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 المستخلص

مًت شتتضلل   أحعتذف ابيةتتل ابد ةدٌتل ،هشتيٌ  دتتفو هت امض  دنتذدٌء التتذف ابد ذمستٌء استهدف  ابحثت  
بمتت ف ، منتت ع ألتتء هةثتت  اةستتهمذحل متًت دتتفو ابثلدتتذف باتت ذألل اةف ٌتتل  ابدستتهطبدذ  ابنحٌتتل متًت  ٌ تت و

 أفاة هثقق دء ي بدذ يةل ابثضلل ابد ةدٌل.ث ثل إبى األهدذف الذف ابد ذمسٌء اإلفاضة ابعطٌذ مً ابشضلل ابدح
هح ت  ابفضاستل ابدت دل اب اتةً ابهثطٌطًت بمدتي  هثطٌتتا ابحٌذ تذ  ابهًت هتج مدعدتذ حد متن أفاة اةستتهحذ ل 

بألفحٌتذ  اا  اباتتطل ححعتفي ابفضاستتل ( ابيدذستًت حعتف دضامعتتل شتذدطل Likertابهًت نت ض  ألطتتى  متق دقٌتذ   
حذألهدتتتذف  ابحثتت  مضنتتٌذ إلثاتتذةٌل ألطتتى  متتق اةسذستتٌٌء، هتتج إينتتذا ابحٌذ تتذ  بطعفٌتتف دتتء ابدعذبمتتذ  ا

ل ابدحث ثتتل ء قٌتتذج ابشتتضلإ :إبتتى ابعفٌتتف دتتء اةستته هذمذ  أةددتتذ  ه اتتا ابحثتت (. SPSSذدل ابمتتذةبة   تتابحض

ثتتضا ابستتضٌي بد امدتل ابهثتتفٌذ  ابحٌةٌتتل ابدهستتذضألل ابةدتت ض حمدتي ابدعط دتتذ  ألتتء ابد ذمستتٌء ٌدل دتذ دتتء ابه
ألطتتى التتذف  اةألدتتذااألهدتتذف د ةدتتذ   أء ابهغٌتتض حذستتهدضاض،  قتتفج ابحثتت  مدطتتل دتتء ابه اتتٌذ  لتتذء د دتتذ  

 ذء ابحقذف  اةسهدضاض مً ابحٌةل.ٌ دً قفضهدذ ألطى ابد ذمسل بند أء ه ابد ذمسٌء دء شؤ
 

 .الخفة المنظمٌةأبعاد  ،الخفة المنظمٌةٌن، : ذكاء المنافسٌةالكلمات المفتاح

 
Abstract 

The research aimed  to diagnose the availability of the contents of intelligent competitors, and 

the dimensions of organizational agility  in    AL-Hokamaa Company for drugs industry in 

Nineveh, as well as examine the response in the resort of senior management in the company 

surveyed to adopt intelligent competitors as a  verification tool through agility organizational. 

The study has adopted descriptive analytical method for collecting and analyzing the data 

collected under the tool questionnaire developed on according to scale (Likert) quintet after a 

comprehensive review of the literature related to the dimensions of the core study, The study were 

subjected to the data for many of the statistical treatments on according to the research hypotheses. 

The analysis found that the company surveyed to collect information about competitors position to 

move quickly to meet the environmental challenges of the rapidly emerging and changing 

constantly. In addition, it presents some suggestions that  the adoption of business organizations on 

intelligent competitors would develop their ability to compete to ensure survive in the 

environment. 

 
Keywords: intelligent competitors, organizational agility,  dimension of organizational agility. 
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 مقدمةال

ٌهنطتن د دتذ ابهعذدتا دتي اببحتذةء  ابتاي دتضةاإبتى هثقٌتق اب متذ  ، اةألدتذاهستعى لتا د ةدتذ  

د ةدتتذ  أيتضو هقتتفج د همتتذ   ل امدتدطٌء  غٌتتضةج،  متً دعةتتج ابثتتذة  دابعتذ اةمتتضاف ابدمدتبٌء  

ء ابتتاٌء ٌدهطلتت ء ابد ذمستتٌ هدثتتااةيتضو ةتتاا ابد ةدتتذ  متت ء ،أ ةستدج شتذحدل أ  ههعذدتتا دتتي اببحتتذةء د

 دتذ متبف ة، . ألطٌه ةحف دء قٌذج ابد ةدل حفضاسل أ شنل د ذمسٌدذلذب د   اب مذ   ابهة ق أةفا  ددذثطل

اباي ٌب ف ابد ةدتل حةتض  هتهدلء دتء ( مدج الذف ابد ذمسٌء أسذسً مً لا س ق  ةاا ٌع ً نض ضة 

ء ابهؤيض مً مدج ةاا ابالذف ٌستحن إ، لدذ ابس قٌل  مً ابثالي بدذ هثقٌق اب د  مً دعفة  ابضحثٌل 

 بٌذفة مً ديذنض ابةشا ابهً قف ههعضض بدذ ابد ةدل.  

مسٌء اباي ٌدثا أفاة ق ٌل هسذألف ابد ةدتل ابهعضض بدةد ج الذف ابد ذ سٌهجهقفج   األهدذفاع ألطى دذ

ستتهضاهٌمٌل إباتٌذغل  ابحعٌتف لدتفياثهتى ابقضٌتن   اةمتا متً ألطتى ابه مته  ثت  هثقٌتق اب دت  ابدستهفاج

 دتفو  ،  هةنتٌ   اببحتذةء  متان ابقنتذا ابست قً.حدإشتضا   دت  ابست ق فاضةمد  ٌتب ف اإل اةألدذا
دء ي ا ألفة  ههثققابهً  ابيةل ابد ةدٌلقضض  ابد ةدل األهدذفا( مً هثقٌق   إاا دذ قفضة ةاا ابدهغٌض

ابعنتت ي ، ابتتهعطج  ابه ةٌدتتً ء،  ابدٌلتتا ثقذمتتل ابه متته حتتذببح  ابعتتذدطٌء، اةمتتضافأحعتذف ههدثتتا حهدلتتٌء 

 ابه ةٌدً.

أستتهدطدذ اة ا حعتتضض د دمٌتتل أضحعتتل دثتتذ ض أسذستتٌل هنتتدء ةفامتته  بغتتضض هثقٌتتق ابحثتت  ة

دٌتل، ذ ً اباي قفج اإلنذض اب ةضي  اباي ألضض دةتذةٌج التذف ابد ذمستٌء  ابيةتل ابد ةه ةذ ابث ،ابحث 

بٌهنتتدء ابدعذبمتل ابعدطٌتتل بدهغٌتتضا  ابحثتت   ا ً  بٌيتته  حعتضض اإلنتتذض ابدٌتتف متذف ابدثتت ض ابثذبتت

حذةستتتتذبٌن اإلثاتتتذةٌل ابديهطةتتتتل  أيٌتتتضاع أيهتتتتهج ابحثتتت  حهقتتتتفٌج مدطتتتل دتتتتء اةستتتته هذمذ   حذةستتتهعذ ل

  ابه اٌذ  . 

 منهجٌة البحث

 مشكلة الدراسة  -أولا 

ذ حشتلا حٌةل فٌ ذدٌلٌل سضٌعل ابهغٌض دطٌةل حذبهثفٌذ  ٌإثض ألطٌدت ألدا د ةدذ  اةألدذاٌ امه 

ما ابثةذة ألطى ابد قي ابه ذمسً أددذ ٌثهج ألطٌدذ نض ضة د الحل ةاا ابدسهمفا  دء  ،ةم  بط ةض

بطد ةدل مً ابس ق  هثقٌتق اب دت ،  دتء ابتا مت ء ابد ةدتل ة هدهطتا حتفاةا لثٌتضة بطهعذدتا دتي ةتاا 

عنٌتذ  ابحٌةتل لتً ا ألطٌدذ أء هسضا متً هثقٌتق اةستهمذحل بدإ،بل اب ق  ؤة دذ دقٌفة حدس ،ابدعنٌذ 
هندء اسهدضاضةذ مً هثقٌق اب مذ ،   بعا األهدذفةذ ألطى أثف دل  ذ  ابالذف ابه ذمسً  ةت  التذف 

 اإلستتهضاهٌمٌلههدثتتا حتتالذف ابدمدتتبٌء،  التتذف اببحتتذةء( ٌعتتف حدثذحتتل  اةيتتضوابد ذمستتٌء  ابدل  تتذ  

دته ابد ةدتذ  دتء هثتفٌذ  ابةذألطل ابهً هسدج مً هثقٌق أةفامدذ ألطى اةدتف ابحعٌتف متً ةتا دتذ ه ام

ء ةاا اب ت ا دتء ابتالذف ٌتب ف ابد ةدتل حذبدعط دتذ  اب بدتل ألتء هثضلتذ  إدسهدضة  دهسذضألل، إا 

ابد ذمسٌء  سط لدج بهق ج حهثفٌف ضف ف أمعذبدذ همتذةدج....  ح تذفع ألطٌته ٌدلتء اتٌذغل دشتلطل ابحثت  

 :اآلهٌلمً ن ف ابهسذإة  

 ؟بشضلل ابدحث ثلاالذف ابد ذمسٌء مً  دذ دفو اسهيفاج .1

 ؟ابشضلل ابدحث ثلمً  يةل ابثضلل ابد ةدٌلدذ دفو ه امض أحعذف  .2

 ؟ يةل ابثضلل ابد ةدٌلةا ٌدلء بطد ةدل اسهيفاج الذف ابد ذمسٌء بهثقٌق  .3

 ؟ابشضلل ابدحث ثلمً هثقٌق يةل ابثضلل ابد ةدٌل مً  ف ض أسذسًةا بالذف ابد ذمسٌء  .4

 أهمٌة البحث

 آلتٌة:تتجسد أهمٌة فً األمور ا

 .ابشضلل ابدحث ثلبمدذ ،من ع ألء أةدٌل عذاسهدف ابحث  أةدٌهه دء قٌدل ابد انٌي ابهً ٌ .1
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ستتهضاهٌمٌل مذألطتل هطمتتؤ إبتى استتهيفاددذ د ةدتتذ  إأفاة ح اتةه د نتت ا التذف ابد ذمستتٌء أةدٌتل  .2

 ةتتضاع بدتتذ بتتالذف ابد ذمستتٌء دتتء أةدٌتتل متتً هتت مٌض  أةتتفا دتتء  إبٌتتهبهثقٌتتق دتتذ هضدتتً  اةألدتذا

دذ ٌيت  ابد ذمستٌء  هثضلتذهدج متً ابست ق دتء  دذ   ابدعضمل ابهً هسهيفج مً الهشذ  ابدعط

 فاضة ةتاا دتذ أمحتض اإل ،هغٌتضا  ابحٌةٌتل ابهتً أبقت  حة بدتذ  ثقطدتذ ألطتى د ةدذه تذلحل ابد اأما 

هحتضب دٌتل د نت ا ابحثت  أةألطٌته مت ء  ، هح ً ابيةل مً ابهافي بدتذ ىألطابعطٌذ مً ابد ةدذ  

ابد ذمستتٌء  إفاضا  ابد ةدتتذ  ابعضاقٌتتل بهح تتً التتذف ء حه مٌتته أ ةتتذضل ابحتتذثثٌدتتء يتت ا ضغحتت

ابهنت ضا   ابهغٌتضا  ابدهستذضألل ل  امدتد هثقق دء ي بدذ يةل ابثضلتل متً ألدا ل سهضاهٌمٌل

 . مً ابحٌةل

 أهداف البحث 

 :  اآلهٌل اةةفا هثقٌق  إبىٌسعى ابحث  

 .يةل ابثضلل ابد ةدٌلء،  بابهعض  ألطى اةنض ابدةذةٌدٌل بالذف ابد ذمسٌ .1
 .ابشضلل ابدحث ثلمً  ابيةل ابد ةدٌلأحعذف دنذدٌء الذف ابد ذمسٌء  هشيٌ  دفو ه امض   .2

 مً ابشضلل قٌف ابفضاسل. ابيةل ابد ةدٌلاب ق   ألطى نحٌعل ابع قل حٌء الذف ابد ذمسٌء   .3

ألهدذف الذف ابد ذمسٌء إبى ا ابشضلل ابدحث ثلابعطٌذ مً  فاضةهةث  اةسهمذحل مً دفو بم ف اإل .4

 .يةل ابثضلل ابد ةدٌللؤفاة هثقق دء ي بدذ 

 فرضٌات البحث

 .لابدحث ث الذف ابد ذمسٌء مً ابشضلل  فاضةاإل ههح ى :األولىالفرضٌة 

 .لابدحث ث مً ابشضلل يةل ابثضلل ابد ةدٌلمض أحعذف اهه  الفرضٌة الثانٌة:

 يةتل ابثضلتل ابد ةدٌتلأحعتذف حتٌء التذف ابد ذمستٌء   ه مف أل قل اا  فةبل دع  ٌتل :الفرضٌة الثالثة

 ابدحث ثل. مً ابشضلل

ٌ مف هؤثٌض دع  ي حٌء الذف ابد ذمسٌء  أحعتذف يةتل ابثضلتل ابد ةدٌتل متً ابشتضلل  :الفرضٌة الرابعة

 ابدحث ثل.

 منهج البحث

ع تى بل  ته ٌات  ابةت اةض ابلذة تل  ٌةستضةذ، مدت  ٌ )المننهج الوصنفً التحلٌلنً   األهدف ابحث 

حذبةض    ابع قذ  ابد م فة حٌء أل ذاض ابةذةضة   هةسٌضةذ.  ٌسعى إبى هثفٌتف ابفضمتل ابهتً ه متف 
مٌدذ ابع ادا مً د اق  دعٌ ل هث  ةض   دعٌ ل،  هقفٌض أةدٌهدذ اب سحٌل  هثفٌف دذ حٌء ةتاا ابع ادتا 

 دء ا  .

 أدوات البحث وأسالٌبها اإلحصائٌة

 أسالٌب جمع البٌانات .1

 اةستهحذ ل ب ا ا إبى أةفا  ابحثت   ايهحتذض مضنتٌذهه هتج مدتي ابحٌذ تذ  دتء يت ابغضض ا

ه تتذ ا ابقستج اة ا ابةقتضا  ابدهعطقتتل حذبدعط دتذ  ابهعضٌةٌتل بعٌ تتل ، اشتهدط  ألطتتى ث ثتل أقستذج  ابهتً

 (35)مقف هتج هياتٌ  مقضاهدتذ بهشتدا دهغٌتضا  ابحثت   ابحتذب  ألتففةذ  اةيضوابحث ، أدذ اةقسذج 

 دء ابمفٌض حذبالض أ ته هتج اةألهدتذف ألطتى مدت ف يدذسً ابفضمذ .  (Likert)  اسهعدا دقٌذ مقضة، 

ابحذثثٌء ابسذحقٌء مً هادٌج مقضا  اةسهحذ ل ابيذال حد ن ا ابيةل ابد ةدٌل ،إا هج اةستهةذفة دتء 

ذء ألتء أدذ ابةقضا  ابهتً  ضف  متً اةستهحٌ (Alzoubi et al.,2011)(  فضاسل Spitzer, 2007فضاسل  

 (Harrison & Cupman, 2013) ألفافةذ دء قحا ابحذثثٌء اسه ذفاع إبى فضاسذ إالذف ابد ذمسٌء مقف هج 

 Aware, 2013,1-2). 

 الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة فً تحلٌل البٌانات -2

 مذحذ  ابعٌ ل ابدحث ثل .ابهلضاضي،  اب سن ابدة ٌل ب ا  إ ابه بٌي . أ



 [37] بارحسن وعبداجل 

 .أمضاف ابعٌ ل بدهغٌضا  ابحث اسهمذحل بهثفٌف دسه و اب سن ابثسذحً  . ن

 شفة اةسهمذحل بهثفٌف دفو ق ة إمذحل اةمضاف ابدحث ثٌء ألطى دسذثل ابدقٌذ  ابدسهيفج. .  

 ألء  سندذ ابثسذحً. اإلمذحذ اة ثضا  ابدعٌذضي بقٌذ  فضمل ابهشه  ابدنطق بقٌج  .  

 بقٌذ    ا ابع قل حٌء دهغٌضا  ابحث . (Person)دعذدا اضهحذن  . ج

ل ابدستهقط ا ابدهغٌتضةيهحذض دتفو هتؤثٌض ألتفف دتء  (Regression)ابحسٌن هثطٌا اة ثفاض  نأسط  .  

 .مً ابدهغٌض ابدسهمٌن

 وعٌنته مجتمع البحث

،  ةاا ابقنذا ٌشتدف  قي اةيهٌذض ألطى ابقنذا ابف اةً ابيذ  بهنحٌق ابمذ ن ابعدطً بطحث 

ف دء ابشضلذ  ابدثطٌل  ابف بٌل ابهتً هقتفج ثذبل ه ذمسٌل ده ذدٌل مً اب ق  ابضاةء حسحن  م ف ابعفٌ

ابشتتتضلل ح اتتتةدذ  شتتضلل ابثلدتتتذف بطاتتت ذألذ  ابف اةٌتتتل ا هتتتج ايهٌتتتذضإ، د همذهدتتذ بطستتت ق ابعضاقتتتً

دء اةمضاف ابعذدطٌء متً ( مضفاع 55مقف هج سثن ألٌ ل حثمج   اةمضافألٌ ل  إبىحذب سحل  أدذ ،ابدحث ثل
 بألتت  إلفاضٌتتل ابث ثتتل  ابعطٌتتذ، اب ستتنى،  ابتتف ٌذ( إا اب ةتتذة  اإلفاضٌتتل ابقٌذفٌتتل متتً ابدستته ٌذ  ا

ابعٌ تل  ستهحذ ل اتذبثل بطهثطٌتا  ةتً ابهتً شتلط إ( 43هتج استهضمذا    ،ألطٌدج استهدذضا  اةستهحٌذء

 بطحث .  ابدسهمٌحل

 اإلطار النظري 

 ذكاء المنافسٌن -أولا 

 المفهوم 

ع ابتالذف أدتذج ابستء،  د ته ابالذف مً ابطغل ة  هدذج ابشًف،  د ه ابالذف مً ابستء   ةت  ه ٌنتذ

ع هذدذع ستضٌي ابقحت ا.  ٌعتض  إحتء ابقتٌج ابتالذف ألطتى أ ته ابةن تل  ستضألل  مً ابةدج  ة  أء ٌل ء مددذ

متً  اة ستنابثتف  إبتى ابثتف  ةت  اب ات ا  ،ابةدج، مٌدذ الض إحء سٌ ذ أء ابالذف ةت  قت ة ابثتف 

ابدعضمتل  إبتىابد ةج مً ابحثت  ابدتإفي  اباةء فمعل  اثفة،  أل ف أةا ابد نق ٌدثا ابالذف ابهةلٌض

-15، 2552 اةسهفةبٌل  اةسته هذج  اةسته حذن  ابهدٌٌتب  ابهثطٌتا  ابهضلٌتن  ابههتذحي(  ابست ٌفاء،

ل ٌدلء أء هسذألف ابةتضف ألطتى ابهةلٌتض ابد نقتً  ابعدتا حشتلا ةتذف   ٌعف ابالذف  ةٌةل ضةٌس (.12

أدتذ التذف (.171 ،2552  اب عٌدتً،غٌتض ابستضٌي ل  ابهبطهلٌ  دي حٌةهه ابدعقفة ابهً هها  حذبفٌ ذدٌ

حات ضة  اةةتفا بتى اب متذ   نتدذء هثقٌتق إابد ذمسٌء مد  اةدض اباي ٌثقق بدج مض  اب ا ا 
  ٌتضو  استهدضاض هثقٌتق اب دت  متً ابست ق. دء ي ا ابدسذةدل مً بٌتذفة دإشتضا  ابضحثٌتل أمنا

 ابتتاي ٌمعتتا لتتا دتتفٌض ٌدهطتتا دعضمتتتل ( أء التتذف ابد ذمستتٌء ةتت 331 ،2515 اتتذبو  أيتتض ء، 

ألطتتتى اتتتٌذغل  ذ قتتتذفضةابدعضمتتتل متتتً ابد ةدتتتل  حدتتتذ ٌمعطدتتت إفاضة بٌنتتتٌ  قٌدتتتل إبتتتى ،حذبد ذمستتتٌء

 .سهضاهٌمٌل مفٌفة بطه ذم إ

 ٌعف الذف ابد ذمسٌء أفاة ق ٌل هستذألف إفاضة ابد ةدتل حذبه مته  ثت  هثقٌتق اب دت  ابدستهدض متً 

ع أفاة باتتٌذغل إستتهضاهٌمٌل اةألدتتلتت  اةدتتفٌء ابقضٌتتن  ابحعٌتتف  ابتتاي ٌ ذا مدتت  ٌب ف تتتذ دثتتا أٌنتتذ

 & Wright & McNidder) فضمل مان ابقنذا ابس قً بحذةء،،  هةنٌ   ابحدإشضا   د  ابس ق

Pickton, 1999, 1 ). 

 ٌدثتتا التتذف ابد ذمستتٌء ابقتتفضة ألطتتى مدتتي ابحٌذ تتذ   ابدعط دتتذ  ثتت ا ابد ذمستتٌء  أ شتتنهدج 

 د اج بطه حإ حسط لدج ابدسهقحطً  ابثا ا ألطتى أابدذنً دء أما هقفٌج  ابثذبٌل، ثج هثطٌا سط لدج

ضإٌتتل ثتتت ا استتهضاهٌمٌذ  د همتتتذهدج ابثذبٌتتل  ابدثهدطتتتل  ابهتتً هدثتتتا دتتفي   دددتتتل متتً هشتتتلٌا 

دةد ج التذف  إبىابفضاسذ   إثفو هشٌض  (Harrison & Cupman (10-1 ,2013 , اسهضاهٌمٌل ابس ق.

اةي قتتً  ابقتتذ   ً بط ةتتذج ابد دمتتً متتً مدتتي ابدعط دتتذ  ابيذاتتل  تته اب شتتذن أابد ذمستتٌء ألطتتى 

حذةألهحذض قفضا  ابد ذمسٌء  دفو قتذحطٌهدج ألطتى ابستق ن حٌتف  اةياحذبد ذمسٌء  هثطٌطدذ  إفاضهدذ دي 
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.  ةتت  دةدتت ج ٌه تتذقض دتتي دةدتت ج ابهمستت  اباتت ذألً ابتتاي ٌعتتف دثذ بتتل ابثاتت ا ألطتتى اةألتتفاف

ل دتتء يتت ا ابدتتذه   ابه اتتت  ق غٌتتض دقح بتتاةتتتض اب ستتذةا حنضستتهيفاج حعتتابهمذضٌتتل حذ اةستتضاض

 .Judi, 2013, 2)  حذسهيفاج ابثذس ن أ  هسطا ابد ذمسٌء

ع متً لتا ست ق  ألدت اع  ح ذفع ألطى دذ سحق ٌهنتو حتؤء التذف ابد ذمستٌء ٌعتف متبف ء ة ،اأسذستٌذ

   د ةتتذ اب قت   ألطتى دسته و التذف ابد ذمستٌء ٌتتب ف إفاضة ابد ةدتل حةتض  هثقٌتق اةضحتذ   متض

 ٌسحن بٌذفة ديذنض ابةشا ابهً قف ههعضض بدذ ابد ةدل. داا ابدعضمل ء ابهؤيض مٌإ،لدذ 

ا   األعمالمنافسو  -ثانٌا

أسضاض ٌدٌب ا دء ي بدتذ متض  ابتضحو دتء ابيستذضة  إدلذ ٌتل هثقٌتق ابه ستي دتء د ذمس ء بط

ألطٌتته  اةألدتتذاحقتذف ابثضمتتل ب اةدتت ضٌعتتف دتء  اةستضاض،  اء هثفٌتتف ةتتاا ب  لدتذ ثذبتل ابهعتتضض 

 اآلهٌتلحذبةةذ   اةألدذا، إا ٌهدثا د ذمس  اةألدذاٌهنطن اةدض هثفٌف دء ةج ابد ذمس ء مً ابس ق  

 Aware, 2013,1-2): 
 ع ابهً هقفج  سطع اةيضوبد ةدذ  ا ع. ذ    يفدذ  دشذحدل ثذبٌذ

 ابدسهقحا. أ  دذ ٌشذحددذ مً  ةسدذأ  ابيفدل  دلذ ٌل هقفٌج ابسطعلإبهً بدذ ابد ةدذ  ا 

 دء د ةدذ  أيضو إبٌدذ ابيفدلاببح ء بطد هل أ   ثذملذ  ابهً بدذ ابقفضة ألطى هثضٌا ابد ةد. 

ضحدتتذ ٌت مض ابقتفضة ألطتتى  ء ابهعتض  ألطتٌدجد ذمستتٌء ةأء ٌلتت ء ة ذبتا دضاقحتل بط  ألطٌته ٌ حغتً

 :اآلهً

 .ابهدلء دء ابه حإ حهثضلذ  ابد ذمسٌء ابقذفدل 

 .اسهغ ا  قذن نعةدج 

    قذن ق هدج.إنعذ 

ا   أنواع ذكاء المنافسٌن -ثالثا

مدتي ابدعط دتذ   أ شتنلابهً هحضض  ني الذف ابد ذمسٌء مً قذةدل  اةسحذنة ذبا ابعفٌف دء 

 : (Attn, 2011,1-4) هًحذآل اةسحذن ههدثا ةاا ألء ابد ذمسٌء اةسهيحذضٌل 

  ء.ٌدهطلدذ ابد ذمس  أءهثفٌف داذفض ابدٌبا  ابهً ٌثهدا 

 ابحعٌف. اةدفٌفا  ابمفٌفة ابدثهدطل بينل ابعدا مً هثفٌف ابهدف 

 هم ن ابدةذمآ (. ذ ابد ذم ابهً ٌق ج حد اةمعذاب سحل بضف ف هقطٌا  ق  ضف ابةعا حذ  
  ا ابطعن مً ابس ق دي هقطٌا ثفة ابد ذمسل. مأهن ٌض ابةض  ابمفٌفة دء 

بلتتتا  اةةدٌتتلغذٌتتل متتتً  أدتتتضاع مدتتج ابقتتفضا   اةستتتهضاهٌمٌذ  ابدستتهقحطٌل بطد ذمستتتٌء ٌعتتف  إء

، مةتتً ابد ذمستتل دتتي ابشتتضلذ  ابلحٌتتضة هطمتتؤ ابشتتضلذ  اباتتغٌضة إبتتى األهدتتذف  قتتذن ابقتت ة ابد ةدتذ 

ثستن ابنطتن  ابةدتج ابمٌتف بثذمتذ  اببحتت ء ح  اإل هتذج ،  ابيتفدذ  ابدهيااتل،بدهدثطتل حذبدض  تلا

 Wright & McNidder & Pickton,1999, 9.)  

د ذمستٌء بطقٌتذج حمدتي ابدعط دتذ   هثطٌطدتذ إبتى  مت ف  ت ألٌء دتء هع ف اةسحذن ابهً هتفأل  اب

ٌ متف أضحعتل أ ت اا  ددتذ متً ةطاةثهٌذمذ   ةً اةثهٌذمتذ  ابهلهٌلٌتل  اةثهٌذمتذ  اإلستهضاهٌمٌل. 

 هثطٌتا ابشتضلل ألطتى ابدسته و ابعتذج  ،هثطٌتا ابات ذألل؛  ةً  ،دنط حل دء الذف ابد ذمسٌء أسذسٌل

 هثطٌتتا ابشتتضلل ألطتتى دستته و  ، ابدقذض تل ابدضمعٌتتل، اإلستتهضاهٌمٌل  ةتً د مدتتل  ثتت  اةثهٌذمتتذ 

 (Attn, 2011,1-4) ةً د مدل  ث  اةثهٌذمذ  ابهلهٌلٌل  اةألدذا ثفة 

 تحلٌل الصناعة .1

حٌةل ابا ذألل أ  ابحٌةل ابه ذمستٌل ةتً دمد ألتل دتء ابد ةدتذ  هقتفج د همتذ  أ  يتفدذ  ٌدلتء 

ةا ألحتتذضة ألتتء د همتتذ  أ  يتتفدذ  هتتإفي إبتتى إشتتحذا  ةتتاا ابحتتفا ،أء هدثتتا حتتفاةا حعنتتدذ بطتتحعض

ة دذ هدثا ابحٌةل ابهتً هعدتا مٌدتذ ابد ةدتل  ، ٌنطق ألطٌدذ ابحٌةل ابه ذمسٌل، ابثذمذ  اةسذسٌل بطبح ء
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 هه ذم  دي غٌضةذ دء ابد ةدذ ،  هدثا أةدٌل هثطٌتا قت و ابد ذمستل متً حٌةتل ات ذألٌل دتذ حغتضض 

ه امه ابد ةدل،  أل ف هثطٌا ابحٌةل ابه ذمسٌل مً ابات ذألل ةحتف ابهعض  إبى ابةض   ابهدفٌفا  ابهً 

ق و ه ذمسٌل مً ابا ذألل  ةتً  اا  ٌهندء يد ( اباي Porter د اج ح ضهض  أدء اةألهدذف ألطى 

 :(3- 1 ،2513 مدٌطل،

 )ينض في ا د ذمسٌء مفف  ابدشهضلٌء ابمفف. 

 هدفٌف ابحفاةا. 

 ابق ة/ابقفضة ابهةذ نٌل بطدشهضٌء. 

 ابقفضة ابهةذ نٌل بطد ضفٌءابق ة/. 

 فضمل ابه ذم  حٌء ابشضلذ  ابد ذمسل ابقذةدل. 

 أمنتتاابمفٌتتفة ابدثهدطتل ابهتتً هدثتا  اةست اقةتاا اب تت ا دتء التتذف ابد ذمستٌء هثفٌتتف ٌهنطتن 

مً ابس ق،  اةسذسٌٌءألفف ابد ذمسٌء   ابةض   دعط دذ  ابد ذمسٌء ابدنط حل مً ةاا ابدمذا ةً:
ذب ستتحل أةدٌتتل ابستت ق ح ،دقذض تتل حذبنطتتن اإلمدذبٌتتلابهاتت ٌي نذقتتل  دتتل ابهمذضٌتتل،هدٌٌتتب ابد تتهل، ابع 

 (Attn, 2011,1-4)((ابهسعٌض بطد ذمسٌء، هلذبٌ  ابيض ج، ق  ا  ابحٌي،

 تحلٌل الشركة على المستوى العام. 2

 اإلستهضاهٌمٌذ  ألطتى دستته و ابشتضلل  هع تتى حفضمتل أسذستتٌل حدثتففا  ح تتذف  ه دٌتل  ثدذٌتتل

 انثل ألء لٌةٌل هعذدا ابدإسستل  ء ةاا اإلسهضاهٌمٌذ  هقفج إمذحذ إبه ذمسً بطدإسسل إا ابدضلب ا

 دتذاا حشتؤء دمتذة  اة شتنل  اةألدتتذا  دتي ابحٌةتل ابيذضمٌتل للتا،  لٌت  ههعذدتا دتي ابد ذمستٌء،

ألتتتء اةهدذددتتتذ حهثفٌتتف اإلنتتتذض ابعتتتذج بثضلتتتل هتتتفمق أدتتت اا ابدإسستتتل . منتتت ع بد امدتتل لتتتا ابتتتا

ابد همذ ،  دء ثج ه مٌض ابدهنطحذ  ابة ٌل  اإلفاضٌل  ابدذبٌل بندذء  مت ف  ذ مً ها ٌي اسهيفادذهد

 .(633، 2552 أح  حلض،  اب عٌج، ابد همذ  ابهً ه همدذ أ شنل ابدإسسل   ثفا  أألدذبدذ هطا

ابدتذا   ةقتذ    ضأ  دت  ابست ق  إدلذ ٌتذ ةاا اب  ا دء الذف ابد ذمسٌء دإشتضا  ألتء ٌقفج 

 ههدثتا دعط دتذ  ابد ذمستٌء ابدنط حتل متً ةتاا ابدمتذا  ،  ٌض اب بدتل بطد ذمستل ح متذ ابحث   ابهن

 ،ٌل بطد ذمسٌء ابضةٌستٌٌءٌل  ابس قابقٌدل ابفمهض، ابعذفٌل بطد ذمسٌء  اةسدجهذضٌخ ابدفٌ  ٌل    هً:حذآل

ل متً بهتً هحٌتي ابد تهألتفف ابد ةدتذ  ا، ابثا  ابست قٌل، ي ا سطسطل بد ٌل دعٌ لابدحٌعذ   ثمج

 (Attn, 2011,1-4) .((أةدٌل ابشضلل بطد ذمسٌء ،ابس ق ابدثفف
 األعمالتحلٌل الشركة على مستوى وحدة .3

ب ثتتفا   دتء اةةدٌتل أء ٌلت ء بطشتضلل أفاة م ٌتتل هستذألفةذ متً هثفٌتف اةستتهضاهٌمٌذ  ابحفٌطتل

هٌمٌل ألطتتتى هضاهستتعى اإلفاضة اإلستت.  أألدذبدتتذ  أ شتتنهدذ  ابدقذض تتل حٌ دتتذ قحتتتا إقضاضةتتذ  األهدذفةتتذ

هث ٌتا ضستتذبل ابد ةدتتل  أةتفامدذ ابعذدتتل إبتى إستتهضاهٌمٌذ  دثتتففة دسته و  ثتتفا  اةألدتذا،  ثتت  

بطه ذم  بلا  ثتفة دتء  ثتفا  اب شتذن دتء يت ا هثستٌء ابدضلتب ابه ذمستً بطد همتذ  أ  ابيتفدذ  

ع  ابهتتً هقتتفددذ ألطتتى دستته و  ثتتفة اةألدتتذا.  هيهطتت  اإلستتهضاهٌمٌذ  ب ثتتفة اةألدتتذا  ههعتتفف هحعتتذ

 (755، 2552  أح  حلض،  اب عٌج، ةيه    ثفا  اةألدذا اإلسهضاهٌمٌل مً ابد ةدل.

بد ذمستٌء  لٌةٌتل ه ذمستدج ف ابد ذمسٌء حدعط دذ  ألء داتذفض دٌتبة اةاا اب  ا دء الذٌب ف ذ 

   ابدٌلتا هً: ههدثا دعط دذ  ابد ذمسٌء ابدنط حل مً ةاا ابدمتذا حتذآل ،ابهً ٌيفد ةذ اةس اقمً 

ست قً، متً ابقنتذا اب اةسذستٌٌءاببحتذةء بألمتضاف ابعتذدطٌء متً اب ةتذة ،  اإلمدذبًابعفف ابه ةٌدً، 

 هتتذج ٌل / ابدحٌعتتذ  دتتء يتت ا يتتن ابد تتهل، نذقتتذ  اإلابثاتتل ابستت ق، اةسذستتٌلدمدتتبي ابدتت اف 

ل ابمتت فة ابشتتذدطل، إألتتذفة ة فستت إفاضةل، حتتضادل ابشتتضلل ابضةٌستت تت اا  ةتتج ابمف بتتل، أ ، دستته ٌذهه

 ,Attn) .((هضلٌتتب ابست ق ق تت ا  ابحٌتتي، ،بطستت ق ، هقتتفٌج ابد تهل0555، اةٌتتب  اةألدتتذاألدطٌتذ  
2011,1-4) 
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،  هدتف  سٌء متً ابات ذأللابد ذم أمنافاف ابد ةدل حؤفاف أ ةً هق ٌل  ألدطٌل ههندء دقذض ل 

متتا ابثاتت ا ألطتتى أدتتء  اةسذستٌل اةألدتتذاهعطتتج لٌةٌتتل ابهثستتٌء  ةت  نتتض ضي متتً  ةتتذة  إبتى 

ابدٌبة ابه ذمسٌل.  ألذفة هل ء ابدعط دتذ  ابهتً ٌتهج ابثات ا ألطٌدتذ دتء ابدقذض تل ابدضمعٌتل دشتذحدل 

ء استهيفاج  معطتى ستحٌا ابدثتذا مت  ألثتضبلتء حهةاتٌ    اةألدذابهثطٌا ابشضلل ألطى دسه و  ثفة 

 اب ةتذة   ابعتذدطٌء ةمتضافاألتفف  ،هياتٌ  ابدت اضف   :اآلهٌل ةٌةل ابحٌي ضحدذ ٌهنطن ابدعط دذ  

ابدطتت  ابشياتتً ابدحٌعتتذ ،  دستته وهثةٌتتب حتضادل ابحٌتتي،  دتت ةةً ابدحٌعتتذ ، أمتت ض، متً ابد ةدتتل

 .(Attn, 2011,1-4)  فألج ابدحٌعذ (( ٌعذ ، ابعدض، ابهعطٌج، ابهفضٌن،بد ف ن ابدح

دتذ هتهةث  لٌت  ة  ، هدثا ابدقذض ل ابدضمعٌل ابه ذمسٌل أفاة مذألطل مً األهدذف الذف ابد ذمسٌء

ع ألتتء هطتتا اإلستتهضاهٌمٌذ  ابدضحثتتل إبتتى هقتت ف إبتتى هثقٌتتق ابدٌتتبة ابه ذمستتٌل  هه تتذم  ابد ةدتتذ  حثثتتذ

  هعتتف (Rose,1995,240-242  .ذن قتت ة  نتتع  ابد ذمستتٌءدستتهدفمل هشتتيٌ   قتت  اب متتذ  ابستت قً.
مدتً ههنطتن   حذبهتذبً ،ألطتى ابدعط دتذ  باع حل ابثات ا ابدقذض ل ابدضمعٌل ابه ذمسٌل اعحل  ةضاع 

 .(Bril man, 1998, 235  دعذض  لحٌضة  ابدثذمةل ألطى أل قذ  مٌفة دي ابد ذمسٌء

ا     Organizational Agility       الخفة المنظمٌة -رابعا

 المفهوم 

 ة  دعدف ٌع تى حتذبحث     (Iaccoca) دعدف ا دضة دء قحا اسهيفج دانطو يةل ابثضلل ة

ةذي مً اب ةٌذ  ابدهثتفة اةدضٌلٌتل ، شتض ابدعدتف ةهذحي بمذدعل   ابفضاسذ  اإلفاضٌل  اةقهاذفٌل 

تاإل هذمٌتل ألطتى ابهلقتفضة ابد ةدتذ  ح ابيةتل ابد ةدٌتل  ( بٌات 1001ابس  ي بعذج   مً هقضٌضا  ٌ  

يتا ابدةدت ج حذبه ستي بٌع تً ابقتفضة أابثذ ٌتل  اةبةٌتل دتي حفاٌتل ، ابسضٌي دي ثذمذ  اببحذةء ابدهغٌضة 

 .(Wise, 2013, 3  ابهعقٌتف حةذألطٌتتل إفاضةاةستتهمذحل ابستضٌعل بهغٌتتضا  ابةتتض    ألطتى اةستتهحذق  

 اةثتتفا هعذدطدتتذ دتتي  أث تذف داتنطو يةتتل ابثضلتتل ٌةستض دعتتفا ابستتضألل  اةستهمذحل متتً ابد ةدتتل 

 دتذ ابع قتل حتتٌء حؤ يةتل ابثضلتتل ابد ةدٌتل،  هعتض  (Yaghoubi, 2011, 135ابفايطٌتل  ابيذضمٌتل.  

مدتً هعلت  قتفضة ابد ةدتل ألطتى ابهلٌٌت  ابستضٌي دتي ابست ق مً إنتذض ابد ذمستل،  بد ةدل  ابس قا

 (.Katayama & Bannett, 1999 ابهغٌضا  ابحٌةٌل  

هعحتض ألتء ابقتفضة ألطتى الهشتذ  ابةتض  بهثقٌتق  ابيةل ابد ةدٌل إء( Chen, 2012, 26 ٌضو  
 اةستهمذحل ابستضٌعل  ابدةذمتؤة  اب د  دء ي ا ثشف ابد اضف اب بدل  ابدعضمتل  ابع قتذ   اإلحفاا

ألطتى أ دتذ ستضألل ابد ةدتل  (Li, 2003, 30) .  مٌدتذ ألضمدتذاةست اقبطةض  ابه ذمسٌل ابهً هةدتض متً 

هدذ ألطتتى استهيفاج ابدتت اضف متتً اةستهمذحل بطهغٌتتضا .  ة تذا دتتء ٌ ةتتض بدةدت ج يةتتل د ةدتتذ   قتفض

  اةستذ ألطتى ةتاا  ابيةتل ابد ةدٌتلدثا ء مقن  ةدذ اة هحذا  اةسهمذحل إا هدء حعفٌء ضةٌسٌ اةألدذا

 بهثتضا  اةستهمذحل( بطهغٌتضا   ألطتى  ثت   / الهشتذ   اة هحتذا(  ابةعتا/ ا إفضااقفضة ابد ةدل ألطتى 

حستضألل حٌةٌتل  ابقتفضة ألطتى اةستهمذحل بدتذ لشت  ابهغٌتضا  اب  ةاا ٌع تً ابقتفضة ابستضٌعل متً ٌي.سض

ع. ابعتذدطٌء  اةمتضافهثقٌتق ضنتذ  إبتىهدتف    ةدٌتلابيةتل ابدء إ، (Holsapple & Li 2008,408)أٌنتذ

همذحل بطهغٌتضا  ابهتً هثتف  ابهً هدهطا قتفضا  اةست اةألدذا اببحذةء  ةً نض ضٌل بلا د ةدذ  

 .(Yaghoubi, Kord & Azadikhah, 2011, 54  اةألدذا مً حٌةل 

إده لدتذ ء يةل ابثضلل هدثا ابقفضة ابهً هثذ ا ابد ةدل إ( 13، 2511 ي،نٌف ابدعذ  ٌضو

 هستتهعف دتتء ي بدتتذ ةثتتفا  ابهغٌٌتتضا  اةستتهضاهٌمٌل حشتتلا ستتضٌي متتً نتت ف اةستتهمذحل ابد ذستتحل 

 (15 ،2511،  نتتٌ  ،أدتتذ   تت ي بألثتتفا  ابحٌةٌتتل ابدهستتذضألل ابهتتً هعٌشتتدذ  هتتإثض متتً أألدذبدتتذ.

أمتتا ذبستد بل  ابستضألل ابهتً هلت ء دعدتتذ ابد ةدتل قتذفضة ألطتى هغٌٌتض أألدذبدتذ دتء ح ٌدتذ إبٌشتٌضاء م

 اةسهمذحل بطديذنض أ  ابةض  مً أس اقدذ.
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ستهمذحل قفضة ابد ةدل ألطى ضاف ابهغٌضا  ابحٌةٌل  اة ٌضو ابحذثثذء إء ابيةل ابد ةدٌل هدثا 

 ابتا بد الحتل ، بدذ دء ي ا ثشف  ه ةٌج  استهيفاج ابدت اضف  ابقتفضا  ابد ةدٌتل اب بدتل ابسضٌعل

 .سهدضاض مً ابحٌةلابدسهمفا   د امدل ابهثفٌذ  ابهً هةدض حذ

 خفة الحركة المنظمٌةأدوات  -ساا خام

 ,.Yaghoubi et al)هً:حيةتل ابثضلتتل حتذآل إدته اابهتً هدلتء ابد ةدتتل دتء  ا اةف ا ـههدثت
2011, 54) 

ع ٌلتت ء ابدٌلتا ابه ةٌدتً دض ت أءٌمتن الهٌكنل التنظٌمنً: . 1 حذةألهحتذض نحٌعتل ابد ةدتتل  اةيتادتتي  ذ

 :مً ةاا ابيا   لاآلهٌ اةمعذا ٌدلء أء ه مب 

 .األهدذف اب دضلبٌل  معا ابدٌذلا دض ل 

  اإلحفااابهضلٌب ألطى إألذفة ابح ذف . 
 ددتتذضا  ابدشتتذضلل متتً اهيتتذا ابقتتضاضا   ألطتتى ثتتا ابدشتتل   بطقتتفضة اةمتتضافادتته ا  :األفننراد.2

ل يةتتمتً هثقٌتق  اةسذستًٌدثتا ابتتف ض  ةتاا  ،ستٌدل دج دتء أفاف  امحتذهدج اب ةٌةٌتل حدض  تتل ألذبٌتل

ع بطد ةدذ  ابهً ه امه فاةدذع إننضاح ابثضلل ابد ةدٌل  مً ابةض   ابحٌةٌل. ذ

لتل ةتت  ابهتً ههدهتي حيةتتل ابثض ذ  ةدتتدحدتذ اب ابهتً ههدٌتتب اةستحقٌذ أثتتف  تكنولوجٌنا المعلومنات:.3

ا ذفهحتتدتء ابدعط دتذ   دتتء  ستذةا هل  ب مٌتتذ ابدعط دتذ ، منت ع ألتتء  دعتفا اده لدتذ لتج ةذةتتا 

ع  ابد ةدتتذ  ابددذثطتل ٌلت ءابدعط دتذ  حتٌء   ابستضٌل بطدعط دتتذ   اةدتء ةتاا ٌهنطتتن  ،متفاع  نتتيدذ

هل  ب مٌتذ ألذبٌتل   ةتج  إبىبابا هثهذج ابد ةدذ  ابهً ههدٌب حيةل ثضلهدذ  مً ابد ةدل. اةسذسٌل

 دعط دذ   اهاذة  دض ل .

 ألثتضبثطت ا بطبحتذةء ه مٌه ا إبىلا ابد ةدذ  ابهً ههدٌب حيةل ثضلهدذ هثهذج والبتكار:  اإلبداع.4

ابيةٌةل ابثضلتل حهح تً  اإل هذجبد ةدذ   اةسذسًٌهدثا ابدف   ل،  مً ابثقٌقحٌي ابد همذ  بدجدء 

ابدهعتذدطٌء   اببحتذةءابعتذدطٌء مٌدتذ  اةمتضافلتا دتء هطحٌتل ثذمتذ    ثستن ابنطتن،ح اإل هذجدةد ج 

دتتذ أ  ألطتى األهحتذضألهدتذف  ابثقتل اةحذةةهدتذج   . حدتذ ٌنتدء ابهددٌتف ب قتا ابدعط دتذ  ابمتفٌضةدعدتذ

هلٌٌةدتتذ دتتي ابةتتض   غٌتتض دتتء أمتتا  دتتذيضمذهد  ابد ةدتتل  دعط دتتذ  بطهغاٌتتل ابعلستتٌل ألتتء أفاف

 ابده قعل  غٌض ابدسهقضة. 
ا   الخفة المنظمٌةأبعاد  -سادسا

 :ذآلهًح (  ههدثا Alzoubi et al., 2011ألطى  مق فضاسل   ابيةل ابد ةدٌلهج هثفٌف أحعذف 
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قتذفضٌء ألطتى  اع  ابد اضف  ثضٌل ابعدا بهمعا د دج أمضاف بعذدطٌء دذ ٌلةً دء ابسطنلٌقاف حه د و ا

اةةهدتذج  ه ٌدثا مطسةل إفاضٌل ثفٌثل هضلتب ألطتى إ، لدذ Eccles, 1993, 17)   يفدل ابد ةدل حةذألطٌل.

ضامٌل بطد ةدتتل حستتحن أل قتتذهدج متتً ابينتت ن اإلشتتابتتاٌء ٌعدطتت ء   ةستتٌدذابعتتذدطٌء حلذمتتل اةمتتضاف 

اةدض اباي ٌقنً حهدلٌ دج، بٌهذ  بدتج ابهاتض  دحذشتضة متً ابد اقت  ،ابدحذشضة حذبدهغٌضا  ابحٌةٌل 

 إفاضةابم ةضٌل ابهً هعل  ثسء اسهغ ا مض  حٌةٌل دثهدطتل  حذبلٌةٌتل ابهتً ههشتذحه دتي هاتضمذ  

 .(Blanchard, 1996, 15  ابد ةدل أ  دذبلٌدذ.

هعبٌتب هثضلذهدتذ  معطدتذ ههدٌتب  بد ةدل إلسهضاهٌمٌل ابهدلٌء ٌستدج حشتلا مذألتا متًء هح ً اإ

بثذمتتذ  اببحتتذةء  ضغحتتذهدج  اةستتهمذحلهثقٌتتق ستتضألل  ة تته ٌتتإفي إبتتى ،حذبيةتتل  ابضشتتذقل ابد ةدٌتتل

 من ع ألء هعبٌب ابشع ض اإلٌمذحً بألمضاف ابعذدطٌء همذا  ةذةةدج.

ابحٌةٌل ابهً هعا  حشتلا دستهدض حذبد ةدتل  قتف هلت ء  حدثذحل اسهمذحل بطهغٌضا ابهدلٌء ٌعف  

 نحٌعتتل ابدٌلتتا  ةتاا ابهغٌتتضا  فايطٌتل هتتضهحن ححٌةتتل ابعدتا دتتء ثٌتت  نحٌعتل هعطتتج اةمتتضاف ابعتذدطٌء

،  متً دتء ابدثطٌتل  ثت  ابعذبدٌتل هث بدتذ  ابد ذمسل حٌء ابد ةدذ  ا هشذض، أ  يذضمٌل دثا ابه ةٌدً
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اةمتتضاف ابعتتذدطٌء دهستتطثٌء حذبدعط دتتذ  ألتتء أألدتتذبدج  ٌلتت ء ء ابهدلتتٌء ستتٌمعا  لتت  ابثتتذبهٌء متت

حذستهنذألهدج اغه تذج ابةتض  ابدهذثتل أدتذددج اةدتض ابتاي ستٌ عل  ألطتى د قتي ابد ةدتل متً ابست ق 

 (.Doz & Kosonen, 2006, 1-23   هدل دذ دء ابهثضا حيةل مً دٌذفٌء ابد ذمسل

 .الثقافة الموجه بالزبون2

حتذببح ء حهنت ٌض أل قتتذ  دضحثتل ن ٌطتل اةدتتف دتي اببحتذةء دتتء  بثقذمتل ابد مدتتلٌلدتء ةتف  ا

 Geib et al. , 2005)ضحثٌتل اببحت ء، إفاضة اسهغ ا إدلذ ٌذ  قذألفة اببح ء مً ةدج ي ا بٌذفة  ة

 ستٌدذ دتتي ة ء اةستتذبٌن ابهقطٌفٌتل بمتتان اببحت ء بتتج هعتف اا  متتف و بطد ةدتذ  ابدعذاتتضةإ .(8 ,

ينت ة  عتف  ء ابةدج ابسطٌج بطبح ء  ف امعه  سط لٌذهه  هلطةل ضحثٌهته ٌُباا م  م ف حٌةل ألذبٌل ابه ذم ، 

 .(Winner،2001 ،1   فاف ابد ةدذ   مً ةا ةاا ابحٌةل.دددل مً سحٌا هثسٌء أ

هح ت  هطتا  إء سعً د ةدذ  اةألدذا بهثقٌق أةفامدذ ٌعهدف ألطى أل قهدذ دي اببحذةء،  إاا دذ

 ةتاا  ةفامدذ معطٌدذ إاء أء ههمه  ث  ح ذف قذألفة دهٌ ل دء بحذة دتذ ابد ةدذ  ابيةل ابد ةدٌل لؤثف أ
 ابهعذدتا دتي اببحت ء  ة ٌع ً اسهقنذن اببحذةء مقن حا هن ٌض  هعبٌب أل قذ  ن ٌطل اةما دعدج،

ألطى أ ه أثتف ابدل  تذ  اةسذستٌل متً ابد ةدتل بهح تى ألطتى أسذسته ابثقذمتل ابه ةٌدٌتل ابهتً هثدتا متً 

 ،2551 ةيتا حذةألهحتذض اببحت ء لمتبف ثٌت ي ة ٌهمتبأ دتء ابد ةدتل  دثدت ف،دنذدٌ دذ نض ضة ا

174.) BEATTY, 2005, 1-20) (Economist Intelligence Unit,2009, 1-28). 

 .الهٌكل العضوي3

ثٌتت  هلت ء ابد ةدتتل ة  اب دضلبٌتل  قطتتل ابضقذحتل.األهدتتذف ذبدض  تل  ٌهستج ابدٌلتا ابعنتت ي ح

ألدطٌل اهيذا ابقضاض هُفمي إبتى ابدسته ٌذ  ابتف ٌذ   ،  ةدضلبٌل(ةٌا ابددذجابهي ٌا ألحض مً ه   ضسدٌل

ع، (مً ابسطنل ٌدٌا ابعتذدط ء متً ابد ةدتذ  ابعنت ٌل أء ٌل  ت ا ألثتض ألد دٌتل متً  ،  حسٌنل  سحٌذ

 .(22 ،2555  ابٌذسضي، ه مدذهدج  هعقٌف ةٌلطً أقا(

ٌهدٌتب  ذع ألنت ٌ دض  تل ههنطتن ةتٌل ع إء هثقٌتق أةتفا  ابيةتل  ابدهدثطتل حتذبهضلٌب  ابستضألل  اب

 مت ف منت ع ألتء ،حذألهدذفا ألطى مضق ابعدا  اب دضلبٌل  ابهحذفا اب اسي بطدعط دذ  متً ابد ةدتل 

 ةتتاا  ،قٌتتذفة ههستتج حذبد ثةتتل ابستتضٌعل  اةفاضا ابتت األً  ابثقتتل  د ذقشتتل ابدشتتل   دتتي اآليتتضٌء

 طد ةدتلٌةتل غٌتض ابدستهقضة اةدتض ابتاي ستٌ مض باةدض ٌ سمج دي ابحعف اة ا  ابهدلٌء( ة ه ٌ ةج ابح

 O,Shea)دق دتذ  اةستتهمذحل ابستتضٌعل بهغٌتتضا  ابحٌةتل  ٌدل دتتذ دتتء ابهثتتضا حيةتتل متً هطتتا ابحٌةتتل.

,2007)  Ahmadi et al., 2012, 2777-2788.) 
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ضالٌتل، ابهتتً  عدطٌتتل الهستذن ابدعط دتذ   هةستتٌضةذ،  ةت  ابهغٌتضا  ابستتط لٌل  اإلفحٌعحتض أل ته 

حؤ ته هلٌت   لدتذ ٌعتض   (Skerlavaj & Dimovski, 2007 ,45) ٌل ء بدتذ هتؤثٌض ألطتى اةفاف أبد ةدتً

 .(Hoang , 2005, 20) سط ا ابد ةدذ  ألحض اببدء .

إا ٌستدج  ٌثققه ابهعطج دء م اةف هت عل  حات ضة إٌمذحٌتل ههدثتا حهعبٌتب ابيةتل ابد ةدٌتل، إء دذ

دء يت ا ألدطٌتل بطةض    ابدهغٌضا  ابحٌةٌل ابفايطٌل  ابيذضمٌل ابهعطج ابد ةدً مً هثقٌق ابهلٌ  

لتء ابد ةدتل دتء اةستتهمذحل  حتابا بتء هحقتتى ابد ةدتل مذدتفة،  ابتهعطج ٌد ،ابهمفٌتف ابتاي ٌتهج هشتمٌعه

إء  متت ف  (Lynch, 2006, 646   هات ضا  مفٌتفة ألتء أفاف ابد ةدتل. اع ة ته ٌقتفج أملتذض بألثتفا ،

ع  ع  ثقذمتل ه ةٌدٌتتل متتً ابد ةدتتل ابدهعطدتل ٌعتتف شتتٌةذ نتتدء إنتذض ابد ذمستتل   ابتتاي ٌستتذألف ألطتتى  أسذستتٌذ

اةحهلتتذض  ستتضألل اةستتهمذحل بطهنتتت ضا  ابهل  ب مٌتتل  ابدهغٌتتضا  ابحٌةٌتتتل بهثقٌتتق متتفاضة فٌ ذدلٌتتتل 

 دت اضف دثتف فة، ألطتى أء ة ه ذمسٌل،  ابد ةدذ  ابضٌذفٌل هسهيفج ابهعطٌج ابه ةٌدً إلٌمذف ددذضا  

ٌتهج ابيطتتن حتتٌء اةحهلتذض  اإلحتتفاا متتً إٌمتذف د همتتذ    يتتفدذ  مفٌتفة أ  ألدطٌتتذ   أ شتتنل بهلتت ء 
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 Jamrog   et) د ةدل ضٌذفٌل اا  دسه و ألذبً دء اإلحفاا  ابا بهثقٌق ابدٌبة ابه ذمستٌل ابدنط حتل

al. , 2006,1-83). 

 اإلطار المٌدانً

أل قتتتذ   ايهحتتتذض ألتتتء منتتت ع ،  هشيٌاتتتدذ هغٌتتتضا  ابحثتتت دةتتتاا ابدثتتت ض  اتتت  ٌهنتتدء 

ابدحث ثل إلثحذ  ف ض األهدذف التذف ابد ذمستٌء متً اب ات ا إبتى يةتل غٌضا  ثض حٌء ابدهةاةضهحذن  ا

    .د ةدذ  اةألدذا

 وتشخٌصها وصف متغٌرات البحث -أولا 

حل ابعٌ تل، بهعض  ألطى  اقي دهغٌتضا  ابحثت  متً ابد ةدتل ابدحث ثتل متً نت ف استهمذاحدف  

ستٌهج دقذض تل اة ستذن ابثستذحٌل إلمذحتتذ  ابعٌ تل ابدحث ثتل ألتء ابةقتتضا  حذةسته ذف إبتى  قٌدتل اب ستتن 

.  ثستذن شتتفة ضمتتذ ف (5 ( ابدإبتت  دتء Likert( فضمتذ  بدقٌتتذ  بٌلتض   3ابةضنتً،  ابحتتذب   

ابحثتت   ألطتتى دستتذثل ابدقٌتتذ  إلمذحتتذ  ألٌ تتل ابفضاستتل ألتتء ابةقتتضا  ابدل  تتل بدهغٌتتضا  اةستتهمذحل
( مقتضة بتتالذف 15   ةتً  ابدقٌتذ،  ابهتً هنتد دذ ابيةتل ابد ةدٌتتلبد ذمستٌء  أحعتذف ابدهدثطتل حتالذف ا

ابعتتذدطٌء،  اةمتضافدلتٌء ه  ةتً ه ةٌدٌتل ه بألت  ألطتى أضحعتل أحعتذفمقتضة بطيةتل اب (25   ابد ذمستٌء،

 متق ألطتى ستذن  ةا  ستٌهج هثفٌتف قتٌج دتً( ابتهعطج ابد ة ابدٌلتا ابعنت ي، ء،ابثقذمل ابد مه بطبحت 

 .1بمف ا ا

 

 1مف ا اب

 ق ة ابده سنذ 
 ضعٌف جدا ضعٌف الوسط عال   جدا عال   درجات المقٌاس

 درجة 1 2 3-3,4 3,5-4 4,1-  5 قٌمة المتوسطات

 دء األفاف ابحذثثٌء المصدر:                 

 

 ذكاء المنافسٌن .1

ألطتى دستتذثل  اةستهمذحلل   شتتفة اة ستذن ابثستتذحٌل   اة ثضامتذ  ابدعٌذضٌت 2ٌةدتض ابمتف ا 

ع لطٌتت اع بقتتف ثقتتق ةتتاا ابدهغٌتتض دإشتتضابدقٌتتذ  ابدهعطقتتل حذستتهمذحل أمتتضاف ابعٌ تتل ابدحث ثتتل .  ده ستتن  ذ

(،  لذ ت  شتفة اةستهمذحل 1,1( فضمتل   حتذ ثضا  دعٌتذضي إمدتذبً قتفضا  3,4ابده سنذ ( قفضا  

مذف أألطى ده سن ثسذحً  ً ثٌء، م 2 ( ألطى  مق ابمف ا5,674ألطى دسذثل ابدقٌذ  اإلمدذبٌل  

ؤء ابد ةدتل هح تً دإشتضا  أفاةدتذ األهدتذفاع  ةتً هشتٌض إب ت ،( ألطتى ابهت اب13ً، 11، 6، 5بطةقتضا   

ء ابد ةدل هسهيفج ةاا ابدعط دذ  مً هثفٌف هثضلذهدذ ابهلهٌلٌل إ، لدذ  ألطى دعط دذهدذ ألء د ذمسٌدذ

هدذفأ ألطتى هطتا ابدعط دتذ  بل  دتذ هتفضا أء إأل بهق ج حاٌذغل إسهضاهٌمٌل مفٌفة بطه ذم مً ابس ق، 

ابدعط دذ  ابهً هي  ابد ذمسٌء هدثا دفي   أسذسٌل مً اٌذغل اسهضاهٌمٌذهدذ ابه ذمسٌل  ات ذألل 

(،  هضا ثتت  شتتفة اةستتهمذحل ألطتتى دستتتذثل 3,2قضاضاهدتتذ.  متتذف  ةتتاا ابةقتتضا  حده ستتن قتتتفضا  

(  ةتتاا ابقٌدتتل هتتفبا 1,2 - 5,05ء  هتتضا   حتتٌ (   حتتذ ثضا  دعٌتتذضي5,77 -5,75ابدقٌتذ  حتتٌء  

إا  ،(0بداا ابحعف مً ابةقضة  مذف أقا ده سن ثسذحً  مً ثٌء ألطى دقفاض ابهشه  مً إمذحذ  ابعٌ ل.

(،  شتفة اةستتهمذحل 1(  اة ثتضا  ابدعٌتذضي بدتذ  2,0حطغت  قٌدتل ابده ستن ابثستذحً بدتاا ابةقتضة  

ٌدهلطه د ذمسٌدذ دء  قتذن  نعذ  دذد ةدل إل ةً هإشض قطل بم ف اب ،(5,52ألطى دسذثل ابدقٌذ   

 .مً ابس ق ق ة دء أما ابثةذة ألطى ابدضلب ابه ذمسً
ً بط سن ابثسذحً بدهغٌض الذف ابد ذمسٌء أألطى دء اب سن ابةضنً ألطى   حدذ أء ابدإشض ابلط

مض ء ةاا ٌشٌض إبى أء حعف الذف ابد ذمسٌء دء  مدتل  ةتض أمتضاف ابعٌ تل دهت ا  مق دسذثل ابدقٌذ  م
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(،  ةت  5,674إا  حطغ    ، ٌإلف ابا شفة اةسهمذحل بداا ابدهغٌض 1 حدسه و  ألذا   مقذ بطمف ا 

ع   ،  ةاا اةدض ٌفأل  ذ إبى قح ا ابةضنٌل اة بى بطحثت  ابهتً هشتٌض إبتى هح تًأٌنذ دسه و ألذا   سحٌذ

  اإلفاضة بدنذدٌء الذف ابد ذمسٌء مً ابشضلل ابدحث ثل.

 

 2 مف ااب

  مق ابدقذٌٌ  ابدحٌ لألطى ابفضاسل ألطى حعف الذف ابد ذمسٌء إمذحل ألٌ ل 

 
 دء األفاف ابحذثثٌء المصدر:                 

 

 األعمالخفة منظمات .2

 ههندء ةاا ابةقضة  ا  أحعذف ابيةل ابد ةدٌل  هشيٌادذ  ألطى اب ث  اآلهً:

 العاملٌن األفرادتمكٌن  . أ

ألطتتى دستتذثل  اةستتهمذحلذ  ابدعٌذضٌتتل  شتتفة اة ستتذن ابثستتذحٌل  اة ثضامتت 3ٌةدتتض ابمتتف ا 

ابعذدطٌء. بقف ثقق ةاا ابحُعتف  اةمضافألء حُعف هدلٌء  ابدقٌذ  ابدهعطقل حذسهمذحل أمضاف ابعٌ ل ابدحث ثل

ع دقتتفاضا   ( 5,63قتتفضةذ    اةستهمذحل(  حشتفة 5,03( فضمتل حتذ ثضا  دعٌتتذضي  3,2 ستنذع ثستذحٌذ

ع  ع دقتفاضا  16قضة  ،  قف ثقق  ابة ةً دسه و ألذا   سحٌذ  ابهتً ه نتو  (3.4(  أألطى  سنذع ثستذحٌذ
قتضاضا  متً ابد ةدتل.  حطغت  قٌدتل اة ثتضا  ابابدحث ثٌء  ابا ثٌل  ابقت ة بات ي  اةمضافإده ا 

( متذف  حؤقتا 10ابةقتضة   ، متً ثتٌء(0,66  اةستهمذحل(  لذ ت  شتفة 5,01ابدعٌذضي بدا ابةقتضة  

( حتتذ ثضا  دعٌتتذضي قتتفضا 3إا حطتت    ،ابعتتذدطٌء اةمتتضاف  ستتن ثستتذحً نتتدء قٌذستتذ  حُعتتف هدلتتٌء

 (،  حثسن دذ  ضف مً اب هذةل ابهً مضو الضةذ.5,50 شفة إمذحل   (،5,24 
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 3 مف ااب

  مق ابدقذٌٌ  ابدحٌ لألطى ابعذدطٌء  اةمضافإمذحل ألٌ ل ابفضاسل ألطى حعف هدلٌء 

 الفقرات ت
 الوسط
 الحسابً

 النحراف
 المعٌاري

ابة شدة لستج
مساحة  على

 المقٌاس

ٌدهطتا اةمتتضاف متتً ابد ةدتل اباتت ثٌل  ابقتت ة  16
 قضاضا  مً ابد ةدل.اببا ي 

3,4 5,01 5,62 

ٌتتتإثض اةمتتتضاف ابعتتتذدط ء متتتً ابد ةدتتتل ألطتتتى  17
 ابقضاضا  ابدهياة مً أقسذددج.

3,2 5,07 5,64 

ٌإثض اةمضاف ابعذدط ء مً ابد ةدل ألطى نضٌقل  12
 قسذددج.ابعدا ابد ةاة مً أ

3,2 1 5,63 

ٌإد تت ء حؤةدٌتتل دستتإ بٌذ  اةمتتضاف  ابعتتذدط ء  10
 ابعدا.

3 5,24 5,50 

اةمتتتضاف متتتً ابد ةدتتتل دتتتفضح ء بطهعذدتتتا دتتتي  25
 ديهط  ابد اق .

3,1 5,01 5,61 

 0,63 3,,0 3,2 المؤشر الكلً

 دء األفاف ابحذثثٌء المصدر:              
 

 ثقافة التوجه بالزبونب.

ألطتتى دستتذثل  اةستتهمذحلاة ستتذن ابثستتذحٌل   اة ثضامتتذ  ابدعٌذضٌتتل   شتتفة  4 ا ابمتتف حتتٌءٌ
ألء حعف ثقذمتل ابه مته حتذببح ء. بقتف ثقتق ةتاا ابحعتف  ابدقٌذ  ابدهعطقل حذسهمذحل أمضاف ابعٌ ل ابدحث ثل

ع دقتتفاضا   ( 5,65قتتفضةذ    اةستتهمذحل(   حشتتفة 1,1( فضمتتل حتذ ثضا  دعٌتتذضي  3,2 ستنذع ثستتذحٌذ

ع ،   قتتف ثققتت  ابةقتتضة   ةتتً دستت ع دقتتفاضا  22ه و ألتتذا   ستتحٌذ  ابهتتً  (3,7(  أألطتتى  ستتنذع ثستتذحٌذ

 أةتفا ألٌ ل ابحث  حؤء د ةدهدج هؤيتا حذةألهحتذض ثذمتذ  اببحتذةء أل تفدذ هنتي  اةمضافه نو هؤلٌف 

، متتً (0,66  اةستهمذحل(  لذ ت  شتفة 1,2ابةقتضة   ا.  حطغت  قٌدتل اة ثتضا  ابدعٌتذضي بدتتااةفاف

( 3,2مذف  حؤقا  سن ثسذحً ندء قٌذستذ  حُعتف ثقذمتل ابه مته حتذببح ء إا حطت   ( 25ابةقضة   ثٌء

 (.5,65 شفة إمذحل   (،1,1حذ ثضا  دعٌذضي قفضا  
 

 4 مف ااب

  مق ابدقذٌٌ  ابدحٌ ل ألطى ثقذمل ابه مه حذببح ء مذحل ألٌ ل ابفضاسل ألطى حعفإ

 الفقرات ت
 الوسط
 الحسابً

 النحراف
 المعٌاري

ة لستجابة شد
مساحة  على

 المقٌاس

 0,66 1,1 3,3 هدهطا ابد ةدل ابةدج اباثٌو به قعذ  اببحذةء. 21
هؤيا ابد ةدل حذةألهحذض ثذمذ  اببحتذةء أل تفدذ  22

 0,66 1,2 3,6 هني أةفامدذ.
ٌهج هن ٌض اسهضاهٌمٌذ  ابد ةدل األهدذفاع ألطتى  23

 0,65 1,3 3,3 .دذ ة  ددج حذب سحل ببحذة دذ
عهدف ابد ةدل دعط دتذ  ابهغاٌتل ابعلستٌل دتء ه 24

 0,64 1 3,2 بحذة دذ ألء ابد همذ  ابهً ٌقه  ةذ.
دسإ بٌل هث ٌا آضاف  ضغحذ  ههثدا ابد ةدل  25

 0,62 1,1 3,1 اببحذةء إبى  هذةل دطد سل.
 0,65 1,1 3,2 المؤشر الكلً

 دء األفاف ابحذثثٌء المصدر:                 



 [                    118]                                                                                                      ...دور ذكاء املنافسني يف حتقيق أبعاد خفة منظمات األعمال

 الهٌكل العضويج.

ألطتى دستذثل  اةستهمذحلاة سذن ابثسذحٌل   اة ثضامتذ  ابدعٌذضٌتل   شتفة  5ابمف ا   نوٌ

ع حُعف ابدٌلا ابعن ي، إا ألء  ابدقٌذ  ابدهعطقل حذسهمذحل أمضاف ابعٌ ل ابدحث ثل ثقق ةاا ابحُعتف  ستنذ

ع دقتتفاضا    (  ةتت5,64ًقتتفضةذ    اةستتهمذحل(   حشتتفة 1,1( فضمتتل حتتذ ثضا  دعٌتتذضي  3,2ثستتذحٌذ

ع ،   قتف ثققت  ابةقتضة   ع دقتفاضا  35دسه و ألذا   سحٌذ ( ابهتً ه نتو أ ته 3,5( أألطتى  ستنذع ثستذحٌذ

دتتء ابهعطٌدتتذ   ابقتتضاضا  ..  حطغتت  قٌدتتل  ألثتتضمتتً فايتتا ابد ةدتتل هدتت و ابدعط دتتذ   اب اتتذةو 

 (22ابةقتتضة   ، متً ثتٌء(0,61  اةستتهمذحل(  لذ ت  شتفة 5,02ابةقتتضة   ااة ثتضا  ابدعٌتذضي بدتا

( حذ ثضا  دعٌتذضي 2,7إا حط    ابدٌلا ابعن ي   دذ مذف  حؤقا  سن ثسذحً ندء قٌذسذ  حُعفم

بطحثت  ألتء  (  ةً إشذضة إبى ألفج سعً دفضاف ابد ةدل ابدحث ثتل5,55 شفة إمذحل   (،1,2قفضا  

  ابثط ا ابمفٌفة بطقنذٌذ ابٌ دٌل ابهً ٌ امد  دذ مً ابعدا. اإلحفاا

 
 5 مف ااب

  مق ابدقذٌٌ  ابدحٌ لألطى  ابدٌلا ابعن يفضاسل ألطى حعفإمذحل ألٌ ل اب

 الفقرات ت
 الوسط
 الحسابً

 النحراف
 المعٌاري

شدة لستجابة 
مساحة  على

 المقٌاس

هنحق ابد ةدل أستذبٌن إفاضٌتل دهدٌتبة دقذض تل  26
 حذبد ذمسٌء مً  ة  ابقنذا. 

3,3 1,1 0,66 

ديهطتت  اةقستتذج متتً ابد ةدتتل ه ستتق ددذددتتتذ  27
 ضا حيحضاهدذ. ههشذ

3,4 1 0,66 
ٌشمي ابدفضاف اإلحفاا  ابثط ا ابمفٌفة بطقنذٌذ  22

 ابٌ دٌل.
2,6 1,2 0,55 

آبٌتتل ةسته ج اةقهضاثتذ  ألتتء هدهطتا ابد ةدتل  20
 هثسٌء ابهق ٌذ  ابدسهيفدل مً اإلفاضة. 

3,1 1,2 0,62 
ه مه إفاضة ابد ةدل ابدعط دذ   اب اذةو ألثض  35

 0,61 6,,0 3,5 اضا  .دء ابهعطٌدذ   ابقض
 1,1 3,2 3,2 المؤشر الكلً

 دء األفاف ابحذثثٌء المصدر:              

 

 مًالتعلم المنظد.
ألطتتى دستتذثل  اةستتهمذحلاة ستتذن ابثستتذحٌل  اة ثضامتتذ  ابدعٌذضٌتتل  شتتفة  6ٌةدتض ابمتتف ا 

 .دًابهعطج ابد ةألء  ابدقٌذ  ابدهعطقل حذسهمذحل أمضاف ابعٌ ل ابدحث ثل

ع دقفاضا  إا س (   حشتفة اةستهمذحل 1( فضمل حذ ثضا  دعٌذضي  3ما ةاا ابحُعف  سنذع ثسذحٌذ

ع،   قف ثقق  ابةقضة  5,6قفضةذ   ع دقتفاضا  34(  ةً دسه و ألذا   سحٌذ  (3,5( أألطى  ستنذع ثستذحٌذ

.  حطغتت  قٌدتتل هشتتمٌي ابد ةدتل ألٌ تتل ابحثتت  بعدطٌتل هحتتذفا ابدعط دتتذ  حتٌء أألنتتذةدذ ابهتً ه نتتو 

 (33ابةقتتضة   ، متتً ثتتٌء(5,7(  لذ تت  شتتفة اةستتهمذحل  5,06ثتتضا  ابدعٌتتذضي بدتتاا ابةقتتضة  اة 

قفضا ( حذ ثضا  دعٌذضي 2,2إا حط     ،مذف  حؤقا  سن ثسذحً ندء قٌذسذ  حُعف ابهعطج ابد ةدً

،  ةتً إشتذضة إبتى ألتفج هؤٌٌتف اةمتضاف ابدحثت ثٌء ألطتى أء د ةدتتهدج (5,57(،  شتفة استهمذحل  1,2 

 .دء ي ا دذهدطله دء ددذضا  ههلذدا دي ابدعضمل  ابيحضا  ابمفٌفة ههدٌب 
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 6 مف ااب

  مق ابدقذٌٌ  ابدحٌ لألطى  دًابهعطج ابد ة إمذحل ألٌ ل ابفضاسل ألطى حعف

 الفقرات ت
 الوسط
 الحسابً

 النحراف
 المعٌاري

شدة لستجابة 
مساحة  على

 المقٌاس

ذةدذ هدهطتتا ابد ةدتتل آبٌتتذ  فايطٌتتل هستتدو ةألنتت 31
حهثطٌا  هةسٌض  مدج ابدعط دذ  ابهً هج ابثات ا 

 ألطٌدذ دء ابداذفض ابيذضمٌل.
3   1,3 5,6 

هشمي اإلفاضة ابعطٌذ متً ابد ةدتل اةمتضاف ابعتذدطٌء  32
 ألطى ابهعط ج.

3 1 5,6 
ذدتتا دتتي ههدٌتتب ابد ةدتتل حتتذده ا  ددتتذضا   ههل 33

 .ابدعضمل  ابيحضا  ابمفٌفة
2,2   1,2 5,57 

إفاضة ابد ةدل ألدطٌل هحذفا ابدعط دذ  حتٌء هشمي  34
 أألنذةدذ.

3,5   5,06 5,7 
ألطى ابدعط دذ   اةملذض ابمفٌفة   ابد ةدل هثاا 35

 اببحتتتتتذةء  دتتتتتء ديهطتتتتت  ابداتتتتتذفض ابيذضمٌتتتتتل
  ابدمدبٌء  ابد ذمسٌء  ابشضلذف(.

3   1,2 5,6 

 1,1   3 3,2 المؤشر الكلً
 ذثثٌءدء األفاف ابح المصدر:                 

 

ء ابدإشتض ابلطتتً ؤٌهنتو حت 7ابتت اضفة متً ابمتف ا  اإلثاتذةٌل دتء يت ا دهذحعتل ابدإشتضا  

أألطتى دتء اب ستن ابةضنتً  مقتذ بدستذثل   ةت (  3,2حطت    ابيةتل ابد ةدٌتلحعتذف بط سن ابثستذحً ة

و دء  مدل  ةتض أمتضاف ابعٌ تل دهت امض  حدسته  ابيةل ابد ةدٌلء ةاا ٌشٌض إبى أء دهغٌض  ابدقٌذ  م

دسته و  (،  ةت 5,674إا حطغت    ،بدتاا ابدهغٌتض اةستهمذحل ٌإلف ابا شفة  1بطمف ا     مقذع  سن 

يةتل مض أحعتذف اهت  هشتٌض إبتىابهتً ابثذ ٌتل بطحثت  ،  ةاا اةدتض ٌتفأل  ذ إبتى قحت ا ابةضنتٌل ألذا   سحٌذع 

 .ابشضلل ابدحث ثلمً  ابثضلل ابد ةدٌل

          
 7 مف ااب

 بدهغٌضا  ابحث  اةسهمذحل ثضامذ  ابدعٌذضٌل  شفة اة سذن ابثسذحٌل  اة

 الخفة المنظمٌةأبعاد 
الوسط 
 الحسابً

 الستجابةشدة  النحراف المعٌاري

 5,63 5,03 3,2 اةمضافهدلٌء 

 5,65 1,1 3,2 ثقذمل ابه مه حذببح ء

 5,64 1,1 3,2 ابدٌلا ابعن ي

 5,6 1,1 3 ابهعطج ابه ةٌدً

 5,63 1 3,2 ابدإشض ابلطً
 دء األفاف ابحذثثٌء المصدر:                 
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ا   متغٌرات البحث العالقات بٌن -ثانٌا

 المبحوثةبٌن المتغٌرات الرتباط عالقة .اختبار 1

هسعى ةاا ابةقضة إبى ايهحذض ابع قذ  حٌء دهغٌضا   ابحثت  ابدهدثطتل حتذبدهغٌض ابدستهقا التذف 

 ابه متته حتتذببح ء،  ابهدلتٌء، اةضحعتتلحؤحعذفةتتذ  ضلتتل ابد ةدٌتليةتتل ابثابد ذمستٌء،  ابدهغٌتتض ابدعهدتف 

 هعتتض  ألطتتى دتتفو اتتثل أ  ينتتؤل ابدحث ثتتل، بطشتتضلابدٌلتتا ابعنتت ي،  ابتتهعطج ابه ةٌدتتً( متتً اب

 .  (Person)اسهيفج دعذدا اضهحذنبابا  ابةضنٌل ابثذبثل،

 

 2 مف ااب

 ابيةل ابد ةدٌل هذةل اةضهحذن حٌء الذف ابد ذمسٌء  أحعذف 
 المتغٌر المستقل لمتغٌر المعتمدا

 ذكاء المنافسٌن الخفة المنظمٌةأبعاد 

 0,626** العاملٌن األفرادتمكٌن 

 0,666** ثقافة التوجه بالزبون

 ,0,62** الهٌكل العضوي

 0,665** التعلم التنظٌمً

 ,0,64** المؤشر الكلً

 (1،42(، فضمل ثضٌل   5,51دع  ٌل   ** اةضهحذن اا  فةبل دع  ٌل أل ف دسه و :المصدر         

 

 ( 5,51أل تف دسته و دع  ٌتل    م ف أل قتل اضهحتذن اا  فةبتل دع  ٌتل 2 ٌ ثة دء ابمف ا 

 حطغتـ  قٌتتـدل ةتتاا  ،لابدحث ثتت ابشتضللمتتً  لضحعتةحؤحعذفةتتذ ا ابيةتتل ابد ةدٌتلحتٌء التتذف ابد ذمستٌء  

ألهدتذف اأء  ،  ةتاا ٌع تًحتٌء ابدهغٌتضٌء  ابع قل ابد محتل (،  ةً قٌدل مٌفة هإشض5,740ابع قل   

ٌتإفي إبتى هثتضا ابد ةدتل حيةتل ه ةٌدٌتل متً د امدتل دعنٌتذ   الذف ابد ذمسٌء مً شتضلل ابثلدتذف

 ه متف أل قتل اا   ابحٌةتل ابدهغٌتضة،  ةتاا دتذ ٌثحت  هثقتق ابةضنتٌل ابثذبثتل بطحثت   ابهتً هت   ألطتى

متً ابد ةدتل ابدحث ثتل(،  قتتف  لضحعتؤحعذفةتذ اةح ابيةتل ابد ةدٌتتلفةبتل دع  ٌتل حتٌء التذف ابد ذمستٌء  
دتً  التذف ابد ذمستٌء متً (  ةً حٌء ابتهعطج ابد ة5,256حطغ  أألطى قٌدل سمطدذ دعذدا اةضهحذن  

 (  ةً حٌء ابهدلٌء  الذف ابد ذمسٌء.5,627ثٌء حطغ  أقا قٌدل بدعذدا اةضهحذن  

 

 المبحوثة التأثٌر بٌن المتغٌرات عالقة .إختبار2

  التتذف ابد ذمستتٌء( متتً  هتؤثٌض ابدهغٌتتض ابدستتهقا 0 دتتء اةضقتتذج ابتت اضفة متتً ابمتتف ا  ٌ ثتة

ء ابع قل ابهؤثٌضٌل حٌء ابدهغٌض ابدسهقا  ابدهغٌض ابدعهدف إابدهغٌض ابدعهدف  يةل ابثضلل ابد ةدٌل(، 

( ابمف بٌتتتتل F(  ةتتتً ألحتتتض دتتتء قٌدتتتل  35,007( ابدثستتت حل  Fأل قتتتل  دع  ٌتتتل، حفةبتتتل قٌدتتتل  

%( 45,2دج ح ستحل  ٌةستض  ٌست(،  ٌهنو دء دعذدا ابهثفٌتف أء دهغٌتض التذف ابد ذمستٌء 4,5242 

 ةتتاا ٌإشتض قحتت ا ابةضنتٌل ابضاحعتتل  ابهتً دةذفةتتذ  ٌ متف هتتؤثٌض  متً هةستتٌض يةتل ابثضلتتل ابد ةدٌتل.

 دع  ي حٌء الذف ابد ذمسٌء  أحعذف يةل ابثضلل ابد ةدٌل.
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 0مف ا اب

 ابيةل ابد ةدٌلقل ابهؤثٌضٌل حٌء دهغٌض الذف ابد ذمسٌء  أحعذف ٌ نو  هذةل اة ثفاض بطع 

 Tقٌمة  R² المحسوبة F المتغٌرات
 مستوى
 الدللة

 5,555 5,152 5,303 26,542 الذف ابد ذمسٌء مً هدلٌء اةمضاف ابعذدطٌء

 5,555 7,03 5,655 62,226 الذف ابد ذمسٌء مً ثقذمل ابه مه حذببح ء

 5,555 6,223 5,532 46,540 ابدٌلا ابعن يالذف ابد ذمسٌء مً 

 5,555 11,531 5,742 121,625 الذف ابد ذمسٌء مً ابهعطج ابد ةدً

 5,555 4,271 5,367 23,723 الذف ابد ذمسٌء مً أحعذف ابيةل ابد ةدٌل
    42،  1درجات الحرٌة  )                   0,01** مستوى معنوٌة Pالمصدر: 

 

 ٌتضح اآلتً:تأثٌر جزئً لعالقة الوعلى المستوى ال

  ٌشتٌض دعذدتاR
حستحن هتؤثٌض التتذف  ابيةتتل ابد ةدٌتلأء  ستحل اةيتته   ابدةستض متً أحعتذف  إبتى  2

%( مقن دتء اةيه متذ  ابلطٌتل متً 37%(  ةً  سحل هفا ألطى أء  37ابد ذمسٌء ة هقا ألء  

ء  ستتحل إ  ،ذف ابد ذمستتٌءل ابدحث ثتتل حتتالههثتتفف دتتء يتت ا اةهدتذج ابشتتضل ابيةتتل ابد ةدٌتتلأحعتذف 

سدذج ابدهغٌضا  ابعش اةٌل غٌتض ابفايطتل متً أ دت اج ابحثت  .  قتف إ%( ابدهحقٌل هدثا  سحل 63 

Rستما حُعتف ابتهعطج ابه ةٌدتً أألطتى قٌدتتل بدعذدتا ابهثفٌتف 
ع متً ثتتٌء 75إا حطغت   ، 2 %( هقضٌحتذ

 %(.30  لذ   أقا قٌدل بداا ابدعذدا أل ف ابحُعف اة ا هدلٌء ابعذدطٌء إا حط 

  حطغ  قٌدتل(F)  23,723 ةتً ألحتض دتء قٌدهدتذ ابمف بٌتل  اا  فةبتل إثاتذةٌل دع  ٌتل أل تف  )

اة ثتتفاض مٌتتف متتً هةستتٌض هتتؤثٌض التتذف ( إا ٌشتتٌض ابتتا إبتتى أء دعذدتتا 5,51دستته و دع  ٌتتل  

بتتى قحتت ا مضنتتٌل ابحثتت  ابضاحعتتل ابتتاي ٌتتفأل  ذ إ اةدتتض ابيةتتل ابد ةدٌتتلابد ذمستتٌء ألطتتى أحعتتذف 
 . .اةألدتتذادتتء استتهيفاددذ بتتالذف  يةتتل ابثضلتتل ابد ةدٌتتلهثقتتق ابد ةدتتل ابدحث ثتتل    دةذفةتتذ 

(  ةتً الحتض 4,271( ابدثست حل  tإا حطغت  قٌدتل ايهحتذض   ،من ع ألء دع  ٌل دعذدتا اة ثتفاض

 ( .5,51دع  ٌل أل ف دسه و   ء قٌدهدذ ابمف بٌل   اا  فةبلد

 الستنتاجات والتوصٌات

ل ابدحث ثتل هتج ابه اتا إبتى شتضلهحعه دء هثطٌا دٌفا ً مً إنذض اب دذ اب ةضي حعف ابعضض 

 دء اةسه هذمذ    ابه اٌذ    لدذ ٌؤهً : مدطل

 الستنتاجات -أولا 

ع  .1 ع أسذستٌذ ٌعف اةةهدذج حذبحعف ابه ذمسً بألس اق ابهً هعدتا متً إنذضةتذ د ةدتذ  اةألدتذا دهنطحتذ

ض ابدهستتذضا  ابدستتهدض ابتتاي ٌتتفأل  ابد ةدتتذ  بحقذةدتذ  استتهدضاضةذ متتً ابحٌةتتل ابهتتً ههستتج حتتذبهغٌ

 ةألهدذف هثضلذ  سضٌعل بهسهمٌن بداا ابهغٌضا   ه الن ابدسهمفا  مً حٌةل اةألدذا . 

بلتتً هثقتتق د ةدتتذ  اةألدتتذا أةتتفامدذ  هثتتذمة ألطتتى إستتهدضاضٌهدذ متتً ةتتا ابدعنٌتتذ  ابحٌةٌتتل  .2

ذ دتتتء ابثاتتت ا ألطتتتى ابضاة تتتل، ألطٌدتتتذ أء ههح تتتى دمد ألتتتل دتتتء اةف ا  ابمفٌتتتفة ابهتتتً هدل دتتت

دذ هتهدلء دتء ابهثتضا حيةتل متً ابهعذدتا دعدتج  متً عط دذ  ألء ابد ذمسٌء  ابهً ألطى نت ةابد

 اةس اق.

 ابشتضلل ابدحث ثتتلالذف ابد ذمستٌء متتً بتت اةسذستٌلهح تتً اةحعتذف أةدتض   هتذةل ابمذ تتن ابدٌتفا ً  .3
ل ابدحث ثتتل ههيتتا ،  ةتتاا إشتتذضة إبتتى لتت ء ابشتتضل ابدهدثتا حشتتضلل ابثلدتتذف بطد همتتذ  ابف اةٌتتل

مت فاضة  دتذ ٌيت  ابد ذمستل، ةستٌدذٌمذحٌل مً هعذدطدذ دي ابدعنٌذ  ابحٌةٌتل ابدهغٌتضة  إين ا  
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منت ع ألتء  ،ابشضلل هق ج حذستهدضاض حمدتي ابدعط دتذ  ألتء ابد ذمستٌء  دتذ ٌقفد  ته دتء د همتذ 

 .ابهعض  أسعذض هطا ابد همذ     ألٌهدذ

ابدهدثطتتل حهدلتتٌء ابعتتذدطٌء،  يةتتل ابثضلتتل ابد ةدٌتلف أحعتتذ هح تًض   هتتذةل ابمذ تتن ابدٌتتفا ً أةدت .4

،  ةتاا ٌعلت  ابشضلل ابدحث ثل ابهعطج ابه ةٌدً مً   ثقذمل ابه مه حذببح ء،  ابدٌلا ابعن ي،

ابستعً ابثثٌتت  بطشتتضلل ابدحث ثتتل متً اةستتهمذحل بطهغٌتتضا   ابهنتت ضا  ابهتً هثتتف  متتً ابحٌةتتل 

 .ابد ق  اباي ه امده  قٌذددذ حهح ً ضف ف أمعذا هه ذسن دي دعنٌذ 

دتء يت ا  هتذةل ابهثطٌتا اإلثاتذةً ابيتذ  حشتفة اةستهمذحل ٌهحتٌء أء ابشتضلل ابدحث ثتل هضلتتب  .5

حذبفضمتل اة بتى ألطتتى ابثقذمتل ابد مدتل  ثتت  اببحت ء لؤثتتف أحعتذف ابيةتل ابد ةدٌتتل، ٌطٌدتذ ابدٌلتتا 

،  أيٌتتضاع ابتتهعطج ثذبثتتلبمٌدتتذ متتذف هدلتتٌء اةمتتضاف ابعتتذدطٌء حذبدضهحتتل ا ابعنتت ي حذبدضهحتتل ابثذ ٌتتل،

اب هتتذةل ابهتتً ستتتمطهدذ ةتتاا ابدهغٌتتضا  لذ تتت  دهقذضحتتل متتتفا  به ةٌدتتً حذبدضهحتتل ابضاحعتتتل إة أءا

 حدسته و ألتذا  حدتاا اةحعتذف (بهعل  حتابا اةهدتذج ابشتضلل ابدحث ثتل 5,65-5,65هضا ث  حٌء  
ع   ألطى دسذثل ابدقٌذ  ابدسهيفج . سحٌذ

ع حهثقٌتتق أةدتض   هتذةل ابهثطٌتتا اإلثاتذةً بده .6 غٌتضا  ابحثتت  أء التذف ابد ذمستٌء ٌتتضهحن دع  ٌتذ

 ةتتاا ٌشتتٌض إبتتى أء ستتضألل استتهمذحل ابشتتضلل  ،  لابدحث ثتت متتً ابشتتضلل  يةتل ابثضلتتل ابد ةدٌتتل

بدهغٌضا  ابحٌةل ابيذضمٌل ٌهنطن د دذ ابهثضا حالذف مً ابست ق  ةتاا ابتالذف ٌتؤهً دتء هستطثدذ 

 . هٌمٌذهدج  ألء اةس اق ابهً هعدا  هه ذم  مٌدذحذبدعط دذ  ألء ابد ذمسٌء  د همذهدج  اسهضا

ع متً أحعتذف  أء أةدض   هتذةل ابهثطٌتا اإلثاتذةً بدهغٌتضا  ابحثت  .7 التذف ابد ذمستٌء ٌتإثض دع  ٌتذ

دء ابهثتضا ٌدل دذ  لابدحث ث بشضللابد ذمسٌء مً أء اسهيفاج الذف اابيةل ابد ةدٌل  ةاا ٌع ً 

 ألل.حيةل مً د امدل ابهثفٌذ  ابحٌةٌل ابدهسذض

ا   التوصٌات -ثانٌا

 أ دضالتتب  ح  شتتذفل ابدحث ثتتل يذاتل ألذدتل  ابشتتضل اةألدتتذاهقت ج د ةدتتذ   أءدتء ابنتتض ضي  .1

ابتتاي ٌستتدج متتً ستتعً ابد ةدتتذ  بهح تتً  اةدتتض ثتتفا  دهيااتتل بضاتتف هثضلتتذ  ابد ذمستتٌء 

 دةد ج الذف ابد ذمسٌء.

ابدستتهدضة متتتً   ابدهستتتذضألل  طهغٌتتضادتتء أمتتا هثقٌتتتق أةتتفا  ابشتتتضلل  بنتتدذء استتتهمذحهدذ ب .2

ٌدهطل  ته دتء  ،ألطٌدذ أء هدهج حتذةمضاف ابعتذدطٌء مٌدتذ حشتلا دستهدض  هستعى إبتى هنت ٌض دتذابحٌةل
ء ةء ابعتذدطٌء متً دمتذا ابدعضمتل ٌستدد ء متً هنت ٌض دعضمٌٌأمضاف  ددذضا   يحضا  بٌل   ا

ستضألل اةدتض ابتاي ٌثقتق بدتذ  اب ذمثل مً ابعدتاق ابمفٌفة اة معطدذ هضلب ألطى ابنض د ةدهدج

 .مً اةسهمذحل بطةض   ابحٌةٌل حدذ ٌإدء بدذ هثضلدذ حيةل د ةدٌل

ابهتً ههثقتق دتء ي بدتتذ ابيةتل ابد ةدٌتل ٌستدج حشتتلا مذألتا متً معتا أمضافةتتذ  اةف ا األهدتذف  .3

دحتتفألٌء، منتت ع ألتتء هعبٌتتب استتهيفاج  ستتذةا هل  ب مٌتتذ ابدعط دتتذ  اةدتتض ابتتاي ٌإشتتض بٌتتذفة 

ٌثقتتق بطد ةدتتل ابدبٌتتف دتتء ابضشتتذقل متتً ابعدتتا  ابيةتتل متتً ددتتذ  ،اةستتهثدذض متتً ابهل  ب مٌتتذ

 اةسهمذحل بطدهغٌضا  ابحٌةٌل.

ةتفامدذ بلً هسدج متً هثقٌتق أ اةألدذاابعدا ألطى هعبٌب ابدةذةٌج ابثفٌثل ابهً ههح ذةذ د ةدذ   .4

ٌثتف  متً  ابهتً هع تً اةستهمذحل ابستضٌعل بد امدتل دتذ يةل ابثضلل ابد ةدٌل دء ةاا ابدةذةٌج 

 . ابيذضمٌل دء هثفٌذ   هن ضا  دسهدضة ابحٌةل

ء ةتاا ابالٌتل دتء ابدٌتفاء ابتاي هعدتا مٌته ة اةملذضحمدي  اةألدذاء هق ج د ةدذ  أدء ابددج  .5

 .اةفافابددذضسذ  مً  أمناٌسدج مً هفألٌج ابدسذةدل مً  شض  أء ه ؤدء ش
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غٌتضةج ابد ذمستٌء  اةست اق  اببحتذةء  ألتء  ابعدا ألطى اةسهةذفة دء لذمتل ابدعط دتذ  ابدهذثتل .6

حذب سحل بطد ةدل  دثذ بل ه ةٌددذ  هضهٌحدذ  هثطٌطدذ حذبشلا ابتاي ٌستدو ب ستهةذفة د دتذ حنضٌقتل 

 مذألطل.

ٌدل دتتذ دتء هةثتت  ابحٌةتل دتتء يت ا هثفٌتتف إء قٌتذج ابد ةدتل حمدتتي ابدعط دتذ  ألتتء ابد ذمستٌء  .7

ء ابدعط دتتذ  ابهتتً ٌدٌئ بدتتذ متتض  ابهثتضا حيةتتل ة ةتاا ستت، هثطٌتا ابهنتت ضا  اب ذشتتةل مٌدتتذ 

 قذحطل بطه ةٌا.هثاا ألطٌدذ س   ههضمج إبى قضاضا  

 المصادر

 المصادر باللغة العربٌة -أولا 

اإلفاضة اإلستتتهضاهٌمٌل  متت فة ابهةلٌتتتض  ابقتتضاضا  متتًت  (،2552  أحتت  حلتتتض ، داتتنةى،  اب عتتتٌج ، مدتتف، .1
 ابضٌذض. "ابدعذاضة ابدإسسذ 

، اتت   ألحتتف ابقتتذفض،   .2 ض ... ابقذةتتف  ابدةلتتض اةستتهضاهٌمً: متتء  ددتتذضا  ابهةذألتتا (، ابدتتف2552ٌاب عٌدتًت

 إثضاف بط شض  ابه بٌي،ألدذء. دي اآليضٌء،
(،قتتتفضا  هق ٌتتتل ابدعط دتتتذ   أثضةتتتذ متتًت يةتتتل ابثضلتتتل 2511، دعتتتء  ألتتتف ا متتتذض ا ابدعذنتتتٌفي ، .3

ٌ ت و، ابدمطتل اإلسهضاهٌمٌل :فضاسل ثذبتل مًت ابشتضلل ابعذدتل بات ذألل اةف ٌتل  ابدستهطبدذ  ابنحٌتل مًت  
 ابعضاقٌل بطعط ج اإلفاضٌل، ابعفف ابهذسي  ابعشض ء.

 هثطٌا ابا ذألل ، شحلل مذدعل حذحا، ابعضاق. (،2513  ةةض  ذاض ثسٌء ألبٌب، ،اا مدٌطل .4

ابه امتتق حتتٌء ف ضة ثٌتتذة ابد ةدتتل  لتتا دتتء ابدٌلتتا ابه ةٌدتًت  (،2555ألتتضج دثستتء ددتتفي،   ،ذستتضيابٌ .5
، اف: دتتتفيا دتتت قةً : اةستتتهضاهٌمٌل  هتتتؤثٌضا متتًت اةف فضاستتتل دٌفا ٌتتتل متتًت ابقنتتتذا ابداتتتضمً ابعضاقتتًت

 .ابمذدعل ابدسه اضٌلأنض ثل فله ضاا غٌض د ش ضة، لطٌل اإلفاضة  اإلقهاذف، 
دتتتت دل ابهدٌتتتتب اةستتتتهضاهٌمً  اإلمهدتتتتذألً  –حذبتتتتالذفا  فاضة(، اإل2512اتتتتذبو، أثدتتتتف  آيتتتتض ء،   .6

 بطد ةدذ ، فاض  اةا بط شض  ابه بٌي ، ألدذء.

 شضلل اإلحفاا ابةلضي بط شض  ابه بٌي، ابل ٌ .، (، ا ذألل ابالذف2552فاء، نذضق ،  ابس ٌ .7
 ألدذء.(، هس ٌق ابيفدذ  ابداضمٌل، فاض ابحضلل بط شض، 2551دثد ف، أثدف،   .2

(، اةستتهعفاف بطهغٌٌتتض اةستتهضاهٌمً دتتء يتت ا هةعٌتتا ف ض 2511 نتتٌ  ، أثدتتف ،    تت ي، نتته ثستتٌء، .0
 سستتل اةقهاتتذفٌل، ابدطهقتتى ابتف بً بلطٌتتل ابعطتت ج اةقهاتتذفٌل  ألطتت ج ابهستتٌٌض،هل  ب مٌتذ ابدعط دتتذ  حذبدإ

 ابمباةض.
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