ش ق  تسلو  اإل ا ي  األس لي  ه   تنج 

  (.Muhammad et al.,2020:80 الت يي 

 وتنفيه  للتنه و  بسه ع  واالسهتج ب  والتكيه  ب لم ونه  التحله  ف ص  للمنظم  االست اتيجي  ال ش ق  توف و 

  اسههت اتيجي  شههيق ال للمنظمهه  يمكهه و  ,والم هه    السههو  فهه  التةكهه  عهه   فهه  الههتحك  تجهه  مهه  اإلجهه ا ا 

 الت ييههه ا  هههه   مههه  واالسهههتف    , بسههه ع  السهههو  ت ييههه  علههه  والتعههه   , السهههو  ت يههه  مههه  ثق فت ههه  تكييهه 

 .(Arbussa et al.,2017:271 ال   جيه  للت ييه ا   وفقه المنظمه   ه م  /  سهل  وتشهكي  , ال   جيه 

 , االسههتج ب  سهه يع  ب  يقهه  البيئيهه  للت يهه ا   وفقهه واسههت اتيجيت  التنظيمهه  النظهه   ت تيهه  إعهه     ههال  مهه و 

  .(Clauss et al.,2019:6  للمنظم  ف ص  إل  ال   جي  الت يي ا  تحوي  يمك 

 المعلومهه   وجمهه  , وال   جيهه  ال ا ليهه  للبيئهه   المسههتم   المت بعهه  االسههت اتيجي  ال شهه ق  تههوفي  يت لهه و 

 جهو   تعهزز ت  االسهت اتيجي  لل شه ق  يمكه كمه   ,بسه ع  السهو  لت يه ا  واالسهتج ب  , بس ع  واست  ام  

 تعهزز ت  يمكه  وب لته ل  , البيئي  لتقلب  ب  العالق   ا  واالستج ب   م  لمنظم  التن فس  النش   م زو 

  .(Ahammad et al.,2020:2 األ ا 

تتهةت  ثم  هه  فه  عه   مه  الجوانه   االسهت اتيجي  ال شه ق ( اله  ا  Brueller et al.,2014:41واشه   

 -:من  

  هههههههال  مههههههه  ومع لجت ههههههه  العالقههههههه   ا  المعلومههههههه   استشهههههههع   فههههههه  التفهههههههو :  الهههههههواع  االسهههههههت ال  -1

 .المعلوم   ه   مزو ي م  التفضيلي  والعالق   البيئ  النظ   ف  العميق  المش  ك 
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 قههههويال  ف مهههه  ههههال  مهههه  , التصهههه   تو التحهههه   فهههه  سهههه يع  المنظمهههه  تكههههو : القهههه ا  صههههن   شهههه ق  -2

 ت اك   ب ت  . عل  بن     وق  ات   المنظم  لموق 

 , الفههههه ا مههههه  االسهههههتف    تجههههه  مههههه  السههههه ي  التنفيههههه  علههههه  القههههه   و  للمهههههوا   السههههه ي  االنتشههههه   إعههههه    -3

 .االستحوا  يتيح   الت  القيم  الغتن   الالز  االن م   بع  م  تك م  ف  سيم  ال

 -م م  للمنظم  م   ال  االت : االست اتيجي  ال ش ق ( في   ا  اهمي  Xing et al.,2020:2ام   

 و لههههههههه  , التنميههههههههه  فههههههههه  المبتكههههههههه   األفكههههههههه   وتبههههههههه  نفسههههههههه   تجههههههههه   ت  الكبيههههههههه   للمنظمههههههههه   يمكههههههههه  -1

 ال   جيي  واالض  ا  التةك  لع   لالستج ب 

 التع مهههههه  فههههه  واالبتكهههههه   التنظيمههههه  ب لتج يهههههه  يتعلههههه  فيمهههههه  عمليههههه  آثهههههه   ل ههههه  االسههههههت اتيجي  ال شههههه ق  -2

 التةك . وع   المستم  الت يي  م 

 فه  التنه فس عنه  تتضه  ( عله  ا  اهميه  ال شه ق  االسهت اتيجي  Kale et al.,2019:278فيم  يتك   

 ج يه   منتجه   تقه ي  وفه  ,فع   بشك  للزب ئ  المت ي   االحتي ج   تلبي  وف  , وال ولي  المحلي  سوا ألا

ال شههههه ق   تهههههوفي  ت لههههه , لههههه ل  تل  مههههه ل مسهههههتو  تفضههههه  تقههههه ي  وفههههه  , اسهههههت اتيجي  شههههه اك   إق مههههه  وفهههه 

 , بسهههه ع  واسههههت  ام   المعلومهههه   وجمهههه  , ب سههههتم ا  وال   جيهههه  ال ا ليهههه  البيئهههه   مت بعهههه  االسههههت اتيجي 

  .بس ع  السو  لت ي ا  واالستج ب 

 تسههم  , ايز م هه  علهه  الحفهه ظ مهه  سهه يع  ت ييهه ا  إجهه ا  مهه  المنظمهه   االسههت اتيجي ال شهه ق    تمكههو 

 ت ييهه ا   و  االسههت اتيج  والت ييهه  الهه ات  التج يهه  ج ههو  فهه  ب لمشهه  ك  للمنظمهه   االسههت اتيجي ال شهه ق  

 القه  ا  عه  واضه  بشهك  متميهز  تجعل ه  االست اتيجي  لل ش ق  االستب قي  ال بيع  ه  وب لت ل  ف    ,بيئي 

 ال   جيههههههههههههههههه  للت يههههههههههههههههه ا  اسهههههههههههههههههتج ب  تكثههههههههههههههههه  ب بيعت ههههههههههههههههه  هههههههههههههههههه ف   يكهههههههههههههههههو  التههههههههههههههههه   ال ين ميكيههههههههههههههههه 

 Yildiz&Aykanat,2021:1 .) 
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 تحقيه  عله  المنظمه   تس ع  الت  االست اتيجي ال ش ق   ا  إل  (Hussain et al.,2018:579اش   و 

 -:يل  م 

 تكهههههو  التقلههههه  شههههه ي   تسهههههوا  فههههه  تعمههههه  التههههه   لمنظمههههه  , فتن فسهههههي  ميهههههز  علههههه  المنظمههههه  حصهههههو -1

 .تن فسي  ميز  اكتس   وب لت ل  األسوا  ه   م  للتف ع  ونش     م ون  تكث 

 للعمليهههههه   السهههههه ي  والتعهههههه ي  المسههههههتقبلي  بهههههه لظ و  التنبههههههت علهههههه  قهههههه     المنظمهههههه  يجعهههههه  تنهههههه  كمهههههه -2

 .الح ج  حس  والموا   واإلج ا ا 

 .التن فسي  لزي    المشت   العم -3

 المنظمهههههه  مع هههههه  تتع مهههههه  الهههههه ي  المصههههههلح  وتصههههههح   المنظمهههههه  بههههههي  األمهههههه  بعيهههههه   عالقهههههه   إنشهههههه  -4

 .م  لب   تلبي  وب لت ل 

 .المعلوم   وت ف  األف ا  عم  تةثي  م  االستف    -5

 .السو  م  المت ح  الف ا استثم   عل  الق    -6

 التكيهههه  حههههو  تهههه و  االسههههت اتيجي ال شهههه ق    ( الهههه  اArokodare et al.,2019:4وت هههه    

 مبههههههه   ا  ,وا  هههههههال  والم ههههههه    والت  يههههههه ا  الفههههههه ا واكتشههههههه   األعمههههههه   سهههههههي   فههههههه  الت ييههههههه ا  مههههههه 

عههههه    وفع ليههههه  بكفههههه    موا  هههههه  توزيههههه  إعههههه    علههههه  المنظمههههه ,كمههههه  تمكههههه   بسههههه ع  ج يههههه   اسهههههت اتيجي   وا 

 مههههه  حسههههه ب الم تفههههه  الع ئههههه   ا  األنشههههه  ( والتقههههه    وحم يههههه  القيمههههه   لههههه  تجههههه  مههههه  موا  هههههه  توجيههههه 

 .وال   جي  ال ا لي  الظ و  تت لب 

تتمثهههههههههه   األعمهههههههههه   لمنظمهههههههههه   االسههههههههههت اتيجي  ال شهههههههههه ق  تهميهههههههههه ( الهههههههههه  ا  Elali,2021:5واضهههههههههه    

 -ت :آلب 

 واالسههههههتب قي  وال شهههههه ق  القيهههههه    مهههههه  مههههههزي  هههههههو غي ههههههه  عهههههه  الن جحهههههه  األعمهههههه   منظمهههههه   يميههههههز مهههههه -1

 .التن فسي  والق   
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 التحهههههه ي   لمواج هههههه  تقلي يهههههه  غيهههههه  وفلسههههههف   اسههههههت اتيجي   تبنهههههه  إلهههههه  المنظمهههههه   م تلهههههه  تسههههههع -2

 وتحقيههههه  العمههههه  بيئههههه  فههههه  تحههههه   التههههه  المتالحقههههه  والت ييههههه ا  المتسههههه  ع  الت هههههو ا  ومواكبههههه  الج يههههه  

 .االست اتيجي  االست اتيجي   ال ش ق  ه   تعكس م   , وغ لبتن فسي  ميز 

ً-ينلت :ًالرشاقة االستراتيجيةًتل   ًا م  ومالً تقًمنًتع مً م الً

تىع نننألًاأل ننن ا ًامت مو ننن ًعنننالً   نننألًاإلمنننهنمًًعلننننمم عمننننلًاًالمنننت ات ي  ًتمننننع ًام شننننق -1

ً.ف ًام موًالقتصن ي

مم عمننننننلًعلننننننًامت  ننننن ًيشننننن قًممنننننتم ًو ننننننف ًفننننن ًاموقنننننلًاًالمنننننت ات ي  ًام شننننننق ًتمننننننع -2

األعمننننننقًاألمنمننننن  ًف مننننننً ت لنننننألًيننننننمع و ً ي  ننننن ًمنننننعًًوامم نمننننندًمنننننعًامتويننننن ًالمنننننت ات ي ً

ًاممتس  مًًمعًال  ًينمىمينالًامىمنم  ًتين ًامي   ً.ً

ي  نننن مًأوًإ شنننننناًو نننن منلًم تينننننلًًعلنننننًتعنننن  ممم عمنننننلًاًالمننننت ات ي  ًتمنننننع ًام شنننننق ً-3

ً.ألًميت  مًم لألًق م ًملم عم ا مًو ً  من جًأعمنقًي   

ً-:المت ات ي  ًام شنق  من جًً- نم ن:

ً(  Hall,2009)ا مو جً-1ً

مجموعههه  متنوعههه  مههه  النمههه    المصهههمم  وفقههه   لظههه و  السهههو   االسهههت اتيجي  ال شههه ق يمكههه  ت  تت ههه   

لنمههو   الثهه ن  او  ,( التحسههي  المسههتم النمههو   االو   فمههثال   ,الم تلفه  واالغهه ا  االسههت اتيجي  الم تلفهه  

مهه   ههال  القهه  ا  ال ين ميكيهه  وال وتينيهه   المةلوفهه  والمتكهه    , والتقهه    بلوغ هه يمكهه   ا تهه ا  االسههوا ( 

امه  , ال ب ا  الت  ت  ت وي ه  م  م و  الوق  , الت  تعكس التحلي  المعق  , والت  ي  , وتت ب  التنفي  

مهه   ههال  والنمههو   ال ابهه   اال تجهه   الجهه  ي( فههيمك  تحقيق مهه   ,النمههو   الث لهه   االعهه ا ا  المبتكهه  ( 

القهه  ا  ال ين ميكيهه  وال وتينيهه  التهه  يههت  ت وي ههه  ب  يقهه  بسههي   , وتست شهه  بقواعهه  بسههي   , ومصههمم  

ال اعمههه   المنظمههه كهههال  مههه  الشهههك  االو  والشهههك  الث لههه  يبنيههه   علههه  تقنيههه    , ا  ا السهههتيع   التعقيههه  
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ا تيه   تفضه  نمهو    المنظمه تواج  ه  ومه  القضه ي  ال  مه  الته  . تو ي بق   نق   القهو  الح ليه  ويعززا 

لالحتي جهه   االسههت اتيجي  الق ئمهه  واالعتهه ا  ب لح جهه  إلهه  ت ييهه  النمهه     االسههت اتيجي  ال شهه ق مهه  نمهه    

 (.3وكم  هو موض  ف  الشك    ,(  Hall & Beck , 2009 : 19-20م  تحو  الظ و   

 
 ( Hall,2009   م  وج   نظ االست اتيجي   ال ش ق  (3الشك   

Source : Hall , Cynthia A. L. & Beck , Tammy E. , (2009) , Resilience Capacity and 

Strategic Agility: Prerequisites for Thriving in a Dynamic Environment, Aldershot UK: 

Ashgate Publishing , p.37 . 

 

 

ً(Abu-Radi , 2013انموذج )-2
علههه  االسهههت اتيجي   ال شههه ق ( فههه  ا  وحههه  الموسهههوم  تثههه  Abu-Radiقبههه     هههو  هههه ا النمهههو   مههه 

م  ه ا االنمهو   ههو  ال   ا  و الق  ا  التش يلي  التن فسي  ف  مستشفي   الق    ال  ا ف  األ    , 

المتمثلهههه  بهههههه  وضههههو  ال تيهههه  , والقهههه  ا  االس سههههي  , المسههههت  ف    بةبع  ههههه االسههههت اتيجي   ال شهههه ق قيهههه س 

 واسهتنت ت اتيجي  المح    , المستولي  المتب  ل  , وات    االجه ا ا ( فه  القه  ا  التشه يلي  التن فسهي , االس

كبيههه  علههه  قههه    العمليههه   التن فسهههي  فههه  المستشهههفي    تهههةثي االسهههت اتيجي   ل شههه ق لهههه ا االنمهههو   الههه  ا  

 .يوض   ل  (7الشك   و  ,(Abu-Radi , 2013:16 ال  ص  األ  ني 
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 ( Abu-Radi , 2013  م  وج   نظ االست اتيجي   ال ش ق  (4الشك   

Source: Abu-Radi , Samer , (2013) , Strategic Agility and Its Impact on the Operations 

Competitive Capabilities in Jordanian Private Hospitals , Thesis submitted in partial 

Fulfillment of the Requirements for the Degree of master in Business Administration , 

Faculty of Business , Middle East University, p7. 
 

 (Omar,2019نموذج)أ-3

 وال شهههه ق  الزبهههه ئ   ضهههه يعتبهههه  ههههه ا النمههههو   مهههه  النمهههه    الم مهههه  التهههه  ق مهههه  بقيهههه س مف ههههومي  همهههه  

 االسهههههههههت اتيجي  الحس سهههههههههي   االسهههههههههت اتيجي  ال شههههههههه ق  تبعههههههههه   تهههههههههةثي  تحليههههههههه مههههههههه   هههههههههال   االسهههههههههت اتيجي 

 األبعهههههه   ت  إلهههههه  النتهههههه ئ  تشههههههي  الزبهههههه ئ   ضهههههه  علهههههه ( االسههههههت اتيج  والههههههتعل  االسههههههت اتيجي  واالسههههههتج ب 

 يتعههههههي   وب لتهههههه ل  الزبهههههه ئ ,  ضهههههه  علهههههه  إيجهههههه ب  تههههههةثي  ل هههههه  االسههههههت اتيجي  لل شهههههه ق  الثالثهههههه  األس سههههههي 

 التةكيهههههه  تهههههه  حيهههههه  االسههههههت اتيجي  ال شهههههه ق  وت وا  تبعهههههه   فهههههه  بكث فهههههه  تسههههههتثم  ت  المنظمهههههه  إ ا   علهههههه 

 بيئههههه  فههههه  المتوقعههههه  غيههههه  للت ييههههه ا  وفع ليههههه  بسههههه ع  االسهههههتج ب  فههههه  تسههههه ع  م مههههه  وسهههههيل  تن ههههه  علههههه 

 ( يوض   ل .5والشك  , (Omar,2019:4 الزب ئ   ض  وتحسي  األعم  
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 (Omar,2019:4م  وج   نظ  االست اتيجي   ال ش ق (5الشك  

ً-:اي ن ًام شنق ًالمت ات ي  ً-: اي نًا

, ومههههه   هههههال  اجههههه ا  المسههههه  لعههههه   مههههه  ال شههههه ق  االسهههههت اتيجي ت تلههههه  البههههه حثو  فههههه  تح يههههه   ابعههههه     

يمكههههه  تح يههههه  تهههههه  االبعههههه   التههههه  اتفهههههه   ال شههههه ق  االسهههههت اتيجي ال  اسههههه   التههههه  ت  قههههه  الههههه  موضهههههو  

  Brueller et؛ Arbussa et al.,2017:271؛Omar,2019:5 علي هه  اغلهه  البهه حثي  مههن  

al.,2014:42؛ Xing et al.,2020:2)  وسهههيت  االعتمههه   علي ههه  فههه  ال  اسههه  الح ليههه  كون ههه ,

 .االق   لمجتم  ال  اس 

ً-:المت ات ي  ًامىمنم  -1

 المنظمهههههه   قهههههه    علهههههه  االسههههههت اتيجي  لل شهههههه ق  األو  البعهههههه  ب عتب  ههههههه  االسههههههت اتيجي  الحس سههههههي  تتكهههههه 

 الحس سههههههي (. وتمثههههه  Omar,2019:5الزبههههه ئ   مههههه  العمههههه   ههههههال  مههههه  ال  صههههه  ف صههههه    لههههه  علههههه 

مقيهههههه س كمهههههه  ان هههههه  تعهههههه   , ال   جيهههههه  البيئهههههه  فهههههه  والت  يهههههه ا  الفهههههه ا تتبهههههه  علهههههه  القهههههه    االسههههههت اتيجي 

 .(Kale et al.,2019:278 الف ا وتح ي  الت  ي ا  اكتش   عل  ال ي  ي  المنظم  ق   ل
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 ق مههههه  الهههه ي ال ي  يهههه  اليقظههههه  لمف ههههو  مع صهههه  ك صههههه ا  االسههههت اتيجي  الحس سههههي  إلههههه  النظهههه  يمكهههه و 

Kirzner,1973)), التوجهههههههه  يتكهههههههه  الهههههههه ي االسههههههههت اتيج  االستشهههههههه ا  مهههههههه  ال ي  يهههههههه  اليقظهههههههه  تههههههههةل وت 

 تعكههههس التهههه  المن جيهههه  وال تيهههه  السههههو  فهههه  والفهههه ا الت  يهههه ا  توقعهههه   ت ههههوي   ههههال  مهههه  ال هههه  ج 

 تعههههززالتهههه   المن جيهههه  ال تيهههه , كمهههه  ان هههه  تعهههه  ال ين ميكيهههه  القهههه  ا  علهههه  بنهههه     الفهههه ا اسههههتثم   إمك نيهههه 

                      مبتكهههههههههههههههههه   ب  يقهههههههههههههههههه  الزبهههههههههههههههههه ئ  الحتي جهههههههههههههههههه   بسهههههههههههههههههه ع  االسههههههههههههههههههتج ب  علهههههههههههههههههه  المنظمهههههههههههههههههه  قهههههههههههههههههه   

 Brueller et al.,2014:42).  يصهههههه و  Ojhaet,2014 )  تس سهههههه  كمحهههههه   السههههههو  حهههههه 

 وتقلبههههه   الزبهههه ئ  توقعهههه   تجهههه   المنظمههههه  حس سههههي  مهههه  السههههو  حههههه   تزيهههه  , ا االسههههت اتيجي  للحس سههههي 

 وتح كههههههه   الزبههههههه ئ  الحتي جههههههه   الحس سهههههههي  زيههههههه     هههههههال  مههههههه  السهههههههو  حههههههه   مواج ههههههه  يهههههههت , و السهههههههو 

  (.Hussain et al.,2018:579  المن فسي 

   قههه    المنظمههه  علههه  البحههه  عههه  المعلومههه   الق بلههه  للت بيههه  واسهههتيع بف لحس سهههي  االسهههت اتيجي  تمثههه  

تكيف ه  مه  بيئه  المنظمه  , وتفسهي  هه   المعلومه   وتحليل ه  ب لشهك  اله ي يمكه  مه  و    وتوضيح   وف م

التحههه ي   التههه  تواج  ههه  المنظمههه  , تي بعبههه    ا ههه   ا  زيههه    المع فههه  تهههت ي الههه  ات ههه    مواج ههه  اللههه  

ه  ( . ف لمع ف  Mavengere , 2013 : 16  واس لي  متنوع  م  اج  مع لج  تح ي   العم   ائ   

وعهه  مهه  الحقهه ئ  ووج هه   النظهه  تو اآل ا  واألحكهه   وتسهه لي  العمهه  وال بهه ا  والمعلومهه   والبي نهه   مجم

والمف هي  واالست اتيجي   والمبه    الته  يمتلك ه  الفه   تو المنظمه  فضهال  عه  ت  المع فه  تسهتعم  لتفسهي  

 لههه  . ويوجههه  مصههه  ي  المعلومههه   المتعلقههه  بظههه   محههه   تو ح لههه  معينههه  ومع لجههه  هههه ا الظههه   تو الح

للحصهههو  علههه  مع فههه  األعمههه   همههه  المصههه   الههه ا ل  والمصههه   ال ههه  ج  , يتمثههه  المصههه   الههه ا ل  

ب لمع ف  الضمني  مث  ال ب ا  , والمعتقه ا  , واالفت اضه   , واله اك   التنظيميه  , و اكه    األفه ا  , كمه  

ي ن   . تم  المصه   ال ه  ج  لمع فه  األعمه   يشم  المص   ال ا ل  لمع ف  االعم   الوث ئ  وقواع  الب

فيتمث  ب لمع ف  الص يح  وتشم  المق  ن  , والمش  ك  فه  المهتتم ا  , واالسهتع ن  ب لعه ملي  , والصهح  
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والمجههال  والمقهه ال  المنشههو   علهه  الشههبك  ال وليهه   األنت نهه ( , ومشهه ه   التلفهه ز والفيهه يو, واالتج ههه   

  والت هههو ا  التكنولوجيههه  , وجمههه  المعلومههه   والبي نههه   مههه  الزبههه ئ  والمن فسهههي  االقتصههه  ي  واالجتم عيههه

                      والمههههههههههههو  ي  , والتعهههههههههههه و  مهههههههههههه  المنظمهههههههههههه   األ هههههههههههه   , وبنهههههههههههه   التح لفهههههههههههه   والمشهههههههههههه  ي  المشههههههههههههت ك  

 Hijazi & Al-hroot , 2013 : 63) . 

ت اتيجي  تسهه ه  فههه  عمليههه  ( ا  الحس سهههي  االسهههLewis et al. , 2014 : 60واوضهه    

نحههههههههو البيئهههههههه     ههههههههالموجاالسههههههههت اتيجي  نحههههههههو البيئهههههههه  ال   جيهههههههه  و    ههههههههالموجالجمهههههههه  بههههههههي  االسههههههههت اتيجي  

 المكثفههههه  ال ا ليهههه  االتصههههه ال   ههههال  مههههه  كبيهههه  بشهههههك  االسههههت اتيجي  الحس سهههههي  تعزيههههز يهههههت و ال ا ليهههه  .

 انتبههههههه   تعزيهههههههز إلههههههه  السهههههههين  يو تحليههههههه  عمليههههههه   فههههههه  االسهههههههتثم   يهههههههت ي ت  يمكههههههه  كمههههههه ,  والمفتوحههههههه 

 (.Arokodare et al.,2019:4  البيئي  للت يي ا  الم ي ي 

ً-ومالً تقًمنًتع مً م الًت    ًامىمنم  ًالمت ات ي  ًعلنًا هن:

ًمننننعًام تقنننننلًعلنننننًامىفنننننعً ننننتقًمننننالًامم لومنننننلًمننننالً ي نننن مًمنننن  ًعننننالًواإليننننت ًال فتننننن 

ًأمننننسً ننننت ًمننننالًالمننننت ات ي  ًامىمنمنننن  ًوت ننننوالوامم عمنننننلالًًاألفنننن ا ًمننننالًمت وعنننن ًميموعنننن 

ًالمنننننت ات ي  ًامىمنمننننن  ًإمننننننًاموصنننننوقًملم عمننننن ً م نننننالًاألمنننننسً ننننن  ً نننننتقًومنننننالًالًأمنمننننن  

ًوقننننلًأمنننن  ًفنننن ًامم عمنننن ًأ نننن ا ًتىع ننننألًإمنننننًواموصننننوقًام شنننننق ًالمننننت ات ي  ًي ننننناًوينمتنننننم 

ًام ععنننن ًعلنننننًاممفتوىنننن ًوامتأ  نننن ًالمننننت ات ي  ًو نننن ًام مل نننننلًالًاممم  نننن ًامت نننننم  ًويأقننننقًمم ننننال

ًاميو م.ًعنم ًام ا ل ًالمت ات ي  ًوامىوا 

ً-:المت ات ي  ًالمتيني -2

   صههههه  التج  يهههه  األعمههههه   ونجهههه   وجهههههو  ضههههم   فهههه  تس سههههه  ع مهههه  هههههه  االسههههت اتيجي  االسههههتج ب  

( Arbussa et al.,2017:271  صههههههه وو . (Omar,2019:5  مسهههههههتق    يههههههه ال بيئههههههه ال فههههههه 

 مههههههه  التع مههههههه  علههههههه  للمنظمههههههه  الم  يههههههه  القههههههه    بةنههههههه  ال شههههههه ق  االسهههههههت اتيجي  فههههههه  االسهههههههتج ب  عنصههههههه 
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 (Arokodare et al.,2019:4  عهههه   بينمهههه  .وب قهههه  بسهههه ع  المع وضهههه  والفهههه ا الت  يهههه ا 

 علههههه  للههههه   واألنشههههه   المهههههوا   توزيههههه  إعههههه    علههههه  المنظمههههه  قههههه    تن ههههه  علههههه  االسهههههت اتيجي  االسهههههتج ب 

للمنظمههههه   ال ين ميكيههههه  القههههه  ا   هههههال  مههههه  االسهههههت اتيجي  االسهههههتج ب  التقههههه   يهههههت و . ال   جيههههه  التحههههه ي  

  (. Brueller et al.,2014:42 م تلف  ب    األك  يميي  م  الع ي  ق م   الت 

 مهههه  للنظهههه   يمكهههه  التهههه  السهههه ع  تن هههه  علهههه  االسههههتج ب الهههه  ( Xing et al.,2020:2  واشهههه  

, اي ان ههههه  السهههههو  لمت لبههههه   اسهههههتج ب  المنتجههههه   مههههه  المتههههه   الن ههههه   ضهههههم  منتج تههههه  تعههههه ي   الل ههههه 

 Kornelius etوصهههههه    .الزبهههههه ئ  احتي جهههههه   لتلبيهههههه  وسهههههه يع  اسههههههتب قي  اسههههههتج ب  بمث بهههههه 

al.,2020:7617 ) فههههه  التنبهههههت علههههه  القههههه    وعههههه   التةكههههه  عههههه   ح لههههه  تعههههه ل  ال شهههههيق  المنظمههههه   بهههههة 

 التههههه  ال ههههه م   تو المنتجههههه   وتقههههه ي  , ومن سهههههب  سههههه يع  اسهههههتج ب   إجههههه ا   هههههال  مههههه  األعمههههه   بيئههههه 

نتهههه   , الزبهههه ئ  في هههه  ي غهههه   , ا التكلفههههه  حيهههه  مهههه  ف علهههه  ب  يقهههه  ج يهههه   و هههه م   منتجهههه   وتقهههه ي  وا 

 .والس ع  والم ون  والكف    االستج ب  ه  سم   بة ب  الن جح  ال شيق  المنظم   تتمت 

 األعمههه   بيئههه  فههه  للت يههه ا  بسههه ع  المنظمههه   اسهههتج ب  مههه   إلههه  االسهههتج ب  تشهههي مههه  ج ههه  ا ههه   و 

 وتفسهه ه  المنظمهه   ب هه  تشههع  التهه  والف عليهه  الكفهه    االسههتج ب  ههه   تعكههس, و المحتملهه  الفهه ا الغتنهه  

 تمث  االستج ب  ه   ت   إ, تن فسي   ميز  تن   عل  مع   التع م  ت  وق  , السو  لمحفزا   وفق وتتص  

 بمسههتو  تتمته  التهه  المنظمه  ت الزبهه ئ , و  احتي جه   لتلبيهه  المهوا   نشهه   هال  مهه  تن فسهي  تسههويقي  ميهز 

  .( Adim& Maclayton,2021:51 العملي   حي  م  من فسي   عل  تتفو  االستج ب  م  ع    

 فه  يهنعكس واله ي , التكيه  عله  الق بليه    و  االسهتج ب  تفته   , ال ين ميكيه  الق بلي   منظو  م و 

 البيئهههه   فهههه , فالت يههه  سهههه يع  للبيئهههه   وفقههه العمليهههه   وتنسههههي  موا  هههه  تكههههوي  إعهههه    علههه  المنظمهههه  قههه   

 توقهه  للمنظمه   يمكهه للمنظمه , و  التكيفيه  الق بليهه  تن ه  علهه  نفسه   االسهتج ب  تقهه   , والمعقه   ال ين ميكيه 
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 Hussain االسهت اتيج  اتج ه ه  الهنم  هه ا ين س  عن م  تكب  بس ع  والشكو  المتوقع  غي  الت يي ا 

et al.,2018:579). 

ً- هن:أومالً تقًمنًتع مً م الًت   ًالمتيني ًالمت ات ي  ًعلنً

ًالمنننننتيني ً نننننتقًمنننننالًالمنننننت ات ي  ًا ننننن افهنًتىع نننننألً تمننننن ًمنننننالًامم عمننننن ًتننننن ومًا ا يًمننننن ه 

ًامتننن ًواممنننوا  ًًامعننن  الً نننتقًمنننالًوموايهتهننننًوام ن ي ننن ًام ا ل ننن ًامي  ننن ًفننن ًامىنصنننل ًملمتس ننن ال

ًمهن.ًامم افع ًوامت ع  ًام   نم    ًيميدًال م  ًغن  ًف ًم أو  ًًامم عم ًيهنًتتمتع

ً-:المت ات ي ًامت لم-3

 ونشهههههه ه  االسههههههت اتيجي  المع فهههههه  إلنشهههههه   المنظمهههههه   ا هههههه  عمليهههههه   بةنهههههه  االسههههههت اتيج  الههههههتعل  ُيعهههههه   

 عمليههههههههههههههه   ت بههههههههههههههه ( Kuwada,1998  قههههههههههههههه  . (Khoshnood,2017:221 وتنفيههههههههههههههه ه  وتفسهههههههههههههههي ه 

 واالحتفههههه ظ وتحويههههه  وتفسهههههي  اكتسههههه   علههههه  المنظمههههه  قههههه    تل ههههها والتههههه  االسهههههت اتيج  للهههههتعل    ئيسههههه

 التهههههههه  العمليهههههههه  هههههههههو االسههههههههت اتيج  الههههههههتعل و  .(Omar,2019:5 التنظيميهههههههه  الهههههههه اك   فهههههههه  ب لمعلومهههههههه  

جهههه ا  المقصههههو   العمهههه  تههههه ا  لتحقيهههه  الالزمهههه  والكفهههه  ا  الم هههه  ا  المنظمهههه    الل هههه  مهههه  تههههتعل   وا 

 ج يههههههههههه   اسهههههههههههت اتيجي   ت هههههههههههوي  تو ب ههههههههههه  ال ههههههههههه ا التشههههههههههه ي  نمهههههههههههو   فههههههههههه  المن سهههههههههههب  التعههههههههههه يال 

 .(Gupta&Bose,2019:10 لنفس 

 اسهههههتيع  و , واكتسههههه ب   المع فهههه   لههههه  ههههه   صههههه ئا ثهههههال  علهههه  االسهههههت اتيج  الههههتعل  نمهههههو   يتكهههه 

 تهميهههه  ف هههه  علهههه  المنظمهههه   تسهههه ع  التهههه  االسههههت اتيجي  اآلليهههه    ههههال  مهههه  المع فهههه  ت بيهههه و  المع فهههه 

  .(Arokodare et al.,2021:18 الج ي   المع ف 

, والمنظمههههه  والجم عههههه  الفههههه  هههههه   المنظمههههه  فههههه  مسهههههتوي   ثالثههههه  علههههه  االسهههههت اتيج  الهههههتعل  يحههههه  و 

 المع فههههه  ت هههههوي  فههههه  الشههههه و  ية ههههه  الههههه ي الفههههه  ي المسهههههتو  علههههه  االسهههههت اتيج  الهههههتعل  عمليههههه  تبههههه ت ا 

 وتصهههههههح   للمنظمههههههه  ال   جيههههههه  البيئههههههه  مههههههه  المب شههههههه   التفههههههه عال   هههههههال  مههههههه  الج يههههههه   االسهههههههت اتيجي 
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 تعلههههه  مسهههههتو  إلههههه  نقل ههههه  يهههههت  ثههههه  , الزبههههه ئ  تو المن فسهههههي  تو المهههههوزعي  تو المهههههو  ي  مثههههه  المصهههههلح 

 (.Elali,2021:3 المنظم  ق ا ا  ف  االعتب   ف  وتة  ه 

 محهههههههههه    تولويهههههههههه  يمثهههههههههه  االسههههههههههت اتيج  الههههههههههتعل   ت( الهههههههههه  :71Idris&Al-Rubaie,2013واشهههههههههه   

 لتح يهههههه  إنشهههههه ت  يههههههت  الههههههتعل  ت  يعنهههههه  ممهههههه  , االسههههههت اتيجي  االفت اضهههههه   علهههههه  بنهههههه   الههههههتعل  لمجهههههه ال 

عهههههههه    المع فههههههههه  اكتسهههههههه   علهههههههه  المنظمهههههههه  قههههههههه    يعكههههههههس, و االسههههههههت اتيج  التوجهههههههه   المسههههههههه   تح يهههههههه  وا 

مههههه   .ال ين ميكيههههه  القههههه  ا  تعلههههه  إلههههه  ي ههههه   تكتيههههه  ههههههو االسهههههت اتيج  الهههههتعل  ت ,  كمههههه  االسهههههت اتيج 

 تمهههه  س قهههه   ب يتمثهههه  االسههههت اتيج  الههههتعل  ت ( Muhammad et al.,2020:3ج نههه  ا هههه  بههههي  

, ب إلضهههههه ف  الهههههه  انهههههه  تههههههه اف   وتحقيهههههه  االسههههههت اتيجي   صههههههي غ  علهههههه  المنظمهههههه   مسهههههه ع   جهههههه تمهههههه  

 للبيئهههههه  المنظمهههههه  بف هههههه  المتعلقهههههه  الههههههتعل  لعمليهههههه  االسههههههت اتيجي  اآلثهههههه   علهههههه  ت كههههههز اسههههههت اتيجي  عمليهههههه 

تحقيهههه   تجهههه  مهههه  تفضهههه  بشههههك  الح ليهههه  واالسههههتثم  ا  الفهههه ا تشهههه يا يتضههههم  انهههه  كمهههه  ,ال   جيهههه 

 .التن فسي  الميز 

 الههههههههتعل  علههههههه  تعتمههههههه  عمليههههههه هههههههههو  االسهههههههت اتيج  الهههههههتعل   ت إلههههههه  (Sampath,2017:162 واشههههههه  

  ت  يههههههوف , كمههههه  انههههه  ومت ي ات ههههه  البيئهههههه  مههههه  المسهههههتم  للتكيههههه  ج يهههههه   اسهههههت اتيجي   وتنفيههههه  لصهههههي غ 

 .مسههههت ام  تن فسههههي  ميههههز  لتوليهههه  وتنشههههي    وتوزيع هههه  وتفسههههي ه  للمع فهههه  المنظمهههه  اكتسهههه   كيفيهههه  حههههو 

 المنظمهههههه  يههههههزو  ت  شههههههةن  مهههههه  االسههههههت اتيج  الههههههتعل  عمليهههههه   تنفيهههههه  ت  (Nurjaman,2020:2ويتكههههه  

 والحفهههه ظ للمن فسهههه  متفههههو  ة ا بهههه الظفهههه  مثهههه  المزايهههه  مهههه  الع يهههه  إلهههه  تههههت ي التهههه  اآلليهههه   مهههه  بسلسههههل 

 للمنظمههههه  ال ين ميكيههههه  القههههه  ا  زيههههه    إلههههه  يهههههت ي االسهههههت اتيج  الهههههتعل  ت كمههههه   .المك نههههه  التن فسهههههي  علههههه 

 االسهههههتج ب  علههههه    قههههه  ات, ب إلضههههه ف  الههههه  تعزيهههههز االسهههههت اتيج  االبتكههههه   مبههههه   ا  زيههههه    علههههه  والقههههه   

 .(Soltaninezhad et al.,2021:178 ب   ال  ص  العم  بيئ  ف  للت يي ا 
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ًً-علنًا  :ًالمت ات ي ًامت لمومالً تقًمنًتع مً م الًت    ً

ًقنيلننن ًم عمننن ًإل شنننناًممنننتم ًيشننن قًا تننن األًامنننت ات ي نلًوت ف ننن ًإل شنننناًيت و   ننننًقمنننلًعمل ننن 

ًامم  فننننن ًو ااًمننننننًأي)ًامم عمننننن ًامنننننت ات ي نلًت لننننن مًعلننننننًالمنننننت ات ي ًامنننننت لمًملت  ننننن الًو   نننننه

ًامهننن  ً تم نننقًًام هن ننن ًفننن ًامنننت لمالًعلننننًقننن  تهمًمت ه نننهًم هننننًالمنننتفن مً م ننن همًامتننن (ًوام عل ننننل

ًمننن  ً ات ننننًمنننويه الًمت لمننن الً صنننيىواًأالًعلننننًام ننننمل الًممننننع مًفننن ًالمنننت ات ي ًامنننت لمًمنننال

ًامى نم.
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  الثالثالمبحث 

 البراعة التنظيمية 

 توطئة

  االسبببببببت م  االسبببببببت م    م ازنببببببب م ازنببببببب   عببببببب عببببببب   ن تجببببببب ن تجببببببب   ب  عببببببب ب  عببببببب    حببببببب ا  حببببببب ا   تطببببببب ي تطببببببب ي   الع ليببببببب الع ليببببببب   التن فسبببببببي التن فسبببببببي   ذا ذا   البيئببببببب  البيئببببببب    تتطلببببببب تتطلببببببب 

  التغييبببب التغييبببب    سبببب ع  سبببب ع   ف لتعقيبببب ف لتعقيبببب   آنبببب  آنبببب    بشبببب  بشبببب    ج يبببب  ج يبببب    فبببب  فبببب    عبببب عبببب   البحبببب البحبببب المت حبببب  فعبببب   عبببب  المت حبببب  فعبببب   عبببب    للفبببب  للفبببب    األم بببب األم بببب 

ب اعبببب  ب اعبببب    تحسببببي  م  فهبببب  التن فسبببب  مبببب   بببب   امت  هبببب تحسببببي  م  فهبببب  التن فسبببب  مبببب   بببب   امت  هبببب   عليهبببب عليهبببب   حببببت حببببت يي  المنظمبببب  المنظمبببب    مبببب مبببب   ال  يبببب ال  يبببب   ت اجبببب ت اجبببب   التبببب التبببب 

  امت  هبببببببب امت  هبببببببب   فبببببببب فبببببببب   ي مبببببببب ي مبببببببب   الببببببببذ الببببببببذ   لنج حهبببببببب لنج حهبببببببب   البببببببب ئي البببببببب ئي   ب لع مبببببببب ب لع مبببببببب   المع صبببببببب  المع صبببببببب    المنظمبببببببب  المنظمبببببببب    تتميببببببببزتتميببببببببز      ..تنظيميبببببببب تنظيميبببببببب 

 ببببببذل   ببببببذل      علببببٍ حبببب   سبببب ا علببببٍ حبببب   سبببب ا   المجتمببببب المجتمببببب       للمنظمبببب للمنظمبببب    يمبببب  يمبببب   ذا ذا   إببببب اع  إببببب اع     تقببببب ي  تقببببب ي     التنظيميبببب التنظيميبببب   الب اعبببب الب اعبببب مق مبببب   مق مبببب   

  المنظمببببب  المنظمببببب  ال  ال    المع صببببب  المع صببببب  المجتمعببببب   المجتمعببببب      تقببببب   تقببببب    المنظمببببب  المنظمببببب    تطببببب  تطببببب    أسببببب  أسببببب    هببببب هببببب   التنظيميببببب التنظيميببببب   الب اعببببب الب اعببببب   ت ببببب  ت ببببب  

  ال  بببب ال  بببب    فبببب  فبببب   العمبببب العمبببب   بيئبببب بيئبببب   فبببب فبببب   أم مهبببب أم مهبببب   المت حبببب المت حبببب   الفبببب  الفبببب    اسببببت م  اسببببت م    نحبببب نحبببب    الميبببب  الميبببب   االسببببتع ا االسببببتع ا   لبببب يه لبببب يه   الب  عبببب الب  عبببب 

 . . منه منه   الج ي  الج ي    است ش فاست ش ف  نفس نفس 

ً-::مفهومًالبراعةًالتنظيميةمفهومًالبراعةًالتنظيمية-::ولًاولًاأأ

  هببببببببذاهببببببببذا   بببببببب   بببببببب    مبببببببب مبببببببب       أأ      التينيبببببببب التينيبببببببب    لمبببببببب  لمبببببببب    هبببببببب  هبببببببب   ((  67916791))  عبببببببب  عبببببببب    إلببببببببٍإلببببببببٍ( ( الب اعبببببببب الب اعبببببببب ))   لمبببببببب  لمبببببببب   جببببببببذ  جببببببببذ    عبببببببب  عبببببببب  تت

  الن جحبببببب الن جحبببببب   المنظمبببببب  المنظمبببببب    أ أ   إلببببببٍإلببببببٍ  أشبببببب  أشبببببب    الببببببذ الببببببذ     ( ( Robert.B.Duncan))  الف بببببب  اال ا  الف بببببب  اال ا    فبببببب فبببببب   المصببببببطل المصببببببطل 

  تنفيببببببببذتنفيببببببببذ  فبببببببب فبببببببب   تسبببببببب ع ه تسبببببببب ع ه   التبببببببب التبببببببب   الم تلفبببببببب الم تلفبببببببب   الهي  بببببببب الهي  بببببببب ا  ا        المز  جبببببببب المز  جبببببببب   الهي  بببببببب الهي  بببببببب   فبببببببب فبببببببب   النظبببببببب النظبببببببب   إلببببببببٍإلببببببببٍ  تحتبببببببب  تحتبببببببب  

  مببببببببب  ج نببببببببب  المنظمببببببببب   يتطلببببببببب  المب  لببببببببب مببببببببب  ج نببببببببب  المنظمببببببببب   يتطلببببببببب  المب  لببببببببب   المهببببببببب   المهببببببببب   امبببببببببت   امبببببببببت     أ أ   إلبببببببببٍإلبببببببببٍ  Duncan أشببببببببب   أشببببببببب    ..االبت ببببببببب  االبت ببببببببب  

   الب اعببببببب  الب اعببببببب       البيئيببببببب البيئيببببببب   للتغيببببببب ا للتغيببببببب ا   اسبببببببتج ب اسبببببببتج ب   ج يببببببب  ج يببببببب    فببببببب  فببببببب     است شببببببب ف است شببببببب ف  الح ليببببببب الح ليببببببب   القببببببب  ا القببببببب  ا   ببببببببي ببببببببي    المف عبببببببل  المف عبببببببل 

  متسبببببب  ي متسبببببب  ي    بمهبببببب    بمهبببببب     ال  بببببب ال  بببببب   نفبببببب نفبببببب   فبببببب فبببببب   اليبببببب ي اليبببببب ي    لتبببببب  لتبببببب   اسببببببت  ا اسببببببت  ا   علببببببٍعلببببببٍ  القبببببب   القبببببب      بببببب امي  اللغبببببب  بببببب امي  اللغبببببب   فبببببب فبببببب   تعنبببببب تعنبببببب 

((Raisch&Birkinshaw,2008:376))..   
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  االهتمببببب  االهتمببببب    تنببببب تنببببب   لببببب لببببب   ل نهببببب ل نهببببب   الميببببب  ي الميببببب  ي   مببببب مببببب   الع يببببب الع يببببب   المهمببببب  فببببب المهمببببب  فببببب   المفببببب هي المفببببب هي   مببببب مببببب   التنظيميببببب التنظيميببببب   الب اعببببب الب اعببببب   تعببببب تعببببب     

  االاال  ي بببب ي بببب   لببب لببب   العلميبببب العلميبببب   البحببب  البحببب    فبببب فبببب   اسبببت  امه اسبببت  امه  مبببب  ا   مبببب  ا       غببب  أنهبببب    نببب    ئمبببب  منبببذ عقبببب   ط يلببب  غببب  أنهبببب    نببب    ئمبببب  منبببذ عقبببب   ط يلببب   الببب ز الببب ز 

  االبببببب ا االبببببب ا   مببببب مببببب    ببببب  ببببب   امبببببت  امبببببت    علبببببٍعلبببببٍ  القببببب   القببببب     تشبببببي  البببببٍتشبببببي  البببببٍ  التنظيميببببب التنظيميببببب   الب اعببببب الب اعببببب   اذ أ اذ أ       اال يببببب  اال يببببب    السبببببن ا السبببببن ا   فببببب فببببب 

   (.(.Simsek,2009:598))ال   ال     نف نف   ف ف    المتقط  المتقط   الت  يج الت  يج 

  أسببببببب ا أسببببببب ا   فببببببب فببببببب   التنببببببب ف التنببببببب ف   أ أ    االبببببببب ا  االبببببببب ا   ال فببببببب   ال فببببببب     تحقيببببببب تحقيببببببب   علبببببببٍعلبببببببٍ  المنظمببببببب المنظمببببببب قببببببب    قببببببب    بب  فقبببببببطفقبببببببط  تتعلببببببب تتعلببببببب   الال  الب اعببببببب الب اعببببببب 

  التبببببب التبببببب   الج يبببببب  الج يبببببب     التقنيبببببب   التقنيبببببب    األسبببببب ا األسبببببب ا   فبببببب فبببببب   للمن فسبببببب للمن فسبببببب   ال زمبببببب ال زمبببببب   القبببببب  ا القبببببب  ا   بتطبببببب ي بتطبببببب ي   تتعلبببببب تتعلبببببب    ل بببببب  ل بببببب       متعبببببب   متعبببببب   

 ..((O'Reilly et al.,2013:15))المتغي  المتغي    الس  الس    ظ  فظ  ف  م اجه م اجه   ف ف   البق  البق    م م   المنظم المنظم   تمّ  تمّ  

      التنظيمبببب التنظيمبببب   الف عبببب الف عبببب   مجبببب  مجبببب    هبببب هبببب   التنظيميبببب التنظيميبببب   الب اعبببب الب اعبببب   ( إ ( إ Lampel et al.,2014:467 صبببب  ) صبببب  )

  تف عبببببه تف عبببببه   التببببب التببببب    القيببببب   القيببببب  البيئيببببب  البيئيببببب    القيببببب  القيببببب    تم مببببب تم مببببب    يببببب    يببببب         التنظيميببببب التنظيميببببب   الحببببب   الحببببب     بشببببب  بشببببب    التفببببب   التفببببب     يبببببتق يبببببتق   البببببذ البببببذ 

  البببببذي البببببذي    المجم عببببب   المجم عببببب    األفببببب ا األفببببب ا   علبببببٍعلبببببٍ  التنظيميببببب التنظيميببببب   الب اعببببب الب اعببببب     اذ تعتمببببب   اذ تعتمببببب علبببببٍ منتسببببببيه علبببببٍ منتسببببببيه   البي    اطيببببب البي    اطيببببب   المنظمببببب المنظمببببب 

  حببببب حببببب   تصببببب ح تصببببب ح   مببببب مببببب   غ لبببببب غ لبببببب   التببببب التببببب   الج ه يببببب الج ه يببببب   الم  فببببب  الم  فببببب     ببببب   ببببب    مببببب مببببب    ببببب   ببببب    بشببببب  بشببببب    للتصببببب فللتصببببب ف  الببببب اف الببببب اف   لببببب يه لببببب يه 

 ..    اإلب اعياإلب اعي  المش   المش   

  مسببببببببببت  مسببببببببببت    تحقيبببببببببب تحقيبببببببببب   إلببببببببببٍإلببببببببببٍ  تسببببببببببعٍتسببببببببببعٍ  المبببببببببب ه  المبببببببببب ه      المنظمبببببببببب    المنظمبببببببببب  إلببببببببببٍ أإلببببببببببٍ أ    ((Jabbar,2021:3400 اشبببببببببب  ) اشبببببببببب  )

  الن جحببببب الن جحببببب   اذ تسبببببعٍ المنظمببببب  اذ تسبببببعٍ المنظمببببب        ج يببببب  ج يببببب    فببببب  فببببب    عببببب عببببب    البحببببب  البحببببب   للفببببب  للفببببب    األم ببببب األم ببببب   االسبببببت م  االسبببببت م    ببببببي ببببببي   متببببب از متببببب از 

  إم  نبببببب  إم  نبببببب    عبببببب عبببببب    ال شببببببف ال شببببببف  الح ليبببببب الح ليبببببب   المبببببب ا  المبببببب ا    اسببببببت م  اسببببببت م    علببببببٍعلببببببٍ  القبببببب   القبببببب      لبببببب يه  لبببببب يه   ج يبببببب  ج يبببببب    فبببببب  فبببببب    عبببببب عبببببب   للبحبببببب للبحبببببب 

المسببببببببتقب  المسببببببببتقب    استشبببببببب افاستشبببببببب اف   ببببببب   ببببببب    مبببببببب مبببببببب   محبببببببب  محبببببببب    هببببببب فه هببببببب فه   ي بببببببب  ي بببببببب    أ أ   للمنظمبببببببب  للمنظمبببببببب    ينبغببببببب ينبغببببببب   الال  أنبببببببب أنبببببببب   أ أ       ج يببببببب  ج يببببببب  

   االبت بببببببب  ا  االبت بببببببب  ا   الحببببببب ليي الحببببببب ليي   الزبببببببب ئ الزبببببببب ئ   ٍٍعلبببببببعلببببببب  الت  يبببببببزالت  يبببببببز  الزبببببببب ئ   ل بببببببب الزبببببببب ئ   ل بببببببب   المسبببببببتم   اسبببببببته افالمسبببببببتم   اسبببببببته اف  غيببببببب غيببببببب    اإلبببببببب ا  اإلبببببببب ا 

الب اعبببببب  الب اعبببببب  ا ا  عببببب   مبببببب  الببببببب ح ي  حببببب   مفهبببببب   ا ا  عببببب   مبببببب  الببببببب ح ي  حببببب   مفهبببببب   ( ( 6161))    يعبببببب   الجبببببب     يعبببببب   الجبببببب   التطببببب   التطببببب      التغييبببببب  التغييبببببب   اإلعببببب في اإلعببببب في 

    ..التنظيمي التنظيمي 
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   الب اع  التنظيمي ( ا ا  ع   م  الب ح ي  ح   مفه   61الج   )
 المفه   الب ح   السن   
6  

Jansen et al.,2008:983 
  م ا مبببب م ا مبببب   تتطلبببب تتطلبببب   أنهبببب أنهبببب    مبببب  مبببب   المتبعبببب  المتبعبببب    االسببببت اتيجي  االسببببت اتيجي     تحسببببي  تحسببببي   اإلببببب ا اإلببببب ا   تنفيببببذتنفيببببذ  علببببٍعلببببٍ  القبببب   القبببب   

  التنظيميبببببببب التنظيميبببببببب   ال ق فبببببببب ال ق فبببببببب   ذلبببببببب ذلبببببببب   فبببببببب فبببببببب   بمبببببببب بمبببببببب   المتعبببببببب   المتعبببببببب     التنظيميبببببببب التنظيميبببببببب   المسببببببببت ي  المسببببببببت ي    عببببببببب عببببببببب   األنشببببببببط األنشببببببببط 
 ..الجي  الجي    القي   القي     ذا ذا   الف عل الف عل    االست اتيجي   االست اتيجي  

2  

Chang et al.,2009:937 
  األ ا األ ا   لتحقيبببببب لتحقيبببببب    االست شبببببب ف االست شبببببب ف  االسببببببت م  االسببببببت م    بببببببي بببببببي   التبببببب از التبببببب از   تحقيبببببب تحقيبببببب   الببببببٍالببببببٍ  المنظمبببببب  المنظمبببببب    ح جبببببب ح جبببببب 
 المتميز.المتميز.

1 Simsek,2009:600   بببب    المنظمببببب  لتسبببب ي  اال ت فببببب   فببببب  الهي  بببب  التنظيميببببب  ممببببب  يسببببه  عمليببببب  اإلبببببب ا   بببب    المنظمببببب  لتسبببب ي  اال ت فببببب   فببببب  الهي  بببب  التنظيميببببب  ممببببب  يسببببه  عمليببببب  اإلبببببب ا 
 ببببب    ال حببببب   التنظيميببببب  للتع مببببب  مببببب  الصببببب ا    ببببب    ال حببببب   التنظيميببببب  للتع مببببب  مببببب  الصببببب ا    مببببب  انهببببب  تعنببببب   مببببب  انهببببب  تعنببببب  فببببب  م احلببببب  الم تلفببببب   فببببب  م احلببببب  الم تلفببببب   

 تسهي  ت سي  هي    تنظيمي   ن ئي  لإلب ا . تسهي  ت سي  هي    تنظيمي   ن ئي  لإلب ا .     
4  

O'Reilly& 

Tushman,2011:7 

    سبببببت م    سبببببت م    ال  ببببب ال  ببببب   نفببببب نفببببب   فببببب فببببب   متشببببب بهي متشببببب بهي   غيببببب غيببببب   أمببببب ي أمببببب ي   لمت بعببببب لمت بعببببب   األعمببببب  األعمببببب    منظمببببب  منظمببببب     ببببب    ببببب   
  المن فعببببببببب المن فعببببببببب    ال لفببببببببب  ال لفببببببببب    الم  نببببببببب   الم  نببببببببب     ال فببببببببب    ال فببببببببب     الج يببببببببب   الج يببببببببب     الفببببببببب  الفببببببببب    عببببببببب عببببببببب    البحببببببببب  البحببببببببب   البببببببببزم البببببببببزم 

فعبببببب   فعبببببب     بعيبببببب  االمبببببب بعيبببببب  االمبببببب    النمبببببب  النمبببببب    البببببب ب  البببببب ب    الت يببببببف  الت يببببببف    الم ا مبببببب  الم ا مبببببب   الزببببببب   الزببببببب     لطلببببببب  لطلببببببب     االسببببببتج ب  االسببببببتج ب 
 ..االم االم    صي  صي ع  ال ب   النم  ع  ال ب   النم  

5  

Nosella et 

al.,2012:451 

  بهبببببب فبهبببببب ف  الح ليبببببب الح ليبببببب   مقبببببب  اته مقبببببب  اته   ب سببببببت م  ب سببببببت م    الع  بببببب الع  بببببب   ذا ذا   أنشببببببطته أنشببببببطته   إ ا  إ ا    علببببببٍعلببببببٍ  المنظمبببببب المنظمبببببب     بليبببببب   بليبببببب 
  مبببب مبببب   الج يبببب  الج يبببب    الفبببب  الفبببب     است شبببب ف است شبببب ف  الق يبببب  الق يبببب    األمبببب األمبببب   علببببٍعلببببٍ  للمنظمبببب للمنظمبببب   المعبببب ف المعبببب ف   القيمبببب القيمبببب    لبببب  لبببب 
  علببببٍعلببببٍ   تط  هبببب  تط  هبببب    اسببببتم ا ه  اسببببتم ا ه   بق ئهبببب بق ئهبببب   لعببببم  لعببببم    التعبببب  ن التعبببب  ن    السببببل   السببببل    المعل مبببب  المعل مبببب    تببببب   تببببب      بببب   بببب  
 ..متزامن متزامن   بط يق بط يق   البعي البعي   األم األم 

1  

Patel,2013:1421 
  االسبببببببت م  االسبببببببت م    نشببببببب ط نشببببببب ط   فببببببب فببببببب   النجببببببب  النجببببببب    لتحقيببببببب لتحقيببببببب   المببببببب ا  المببببببب ا    ت صبببببببي ت صبببببببي   علبببببببٍعلبببببببٍ  المنظمببببببب المنظمببببببب    ببببببب    ببببببب   

 ..مع مع    االست ش ف االست ش ف
9  

Wei et al.,2014:136 
  ال ا ليبببببببببب ال ا ليبببببببببب   م ا  هببببببببب م ا  هببببببببب    ا تشببببببببب ف ا تشببببببببب ف  االسبببببببببت م  االسبببببببببت م    المتببببببببببزام المتببببببببببزام   السبببببببببع السبببببببببع   علبببببببببٍعلبببببببببٍ  المنظمببببببببب المنظمببببببببب    ببببببببب    ببببببببب   

  علبببببببببٍعلبببببببببٍ   ببببببببب  ته  ببببببببب  ته   تحسبببببببببي تحسبببببببببي       الح ليببببببببب  الح ليببببببببب    أعم لهببببببببب أعم لهببببببببب   إ ا  إ ا    فببببببببب فببببببببب   النجببببببببب  النجببببببببب    لتحقيببببببببب لتحقيببببببببب    ال   جيبببببببب  ال   جيبببببببب 
 ..به به   المحيط المحيط   البيئي البيئي   التغيي ا التغيي ا   م م   الت يفالت يف

8  

Pellegrinelli,2015:154 
  األحيببببببببب  األحيببببببببب  فببببببببب  اغلببببببببب  فببببببببب  اغلببببببببب    المتن فسببببببببب المتن فسببببببببب   االسبببببببببت اتيجي االسبببببببببت اتيجي   األعمببببببببب  األعمببببببببب    أ ا أ ا   علبببببببببٍعلبببببببببٍ  المنظمببببببببب المنظمببببببببب    ببببببببب    ببببببببب   
 ال   .ال   .  نف نف   فٍفٍ  مع مع    اس  اس        بش بش
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9  

Baškarada et 

al.,2016:2 

  م ببببببببب م ببببببببب   ال  ببببببببب  ال  ببببببببب    نفببببببببب نفببببببببب   فببببببببب فببببببببب    متعببببببببب  ب  متعببببببببب  ب   معقببببببببب  معقببببببببب    م  نببببببببب  م  نببببببببب    ا ا  ا ا    علبببببببببٍعلبببببببببٍ  المنظمببببببببب المنظمببببببببب    ببببببببب    ببببببببب   
  االببببببب ا االببببببب ا   مبببببب مبببببب   الجببببببذ  الجببببببذ     االببببببب ا  االببببببب ا     الف عليبببببب الف عليبببببب   مبببببب مبببببب    ال فبببببب    ال فبببببب       االسببببببت م  االسببببببت م    مبببببب مبببببب   االست شبببببب فاالست شبببببب ف
 . . الت يفالت يف  م م    الم ا م  الم ا م   المستم  المستم  

60  

Palm& Lilja,2017:2 
  اسببببببت اتيجي  اسببببببت اتيجي    تتبببببب ب تتبببببب ب   التبببببب التبببببب   المتطبببببب   المتطبببببب     التقنيببببب  التقنيببببب     اسببببببت م   اسببببببت م    علببببببٍ اسببببببت  ا علببببببٍ اسببببببت  ا   المنظمبببببب المنظمبببببب    ببببب    ببببب   

 ..آن آن   بش  بش     التحسي  التحسي   اإلب ا اإلب ا 
66 Hang,2017:2    التج  يببببب التج  يببببب   األعمببببب  األعمببببب    لمتطلبببببب  لمتطلبببببب    إ ا تهببببب إ ا تهببببب   فببببب فببببب   الف عليببببب الف عليببببب ببببببي  ببببببي    الم ا مببببب الم ا مببببب   علبببببٍعلبببببٍ  المنظمببببب المنظمببببب    ببببب    ببببب  

 ..  البيئ البيئ   ف ف   التغي ا التغي ا   م م   نفس نفس   ال   ال     ف ف   الت يفالت يف   بي  بي       الي  الي  
62  

 

 

Ramukumba,2017:21 

  تعمببببب تعمببببب   عنببببب م عنببببب م   السبببببيم السبببببيم   مسبببببتم  مسبببببتم     ين مي يببببب  ين مي يببببب   بصببببب   بصببببب      االست شببببب ف االست شببببب ف  االسبببببت م  االسبببببت م    علبببببٍعلبببببٍ  القببببب   القببببب   
   بببببب    بببببب     فبببببب فبببببب   التنظيميبببببب التنظيميبببببب   الب اعبببببب الب اعبببببب   ت مبببببب ت مبببببب   اذاذ  مؤ بببببب   مؤ بببببب      غيبببببب  غيبببببب   متغيبببببب  متغيبببببب    بيئبببببب  بيئبببببب    فبببببب فبببببب   المنظمبببببب  المنظمبببببب  

  التغيببببببببب ا التغيببببببببب ا   م اجهببببببببب م اجهببببببببب   فببببببببب فببببببببب   اسبببببببببت اتيجي اسبببببببببت اتيجي    يببببببببب  ا  يببببببببب  ا   ات ببببببببب ذات ببببببببب ذ  علبببببببببٍعلبببببببببٍ  المنظمببببببببب  المنظمببببببببب    فببببببببب فببببببببب   القببببببببب   القببببببببب   
  الفببببببب  الفببببببب     تقيبببببببي  تقيبببببببي   بببببببب لف  بببببببب لف    المنظمببببببب  المنظمببببببب    فببببببب  استشبببببببع  فببببببب  استشبببببببع    الب اعببببببب الب اعببببببب   ت مببببببب ت مببببببب  مببببببب   مببببببب        المتقطعببببببب المتقطعببببببب 
  لم اجبببببب لم اجبببببب    المبببببب ا   المبببببب ا    الجهبببببب  الجهبببببب     حشبببببب  حشبببببب    تجميبببببب  تجميبببببب    اسببببببت م   اسببببببت م    األعمبببببب   األعمبببببب     بيئبببببب بيئبببببب   فبببببب فبببببب    الته يبببببب ا  الته يبببببب ا 
  المن فس . المن فس .  الته ي ا الته ي ا 

61 Alabadi et al.,2018:19    األنشببببببببببط األنشببببببببببط   لتعزيببببببببببزلتعزيببببببببببز   المنغلقبببببببببب  المنغلقبببببببببب   المنفتحبببببببببب المنفتحبببببببببب   السببببببببببل  ي  السببببببببببل  ي    ت ظيببببببببببفت ظيببببببببببف  علببببببببببٍعلببببببببببٍ  الق ئبببببببببب الق ئبببببببببب    بببببببببب    بببببببببب  
  تحقيبببببب تحقيبببببب   فبببببب فبببببب    ف عليتهبببببب  ف عليتهبببببب    ف  تهبببببب  ف  تهبببببب   مبببببب مبببببب   يعببببببززيعببببببزز  بمبببببب بمبببببب   للمنظمبببببب للمنظمبببببب    االست شبببببب في  االست شبببببب في   االسببببببت م  ي االسببببببت م  ي 

 ..المنش   المنش     األه افاأله اف
64 Martin,2019:19  االست م  االست م        االست ش فاالست ش ف  لتحقي لتحقي   المتزام المتزام   المنظم المنظم   سع سع.. 

65 Kaur et al.,2019:44    فبببببب  فبببببب   اليبببببب  اليبببببب    األعمبببببب  األعمبببببب    لمتطلببببببب  لمتطلببببببب    إ ا تهبببببب إ ا تهبببببب   فبببببب فبببببب    ال فبببببب    ال فبببببب     الم ا مبببببب الم ا مبببببب   علببببببٍعلببببببٍ  المنظمبببببب المنظمبببببب    بببببب    بببببب   
 البيئ .البيئ .  ف ف   التغي ا التغي ا   م م   الت يفالت يف  نفس نفس   ال   ال   

61  

Petro et al.,2019:2 

 

ف لم ا مببببببب  ف لم ا مببببببب     الت يبببببببف  الت يبببببببف   الم ا مببببببب الم ا مببببببب   عنصبببببب  عنصبببببب    تحقيببببببب تحقيببببببب   نحببببببب نحببببببب   السبببببببع السبببببببع   علبببببببٍعلبببببببٍ  المنظمببببب المنظمببببب    ببببببب    ببببببب   
  يشبببببي يشبببببي   بينمببببب بينمببببب   الق يببببب  الق يببببب    االمببببب االمببببب   فببببب فببببب   األ ا األ ا    تحسبببببي  تحسبببببي   ب فببببب   ب فببببب     الح ليببببب الح ليببببب   األعمببببب  األعمببببب    إ ا  إ ا    تعنببببب تعنببببب 
 البعي .البعي .  االم االم   ف ف   ب لمنظم ب لمنظم   المحيط المحيط   البيئي البيئي   م اجهب  التغي ا م اجهب  التغي ا   إلبٍإلبٍ  الت يفالت يف

69 Maclean et al.,2020:3  ببببب   ببببب   فببببب فببببب   مت ببببب ملي مت ببببب ملي   نشببببب طي نشببببب طي   لمت بعببببب لمت بعببببب   المنظمببببب المنظمببببب    ببببب    ببببب     تم ببببب تم ببببب   متعببببب   متعببببب     تنظيميببببب تنظيميببببب   أسببببب لي أسببببب لي    
 ..التنظيمي التنظيمي   المست ي  المست ي      ف   ف    علٍ علٍ  األنشط األنشط   جمي جمي   ف ف    المستقبل  المستقبل   الح ل الح ل      اح   اح  

68 Clauss et al.,2020:4    مبببببببب مبببببببب   ع ليبببببببب ع ليبببببببب   بمسببببببببت ي  بمسببببببببت ي    الح ليبببببببب الح ليبببببببب   التج  يبببببببب التج  يبببببببب   العمليبببببببب  العمليبببببببب    اسببببببببت م  اسببببببببت م    علببببببببٍعلببببببببٍ  المنظمبببببببب المنظمبببببببب    بببببببب    بببببببب  
  فبببببب فبببببب ( ( االست شبببببب فاالست شبببببب ف  م بببببب م بببببب ))  جذ يبببببب جذ يبببببب    ابت بببببب  ا  ابت بببببب  ا   ج يبببببب  ج يبببببب    فبببببب  فبببببب    عبببببب عبببببب   البحبببببب البحبببببب   أ نبببببب  أ نبببببب    ال فببببب   ال فببببب   
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  المتن فسببببب المتن فسببببب   االسبببببت اتيجي االسبببببت اتيجي   الت جهببببب  الت جهببببب    مت بعببببب مت بعببببب   علبببببٍعلبببببٍ  المنظمببببب المنظمببببب   أ  هببببب   ببببب   أ  هببببب   ببببب         ال  ببببب ال  ببببب   نفببببب نفببببب 
  اح  اح           ف ف 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على االدبيات الواردة اعاله

وفكعليتهنننكًفننن ًوفكعليتهنننكًفننن ًقنننفرلًالمنظمنننةًقنننفرلًالمنظمنننةًًً-::ككعلننننًانهنننعلننننًانهنننًًالبراعنننةًالتنظيمينننةالبراعنننةًالتنظيمينننةومنننالً نننتقًمنننكًتتنننفمًيم نننالًت ريننن ًومنننالً نننتقًمنننكًتتنننفمًيم نننالًت ريننن ً

افارلًالم ونننننكمًالمت كرقننننةًبتلننننفً لننننذًالتيمننننةًبمننننكًفنننن ً لنننن ًقننننفرلًالمنظمننننةًعلنننننًت لنننني ًافارلًالم ونننننكمًالمت كرقننننةًبتلننننفً لننننذًالتيمننننةًبمننننكًفنننن ً لنننن ًقننننفرلًالمنظمننننةًعلنننننًت لنننني ً

ً.الموارفًالمطلوبةًلتحتيذًالنجكحًف ًانشطةًالست شك ًوالستثمكرالموارفًالمطلوبةًلتحتيذًالنجكحًف ًانشطةًالست شك ًوالستثمكر

ً-::اهميةًالبراعةًالتنظيميةاهميةًالبراعةًالتنظيمية-::ثكنيكًاثكنيكًا

فببببببب  إ ا تهببببببب  فببببببب  إ ا تهببببببب    التنببببببب غ   العمببببببب  ب فببببببب   التنببببببب غ   العمببببببب  ب فببببببب    ببببببب    المنظمببببببب  علبببببببٍ  ببببببب    المنظمببببببب  علبببببببٍ   ب صبببببببفه ب صبببببببفه   ا تسبببببببب  الب اعببببببب  التنظيميببببببب ا تسبببببببب  الب اعببببببب  التنظيميببببببب 

الت يبببببببف فببببببب  ال  ببببببب  نفسببببببب  مببببببب  الت يبببببببف فببببببب  ال  ببببببب  نفسببببببب  مببببببب    اعبببببببف البببببببٍ  ببببببب  ته  علبببببببٍاعبببببببف البببببببٍ  ببببببب  ته  علبببببببٍلمتطلبببببببب   األعمببببببب   التج  يببببببب  اليببببببب     لمتطلبببببببب   األعمببببببب   التج  يببببببب  اليببببببب     

اسبببببت    البببببب ح    الب اعببببب  لتحليببببب  اسبببببت    البببببب ح    الب اعببببب  لتحليببببب  ذ ذ إإ    فببببب  السبببببن ا  األ يببببب  فببببب  السبببببن ا  األ يببببب    متزايببببب ا  متزايببببب ا    م مببببب   م مببببب   التغيببببب ا  فببببب  البيئببببب    اهتالتغيببببب ا  فببببب  البيئببببب    اهت

السببببببت اتيجي  السببببببت اتيجي    بببببب  ل حظبببببب  أهميتهبببببب  عببببببب  مجبببببب ال  اإل ا   ا  بببببب  ل حظبببببب  أهميتهبببببب  عببببببب  مجبببببب ال  اإل ا   ا    الع يبببببب  مبببببب  الظبببببب اه  التنظيميبببببب  اله مبببببب الع يبببببب  مبببببب  الظبببببب اه  التنظيميبببببب  اله مبببببب 

     االبت بببببب    الببببببتعل  التنظيمبببببب   او ا   الت ن ل جيبببببب   الت يببببببف    نظ يبببببب  المنظمبببببب     السببببببل   التنظيمبببببب  االبت بببببب    الببببببتعل  التنظيمبببببب   او ا   الت ن ل جيبببببب   الت يببببببف    نظ يبببببب  المنظمبببببب     السببببببل   التنظيمبببببب 

المق مبببببب  لتحسببببببي  المق مبببببب  لتحسببببببي    ال صبببببب ي ال صبببببب ي ب إلعببببب ف  إلببببببٍ ذلبببببب   تتعبببببب  األهميببببب  اإل ا يبببببب  للب اعبببببب  فبببببب  الع يببببب  مبببببب  ب إلعببببب ف  إلببببببٍ ذلبببببب   تتعبببببب  األهميببببب  اإل ا يبببببب  للب اعبببببب  فبببببب  الع يببببب  مبببببب  

 (.(.Simsek,2009:599األ ا  التنظيم   الت يف  البق  )األ ا  التنظيم   الت يف  البق  )

  بعبببببب    بعبببببب      تشببببببع تشببببببع   المنظمبببببب  المنظمبببببب    ببببببب أ ببببببب أ   اذااذا      اال يبببببب  اال يبببببب    السببببببن ا السببببببن ا   فبببببب فبببببب   متزايبببببب امتزايبببببب ا  اهتم مبببببب اهتم مبببببب   الب اعبببببب الب اعبببببب    مبببببب  ن لبببببب  مبببببب  ن لبببببب 

   االزمبببببب   االزمبببببب    السي سببببببي السي سببببببي    االعببببببط اب   االعببببببط اب    السبببببب ي السبببببب ي   الت نلبببببب ج الت نلبببببب ج   التغييبببببب التغييبببببب   بسببببببب بسببببببب   الت يببببببفالت يببببببف  علببببببٍعلببببببٍ  القبببببب   القبببببب   امببببببت   امببببببت   

  الصبببببن ع الصبببببن ع   المجببببب  المجببببب    فببببب فببببب   القعببببب ي القعببببب ي   اهببببب اهببببب   مببببب مببببب تعببببب  تعببببب    التنظيميببببب التنظيميببببب   الب اعببببب الب اعببببب       ..  اال يببببب  اال يببببب    الفتببببب  الفتببببب    فببببب فببببب   اال تصببببب  ي اال تصببببب  ي 

  للمنظمبببببب  للمنظمبببببب     ح سببببببم  ح سببببببم    بيبببببب   بيبببببب    هميبببببب هميبببببب أأ  ذا ذا   اليبببببب  اليبببببب    صبببببببح صبببببببح أأ    بببببب   بببببب      المع فبببببب  المع فبببببب   التنظيميبببببب التنظيميبببببب   اإل ا  اإل ا     مجبببببب ال  مجبببببب ال 

  البيئبببببب  البيئبببببب    عببببببم عببببببم   للمنظمبببببب  للمنظمبببببب    الف عيبببببب الف عيبببببب   التقسببببببيم  التقسببببببيم    بببببببي بببببببي    المتعبببببب  ب  المتعبببببب  ب   الق يبببببب الق يبببببب   التن فسببببببي التن فسببببببي   الظبببببب  فالظبببببب  ف  بسببببببب بسببببببب 

 (. (. Venugopal et al.,2019:588؛؛Datta,2011:6 ))المتغي  المتغي  
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ي  ي  االسببببببببت م   االسببببببببت م   الب اعبببببببب  التنظيميبببببببب  ال  جبببببببب  التبببببببب  تنشبببببببب  بهبببببببب  المنظمبببببببب   أنمبببببببب ط االبت بببببببب   الب اعبببببببب  التنظيميبببببببب  ال  جبببببببب  التبببببببب  تنشبببببببب  بهبببببببب  المنظمبببببببب   أنمبببببببب ط االبت بببببببب      ت عبببببببب  ت عبببببببب 

ي  علببببببببٍ تحسببببببببي  ي  علببببببببٍ تحسببببببببي  االسببببببببت م   االسببببببببت م   ذ ت  ببببببببز األنمبببببببب ط ذ ت  ببببببببز األنمبببببببب ط إإ االست شبببببببب في   تع بببببببب  السببببببببع  المتببببببببزام  ل ليهمبببببببب    االست شبببببببب في   تع بببببببب  السببببببببع  المتببببببببزام  ل ليهمبببببببب   

التبببببب فق   النق يبببببب  الح ليبببببب   تشببببببي  إلببببببٍ الظبببببب  ف التبببببب  تعمبببببب  فيهبببببب  المنظمبببببب   عببببببم  حبببببب    مع فبببببب  التبببببب فق   النق يبببببب  الح ليبببببب   تشببببببي  إلببببببٍ الظبببببب  ف التبببببب  تعمبببببب  فيهبببببب  المنظمبببببب   عببببببم  حبببببب    مع فبببببب  

التنبببببببببؤ بهبببببببب   آمنبببببببب  نسبببببببببي    بينمبببببببب  ي  ببببببببز ال عبببببببب  االست شبببببببب ف  علببببببببٍ التج يبببببببب  التنبببببببببؤ بهبببببببب   آمنبببببببب  نسبببببببببي    بينمبببببببب  ي  ببببببببز ال عبببببببب  االست شبببببببب ف  علببببببببٍ التج يبببببببب  مع  فبببببببب   يم بببببببب  مع  فبببببببب   يم بببببببب  

 (.(.Hughes et al.,2020:6 اال تش ف إلنش   ت فق   نق ي  مستقبلي ) اال تش ف إلنش   ت فق   نق ي  مستقبلي )

( البٍ ا  اهميب  الب اعب  التنظيميب  تتجلبٍ فب  ا بب  نقب ط أس سبي  ( البٍ ا  اهميب  الب اعب  التنظيميب  تتجلبٍ فب  ا بب  نقب ط أس سبي  Cegarra et al.,2007:5-6 اشب  ) اشب  )

 -ه :ه :

 .. مه مه  مه مه   ل ظ ئفه ل ظ ئفه   ا ائه ا ائه   م م   تحس تحس   الت الت   الف  الف     است م  ه  است م  ه   ف ا ف ا األاأل  مب    مب      -66

  مببببببب مببببببب    عببببببب  عببببببب     أأ  ذ ذ أأ  حصببببببب  حصببببببب    بببببببب   بببببببب     نيببببببب   نيببببببب   أأ   التصببببببب ف التصببببببب ف    العمببببببب العمببببببب   علبببببببٍعلبببببببٍ  فببببببب ا فببببببب ا األاأل  لببببببب  لببببببب    الحببببببب فزالحببببببب فز  يجببببببب  يجببببببب  إإ  -22

 .. ؤس ئه  ؤس ئه 

   المت افقبببببب  المت افقبببببب   الج يبببببب  الج يبببببب    الفبببببب  الفبببببب    مبببببب مبببببب   الت يببببببفالت يببببببف  تتعببببببم تتعببببببم   التبببببب التبببببب   ب ألعمبببببب  ب ألعمبببببب    القيبببببب  القيبببببب    علببببببٍعلببببببٍ  فبببببب ا فبببببب ا األاأل  تشببببببجي تشببببببجي   -11

 ..للمنظم للمنظم   الع م الع م   االست اتيجي االست اتيجي   م م    اع  اع   بش  بش  

 ..ف  المنظم ف  المنظم   الف   الف     المست  المست    علٍعلٍ  التم س التم س    لتق ي  لتق ي    الت يف الت يف    ؤ ؤ ااالت  الت    علٍعلٍ  ف ا ف ا األاأل            ظه  ظه  إإ  -44

ذ أ  الب اعببببببب  ذ أ  الب اعببببببب  إإلبنببببببب   ميبببببببز  تن فسببببببي  مسبببببببت ام  للمنظمببببببب    لبنببببببب   ميبببببببز  تن فسببببببي  مسبببببببت ام  للمنظمببببببب      نقطبببببب  الشببببببب   نقطبببببب  الشببببببب   الب اعببببببب  التنظيميببببببب  الب اعببببببب  التنظيميببببببب     تم بببببب  تم بببببب 

المت ازنبببببب  أ  بببببب  ف ئبببببب   للمنظمبببببب   التبببببب  لبببببب يه   صبببببب   محبببببب    إلببببببٍ المبببببب ا     فبببببب  حببببببي  أ  الب اعبببببب  المت ازنبببببب  أ  بببببب  ف ئبببببب   للمنظمبببببب   التبببببب  لبببببب يه   صبببببب   محبببببب    إلببببببٍ المبببببب ا     فبببببب  حببببببي  أ  الب اعبببببب  

فببببببب  المنظمببببببب   فببببببب  المنظمببببببب     امببببببب امببببببب المشبببببببت    أ  ببببببب  ف ئببببببب   للمنظمببببببب   التببببببب  لببببببب يه   صببببببب   أعلبببببببٍ إلبببببببٍ المببببببب ا    المشبببببببت    أ  ببببببب  ف ئببببببب   للمنظمببببببب   التببببببب  لببببببب يه   صببببببب   أعلبببببببٍ إلبببببببٍ المببببببب ا    

  مق  نببببب    مق  نببببب  ي ببببب   لبعببببب  الب اعببببب  المشبببببت   تبببب  ي  أ بببببب  علبببببٍ األ ا  المببببب ل  للمنظمبببببي ببببب   لبعببببب  الب اعببببب  المشبببببت   تبببب  ي  أ بببببب  علبببببٍ األ ا  المببببب ل  للمنظمبببببففالصببببغي    المت سبببببط  الصببببغي    المت سبببببط  

 (.(.Katou et al.,2021:17ب لبع  المت از  للب اع )ب لبع  المت از  للب اع )

   ا ببببببب    ا ببببببب     الم  نببببببب الم  نببببببب   لسبببببببل  ي  لسبببببببل  ي      ببببببب   ببببببب   أ  ببببببب أ  ببببببب   فهببببببب فهببببببب   لت ليببببببب لت ليببببببب    الف صببببببب  الف صببببببب   اإلطببببببب  اإلطببببببب    التنظيميببببببب التنظيميببببببب   الب اعببببببب الب اعببببببب   تببببببب ف تببببببب ف     

تفتببببببب   الب اعببببببب  التنظيميببببببب  أ  المنظمببببببب   تفتببببببب   الب اعببببببب  التنظيميببببببب  أ  المنظمببببببب     اذاذ    التنظيميببببببب التنظيميببببببب   اإلعببببببب ا ا اإلعببببببب ا ا   فببببببب فببببببب   األفببببببب ا األفببببببب ا   ببببببببي ببببببببي   األح سبببببببي األح سبببببببي 
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  اذ يتميبببببز السبببببل     اذ يتميبببببز السبببببل    اسبببببت م  ي  اسبببببت م  ي البببببذي  يعملببببب   معببببب   غ لبببببب   مببببب  ي اجهببببب    ين مي يببببب  است شببببب في  البببببذي  يعملببببب   معببببب   غ لبببببب   مببببب  ي اجهببببب    ين مي يببببب  است شببببب في     االفببببب ا  االفببببب ا 

  ب لميببببببب  إلبببببببٍ تبنببببببب  الم ا بببببببف التببببببب  تعمببببببب  مببببببب  المببببببب ا   التنظيميببببببب  الم جببببببب      ب لميببببببب  إلبببببببٍ تبنببببببب  الم ا بببببببف التببببببب  تعمببببببب  مببببببب  المببببببب ا   التنظيميببببببب  الم جببببببب    االسبببببببت م   االسبببببببت م   التنظيمببببببب  التنظيمببببببب  

  ي  إلبببببٍ التمسببببب  أ  ببببب ي  إلبببببٍ التمسببببب  أ  ببببب االسبببببت م   االسبببببت م   عبببببم  الحببببب     القيببببب   الح ليببببب   المع  فببببب    ب لتببببب ل  تميببببب  الم ا بببببف عبببببم  الحببببب     القيببببب   الح ليببببب   المع  فببببب    ب لتببببب ل  تميببببب  الم ا بببببف 

 ..((Stokes et al.,2019:7))تج   تجن  الم  ط    سل  ي   البح  ع  الت   تج   تجن  الم  ط    سل  ي   البح  ع  الت   

يسببببببببتلز  الت  يببببببببز علببببببببٍ يسببببببببتلز  الت  يببببببببز علببببببببٍ   االسببببببببت م  االسببببببببت م   تعبببببببب  الب اعبببببببب  التنظيميبببببببب  محبببببببب   مهبببببببب  أل ا  المنظمبببببببب   اذ أ   تعبببببببب  الب اعبببببببب  التنظيميبببببببب  محبببببببب   مهبببببببب  أل ا  المنظمبببببببب   اذ أ  

الجبببب     ال فبببب      ممبببب  يمّ بببب  المنظمبببب   مبببب  م ا ببببب  أنشببببطته  التج  يبببب  الح ليبببب  عبببب   بببب    تحسببببينه  الجبببب     ال فبببب      ممبببب  يمّ بببب  المنظمبببب   مبببب  م ا ببببب  أنشببببطته  التج  يبببب  الح ليبببب  عبببب   بببب    تحسببببينه  

   مببببببب  إ  االست شببببببب ف يشبببببببم  الت  يبببببببز علبببببببٍ الفببببببب   الج يببببببب   ب إلعببببببب ف  إلبببببببٍ السبببببببل   ال ببببببب م      مببببببب  إ  االست شببببببب ف يشبببببببم  الت  يبببببببز علبببببببٍ الفببببببب   الج يببببببب   ب إلعببببببب ف  إلبببببببٍ السبببببببل   ال ببببببب م   

  االمببببببببب االمببببببببب   علبببببببببٍ   علبببببببببٍ  األسببببببببب ا  المسبببببببببتقبلي   الزبببببببببب ئ  التببببببببب  تسبببببببببم  للمنظمببببببببب   بتحقيببببببببب  القببببببببب    التن فسبببببببببي األسببببببببب ا  المسبببببببببتقبلي   الزبببببببببب ئ  التببببببببب  تسبببببببببم  للمنظمببببببببب   بتحقيببببببببب  القببببببببب    التن فسبببببببببي

 (.(.Kammerlander,2020:395البعي )البعي )

عبببببب م    سبببببببيط   فببببببب  الع  بببببب  ببببببببي  القببببببب  ا  ال ين مي يببببببب  عبببببب م    سبببببببيط   فببببببب  الع  بببببب  ببببببببي  القببببببب  ا  ال ين مي يببببببب  تم ببببببب  تم ببببببب  الب اعبببببب  التنظيميببببببب  الب اعبببببب  التنظيميببببببب  مبببببب  ج نببببببب  ا ببببببب  مبببببب  ج نببببببب  ا ببببببب  

    يببببببب  إلبببببببٍ ال صببببببب ئ  التن فسبببببببي  ال ئيسبببببببيببببببب  إلبببببببٍ ال صببببببب ئ  التن فسبببببببي  ال ئيسبببببببذ تشبببببببي  القببببببب  ا  ال ين مي ذ تشبببببببي  القببببببب  ا  ال ين مي إإ  ببببببب  ته  التن فسبببببببي      ببببببب  ته  التن فسبببببببي        للمنظمببببببب للمنظمببببببب 

مببببب   ببببب    ببببب  ته  مببببب   ببببب    ببببب  ته    المعبببببط ب المعبببببط ب  فسببببب  فببببب  األسببببب ا   فسببببب  فببببب  األسببببب ا  التببببب  تظهببببب  فببببب   ببببب    المنظمببببب  علبببببٍ البقببببب   ب لمنالتببببب  تظهببببب  فببببب   ببببب    المنظمببببب  علبببببٍ البقببببب   ب لمن

ع    ت  ينه ) ع    ت  ينه )علٍ استشع   عملي ته   السيط   عليه   او  (.(.Petro et al.,2019:2علٍ استشع   عملي ته   السيط   عليه   او

ً-ت :ت :هميةًالبراعةًالتنظيميةًتتمثقًبكآلهميةًالبراعةًالتنظيميةًتتمثقًبكآلأأوممكًتتفمًترىًالبكحثةًإالًوممكًتتفمًترىًالبكحثةًإالً

ًًًالمتقكربةالمتقكربةًًوالست شك والست شك ًًالستثمكرالستثمكرًًانشطةانشطةًًبيالبيالًًالتوازالالتوازالًًتوفيرتوفيرًً-11ًً

ًًجفيننننفلجفيننننفلًًفننننر فننننر ًًاست شننننك است شننننك ًًوتننننوازالوتننننوازالًًوتننننزامالوتننننزامالًًالمتقننننكربةالمتقننننكربةًًالمطكلنننن المطكلنننن ًًبننننيالبننننيالًًالتوافننننذالتوافننننذًًتسننننكعفًعلنننننتسننننكعفًعلننننن–22ًً

ً.ً.ًًًمنهكمنهكًًالموجوفلالموجوفلًًواستثمكرواستثمكر

ًًبسننننب بسننننب ,ً,ًًًالمفكقننننلةالمفكقننننلةًًوتحفيننننفوتحفيننننفًًمننننفًالب يننننفمننننفًالب يننننفاألاألًًفنننن فنننن ًًالمنظمننننكمالمنظمننننكمًًلبتننننك لبتننننك ًًهميننننةهميننننةاألاألًًفنننن فنننن ًًبننننكل بننننكل ًًامننننرامننننرًًهنننن هنننن ًً-33

ًًمنننفًالب ينننفمنننفًالب ينننفاألاألًًعلننننعلننننًًهنننفافهكهنننفافهكأأًًفننن فننن ًًالنظنننرالنظنننرًًلننننلننننإإًًتحتنننك تحتنننك ًًكلمنظمنننكمكلمنظمنننكمففًً,,البيئينننةالبيئينننةًًالظنننرو الظنننرو ًًفننن فننن ًًالتغينننرالتغينننرًًسنننرعةسنننرعة

ً..ال مقال مقًًف ف ًًاستمراريتهكاستمراريتهكًًقمكالقمكالًًجقجقأأًًمالمالًً,,التري التري األمفًاألمفًًًعلنعلنًًالنجكحالنجكحًًمالمالًًبفلًابفلًا



 البراعة التنظيمية                                                          الثالثالفصل الثاني : المبحث 

 

73 

ًًوتحنننكفظوتحنننكفظ,ً,ًالمتنكققنننةالمتنكققنننةًًالنشنننطةالنشنننطةًًتفرقنننهكتفرقنننهكًًالتننن التننن ًًالمتطلبنننكمالمتطلبنننكمًًبنننيالبنننيالًًالتنننوازالالتنننوازالًًتحتينننذتحتينننذًًعلننننعلننننًًتسنننكعفتسنننكعفًً-44ًً

ًًً..ًًالعمكقالعمكقًًوحفاموحفامًًفا فا أأًًعلنعلن

ًًالحكليننننةالحكليننننةًًالفننننر الفننننر ًًبننننيالبننننيالًًالجمنننن الجمنننن ًًفنننن فنننن ًًمهكرتهننننكمهكرتهننننكًًمننننالًتنوينننن مننننالًتنوينننن ًًالمنظمننننكمالمنظمننننكمًًالتنظيميننننةالتنظيميننننةًًالبراعننننةالبراعننننةًًتم ننننالتم ننننال-55ًً

ًالمستتبلية.المستتبلية.ًًوالرؤىوالرؤى

ًًفنننن فنننن ًًللمنظمننننةللمنظمننننةًًالتميننننزالتميننننزًًبتننننك بتننننك ًًلقننننمكاللقننننمكالًًالفننننر الفننننر ًًب نننن ب نننن ًًتننننوفيرتننننوفيرًًللتيننننكفامللتيننننكفامالبراعننننةًالتنظيميننننةًالبراعننننةًالتنظيميننننةًًًتتنننني تتنننني -66

ًًفنننن فنننن ًًفرلننننهكفرلننننهكًً كفننننة كفننننةًًتسننننتهل تسننننتهل ًًفننننتفننننتًًوللمسننننتتبقوللمسننننتتبقًًالطننننوار الطننننوار ًًحننننكلمحننننكلمًًفنننن فنننن ًًتهكتهكاامتننننفًرمتننننفًرًًمننننالمننننالًًوجننننز وجننننز ًً,,المسننننتتبقالمسننننتتبق

ً..األولويكماألولويكمًًحس حس ببًًالفر الفر ًًترتي ترتي ًًعلنعلنًًالمنظمةالمنظمةًًف ف ًًالتيكفامالتيكفامًًعةعةراراالبالبًًتسكعفتسكعفًً مك مكًًال مق,ال مق,ًًبفايةبفاية

ً-:التنظيميةًالبراعةًمفا قً-:ثكلثكًً

  امبت  امبت    فب فب    ب م    ب م     المعب المعب   إلبٍإلبٍ   مسبتقب  مسبتقب   ح عب اح عب ا  النجب  النجب    م اصبل م اصبل   إلبٍإلبٍ  تتطلب تتطلب   الت الت   اإلعم  اإلعم    منظم  منظم    سع سع 

  زمبب  زمبب     امببت   امببت    المنبب    المنبب      علببٍعلببٍ  العليبب العليبب    ي  تهبب  ي  تهبب    بب    بب      بب   بب    مبب مبب   المسببتقبلي المسببتقبلي   المتغيبب ا المتغيبب ا    اسببتق ا  اسببتق ا   النجبب  النجبب    ع امبب ع امبب 

                                                الج يببببببببببب  الج يببببببببببب    الفببببببببببب  الفببببببببببب     است شببببببببببب ف است شببببببببببب ف  الملم سببببببببببب الملم سببببببببببب    غيببببببببببب  غيببببببببببب   الملم سببببببببببب الملم سببببببببببب   أصببببببببببب له أصببببببببببب له   اسبببببببببببت م  اسبببببببببببت م    فببببببببببب فببببببببببب   المبببببببببببب    المبببببببببببب    

((Cegarra et al.,2007:8)) . .  عملي تهب  عملي تهب   أنشبطته أنشبطته   ف ف   مستقل مستقل    ح ا  ح ا   إيج  إيج    إلٍإلٍ  المنظم  المنظم    عم  عم  لذل  لذل   

  مب مب   أم ب أم ب   بشب  بشب    م ا  هب م ا  هب    اسبت م   اسبت م    اإلبب ا اإلبب ا   مبب   ا مبب   ا   لب ع لب ع    غ ي تهب  غ ي تهب   أهب افه أهب افه   فب فب   مت  ملب مت  ملب   أنه أنه اال اال    هي  له   هي  له  

 -::((Jansen et al.,2008:983))تنظيمي تنظيمي   م ا  م ا                    

  مببب مببب   تنسبببج تنسبببج   هي ليببب هي ليببب   آليببب  آليببب    تطببب ي تطببب ي    ببب   ببب    مببب مببب   المببب   المببب     هبببذاهبببذا  عبببب عبببب   الب اعببب الب اعببب   تتشببب  تتشببب  : : الهي لننن الهي لننن ًًالمنننف قالمنننف ق  -66

  مببب مببب   الت يبببفالت يبببف  علبببٍعلبببٍ   القببب    القببب     الم ا مببب الم ا مببب   علبببٍعلبببٍ   ببب     ببب      لت ببب  لت ببب    المنظمببب المنظمببب   ت اجههببب ت اجههببب   التببب التببب   المن فسببب المن فسببب    حجببب  حجببب   متطلبببب  متطلبببب  

  الب  عبب الب  عبب   المنظمبب  المنظمبب    تعمبب تعمبب       ..  ((Raisch&Brikinshaw    20082008: : 191191))  الصببن ع الصببن ع   فبب فبب   الم تقببب الم تقببب   التحبب ال التحبب ال 

عبب  عبب     الم  نب  الم  نب   ال فب   ال فب     مبب أمبب أ  إلبٍإلبٍ  اسبتن  ااسبتن  ا   االست شب ف االست شب ف  ب السبت م  ب السبت م    تتعلب تتعلب   مستقل مستقل   هي لي هي لي    ح ا  ح ا   تهيئ تهيئ   علٍعلٍ

( ( Simsek,2009:599)).  تطبب  .  تطبب  ((Benner&Tushman, 2003: 28))  اإلببب ا  التبب  يج   الجببذ  اإلببب ا  التبب  يج   الجببذ  

  م تلفب  م تلفب    ج يب  ج يب    فب  فب    عب عب    البح  البح   للف  للف    األم  األم    ل ست م  ل ست م     ح ا  ح ا   م م   م  ن م  ن   الب  ع الب  ع   المنظم  المنظم    أ أ   الٍالٍ
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  بتطب ي بتطب ي   يهبت يهبت   منه منه         الف عي  الف عي    األنظم األنظم   الٍالٍ  التنظيم التنظيم   النظ  النظ    انقس  انقس    ح ل ح ل   الٍالٍ  الهي ل الهي ل   اال ت فاال ت ف  يشي يشي   إذإذ

  تبب في تبب في   حسبب حسبب بب  تنظيميبب تنظيميبب    حبب ا  حبب ا   عببب عببب   ا ت فبب  ا ت فبب     يؤسبب  يؤسبب   ال   جيبب  ال   جيبب    البيئيبب البيئيبب   للمتطلببب  للمتطلببب    تبعبب   تبعبب     معينبب معينبب    بب ا  بب ا 

 ..الس  الس     مج ال  مج ال    المنتج  المنتج    ال ظ ئف ال ظ ئف  ال    ال    

  المقبببببب   المقبببببب     تطبببببب ي تطبببببب ي   ف بببببب  ف بببببب    حبببببب  حبببببب    المبببببب   المبببببب     هببببببذاهببببببذا  عببببببم عببببببم   التنظيميبببببب التنظيميبببببب   الب اعبببببب الب اعبببببب   تبببببب   تبببببب   : : السننننننيكق السننننننيكق ًًالمننننننف قالمننننننف ق  -22

   حبببببب   حبببببب    عببببببب عببببببب    احبببببب  احبببببب   آ آ   فبببببب فبببببب   الت يببببببفالت يببببببف  علببببببٍعلببببببٍ   القبببببب    القبببببب      االنسببببببج   االنسببببببج    الت افبببببب الت افبببببب   إل ببببببب  إل ببببببب    السببببببل  ي السببببببل  ي    المم  سبببببب   المم  سبببببب  

  المطببببب فالمطببببب ف  نه يببببب نه يببببب   فببببب فببببب     يم بببببيم ببببب  عببببب عببببب  ا ا  تنظيمببببب تنظيمببببب   سبببببي  سبببببي    إنشببببب  إنشببببب    علبببببٍعلبببببٍ  الت  يبببببزالت  يبببببز  ينصببببب ينصببببب   إذإذ  ب  ملهببببب  ب  ملهببببب    األعمببببب  األعمببببب  

  حبببب حبببب      ائبببب    ائبببب   الفبببب   الفبببب     تنظببببي تنظببببي   عببببب عببببب    االست شبببب ف االست شبببب ف  االسببببت م  االسببببت م    أنشببببط أنشببببط   مت بعبببب مت بعبببب   مبببب مبببب   العبببب ملي العبببب ملي   األفبببب ا األفبببب ا   جميبببب جميبببب 

  السبببببلط السبببببلط   علبببببٍعلبببببٍ    بببببذل   بببببذل   الم  بببببفالم  بببببف   التببببب  ي  التببببب  ي   الببببب ظيف  الببببب ظيف     التنببببب    التنببببب     الم تلطببببب  الم تلطببببب    النمببببب ذ النمببببب ذ    انتببببب   انتببببب    المشببببب    المشببببب    

 ..((Gibson&Birkinshaw, 2004: 209))  التش   ي التش   ي    القي    القي     المح    المح    

  المنظمببببب  المنظمببببب    فببببب فببببب   الفببببب   الفببببب     السبببببل  السبببببل    تشببببب  تشببببب    التببببب التببببب    االعتقببببب  ا  االعتقببببب  ا    العمليببببب   العمليببببب    األنظمببببب األنظمببببب   البببببٍالبببببٍ  السبببببي  السبببببي    يشبببببي يشبببببي     

  الطلببببببب  الطلببببببب    بببببببي بببببببي     ببببببته   ببببببته   ت صببببببي ت صببببببي   علببببببٍعلببببببٍ   تشببببببجيعه  تشببببببجيعه     اااألفبببببب  األفبببببب    لتم ببببببي لتم ببببببي   يصببببببم يصببببببم   أ أ   يجبببببب يجبببببب   السببببببي  السببببببي    هببببببذاهببببببذا    

  السببببببي    السببببببي      هببببببذ هببببببذ   تمييببببببزتمييببببببز   يم بببببب  يم بببببب   ..ج يبببببب  ج يبببببب    فبببببب  فبببببب    عبببببب عبببببب    البحبببببب  البحبببببب   للفبببببب  للفبببببب    األم بببببب األم بببببب   ل سببببببت م  ل سببببببت م    المتع  عبببببب المتع  عبببببب 

  التنظيميببببببب  التنظيميببببببب    عببببببب عببببببب ااالب  الب    تسبببببببهي تسبببببببهي   يبببببببؤم يبببببببؤم   ممببببببب ممببببببب   العمببببببب العمببببببب   فببببببب فببببببب    االنعبببببببب ط االنعبببببببب ط  للمجم عببببببب للمجم عببببببب   االنتمببببببب  االنتمببببببب    ط يببببببب ط يببببببب   عببببببب عببببببب 

  فبببببببب فبببببببب   المتم سبببببببب  المتم سبببببببب     العن صبببببببب  العن صبببببببب   الم تلفبببببببب  الم تلفبببببببب    العن صبببببببب العن صبببببببب   بببببببببي بببببببببي   تبببببببب از تبببببببب از   علببببببببٍعلببببببببٍ  تعمبببببببب تعمبببببببب   الن جحبببببببب الن جحبببببببب   ف لمنظمبببببببب  ف لمنظمبببببببب  

 (.(.:984Jansen et al.,2008))التنظيمي التنظيمي   سي   ته سي   ته 

  أ أ   افتبببب ا افتبببب ا   علببببٍعلببببٍ  الق ئمبببب الق ئمبببب   الف  يبببب الف  يبببب   الب اعبببب الب اعبببب   مببببب أمببببب أ  مبببب مبببب   التنظيميبببب التنظيميبببب   الب اعبببب الب اعبببب   تنطلبببب تنطلبببب : : الفننننرف الفننننرف ًًالمننننف قالمننننف ق  -11

  علبببببٍعلبببببٍ  القببببب   القببببب      يمتل ببببب   يمتل ببببب    ن عيببببب ن عيببببب    مهببببب  ا  مهببببب  ا   بقبببببب  ا بقبببببب  ا   يتسمبببببب  يتسمبببببب    أشببببب   أشببببب     إلبببببٍإلبببببٍ  بح جببببب بح جببببب   الب  عببببب الب  عببببب   المنظمببببب  المنظمببببب  

                                                                           االست شبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ف االست شبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ف  االسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت م  االسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت م    أنبشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببط أنبشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببط   متطبلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  متطبلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب     او  ا  او  ا   فهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب فهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

((9494 : :20042004    (Oreilly &Tushman.. 
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  ش صبببي ش صبببي    أ  ببب  أ  ببب   ط عيببب ط عيببب   نمطببب نمطببب   تم ببب تم ببب   الف  يببب الف  يببب   الع  ببب  الع  ببب    أ أ ( ( Raisch et al,2009:687 ذ ببب ) ذ ببب )

  همبببب همبببب   الش صببببي الش صببببي   الع  بببب  الع  بببب    مبببب مبببب   نبببب عي نبببب عي   بيبببب  بيبببب     يم بببب  يم بببب   ..ال سببببم ال سببببم   التنظيمبببب التنظيمبببب   الهي بببب الهي بببب   مبببب مبببب   مق  نبببب مق  نبببب   ب لتنسببببي ب لتنسببببي 

  يشبببببببم يشبببببببم   إذإذ    اآل بببببب ي اآل بببببب ي   المنظمبببببب المنظمبببببب   أععبببببب  أععبببببب    مبببببب مبببببب   بطه بطه اا تببببببب   تببببببب    ال ظيفبببببب  ال ظيفبببببب    ت بببببب ت بببببب   بع  بببببب  بع  بببببب    المبببببب ي ي المبببببب ي ي   اشبببببب ا اشبببببب ا 

  بببببي بببببي    ال  يفبببب  ال  يفبببب   المتب  لبببب المتب  لبببب   الش صببببي الش صببببي   التفبببب ع  التفبببب ع     مبببب   مبببب    العمبببب العمبببب    فبببب   فبببب    اللجبببب  اللجبببب    الع  بببب  الع  بببب    مبببب مبببب   األ  األ    النبببب  النبببب  

  هببببببذاهببببببذا  يبببببب   يبببببب          لفيبببببب ته   لفيبببببب ته    بم تلببببببفبم تلببببببف  األشبببببب   األشبببببب     مبببببب مبببببب   نقبببببب  نقبببببب    فبببببب فبببببب    البببببب     البببببب      الف يبببببب  الف يبببببب     أععبببببب   أععبببببب    المبببببب ي ي المبببببب ي ي 

  يتبببببي يتبببببي   البببببذ البببببذ   األمببببب األمببببب     تينيببببب    تينيببببب    غيببببب غيببببب   بي نببببب  بي نببببب     تفعيببببب  تفعيببببب   أفقببببب أفقببببب   بشببببب  بشببببب    المع فببببب المع فببببب   لتبببببب   لتبببببب     الع  ببببب  الع  ببببب    مببببب مببببب   النببببب  النببببب  

  األععببببببب  األععببببببب    مببببببب مببببببب   الت اصببببببب الت اصببببببب    هببببببب  هببببببب   ال ببببببب ن ال ببببببب ن   النببببببب  النببببببب    إمببببببب إمببببببب     المع فببببببب المع فببببببب   ب  تسببببببب  ب  تسببببببب    تجببببببب بته تجببببببب بته   ت سبببببببي ت سبببببببي   للمببببببب ي ي للمببببببب ي ي 

   ي بببببببب  ي بببببببب   ج يببببببب   ج يببببببب     مع فببببببب مع فببببببب    تطببببببب ي  تطببببببب ي   تجببببببب بته تجببببببب بته   لزيببببببب   لزيببببببب     للمببببببب ي ي للمببببببب ي ي   ف صببببببب ف صببببببب   النببببببب  النببببببب    هبببببببذاهبببببببذا   يعطببببببب  يعطببببببب   اآل ببببببب ي اآل ببببببب ي 

 ..المتن ع المتن ع   المع ف المع ف    ج   ج    م اط م اط   ع ع   الم ي ي الم ي ي 

ً-::التنظيميةالتنظيميةًًاب كفًالبراعةاب كفًالبراعةًً-::راب كًاراب كًا

, ومففففن خففففالا اسففففرا  الم فففف  لعففففدد مففففن , ومففففن خففففالا اسففففرا  الم فففف  لعففففدد مففففن البراعففففة التنظيميففففةالبراعففففة التنظيميففففةبعففففاد بعففففاد أأ  أختلففففب البففففاحثوي  ففففي  حد ففففدأختلففففب البففففاحثوي  ففففي  حد ففففد    

التفففي ا فففف  التفففي ا فففف    األبعفففاداألبعفففاد مكفففن  حد فففد أ ففف   مكفففن  حد فففد أ ففف  البراعفففة التنظيميفففة, البراعفففة التنظيميفففة, الدراسفففات التفففي  لر فففو الفففى مو فففو  الدراسفففات التفففي  لر فففو الفففى مو فففو  

 Ojha et؛؛Harlan,2018:2))غلففففففففففففففف  البفففففففففففففففاحثين مفففففففففففففففنه غلففففففففففففففف  البفففففففففففففففاحثين مفففففففففففففففنه أأعليهفففففففففففففففا عليهفففففففففففففففا 

al.,2018:216؛؛Zoltan,2020:793؛؛Sanpakdee&Somjai,2021:1875))    وسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيت  وسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيت

      كونها اال رب لمجتمع الدراسة.كونها اال رب لمجتمع الدراسة.  االعتماد عليها  ي الدراسة الحاليةاالعتماد عليها  ي الدراسة الحالية

ً-:الراهنةًللفر ًمثقاألًالستثمكرً-1

  االمبببب االمبببب   فبببب فبببب    يمبببب  يمبببب   ل لبببب ل لبببب   األنشببببط األنشببببط   تحسببببي تحسببببي   علببببٍعلببببٍ    المنظمببببالمنظمبببب   بببب    بببب     الببببٍالببببٍ  للفبببب  للفبببب    االم بببب االم بببب   االسببببت م  االسببببت م    يشببببي يشببببي 

  الح ليبببببببب  الح ليبببببببب    االسبببببببب ا االسبببببببب ا   فبببببببب فبببببببب   الحبببببببب ليي الحبببببببب ليي الزببببببببب ئ  الزببببببببب ئ      غببببببببب    غببببببببب    ح جبببببببب  ح جبببببببب    لتلبيبببببببب لتلبيبببببببب   االسببببببببت م  االسببببببببت م    ي جبببببببب ي جبببببببب   اذاذ    الق يبببببببب الق يبببببببب 

  زيببببببب   زيببببببب     مبببببب مبببببب   الح ليببببببب الح ليببببببب    ال بببببب م   ال بببببب م    السبببببببل السبببببببل   ت سببببببي ت سببببببي     ببببببذل   ببببببذل   الح ليببببببب الح ليببببببب    المهبببببب  ا  المهبببببب  ا   المع فببببببب المع فببببببب   لت سببببببي لت سببببببي    يسببببببعٍ يسببببببعٍ

  المنظمبببب المنظمبببب   بيئبببب بيئبببب    بببب    بببب     تببببب  تببببب    فعبببب   عبببب  اال ببببذ ب لحسببببب   الفبببب   التبببب فعبببب   عبببب  اال ببببذ ب لحسببببب   الفبببب   التبببب     ايعبببب ايعبببب   الح ليبببب الح ليبببب   الت زيبببب الت زيبببب    نبببب ا  نبببب ا 
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   اشببببب   اشببببب  (. (. Harlan,2018:2))  مسبببببت اممسبببببت ام    تن فسبببببيتن فسبببببي  ميبببببز ميبببببز   علبببببٍعلبببببٍ   الحصببببب   الحصببببب    للنمببببب للنمببببب   احتمببببب ال احتمببببب ال   تم ببببب تم ببببب    التببببب  التببببب 

((Hernández et .,2020:13 ) )ٍالفبببببب  الفبببببب    جميبببببب جميبببببب   يشببببببم يشببببببم   الفبببببب  الفبببببب    اسببببببت م  اسببببببت م  مفهبببببب   مفهبببببب     ا ا   الببببببٍالبببببب  

  تن فسبببببببي تن فسبببببببي   ميببببببز ميببببببز   علببببببٍعلببببببٍ   الحصبببببب   الحصبببببب    للنمبببببب للنمبببببب   احتمبببببب ال احتمبببببب ال   تم بببببب تم بببببب   التبببببب التبببببب   المنظمبببببب المنظمبببببب   عمبببببب عمبببببب   بيئبببببب بيئبببببب   فبببببب فبببببب   الم جبببببب   الم جبببببب   

  جببببببب  جببببببب    زبببببببب ئ زبببببببب ئ    جببببببب   جببببببب    م ببببببب م ببببببب   تسبببببببت م ه تسبببببببت م ه   ا ا   المنظمببببببب المنظمببببببب   بإم ببببببب  بإم ببببببب    التببببببب التببببببب   الفببببببب  الفببببببب    بعببببببب بعببببببب     هنببببببب    هنببببببب    مسبببببببت ام مسبببببببت ام 

  الببببٍالببببٍ  ج يبببب  ج يبببب    منتجبببب  منتجبببب    طبببب  طبببب     بببب   بببب    مبببب مبببب   ا ا   الم جبببب   الم جبببب      ال بببب م   ال بببب م    السببببل السببببل    بببب   بببب    مبببب مبببب   السبببب  السبببب    فبببب فبببب   الت سبببب الت سبببب     

  ا ا   اإلنت جيببببب اإلنت جيببببب   ت فببببب ت فببببب   ا ا   شببببب نه شببببب نه   مببببب مببببب   التببببب التببببب    ال ببببب م   ال ببببب م    السبببببل السبببببل   فببببب فببببب   التن يببببب التن يببببب   علبببببٍعلبببببٍ  القببببب   القببببب      ايعببببب  ايعببببب   االسببببب ا االسببببب ا 

 ..  الج   الج     مست  مست    م م   تزي تزي 

علببببببببببٍ علببببببببببٍ   المنظمبببببببببب المنظمبببببببببب   بقبببببببببب   بقبببببببببب     يتم بببببببببب يتم بببببببببب   االسببببببببببت م  االسببببببببببت م    أ أ ( ( Sanpakdee&Somjai,2021:1875 صبببببببببب  ) صبببببببببب  )

  ب إلعبببببب ف  الببببببٍ ذلبببببب  يتعببببببي  علببببببٍ   ب إلعبببببب ف  الببببببٍ ذلبببببب  يتعببببببي  علببببببٍ الق يبببببب الق يبببببب   األمبببببب األمبببببب   فبببببب فبببببب    يمبببببب  يمبببببب   ت ليبببببب ت ليبببببب   بهبببببب فبهبببببب ف  أعم لهبببببب أعم لهبببببب   أنشببببببط أنشببببببط   تحسببببببي تحسببببببي 

  تح يبببببب تح يبببببب    بببببب  بببببب   ف صبببببب ف صبببببب    بببببب  بببببب   اسببببببت م  اسببببببت م    عمليبببببب عمليبببببب   تعتبببببب  تعتبببببب     بببببب  بببببب   التبببببب التبببببب   العقببببببب  العقببببببب    أ أ   الصببببببع ب  الصببببببع ب    تح يبببببب تح يبببببب   المنظمبببببب المنظمبببببب 

    اسببببببببت م  ه اسببببببببت م  ه    سببببببببه ل  سببببببببه ل   أهميتهبببببببب أهميتهبببببببب   عبببببببب  عبببببببب    فبببببببب فبببببببب    ت تيبهبببببببب  ت تيبهبببببببب   عمليبببببببب عمليبببببببب   اسببببببببت م  ه اسببببببببت م  ه   المم بببببببب المم بببببببب   ال ا عيبببببببب ال ا عيبببببببب   الفبببببببب  الفبببببببب  

   ..الف ص الف ص   تل تل   تحققه تحققه   أ أ   المت   المت     م م   الت الت    النت ئج النت ئج  ذل ذل    احتم ال  احتم ال 

      القصبببببب  القصبببببب    ال فبببببب   ال فبببببب      تحقيبببببب  تحقيبببببب   المسببببببتم المسببببببتم   التغيبببببب التغيبببببب    بببببب   بببببب    مبببببب مبببببب   يمبببببب   يمبببببب   هبببببب  السببببببل   الببببببذ  هبببببب  السببببببل   الببببببذ  االسببببببت م   االسببببببت م       

                            الق يببببببب الق يببببببب   األمببببببب األمببببببب   فببببببب فببببببب   لقيمببببببب لقيمببببببب اا  ل لببببببب ل لببببببب    أعم لهببببببب  أعم لهببببببب   أنشبببببببطته أنشبببببببطته   لتطببببببب ي لتطببببببب ي   لمنظمببببببب لمنظمببببببب اا   مببببببب  انببببببب  يم ببببببب  اسبببببببت م   مببببببب  انببببببب  يم ببببببب  اسبببببببت م  

((Ojha et al.,2018:216.).)   االسبببببت  ا  االسبببببت  ا   اال تيبببب  اال تيبببب    إلببببٍإلببببٍ  االسببببت م  االسببببت م    يشببببي يشببببي    مبببب  ج نبببب  ا بببب  مبببب  ج نبببب  ا بببب   

  أنبببب أنبببب   فبببب فبببب   المنظمبببب  المنظمبببب    فبببب فبببب   االسببببت م  االسببببت م    ميببببز ميببببز   تتم بببب تتم بببب         المنظمبببب المنظمبببب    ببببب  ببببب   مبببب مبببب   ب لفعبببب ب لفعبببب   معبببب  فمعبببب  ف  هبببب هبببب   لمبببب لمبببب   المت بببب  المت بببب  

  األ ا األ ا   مببببببببببب مببببببببببب   تزيببببببببببب تزيببببببببببب      اعببببببببببب    اعببببببببببب   إجببببببببببب ا ا إجببببببببببب ا ا    تطببببببببببب ي  تطببببببببببب ي   البببببببببببتعل البببببببببببتعل   تببببببببببب  ي ا تببببببببببب  ي ا   مببببببببببب مببببببببببب   ب السبببببببببببتف   ب السبببببببببببتف     لهببببببببببب لهببببببببببب   يسبببببببببببم يسبببببببببببم 

((Zoltan,2020:793   .)   .)  النتببببببب ئجالنتببببببب ئج  نحببببببب نحببببببب   الت جببببببب الت جببببببب   م ببببببب م ببببببب   بسبببببببل  ي  بسبببببببل  ي    االسبببببببت م   االسبببببببت م     السبببببببل  السبببببببل    يتسببببببب يتسببببببب ببببببببذل  ببببببببذل  

 ..((Katter,2018:13ب   )ب   )  المت ح المت ح   البي ن  البي ن     صق  صق    ال ف    ال ف      التنظي  التنظي 
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  األعمببببب  األعمببببب    لعمليببببب  لعمليببببب    المسبببببتم المسبببببتم   التبسبببببيطالتبسبببببيط   ببببب   ببببب    مببببب مببببب   الح ليببببب الح ليببببب   المنتجببببب  المنتجببببب    تحسبببببي تحسبببببي   إلبببببٍإلبببببٍ  االسبببببت م  االسبببببت م    يسبببببعٍيسبببببعٍ

   ال   ببببب  ال   ببببب   ال فبببب   ال فبببب     حيبببب حيبببب   مبببب مبببب   ب السببببت م  ب السببببت م    المتعلقبببب المتعلقبببب   األنشببببط األنشببببط    صببببف صببببف  تحسببببي  اإلنت جيبببب    يببببت تحسببببي  اإلنت جيبببب    يببببت   أجبببب أجبببب   مبببب مبببب 

    أألببببٍ لببببٍ إإ( ( Sudarmaji et al.,2020:88 اشبببب  ) اشبببب  )  ..((Röglinger et al.,2018:3 الت  ببب ) الت  ببب )

    فببببببب   فببببببب    منسببببببب  منسببببببب   مبببببببنظ مبببببببنظ   بشببببببب  بشببببببب    يبببببببت يبببببببت يجببببببب  ا  يجببببببب  ا    الفببببببب  الفببببببب    اسبببببببت م  اسبببببببت م     ت تي ببببببب   ت تي ببببببب    اسبببببببت اتيجي اسبببببببت اتيجي   فببببببب فببببببب   التف يببببببب التف يببببببب 

   ببببببب    ببببببب      ا  امبببببببت   ا  امبببببببت      لبببببببذل لبببببببذل   ال زمببببببب ال زمببببببب    السي سببببببب   السي سببببببب     البببببببب امج البببببببب امج  ال طبببببببطال طبببببببط   عببببببب  عببببببب   مببببببب مببببببب   محببببببب  محببببببب    زمنببببببب زمنببببببب   ت  يببببببب ت  يببببببب 

 بببببببب   بببببببب  مبببببب  مبببببب    بهبببببب بهبببببب   التنبببببببؤالتنبببببببؤ  يم ببببببب يم ببببببب    مهبببببب  ا  مهبببببب  ا    مبببببب ا   مبببببب ا    إجبببببب ا ا إجبببببب ا ا   ذا ذا   بيئببببببب بيئببببببب   إلببببببٍإلببببببٍ  تمهبببببب  الط يبببببب تمهبببببب  الط يبببببب   االسببببببت م  االسببببببت م  

  التن فسبببببي التن فسبببببي   للقببببب   للقببببب     ل هتمببببب  ل هتمببببب    م يببببب م يببببب   أمببببب أمببببب يعببببب  يعببببب    ج يببببب  ج يببببب          ف صبببببف صببببب  ت لببببب ت لببببب   التببببب التببببب   البببببب ائ البببببب ائ   تح يببببب تح يببببب   أ أ   اذاذ    المنظمببببب المنظمببببب 

 االم  البعي .االم  البعي .  علٍعلٍ

  لألسببببب ا لألسببببب ا   الح ليببببب الح ليببببب   ال  تينيببببب ال  تينيببببب   اإلجببببب ا ا اإلجببببب ا ا    تحسبببببي  تحسبببببي     الح ليببببب الح ليببببب   العمليببببب  العمليببببب     فببببب    فببببب     فببببب فببببب   االسبببببت م  االسبببببت م    يسببببب ه يسببببب ه   

  إلببببببٍإلببببببٍ   السببببببع  السببببببع       الح ليبببببب الح ليبببببب   ال  تينيبببببب ال  تينيبببببب   اإلجبببببب ا ا اإلجبببببب ا ا   مبببببب مبببببب   الببببببتعل الببببببتعل   فبببببب فبببببب   االسببببببتم ا االسببببببتم ا   فببببببإ فببببببإ    ب لتبببببب ل  ب لتبببببب ل     المع  فبببببب المع  فبببببب 

  بقببببب  ا بقببببب  ا   تتمتببببب تتمتببببب   التببببب التببببب   للمنظمببببب  للمنظمببببب    التحببببب ي  التحببببب ي    بعببببب بعببببب   يم ببببب يم ببببب       الحببببب ليي الحببببب ليي   الزبببببب ئ الزبببببب ئ   حببببب  حببببب    المعل مببببب  المعل مببببب    تحسبببببي تحسبببببي 

  ت بببببببب ي ت بببببببب ي   إعبببببببب   إعبببببببب     علببببببببٍعلببببببببٍ  االسببببببببت م  االسببببببببت م    يعمبببببببب يعمبببببببب  مبببببببب   مبببببببب  ..((DeAlmeida&Camargo,2021:98))  االسببببببببت م  االسببببببببت م  

  علبببببٍعلبببببٍ  تعتمببببب تعتمببببب    ين مي يببببب  ين مي يببببب    ببببب    ببببب       أيعبببببأيعببببب  يقببببب  يقببببب           ف  تهببببب  ف  تهببببب   تحسببببب تحسببببب   أ أ   يم ببببب يم ببببب   التببببب التببببب    المع فببببب  المع فببببب   المنظمببببب المنظمببببب   مببببب ا  مببببب ا  

  الح ليبببببب الح ليبببببب   المهبببببب  ا المهبببببب  ا   تطبببببب ي تطبببببب ي   إلببببببٍإلببببببٍ  المنظمبببببب  المنظمبببببب    تسببببببعٍتسببببببعٍ  اذاذ      المع فبببببب المع فبببببب    تبببببب ا   تبببببب ا    المسبببببب  المسبببببب    علببببببٍعلببببببٍ  القبببببب ئ القبببببب ئ   الببببببتعل الببببببتعل 

 ..((Abazeed,2020:1446))ج ي  ج ي    أس ا أس ا   ف ف    الت س  الت س 

ًًإلننننإلننننًًتهنننف تهنننف ًًتجفيننننفتجفيننننفًًعمليننننةعمليننننةعلننننًانننن ًعلننننًانننن ًالراهننننةًالراهننننةًًًللفنننر للفنننر ًًالمثنننقالمثنننقًًالسنننتثمكرالسنننتثمكروممنننكًتتنننفمًيم نننالًت ريننن ًوممنننكًتتنننفمًيم نننالًت ريننن ً

ًًاسنننننت فامهك,اسنننننت فامهك,ًًتحسنننننيالتحسنننننيالًًأوأوًً ننننتقًتحسنننننينهك ننننتقًتحسنننننينهكًًمننننالمننننالًًالمنظمننننةالمنظمننننةًًفننن فننن ًًالموجننننوفلالموجننننوفلًًاأللننننوقاأللننننوقًًمننننالمننننالًًالسننننتفكفلالسننننتفكفل

ًًيشنننيريشنننيرًً,ا ,ا ًًالم رفنننننةالم رفنننننةًًوتطبينننننذوتطبينننننذًًالم رفنننة,الم رفنننة,ًًتحوينننننقتحوينننننقهمنننكًهمنننكًًًعمليتنننننيالعمليتنننننيالًًعلننننننعلننننننًًالسنننتثمكر السنننتثمكر ًًالنننننت لمالنننننت لمًًويشنننننتمقويشنننننتمق

ًًأمنننننكأمنننننكًًقبنننننق,قبنننننق,ًًمنننننالمنننننالًًالموجنننننوفلالموجنننننوفلًًالم نننننكر الم نننننكر ًًالجفينننننفلًمنننن الجفينننننفلًمنننن ًًالم ننننكر الم ننننكر ًًفمنننن فمنننن ًًفنننن فنننن ًًالمنظمننننةالمنظمننننةًًلمهننننكرللمهننننكرلًًالتحويننننقالتحويننننق

ًًويم ننننننالويم ننننننالًًجفيننننننف,جفيننننننف,ًًمنننننننت منننننننت ًًوت ييفهنننننكوت ييفهنننننكًًالت نولوجينننننكالت نولوجينننننكًًتنفيننننن تنفيننننن ًًفنننن فنننن ًًالمنظمنننننةالمنظمنننننةًًمهنننننكرلمهنننننكرلًًإلنننننإلنننننًًفيشنننننيرفيشنننننيرًًالتطبينننننذالتطبينننننذ
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ًًواسنننننتثمكرواسنننننتثمكرًًالبسنننننننيط,البسنننننننيط,ًًالتنننننننفريج التنننننننفريج ًًالنننننننت لمالنننننننت لمًً نننننننتق نننننننتقًًمنننننننالمنننننننالًًفا لننننننن فا لننننننن ًًاسنننننتثمكراسنننننتثمكرًًإلننننننإلننننننًًالسنننننتثمكرالسنننننتثمكرًًتتسنننننننيمتتسنننننننيم

ً..م تل م تل ًًسيكذسيكذًًف ف ًًالموجوفلالموجوفلًًاأللوقاأللوقًًاست فاماست فامًًطريذطريذًًعالعالًً كرج  كرج 

ً-:ًالجفيفلًالفر ًعالًالبحثً-2

  الج يببببببب  الج يببببببب    الفببببببب  الفببببببب    نحببببببب نحببببببب   بسببببببب ع بسببببببب ع   للت جببببببب للت جببببببب   المنظمببببببب المنظمببببببب    ببببببب    ببببببب     يم ببببببب يم ببببببب   الج يببببببب  الج يببببببب    الفببببببب  الفببببببب    عببببببب عببببببب   البحببببببب البحببببببب     إإ

  زبببببببب ئ زبببببببب ئ   ظهببببببب  ظهببببببب    البببببببٍالبببببببٍ  الج يببببببب  الج يببببببب    الفببببببب  الفببببببب    عببببببب عببببببب   البحببببببب البحببببببب    يبببببببؤ   يبببببببؤ      المتقلبببببببب المتقلبببببببب   لألسببببببب ا لألسببببببب ا   للت يبببببببفللت يبببببببف   االسبببببببتع ا  االسبببببببتع ا 

  ج يببببب  ج يببببب    مع فببببب مع فببببب   يتطلببببب يتطلببببب   الج يببببب  الج يببببب    الفببببب  الفببببب    عببببب عببببب   ف لبحببببب ف لبحببببب     ج يببببب  ج يببببب    ت زيببببب ت زيببببب    نببببب ا  نببببب ا    ت ببببب ي  ت ببببب ي     ج يببببب  ج يببببب     اسببببب ا  اسببببب ا 

مببببببب  مببببببب    (.(.Harlan,2018:2))   الم  نببببببب  الم  نببببببب    اال بببببببت ف اال بببببببت ف  ب لبحببببببب ب لبحببببببب    متميبببببببز  متميبببببببز   الح ليببببببب الح ليببببببب   المع فببببببب المع فببببببب   عببببببب عببببببب   ت تلبببببببفت تلبببببببف

  الج يبببب  الج يبببب    منتج تهبببب منتج تهبببب   فبببب فبببب افبببب   االببببب ا  افبببب   االببببب ا    المنظمبببب المنظمبببب   أمبببب  أمبببب  تفببببت  تفببببت    الج يبببب  الج يبببب    الفبببب  الفبببب    عبببب عبببب   البحبببب البحبببب  بببب   عمليبببب   بببب   عمليبببب  

  تتبنببببببٍتتبنببببببٍ  التبببببب التبببببب   المنظمبببببب  المنظمبببببب    ا ا   إذاإذا    ج يبببببب  ج يبببببب      بببببب  ا   بببببب  ا   مبببببب ا  مبببببب ا    لتطبببببب ي لتطبببببب ي   للمنتجبببببب   للمنتجبببببب     ع عببببببه ع عببببببه     ائببببببائببببببط  ط    فبببببب فبببببب   ا ا 

  الببببببتعل الببببببتعل   مبببببب مبببببب   تعبببببب  ن تعبببببب  ن   مببببببنهجمببببببنهج   بببببب   بببببب    مبببببب مبببببب   الع ليبببببب الع ليبببببب   ب لم  نبببببب ب لم  نبببببب   تتسبببببب تتسبببببب   الج يبببببب  الج يبببببب  البحبببببب  عبببببب  الفبببببب   البحبببببب  عبببببب  الفبببببب     ب اعبببببب ب اعبببببب 

 (.(.Ojha et al.,2018:216))الع لي الع لي   الم  ط الم  ط   ذا ذا   المش  ي المش  ي   تح ي تح ي   به فبه ف

  تحسي تحسي   ا ا   ج ي ج ي   منتجمنتج  تق ي تق ي   عملي عملي   ب ن ب ن   ست ش فست ش فل ل   تع يف تع يف   ف ف ( ( Hernández et .,2020:13))   ي   ي  

   اشبب   اشبب    لتلبيب لتلبيب    ذلب  ذلب     ئمب   ئمب   انت جيب انت جيب   عمليب عمليب   تحسبي تحسبي   ا ا   ج يب  ج يب    انت جي انت جي   عملي عملي   تصمي تصمي   ا ا   تق ي تق ي   ا ا   ح ل ح ل   منتجمنتج

   زيب    زيب     الس  الس    لمتطلب  لمتطلب     الت يف الت يف  الزب ئ الزب ئ   لجذ لجذ   الج ي  الج ي    الف  الف    يج  يج  إإ  ع ع   فع   فع       غب ته   غب ته   الزب ئ الزب ئ   ح ج  ح ج  

                                        المنظمبببببببب المنظمبببببببب    تطبببببببب   تطبببببببب     بقبببببببب   بقبببببببب    نمبببببببب نمبببببببب   الببببببببٍالببببببببٍ  يببببببببؤ  يببببببببؤ    ممبببببببب ممبببببببب     االسبببببببب ا االسبببببببب ا   فبببببببب فبببببببب   المن فسبببببببب المن فسبببببببب   علببببببببٍعلببببببببٍ  المنظمبببببببب المنظمبببببببب    بببببببب    بببببببب   

  المنتجب  المنتجب     تطب ي  تطب ي   ا تشب فا تشب ف  الج يب   هب الج يب   هب   الفب  الفب    عب عب   البحب البحب       بببب  ((Andleeb et al.,2019:4))   يؤ ب  يؤ ب 

    يقب   يقب   معل مب  معل مب    الٍالٍ  ب الستن  ب الستن    مع  فمع  فالال  بتطبي بتطبي   يتم  يتم    االست ش فاالست ش ف    أأذ ذ إإ  العملي   العملي     أ أ ((ال  م  ال  م    أ أ   السل السل ))

  غيبب غيبب   األسبب ا األسبب ا    است شبب ف است شبب ف  الج يبب الج يبب   بمع فبب بمع فبب   البحبب  عبب  فبب   ج يبب  البحبب  عبب  فبب   ج يبب    يتعلبب يتعلبب       ..فع لبب فع لبب   نتبب ئجنتبب ئج  إلببٍإلببٍ  يببؤ  يببؤ    بمبب بمبب 

  العبب    العبب      مبب مبب   لببذل لببذل     الملم سبب الملم سبب    غيبب  غيبب   الملم سبب الملم سبب    المبب ا   المبب ا    الج يبب  الج يبب    التقنيبب  التقنيبب    اسببت  ا اسببت  ا    بب   بب    مبب مبب   المع  فبب المع  فبب 
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                                                            ال ين مي يببببببببببببببب ال ين مي يببببببببببببببب   األسببببببببببببببب ا األسببببببببببببببب ا   فببببببببببببببب فببببببببببببببب   التن فسببببببببببببببب التن فسببببببببببببببب   األ ا األ ا   تعبببببببببببببببززتعبببببببببببببببزز  ج يببببببببببببببب  ج يببببببببببببببب      فببببببببببببببب  ا   فببببببببببببببب  ا   مهببببببببببببببب  ا مهببببببببببببببب  ا   تطببببببببببببببب ي تطببببببببببببببب ي 

((De Almeida& Camargo,2021:98)).. 

  يشبببببببببي يشبببببببببي   البببببببببٍ ا  البحببببببببب  عببببببببب  فببببببببب   ج يببببببببب  البببببببببٍ ا  البحببببببببب  عببببببببب  فببببببببب   ج يببببببببب    ((Sanpakdee&Somjai,2021:1875)) تطببببببببب    تطببببببببب   

  أ أ   فببببب فببببب   البحببببب  عببببب  فببببب   ج يببببب  البحببببب  عببببب  فببببب   ج يببببب    ميبببببزا ميبببببزا   إحببببب  إحببببب    تتم ببببب تتم ببببب   ..ج يببببب  ج يببببب    فببببب  فببببب      ا   ا    السبببببع  السبببببع   التج يببببب التج يببببب   إلبببببٍإلبببببٍ

   بببب  بببب         المتن عبببب المتن عبببب   المع فبببب المع فبببب   م ببببز  م ببببز    تبببب ا  تبببب ا    إلببببٍإلببببٍ  يببببؤ  يببببؤ    ممبببب ممبببب       م تلفبببب م تلفبببب    سببببي     سببببي      أنشببببط أنشببببط   ت اجبببب ت اجبببب   المنظمبببب  المنظمبببب  

  ميبببببز ميبببببز   أ أ ا ببببب   ا ببببب       ببببب   ببببب    مصببببب    مصببببب     ج يببببب  ج يببببب    أسببببب ا أسببببب ا   بتح يببببب بتح يببببب   للمنظمببببب  للمنظمببببب    البحببببب  عببببب  فببببب   ج يببببب  البحببببب  عببببب  فببببب   ج يببببب    يسبببببم يسبببببم 

   ..تن فسي تن فسي 

  ب سببببببببتم ا ب سببببببببتم ا   تبحبببببببب تبحبببببببب   المنظمبببببببب  المنظمبببببببب      نبببببببب   نبببببببب ( الببببببببٍ انبببببببب  فبببببببب  حبببببببب   ( الببببببببٍ انبببببببب  فبببببببب  حبببببببب   Lim&António,2020:130شبببببببب  )شبببببببب  )أأ    

  مببببب مببببب   ي ببببب  ي ببببب    فقببببب فقببببب        الجببببب    الجببببب      ال بحيببببب  ال بحيببببب   ال فببببب   ال فببببب     لتحسبببببي لتحسبببببي   النه يببببب النه يببببب   فببببب فببببب   اسبببببت م  ه اسبببببت م  ه           ج يببببب  ج يببببب    فببببب  فببببب    عببببب عببببب 

  األ ا األ ا   ف ائبببببب ف ائبببببب   ت بببببب  ت بببببب    أ أ   المحتمبببببب المحتمبببببب   فمبببببب فمبببببب    بببببب  بببببب    مبببببب  مبببببب     الفبببببب  الفبببببب    هببببببذ هببببببذ   مبببببب مبببببب   الم ليبببببب الم ليبببببب   الف ائبببببب الف ائبببببب   تحقيبببببب تحقيبببببب   الصببببببع الصببببببع 

    السبببب  السبببب     حصبببب  حصبببب   المبيعبببب  المبيعبببب    نمبببب نمبببب بب  معببببب ا  عنبببب معببببب ا  عنبببب   الفعبببب  الفعبببب    ببببب أل ا ببببب أل ا   م تبطبببب م تبطبببب   للبحبببب  عبببب  فبببب   ج يبببب  للبحبببب  عبببب  فبببب   ج يبببب    السبببب ي السبببب ي 

   ..الت لف الت لف     ف   ف   األص  األص    علٍعلٍ   لع ئ  لع ئ بب  متم    متم      الفع  الفع    األ ا األ ا   م م   ب ال  ب ال  

       العمليبببببب   العمليبببببب     ال بببببب م   ال بببببب م    للسببببببل للسببببببل   جببببببذ  جببببببذ    تحقيبببببب  ابت بببببب  تحقيبببببب  ابت بببببب    إلببببببٍإلببببببٍ  البحبببببب  عبببببب  الفبببببب   الج يبببببب  البحبببببب  عبببببب  الفبببببب   الج يبببببب    يسببببببعٍيسببببببعٍ    

  ب لبحببببببب  عببببببب  الفببببببب   الج يببببببب  ب لبحببببببب  عببببببب  الفببببببب   الج يببببببب    المتعلقببببببب المتعلقببببببب   األنشبببببببط األنشبببببببط    النمببببببب    تببببببب تبط النمببببببب    تببببببب تبط  الت يبببببببفالت يبببببببف  علبببببببٍعلبببببببٍ  القببببببب   القببببببب     لتحقيببببببب لتحقيببببببب 

 ..((Röglinger et al.,2018:3 الم  ط  ) الم  ط  )   االستق لي  االستق لي   ب لتج ب ب لتج ب 

      مؤ بببببب  مؤ بببببب    غيبببببب غيبببببب   ع ائببببب ع ائببببب   لهبببببب لهبببببب   ج يبببببب  ج يبببببب    بببببب ائ بببببب ائ   تج ببببببب تج ببببببب ""  أنبببببب أنبببببب   علبببببٍعلبببببٍ  الج يبببببب  الج يبببببب    الفبببببب  الفبببببب    عببببب عببببب   البحبببببب البحبببببب   فف عببببب   عببببب  

        عم مبببببعم مببببب  الج يببببب  الج يببببب    الفببببب  الفببببب    عببببب عببببب   البحببببب البحببببب   مهببببب  مهببببب    إلبببببٍإلبببببٍ  ُينظببببب ُينظببببب      ب لتببببب ل  ب لتببببب ل   سبببببلبي  سبببببلبي    ت ببببب  ت ببببب    مببببب مببببب      غ لبببببب غ لبببببب       بعيببببب   بعيببببب  

   فببببب  فببببب   االمببببب االمببببب    صبببببي   صبببببي    االسببببت م  ي االسببببت م  ي   العمليببببب  العمليببببب    بينمببببب بينمببببب   االمبببب االمبببب     بعيببببب بعيببببب   ب لم ببببب ط ب لم ببببب ط   مصببببح  مصببببح    سبببببل  سبببببل    أنهببببب أنهببببب   علببببٍعلببببٍ

  بعيبببببب بعيبببببب   الت  يببببببزالت  يببببببز     يم بببببب يم بببببب  ..((Katter,2018:13))المت حبببببب المت حبببببب   المعل مبببببب  المعل مبببببب    مبببببب مبببببب   االنتهبببببب  االنتهبببببب    نحبببببب نحبببببب   تميبببببب تميبببببب   الغ لبببببب الغ لبببببب 

  المع فببببببب المع فببببببب   عببببببب عببببببب   البحببببببب البحببببببب   إلبببببببٍإلبببببببٍ  انتب ههببببببب انتب ههببببببب   ت جيببببببب ت جيببببببب   مببببببب مببببببب   المنظمببببببب  المنظمببببببب    الج يببببببب  الج يببببببب    الفببببببب  الفببببببب    عببببببب عببببببب   لبحببببببب لبحببببببب لل  االمببببببب االمببببببب 
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  الفبببب  الفبببب    عبببب عبببب   البحبببب البحبببب   سببببل  سببببل    م بببب ط م بببب ط   ت  بببب ت  بببب   الصببببع الصببببع   مبببب مبببب   ذلبببب ذلبببب    مبببب  مبببب     مبت بببب  مبت بببب    أغبببب ا أغبببب ا   فبببب فبببب   السببببت  امه السببببت  امه 

  الفبببب  الفبببب    عبببب عبببب   البحبببب البحبببب   سببببل  سببببل    تق يبببب تق يبببب   إلببببٍإلببببٍ  يحتبببب  يحتبببب    االسببببت م  االسببببت م    فببببإ فببببإ    ب لتبببب ل  ب لتبببب ل       البعيبببب البعيبببب   االمبببب االمبببب   علببببٍعلببببٍ  الج يبببب  الج يبببب  

 ..((Sánchez et al.,2020:54))الم  ط الم  ط   لتقلي لتقلي   الج ي  الج ي  

  األف بببب  األف بببب    مبببب مبببب    بيبببب  بيبببب   عبببب   اعبببب   ا  الج يبببب  الج يبببب    الفبببب  الفبببب    عبببب عبببب   البحبببب البحبببب    عبببب  عبببب   فبببب فبببب   الشبببب  الشبببب    ينببببتجينببببتج بببب   بببب  آآمبببب  ج نبببب  مبببب  ج نبببب      

  يتسببببب يتسببببب      ببببببذل  ببببببذل       الفببببب  الفببببب    عببببب عببببب   البحببببب البحببببب   أ أ   المشببببب   المشببببب     لحببببب لحببببب   البببببب ائ البببببب ائ   مببببب مببببب   مم ببببب مم ببببب   عببببب  عببببب     أ بببببب  أ بببببب   المتب ينببببب المتب ينببببب 

  عببببببب عببببببب   البحببببببب البحببببببب   سبببببببل  سبببببببل    يتميبببببببزيتميبببببببز   مببببببب     مببببببب   ال فببببببب    ال فببببببب        التنظبببببببي  التنظبببببببي     النتببببببب ئجالنتببببببب ئج  نحببببببب نحببببببب   ب لت جببببببب ب لت جببببببب   االسبببببببت م   االسبببببببت م     السبببببببل  السبببببببل  

  الج يببببببب  الج يببببببب    الفببببببب  الفببببببب    عببببببب عببببببب   البحببببببب البحببببببب   يتميبببببببزيتميبببببببز   ب لتببببببب ل  ب لتببببببب ل    المغببببببب م   المغببببببب م    اإلبببببببب ا اإلبببببببب ا   م ببببببب م ببببببب   ب نشبببببببط ب نشبببببببط   الج يببببببب  الج يببببببب    الفببببببب  الفببببببب  

 ..((Abazeed,2020:1447))  االم االم   ب لط ب  بعي ب لط ب  بعي 

ًًم ننننكر م ننننكر ًًعنننالعنننالًًالبحنننثالبحنننثًًعلننننًانننن ًعمليننننكمعلننننًانننن ًعمليننننكمًًالجفينننفلالجفينننفلًًالفننننر الفننننر ًًعنننالعنننالًًالبحنننثالبحنننثوممنننكًتتنننفمًيم نننالًت رينننن ًوممنننكًتتنننفمًيم نننالًت رينننن ً

ًًللمنظمننننةللمنظمننننةًًالم رفيننننةالم رفيننننةًًالتكعنننفلالتكعنننفلًًلتوسنننني لتوسنننني ًًجفيننننفلجفيننننفلًًرؤىرؤىًًتطنننويرتطنننويرًًعلنننننعلنننننًًال مننننقال مننننقًً نننتق نننتقًًمننننالمننننالًًمبت ننننرل,مبت ننننرل,ًًوحلنننوقوحلنننوق

ًًفنننن فنننن ًًوالمبكشننننرلوالمبكشننننرلًًالتجربننننةالتجربننننةًً ننننتق ننننتقًًمننننالمننننالًًالننننت لمالننننت لمًًعلنننننعلنننننًًمنفننننت منفننننت ًًمننننف قمننننف قًًطريننننذطريننننذًًعننننالعننننالًًمرونننننةمرونننننةًًإيجننننكفإيجننننكفًًبهننننف بهننننف 

ًًالتنكفسننننيةالتنكفسننننيةًًمنننالمنننالًًي نننززي نننززًًمنننكمنننكًًجفينننفلجفينننفلًًمنتجنننكممنتجنننكمًًبتتننننفيمبتتننننفيمًًتنننرتبطتنننرتبطًًال كلينننةال كلينننةًًالم نننكطرلالم نننكطرلًً ام امًًاإلبنننفاعكماإلبنننفاعكمًًتطبينننذتطبينننذ

( يبببببي  ابعبببب   ( يبببببي  ابعبببب   11 الشبببب  ) الشبببب  )ًً..جفيننننفلجفيننننفلًًأسننننواذأسننننواذًًعننننالعننننالًًالبحننننثالبحننننثًًأوأوًًالسننننوذالسننننوذًًبحكجننننكمبحكجننننكمًًتنبؤتنبؤكلكلبننننبننننًًالتننننفرلالتننننفرلًًوامننننتت وامننننتت 

ً..الب اع  التنظيمي  الت  ت  التط   اليه  اع  الب اع  التنظيمي  الت  ت  التط   اليه  اع  

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 ابع   الب اع  التنظيمي 

 الج ي   الف   ع  البح  ال اهن  للف   االم   االست م  

 ( ابعاد البراعة التنظيمية6الشكل)
 اعاله: من اعداد الباحثة باالعتماد على االدبيات الواردة المصدر
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 المبحث الرابع
 العالقة بين متغيرات الدراسة 

 -::التنظيمية التنظيمية   والبراعةوالبراعة  الستراتيجيالستراتيجي  الستشرافالستشراف  بينبين  العالقةالعالقة-::ولا ولا أأ

, ,  لشننننننن مل  لشننننننن مل  لب  عننننننن   لب  عننننننن    عملينننننن عملينننننن   علننننننن علننننننن    لتنننننن  ي    لتنننننن  ي     مننننننن مننننننن    لعدينننننند لعدينننننند   السنننننننت  تي   السنننننننت  تي    لالستشنننننن   لالستشنننننن     يكننننننن  يكننننننن    أ أ   يمكنننننن يمكنننننن 

  م نننننن م نننننن   ,,   لتنظيميننننن  لتنظيميننننن    لعملينننننن   لعملينننننن    فننننن فننننن    السننننننت  تي   السننننننت  تي     الستشننننن    الستشننننن     دمنننننن دمنننننن   ي ننننن ي ننننن   ,,   لن نننننن   لن نننننن    تحقيننننن تحقيننننن   أ نننننن أ نننننن فمننننن  فمننننن  

  بننننننننن  ب بننننننننن  ب    لب  عننننننننن   لتنظيميننننننننن  لب  عننننننننن   لتنظيميننننننننن    السنننننننننت  تي   السنننننننننت  تي     الستشننننننننن    الستشننننننننن     دعمدعمينننننننننيننننننننن  أ أ   يمكننننننننن يمكننننننننن     ,,    البتكننننننننن    البتكننننننننن     السنننننننننت  تي ي  السنننننننننت  تي ي 

   النتبننننن   النتبننننن      ننننن    ننننن    ,,   البتكننننن   البتكننننن    علننننن علننننن    لقننننند ة لقننننند ة  تحسننننني تحسننننني   علننننن علننننن   تعمننننن تعمننننن   منه يننننن منه يننننن   أد ةأد ة  تننننن في تننننن في   خنننننال خنننننال   مننننن مننننن   ::   ئننننن ئنننننط  ط  

   لنننننننن ك   لنننننننن ك    تنننننننن في تنننننننن في   خننننننننال خننننننننال    منننننننن  منننننننن   ..   ألعمنننننننن   ألعمنننننننن     نننننننند   نننننننند    ل ضنننننننن ل ضنننننننن   كعملينننننننن كعملينننننننن   ,,   لم تمعينننننننن  لم تمعينننننننن    الحتي  نننننننن   الحتي  نننننننن    إلنننننننن إلنننننننن 

   لط فينننننن  لط فينننننن    لبيئنننننن  لبيئنننننن   عنننننن عنننننن   معل منننننن  معل منننننن     السننننننت  تي   السننننننت  تي     الستشنننننن    الستشنننننن      ف  ف يننننننينننننن  أ أ   يمكنننننن يمكنننننن , ,  لقنننننن    لقنننننن     التخنننننن  التخنننننن     السننننننتب    السننننننتب   

  أ ننننن أ ننننن   مننننن مننننن     . .  البتكننننن   البتكننننن    لعمليننننن لعمليننننن   كمننننندخ كمننننندخ    لمننننننت  لمننننننت   تطننننن ي تطننننن ي   فننننن فننننن    لمسننننن  م  لمسننننن  م   يمكنننننن يمكنننننن     ننننن   ننننن    علننننن  علننننن   ,,  للمنظمننننن للمنظمننننن 

  سننننننتحت  سننننننتحت    ,,   لمع فنننننن  لمع فنننننن   علنننننن علنننننن    نننننن ئم نننننن ئم    تصنننننن د  تصنننننن د  إلنننننن إلنننننن    لتقليدينننننن  لتقليدينننننن    لصننننننن ع  لصننننننن ع   علنننننن علنننننن    نننننن ئم نننننن ئم    تصنننننن د  تصنننننن د  منننننن منننننن    لتحنننننن   لتحنننننن  

  إ إ   فننننن  فننننن     عليننننن  عليننننن , ,  لمن فسننننن  لمن فسننننن   علننننن علننننن    ننننن د ة ننننن د ة  تظننننن تظننننن   لكننننن لكننننن    ديننننندة ديننننندة   أسننننن لي  أسننننن لي   مفننننن  يممفننننن  يم   سنننننتخد م سنننننتخد م  إلننننن إلننننن    لمنظمننننن   لمنظمننننن  

   لسننننننننني   لسننننننننني     ننننننننن   ننننننننن    فننننننننن فننننننننن    أل ميننننننننن  أل ميننننننننن   بننننننننن ل بننننننننن ل   أمننننننننن أمننننننننن    لب  عننننننننن   لتنظيميننننننننن  لب  عننننننننن   لتنظيميننننننننن فننننننننن  فننننننننن     السنننننننننت  تي   السنننننننننت  تي     الستشننننننننن    الستشننننننننن     د  د  

((Amniattalab& Ansari,2016:2-3))..   

  بعنننننندمبعنننننندم  لب  عنننننن    لب  عنننننن    ,, لن شننننننئ  لن شننننننئ   ب ألسنننننن   ب ألسنننننن      ل دينننننندة ل دينننننندة  ب لمع فنننننن ب لمع فنننننن    لمتعلقنننننن  لمتعلقنننننن    لقنننننن      لقنننننن       تتمينننننن تتمينننننن منننننن    ننننننن   خنننننن  منننننن    ننننننن   خنننننن  

   لخ   يننننن  لخ   يننننن     لمصننننن د   لمصننننن د    لخ   يننننن  لخ   يننننن   للشنننننبك  للشنننننبك    يمكننننن يمكننننن   مت  يننننندمت  يننننند  بشنننننك بشنننننك          لتنظيمننننن  لتنظيمننننن     لصننننن     لصننننن       لتعقيننننند  لتعقيننننند   لت كننننند لت كننننند

  أ أ   يمكننننننن يمكننننننن ,كمننننننن  ,كمننننننن     ل ديننننننندة ل ديننننننندة    لتقنيننننننن    لتقنيننننننن     لمع فننننننن  لمع فننننننن   إلننننننن إلننننننن    ل صننننننن   ل صننننننن    بإمك نيننننننن بإمك نيننننننن    لمنظمننننننن   لمنظمننننننن    تننننننن  دتننننننن  د  أ أ    ألخننننننن   ألخننننننن  

  عمليننننن  عمليننننن    تطبيننننن تطبيننننن   خنننننال خنننننال   مننننن مننننن    ل صننننن   ل صننننن     ننننن   ننننن    م ننننن م ننننن   علننننن علننننن    لحصننننن   لحصننننن    فننننن فننننن    لبيئننننن  لبيئننننن    لمسننننن  لمسننننن    ننننند    ننننند     تسننننن عدتسننننن عد

   لتكن ل  ينننننن  لتكن ل  ينننننن    لتطنننننن     لتطنننننن      تسننننننهله تسننننننهله    لتنننننن  لتنننننن   للمعل منننننن  للمعل منننننن     لمت  ينننننند لمت  ينننننند   لتنننننندف  لتنننننندف   منننننن منننننن ,   ,    لخنننننن     لخنننننن      للمسنننننن للمسنننننن   منه ينننننن منه ينننننن 

((Blarr,2012:63)),,   معل منننننننن  معل منننننننن    إنتنننننننن  إنتنننننننن    فنننننننن فنننننننن     د ئمنننننننند ئمنننننننن  يتم نننننننن يتم نننننننن   الال   لمنظمنننننننن   لمنظمنننننننن    ي   نننننننن ي   نننننننن    لنننننننن   لنننننننن     لتحنننننننند  لتحنننننننند   إ إ  
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  أ أ   يمكننننننن يمكننننننن     . .   سننننننتخد مه   سننننننتخد مه    لصننننننل  لصننننننل            لمبتكنننننن ة لمبتكنننننن ة   لمعل منننننن   لمعل منننننن    علنننننن علنننننن    لتعنننننن   لتعنننننن    فنننننن فنننننن   يتم نننننن يتم نننننن   بنننننن بنننننن   ,,   دينننننندة دينننننندة

   لمبتكنننن ة لمبتكنننن ة   ألفكنننن   ألفكنننن    منننن منننن    لقلينننن  لقلينننن    لكنننن  لكنننن   ,,   البتكنننن   البتكنننن    تنننننت تنننننت    لتنننن  لتنننن    ألفكنننن   ألفكنننن    كمينننن كمينننن    ينننن دة ينننن دة  إلنننن إلنننن    لبيئنننن  لبيئنننن   مسنننن مسنننن   ينننن د ينننن د 

   الختينننننننن   الختينننننننن     نننننننند    نننننننند     تعنننننننن  تعنننننننن  , كمنننننننن  , كمنننننننن  ((LugoSantiago,2020:36)) لتنفينننننننن  لتنفينننننننن   م حلنننننننن م حلنننننننن   إلنننننننن إلنننننننن   ب لفعنننننننن ب لفعنننننننن   تصنننننننن تصنننننننن 

  فكلمننننن فكلمننننن      نننننم نننننم   مننننن  مننننن  لمنظمننننن ,  لمنظمننننن ,    سنننننت  تي ي  سنننننت  تي ي   مننننن مننننن   تتن سننننن تتن سننننن    لتننننن  لتننننن    لن شنننننئ  لن شنننننئ    لفننننن   لفننننن    تحديننننندتحديننننند  مننننن مننننن    السنننننت  تي   السنننننت  تي  

  إلننننن إلننننن    صننننن له  صننننن له     د  د  ,,   لمن سنننننب  لمن سنننننب    لفننننن   لفننننن      ختيننننن    ختيننننن    أفضننننن أفضننننن   بشنننننك بشنننننك    لخ   يننننن  لخ   يننننن    لبيئننننن  لبيئننننن   بمسننننن بمسننننن    لمنظمننننن  لمنظمننننن     مننننن   مننننن 

   الستكشننننننننن في  الستكشننننننننن في    البتكننننننننن     البتكننننننننن      حننننننننن  حننننننننن     ل ديننننننننندة ل ديننننننننندة   ألفكننننننننن   ألفكننننننننن   نتننننننننن    نتننننننننن     فننننننننن فننننننننن   ستسننننننننن  مستسننننننننن  م   لتننننننننن  لتننننننننن    ل ديننننننننندة ل ديننننننننندة   لمع فننننننننن  لمع فننننننننن 

  تطننننننن ي تطننننننن ي   فننننننن فننننننن    لن شنننننننئ  لن شنننننننئ   بننننننن لت يي   بننننننن لت يي      لمتعلقننننننن  لمتعلقننننننن    ل ديننننننندة ل ديننننننندة   لمعل مننننننن   لمعل مننننننن    علننننننن علننننننن   بنننننننن    بنننننننن       نننننننم نننننننم   مننننننن  مننننننن   السنننننننت م  ي ,   السنننننننت م  ي , 

   السنننننننت م   السنننننننت م    حننننننن  حننننننن     ديننننننندة ديننننننندة  أفكننننننن  أفكننننننن    إلننننننن إلننننننن    الستشننننننن    الستشننننننن     عمليننننننن عمليننننننن   تننننننن د تننننننن د    ننننننند ننننننند  ,,   لحننننننن ليي  لحننننننن ليي     ل بننننننن ئ   ل بننننننن ئ    ألسننننننن    ألسننننننن   

   لعملينننننننننن   لعملينننننننننن    أ أ    لح لينننننننننن  لح لينننننننننن    لمنت نننننننننن   لمنت نننننننننن    محفظنننننننننن محفظنننننننننن   فنننننننننن فنننننننننن   تد ي ينننننننننن تد ي ينننننننننن    بتكنننننننننن     بتكنننننننننن      إدخنننننننننن  إدخنننننننننن    أ أ    لح لينننننننننن  لح لينننننننننن   للفنننننننننن  للفنننننننننن  

 ( ي ض   لك.( ي ض   لك.77  لشك )  لشك )  ((Paliokaitė&Pačėsa,2015:8)) لت   ي  لت   ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قابليات المسح البيئي

قابليات االختيار 

 االستراتيجي

 التكاملقابليات 

 االستراتيجي االستشراف
 البراعة

 التنظيمية

 ابتكار

 استكشافي

 ابتكار

 استثماري

  لتنظيمي    لب  ع   لتنظيم   الستش    بي   لعال  (7 لشك )

Source:-Paliokaitė, A., & Pačėsa, N. (2015). The relationship between organisational 

foresight and organisational ambidexterity. Technological Forecasting and Social 

Change, 101, P,8 
 



 العالقة بين متغيرات الدراسة                                              الرابعالفصل الثاني : المبحث 

 

83 

 -:والرشاقة الستراتيجية الستراتيجي الستشراف بين العالقة -:ثانيا  

  أد  أد    تحقيننننننن تحقيننننننن   فننننننن فننننننن   صنننننننع ب صنننننننع ب    ليننننننن م ليننننننن م   لحننننننندي  لحننننننندي    لعصننننننن  لعصننننننن   فننننننن فننننننن    ألعمننننننن   ألعمننننننن    منظمننننننن  منظمننننننن    مننننننندي  مننننننندي    معظنننننننممعظنننننننم  ي ننننننندي ننننننند

   ألعمننننننن   ألعمننننننن    بيئننننننن بيئننننننن   إلد  ةإلد  ة  ل شننننننن      ل شننننننن       السننننننت  تي ي  السننننننت  تي ي    ل  يننننننن  ل  يننننننن   ضنننننننع ضنننننننع   بسننننننب بسننننننب   ب سنننننننتم   ب سنننننننتم      لمسنننننننتهد  لمسنننننننتهد    ألعمنننننن   ألعمنننننن  

   لقننننننن   لقننننننن    فننننننن فننننننن    لمنظمننننننن   لمنظمننننننن    غ لبيننننننن غ لبيننننننن   سننننننن ل سننننننن ل ,    ,      لعشننننننن ي   لعشننننننن ي    لحننننننن د  لحننننننن د    لقننننننن   لقننننننن    فننننننن فننننننن     لع لمننننننن   لع لمننننننن    لم كننننننندة لم كننننننندة  غيننننننن غيننننننن 

  أبعنننننن دأبعنننننن د  فهننننننمفهننننننم  سنننننن  سنننننن    عنننننن عنننننن    لننننننن ت  لننننننن ت    لمنننننن ل  لمنننننن ل    غينننننن  غينننننن    لمنننننن ل  لمنننننن ل    ألد   ألد    فنننننن فنننننن     سنننننن يعسنننننن يع         نخف ضنننننن نخف ضنننننن    لعشنننننن ي   لعشنننننن ي    لحنننننن د  لحنننننن د 

    الضننننننننننننننننننننننط  ب    الضننننننننننننننننننننننط  ب     لع لمينننننننننننننننننننننن  لع لمينننننننننننننننننننننن    ألعمنننننننننننننننننننننن   ألعمنننننننننننننننننننننن     ت   نننننننننننننننننننننن   ت   نننننننننننننننننننننن    لمع ل نننننننننننننننننننننن لمع ل نننننننننننننننننننننن   ل شنننننننننننننننننننننن     السننننننننننننننننننننننت  تي ي    ل شنننننننننننننننننننننن     السننننننننننننننننننننننت  تي ي  

    ل شنننننننن     السننننننننت  تي ي   نننننننن   ل شنننننننن     السننننننننت  تي ي   نننننننن    السننننننننت  تي   السننننننننت  تي     الستشنننننننن    الستشنننننننن   , لنننننننن   فنننننننن    , لنننننننن   فنننننننن    ((Kumkale,2022:24)) لبيئينننننننن  لبيئينننننننن 

   لمنظمننننن   لمنظمننننن     بننننن  بننننن   مننننن مننننن    لفهنننننم لفهنننننم   سنننننهل  سنننننهل     لتطبيننننن   لتطبيننننن    لتنفيننننن  لتنفيننننن   فننننن فننننن   معقننننندةمعقننننندة  تكننننن  تكننننن     ننننند ننننند  مم  سننننن  مم  سننننن    أ أ    سنننننت  تي ي   سنننننت  تي ي  

   لبيئيننننن  لبيئيننننن    الضنننننط  ب   الضنننننط  ب    أع  ننننن أع  ننننن   حيننننن حيننننن     لعشننننن ي   لعشننننن ي    لحننننن د  لحننننن د    لقننننن   لقننننن    فننننن فننننن   لألعمننننن  لألعمننننن     لحننننن ل  لحننننن ل    الت ننننن   الت ننننن     ننننن   ننننن    فننننن فننننن 

   تفسنننننننني  تفسنننننننني    مالحظنننننننن  مالحظنننننننن   تحدينننننننندتحدينننننننند  يشننننننننم يشننننننننم    السننننننننت  تي   السننننننننت  تي     الستشنننننننن    الستشنننننننن     أ أ  لمنظمنننننننن ,     لمنظمنننننننن ,      أد  أد     لمسننننننننتق ة لمسننننننننتق ة  غينننننننن غينننننننن 

  بعينننندة  المنننندبعينننندة  المنننند      عنننند    عنننند( (  لت يينننن    لت يينننن     تتبنننن تتبنننن ))   المنننند  لق ينننن  المنننند  لق ينننن   علنننن علنننن    لبيئنننن  لبيئنننن     لمسنننن   لمسنننن   ,,  للت يينننن للت يينننن    لمحفنننن  لمحفنننن    لع منننن  لع منننن 

  مننننن مننننن    تحديننننند تحديننننند   لن شننننئ  لن شننننئ    الت   ننننن   الت   ننننن    خننننال خننننال   مننننن مننننن     لتهديننننند    لتهديننننند     لفنننن   لفنننن      كتشننننن    كتشننننن    ,,( (  ألنمنننن ط ألنمنننن ط  علننننن علننننن    لتعنننن   لتعنننن  ))

   ل شنننننن     السننننننت  تي ي   ب لتنننننن ل  ل شنننننن     السننننننت  تي ي   ب لتنننننن ل   منننننن منننننن   ت ينننننندت ينننننند   لتنننننن  لتنننننن    السننننننت  تي ي  السننننننت  تي ي     السننننننت  ب    السننننننت  ب     آل نننننن   آل نننننن          ,,ممكنننننن ممكنننننن    نننننن  نننننن 

   الستشننننن    الستشننننن     أبعننننن دأبعننننن د  لتبننننن لتبننننن    لسنننننع  لسنننننع    لتنظيمينننني  لتنظيمينننني    لمننننندي ي  لمننننندي ي   علننننن علننننن    نننن  نننن لننننن   يلننننن   ي  ,, لمتفنننن   لمتفنننن     لمنظمننننن  لمنظمننننن   أد  أد    تعنننن  تعنننن  

    بحينننننن   بحينننننن    لسنننننن  ي  لسنننننن  ي    لحصنننننن  لحصنننننن   م نننننن م نننننن   متفنننننن  متفنننننن    أد  أد    تحقينننننن تحقينننننن   أ نننننن أ نننننن   منننننن منننننن   ل شنننننن     السننننننت  تي ي    ل شنننننن     السننننننت  تي ي     السننننننت  تي   السننننننت  تي  

                                           ل  سننننننننننننننننن  ل  سننننننننننننننننن     إلبننننننننننننننننند    إلبننننننننننننننننند     ل بننننننننننننننننن ئ  ل بننننننننننننننننن ئ     ضننننننننننننننننن   ضننننننننننننننننن    لتن فسننننننننننننننننني  لتن فسننننننننننننننننني     لميننننننننننننننننن ة  لميننننننننننننننننن ة   لمنظمننننننننننننننننن  لمنظمننننننننننننننننن    كفننننننننننننننننن  ة كفننننننننننننننننن  ة   لمنظمننننننننننننننننن  لمنظمننننننننننننننننن 

((Arokodare et al.,2020:8))..  ( ي ض   لك( ي ض   لك88  لشك )  لشك ).. 
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 -:والرشاقة الستراتيجية التنظيمية البراعة بين العالقة-:ثالثا  

  إ إ  لمنظمنننننن  علنننننن  تحقينننننن   لمينننننن ة  لتن فسنننننني  ,     لمنظمنننننن  علنننننن  تحقينننننن   لمينننننن ة  لتن فسنننننني  ,       السننننننت  تي ي  السننننننت  تي ي     ل شنننننن     ل شنننننن      لتنظيمينننننن  لتنظيمينننننن    لب  عنننننن  لب  عنننننن   تسنننننن عدتسنننننن عد

تكمننننن  فننننن  تطننننن ي   سننننن لي    د     ديننننندة تكمننننن  فننننن  تطننننن ي   سننننن لي    د     ديننننندة   للمنظمننننن  للمنظمننننن     لتن فسننننني  لتن فسننننني    لميننننن ة لميننننن ة  علننننن علننننن    لتنظيميننننن  لتنظيميننننن    لب  عننننن  لب  عننننن   تننننن  ي تننننن  ي 

منننننن    ننننننن  منننننن    ننننننن      , ,   ((Kortmann,2012:24))تتنننننني  للمنظمنننننن   لتمينننننن  علنننننن  غي  نننننن  فنننننن  تقننننننديم  لمنت نننننن  تتنننننني  للمنظمنننننن   لتمينننننن  علنننننن  غي  نننننن  فنننننن  تقننننننديم  لمنت نننننن  

  ,,   لمت ينننننننن  لمت ينننننننن   للطلنننننننن للطلنننننننن   بسنننننننن ع بسنننننننن ع   لالسننننننننت  ب لالسننننننننت  ب    لمنظمنننننننن  لمنظمنننننننن    نننننننند    نننننننند     علنننننننن علنننننننن    السننننننننت  تي ي  السننننننننت  تي ي    ل شنننننننن    ل شنننننننن     ت كنننننننن ت كنننننننن  خنننننننن   خنننننننن  

   ل شننننن    ل شننننن     بننننني بننننني    لعال ننننن  لعال ننننن   علننننن علننننن   إي ننننن ب إي ننننن ب   تننننن  ي تننننن  ي   لنننننديه لنننننديه    لب  عننننن  لب  عننننن   أ أ , كمننننن  , كمننننن     لتن فسننننني  لتن فسننننني   مي تهننننن مي تهننننن    يننننن دة يننننن دة   ب لتننننن ل  ب لتننننن ل 

  الستش   
  الست  تي  

 الرشاقة الستراتيجية
 استراتيجية نظرة

 الداخلية الستجابة توجيه
 الخارجية الستجابة توجيه

 البشرية الموارد قدرة
 المعلومات تكنولوجيا على القدرة

 

 الداء المتفوق
  السوقية الحصة
  المنظمة ربحية
  المنظمة كفاءة
  التنافسية الميزة
  الزبائن رضا

 الراسخ اإلبداع
 

 تحديد المالحظة وتفسير العامل المحفز للتغيير-
 وبعيدة)تتبع التغييرات(  المد قريبةقواعد بيئة المسح الضوئي -

 )استعادة النمط( المد
 الكشف عن الفرص والتهديدات من خالل التجاهات الناشئة-
 تحديد اآلثار المحتملة والستجابات الستراتيجية-

   ل ش     الست  تي ي   الست  تي    الستش    بي  (  لعال  8 لشك )

Source :-Arokodare, M. A., & Asikhia, O. U. (2020). Strategic agility: Achieving superior organizational 

performance through strategic foresight. Global Journal of Management and Business Research, 20(3), 

p.16. 
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   لسنننننننن يع  لسنننننننن يع    لقننننننن    لقننننننن     صنننننننن صنننننننن   عمليننننننن  عمليننننننن     السنننننننت  تي ي  السنننننننت  تي ي    ل شننننننن    ل شننننننن     تتننننننني تتننننننني         ,, لتشننننننن يلي  لتشننننننن يلي     لكفننننننن  ة  لكفننننننن  ة   السنننننننت  تي ي  السنننننننت  تي ي 

  تعنننننن  تعنننننن      لنننننن لكلنننننن لك  نتي نننننن نتي نننننن       ,, لمختلفنننننن  لمختلفنننننن    السننننننت  تي ي  السننننننت  تي ي   للعملينننننن  للعملينننننن     لمت  مننننننن  لمت  مننننننن    لمت بعنننننن  لمت بعنننننن   إلنننننن إلنننننن   ب إلضنننننن ف ب إلضنننننن ف     لم ننننننن   لم ننننننن 

   لكفنننننن  ة لكفنننننن  ة  إلننننن إلننننن    لنه ينننننن  لنه ينننننن   فننننن فننننن   تنننننن د تنننننن د    لتننننن  لتننننن     لتد ي ينننننن   لتد ي ينننننن    ل   يننننن  ل   يننننن    البتكنننننن     البتكنننننن      تطننننن ي تطننننن ي    السننننننت  تي ي  السننننننت  تي ي    ل شننننن    ل شننننن   

 ( ي ض   لك.( ي ض   لك.99(,   لشك )(,   لشك )Clauss et al.,2021:206))   لتش يلي  لتش يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استكشاف الفرص

 استثمار الفرص

 البراعة التنظيمية

 الرشاقة االستراتيجية

 الميزة التنافسية

  لتنظيمي    ل ش     الست  تي ي   لب  ع  بي   لشك )(  لعال  

Source :-Clauss, T., Kraus, S., Kallinger, F. L., Bican, P. M., Brem, A., & Kailer, N. (2021). 

Organizational ambidexterity and competitive advantage: The role of strategic agility in the 

exploration-exploitation paradox. Journal of Innovation & Knowledge, 6(4), p.206. 
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 المبحث االول
 فحص واختبار بيانات واداة الدراسة

 توطئة
يشككككككككككككثل طككككككككككككةا الجبهككككككككككككث اطكككككككككككك   جكككككككككككك ا  كككككككككككك   ي  باتجككككككككككككا  ا طج نككككككككككككا  ل نتككككككككككككا   التككككككككككككي يشككككككككككككثل طككككككككككككةا الجبهككككككككككككث اطكككككككككككك   جكككككككككككك ا  كككككككككككك   ي  باتجككككككككككككا  ا طج نككككككككككككا  ل نتككككككككككككا   التككككككككككككي 
سككككككككينتجثا الجبهككككككككث الثككككككككاني  الثالككككككككثد اة يككككككككك  طككككككككةا الجبهككككككككث الاطكككككككك   الججثكككككككك   لككككككككةل  جكككككككك  سككككككككينتجثا الجبهككككككككث الثككككككككاني  الثالككككككككثد اة يككككككككك  طككككككككةا الجبهككككككككث الاطكككككككك   الججثكككككككك   لككككككككةل  جكككككككك  
اككككككككك ل التبثككككككككك  جككككككككك  البيانكككككككككا  التكككككككككي تككككككككك  ججكثكككككككككا ثككككككككك  التبثككككككككك  جككككككككك  جككككككككك   صككككككككك    ثبكككككككككا  اككككككككك ل التبثككككككككك  جككككككككك  البيانكككككككككا  التكككككككككي تككككككككك  ججكثكككككككككا ثككككككككك  التبثككككككككك  جككككككككك  جككككككككك   صككككككككك    ثبكككككككككا  

ا   كككككككككك  د ا   كككككككككك  د جكككككككككك  اكككككككككك ل ا تجككككككككككا  ط ا كككككككككك   اهصككككككككككا جكككككككككك  اكككككككككك ل ا تجككككككككككا  ط ا كككككككككك   اهصككككككككككا   ال  اسكككككككككك ال  اسكككككككككك الجقككككككككككايية الجسككككككككككتا ج   ككككككككككي الجقككككككككككايية الجسككككككككككتا ج   ككككككككككي 
 ككككككككككي بيككككككككككا  جكككككككككك   تكككككككككك ا    ككككككككككي بيككككككككككا  جكككككككككك   تكككككككككك ا     ال  اسكككككككككك ال  اسكككككككككك  ةلكككككككككك  ل تبثكككككككككك  جكككككككككك  صكككككككككك   الجقيككككككككككاة الجكتجكككككككككك   ككككككككككي  ةلكككككككككك  ل تبثكككككككككك  جكككككككككك  صكككككككككك   الجقيككككككككككاة الجكتجكككككككككك   ككككككككككي 

ل طتجكككككككككككا  ل طتجكككككككككككا    ال  اسككككككككككك ال  اسككككككككككك ججتجككككككككككك  ججتجككككككككككك    الجاجككككككككككككا   الث يكككككككككككا  ا ط يككككككككككك الجاجككككككككككككا   الث يكككككككككككا  ا ط يككككككككككك الت جثكككككككككككا  الهقيقيككككككككككك  لككككككككككك   الت جثكككككككككككا  الهقيقيككككككككككك  لككككككككككك   
  باالستشررررررررررررررا  االسرررررررررررررتراتيوال والرشرررررررررررررا ة االسرررررررررررررتراتيويةل والبرا رررررررررررررة التن يميرررررررررررررةباالستشررررررررررررررا  االسرررررررررررررتراتيوال والرشرررررررررررررا ة االسرررررررررررررتراتيويةل والبرا رررررررررررررة التن يميرررررررررررررة

ة ة البيانككككككككا   ثبككككككككا  الجقككككككككاييالبيانككككككككا   ثبككككككككا  الجقككككككككايي   ككككككككالاط   ا  لككككككككمد يشككككككككث ثا طككككككككةا الجبهككككككككث ل تهقكككككككك  جكككككككك    كككككككك  ككككككككالاط   ا  لككككككككمد يشككككككككث ثا طككككككككةا الجبهككككككككث ل تهقكككككككك  جكككككككك    كككككككك 
 :: ثجا يبتي ثجا يبتي  ال  اس ال  اس الجستا ج   ي الجستا ج   ي 
 -:توصي  متغيرات الدراسة الخطوة االولى:

ته يكككككل جت يككككك ا  ال  اسككككك  يتككككككي  ت صكككككين طكككككة  الجت يككككك ا  بججج  ككككك  جككككك  ته يكككككل جت يككككك ا  ال  اسككككك  يتككككككي  ت صكككككين طكككككة  الجت يككككك ا  بججج  ككككك  جككككك     كككككي كككككي  الككككك ا لالككككك ا ل بكككككل  بكككككل 
ال جكككككك ي الثفي كككككك  بالهكككككك  جكككككك  تكقيكككككك  ا سككككككاليب ا هصككككككا ي  جكككككك ا  اسككككككتا ا  النتككككككا   الجط  بكككككك د ال جكككككك ي الثفي كككككك  بالهكككككك  جكككككك  تكقيكككككك  ا سككككككاليب ا هصككككككا ي  جكككككك ا  اسككككككتا ا  النتككككككا   الجط  بكككككك د 
ججككككككا يكككككك ل   ككككككم  كككككك     تبنككككككي ججج  كككككك  جكككككك  ال جكككككك ي الثفي كككككك   ككككككي التكبيكككككك   كككككك  جت يكككككك ا  ججككككككا يكككككك ل   ككككككم  كككككك     تبنككككككي ججج  كككككك  جكككككك  ال جكككككك ي الثفي كككككك   ككككككي التكبيكككككك   كككككك  جت يكككككك ا  

( يبكككككككي  ت صككككككككين جت يككككككك ا  ال  اسككككككك  التكككككككي تثككككككككت   كككككككي بنكككككككا  اطككككككككا  ( يبكككككككي  ت صككككككككين جت يككككككك ا  ال  اسككككككك  التكككككككي تثككككككككت   كككككككي بنكككككككا  اطككككككككا  4141ل )ل )ال  اسككككككك د  الجككككككك   ال  اسككككككك د  الجككككككك   
جفكككككككاطيجي  ا كككككككا تجكككككككا  الجصكككككككط ها  التكككككككي سككككككك ن يكككككككت  اسكككككككتكجالثا  كككككككي النتكككككككا   الااصككككككك  جفكككككككاطيجي  ا كككككككا تجكككككككا  الجصكككككككط ها  التكككككككي سككككككك ن يكككككككت  اسكككككككتكجالثا  كككككككي النتكككككككا   الااصككككككك  

 بالجانب التطبيقي ل   اس .بالجانب التطبيقي ل   اس .
 جت ي ا  ال  اس  ت صين( 41الج  ل )

 الرمز عدد الفقرات البعد المتغير

االستشراف 

 االستراتيجي

 SFES STFO 20 6 البيئيقابليات المسح 

 SFSC 8 االستراتيجي االختيار  قابليات

 SFIN 6 التكامل قابليات

الرشاقة 

 االستراتيجية

 SASE STAG 19 5 االستراتيجية الحساسية

 SARE 7 االستراتيجية االستجابة

 SALE 7 االستراتيجي التعلم

 OAOI ORAM 12 6 للفرص االمثل االستثمار البراعة التنظيمية

 OASN 6 الجديدة الفرص عن الدراسة 
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 -:اداة القياس ا تداليةالخطوة الثانية: 
تثكككككت  طكككككة  الفقككككك   بقيكككككاة البيانكككككا  الجفقككككك     الشكككككاة د جككككك  اجكككككل تبطي ثكككككا الكككككم ااتبكككككا  الت ييككككك  تثكككككت  طكككككة  الفقككككك   بقيكككككاة البيانكككككا  الجفقككككك     الشكككككاة د جككككك  اجكككككل تبطي ثكككككا الكككككم ااتبكككككا  الت ييككككك  

 الطبيكيد  ثجا يبتي:الطبيكيد  ثجا يبتي:
 -:فحص البيانات المفقودة  .4

  النالن  بكككككك بكككككك   يقكككككك  يقكككككك    انان  ةةالباحثككككككالباحثكككككك  علكككككك علكككككك   يجكككككك يجكككككك   الكككككك  الكككككك    االولاالول  المسككككككارالمسككككككار  الخطكككككك ةالخطكككككك ة  هكككككك  هكككككك    تشكككككككلتشكككككككل

  لهكككككالهكككككا  سيت صكككككلسيت صكككككل  التكككككيالتكككككي  النتكككككا  النتكككككا    ودقكككككةودقكككككة  ن عيكككككةن عيكككككة  فكككككيفكككككي  خلكككككاخلكككككا  سيشككككككلسيشككككككل  البيانكككككاتالبيانكككككات  بعككككك بعككككك   فقكككككدانفقكككككدان

  الظككككككككاهرةالظككككككككاهرة  عككككككككك عككككككككك   فككككككككيفككككككككي  مصككككككككداقيتهامصككككككككداقيتها  وبالتككككككككاليوبالتككككككككالي  الاحقككككككككةالاحقككككككككة  المباحكككككككك المباحكككككككك   فككككككككيفككككككككي  الدراسككككككككة الدراسككككككككة 

  عككككد عككككد   منهككككامنهككككا  اسككككبا اسككككبا   لعككككدةلعككككدة  ذلكككك ذلكككك   منهككككامنهككككا  اسككككبا اسككككبا   الكككك الكككك   البيانككككاتالبيانككككات  فقككككدانفقككككدان  يعكككك ديعكككك د  وقككككدوقككككد, , المدروسككككةالمدروسككككة

  اثنكككككا اثنكككككا   اخطككككا اخطككككا   مككككنمككككن  يحككككد يحككككد   مكككككامكككككا  اواو  الفقككككراتالفقككككرات  لجميكككك لجميكككك   كامككككلكامككككل  بشككككككلبشككككككل  االسككككتبانةاالسككككتبانة  فقككككراتفقككككرات  ملكككك ملكككك 

  ةةالباحثككككككالباحثكككككك  تتاسككككككتخدماسككككككتخدم  العقبككككككةالعقبككككككة  هكككككك  هكككككك    ولتجككككككاو ولتجككككككاو , , وهككككككك اوهككككككك ا  تحليلهككككككاتحليلهككككككا  لغككككككر لغككككككر   البيانككككككاتالبيانككككككات  ادخككككككالادخككككككال

  مككككككككنمككككككككن  المفقكككككككك دةالمفقكككككككك دة  البيانككككككككاتالبيانككككككككات  نسككككككككبةنسككككككككبة  مككككككككنمككككككككن  للتأكككككككككدللتأكككككككككد( ( SPSS.V.27))  االحصككككككككا يةاالحصككككككككا ية  الحزمككككككككةالحزمككككككككة

  البيانككككككاتالبيانككككككات  عككككككددعككككككدد  بتحديككككككدبتحديككككككد  كفيلككككككةكفيلككككككة  خطكككككك ةخطكككككك ة  وهككككككك اوهككككككك ا  التكككككككراراتالتكككككككرارات  اسككككككتخرا اسككككككتخرا   عمليككككككةعمليككككككة  خككككككالخككككككال

  البيانككككاتالبيانككككات  كشكككك كشكككك   فككككيفككككي  ةةالباحثككككالباحثكككك  االجككككرا االجككككرا   هكككك اهكككك ا  افككككادافككككاد  وقككككدوقككككد, , الصككككالحةالصككككالحة  البيانككككاتالبيانككككات  مككككنمككككن  المفقكككك دةالمفقكككك دة

  االصككككككليةاالصككككككلية  االسككككككتبانةاالسككككككتبانة  الكككككك الكككككك   الرجكككككك  الرجكككككك    خككككككالخككككككال  مككككككنمككككككن  اسككككككترجاعهااسككككككترجاعها  لكككككك لكككككك   سككككككمحسككككككمح  ممككككككاممككككككا  المفقكككككك دةالمفقكككككك دة

  المفقككككك دةالمفقككككك دة  البيانكككككاتالبيانكككككات  فقكككككرةفقكككككرة  اظهكككككاراظهكككككار  خكككككالخكككككال  مكككككنمكككككن  التحليكككككلالتحليكككككل  ذلككككك ذلككككك   ي ضكككككحي ضكككككح  التكككككاليالتكككككالي  والجكككككدولوالجكككككدول

  بيانكككككككاتبيانكككككككات  وجككككككك دوجككككككك د  بعكككككككد بعكككككككد ( ( 5555))  الجكككككككدولالجكككككككدول  يظهكككككككريظهكككككككر  اذاذ, , الفقكككككككرةالفقكككككككرة  بهككككككك  بهككككككك    االمكككككككراالمكككككككر  تعلككككككك تعلككككككك   بقكككككككدربقكككككككدر

 ..للتحليلللتحليل  لتهيئتهالتهيئتها  االستبانةاالستبانة  منمن  البياناتالبيانات  تنزيلتنزيل  عمليةعملية  خالخال  مفق دةمفق دة

 ( مخرجات البيانات المفق دة55)الجدول 

 البيانات المفقودة الفقرة البيانات المفقودة الفقرة البيانات المفقودة الفقرة

SFES1 0 SFIN4 0 SALE3 0 

SFES2 0 SFIN5 0 SALE4 0 

SFES3 0 SFIN6 0 SALE5 0 

SFES4 0 SASE1 0 SALE6 0 

SFES5 0 SASE2 0 SALE7 0 

SFES6 0 SASE3 0 OAOI1 0 

SFSC1 0 SASE4 0 OAOI2 0 

SFSC2 0 SASE5 0 OAOI3 0 

SFSC3 0 SARE1 0 OAOI4 0 

SFSC4 0 SARE2 0 OAOI5 0 

SFSC5 0 SARE3 0 OAOI6 0 

SFSC6 0 SARE4 0 OASN1 0 

SFSC7 0 SARE5 0 OASN2 0 
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SFSC8 0 SARE6 0 OASN3 0 

SFIN1 0 SARE7 0 OASN4 0 

SFIN2 0 SALE1 0 OASN5 0 

SFIN3 0 SALE2 0 OASN6 0 

 -:فحص البيانات المتطرفة والشاذة .2
 هكككككي القكككككي  الجتط  ككككك     الشكككككاة   يقصككككك  بككككك   هكككككي البيانكككككا  التكككككي تات كككككن بشكككككثل ثبيككككك   هكككككي القكككككي  الجتط  ككككك     الشكككككاة   يقصككككك  بككككك   هكككككي البيانكككككا  التكككككي تات كككككن بشكككككثل ثبيككككك  

    الباهثككككككالباهثككككككجكككككك اا  كككككك  بككككككا ي القككككككي  الج جكككككك     ككككككي الته يككككككل.  كنكككككك جا نقكككككك   بته يككككككل البيانككككككا   ككككككا  جكككككك اا  كككككك  بككككككا ي القككككككي  الج جكككككك     ككككككي الته يككككككل.  كنكككككك جا نقكككككك   بته يككككككل البيانككككككا   ككككككا  
 :Field, 2005النتكككا   )النتكككا   )يجككب    يككك    بكككا  طكككة  القكككي  لثكككا تكككبثي  سككك بي   كككم   ككك   صكككه  يجككب    يككك    بكككا  طكككة  القكككي  لثكككا تكككبثي  سككك بي   كككم   ككك   صكككه  

( ل تككككككك ن ( ل تككككككك ن Boxplot(.  يسككككككتا   ل تككككككك ن   ككككككم  جكككككك   القككككككي  الجتط  كككككك   الشككككككاة  ااتبككككككا  )(.  يسككككككتا   ل تككككككك ن   ككككككم  جكككككك   القككككككي  الجتط  كككككك   الشككككككاة  ااتبككككككا  )74
  ككككم  جكككك   طككككة  القككككي  لثككككل  قكككك   جكككك   قكككك ا  ا سككككتبان .   كككك  بينكككك  النتككككا    جكككك   بككككك  القككككي    ككككم  جكككك   طككككة  القككككي  لثككككل  قكككك   جكككك   قكككك ا  ا سككككتبان .   كككك  بينكككك  النتككككا    جكككك   بككككك  القككككي  

  ككككك    ككككك    (.(.SPSS V.27))  الجتط  ككككك  سكككككببثا  ج يككككك  ف اكككككال البيانكككككا   كككككي الب نكككككاج  ا هصكككككا يالجتط  ككككك  سكككككببثا  ج يككككك  ف اكككككال البيانكككككا   كككككي الب نكككككاج  ا هصكككككا ي
  التصكككككككهيها  ال يجككككككك    كككككككم البيانكككككككا  الجتط  ككككككك  بهيكككككككث  صكككككككبه  بيانكككككككا  ال  اسككككككك    التصكككككككهيها  ال يجككككككك    كككككككم البيانكككككككا  الجتط  ككككككك  بهيكككككككث  صكككككككبه  بيانكككككككا  ال  اسككككككك   ج يككككككك ج يككككككك

 ..االي  ج   ج   القي  الشاة     الجتط   االي  ج   ج   القي  الشاة     الجتط   

 
 لبيانا  ال  اس  (Boxplotااتبا  )( جا جا  40الشثل )

 (SPSS.V.27  با  تجا    م جا جا  )الباهث: ا  ا  المصدر
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 -:اختبار التوزيع الطبيعا .3
ا هصكككككا ي  التكككككي تسكككككتا    كككككي ااتبكككككا     كككككيا  ال  اسككككك  جثكككككل جكاجكككككل ا هصكككككا ي  التكككككي تسكككككتا    كككككي ااتبكككككا     كككككيا  ال  اسككككك  جثكككككل جكاجكككككل   ججيككككك  ا اتبكككككا ا ججيككككك  ا اتبكككككا ا 

م ا تككككككك ا   جككككككك   م ا تككككككك ا   جككككككك    ككككككك كككككككا  تبكككككككاط البسكككككككيط بي سككككككك    ته يكككككككل ا نهككككككك ا  طكككككككي ااتبكككككككا ا  تكتجككككككك   ا  تبكككككككاط البسكككككككيط بي سككككككك    ته يكككككككل ا نهككككككك ا  طكككككككي ااتبكككككككا ا  تكتجككككككك   

. طكككككةا النككككك ن جككككك  البيانكككككا   كككككا     كككككم ججج  ككككك  جككككك  ا  ت ا كككككا  ال  يسككككك  . طكككككةا النككككك ن جككككك  البيانكككككا   كككككا     كككككم ججج  ككككك  جككككك  ا  ت ا كككككا  ال  يسككككك  البيانكككككا  الجك جيككككك البيانكككككا  الجك جيككككك 

ف  بيانكككككا   ينككككك  ف  بيانكككككا   ينككككك     ي يبيانكككككا  ال  اسككككك . بيانكككككا  ال  اسككككك .  طككككك  طكككككة  ا  ت ا كككككا  طككككك  ا تككككك ا  الت ييككككك  الطبيككككككي ل طككككك  طكككككة  ا  ت ا كككككا  طككككك  ا تككككك ا  الت ييككككك  الطبيككككككي ل

. . (Hair et al., 2010: 70)ال  اسكك  جسككه ب  جكك  ججتجكك  تتبكك  بياناتكك  الت ييكك  الطبيكككي ال  اسكك  جسككه ب  جكك  ججتجكك  تتبكك  بياناتكك  الت ييكك  الطبيكككي 

سككككيجن  ن  سككككيجن  ن   – ث كككك جج  نث كككك جج  نااتبككككا ي ااتبككككا ي    يجثكككك   هككككي الت ييكككك  الطبيكككككي ل بيانككككا  جكككك  اكككك ل يجثكككك   هككككي الت ييكككك  الطبيكككككي ل بيانككككا  جكككك  اكككك ل

(Kolmogorov – Smirnov)    ي يككك   ي يككك   –  شككابي    شككابي (Shapiro – Wilk)    يكككت  التهقككك  يكككت  التهقككك

 طكككككي جقب لككككك   نككككك جا تثككككك   اثبككككك  جككككك   طكككككي جقب لككككك   نككككك جا تثككككك   اثبككككك  جككككك    (P-value)جككككك  طكككككةي  ا اتبكككككا ي   ككككك  ط يككككك   يجككككك  جككككك  طكككككةي  ا اتبكككككا ي   ككككك  ط يككككك   يجككككك  

(0.05)  ((Brown, 1997:20-22.).) 

 -::االستشرا  االستراتيوااالستشرا  االستراتيوا  اختبار التوزيع الطبيعا لمتغيراختبار التوزيع الطبيعا لمتغير ..  أأ

%(   قكككككا %(   قكككككا 55 كككككي  جكن يككككك  ا  كككككم جككككك  ) كككككي  جكن يككككك  ا  كككككم جككككك  )    كككككم  كككككم  ا ستشككككك ان ا سكككككت اتيجيا ستشككككك ان ا سكككككت اتيجيهكككككاي   قككككك ا  جت يككككك  هكككككاي   قككككك ا  جت يككككك  

بيانككككا  بيانككككا  د ججككككا يكنككككي ا  د ججككككا يكنككككي ا   ي يكككك  ي يكككك  –   شككككابي  شككككابي   ااتبككككا   ااتبككككا    سككككيجن  نسككككيجن  ن – ث كككك جج  نث كككك جج  ن اتبككككا   اتبككككا  

الججتجككككك  الجككككك   ة   يات كككككن جكن يكككككا  ككككك  الت ييككككك  الطبيككككككيد ججكككككا يكنكككككي ا  ت ييككككك  بيانكككككا  الججتجككككك  الجككككك   ة   يات كككككن جكن يكككككا  ككككك  الت ييككككك  الطبيككككككيد ججكككككا يكنكككككي ا  ت ييككككك  بيانكككككا  

 الكين  جشابثا تق يبا ل ت يي  الطبيكي    يكاني ج  هال  ا لت ا  ا  التف طا.الكين  جشابثا تق يبا ل ت يي  الطبيكي    يكاني ج  هال  ا لت ا  ا  التف طا.

  ا ستشكككككككككك ان ا سككككككككككت اتيجيا ستشكككككككككك ان ا سككككككككككت اتيجي تبسيسككككككككككا لجككككككككككا تقكككككككككك   نقبككككككككككل ا  تكككككككككك ا  بككككككككككا  بيانككككككككككا  جت يكككككككككك   تبسيسككككككككككا لجككككككككككا تقكككككككككك   نقبككككككككككل ا  تكككككككككك ا  بككككككككككا  بيانككككككككككا  جت يكككككككككك  

( ي  كككككككككككككا ( ي  كككككككككككككا 4444 الشكككككككككككككثل ) الشكككككككككككككثل )جسكككككككككككككه ب  جككككككككككككك  ججتجككككككككككككك  تتبككككككككككككك  بياناتككككككككككككك  الت ييككككككككككككك  الطبيككككككككككككككيد جسكككككككككككككه ب  جككككككككككككك  ججتجككككككككككككك  تتبككككككككككككك  بياناتككككككككككككك  الت ييككككككككككككك  الطبيككككككككككككككيد 

 ..ا ستش ان ا ست اتيجيا ستش ان ا ست اتيجيانتشا  الت يي  الطبيكي لجت ي  انتشا  الت يي  الطبيكي لجت ي  
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 ا ستش ان ا ست اتيجي نتا   الت يي  الطبيكي لجت ي  (46الج  ل )
 Kol-Smi Sha-Wil P-value الفقرات Kol-Smi Sha-Wil الفقرات

SFES1 0.184 0.878 SFSC5 0.210 0.858 P> 0.05 

SFES2 0.261 0.882 SFSC6 0.236 0.805 P> 0.05 

SFES3 0.209 0.902 SFSC7 0.264 0.877 P> 0.05 

SFES4 0.255 0.882 SFSC8 0.303 0.846 P> 0.05 

SFES5 0.210 0.853 SFIN1 0.230 0.888 P> 0.05 

SFES6 0.208 0.867 SFIN2 0.233 0.891 P> 0.05 

SFSC1 0.220 0.857 SFIN3 0.268 0.803 P> 0.05 

SFSC2 0.235 0.873 SFIN4 0.209 0.868 P> 0.05 

SFSC3 0.251 0.887 SFIN5 0.256 0.864 P> 0.05 

SFSC4 0.257 0.866 SFIN6 0.204 0.906 P> 0.05 

 

 
 ا ستش ان ا ست اتيجيلجت ي  انتشا  الت يي  الطبيكي  (44الشثل )

 -::الرشا ة االستراتيويةالرشا ة االستراتيوية  اختبار التوزيع الطبيعا لمتغيراختبار التوزيع الطبيعا لمتغير ..  بب
%(   قكككككككا %(   قكككككككا 55 كككككككي  جكن يككككككك  ا  كككككككم جككككككك  ) كككككككي  جكن يككككككك  ا  كككككككم جككككككك  )  كككككككم   كككككككم   ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي هكككككككاي   قككككككك ا  جت يككككككك  هكككككككاي   قككككككك ا  جت يككككككك  

ججككككا يكنككككي ا  بيانككككا  ججككككا يكنككككي ا  بيانككككا  د د  ي يكككك  ي يكككك  –   شككككابي  شككككابي   ااتبككككا   ااتبككككا    سككككيجن  نسككككيجن  ن – ث كككك جج  نث كككك جج  ن اتبككككا   اتبككككا  
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الت ييككككك  الطبيككككككيد ججكككككا يكنكككككي ا  ت ييككككك  بيانكككككا  الت ييككككك  الطبيككككككيد ججكككككا يكنكككككي ا  ت ييككككك  بيانكككككا  الججتجككككك  الجككككك   ة   يات كككككن جكن يكككككا  ككككك  الججتجككككك  الجككككك   ة   يات كككككن جكن يكككككا  ككككك  

 ..الكين  جشابثا تق يبا ل ت يي  الطبيكي    يكاني ج  هال  ا لت ا  ا  التف طاالكين  جشابثا تق يبا ل ت يي  الطبيكي    يكاني ج  هال  ا لت ا  ا  التف طا

جسكككككه ب  جككككك  جسكككككه ب  جككككك    ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي  تبسيسكككككا لجكككككا تقككككك   نقبكككككل ا  تككككك ا  بكككككا  بيانكككككا  جت يككككك   تبسيسكككككا لجكككككا تقككككك   نقبكككككل ا  تككككك ا  بكككككا  بيانكككككا  جت يككككك  

الت ييككككككك  الطبيككككككككي الت ييككككككك  الطبيككككككككي   ( ي  كككككككا انتشكككككككا ( ي  كككككككا انتشكككككككا 4141ججتجككككككك  تتبككككككك  بياناتككككككك  الت ييككككككك  الطبيككككككككيد  الشكككككككثل )ججتجككككككك  تتبككككككك  بياناتككككككك  الت ييككككككك  الطبيككككككككيد  الشكككككككثل )

 ..ال شا   ا ست اتيجي ال شا   ا ست اتيجي لجت ي  لجت ي  

 ال شا   ا ست اتيجي  نتا   الت يي  الطبيكي لجت ي  (47الج  ل )
 Kol-Smi Sha-Wil P-value الفقرات Kol-Smi Sha-Wil الفقرات

SASE1 0.219 0.866 SARE6 0.234 0.862 P> 0.05 

SASE2 0.243 0.830 SARE7 0.239 0.866 P> 0.05 

SASE3 0.242 0.877 SALE1 0.244 0.862 P> 0.05 

SASE4 0.271 0.874 SALE2 0.194 0.876 P> 0.05 

SASE5 0.195 0.906 SALE3 0.231 0.890 P> 0.05 

SARE1 0.233 0.878 SALE4 0.250 0.858 P> 0.05 

SARE2 0.212 0.875 SALE5 0.256 0.828 P> 0.05 

SARE3 0.251 0.876 SALE6 0.258 0.868 P> 0.05 

SARE4 0.224 0.902 SALE7 0.224 0.888 P> 0.05 

SARE5 0.216 0.886  P> 0.05 

 
 ال شا   ا ست اتيجي ( انتشا  الت يي  الطبيكي لجت ي  41الشثل )
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 -::البرا ة التن يميةالبرا ة التن يميةاختبار التوزيع الطبيعا لمتغير اختبار التوزيع الطبيعا لمتغير  ..  جج

%(   قا  اتبا  5 ي  جكن ي  ا  م ج  )  م الب ا   التنظيجي  هاي   ق ا  جت ي  

ججا يكني ا  بيانا  الججتج  الج   ة   د  ي ي  –  شابي   ااتبا   سيجن  ن – ث  جج  ن

يات ن جكن يا    الت يي  الطبيكيد ججا يكني ا  ت يي  بيانا  الكين  جشابثا تق يبا ل ت يي  

 .الطبيكي    يكاني ج  هال  ا لت ا  ا  التف طا

جسككككككه ب  جكككككك  جسككككككه ب  جكككككك  الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  الب ا كككككك  التنظيجيكككككك   تبسيسككككككا لجككككككا تقكككككك   نقبككككككل ا  تكككككك ا  بككككككا  بيانككككككا  جت يكككككك   تبسيسككككككا لجككككككا تقكككككك   نقبككككككل ا  تكككككك ا  بككككككا  بيانككككككا  جت يكككككك  
( ي  كككككككا انتشكككككككا  الت ييككككككك  الطبيككككككككي ( ي  كككككككا انتشكككككككا  الت ييككككككك  الطبيككككككككي 4141ججتجككككككك  تتبككككككك  بياناتككككككك  الت ييككككككك  الطبيككككككككيد  الشكككككككثل )ججتجككككككك  تتبككككككك  بياناتككككككك  الت ييككككككك  الطبيككككككككيد  الشكككككككثل )

 الب ا   التنظيجي .الب ا   التنظيجي .لجت ي  لجت ي  
 الب ا   التنظيجي  نتا   الت يي  الطبيكي لجت ي  (48الج  ل )

 Kol-Smi Sha-Wil P-value الفقرات Kol-Smi Sha-Wil الفقرات

OAOI1 0.250 0.872 OASN1 0.216 0.899 P> 0.05 

OAOI2 0.207 0.894 OASN2 0.201 0.872 P> 0.05 

OAOI3 0.251 0.851 OASN3 0.223 0.895 P> 0.05 

OAOI4 0.198 0.896 OASN4 0.183 0.903 P> 0.05 

OAOI5 0.256 0.869 OASN5 0.210 0.897 P> 0.05 

OAOI6 0.197 0.902 OASN6 0.242 0.865 P> 0.05 

 
 الب ا   التنظيجي ( انتشا  الت يي  الطبيكي لجت ي  41الشثل )
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 -:القياس ألداة: الهيكل البنائا الخطوة الثالثة
  لألبككككككا لألبككككككا الثشكككككن  ككككك  جقككككك ا  هقيقككككك   قككككك ا  ا ا  القيكككككاة لجككككك   تفسكككككي طا الثشكككككن  ككككك  جقككككك ا  هقيقككككك   قككككك ا  ا ا  القيكككككاة لجككككك   تفسكككككي طا  كككككي  كككككي تثكككككت  طكككككة  الفقككككك   تثكككككت  طكككككة  الفقككككك   

 التي   ك  ج  اج ثاد  طةا يت  ج  ا ل الته يل الكاج ي بن  ي  طجا:التي   ك  ج  اج ثاد  طةا يت  ج  ا ل الته يل الكاج ي بن  ي  طجا:

يثككككت  الته يككككل الكككككاج ي ا ستثشككككا ي  ككككي ااتبككككا  الك اجككككل ال اا كككك   ككككي بنككككا  جقيككككاة ال  اسكككك  يثككككت  الته يككككل الكككككاج ي ا ستثشككككا ي  ككككي ااتبككككا  الك اجككككل ال اا كككك   ككككي بنككككا  جقيككككاة ال  اسكككك  

ال  اسككككك د   ككككك   ككككك  الثشكككككن ال  اسككككك د   ككككك   ككككك  الثشكككككن   ألبككككككا ألبككككككا جككككك  اككككك ل ااتبكككككا  الك اجكككككل الثاجنككككك   التبكككككاي  الجفسككككك  جككككك  اككككك ل ااتبكككككا  الك اجكككككل الثاجنككككك   التبكككككاي  الجفسككككك  

 كككككك  الك اجككككككل ال اا كككككك   ككككككي الته يككككككل  الاا جكككككك   كككككك  الته يككككككل جكككككك  اكككككك ل جقا نكككككك  التشككككككبكا   كككككك  الك اجككككككل ال اا كككككك   ككككككي الته يككككككل  الاا جكككككك   كككككك  الته يككككككل جكككككك  اكككككك ل جقا نكككككك  التشككككككبكا  

اصكككك  بثككككل جت يكككك  جكككك  جت يكككك ا  ال  اسكككك د ججككككا يكككك ل   ككككم ا  الثكككك ن ا سككككاة اصكككك  بثككككل جت يكككك  جكككك  جت يكككك ا  ال  اسكككك د ججككككا يكككك ل   ككككم ا  الثكككك ن ا سككككاة ا هصككككا ي  الاا هصككككا ي  الا

جكككك  الته يككككل الكككككاج ي ا ستثشككككا ي ت اككككيي البيانككككا  الككككم ا ككككل  كككك   ججثكككك  جكككك  الك اجككككل التككككي جكككك  الته يككككل الكككككاج ي ا ستثشككككا ي ت اككككيي البيانككككا  الككككم ا ككككل  كككك   ججثكككك  جكككك  الك اجككككل التككككي 

تفسكككككك  جت يكككككك  ال  اسكككككك د  طككككككةا ا جكككككك  بكككككك     يسككككككث   ككككككي الثشككككككن  كككككك  ججج  كككككك  ج يكككككك   جكككككك  تفسكككككك  جت يكككككك  ال  اسكككككك د  طككككككةا ا جكككككك  بكككككك     يسككككككث   ككككككي الثشككككككن  كككككك  ججج  كككككك  ج يكككككك   جكككككك  

ي الته يكككككلد  يا ككككك  الته كككككي الككككككاج ي ي الته يكككككلد  يا ككككك  الته كككككي الككككككاج ي الجت يككككك ا   بكككككك   ا كككككل جككككك   قككككك ا  الك اجكككككل ال اا ككككك   كككككالجت يككككك ا   بكككككك   ا كككككل جككككك   قككككك ا  الك اجكككككل ال اا ككككك   ككككك

 طي:طي:  ((Chan et al.,2007))ا ستثشا ي الم ججج    ج  الش  ط الجثج  ا ستثشا ي الم ججج    ج  الش  ط الجثج  

 كككككك     ا  تثكككككك   الجت يكككككك ا  ج ي كككككك  ت ييكككككككا طبيكيككككككا  طككككككةا ا جكككككك  يهككككككت  ااتبككككككا  الت ييكككككك   كككككك     ا  تثكككككك   الجت يكككككك ا  ج ي كككككك  ت ييكككككككا طبيكيككككككا  طككككككةا ا جكككككك  يهككككككت  ااتبككككككا  الت ييكككككك  -  

 الطبيكي ل جت ي ا  ال اا    ي الته يل.الطبيكي ل جت ي ا  ال اا    ي الته يل.

جقككككككك ا  تفسكككككككي  الك  ككككككك  بكككككككي  جقككككككك ا  تفسكككككككي  الك  ككككككك  بكككككككي   جككككككك      ككككككك  اطيككككككك  بكككككككي  الجت يككككككك ا  جككككككك  اجكككككككل  يكككككككاة  جككككككك      ككككككك  اطيككككككك  بكككككككي  الجت يككككككك ا  جككككككك  اجكككككككل  يكككككككاة -بب

 الجت ي ا  ب   .الجت ي ا  ب   .

 .. يج  الجة  الثاج    تقل    ال اه  الصهيا يج  الجة  الثاج    تقل    ال اه  الصهيا-  

(  طكككككةا ا جككككك  بككككك     يتناسكككككب تناسكككككبا (  طكككككةا ا جككككك  بككككك     يتناسكككككب تناسكككككبا 1010..00يتككككككي  ا    تقكككككل  يجككككك  التشكككككبكا  ا كككككل جككككك  )يتككككككي  ا    تقكككككل  يجككككك  التشكككككبكا  ا كككككل جككككك  )-ثث

  ثسيا ج  هج  الكين   ث جا ثا  هج  الكين  ثبي  ث جا     طة  النسب . ثسيا ج  هج  الكين   ث جا ثا  هج  الكين  ثبي  ث جا     طة  النسب .
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 -:اختبار كفاءة حوم العينة-1

اسكككككتا ا  النتكككككا   الااصككككك  بته يكككككل الجكككككة  الثكككككاج  ل ك اجكككككل ال اا ككككك  اسكككككتا ا  النتكككككا   الااصككككك  بته يكككككل الجكككككة  الثكككككاج  ل ك اجكككككل ال اا ككككك    تشكككككي  طكككككة  الفقككككك   الكككككمتشكككككي  طكككككة  الفقككككك   الكككككم

 ككككي الته يككككل يتكككككي  اسككككتا ا   كككك   ا  تبككككاط ال اا يكككك  بككككي  الجت يكككك ا   طككككةا ي جكككك  ال  اسكككك  الككككم  ككككي الته يككككل يتكككككي  اسككككتا ا   كككك   ا  تبككككاط ال اا يكككك  بككككي  الجت يكككك ا   طككككةا ي جكككك  ال  اسكككك  الككككم 

( ااتبكككككككككا  ثفايككككككككك  ( ااتبكككككككككا  ثفايككككككككك  4141 ي  كككككككككا الجككككككككك  ل ) ي  كككككككككا الجككككككككك  ل )  (.(.Kaiser-Meyer-Olkin))اسكككككككككتا ا  ااتبكككككككككا   اسكككككككككتا ا  ااتبكككككككككا   

 هج  الكين .هج  الكين .

 ( ااتبا  ثفاي  هج  الكين 41الج  ل )
 KMO and االختبار

Bartlett's Test 

Approx. Chi-

Square 

Sig. 

 0.005 950.556 0.859 االستشراف االستراتيجي

 790.939 0.828 الرشاقة االستراتيجية

 988.027 0.896 البراعة التنظيمية

 يج  جقب ل   ن  جست   جكن ي  ا ل ج   يج  جقب ل   ن  جست   جكن ي  ا ل ج  ( ( KMO))( ا   يج  ااتبا  ( ا   يج  ااتبا  4141ت  ا نتا   الج  ل )ت  ا نتا   الج  ل )

لجت ي  ا ستش ان ا ست اتيجيد  ال شا   لجت ي  ا ستش ان ا ست اتيجيد  ال شا     ((0.8160.816د د 0.8180.818د د 851851..00( جق ا طا )( جق ا طا )0.050.05البال   )البال   )

 طككي    كك  جيكك  د ججككا يكنككي ثفايكك  هجكك  الكينكك   طككي    كك  جيكك  د ججككا يكنككي ثفايكك  هجكك  الكينكك    ا سككت اتيجي د  الب ا كك  التنظيجيكك    ككم التكك اليدا سككت اتيجي د  الب ا كك  التنظيجيكك    ككم التكك اليد

ا تجا ي  الك اجل ال اا ك   كي الته يكل  ا  ا تجا ي  الك اجل ال اا ك   كي الته يكل  ا    الجسه ب  ج  الججتج  الج   ةد  طةا يشي  الم ييا  الجسه ب  ج  الججتج  الج   ةد  طةا يشي  الم ييا  

 اسك  طكي تشكبكا  جقب لك  ث نثكا ا  كم جك  الهك   اسك  طكي تشكبكا  جقب لك  ث نثكا ا  كم جك  الهك    يا يك  الااصك  بك اجكل جت يك ا  اليا يك  الااصك  بك اجكل جت يك ا  الككالتشبكا  الجالتشبكا  الج

(د      ك  ا  الك  ك  بكي  ابككا  طكة  الجت يك ا  طكي    ك  (د      ك  ا  الك  ك  بكي  ابككا  طكة  الجت يك ا  طكي    ك  0.600.60الجكيا ي الجف     البالغ )الجكيا ي الجف     البالغ )

م انك    ت جك     ك  ا تبكاط بكي  ابككا  طكةا م انك    ت جك     ك  ا تبكاط بكي  ابككا  طكةا (د ججا يك ل   ك(د ججا يك ل   ك00ليس  جصف     اه    انثا تسا ي )ليس  جصف     اه    انثا تسا ي )

 الجت ي .الجت ي .

 -:تدوير  وامل متغيرات الدراسة-2

  كككككم ط يقككككك  الجث نكككككا  ا ساسكككككي   كككككي تككككك  ي  اهصكككككا يا  جت يككككك ا  ال  اسككككك د   كككككم ط يقككككك  الجث نكككككا  ا ساسكككككي   كككككي تككككك  ي  اهصكككككا يا  جت يككككك ا  ال  اسككككك د     الباهثكككككالباهثككككك ثكككككي   ثكككككي  

ث نثككككككا هصكككككك     ككككككم تشككككككبكا  ا  ككككككم جكككككك  ث نثككككككا هصكككككك     ككككككم تشككككككبكا  ا  ككككككم جكككككك    ا  التشككككككبكا  الجكيككككككا ي جقب لكككككك ا  التشككككككبكا  الجكيككككككا ي جقب لكككككك   تبككككككي  النتككككككا  تبككككككي  النتككككككا  اة اة 
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تسككككث   ككككي تفسككككي  البتككككك  الككككةي   ككككك  جكككك  اج كككك   بالتككككالي  انكككك  تسككككث   ككككي تفسككككي  البتككككك  الككككةي   ككككك  جكككك  اج كككك   بالتككككالي  انكككك   ا  ججيكككك  الفقكككك ا   ا  ججيكككك  الفقكككك ا    ((0.100.10))

ثككككككا هققكككككك  جكيككككككا  ثككككككا هققكككككك  جكيككككككا    يجثكككككك  هككككككةن اي  قكككككك   جكككككك   قكككككك ا  الك اجككككككل ال اا كككككك   ككككككي الته يككككككل ث ن  يجثكككككك  هككككككةن اي  قكككككك   جكككككك   قكككككك ا  الك اجككككككل ال اا كككككك   ككككككي الته يككككككل ث ن

( ( 1010ا ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي  الكككككةي ظككككك  )ا ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي  الكككككةي ظككككك  ) اظثككككك    يجككككك  التبكككككاي  الجفسككككك  لجت يككككك   اظثككككك    يجككككك  التبكككككاي  الجفسككككك  لجت يككككك    ددالقبككككك لالقبككككك ل

التبككككككككاي  الجفسكككككككك  لجت يكككككككك  التبككككككككاي  الجفسكككككككك  لجت يكككككككك    ب ككككككككغب ككككككككغ(د بينجككككككككا (د بينجككككككككا 48.66848.668(  بجككككككككة  ثككككككككاج  )(  بجككككككككة  ثككككككككاج  )67.81667.816 قكككككككك   ب ا كككككككك  ) قكككككككك   ب ا كككككككك  )

د د ((1.1111.111(  بجكككككككة  ثكككككككاج  )(  بجكككككككة  ثكككككككاج  )70.84170.841(  قككككككك   ب ا ككككككك  )(  قككككككك   ب ا ككككككك  )4141لكككككككةي ظككككككك  )لكككككككةي ظككككككك  )ااال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي  ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي  

(  قككككك   (  قككككك   4141 لكككككك ) لكككككك )الجفسككككك  الجفسككككك    كككككم جككككككايي  استثشكككككا ي  ل تبكككككاي    كككككم جككككككايي  استثشكككككا ي  ل تبكككككاي    الب ا ككككك  التنظيجيككككك الب ا ككككك  التنظيجيككككك هصككككك   هصككككك      اايككككك ا  اايككككك ا 

 (.(.1.1681.168(  بجة  ثاج  جساٍ  لك )(  بجة  ثاج  جساٍ  لك )84.41184.411ب ا   )ب ا   )

  الكككككم ا  ججيككككك   قككككك ا  ا ا  القيكككككاة تجثكككككل البتكككككك    الكككككم ا  ججيككككك   قككككك ا  ا ا  القيكككككاة تجثكككككل البتكككككك  التككككك  يالتككككك  ي  وتأسيسرررررا لمرررررا تقررررردم تشرررررير نترررررائ وتأسيسرررررا لمرررررا تقررررردم تشرررررير نترررررائ 

  ق ا  ا ا  القياة تفس  البك  الةي تنتجي الي . ق ا  ا ا  القياة تفس  البك  الةي تنتجي الي .الةي تنتجي الي د اي بجكنم اا  ا  الةي تنتجي الي د اي بجكنم اا  ا  

 ( نتا   ت  ي   ق ا  ا ا  القياة10الج  ل )
 التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة

SFES1 0.770 SASE1 0.796 OAOI1 0.876 

SFES2 0.686 SASE2 0.699 OAOI2 0.928 

SFES3 0.828 SASE3 0.731 OAOI3 0.837 

SFES4 0.654 SASE4 0.804 OAOI4 0.775 

SFES5 0.726 SASE5 0.747 OAOI5 0.715 

SFES6 0.727 SARE1 0.709 OAOI6 0.860 

SFSC1 0.655 SARE2 0.672 OASN1 0.869 

SFSC2 0.515 SARE3 0.769 OASN2 0.797 

SFSC3 0.646 SARE4 0.774 OASN3 0.719 

SFSC4 0.645 SARE5 0.808 OASN4 0.728 

SFSC5 0.825 SARE6 0.610 OASN5 0.811 

SFSC6 0.786 SARE7 0.765 OASN6 0.829 

SFSC7 0.666 SALE1 0.672  

SFSC8 0.548 SALE2 0.729 

SFIN1 0.705 SALE3 0.709 

SFIN2 0.538 SALE4 0.634 

SFIN3 0.738 SALE5 0.512 

SFIN4 0.588 SALE6 0.692 

SFIN5 0.721 SALE7 0.625 
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SFIN6 0.600 

التباين المفسر التجميعي لاستشراف 

 االستراتيجي

(67.836) 

الج ر الكامن التراكمي لاستشراف 

 االستراتيجي

(58.668) 

 التباين المفسر التجميعي للرشاقة االستراتيجية

(70.853) 

 الكامن التراكمي للرشاقة االستراتيجية الج ر

(4.394) 

 التباين المفسر التجميعي للبراعة التنظيمية

(85.592) 

 الج ر الكامن التراكمي للبراعة التنظيمية

(4.368) 

 

سككككيت  التبثكككك  جكككك  الصككككك   البنككككا ي الت ثيكككك ي ل جقككككايية باسكككككتا ا  الته يككككل الكككككاج ي الت ثيككككك ي سككككيت  التبثكككك  جكككك  الصككككك   البنككككا ي الت ثيكككك ي ل جقككككايية باسكككككتا ا  الته يككككل الكككككاج ي الت ثيككككك ي 

 ا تجكككك   ككككي تطبيكككك  طككككةا ا سكككك  ب   ككككم  ا تجكككك   ككككي تطبيكككك  طككككةا ا سكككك  ب   ككككم د د الككككةي يككككك  جكككك  تطبيقككككا  نجةجكككك  الجكا لكككك  الثيث يكككك الككككةي يككككك  جكككك  تطبيقككككا  نجةجكككك  الجكا لكككك  الثيث يكككك 

بككككككبج ا  طككككككةا ا اتبككككككا  طكككككك  بككككككبج ا  طككككككةا ا اتبككككككا  طكككككك      الباهثككككككالباهثكككككك(.     طكككككك ن  يككككككا  (.     طكككككك ن  يككككككا  Amos.V.26الب نككككككاج  ا هصككككككا ي )الب نككككككاج  ا هصككككككا ي )

البيانكككككككا  التكككككككي تككككككك  الهصككككككك ل   يثكككككككا جككككككك  ا سكككككككتبانا  ت  ككككككك  األنجككككككك ة  البيانكككككككا  التكككككككي تككككككك  الهصككككككك ل   يثكككككككا جككككككك  ا سكككككككتبانا  ت  ككككككك  األنجككككككك ة    ل ككككككك   جك  ككككككك    ل ككككككك   جك  ككككككك    

الثيث كككككككككي ل قيكككككككككاة.  لتقيكككككككككي  األنجككككككككك ة  الثيث كككككككككي النكككككككككات   ككككككككك  جا جكككككككككا  الته يكككككككككل الككككككككككاج ي الثيث كككككككككي ل قيكككككككككاة.  لتقيكككككككككي  األنجككككككككك ة  الثيث كككككككككي النكككككككككات   ككككككككك  جا جكككككككككا  الته يكككككككككل الككككككككككاج ي 

الت ثيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ي  قككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    صكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم ثككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا جككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك :                                          الت ثيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ي  قككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    صكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم ثككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ا جككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك :                                          

((Byrne,2010:67; Schumacker&Lomax,2010:169.).) 

 يا  ا نهكككككك ا ي  الجكيا يكككككك  ا  جكككككككاج   الصكككككك   ا  التشككككككب د  طككككككي تجثككككككل  ككككككي   يا  ا نهكككككك ا ي  الجكيا يكككككك  ا  جكككككككاج   الصكككككك   ا  التشككككككب د  طككككككي تجثككككككل  ككككككي   تسككككككجم بككككككاأل تسككككككجم بككككككاأل

( جكككككككككك  الجت يكككككككككك ا   يكككككككككك  ( جكككككككككك  الجت يكككككككككك ا   يكككككككككك  LatentVariableالجسككككككككككا ا  التككككككككككي تكككككككككك بط الجت يكككككككككك ا  الثاجنكككككككككك  )الجسككككككككككا ا  التككككككككككي تكككككككككك بط الجت يكككككككككك ا  الثاجنكككككككككك  )

(   طككككككككة  الجك جككككككككا  تجثككككككككل األطجيكككككككك  النسككككككككبي  لثككككككككل  قكككككككك   (   طككككككككة  الجك جككككككككا  تجثككككككككل األطجيكككككككك  النسككككككككبي  لثككككككككل  قكككككككك   UnobservedVariableالجقاسكككككككك )الجقاسكككككككك )

ي تنتجكككككي فليككككك  )جت يككككك  ثكككككاج (د   نككككك  ي تنتجكككككي فليككككك  )جت يككككك  ثكككككاج (د   نككككك  )جت يككككك   يككككك  جقكككككاة( بالنسكككككب  الكككككم البكككككك  الف  كككككي الكككككة)جت يككككك   يككككك  جقكككككاة( بالنسكككككب  الكككككم البكككككك  الف  كككككي الكككككة

تقيكككككي  طكككككة  الجك جكككككا  يجكككككب ا اكككككة بنظككككك  ا  تبكككككا  جككككك    تقككككك ي ا  الجك جككككك د جككككك   ج  جككككك  تقيكككككي  طكككككة  الجك جكككككا  يجكككككب ا اكككككة بنظككككك  ا  تبكككككا  جككككك    تقككككك ي ا  الجك جككككك د جككككك   ج  جككككك  

ا اطككككككا  الجكيا يكككككك د  ال  لكككككك  ا هصككككككا ي  لتقكككككك ي ا  الجك جكككككك . اة ا  تقكككككك ي ا  الجك جكككككك  تثكككككك   ا اطككككككا  الجكيا يكككككك د  ال  لكككككك  ا هصككككككا ي  لتقكككككك ي ا  الجك جكككككك . اة ا  تقكككككك ي ا  الجك جكككككك  تثكككككك   

   ث جككككككا ثانكككككك     ث جككككككا ثانكككككك  (  اجككككككا ا اطككككككا  الجكيا يكككككك(  اجككككككا ا اطككككككا  الجكيا يكككككك1010جج يكككككك   جقب لكككككك  اةا تجككككككا ي  ا ياجثككككككا نسككككككب  )%جج يكككككك   جقب لكككككك  اةا تجككككككا ي  ا ياجثككككككا نسككككككب  )%
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صكككك ي   ث جككككا اجثكككك  ا  تجككككا    ككككم الجك جككككا  ا هصككككا ي   الكثككككة صككككهيا ثككككةل د  ككككي هككككي  صكككك ي   ث جككككا اجثكككك  ا  تجككككا    ككككم الجك جككككا  ا هصككككا ي   الكثككككة صككككهيا ثككككةل د  ككككي هككككي  

( ( C.Rتهكككككك   ال  لكككككك  ا هصككككككا ي  لتقكككككك ي ا  الجك جكككككك  ا تجككككككا اا   ككككككم جكن يكككككك  النسككككككب  اله جكككككك  )تهكككككك   ال  لكككككك  ا هصككككككا ي  لتقكككككك ي ا  الجك جكككككك  ا تجككككككا اا   ككككككم جكن يكككككك  النسككككككب  اله جكككككك  )

التكككككككي تجثكككككككل الجقيكككككككاة ا هصكككككككا ي لجكن يككككككك  تقككككككك ي ا  الجك جككككككك د اة تثككككككك   تقككككككك ي ا  الجك جككككككك  التكككككككي تجثكككككككل الجقيكككككككاة ا هصكككككككا ي لجكن يككككككك  تقككككككك ي ا  الجك جككككككك د اة تثككككككك   تقككككككك ي ا  الجك جككككككك  

(  اةا تجككككككككا ي  (  اةا تجككككككككا ي  55(  نكككككككك  جسككككككككت   جكن يكككككككك  )%(  نكككككككك  جسككككككككت   جكن يكككككككك  )%1616..44  النسككككككككب  اله جكككككككك  )  النسككككككككب  اله جكككككككك  )ثجكككككككك  اةا تجككككككككا ي ثجكككككككك  اةا تجككككككككا ي جج

 ..(((Holtzman&Sailesh,2011:13( ( 44(  ن  جست   جكن ي  )%(  ن  جست   جكن ي  )1.561.56%))

 الهيكلية النم جة لمعادلة المطابقة ج دة وقاعدة مؤشرات (25) جدول

 نسبة جودة المطابقة المؤشرات ت

xالنسبة بين قيم 1
2   

 5اقل من  dfودرجات الحرية 

 او يساو اكبر  Goodness of Fit Index (GFI)مؤشر حسن المطابقة  2
0.90 

 او يساو اكبر  Tucker-Lewis Index (TLI)مؤشر تاكر ول س  3
0.90 

 او يساو اكبر  Normed Fit Index (NFI) مؤشر المطابقة المعيار  4
0.90 

 او يساو اكبر  Comparative Fit Index (CFI)مؤشر المطابقة المقارن  5
0.90 

 مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي:مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي: 6
Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

واقل  0.05اكبر من 
 0.08من 

Source: Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). "Multivariate 

Data  Analysis" ,7
th

 ed., Prentice Hall, Upper Saddle. , Chan, F., Lee, G., Lee, E.,p624  
       
نسككككتنت  انتجككككا  ا بكككككا  نسككككتنت  انتجككككا  ا بكككككا    ((1414 ككككي الجكككك  ل ) ككككي الجكككك  ل )شككككثل الجتشكككك ا  شككككثل الجتشكككك ا   اايكككك ا   نكككك  اجتيككككاي النجكككك ة  الجت  اايكككك ا   نكككك  اجتيككككاي النجكككك ة  الجت   

الككككككم الجهككككككا    الفقكككككك ا  الككككككم ا بكككككككا  جكككككك  اكككككك ل  ككككككي  ا  يا  الناتجكككككك  جكككككك  ته يككككككل النجكككككك ة  الككككككم الجهككككككا    الفقكككككك ا  الككككككم ا بكككككككا  جكككككك  اكككككك ل  ككككككي  ا  يا  الناتجكككككك  جكككككك  ته يككككككل النجكككككك ة  

اي كككككا جككككككاج   الصككككك   ا  تشكككككبكا  الفقككككك ا  ل جت يككككك  الثكككككاج  )ا بككككككا (  طكككككي اي كككككا جككككككاج   الصككككك   ا  تشكككككبكا  الفقككككك ا  ل جت يككككك  الثكككككاج  )ا بككككككا (  طكككككي   الكككككةي يسكككككجمالكككككةي يسكككككجم

    كككككم  كككككمتجثكككككل  ككككك   تكككككبثي  الفقككككك    كككككي البكككككك  ا  البكككككك   كككككي الجهككككك  .  تقسككككك  ال  اسككككك  طكككككةا ا جككككك ا  تجثكككككل  ككككك   تكككككبثي  الفقككككك    كككككي البكككككك  ا  البكككككك   كككككي الجهككككك  .  تقسككككك  ال  اسككككك  طكككككةا ا جككككك ا  

 -::  يبتييبتيثجا ثجا ث ث اط ا  ث ث اط ا  
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 -::الصدق البنائا التوكيدي لمقياس االستشرا  االستراتيواالصدق البنائا التوكيدي لمقياس االستشرا  االستراتيوا-11
 جككككككك  ثككككككك   جككككككك  ثككككككك    جقيكككككككاة ا ستشككككككك ان ا سكككككككت اتيجيجقيكككككككاة ا ستشككككككك ان ا سكككككككت اتيجيجاطكككككككط بنكككككككا ي يككككككك بط ابككككككككا    قككككككك ا  جاطكككككككط بنكككككككا ي يككككككك بط ابككككككككا    قككككككك ا     سككككككك  سككككككك تككككككك  تككككككك  

بكككككك  تصكككككجي  الجاطكككككط البنكككككا ي بكككككك  تصكككككجي  الجاطكككككط البنكككككا ي       ..((2222 كككككي الجككككك  ل ) كككككي الجككككك  ل )  اسكككككتا ا  الجتشككككك ا  التكككككي ةثككككك   سكككككابقااسكككككتا ا  الجتشككككك ا  التكككككي ةثككككك   سكككككابقا

باسكككككككككككتا ا  الب نكككككككككككاج  ا هصكككككككككككا ي باسكككككككككككتا ا  الب نكككككككككككاج  ا هصكككككككككككا ي    ابككككككككككككا   ابككككككككككككا    ا ستشككككككككككك ان ا سكككككككككككت اتيجيا ستشككككككككككك ان ا سكككككككككككت اتيجيلفقككككككككككك ا  لفقككككككككككك ا  الت ثيككككككككككك ي الت ثيككككككككككك ي 

(AMOS.V.26)الجكككككك  لالجكككككك  ل  ي  ككككككاي  ككككككاثككككككةا النجكككككك ة   ثجككككككا ثككككككةا النجكككككك ة   ثجككككككا د تكككككك  اسككككككتا ا  الجتشكككككك ا  الجتك قكككككك  بد تكككككك  اسككككككتا ا  الجتشكككككك ا  الجتك قكككككك  ب  

((2222.).) 

  الباهث   ا   ا ستش ان ا ست اتيجيالجتك ق  بجت ي   جتش ا  ج    الجطابق  (22ج  ل )ال
 مؤشرات المطابقة المتزايدة مؤشرات المطابقة المطلقة X2/ df المؤشر

GFI AGFI RMSEA CFI NFI 

 0.953 0.955 0.065 0.928 0.933 3.287 قيمة المؤشر

 0.90اكبر او يساوي  0.08-0.05 0.90اكبر او يساوي  5اقل من  المقارنة

 يقبل االنموذج ةالباحثقرار 

 

  ا ستشككككككككككككك ان ا سكككككككككككككت اتيجيا ستشككككككككككككك ان ا سكككككككككككككت اتيجيهكككككككككككككاي  جتشككككككككككككك ا  جككككككككككككك    الجطابقككككككككككككك  الااصككككككككككككك  بجقيكككككككككككككاة هكككككككككككككاي  جتشككككككككككككك ا  جككككككككككككك    الجطابقككككككككككككك  الااصككككككككككككك  بجقيكككككككككككككاة 

ث ثكككككككككك  ابكككككككككككا  ث ثكككككككككك  ابكككككككككككا   بكككككككككك ل ج  كككككككككك  جكككككككككك  القا كككككككككك   الكاجكككككككككك  الااصكككككككككك  بثككككككككككا  طككككككككككي ج ي كككككككككك    ككككككككككم  بكككككككككك ل ج  كككككككككك  جكككككككككك  القا كككككككككك   الكاجكككككككككك  الااصكككككككككك  بثككككككككككا  طككككككككككي ج ي كككككككككك    ككككككككككم 

( (  اب يكككككككككككككا  التثاجكككككككككككككل اب يكككككككككككككا  التثاجكككككككككككككلد   د    اب يكككككككككككككا  ا اتيكككككككككككككا  ا سكككككككككككككت اتيجي اب يكككككككككككككا  ا اتيكككككككككككككا  ا سكككككككككككككت اتيجيد   د    اب يكككككككككككككا  الجسكككككككككككككا البي كككككككككككككي اب يكككككككككككككا  الجسكككككككككككككا البي كككككككككككككي))

ل جاجكككككككككككككككككا   الث يككككككككككككككككا  ل جاجكككككككككككككككككا   الث يككككككككككككككككا  القيككككككككككككككككا ا  الجاجكيكككككككككككككككك  القيككككككككككككككككا ا  الجاجكيكككككككككككككككك  (  قكككككككككككككككك  د ججككككككككككككككككا يكنككككككككككككككككي ا  (  قكككككككككككككككك  د ججككككككككككككككككا يكنككككككككككككككككي ا  1010ب ا كككككككككككككككك  )ب ا كككككككككككككككك  )

 ككككككككككككككا  طككككككككككككككة   ككككككككككككككا  طككككككككككككككة     بثككككككككككككككةا بثككككككككككككككةادد  ا ستشكككككككككككككك ان ا سككككككككككككككت اتيجيا ستشكككككككككككككك ان ا سككككككككككككككت اتيجيجت يكككككككككككككك  جت يكككككككككككككك    ألطجيكككككككككككككك ألطجيكككككككككككككك الج   سكككككككككككككك  تكككككككككككككك    الج   سكككككككككككككك  تكككككككككككككك    

الفقككككككككك ا   كككككككككا      كككككككككم تفسكككككككككي  ا بككككككككككا  التكككككككككي   كككككككككك  جككككككككك  اج ثكككككككككا جككككككككك  اككككككككك ل الثيثكككككككككل الفقككككككككك ا   كككككككككا      كككككككككم تفسكككككككككي  ا بككككككككككا  التكككككككككي   كككككككككك  جككككككككك  اج ثكككككككككا جككككككككك  اككككككككك ل الثيثكككككككككل 

(د (د AMOS.V.26تكككككككككككك  تصككككككككككككجيج    ككككككككككك  الهيجكككككككككككك  ا هصككككككككككككا ي  لب نككككككككككككاج  )تكككككككككككك  تصككككككككككككجيج    ككككككككككك  الهيجكككككككككككك  ا هصككككككككككككا ي  لب نككككككككككككاج  )البنكككككككككككا ي الككككككككككككةي البنكككككككككككا ي الككككككككككككةي 

طكككككككككة  الفقكككككككككك ا  سكككككككككاطج   ككككككككككي تفسكككككككككي  ا بكككككككككككا  بكككككككككب يا  تات ككككككككككن تبككككككككككا لقكككككككككك    ياسككككككككككثاد طكككككككككة  الفقكككككككككك ا  سكككككككككاطج   ككككككككككي تفسكككككككككي  ا بكككككككككككا  بكككككككككب يا  تات ككككككككككن تبككككككككككا لقكككككككككك    ياسككككككككككثاد  ا   ا  

 ..ا ستش ان ا ست اتيجيا ستش ان ا ست اتيجي( ا نج ة  الثيث ي لجقياة ( ا نج ة  الثيث ي لجقياة 4141 ي  ا الشثل ) ي  ا الشثل )
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 االستشراف االستراتيجي( االنم ذ  الهيكلي لمقياس 54الشكل )

 (AMOS.V.26  با  تجا    م جا جا  )الباهثا  ا  : المصدر
ا نه ا يككككككككك  الجكيا يككككككككك  لفقككككككككك ا  ا ا  القيكككككككككاة ا نه ا يككككككككك  الجكيا يككككككككك  لفقككككككككك ا  ا ا  القيكككككككككاة   ( ا  ا  يا ( ا  ا  يا 1111ي هكككككككككظ جككككككككك  نتكككككككككا   الجككككككككك  ل )ي هكككككككككظ جككككككككك  نتكككككككككا   الجككككككككك  ل )

تجثكككككككل  ككككككك   جشكككككككا ث  ت ككككككك  الفقككككككك ا   كككككككي تفسكككككككي  تجثكككككككل  ككككككك   جشكككككككا ث  ت ككككككك  الفقككككككك ا   كككككككي تفسكككككككي    ا ستشككككككك ان ا سكككككككت اتيجيا ستشككككككك ان ا سكككككككت اتيجيالااصككككككك  بجقيكككككككاة الااصككككككك  بجقيكككككككاة 

اي اي طككككةا يكنككككي ا  الييككككا    ككككي  يجكككك  طككككةا يكنككككي ا  الييككككا    ككككي  يجكككك      د د بشككككثل  ككككا بشككككثل  ككككا   ت يكككك ت يكككك ا بكككككا  التابككككك  لكككك   بالتككككالي تفسككككي  الجا بكككككا  التابككككك  لكككك   بالتككككالي تفسككككي  الج
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بكككككنفة بكككككنفة   يكككككت ي الكككككم   ككككك   يجككككك  البكككككك يكككككت ي الكككككم   ككككك   يجككككك  البكككككك    اهككككك  اهككككك   انهككككك ان جكيكككككا يانهككككك ان جكيكككككا ي قككككك   جككككك  طكككككة  الفقككككك ا  بجقككككك ا   قككككك   جككككك  طكككككة  الفقككككك ا  بجقككككك ا  

 الجق ا .الجق ا .

 ا ستش ان ا ست اتيجيتقديرات االنم ذ  الهيكلي لمتغير  (23) الجدول

التقديرات  المسار

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

القيمة 

 الحرجة

 SFES1 0.467 0.114 4.096 ---> البيئيقابليات المسح 

 SFES2 0.742 0.106 7 ---> قابليات المسح البيئي

 SFES3 0.512 0.154 3.325 ---> قابليات المسح البيئي

 SFES4 0.682 0.105 6.495 ---> قابليات المسح البيئي

 SFES5 0.494 0.075 6.587 ---> قابليات المسح البيئي

 SFES6 0.702 0.108 6.5 ---> البيئيقابليات المسح 

 SFSC1 0.553 0.093 5.946 ---> قابليات  االختيار االستراتيجي

 SFSC2 0.547 0.092 5.946 ---> قابليات  االختيار االستراتيجي

 SFSC3 0.644 0.098 6.571 ---> قابليات  االختيار االستراتيجي

 SFSC4 0.508 0.075 6.773 ---> قابليات  االختيار االستراتيجي

 SFSC5 0.624 0.089 7.011 ---> قابليات  االختيار االستراتيجي

 SFSC6 0.701 0.080 8.763 ---> قابليات  االختيار االستراتيجي

 SFSC7 0.493 0.084 5.869 ---> قابليات  االختيار االستراتيجي

 SFSC8 0.740 0.087 8.506 ---> قابليات  االختيار االستراتيجي

 SFIN1 0.750 0.113 6.637 ---> قابليات التكامل

 SFIN2 0.520 0.111 4.685 ---> قابليات التكامل

 SFIN3 0.631 0.079 7.987 ---> قابليات التكامل

 SFIN4 0.487 0.081 6.012 ---> قابليات التكامل

 SFIN5 0.561 0.090 6.233 ---> قابليات التكامل

 SFIN6 0.698 0.092 7.587 ---> قابليات التكامل

 (AMOS.V.26  با  تجا    م جا جا  )الباهث: ا  ا  المصدر
 

هصكككككك     ككككككم هصكككككك     ككككككم ا ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي ا ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي ( ا   قكككككك ا  جقيككككككاة ( ا   قكككككك ا  جقيككككككاة 1111ثجكككككا ي هككككككظ جكككككك  الجكككككك  ل )ثجكككككا ي هككككككظ جكككككك  الجكككككك  ل )

(د  طككككككةا يتثكككككك    ككككككم صكككككك   ا نجكككككك ة  الثيث ككككككي الككككككةي تكككككك  (د  طككككككةا يتثكككككك    ككككككم صكككككك   ا نجكككككك ة  الثيث ككككككي الككككككةي تكككككك  0.100.10  ككككككم جكككككك  )  ككككككم جكككككك  )ااا يا  جكيا يكككككك  ا يا  جكيا يكككككك  

 الجت ي  بببكا  .الجت ي  بببكا  .بنا   ج  اجل تفسي  طةا بنا   ج  اجل تفسي  طةا 
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 -::ةةاالستراتيوياالستراتيوي  الرشا ةالرشا ةالصدق البنائا التوكيدي لمقياس الصدق البنائا التوكيدي لمقياس -22

 ج  ث  استا ا  ال شا   ا ست اتيجي   جقياةجاطط بنا ي ي بط ابكا    ق ا    س ت    

لفق ا  بك  تصجي  الجاطط البنا ي الت ثي ي    .(11 ي الج  ل ) الجتش ا  التي ةث   سابقا

د ت  استا ا  (AMOS.V.26)باستا ا  الب ناج  ا هصا ي  ابكا طا  ال شا   ا ست اتيجي  

 . (11) الج  ل ي  االجتش ا  الجتك ق  بثةا النج ة   ثجا 

  الباهث   ا  ال شا   ا ست اتيجي  الجتك ق  بجت ي   جتش ا  ج    الجطابق  (24ج  ل )ال
 مؤشرات المطابقة المتزايدة المطلقةمؤشرات المطابقة  X2/ df المؤشر

GFI AGFI RMSEA CFI NFI 

 0.924 0.937 0.073 0.900 0.956 3.334 قيمة المؤشر

 0.90اكبر او يساو   0.08-0.05 0.90اكبر او يساو   5اقل من  المقارنة

 يقبل االنم ذ  ةالباحثقرار 

 بكككككك ل ج  كككككك  جكككككك   بكككككك ل ج  كككككك  جكككككك  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي  هككككككاي  جتشكككككك ا  جكككككك    الجطابقكككككك  الااصكككككك  بجقيككككككاة هككككككاي  جتشكككككك ا  جكككككك    الجطابقكككككك  الااصكككككك  بجقيككككككاة 

د د الهساسكككككككي  ا سكككككككت اتيجي الهساسكككككككي  ا سكككككككت اتيجي القا ككككككك   الكاجككككككك  الااصككككككك  بثكككككككا  طكككككككي ج ي ككككككك    كككككككم ث ثككككككك  ابككككككككا  )القا ككككككك   الكاجككككككك  الااصككككككك  بثكككككككا  طكككككككي ج ي ككككككك    كككككككم ث ثككككككك  ابككككككككا  )

القيككككككا ا  القيككككككا ا  (  قكككككك  د ججككككككا يكنككككككي ا  (  قكككككك  د ججككككككا يكنككككككي ا  4141( ب ا كككككك  )( ب ا كككككك  )الككككككتك   ا سككككككت اتيجيالككككككتك   ا سككككككت اتيجيد   د   ا سككككككتجاب  ا سككككككت اتيجي ا سككككككتجاب  ا سككككككت اتيجي     

 بثكككككةا  بثكككككةا د د ا سكككككت اتيجي ا سكككككت اتيجي   ال شكككككا  ال شكككككا  جت يككككك  جت يككككك    ألطجيككككك ألطجيككككك ل جاجككككككا   الث يكككككا  الج   سككككك  تككككك    ل جاجككككككا   الث يكككككا  الج   سككككك  تككككك    الجاجكيككككك  الجاجكيككككك  

 كككككا  طكككككة  الفقككككك ا   كككككا      كككككم تفسكككككي  ا بككككككا  التكككككي   كككككك  جككككك  اج ثكككككا جككككك  اككككك ل الثيثكككككل  كككككا  طكككككة  الفقككككك ا   كككككا      كككككم تفسكككككي  ا بككككككا  التكككككي   كككككك  جككككك  اج ثكككككا جككككك  اككككك ل الثيثكككككل 

(د  ا  طككككككة  (د  ا  طككككككة  AMOS.V.26البنككككككا ي الككككككةي تكككككك  تصككككككجيج    كككككك  الهيجكككككك  ا هصككككككا ي  لب نككككككاج  )البنككككككا ي الككككككةي تكككككك  تصككككككجيج    كككككك  الهيجكككككك  ا هصككككككا ي  لب نككككككاج  )

الفقكككككك ا  سككككككاطج   ككككككي تفسككككككي  ا بكككككككا  بككككككب يا  تات ككككككن تبكككككككا لقكككككك    ياسككككككثاد  ي  ككككككا الشككككككثل الفقكككككك ا  سككككككاطج   ككككككي تفسككككككي  ا بكككككككا  بككككككب يا  تات ككككككن تبكككككككا لقكككككك    ياسككككككثاد  ي  ككككككا الشككككككثل 

 ..ال شا   ا ست اتيجي ال شا   ا ست اتيجي الثيث ي لجقياة الثيث ي لجقياة ( ا نج ة  ( ا نج ة  4545))
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 ال شا   ا ست اتيجي ( ا نج ة  الثيث ي لجقياة 45الشثل )

 (AMOS.V.26  با  تجا    م جا جا  )الباهث: ا  ا  المصدر
( ا  ا  يا  ا نه ا يككككككككك  الجكيا يككككككككك  لفقككككككككك ا  ا ا  القيكككككككككاة ( ا  ا  يا  ا نه ا يككككككككك  الجكيا يككككككككك  لفقككككككككك ا  ا ا  القيكككككككككاة 1515ي هكككككككككظ جككككككككك  نتكككككككككا   الجككككككككك  ل )ي هكككككككككظ جككككككككك  نتكككككككككا   الجككككككككك  ل )

تجثكككككل  ككككك   جشكككككا ث  ت ككككك  الفقككككك ا   كككككي تفسكككككي  ا بككككككا  تجثكككككل  ككككك   جشكككككا ث  ت ككككك  الفقككككك ا   كككككي تفسكككككي  ا بككككككا  اتيجي  اتيجي  ال شكككككا   ا سكككككت  ال شكككككا   ا سكككككت  الااصككككك  بجقيكككككاة الااصككككك  بجقيكككككاة 

اي  قككككك   اي  قككككك   طكككككةا يكنكككككي ا  الييكككككا    كككككي  يجككككك  طكككككةا يكنكككككي ا  الييكككككا    كككككي  يجككككك      د د بشكككككثل  كككككا بشكككككثل  كككككا   ت يككككك ت يككككك التابكككككك  لككككك   بالتكككككالي تفسكككككي  الجالتابكككككك  لككككك   بالتكككككالي تفسكككككي  الج

 بنفة الجق ا .بنفة الجق ا .  يت ي الم      يج  البك يت ي الم      يج  البك    اه  اه   انه ان جكيا يانه ان جكيا يج  طة  الفق ا  بجق ا  ج  طة  الفق ا  بجق ا  
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 الرشاقة االستراتيجيةتقديرات االنم ذ  الهيكلي لمتغير  (25) الجدول

التقديرات  المسار

 المعيارية

الخطأ 

 المعيار 

 القيمة الحرجة

 SASE1 0.831 0.106 7.84 ---> الحساسية االستراتيجية

 SASE2 0.760 0.101 7.525 ---> الحساسية االستراتيجية

 SASE3 0.522 0.097 5.381 ---> الحساسية االستراتيجية

 SASE4 0.438 0.083 5.277 ---> الحساسية االستراتيجية

 SASE5 0.968 0.129 7.504 ---> الحساسية االستراتيجية

 SARE1 0.701 0.085 8.247 ---> االستجابة االستراتيجية

 SARE2 0.637 0.106 6.009 ---> االستجابة االستراتيجية

 SARE3 0.428 0.104 4.115 ---> االستجابة االستراتيجية

 SARE4 0.901 0.137 6.577 ---> االستراتيجيةاالستجابة 

 SARE5 0.544 0.088 6.182 ---> االستجابة االستراتيجية

 SARE6 0.839 0.082 10.23 ---> االستجابة االستراتيجية

 SARE7 0.641 0.095 6.747 ---> االستجابة االستراتيجية

 SALE1 0.534 0.073 7.315 ---> التعلم االستراتيجي

 SALE2 0.811 0.177 4.582 ---> التعلم االستراتيجي

 SALE3 0.713 0.120 5.942 ---> التعلم االستراتيجي

 SALE4 0.622 0.077 8.078 ---> التعلم االستراتيجي

 SALE5 0.714 0.086 8.302 ---> التعلم االستراتيجي

 SALE6 0.740 0.076 9.737 ---> التعلم االستراتيجي

 SALE7 0.582 0.089 6.539 ---> االستراتيجيالتعلم 

 (AMOS.V.26)  با  تجا    م جا جا  الباهث: ا  ا  المصدر
حصكككككلت علككككك  حصكككككلت علككككك  ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي  ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي  ( ان فقكككككرات مقيكككككاس ( ان فقكككككرات مقيكككككاس 2525كمكككككا ياحكككككل مكككككن الجكككككدول )كمكككككا ياحكككككل مكككككن الجكككككدول )

(, وهكككك ا يؤكككككد علككك  صككككدل االنمكككك ذ  الهيكلككككي الكككك   تككككم (, وهكككك ا يؤكككككد علككك  صككككدل االنمكككك ذ  الهيكلككككي الكككك   تككككم 0.400.40علكككك  مككككن )علكككك  مككككن )اااو ان معياريكككة او ان معياريكككة 

 تفسير ه ا المتغير بأبعاد .تفسير ه ا المتغير بأبعاد .بنا   من اجل بنا   من اجل 

 -::البرا ة التن يميةالبرا ة التن يميةالصدق البنائا التوكيدي لمقياس الصدق البنائا التوكيدي لمقياس -33

 جككككك  ثككككك  اسكككككتا ا   جككككك  ثككككك  اسكككككتا ا  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  الب ا ككككك  التنظيجيككككك    جقيكككككاةجقيكككككاةتككككك   سككككك  جاطكككككط بنكككككا ي يككككك بط ابككككككا    قككككك ا  تككككك   سككككك  جاطكككككط بنكككككا ي يككككك بط ابككككككا    قككككك ا  

(.  بكككككك  تصكككككجي  الجاطكككككط البنكككككا ي الت ثيككككك ي (.  بكككككك  تصكككككجي  الجاطكككككط البنكككككا ي الت ثيككككك ي 1616الجتشككككك ا  التكككككي ةثككككك   سكككككابقا  كككككي الجككككك  ل )الجتشككككك ا  التكككككي ةثككككك   سكككككابقا  كككككي الجككككك  ل )

د د (AMOS.V.26)ابكا طككككككككا  باسككككككككتا ا  الب نككككككككاج  ا هصككككككككا ي ابكا طككككككككا  باسككككككككتا ا  الب نككككككككاج  ا هصككككككككا ي     الب ا كككككككك  التنظيجيكككككككك  الب ا كككككككك  التنظيجيكككككككك  لفقكككككككك ا  لفقكككككككك ا  

 ..((1616ت  استا ا  الجتش ا  الجتك ق  بثةا النج ة   ثجا ي  ا الج  ل )ت  استا ا  الجتش ا  الجتك ق  بثةا النج ة   ثجا ي  ا الج  ل )
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  الباهث   ا   البراعة التنظيميةالجتك ق  بجت ي   جتش ا  ج    الجطابق  (26ج  ل )ال
 المتزايدةمؤشرات المطابقة  مؤشرات المطابقة المطلقة X2/ df المؤشر

GFI AGFI RMSEA CFI NFI 

 0.928 0.930 0.058 0.945 0.947 2.595 قيمة المؤشر

 0.90اكبر او يساو   0.08-0.05 0.90اكبر او يساو   5اقل من  المقارنة

 يقبل االنم ذ  ةالباحثقرار 

 بكككككك ل ج  كككككك  جكككككك   بكككككك ل ج  كككككك  جكككككك    البراعككككككة التنظيميككككككةالبراعككككككة التنظيميككككككةهككككككاي  جتشكككككك ا  جكككككك    الجطابقكككككك  الااصكككككك  بجقيككككككاة هككككككاي  جتشكككككك ا  جكككككك    الجطابقكككككك  الااصكككككك  بجقيككككككاة 

د د ا سككككككككتثجا  ا جثككككككككل ل فكككككككك يا سككككككككتثجا  ا جثككككككككل ل فكككككككك ي))  بتككككككككك ي بتككككككككك ي القا كككككككك   الكاجكككككككك  الااصكككككككك  بثككككككككا  طككككككككي ج ي كككككككك    ككككككككم القا كككككككك   الكاجكككككككك  الااصكككككككك  بثككككككككا  طككككككككي ج ي كككككككك    ككككككككم 

القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  (  قكككككككك  د ججككككككككا يكنككككككككي ا  (  قكككككككك  د ججككككككككا يكنككككككككي ا  4141( ب ا كككككككك  )( ب ا كككككككك  ) كككككككك  الفكككككككك ي الج يكككككككك   كككككككك  الفكككككككك ي الج يكككككككك    ال  اسكككككككك  ال  اسكككككككك      

 بثكككككةا  كككككا  طكككككة   بثكككككةا  كككككا  طكككككة  د د البراعكككككة التنظيميكككككةالبراعكككككة التنظيميكككككةجت يككككك  جت يككككك    ألطجيككككك ألطجيككككك ل جاجككككككا   الث يكككككا  الج   سككككك  تككككك    ل جاجككككككا   الث يكككككا  الج   سككككك  تككككك    

تفسككككي  ا بكككككا  التككككي   ككككك  جكككك  اج ثككككا جكككك  اكككك ل الثيثككككل البنككككا ي الككككةي تفسككككي  ا بكككككا  التككككي   ككككك  جكككك  اج ثككككا جكككك  اكككك ل الثيثككككل البنككككا ي الككككةي   الفقكككك ا   ككككا      ككككمالفقكككك ا   ككككا      ككككم

(د  ا  طكككككككككة  الفقككككككككك ا  (د  ا  طكككككككككة  الفقككككككككك ا  AMOS.V.26تككككككككك  تصكككككككككجيج    ككككككككك  الهيجككككككككك  ا هصكككككككككا ي  لب نكككككككككاج  )تككككككككك  تصكككككككككجيج    ككككككككك  الهيجككككككككك  ا هصكككككككككا ي  لب نكككككككككاج  )

( ( 4646سكككككككاطج   كككككككي تفسكككككككي  ا بككككككككا  بكككككككب يا  تات كككككككن تبككككككككا لقككككككك    ياسكككككككثاد  ي  كككككككا الشكككككككثل )سكككككككاطج   كككككككي تفسكككككككي  ا بككككككككا  بكككككككب يا  تات كككككككن تبككككككككا لقككككككك    ياسكككككككثاد  ي  كككككككا الشكككككككثل )

 ..البراعة التنظيميةالبراعة التنظيميةا نج ة  الثيث ي لجقياة ا نج ة  الثيث ي لجقياة 
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 البراعة التنظيميةا نج ة  الثيث ي لجقياة  (46الشثل )

 (AMOS.V.26  با  تجا    م جا جا  )الباهث: ا  ا  المصدر
( ا  ا  يا  ا نه ا يككككككككك  الجكيا يككككككككك  لفقككككككككك ا  ا ا  القيكككككككككاة ( ا  ا  يا  ا نه ا يككككككككك  الجكيا يككككككككك  لفقككككككككك ا  ا ا  القيكككككككككاة 1717ي هكككككككككظ جككككككككك  نتكككككككككا   الجككككككككك  ل )ي هكككككككككظ جككككككككك  نتكككككككككا   الجككككككككك  ل )

تجثكككككل  ككككك   جشكككككا ث  ت ككككك  الفقككككك ا   كككككي تفسكككككي  ا بككككككا  تجثكككككل  ككككك   جشكككككا ث  ت ككككك  الفقككككك ا   كككككي تفسكككككي  ا بككككككا    البراعكككككة التنظيميكككككةالبراعكككككة التنظيميكككككةالااصككككك  بجقيكككككاة الااصككككك  بجقيكككككاة 

اي  قككككك   اي  قككككك   طكككككةا يكنكككككي ا  الييكككككا    كككككي  يجككككك  طكككككةا يكنكككككي ا  الييكككككا    كككككي  يجككككك      د د بشكككككثل  كككككا بشكككككثل  كككككا   ت يككككك ت يككككك ابكككككك  لككككك   بالتكككككالي تفسكككككي  الجابكككككك  لككككك   بالتكككككالي تفسكككككي  الجالتالت

 بنفة الجق ا .بنفة الجق ا .  يت ي الم      يج  البك يت ي الم      يج  البك    اه  اه   انه ان جكيا يانه ان جكيا يج  طة  الفق ا  بجق ا  ج  طة  الفق ا  بجق ا  

 البراعة التنظيميةتقديرات االنم ذ  الهيكلي لمتغير  (27) الجدول

التقديرات  المسار

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

القيمة 

 الحرجة

 OAOI1 0.457 0.101 4.525 ---> االستثمار االمثل للفرص

 OAOI2 0.512 0.109 4.697 ---> االستثمار االمثل للفرص

 OAOI3 0.711 0.076 9.355 ---> االستثمار االمثل للفرص

 OAOI4 0.694 0.095 7.305 ---> االستثمار االمثل للفرص

 OAOI5 0.636 0.075 8.48 ---> للفرصاالستثمار االمثل 

 OAOI6 0.773 0.119 6.496 ---> االستثمار االمثل للفرص
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 OASN1 0.574 0.106 5.415 ---> عن الفرص الجديدة الدراسة 

 OASN2 0.629 0.091 6.912 ---> عن الفرص الجديدة الدراسة 

 OASN3 0.662 0.101 6.554 ---> عن الفرص الجديدة الدراسة 

 OASN4 0.782 0.121 6.463 ---> عن الفرص الجديدة الدراسة 

 OASN5 0.601 0.105 5.724 ---> عن الفرص الجديدة الدراسة 

 OASN6 0.628 0.089 7.056 ---> عن الفرص الجديدة الدراسة 

 (AMOS.V.26  با  تجا    م جا جا  )الباهث: ا  ا  المصدر
هصكككككككككككك   هصكككككككككككك   الب ا كككككككككككك  التنظيجيكككككككككككك  الب ا كككككككككككك  التنظيجيكككككككككككك  ( ا   قكككككككككككك ا  جقيككككككككككككاة ( ا   قكككككككككككك ا  جقيككككككككككككاة 1717ثجككككككككككككا ي هككككككككككككظ جكككككككككككك  الجكككككككككككك  ل )ثجككككككككككككا ي هككككككككككككظ جكككككككككككك  الجكككككككككككك  ل )

(د  طكككككككككككككةا يتثككككككككككككك    كككككككككككككم صككككككككككككك   ا نجككككككككككككك ة  (د  طكككككككككككككةا يتثككككككككككككك    كككككككككككككم صككككككككككككك   ا نجككككككككككككك ة  0.100.10  كككككككككككككم جككككككككككككك  )  كككككككككككككم جككككككككككككك  )اا  كككككككككككككم ا يا  جكيا يككككككككككككك    كككككككككككككم ا يا  جكيا يككككككككككككك  

 الثيث ي الةي ت  بنا   ج  اجل تفسي  طةا الجت ي  بببكا  .الثيث ي الةي ت  بنا   ج  اجل تفسي  طةا الجت ي  بببكا  .

 -:القياس ألداةالخطوة الرابعة: الثبات والصدق البنائا 
يشي  الثبا  فلم اتسا  جقياة ال  اس   ثبا  النتا   الججث  الهص ل   يثا ج  الجقياة  ب  يشي  الثبا  فلم اتسا  جقياة ال  اس   ثبا  النتا   الججث  الهص ل   يثا ج  الجقياة  ب      

(.  الثبكا  البنكا ي أل ا  القيكاة يكت  التهقك  (.  الثبكا  البنكا ي أل ا  القيكاة يكت  التهقك  Bartholomew, 1996: 24 فك  ) فك  )جك   يجنيك  جاتجك   يجنيك  جات

جنكك  جكك  اكك ل اسككتكجال ااتبككا  ث  نبككا   لفككا د   كك  تكك  هسككاب جكاجككل الثبككا  لككأل ا  باسككتكجال جنكك  جكك  اكك ل اسككتكجال ااتبككا  ث  نبككا   لفككا د   كك  تكك  هسككاب جكاجككل الثبككا  لككأل ا  باسككتكجال 

 ..((1818جكاجل ا تباط ث  نبا   لفا الج  ا  ي الج  ل )جكاجل ا تباط ث  نبا   لفا الج  ا  ي الج  ل )

اج   الفكا ث  نبكا  ل جقكايية اج   الفكا ث  نبكا  ل جقكايية ( الاكاي بجكك( الاكاي بجكك1818هاي  جت يك ا  ال  اسك    قكا لجا جكا  الجك  ل )هاي  جت يك ا  ال  اسك    قكا لجا جكا  الجك  ل )

(  طككي جقب لكك  فهصككا يا  ككي البهكك ث (  طككي جقب لكك  فهصككا يا  ككي البهكك ث 0.8880.888-0.1070.107الككث ث ا  ججيكك  القككي   كك  ت ا هكك  بككي  )الككث ث ا  ججيكك  القككي   كك  ت ا هكك  بككي  )

(د (د Nunnaly& Bernstein, 1994:297( )( )0.750.75ا  ا يك   السكك  ثي      يجتثككا اثبكك  جكك  )ا  ا يك   السكك  ثي      يجتثككا اثبكك  جكك  )

ثجا تبي  النتا   ثجا تبي  النتا    التي ت ل   م ف  جقايية   ا   ياة ال  اس  تتصن با تسا   الثبا  ال اا يد  التي ت ل   م ف  جقايية   ا   ياة ال  اس  تتصن با تسا   الثبا  ال اا يد 

 ج  استجابا   ين  ال  اس .ج  استجابا   ين  ال  اس .  يت   يت   جص ا ي  جت ي ا  ا ا  القياة بشثل جص ا ي  جت ي ا  ا ا  القياة بشثل 

 ( جك جا  الثبا  البنا ي الااص  بب ا  القياة18الج  ل )
معلمات كرونباخ  الفقرات البعد المتغير

 الفا

صدق اداة  معلمات

 القياس

 0.943 0.949 0.890 0.900 6 قابليات المسح البيئي االستشراف االستراتيجي

 0.948 0.898 8 االستراتيجي االختيار  قابليات

 0.951 0.904 6 التكامل قابليات
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 0.943 0.947 0.889 0.897 5 االستراتيجية الحساسية الرشاقة االستراتيجية

 0.944 0.895 7 االستراتيجية االستجابة

 0.950 0.902 7 االستراتيجي التعلم

 0.944 0.942 0.891 0.888 6 للفرص االمثل االستثمار التنظيمية البراعة

 0.952 0.907 6 الجديدة الفرص عن الدراسة 

 (.(.SPSS.V.27  با  تجا    م جا جا  الهيج  ا هصا ي  )  با  تجا    م جا جا  الهيج  ا هصا ي  )الباهثالباهثالجص  : ا  ا  الجص  : ا  ا  
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 المبحث الثانا
 وتفسيرها الوص  االحصائا:  رض نتائ  الدراسة وتحليلها

 ككككككي طككككككةا الجبهككككككث سككككككيت   كككككك   نتككككككا   ال  اسكككككك  التطبيقيكككككك   ته ي ثككككككا  تفسككككككي طا  ةلكككككك  جكككككك   ككككككي طككككككةا الجبهككككككث سككككككيت   كككككك   نتككككككا   ال  اسكككككك  التطبيقيكككككك   ته ي ثككككككا  تفسككككككي طا  ةلكككككك  جكككككك  

اكككككك ل اسككككككتك ا  ي ا  الجبهكككككك ثي  التككككككي ثشككككككف   نثككككككا اسككككككتجاباتث    ككككككم ججيكككككك   قكككككك ا    ا  اكككككك ل اسككككككتك ا  ي ا  الجبهكككككك ثي  التككككككي ثشككككككف   نثككككككا اسككككككتجاباتث    ككككككم ججيكككككك   قكككككك ا    ا  

الته ككككككككي   ا هصككككككككا ي  الته ككككككككي   ا هصككككككككا ي     ككككككككي سككككككككبيل تهقيكككككككك  ةلكككككككك  باسككككككككتا ا     ككككككككي سككككككككبيل تهقيكككككككك  ةلكككككككك  باسككككككككتا ا  الباهثككككككككالباهثككككككككال  اسكككككككك .   كككككككك   اجكككككككك  ال  اسكككككككك .   كككككككك   اجكككككككك  

 ثككككككككةل   ثككككككككةل  ( (  ا طجيكككككككك  النسككككككككبي  ا طجيكككككككك  النسككككككككبي د د 1 ا ككككككككا  الجكيا يكككككككك  ا ككككككككا  الجكيا يكككككككك  ا نه ا نه  ددثالجت سككككككككطا  الهسككككككككابي ثالجت سككككككككطا  الهسككككككككابي ))ال صككككككككفي  ال صككككككككفي  

 جسككككككككككت   ا جابكككككككككك   اتجاطثككككككككككا  اطجيتثككككككككككا النسككككككككككبي   جسككككككككككت   ا جابكككككككككك   اتجاطثككككككككككا  اطجيتثككككككككككا النسككككككككككبي    لإلجابككككككككككا لإلجابككككككككككا التثكككككككككك ا ا   النسككككككككككب  الج  يكككككككككك  التثكككككككككك ا ا   النسككككككككككب  الج  يكككككككككك  

            يت ج  طةا الجبهث ث ث جها    ساسي : يت ج  طةا الجبهث ث ث جها    ساسي :(. (. SPSS.V.27 باستا ا  ب ناج  ) باستا ا  ب ناج  )

بببككككككا   بببككككككا     االسرررررتراتيوااالسرررررتراتيواباالستشررررررا  باالستشررررررا  الجت يككككك  الجسكككككتقل الجتجثكككككل الجت يككككك  الجسكككككتقل الجتجثكككككل   كككككك   الكككككمكككككك   الكككككميتيت  ::االولاالولالمحرررررور المحرررررور 

  (( اب يككككككككا  الجسككككككككا البي ككككككككيد   اب يككككككككا  ا اتيككككككككا  ا سككككككككت اتيجيد   اب يككككككككا  التثاجككككككككل اب يككككككككا  الجسككككككككا البي ككككككككيد   اب يككككككككا  ا اتيككككككككا  ا سككككككككت اتيجيد   اب يككككككككا  التثاجككككككككلالككككككككث ث )الككككككككث ث )

 ..(  ق  (  ق  2020 الةي يهت ي   م ) الةي يهت ي   م )

ا ا بببكا طكككككبببكا طككككك  بالرشرررررا ة االسرررررتراتيويةبالرشرررررا ة االسرررررتراتيويةالجتجثكككككل الجتجثكككككل   ال سكككككيطال سكككككيطجت ي  جت ي  ك ككككك  بكككككالك ككككك  بكككككال يت يت  ::الثررررراناالثرررررانا  أمرررررا المحرررررورأمرررررا المحرررررور

 الكككككككةي  الكككككككةي   ((ا سكككككككت اتيجي د  الكككككككتك   ا سكككككككت اتيجيا سكككككككت اتيجي د  الكككككككتك   ا سكككككككت اتيجيالهساسكككككككي  ا سكككككككت اتيجي د  ا سكككككككتجاب  الهساسكككككككي  ا سكككككككت اتيجي د  ا سكككككككتجاب  ))  الكككككككث ثالكككككككث ث

 (  ق ا .(  ق ا .5959يهت ي   م )يهت ي   م )

الككككككةي يشككككككجل الككككككةي يشككككككجل       البرا ررررررة التن يميررررررةالبرا ررررررة التن يميررررررةالجتجثككككككل الجتجثككككككل   الجكتجكككككك الجكتجكككككك الجت ي  الجت ي  بككككككبكككككك   يتك كككككك  يتك كككككك   ::الثالررررررثالثالررررررث  المحررررررورالمحررررررور  

 الكككككككةي ي ككككككك   الكككككككةي ي ككككككك    (( ككككككك  الفككككككك ي الج يككككككك   ككككككك  الفككككككك ي الج يككككككك    ال  اسككككككك  ال  اسككككككك  ا سكككككككتثجا  ا جثكككككككل ل فككككككك يد   ا سكككككككتثجا  ا جثكككككككل ل فككككككك يد   ))  طكككككككيطكككككككي  بتكككككككك ي بتكككككككك ي 

   (  ق  .(  ق  .5252))

  كككككك  هكككككك    ال  اسكككككك  جسككككككت   ا جابكككككك   ككككككي  كككككك   الجت سككككككطا  الهسككككككابي  جكككككك  اكككككك ل ته يكككككك    كككككك  هكككككك    ال  اسكككككك  جسككككككت   ا جابكككككك   ككككككي  كككككك   الجت سككككككطا  الهسككككككابي  جكككككك  اكككككك ل ته يكككككك  

  -    ج ا كككك  بشككككك  ج ا كككك  بشككككك  انتجا ثككككا ألي   كككك د   ككككك  ا تجكككك   ا سكككككتبان    ككككم جقيكككككاة ليثكككك   الاجاسكككككي )انتجا ثككككا ألي   كككك د   ككككك  ا تجكككك   ا سكككككتبان    ككككم جقيكككككاة ليثكككك   الاجاسكككككي )

                                  
1
مدى تشتت البيانات عن وسطها الحسابي, حي  كلما انخفضت قيمة االنحراف المعيار  كلما دل ذل  عل  ان البيانات قريبة من قي  ي 

 في ال ص  االحصا ي لقياس مدى تناس  وتناغم اجابات عينة الدراسة.. وتم استخدام  ال سط الحسابي والعك  صحيح 
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لككككةل   ككككا  طنككككا  اجككككة   ككككا د لككككةل   ككككا  طنككككا  اجككككة   ككككا د لقيككككاة   جكككك  الج ا قكككك    ككككم طككككة  الفقكككك ا  لقيككككاة   جكككك  الج ا قكككك    ككككم طككككة  الفقكككك ا  ( (  يكككك  ج ا كككك  بشكككك   يكككك  ج ا كككك  بشكككك  

د  جكككككك  ثكككككك   سككككككج  الجكككككك     ككككككم  كككككك   د  جكككككك  ثكككككك   سككككككج  الجكككككك     ككككككم  كككككك     ((4==1-5  )  ) تهكككككك   الف ككككككا  جكككككك  اكككككك ل ايجككككككا  الجكككككك  تهكككككك   الف ككككككا  جكككككك  اكككككك ل ايجككككككا  الجكككككك 

الكككككككككم الهككككككككك  الكككككككككم الهككككككككك   طككككككككك  طككككككككك ل الف ككككككككك   طككككككككك  طككككككككك ل الف ككككككككك    ( ( 0.80))  (د  بكككككككككك  ةلككككككككك  ي كككككككككان(د  بكككككككككك  ةلككككككككك  ي كككككككككان0.80==5//4( )( )5))  الف كككككككككا الف كككككككككا 

 ..((2929))   ي الج  ل ي الج  ل  جبي جبي د  ثجا د  ثجا   ((Dewberry, 2004:15))  ا  نم ل جقياةا  نم ل جقياة

   جا  جست يا   ي  األ ساط الهسابي  ( 29)الج  ل 
 اإلجابة اتجاه مستوى اإلجابة تقدير الدرجات

 ال اتف  بشدة منخف  جدا   1 –0.80

 ال اتف  منخف  1.81 –2.60

 محايد معتدل  2.61-3.40

 اتف  مرتف  4.20-3.41

 اتف  بشدة مرتف  جدا   5.0-4.21

 -::  ((االستشرا  االستراتيوااالستشرا  االستراتيواالمتغير المستقل )المتغير المستقل )-11

 اب يككككككا  الجسككككككا  اب يككككككا  الجسككككككا  ككككككية الجت يكككككك  الجسككككككتقل ا ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي جكككككك  اكككككك ل ث ثكككككك  ابكككككككا  ) ككككككية الجت يكككككك  الجسككككككتقل ا ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي جكككككك  اكككككك ل ث ثكككككك  ابكككككككا  )

( لكككككك   جككككك  الجاجككككككا   الث يكككككا  ( لكككككك   جككككك  الجاجككككككا   الث يكككككا   اب يكككككا  التثاجكككككل اب يكككككا  التثاجكككككلد   د    اب يكككككا   ا اتيكككككا  ا سكككككت اتيجي اب يكككككا   ا اتيكككككا  ا سكككككت اتيجيد   د   البي كككككيالبي كككككي

(  قككككككك  د  هكككككككاي (  قككككككك  د  هكككككككاي 1010ا ط يككككككك   كككككككي جنطقككككككك  الفككككككك ا  ا  سكككككككطد   ككككككك   كككككككية طكككككككةا الجت يككككككك  ب ا ككككككك  )ا ط يككككككك   كككككككي جنطقككككككك  الفككككككك ا  ا  سكككككككطد   ككككككك   كككككككية طكككككككةا الجت يككككككك  ب ا ككككككك  )

 ش ان ا ست اتيجي ثجا يبتي:ش ان ا ست اتيجي ثجا يبتي:تتا سا س  ألبكا ألبكا الته يل ا هصا ي ال صفي الته يل ا هصا ي ال صفي 

(   كككككم  سكككككط (   كككككم  سكككككط 1010 ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي   قكككككا لجا جكككككا  الجككككك  ل ) ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي   قكككككا لجا جكككككا  الجككككك  ل )هكككككاي الجت يككككك  الجسكككككتقل اهكككككاي الجت يككككك  الجسكككككتقل ا

( ججكككككا يكنكككككي ( ججكككككا يكنكككككي 0.1110.111 انهككككك ان جكيكككككا ي  ككككك    ) انهككككك ان جكيكككككا ي  ككككك    )   باتجكككككا  نهككككك  ا تفكككككا  باتجكككككا  نهككككك  ا تفكككككا   ((1.651.65))ج تفككككك  ج تفككككك  هسكككككابي هسكككككابي 

ببطجيكككككك د  طككككككةا  كككككك  هصككككككل   ككككككم اطتجككككككا  ببطجيكككككك د  طككككككةا  كككككك  هصككككككل   ككككككم اطتجككككككا   ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا   ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  ا  ا  ا  ا  

تككككككيي الكككككتك    القككككك  ا  تككككككيي الكككككتك    القككككك  ا  ا ثكككككا   كككككم ا ثكككككا   كككككم (د ليشكككككي  الكككككم تجكككككانة ا ا  الكينككككك   اتف(د ليشكككككي  الكككككم تجكككككانة ا ا  الكينككككك   اتف%%7171نسكككككبي  يجتككككك  )نسكككككبي  يجتككككك  )

القكككككك      ككككككم فنشككككككا  القكككككك      ككككككم فنشككككككا  د   كككككك   كككككك  د   كككككك   كككككك  ييكككككك ييكككككك ال يا يكككككك  ل جنظجككككككا  الج ججكككككك   ككككككي البي ككككككا   اليكككككك  الت ال يا يكككككك  ل جنظجككككككا  الج ججكككككك   ككككككي البي ككككككا   اليكككككك  الت 

ججج  كككككك  جتن  كككككك  جكككككك   جثككككككا  النظكككككك  الجسككككككتقب ي   اليكككككك  الجكككككك   د  الهفككككككاظ   يثككككككا  تطبيكككككك  ججج  كككككك  جتن  كككككك  جكككككك   جثككككككا  النظكككككك  الجسككككككتقب ي   اليكككككك  الجكككككك   د  الهفككككككاظ   يثككككككا  تطبيكككككك  
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  الكككككك ت  الناشكككككك   بط ا كككككك  جفيكككككك   جكككككك  الناهيكككككك  التنظيجيكككككك  د ل ثشككككككن  كككككك  الظكككككك  ن الجكاثسكككككك الكككككك ت  الناشكككككك   بط ا كككككك  جفيكككككك   جكككككك  الناهيكككككك  التنظيجيكككككك  د ل ثشككككككن  كككككك  الظكككككك  ن الجكاثسكككككك 

  ككككك   كككككية طكككككةا الجت يككككك    ككككك   كككككية طكككككةا الجت يككككك  د د ج يككككك  ج يككككك   اككككك جا   اككككك جا     ككككك ي ككككك ي ستثشكككككان  ستثشكككككان    ا سكككككت اتيجي  ا سكككككت اتيجي    ت جيككككك  السياسككككك  ت جيككككك  السياسككككك 

ث نككككككك  هكككككككاي   كككككككم ا  كككككككم  سكككككككط هسكككككككابي ث نككككككك  هكككككككاي   كككككككم ا  كككككككم  سكككككككط هسكككككككابي    اب يكككككككا  ا اتيكككككككا  ا سكككككككت اتيجي اب يكككككككا  ا اتيكككككككا  ا سكككككككت اتيجيجككككككك  اككككككك ل بتكككككككك  جككككككك  اككككككك ل بتكككككككك  

القيككككككككا ا  القيككككككككا ا  د ججكككككككا يكنكككككككي ا  ا  د ججكككككككا يكنكككككككي ا  ا  ((0.5140.514))  ( جتجككككككك  نهككككككك  ا تفكككككككا د  بكككككككانه ان جكيكككككككا ي( جتجككككككك  نهككككككك  ا تفكككككككا د  بكككككككانه ان جكيكككككككا ي1.841.84))

اثتشككككككككان ا شككككككككا ا  ال كككككككككيف   تفسككككككككي طا  بكككككككك   اثتشككككككككان ا شككككككككا ا  ال كككككككككيف   تفسككككككككي طا  بكككككككك     ككككككككم   ككككككككم  ككككككككي الجاجكككككككككا   الث يككككككككا   ككككككككي الجاجكككككككككا   الث يككككككككا  الجاجكيكككككككك  الجاجكيكككككككك  

ا سكككككككتجاب  لثكككككككاد  بالتكككككككالي  ثككككككك  يكجكككككككل   كككككككم ته يككككككك  ت ككككككك  ا شكككككككا ا  ةا  الك  ككككككك  بسككككككك    ا سكككككككتجاب  لثكككككككاد  بالتكككككككالي  ثككككككك  يكجكككككككل   كككككككم ته يككككككك  ت ككككككك  ا شكككككككا ا  ةا  الك  ككككككك  بسككككككك    

 استثشككككا ثا بشككككثل  ثبكككك   ا تنككككا  الفكككك ي  بككككل الجنا سككككي     التككككك ن   ككككم الك جككككا  الجبثكككك    استثشككككا ثا بشككككثل  ثبكككك   ا تنككككا  الفكككك ي  بككككل الجنا سككككي     التككككك ن   ككككم الك جككككا  الجبثكككك   

%( %( 7676))   طكككككةا هككككككاي   كككككم اطتجككككككا  نسككككككبي طكككككةا هككككككاي   كككككم اطتجككككككا  نسككككككبيد د ل جشكككككاثل  بككككككل    تتطككككك    تصككككككبا جشكككككاثل ثبيكككككك  ل جشكككككاثل  بككككككل    تتطككككك    تصككككككبا جشكككككاثل ثبيكككككك  

   اب يكككككا  الجسكككككا البي كككككي اب يكككككا  الجسكككككا البي كككككيد ثجكككككا اظثككككك   اجابكككككا   ينككككك  ال  اسككككك  اطتجكككككا  ج هككككك ظ  كككككي بتكككككك  د ثجكككككا اظثككككك   اجابكككككا   ينككككك  ال  اسككككك  اطتجكككككا  ج هككككك ظ  كككككي بتكككككك  جيككككك جيككككك 

( جيكككككك  جككككككك  ( جيكككككك  جككككككك  %%7171 باطتجككككككا  نسكككككككبي ) باطتجككككككا  نسكككككككبي )(د (د 0.5880.588(  انهككككككك ان جكيككككككا ي )(  انهككككككك ان جكيككككككا ي )1.611.61ب سككككككط هسككككككابي )ب سككككككط هسككككككابي )

  كككككككم  ثككككككك  الجاكككككككاط   الفككككككك ي الناشككككككك     الككككككك  ا    الجككككككك ا     كككككككم  ثككككككك  الجاكككككككاط   الفككككككك ي الناشككككككك     الككككككك  ا    الجككككككك ا     الجاجككككككككا الجاجككككككككا تككككككككيي  ككككككك    تككككككككيي  ككككككك    اككككككك ل اككككككك ل 

تشكككككثل جسكككككاه  جسكككككتقب ي  تشكككككثل جسكككككاه  جسكككككتقب ي     بجكككككا يكككككت ي الكككككم بجكككككا يكككككت ي الكككككمد د لق ا ا  الب ي ككككك لق ا ا  الب ي ككككك سكككككباب الج تبطككككك  بكككككاسكككككباب الج تبطككككك  بكككككا التطككككك     ا  التطككككك     ا 

جككككك  اتاكككككاة  ككككك ا ا  جسكككككتني    ججثكككككي  جككككك  اتاكككككاة  ككككك ا ا  جسكككككتني    ججثكككككي    الجاجككككككا الجاجككككككا ججثنككككك     جكق لككككك     جهتج ككككك  د هتكككككم تكككككتجث  ججثنككككك     جكق لككككك     جهتج ككككك  د هتكككككم تكككككتجث  

بشكككككككثل    كككككككل بشكككككككب  الق كككككككايا الجتك قككككككك  باططثكككككككا ا سكككككككت اتيجي  الشكككككككاج     سكككككككا ل تهقيككككككك  بشكككككككثل    كككككككل بشكككككككب  الق كككككككايا الجتك قككككككك  باططثكككككككا ا سكككككككت اتيجي  الشكككككككاج     سكككككككا ل تهقيككككككك  

ا ستشكككككككككككك ان ا ستشكككككككككككك ان ( اطجيككككككككككك  ت ييكككككككككككك  جت يككككككككككك  ( اطجيككككككككككك  ت ييكككككككككككك  جت يككككككككككك  4747 ي  كككككككككككا الشككككككككككككثل ) ي  كككككككككككا الشككككككككككككثل )د د    طككككككككككك ا ثا بكيككككككككككك   ا جكككككككككككك  طككككككككككك ا ثا بكيككككككككككك   ا جكككككككككككك 

 ..ا ست اتيجيا ست اتيجي
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 ا ستش ان ا ست اتيجي(  ت يي  اطجي  نتا   جت ي  47الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
 

  ككككم الج تبكككك  ا  لككككم ب سككككط هسككككابي جتجكككك  نهكككك    ككككم الج تبكككك  ا  لككككم ب سككككط هسككككابي جتجكككك  نهكككك     اب يككككا  ا اتيككككا  ا سككككت اتيجي اب يككككا  ا اتيككككا  ا سككككت اتيجيهصككككل بتككككك  هصككككل بتككككك  

القيككككككككككا ا  القيككككككككككا ا  ( ججككككككككككا يكنككككككككككي ا  ا  ( ججككككككككككا يكنككككككككككي ا  ا  0.5140.514(  بككككككككككانه ان جكيككككككككككا ي ب ككككككككككغ )(  بككككككككككانه ان جكيككككككككككا ي ب ككككككككككغ )1.81.844ا تفككككككككككا   كككككككككك    )ا تفككككككككككا   كككككككككك    )

جها لكككك   ثكككك  القكككك   الجكقكككك   التككككي تكككك    جها لكككك   ثكككك  القكككك   الجكقكككك   التككككي تكككك      ألطجيكككك ألطجيكككك  ككككي الجاجكككككا   الث يككككا  الج   سكككك   ككككي الجاجكككككا   الث يككككا  الج   سكككك  الجاجكيكككك  الجاجكيكككك  

  ال  اسككككككككك  ال  اسككككككككك  الت ييككككككككك  د  بالتكككككككككالي   ككككككككك   ج يككككككككك  اتاكككككككككاة القككككككككك ا   ا سكككككككككت اتيجي     ككككككككك  انشكككككككككط  الت ييككككككككك  د  بالتكككككككككالي   ككككككككك   ج يككككككككك  اتاكككككككككاة القككككككككك ا   ا سكككككككككت اتيجي     ككككككككك  انشكككككككككط  

طكككككةا طكككككةا  ت كككك    ت كككك   ( جيكككك د   كككك  ( جيكككك د   كككك  %%7676اطتجككككا  نسككككبي )اطتجككككا  نسككككبي ) طككككةا هككككاي   كككككم  طككككةا هككككاي   كككككم د د  التطكككك ي  جكككك   جككككل ا بتثككككا  التطكككك ي  جكككك   جككككل ا بتثككككا 

( ( 1.461.46ث نثككككككككا هصكككككككك     ككككككككم ا  ككككككككم  سككككككككط هسككككككككابي )ث نثككككككككا هصكككككككك     ككككككككم ا  ككككككككم  سككككككككط هسككككككككابي )  السا سكككككككك السا سكككككككك البتككككككككك  جكككككككك  اكككككككك ل الفقكككككككك   البتككككككككك  جكككككككك  اكككككككك ل الفقكككككككك   

 كككككككي الجاجككككككككا   كككككككي الجاجككككككككا  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  (د ججكككككككا يييككككككك  جككككككك  اطتجكككككككا  (د ججكككككككا يييككككككك  جككككككك  اطتجكككككككا  0.8110.811 بكككككككانه ان جكيكككككككا ي ) بكككككككانه ان جكيكككككككا ي )

 بكككككك  ججيككككك  الجسكككككت يا   ال ظككككككا ن  بكككككك  ججيككككك  الجسكككككت يا   ال ظككككككا ن بنككككككا   تيككككك  تنظيجيككككك   ا كككككه  بنككككككا   تيككككك  تنظيجيككككك   ا كككككه   الث يكككككا  الج   سككككك  تجكككككا   الث يكككككا  الج   سككككك  تجكككككا  

  -SFSC1))  ثجكككككا اظثككككك   اجابكككككا  الكينككككك   جككككك   اطتجكككككا  تجكككككا   قككككك ا ثجكككككا اظثككككك   اجابكككككا  الكينككككك   جككككك   اطتجكككككا  تجكككككا   قككككك ا د د  سكككككا  جتفككككك    يثكككككا سكككككا  جتفككككك    يثكككككا األ األ

SFSC8))   7474(  باطتجككككككا  نسككككككبي )(  باطتجككككككا  نسككككككبي )1.461.46-1.561.56ب سككككككط هسككككككابي تكككككك ا   بككككككي  )ب سككككككط هسككككككابي تكككككك ا   بككككككي  )البتككككككك  البتككككككك  طككككككةا طككككككةا%%-
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القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  (  ا  طككككككةا ا  تفككككككان  ككككككي ظككككككل ا تفككككككا   التقككككككا ب هسكككككك  جكككككك  ا  ا  (  ا  طككككككةا ا  تفككككككان  ككككككي ظككككككل ا تفككككككا   التقككككككا ب هسكككككك  جكككككك  ا  ا  8181%%

  جكككككك  اكككككك لجكككككك  اكككككك ل اب يككككككا  ا اتيككككككا  ا سككككككت اتيجي  اب يككككككا  ا اتيككككككا  ا سككككككت اتيجي ككككككك  ككككككك   ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  الج   سكككككك  تجككككككا  بت  ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  الج   سكككككك  تجككككككا  بت 

تهفيكككككي    ككككك  صكككككيا   ا سكككككت اتيجيا   السياسكككككا  التكككككي تا ككككك  نظككككك   ثا بككككك   ككككك  الجسكككككتقبل د تهفيكككككي    ككككك  صكككككيا   ا سكككككت اتيجيا   السياسكككككا  التكككككي تا ككككك  نظككككك   ثا بككككك   ككككك  الجسكككككتقبل د 

  ثككككك     كككككل ل قككككك    ا  تجكككككا ا  التكككككي تشكككككثل الجسكككككتقبل البكيككككك  د  التكككككبثي    كككككم الججج  كككككا    ثككككك     كككككل ل قككككك    ا  تجكككككا ا  التكككككي تشكككككثل الجسكككككتقبل البكيككككك  د  التكككككبثي    كككككم الججج  كككككا  

 ي  كككككا الشكككككثل  ي  كككككا الشكككككثل   د د بجف  طكككككابجف  طكككككاالجثتجككككك  بتنفيكككككة الككككك ت  الجنبثقككككك   التكككككي تبككككك    كككككي تشكككككثيل السياسككككك  الجثتجككككك  بتنفيكككككة الككككك ت  الجنبثقككككك   التكككككي تبككككك    كككككي تشكككككثيل السياسككككك  

  اب يا  ا اتيا  ا ست اتيجي. اب يا  ا اتيا  ا ست اتيجي.(  ت يي  اطجي  نتا   بتك  (  ت يي  اطجي  نتا   بتك  4848))

 
  اب يا  ا اتيا  ا ست اتيجيب ك  (  ت يي  اطجي  نتا   48الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
ب سكككككط ب سكككككط       ((%%7171طتجكككككا  نسكككككبي جيككككك  )طتجكككككا  نسكككككبي جيككككك  )بابا    كككككم الج تبككككك  الثانيككككك   كككككم الج تبككككك  الثانيككككك    اب يكككككا  الجسكككككا البي كككككي اب يكككككا  الجسكككككا البي كككككيهكككككل بتكككككك  هكككككل بتكككككك  

( ججككككككا يكنككككككي ( ججككككككا يكنككككككي 0.5880.588(  بككككككانه ان جكيككككككا ي ب ككككككغ )(  بككككككانه ان جكيككككككا ي ب ككككككغ )1.611.61هسككككككابي جتجكككككك  نهكككككك  ا تفككككككا   كككككك    )هسككككككابي جتجكككككك  نهكككككك  ا تفككككككا   كككككك    )

ته يكككككككككك  القكككككككككك   ته يكككككككككك  القكككككككككك     ألطجيكككككككككك ألطجيكككككككككك  الث يككككككككككا  الج   سكككككككككك   الث يككككككككككا  الج   سكككككككككك     ككككككككككي الجاجكككككككككككا  ككككككككككي الجاجكككككككككككا القيككككككككككا ا  الجاجكيكككككككككك  القيككككككككككا ا  الجاجكيكككككككككك  ا  ا  ا  ا  

 التقنيككككككا  ال  يسكككككك  د    كككككك  الجنا سككككككي  ال  يسككككككي   تنظككككككي  الكج يككككككا  التككككككي تقكككككك   الككككككم اجكككككك ا   التقنيككككككا  ال  يسكككككك  د    كككككك  الجنا سككككككي  ال  يسككككككي   تنظككككككي  الكج يككككككا  التككككككي تقكككككك   الككككككم اجكككككك ا  

ث نثككككا هصكككك     ككككم ا  ككككم  سككككط ث نثككككا هصكككك     ككككم ا  ككككم  سككككط   الااجسكككك الااجسكككك طككككةا البتككككك  جكككك  اكككك ل الفقكككك   طككككةا البتككككك  جكككك  اكككك ل الفقكككك      ت كككك    ت كككك     كككك    كككك  د د الت ييكككك الت ييكككك 
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القيكككككككككككا ا  القيكككككككككككا ا  جككككككككككك  اطتجكككككككككككا  جككككككككككك  اطتجكككككككككككا    يهسككككككككككك يهسككككككككككك (د ججكككككككككككا (د ججكككككككككككا 0.8610.861(  بكككككككككككانه ان جكيكككككككككككا ي )(  بكككككككككككانه ان جكيكككككككككككا ي )1.861.86هسكككككككككككابي )هسكككككككككككابي )

  الجاجكككككا الجاجكككككا الجكككك   الككككةي تجت كككك  بكككك  الجكككك   الككككةي تجت كككك  بكككك  ته يكككك  ته يكككك   ككككي الجاجكككككا   الث يككككا  الج   سكككك  تجككككا   ككككي الجاجكككككا   الث يككككا  الج   سكككك  تجككككا  الجاجكيكككك  الجاجكيكككك  

 طكككككي اجتككككك ا ا جككككك  األ ككككك  اليجنكككككي جككككك  الجسكككككتقبل  طكككككي اجتككككك ا ا جككككك  األ ككككك  اليجنكككككي جككككك  الجسكككككتقبل جصكككككا   جك  جكككككا  اا جيككككك    يككككك    ككككككيف  تجصكككككا   جك  جكككككا  اا جيككككك    يككككك    ككككككيف  ت

  د د الق يككككككب فلككككككم ا جكككككك  البكيكككككك  د ججككككككا يسككككككثل جكككككك  التككككككك ن   ككككككم السكككككك    الفكككككك ي التثن ل جيكككككك الق يككككككب فلككككككم ا جكككككك  البكيكككككك  د ججككككككا يسككككككثل جكككككك  التككككككك ن   ككككككم السكككككك    الفكككككك ي التثن ل جيكككككك 

د ثجككككا اظثكككك   اجابككككا  الكينكككك   جكككك   اطتجككككا  د ثجككككا اظثكككك   اجابككككا  الكينكككك   جكككك   اطتجككككا  %( جيكككك %( جيكككك 7777  كككك  هككككاي طككككةا   ككككم اطتجككككا  نسككككبي )  كككك  هككككاي طككككةا   ككككم اطتجككككا  نسككككبي )

( ( 8686..11-1.161.16ب سككككككككط هسككككككككابي تكككككككك ا   بككككككككي  )ب سككككككككط هسككككككككابي تكككككككك ا   بككككككككي  )  البتككككككككك البتككككككككك طككككككككةا طككككككككةا ( ( SFES1-SFES6))تجككككككككا   قكككككككك ا  تجككككككككا   قكككككككك ا  

  ا طتجككككككا  الجناسككككككبا طتجككككككا  الجناسككككككبالقيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  ليشككككككي  الككككككم اظثككككككا  ليشككككككي  الككككككم اظثككككككا  ( ( %%7777-%%6565 باطتجككككككا  نسككككككبي ) باطتجككككككا  نسككككككبي )

اسكككككتا ا  لجك  ككككك  اسكككككتا ا  لجك  ككككك  اسكككككتط ن ا ا  الابككككك ا  هككككك ل اسكككككتط ن ا ا  الابككككك ا  هككككك ل جككككك  اككككك ل جككككك  اككككك ل  اب يكككككا  الجسكككككا البي كككككي  اب يكككككا  الجسكككككا البي كككككي تجكككككا  بتكككككك  تجكككككا  بتكككككك  

  د د ي ا ثكككككك  باسككككككتا ا  ا سككككككتبيانا د  ال جككككككا د    ت الكجككككككلد  الجقككككككاب  د  ا جتجا ككككككا  الف  يكككككك ي ا ثكككككك  باسككككككتا ا  ا سككككككتبيانا د  ال جككككككا د    ت الكجككككككلد  الجقككككككاب  د  ا جتجا ككككككا  الف  يكككككك 

 .. اب يا  الجسا البي ي اب يا  الجسا البي ي(  ت يي  اطجي  نتا   بتك  (  ت يي  اطجي  نتا   بتك  4141 ي  ا الشثل ) ي  ا الشثل )

 
  اب يا  الجسا البي يب ك  (  ت يي  اطجي  نتا   41الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
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اطتجكككككا  نسكككككبي جيككككك  اطتجكككككا  نسكككككبي جيككككك  لينكككككال لينكككككال    اب يكككككا  التثاجكككككل اب يكككككا  التثاجكككككلبتكككككك  بتكككككك  تجث ككككك  الج تبككككك  الثالثككككك   ا ايككككك    كككككي تجث ككككك  الج تبككككك  الثالثككككك   ا ايككككك    كككككي  اايككككك ا  اايككككك ا 

تثاجكككككل الجك  جكككككا  الجسكككككتن   فلكككككم الجك  ككككك  تثاجكككككل الجك  جكككككا  الجسكككككتن   فلكككككم الجك  ككككك  جككككك  اككككك ل جككككك  اككككك ل القيكككككا ا  الجاجكيككككك  القيكككككا ا  الجاجكيككككك  جككككك   بكككككل جككككك   بكككككل   ((7070%%))

 جنصكككككا  التثن ل جيكككككا الجسكككككتقب ي د  اطكككككط  جنصكككككا  التثن ل جيكككككا الجسكككككتقب ي د  اطكككككط   الجاجككككككا الجاجككككككا  الج جثككككك  نهككككك  الجسكككككتقبل  كككككي  ج يكككككا   الج جثككككك  نهككككك  الجسكككككتقبل  كككككي  ج يكككككا  

الج يكككككك  د اة تتط ككككككب جتابككككككك  طككككككة  الكككككك ت  الجثاليكككككك  التياجككككككا بككككككالج ا    الابكككككك   الج يكككككك  د اة تتط ككككككب جتابككككككك  طككككككة  الكككككك ت  الجثاليكككككك  التياجككككككا بككككككالج ا    الابكككككك     اكككككك جا اكككككك جا تطكككككك ي  التطكككككك ي  ال

 ب سككككط هسككككابي جتجكككك  نهكككك   ب سككككط هسككككابي جتجكككك  نهكككك  د د الجاجكككككا الجاجكككككا كككككي  ككككي ججيكككك  ا سككككا  كككككي  ككككي ججيكككك  ا سككككا  التككككي يككككت  ت ييكثككككا بشككككثل طبيالتككككي يككككت  ت ييكثككككا بشككككثل طبي

يككككككك جا التككككككك ا    الججا سككككككك  يككككككك جا التككككككك ا    الججا سككككككك  ( ججكككككككا ( ججكككككككا 0.5860.586(  بكككككككانه ان جكيكككككككا ي ب كككككككغ )(  بكككككككانه ان جكيكككككككا ي ب كككككككغ )1.541.54ا تفكككككككا   ككككككك    )ا تفكككككككا   ككككككك    )

جشككككككا ث  جشككككككا ث    ألطجيكككككك ألطجيكككككك  ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  الج   سكككككك   ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  الج   سكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك    جكككككك   بككككككلجكككككك   بككككككل  ال يجكككككك ال يجكككككك 

طككككككةا البتككككككك  جكككككك  اكككككك ل طككككككةا البتككككككك  جكككككك  اكككككك ل     كككككك   ت كككككك     كككككك   ت كككككك   د د الجك  جككككككا  به يكككككك   بكككككك  ال ظككككككا ن  الجسككككككت يا  الث جيكككككك الجك  جككككككا  به يكككككك   بكككككك  ال ظككككككا ن  الجسككككككت يا  الث جيكككككك 

(  بككككككككانه ان جكيككككككككا ي (  بككككككككانه ان جكيككككككككا ي 1.411.41ث نثككككككككا هصكككككككك     ككككككككم ا  ككككككككم  سككككككككط هسككككككككابي )ث نثككككككككا هصكككككككك     ككككككككم ا  ككككككككم  سككككككككط هسككككككككابي )  ا  لككككككككما  لككككككككمالفقكككككككك   الفقكككككككك   

 ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  الج   سكككككك   ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  الج   سكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  جكككككك  اطتجككككككا  جكككككك  اطتجككككككا    يييكككككك يييكككككك (د ججككككككا (د ججككككككا 0.8160.816))

القيككككككا ا  القيككككككا ا    ثجككككككا لكككككك هظ اطتجككككككا  اجابككككككا ثجككككككا لكككككك هظ اطتجككككككا  اجابككككككا د د تنسككككككي   نشككككككط  األ سككككككا  الجات فكككككك  بشككككككثل جيكككككك تنسككككككي   نشككككككط  األ سككككككا  الجات فكككككك  بشككككككثل جيكككككك تجككككككا  تجككككككا  

طكككككككةا البتكككككككك  طكككككككةا البتكككككككك  ( ( SFIN1-SFIN6))تجكككككككا   قككككككك ا  تجكككككككا   قككككككك ا  جككككككككا   الث يكككككككا  الج   سككككككك  جككككككككا   الث يكككككككا  الج   سككككككك   كككككككي الجا كككككككي الجاالجاجكيككككككك  الجاجكيككككككك  

ليبككككككككككك ي ليبككككككككككك ي   ((%%8181-%%5454(  باطتجكككككككككككا  نسكككككككككككبي )(  باطتجكككككككككككا  نسكككككككككككبي )1.411.41-1.551.55ب سكككككككككككط هسكككككككككككابي تككككككككككك ا   بكككككككككككي  )ب سكككككككككككط هسكككككككككككابي تككككككككككك ا   بكككككككككككي  )

لتطككككك ي   ا ككككك   لتطككككك ي   ا ككككك   القيكككككا ا  الجاجكيككككك  القيكككككا ا  الجاجكيككككك  الته يكككككل ا هصكككككا ي   كككككم اثككككك     كككككم تككككك جيا اجكككككت   طكككككة  الته يكككككل ا هصكككككا ي   كككككم اثككككك     كككككم تككككك جيا اجكككككت   طكككككة  

لتجثينثكككككككا جككككككك  )ف كككككككا  ( تنظكككككككي  استثشكككككككان  اسكككككككتثجا  الفككككككك ي لتجثينثكككككككا جككككككك  )ف كككككككا  ( تنظكككككككي  استثشكككككككان  اسكككككككتثجا  الفككككككك ي   الجاجككككككككا الجاجككككككككا الجك  ككككككك  الااصككككككك  بالجك  ككككككك  الااصككككككك  ب

 الهكككككككك    الجهكككككككك     ككككككككي الهككككككككا   الطا  كككككككك د  بالتككككككككالي يجككككككككب ته يكككككككك      القيككككككككا    تنسككككككككي   الهكككككككك    الجهكككككككك     ككككككككي الهككككككككا   الطا  كككككككك د  بالتككككككككالي يجككككككككب ته يكككككككك      القيككككككككا    تنسككككككككي  

الكج يكككككا  التنظيجيككككك  ثكج يكككككا  ج ط يككككك  ف كككككا ي  تككككك    تثاجكككككل الجككككك ا   التنظيجيككككك   كككككي جها لككككك  الكج يكككككا  التنظيجيككككك  ثكج يكككككا  ج ط يككككك  ف كككككا ي  تككككك    تثاجكككككل الجككككك ا   التنظيجيككككك   كككككي جها لككككك  

ت ييكككك  اطجيكككك  نتككككا   بتككككك  ت ييكككك  اطجيكككك  نتككككا   بتككككك  (  (  1010 ي  ككككا الشككككثل ) ي  ككككا الشككككثل )ا  ككككلد ا  ككككلد ل سكككككي فلككككم ال صكككك ل الككككم جسككككتقبل ل سكككككي فلككككم ال صكككك ل الككككم جسككككتقبل 

  اب يا  التثاجل. اب يا  التثاجل.
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  اب يا  التثاجلب ك  (  ت يي  اطجي  نتا   10الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
 

 ا ستش ان ا ست اتيجي جت ي     نتا   ( 10الج  ل )
الوسط  الفقرة

 الحسابي

اتجاه 

 االجابة

مستوى 

 االجابة

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية

SFES1   نمتل  شبكة اتصاالت نشطة م  المجتم

  .الدراسة العلمي و

 3 %73 1.058 مرتف  اتف  3.66

SFES2   نجم  المعل مات عن برا ات االخترا

 ذات الصلة

 5 %70 0.977 مرتف  اتف  3.5

SFES3   نستطل  ارا  الخبرا  ح ل استخدا

لمعرفة آرا هم باستخدا  االستبيانات, 

واللجان, وورش العمل, والمقابات, 

 واالجتماعات الفردية.

 6 %65 1.242 معتدل محايد 3.26

SFES4  نق   بعملية المسح في جمي  المجاالت

)التكن ل جية, المنافسين, الزبا ن, البيئة 

 االجتماعية والثقافية(.

 4 %72 1.037 مرتف  اتف  3.62

SFES5  نبح  عن التط رات في القطاعات التي

 ال نعمل فيها حاليا.

 1 %77 0.862 مرتف  اتف  3.86

SFES6  ندرس القضايا واالتجاهات والتقنيات

 الدراسة الجديدة ذات الصلة بالتعليم و

العلمي والتي لم يجر  االهتما  الكافي 

 لحد االن

 2 %77 0.987 مرتف  اتف  3.86

 %72 االهمية النسبية 3.62 ال سط الحسابي قابليات المسح البيئيمعدل ب عد 

 0.588 االنحراف المعيار 

SFSC1  نقوم بتحليل الظروف المستقبلية المحتملة
والتي يمكن ان تؤثر على  بالتفصيل

 االختيار االستراتيجي

 4 %77 1.005 مرتف  اتف  3.83
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SFSC2 الظروف المستقبلية  لدينا تنبؤات حول
 المحتملة.

 5 %75 0.994 مرتف  اتف  3.77

SFSC3 لوصف  نجهز عدة سيناريوهات
 الظروف المستقبلية

 8 %71 1.068 مرتف  اتف  3.56

SFSC4 3 %77 0.890 مرتف  اتف  3.84 .تناتطوير رؤيلعملية  منهجية  نمتلك 

SFSC5  الرؤية ، على لتطبيق أساليب  نمتلك
المثال بطاقة األداء المتوازن  ، سبيل 

 ورسم خرائط الطريق

 2 %77 0.886 مرتف  اتف  3.84

SFSC6  عبر جميع المستويات رؤيتنا التنظيمية
 متفق عليها والوظائف واألقسام

 1 %83 0.839 مرتف  اتف  4.16

SFSC7  نطور خططنا القطاعية )على مستوى
الوظائف و االقسام( لتحسين و تنشيط 

 استراتيجية الكلية

 7 %74 0.931 مرتف  اتف  3.68

SFSC8  نمتلك مقياس واضح لمقارنة اداء
 االعمال وتحقيق االهداف و الغايات

 6 %75 0.94 مرتف  اتف  3.77

 %76 االهمية النسبية 3.81 ال سط الحسابي معدل ب عد قابليات  االختيار االستراتيجي

 0.521 االنحراف المعيار 

SFIN1  نمتلك طرائق تحفيز منتظمة لتحقيق
من قبل اإلدارة  لرؤية اوسع )التقدير

 العليا و / أو المكافآت المالية(.

 4 %70 1.217 مرتف  اتف  3.48

SFIN2 على عملية الحصول  يشجع مجلس الكلية
 على المعلومات من البيئة الخارجية

 6 %51 0.983 معتدل محايد 2.55

SFIN3  تنسيق أنشطة  الكلية علىيعمل مجلس
 األقسام المختلفة بشكل جيد.

 1 %83 0.846 مرتف  اتف  4.14

SFIN4  يتوقع من كل موظف بناء و صيانة شبكة
عالقات و اتصاالت رسمية و غير 
 رسمية للعمل مع الوحدات واالقسام 

 األخرى.

 3 %75 0.922 مرتف  اتف  3.75

SFIN5  مشاركة المعلومات بحرية عبريجري 
 الوظائف والمستويات الهرمية.

 2 %76 1.004 مرتف  اتف  3.79

SFIN6 فرصة   وتوليدتشجيع التعلم المستمر  يتم
 التعلم وقابلياتمهارات  لتطوير

 5 %67 1.08 معتدل محايد 3.37

 %70 االهمية النسبية 3.51 ال سط الحسابي معدل ب عد قابليات التكامل

 0.586 االنحراف المعيار 

 %73 االهمية النسبية 3.65 ال سط الحسابي معدل متغير االستشراف االستراتيجي

 0.439 االنحراف المعيار 

 ((SPSS.V.27  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر

 -:(الرشا ة االستراتيوية) الوسيطالمتغير -1
الهساسككككككككككي  الهساسككككككككككي  ابكككككككككككا  )ابكككككككككككا  )جكككككككككك  اكككككككككك ل ث ثكككككككككك  جكككككككككك  اكككككككككك ل ث ثكككككككككك    ال شككككككككككا   ا سككككككككككت اتيجي ال شككككككككككا   ا سككككككككككت اتيجي  ككككككككككية الجت يكككككككككك  ال سككككككككككيط  ككككككككككية الجت يكككككككككك  ال سككككككككككيط 

( لككككككككككك   جكككككككككك  الجاجكككككككككككا  ( لككككككككككك   جكككككككككك  الجاجكككككككككككا  الككككككككككتك   ا سككككككككككت اتيجيالككككككككككتك   ا سككككككككككت اتيجيد   د   ا سككككككككككتجاب  ا سككككككككككت اتيجي ا سككككككككككتجاب  ا سككككككككككت اتيجي د   د   ا سككككككككككت اتيجي ا سككككككككككت اتيجي 
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(  قكككككك  د (  قكككككك  د 4141 الث يكككككا  ا ط يكككككك   ككككككي جنطقكككككك  الفككككك ا  ا  سككككككطد   كككككك   ككككككية طكككككةا الجت يكككككك  ب ا كككككك  ) الث يكككككا  ا ط يكككككك   ككككككي جنطقكككككك  الفككككك ا  ا  سككككككطد   كككككك   ككككككية طكككككةا الجت يكككككك  ب ا كككككك  )

 ثجا يبتي:ثجا يبتي:  ال شا   ا ست اتيجي ال شا   ا ست اتيجي   ألبكا ألبكا  هاي الته يل ا هصا ي ال صفي  هاي الته يل ا هصا ي ال صفي 

(   ككككككم  سككككككط (   ككككككم  سككككككط 1414ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي    قككككككا لجا جككككككا  الجكككككك  ل )ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي    قككككككا لجا جككككككا  الجكككككك  ل )  هصككككككل الجت يكككككك  ال سككككككيطهصككككككل الجت يكككككك  ال سككككككيط

( ججكككككا يكنكككككي ( ججكككككا يكنكككككي 0.1180.118(  باتجكككككا  نهككككك  ا تفكككككا   انهككككك ان جكيكككككا ي  ككككك    )(  باتجكككككا  نهككككك  ا تفكككككا   انهككككك ان جكيكككككا ي  ككككك    )1.611.61هسكككككابي ج تفككككك  )هسكككككابي ج تفككككك  )

  كككككككم   كككككككم   الجاجككككككككا الجاجككككككككا  ككككككك     ككككككك    تهسكككككككي  تهسكككككككي     كككككككي الجاجككككككككا   الث يكككككككا  ببطجيككككككك  كككككككي الجاجككككككككا   الث يكككككككا  ببطجيككككككك القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  ا  ا  ا  ا  

ط ال ككككككككن ال اا يككككككك     اسكككككككتثجا  ط ال ككككككككن ال اا يككككككك     اسكككككككتثجا  التنبكككككككت  الكجكككككككل  ا سكككككككتجاب  بشكككككككثل اسكككككككتبا ي لجكالجككككككك  نقكككككككاالتنبكككككككت  الكجكككككككل  ا سكككككككتجاب  بشكككككككثل اسكككككككتبا ي لجكالجككككككك  نقكككككككا

 طككككككةا  كككككك  هصككككككل   ككككككم اطتجككككككا   طككككككةا  كككككك  هصككككككل   ككككككم اطتجككككككا    ددالفكككككك ي ا  ته يكككككك  التث يكككككك ا  الاا جيكككككك  التككككككي  كككككك  ت اجثثككككككاالفكككككك ي ا  ته يكككككك  التث يكككككك ا  الاا جيكككككك  التككككككي  كككككك  ت اجثثككككككا

تقكككككككك ي  التياجككككككككا  تقكككككككك ي  التياجككككككككا  (د ليشككككككككي  الككككككككم تجككككككككانة ا ا  الكينكككككككك   اتفا ثككككككككا   ككككككككم (د ليشككككككككي  الككككككككم تجككككككككانة ا ا  الكينكككككككك   اتفا ثككككككككا   ككككككككم %%7171نسككككككككبي  يجتكككككككك  )نسككككككككبي  يجتكككككككك  )

    ككككك   كككككية طكككككةا الجت يككككك  جككككك  اككككك ل بتكككككك   ككككك   كككككية طكككككةا الجت يككككك  جككككك  اككككك ل بتكككككك د د تثا  ج  نتثكككككاتثا  ج  نتثكككككااسكككككت اتيجي  جككككك  الهفكككككاظ   كككككم  شكككككا اسكككككت اتيجي  جككككك  الهفكككككاظ   كككككم  شكككككا 

جتجكككككك  نهكككككك  ا تفككككككا د جتجكككككك  نهكككككك  ا تفككككككا د   ((1.611.61ث نكككككك  هككككككاي   ككككككم ا  ككككككم  سككككككط هسككككككابي )ث نكككككك  هككككككاي   ككككككم ا  ككككككم  سككككككط هسككككككابي )     ا سككككككت اتيجي   ا سككككككت اتيجيالككككككتكالككككككتك

 ككككككككي الجاجكككككككككا   ككككككككي الجاجكككككككككا  القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  د ججككككككككا يكنككككككككي ا  ا  د ججككككككككا يكنككككككككي ا  ا  ((0.1140.114 انهكككككككك ان جكيككككككككا ي  كككككككك    ) انهكككككككك ان جكيككككككككا ي  كككككككك    )

التكاجكككككككل جككككككك  البي كككككككا  الجت يككككككك   جككككككك  اككككككك ل ف  ا  الته ثكككككككا  ا سكككككككت اتيجي  التكاجكككككككل جككككككك  البي كككككككا  الجت يككككككك   جككككككك  اككككككك ل ف  ا  الته ثكككككككا  ا سكككككككت اتيجي    كككككككم   كككككككم  الث يكككككككا   الث يكككككككا  

 طككككككةا هككككككاي   ككككككم اطتجككككككا  نسككككككبي  طككككككةا هككككككاي   ككككككم اطتجككككككا  نسككككككبي   ددالتنظيجككككككيالتنظيجككككككي  الثيثككككككلالثيثككككككل اثتشككككككا ثا  التقاطثككككككا باسككككككتج ا   ت ييكككككك   اثتشككككككا ثا  التقاطثككككككا باسككككككتج ا   ت ييكككككك  

الهساسكككككككي  الهساسكككككككي  د ثجكككككككا اظثككككككك   اجابكككككككا   ينككككككك  ال  اسككككككك  اطتجكككككككا  ج هككككككك ظ  كككككككي بتكككككككك  د ثجكككككككا اظثككككككك   اجابكككككككا   ينككككككك  ال  اسككككككك  اطتجكككككككا  ج هككككككك ظ  كككككككي بتكككككككك  %( جيككككككك %( جيككككككك 7171))

(د  باطتجكككككككككككا  نسكككككككككككبي (د  باطتجكككككككككككا  نسكككككككككككبي 0.5670.567(  انهككككككككككك ان جكيكككككككككككا ي )(  انهككككككككككك ان جكيكككككككككككا ي )1.611.61ب سكككككككككككط هسكككككككككككابي )ب سكككككككككككط هسكككككككككككابي )  ا سكككككككككككت اتيجي ا سكككككككككككت اتيجي 

 ككككككك  الجك  جكككككككا  القاب ككككككك  ل تطبيككككككك   اسكككككككتيكابثا   ثجثكككككككا  ككككككك  الجك  جكككككككا  القاب ككككككك  ل تطبيككككككك   اسكككككككتيكابثا   ثجثكككككككا   ال  اسككككككك  ال  اسككككككك  ( جيككككككك  جككككككك  اككككككك ل ( جيككككككك  جككككككك  اككككككك ل 7171%%))

د  تفسكككككي  طكككككة  الجك  جكككككا   ته ي ثكككككا بالشكككككثل الكككككةي د  تفسكككككي  طكككككة  الجك  جكككككا   ته ي ثكككككا بالشكككككثل الكككككةي   الجاجككككككا الجاجككككككا  ت  كككككيهثا  تثيفثكككككا جككككك  بي ككككك   ت  كككككيهثا  تثيفثكككككا جككككك  بي ككككك  

( ( 1414 ي  كككككككا الشكككككككثل ) ي  كككككككا الشكككككككثل )د د الجاجككككككككا الجاجككككككككا   التهككككككك يا  التكككككككي ت اجثثكككككككا   التهككككككك يا  التكككككككي ت اجثثكككككككا يجثككككككك  جككككككك  ا لككككككك  ج اجثكككككككيجثككككككك  جككككككك  ا لككككككك  ج اجثككككككك

 ..ال شا   ا ست اتيجي ال شا   ا ست اتيجي طجي  ت يي  جت ي  طجي  ت يي  جت ي    
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 ال شا   ا ست اتيجي (  ت يي  اطجي  نتا   جت ي  14الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهثا  ا  ا  ا  : : المصدرالمصدر
  كككككم الج تبكككككك  ا  لكككككم ب سكككككط هسككككككابي جتجككككك  نهككككك  ا تفككككككا    كككككم الج تبكككككك  ا  لكككككم ب سكككككط هسككككككابي جتجككككك  نهككككك  ا تفككككككا    الككككككتك   ا سكككككت اتيجيالككككككتك   ا سكككككت اتيجيهصكككككل بتكككككك  هصكككككل بتكككككك  

 ككككككي  ككككككي القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  ( ججككككككا يكنككككككي ا  ا  ( ججككككككا يكنككككككي ا  ا  0.1140.114(  بككككككانه ان جكيككككككا ي ب ككككككغ )(  بككككككانه ان جكيككككككا ي ب ككككككغ )1.611.61 كككككك    ) كككككك    )

   ا هتفكككككككاظ بالجك  جكككككككا   ا هتفكككككككاظ بالجك  جكككككككا  اثتسكككككككاب  تفسكككككككي   ته يكككككككل اثتسكككككككاب  تفسكككككككي   ته يكككككككل   ألطجيككككككك ألطجيككككككك الجاجككككككككا   الث يكككككككا  الج   سككككككك  الجاجككككككككا   الث يكككككككا  الج   سككككككك  

جكككككك ا  جكككككك  اجككككككل تهسككككككي  جكككككك  اجككككككل تهسككككككي   جكككككك ا  الجثككككككا ا   الثفككككككا ا  ال يجكككككك  لتهقيكككككك   طكككككك ان الكجككككككل الجقصكككككك     ا  الجثككككككا ا   الثفككككككا ا  ال يجكككككك  لتهقيكككككك   طكككككك ان الكجككككككل الجقصكككككك     ا 

 طككككةا  طككككةا د د بثككككا    تطكككك ي  اسككككت اتيجيا  ج يكككك  بثككككا    تطكككك ي  اسككككت اتيجيا  ج يكككك    التككككك ي   الجناسككككب   ككككي نجكككك ة  التشكككك يل الاككككايالتككككك ي   الجناسككككب   ككككي نجكككك ة  التشكككك يل الاككككاي

  ال ابككككككك ال ابككككككك طككككككةا البتككككككك  جكككككك  اكككككك ل الفقكككككك   طككككككةا البتككككككك  جكككككك  اكككككك ل الفقكككككك     ا نككككككما نككككككم( جيكككككك د   كككككك  ( جيكككككك د   كككككك  %%7171هككككككاي   ككككككم اطتجككككككا  نسككككككبي )هككككككاي   ككككككم اطتجككككككا  نسككككككبي )

(د ججكككككككا (د ججكككككككا 0.8410.841(  بكككككككانه ان جكيكككككككا ي )(  بكككككككانه ان جكيكككككككا ي )1.811.81ث نثكككككككا هصككككككك     كككككككم ا  كككككككم  سكككككككط هسكككككككابي )ث نثكككككككا هصككككككك     كككككككم ا  كككككككم  سكككككككط هسكككككككابي )

اسكككككككتثجا  اسكككككككتثجا   كككككككي الجاجككككككككا   الث يكككككككا  الج   سككككككك  تجكككككككا   كككككككي الجاجككككككككا   الث يكككككككا  الج   سككككككك  تجكككككككا  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  يييككككككك  جككككككك  اطتجكككككككا  يييككككككك  جككككككك  اطتجكككككككا  

ثجكككككا اظثككككك   ثجكككككا اظثككككك     ددالج يككككك    كككككج  السكككككيا  الككككك اا ي  ا جككككك ا ا  ا ثا يجيككككك   كككككي الث يككككك الج يككككك    كككككج  السكككككيا  الككككك اا ي  ا جككككك ا ا  ا ثا يجيككككك   كككككي الث يككككك الجك  ككككك  الجك  ككككك  

طككككككةا البتككككككك  ب سككككككط هسككككككابي طككككككةا البتككككككك  ب سككككككط هسككككككابي   ((SALE4-SALE7))    اجابككككككا  الكينكككككك   جكككككك   اطتجككككككا  تجككككككا   قكككككك ااجابككككككا  الكينكككككك   جكككككك   اطتجككككككا  تجككككككا   قكككككك ا

 كككككككي  كككككككي جكككككككا  جكككككككا  (  ا  طكككككككةا ا  تفكككككككان (  ا  طكككككككةا ا  تفكككككككان %%7777-%%6767(  باطتجكككككككا  نسكككككككبي )(  باطتجكككككككا  نسكككككككبي )1.811.81-1.111.11تككككككك ا   بكككككككي  )تككككككك ا   بكككككككي  )
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 ككككككككي الجاجكككككككككا   الث يككككككككا   ككككككككي الجاجكككككككككا   الث يككككككككا  القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  ظككككككككل ا تفككككككككا   التقككككككككا ب هسكككككككك  جكككككككك  ا  ا  ظككككككككل ا تفككككككككا   التقككككككككا ب هسكككككككك  جكككككككك  ا  ا  

    صكككككيا   ا سكككككت اتيجياصكككككيا   ا سكككككت اتيجيا   كككككي كككككيجسكككككا    جسكككككا    الالجككككك  اككككك ل جككككك  اككككك ل الكككككتك   ا سكككككت اتيجي الكككككتك   ا سكككككت اتيجي الج   سككككك  تجكككككا  بتكككككك  الج   سككككك  تجكككككا  بتكككككك  

اآلثكككككا  ا سكككككت اتيجي  لكج يككككك  الكككككتك   الجتك قككككك  بفثككككك  اآلثكككككا  ا سكككككت اتيجي  لكج يككككك  الكككككتك   الجتك قككككك  بفثككككك  اطككككك ان الجاجككككككا   الت ثيكككككي   كككككم اطككككك ان الجاجككككككا   الت ثيكككككي   كككككم  تهقيككككك   تهقيككككك  

ل بي ككككككك  الاا جيككككككك د ثجكككككككا انككككككك  يت كككككككج  تشكككككككايي الفككككككك ي  ا سكككككككتثجا ا  الهاليككككككك  ل بي ككككككك  الاا جيككككككك د ثجكككككككا انككككككك  يت كككككككج  تشكككككككايي الفككككككك ي  ا سكككككككتثجا ا  الهاليككككككك    الجاجككككككككا الجاجككككككككا 

(  ت ييككككككك  اطجيككككككك  (  ت ييككككككك  اطجيككككككك  1111 ي  كككككككا الشكككككككثل ) ي  كككككككا الشكككككككثل )  ددبشكككككككثل    كككككككل جككككككك   جكككككككل تهقيككككككك  الجيكككككككي  التنا سكككككككي بشكككككككثل    كككككككل جككككككك   جكككككككل تهقيككككككك  الجيكككككككي  التنا سكككككككي 

 ا ست اتيجي.ا ست اتيجي.التك   التك   نتا   بتك  نتا   بتك  

 
 التك   ا ست اتيجي(  ت يي  اطجي  نتا   ب ك  11الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
(  ب سكككككط (  ب سكككككط %%7171  كككككم الج تبككككك  الثانيككككك  باطتجككككا  نسكككككبي جيككككك  )  كككككم الج تبككككك  الثانيككككك  باطتجككككا  نسكككككبي جيككككك  )  الهساسكككككي  ا سككككت اتيجي الهساسكككككي  ا سككككت اتيجي هككككل بتكككككك  هككككل بتكككككك  

( ججككككككا يكنككككككي ( ججككككككا يكنككككككي 0.5670.567ب ككككككغ )ب ككككككغ )  (  بككككككانه ان جكيككككككا ي(  بككككككانه ان جكيككككككا ي1.611.61هسككككككابي جتجكككككك  نهكككككك  ا تفككككككا   كككككك    )هسككككككابي جتجكككككك  نهكككككك  ا تفككككككا   كككككك    )

الججككككككككككك  بكككككككككككي  الججككككككككككك  بكككككككككككي    ألطجيككككككككككك ألطجيككككككككككك  كككككككككككي الجاجككككككككككككا   الث يكككككككككككا  الج   سككككككككككك   كككككككككككي الجاجككككككككككككا   الث يكككككككككككا  الج   سككككككككككك  القيكككككككككككا ا  الجاجكيككككككككككك  القيكككككككككككا ا  الجاجكيككككككككككك  ا  ا  ا  ا  

د د نهكككككك  البي كككككك  ال اا يكككككك نهكككككك  البي كككككك  ال اا يكككككك   الج جثكككككك الج جثكككككك يجي  يجي  ا سككككككت اتا سككككككت اتنهكككككك  البي كككككك  الاا جيكككككك    نهكككككك  البي كككككك  الاا جيكككككك      الج جثكككككك الج جثكككككك ي  ي  ا سككككككت اتيجا سككككككت اتيج

طككككةا البتككككك  طككككةا البتككككك    سككككاط   ككككي ا نككككا سككككاط   ككككي ا نككككا   كككك    كككك  د د ا تصككككا   ال اا يكككك  الجثثفكككك   الجفت هكككك ا تصككككا   ال اا يكككك  الجثثفكككك   الجفت هكككك   جكككك  اكككك ل تكييككككيجكككك  اكككك ل تكييككككي
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(  بكككككككانه ان (  بكككككككانه ان 1.861.86ث نثككككككا هصككككككك     ككككككم ا  ككككككم  سكككككككط هسككككككابي )ث نثككككككا هصككككككك     ككككككم ا  ككككككم  سكككككككط هسككككككابي )  الثانيكككككك الثانيكككككك جكككككك  اكككككك ل الفقككككككك   جكككككك  اكككككك ل الفقككككككك   

 ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا   ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  (د ججككككككا يهسكككككك  جكككككك  اطتجككككككا  (د ججككككككا يهسكككككك  جكككككك  اطتجككككككا  0.1170.117جكيككككككا ي )جكيككككككا ي )

ا سكككككتجاب  بسككككك    ا سكككككتجاب  بسككككك    د  تهسكككككي  د  تهسكككككي  ي  التث يككككك ا   كككككي البي ككككك  الاا جيككككك ي  التث يككككك ا   كككككي البي ككككك  الاا جيككككك تتبككككك  الفككككك  تتبككككك  الفككككك  الج   سككككك  تجكككككا  الج   سككككك  تجكككككا  

ثجككككا اظثكككك   اجابككككا  الكينكككك   جكككك   اطتجككككا  تجككككا   قكككك ا  ثجككككا اظثكككك   اجابككككا  الكينكككك   جكككك   اطتجككككا  تجككككا   قكككك ا  د د قكككك  جبتثكككك  قكككك  جبتثكككك  يي هتياجككككا  اليبككككا   بط   هتياجككككا  اليبككككا   بط  

((SASE1-SASE5 ) )(  باطتجككككككا  نسككككككبي (  باطتجككككككا  نسككككككبي 1.871.87-1.011.01طككككككةا البتككككككك  ب سككككككط هسككككككابي تكككككك ا   بككككككي  )طككككككةا البتككككككك  ب سككككككط هسككككككابي تكككككك ا   بككككككي  )

ا طتجكككككككككا  الجناسكككككككككب تجكككككككككا  بتكككككككككك  ا طتجكككككككككا  الجناسكككككككككب تجكككككككككا  بتكككككككككك  القيكككككككككا ا  الجاجكيككككككككك  القيكككككككككا ا  الجاجكيككككككككك  ( ليشكككككككككي  الكككككككككم اظثكككككككككا  ( ليشكككككككككي  الكككككككككم اظثكككككككككا  7777%%-6161%%))

اليبككككككككككا    ته ثككككككككككا  اليبككككككككككا    ته ثككككككككككا  ييككككككككككا   الهساسككككككككككي   هتياجككككككككككا  ييككككككككككا   الهساسككككككككككي   هتياجككككككككككا  جكككككككككك  اكككككككككك ل جكككككككككك  اكككككككككك ل الهساسككككككككككي  ا سككككككككككت اتيجي  الهساسككككككككككي  ا سككككككككككت اتيجي  

 الهساسي  ا ست اتيجي .الهساسي  ا ست اتيجي .(  ت يي  اطجي  نتا   بتك  (  ت يي  اطجي  نتا   بتك  1111 ي  ا الشثل ) ي  ا الشثل )د د الجنا سي الجنا سي 

 
 الهساسي  ا ست اتيجي (  ت يي  اطجي  نتا   ب ك  11الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
لينككككال اطتجككككا  نسككككبي لينككككال اطتجككككا  نسككككبي   سككككتجاب  ا سككككت اتيجي سككككتجاب  ا سككككت اتيجي ا ا  اايكككك ا تجث كككك  الج تبكككك  الثالثكككك   ا ايكككك    ككككي بتككككك   اايكككك ا تجث كككك  الج تبكككك  الثالثكككك   ا ايكككك    ككككي بتككككك  

ف كككككككا   ت ييككككككك  الجككككككك ا    األنشكككككككط  ف كككككككا   ت ييككككككك  الجككككككك ا    األنشكككككككط  جككككككك  اككككككك ل جككككككك  اككككككك ل القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  ( جككككككك   بكككككككل ( جككككككك   بكككككككل %%7171جيككككككك  )جيككككككك  )

جككككككك  اككككككك ل ا كككككككا   طيث ككككككك  اككككككك جاتثا  كككككككج  النطكككككككا  جككككككك  اككككككك ل ا كككككككا   طيث ككككككك  اككككككك جاتثا  كككككككج  النطكككككككا      كككككككم التهككككككك يا  الاا جيككككككك   كككككككم التهككككككك يا  الاا جيككككككك   ل سكككككككتجاب ل سكككككككتجاب 
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 كككك     كككك     ب سككككط هسككككابي جتجكككك  نهكككك  ا تفككككا   ب سككككط هسككككابي جتجكككك  نهكككك  ا تفككككا  الجتككككا  جكككك  الاكككك جا  اسككككتجاب  لجتط بككككا  السكككك  د الجتككككا  جكككك  الاكككك جا  اسككككتجاب  لجتط بككككا  السكككك  د 

جكككككك   بككككككل جكككككك   بككككككل   ال يجكككككك ال يجكككككك ( ججككككككا يكككككك جا التكككككك ا    الججا سكككككك  ( ججككككككا يكككككك جا التكككككك ا    الججا سكككككك  0.5560.556(  بككككككانه ان جكيككككككا ي ب ككككككغ )(  بككككككانه ان جكيككككككا ي ب ككككككغ )1.61.6))

فجككككككك ا  اسكككككككتجابا  سككككككك يك  فجككككككك ا  اسكككككككتجابا  سككككككك يك    ألطجيككككككك ألطجيككككككك  كككككككي الجاجككككككككا   الث يكككككككا  الج   سككككككك   كككككككي الجاجككككككككا   الث يكككككككا  الج   سككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  

طكككككةا طكككككةا   سكككككاط   كككككي ا نكككككا سكككككاط   كككككي ا نكككككا   ككككك    ككككك  اليبكككككا  د اليبكككككا  د   تت ا ككككك  جككككك    بكككككا تت ا ككككك  جككككك    بكككككا  جناسكككككب  د  تقككككك ي  الاككككك جا  التكككككي  جناسكككككب  د  تقككككك ي  الاككككك جا  التكككككي 

( ( 1.871.87ث نثككككككككا هصكككككككك     ككككككككم ا  ككككككككم  سككككككككط هسككككككككابي )ث نثككككككككا هصكككككككك     ككككككككم ا  ككككككككم  سككككككككط هسككككككككابي )  السا سكككككككك السا سكككككككك البتككككككككك  جكككككككك  اكككككككك ل الفقكككككككك   البتككككككككك  جكككككككك  اكككككككك ل الفقكككككككك   

 كككككككي الجاجككككككككا   كككككككي الجاجككككككككا  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  (د ججكككككككا يييككككككك  جككككككك  اطتجكككككككا  (د ججكككككككا يييككككككك  جككككككك  اطتجكككككككا  0.8150.815 بكككككككانه ان جكيكككككككا ي ) بكككككككانه ان جكيكككككككا ي )

الت ثيككككي   ككككم اسككككتج ا  ا تصككككا   جكككك  ججيكككك  اصككككهاب الجصككككك ه  الت ثيككككي   ككككم اسككككتج ا  ا تصككككا   جكككك  ججيكككك  اصككككهاب الجصككككك ه   الث يككككا  الج   سكككك  تجككككا   الث يككككا  الج   سكككك  تجككككا  

الجاجكككككككككا  الجاجكككككككككا     ككككككككي ككككككككيالقيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  ثجككككككككا لكككككككك هظ اطتجككككككككا  اجابككككككككا  ثجككككككككا لكككككككك هظ اطتجككككككككا  اجابككككككككا     ااككككككككل  اككككككككا   الث يكككككككك د ااككككككككل  اككككككككا   الث يكككككككك د

طككككككةا البتككككككك  ب سككككككط هسككككككابي تكككككك ا   طككككككةا البتككككككك  ب سككككككط هسككككككابي تكككككك ا   ( ( SARE1-SARE7)) الث يككككككا  الج   سكككككك  تجككككككا   قكككككك ا   الث يككككككا  الج   سكككككك  تجككككككا   قكككككك ا  

( ليبكككككككك ي الته يككككككككل ا هصككككككككا ي   ككككككككم ( ليبكككككككك ي الته يككككككككل ا هصككككككككا ي   ككككككككم %%7777-%%6666(  باطتجككككككككا  نسككككككككبي )(  باطتجككككككككا  نسككككككككبي )1.871.87-1.111.11بككككككككي  )بككككككككي  )

ل قكككك      ككككم اسككككتثجا  الفكككك ي الجتاهكككك  جكككك  ل قكككك      ككككم اسككككتثجا  الفكككك ي الجتاهكككك  جكككك  القيككككا ا  الجاجكيكككك  القيككككا ا  الجاجكيكككك  اثكككك     ككككم تكككك جيا اجككككت   طككككة  اثكككك     ككككم تكككك جيا اجككككت   طككككة  

التثيككككككككن جكككككككك  الت ييكككككككك ا   ككككككككي سككككككككيا  األ جككككككككال  اثتشككككككككان الفكككككككك ي  التث يكككككككك ا  التثيككككككككن جكككككككك  الت ييكككككككك ا   ككككككككي سككككككككيا  األ جككككككككال  اثتشككككككككان الفكككككككك ي  التث يكككككككك ا    السكككككككك  د  السكككككككك  د  

طككككك   جبكككككا  ا  اسكككككت اتيجي  ج يككككك   بسككككك    دثجكككككا تجثككككك   طككككك   جبكككككا  ا  اسكككككت اتيجي  ج يككككك   بسككككك    دثجكككككا تجثككككك   الجاكككككاط  د ا    كككككم ف كككككا     كككككم ف كككككا     الجاجككككككا الجاجككككككا  الجاكككككاط  د ا 

ت ييككككككك  ج ا  طكككككككا بثفكككككككا     كاليككككككك   ا  كككككككا   ت جيككككككك  ج ا  طكككككككا جككككككك   جكككككككل ا ككككككك  القيجككككككك   هجايككككككك  ت ييككككككك  ج ا  طكككككككا بثفكككككككا     كاليككككككك   ا  كككككككا   ت جيككككككك  ج ا  طكككككككا جككككككك   جكككككككل ا ككككككك  القيجككككككك   هجايككككككك  

  ا تتط بكككككك  الظكككككك  ن ال اا يكككككك   الاا جيكككككك .ا تتط بكككككك  الظكككككك  ن ال اا يكككككك   الاا جيكككككك .) التقككككككاط( األنشككككككط  ةا  الكا كككككك  الج تفكككككك  هسككككككب جكككككك) التقككككككاط( األنشككككككط  ةا  الكا كككككك  الج تفكككككك  هسككككككب جكككككك

 ا ستجاب  ا ست اتيجي .ا ستجاب  ا ست اتيجي .(  ت يي  اطجي  نتا   بتك  (  ت يي  اطجي  نتا   بتك  1111 ي  ا الشثل ) ي  ا الشثل )
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 ا ستجاب  ا ست اتيجي (  ت يي  اطجي  نتا   ب ك  11الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
 ا ست اتيجي ال شا   (     نتا   جت ي  14الج  ل )

الوسط  الفقرة

 الحسابي

اتجاه 

 االجابة

مستوى 

 االجابة

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

ترتيب 

 االهمية

SASE1  بشكل دوري الفرص تتلمس ادارة الكلية وتعالج
 ذات الصلة في البيئة الخارجية.

 2 %77 0.97 مرتف  اتف  3.87

SASE2  في البيئة بشكل دوري التهديدات الكبيرة نرصد
 الخارجية

 1 %77 0.937 مرتف  اتف  3.86

SASE3  ا التحوالت األساسية في  3 %75 0.999 مرتف  اتف  3.75 .قطاع التعليمنتوقع كثير 

SASE4 التي يقوم بهاالتنافسية  نتابع بدقة التحركات 
 المنافسين

 4 %72 0.923 مرتف  اتف  3.58

SASE5  الجديدةنحاول باستمرار اكتشاف االحتياجات 
 ونعمل جاهدين للوفاء بها.للزبائن 

 5 %62 1.059 معتدل محايد 3.09

 %73 االهمية النسبية 3.63 ال سط الحسابي معدل ب عد الحساسية االستراتيجية

 0.567 االنحراف المعيار 

SARE1 البيئة في الكبيرة للتغييرات تستجيب ادارة الكلية 
 .الخارجية

 6 %69 0.865 مرتف  اتف  3.44

SARE2  نعمل باستمرار على تحشيد الموارد الداخلية من
 اجل اقتناص الفرص

 4 %72 1.015 مرتف  اتف  3.58

SARE3 للموارد االستراتيجي التراصف على نؤكد 
 الداخلية الديناميكية القدرات لتعزيز

 5 %72 1.02 مرتف  اتف  3.6

SARE4 االدارية و   العمليات مرونة نحرص على تحقيق
 العمل فرق بناء على التأكيد خالل التنظيمية من

 7 %66 1.176 معتدل محايد 3.29

SARE5 ا نهتم بواقعية قراراتنا  في المعلومات على اعتماد 
 .المناسب الوقت

 3 %72 0.919 مرتف  اتف  3.62

SARE6  جميع مع االتصاالت استمرار نؤكد كثيرا على 
 الكلية وخارج داخل المصلحة أصحاب

 1 %77 0.895 مرتف  اتف  3.87
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SARE7 رقمنة) الصلة ذات الرقمنة خيارات نعزز نحن 
 ورقمنة ، التوريد سلسلة ورقمنة ، الزبون جانب
 االستجابة في قدراتنا على للحفاظ( الشراء عملية

 .الزبائن الحتياجات

 2 %76 0.918 مرتف  اتف  3.81

 %72 االهمية النسبية 3.6 ال سط الحسابي معدل ب عد االستجابة االستراتيجية

 0.554 االنحراف المعيار 

SALE1 ا بحث ا نجري ما كثيرا  الجديدة المعرفة عن متعمد 
 . واالحتياجات  الزبائن حول

 2 %76 0.828 مرتف  اتف  3.81

SALE2 في الجديدة الخارجية المعرفة نعمل على اكتساب 
ا الداخلي سياقنا  الصلة ذات الوسائل على اعتماد 

 .والتفاعالت المحادثات مثل

 4 %75 1.036 مرتف  اتف  3.77

SALE3 باألحداث المتعلقة المعلومات االعتبار في نأخذ 
بأنشطة الكلية  يتعلق فيما الماضية والحلول

 وخدماتها  لالستفادة منها مستقبال

 5 %72 0.939 مرتف  اتف  3.58

SALE4 ضمن الجديدة المعرفة بتالئم بشدة مهتمون نحن 
واإلجراءات االكاديمية في  الداخلي السياق
 .الكلية

 1 %77 0.814 مرتف  اتف  3.84

SALE5 وتفسيرات المتضاربة االفتراضات أهمية ندرك 
 التعلم عملية تعزيز في البدائل

 3 %76 0.865 مرتف  اتف  3.81

SALE6  التنظيمية طرح االسئلة و مناقشة تشجع ثقافتنا
 ضمان في كركائز جديدة رؤى اآلراء لتطوير

 االستراتيجي التعلم

 6 %67 0.81 معتدل محايد 3.34

SALE7 الجديدة المعرفة تطبيق قابلية دوري بشكل نختبر 
 واإلجراءات الهياكل) ميدان الواقع في

 (واالستراتيجيات

 7 %67 0.892 معتدل محايد 3.35

 %73 االهمية النسبية 3.64 ال سط الحسابي ب عد التعلم االستراتيجيمعدل 

 0.421 االنحراف المعيار 

 %72 االهمية النسبية 3.62 ال سط الحسابي معدل متغير الرشاقة االستراتيجية

 0.398 االنحراف المعيار 

 ((SPSS.V.27  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر

 -::((البرا ة التن يميةالبرا ة التن يمية))  المعتمدالمعتمدالمتغير المتغير -33

جككككك  اككككك ل بتكككككك ي  طجكككككا )ا سكككككتثجا  ا جثكككككل ل فككككك ي جككككك  اككككك ل بتكككككك ي  طجكككككا )ا سكككككتثجا  ا جثكككككل ل فككككك ي   الب ا ككككك  التنظيجيككككك الب ا ككككك  التنظيجيككككك  كككككية الجت يككككك  التكككككاب   كككككية الجت يككككك  التكككككاب  

 ككككك  الفككككك ي الج يككككك  ( لكككككك   جككككك  الجاجككككككا   الث يكككككا  ا ط يككككك   كككككي جنطقككككك  الفككككك ا   ككككك  الفككككك ي الج يككككك  ( لكككككك   جككككك  الجاجككككككا   الث يكككككا  ا ط يككككك   كككككي جنطقككككك  الفككككك ا    ال  اسككككك  ال  اسككككك      

هصككككككا ي ال صككككككفي هصككككككا ي ال صككككككفي (  قكككككك  د  هككككككاي الته يككككككل ا (  قكككككك  د  هككككككاي الته يككككككل ا 4141ا  سككككككطد   كككككك   ككككككية طككككككةا الجت يكككككك  ب ا كككككك  )ا  سككككككطد   كككككك   ككككككية طككككككةا الجت يكككككك  ب ا كككككك  )

 ثجا يبتي:ثجا يبتي:  الب ا   التنظيجي الب ا   التنظيجي   ألبكا ألبكا 

(   كككككم  سكككككط هسكككككابي (   كككككم  سكككككط هسكككككابي 1111ابككككك   الجت يككككك  التكككككاب  الب ا ككككك  التنظيجيككككك    قكككككا لجا جكككككا  الجككككك  ل )ابككككك   الجت يككككك  التكككككاب  الب ا ككككك  التنظيجيككككك    قكككككا لجا جكككككا  الجككككك  ل )

( ججككككككا يكنككككككي ا  ا  ( ججككككككا يكنككككككي ا  ا  0.5610.561(  باتجككككككا  نهكككككك  ا تفككككككا   انهكككككك ان جكيككككككا ي  كككككك    )(  باتجككككككا  نهكككككك  ا تفككككككا   انهكككككك ان جكيككككككا ي  كككككك    )1.171.17ج تفكككككك  )ج تفكككككك  )
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جسكككككت   جتككككك اي  بكككككي  ا سكككككتثجا  جسكككككت   جتككككك اي  بكككككي  ا سكككككتثجا  تهقيككككك  تهقيككككك   كككككي الجاجككككككا   الث يكككككا  ببطجيككككك   كككككي الجاجككككككا   الث يكككككا  ببطجيككككك  القيكككككا ا  الجاجكيككككك  القيكككككا ا  الجاجكيككككك  

 كككككك   كككككك ي ج يكككككك  د بشككككككثل يسككككككاط   ككككككي تكييككككككي اسككككككتثجا  الجكككككك ا    كككككك   كككككك ي ج يكككككك  د بشككككككثل يسككككككاط   ككككككي تكييككككككي اسككككككتثجا  الجكككككك ا     ال  اسكككككك  ال  اسكككككك  األجثككككككل ل فكككككك ي   األجثككككككل ل فكككككك ي   

تاصكككككيي الجككككك ا   لتهقيككككك  النجكككككا   كككككي تاصكككككيي الجككككك ا   لتهقيككككك  النجكككككا   كككككي   د   ككككك   ككككك د   ككككك   ككككك الهاليككككك   الثشكككككن  ككككك  فجثانكككككا  ج يككككك  الهاليككككك   الثشكككككن  ككككك  فجثانكككككا  ج يككككك  

(د (د %%6161 طككككككةا  كككككك  هصككككككل   ككككككم اطتجككككككا  نسككككككبي  يجتكككككك  ) طككككككةا  كككككك  هصككككككل   ككككككم اطتجككككككا  نسككككككبي  يجتكككككك  )نشككككككاطي ا سككككككتثجا   ا ستثشككككككاند  نشككككككاطي ا سككككككتثجا   ا ستثشككككككاند  

السكككككي الجتككككياج  ا سككككتثجا   اثتشككككان ج ا  طككككا السكككككي الجتككككياج  ا سككككتثجا   اثتشككككان ج ا  طككككا ة ا ا  الكينكككك   اتفا ثككككا   ككككم ة ا ا  الكينكككك   اتفا ثككككا   ككككم ليشككككي  الككككم تجككككانليشككككي  الككككم تجككككان

ال اا يككككككك   الاا جيككككككك  لتهقيككككككك  النجكككككككا   كككككككي ف ا     جالثكككككككا الهاليككككككك د   تهسكككككككي   ككككككك  تثا   كككككككم ال اا يككككككك   الاا جيككككككك  لتهقيككككككك  النجكككككككا   كككككككي ف ا     جالثكككككككا الهاليككككككك د   تهسكككككككي   ككككككك  تثا   كككككككم 

  كككككك  هككككككاي طككككككةا البتككككككك    ككككككم اطتجككككككا  نسككككككبي   كككككك  هككككككاي طككككككةا البتككككككك    ككككككم اطتجككككككا  نسككككككبي التثيككككككن جكككككك  الت ييكككككك ا  البي يكككككك  الجهيطكككككك  بثككككككاد التثيككككككن جكككككك  الت ييكككككك ا  البي يكككككك  الجهيطكككككك  بثككككككاد 

ث نكككك  هككككاي ث نكككك  هككككاي  كككك  الفكككك ي الج يكككك    كككك  الفكككك ي الج يكككك     ال  اسكككك  ال  اسكككك  بتككككك  بتككككك    د   كككك   ككككية طككككةا الجت يكككك  جكككك  اكككك لد   كككك   ككككية طككككةا الجت يكككك  جكككك  اكككك ل%(%(7070))

د د ((0.6610.661))  ( جتجككككككك  نهككككككك  ا تفكككككككا د  بكككككككانه ان جكيكككككككا ي( جتجككككككك  نهككككككك  ا تفكككككككا د  بكككككككانه ان جكيكككككككا ي1.511.51  كككككككم ا  كككككككم  سكككككككط هسكككككككابي )  كككككككم ا  كككككككم  سكككككككط هسكككككككابي )

القككككك      ككككم ا سكككككتثجا  القككككك      ككككم ا سكككككتثجا    ألطجيكككك ألطجيكككك  ككككي الجاجككككككا   الث يككككا   ككككي الجاجككككككا   الث يككككا  القيكككككا ا  الجاجكيكككك  القيكككككا ا  الجاجكيكككك  ججككككا يكنككككي ا  ا  ججككككا يكنككككي ا  ا  

بي كككككا  جت يككككك   بي كككككا  جت يككككك    ا ستثشكككككان بصككككك     يناجيثيككككك  جسكككككتج    سكككككيجا  نككككك جا تكجكككككل الجنظجكككككا   كككككي  ا ستثشكككككان بصككككك     يناجيثيككككك  جسكككككتج    سكككككيجا  نككككك جا تكجكككككل الجنظجكككككا   كككككي 

ا سككككككتثجا  ا سككككككتثجا  ثجككككككا اظثكككككك   اجابككككككا   ينكككككك  ال  اسكككككك  اطتجككككككا  ج هكككككك ظ  ككككككي بتككككككك  ثجككككككا اظثكككككك   اجابككككككا   ينكككككك  ال  اسكككككك  اطتجككككككا  ج هكككككك ظ  ككككككي بتككككككك    يكككككك  جتثكككككك  د   يكككككك  جتثكككككك  د 

(د  باطتجككككككككا  نسككككككككبي (د  باطتجككككككككا  نسككككككككبي 0.5810.581(  انهكككككككك ان جكيككككككككا ي )(  انهكككككككك ان جكيككككككككا ي )1.111.11ب سككككككككط هسككككككككابي )ب سككككككككط هسككككككككابي )ا جثككككككككل ل فكككككككك ي ا جثككككككككل ل فكككككككك ي 

الكج يكككككا  التجا يككككك  الهاليككككك  بجسكككككت يا   اليككككك  جككككك  الثفكككككا   الكج يكككككا  التجا يككككك  الهاليككككك  بجسكككككت يا   اليككككك  جككككك  الثفكككككا     تطككككك ي تطككككك ي ( جيككككك  جككككك  اككككك ل ( جيككككك  جككككك  اككككك ل 6161%%))

د د     ابتثكككككا ا  جة يككككك  )جثكككككل ا ستثشكككككان(  كككككي نفكككككة ال  ككككك     ابتثكككككا ا  جة يككككك  )جثكككككل ا ستثشكككككان(  كككككي نفكككككة ال  ككككك  ككككك   ككككك ي ج يككككك ككككك   ككككك ي ج يككككك  ال  اسككككك  ال  اسككككك   ثنكككككا   ثنكككككا  

 الب ا   التنظيجي .الب ا   التنظيجي .( اطجي  ت يي  جت ي  ( اطجي  ت يي  جت ي  1515 ي  ا الشثل ) ي  ا الشثل )
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 الب ا   التنظيجي (  ت يي  اطجي  نتا   جت ي  15الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
الج تبكككك  ا  لككككم ب سككككط هسككككابي جتجكككك  نهكككك  الج تبكككك  ا  لككككم ب سككككط هسككككابي جتجكككك  نهكككك    ككككم   ككككم  كككك  الفكككك ي الج يكككك    كككك  الفكككك ي الج يكككك     ال  اسكككك  ال  اسكككك  هصككككل بتككككك  هصككككل بتككككك  

القيككككككككككا ا  القيككككككككككا ا  ( ججككككككككككا يكنككككككككككي ا  ا  ( ججككككككككككا يكنككككككككككي ا  ا  0.6610.661(  بككككككككككانه ان جكيككككككككككا ي ب ككككككككككغ )(  بككككككككككانه ان جكيككككككككككا ي ب ككككككككككغ )1.511.51ا تفككككككككككا   كككككككككك    )ا تفككككككككككا   كككككككككك    )

تشكككككجي  ا  ككككك ا    كككككم القيكككككا  باأل جكككككال تشكككككجي  ا  ككككك ا    كككككم القيكككككا  باأل جكككككال   ألطجيككككك ألطجيككككك  كككككي الجاجككككككا   الث يكككككا  الج   سككككك   كككككي الجاجككككككا   الث يكككككا  الج   سككككك  الجاجكيككككك  الجاجكيككككك  

ي  ي  التكككككككي تت كككككككج  التثيكككككككن جككككككك  الفككككككك ي الج يككككككك    الجت ا قككككككك  بشكككككككثل  ا كككككككا جككككككك  ا سكككككككت اتيجالتكككككككي تت كككككككج  التثيكككككككن جككككككك  الفككككككك ي الج يككككككك    الجت ا قككككككك  بشكككككككثل  ا كككككككا جككككككك  ا سكككككككت اتيج

لت ليكككك   ثكككك   ثثكككك    كككك  لسكككك  ثيا  الج  نكككك   اثككككا   األهاسككككية بككككي  األ كككك ا   ككككي لت ليكككك   ثكككك   ثثكككك    كككك  لسكككك  ثيا  الج  نكككك   اثككككا   األهاسككككية بككككي  األ كككك ا   ككككي د د الكاجكككك  ل جنظجكككك الكاجكككك  ل جنظجكككك 

( جيككككك د   ككككك   ت ككككك   طكككككةا البتكككككك  ( جيككككك د   ككككك   ت ككككك   طكككككةا البتكككككك  %%7070 طكككككةا هكككككاي   كككككم اطتجكككككا  نسكككككبي ) طكككككةا هكككككاي   كككككم اطتجكككككا  نسكككككبي )د د ا  ككككك ا ا  التنظيجيككككك ا  ككككك ا ا  التنظيجيككككك 

(  بكككككككانه ان (  بكككككككانه ان 1.711.71ث نثككككككا هصككككككك     ككككككم ا  ككككككم  سكككككككط هسككككككابي )ث نثككككككا هصككككككك     ككككككم ا  ككككككم  سكككككككط هسككككككابي )  الثانيكككككك الثانيكككككك جكككككك  اكككككك ل الفقككككككك   جكككككك  اكككككك ل الفقككككككك   

 كككككككي الجاجككككككككا   الث يكككككككا   كككككككي الجاجككككككككا   الث يكككككككا  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  يككككككك  جككككككك  اطتجكككككككا  يككككككك  جككككككك  اطتجكككككككا  (د ججكككككككا يي (د ججكككككككا يي 0.1110.111جكيكككككككا ي )جكيكككككككا ي )

ثجكككككا ثجكككككا   ا كككككا   طيث كككك  اككككك جاتثا بشكككككثل يافكككك  جككككك  تثكككككالين الكج يككككا  الثيث يككككك دا كككككا   طيث كككك  اككككك جاتثا بشكككككثل يافكككك  جككككك  تثكككككالين الكج يككككا  الثيث يككككك دالج   سكككك  تجكككككا  الج   سكككك  تجكككككا  

طككككككككةا البتككككككككك  طككككككككةا البتككككككككك  ( ( OASN1-OASN6))اظثكككككككك   اجابككككككككا  الكينكككككككك   جكككككككك   اطتجككككككككا  تجككككككككا   قكككككككك ا  اظثكككككككك   اجابككككككككا  الكينكككككككك   جكككككككك   اطتجككككككككا  تجككككككككا   قكككككككك ا  

  طككككككككككةا   طككككككككككةا (  ا(  ا%%7575-%%6767(  باطتجككككككككككا  نسككككككككككبي )(  باطتجككككككككككا  نسككككككككككبي )1.711.71-1.111.11ب سككككككككككط هسككككككككككابي تكككككككككك ا   بككككككككككي  )ب سككككككككككط هسككككككككككابي تكككككككككك ا   بككككككككككي  )
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 ككككككي الجاجكككككككا   ككككككي الجاجكككككككا  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  ا  تفككككككان  ككككككي ظككككككل ا تفككككككا   التقككككككا ب هسكككككك  جكككككك  ا  ا  ا  تفككككككان  ككككككي ظككككككل ا تفككككككا   التقككككككا ب هسكككككك  جكككككك  ا  ا  

ج يكككك  ج يكككك    ا جكككك ا جكككك تقكككك ي  تقكككك ي  جكككك  اكككك ل جكككك  اكككك ل  كككك  الفكككك ي الج يكككك    كككك  الفكككك ي الج يكككك     ال  اسكككك  ال  اسكككك   الث يككككا  الج   سكككك  تجككككا  بتككككك   الث يككككا  الج   سكككك  تجككككا  بتككككك  

هكككككككالي ا  تقككككككك ي  ا  تصكككككككجي   ج يككككككك  انتاجيككككككك  ج يككككككك   ا  تهسكككككككي   ج يككككككك  هكككككككالي ا  تقككككككك ي  ا  تصكككككككجي   ج يككككككك  انتاجيككككككك  ج يككككككك   ا  تهسكككككككي   ج يككككككك    ا جككككككك ا جككككككك ا  تهسكككككككي  ا  تهسكككككككي  

انتاجيكككككك   ا جكككككك   ةلكككككك  لت بيكككككك   اشككككككبان هاجككككككا  اليبككككككا      بككككككاتث    كككككك ا  كككككك  ايجككككككا  الفكككككك ي انتاجيكككككك   ا جكككككك   ةلكككككك  لت بيكككككك   اشككككككبان هاجككككككا  اليبككككككا      بككككككاتث    كككككك ا  كككككك  ايجككككككا  الفكككككك ي 

  ككككككم الجنا سكككككك    ككككككم الجنا سكككككك    الجاجكككككككا الجاجكككككككا الج يكككككك   لجككككككةب اليبككككككا    التثيككككككن لجتط بككككككا  السكككككك    ييككككككا    كككككك    الج يكككككك   لجككككككةب اليبككككككا    التثيككككككن لجتط بككككككا  السكككككك    ييككككككا    كككككك    

(  ت ييككككك  (  ت ييككككك  1616 ي  ككككا الشككككثل ) ي  ككككا الشككككثل )د د جاجككككككا جاجككككككا الال ككككي ا سكككك ا  ججكككككا يككككت ي الككككم نجككككك   بقككككا   تطكككك    ككككي ا سكككك ا  ججكككككا يككككت ي الككككم نجككككك   بقككككا   تطكككك   

    الف ي الج ي     الف ي الج ي    ال  اس  ال  اس  اطجي  نتا   بتك  اطجي  نتا   بتك  

 
    الف ي الج ي   ال  اس  (  ت يي  اطجي  نتا   ب ك  16الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
لينككككككال اطتجككككككا  لينككككككال اطتجككككككا    ا جثككككككل ل فكككككك يا جثككككككل ل فكككككك يا سككككككتثجا  ا سككككككتثجا   ا ايكككككك    ككككككي بتككككككك   ا ايكككككك    ككككككي بتككككككك    الثانيكككككك الثانيكككككك  اايكككككك ا تجث كككككك  الج تبكككككك   اايكككككك ا تجث كككككك  الج تبكككككك  

لا ككككك  لا ككككك  ال يجكككك  ال يجكككك  األنشككككط  األنشككككط    ته يكككك ته يكككك جكككك  اكككك ل جكككك  اكككك ل القيككككا ا  الجاجكيكككك  القيككككا ا  الجاجكيكككك  ( جكككك   بككككل ( جكككك   بككككل %%6161نسككككبي جيكككك  )نسككككبي جيكككك  )

  الجاجكككككككا الجاجكككككككا اسككككككتثجا  ججيكككككك  الفكككككك ي الج جكككككك     ككككككي بي كككككك   جككككككل اسككككككتثجا  ججيكككككك  الفكككككك ي الج جكككككك     ككككككي بي كككككك   جككككككل       ا جكككككك  الق يككككككبا جكككككك  الق يككككككب    ككككككم  ككككككم يجكككككك   يجكككككك  

 ب سككككط هسككككابي جتجكككك   ب سككككط هسككككابي جتجكككك  د د التككككي تجثككككل اهتجككككا   ل نجكككك   الهصكككك ل   ككككم جيككككي  تنا سككككي  جسككككت اج التككككي تجثككككل اهتجككككا   ل نجكككك   الهصكككك ل   ككككم جيككككي  تنا سككككي  جسككككت اج 



 الفصل الثالث                                                          الجانب  التطبيقي 

 

127 

( ججككككككككككا يكككككككككك جا التكككككككككك ا   ( ججككككككككككا يكككككككككك جا التكككككككككك ا   0.5810.581(  بككككككككككانه ان جكيككككككككككا ي ب ككككككككككغ )(  بككككككككككانه ان جكيككككككككككا ي ب ككككككككككغ )1.111.11تفككككككككككا   كككككككككك    )تفككككككككككا   كككككككككك    )نهكككككككككك  ا نهكككككككككك  ا 

  ألطجيككككك ألطجيككككك  كككككي الجاجككككككا   الث يكككككا  الج   سككككك   كككككي الجاجككككككا   الث يكككككا  الج   سككككك  القيكككككا ا  الجاجكيككككك  القيكككككا ا  الجاجكيككككك  جككككك   بكككككل جككككك   بكككككل   ال يجككككك ال يجككككك  الججا سككككك   الججا سككككك  

  اكككككك جا اكككككك جا الت سكككككك   ككككككي السكككككك   جكككككك  اكككككك ل السكككككك    الاكككككك جا  الج جكككككك    ا  جكككككك  اكككككك ل طكككككك   الت سكككككك   ككككككي السكككككك   جكككككك  اكككككك ل السكككككك    الاكككككك جا  الج جكككككك    ا  جكككككك  اكككككك ل طكككككك   

ي السككككك    الاككككك جا  التكككككي جككككك  شكككككانثا ا  ي السككككك    الاككككك جا  التكككككي جككككك  شكككككانثا ا  ج يككككك   الكككككم ا سككككك ا   اي كككككا القككككك      كككككم التن يككككك   كككككج يككككك   الكككككم ا سككككك ا   اي كككككا القككككك      كككككم التن يككككك   ككككك

  الثالثكككك الثالثكككك طككككةا البتككككك  جكككك  اكككك ل الفقكككك   طككككةا البتككككك  جكككك  اكككك ل الفقكككك     ا نككككما نككككم  كككك    كككك  ت  كككك  ا نتاجيكككك  ا  تييكككك  جكككك  جسككككت   الجكككك   د ت  كككك  ا نتاجيكككك  ا  تييكككك  جكككك  جسككككت   الجكككك   د 

(د ججكككككككا (د ججكككككككا 0.8410.841(  بكككككككانه ان جكيكككككككا ي )(  بكككككككانه ان جكيكككككككا ي )1.651.65ث نثكككككككا هصككككككك     كككككككم ا  كككككككم  سكككككككط هسكككككككابي )ث نثكككككككا هصككككككك     كككككككم ا  كككككككم  سكككككككط هسكككككككابي )

اكككك جا  اكككك جا    تج بكككك تج بكككك  ككككي الجاجكككككا   الث يككككا  الج   سكككك  تجككككا   ككككي الجاجكككككا   الث يككككا  الج   سكككك  تجككككا  القيككككا ا  الجاجكيكككك  القيككككا ا  الجاجكيكككك  يييكككك  جكككك  اطتجككككا  يييكككك  جكككك  اطتجككككا  

 ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا   ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  ثجككككككا لكككككك هظ اطتجككككككا  اجابككككككا  ثجككككككا لكككككك هظ اطتجككككككا  اجابككككككا    ج يكككككك    جبتثكككككك  دج يكككككك    جبتثكككككك  د

طكككككككككةا البتكككككككككك  ب سكككككككككط هسكككككككككابي تككككككككك ا   بكككككككككي  طكككككككككةا البتكككككككككك  ب سكككككككككط هسكككككككككابي تككككككككك ا   بكككككككككي    ((OAOI1-OAOI6))  الج   سككككككككك  تجكككككككككا   قككككككككك ا الج   سككككككككك  تجكككككككككا   قككككككككك ا 

( ليبكككككككك ي الته يككككككككل ا هصككككككككا ي   ككككككككم اثكككككككك   ( ليبكككككككك ي الته يككككككككل ا هصككككككككا ي   ككككككككم اثكككككككك   %%7171-%%6161(  باطتجككككككككا  نسككككككككبي )(  باطتجككككككككا  نسككككككككبي )1.411.41-1.651.65))

      ككككم ا سككككتثجا  جكككك  اكككك ل تجثكككك  الط يكككك  فلككككم       ككككم ا سككككتثجا  جكككك  اكككك ل تجثكككك  الط يكككك  فلككككم ل قككككل قككككالقيككككا ا  الجاجكيكككك  القيككككا ا  الجاجكيكككك  تكككك جيا اجككككت   طككككة  تكككك جيا اجككككت   طككككة  

د اة    ته يكككككك  د اة    ته يكككككك  الجاجكككككككا الجاجكككككككا بي كككككك  ةا  فجكككككك ا ا   جكككككك ا    جثككككككا ا  يجثكككككك  التنبككككككت بثككككككا جكككككك   بككككككل بي كككككك  ةا  فجكككككك ا ا   جكككككك ا    جثككككككا ا  يجثكككككك  التنبككككككت بثككككككا جكككككك   بككككككل 

د د البكككك ا ل التككككي ت لكككك    صككككاا ج يكككك   يككككك   جكككك  جثيكككك  ل طتجككككا  ل قكككك    التنا سككككي    ككككم ا جكككك  البكيكككك البكككك ا ل التككككي ت لكككك    صككككاا ج يكككك   يككككك   جكككك  جثيكككك  ل طتجككككا  ل قكككك    التنا سككككي    ككككم ا جكككك  البكيكككك 

 ا جثل ل ف ي.ا جثل ل ف ي.  ا ستثجا ا ستثجا (  ت يي  اطجي  نتا   بتك  (  ت يي  اطجي  نتا   بتك  1717 ي  ا الشثل ) ي  ا الشثل )
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 ال اطن  ا ستثجا  ا جثل ل ف ي(  ت يي  اطجي  نتا   ب ك  17الشثل )

 ((Excel.V.2010  با  تجا    م ب ناج  )  با  تجا    م ب ناج  )الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
 الب ا   التنظيجي (     نتا   جت ي  11الج  ل )

ال سط  الفقرة

 الحسابي

اتجا  

 االجابة

مست ى 

 االجابة

االنحراف 

 المعيار 

االهمية 

 النسبية

ترتي  

 االهمية

OAOI1  االستثمار الحقيقي في الكلية يعني
تتجاوز حدود  االحتياجات والخدمات 

 الحالية

 6 %63 0.998 معتدل محايد 3.13

OAOI2 2 %72 0.987 مرتف  اتف  3.58 تبتكر الكلية خدمات جديدة باستمرار 

OAOI3  تقوم الكلية بتجربة خدمات جديدة في
 التعليم المحليقطاع 

 1 %73 0.813 مرتف  اتف  3.65

OAOI4  تستثمر الكلية الفرص التي يقدمها سوق
 العمل الجديد

 4 %70 1.004 مرتف  اتف  3.51

OAOI5  تستخدم الكلية الوسائل التعليمية الحديثة
 بانتظام

 3 %70 0.905 مرتف  اتف  3.51

OAOI6  تسعى الكلية بانتظام الى االقتراب من
 الزبائن الجدد في البيئة 

 5 %63 1.072 معتدل محايد 3.16

 %69 االهمية النسبية 3.43 الوسط الحسابي معدل ب عد االستثمار االمثل للفرص

 0.589 االنحراف المعياري

OASN1  تركز جهود ادارة الكلية على تحسين
 االنشطة الحالية

 5 %68 0.988 مرتف  اتفق 3.42

OASN2  تنفذ الكلية بانتظام تعديالت طفيفة على
 الخدمات الحالية

 1 %75 0.933 مرتف  اتفق 3.74

OASN3  تعمل الكلية على تحسين كفاءة  طرائق
 للمجتمع  اعرض خدماته

 3 %70 0.963 مرتف  اتفق 3.5

OASN4  تعمل الكلية على االستفادة من وفورات
 االسواق الحاليةالحجم في 

 6 %67 1.081 معتدل محايد 3.33
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OASN5  توسع الكلية خدماتها للزبائن الحاليين
 والمستقبليين

 4 %69 0.976 مرتف  اتفق 3.46

OASN6  تسعى ادارة الكلية الى خفض  كلفة
 العمليات الداخلية كهدف مهم لها 

 2 %73 0.9 مرتف  اتفق 3.65

 %70 االهمية النسبية 3.52 الوسط الحسابي عن الفرص الجديدة الدراسة معدل ب عد 

 0.664 االنحراف المعياري

 %69 االهمية النسبية 3.47 الوسط الحسابي معدل متغير البراعة التنظيمية

 0.569 االنحراف المعياري

 ((SPSS.V.27))  با  تجا    م ب ناج    با  تجا    م ب ناج  الباهثالباهث: ا  ا  : ا  ا  المصدرالمصدر
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 الثالثالمبحث 
 فرضيات الدراسةاختبار 

الجت يكككككككككك  الجسككككككككككتقل الجت يكككككككككك  الجسككككككككككتقل يتنككككككككككا ل طككككككككككةا الجبهككككككككككث ااتبككككككككككا     ككككككككككيا  ا  تبككككككككككاط  التككككككككككبثي  بككككككككككي  يتنككككككككككا ل طككككككككككةا الجبهككككككككككث ااتبككككككككككا     ككككككككككيا  ا  تبككككككككككاط  التككككككككككبثي  بككككككككككي  

 اب يككككككككككا  الجسككككككككككا البي ككككككككككيد   اب يككككككككككا    اب يككككككككككا  الجسككككككككككا البي ككككككككككيد   اب يككككككككككا   (  ب ا كككككككككك  ث ثكككككككككك  ابكككككككككككا  )(  ب ا كككككككككك  ث ثكككككككككك  ابكككككككككككا  )ا ستشكككككككككك ان ا سككككككككككت اتيجيا ستشكككككككككك ان ا سككككككككككت اتيجي))

( ب ا كككككككك  ( ب ا كككككككك  الب ا كككككككك  التنظيجيكككككككك الب ا كككككككك  التنظيجيكككككككك (د  الجت يكككككككك  التككككككككاب  )(د  الجت يكككككككك  التككككككككاب  )ا اتيككككككككا  ا سككككككككت اتيجيد   اب يككككككككا  التثاجككككككككلا اتيككككككككا  ا سككككككككت اتيجيد   اب يككككككككا  التثاجككككككككل

(د  الجت يككككككك  ال سكككككككيط (د  الجت يككككككك  ال سكككككككيط  ككككككك  الفككككككك ي الج يككككككك   ككككككك  الفككككككك ي الج يككككككك    ال  اسككككككك  ال  اسككككككك  ا سكككككككتثجا  ا جثكككككككل ل فككككككك يد   ا سكككككككتثجا  ا جثكككككككل ل فككككككك يد   ))بتكككككككك ي  بتكككككككك ي  

الهساسككككككككككككي  ا سككككككككككككت اتيجي د  ا سككككككككككككتجاب  الهساسككككككككككككي  ا سككككككككككككت اتيجي د  ا سككككككككككككتجاب  ابكككككككككككككا  )ابكككككككككككككا  )ث ثكككككككككككك  ث ثكككككككككككك  ( ب ا كككككككككككك  ( ب ا كككككككككككك  ال شككككككككككككا   ا سككككككككككككت اتيجي ال شككككككككككككا   ا سككككككككككككت اتيجي ))

د جككككك  اككككك ل ا سكككككتكان   كككككي الهيجككككك  ا هصكككككا ي  لب نكككككاج  د جككككك  اككككك ل ا سكككككتكان   كككككي الهيجككككك  ا هصكككككا ي  لب نكككككاج  ((ا سكككككت اتيجي د  الكككككتك   ا سكككككت اتيجيا سكككككت اتيجي د  الكككككتك   ا سكككككت اتيجي

((SPSS.V.27 ) )  لقيككككككككككككاة    ككككككككككككي  ا  تبككككككككككككاط البسككككككككككككيط )بي سكككككككككككك  (د  الهيجكككككككككككك  ا هصككككككككككككا ي  لقيككككككككككككاة    ككككككككككككي  ا  تبككككككككككككاط البسككككككككككككيط )بي سكككككككككككك  (د  الهيجكككككككككككك  ا هصككككككككككككا ي

  ( لقيكككككاة نجةجكككككك  الجكا لككككك  الثيث يككككك   الااصكككككك   كككككي    كككككي  التككككككبثي ( لقيكككككاة نجةجكككككك  الجكا لككككك  الثيث يككككك   الااصكككككك   كككككي    كككككي  التككككككبثي AMOS.V.26لب نكككككاج  )لب نكككككاج  )

(  ي (  ي 0.040.04(   نكككككككك  جسككككككككت   جكن يكككككككك  ا ككككككككل جكككككككك  )(   نكككككككك  جسككككككككت   جكن يكككككككك  ا ككككككككل جكككككككك  )n=149ب ا كككككككك  )ب ا كككككككك  )  الجباشكككككككك    يكككككككك  الجباشكككككككك الجباشكككككككك    يكككككككك  الجباشكككككككك 

ت يكككك ا  ال  اسكككك   قكككك  تبنكككك  ت يكككك ا  ال  اسكككك   قكككك  تبنكككك  (د  جكككك  اجككككل  يككككاة  كككك   ا  تبككككاط بككككي  ج(د  جكككك  اجككككل  يككككاة  كككك   ا  تبككككاط بككككي  ج0.110.11بجسككككت   ثقكككك   كككك    )بجسككككت   ثقكككك   كككك    )

 (.(.1111(  ثجا  ي الج  ل )(  ثجا  ي الج  ل )Cohen et al.,1983:2))  جقياة   جقياة الباهثالباهث

 جست   ت ا   الك    بي  الجت ي ا ( 11الج  ل )
 نوع العالقة وقوتها قيمة معامل االرتباط

 عاقة طردية ق ية 5 - 0.50من 

 عاقة طردية معتدلة 0.50اقل من  – 0.30من 

 عاقة طردية ضعيفة 0.30اقل من  – 0.50من 

 ال ت جد عاقة 0

 عاقة عكسية ضعيفة (-0.30اقل من ) –(-0.50من )

 عاقة عكسية معتدلة (-0.50اقل من ) –( -0.30من )

 عاقة عكسية ق ية (-5) –( -0.50من )

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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 -:االرتباط فرضيات -اوال:
 -:الفرضية الرئيسة االولى

توود  ال ة ارتباط ذات داللة احصائية بين االستشرا  االستراتيوا مفاد هذه الفرضية )
 (والبرا ة التن يمية

ةا    لككككككك  اهصكككككككا ي  بكككككككي  ا ستشككككككك ان ةا    لككككككك  اهصكككككككا ي  بكككككككي  ا ستشككككككك ان  جككككككك      ككككككك  ا تبكككككككاط  جككككككك      ككككككك  ا تبكككككككاط ( ( 1111تبكككككككي  نتكككككككا   الجككككككك  ل )تبكككككككي  نتكككككككا   الجككككككك  ل )

د ثجكككككككككا د ثجكككككككككا ط  يككككككككك  جكت لككككككككك ط  يككككككككك  جكت لككككككككك (  طكككككككككي    ككككككككك  (  طكككككككككي    ككككككككك  0.1680.168  تثكككككككككا )  تثكككككككككا )  ا سكككككككككت اتيجي  الب ا ككككككككك  التنظيجيككككككككك ا سكككككككككت اتيجي  الب ا ككككككككك  التنظيجيككككككككك 

ابككككككككككا  الب ا ككككككككك  ابككككككككككا  الب ا ككككككككك      ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي ظثككككككككك   النتكككككككككا    جككككككككك      ككككككككك  ا تبكككككككككاط بكككككككككي  ا ظثككككككككك   النتكككككككككا    جككككككككك      ككككككككك  ا تبكككككككككاط بكككككككككي  ا اا

القيكككككككككككككا ا  الجاجكيككككككككككككك  القيكككككككككككككا ا  الجاجكيككككككككككككك  ( ججكككككككككككككا يكنكككككككككككككي ا  ا  ( ججكككككككككككككا يكنكككككككككككككي ا  ا  0.5710.571-0.1150.115التنظيجيككككككككككككك  ت ا هككككككككككككك  بكككككككككككككي  )التنظيجيككككككككككككك  ت ا هككككككككككككك  بكككككككككككككي  )

ا ككككككككك  ا ككككككككك  الك  ككككككككك  بكككككككككي  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي  الب  الك  ككككككككك  بكككككككككي  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي  الب    ألطجيككككككككك ألطجيككككككككك ل جاجككككككككككا   الث يكككككككككا  ا ط يككككككككك  ل جاجككككككككككا   الث يكككككككككا  ا ط يككككككككك  

 طي:طي:   تتف ن ج  طة  الف  ي         يا     ي  تتف ن ج  طة  الف  ي         يا     ي التنظيجي د التنظيجي د 

 -:الفرضية الفر ية االولى
ائية بين  ابليات المسح البيئا والبرا ة توود  ال ة ارتباط ذات داللة احصمفاد هذه الفرضية )

 ( التن يمية بأبعادها
 اب يكككككا  الجسكككككا  اب يكككككا  الجسكككككا ةا    لككككك  اهصكككككا ي  بكككككي  ةا    لككككك  اهصكككككا ي  بكككككي  (  جككككك      ككككك  ا تبكككككاط (  جككككك      ككككك  ا تبكككككاط 1111نتكككككا   الجككككك  ل )نتكككككا   الجككككك  ل )  تشكككككي تشكككككي 

د ثجكككككككا اظثككككككك   د ثجكككككككا اظثككككككك   ط  يككككككك  جكت لككككككك ط  يككككككك  جكت لككككككك (  طكككككككي    ككككككك  (  طكككككككي    ككككككك  0.1010.101  تثكككككككا )  تثكككككككا )   الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك  الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك البي كككككككي البي كككككككي 

ابككككككا  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  ت ا هككككك  ابككككككا  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  ت ا هككككك       اب يكككككا  الجسكككككا البي كككككي  اب يكككككا  الجسكككككا البي كككككي بكككككي  بكككككي  النتكككككا    جككككك      ككككك  ا تبكككككاط النتكككككا    جككككك      ككككك  ا تبكككككاط 

ث يككككككا  ا ط يكككككك  ث يككككككا  ا ط يكككككك  ل جاجكككككككا   الل جاجكككككككا   الالقيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  ( ججككككككا يكنككككككي ا  ا  ( ججككككككا يكنككككككي ا  ا  0.5000.500-0.1580.158بككككككي  )بككككككي  )

 التنظيجي .التنظيجي . الب ا    الب ا      اب يا  الجسا البي ي اب يا  الجسا البي يالك    بي  الك    بي    ألطجي ألطجي 

 -:الفرضية الفر ية الثانية
باط ذات داللة احصائية بين  ابليات االختيار االستراتيوا توود  ال ة ارتمفاد هذه الفرضية )

 ( والبرا ة التن يمية بأبعادها
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 اب يككككككككا   اب يككككككككا  ةا    لكككككككك  اهصككككككككا ي  بككككككككي  ةا    لكككككككك  اهصككككككككا ي  بككككككككي  (  جكككككككك      كككككككك  ا تبككككككككاط (  جكككككككك      كككككككك  ا تبككككككككاط 1111))نتككككككككا   الجكككككككك  ل نتككككككككا   الجكككككككك  ل ت  ككككككككا ت  ككككككككا 

د د ط  يككككككك  جكت لككككككك ط  يككككككك  جكت لككككككك (  طكككككككي    ككككككك  (  طكككككككي    ككككككك  0.1860.186  تثكككككككا )  تثكككككككا )   الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك  الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك   ا اتيكككككككا  ا سكككككككت اتيجيا اتيكككككككا  ا سكككككككت اتيجي

 ابكككككا  الب ا كككك   ابكككككا  الب ا كككك    ا اتيككككا  ا سككككت اتيجيا اتيككككا  ا سككككت اتيجي اب يككككا   اب يككككا  ثجككككا اظثكككك   النتككككا    جكككك      كككك  ا تبككككاط بككككي  ثجككككا اظثكككك   النتككككا    جكككك      كككك  ا تبككككاط بككككي  

القيكككككككككككككا ا  الجاجكيككككككككككككك  القيكككككككككككككا ا  الجاجكيككككككككككككك  ( ججكككككككككككككا يكنكككككككككككككي ا  ا  ( ججكككككككككككككا يكنكككككككككككككي ا  ا  0.1110.111-0.1710.171التنظيجيككككككككككككك  ت ا هككككككككككككك  بكككككككككككككي  )التنظيجيككككككككككككك  ت ا هككككككككككككك  بكككككككككككككي  )

 الب ا كككككك   الب ا كككككك    ا اتيككككككا  ا سككككككت اتيجيا اتيككككككا  ا سككككككت اتيجي اب يككككككا   اب يككككككا  الك  كككككك  بككككككي  الك  كككككك  بككككككي    ألطجيكككككك ألطجيكككككك ل جاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  ل جاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  

 التنظيجي .التنظيجي .

 -:الفرضية الفر ية الثالثة
  ةوالبراالتكامل توود  ال ة ارتباط ذات داللة احصائية بين  ابليات مفاد هذه الفرضية )

 ( التن يمية بأبعادها
 اب يكككككا   اب يكككككا  ةا    لككككك  اهصكككككا ي  بكككككي  ةا    لككككك  اهصكككككا ي  بكككككي  (  ككككك   جككككك      ككككك  ا تبكككككاط (  ككككك   جككككك      ككككك  ا تبكككككاط 1111اسكككككف   نتكككككا   الجككككك  ل )اسكككككف   نتكككككا   الجككككك  ل )

د ثجككككككا اظثكككككك   د ثجككككككا اظثكككككك   ط  يكككككك   كككككككيف ط  يكككككك   كككككككيف (  طككككككي    كككككك  (  طككككككي    كككككك  0.1180.118  تثككككككا )  تثككككككا )   الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  الب ا كككككك  التنظيجيكككككك التثاجككككككل التثاجككككككل 

 ابككككككا  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  ت ا هككككك  بكككككي   ابككككككا  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  ت ا هككككك  بكككككي    لتثاجكككككللتثاجكككككلاا اب يكككككا   اب يكككككا  النتكككككا    جككككك      ككككك  ا تبكككككاط بكككككي  النتكككككا    جككككك      ككككك  ا تبكككككاط بكككككي  

ل جاجكككككككككككا   الث يككككككككككا  ا ط يكككككككككك  ل جاجكككككككككككا   الث يككككككككككا  ا ط يكككككككككك  القيككككككككككا ا  الجاجكيكككككككككك  القيككككككككككا ا  الجاجكيكككككككككك  ( ججككككككككككا يكنككككككككككي ا  ا  ( ججككككككككككا يكنككككككككككي ا  ا  0.4560.456-0.1000.100))

   تبسيسكككككا لجكككككا تككككك  تق يجككككك  يجثككككك  تبسيسكككككا لجكككككا تككككك  تق يجككككك  يجثككككك    الب ا ككككك  التنظيجيككككك . الب ا ككككك  التنظيجيككككك .  التثاجكككككلالتثاجكككككل اب يكككككا   اب يكككككا  الك  ككككك  بكككككي  الك  ككككك  بكككككي    ألطجيككككك ألطجيككككك 

ا تبككككككككاط ةا    لكككككككك  ا تبككككككككاط ةا    لكككككككك  ت جكككككككك     كككككككك  ت جكككككككك     كككككككك   بكككككككك ل الف  ككككككككي  ال  يسكككككككك  ا  لككككككككم  التككككككككي تككككككككني   ككككككككم ) بكككككككك ل الف  ككككككككي  ال  يسكككككككك  ا  لككككككككم  التككككككككي تككككككككني   ككككككككم )

 (.(.اهصا ي  بي  ا ستش ان ا ست اتيجي  الب ا   التنظيجي اهصا ي  بي  ا ستش ان ا ست اتيجي  الب ا   التنظيجي 

 ( جصف    ا  تباط بي  ا ستش ان ا ست اتيجي  الب ا   التنظيجي 11الج  ل )
قابليات  المتغيرات

المسح 

 البيئي

قابليات  

االختيار 

 االستراتيجي

قابليات 

 التكامل

االستشراف 

 االستراتيجي

االستثمار 

االمثل 

 للفرص

 الدراسة 

عن 

الفرص 

 الجديدة

البراعة 

 التنظيمية

 -- -- -- -- -- -- 1 قابليات المسح البيئي
424. قابليات  االختيار االستراتيجي

**
 1 -- -- -- -- -- 

353. قابليات التكامل
**

 .446
**

 1 -- -- -- -- 
771. االستشراف االستراتيجي

**
 .783

**
 .779

**
 1 -- -- -- 
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500. االستثمار االمثل للفرص
**

 .432
**

 .400
**

 .572
**

 1 -- -- 
258. عن الفرص الجديدة الدراسة 

**
 .279

**
 .156

*
 .295

**
 .650

**
 1 -- 

409. البراعة التنظيمية
**

 .386
**

 .298
**

 .468
**

 .896
**

 .919
**

 1 

Sig.=0.000 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

n=149 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 -:الفرضية الرئيسة الثانية

توود  ال ة ارتباط ذات داللة احصائية بين االستشرا  االستراتيوا مفاد هذه الفرضية )
 ( والرشا ة االستراتيوية

ةا    لككككككك  اهصكككككككا ي  بكككككككي  ا ستشككككككك ان ةا    لككككككك  اهصكككككككا ي  بكككككككي  ا ستشككككككك ان   ككككككك  ا تبكككككككاط   ككككككك  ا تبكككككككاط (  جككككككك    (  جككككككك    1515تبكككككككي  نتكككككككا   الجككككككك  ل )تبكككككككي  نتكككككككا   الجككككككك  ل )

  يككككككككك د ثجكككككككككا   يككككككككك د ثجكككككككككا ط  يككككككككك  ط  يككككككككك  (  طككككككككي    ككككككككك  (  طككككككككي    ككككككككك  0.6150.615  تثكككككككككا )  تثكككككككككا )  ال شكككككككككا   ا سكككككككككت اتيجي ال شكككككككككا   ا سكككككككككت اتيجي ا سككككككككت اتيجي   ا سككككككككت اتيجي   

اظثككككككككك   النتكككككككككا    جككككككككك      ككككككككك  ا تبكككككككككاط بكككككككككي  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي  ابككككككككككا  ال شكككككككككا   اظثككككككككك   النتكككككككككا    جككككككككك      ككككككككك  ا تبكككككككككاط بكككككككككي  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي  ابككككككككككا  ال شكككككككككا   

 الهساسكككككككككككي   الهساسكككككككككككي  الكككككككككككتك   ا سكككككككككككت اتيجي الكككككككككككتك   ا سكككككككككككت اتيجي لبتكككككككككككك  لبتكككككككككككك    ((0.6570.657-0.1710.171ا سكككككككككككت اتيجي  ت ا هككككككككككك  بكككككككككككي  )ا سكككككككككككت اتيجي  ت ا هككككككككككك  بكككككككككككي  )

ل جاجككككككككككا   الث يكككككككككا  ل جاجككككككككككا   الث يكككككككككا  القيكككككككككا ا  الجاجكيككككككككك  القيكككككككككا ا  الجاجكيككككككككك  ججكككككككككا يكنكككككككككي ا  ا  ججكككككككككا يكنكككككككككي ا  ا    ا سكككككككككت اتيجي    كككككككككم التككككككككك اليدا سكككككككككت اتيجي    كككككككككم التككككككككك اليد

 تتفكككككك ن جكككككك   تتفكككككك ن جكككككك  الك  كككككك  بككككككي  ا ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي د الك  كككككك  بككككككي  ا ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي د   ألطجيكككككك ألطجيكككككك ا ط يكككككك  ا ط يكككككك  

 طي:طي:  طة  الف  ي         يا     ي طة  الف  ي         يا     ي 

 -::الفرضية الفر ية االولىالفرضية الفر ية االولى
حصررررائية برررررين  ابليررررات المسرررررح حصررررائية برررررين  ابليررررات المسرررررح ارتبررررراط ذات داللررررة اارتبررررراط ذات داللررررة اتووررررد  ال ررررة تووررررد  ال ررررة مفرررراد هررررذه الفرضرررررية )مفرررراد هررررذه الفرضرررررية )

 ( ( بأبعادهابأبعادهاوالرشا ة االستراتيوية والرشا ة االستراتيوية   البيئاالبيئا
 اب يكككككا  الجسكككككا  اب يكككككا  الجسكككككا ةا    لككككك  اهصكككككا ي  بكككككي  ةا    لككككك  اهصكككككا ي  بكككككي  (  جككككك      ككككك  ا تبكككككاط (  جككككك      ككككك  ا تبكككككاط 1515تشكككككي  نتكككككا   الجككككك  ل )تشكككككي  نتكككككا   الجككككك  ل )

د ثجكككككككا اظثككككككك   د ثجكككككككا اظثككككككك   ط  يككككككك    يككككككك ط  يككككككك    يككككككك (  طكككككككي    ككككككك  (  طكككككككي    ككككككك  0.5150.515  تثكككككككا )  تثكككككككا )  ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي     البي كككككككي البي كككككككي 

 ابككككككككا  ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي   ابككككككككا  ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي   اب يكككككككا  الجسكككككككا البي كككككككي  اب يكككككككا  الجسكككككككا البي كككككككي النتكككككككا    جككككككك      ككككككك  ا تبكككككككاط بكككككككي  النتكككككككا    جككككككك      ككككككك  ا تبكككككككاط بكككككككي  

لبتككككككك  الككككككتك   ا سككككككت اتيجي  الهساسككككككي  ا سككككككت اتيجي    ككككككم لبتككككككك  الككككككتك   ا سككككككت اتيجي  الهساسككككككي  ا سككككككت اتيجي    ككككككم   ((0.5100.510-0.1110.111ت ا هكككككك  بككككككي  )ت ا هكككككك  بككككككي  )
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الك  كككككك  الك  كككككك    ألطجيكككككك ألطجيكككككك ل جاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  ل جاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  ججككككككا يكنككككككي ا  ا  ججككككككا يكنككككككي ا  ا  التكككككك الي التكككككك الي 

  ال شا   ا ست اتيجي . ال شا   ا ست اتيجي .  ب يا  الجسا البي يب يا  الجسا البي ي ا ابي  بي  

 -::الفرضية الفر ية الثانيةالفرضية الفر ية الثانية
تووررررد  ال ررررة ارتبرررراط ذات داللررررة احصررررائية بررررين  ابليررررات االختيررررار تووررررد  ال ررررة ارتبرررراط ذات داللررررة احصررررائية بررررين  ابليررررات االختيررررار مفرررراد هررررذه الفرضررررية )مفرررراد هررررذه الفرضررررية )

 ( ( بأبعادهابأبعادهاوالرشا ة االستراتيوية والرشا ة االستراتيوية االستراتيوا االستراتيوا 
 اب يككككككككا   اب يككككككككا  ةا    لكككككككك  اهصككككككككا ي  بككككككككي  ةا    لكككككككك  اهصككككككككا ي  بككككككككي  (  جكككككككك      كككككككك  ا تبككككككككاط (  جكككككككك      كككككككك  ا تبككككككككاط 1515ت  ككككككككا نتككككككككا   الجكككككككك  ل )ت  ككككككككا نتككككككككا   الجكككككككك  ل )

(  طكككككككي    كككككككك    يككككككك د ثجككككككككا (  طكككككككي    كككككككك    يككككككك د ثجككككككككا 0.5160.516  تثككككككككا )  تثككككككككا )  ال شككككككككا   ا سكككككككت اتيجي ال شككككككككا   ا سكككككككت اتيجي       ا اتيكككككككا  ا سكككككككت اتيجيا اتيكككككككا  ا سكككككككت اتيجي

 ابكككككككا  ال شككككككا    ابكككككككا  ال شككككككا     ا اتيككككككا  ا سككككككت اتيجيا اتيككككككا  ا سككككككت اتيجي اب يككككككا   اب يككككككا  اظثكككككك   النتككككككا    جكككككك      كككككك  ا تبككككككاط بككككككي  اظثكككككك   النتككككككا    جكككككك      كككككك  ا تبككككككاط بككككككي  

لبتكككككككككككك  الكككككككككككتك   ا سكككككككككككت اتيجي  ا سكككككككككككتجاب  لبتكككككككككككك  الكككككككككككتك   ا سكككككككككككت اتيجي  ا سكككككككككككتجاب    ((0.5000.500-0.1110.111ا سكككككككككككت اتيجي  ت ا هككككككككككك  بكككككككككككي  )ا سكككككككككككت اتيجي  ت ا هككككككككككك  بكككككككككككي  )

ل جاجككككككككككا   الث يكككككككككا  ل جاجككككككككككا   الث يكككككككككا  القيكككككككككا ا  الجاجكيككككككككك  القيكككككككككا ا  الجاجكيككككككككك  ججكككككككككا يكنكككككككككي ا  ا  ججكككككككككا يكنكككككككككي ا  ا  التككككككككك اليد التككككككككك اليد ا سكككككككككت اتيجي    كككككككككم ا سكككككككككت اتيجي    كككككككككم 

  ال شا   ا ست اتيجي . ال شا   ا ست اتيجي .  ا اتيا  ا ست اتيجيا اتيا  ا ست اتيجي اب يا   اب يا  الك    بي  الك    بي    ألطجي ألطجي ا ط ي  ا ط ي  

 -::الفرضية الفر ية الثالثةالفرضية الفر ية الثالثة
التكامررررل التكامررررل  ال ررررة ارتبرررراط ذات داللررررة احصررررائية بررررين  ابليررررات  ال ررررة ارتبرررراط ذات داللررررة احصررررائية بررررين  ابليررررات تووررررد تووررررد مفرررراد هررررذه الفرضررررية )مفرررراد هررررذه الفرضررررية )
((بأبعادهابأبعادهاوالرشا ة االستراتيوية والرشا ة االستراتيوية 

 اب يكككككا   اب يكككككا  ةا    لككككك  اهصكككككا ي  بكككككي  ةا    لككككك  اهصكككككا ي  بكككككي  (  ككككك   جككككك      ككككك  ا تبكككككاط (  ككككك   جككككك      ككككك  ا تبكككككاط 1515اسكككككف   نتكككككا   الجككككك  ل )اسكككككف   نتكككككا   الجككككك  ل )

د ثجكككككا اظثككككك   د ثجكككككا اظثككككك   ط  يككككك  جكت لككككك ط  يككككك  جكت لككككك (  طكككككي    ككككك  (  طكككككي    ككككك  0.1810.181  تثكككككا )  تثكككككا )  ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي     التثاجكككككل التثاجكككككل 

 ابكككككا  ال شككككا   ا سككككت اتيجي  ت ا هكككك  بككككي   ابكككككا  ال شككككا   ا سككككت اتيجي  ت ا هكككك  بككككي    التثاجككككلالتثاجككككل اب يككككا   اب يككككا  النتككككا    جكككك      كككك  ا تبككككاط بككككي  النتككككا    جكككك      كككك  ا تبككككاط بككككي  

ججككككككا ججككككككا لبتككككككك  الككككككتك   ا سككككككت اتيجي  الهساسككككككي  ا سككككككت اتيجي    ككككككم التكككككك اليد لبتككككككك  الككككككتك   ا سككككككت اتيجي  الهساسككككككي  ا سككككككت اتيجي    ككككككم التكككككك اليد   ((0.4180.418-0.5540.554))

 اب يككككككا   اب يككككككا  الك  كككككك  بككككككي  الك  كككككك  بككككككي    ألطجيكككككك ألطجيكككككك ل جاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  ل جاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  يكنككككككي ا  ا  يكنككككككي ا  ا  

الف  كككككككي  ال  يسككككككك  الف  كككككككي  ال  يسككككككك     بككككككك ل بككككككك ل  جكككككككا تككككككك  تق يجككككككك  يجثككككككك جكككككككا تككككككك  تق يجككككككك  يجثككككككك  تبسيسكككككككا ل تبسيسكككككككا ل   ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي . ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي .  التثاجكككككككلالتثاجكككككككل
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ت جككككككك     ككككككك  ا تبكككككككاط ةا    لككككككك  اهصكككككككا ي  بكككككككي  ا ستشككككككك ان ت جككككككك     ككككككك  ا تبكككككككاط ةا    لككككككك  اهصكككككككا ي  بكككككككي  ا ستشككككككك ان  التكككككككي تكككككككني   كككككككم ) التكككككككي تكككككككني   كككككككم )  الثانيككككككك الثانيككككككك 

 (.(. ال شا   ا ست اتيجي  ال شا   ا ست اتيجي ا ست اتيجي ا ست اتيجي 

  ال شا   ا ست اتيجي ( جصف    ا  تباط بي  ا ستش ان ا ست اتيجي 15الج  ل )
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 -- -- -- -- -- -- -- 1 قابليات المسح البيئي
424. قابليات  االختيار االستراتيجي

**
 1 -- -- -- -- -- -- 

353. قابليات التكامل
**

 .446
**

 1 -- -- -- -- -- 
771. االستشراف االستراتيجي

**
 .783

**
 .779

**
 1 -- -- -- -- 

520. الحساسية االستراتيجية
**

 .455
**

 .551
**

 .657
**

 1 -- -- -- 
391. االستجابة االستراتيجية

**
 .500

**
 .383

**
 .543

**
 .488

**
 1 -- -- 

333. التعلم االستراتيجي
**

 .422
**

 .128
*
 .373

**
 .288

**
 .385

**
 1 -- 

545. الرشاقة االستراتيجية
**

 .596
**

 .484
**

 .695
**

 .802
**

 .830
**

 .667
**

 1 

Sig.=0.000 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

n=149 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 -::الفرضية الرئيسة الثالثةالفرضية الرئيسة الثالثة
  توورررد  ال رررة ارتبررراط ذات داللرررة احصرررائية برررين الرشرررا ة االسرررتراتيويةتوورررد  ال رررة ارتبررراط ذات داللرررة احصرررائية برررين الرشرررا ة االسرررتراتيويةمفررراد هرررذه الفرضرررية )مفررراد هرررذه الفرضرررية )

 ( ( والبرا ة التن يمية بأبعادهاوالبرا ة التن يمية بأبعادها
ال شكككككككككا   ال شكككككككككا   ةا    لككككككككك  اهصكككككككككا ي  بكككككككككي  ةا    لككككككككك  اهصكككككككككا ي  بكككككككككي  (  جككككككككك      ككككككككك  ا تبكككككككككاط (  جككككككككك      ككككككككك  ا تبكككككككككاط 1616تبكككككككككي  نتكككككككككا   الجككككككككك  ل )تبكككككككككي  نتكككككككككا   الجككككككككك  ل )

  يككككك د ثجكككككا اظثككككك     يككككك د ثجكككككا اظثككككك   ط  يككككك  ط  يككككك  (  طكككككي    ككككك  (  طكككككي    ككككك  0.5510.551  تثكككككا )  تثكككككا )   الب ا ككككك  التنظيجيككككك  الب ا ككككك  التنظيجيككككك   ا سكككككت اتيجي ا سكككككت اتيجي 

النتككككككا    جكككككك      كككككك  ا تبككككككاط بككككككي  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي   ابكككككككا  الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  ت ا هكككككك  النتككككككا    جكككككك      كككككك  ا تبككككككاط بككككككي  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي   ابكككككككا  الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  ت ا هكككككك  

 كككككك  الفكككككك ي الج يكككككك    ا سككككككتثجا  ا جثككككككل ل فكككككك ي  كككككك  الفكككككك ي الج يكككككك    ا سككككككتثجا  ا جثككككككل ل فكككككك ي   ال  اسكككككك  ال  اسكككككك  لبتككككككك  لبتككككككك    ((0.6650.665-0.1600.160بككككككي  )بككككككي  )

  ألطجيككككككك ألطجيككككككك ا   الث يكككككككا  ا ط يككككككك  ا   الث يكككككككا  ا ط يككككككك  ل جاجككككككككل جاجككككككككالقيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  ججكككككككا يكنكككككككي ا  ا  ججكككككككا يكنكككككككي ا  ا      كككككككم التككككككك اليد  كككككككم التككككككك اليد

 تتفككككككك ن جككككككك  طكككككككة  الف  كككككككي   ككككككك    تتفككككككك ن جككككككك  طكككككككة  الف  كككككككي   ككككككك   الك  ككككككك  بكككككككي  ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي   الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك د الك  ككككككك  بكككككككي  ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي   الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك د 

 طي:طي:     يا     ي    يا     ي 



 الفصل الثالث                                                          الجانب  التطبيقي 

 

136 

 -::الفرضية الفر ية االولىالفرضية الفر ية االولى
الحساسررررررية الحساسررررررية تووررررررد  ال ررررررة ارتبرررررراط ذات داللررررررة احصررررررائية بررررررين تووررررررد  ال ررررررة ارتبرررررراط ذات داللررررررة احصررررررائية بررررررين مفرررررراد هررررررذه الفرضررررررية )مفرررررراد هررررررذه الفرضررررررية )

 ( ( بأبعادهابأبعادهاوالبرا ة التن يمية والبرا ة التن يمية االستراتيوية االستراتيوية 
الهساسككككككككي  الهساسككككككككي  ةا    لككككككك  اهصككككككككا ي  بكككككككي  ةا    لككككككك  اهصككككككككا ي  بكككككككي  (  جكككككككك      ككككككك  ا تبككككككككاط (  جكككككككك      ككككككك  ا تبككككككككاط 1616تشكككككككي  نتككككككككا   الجككككككك  ل )تشكككككككي  نتككككككككا   الجككككككك  ل )

د ثجكككككككككا د ثجكككككككككا ط  يككككككككك  جكت لككككككككك ط  يككككككككك  جكت لككككككككك (  طكككككككككي    ككككككككك  (  طكككككككككي    ككككككككك  0.1560.156  تثكككككككككا )  تثكككككككككا )   الب ا ككككككككك  التنظيجيككككككككك  الب ا ككككككككك  التنظيجيككككككككك ا سكككككككككت اتيجي  ا سكككككككككت اتيجي  

 ابككككككا  الب ا ككككك  التنظيجيككككك   ابككككككا  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  الهساسكككككي  ا سكككككت اتيجي  الهساسكككككي  ا سكككككت اتيجي  اظثككككك   النتكككككا    جككككك      ككككك  ا تبكككككاط بكككككي  اظثككككك   النتكككككا    جككككك      ككككك  ا تبكككككاط بكككككي  

 كككككك  الفكككككك ي الج يكككككك    ا سككككككتثجا  ا جثككككككل  كككككك  الفكككككك ي الج يكككككك    ا سككككككتثجا  ا جثككككككل   ال  اسكككككك  ال  اسكككككك  لبتككككككك  لبتككككككك    ((0.1810.181-0.4770.477ت ا هكككككك  بككككككي  )ت ا هكككككك  بككككككي  )

ل جاجككككككككا   الث يكككككككا  ا ط يككككككك  ل جاجككككككككا   الث يكككككككا  ا ط يككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  ججكككككككا يكنكككككككي ا  ا  ججكككككككا يكنكككككككي ا  ا  ل فككككككك ي   كككككككم التككككككك اليد ل فككككككك ي   كككككككم التككككككك اليد 

  الب ا   التنظيجي . الب ا   التنظيجي .الهساسي  ا ست اتيجي  الهساسي  ا ست اتيجي  الك    بي  الك    بي    ألطجي ألطجي 

 -::الفرضية الفر ية الثانيةالفرضية الفر ية الثانية
االسررررررتوابة االسررررررتوابة تووررررررد  ال ررررررة ارتبرررررراط ذات داللررررررة احصررررررائية بررررررين تووررررررد  ال ررررررة ارتبرررررراط ذات داللررررررة احصررررررائية بررررررين مفرررررراد هررررررذه الفرضررررررية )مفرررررراد هررررررذه الفرضررررررية )

 ( ( بأبعادهابأبعادهاوالبرا ة التن يمية والبرا ة التن يمية   االستراتيويةاالستراتيوية
ا سكككككككتجاب  ا سكككككككتجاب  ةا    لككككككك  اهصكككككككا ي  بكككككككي  ةا    لككككككك  اهصكككككككا ي  بكككككككي  (  جككككككك      ككككككك  ا تبكككككككاط (  جككككككك      ككككككك  ا تبكككككككاط 1616ت  كككككككا نتكككككككا   الجككككككك  ل )ت  كككككككا نتكككككككا   الجككككككك  ل )

د ثجكككككككككا د ثجكككككككككا ط  يككككككككك  جكت لككككككككك ط  يككككككككك  جكت لككككككككك (  طكككككككككي    ككككككككك  (  طكككككككككي    ككككككككك  0.1110.111  تثكككككككككا )  تثكككككككككا )   الب ا ككككككككك  التنظيجيككككككككك  الب ا ككككككككك  التنظيجيككككككككك   ا سكككككككككت اتيجي ا سكككككككككت اتيجي 

 ابككككككا  الب ا ككككك  التنظيجيككككك   ابككككككا  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  ا سكككككتجاب  ا سكككككت اتيجي  ا سكككككتجاب  ا سكككككت اتيجي  اظثككككك   النتكككككا    جككككك      ككككك  ا تبكككككاط بكككككي  اظثككككك   النتكككككا    جككككك      ككككك  ا تبكككككاط بكككككي  

 كككككك  الفكككككك ي الج يكككككك    ا سككككككتثجا  ا جثككككككل  كككككك  الفكككككك ي الج يكككككك    ا سككككككتثجا  ا جثككككككل   ال  اسكككككك  ال  اسكككككك  لبتككككككك  لبتككككككك    ((0.5180.518-0.1810.181ت ا هكككككك  بككككككي  )ت ا هكككككك  بككككككي  )

ل جاجككككككككا   الث يكككككككا  ا ط يككككككك  ل جاجككككككككا   الث يكككككككا  ا ط يككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  ججكككككككا يكنكككككككي ا  ا  ججكككككككا يكنكككككككي ا  ا    ل فككككككك ي   كككككككم التككككككك اليدل فككككككك ي   كككككككم التككككككك اليد

  الب ا   التنظيجي . الب ا   التنظيجي .ا ستجاب  ا ست اتيجي  ا ستجاب  ا ست اتيجي    بي    بي  الك  الك    ألطجي ألطجي 

 -::الفرضية الفر ية الثالثةالفرضية الفر ية الثالثة
الررررتعلم االسررررتراتيوا الررررتعلم االسررررتراتيوا تووررررد  ال ررررة ارتبرررراط ذات داللررررة احصررررائية بررررين تووررررد  ال ررررة ارتبرررراط ذات داللررررة احصررررائية بررررين مفرررراد هررررذه الفرضررررية )مفرررراد هررررذه الفرضررررية )

 ( ( بأبعادهابأبعادهاوالبرا ة التن يمية والبرا ة التن يمية 
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الككككككتك   الككككككتك   ةا    لكككككك  اهصككككككا ي  بككككككي  ةا    لكككككك  اهصككككككا ي  بككككككي  (  كككككك   جكككككك      كككككك  ا تبككككككاط (  كككككك   جكككككك      كككككك  ا تبككككككاط 1616اسككككككف   نتككككككا   الجكككككك  ل )اسككككككف   نتككككككا   الجكككككك  ل )

  يكككككك د ثجكككككا اظثكككككك     يكككككك د ثجكككككا اظثكككككك   ط  يككككك  ط  يككككك  (  طككككككي    ككككك  (  طككككككي    ككككك  0.5410.541  تثكككككا )  تثكككككا )   الب ا ككككك  التنظيجيكككككك  الب ا ككككك  التنظيجيكككككك ا سكككككت اتيجي ا سكككككت اتيجي 

 ابكككككا  الب ا كككك  التنظيجيكككك  ت ا هكككك  بككككي   ابكككككا  الب ا كككك  التنظيجيكككك  ت ا هكككك  بككككي  الككككتك   ا سككككت اتيجي الككككتك   ا سككككت اتيجي النتككككا    جكككك      كككك  ا تبككككاط بككككي  النتككككا    جكككك      كككك  ا تبككككاط بككككي  

 كككككك  الفكككككك ي الج يكككككك    ا سككككككتثجا  ا جثككككككل ل فكككككك ي   ككككككم  كككككك  الفكككككك ي الج يكككككك    ا سككككككتثجا  ا جثككككككل ل فكككككك ي   ككككككم   ال  اسكككككك  ال  اسكككككك  لبتككككككك  لبتككككككك    ((0.1010.101-0.5110.511))

الك  كككككك  الك  كككككك    ألطجيكككككك ألطجيكككككك ل جاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  ل جاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  يكنككككككي ا  ا  يكنككككككي ا  ا  ججككككككا ججككككككا   التكككككك اليدالتكككككك اليد

  الب ا   التنظيجي . الب ا   التنظيجي .التك   ا ست اتيجي التك   ا ست اتيجي بي  بي  

ت جكككككك  ت جكككككك   التككككككي تككككككني   ككككككم ) التككككككي تككككككني   ككككككم )  الثالثكككككك الثالثكككككك الف  ككككككي  ال  يسكككككك  الف  ككككككي  ال  يسكككككك     بكككككك ل بكككككك ل   تبسيسككككككا لجككككككا تكككككك  تق يجكككككك  يجثكككككك  تبسيسككككككا لجككككككا تكككككك  تق يجكككككك  يجثكككككك 

 (.(. الب ا   التنظيجي  الب ا   التنظيجي        ا تباط ةا    ل  اهصا ي  بي  ال شا   ا ست اتيجي      ا تباط ةا    ل  اهصا ي  بي  ال شا   ا ست اتيجي 

 والبراعة التنظيمية الرشاقة االستراتيجية( جصف    ا  تباط بي  16الج  ل )
الحساسية  المتغيرات

 االستراتيجية

االستجابة 

 االستراتيجية

التعلم 

 االستراتيجي

الرشاقة 

 االستراتيجية

االستثمار 

االمثل 

 للفرص

 الدراسة 

عن 

الفرص 

 الجديدة

البراعة 

 التنظيمية

       1 الحساسية االستراتيجية

488. االستجابة االستراتيجية
**

 1      

288. التعلم االستراتيجي
**

 .385
**

 1     

802. الرشاقة االستراتيجية
**

 .830
**

 .667
**

 1    

489. االستثمار االمثل للفرص
**

 .528
**

 .534
**

 .665
**

 1   

عن الفرص  الدراسة 

 الجديدة
.177

*
 .289

**
 .404

**
 .360

**
 .650

**
 1  

356. البراعة التنظيمية
**

 .442
**

 .512
**

 .554
**

 .896
**

 .919
**

 1 

Sig.=0.000 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

n=149 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 -::التأثيرالتأثير  فرضياتفرضيات  -ثانيا:ثانيا:

     ككككككيا  التككككككبثي  الجباشكككككك    التككككككبثي  الجتككككككك   جكككككك  اكككككك ل النجكككككك ة  الثيث ككككككي      ككككككيا  التككككككبثي  الجباشكككككك    التككككككبثي  الجتككككككك   جكككككك  اكككككك ل النجكككككك ة  الثيث ككككككي الباهثككككككالباهثككككككسككككككتاتب  سككككككتاتب  

((Structural Model  باسكككككتا ا  نجةجككككك  الجكا لككككك  الثيث يككككك  جككككك  اككككك ل اسكككككتا ا  ب نكككككاج )  باسكككككتا ا  نجةجككككك  الجكا لككككك  الثيث يككككك  جككككك  اككككك ل اسكككككتا ا  ب نكككككاج )

((AMOS.V.26   يتثككككككككك   النجككككككككك ة  الثيث كككككككككي جككككككككك  ججج  ككككككككك  جككككككككك  الجت يككككككككك ا  الجسكككككككككتق   .)   يتثككككككككك   النجككككككككك ة  الثيث كككككككككي جككككككككك  ججج  ككككككككك  جككككككككك  الجت يككككككككك ا  الجسكككككككككتق   .)
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جسككككتق   جكككك  الجت يككككك ا  الجكتجكككك   جكككك  اككككك ل سككككث  ة  اتجكككككا  جسككككتق   جكككك  الجت يككككك ا  الجكتجكككك   جكككك  اككككك ل سككككث  ة  اتجكككككا   الجكتجكككك  د اة تكككك تبط الجت يككككك ا  ال الجكتجكككك  د اة تكككك تبط الجت يككككك ا  ال

 اهكككك  )جسككككا ا  ا نهكككك ا (.   كككك  تثكككك   الجت يكككك ا  الجسككككتق   ج تبطكككك  جكككك  بك ككككثا الككككبك  جكككك   اهكككك  )جسككككا ا  ا نهكككك ا (.   كككك  تثكككك   الجت يكككك ا  الجسككككتق   ج تبطكككك  جكككك  بك ككككثا الككككبك  جكككك  

اكككككككك ل سككككككككث  ة  اتجككككككككاطي .  يككككككككت  التبثكككككككك  جكككككككك  صككككككككه  الف  ككككككككيا  جكككككككك  اكككككككك ل الجكككككككككاج   اكككككككك ل سككككككككث  ة  اتجككككككككاطي .  يككككككككت  التبثكككككككك  جكككككككك  صككككككككه  الف  ككككككككيا  جكككككككك  اكككككككك ل الجكككككككككاج   

كتجككككك   )جككككككاج   بيتكككككا كتجككككك   )جككككككاج   بيتكككككا الج جككككك      كككككم ا سكككككث  سككككك ا  بكككككي  الجت يككككك ا  الجسكككككتق    الجت يككككك ا  الجالج جككككك      كككككم ا سكككككث  سككككك ا  بكككككي  الجت يككككك ا  الجسكككككتق    الجت يككككك ا  الج

الجكيا يككككك (.  طكككككة  التقنيككككك  ا هصكككككا ي  طكككككي اثثككككك  تطككككك  اا    ككككك  جككككك  ته يكككككل ا نهككككك ا  الجتكككككك   الجكيا يككككك (.  طكككككة  التقنيككككك  ا هصكككككا ي  طكككككي اثثككككك  تطككككك  اا    ككككك  جككككك  ته يكككككل ا نهككككك ا  الجتكككككك   

د د ألنثككككككا تباككككككة با  تبككككككا  جكككككك   ج  جكككككك  البيانككككككا  ل نجكككككك ة  الككككككةي يككككككت  ا ت ا كككككك  جكككككك     ككككككا ألنثككككككا تباككككككة با  تبككككككا  جكككككك   ج  جكككككك  البيانككككككا  ل نجكككككك ة  الككككككةي يككككككت  ا ت ا كككككك  جكككككك     ككككككا 

استثشكككككان جسكككككت      كككككا  التكككككبثي   اتجاطثكككككا بكككككي  جت يككككك ا  ال  اسككككك     كككككم استثشكككككان جسكككككت      كككككا  التكككككبثي   اتجاطثكككككا بكككككي  جت يككككك ا  ال  اسككككك     كككككم  بالتكككككالي يجثككككك   بالتكككككالي يجثككككك  

 ست   التبثي  الجباش   التبثي  الجتك   ثجا ي ي:ست   التبثي  الجباش   التبثي  الجتك   ثجا ي ي:جج

 -::الرابعةالرابعةالفرضية الرئيسة الفرضية الرئيسة 
يووررررررد  ال ررررررة تررررررأثير ذات داللررررررة احصررررررائية بررررررين االستشرررررررا  يووررررررد  ال ررررررة تررررررأثير ذات داللررررررة احصررررررائية بررررررين االستشرررررررا  مفرررررراد هررررررذه الفرضررررررية )مفرررررراد هررررررذه الفرضررررررية )

 ((االستراتيوا والبرا ة التن يميةاالستراتيوا والبرا ة التن يمية
( الثيثككككككككككل البنككككككككككا ي لتككككككككككبثي  ا ستشكككككككككك ان ا سككككككككككت اتيجي  ككككككككككي الب ا كككككككككك  ( الثيثككككككككككل البنككككككككككا ي لتككككككككككبثي  ا ستشكككككككككك ان ا سككككككككككت اتيجي  ككككككككككي الب ا كككككككككك  1818ي  ككككككككككا الشككككككككككثل )ي  ككككككككككا الشككككككككككثل )

اطجيككككككك  اطجيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  ( انككككككك  ث جكككككككا ا  ثككككككك  ( انككككككك  ث جكككككككا ا  ثككككككك  1717ثجكككككككا تبكككككككي  نتكككككككا   الجككككككك  ل )ثجكككككككا تبكككككككي  نتكككككككا   الجككككككك  ل )التنظيجيككككككك د التنظيجيككككككك د 

ا ستشككككككك ان ا سكككككككت اتيجي  ككككككككي  ج ياتثكككككككا ث جككككككككا ا   ةلككككككك  الكككككككم تهسككككككككي  الب ا ككككككك  التنظيجيكككككككك  ا ستشككككككك ان ا سكككككككت اتيجي  ككككككككي  ج ياتثكككككككا ث جككككككككا ا   ةلككككككك  الكككككككم تهسككككككككي  الب ا ككككككك  التنظيجيكككككككك  

الثي ككككككككك  الت  يسكككككككككي د   ككككككككك   كككككككك  ا  ييكككككككككا   ا طتجكككككككككا  با ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي الثي ككككككككك  الت  يسكككككككككي د   ككككككككك   كككككككك  ا  ييكككككككككا   ا طتجكككككككككا  با ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي   أل  ككككككككا أل  ككككككككا 

(  باطكككككب (  باطكككككب 0.6070.607بجقككككك ا   ي  جكيكككككا ي  اهككككك  يكككككت ي الكككككم تهسكككككي  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  بجقككككك ا  )بجقككككك ا   ي  جكيكككككا ي  اهككككك  يكككككت ي الكككككم تهسكككككي  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  بجقككككك ا  )

ل جاجككككككككككا   الث يكككككككككا  ا ط يككككككككك  ل جاجككككككككككا   الث يكككككككككا  ا ط يككككككككك  القيكككككككككا ا  الجاجكيككككككككك  القيكككككككككا ا  الجاجكيككككككككك  (د ججكككككككككا يكنكككككككككي ا  ا  (د ججكككككككككا يكنكككككككككي ا  ا  0.0110.011جكيكككككككككا ي )جكيكككككككككا ي )

سككككككت اتيجي  ككككككي الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  ث نكككككك  يكجككككككل سككككككت اتيجي  ككككككي الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  ث نكككككك  يكجككككككل  جكككككك   تككككككبثي  جكنكككككك ي ل ستشكككككك ان ا  جكككككك   تككككككبثي  جكنكككككك ي ل ستشكككككك ان ا   ألطجيكككككك ألطجيكككككك 

ته يكككككككككك   تقيككككككككككي   اسككككككككككتا ا  ا شككككككككككا ا  ال كككككككككككيف  جكككككككككك  جصككككككككككا  طا)البي ا  السياسككككككككككي  ته يكككككككككك   تقيككككككككككي   اسككككككككككتا ا  ا شككككككككككا ا  ال كككككككككككيف  جكككككككككك  جصككككككككككا  طا)البي ا  السياسككككككككككي    ككككككككككم   ككككككككككم 

 ا جتجا يكككككك   الثقا يكككككك   التنا سكككككككي   الك كككككك    التثن ل جيكككككككا( ل تككككككك ن   كككككككم التث يكككككك ا   الفككككككك ي  ا جتجا يكككككك   الثقا يكككككك   التنا سكككككككي   الك كككككك    التثن ل جيكككككككا( ل تككككككك ن   كككككككم التث يكككككك ا   الفككككككك ي 
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سككككككاليب  الجثككككككا  سككككككاليب  الجثككككككا  جكككككك  ته يكككككك  الط ا كككككك   األجكككككك  ته يكككككك  الط ا كككككك   األ  الجاجكككككككا الجاجكككككككا  ككككككي ج ه كككككك  جبثكككككك   د  بالتككككككالي تجثككككككي   ككككككي ج ه كككككك  جبثكككككك   د  بالتككككككالي تجثككككككي  

 ..الفا     الكج يا   النظا  ال ي  لتكييي ال    التنا سي لثاالفا     الكج يا   النظا  ال ي  لتكييي ال    التنا سي لثا

 
 ( ا نج ة  القياسي الثيث ي لتبثي  ا ستش ان ا ست اتيجي  ي الب ا   التنظيجي 18الشثل )

 

( جككككككككك  جقككككككككك ا  التبكككككككككاي  ( جككككككككك  جقككككككككك ا  التبكككككككككاي  0.1410.141سكككككككككاط  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي  كككككككككي تفسكككككككككي  جكككككككككا  يجتككككككككك  )سكككككككككاط  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي  كككككككككي تفسكككككككككي  جكككككككككا  يجتككككككككك  )

تقككككككك  اكككككككا   هككككككك    تقككككككك  اكككككككا   هككككككك       بنثكككككككا بنثكككككككاظيجيككككككك  بببكا طكككككككاد اجكككككككا القيجككككككك  الجتبقيككككككك  ظيجيككككككك  بببكا طكككككككاد اجكككككككا القيجككككككك  الجتبقيككككككك  الهاصكككككككل  كككككككي الب ا ككككككك  التنالهاصكككككككل  كككككككي الب ا ككككككك  التن

 ال  اس .ال  اس .

 ( جا جا  تبثي  ا ستش ان ا ست اتيجي  ي الب ا   التنظيجي 17الج  ل )
التقديرات  مسار االنحدار

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة

R
2

االحتمالية  

(P) 

االستشراف 

 االستراتيجي

البراعة  --->

 التنظيمية

0.607 0.011 6.158 0.141 0.027 

 

( وهكككي ( وهكككي 3838ة تلخكككيت نتا جهكككا فكككي الجكككدول )ة تلخكككيت نتا جهكككا فكككي الجكككدول )مكككن هككك   الفرضكككية عكككدة فرضكككيات فرعيكككمكككن هككك   الفرضكككية عكككدة فرضكككيات فرعيككك  وتتفكككر وتتفكككر 

 -::كما يأتيكما يأتي
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 -::الفرضية الفرعية االولىالفرضية الفرعية االولى

توجاااد عالقاااة تاااأالير ذات داللاااة احباااا ية باااين قابلياااات المساااح البيئاااي توجاااد عالقاااة تاااأالير ذات داللاااة احباااا ية باااين قابلياااات المساااح البيئاااي مفااااد هاااذه الفرضاااية )مفااااد هاااذه الفرضاااية )

 ((بأبعادهابأبعادهاوالبراعة التنظيمية والبراعة التنظيمية 

باطكككككب باطكككككب   د  د  ((0.1700.170سكككككاطج   اب يكككككا  الجسكككككا البي كككككي  كككككي تهسكككككي  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  بجقككككك ا  )سكككككاطج   اب يكككككا  الجسكككككا البي كككككي  كككككي تهسكككككي  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  بجقككككك ا  )

 ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك   ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  د ججككككككا يكنككككككي ا  ا   د ججككككككا يكنككككككي ا  ا   ((0.0800.080جكيككككككا ي )جكيككككككا ي )

ا كككككككك   ت  جت سككككككككط   بكيكككككككك   ا جكككككككك   ته يكككككككك  الفكككككككك ي  الجاككككككككاط   ككككككككي الججككككككككا   ا كككككككك   ت  جت سككككككككط   بكيكككككككك   ا جكككككككك   ته يكككككككك  الفكككككككك ي  الجاككككككككاط   ككككككككي الججككككككككا     ألطجيكككككككك ألطجيكككككككك 

 السياسككككككي  د  الججككككككا   البي يكككككك   ا  تصككككككا ي   التثن ل جيكككككك   التنا سككككككي   السياسككككككي  د  الججككككككا   البي يكككككك   ا  تصككككككا ي   التثن ل جيكككككك   التنا سككككككي  ا جتجا يكككككك   الثقا يكككككك  ا جتجا يكككككك   الثقا يكككككك  

د التككككي تثككككك ن فلككككم   ككككك  صكككككنان القكككك ا   كككككي الشكككك  ن بكج يكككككا  جبتثككككك    ته يكككك  نجكككككاة  ا جكككككال د التككككي تثككككك ن فلككككم   ككككك  صكككككنان القكككك ا   كككككي الشكككك  ن بكج يكككككا  جبتثككككك    ته يكككك  نجكككككاة  ا جكككككال 

 ..ج ي   د  صيا   سينا ي طا  جستقب ي   الت اصل جكثاج ي   د  صيا   سينا ي طا  جستقب ي   الت اصل جكثا

 -::الثانيةالثانيةالفرضية الفر ية الفرضية الفر ية 
داللررررة احصررررائية بررررين  ابليررررات االختيررررار داللررررة احصررررائية بررررين  ابليررررات االختيررررار   تووررررد  ال ررررة تررررأثير ذاتتووررررد  ال ررررة تررررأثير ذاتمفرررراد هررررذه الفرضررررية )مفرررراد هررررذه الفرضررررية )

 ((االستراتيوا والبرا ة التن يمية بأبعادهااالستراتيوا والبرا ة التن يمية بأبعادها
  بقيجكككككك بقيجكككككك الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  الب ا كككككك  التنظيجيكككككك   ككككككي  ككككككي تهسككككككي  تهسككككككي  ا اتيككككككا  ا سككككككت اتيجي   ككككككم اهكككككك اث ا اتيككككككا  ا سككككككت اتيجي   ككككككم اهكككككك اث  اب يككككككا   اب يككككككا    هككككككاي هككككككاي 

 كككككككككككي  كككككككككككي القيكككككككككككا ا  الجاجكيككككككككككك  القيكككككككككككا ا  الجاجكيككككككككككك  ججكككككككككككا يكنكككككككككككي ا  ا   ججكككككككككككا يكنكككككككككككي ا  ا     دد((0.0110.011))  باطكككككككككككب جكيكككككككككككا يباطكككككككككككب جكيكككككككككككا ي      (د(د0.1110.111))

 ثكككككك  الجسككككككتقبلد  ا سككككككتك ا  لكككككك د  التككككككبثي    يكككككك  بشككككككثل  ثكككككك  الجسككككككتقبلد  ا سككككككتك ا  لكككككك د  التككككككبثي    يكككككك  بشككككككثل   ألطجيكككككك ألطجيكككككك الجاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  الجاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  

   كككككلد  بالتكككككالي  ثكككككي تسكككككا     كككككم الثشكككككن  ككككك  النقكككككاط التكككككي يجثككككك   نككككك طا ا سكككككتفا   جككككك     كككككلد  بالتكككككالي  ثكككككي تسكككككا     كككككم الثشكككككن  ككككك  النقكككككاط التكككككي يجثككككك   نككككك طا ا سكككككتفا   جككككك  

ج ا ا  الي   ل ته   نه  جستقبل ج   ب  ي  ج ا ا  الي   ل ته   نه  جستقبل ج   ب  ي   ا ا   ا   ..  ا ا   ا 

 -::الثالثةالثالثةالفرضية الفر ية الفرضية الفر ية 
 ابليرررررات التكامرررررل  ابليرررررات التكامرررررل توورررررد  ال رررررة ترررررأثير ذات داللرررررة احصرررررائية برررررين توورررررد  ال رررررة ترررررأثير ذات داللرررررة احصرررررائية برررررين مفررررراد هرررررذه الفرضرررررية )مفررررراد هرررررذه الفرضرررررية )

 ( ( والبرا ة التن يمية بأبعادهاوالبرا ة التن يمية بأبعادها
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   كككككككك  تككككككككبثي  ةا    لكككككككك  اهصككككككككا ي  بككككككككي   اب يككككككككا  التثاجككككككككل  الب ا كككككككك  التنظيجيكككككككك     كككككككك  تككككككككبثي  ةا    لكككككككك  اهصككككككككا ي  بككككككككي   اب يككككككككا  التثاجككككككككل  الب ا كككككككك  التنظيجيكككككككك      ت جكككككككك   ت جكككككككك 

  ألطجيكككككك ألطجيكككككك  ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك   ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  ججككككككا يكنككككككي ا  ا   ججككككككا يكنككككككي ا  ا   د د بببكا طككككككابببكا طككككككا

 ..جكالج  الك    بي   اب يا  التثاجل  الب ا   التنظيجي جكالج  الك    بي   اب يا  التثاجل  الب ا   التنظيجي 

 
( ا نج ة  القياسي الثيث ي لتبثي  ابكا  ا ستش ان ا ست اتيجي  ي الب ا   11الشثل )

 التنظيجي  بببكا طا
( جككككك  جقككككك ا  التبكككككاي  ( جككككك  جقككككك ا  التبكككككاي  0.1100.110سكككككاطج  ابككككككا  ا ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي  كككككي تفسكككككي  جكككككا  يجتككككك  )سكككككاطج  ابككككككا  ا ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي  كككككي تفسكككككي  جكككككا  يجتككككك  )

        تقككككككك  اكككككككا   هكككككككتقككككككك  اكككككككا   هككككككك   بنثكككككككا بنثكككككككاالهاصكككككككل  كككككككي الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك  بببكا طكككككككاد اجكككككككا القيجككككككك  الجتبقيككككككك  الهاصكككككككل  كككككككي الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك  بببكا طكككككككاد اجكككككككا القيجككككككك  الجتبقيككككككك  

 ال  اس .ال  اس .

 بببكا طا ( جا جا  تبثي  ابكا  ا ستش ان ا ست اتيجي  ي الب ا   التنظيجي 18الج  ل )
التقديرات  مسار االنحدار

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة

R
2

االحتمالية  

(P) 

-> قابليات المسح البيئي

-- 

البراعة 

 التنظيمية

0.270 0.080 3.375 0.230 0.005 

قابليات  االختيار 

 االستراتيجي
<-

-- 

البراعة 

 التنظيمية

0.244 0.094 2.596 0.050 

-> قابليات التكامل

-- 

البراعة 

 التنظيمية

0.097 0.085 1.198 0.229 

 

ي جكككككك  ي جكككككك  الف  ككككككي  ال  يسككككك  ال ابككككككك   التككككككي تكككككني   ككككككم )الف  ككككككي  ال  يسككككك  ال ابككككككك   التككككككي تكككككني   ككككككم )   تبسيسكككككا لجككككككا تككككك  تق يجكككككك  يجثكككككك   بككككك ل تبسيسكككككا لجككككككا تككككك  تق يجكككككك  يجثكككككك   بككككك ل

 (.(.ا ستش ان ا ست اتيجي  الب ا   التنظيجي ا ستش ان ا ست اتيجي  الب ا   التنظيجي      تبثي  ةا    ل  اهصا ي  بي       تبثي  ةا    ل  اهصا ي  بي  

 -::الفرضية الرئيسة الخامسةالفرضية الرئيسة الخامسة
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يووررررررد  ال ررررررة تررررررأثير ذات داللررررررة احصررررررائية بررررررين االستشرررررررا  يووررررررد  ال ررررررة تررررررأثير ذات داللررررررة احصررررررائية بررررررين االستشرررررررا  مفرررررراد هررررررذه الفرضررررررية )مفرررررراد هررررررذه الفرضررررررية )
 ((االستراتيوا والرشا ة االستراتيويةاالستراتيوا والرشا ة االستراتيوية

( الثيثككككككككككل البنككككككككككا ي لتككككككككككبثي  ا ستشكككككككككك ان ا سككككككككككت اتيجي  ككككككككككي ال شككككككككككا   ( الثيثككككككككككل البنككككككككككا ي لتككككككككككبثي  ا ستشكككككككككك ان ا سككككككككككت اتيجي  ككككككككككي ال شككككككككككا   1010ي  ككككككككككا الشككككككككككثل )ي  ككككككككككا الشككككككككككثل )

اطجيكككككك  اطجيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  ( انكككككك  ث جككككككا ا  ثكككككك  ( انكككككك  ث جككككككا ا  ثكككككك  1111ثجككككككا تبككككككي  نتككككككا   الجكككككك  ل )ثجككككككا تبككككككي  نتككككككا   الجكككككك  ل )ا سككككككت اتيجي د ا سككككككت اتيجي د 

ا ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي  ككككككي  ج ياتثككككككا ث جككككككا ا   ةلكككككك  الككككككم تهسككككككي  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي  ا ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي  ككككككي  ج ياتثككككككا ث جككككككا ا   ةلكككككك  الككككككم تهسككككككي  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي  

الثي ككككككككك  الت  يسكككككككككي د   ككككككككك   كككككككك  ا  ييكككككككككا   ا طتجكككككككككا  با ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي الثي ككككككككك  الت  يسكككككككككي د   ككككككككك   كككككككك  ا  ييكككككككككا   ا طتجكككككككككا  با ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي   أل  ككككككككا أل  ككككككككا 

( ( 0.6100.610ال شككككككككا   ا سكككككككت اتيجي  بجقكككككككك ا  )ال شككككككككا   ا سكككككككت اتيجي  بجقكككككككك ا  )بجقككككككك ا   ي  جكيكككككككا ي  اهكككككككك  يكككككككت ي الككككككككم تهسكككككككي  بجقككككككك ا   ي  جكيكككككككا ي  اهكككككككك  يكككككككت ي الككككككككم تهسكككككككي  

ل جاجككككككككككا   الث يكككككككككا  ل جاجككككككككككا   الث يكككككككككا  القيكككككككككا ا  الجاجكيككككككككك  القيكككككككككا ا  الجاجكيككككككككك  (د ججكككككككككا يكنكككككككككي ا  ا  (د ججكككككككككا يكنكككككككككي ا  ا  0.0510.051 باطكككككككككب جكيكككككككككا ي ) باطكككككككككب جكيكككككككككا ي )

 جككككككك   تكككككككبثي  جكنككككككك ي ل ستشككككككك ان ا سكككككككت اتيجي  كككككككي ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي   جككككككك   تكككككككبثي  جكنككككككك ي ل ستشككككككك ان ا سكككككككت اتيجي  كككككككي ال شكككككككا   ا سكككككككت اتيجي    ألطجيككككككك ألطجيككككككك ا ط يككككككك  ا ط يككككككك  

 ثكككككك  يبككككككا   الجنظجكككككككا   اهتياجككككككاتث  الجتطكككككك     سكككككك  ثث  الجت يكككككك د ججكككككككا  ثكككككك  يبككككككا   الجنظجكككككككا   اهتياجككككككاتث  الجتطكككككك     سكككككك  ثث  الجت يكككككك د ججكككككككا ث نكككككك  يكجككككككل   ككككككم ث نكككككك  يكجككككككل   ككككككم 

الته يكككككككل  الجك  ككككككك  ال ككككككك   يتي  هككككككك ل الته يكككككككل  الجك  ككككككك  ال ككككككك   يتي  هككككككك ل ب تيككككككك   اسكككككككك   ككككككك  ب تيككككككك   اسكككككككك   ككككككك    الجاجككككككككا الجاجككككككككا يكجكككككككل   كككككككم تي يككككككك  يكجكككككككل   كككككككم تي يككككككك  

اهتياجككككككككا  اليبككككككككا   الجسككككككككتقب ي  د ججككككككككا يجثكككككككك  جكككككككك  اتاككككككككاة القكككككككك ا ا  الصككككككككهيه  ل سككككككككتك ا  اهتياجككككككككا  اليبككككككككا   الجسككككككككتقب ي  د ججككككككككا يجثكككككككك  جكككككككك  اتاككككككككاة القكككككككك ا ا  الصككككككككهيه  ل سككككككككتك ا  

 ..ل ت يي   ي الجستقبلل ت يي   ي الجستقبل

 
 ال شا   ا ست اتيجي ي الثيث ي لتبثي  ا ستش ان ا ست اتيجي  ي ( ا نج ة  القياس10الشثل )
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( جككككككككك  جقككككككككك ا  التبكككككككككاي  ( جككككككككك  جقككككككككك ا  التبكككككككككاي  0.1810.181سكككككككككاط  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي  كككككككككي تفسكككككككككي  جكككككككككا  يجتككككككككك  )سكككككككككاط  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي  كككككككككي تفسكككككككككي  جكككككككككا  يجتككككككككك  )

تقككككك  اكككككا   هكككككك    تقككككك  اكككككا   هكككككك       بنثكككككا بنثكككككابببكا طكككككاد اجكككككا القيجككككك  الجتبقيكككككك  بببكا طكككككاد اجكككككا القيجككككك  الجتبقيكككككك    ال شكككككا   ا سككككككت اتيجي ال شكككككا   ا سككككككت اتيجي الهاصكككككل  كككككي الهاصكككككل  كككككي 

 ال  اس .ال  اس .

 ال شا   ا ست اتيجي ن ا ست اتيجي  ي ( جا جا  تبثي  ا ستش ا11الج  ل )
التقديرات  مسار االنحدار

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة

R
2

االحتمالية  

(P) 

االستشراف 

 االستراتيجي

ال شا    --->

 ا ست اتيجي 

0.610 0.051 44.67 0.181 0.004 

  تتف ن ج  طة  الف  ي         يا     ي  تتف ن ج  طة  الف  ي         يا     ي 
 -::االولىاالولىالفرضية الفر ية الفرضية الفر ية 

توورررد  ال رررة ترررأثير ذات داللرررة احصرررائية برررين  ابليرررات المسرررح البيئرررا توورررد  ال رررة ترررأثير ذات داللرررة احصرررائية برررين  ابليرررات المسرررح البيئرررا مفررراد هرررذه الفرضرررية )مفررراد هرررذه الفرضرررية )
 ( ( والرشا ة االستراتيوية بأبعادهاوالرشا ة االستراتيوية بأبعادها

  (د(د0.1610.161سككككككككاطج   اب يككككككككا  الجسككككككككا البي ككككككككي  ككككككككي تهسككككككككي  ال شككككككككا   ا سككككككككت اتيجي  بجقكككككككك ا  )سككككككككاطج   اب يككككككككا  الجسككككككككا البي ككككككككي  ككككككككي تهسككككككككي  ال شككككككككا   ا سككككككككت اتيجي  بجقكككككككك ا  )

لجاجكككككككككا  لجاجكككككككككا  ي اي ا ككككككك كككككككالقيكككككككا ا  الجاجكيكككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيكككككككك  ججكككككككا يكنككككككككي ا  ا   ججكككككككا يكنككككككككي ا  ا     (د (د 0.0170.017 باطكككككككب جكيكككككككا ي  كككككككك    ) باطكككككككب جكيكككككككا ي  كككككككك    )

د د الجسكككككا     كككككي تق يكككككل هالككككك   ككككك   التبثككككك   كككككي  ج يككككك  صكككككن  القككككك ا الجسكككككا     كككككي تق يكككككل هالككككك   ككككك   التبثككككك   كككككي  ج يككككك  صكككككن  القككككك ا   ألطجيككككك ألطجيككككك  الث يكككككا  ا ط يككككك   الث يكككككا  ا ط يككككك  

القكككككك ا ا  ا سككككككت اتيجي   ثثكككككك   كككككك     ككككككم ج اجثكككككك  الت ييكككككك  الجسككككككتقب ي جكككككك  اكككككك ل القكككككك ا ا  ا سككككككت اتيجي   ثثكككككك   كككككك     ككككككم ج اجثكككككك  الت ييكككككك  الجسككككككتقب ي جكككككك  اكككككك ل ججككككككا يجكككككككل ججككككككا يجكككككككل 

 ..ا ت ا  األه اث الجستقب ي  التي تث      ي   جفاج    ج طش   ي الته يلا ت ا  األه اث الجستقب ي  التي تث      ي   جفاج    ج طش   ي الته يل

 -::الثانيةالثانيةالفرضية الفر ية الفرضية الفر ية 
تووررررد  ال ررررة تررررأثير ذات داللررررة احصررررائية بررررين  ابليررررات االختيررررار تووررررد  ال ررررة تررررأثير ذات داللررررة احصررررائية بررررين  ابليررررات االختيررررار مفرررراد هررررذه الفرضررررية )مفرررراد هررررذه الفرضررررية )

 ( ( االستراتيوا والرشا ة االستراتيوية بأبعادهااالستراتيوا والرشا ة االستراتيوية بأبعادها
هككككاي   اب يككككا  ا اتيككككا  ا سككككت اتيجي   ككككم اهكككك اث تهسككككي   ككككي ال شككككا   ا سككككت اتيجي  بقيجكككك  هككككاي   اب يككككا  ا اتيككككا  ا سككككت اتيجي   ككككم اهكككك اث تهسككككي   ككككي ال شككككا   ا سككككت اتيجي  بقيجكككك  

 ككككككككي  ككككككككي القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك   ا    ا   ججككككككككا يكنككككككككي ا ججككككككككا يكنككككككككي ا (د (د 0.0540.054 باطككككككككب جكيككككككككا ي  كككككككك    ) باطككككككككب جكيككككككككا ي  كككككككك    )  (د(د0.1560.156))

 كككككك  ا  جسككككككا اا جيكككككك  / بي يكككككك  ل تككككككك ن  كككككك  ا  جسككككككا اا جيكككككك  / بي يكككككك  ل تككككككك ن الت ثيككككككي   ككككككم الت ثيككككككي   ككككككم   ألطجيكككككك ألطجيكككككك الجاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  الجاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  
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  ككككم الجصككككا   القيجكككك  ل جك  كككك  الاا جيكككك  د  كج يككككا  الجسككككا الاا جيكككك  تجثكككك  الجنظجككككا  جكككك    ككككم الجصككككا   القيجكككك  ل جك  كككك  الاا جيكككك  د  كج يككككا  الجسككككا الاا جيكككك  تجثكككك  الجنظجككككا  جكككك  

 ..ته ي  األس ا   التقنيا  الج ي    الناش    التك ن   يثاته ي  األس ا   التقنيا  الج ي    الناش    التك ن   يثا

 -::الثالثةالثالثةالفرضية الفر ية الفرضية الفر ية 

توورررررد  ال رررررة ترررررأثير ذات داللرررررة احصرررررائية برررررين  ابليرررررات التكامرررررل توورررررد  ال رررررة ترررررأثير ذات داللرررررة احصرررررائية برررررين  ابليرررررات التكامرررررل مفررررراد هرررررذه الفرضرررررية )مفررررراد هرررررذه الفرضرررررية )

 ( ( والرشا ة االستراتيوية بأبعادهاوالرشا ة االستراتيوية بأبعادها

ا  ييككككككا    اب يككككككا  التثاجككككككل بجقكككككك ا   هكككككك    اهكككككك   يككككككت ي الككككككم اهكككككك اث تهسككككككي   ككككككي ال شككككككا   ا  ييككككككا    اب يككككككا  التثاجككككككل بجقكككككك ا   هكككككك    اهكككككك   يككككككت ي الككككككم اهكككككك اث تهسككككككي   ككككككي ال شككككككا   

  ا     ا   ججككككككككككككا يكنككككككككككككي اججككككككككككككا يكنككككككككككككي ا  (د(د0.0110.011 باطككككككككككككب جكيككككككككككككا ي  كككككككككككك    ) باطككككككككككككب جكيككككككككككككا ي  كككككككككككك    )  (د(د0.1110.111ا سككككككككككككت اتيجي  بقيجكككككككككككك  )ا سككككككككككككت اتيجي  بقيجكككككككككككك  )

 كككك    جكككك   هككككا ي  كككك    جكككك   هككككا ي جكالجكككك  هالكككك  جكالجكككك  هالكككك    ألطجيكككك ألطجيكككك  ككككي الجاجكككككا   الث يككككا  ا ط يكككك   ككككي الجاجكككككا   الث يككككا  ا ط يكككك  القيككككا ا  الجاجكيكككك  القيككككا ا  الجاجكيكككك  

ل تفثيكككككك   ككككككي الجسككككككتقبلد  الجثا ككككككه  د النظككككككا  الكككككك ظيفي الجاطككككككل بال تيكككككك د  ا طتجككككككا  الجهكككككك    ل تفثيكككككك   ككككككي الجسككككككتقبلد  الجثا ككككككه  د النظككككككا  الكككككك ظيفي الجاطككككككل بال تيكككككك د  ا طتجككككككا  الجهكككككك    

الككككككم  قكككككك ا   اب يتثككككككا التثاج يكككككك د الككككككم  قكككككك ا   اب يتثككككككا التثاج يكككككك د   الجاجكككككككا الجاجكككككككا جكككككك   صككككككهاب الجصكككككك ه  الكككككك اا يي   كككككك  يككككككك   جكككككك   صككككككهاب الجصكككككك ه  الكككككك اا يي   كككككك  يككككككك   

جكككككككك  تشككككككككجي  ج ظفيثككككككككا   ككككككككم ا نفتككككككككا    ككككككككم الجك  جككككككككا  جكككككككك  تشككككككككجي  ج ظفيثككككككككا   ككككككككم ا نفتككككككككا    ككككككككم الجك  جككككككككا    الجاجكككككككككا الجاجكككككككككا جثنكككككككك  جثنكككككككك   بالتككككككككالي فةا ت بالتككككككككالي فةا ت

د  كككككيجث   نككككك طا ت  ككككك     طكككككةا د  كككككيجث   نككككك طا ت  ككككك     طكككككةا   الجاجككككككا الجاجككككككا الاا جيككككك   نشككككك طا بشكككككثل  ككككككال  كككككي ججيككككك   نهكككككا  الاا جيككككك   نشككككك طا بشكككككثل  ككككككال  كككككي ججيككككك   نهكككككا  

 ..ا ج ا  سي    بق      تثا   م ا هتفاظ بجيي  تنا سي   ي    ا  الت يي  الجتقط ا ج ا  سي    بق      تثا   م ا هتفاظ بجيي  تنا سي   ي    ا  الت يي  الجتقط 

 
ابعاد االستشراف االستراتيجي في الرشاقة  ( االنم ذ  القياسي الهيكلي لتأثير35الشكل )

 االستراتيجية بأبعادها
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( جككككك  جقككككك ا  التبكككككاي  ( جككككك  جقككككك ا  التبكككككاي  0.1110.111سكككككاطج  ابككككككا  ا ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي  كككككي تفسكككككي  جكككككا  يجتككككك  )سكككككاطج  ابككككككا  ا ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي  كككككي تفسكككككي  جكككككا  يجتككككك  )

تقككككك  اكككككا   هكككككك    تقككككك  اكككككا   هكككككك       بنثكككككا بنثكككككابببكا طكككككاد اجكككككا القيجككككك  الجتبقيكككككك  بببكا طكككككاد اجكككككا القيجككككك  الجتبقيكككككك    ال شكككككا   ا سككككككت اتيجي ال شكككككا   ا سككككككت اتيجي الهاصكككككل  كككككي الهاصكككككل  كككككي 

 ال  اس .ال  اس .

 بببكا طا ال شا   ا ست اتيجي كا  ا ستش ان ا ست اتيجي  ي ( جا جا  تبثي  اب10الج  ل )
التقديرات  مسار االنحدار

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة

R
2

االحتمالية  

(P) 

قابليات المسح 

 البيئي

الرشاقة  --->

 االستراتيجية

0.369 0.047 7.851 0.493 0.005 

قابليات  االختيار 

 االستراتيجي

الرشاقة  --->

 االستراتيجية

0.456 0.055 8.941 0.005 

الرشاقة  ---> قابليات التكامل

 االستراتيجية

0.329 0.049 6.714 0.005 

ي جككككك  ي جككككك   التكككككي تكككككني   كككككم ) التكككككي تكككككني   كككككم )  الااجسككككك الااجسككككك الف  كككككي  ال  يسككككك  الف  كككككي  ال  يسككككك     تبسيسكككككا لجكككككا تككككك  تق يجككككك  يجثككككك   بككككك ل تبسيسكككككا لجكككككا تككككك  تق يجككككك  يجثككككك   بككككك ل

 (.(.ا ست اتيجي ا ست اتيجي ال شا   ال شا            تبثي  ةا    ل  اهصا ي  بي  ا ستش ان ا ست اتيجي      تبثي  ةا    ل  اهصا ي  بي  ا ستش ان ا ست اتيجي 

 -::الفرضية الرئيسة السادسةالفرضية الرئيسة السادسة
يوورررد  ال رررة ترررأثير ذات داللرررة احصرررائية برررين الرشرررا ة االسرررتراتيوية يوورررد  ال رررة ترررأثير ذات داللرررة احصرررائية برررين الرشرررا ة االسرررتراتيوية مفررراد هرررذه الفرضرررية )مفررراد هرررذه الفرضرررية )

 ( ( البرا ة التن يمية بأبعادهاالبرا ة التن يمية بأبعادهاو و 
( الثيثككككككل البنككككككا ي لتككككككبثي  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي   ككككككي الب ا كككككك  التنظيجيكككككك د ( الثيثككككككل البنككككككا ي لتككككككبثي  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي   ككككككي الب ا كككككك  التنظيجيكككككك د 1111ي  ككككككا الشككككككثل )ي  ككككككا الشككككككثل )

اطجيكككككككك  ال شككككككككا   اطجيكككككككك  ال شككككككككا   القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  القيككككككككا ا  الجاجكيكككككككك  انكككككككك  ث جككككككككا ا  ثكككككككك  انكككككككك  ث جككككككككا ا  ثكككككككك    ((1414ثجككككككككا تبككككككككي  نتككككككككا   الجكككككككك  ل )ثجككككككككا تبككككككككي  نتككككككككا   الجكككككككك  ل )

الثي ككككك  الثي ككككك    أل  كككككا أل  كككككا ا سكككككت اتيجي   كككككي  ج ياتثكككككا ث جكككككا ا   ةلككككك  الكككككم تهسكككككي  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  ا سكككككت اتيجي   كككككي  ج ياتثكككككا ث جكككككا ا   ةلككككك  الكككككم تهسكككككي  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  

الت  يسكككككي د   ككككك   ككككك  ا  ييكككككا   ا طتجكككككا  بال شكككككا   ا سكككككت اتيجي  بجقككككك ا   ي  جكيكككككا ي  اهككككك  الت  يسكككككي د   ككككك   ككككك  ا  ييكككككا   ا طتجكككككا  بال شكككككا   ا سكككككت اتيجي  بجقككككك ا   ي  جكيكككككا ي  اهككككك  

(د ججككككككا (د ججككككككا 0.0180.018(  باطككككككب جكيككككككا ي )(  باطككككككب جكيككككككا ي )0.7110.711يككككككت ي الككككككم تهسككككككي  الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  بجقكككككك ا  )يككككككت ي الككككككم تهسككككككي  الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  بجقكككككك ا  )

 جكككككك   تككككككبثي  جكنكككككك ي  جكككككك   تككككككبثي  جكنكككككك ي   ألطجيكككككك ألطجيكككككك ل جاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  ل جاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  يكنككككككي ا  ا  يكنككككككي ا  ا  

اثتشككككككان الت يكككككك ا  البي يكككككك  اثتشككككككان الت يكككككك ا  البي يكككككك   ككككككي الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  ث نكككككك  يكجككككككل   ككككككم  ككككككي الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  ث نكككككك  يكجككككككل   ككككككم   ل  شككككككا   ا سككككككت اتيجي ل  شككككككا   ا سككككككت اتيجي 

    لأل جككككككككال  ا سككككككككتجاب  لثككككككككا بسكككككككك    جكككككككك  اكككككككك ل الفكككككككك ي  التث يكككككككك ا  الج جكككككككك     ككككككككي بي ككككككككلأل جككككككككال  ا سككككككككتجاب  لثككككككككا بسكككككككك    جكككككككك  اكككككككك ل الفكككككككك ي  التث يكككككككك ا  الج جكككككككك     ككككككككي بي كككككككك
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األ جككككككككككال د  تقكككككككككك ي  اسككككككككككتجاب  سكككككككككك يك  جكككككككككك  اكككككككككك ل ف ككككككككككا   تججيكككككككككك  الجكككككككككك ا    الكج يككككككككككا  األ جككككككككككال د  تقكككككككككك ي  اسككككككككككتجاب  سكككككككككك يك  جكككككككككك  اكككككككككك ل ف ككككككككككا   تججيكككككككككك  الجكككككككككك ا    الكج يككككككككككا  

 .. ا ست اتيجيا  ا ست اتيجيا 

 
  ي الب ا   التنظيجي ال شا   ا ست اتيجي  ( ا نج ة  القياسي الثيث ي لتبثي  11الشثل )

 

( جككككك  جقككككك ا  التبكككككاي  الهاصكككككل ( جككككك  جقككككك ا  التبكككككاي  الهاصكككككل 0.1070.107 كككككي تفسكككككي  جكككككا  يجتككككك  ) كككككي تفسكككككي  جكككككا  يجتككككك  )ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي  ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي  سكككككاطج  سكككككاطج  

 تق  اا   ه    ال  اس .تق  اا   ه    ال  اس .   بنثا بنثا ي الب ا   التنظيجي  بببكا طاد اجا القيج  الجتبقي   ي الب ا   التنظيجي  بببكا طاد اجا القيج  الجتبقي  

  ي الب ا   التنظيجي ال شا   ا ست اتيجي  ( جا جا  تبثي  14الج  ل )
التقديرات  مسار االنحدار

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة

R
2

االحتمالية  

(P) 

الرشاقة 

 االستراتيجية

الب ا    --->

 التنظيجي 

0.711 0.018 8.081 0.107 0.004 
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( وهكككي ( وهكككي 4242ة تلخكككيت نتا جهكككا فكككي الجكككدول )ة تلخكككيت نتا جهكككا فكككي الجكككدول )وتتفكككر  مكككن هككك   الفرضكككية عكككدة فرضكككيات فرعيكككوتتفكككر  مكككن هككك   الفرضكككية عكككدة فرضكككيات فرعيككك

 كما يأتي:كما يأتي:

 -::الفرضية الفر ية االولىالفرضية الفر ية االولى
تووررررررد  ال رررررررة تررررررأثير ذات داللررررررة احصررررررائية بررررررين الحساسرررررررية تووررررررد  ال رررررررة تررررررأثير ذات داللررررررة احصررررررائية بررررررين الحساسرررررررية مفرررررراد هررررررذه الفرضررررررية )مفرررررراد هررررررذه الفرضررررررية )

 ( ( االستراتيوية والبرا ة التن يمية بأبعادهااالستراتيوية والبرا ة التن يمية بأبعادها
 باطكككككب  باطكككككب (د (د 0.1580.158 كككككي تهسكككككي  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  بجقككككك ا  ) كككككي تهسكككككي  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  بجقككككك ا  )الهساسكككككي  ا سكككككت اتيجي  الهساسكككككي  ا سكككككت اتيجي  سكككككاطج  سكككككاطج  

 كككككي الجاجككككككا   الث يكككككا   كككككي الجاجككككككا   الث يكككككا  القيكككككا ا  الجاجكيككككك  القيكككككا ا  الجاجكيككككك  ججكككككا يكنكككككي ا  ا   ججكككككا يكنكككككي ا  ا   (د (د 0.0770.077جكيكككككا ي جسكككككا  لكككككك )جكيكككككا ي جسكككككا  لكككككك )

لجتط بككككككككا  البي يككككككك  أل كككككككك ا  لجتط بككككككككا  البي يككككككك  أل كككككككك ا  ا سككككككككتج ا  بككككككك   ا   استثشككككككككاند  ا سكككككككتجاب  ا سككككككككتج ا  بككككككك   ا   استثشككككككككاند  ا سكككككككتجاب    ألطجيككككككك ألطجيككككككك ا ط يككككككك  ا ط يككككككك  

اسكككككتثجا  الج  كككككن السككككك  ي  تهقيككككك  الجيكككككي  التنا سكككككي د  طكككككي بكككككةل  تجثكككككل ت جثكككككا جنتظجكككككا نهككككك  اسكككككتثجا  الج  كككككن السككككك  ي  تهقيككككك  الجيكككككي  التنا سكككككي د  طكككككي بكككككةل  تجثكككككل ت جثكككككا جنتظجكككككا نهككككك  

 ..الت يي   ن جا يث   الت يي  جط  باالت يي   ن جا يث   الت يي  جط  با

 -::الفرضية الفر ية الثانيةالفرضية الفر ية الثانية
توورررررررد  ال رررررررة ترررررررأثير ذات داللرررررررة احصرررررررائية برررررررين االسرررررررتوابة توورررررررد  ال رررررررة ترررررررأثير ذات داللرررررررة احصرررررررائية برررررررين االسرررررررتوابة مفررررررراد هرررررررذه الفرضرررررررية )مفررررررراد هرررررررذه الفرضرررررررية )
 ( (  يمية بأبعادها يمية بأبعادهااالستراتيوية والبرا ة التناالستراتيوية والبرا ة التن

  كككككككككم اهككككككككك اث تهسكككككككككي   كككككككككي الب ا ككككككككك  التنظيجيككككككككك  بقيجككككككككك    كككككككككم اهككككككككك اث تهسكككككككككي   كككككككككي الب ا ككككككككك  التنظيجيككككككككك  بقيجككككككككك  ا سكككككككككتجاب  ا سكككككككككت اتيجي  ا سكككككككككتجاب  ا سكككككككككت اتيجي  هكككككككككاي  هكككككككككاي  

 ككككككي  ككككككي القيككككككا ا  الجاجكيككككك  القيككككككا ا  الجاجكيككككك  (د ججككككككا يكنكككككي ا  ا   (د ججككككككا يكنكككككي ا  ا   0.0760.076 باطكككككب جكيكككككا ي جسككككككا  لكككككك ) باطكككككب جكيكككككا ي جسككككككا  لكككككك )  (د(د0.1550.155))

اسكككككتجابا   ا  ككككك  جككككك  اككككك ل  نشكككككط  ا ستشككككك ان اسكككككتجابا   ا  ككككك  جككككك  اككككك ل  نشكككككط  ا ستشككككك ان   بنكككككا بنكككككا   ألطجيككككك ألطجيككككك     الجاجككككككا   الث يكككككا  ا ط يكككككالجاجككككككا   الث يكككككا  ا ط يككككك

التكككككككي تثككككككك ن فلكككككككم ته يككككككك  ا سكككككككتجابا   كككككككي ال  ككككككك  الها ككككككك  جككككككك  ت جيككككككك  الجسكككككككتقبل  يككككككك  التكككككككي تثككككككك ن فلكككككككم ته يككككككك  ا سكككككككتجابا   كككككككي ال  ككككككك  الها ككككككك  جككككككك  ت جيككككككك  الجسكككككككتقبل  يككككككك  

 جككك  بككككالغ األطجيكككك   كككي ته يكككك  الجثككككا  الهاليكككك   جككك  بككككالغ األطجيكككك   كككي ته يكككك  الجثككككا  الهاليكككك    الجاجكككككا الجاجكككككا الجنظككك  د لككككةل   كككك    ثككك  سككككيا  بي كككك  الجنظككك  د لككككةل   كككك    ثككك  سككككيا  بي كككك  

 الجستقب ي  الجستقب ي 

 -::الفرضية الفر ية الثالثةالفرضية الفر ية الثالثة
تووررررد  ال ررررة تررررأثير ذات داللررررة احصررررائية بررررين الررررتعلم االسررررتراتيوا تووررررد  ال ررررة تررررأثير ذات داللررررة احصررررائية بررررين الررررتعلم االسررررتراتيوا ية )ية )مفرررراد هررررذه الفرضررررمفرررراد هررررذه الفرضرررر

 ( ( والبرا ة التن يمية بأبعادهاوالبرا ة التن يمية بأبعادها
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بجقككككك ا   هككككك    اهككككك   يكككككت ي الكككككم اهككككك اث تهسكككككي   كككككي الب ا ككككك  بجقككككك ا   هككككك    اهككككك   يكككككت ي الكككككم اهككككك اث تهسكككككي   كككككي الب ا ككككك  الكككككتك   ا سكككككت اتيجي الكككككتك   ا سكككككت اتيجي ا  ييكككككا   ا  ييكككككا   

(د ججككككككككككا يكنككككككككككي ا  ا   (د ججككككككككككا يكنككككككككككي ا  ا   0.0160.016 باطككككككككككب جكيككككككككككا ي جسككككككككككا  لككككككككككك ) باطككككككككككب جكيككككككككككا ي جسككككككككككا  لككككككككككك )  (د(د0.6110.611التنظيجيكككككككككك  بقيجكككككككككك  )التنظيجيكككككككككك  بقيجكككككككككك  )

جتابككككككك  الت ييكككككك ا   ككككككي البي كككككك  جتابككككككك  الت ييكككككك ا   ككككككي البي كككككك    ألطجيكككككك ألطجيكككككك  ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك   ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  ا ط يكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  القيككككككا ا  الجاجكيكككككك  

ال اا يككككككك   الاا جيككككككك   التثيكككككككن جكثكككككككا باسكككككككتج ا  د  ججككككككك  الجك  جكككككككا   اسكككككككتا اجثا بسككككككك    د ال اا يككككككك   الاا جيككككككك   التثيكككككككن جكثكككككككا باسكككككككتج ا  د  ججككككككك  الجك  جكككككككا   اسكككككككتا اجثا بسككككككك    د 

 .. ا ستجاب  لت ي ا  الس   بس    ا ستجاب  لت ي ا  الس   بس   

 
 ي الب ا   التنظيجي  تيجي  ال شا   ا ست ا( ا نج ة  القياسي الثيث ي لتبثي  ابكا  11الشثل )

 بببكا طا
( جكككككك  جقكككككك ا  التبككككككاي  ( جكككككك  جقكككككك ا  التبككككككاي  0.1700.170 ككككككي تفسككككككي  جككككككا  يجتكككككك  ) ككككككي تفسككككككي  جككككككا  يجتكككككك  )ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي  ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي  سككككككاطج  ابكككككككا  سككككككاطج  ابكككككككا  

تقككككككك  اكككككككا   هككككككك    تقككككككك  اكككككككا   هككككككك       بنثكككككككا بنثكككككككاالهاصكككككككل  كككككككي الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك  بببكا طكككككككاد اجكككككككا القيجككككككك  الجتبقيككككككك  الهاصكككككككل  كككككككي الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك  بببكا طكككككككاد اجكككككككا القيجككككككك  الجتبقيككككككك  

 ال  اس .ال  اس .

 بببكا طا ب ا   التنظيجي  ي الال شا   ا ست اتيجي  ( جا جا  تبثي  ابكا  11الج  ل )
التقديرات  مسار االنحدار

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة

R
2

االحتمالية  

(P) 

الحساسية 

 االستراتيجية

البراعة  --->

 التنظيمية

0.358 0.077 4.649 0.470 0.005 

االستجابة 

 االستراتيجية

البراعة  --->

 التنظيمية

0.455 0.076 5.987 0.005 

التعلم 

 االستراتيجي

البراعة  --->

 التنظيمية

0.693 0.096 7.219 0.005 

ي جككككك  ي جككككك  الف  كككككي  ال  يسككككك  السا سككككك   التكككككي تكككككني   كككككم )الف  كككككي  ال  يسككككك  السا سككككك   التكككككي تكككككني   كككككم )   تبسيسكككككا لجكككككا تككككك  تق يجككككك  يجثككككك   بككككك ل تبسيسكككككا لجكككككا تككككك  تق يجككككك  يجثككككك   بككككك ل

 (.(.     تبثي  ةا    ل  اهصا ي  بي  ال شا   ا ست اتيجي   الب ا   التنظيجي      تبثي  ةا    ل  اهصا ي  بي  ال شا   ا ست اتيجي   الب ا   التنظيجي 
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 -::الفرضية الرئيسة السابعةالفرضية الرئيسة السابعة
يتعرررررا م ترررررأثير االستشررررررا  االسرررررتراتيوا فرررررا البرا رررررة التن يميرررررة يتعرررررا م ترررررأثير االستشررررررا  االسرررررتراتيوا فرررررا البرا رررررة التن يميرررررة الفرضرررررية )الفرضرررررية )مفررررراد هرررررذه مفررررراد هرررررذه 

 ( ( بووود الرشا ة االستراتيويةبووود الرشا ة االستراتيوية
( الثيثككككككككككل البنككككككككككا ي لتككككككككككبثي  ا ستشكككككككككك ان ا سككككككككككت اتيجي  ككككككككككي الب ا كككككككككك  ( الثيثككككككككككل البنككككككككككا ي لتككككككككككبثي  ا ستشكككككككككك ان ا سككككككككككت اتيجي  ككككككككككي الب ا كككككككككك  1111ي  ككككككككككا الشككككككككككثل )ي  ككككككككككا الشككككككككككثل )

( انكككككك  ث جككككككا ا  ثكككككك  ( انكككككك  ث جككككككا ا  ثكككككك  1111د ثجككككككا تبككككككي  نتككككككا   الجكككككك  ل )د ثجككككككا تبككككككي  نتككككككا   الجكككككك  ل )ب جكككككك   ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي ب جكككككك   ال شككككككا   ا سككككككت اتيجي   التنظيجيككككك التنظيجيككككك 

 كككككككككي  كككككككككي   ب جككككككككك   ال شكككككككككا   ا سكككككككككت اتيجي ب جككككككككك   ال شكككككككككا   ا سكككككككككت اتيجي اطجيككككككككك  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي اطجيككككككككك  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي جاجكيككككككككك  جاجكيككككككككك  القيكككككككككا ا  الالقيكككككككككا ا  ال

الثي ككككك  الت  يسكككككي د   ككككك  الثي ككككك  الت  يسكككككي د   ككككك    أل  كككككا أل  كككككا  ج ياتثكككككا ث جكككككا ا   ةلككككك  الكككككم تهسكككككي  الب ا ككككك  التنظيجيككككك   ج ياتثكككككا ث جكككككا ا   ةلككككك  الكككككم تهسكككككي  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  

بجقككككك ا   ي  بجقككككك ا   ي    ب جككككك   ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي ب جككككك   ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي  ككككك  ا  ييكككككا   ا طتجكككككا  با ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي  ككككك  ا  ييكككككا   ا طتجكككككا  با ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي 

(  باطكككككككب جكيكككككككا ي (  باطكككككككب جكيكككككككا ي 0.1680.168ب ا ككككككك  التنظيجيككككككك  بجقككككككك ا  )ب ا ككككككك  التنظيجيككككككك  بجقككككككك ا  )جكيكككككككا ي  اهككككككك  يكككككككت ي الكككككككم تهسكككككككي  الجكيكككككككا ي  اهككككككك  يكككككككت ي الكككككككم تهسكككككككي  ال

 جككككك    جككككك     ألطجيككككك ألطجيككككك ل جاجككككككا   الث يكككككا  ا ط يككككك  ل جاجككككككا   الث يكككككا  ا ط يككككك  القيكككككا ا  الجاجكيككككك  القيكككككا ا  الجاجكيككككك  (د ججكككككا يكنكككككي ا  ا  (د ججكككككا يكنكككككي ا  ا  0.0110.011))

 كككككي الب ا ككككك  التنظيجيككككك   كككككي الب ا ككككك  التنظيجيككككك    ب جككككك   ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي ب جككككك   ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي تكككككبثي  جكنككككك ي ل ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي تكككككبثي  جكنككككك ي ل ستشككككك ان ا سكككككت اتيجي 

التثيكككككن جككككك  الت ييككككك ا   كككككي سكككككيا  األ جكككككال  اثتشكككككان الفككككك ي  التث يككككك ا  التثيكككككن جككككك  الت ييككككك ا   كككككي سكككككيا  األ جكككككال  اثتشكككككان الفككككك ي  التث يككككك ا  ث نككككك  يكجكككككل   كككككم ث نككككك  يكجكككككل   كككككم 

طككككك   جبكككككا  ا  اسكككككت اتيجي  ج يككككك   بسككككك    دثجكككككا تجثككككك   طككككك   جبكككككا  ا  اسكككككت اتيجي  ج يككككك   بسككككك    دثجكككككا تجثككككك   الجاكككككاط  د ا    كككككم ف كككككا     كككككم ف كككككا     الجاجككككككا الجاجككككككا  الجاكككككاط  د ا 

ت ييككككككك  ج ا  طكككككككا بثفكككككككا     كاليككككككك   ا  كككككككا   ت جيككككككك  ج ا  طكككككككا جككككككك   جكككككككل ا ككككككك  القيجككككككك   هجايككككككك  ت ييككككككك  ج ا  طكككككككا بثفكككككككا     كاليككككككك   ا  كككككككا   ت جيككككككك  ج ا  طكككككككا جككككككك   جكككككككل ا ككككككك  القيجككككككك   هجايككككككك  

 ..تتط ب  الظ  ن ال اا ي   الاا جي تتط ب  الظ  ن ال اا ي   الاا جي   ) التقاط( األنشط  ةا  الكا   الج تف  هسب جا) التقاط( األنشط  ةا  الكا   الج تف  هسب جا

 
( االنم ذ  القياسي الهيكلي لتأثير االستشراف االستراتيجي في البراعة التنظيمية 34الشكل )

 ب ج د الرشاقة االستراتيجية
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 كككككككككي تفسكككككككككي  جكككككككككا  يجتككككككككك   كككككككككي تفسكككككككككي  جكككككككككا  يجتككككككككك    سكككككككككاط  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي ب جككككككككك   ال شكككككككككا   ا سكككككككككت اتيجي سكككككككككاط  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي ب جككككككككك   ال شكككككككككا   ا سكككككككككت اتيجي 

الب ا كككك  التنظيجيكككك  بببكا طككككاد اجككككا القيجكككك  الجتبقيكككك  الب ا كككك  التنظيجيكككك  بببكا طككككاد اجككككا القيجكككك  الجتبقيكككك    ( جكككك  جقكككك ا  التبككككاي  الهاصككككل  ككككي( جكككك  جقكككك ا  التبككككاي  الهاصككككل  ككككي110110..00))

 تق  اا   ه    ال  اس .تق  اا   ه    ال  اس .   بنثا بنثا

( مخرجات تأثير االستشراف االستراتيجي في البراعة التنظيمية ب ج د الرشاقة 43الجدول )

 االستراتيجية
التقديرات  مسار االنحدار

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة

R
2

االحتمالية  

(P) 

االستشراف 

 االستراتيجي

 0.005 0.482 77.22 0.009 0.695 الرشاقة االستراتيجية --->

 0.005 0.320 17.68 0.025 0.442 البراعة التنظيمية ---> الرشاقة االستراتيجية

االستشراف 

 االستراتيجي

 0.092 0.026 5.309 0.523 0.565 البراعة التنظيمية --->

االستشراف 

 االستراتيجي

الرشاقة  --->

 االستراتيجية

البراعة  --->

 التنظيمية

0.468 0.022 25.27 0.320 0.005 

 

 -::الدور الوسيط للرشا ة االستراتيويةالدور الوسيط للرشا ة االستراتيوية  اسهاماتاسهامات  منا شةمنا شة

   يكككككككك  جكنكككككككك ي يكككككككك  جكنكككككككك ي جكككككككك   تككككككككبثي  جباشكككككككك   جكككككككك   تككككككككبثي  جباشكككككككك    السككككككككابك  يت ككككككككاالسككككككككابك  يت ككككككككالجككككككككا تقكككككككك    ككككككككي الف  ككككككككي  لجككككككككا تقكككككككك    ككككككككي الف  ككككككككي     تبسيسككككككككاا  تبسيسككككككككاا 

القيككككككككا ا  القيككككككككا ا  ججككككككككا يكنككككككككي ا  ا  ججككككككككا يكنككككككككي ا  ا  ال  اسكككككككك د ال  اسكككككككك د   ل ستشكككككككك ان ا سككككككككت اتيجي  ككككككككي الب ا كككككككك  ا سككككككككت اتيجي ل ستشكككككككك ان ا سككككككككت اتيجي  ككككككككي الب ا كككككككك  ا سككككككككت اتيجي 

الكككككك    ال سككككككيط ل  شككككككا   ا سككككككت اتيجي  الكككككك    ال سككككككيط ل  شككككككا   ا سككككككت اتيجي    ألطجيكككككك ألطجيكككككك    ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  الج   سكككككك  ككككككي الجاجكككككككا   الث يككككككا  الج   سكككككك الجاجكيكككككك  الجاجكيكككككك  

(  الجبينكككككككك  (  الجبينكككككككك  1111بككككككككي  ا ستشكككككككك ان ا سككككككككت اتيجي  الب ا كككككككك  التنظيجيكككككككك  الج  ككككككككا  ككككككككي الشككككككككثل )بككككككككي  ا ستشكككككككك ان ا سككككككككت اتيجي  الب ا كككككككك  التنظيجيكككككككك  الج  ككككككككا  ككككككككي الشككككككككثل )

االنمككككك ذ  القياسكككككي االنمككككك ذ  القياسكككككي  ل  ل بكككككبكككككقق كككككا  طكككككةا ا جككككك  يجثككككك  الط يككككك  الكككككم ل كككككا  طكككككةا ا جككككك  يجثككككك  الط يككككك  الكككككم ل(د (د 1111نتا جككككك   كككككي الجككككك  ل )نتا جككككك   كككككي الجككككك  ل )

لهيكلككككككي لتككككككأثير االستشككككككراف االسككككككتراتيجي فككككككي البراعككككككة التنظيميككككككة ب جكككككك د الرشككككككاقة لهيكلككككككي لتككككككأثير االستشككككككراف االسككككككتراتيجي فككككككي البراعككككككة التنظيميككككككة ب جكككككك د الرشككككككاقة اا

ل ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي  ككككككي ل ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي  ككككككي ث يكككككك  ث يكككككك   يكككككك  جباشكككككك   يكككككك  جباشكككككك    تككككككبثي تككككككبثي جكككككك      كككككك  جكككككك      كككككك      ةلكككككك  لةلكككككك  ل  االسككككككتراتيجيةاالسككككككتراتيجية

 د ججكككككا يكنكككككي ا  ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي  تسكككككاط   د ججكككككا يكنكككككي ا  ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي  تسكككككاط  الب ا ككككك  التنظيجيككككك  ب جككككك   ال شكككككا   ا سكككككت اتيجيالب ا ككككك  التنظيجيككككك  ب جككككك   ال شكككككا   ا سكككككت اتيجي

 كككككككي تكظكككككككي  الك  ككككككك  بكككككككي  ا ستشككككككك ان ا سكككككككت اتيجي  الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك د  ا  طكككككككة  الك  ككككككك   كككككككي تكظكككككككي  الك  ككككككك  بكككككككي  ا ستشككككككك ان ا سكككككككت اتيجي  الب ا ككككككك  التنظيجيككككككك د  ا  طكككككككة  الك  ككككككك  

ال شكككككككا   ال شكككككككا     ألطجيككككككك ألطجيككككككك  كككككككي الجاجككككككككا   الث يكككككككا  ا ط يككككككك   كككككككي الجاجككككككككا   الث يكككككككا  ا ط يككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  القيكككككككا ا  الجاجكيككككككك  جككككككك  ا  ا  جككككككك  ا  ا    جكككككككا  جكككككككا  
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يث ككككككي لنجةجكككككك  الجكا لكككككك  يث ككككككي لنجةجكككككك  الجكا لكككككك  ا سككككككت اتيجي د  بنككككككا ا   ككككككم ةلكككككك  يجثكككككك  بنككككككا  ا نجكككككك ة  القياسككككككي الثا سككككككت اتيجي د  بنككككككا ا   ككككككم ةلكككككك  يجثكككككك  بنككككككا  ا نجكككككك ة  القياسككككككي الث

الثيث يكككككك  لتفسككككككي  الك  كككككك  بككككككي  ا ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي  الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  ب جكككككك   ال شككككككا   الثيث يكككككك  لتفسككككككي  الك  كككككك  بككككككي  ا ستشكككككك ان ا سككككككت اتيجي  الب ا كككككك  التنظيجيكككككك  ب جكككككك   ال شككككككا   

 ا ست اتيجي .ا ست اتيجي .

(د اة (د اة 1111بيكككككا  ا صككككك  نتكككككا   الككككك    ال سكككككيط الث كككككي جككككك  اككككك ل نتكككككا   الجككككك  ل )بيكككككا  ا صككككك  نتكككككا   الككككك    ال سكككككيط الث كككككي جككككك  اككككك ل نتكككككا   الجككككك  ل )ثجكككككا يجثككككك  ثجكككككا يجثككككك  

 ا  بقيجكككككككك   ا  بقيجكككككككك  جقكككككككك ا  جكا لكككككككك  ا نهككككككككجقكككككككك ا  جكا لكككككككك  ا نهككككككككي هككككككككظ ا  ال شككككككككا   ا سككككككككت اتيجي  سككككككككاطج   ككككككككي تهسككككككككي  ي هككككككككظ ا  ال شككككككككا   ا سككككككككت اتيجي  سككككككككاطج   ككككككككي تهسككككككككي  

(د  ييككككككا   جقكككككك ا  (د  ييككككككا   جقكككككك ا  0.4040.404 تافككككككي  الاطككككككب الجكيككككككا ي الككككككم جسككككككت   جقبكككككك ل  كككككك    ) تافككككككي  الاطككككككب الجكيككككككا ي الككككككم جسككككككت   جقبكككككك ل  كككككك    )( ( 0.1070.107))

 (.(.41.16441.164ج ث  ي  انج ة  ال  اس  بجق ا  )ج ث  ي  انج ة  ال  اس  بجق ا  )

 كككككككككي تفسكككككككككي  جكككككككككا  يجتككككككككك   كككككككككي تفسكككككككككي  جكككككككككا  يجتككككككككك    سكككككككككاط  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي ب جككككككككك   ال شكككككككككا   ا سكككككككككت اتيجي سكككككككككاط  ا ستشككككككككك ان ا سكككككككككت اتيجي ب جككككككككك   ال شكككككككككا   ا سكككككككككت اتيجي 

د اجككككا القيجكككك  الجتبقيكككك  د اجككككا القيجكككك  الجتبقيكككك  ( جكككك  جقكككك ا  التبككككاي  الهاصككككل  ككككي الب ا كككك  التنظيجيكككك  بببكا طككككا( جكككك  جقكككك ا  التبككككاي  الهاصككككل  ككككي الب ا كككك  التنظيجيكككك  بببكا طككككا0.1110.111))

 تق  اا   ه    ال  اس .تق  اا   ه    ال  اس .   بنثا بنثا

االستشراف االستراتيجي في البراعة  التأثير غير المباشر ب  ساط التهسي  الةي  (11الج  ل )

 التنظيمية ب ج د الرشاقة االستراتيجية
التقديرات  مسار االنحدار

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة

R
2

االحتمالية  

(P) 

االستشراف 

 االستراتيجي

 0.092 0.026 5.309 0.523 0.565 البراعة التنظيمية --->

االستشراف 

 االستراتيجي

الرشاقة  --->

 االستراتيجية

البراعة  --->

 التنظيمية

0.307 0.505 59.965 0.294 0.005 
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 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

 -:االستنتاجات-:وال  أ

  األه يممممممممم األه يممممممممم فمممممممممت الجااعمممممممممات وال  يمممممممممات فمممممممممت الجااعمممممممممات وال  يمممممممممات   الجااعيممممممممم الجااعيممممممممم القيممممممممما ات القيممممممممما ات ا راك ا راك ضمممممممممال نتممممممممما   ال راسممممممممم  ضمممممممممال نتممممممممما   ال راسممممممممم    -11

اتابعممممم  التتييمممممرات فمممممت البي ممممم  ال اي يممممم  واليارجيممممم  والت يممممم  اع ممممما باسمممممتارار   وجامممممع اتابعممممم  التتييمممممرات فمممممت البي ممممم  ال اي يممممم  واليارجيممممم  والت يممممم  اع ممممما باسمممممتارار   وجامممممع   ألهايممممم ألهايممممم 

)اتجاهات الط مممممممم  )اتجاهات الط مممممممم  الاع واممممممممات واسممممممممتي اا ا بسممممممممرل    واالسممممممممتجاب  لتتيممممممممرات السممممممممو  بسممممممممرل الاع واممممممممات واسممممممممتي اا ا بسممممممممرل    واالسممممممممتجاب  لتتيممممممممرات السممممممممو  بسممممممممرل 

 ..ل ى الي ا  التع ياي (ل ى الي ا  التع ياي (

  ألهايمممممم ألهايمممممم   األه يمممممم األه يمممممم فممممممت الجااعممممممات وال  يممممممات فممممممت الجااعممممممات وال  يممممممات   الجااعيمممممم الجااعيمممممم القيمممممما ات القيمممممما ات ظ ممممممرت النتمممممما   اهتامممممما  ظ ممممممرت النتمممممما   اهتامممممما  أأ  -22

بنممممماج اسمممممتجابات فال ممممم  امممممل يمممممدل أنىمممممط  االستىمممممرا  التمممممت ت ممممم    لمممممى ت  يممممم  االسمممممتجابات بنممممماج اسمممممتجابات فال ممممم  امممممل يمممممدل أنىمممممط  االستىمممممرا  التمممممت ت ممممم    لمممممى ت  يممممم  االسمممممتجابات 

فممممممت الوامممممممت ال اضممممممر امممممممع توجيمممممم  الاسمممممممتقبل  يممممممر الانظمممممممور  لمممممم لك فممممممم ل ف مممممم  سممممممميا  بي ممممممم  فممممممت الوامممممممت ال اضممممممر امممممممع توجيمممممم  الاسمممممممتقبل  يممممممر الانظمممممممور  لمممممم لك فممممممم ل ف مممممم  سممممممميا  بي ممممممم  

وهمممممم ا امممممما التا تمممممم  وهمممممم ا امممممما التا تمممممم      الجااعممممممات أاممممممر بممممممالا األهايمممممم  فممممممت ت  يمممممم  الا مممممما  ال اليمممممم  والاسممممممتقب ي الجااعممممممات أاممممممر بممممممالا األهايمممممم  فممممممت ت  يمممممم  الا مممممما  ال اليمممممم  والاسممممممتقب ي 

 ..فت العرا فت العرا   األه ي األه ي الجااعات الجااعات 

ل مممممممى االسمممممممتارار بممممممم  راك ل مممممممى االسمممممممتارار بممممممم  راك   األه يممممممم األه يممممممم فمممممممت الجااعمممممممات وال  يمممممممات فمممممممت الجااعمممممممات وال  يمممممممات   الجااعيممممممم الجااعيممممممم القيممممممما ات القيممممممما ات تر يممممممم  تر يممممممم    -33

واست ىممممممما   واالسمممممممتجاب  لاتط بمممممممات البي يممممممم  أل مممممممرا  اسمممممممت اار الاواممممممم  السممممممموات وت قيممممممم  واست ىممممممما   واالسمممممممتجاب  لاتط بمممممممات البي يممممممم  أل مممممممرا  اسمممممممت اار الاواممممممم  السممممممموات وت قيممممممم  

لنمممممم اا ي مممممممول لنمممممم اا ي مممممممول السممممممياا السممممممياا الايمممممم ا التنافسممممممي   وهممممممت بممممممم لك تا ممممممل  توج مممممما انتظامممممما ن مممممممو التتييممممممر الايمممممم ا التنافسممممممي   وهممممممت بممممممم لك تا ممممممل  توج مممممما انتظامممممما ن مممممممو التتييممممممر 

 التتيير اط وبا.التتيير اط وبا.

اعالجممممم   المممممم  اعالجممممم   المممممم  ل مممممى ل مممممى   األه يممممم األه يممممم فمممممت الجااعممممممات وال  يمممممات فمممممت الجااعممممممات وال  يمممممات   الجااعيممممم الجااعيممممم ا ات ا ات القيمممممالقيممممم مممممر   مممممر  تبممممميل تبممممميل   -44

لمممممم   وجممممممو   مممممماف  ل تف يممممممر فممممممت الاسممممممتقبل  والا افمممممم ت  والنظمممممما  المممممموظيفت الجاهممممممل بالر يمممممم   لمممممم   وجممممممو   مممممماف  ل تف يممممممر فممممممت الاسممممممتقبل  والا افمممممم ت  والنظمممممما  المممممموظيفت الجاهممممممل بالر يمممممم   

واالهتامممممما  الا مممممم و  اممممممل أصمممممم ا  الاصمممممم    المممممم اي ييل امممممم  يعممممممر  الجااعممممممات الممممممى فقمممممم ال واالهتامممممما  الا مممممم و  اممممممل أصمممممم ا  الاصمممممم    المممممم اي ييل امممممم  يعممممممر  الجااعممممممات الممممممى فقمممممم ال 

اممممل تىممممجيع اوظفي مممما ل ممممى االنفتمممما  ل ممممى اممممل تىممممجيع اوظفي مممما ل ممممى االنفتمممما  ل ممممى   ااب يت مممما الت اا يمممم   وبالتممممالت   ا تا نممممت الجااعمممماتااب يت مممما الت اا يمممم   وبالتممممالت   ا تا نممممت الجااعممممات
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الاع واممممممات اليارجيمممممم  ونىممممممرها بىمممممم ل فعممممممال فممممممت جايممممممع أن مممممماج الجااعممممممات   فمممممميا ل لنمممممم ها الاع واممممممات اليارجيمممممم  ونىممممممرها بىمممممم ل فعممممممال فممممممت جايممممممع أن مممممماج الجااعممممممات   فمممممميا ل لنمممممم ها 

تواممممع أل همممم ا االجممممراج سممممي ل  بقمممموا امممم رت ا ل ممممى اال تفمممماظ بايمممم ا تنافسممممي  فممممت أواممممات التتييممممر تواممممع أل همممم ا االجممممراج سممممي ل  بقمممموا امممم رت ا ل ممممى اال تفمممماظ بايمممم ا تنافسممممي  فممممت أواممممات التتييممممر 

 الاتقطع.الاتقطع.

ر بمممممات ر بمممممات ف ممممم  ف ممممم    ألهايممممم ألهايممممم   األه يممممم األه يممممم ل جااعمممممات وال  يمممممات ل جااعمممممات وال  يمممممات   الجااعيممممم الجااعيممممم بينمممممت النتممممما   ا راك القيممممما ات بينمممممت النتممممما   ا راك القيممممما ات -55

  ااممممممممتدكااممممممممتدك بمممممممما ل الانظاممممممممات وا تياجممممممممات   الاتطممممممممورا وسمممممممم و    الاتتيممممممممر  اامممممممما يعاممممممممل ل ممممممممى  بمممممممما ل الانظاممممممممات وا تياجممممممممات   الاتطممممممممورا وسمممممممم و    الاتتيممممممممر  اامممممممما يعاممممممممل ل ممممممممى 

الت  يممممممممل والاعرفمممممممم  الضممممممممروريتيل  ممممممممول ا تياجممممممممات ال بمممممممما ل الت  يممممممممل والاعرفمممممممم  الضممممممممروريتيل  ممممممممول ا تياجممممممممات ال بمممممممما ل ر يمممممممم  واسممممممممع  لممممممممل ر يمممممممم  واسممممممممع  لممممممممل الجااعمممممممات بالجااعمممممممات ب

الاسمممممممممممتقب ي    ااممممممممممما يا مممممممممممل امممممممممممل اتيممممممممممما  القمممممممممممرارات الصممممممممممم ي   لدسمممممممممممتع ا  ل تتييمممممممممممر فمممممممممممت الاسمممممممممممتقب ي    ااممممممممممما يا مممممممممممل امممممممممممل اتيممممممممممما  القمممممممممممرارات الصممممممممممم ي   لدسمممممممممممتع ا  ل تتييمممممممممممر فمممممممممممت 

 .. االت الانافس  الا تا  ( االت الانافس  الا تا  (  )اواج  )اواج  الاستقبلالاستقبل

بي ممممم  ر س اتوسمممممط  وبعيممممم ا االاممممم  بي ممممم  ر س اتوسمممممط  وبعيممممم ا االاممممم    األه يممممم األه يممممم ل جااعمممممات وال  يمممممات ل جااعمممممات وال  يمممممات   الجااعيممممم الجااعيممممم ت مممممت  القيممممما ات ت مممممت  القيممممما ات -66

وت  يممممممم  الفمممممممر  والايممممممماطر فمممممممت الاجممممممماالت االجتااليممممممم  وال قافيممممممم  والسياسمممممممي    والاجممممممماالت وت  يممممممم  الفمممممممر  والايممممممماطر فمممممممت الاجممممممماالت االجتااليممممممم  وال قافيممممممم  والسياسمممممممي    والاجممممممماالت 

ناع القممممرار ناع القممممرار صممممصممممتوج ممممات توج ممممات البي يمممم  واالاتصمممما ي  والت نولوجيمممم  والتنافسممممي   والتممممت ت مممم    لممممى  لمممم  البي يمممم  واالاتصمممما ي  والت نولوجيمممم  والتنافسممممي   والتممممت ت مممم    لممممى  لمممم  

فممممممممت الىممممممممروع بعا يممممممممات ابت ممممممممرا وت  يمممممممم  نامممممممما   الاممممممممال ج يمممممممم ا   وصمممممممميا   سمممممممميناريوهات فممممممممت الىممممممممروع بعا يممممممممات ابت ممممممممرا وت  يمممممممم  نامممممممما   الاممممممممال ج يمممممممم ا   وصمممممممميا   سمممممممميناريوهات 

 ..استقب ي  والتواصل اع ااستقب ي  والتواصل اع ا

  األه يممممممم األه يممممممم فمممممممت الجااعمممممممات وال  يمممممممات فمممممممت الجااعمممممممات وال  يمممممممات   الجااعيممممممم الجااعيممممممم ظ مممممممرت النتممممممما   تمممممممرجي  اامممممممتدك القيممممممما ات ظ مممممممرت النتممممممما   تمممممممرجي  اامممممممتدك القيممممممما ات أأ-77

ت ت ل قممممم را ل مممممى االسمممممت اار امممممل يمممممدل تا ممممم  الطريممممم   لمممممى بي ممممم   ات  جمممممراجات واممممموار  وا مممممارال قممممم را ل مممممى االسمممممت اار امممممل يمممممدل تا ممممم  الطريممممم   لمممممى بي ممممم   ات  جمممممراجات واممممموار  وا مممممارا

يا مممممل التنبممممم  ب ممممما امممممل ابمممممل الجااعمممممات  ا  أل ت  يممممم  البممممم ا ل التمممممت تولممممم  فرصممممما  ج يممممم ا يعممممم  يا مممممل التنبممممم  ب ممممما امممممل ابمممممل الجااعمممممات  ا  أل ت  يممممم  البممممم ا ل التمممممت تولممممم  فرصممممما  ج يممممم ا يعممممم  

 ..لت ك الجااعاتلت ك الجااعات  ا  البعي ا  البعي ألألأار ا ير لدهتاا  ل ق را التنافسي  ل ى اأار ا ير لدهتاا  ل ق را التنافسي  ل ى ا

فمممممممرا  فمممممممرا  ألألتىمممممممجيع اتىمممممممجيع ا  ألهايممممممم ألهايممممممم فمممممممت الجااعمممممممات وال  يمممممممات الا روسممممممم  فمممممممت الجااعمممممممات وال  يمممممممات الا روسممممممم    الجااعيممممممم الجااعيممممممم ا راك القيممممممما ات ا راك القيممممممما ات -88

ل مممممى القيممممما  باأللامممممال التمممممت تتضمممممال الت يممممم  امممممع الفمممممر  الج يممممم ا والاتوافقممممم  بىممممم ل واضممممم  ل مممممى القيممممما  باأللامممممال التمممممت تتضمممممال الت يممممم  امممممع الفمممممر  الج يممممم ا والاتوافقممممم  بىممممم ل واضممممم  
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لتوليمممممممم  ف مممممممم  أ  ممممممممر  امممممممم  لسمممممممم و يات الارونمممممممم  وا ممممممممارا لتوليمممممممم  ف مممممممم  أ  ممممممممر  امممممممم  لسمممممممم و يات الارونمممممممم  وا ممممممممارا     اممممممممع االسممممممممتراتيجي  العاامممممممم  ل انظامممممممم اممممممممع االسممممممممتراتيجي  العاامممممممم  ل انظامممممممم 

 ..األ اسيس بيل األفرا  فت اإلل ا ات التنظياي األ اسيس بيل األفرا  فت اإلل ا ات التنظياي 

  االسممممممممتراتيجت انفممممممممر ا او   االسممممممممتراتيجت انفممممممممر ا او تبممممممميل اممممممممل نتممممممما   ال راسمممممممم  ال االهتاممممممما  بقاب يممممممممات االستىمممممممراتبممممممميل اممممممممل نتممممممما   ال راسمممممممم  ال االهتاممممممما  بقاب يممممممممات االستىمممممممرا  -99

ل فمممممممر  ل فمممممممر    األه يممممممم األه يممممممم اجتاعممممممم  امممممممل ىمممممممان  ال ي يممممممم  امممممممل اسمممممممتوس اسمممممممت اار الجااعمممممممات وال  يمممممممات اجتاعممممممم  امممممممل ىمممممممان  ال ي يممممممم  امممممممل اسمممممممتوس اسمممممممت اار الجااعمممممممات وال  يمممممممات 

 الاتا   ونجا  ا فت الب ث لل فر  ج ي ا ترفع ال ا انت ا التنافسي . الاتا   ونجا  ا فت الب ث لل فر  ج ي ا ترفع ال ا انت ا التنافسي . 

اممممممل اممممممل   اتضمممممم  اممممممل نتمممممما   الجانمممممم  العا ممممممت ال ااممممممتدك ااب يممممممات االستىممممممرا  االسممممممتراتيجتاتضمممممم  اممممممل نتمممممما   الجانمممممم  العا ممممممت ال ااممممممتدك ااب يممممممات االستىممممممرا  االسممممممتراتيجت-1111

لمممممم  تمممممما ير فممممممت  يمممممما ا البرالمممممم  التنظيايمممممم  وال همممممم ا التمممممما ير لمممممم  تمممممما ير فممممممت  يمممممما ا البرالمممممم  التنظيايمممممم  وال همممممم ا التمممممما ير   األه يمممممم األه يمممممم ت ت ابممممممل الجااعممممممات وال  يمممممماابممممممل الجااعممممممات وال  يمممممما

ت ممممممممممك الجااعممممممممممات  ساسممممممممممي  واسممممممممممتجاب  اسممممممممممتراتيجي  وتع مممممممممم  ت ممممممممممك الجااعممممممممممات  ساسممممممممممي  واسممممممممممتجاب  اسممممممممممتراتيجي  وتع مممممممممم  يتعمممممممممماظ  اممممممممممل يممممممممممدل ااممممممممممتدك يتعمممممممممماظ  اممممممممممل يممممممممممدل ااممممممممممتدك 

   استراتيجت.استراتيجت.
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 -:التوصيات-:ثانيا  

ل تعامممممممل الجااعمممممممات ل مممممممى ت  يممممممم  وتقيمممممممي  واسمممممممتي ا  اإلىمممممممارات الضمممممممعيف  امممممممل ل تعامممممممل الجااعمممممممات ل مممممممى ت  يممممممم  وتقيمممممممي  واسمممممممتي ا  اإلىمممممممارات الضمممممممعيف  امممممممل أأضمممممممرورا ضمممممممرورا -11

السياسممممممي  واالجتااليمممممم  وال قافيمممممم  والتنافسممممممي  والع ممممممو  والت نولوجيمممممما( ل تعممممممر  السياسممممممي  واالجتااليمممممم  وال قافيمممممم  والتنافسممممممي  والع ممممممو  والت نولوجيمممممما( ل تعممممممر  اصمممممما رها)البي ات اصمممممما رها)البي ات 

ل مممممى الت  يممممم ات والفمممممر  فمممممت ار  ممممم  اب مممممرا   ااممممما يتط ممممم  امممممل الجااعمممممات ت  يممممم  الطرا ممممم  ل مممممى الت  يممممم ات والفمممممر  فمممممت ار  ممممم  اب مممممرا   ااممممما يتط ممممم  امممممل الجااعمممممات ت  يممممم  الطرا ممممم  

 واألسالي  والج ات الفال   والعا يات والنظا  الد   لتع ي  الوضع التنافست ل ا.واألسالي  والج ات الفال   والعا يات والنظا  الد   لتع ي  الوضع التنافست ل ا.

تقممممم ي  ي اممممم  ج يممممم  او تقممممم ي  ي اممممم  ج يممممم  او ال ت يممممم  اهتااا ممممما تجممممما  ال ت يممممم  اهتااا ممممما تجممممما    ه يممممم ه يممممم األاأليتعممممميل ل مممممى الجااعمممممات وال  يمممممات يتعممممميل ل مممممى الجااعمممممات وال  يمممممات -22

ت سممممميل ي اممممم   مممممالت او تقممممم ي  او تصممممماي  لا يممممم  انتاجيممممم  ج يممممم ا او ت سممممميل لا يممممم  انتاجيممممم  ت سممممميل ي اممممم   مممممالت او تقممممم ي  او تصممممماي  لا يممممم  انتاجيممممم  ج يممممم ا او ت سممممميل لا يممممم  انتاجيممممم  

اا امممممم  و لممممممك لت بيمممممم  واىممممممباع  اجممممممات ال بمممممما ل ور بممممممات    اامممممما يتط مممممم  ان مممممما ايجمممممما  الفممممممر  اا امممممم  و لممممممك لت بيمممممم  واىممممممباع  اجممممممات ال بمممممما ل ور بممممممات    اامممممما يتط مممممم  ان مممممما ايجمممممما  الفممممممر  

الجااعمممممات ل مممممى الانافسممممم  الجااعمممممات ل مممممى الانافسممممم  و يممممما ا اممممم را و يممممما ا اممممم را     الج يممممم ا لجممممم   ال بممممما ل والت يممممم  لاتط بمممممات السمممممو الج يممممم ا لجممممم   ال بممممما ل والت يممممم  لاتط بمممممات السمممممو 

 ..سوا  ااا ي  ي الى ناو وبقاج وتطور الجااعاتسوا  ااا ي  ي الى ناو وبقاج وتطور الجااعاتألألفت افت ا

ل مممممممى ت قيممممممم  اسمممممممتوس اتممممممموا ل بممممممميل ل مممممممى ت قيممممممم  اسمممممممتوس اتممممممموا ل بممممممميل   األه يممممممم األه يممممممم ل ت مممممممر  الجااعمممممممات وال  يمممممممات ل ت مممممممر  الجااعمممممممات وال  يمممممممات أأضمممممممرورا ضمممممممرورا -33

االسمممممت اار األا مممممل ل فمممممر  والب مممممث لمممممل فمممممر  ج يممممم ا  ااممممما يتط ممممم  ان ممممما تع يممممم  اسمممممت اار االسمممممت اار األا مممممل ل فمممممر  والب مممممث لمممممل فمممممر  ج يممممم ا  ااممممما يتط ممممم  ان ممممما تع يممممم  اسمممممت اار 

تيصمممممممي  الاممممممموار  لت قيممممممم  تيصمممممممي  الاممممممموار  لت قيممممممم    ضمممممممد لممممممملضمممممممد لممممممملالاممممممموار  ال اليممممممم  وال ىممممممم  لمممممممل  ا انمممممممات ج يممممممم ا  فالاممممممموار  ال اليممممممم  وال ىممممممم  لمممممممل  ا انمممممممات ج يممممممم ا  ف

 النجا  فت نىاطت االست اار واالست ىا .النجا  فت نىاطت االست اار واالست ىا .

ل قمممممممم را ل ممممممممى اسممممممممت اار ل قمممممممم را ل ممممممممى اسممممممممت اار ل ممممممممى ااتد  مممممممما ل ممممممممى ااتد  مممممممما   األه يمممممممم األه يمممممممم ل تر مممممممم  الجااعممممممممات وال  يممممممممات ل تر مممممممم  الجااعممممممممات وال  يممممممممات أأيل يل يتع مممممممميتع مممممممم-44

الفمممممممر  الاتا ممممممم  امممممممل السمممممممو   و الت يممممممم  امممممممع التتييمممممممرات فمممممممت سممممممميا  األلامممممممال وا تىممممممما  الفمممممممر  الاتا ممممممم  امممممممل السمممممممو   و الت يممممممم  امممممممع التتييمممممممرات فمممممممت سممممممميا  األلامممممممال وا تىممممممما  

طممممممد  ابمممممما رات اسممممممت طممممممد  ابمممممما رات اسممممممتالفممممممر  والت  يمممممم ات والايمممممماطر  وا  راتيجي  ج يمممممم ا بسممممممرل   اامممممما يتط مممممم  راتيجي  ج يمممممم ا بسممممممرل   اامممممما يتط مممممم  الفممممممر  والت  يمممممم ات والايمممممماطر  وا 

لمممما ا توجيمممم  اوار همممما  وفال يمممم وفال يمممم اممممل الجااعممممات  لمممما ا تو يممممع اوار همممما ب فمممماجا اممممل الجااعممممات  لمممما ا تو يممممع اوار همممما ب فمممماجا  لمممما ا توجيمممم  اوار همممماوا  اممممل أجممممل ي مممم  اممممل أجممممل ي مممم      وا 

 سمممممممم  امممممممما تتط بمممممممم  الظممممممممرو   سمممممممم  امممممممما تتط بمممممممم  الظممممممممرو  ببالقيامممممممم  و اايمممممممم  )والتقمممممممماط( األنىممممممممط   ات العا مممممممم  الارتفممممممممع القيامممممممم  و اايمممممممم  )والتقمممممممماط( األنىممممممممط   ات العا مممممممم  الارتفممممممممع 

 ..ال اي ي  واليارجي ال اي ي  واليارجي 
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ي  ي  جامممممممممع بممممممممميل االسمممممممممتراتيججامممممممممع بممممممممميل االسمممممممممتراتيجفمممممممممت الفمممممممممت ال  األه يممممممممم األه يممممممممم ضمممممممممرورا  يممممممممما ا اهتاممممممممما  الجااعمممممممممات وال  يمممممممممات ضمممممممممرورا  يممممممممما ا اهتاممممممممما  الجااعمممممممممات وال  يمممممممممات -55

ن ممممممو البي مممممم  ال اي يمممممم   اامممممما يتط مممممم  ن ممممممو البي مممممم  ال اي يمممممم   اامممممما يتط مممممم       مممممم ممممممالاوجالاوجاالسممممممتراتيجي  االسممممممتراتيجي  ن ممممممو البي مممممم  اليارجيمممممم  و ن ممممممو البي مممممم  اليارجيمممممم  و   الاوج مممممم الاوج مممممم 

 االتصاالت ال اي ي  الا  ف  والافتو  االتصاالت ال اي ي  الا  ف  والافتو    ان ا تع ي ان ا تع ي 

ل مممممممممى ا تسممممممممما  وتفسمممممممممير وت ويمممممممممل ل مممممممممى ا تسممممممممما  وتفسمممممممممير وت ويمممممممممل   األه يممممممممم األه يممممممممم ضمممممممممرورا  ال تعامممممممممل الجااعمممممممممات وال  يمممممممممات ضمممممممممرورا  ال تعامممممممممل الجااعمممممممممات وال  يمممممممممات -66

واال تفمممممماظ بالاع واممممممات  اممممممل يممممممدل ت سمممممميل الا ممممممارات وال فمممممماجات الد امممممم  لت قيمممممم  أهمممممم ا  واال تفمممممماظ بالاع واممممممات  اممممممل يممممممدل ت سمممممميل الا ممممممارات وال فمممممماجات الد امممممم  لت قيمممممم  أهمممممم ا  

جمممممراج التعممممم يدت الاناسمممممب  فمممممت نامممممو   التىمممممتيل اليممممما  ب ممممما أو تطممممموير  جمممممراج التعممممم يدت الاناسمممممب  فمممممت نامممممو   التىمممممتيل اليممممما  ب ممممما أو تطممممموير العامممممل الاقصمممممو ا وا  العامممممل الاقصمممممو ا وا 

 استراتيجيات ج ي ا.استراتيجيات ج ي ا.

ل امممممع البي مممممات الاتتيمممممرا ل امممممع البي مممممات الاتتيمممممرا   التعااممممم  التعااممممما ممممما مممممال ت ممممم   طر ال ت ممممم   طر   األه يممممم األه يممممم يتعممممميل ل مممممى الجااعمممممات وال  يمممممات يتعممممميل ل مممممى الجااعمممممات وال  يمممممات -77

اامممممممما يتط مممممممم  ان مممممممما   راك الت ر ممممممممات االسممممممممتراتيجي  وا تىمممممممماف ا والتقاط مممممممما باسممممممممتارار وتتييممممممممر اامممممممما يتط مممممممم  ان مممممممما   راك الت ر ممممممممات االسممممممممتراتيجي  وا تىمممممممماف ا والتقاط مممممممما باسممممممممتارار وتتييممممممممر 

 ال ي ل التنظيات.ال ي ل التنظيات.

االمممممم ا الاعرفمممممم  الياصمممممم  ب مممممما لتا ين مممممما االمممممم ا الاعرفمممممم  الياصمممممم  ب مممممما لتا ين مممممما   األه يمممممم األه يمممممم ضممممممرورا ال تطممممممور الجااعممممممات وال  يممممممات ضممممممرورا ال تطممممممور الجااعممممممات وال  يممممممات -88

االت الطار ممممم   االت الطار ممممم   امممممل ) لممممما ا( تنظمممممي  است ىممممما  واسمممممت اار الفمممممر  وال ممممم و  الا ممممم  ا فمممممت ال مممممامممممل ) لممممما ا( تنظمممممي  است ىممممما  واسمممممت اار الفمممممر  وال ممممم و  الا ممممم  ا فمممممت ال ممممم

اامممممممما يتط مممممممم  ان مممممممما ت  يمممممممم   ور القيمممممممما ا وتنسممممممممي  العا يممممممممات التنظيايمممممممم   عا يممممممممات جوهريمممممممم  اامممممممما يتط مممممممم  ان مممممممما ت  يمممممممم   ور القيمممممممما ا وتنسممممممممي  العا يممممممممات التنظيايمممممممم   عا يممممممممات جوهريمممممممم  

 ضممممممافي  تمممممم ل  ت ااممممممل الامممممموار  التنظيايمممممم  فممممممت ا اولمممممم  ل سممممممعت  لممممممى الوصممممممول الممممممى اسممممممتقبل  ضممممممافي  تمممممم ل  ت ااممممممل الامممممموار  التنظيايمممممم  فممممممت ا اولمممممم  ل سممممممعت  لممممممى الوصممممممول الممممممى اسممممممتقبل 

 افضل.افضل.

ال ممممممر  االهتاممممما  بتتبممممممع  الفممممممر  والت  يمممممم ات ال ممممممر  االهتاممممما  بتتبممممممع  الفممممممر  والت  يمممممم ات   األه يمممممم األه يمممممم يتعممممميل ل ممممممى الجااعممممممات وال  يمممممات يتعممممميل ل ممممممى الجااعممممممات وال  يمممممات -99

ليارجيمممممم   وت سممممميل االسمممممتجاب  بسممممممرل  ال تياجمممممات ال بممممما ل بطريقمممممم  ابت مممممرا اممممممل ليارجيمممممم   وت سممممميل االسمممممتجاب  بسممممممرل  ال تياجمممممات ال بممممما ل بطريقمممممم  ابت مممممرا اممممممل فمممممت البي ممممم  افمممممت البي ممممم  ا

يممممممممدل تىممممممممجيع ايا ات مممممممما ل ممممممممى اىممممممممار   الاع واممممممممات ب ريمممممممم  لبممممممممر الوظمممممممما   والاسممممممممتويات يممممممممدل تىممممممممجيع ايا ات مممممممما ل ممممممممى اىممممممممار   الاع واممممممممات ب ريمممممممم  لبممممممممر الوظمممممممما   والاسممممممممتويات 

 ال راي  ل ي ا.ال راي  ل ي ا.
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فممممممممممت الجااعممممممممممات وال  يممممممممممات فممممممممممت الجااعممممممممممات وال  يممممممممممات   الجااعيمممممممممم الجااعيمممممممممم اهتامممممممممما  القيمممممممممما ات اهتامممممممممما  القيمممممممممما ات اممممممممممل الضممممممممممروري ال يتوجمممممممممم  اممممممممممل الضممممممممممروري ال يتوجمممممممممم  -1111

فمممممت البي ممممم  اليارجيممممم   وت سممممميل االسمممممتجاب  بسمممممرل  فمممممت البي ممممم  اليارجيممممم   وت سممممميل االسمممممتجاب  بسمممممرل    الا روسممممم  تجممممما  تتبمممممع الفمممممر  والت  يممممم اتالا روسممممم  تجممممما  تتبمممممع الفمممممر  والت  يممممم ات

والرصمممممم  والرصمممممم    و لممممممك اممممممل يممممممدل انىمممممماج و مممممم ات ل ف مممممم  و لممممممك اممممممل يممممممدل انىمممممماج و مممممم ات ل ف مممممم      ال تياجممممممات ال بمممممما ل بطريقمممممم  ابت ممممممراال تياجممممممات ال بمممممما ل بطريقمممممم  ابت ممممممرا

 ..البي تالبي ت
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 المنصب الجامعة االسم ت
 عميد كلية الهندسة جامعة المثنى أ.د احمد حسن 1
 عميد كلية القانون جامعة ساوة االهلية أ.د حيدر حسن شطاوي 2
 رئيس قسم المحاسبة األهلية الجامعةكلية الحلة  علي جيران عبد عليأ.د  3
 عميد كليه وارث االنبياء كليه وارث االنبياء عواد كاظم شعالن أ.د  4
 معاون عميد كلية التمريض جامعة المثنى أ.م.د تيسير عبد االله 5
 الهندسةرئيس قسم  كليه وارث االنبياء حسن ابراهيم حسن مهديأ.م.د  6
 ةعميد كليه الهندس كليه وارث االنبياء عليحسين هادي أ.م.د  7
 رئيس قسم القران  الديوانية في اإلسالمية جامعةال رحيم الزامليأ.م.د  8
 عميد كلية الهندسة األهلية الجامعةكلية الحلة  عقيل مجيد كاظم السعديأ.د  9
 المعاون العلمي األهلي الجامعةكلية الحلة  عماد سالم عبودأ.م.د  10
 اإلنكليزية اللغةرئيس قسم  الديوانية في  اإلسالمية جامعةال علي جبلد .أ.م 11
 رئيس قسم اداره االعمال كليه وارث االنبياء  محمد مجيد موسى أ.م.د  12
  الكليةعميد  الديوانية في اإلسالمية جامعةال محمد ابراهيم فلفل الموسوي أ.م.د  13
 رئيس قسم القانون الديوانية في اإلسالمية جامعةال مالك عباس چيثوم الشيباني أ.م.د  14
 رئيس قسم كلية العلوم جامعة المثنى م.د رافد حبيب 15
 رئيس قسم كلية القانون جامعة ساوة االهلية م.د صفاء كاظم غازي 16
 رئيس قسم كلية التربية جامعة ساوة االهلية م.د علي جواد عبادة 17
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 المستجيب الكريم....المستجيب الكريم....  عزيزيعزيزي

 حمة هللا وبركاته....حمة هللا وبركاته....ررالسالم عليكم والسالم عليكم و

دور االستشررررراس االسررررتراتيجي  رررري ت  يرررر  البراعررررة دور االستشررررراس االسررررتراتيجي  رررري ت  يرررر  البراعررررة ))ج    راا ة اع    ة ب       ا  ج    راا ة اع    ة ب       ا  آآ  ةةروم الباحث    روم الباحث    ت    ت    

ال يررررررادا  ال يررررررادا  دراسرررررة ت ليليررررررة نرا  عينرررررة  ررررر  دراسرررررة ت ليليررررررة نرا  عينرررررة  ررررر    ((التنظيميرررررة بتاسررررريا الراررررررا ة االسرررررتراتيجيةالتنظيميرررررة بتاسررررريا الراررررررا ة االسرررررتراتيجية

  الد اع    ةالد اع    ةولتحقيق أهةاف ولتحقيق أهةاف   االهليررررة بمنا ررررة السرررررا  االوسررررااالهليررررة بمنا ررررة السرررررا  االوسررررا  والكليررررا والكليررررا الجا عررررا  الجا عررررا   رررري  رررري   الجا عيررررةالجا عيررررة

ع البيا ات والم لومات ع البيا ات والم لومات ـ          ـ          يلة لجميلة لجمـ          ـ          سسقس          مي              قس          مي              ستبا ة المكو ة م  ستبا ة المكو ة م  الال ضع بي  أيةيكم هذه ا ضع بي  أيةيكم هذه ا
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 ت الشخصية(ناو البيال: )املعلومات ألواالقسم 

 في المربع الخاص بالخيار المناسب:( √)ضع عالمة 
 النوع االجتماعي .1

 انثى ذكر

  
 

 المنصب الوظيفي .2

 عميد معاون عميد رئيس قسم

   

 
 

 عدد سنوات الخدمة في الكلية .3

 سنة فأكثر 25 سنة 25-21من  سنة 20-16من  سنة 15-11من  سنة 10-6من  سنوات فاقل 5

      
 

- 

 العمر-4

 فأكثرسنة  60 سنة 60الى  51 سنة 50اقل من الى 41 سنة 40اقل من الى 31 سنة 30اقل من 

     

 

 التحصيل العلمي-5

 دكتوراه ماجستير
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 القسم الثاني : اداة االستبانة
 

 

 

اتفق     ابليا  المسح البيئي ت

 بشد 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق

 بشد 

      شبكة اتصاالت نشطة مع المجتمع العلمي والبحثي. نمتلك 1

      ذات الصلة عن براءات االختراعنجمع المعلومات  2

لمعرفة آرائهم باستخدام االستبيانات ، واللجان ، نستطلع اراء الخبراء حول استخدام  3
 وورش العمل ، والمقابالت ، واالجتماعات الفردية.

     

المسح في جميع المجاالت )التكنولوجية ، المنافسين ، الزبائن ، البيئة بعملية نقوم  4
 االجتماعية والثقافية(.

     

      التي ال نعمل فيها حاليا. القطاعاتنبحث عن التطورات في  5

 بالتعليم والبحث العلمي الصلةندرس القضايا واالتجاهات والتقنيات الجديدة ذات  6
 والتي لم يجري االهتمام الكافي لحد االن

     

اتفق   ابليا   االختيار االستراتيجي 

 بشد 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق

 بشد 

والتي يمكن ان تؤثر على  نقوم بتحليل الظروف المستقبلية المحتملة بالتفصيل 7
 االختيار االستراتيجي

     

      الظروف المستقبلية المحتملة. لدينا تنبؤات حول 88
      الظروف المستقبليةلوصف  نجهز عدة سيناريوهات 99

      .تناتطوير رؤيلعملية  منهجية  نمتلك 0101
الرؤية ، على سبيل المثال بطاقة األداء المتوازن  ، ورسم لتطبيق أساليب  نمتلك  0000

 خرائط الطريق
     

      متفق عليها عبر جميع المستويات والوظائف واألقسامرؤيتنا التنظيمية  0101
نطور خططنا القطاعية )على مستوى الوظائف و االقسام( لتحسين و تنشيط  0101

 استراتيجية الكلية
     

      نمتلك مقياس واضح لمقارنة اداء االعمال وتحقيق االهداف و الغايات 0101

اتفق     ابليا  التكا ل 

 بشد 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق

 بشد 

من قبل اإلدارة العليا و / أو  نمتلك طرائق تحفيز منتظمة لتحقيق لرؤية اوسع )التقدير 15
 المكافآت المالية(.

     

      على عملية الحصول على المعلومات من البيئة الخارجية مجلس الكليةيشجع  16

      تنسيق أنشطة األقسام المختلفة بشكل جيد. يعمل مجلس الكلية على 17

يتوقع من كل موظف بناء و صيانة شبكة عالقات و اتصاالت رسمية و غير رسمية  18
 األخرى. للعمل مع الوحدات واالقسام 

     

      مشاركة المعلومات بحرية عبر الوظائف والمستويات الهرمية.يجري  19

      التعلم وقابلياتمهارات  لتطويرفرصة   وتوليدتشجيع التعلم المستمر  يتم 20
 

 

 

من التنبؤات ألوضاع المنظمة عبر الجهود العلمية المبذولة الهادفة الى صياغة مجموعة  :االستشراس االستراتيجي -:اولاا
 إن تظهر بالمستقبل .فترة زمنية مقبلة , باإلضافة الى تحديد االتجاهات والكشف عن المشكالت التي من المحتمل 
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اتفق  ال ساسية االستراتيجية ت

 بشد 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق

 بشد 

      بشكل دوري الفرص ذات الصلة في البيئة الخارجية.تتلمس ادارة الكلية وتعالج  1

      بشكل دوري التهديدات الكبيرة في البيئة الخارجيةنرصد  2

ا التحوالت األساسية في  3       .قطاع التعليمنتوقع كثير 

      المنافسين التي يقوم بهاالتنافسية  نتابع بدقة التحركات 4

      بها.ونعمل جاهدين للوفاء للزبائن  الجديدةنحاول باستمرار اكتشاف االحتياجات  5

اتفق  االستجابة االستراتيجية 

 بشد 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق

 بشد 

      .الخارجية البيئة في الكبيرة للتغييرات تستجيب ادارة الكلية 6

      نعمل باستمرار على تحشيد الموارد الداخلية من اجل اقتناص الفرص 7

      الداخلية الديناميكية القدرات لتعزيز للموارد االستراتيجي التراصف على نؤكد 8

 بناء على التأكيد خالل االدارية و التنظيمية من  العمليات مرونة نحرص على تحقيق 9
 العمل فرق

     

ا نهتم بواقعية قراراتنا 10       .المناسب الوقت في المعلومات على اعتماد 

      الكلية وخارج داخل المصلحة أصحاب جميع مع االتصاالت استمرار نؤكد كثيرا على  11

 التوريد سلسلة ورقمنة ، الزبون جانب رقمنة) الصلة ذات الرقمنة خيارات نعزز نحن 12
 .الزبائن الحتياجات االستجابة في قدراتنا على للحفاظ( الشراء عملية ورقمنة ،

     

اتفق  التعلم االستراتيجي 

 بشد 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق

 بشد 

ا بحث ا نجري ما كثيرا 13       . واالحتياجات  الزبائن حول الجديدة المعرفة عن متعمد 

ا الداخلي سياقنا في الجديدة الخارجية المعرفة نعمل على اكتساب 14  على اعتماد 
 .والتفاعالت المحادثات مثل الصلة ذات الوسائل

     

بأنشطة  يتعلق فيما الماضية والحلول باألحداث المتعلقة المعلومات االعتبار في نأخذ 15
 الكلية وخدماتها  لالستفادة منها مستقبال

     

واإلجراءات  الداخلي السياق ضمن الجديدة المعرفة بتالئم بشدة مهتمون نحن 16
 .االكاديمية في الكلية

     

      التعلم عملية تعزيز في البدائل وتفسيرات المتضاربة االفتراضات أهمية ندرك 17

 كركائز جديدة رؤى تشجع ثقافتنا التنظيمية طرح االسئلة و مناقشة اآلراء لتطوير 18
 االستراتيجي التعلم ضمان في

     

 الهياكل) ميدان الواقع في الجديدة المعرفة تطبيق قابلية دوري بشكل نختبر 19
 (واالستراتيجيات واإلجراءات

     

متغير  م  خالل القد   على ت دي  أو إعاة  تشكي  الم ظمة واعتراتيجياتها ةي اميكيا في بيئة عم   :الراا ة االستراتيجية -:ثانيا

 المراقبة المستمر  باإلضافة إلى التكيف مع احتياجات الزبائ  واتجاهاته  ةو  التضحية برؤية الم ظمة.
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اتفق   للسرص اال ثل االستثمار ت

 بشد 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق

 بشد 

      االستثمار الحقيقي في الكلية يعني تتجاوز حدود  االحتياجات والخدمات الحالية 1

      تبتكر الكلية خدمات جديدة باستمرار 2

      تقوم الكلية بتجربة خدمات جديدة في قطاع التعليم المحلي 3

      تستثمر الكلية الفرص التي يقدمها سوق العمل الجديد 4

      الوسائل التعليمية الحديثة بانتظام تستخدم الكلية 5

      تسعى الكلية بانتظام الى االقتراب من الزبائن الجدد في البيئة  6

اتفق  الجديدة السرص ع  الب ث 

 بشد 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق

 بشد 

      تر ز جه ة اةا   الكلية على تحسي  االنشطة الحاليةتر ز جه ة اةا   الكلية على تحسي  االنشطة الحالية 7

      طفيفة على الخدمات الحاليةطفيفة على الخدمات الحالية  تعديالتتعديالتتنفذ الكلية بانتظام تنفذ الكلية بانتظام  8

      للمجتمع للمجتمع   اات م  الكلية على تحسي   فاا   طرائق عرض خدماتهت م  الكلية على تحسي   فاا   طرائق عرض خدماته 9

      ت م  الكلية على االعتفاة  م  وف  ات الحج  في االع اق الحاليةت م  الكلية على االعتفاة  م  وف  ات الحج  في االع اق الحالية 10

      ت عع الكلية خدماتها للزبائ  الحاليي  والمستقبليي ت عع الكلية خدماتها للزبائ  الحاليي  والمستقبليي  11

      تس ى اةا   الكلية الى خفض   لفة ال مليات الداخلية  هدف مه  لها تس ى اةا   الكلية الى خفض   لفة ال مليات الداخلية  هدف مه  لها  12

من فرص استراتيجية  استغاللهأو  استكشافهمتطلبات إدراكية لمقتضيات المرحلة الحالية, وما يمكن  :البراعةاالتنظيمية -:ثالثا
 .لنقل المنظمة إلى واقع أفضل تمكنها من تعظيم تأثيرها في بيئتها السوقية
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Abstract 

Current study seeks to identify the mediating role of strategic 

Agility and its dimensions (strategic sensitivity, strategic 

response, strategic learning), in enhancing the role of strategic 

foresight through its dimensions (environmental scanning 

capabilities, strategic choice capabilities, integration capabilities), 

in achieving organizational ingenuity in its dimensions (Optimum 

exploitation of opportunities, search for new goals), The problem 

of the study was represented by a number of questions in order to 

identify the intellectual and applied frameworks for its variables, 

and then diagnose the level of interest in them in the field, as well 

as identify the appropriate procedures by the organization. The 

study was conducted on a number of university leaders in private 

universities and colleges in the Middle Euphrates region as a field 

for study and testing of their assignments, The questionnaire was 

adopted as a main tool in collecting data related to the field aspect 

of the research and the sample size was (149). The study used 

many statistical methods such as standard deviations, arithmetic 

averages, and structural equation modeling with the help of 

software (SPSS.var.27, AMOS.var.26) Statistical and a set of 

results were reached, the most important of which is the existence 

of a correlation and impact relationship for strategic foresight in 

organizational prowess with the presence of strategic agility 

 

Keywords : Strategic Foresight, Strategic Agility, Organizational 

Ambidexterity 
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