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The paper aims at measuring both the relationship and reciprocal effect between
strategic agility along with its dimensions (agility of sensing, agility of decisionmaking, agility of practice), on one hand, and competitive intelligence along with
its dimensions (market intelligence, competitor intelligence, technology
intelligence), on the other hand. Korek mobile communications company in Iraq is
used as the field of the study. Questionnaire has been used as a tool for collecting
data to achieve the aims of the paper. There are (43) forms distributed to the
managers at the company's headquarters, and all the forms retrieved have been
found valid for statistical analysis. In this context, the analysis adopts a number of
statistical methods (like: correlation coefficient, simple linear regression
coefficient). The study concludes that there is a correlation relationship with
significant statistical significance between strategic agility and competitive
intelligence, and the presence of a positive reciprocal effect with significant
statistical significance between strategic agility and competitive intelligence.
Finally, a set of recommendations, based on the given conclusions, has been
suggested. one of these recommendation is the focus on the sustainability of
strengthening the relationship between strategic agility and competitive
intelligence due to the importance of such sustainability and the positive reflection
on the organization's performance as well as enhancing the mutual effect between
strategic agility and competitive intelligence via focusing on achieving
compatibility and compatibility between the sub-dimensions of the two variables.
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المستخلص

ي هدف البحث إلى قياس العالقة واألثر التبادلي بين الرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ب بعادها (رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقة

االس ــتش ــعار ،رش ــاقة اتخاذ القرار ،رش ــاقة الممارس ــة) والذ اذ التنافس ــي ب بعاد (ذ اذ الس ــوق ،ذ اذ
تحتفظ ( )TANRAبحقوق الطبع والنشر للمقاالت
المنشورة ،والتي يتم إصدارها بموجب ترخيص

()Creative Commons Attribution

لـ

( )CC-BY-4.0الذي يتيح االستخدام ،والتوزيع،
واالستنساخ غير المقيد وتوزيع للمقالة في أي وسيط

نقل ،بشرط اقتباس العمل األصلي بشكل صحيح.

االقتباس :شهاب محمد محمود الطه
( " .)2021األثر التبادلي بين الرشاقة
االستراتيجية والذكاء التنافسي-دراسة
تحليلية آلراء عينة من المديرين لشركة
( )Korekلالتصاالت النقالة في العراق".
تنمية الرافدين، 91-72 ،)129( 40 ،
https://doi.org/10.33899/tanra.20
20.127879.1038

P-ISSN: 1609-591X
e-ISSN: 2664-276X
tanmiyat.mosuljournals.com

المنافس ،ذ اذ التكنلوجيا) ،وتم التطبيق في شـ ـ ـ ــر ة (صورت) لالتاـ ـ ـ ــاالت النقالة في العراق وا تمد
البحث اسـ ـ ـ ــتمارة االسـ ـ ـ ــتبانة أداة لجمع البيانات لتحقيق األهداف التي سـ ـ ـ ــعى اليها ،يث تم توزيع

( )43اسـ ـ ــتمارة لى المديرين في المقر الرشيس للشـ ـ ــر ة ،وتم اسـ ـ ــترجا جميع االسـ ـ ــتمارات و ان

ص ـ ــالحة للتحليل اال ا ـ ــاشي ،واس ـ ــتخدم البحث ددا من األس ـ ــاليب اال ا ـ ــاشية (معامل االرتباط،

معامل االنحدار الخطي البسـ ـ ـ ــيط) وتوصـ ـ ـ ــل البحث إلى وجود القة ارتباط ذات داللة إ اـ ـ ـ ــاشية
معنوية بين الرشــاقة االســتراتيجية والذ اذ التنافســي ،ووجود ت ثير تبادلي إ جابي ذي داللة إ اــاشية
معنوية بين الرشــاقة االســتراتيجية والذ اذ التنافســي ،واقترج البحث مجمو ة من التوصــيات اســتنادا

إلى االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجات المقدمة ان من أهمها التر يز لى اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة تعزيز العالقة بين الرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقة

االسـ ـ ـ ــتراتيجية والذ اذ التنافسـ ـ ـ ــي لما ل من أهمية وانعكاس إ جابي لى أداذ المنظمة والعمل لى

تعزيز األثر التبادلي بين الرش ـ ـ ـ ــاقة االس ـ ـ ـ ــتراتيجية والذ اذ التنافس ـ ـ ـ ــي من خالل التر يز لى تحقيق

المواذمة والتوافق بين األبعاد الفرعية للمتغيرين.

الكلمات الرئيسة

الرشاقة االستراتيجية ،الذكاء التنافسي ،رشاقة االستشعار ،ذكاء السوق
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مقدمة
خضع

البيئات التنافسية في السنوات األ خيرة إلى تغييرات سريعة ومستمرة شكل

لى

تهديدا

المنظمات التي ال تستطيع مجاراة تلك التغيرات التي ظهرت نتيجة الثورات التكنلوجية المتسار ة ،مما دفع
تلك المنظمات إلى ا تماد أ دوات ومفاهيم سا دتها لى التكيف مع البيئات التنافسية المحيطة بها والقدرة
لى البقاذ والنمو وتحقيق التفوق والنجاج ،وهذا بدور فرض منافسة ادة واسعة النطاق مما يتطلب امتالت

تلك المنظمات لمفهوم (الرشاقة االستراتيجية) التي تعد أداة جوهرية للتنافس بين المنظمات ونها تسهم في

اصتشاف ما يدور ولها من فرص وتهديدات وتلبية ا تياجات ورغبات الزباشن ن طريق االستغالل االمثل
لمقدراتها الجوهرية ،فضال ن امتالصها لمفهوم (الذ اذ التنافسي) المتمثل بالقابليات والقدرات الالزمة للحاول
لى افة المعلومات التنافسية للوصول إلى ما تتضمن من مؤشرات تعزز الموقف التنافسي مقارنة باألخرين،

لذا سعى هذا البحث لبيان العالقة واألثر التبادلي بين الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي وتم اختيار شر ة
(صورت) لالتااالت النقالة في العراق بوصفها ميدانا بحثيا.

وبغية تحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيم البحث إلى اربعة محاور و لى النحو اآلتي :اشتمل المحور

األول لى منهجية البحث ،في ين ر ز المحور الثاني لى االطار النظري لكل من الرشاقة االستراتيجية

والذ اذ التنافسي ،وخاص المحور الثالث الختبار فرضيات البحث ،واستعرض المحور الرابع أهم
االستنتاجات والتوصيات.

المحور ال ول :منهجية البحث
أوال -مشكلة البحث
تتميز األ سواق التنافسية اليوم بالتعقيد البيئي والتغيرات المتسار ة والتطورات التكنلوجية ،والمنظمات

العراقية بشكل ام جزذ من هذ التحد ات البيئية والتنافسية ،وذلك نظ ار لشدة المنافسة ،إذ وجدت نفسها أمام
بيئة غير مستقرة تتسم بعدم الت صد والذي انعكس لى جميع المنظمات وبشكل خاص شر ات االتااالت

النقالة (شر ة  KOREKلالتااالت النقالة في محافظة العراق أنموذجا) التي وجدت نفسها أمام تحد ات

ومشكالت جب تجاوزها والتغلب ليها باالستفادة من المفاهيم االدارية الحديثة وتوظيفها بالشكل الذي حقق

التفوق الذي تطمح إ لي في ظل المنافسة الشديدة ،ومن هذ المفاهيم (الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي)
لذا مكن التعبير ن مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتية:

 -1هل يدرت المديرون في المنظمة المبحوثة مفهومي (الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي وأبعادهما)؟
 -2ما مدى ا تماد المنظمة المبحوثة لى أبعاد الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي في ممارساتها؟
 -3هل هنات القة وأثر تبادلي بين الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي في المنظمة المبحوثة؟

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
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ثانيا -أهمية البحث

تنبع أهمية هذ الدراسة من ون المنظمات تبحث ن البقاذ والنمو لتحقيق التفوق في ظل البيئة

التنافسية التي تعمل بها ،إذ إ ن (الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي) هما من المفاهيم التي تعزز يفية
القدرة لى المنافسة ،وأهمية البحث مكن توزيعها في جانبين هما:

 .1الهمية اال كاديمية :تتجلى من خالل المتغيرات المبحوثة التي تمثل مفاهيم إدارية معاصرة تشكل التوج
العام للمنظمات التي تتسم بالريادة ،يث ال زال الدراسات العربية والعراقية العلمية من خالل المناقشة
الفكرية آلراذ الكتاب المتعلقة بمتغيرات البحث.

 .2الهمية الميدانية  :تتمثل في تقد م مساهمة ملية ول يفية تحقيق التكامل والمواذمة بين متغيرات

البحث من أجل ارتقاذ المنظمات إلى مستوى متطور باتجا تحقيق األهداف ،وقد سعى البحث إلى
اختيار قطا االتااالت لى ا تبار أ ن الشر ات في هذا القطا تعد من أهم الشر ات في الوق
الحاضر التي تمكن

من النشوذ في خضم التغيرات المتسار ة ،فضال ن قدراتها في الوصول إلى

االستجابة المستمرة والسريعة لطلبات ورغبات الزباشن.

ثالثا -أهداف البحث

مكن تحديد أهداف البحث بما تي:
 -1تحديد طبيعة العالقة بين الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي.

 -2تشخيص طبيعة األثر التبادلي بين أبعاد الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي.
 -3الخروج بعدد من التوصيات في ضوذ االستنتاجات التي توصل إليها البحث.

رابعا  -مخطط البحث

مد البا ث إلى تقد م مخطط فرضي ي وضح طريقة العالقة واألثر بين متغيرات البحث ،و ما تي:
الشكل ( :)1مخطط البحث

رشاقة االستشعار

الذكاء التنافسي
ذكاء السوق

الرشاقة
االستراتيجية

رشاقة اتخاذ القرار
ذكاء المنافسن
رشاقة الممارسة

ذكاء التكنلوجيا

الشكل من إ داد البا ث.
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خامسا -فرضيات البحث
الفرضية الرئيسة االولى :توجد القة ارتباط ذات داللة معنوية بين الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي.
الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد ت ثير ذو داللة معنوية للرشاقة االستراتيجية في تعزيز الذ اذ التنافسي ،وتتفر
منها الفرضيات اآلتية:

 .1يوجد ت ثير ذو داللة معنوية لرشاقة االستشعار في الذ اذ التنافسي.
 .2يوجد ت ثير ذو داللة معنوية لرشاقة الق اررات في الذ اذ التنافسي.

 .3يوجد ت ثير ذو داللة معنوية لرشاقة الممارسة في الذ اذ التنافسي.

الفرضية الرئيسة الثالثة :يوجد ت ثير ذو داللة معنوية للذ اذ التنافسي في تعزيز الرشاقة االستراتيجية ،وتتفر
منها الفرضيات اآلتية:

 .1يوجد ت ثير ذو داللة معنوية لذ اذ السوق في الرشاقة االستراتيجية.
 .2يوجد ت ثير ذو داللة معنوية لذ اذ المنافس في الرشاقة االستراتيجية.

 .3يوجد ت ثير ذو داللة معنوية للذ اذ التكنلوجي في الرشاقة االستراتيجية.
سادسا -منهج وأداة البحث

نظر لمالذمت لطبيعة البحث التي تقضي جمع البيانات
ا تمد البا ث لى المنهج الوصفي التحليلي ا

إل جراذ التحليل اال ااشي واستخراج النتاشج المطلوبة ،واستخدم البا ث االستبانة بوصفها المادر األساس
في جمع البيانات للجانب التطبيقي ،وصمم فقراتها ا تمادا لى المقاييس الجاهزة من الدراسات التي خاض

في متغيرات البحث بعد إ جراذ التعديالت الالزمة لها لتتناسب مع متطلبات البحث ،ويوضح الجدول ()1

فقرات االستبانة.

الجدول ( :)1تركيبة االستبانة ومتغيراتها
المتغيرات الرئيسة

المتغيرات الفرعية

عدد الفقرات

الرشاقة االستراتيجية

رشاقة االستشعار

6

رشاقة الق اررات

6

رشاقة الممارسة

6

ذ اذ السوق

6

ذ اذ المنافس

6

ذ اذ التكنلوجيا

6

الذكاء التنافسي

وخضع

المصدر
)(Kalsom et al.,2019
)(Park,2011

((Mekrash,2015

))Rouach & Santi,2001

االستبانة لالختبارات اآلتية:

 .1الادق واالستبانة :تحقق ذلك من خالل رض االستبانة لى مجمو ة من المحكمين من ذوي
االختااص والخبرة والكفاذة في موضو البحث ،واتفق معظمهم لى صال ية فقرات االستبانة ،وتم

تعديل بعض فقرات االستبانة في ضوذ المال ظات.
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 .2ثبات االستبانة :تم الت صد من ثبات األداة المستخدمة في البحث من خالل استخالص قيمة Cronbach
 Alphaللرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي ولالستبيان كل ،وقد بلغ

قيمت االجمالية ()0.98

وهذا شير إلى درجة الية من ثبات االستبانة.

سابعا -حدود البحث

 -1الحدود الزمانية :جرى تنفيذ البحث ام  2020للمدة من ( 6/1ولغا ة .) 8/1

 -2الحدود المكانية :جرى تنفيذ وتطبيق البحث في شر ة ( )Korekلالتااالت النقالة في العراق.

ثامنا -مجتمع البحث وعينته

صورت لالتااالت النقالة شر ة محدودة المسؤولية مسجلة في العراق لتشغيل وتقد م خدمات

االتااالت الالسلكية ،بدأت ورت بالعمل في قطا االتااالت بالعراق منذ سنة  2000وتحديدا في المناطق
الشمالية من العراق ،وهي بذلك أقدم شر ة اتااالت راقية ،في ) (2007ازت ورت لى رخاة تشغيل
وطنية لشبكة الهاتف الجوال في أنحاذ العراق ،ومنذ ذلك الحين تقوم ورت بتقد م الخدمات في جميع أنحاذ

العراق ولكافة السكان ،وشمل

في مقر الشر ة.

ينة البحث المديرين العاملين في المنظمة المبحوثة والبالغ ددهم ( )43مدي ار

تاسعا -الدوات واالساليب االحصائية
تم معالجة البيانات وفق االساليب اال ااشية المعتمدة باستخدام البرنامج اال ااشي ()SPSS

باستخراج التك اررات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية ومعامالت االرتباط واالنحدار.

المحور الثاني :اإلطار النظري

أوال -الرشاقة االستراتيجية

 .1مفهوم الرشاقة االستراتيجية

دد الكتاب والبا ثون في مجال االدارة االستراتيجية مفاهيم وتعاريف

ديدة لماطلح الرشاقة

االستراتيجية ال بحسب وجهة نظر وبما ي ار مناسبا ،والقى هذا المفهوم رواجا واهتماما من قبل المنظمات
في اآلونة االخيرة لما ل من ت ثير في التميز والقدرة لى المنافسة.

يث أشار ) )Sajdak, 2015:21إلى أن الرشاقة االستراتيجية تعني التوج استراتيجيا نحو البيئة

الخارجية التي تنطوي لى القيام بالمسح البيئي وتقييم األثر المحتمل لألفكار واالتجاهات في صنا ة معينة،
فضال ن القوى التنافسية واالمكانيات التكنلوجية ،والتغيرات في االسواق ،وديناميكية و ر ة القطا السوقي.
ويرى ) )Abdul-Hussein, 2016:112ب نها القراذة لأل داث البيئية المتوقعة وغير المتوقعة

لالستجابة لها لى نحو أصثر فا لية من يث الكلفة والسر ة الغتنام الفرص بر القدرات االستباقية .
وأوضح ( )Nkuda,2017:10أ ن الرشاقة االستراتيجية هي قدرة المنظمة

لى العمل والتنبؤ

واالستجابة بشكل استباقي لمعالجة نقاط الضعف الداخلية ومواجهة التهديدات الخارجية التي تواجهها من أجل
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محفز لالستجابة الفورية والسريعة ووفق االستراتيجية المناسبة
ا
استثمار الفرص ،ما أن الرشاقة تمثل امال

لمواجهة دم الت صد البيئي.

فيما يؤ د ( )Alshalabe et al., 2017:290أ ن الرشاقة االستراتيجية هي قدرة المنظمات للتعامل

مع المتغيرات في بيئة اال مال من خالل التفكير االستراتيجي للتكيف مع التغيرات المفاجئة بسر ة وبدقة

وبطريقة تسبق ما قوم ب المنافسون ،مما سا د لى تعظيم نقاط القوة وتحقيق مر ز تنافسي يلبي ا تياجات

الزباشن المتغيرة.

ويعرفها ( )Saha & Gregar, 2017:323ب نها االستراتيجية التي تعمل لى نهوض المنظمات

مؤثر في بناذ المنظمات و يفية أداذ أ مالها وبسر ة دقة
ا
واصتسابها للسمعة والنظرة المعاصرة با تبارها امال
تفوقها التنافسي لى المنافسين لها من خالل ا ادة تشكيل المنظمة بشكل ديناميكي يتوافق مع محيط بيئة

اال مال.

ويشير) )Ismail, 2018:15إلى أ نها فن التكيف والقدرة لى التعامل مع افة المتغيرات والعوامل

البيئية التي تعمل بها المنظمات ،إذ إنها توفر الخفة الالزمة للمنظمة لتحقيق النمو والتطور في بيئة غير
مستقرة.

ويرى ( )Kalsom et al.,2019:616أ ن الرشاقة االستراتيجية تعني االنتقال من المدخل التقليدي

الذي لى ضوش يتم اول التغيير إلى استباق واستدرات التغيير وانعكاسات وتحويل مخاطر إلى فرص
استثمارية تحقق تطلعات المنظمات الحالية والمستقبلية ،وتضمن إ جاد أفكار مبتكرة تحقق البقاذ واالستمرار

في الريادة ،في ظل المنافسة الحادة من خالل تاميم نظام استراتيجي ذي مرونة الية.

ويتفق البا ث مع ما ذ ر البا ثون ،يث يرى أن الرشاقة االستراتيجية هي قراذة اال داث البيئية

الخارجية المتوقعة وغير المتوقعة من أجل استثمار الفرص لتعزيز تطلعات المنظمة الحالية والمستقبلية وتحقيق

التفوق التنافسي.

 .2أهمية الرشاقة االستراتيجية
تبرز أهمية الرشاقة االستراتيجية مع التغيرات البيئية والتشغيلية لمنظمات اال مال مثل زيادة ا تياجات

ورغبات الزباشن ،المنافسة الشديدة ،والتقدم التكنلوجي ل ذلك يدفع المنظمات إلى الشعور بالتغير البيئي
واالستجابة بسهولة ،ل وهو محدد مهم للتفوق والتميز الراسخ للمنظمة ،و دت الرشاقة االستراتيجية ال إلدارة
البيئة الديناميكية استراتيجيا من أجل الحفاظ

لى الميزة التنافسية في البيئة المضطربةMehdi et .

))Haniya,2016:22) )al.,2016:96

ويشير ( )Nyambandi,2016:34إلى أن المنظمات التي تمتاز بالرشاقة االستراتيجية تمتلك

مجمو ة واسعة من خيارات االستجابة للتغيير التي تمكنها من أن تكون ابتكارية وابداعية المتالصها بنية تحتية

لتكنلوجيا المعلومات المرنة.
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وأصد ( )Najrani,2016:1مدى أهمية الرشاقة االستراتيجية ،يث أشار إلى منظمات ان

تتميز

بالتفوق والنجاج ومنافسين في مجال ملهم ولكن دم القدرة لى مسايرة وتحمل الظروف البيئية المتغيرة أدى
إلى اختفاذ تلك المنظمات ن المنافسة مثل شر ة ( ) Kodakيث ان

الريادة هي الافة المميزة لها،

وهنا تبرز أهمية الرشاقة االستراتيجية ،إذ إ ن المنظمات التي ال تمتاز بالرشاقة ال مكن أن تتنافس في

االسواق.

وتتيح الرشاقة االستراتيجية للمنظمات قدرات ملحوظة تسمح لها بتلبية اال تياجات المتغيرة للبيئة

وللزباشن بسر ة ومرونة

الية

()Mirghafoor et al.,2017:2

لى نحو أصثر تفا لية واستباقية من غيرها بما منحها ميزة تنافسية.

وأشار ( )Ravichandran,2018:2إلى أ ن الرشاقة االستراتيجية تتيح للمنظمات التكيف مع متغيرات

اال داث الطارشة التي تفرضها البيئة لتمكن تلك المنظمات من البقاذ والنمو والقدرة لى المنافسة ،ألنها
تمكنهم من االستجابة بمرونة لهذ البيئة الديناميكية اي ان الرشاقة االستراتيجية هي جر الزاوية في القدرة
لى التحول والتجديد.

اصبح

ويرى البا ث أن الرشاقة االستراتيجية ال مكن االستغناذ نها لكون المعايير التي تحكم سلوت العمل
غير مؤ دة ومتغيرة ،لذلك فان القدرة لى االستشعار بالتغيرات واالستجابة لها بسر ة متطلب

ضروري لنجاج المنظمات.

 .3أبعاد الرشاقة االستراتيجية
اختلف أغلب الكتاب والبا ثين لى أبعاد الرشاقة االستراتيجية ولم كن هنات اتفاق في الرأي ول

تحديد هذ األبعاد ولقياس مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية تم اال تماد لى ما دد )Jaworsk ,1993
 )& Kohliوهي األبعاد نفسها التي تبناها ( )Park,2011و ( )Kalsom et al.,2019وهي (رشاقة

االستشعار ،رشاقة القرار ،رشاقة الممارسة) وهي االصثر مالذ مة لطبيعة مل مجتمع البحث المستهدف بما

يتوافق مع مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ،ويمكن توضيح تلك األبعاد لى النحو االتي:

 -1رشاقة االستشعار

مكن النظر إلى رشاقة االستشعار ب نها رؤية وت طير الفرص والتهديدات الخارجية بطراشق ثاقبة

و ديثة والقدرة

لى موازنة وفهم االتجاهات الحالية والمتوقعة لتحقيق أهداف المنظمة ( Alon et

 ،)al.,2017:116وتر ز رشاقة االستشعار لى و دة االدرات المبكر وشدة الو ي وزيادة االهتمام بالتواصل
مع البيئة الخارجية  ،ويتم تعزيز هذ الرشاقة من خالل الجمع بين استراتيجية ذات تشارت داخلي وتوج

خارجي ومستوى ال من االنتبا والتر يز لى فحص واقتناص ومراقبة األ داث من التغير في البيئة من
تحر ات المنافسين وتفضيالت الزبون والتكنلوجيا الحديثة ))Kwon et al.,2018:3
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 -2رشاقة القرار

ويقاد بها قدرة المنظمة لى جمع وخزن وتحليل المعلومات وتقسيمها بكل ما يتعلق بعمل المنظمة

لغرض ترجمة اآلثار المترتبة لى األ داث المتعلقة باأل مال من خالل ملية اتخاذ الق اررات ،فضال ن

قدرة وإمكانية المنظمة لى إ ادة تكوين ملياتها بسر ة ومرونة الية الستباق التغييرات البيئية والقيام بوضع

الخطط التي من خاللها يتم القيام بإجراذات تنافسية جديدة ( ،)Al-Hakim et al.,2017:23و لي تكون
ملية اتخاذ القرار ملية متكاملة مع فريق االدارة بالكامل فقيمة التعاون والتكامل يؤدي إلى تمكين المنظمة،

ويجعلها أ صثر مرونة واستنارة واستجابة ال تياجات الزباشن المتغيرة وان االلتزام الجما ي حقق ق اررات مدروسة
باورة جيدة وجريئة في الوق

نفس من قبل الجميع ،مما حقق (رشاقة الق اررات) ويسمى بو دة القيادة

()Ivory.& Brooks ,2017:5
 -3رشاقة الممارسة

وتعني قدرة المنظمة لى إ ادة تكوين ديناميكية الموارد فيها من أجل التكيف مع التغير البيئي المحيط

بالمنظمة ،مما يتطلب أن تكون لديها رشاقة الممارسة بكل ما يتعلق بقدراتها وإمكاناتها الداخلية التي ستعتمد

ليها ،أي جب أن تشخص نقاط القوة والضعف إل ادة تكوين القدرات ونشر الموارد بسر ة (Morton :3

 ،)et al.,2018ويؤ د البعض أ ن الممارسة تبنى لى مجمو ة من االنشطة المترابطة لغرض تجميع الموارد
في المنظمة وتعديل العمليات باال تماد لى مبادئ العمل التي تحدد الفرص والتهديدات ،وبتعبير أدق هي

قدرة الم نظمة لى البناذ والتكامل وا ادة تكوين الكفاذات الداخلية والخارجية للتادي بقوة وسر ة للبيئات

المتغيرة ،وال يتحقق ذلك إال من خالل رشاقة الممارسة أو ما تسمى (برشاقة التنفيذ او التطبيق)
()Kohtamaki & Farmar,2017:2

ويرى البا ث أ ن الرشاقة االستراتيجية تؤ د لى البقاذ والنمو واالستم اررية في ظل المنافسة القوية

للتكيف مع التغير السريع في البيئة التنافسية التي تعمل بها ،إذ إن المنظمة الرشيقة ال تتحقق إال من خالل
تطبيق أبعاد الرشاقة االستراتيجية ،وتعمل لى تكوين قيمة مضافة للمنظمة توضح جم المنافسة بين الماضي

والمستقبل.

ثانيا -الذكاء التنافسي
 .1مفهوم الذكاء التنافسي

انبثق مفهوم الذ اذ التنافسي من الماطلحات العسكرية االستراتيجية ،الا ار  ،التفاوض ،المنافسة

وغيرها ونجد هذ الشيذ واضحا في ظهور مفهوم ( )Competitive Intelligenceالذي يرمز ل بالرمز

(،) CI

يث تعاقب

المقاالت والدراسات

ن مفهوم الذ اذ التنافسي ،إذ

رف

Magrinho et

) )al.,2011:336أ ن نشاط خص االدارة االستراتيجية يهدف إلى جمع المعلومات التي تمكن متخذي

الق اررات من استباق توجهات السوق وتحر ات المنافسين وتشخيص الفرص والتهديدات التي تنش في بيئة

اال مال ،والحد من أ مال المنافسين الدفاعية والهجومية التي تكون مالشمة الستراتيجية المنظمة.
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ويؤ د ل من ( )Priyanka et al.,2014:8أن الذ اذ التنافسي هو تحديد وجمع ،تحليل ،نشر

المعلومات ن السوق والزباشن والمنافسين وجميع الجوانب الالزمة لد م المديرين في ملية اتخاذ الق اررات
االستراتيجية للمنظمة.

واوضح ( )Salman,2016:22أن الذ اذ التنافسي هو ملية منهجية تحتوي لى دد من االنشطة

التي تتضمن تحديد ا تياجات المنظمة للذ اذ ومن ثم القيام بجمع البيانات المطلوبة ن البيئة الخارجية ثم

تحليلها وتانيفها ونشرها في البيئة الداخلية للمنظمة واستخدامها في اتخاذ الق اررات من اجل تنفيذها لتمكن
المنظمة من االستمرار والنمو.

وأشار ( )Amiri et al.,2017:174إلى أ ن الذ اذ التنافسي هو أداة استراتيجية تسمح للمنظمات

الحاول لى المعلومات بطريقة منهجية ،يتم من خاللها جمع وتحليل ونشر المعلومات القابلة للتنفيذ ب ساليب

القررات للحاول لى استدامة الميزة
قانونية واخالقية من البيئة التنافسية واستخدامها في ملية اتخاذ ا

التنافسية.

وأصد ل من ( )Sabir at al.,2018:112ان الذ اذ التنافسي هو تلك القدرات والمقدرات الموجهة

نحو جمع وتحليل البيانات للتكيف مع البيئة التنافسية المعقدة ،أي إ نها االنذار المبكر الذي حمي المنظمة

من المخاطر البيئية ،فضال ن ون أداة مهمة لمتخذي الق اررات لتحسين الوضع التنافسي للمنظمة.

ويرى البا ث أن الذ اذ التنافسي هو القدرة لى تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالزبون والمنافس

والسوق من أجل تحقيق الميزة التنافسية ،وهو مهم لمنظمات األ مال لتفهم بيئتهم التنافسية وتحديد الفرص
والتهديدات التي تواجههم لخلق ممارسات العمل الفا لة والكفوذة.

 .2أهمية الذكاء التنافسي
فرض الذ اذ التنافسي اهميت في المنظمات با تبار األداة الفعالة لرصد البيئة الخارجية ومعرفة خطط

المنافسين ،ورغبات الزباشن ،واالبتكارات التكنلوجية وغيرها لذلك اصبح اتبا
للمنظمات خاصة في الوق

هذ العملية امر ضروري

الحاضر التي تشتد فيها دة المنافسة ،وتناول البا ثين موضو أهمية الذ اذ

التنافسي ال سب وجهة نظر يث اصد ) )Al-Ruwshadi ,2015:90ان هذ األهمية تبرز من خالل

التعرف لى المناف سين وهي ضرورة للمواجهة بين المنظمات المتنافسة والمتاار ة لى الحاص السوقية
والتي تر ز لى المنافسين االساسيين في الانا ة من يث (الزباشن ،االسعار ،المنتجات) لذلك يتم االخذ

بالذ اذ التنافسي من اجل اتخاذ مبدأ الحيطة والحذر ند الدخول في ص ار ات التنافس مالم تكن المنظمة
متحانة ومتفوقة لى بقية المنظمات المتنافسة.

وبلور ( ) Aliakbaar,2013:406أهمية الذ اذ التنافسي لمنظمات اال مال من خالل النقاط االتية:

أ.

سا د في تحسين التخطيط االستراتيجي للحاول لى اة سوقية الية مع الحافظة ليها.

ب .التوقع والتنبؤ لردود أفعال المناف سين والتادي لها لما لها من أهمية في ملية صنع الق اررات.
ت .مثل جها از لإلدارة االستراتيجية التي توفر نموا سريعا ،وتحدث تحسنا للمنظمات.
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ث .عمل الذ اذ التنافسي لى الرصد المستمر للسوق الذي يتاف ويتميز بالتغير الداشم.

ج .عمل لى توفير المعلومات ن تجارب وانشطة المنافسين الحالية والمستقبلية و ن استراتيجياتهم وأنشطتهم
الترويجية.

 .3أبعاد الذكاء التنافسي
أغلب نماذج اختيار مقياس الذ اذ التنافسي تعتمد ،وتستند لى مجمو ة من العناصر واألبعاد التي
تهدف إلى الحاول لى المعلومات وتحليلها الستخدامها في اتخاذ الق اررات ،وبهذا الادد سوف يتم اال تماد
لى األبعاد التي جاذ بها ( )Rouach & Santi,2001وا تمدتها دراسة ( )Mekrash, 2015يث تتماشى

مع طبيعة البحث واهميت وأهداف ويمكن ا جازها باآلتي:

أ .ذكاء السوق

إ ن دم معرفة ا تياجات الزباشن وفهم رغباتهم وطلباتهم مثل تهديدا من المنافسين لذلك تقوم المنظمات

باالستعانة بخبراذ الذ اذ لتقاي أخبار الزباشن في السوق ووضع االستراتيجيات المناسبة لهم ،وجمع المعلومات

الخاصة بهم ن طريق استخدام (ذ اذ السوق) الذي عرف لى ان االهتمام الكبير بالزبون وفهم متطلبات ،
يث سا د المنظمة لى ال وصول إلى المعلومات لتابح في موقف ردة الفعل الناتجة ن الفهم العميق

لسلوت الزبون ،وبالتالي التقليل من االنحراف في تحقيق األهداف المخططة ،لما أن ردة الفعل هذ تحمل
درجة الية ومتقدمة من السبق لتوقعات الزبون ذات ()Abderrazek,2016:36
ب .ذكاء المنافس

عرف ذ اذ المنافس لى أ ن المعلومات الدقيقة والموثوقة وذات العالقة المباشرة بالمنافسين المتوفرة

في الوق

المناسب ،يث يزود هذا النو من الذ اذ المنظمات بالبيانات والمعلومات التي تمكنها من التنبؤ

بما سيحدث في البيئة التنافسية ،وذلك ن طريق تحليل األداذ الحالي للمنافسين وقدراتهم الجوهرية ومعرفة
تحر اتهم في االسواق ونقاط قوتهم وضعفهم ،والتعرف لى خططهم االستراتيجية الخاصة ب سواق معينة وفهم

سياساتهم التسويقية ومعرفة الهدف السوقي للمنافسين ونشاطات البحث والتطوير و ااهم السوقية
()Nassour et al.,2018:470
ت .ذكاء التكنلوجيا

إن التغيرات في التكنلوجيا التي أ دثتها االبتكارات المستمرة تؤثر لى أنشطة وأ مال المنظمات ،لكن

المنظمة الذ ية ال تنتظر دوث تلك التغيرات ،بل تعمل لى تتبع ومراقبة االبتكارات الجديدة في البيئة
التنافسية ن طريق الذ اذ التكنلوجي ،الذي عرف لى ان المعلومات الحساسة ول تطوير التكنلوجية

الخارجية التي تؤثر لى وضع المنظمة المنافسة أ ي التر يز لى الجوانب التقنية الخارجية ن طريق البحث
والتطوير في المنظمة وتحسين أداش ها بواسطة تحديد الخيارات المحتملة من التكنلوجيا الجديدة بمتابعة خبراذ

الذ اذ التكنلوجي المعنيين برصد ل ما يتعلق بالبيئة التنافسية الخارجية ()Hadi,2014:22
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ويرى البا ث أ ن الذ اذ التنافسي هو وسيلة للحاول لى المعلومات تسمح للمنظمة التعلم واستخدام

مهارات التنافس لكسب الحرب التنافسية ن طريق التر يز لى ثالثة أبعاد هي (السوق ،المنافس ،التكنلوجيا).
المحور الثالث :اختبار فرضيات البحث

أوال -تحليل واختبار العالقة بين متغيري البحث

تنطوي تفسيرات هذ الفقرة لى قياس القة االرتباط بين الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي من

خالل الفرضية الرشيسة االولى ،لذلك تم استخدام معامل االرتباط البسيط (بيرسون) واختبار ( )Tلقياس معنوية
القات االرتباط.

وألجل اثبات الفرضية الرئيسة االولى التي نصت ( توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الرشاقة
االستراتيجية والذكاء التنافسي) ،البد من االستعانة بالجدول ( )2الذي يبين نتاشج االساليب اال ااشية
باستخدام الحاسبة االلكترونية و ما تي:

الجداول ( :)2عالقة االرتباط بين الرشاقة االستراتيجية والذكاء التنافسي
الذكاء التنافسي

الرشاقة االستراتيجية
0.573
R
4.477
T
)P≤ 0.05 , N =43 , df = 41 , (t = 2.022

ألجل الوقوف لى معنوية القة االرتباط بين الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي البد من اختبار
الفرضية الرشيسة االولى التي نا

لى وجود القة ارتباط موجبة بين الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي

والجدول ( ) 2يبين وجود القة ارتباط موجبة ذات داللة ا ااشية بين الب ار ة االستراتيجية والتميز المنظمي
يث بلغ قوة االرتباط ( )0.573ند مستوى معنوية ( ،)0.05وهذا قودنا إلى قبول الفرضية الرشيسة االولى.

ثانيا -تحليل واختبار التأثير التبادلي بين متغيري البحث

تر ز قاشق وتحليالت هذ الفقرة لى اختبار فرضيتي األثر التبادلي بين متغيري البحث من خالل

التساؤل الذي طر ت (الفرضيات الرئيسة الثانية والثالثة) ويتضمن مضامين فلسفية غايتها تفسير أثر أبعاد
الرشاقة االستراتيجية من دم في الذ اذ التنافسي ،وبالعكس تفسير أثر أبعاد الذ اذ التنافسي من دم في
الرشاقة االستراتيجية لى وفق نتاشج االنحدار الخطي البسيط وبحسب فرضيات البحث و ما تي:

 .1تحليل أثر الرشاقة االستراتيجية في الذكاء التنافسي من خالل التساؤل الذي طرحته الفرضية الرئيسة
الثانية (هل يوجد أثر ذو داللة احصائية معنوية للرشاقة االستراتيجية في الذكاء التنافسي) ومن خالل

الجدول ( )3يمكن تحليل أثر التساؤل السابق وعلى النحو اآلتي:
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أ .أثر رشاقة االستشعار في الذكاء التنافسي
يتضح من خالل الجدول ( )3أن بعد رشاقة االستشعار قق أث ار معنويا ذا داللة ا ااشية في الذ اذ

التنافسي ،يث بلغ

قيمة ) )0.253((B1وهي تمثل ميل معادلة االنحدار ،وهذا عني أن أي تغيير في

قيمة المتغير المستقل بمقدار و دة وا دة يؤدي إلى تغيير في قيمة المتغير المعتمد بمقدار( ،)0.253و ان

قيمة معامل التفسير( )0.540(( R²وهذا عني أ ن رشاقة االستشعار فسر ما نسبت ( )54%من التغيرات

التي تط أر لى المتغير المعتمد ،أما النسبة المتبقية فتعود إلى مساهمة متغيرات أخرى غير داخلة في مخطط

البحث الحالي ،أما قيمة ( )Fالمحسوبة ( (4.191وهي أصبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )4.076ند مستوى
معنوية ( )0.05وهذا يوضح أ ن المنظمة المبحوثة تمتلك رشاقة االستشعار من خالل السر ة في مواصبة

التغيرات واستخدام التكنلوجية الحديثة ،ما تمتلك المرونة االستجابة للمتغيرات البيئية ومواجهة اال تماالت

المستقبلية التي تواج المنظمة.

ب .أثر رشاقة اتخاذ القرار في الذكاء التنافسي
بعد االطال

لى معطيات الجدول ( )3ان بعد رشاقة اتخاذ القرار قق أث ار معنويا ذو داللة ا ااشية

في الذ اذ التنافسي يث بلغ

قيمة ) ) 0.146((B1وهذا عني ان اي تغيير في قيمة المتغير المستقل

بمقدار و دة وا دة يؤدي إلى تغيير في قيمة المتغير المعتمد بمقدار ( ،)0.146و ان

قيمة معامل

التفسير(  ) 0.56((R²وهذا عني رشاقة اتخاذ القرار فسر ما نسبت ( )56%من التغيرات التي تط أر لى
المتغير المعتمد اما النسبة المتبقية فتعود إلى مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة في مخطط البحث الحالي،

اما قيمة ( )Fالمحسوبة ( (5.031وهي اصبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )4.076ند مستوى معنوية ()0.05
وهذا يوضح ان المنظمة المبحوثة تمتلك القدرة

لى رشاقة اتخاذ الق اررات

يث تقوم الشر ة بتكييف

استراتيجياتها لتتواف ق مع تغير الظروف البيئية المحيطة وتمتاز الشر ة بالسر ة في تلبية رغبات الزباشن وتمتلك

الرؤية في اقتناص الفرص بالوق

المناسب والق اررات في الشر ة تمتاز بمستوى ال من الت صد مع الحد

االدنى من المخاطرة.

ت .أثر رشاقة الممارسة في الذكاء التنافسي
يبين لنا الجدول ( )3ان بعد رشاقة الممارسة قق أث ار ذو داللة ا ااشية في التميز المنظمي يث

بلغ قيمة ) (0.584)(B1وهي تمثل ميل معادلة االنحدار وهذا عني ان اي تغيير في قيمة المتغير المستقل
بمقدار و دة وا دة يؤدي إلى تغيير في قيمة المتغير المعتمد بمقدار( ،)0.584و ان

قيمة معامل التفسير

) (0.58()R²وهذا عني ان رشاقة الممارسة فسر ما نسبت ( )58%من التغيرات التي تط أر لى المتغير

المعتمد اما النسبة المتبقية فتعود إلى مساهمة متغيرات اخرى  ،وبلغ

( )Fالمحسوبة ( )7.419وهي اصبر

من القيمة المجدولة البالغة ( (4.076ند مستوى معنوية ( )0.05وهذا قودنا إلى ت صيد أثر رشاقة الممارسة
في الذ اذ التنافسي امتالت الشر ة مرونة الية في توزيع وتقسيم اال مال والقدرة لى إ ادة هيكلية العمليات
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وفق التغيرات المستحدثة وتشجع قيم االبدا واالبتكار والتجديد في أداذ أنشطتها وتستجيب لشكاوى وا تياجات

الزباشن وطلباتهم المتغيرة من دون ت خير

ظهر لنا من خالل الجدول ( )3أن أبعاد الرشاقة االستراتيجية قق

الذ اذ التنافسي ند مستوى معنوية ( )0.05إذ بلغ

أث ار ذا داللة ا ااشية في

قيمة ) )0.152((Bوهي تمثل ميل معادلة االنحدار،

وهذا عني أن أي تغيير في قيمة المتغير المس تقل بمقدار و دة وا دة يؤدي إلى تغيير في قيمة المتغير

المعتمد بمقدار) ،(0.152و ان قيمة معامل التفسير( )0.628(( R²وهذا عني أن الرشاقة االستراتيجية تفسر
ما نسبت ( )32.8%من التغيرات التي تط أر لى المتغير المعتمد أما النسبة المتبقية فتعود إلى مساهمة

متغيرات أخرى غير داخلة في مخطط البحث الحالي ،إذ بلغ

قيمة ( )Fالمحسوبة ( )4.264وهي أصبر من

المجدولة البالغة ( )4.076وهذا يقودنا إلى قبول الفرضية الرئيسة الثانية وما يتفرع عنها من فرضيات.
جدول ( :)3أثر الرشاقة االستراتيجية في الذكاء التنافسي
الرشاقة االستراتيجية
الدرجة الكلية
الرشاقة االستشعار
رشاقة اتخاذ القرار
رشاقة الممارسة

الذكاء التنافسي
Β1
Β0
33.105
*)(8.939
34.012
*)(11.374
36.677
*)(11.549
30.038
*)(11.209

0.152
*)(3.124
0.253
*)(2.091
0.146
*)(2.177
0.584
*)(2.724

مستوى

R²

F
المحسوبة

F
الجدولية

0.628

4.264

4.076

*0.031

0.54

4.191

4.076

*0.044

0.56

5.031

4.076

*0.029

0.58

7.419

4.076

*0.009

المعنوية

)P≤ 0.05 , N =43 , df = ( 1 , 41) , (t = 2.018

 .2تحليل أثر الذكاء التنافسي في الرشاقة االستراتيجية من خالل التساؤل الذي طرحته الفرضية الرئيسة
الثالثة (هل يوجد أثر ذو داللة احصائية معنوية للذكاء التنافسي في الرشاقة االستراتيجية) ومن خالل

الجدول ( )4يمكن تحليل أثر التساؤل السابق وعلى النحو اآلتي:

أ .أثر ذكاء السوق في الرشاقة االستراتيجية

يال ظ من الجدول ( )4أن قيمة  Fالمحسوبة (  )4.301أصبر من قيمة  Fالجدولية (  )4.076ند

مستوى معنوية (  )0.05وبلغ

ثير لذ اذ السوق في الرشاقة
قيمة( (0.596( )B1وهذا عني أن هنات ت ا

االستراتيجية و ذلك نال ظ أن معامل التفسير (  )0.60إذ شير إلى أن نسبة (  )60%من أسباب الت ثير

تعود إلى ذ اذ السوق ،وأن ( )40%تعود إلى متغيرات أخرى ،وهذا يؤ د أثر ذ اذ السوق في الرشاقة
االستراتيجية من خالل امتالت الشر ة قا دة بيانات خاصة بالزباشن ،و ذلك تقوم بجمع وتحليل المعلومات
ن الزباشن المحتملين لمعرفة يفية استهدافهم وجذبهم لتقد م خدمات ذات جودة الية لضمان استم اررية

العالقة مع الزباشن.
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ب .أثر ذكاء المنافس في الرشاقة االستراتيجية
شير الجدول ( )4إلى أن قيمة  Fالمحسوبة (  )4.500أصبر من قيمة  Fالجدولية (  )4.076ند

مستوى معنوية (  )0.05وبلغ

قيم

ثير لذ اذ المنافس في الرشاقة
و((0.231) )B1هذا عني أن هنات ت ا

االستراتيجية و ذلك نال ظ أن معامل التفسير (  )0.61اذ شير إلى أن نسبة (  )61%من أسباب الت ثير
ثير لذ اذ
تعود إلى ذ اذ المنافس ،وأن (  )39%تعود إلى متغيرات أخرى ،وهذا قودنا إلى أن هنات ت ا

المنافس في الرشاقة االستراتيجية ن طريق امتالت الشر ة خبراذ متخااين في جمع المعلومات ن

المنافسين والقيام بتحليل نقاط القوة والضعف للشر ات التي تقدم خدمات منافسة ،يث تمتلك الشر ة معلومات

محدثة ن المنافسين في السوق.

ت .أثر ذكاء التكنلوجيا في الرشاقة االستراتيجية
تشير معطيات الجدول ( )4إلى أن قيمة  Fالمحسوبة ) )4.721أصبر من قيمة  Fالجدولية ( )4.076

ند مستوى معنوية (  )0.05وبلغ

ثير لذ اذ التكنلوجيا في
قيمة ( )0.224( )B1وهذا عني أن هنات ت ا

الرشاقة االستراتيجية ،و ذلك نال ظ أن معامل التفسير (  )0.64إذ شير إلى أن نسبة (  )64%من أسباب
الت ثير تعود إلى ذ اذ التكنلوجيا ،وأن ) )36%تعود إلى متغيرات اخرى ،ويدل ذلك لى وجود أثر لذ اذ

التكنلوجيا في الرشاقة االستراتيجية ،يث تتابع الشر ة ل االبتكارات والتطورات التكنلوجية في مجال نشاطها
وتقدم خدمات مميزة باستخدام ا دث االساليب التكنلوجية ،وتقوم بمتابعة ومراقبة التكنلوجيا المستخدمة لدى

المنافسين.
جدول ( :)4أثر الذكاء التنافسي في الرشاقة االستراتيجية
الذكاء التنافسي
الدرجة الكلية
الذكاء السوق
الذكاء المنافس
الذكاء
التكنولوجي

الرشاقة االستراتيجية
Β1
Β0
19.870
*)(3.033
19.736
*)(4.686
24.329
*)(5.915

0.597
*)(5.742
0.596
*)(5.997
0.231
*)(2.707

28.724
*)(6.279

0.224
*)(2.334

مستوى

R²

F
المحسوبة

F
الجدولية

المعنوية

0.63

4.267

4.076

*0.033

0.60

4.301

4.076

*0.028

0.61

4.500

4.076

*0.031

0.64

4.721

4.076

*0.038

)P≤ 0.05 , N =43 , df = ( 1 , 41) , (t = 2.018

من خالل ما ورد يال ظ من الجدول ( )4أن قيمة  Fالمحسوبة (  )4.267أصبر من قيمة  Fالجدولية

( )4.076ند مستوى معنوية (  )0.05يث ان

ثير للذ اذ
قيمة ( )0.597( )B1وهذا عني أن هنات ت ا

التنافسي في الرشاقة االستراتيجية و ذلك نال ظ أن معامل التفسير (  )0.63إذ شير إلى أن نسبة ( )63%
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من أسباب الت ثير تعود إلى الذ اذ التنافسي ،وأن ) )67%تعود إلى متغيرات أخرى ،وهذا يقودنا إلى قبول
الفرضية الرئيسة الثالثة وما يتفرع عنها من فرضيات.
أثر تبادليا
يتضح لنا من خالل تحليل نتاشج األثر بين الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي أن هنالك ا

موجبا بين المتغيرين ،يث تبين أن الذ اذ التنافسي أصثر ت ثي ار في الرشاقة االستراتيجية لى مستوى الدرجة
الكلية ودرجة األبعاد الفرعية في المنظمة المبحوثة ،يث بلغ

( )0.63في ين بلغ

الدرجة الكلية لت ثير

الرشاقة االستراتيجية في الذ اذ التنافسي ( ،)0.628ويدل هذا التقارب بالنسب أن المتغيرين أ دهما مكمل

لآلخر في المنظمة المبحوثة ،إذ إ ن تحقيق الرشاقة االستراتيجية عززها الذ اذ التنافسي و ذلك العكس (تحقيق
الذ اذ التنافسي عزز األخذ ب بعاد الرشاقة االستراتيجية)
المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات
أوال -االستنتاجات
 .1برزت مفاهيم الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي بوصفهما من المفاهيم الحديثة والمهمة في مجال
االدارة االستراتيجية ،وقد انعكس ذلك في اهتمام البا ثين واألصاد ميين بهذ المفاهيم ن طريق ما تم نشر
من مقاالت ودراسات ضمن ادبيات االدارة االستراتيجية.

 .2أش رت قيمة القة االرتباط والتي اظهرتها نتاشج تحليل البيانات وجود القة االرتباط بين الرشاقة
االستراتيجية والذ اذ التنافسي ،األمر الذي يؤشر أن امتالت المنظمة للذ اذ التنافسي سيعني أنها ستتمتع
بالرشاقة االستراتيجية المطلوبة لمواجهة بيئتها المضطربة وتحقيق الميزة التنافسية والعكس صحيح.

أثر تبادليا معنويا متقاربا بين الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي،
 .3أظهرت نتاشج تحليل البيانات أن هنات ا
إذ إن الذ اذ التنافسي أصثر ت ثي ار في الرشاقة االستراتيجية من يث الدرجة الكلية ودرجة األبعاد الفرعية،
مما فسر أن تعزيز المنظمة للرشاقة االستراتيجية ل أثر بير في تحقيق الذ اذ التنافسي والعكس صحيح

ا ضا.

نتاشج التحليل أن أبعاد الرشاقة االستراتيجية جميعها ذات ت ثير إ جابي معنوي في الذ اذ التنافسي،

 .4اثبت

يث ان ُبعدأ(رشاقة الممارسة) أ صثر األبعاد ت ثي ار (ورشاقة االستشعار) اقل ت ثي ار ،وهذا يتطلب من
المنظمة المبحوثة زيادة االهتمام برشاقة االستشعار لما ل من أهمية في تحقيق الذ اذ التنافسي.

 .5اتضح من خالل نتاشج التحليل أن جميع أبعاد الذ اذ التنافسي ذات ت ثير معنوي في الرشاقة االستراتيجية،
يث تبين أن أ صثر األبعاد ت ثي ار هو (الذ اذ التكنلوجي) واالقل ت ثي ار هو (ذ اذ السوق)  ،وهذا عتبر

تهديد للمنظمة المبحوثة ،ألن ذ اذ السوق يهتم وير ز لى (الزبون) مما يتطلب زيادة االهتمام ب وا طاش

أهمية.

ثانيا -التوصيات
 .1ضرورة اهتمام المنظمات بالرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي وأبعادهما بوصفهما من المفاهيم
الحديثة في االدبيات االدارية ن طريق االطال

لى الدراسات ذات العالقة وما تم نشر في المجالت
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العلمية المتخااة لنقل هذ المفاهيم إلى ممارسات منظمية تعزز من خاللها أبعاد المفهومين في

.المنظمات

 التر يز لى استدامة العالقة بين الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي وتعزيزها باالستفادة من تجارب.2
.هذ المفاهيم وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال

المنظمات التي طبق

 تحقيق المواذمة بين األبعاد الفرعية لكل من الرشاقة االستراتيجية والذ اذ التنافسي لى النحو الذي.3
 بر برامج تدريب وتطوير للعاملين في المنظمة تعزز من خاللها الفهم،عزز األثر التبادلي بينهما

.للكيفية الالزمة لتحقيق ذلك

 لضمان، زيادة االهتمام ب بعاد الرشاقة االستراتيجية التي ظهرت من خالل تحليل النتاشج أنها األقل ت ثيرا.4
 إذ إن هنالك أبعادا تعزز األثر التبادلي وال مكن االستغناذ نها أو،استمرار وتعزيز العالقة بينهما

.اهمالها

 ضرورة تعزيز أبعاد الذ اذ التنافسي األصثر ت ثي ار في الرشاقة االستراتيجية وتحسين األبعاد األقل ت ثي ار.5
 لما لها من أهمية في تحقيق األثر التبادلي،وجعلها أصثر فاذة لتسهم في تحقيق األثر الفا ل واإل جابي
.بينهما
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