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المستخلص
دؤلتددددددة لبي ة ت لإلسحادددددد
هدف لبحثدا لبثد ب إبى تقدفم ؤى إتددددددة لتتلتة منةخالة م
لإلتدة لتتل ولبةالكت لإلتة لتل ف منظم ت لألعم وإدؤلك تخك لبي ة م حل عتنة م ضح ط مفم مة
ولنيك ته عخى تثقتق لبنص لإلتة لتتل .
ش طة لبنلف لالش
لعةمف هذل لبحثا لبمنهج لبةطحتق ولبذي مةأبف م ث ثة مق متس لإلحسسسساس اإلسسسستراتيجي ولبمةمثل ـ
(إع دة لبصت غة (لبةشكتل) ،لبةالكت لبنظم  ،توجه لبةيخ  ،لبةأمل) والتفكير اإلستراتيجي لبمةمثل ـ (لبمنظوؤ
لبنظم  ،لبة كتز عخى لبقصددددف ،لبال صددددة لبذكتة ،لبةالكت ف لبو ت لبثقتق  ،توجته لبال ضددددت ت) ،والنصسسسسر
اإلستراتيجي ولبمةمثل ـ (لب ىمة ،ولبحق ء ،ولبص سحتة ،ولبقتمة) وت لتةنفلمه بةيزمز هذه لبمال هت ولبة كتز
عخته بمةنذي لبق لؤ عتنة لبحثا ولبة خغت ( )105ضد موزعة عخى لبا د دة لبمفؤلء ومي ونته  .و ف ت
جمع لبحت ن ت م مصددددد دؤ ؤلتادددددة بخميخوم ت تدددددةنفلت دلة لبحثا .وت تثختل لألدولت لبي لفة تدددددةنفلت
لبح لمج لإلسحص لتة (.)SPSS V.19
ولتدددةن دل إبى نة لج لبحثا لالتدددةط ع  ،صخ لبحثا إبى ن لإلسحاددد لإلتدددة لتتل مؤث و شدددكل
مح شد عخى تثقتق لبنصد لإلتددة لتتل  ،ومزدلد هذل لبةأثت ةوتد مةغت لبةالكت لإلتددة لتتل ولبذي موف
لبثخو لبن جية بملةمع لبحثا ف سح و وع لألزمة فته  .وكشدف هذل لبحثا ما ع وجود ع ة إمل تة
ومة ت مةغت لت لبحثا.
ت تثدفمدف تطحتقت ؤلتاددددددت ف هدذل لبحثدا ،منة لبةطحتق لألو د بحد سحثت بخةثقتق ف لبي دة ت
لبةالكت لإلتددددة لتتل  ،وإدؤلك هذه لبمولضددددتع
لإلسحادددد لإلتددددة لتتل ولبنصدددد لإلتددددة لتتل م
مةنذي لبق لؤ بتفؤكول
ملةمع لبحثا .ولبةطحتق لبث ن منة
لإلدلؤمة ف مفم مة شدددد طة لبنلق لالشدددد
لبث جة بةيزمز وجود لإلسحا د لإلتددة لتتل  ،م مةم شددى مع لبة كتز عخى وضددع دبة إؤش د دمة بإلسحا د
لإلتددددة لتتل و ي ده  .وهذل مم ال شددددك فته تددددتادددد عف عخى توفت لبمي فة ولباله بف عتنة لبحثا ف تخك
لبوزلؤة سحو همتة هذه لبمةغت لت.

الكلمات المفتاحية :لإلسحا

لإلتة لتتل  ،لبةالكت لإلتة لتتل  ،لبنص لإلتة لتتل .
Abstract

The current research aimed to present different strategic views through studying the
relationship between strategic consciousness, strategic thinking in business organizations,
and the conceptualization of these variables by a sample of Al-Najaf Police Directorate and
reflections on achieving strategic victory. The research depended on the applied
methodology that can involve three measurements for strategic consciousness. They are
(reformulation, organizational thinking, learning tendency, contemplation), strategic
thinking (organizational view, intentional focus, smart chance, real – time thinking,
hypothesis direction), strategic victory (vision, existence, power, and value). There were
used to enhance these concepts for a sample of decision – makers (105) officer. The sample
was distributed to directors and their assistants. Data were also collected according to the
main references and analyzed according to SPSS V. 19. Results of pilot study have
concluded that the strategic consciousness influences directly on achieving strategic
victory. This influence may be increased intermediately with the strategic thinking that may
present successful resolutions to the research community in case of crisis. The research also
uncovered that there is a positive relationship between the variables of the research. Two
applications were identified in this paper; the first may be specialized in achieving the
strategic consciousness and strategic victory through strategic thinking, and the
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conceptualization of these subjects in Al-Najaf Police Directorate. The second application
is directed to the decision – makers to realize that the need to strategic consciousness, to
keep coming with guides identifiers of strategic consciousness. This will absolutely help
present knowledge and understanding among the sample of the study.
Keywords: strategic Consciousness, strategic thinking, strategic victory.

المبحث األول -منهجية البحث
أولا -مشكلة البحث
َّ
إن لبقفؤة عخى لبةالكت لإلتددة لتتل ولإلسحا د لإلتددة لتتل م بغ لألهمتة إلدلؤة لبةيقتف
ولبةكتف مع لبةغت لبادددد مع لبة تةصددددف ه لبحتلة لبتوت .ومشددددمل لباددددخوك لإلتددددة لتتل لبةنطت
ولإلدلؤة لبم ه ة؛ وهذل منطوي عخى دوؤ لبةالكت لإلتددددددة لتتل كمةغت ل وتددددددتط ت لإلسحادددددد
لإلتدة تتل ودوؤه ف تثقتق لبنصد لإلتددة لتتل ف لبمي كة لبةن فاددتة ضدم لبحتلة ،وهذل مةطخب
م لبمنظمد ت و د دتهد فه لبة ل ت لإلج لءلت دل دل لبنظد ت لالجةمد ع  ،ولبةنادددددددتق لبه د
بخمولؤد .مم مةطخب لبمشددد ؤكة لبال عخة م حل لبق دة ف لإلسحاددد لإلتدددة لتتل ولبنظ ف لبةال عل
ت لإلج لءلت ولالتدةل ت ف ضدوء ملموعة م لألغ لض لبة ف تكون صد مثة و ضمنت ف
عمل لبمنظم ت.
َّ
إن سحد بة لبنل لبة تقوده لإلتدددددددة لتتلتة ت كز عخى إمك نتة ؤىمة لبمفم م بخةكةتك ت لبة
ولتدددطةه مة صدددنع لبنصددد لإلتدددة لتتل  ،وبك بمق ل ال سحف م إتدددة لتتلتة لبنصددد لبة مة
تطوم ه م حل منظم ت لألعم .
إث ؤة لبةا ىالت لآلتتة:
وم هن تةةلاف مشكخة لبحثا م
عتنة لبحثا إسحا إتة لتتل ؟
 .1م مادةو لمة ك لباح ط ف مفم مة ش طة لبنلف لالش
 .2هل مؤث لإلسحادددددد لإلتددددددة لتتل بف لباددددددح ط ف لبةصددددددفي بخةثفم ت لألمنتة لبة تثت
بمفم مة عتنة لبحثا؟.
 .3هل بف عتنة لبحثا تصددوؤ ولض د ع كتالتة لتددةنفلت لبةالكت لإلتددة لتتل ف تثقتق لبنص د
لإلتة لتتل ؟
ثانيا ا -أهمية البحث
همتة دوؤ مةغت لت لبحثا ولبة تاه ف تثقتق لآلت :
تأت همتة لبحثا م
 .1لإلسحاددددد لإلتدددددة لتتل مادددددم بخادددددح ط ن مة كول لبهوم ت لبقفممة ،مم مليل لبنت ؤلت
لإلتة لتتلتة مة سحة م ت مفم مةه بةكون ما همة ف تقفت عمخه .
 .2مةت لإلسحا لإلتة لتتل بخاح ط ن مأ ذول لبميخوم ت ف نط ق ولتع ،ومنظ ول إبى لألموؤ
ف تت ق وتع.
لبقفؤة عخى ن ء لبمقفؤلت بمولجهة
 .3موف لبةالكت لإلتدددة لتتل بمفم مة شددد طة لبنلف لألشددد
لبةهفمفلت لالمنتة.
باددددح عخى م ملب
م لبةي
 .4ممك لبةالكت لإلتدددة لتتل مفم مة شدددد طة لبنلف لألشددد
عخته لبقت ت ه وتثفمف كتالتة لبقت ت ذبك .وكثت م لبمنظم ت فشددددددخت ف تثقتق لبنل  ،اددددددحب
عفت لبة كتز عخى لبةالكت لإلتة لتتل .
ن تثقتق لبنصدد لإلتددة لتتل مةطخب إشدد لك لصددث
 .5إدؤلك مفم مة شدد طة لبنلف لألشدد
لبمصخثة ،و ن إش لكه هذل مةام كث م مل د لتن ذ لبق لؤ لبذي مثة ج إبى ميخوم ت.

الإحساس الإستراتيجي وانعكاسه على تحقيق النصر الإستراتيجي..

[ ]26

ثالثا ا -أهداف البحث
مهف لبحثا لبث ب إبى تثقتق لآلت :
 .1تاددددخت لباددددوء عخى دوؤ لإلسحادددد لإلتددددة لتتل لبذي تم ؤتدددده لبمنظم ت ف كتالتة لبةنحوء
بيولمل لبمنةخالة ف لبحتلة ولبة تؤث عخى عمخه  ،وف سح عفت لالهةم ت ه مكون ذبك تدددحح
تيث عم به وعفت نل سحه  .وهكذل ،بك تثقق نصدددددد ه لإلتددددددة لتتل منحغ عخته ن تفع
عمخت ت لبةالكت لالتدددة لتتل لبالي بة إلسحاددد لإلتدددة لتتل  ،وملب تطوم لبةال عل لبمةح د
تنه ولالتةال دة م تثقتق لبنص لإلتة لتتل عخى لبمن فات .
 .2ميزز لإلسحاددددد لإلتدددددة لتتل م مادددددةو لبةالكت لإلتدددددة لتتل وفي بتة تثقتق لبنصددددد
لإلتددة لتتل  ،ومنيكس ذبك عخى تثفمف ماددةو ؤض د لبز ل وتيزمز لبمن فع لبذم مثصددخون
عخته .
َّ .3
ميزز و مكاب لبمتزة
إن تطحتق لبةالكت لإلتة لتتل م حل مفم مة ش طة لبنلف لألش
لبةن فاتة ،وف لبو ت ذلته منخق منظوؤل مةك م به .
 .4ماددددده لبةالكت لإلتددددددة لتتل ةوظتف لبنح ة ولبمه ؤة لبشددددددنصددددددتة ولإل فلع ف لبةي مل مع
لبميخوم ت ولبمي فة لإلتدددددة لتتلتة ،بغ ض تثقتق لبةك مل ولبةن غ تنه و ت هفل لبمنظمة
وإدؤلك جمتع لبمةغت لت لبحتلتة.
ت كتز لبلهود عخى
 .5مثفد لبحثا كتالتة وضدددددع إتدددددة لتتلتة ول يتة ولتدددددةح تة ،وذبك م
لصددث لبمصددخثة ،مع ضدد وؤة لالدؤلك ن لإلتددة لتتلتة فون تكةتك ت ه طـددددددددأ ط مق
بخنص ولبةكةتك ت م دون إتة لتتلتة ه لباوض ء حل لبهزممة.
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رابعا ا -مخطط البحث
موض لبشكل  1لبمثط لبال ض بخحثا:

اإلحساس اإلستراتيجي

إعادة التشكيل

التفكير النظمي

التفكير اإلستراتيجي

النصر اإلستراتيجي

المنظور النظمي
الرؤية
التركيز على
القصد
البقاء
الفرصة الذكية

توجه التعلم
التفكير في
الوقت الحقيقي

الصالحية

التأمل
توجيه الفرضيات

القيمة

الشكل 1
المخطط الفرضي للبحث
خامسا ا -فرضيات البحث :مالة ض لبحثا ؤ ع ف ضت ت ؤلتاة ،وه عخى لبنثو لآلت -:
 .1الفرضسسسسسسية الرأليسسسسسسسة األولى :موجف تأثت مينوي إمل بإلسحادددددد لإلتددددددة لتتل ف لبةالكت
لإلتة لتتل .
 .2الفرضسسسسسية الرأليسسسسسسة الثانية :موجف تأثت مينوي إمل بإلسحاددددد لإلتدددددة لتتل ف لبنصددددد
لإلتة لتتل .
 .3الفرضسسسسسسسيسة الرأليسسسسسسسسة الثسالثسة :موجدف تدأثت مينوي إمل بخةالكت لإلتدددددددة لتتل ف لبنصددددددد
لإلتة لتتل .
 .4الفرضسسسية الرأليسسسسة الرابعة :موجف تأثت غت مح شددد مينوي إمل بإلسحاددد لإلتدددة لتتل ف
لبةالكت لإلتة لتتل
لبنص لالتة لتتل م
سادسا ا -عينة البحث
لعةمف لبحثا عتنة صفمة تةمثل ملموعة م لباح ط لبي مخت ف مفم مة ش طة لبنلف
ولبح بغ عفده  121ض ط .
لألش
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المبحث األول -اإلطار النظري
أولا -اإلحساس اإلستراتيجي Strategic Consciousness
 .1مفهوم اإلحساس اإلستراتيجي Strategic Consciousness
ف مأت شددكل
حل لبةط ق إبى مالهوت لإلسحا د لإلتددة لتتل ال ف م لبةنومه إبى مالهوت آ
مةح د مع لإلسحا إالّ وهو لبوع لإلتة لتتل ( .)strategic awarenessووفق بـدـدـدـ (Hannon
) and Atherton,1998, 103فإن لبوع لإلتددة لتتل هو سحزمة م نشددطة لبةنطت لإلتددة لتتل
ولبمقفؤة لألتدد تدددتة لبة تاددد عف عخى تطوم لبقفؤة عخى لبةنحؤ بةغت لبحتل ولبة تيفُّ م منطقت ت
عمختة لبةنطت .
و اددت ق مةصددل م ( )Turkay et al., 2012, 9190ن لبةنطت ف لبمنظم ت مةأث شددفة
فؤجة لبوع بحتلة لبمةصددددوؤة .فه مي فون لبوع لإلتددددة لتتل أنه كتف مثفد لبم ء ومصددددوؤ
ألسحفلا ف هذل لبي ب  ،ومالاددددددد هذه لألسحفلا ،ومليل لبق لؤلت تؤدي إبى
لبي ب نالاددددددده ،ومية
( )Thompson,1993, 23لبوع لإلتدددة لتتل أنه لبط مقة
لتن ذ لإلج لءلت لبمن تدددحة .كم مي
لبة مفؤك ه لبمفم ون إتدددة لتتلت مو ف شددد كةه وف ل لبةغتت ؛ ف ف م ن ماددد مكون عخى
تنة م جمتع لبيولمل لبحتلتة لبفل ختة ولبن ؤجتة.
أنه "شدديوؤ إلسحا د م حل
ولعةم دل عخى لبيفمف م لألوصد  ،ممك تي مف لإلسحاد
لبمنظمة بذلت ولبحتلة" ( .)Webster’s Online Dictionary,2010و ف وصدددف هذل لبمالهوت أنه
"لبقفؤة عخى مي فة لبشددد ء م دون لتدددةنفلت عمخت ت لبةالكت لبيق ن و لإلدؤلك لبمح شددد " .وه
تةيخق ةوبتف لألفك ؤ ولبنت ؤلت ف لبو ت نالادددده ،وه تنطوي عخى عمخت ت لبنظ لبةثختخ لبة
به تطوم لبةو تت ولإلتدددة لتتلتة لبمثفدة ولال ةك ؤ (.)Turkay et al., 2012, 9192
مة م
م هن تؤث فؤة لإلسحا عخى كتالتة إدؤلك وتخق لالسحةم الت وكتالتة لغةن ت لبال ل لبلفمفة.
كم وصددف م حل ( )Halis et al., 2010, 4أنه "لبقفؤة عخى لبمي فة م دون كخم ت ،و
إدؤلك لبثقتقة دون مح ؤ و لبةالاددت لبمي ف  ،و لبمنطق و لبةالاددت  .وميمل ف و ت ولسحف وف كل
لألزمنة (لبم ض ولبث ض ولبماةقحل)".
كم م ( )Naktiyok et al., 2009وزم ىه ن لإلسحادددد لإلتددددة لتتل به "آث ؤ سحةمتة
عخى عمختة لبةنطت لإلتة لتتل ".
مي فة لبم ضددددد ولبث ضددددد
لإلسحاددددد لإلتدددددة لتتل مين ن مكون عخى تنة م
ولبماددةقحل .ل هو لبوظتالة لبيقختة لبة ت لفق جمتع لألسحفلا لبيقختة ،وماددم تقتت لبمي فة لبيمتقة
ولبك منة (.)Webster’s Online Dictionary, 2010
كم ممك تي مف إسحاددد لبمنظمة عخى نه لبقفؤة لبيقختة بخشددد كة لبة تقوت لمع وإع دة
تاليتل جمتع لبوظ لف لبيقختة بخمولؤد (لبي مخت ولبةكنوبوجت وغت ه ) .كونه إتدددددددة لتتلتة سحو
مي فة م تدددو مادددةغ ق بةثومل لب ىمة إبى ول ع ،وجيل هذل لبيمل مهم به  .و شدددكل ؤلتس به
ع ة بةثقتق ،ميةح ة م لبةشد ه ،وإع دة صت غة لبنح لت ولبمي فة لبمكةاحة ،ولب صف لبماةم ،
ولبقفؤة عخى لبةكتف ،ولالتددةل ة غت لبمةو ية ،ولإلتددةيفلد دللم الغةن ت لبال صددة ولبثصددو عخته
(.)Turkay et al., 2012, 9191
وم وجهة نظ لبح سحا مين لإلسحاددددد لإلتددددددة لتتل "لبة كتز عخى لبةحصدددددد م
لالتدةال دة م مالهوم لبةنطت لإلتدة لتتل ولبمولءمة لإلتة لتتلتة ،فهو عح ؤة ع وجه ت لبنظ
لبال دمة ولبلم عتة مي بخمادددةقحل لبم غو فته ولتن ذ ك فة لبةفل ت لب زمة مع لبنظ يت لالعةح ؤ
إبى مالهوت لبزم م لبم ض عح لبث ض إبى لبماةقحل".
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وم تح لإلسحادددد لإلتددددة لتتل لؤتح ط وثتق ةالاددددت لبقادددد م لبة منظ إبته عخى نه
إتدة لتتلتة .وبذبك ،فإنه مةأث شددفة م حل لب صددف لبحتل وتالادت مقفؤة لبمفم م (Thomas and
) .McDaniel, 1990, 286-306ي إنه سح بة عمختة ،ألنه بتس مل د وثتقة تنطت  .فهو منظ إبته
عخى نه إتددددة لتتلتة ل م لبةنطت بخماددددةقحل ولبمزمف م لب صددددف لبماددددةم بخحتلة ولالتددددةل ة
فهو مة ج ؤىمة لبمنظمة وؤتددد بةه  ،بةثقتق لبنل ف
لباددد مية ولبةكتف لباددد مع .و يح ؤة
عم لبمنظم ت.
ومشددددت ( )Naktiyok et al.,2009إبى ن لبمنظم ت ذلت لإلسحادددد لإلتددددة لتتل تفؤك
نوع لبمشد كل لبة تددةولجهه  .وهذه لبمنظم ت تث و فه
مول اله ف لباددوق لبةن فادتة ،و نه تي
لبةغت لت ف لبحتلة م جل لبحق ء عخى تف لبثت ة .وه تادددةنفت لبيولمل لب لتادددة بخنل عخى نثو
كث في بتة م غت ه  .وهذه لبمنظم ت تث و لبةنحؤ بةغت لت ف لألوضددددد ع ولبظ و  .كم نه
نةظ ت لبال ل لبلفمفة.
ت تقب ؤدود فيل لبمن فات وتالث
إذ ممك بإلسحاددددد لإلتدددددة لتتل توبتف لألفك ؤ ولبنت ؤلت عخى لبالوؤ .وهو ميزز لبنظ
لبةثختخ ومط ؤى شددددأن تو تت صددددت غة إتددددة لتتلتة مثفدة تةصددددف ال ةك ؤ .ف إلسحادددد
لإلتدددة لتتل هو لبمالة إلدؤلك وتخق لالسحةم الت غت لبمثفودة وتوفت ف ل جفمفة .بذبك ،فإنه
مشددددددت إبى لبقفؤة م دون لبةالكت لبيق ن ف و ت مثفد ،وبكنه مةكون م لبيق نتة إبى لأل ف
).(Halis et al., 2010, 5
 .2أبعاد اإلحساس اإلستراتيجي:
تةكون ي د لإلسحا لإلتة لتتل م لآلت :
 .1إعادة صياغة  :Reflectingوتامى سحت ن إع دة لبةأطت و لبةشكتل وه لبمه ؤة لبمي فتة
لبة تمك لبم ء م ؤىمة وتقتت لألسحفلا ولبثق لق م وجه ت نظ منةخالة (Naktiyok
) .et al.,2009وه ن مكون عخى تنة م نق مثةمل م دل ل ولسحف ط مقه .و بمق ل
م ( )Pisapia et al., 2005, 42ن هذل لبمصطخ مين "لبقفؤة عخى تثومل لالنةح ه عح
وجه ت نظ مةيفدة ،وإط ؤلت ،ونم ذج عقختة ،ونم ذج م جل توبتف ؤى و ت ؤلت جفمفة
بإلج لءلت .و كف لبح سحثون عخى ؤ ع فؤلت تاةنفت ف إع دة صت غة تةمثل آلت :
 تيختق لبثك إبى سحت جمع لبميخوم ت لبمن تحة.
 ن تكون دؤة عخى تثفمف وفه لبنم ذج لبذهنتة ،ولبنم ذج ولألط لبة مة
لتةنفلمه بةأطت مشكخة و سح بة و اتة.
 ن تكون دؤة عخى لتةنفلت لبنم ذج لبيقختة لبمنةخالة ،ولبنم ذج ولألط باله سح بة
ولسحفة.
 م لجية وإص لبنم ذج لبذهنتة لبن صة ولآل م .
 .2التفكير النظمي  :System Thinkingف لبةالكت لبنظم لنط ةه لبثقتقتة يف لبث
لبي بمتة لبث نتة عنفم ف ت لبمنظم ت تخمس لبةأثت لبولض بنظ مة لبنظ لبمالةوسحة وعخ
عموم ــ "تالكت لبنظ لبةطحتقتة" .وف و ت
لباح لبذلت ف تطحتق ته  ،مم صح مي
السحق ،ف ع ت ( )1980فت ( )Forresterنظ مة لبنظ لبفمن متكتة لعةم دل عخى دؤلتة
دمن مت ت نم ذج م نظمة لبي ب لبثقتق  .وف لبانولت لأل ت ة ظه مالهوت لبةالكت لبنظم
نظ م ت لبةيقتف ونظ م ت لبنمو (Clark, 2012,
،و زم
إبى لبولجهة م ة
( )Aronson, 2008, 1لبةالكت لبنظم عخى نه (ذبك لبةالكت لبذي مام
) .30فقف ع
بألشن ل اله لألنظمة لالجةم عتة شكل ولض "جخ " وتطوم ه بط مقة نالاه لبة
تمكنه م لتةنفلت مح دئ لبهنفتة ب تةتا وتثات "تطوم " فهمه بألنظمة لبمتك نتكتة
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"لبث كتة" و "لألجهزة لبمتك نتكتة") .وبك مكون مثم ل ماةنفت لبةالكت لبنظم مه ؤلت
ال ت تح بةالكت لبنظم إال
وهذل لبمنظوؤ مالة آف عخى عمخت ت
ومولؤد
إنه تفع هتكل لبةالكت لبنظم وتمثل لبين ص لبة تا عف لبال د و لبملموعة ف لبقفؤة
ما مأت (:)James, 2009, 54
عخى تثات لبةالكت م
 لبقفؤة عخى فه كتف نشأت لبظوله و نتة لبنظ ت ككل.
 لبقفؤة عخى ؤىمة لبقاتة م وجه ت نظ مةيفدة.
 لبقفؤة عخى إع دة صت غة لبقاتة.
 لبقفؤة عخى ؤىمة لبصوؤة لألكح .
َّ
 .3توجه التعلم  :Learning orientationإن لإلسحا عنص سحتوي ف جمتع نولع لبةيخ ،
وميفُّ ظ ه ة مةيفدة لألوجه لبة تنةج تأثت ل ،وال تتم لبةيخ لبق ل عخى لبنح ة .وهكذل،
ولإلسحا لإلتة لتتل م سح ت بنخق لبةوبتالة لبشنصتة ولبةك مل ولعةم د لبمي فة،
ولبةثقق م لبمي فة لبشنصتة ،وسح بة ع طالتة جفمفة ،و لؤ لالنن لط ف نش ط جفمف
( .)Bound et al., 1985a, 18-41وهذل مين أنه بتس لبمش ؤكة لبال دمة ف لباخوكت ت
لبلفمفة .ل هو ما نش ط عقخ بةقتت مالهوت لبذلت  -لبميةقفلت لبشنصتة ،ولبمش ع ،
ولآلم  ،ولالدع ءلت ،ولبنط ...لبخ ( .)Fonagy and Target, 1997, 679-700و ش ؤ
( )Hannon and Atherton, 1998, 104إبى لبوضع لبمولزي ت لتةنفلت لبقفؤة عخى
لإلسحا لإلتة لتتل وتطوم لبمنظمة لبمةيخمة .فةوجه لبةيخ هو لبقفؤة عخى تنظت لبةيخ
ككل .وملب تيزمز لبقفؤة عخى لبةيخ بف لبمنظمة ،و صة لبةيخ ذي لبثخقة لبمزدوجة،
بةشكتل لبقفؤة لبةن فاتة ضف لبةغتت  .و بة ب  ،ملب ن مكون عخى دؤجة م لبيمق ماهل
إع دة تقتت لبمي مت و لبنم ذج لبذهنتة (.)Celuch et al., 2002, 545-554
 .4التأمل  :Reflectingهو لبقفؤة عخى تطحتق لبمي فة عخى لبمول ف ولبثق لق لبلفمفة
( .)Naktiyok et al., 2009; Bound et al., 1985b, 7-17وإن هذل لبمالهوت مين تطوم
يض لبمي مت لبحفمهتة بخث الت لبمقحخة ،ف إط ؤ دع لبنح لت .ووفق بــــ (Pisapia et
) ،al., 2005, 43فإن لبةأمل هو لبقفؤة عخى ناج لبةالكت لبمنطق ولبيق ن م
لتةنفلت لبةصوؤلت ولبنح ة ولبميخوم ت التن ذ سحك ت شأن م بفمه سحفا ،ث منخق مح دئ
فمهتة لبة توجه لإلج لءلت لبماةقحختة .ومة تثفمف لبقفؤلت لبنمس لبماةنفمة ف لبةالكت ،
عخى لبنثو لآلت :
عخى تحب عمل يض لال ةت ؤلت وغت ه م لبنت ؤلت.
 لبةي
 لتةنفلت مح دئ سحخقة لبةيخ لبمزدوجة لبث كمة.
 لتةنفلت لبةصوؤلت ولبنح لت ولبمي فة باله لبث الت وكتالتة لبةالكت فته .
 مزج لبةصوؤلت ولبنح لت ولبمي فة ولبةثختل ثن ء لتن ذ لإلج لءلت.
 التةنفلت لبةصوؤلت لبث بتة ،ولبنح ة ،ولبمي فة ،ولآل م م لبنح ة لبا قة،
بنخق فه بخث ض ولبماةقحل.
ثالثا ا -التفكير اإلستراتيجي :strategic thinking
 .1مفهوم التفكير اإلستراتيجي:
مشت ( )Mohammad, 2013, 5إبى وجود لبيفمف م لبةي مال ت بمصطخ "لبةالكت
لإلتة لتتل " ،وبك ال موجف لتال ق عخى م هتة لبةالكت لإلتة لتتل ؟ وهن ك لبمزمف م لالبةم ف
مل لإلدلؤة لإلتة لتتلتة .وال موجف ف لبو ت لبث ض دبتل عخى م ممثل مالهوت لبةالكت
لإلتة لتتل  .و ف لتةنفت لبيفمف م لبمؤبالت مالهوت لبةالكت لإلتة لتتل بةح د مع لبمال هت لأل
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(مثل لالتةش ل لإلتة لتتل و لإلدلؤة لإلتة لتتلتة و لبةنطت لإلتة لتتل ) وهذل م وبفَّ لؤتح ك
كحت ل ف لألد ت ت وفلوة ف مم ؤتة لبةالكت لإلتة لتتل لبم تح يفت إدؤلك لبمالهوت لبي ت به.
َّ
إن لبمثةو لألت ت بخةالكت لإلتة لتتل هو لبذي لتةثوذ عخته مصطخ "لبةوبتف و
لبةوبتف" .و ف لشةقت لبكخمة لأل ت ة م لبكخمة لبتون نتة ( )syntithenaiلبة تين "وضع مي "،
ولبة غ بح م تاةنفت عخى لبنقتض م لبةثختل (نولة لبةنطت لإلتة لتتل لبي ت) وهذل مين "لبثل".
 ،مثل لبنظ لبن عمة مق ل لبصخحة ،ولبنظ لبمالةوسحة مق ل لبمغخقة،
جنح إبى جنب مع لبثن لت ت لأل
ولبكتمت ء مق ل لبمتك نتك ،ولبةوبتف مق ل تثختل لبةح م ولتةم هذل لبنهج لبمنظ بانولت عفمفة
).(Ramodula, 2014, 4
َّ
إن لبةالكت لإلتة لتتل م وجهة نظ ( )Ajwang, 2016, 11هو ذبك لبةالكت لبذي (مةام
لال ةك ؤ ولبةنطت ف تثفمف لإلتة لتتلت ت لبة بفمه ف ل فال بنخق متزة تن فاتة).
ف بةالكت لإلتة لتتل كيمختة هو مش ه مل زم "لبةنطت بخذهب" .وم لبولض ن مثل هذل
لبةنطت ملب ن ماحق لبيمختة لباليختة بخةيفم (لبذهب) ( .)Haycock et al., 2012, 5وف لبات ق
نالاه ،فإن لبةالكت لإلتة لتتل مشت إبته ــــ"لبيمختة لبنطتة بةطوم لبنطة لإلتة لتتلتة" ألنه محن
ؤىمة.
ومي ( )Ghorbani and Kiani, 2012, 993لبةالكت لإلتة لتتل أنه (لبمف ل لبق ل عخى
مح دئ إتة لتتلتة وؤدود فيل إمل تة ومالتفة بثل لبمش كل ،إذ مل ي لبةالكت لإل فلع بنخق لإلبه ت
وتثالتز لبن ولبقفؤة عخى وضع إتة لتتلتة ذلت تمة ع بتة).
وم وجهة نظ ( )Kazmi and Naaranoja, 2015, 44ميح ع لبةالكت لإلتة لتتل أنه
(لبةالكت لبش مل ولبذي مين لبةالكت لبميمق بةثفمف لبوضع لب له ث لالتةكش ولبةنطت بةثقتق
كح ث إمل ممك م جل تثقتق لألهفل ).
وم وجهة نظ ك دممتة ،نث ن لبةالكت لإلتة لتتل عنف تق طع ث ثة مل الت ت تتة
ه عخ لبنالس لبمي ف  ،لبةالكت لبنظم  ،ونظ مة لالبي ولبشكل  1موض ذبك .سحتا َّن عخ لبنالس
لبمي ف هو دؤلتة لإلدؤلك ولإل فلع وصنع لبق لؤ ،ولبةالكت  .و ن نظ لبةالكت هو منهج باله كتف
تةي مل لألنظمة ،وتةال عل مع لبحتلة ،وتؤث ف ياه لبحيض .م نظ مة لبخيحة فه دؤلتة عمختة
صنع لبق لؤ عنفم مةام لبق لؤ ط فت و كث (ص نع لبق لؤ وجود لبنص و لبيفو).
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التفكير اإلستراتيجي

علم النفس
الجتماعي

نظرية اللعبة

التفكير النظيمي

الشكل 2
مكونات التفكير اإلستراتيجي
Source : Olson, F. E. A. K., & Simerson, B. K. (2015), "Fundamentals of Strategic Thinking and
Leadership", Innovation (New York: Oxford University Press, 2006), 57, 75.

لبةالكت لإلتة لتتل دلة مهمة تاةنفمه لبمنظم ت بخوصو إبى بمتزة بةن فاتة ،ألنه ميةمف
عخى لبمه ؤة ولبثف ث لبةنالتذ لبلتف بخنط لإلتة لتتلتة (.)Bonn, 2005, 337
َّ
إن لبةالكت لإلتة لتتل مقود لبمنظمة إبى نظ ة صثتثة ،ألنه موظف وممزج لبمولهب مع
لال فلع .و بة ب ال ممك فصل لبةالكت لإلتة لتتل ع لبمنظمة .وممك ن تنشأ لإلتة لتتلت ت
ط مقة غت صثتثة و طلة ،وذبك ألن لبمفؤلء بتاول عخى دؤلمة ك فتة إلتة لتتلتة .وكذبك موجف
توء فه م حل لبيفمف م لبال تالة ولبمهتمنت بصت غة لإلتة لتتلتة ولبةنطت لإلتة لتتل
ولبةالكت لإلتة لتتل ولعةح ؤه شتل ولسحفلل م دون لبةمتتز تنه (.)Ajwang, 2016
م هن ة ( )Heacleous, 1998, 487ع ة تث وؤمة ت لبةنطت لإلتة لتتل ولبةالكت
وضيه ف إط ؤ لبمثص ت
لإلتة لتتل تمك لبمنظمة م لبةقفت ولبةطوؤ إتة لتتلت م
لبم غو ة م هذه لبي ة ت لبةالكت ولبةنطت لإلتة لتتل ف إط ؤ نظ ت مةك مل بإلدلؤة
لإلتة لتتلتة ،وكم هو موض بشكل  3عةح ؤ ن لبةالكت ولبةنطت لإلتة لتتل ج نح ن مكم ن
ياهم لبحيض ف لإلدلؤة لإلتة لتتلتة.
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التفكير اإلستراتيجي
الغرض منه اكتشاف استراتيجيات بارعة مبتكرة والتي

عملية فكرية:
 -تركيبية.

 -تشعبية.

من خاللها من الممكن إعادة كتابة قواعد اللعبة
ال يختلف عن
ال محتم ً
التنافسية وتصور مستقب ً
الحاضر

 -ابتكارية.

اإلدارة
اإلستراتيجية
عملية فكرية:

التخطيط اإلستراتيجي
الغرض منه القيام بصياغة اإلستراتيجيات من خالل
ال عن دعم عملية
عملية التفكير اإلستراتيجي فض ً
التفكير اإلستراتيجي.

 تحليلية. -تقاربية.

 -تقليدية.

الشكل 3
العالقة بين التفكير اإلستراتيجي والتخطيط اإلستراتيجي
Source: Heracleous, L., (1998), "Strategic Thinking or Strategic Planning", Long Range Planning,
Vol. (31), No.(3), P:487.

 .2أبعاد التفكير اإلستراتيجي
هن ك ملموعة م لأل ي د بخةالكت لإلتة لتتل  ،و ف دؤجه ( )White, 1998, 47ولبمقة سحة
ص م حل ( )Liedtka,1998وعخى لبنثو لآلت (Haycock et al., 2012; Mohammad,
):2013
 .1التفكير اإلستراتيجي يأخذ نظرة شمولية (المنظور النظمي :)Systems perspective
هو لبامة لألكث تلذؤل بخةالكت لإلتة لتتل  .وتنظ لبمنظمة عةح ؤه نظ م مةأبف م عن ص
منةخالة تيمل ككل .وهذل مين نه ال موجف عنص ولسحف ميمل شكل لفة لض  ،سحتا تيفُّ كل هذه
لبين ص ه مة ومة ل طة فتم تنه م جل ق ء لبنظ ت .و هذل لبمينى ،مشت لبةالكت لإلتة لتتل إبى
عمختة وضع لإلتة لتتلتة (Ghorbani and Fattahi,
وجهة نظ و نهل "ش م ومنهلت "
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) .2013, 139ومشت مالهوت "لبمنظوؤ لبنظم " إبى لإلج لءلت لبمناحطة و لبه دفة يف لبيمختة
" طوة نطوة".
َّ
إن لبمالك م لإلتة لتتلتت ملب ن مقفؤول لبي ت لبمةح دبة ت لبموظالت ف جزلله
لبفل ختة لبة تشكل لبوسحفة كخه  ،فا ع سحقتقة ن لبكل كح م ملموع جزلله ،وهذل مةيخق اله
لبنظ ت لبحتل بخحتلة لبن ؤجتة لبة تيمل لبمنظمة (.)Lawrence, 1999
ووفق بـ ) ،(Baloch and Inam, 2007, 21ملب عخى لبمنظم ت تطوم ثق فة لبةيخ وإدلؤة
لبةغتت نل بخما عفة ف تطحتق لبفؤو لبماةال دة م ط ء لبم ض ومنع تك لؤه ف لبماةقحل.
فا ع ذبك هن ك مؤش لت م لتة وغت م لتة ف ثق فة لبمنظمة تثة ج إبى مي بلة بخام بخق دة
بةالكت لإلتة لتتل ولبحفء ف لبةغتت ).(Whitlock, 2003
 .2يركز التفكير اإلستراتيجي على النية أو القصد (:)Intent-focused
لبةالكت لإلتة لتتل هو عمختة مقوده لبقصف لإلتة لتتل  ،وموف لبة كتز ولالهةم ت ولبط ة
لبة تؤم بألف لد ولبمنظم ت بةثقتق لألهفل ()Liedtka, 1998؛ و بة ب  ،ف ن لبقصف لإلتة لتتل
هو لبمو ف لبم غو فته م حل لبقت دة ولبةهتلة بخماةقحل لبمطخو  ،وكذبك ميفُّ لبهف لبذي ت كز
لبمنظمة عخته .ولبهف لإلتة لتتل هو ن ء ؤىمة طومخة لألجل بخاوق و لبمو ف لبةن فا بخمنظمة
لبة ت غب ف لبحن ء بخيقف لبق دت و كث  ،بذبك فإنه مثفد نقطة يتفة ف لبماةقحل ومثو لتل ه
لبمنظمة ولهةم ت لبيم إبى تخك لبنقطة .فا ع ذبك فإنه مين نقطة تن فاتة ف مفة م نوعه ف
تولق جفمفة ،مم مؤدي إبى لبات بمنظمة نثو
لبماةقحل ،و بة ب فإنه م لبمنطق لكةش
لالكةش .
وهذل مين  ،ن مهم ك نت لبمنظمة ،فتلب ن م كز عا ىه تولء شكل ف دي و جم ع
عخى تثقتق هفلفه وال تتم لألهفل طومخة لألجل .وهذل مفعو عا ء لبمنظمة إبى "تنظت ط ته "
تيت إبى تثقتق لألهفل لبة سحفدوه ( .)Sharifi, 2012, 72وملب ل ةح ؤ تط ق م تقوت ه لبمنظمة
و صفه تةم لؤ ،وهذل مام تت لبمنظمة التل ه لبصثت .
َّ
إن لبقصف لإلتة لتتل هو هف جفم الهةم ت ف سحف ذلته .وهكذل ،فإن لالتل ه ولالكةش
تشكتل وإع دة تشكتل ماةقحل لبمنظمة (Hamel
ولبمصت ه تم ت لبقصف لإلتة لتتل م
 ،لبقصف لإلتة لتتل هو لالدؤلك ةوجته
) .and Prahalad,1989, 63-76,1994و يح ؤة
تشكتل وإع دة تشكتل ماةقحل لبمنظمة كأوبومة ت تتة بةثقتق هفلفه .
 .3التفكير اإلستراتيجي هو اغتنام الفرصة الذكية (:)Intelligent opportunism
ملب لبثال ظ عخى ؤىمة تختمة (ت كتز عخى لبقصف) وبك هذل ال مخغ ن مي ؤض لألفك ؤ
لبلفمفة و لإل تة لتتلت ت لبحفمخة لبمثةمخة ف لبماةقحل .لبذك ء لالنةه زي مشلع لبفمج شكل ولض
بإلتة لتتلت ت لبلفمفة ذلت لبي ة ب ىمة لإلتة لتتلتة .و ن لبمالك م لإلتة لتتلتت ال منث زون
إبى لبقت دة لبماتط ة لبحت و لطتة و لبل مفة .ولذل م ف ضت لبظ و لعةم د إتة لتتلت ت جفمفة
ضم لبيولمل لبحتلتة لبمثفدة فإن لبةالكت لإلتة لتتل مام ذبك.
تةمثل ؤو فك ة لغةن ت لبال صة لبذكتة أنه فك ة لالنالة عخى لبنح ة لبلفمفة لبة تام
التةال دة م لإلتة لتتلت ت لبحفمخة ولألفك ؤ لبلفمفة لبة ف تحفو كث لؤتح ط حتلة لباوق
بخشن
لبمةغت ة دمن متكت ( .)Lawrence, 1999; Liedtka, 1998, 121وهذل لب ي مةولفق مع
) (Mintzberg and Lampel, 1999, 22لبذي كف ،فتم مةيخق هذل لبنهج ،لبال ق ت لإلتة لتتلتة
لبمفؤوتة ولإلتة لتتلتة لبن شلة.
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وفا ع ذبك ،ف تطحتق لبذك ء لالنةه زي ،ملب عخى لبمنظم ت لبنظ ف مف ت
إتة لتتلت ته م لألف لد عخى ماةو دنى م لبةالكت و لالف لد لبذم ه كث ل ةك ؤل و كث إ فلع
ف تثفمف لإلتة لتتلت ت لبحفمخة لبة ف تكون كث م ءمة بخحتلة لبمنظمة.
 .4التفكير اإلستراتيجي يشجع التفكير في الوقت الحقيقي أو المناسب (:)Thinking in time
عخى لب غ م تنظت لبط ة (لبمولؤد لبمه ؤلت) ولتةنفلمه نثو تثقتق لب ىمة لإلتة لتتلتة
ف لبم ض ولبث ض  .إالّ هن ك فلوة ت لبم ض ولبث ض ولبماةقحل ملب ن تفلؤ بشكل
لبصثت  .لأله م ذبك ،لبةيخ م لبم ض تولء ك ن (جتفل و تتل ) مؤدي دوؤل مثوؤم ف خق
لبث ض بخوصو إبى لبماةقحل .ف بةالكت لإلتة لتتل ميزز ثق فة فه لبث ض  -سحذؤ نصول
لالزم ت ولالتل ه ت لبمةغت ة (.)Sharifi, 2012, 72
و ف وض ( (Liedtka, 1998, 122ن عنص لبةالكت ف لبو ت لبمن تب ملمع ت لبم ض
ولبث ض م جل خق ماةقحل لبمنظمة .وميفُّ هذل لبةقخب ت لبم ض ولبث ض ولبماةقحل طوة
ه مة بصت غة لإلتة لتتلت ت وتنالتذه  .وم جل تثقتق هذل لبهف م لبا وؤي ن تيةمف لبمنظمة
عخى ذلك ته وتلخه لبة ؤمن لبي مض لبمةيخق يمخت ته لبا قة وغت ه م لبمنظم ت .و ما هذل
لبينص هو ولسحف م ه لبيمخت ت لبة تمأل لباللوة ت لبث ض لبول ي ولتل ه لبقصف ف لبماةقحل.
 .5التفكير اإلستراتيجي هو توجيه الفرضيات ()Hypothesis driven
لالنشطة ولبات ت ت لبة تاطخع
لبةنحؤ بماةقحل ميفُّ توبتف ف ضت ت ملب ل ةح ؤه م
ه لبمنظمة .وهذل لالتل ه لبثفما ،إذ ن لبةالكت لإلتة لتتل مقود إبى ف ضت ت (Liedka, 1998,
).122
وتخن هذه لبنص ل ؤسحخة م فك ة ف دمة إبى إمك ن ت جفمفة ف لباي بةثقتق متزة
تن فاتة ) .)Heracleous, 1998, 482و بة ب  ،ميفُّ لبةالكت لإلتة لتتل سح فزل عخى لبمتزة لبةن فاتة.
لبةالكت لإلتة لتتل هو لبقوة لبفلفية بخال ضتة .وهذل لبينص صوؤه "لبمنهج لبيخم " لبذي
مةي مل مع إنش ء لبال ضتة ولال ةح ؤلت عةح ؤه لألنشطة لب لتاة.
ط لباؤل لإل فلع "م ذل بو؟" مخته تؤل سح ت ال ةح ؤ ف ضتة
تحف هذه لبيمختة م
"إذل  ،...ث ...؟" ث جمع لبميخوم ت ذلت لبي ة بةثختخه  ،م ف ذبك تثختل ملموعة لفة لضتة م
لبةففق ت لبم بتة لبم تحطة بالك ة ( .)Liedtka, 1998, 121وتالة ض هذه لبيمختة ن لبنح لء
لإلتة لتتلتت ه مالك ون "تل محتون" و نه دؤون عخى ل ةح ؤ عفة ما ؤلت فمخة بخيمل وتقتتمه
مع إمك نتة حوبه و ؤفاه تةنفلت لبمنهج لبيخم ال ةح ؤ لبال ضت ت (Tavakoli and Lawton,
).2005
رابعا ا -النصر اإلستراتيجي Strategic Victory
صل لبنص ( )Victoryهو فتكةوؤم لب تتنتة ،م فتنكو و فتكةو  ،وهذل مين "لبقه "
ووفق بق مو كاالوؤد لإلنلختزي ،فإن لبنص هو "مو ف و سح بة لبةغخب عخى لبيفو و لبنص ف
لبقة و لبمي كة و لبث  ،و لبةالوق لبذي تثقق م نةتلة لبنزلع (.)Feis, 1958, 288
وف لبخغة لألنكختزمة ظه ت كخمة "لبنص " ألو م ة ف لبق ن لب ل ع عش  ،ولتةكمخت
لبمصطخث ت لبموجودة م حل ،مثل "لبنل " و "إثح ت لبثقوق" و ن لالنةص ؤ ف ي سحمخة
عاك مة مثفدة ميةمف وضو عخى كتالتة تثفمف هفل تخك لبثمخة.
بقف لتةنفت لإلتة لتتلتون لبياك مون ولبيخم ء لإلدلؤمون ولبق دة لبات تتون مصطخ
"لبنص " و م لدف ته .وشمخت هذه لبةيحت لت لبلولنب لبياك مة ولبنالاتة ولبالخاالتة ولبات تتة
ب نةص ؤ وكتالتة تثقتقه ولبثال ظ عخته  .غت نه سحةى ف مل الت لبيخوت لبات تتة ولبفؤلت ت
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لبياك مة ك ن هن ك لبقختل م لبمي بلة لبمنهلتة بمالهوت لبنص  ،وكتف ممك لبةمتتز تنه و ت
لبمال هت لبطحتيتة إلنه ء لبث  ،ولبهزممة ،ولبةف ل...لبخ (.)Rutte and Brinkhof, 2006, 17
ك ن ( )Sun Tozتون تزو حت ل إتة لتتلت عاك م ف لبصت لبقفممة وهو مؤبف لبكة
لبن طالة .ومالاّل ()Sun
ف " وة لال ن ع" وميةح و لبث
لبشهت "ف لبث " وك ن مثة
كةب" :ف لبث  ،مايى
لبالوز
ة قفؤ لبماةط ع و عخى لأل ل لبالوز ف لبمي كة لألتهل .و ف ص
لإلتة لتتل لبمنةص بخقة فق يف ن مثقَّق لبنص " .ونص ( )Sunولته ل  " :جيخول ط مقك
مث ته " .وذك ما :
مة كون م ما ؤلت غت مةو ية وه جمول لبمن طق لبمكشوفة لبة ال سح
"لبةكةتك لبياك ي ك بم ء .و لبم ء طحتيةه مهح م لألم ك لبم تالية ومنففع قوة بألتالل .بذل ،تكون
لإلتة لتتلتة ف لبث  :تلنب م هو وي ومه جمة لألضيف" .وتمةف إتة لتتلت ت ( )Sunإبى
م هو يف م متفلن لبمي كة ،ألنه ت كز عخى إمل د تهل لبط للق بةثقتق لبهف لبمثفد .وممك
تطحتق منهج ( )Sunعخى كل ش ء م نمو لألعم لبةل ؤمة وتثفمف لألهفل ولبةثفا سحو كتالتة
تطحتق لالتة لتتلت ت لبياك مة ف لباوق لبةن فاتة (https: //dacemirror. sci-hub. bz/
).journal
وبو تمين لبنظ ف لبلوبة لألوبى م لبفؤلت ت لألد تة لبة ج مت ت ع م  2004و،2005
نلف م ن سحتة لبمق ؤنة ،لنةش ؤل ولتي ف لبحثوا لبمةيخقة مالهوت ،وتي مف ،نظ مة ،لبةصوؤ،
ومالهوت لبنص ولبغ ض منه .ودؤلتة تي مف وتثقتق لالنةص ؤ لبث ت  ،ووضع لإلط ؤ لبةثختخ
بخماةو لإلتة لتتل بخنة لج لبياك مة ولآلث ؤ لبات تتة لبمثةمخة و لبن تلة لبة تنطحق عخى سحف
تولء ماةقح (.)Zaidi, 2009, 64
ومؤكف ) )Gray, 2005, 15عخى هف وف لفة لالنةص ؤ كمينى ناح فتم مةيخق ألهفل لبة
تايى إبته لبات تة .إذ تيفَّ تثقتق تخك لألهفل م منظوؤ لبات تة لنةص ؤل سح تم  .فا ع ذبك،
ماتف ( )Grayلثنت م لبةصنتف لبمةمتز إبى مال دلت لألعم وه لبنل لإلتة لتتل "ولبمتزة
لإلتة لتتلتة" .وهذه لالنةص ؤلت م سحتا لبلودة ولبمنالية ه مث ة لبظ ولبذي هو ل م
لبولض .
ومع ذبك م ) )Robert, 2007, 465ن لالنةص ؤ لبث ت ال مزل ممكن عخى لب غ م
لبكثت م لبث لبح ؤدة وم يفه  ،فإن لبمتزة لإلتة لتتلتة ولبنل
كونه ؤج لبموضة م
لإلتة لتتل هفل مةا ومة لألهمتة التةنفلت لبقوة لبياك مة ،وتخك لبة ممك ن تاال ع نة لج
تت تتة ذلت مغز ف لبما ومة لبفمن متكتة .وإن ي ش ء ل م لبنل لإلتة لتتل تو مقع ف
م لبالشل.
مل لبلمود ،ولبوضع لب له و ف ما سحة لبظ لأل
لبنص لإلتة لتتل م حل ( )Gerrard, 2004, 12أنه "مي فة لبمنظمة وسح جةه
مي
لبم تة إبى فه لبقصف لإلتة لتتل لبن ل ه  .وتطوم لبةكةتك ت لبمن تحة بةنالتذ لإلتة لتتلتة
تةنفلت مزمج مةكون م ث ثة نولع ،ه (:لالتص الت لبموجهة ،لبي ت لبي مة ،تقفم لبةق ؤم )".
ومنةقف ) )Mandel, 2007, 464لباله لبةقختفي بخالوز ،تولء م سحتا مق متس نه مة لبفوبة و
م سحتا لبةكخالة ولبالوللف ف مل لألعم  .وإدؤلك بخط ع لبمةيفد لألوجه ب نةص ؤ ف لبث ،
مقفت ( )Mandelتي مال ب نةص ؤ لإلتة لتتل لبذي مشمل عن ص إع متة وعاك مة وتت تتة
لال ة ل م لبنص هذه لبط مقة ،مالة ض ( )Mandelنه م
ول ةص دمة ود خوم تتة .وم
لبممك وضع صوؤة كث تيقتفل وشموال بنة لج لبث  .و ذبك مصح تثقتق لالنةص ؤ مشكخة مولزنة
منةخف لبمال ض ت ت عن ص لالنةص ؤ ف م سحخة م يف لبينف .ولبمح دالت ت عن ص لبنص
ف وضع م يف لبينف .وهذل مالا ما لبذلتتة لبمةأصخة بمالهوت لبنص  ،ومشت إبى لبصيو ت
لبمال هتمتة ف تقتت لبنص م منظوؤ لبث بة لبنه لتة ،وتثختل لبةكخالة ولبالوللف.
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وم جل تكوم فه ش مل بمالهوت لبنص لإلتة لتتل ال ف م إج لء لبةثختل بخاوق لبة
تيمل ه لبمنظمة ولبز ل لبذم مةي مخون ميه ( ،)Vanderzyden, 2016, 3ولآلت ش منةص
بمق متس لبنص :
 )1منظور السوق  :Market Perspectiveويفسر هذا المنظور اآلتي:
 المنتصرون  :Victorsمظه لبمنةص ون وة كحت ة ف لبي مة لبةل ؤمة وبه وجود ويف لباوق .وتشت لبحت ن ت لبم بتة ولبمةيخقة ه إبى لالتةق لؤ وبفمه ؤىمة مقنية و ما
بفمه إتة لتتلتة تكنوبوجتة ومة ،وبيم له تال عل مع هذه لب ىمة .وز لنه ميةقفون ن هذه
لبش ك ت ه محةك ة وتوف تمة ومة.
 القادة  :Leadersمثحت لبق دة وجود ع مة تل ؤمة ومة ولتةق لؤ م ب وبفمه ؤىمة جتفة.ومع ذبك ،فإن لبمنظم ت ف هذه لباللة ب تثقق وضع لبمنةص م باححت ؤلتات  .وبه ،
يض لبق دة دؤون عخى لبحق ء وبك إتة لتتلتةه وؤىمةه بتات ولضثة شكل جتف
كمنظم ت مصنالة عخى نه منةص ون .وث نت  ،لبنمو و ما ؤ لبنمو ف ال تكون ومة كم هو
لبث عنف لبمنةص م .
 )2منظور الزباألن  :Customer Perspectiveويفسر هذا المنظور اآلتي:
 المنتصرون  :Victorsوتظه لبمنظم ت لبمنةص ة هن تمة تقنتة ومةمتزة وتوف دعمعخى تحتل
بخز ل وتثقق دؤجة ومة م ؤض لبز ل بمق ؤنة مع لبمنظم ت لأل
لبمث كمنظم ت  SASو Open Textو.IBM
ت -القادة  :Leadersوهن مكون لبق دة بفمه منةج وي ،ولبز ل عموم ؤلضون ع سحخوبه
وميةقفون ن لبمنظم ت توف تمة جتفة .ومع ذبك ،فه بتات ع بتة مثل لبمنظم ت لبة
سحققت لبنص  ،وم هذه لبمنظم ت  Attensityو TEMISوMegaputer Intelligence
وغت ه .
خامسا ا -أبعاد النصر اإلستراتيجي:
به ت لبنص لإلتة لتتل  ،نظ لبلفو 1
هن ك ملموعة م لأل ي د لبة ممك م
وعخى لبنثو لآلت (:)Kaufman and Kirsh, 2013, 11
 .1الرؤية اإلستراتجية :هي بمثابة قوة إستراتيجية الشركةVision: The strength of the :
 :company’s strategyف هذل لبحيف ال ف م تولف ملموعة م لبام ت لبة مة تقتتمه هن
وتشمل :لب ىمة ومنحغ ن ال تكون ول يتة فثاب ،ل ما مقنية ومخهمة .ف ب ىمة غت لبول يتة
و مل د ؤىمة جتفة غت ك فتة ،ل ملب ن تكون لبمنظمة مصممة تصمتم جتفل بن مطة
لبط مق لبة ممكنه م دع هذه لب ىمة .وتشمل ص ل لب ىمة ما لبلولنب لبةكةتكتة
إلتة لتتلتة لبش كة مثل طة لبةكنوبوجت ولبثل ولب ت لل لبموجهة بخز ل وتثفمف لبمول ع
و ما لبوضو ولبذي ،ومين هن سحل مش كل لبمنظمة مع لبز ل .
 .2القدرة على البقاء اإلستراتجي :قوه وحيوية الشركة في السوق Viability: The strength
 :and vitality of the company in the marketف كثت م لألسحت ن ال تكون لبي ة مح ش ة
ت وه توق لبمنظمة ولإلم لدلت و عفد لبانولت لبة ك نت لبمنظمة تم ؤ فته عم به
لبةل ؤمة .وهذل صثت شكل ل عنفم تكون لباوق لبن شلة .وف يض لألسحت ن ممك ن
تصح لبمنظمة وة ؤلتاة ف غاون تنولت ختخة إذل ت سحل لبمش كل لبميقفة مع لبز ل .
ف بمنظمة ع دة تقت ملموعة م لبنص ل لبم بتة لبن صة بمنظمة ولبة عنفم تكون ملةمية
تا عف ف تثفمف جفو لبيمل .وتشمل لبناب لبم بتة ،ميفالت تحن لبز ل  ،لبمخكتة لبالك مة،
وة ف مق لإلدلؤة ،و وه لبش لك ت .و يض لألموؤ تقخل م سحتومة لبمنظمة ف توق ميتنة .عخى
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تحتل لبمث  ،لبمنظمة ف تكون وة منةل ته كحت ة ف منطقة ميتنة ،وبك ف تكون ضيتالة ف
احب مثفودمة لالتةثم ؤ ولباوق لبالقت ة ،و لبمنةل ت لب لكفة لبة شهفت تغتت ل
مك ن آ
طالتال .
 .3الصالحية :قوة المنتج الذي تقدمه الشركة للزباألنValidity: The strength of the :
 :product that the company delivers to customersهن ك ف ق ت تثفمف مو ع لبمنةج
و فؤته عخى تخحتة مةطخح ت لبز ل  .بذبك مؤش لبنص مثخل مف تنالتذ لبمنظمة بوعوده  .وهذل
لبلزء م لبموضوع مالث لبمتزلت ولبوظ لف لبة مة تاختمه  .وفي بتة لبمنةج ف لبةطوؤ
بهذل لبحيف ،تهوبة
لبه مة لأل
عخى ت تغتت مةطخح ت لبز ل  .وتشمل لبنص ل
 ،ومف إدؤلجه بخمي مت
لالتةنفلت ،ولال ةك ؤ ،ومف لنفم ج لبمنةج مع لبةكنوبوجت ت لأل
لبه مة ثك لألم لبول ع و ثك لبق نون.
 .4القيمة :الميزة التي توفرها التقنية للزباألنValue: The advantage the technology :
 :provides to customersسحةى إذل ك ن لبمنةج مصمم شكل جتف ،ملب ن مكون دؤل عخى
ما عفة لبمنظم ت عخى تثقتق هفلفه  .وتة لو لألهفل م لكةا فك ة ع لبز ل م جل
ن تكون كث فؤة عخى لبمن فاة ولتةنفلت لبةكنوبوجتة بزم دة لإلم لدلت .ولبن صتة لب لتاة
لبة تق ف هذل لبحيف ه مف دع لبمنةج بخش كة ف تثقتق هفلفه .
الجدول 1
خصاألص أبعاد النصر اإلستراتيجي
البعد
الرؤية
Vision

البقاء
Viability

الخصاألص
 وضو لب ىمة ،ولبةطحتق لبيمخ بخ ىمة ،وؤىمة مقنية ،لتةهفللبمنةج و ؤطة لبط مق ،ؤىمة ف مق لبقت دة.
 لبة لتل :وة لب ت بة ،لبقتمة لب لتاة بخةال ضل. ؤدود لباليل لبمح ش ة م لبز ل شأن لب ىمة.-

 ،لألصو لبمةفلوبة  /لالبةزلم ت لبث بتة،

-

لباوق ،وجود لباوق ،لبقن ة

الصالحية
Validity

القيمة
Value

لباوق لبماةهففة ،لتل ه

تفل ت لبلفو  :لإلم لدلت  /لبموظف ،ص ف لب
نمو لإلم لدلت ،نمو لبز ل .
لبثتومة :وة ؤ لبم لبالك ي ،و وة لبقت دة.
ف مق ،لعةم د لبز ل  ،لتةق لؤ لبز ل  ،وة تن فاتة ف
لالتة لتتلتة ،لبةي ون.
ؤدود لباليل لبمح ش ة م لبز ل شأن لبحق ء /لبثتومة.

 مق متس لبز ون لبموجه :لتا ع وعمق لبوظ لف ،لبال لفة لبةقنتة ،ولبةكنوبوجت  ،ولبقتمة لبةقنتة،لألدلء.
 وظتالة لبمنةج :دع لبيخوت ولبةصنتال ت ،د ه لبمش ع  ،ولبةك مل مع غت ه م لبنظولبحت ن ت ،مص دؤ دع لبخغة ،دع لبةصوؤ.
 ؤض لبز ون ،دع لبز ون ،تهوبة لالتةنفلت ،لبمنةج لبمحةك  ،ولبمنالية لبةل ؤمة كم مثفدهلبز ون ،ولبو ت إبى لبقتمة ،ولبقتمة/لباي .

Source: Kaufman, Halper and Kirsh, D., (2013), "Text Analytics: The Hurwitz Victory Index
Report". Hurwitz and Associate, P:12.
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سادسا ا -كيفية تحقيق النصر اإلستراتيجي في منظمات األعمال:
عنف لءة كة ف لبث ناةطتع لتةنح ط مس إتة لتتلت ت ومة ممك ن تؤ ذ كفؤو
بألعم وب نةص ؤ وه عخى لبنثو لآلت (:)Johnson & Tierney, 2006, 12
 .1المنتصر هو الذي يعرف متى يقاتل ومتى ل يقاتل :لبق لف لبح ؤع ف لبالوز ،ماله جتفل ن لالفال
هو كا مق ومة لبيفو دون ة  .ولبق لف لبح ؤع منة ؤ لبمي ؤك لبصثتثة ومنوع ف لبةكةتك ت
ولبقولت لبة تةؤدي إبى لالنةص ؤ .وفي عالم األعمال ،فإن لبمنظم ت بتات دللم تالوز و
تنةص  ،وعخته فإنه م لألفال لبثال ظ عخى سحل لبصن عة ولباوق و زم دته عموم ؛ وممك
تثفمف لبمك نة لبن صة بش كة ،و ن تكون ش مك مع العحت آ م ف لبصن عة بتنمو عمخه
دون تفمت لباوق .فخيحة لبالوز ممكنة ف مل لألعم لبةل ؤمة.
 .2المنتصر القادر على التعامل مع قوة كبيرة أو صغيرة على حد سواء :لبقت دة ماأبة إنا نتة،
لبلفلؤة بثقة ،لبثكمة ،لبشل عة ولإل ل ،لإلسحا ن ،لالتةنح ؤلت ،ولالناح ط،
ولبخوجاةت ت بةنظت لبلتش ،ف الناح ط ملب ن مكون مالهوم ف ا مه لبمن تحة .وفي عالم
األعمال ،فأن لإلتة لتتلتة ولبقت دة تيفُّ لبةكتف م ل بغ لألهمتة ،تولء ف لألعم لبةل ؤمة و
لب م ضتة و لبياك مة .ومقو تة دؤلك " ،فق ث ثة شت ء تثفا صوؤة طحتية ف
لبمنظم ت :لالسحةك ك ،ولالؤتح ك ،وضيف لألدلء .وكل ش ء مةطخب لبقت دة .ف بقت دة لبالي بة بتات
بنط ولبك ت ،وإنم لبقت دة بنة لج.
 .3المنتصر الذي لديه الروح الحيوية نفسها لكل جيشه :تو مكون جتش ف لزل ولبذي مي مل
جمتع لباح ط ولب ج ب و نالاه م دون و  ،ومع ؤغحة فق بثم مة و فمة خفه ،دون
لبحثا ع لبشه ة .وفي عالم األعمال ،فإن لبقت دة تمة ز بحثا ع لب ع مة وتيزمز لبيمل وال
و حل كل ش ء تماك زم ت لبط ة لبن صة بمنظمة وث لبما عفة عخى تف ت لبط ة م سحوبه .
إن ف مق لبش كة وتخوكه تو مكون لنيك ت به  ،وتثة ج إبى لبيتش ولبةنالس ب ىمة ولبقت
 .وسحم مة لب دلءة تتؤدي إبى مشكخة .تولء ك نت ش كة
لبة ك نت تةو ع ؤىمةه ف خفلن
كحت ة و محةفلة ،ولبي مخون ه لألصو لبثقتقتة .ف بز ل ال مثحون لبش كة إال إذل ف لبموظالون
مثحونه  ،وموظالتك تال لء لبي مة لبةل ؤمة لبن صة ك إبى لبز ل .
 .4المتنصر من يهيئ نفسه منتظرا ا عدم تهيؤ العدو :إذل كنت تحثا ع لبنص فيختك تثات
إتة لتتلتة وتكةتك ت بخنش  .إذ مايى لإلتة لتتل لبمنةص بخمي كة يف ن مكون ف كاحه
وال ،ف سحت ن لبهزممة تخثق م مث ؤ وال ،و يف ذبك محثا ع لبنص  .وفي عالم
األعمال ،فأن فال ط مقة بخةنحؤ ف لبماةقحل ه إمل د و إنش ء لبماةقحل لبن ل بش كة،
ولبة تثة ج إبى إعفلد نالاه ولغةن ت لبال صة لبمة سحة م مه  .فإذل ك نت لبمنظمة ن جثة ،فتمكنه
إنش ء لبال صة لبة ال وجود به .
 .5المنتصر من لديه القدرة والمهارة العسكرية ،دون تدخل السيادة :ال ف م إعفلد ميت ؤ ولسحف
م لبشل عة لبة ملب ن مصل إبى جمتع لبلنود .وم ث  ،فإن لبزعت لبم ه مكتف نهله
ب ج به ومقود جتشه كم بو نه جنفي م جهة ،ولبنظ إبى مولط لبقوة ولبايف م جهة
 .فال لبث  ،توجف ط مقة ن بخهلوت لبمح ش ة وغت لبمح ش ة .وبةثقتق لبنص  ،فإن لبق لف
مثة ج بوزن ف ل؛ ووزن لبال ل مثة ج إبى لبثا  ،ولبثا مثة ج إبى تقفم كمتة ،وتقفم
لبكمتة مثة ج إبى ت ؛ ولبقت  ،نه مثة ج إبى تقتت لألؤض ولبام ء (ؤصف لبةن فاتة) .وفي
لبش ك ت لبمنةص ة ف صة ال ةن صه ف لألزمة عنف يض لبش ك ت
عالم األعمال ،ت
تثفمف نق ط لبقوة ولبايف عنف لآل م إالَّ ن عخته وال :ن تليل نالاه ال
م
لآل
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تقه ؛ وث نت  :تةيخ لبةكتف ولبةغخب عخى سح بة عفت لبتقت  .وث بث  :لالتةال دة م كل نوع م
لبميخوم ت لالتةنح ؤمة ولبو لع بةثقتق لبةولزن ت لبال ل ولبةهفمفلت.
المبحث الثالث – الجانب العملي
أولا -ترميز فقرات الستبانة:
ف لبحفلمة ال ف م ت متز فق لت لالتةحت ن وصاله طوة ت تتة تاحق تثختل لبحت ن ت ،لذ
ماةي ض لبلفو  2ت متز لتةح نة لبفؤلتة م تةامنه م ي د وفق لت.
الجدول 2
ترميز فقرات المقياس
لإلسحا

المتغير
لالتة لتتل STC

لبةالكت لالتة لتتل STT

لبنص لالتة لتتل STV

البعد

الترميز

لبمنظوؤ لبنظم SP
لبة كتز عخى لبقصف IF
لبال صة لبذكتة IO
لبةالكت ف لبو ت لبثقتق TT
توجته لبال ضت ت HD
لب ىمة لالتة لتتلتة SN
لبحق ء لالتة لتتل SV
لبص سحتة VL
لبقتمة VU

STC1 – STC19
SP1 – SP5
IF1 – IF5
IO1 – IO5
TT1 – TT5
HD1 – HD5
SN1 – SN5
SV1 – SV5
VL1 – VL5
VU1 – VU5

ثانيا ا -التحليل الوصفي لفقرات المقياس
مق متس لبةشةت
ماةهف لبةثختل لبوصال تخنت لبحت ن ت لبة جميه لبح سحا ،وذبك م
ومق متس لبنزعة لبم كزمة ،وماةي ض لبلفو  3دن ه لبمةوت لبثا ولالنث ل لبميت ؤي
بالق لت لالتةح نة ،ولبة ظه ت تل وز ك فة لبالق لت بخوت لبال ض لبح بغ ( 3عنف لتةنفلت مقت
بتك ت لبنم ت ) ،وهذل مف عخى لنةش ؤ ك فة لبمةغت لت ف لبمنظمة تف لبفؤلتة ،كم ظه ت نة لج
لبةثختل لبوصال ناح مةفنتة م لالنث ل لبميت ؤي ،مم مف عخى د ة إج ت لبماةلتحت وفهمه
بخالق لت.
الجدول 3
نتاألج التحليل الوصفي
Max
5
5
5
5
5
5
5

Min
2
3
2
2
1
2
2

Standard Deviation
0.636
0.569
0.731
0.667
0.719
0.697
0.657

Mean
4.067
4.448
4.133
4.381
4.305
4.238
4.124

Item
STC1
STC2
STC3
STC4
STC5
STC6
STC7
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Item
STC8
STC9
STC10
STC11
STC12
STC13
STC14
STC15
STC16
STC17
STC18
STC19
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
IF1
IF2
IF3
IF4
IF5
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
TT1
TT2
TT3
TT4
TT5
HD1
HD2
HD3
HD4
HD5
SN1

Mean
4.229
4.19
4.305
4.057
4.286
4.105
4.248
4.048
4.105
4.495
4.162
4.448
4.171
4.048
4.295
4.048
4.305
4.086
4.352
4.305
4.305
4.2
4.381
4.095
4.286
4.038
4.333
4.295
4.276
4.152
4.333
4.114
4.276
4.048
4.238
4.229
4.286
4.324

Standard Deviation
0.865
0.732
0.818
0.645
0.87
0.729
0.79
0.722
0.631
0.537
0.719
0.662
0.786
0.748
0.85
0.709
0.818
0.649
0.862
0.705
0.678
0.682
0.773
0.711
0.825
0.661
0.869
0.703
0.697
0.673
0.764
0.721
0.856
0.681
0.9
0.796
0.713
0.775

Min
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2

Max
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Min
Max
2
5
2
5
2
5
1
5
1
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
1
5
1
5
2
5
2
5
2
5
2
5
1
5
2
5
المصدر :من ج ت ن مج SmartPLS

Standard Deviation
0.721
0.848
0.709
0.856
0.718
0.77
0.705
0.782
0.707
0.868
0.681
0.883
0.775
0.718
0.657
0.816
0.793
0.983
0.675
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Mean
4.114
4.286
4.048
4.276
4.257
4.19
4.162
4.362
4.067
4.238
4.114
4.295
4.276
4.257
4.124
4.295
3.981
4.152
4.105

Item
SN2
SN3
SN4
SN5
SV1
SV2
SV3
SV4
SV5
VL1
VL2
VL3
VL4
VL5
VU1
VU2
VU3
VU4
VU5

ثالثا ا -تقييم أداة القياس
مهف تقتت دلة لبقت إبى تقتت صفق وثح ت لبمق متس لبة ت لتةنفلمه ف لبفؤلتة ،ومة
تقتت دلة لبقت ف تخو نمذجة لبم ي ت لبصغ ( )PLS-SEMوفق بـ ()Hair et al., 2017
ؤ ية مي مت وكم مأت :
م
 .1مي مل ك ونح خ لبال  :لبثف لألدنى .0.7
 .2لبثح ت لبم كب :لبثف لألدنى .0.6
 .3ثح ت لبالق ة (لبةشحي ت) :لبثف لألدنى .0.7
 .4مةوت لبةح م لبماةنخ ( :)AVEلبثف لألدنى .0.7
لتةنفلت ن مج  SmartPLSفقف ت لبثصو عخى نة لج ل ةح ؤ دلة لبقت ولبذي
وم
ماةي ض نة لج لبلفو  4لدن ه ،ولبذي مظه تثقتق ك فة لبالق لت ولأل ي د ولبمةغت لت بخثف لألدنى
م لبمي مت لبن صة ةقتت دلة لبقت وفق بـ (.)Hair et al., 2017
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الجدول 4
نتاألج اختبار أداة القياس

اإلحساس الستراتيجي STC

المتغير

البعد

التفكير الستراتيجي STT

SP

IF

IO

TT

الفقرات

التشبعات

STC1
STC2
STC3
STC4
STC5
STC6
STC7
STC8
STC9
STC10
STC11
STC12
STC13
STC14
STC15
STC16
STC17
STC18
STC19
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
IF1
IF2
IF3
IF4
IF5
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
TT1
TT2

0.719
0.947
0.868
0.841
0.873
0.783
0.737
0.721
0.585
0.761
0.791
0.786
0.718
0.761
0.976
0.746
0.762
0.792
0.765
0.942
0.775
0.861
0.798
0.704
0.738
0.763
0.698
0.741
0.802
0.743
0.871
0.759
0.712
0.831
0.776
0.814

كرونباخ الفا

الثبات المركب

AVE

0.755

0.845

0.579

0.721

0.823

0.539

0.71

0.803

0.513

0.719

0.811

0.524

0.758

0.836

0.565
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المتغير

البعد

HD

لبنص لالتة لتتل STV

SN

SV

VL

VU

المصدر :من ج ت

الفقرات

التشبعات

TT3
TT4
TT5
HD1
HD2
HD3
HD4
HD5
SN1
SN2
SN3
SN4
SN5
SV1
SV2
SV3
SV4
SV5
VL1
VL2
VL3
VL4
VL5
VU1
VU2
VU3
VU4
VU5

0.782
0.771
0.764
0.810
0.717
0.817
0.788
0.799
0.738
0.729
0.843
0.751
0.735
0.934
0.714
0.737
0.747
0.757
0.796
0.866
0.745
0.732
0.789
0.716
0.831
0.796
0.778
0.773

كرونباخ الفا
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الثبات المركب

AVE

0.753

0.832

0.557

0.703

0.807

0.514

0.726

0.845

0.645

0.813

0.863

0.515

0.726

0.827

0.549

ن مج SmartPLS

رابعا ا -اختبار الفرضيات
بقف تامنت لبفؤلتة لبث بتة لبال ضت ت لألؤ ية لآلتتة:
 H1موجف تأثت مينوي إمل بإلسحا لإلتة لتتل ف لبةالكت لإلتة لتتل .
 H2موجف تأثت مينوي إمل بإلسحا لإلتة لتتل ف لبنص لإلتة لتتل .
 H3موجف تأثت مينوي إمل بخةالكت لإلتة لتتل ف لبنص لإلتة لتتل .
 H4موجف تأثت غت مح ش مينوي إمل بإلسحا لإلتة لتتل ف لبنص لإلتة لتتل م
لبةالكت لإلتة لتتل .
بغ ض ل ةح ؤ هذه لبال ضت ت فقف ت لتةنفلت ن مج ( )SmartPLSبغ ض ن ء نموذج
لبما ؤ ف لبشكل  4ولبذي ماةي ض نة لله لبلفو .5
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الشكل 4
أنموذج المسار لمتغيرات البحث
المصدر :من ج ت

ن مج SmartPLS

الجدول 5
نتاألج اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية

المسار

معامل
المسار

t Value

p Value

النتيجة

H1
H2
H3
H4

STC→STT
STC→STV
STT→STV
STC→STT→STV

0.719
0.245
0.499
0.458

11.548
2.425
5.327
4.761

0
0.016
0
0

حو
حو
حو
حو

المصدر :من ج ت

معامل

 R2المعدل

التحديد R2
0.516

0.511

0.484

0.472

ن مج SmartPLS

ماةي ض لبلفو  5مي م ت لبما ؤ لبة تمثل سحل لبةأثت  ،ولبة تكون مينومة عنفم
تةل وز تمة ( )tع ( )1.96و ن تةل وز تمة ( )Pع ( )0.05وفق بق عفة (.)Hair et al.,2017
وبم ك نت مي م ت لبما ؤ تةل وز لبثف لألدنى م تمة ( tو  )pفإنه مة حو هذه لبال ضت ت جمتي ،
م مي مل لبةثفمف فقف خغ ( )%48بمةغت لبنص لإلتة لتتل  ،وهذل مشت إبى ن مةغت ي لإلسحا
لإلتة لتتل ولبةالكت لإلتة لتتل مالا لن مةغت لبنص لإلتة لتتل ناحة ( )%47و قتة لبناحة
ه عولمل ب تةن وبه لبفؤلتة.
المبحث الرابع -الستنتاجات والتوصيات
أولا -الستنتاجات
ف
 .1ظه ت لبنة لج وجود إسحا إتة لتتل ماه ف ما عفة مفم مة ش طة لبنلف لألش
وصاله ح ة بثل
فه لبمش كل لألمنتة ولتةنفلت لبميخوم ت لبة ت جميه م حل لبا
لبمش كل.
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 .2لتا بفمه إسحا مق لبمفم مة عتنة لبحثا م إمل د لبثخو بخمش كل لبميقفة م وجه ت
نظ منةخالة ،فه دللم م تحثا ع تح لبنطأ ولبنل .
 .3تفؤك لبمفم مة ملةمع لبحثا همتة ت مه ةقتت لبوضع لألمن تةنفلت لبيفمف م وجه ت لبنظ
لبمنةخالة ،فا ع لهةم مه ألهفل  ،ولألدولؤ لبمةنصصة ،ولبي ت لب تمتة ،ولبة تؤث
عخى مشكخة مثفدة.
 .4ل تا وجود مي بل ت فك مة بخمشك ت لألمنتة لبة تولجه لباح ط عتنة لبحثا ثن ء ت مه
ألعم لبمن طة ه  .وهذل فوؤه مشليه عخى لالتةال دة م لبال ل لبلفمفة لبمة سحة به .
 .5مايى لباح ط عتنة لبحثا إبى فه لبمشك ت صوؤة صفمة ،وميمخون عخى لتةنفت ت بتب
تالكت مة جفمفة ف سحل مشك ت لبيمل ،تاه ف إت سحة ما سحة ولتية م لبمش ؤكة ف لتن ذ
لبق لؤ لإلتة لتتل .
ف ط لب ىمة لإلتة لتتلتة لبن صة ه عخى ت
 .6تيةمف مفم مة ش طة لبنلف لألش
لبحا طة ولبوضو ولال ةص ؤ ،وتكون يتفة ع لبغموض ،مم مين توثتقه ولبيمل عخى
تنالتذه تفؤملت .
 .7تيمل لبمفم مة عخى سحل لبمش كل لبميقفة مع لبمولطنت  ،فا ع عمخه عخى دممومة ج هزمةه
لإلتة لتتلتة لتل ه لبث الت لبط ؤلة .وهذل موف به لتةيفلدل إتة لتتلت ف تغتت نم فم ته
لبموجه بخمولطنت  ،وعفت لبةل هل مع لبميخوم ت لبة تةزود ه .
 .8تفؤج لبمفم مة ملةمع لبحثا مي مت ه مة يمخه ثك لألم لبول ع و ثك لبق نون ،وهذل مفعوه
إبى لالبةزلت ةنالتذ وعوده لتل ه لبمولطنت وتقفم فم ت تخح مةطخح ته .
ثانيا ا  -التوصيات
 .1ض وؤة لالهةم ت بةيخ كقتمة عخت بخوصو إبى لبنص لإلتة لتتل  ،وهذل ميةمف عخى إدؤلك
لباح ط عتنة لبحثا ن لبقفؤة عخى لبةيخ ه ع مل ت ت ف لبثصو عخى تحق تن فا ف
مولجهة لبةثفم ت لالمنتة.
 .2ال ف م ت ت لبمفم مة ملةمع لبحثا ةقتت عمخت ت لبق لؤ ولبنة لج م جل تثومل لبنح ة إبى
لبمي فة ،التةثم ؤه ف تثقتق لبنص لإلتة لتتل  ،وذبك ع ط مق عمختة فه لبميخوم ت
لبميقفة.
 .3ض وؤة عفت وجود مي ؤضة بألفك ؤ لبلفمفة لبة تط م حل وزلؤة لبفل ختة ،وهذل مين
لبام بزم ء لبيمل التةال دة م لإلتة لتتلت ت لبحفمخة ولألفك ؤ لبلفمفة لبة ف تحفو كث
لؤتح ط بحتلة.
 .4ض وؤة لالتةن د ف عمل لباح ط عخى لبثق لق ف مي فة طحتية لبملةمع لبن ؤج لبمثت
بمفم مة ،وهذل ماه ف ن ء تصوؤ ماةقحخ ميةمفل عخى ح ته ف لبيمل لإلدلؤي ولبمتفلن .
 .5ض وؤة عفت هفؤ لبكثت م لبو ت ف جمع لبحت ن ت لبمالصخة ع مشك ت لبيمل ،ولبث ل
عخى لبلمع بو ت ت لبم ض ولبث ض م جل خق ماةقحل لبمفم مة ملةمع لبحثا ،وإ فلء
لالهةم ت بظهوؤ كشن م ن بةي مل مع لبزم ء بيمل.
 .6ال ف م تشلتع لبمنةاحت ولباح ط ف لبمفم مة عخى إ فلء م سحظ ته ول ة لسح ته سحو إمك نتة
لأل نشطة ولبات ت ت لبة تاطخع
تثقتق هفل وزلؤة لبفل ختة ،ول ةح ؤ لبال ضت ت م
ه لبمفم مة.
 .7ال ف م ن تن ش لبمفم مة ملةمع لبحثا طة تنالتذ لب ىمة مع ش لل لبملةمع ،ومي فة مف
حوبه بفمه  ،ومي فة لالتةيفلد لبنالا ولبم دي بخاح ط ودوؤه ف تطحتق هذه لب ىمة
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 وض وؤة لإلت لع حن ء ف مق عمل مةك مل بفؤلتة وتنالتذ لب ىمة بيمل لبوزلؤة.لإلتة لتتلتة
.وفق بخةق نة لبثفمثة
 و ن، ال ف م ا فك ة لبةي ون م حل لبمولطنت مع لبمفم مة ملةمع لبحثا الكةش لبل ممة.8
،  وهذل ماه ف تثفمف مك نة صة ه، مخمس لبمولطنون لبمنالية لبمةثققة م تقفم فم ته
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