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 وأف وعمى والجي   قاؿ هللا تعالى: ".... وقاؿ رب أوزعشي أف أشكخ نعستظ التي أنعست عمي  
 مغ سػرة الشسل. 19"اآلية  صالحا تخضاه وأدخمشي بخحستظ في عبادؾ الرالحيغ عسلأ 

لشا الصخيق وآتانا إليامو لشا الربخ وسيل عمى تػفيقو ورعايتو و  رب العالسيغ هللانحسج  بجاية
 الذكخ هلل والرالة والدالـ عمى رسػؿ هللا.و ىحا العسل فالحسج  مغ العمع والسعخفة إلنجاز

 شرائحوب شاالحي لع يبخل عمي  تيقاوي العخبي  الجكتػر  ذخؼتقجـ بالذكخ الخالز لألستاذ السن
تقجـ كسا ن التي تبث الثقة واالستسخار فكاف خيخ عػف بعػف هللا تعالى في ىحا العسل، تو تحفيداو 

ه لشا ػ قجمعمى ما  ساوس الذيخ"ي و دريداإل،عبج الكخيع سعج هللا مختار لألساتحة"بالذكخ مدبقا 
 في إعجاد ىحا العسل. والشرائح مغ مداعجة في تػفيخ العجيج مغ السرادر

مػضفيغ مؤسدة ونذكخ كل  الحيغ حكسػا استسارة االستبياف وتقييسيا األساتحة ذكخ جسيعكسا ن
 لسا أبجوه مغ مداعجة واىتساـ في تعبئة االستيبانة. مػبيميذ بػكالتي أدرار وتسشخاست

يج العػف مغ قخيب أو مغ بعيج  شاومج ل شاوقف إلى جانبو  سانجناكل مغ  مػصػؿ إلى ذكخالو 
 ولػ بالكمسة الصيبة.

أف يديجنا الجرجات ويخزقشا عمسا نافعا وندألو أف  ونخجػه القػؿ نحسج هللا الحي القيـػوفي مجسل 
 ييجيشا سبل الدجاد ويميسشا التػفيق واإلرشاد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 بشعستو إلتساـ ىحا العسل الستػاضع. مباركا ونذكخه أف أكخمشا الحسج هلل حسجا كثيخا

 وخاتع السخسميغ مغ بمغ الخسالة.إلى مغ ال نبي بعجه إلى البذيخ الشحيخ  -
 ....... نبي  الخحسة سي جنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

الحياة، فتحية إجالؿ وتقجيخ  كيف تكػف  نيجي ثسخة جيجنا إلى مغ أنارا لشا دربشا وعمسانا -
ػالجي  ال.... ...هللا نبخاسا وضياء ساشعا في حياتشاأدامكسا  ووفاء وعخفاف إليكسا،

 العديديغ
سشجا  إلى مغ نخى الدعادة في أعيشيع ونذاركيع كل لحطات حياتشا، أدامكع هللا لشا -

 أخػاتي.خػتي و إ.......وعػنا
الجراسي مغ أفخاد العائمة  إلى كل مغ شاركشا أفخاحشا وأحدانشا وكانػا لشا رافجا في مذػارنا -

 الكخيسة مغ كبيخىع إلى صغيخىع حفطيع هللا جسيعا مغ كل مكخوه .
الكخاـ جداىع  شا إلى نػر العمع لشخفع شعار التحجي أساتحتشاو أخحوا بيجي أكخمػنا إلى مغ -

 هللا كل خيخ.
حتى ولػ بالجعاء أو  بعيج مغ أصجقاء وزمالء وأقارب مغ قخيب أو وإلى كل مغ سانجنا -

 خيخ الجداء. جداىع هللا جسيعا عش ا بالكمسة الصيبة.........
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 :تهطئة
يذيج العالع اليػـ جسمة مغ التحػالت والتغيخات التي تؤثخ عمى السؤسدات االقترادية، بدبب ضيػر     

الستدارعة في عالسشا اليػـ مغ القػاعج وتعتبخ التغيخات  عجد مغ القػى التي يختكد عمييا أداء السؤسدات،
في ضل التكشػلػجيا خاصة  الخئيدية التي تحتع عمى السؤسدات التغييخ واعتساد وسائل وشخؽ غيخ تقميجية،

إلى تبادؿ تدعى مسا جعل السشطسات  الستصػرة وما تتزسشيا مغ مشافدة عالية وضخوؼ بيئة غيخ مؤكجة،
ث عمى ميدة تشافدية حقيقية ومحاولة اكتدابيا والتفػؽ عمى قجرات السعمػمات والخبخات والسعخفة والبح

 والتأقمع مع الجيشامكية التشافدية التي تعسل بيا. السشافديغ،
عمييا الفيع التاـ  مشافدييا، مسا يجبومسا الشظ أف معطع السؤسدات التي تخيج تحقيق األسبقية عمى     

خ مشتجاتيا وتحديغ إستخاتيجيتيا واستخجاـ وسائل وشخؽ لبيئتيا، مغ خالؿ الدعي باستسخار إلى تصػي
ومغ ىشا فإف اعتساد السؤسدة عمى اليقطة اإلستخاتيجية يعج أمخا  حيػيا  لتػفيخ السعمػمات الجقيقة ، حجيثة

 التي تديل في عسمية اتخاذ القخار مغ خالؿ السالحطة والبحث والتحميل لمسعمػمات.   
)مػبيميذ( مغ بيغ السؤسدات التي زاد تحجيتيا - الجدائخ لمياتف الشقاؿ وتعتبخ مؤسدة اتراالت      

مسا زاد فتح باب السشافدة الستػاجج سابقا مع مؤسدة  )اوريجو( الدػؽ الجدائخية، مع دخػؿ مؤسدة نجسة
الحي مسا دفعيا لالىتساـ بسػضػع اليقطة االستخاتيجية وأثخىا في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة و  جيدي،

 يعج مػضػع اىتسامشا.
 :اإلشكالية .1
إلى البحث عغ كيفية إيجاد مجاخل السيدة التشافدية السدتجامة بسا يالئع البيئة الجيشامكية  االىتساـانتقل   

ألنيا تعسل في مجاؿ االستذخاؼ الحي يختبط  والسشافدة السحتسمة، فاليقطة االستخاتيجية تمعب دورا  ميسا  
 مباشخة بسريخ السؤسدة.

 انصالقا  مغ خمفيات ىحه الجراسة نصخح إشكالية البحث والستسثمة في:    
اليقغة االستخاتيجية في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة في مؤسدة مهبيميذ تأثيخ ما مجى    
 أدرار وتسشخاست؟. كالتيبه 
 عية:األسئمة الفخ  .2
 ؟ السيدة التشافدية السدتجامةو  التكشػلػجيابيغ اليقطة يػجج تأثيخ  ىل -
 ؟ السيدة التشافدية السدتجامةو   التشافديةاليقطة بيغ يػجج تأثيخ  ىل -
 ؟ السيدة التشافدية السدتجامةو  التجاريةبيغ اليقطة تأثيخ يػجج  ىل -
α 0.05تػجج فخوؽ دالة إحرائية عشج مدتػى داللة ىل - بيغ متػسصات إجابات أفخاد السجتسع   

الجراسة حػؿ كل مغ اليقطة االستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة في السؤسدة محل الجراسة والتي 
 السعتسجة في الجراسة؟سعمػمات الذخرية لتعدى 
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 الفخضيات: .3
 الشحػ التالي:ات عمى بشاءا  عمى ما سبق تع صياغة الفخضي

بيغ اليقطة التكشػلػجية والسيدة التشافدية  (≥0.05αإحرائية عشج مدتػى معشػية ) يػجج تأثيخ ذو داللة -
 السدتجامة.

بيغ اليقطة التشافدية والسيدة التشافدية ( ≥0.05αيػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية ) -
 السدتجامة.

اليقطة التجارية والسيدة التشافدية بيغ ( ≥0.05αيػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية ) -
 السدتجامة.

جابات أفخاد السجتسع الجراسة حػؿ كل مغ اليقطة االستخاتيجية إلال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية  -
السعتسجة في  لمسعمػمات الذخريةوالسيدة التشافدية السدتجامة في السؤسدة محل الجراسة والتي تعدى 

 .الجراسة
 :جدئيتيغ فخضيتيغ وتشجرج ضسغ ىحه الفخضية     
  التي  جابات أفخاد السجتسع الجراسة حػؿ اليقطة االستخاتيجيةإلال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية

 تعدى لستغيخ سشػات الخبخة والسدتػى التعميسي السعتسجة في الجراسة.
  السيدة التشافدية السدتجامة حػؿ جابات أفخاد السجتسع الجراسة إلال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية

 التي تعدى لستغيخ سشػات الخبخة والسدتػى التعميسي السعتسجة في الجراسة.
 أهسية البحث: .4
تبخز أىسية الجراسة بسا يسكغ أف تداىع بو مغ تػضيح اإلشار الشطخي لكال الستغيخيغ)اليقطة    

 .كالتيغأىسية تشاوؿ الجراسة السيجانية لكال الػ وكحا  االستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة( مغ جية،
 أهجاف البحث: .5
إف اليجؼ األساسي ليحا البحث ىػ اإلجابة عغ األسئمة السصخوحة في اإلشكالية، وبالخرػص سؤاليا   

 الجػىخي، وتع بمػرة ىحا اليجؼ الخئيدي في أىجاؼ فخعية:
 .معخفة واقع اليقطة االستخاتيجية في السؤسدة محل الجراسة -
 نذخ وعي اليقطة االستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة في السؤسدة محل الجراسة. -
 اختبار تأثيخ أبعاد اليقطة االستخاتيجية في السيدة التشافدية السدتجامة مغ خالؿ نساذج االنحجار. -
مؤسدة  تقجيع تػصيات ورؤية مدتقبمية إلمكانية نجاح، والتصبيق الفعمي لميقطة االستخاتيجية في -

 مػبيميذ.
 دوافع اختيار السهضهع: .6

 ليحا السػضػع ونػردىا عمى الشحػ التالي: الختيارىشاؾ عجة دوافع 
 السمحة في تشاوؿ ودراسة ىحا السػضػع نطخا  ألىسيتو. الخغبة -
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 إثخاء السكتبة بسثل ىحه السػاضيع التي تحسل الججيج. -
والسعمػمات لالستفادة مشيا  لالكتداب التجخبة،الحاجة لمتعخؼ عمى نذاشات السؤسدة ميجانيُا  -

 مدتقبال .
 حجود الجراسة: .7

تشاولت ىحه الجراسة إلشار الشطخي لميقطة االستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة  الحجود السهضهعية:
 تأثيخىسا.ومحاولة معخفة 
أدرار وتسشخاست لمجراسة السيجانية لسػضػع  كالتيلػ  وقع االختيار عمى مؤسدة مػبيميذ الحجود السكانية:

 البحث.
شبقت الجراسة عمى مجتسع الجراسة الحي يتسثل في جسيع السػضفيغ في مؤسدة مػبيميذ  :الحجود البذخية

 أدرار وتسشخاست. وكالتيفي 
 11ىإل  2019مارس  3بالسعمػمات الخاصة بالفتخة السستجة بيغ البحث فقج تع التدويج اإلطار الدماني: 

 .2019أفخيل 
 السشهج الستبع: .8

في ىحه الجراسة عمى السشيج الػصفي  عتسادتع االمغ أجل اإلجابة عمى اإلشكالية السصخوحة سابقا        
التحميمي، الحي ييجؼ إلى تػضيح أىع الشتائج التي أفخزتيا اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية األسمػب و 

جػانب البحث سيتع االعتساد عمى السخاجع الستاحة سػاء كانت بالمغة العخبية السدتجامة، ولتجعيع مختمف 
أو المغات األجشبية، التي تشاولت مػضػع البحث الستسثمة في الكتب، الخسائل الجامعية، السجاالت وغيخىا 

 بغية إثخاء السػضػع وإضفاء مرجاقية اكبخ.
 صعهبات البحث: .9
والعخاقيل، مغ أىع الرعػبات التي واجيت في انجاز البحث ما ال يخمػ أي بحث عمسي مغ الرعػبات   

 يمي:
 التي تشاولت ربط الستغيخيغ الجراسة. اإلستخاتيجية والجارساتالسخاجع عغ مػضػع اليقطة  محجودية -
وحاالت أخخى رفس السذاركة نيائيا  في الجراسة وعجـ  مػاجية حاالت مغ عجـ االستجابة الستبياف، -

 استالـ االستبياف. 
 تقديم البحث:   .01

في حجود اإلشكالية السصخوحة تع  الفخضيات راختبا سالمة وتأميغ البحث أىجاؼ تحقيق في رغبة   
 : اآلتي الش حػوخاتسة عمى  فرمييغمقجمة و  تقديع ىحا البحث إلى

سيتزسغ السفاىيع األساسية لشطاـ اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة والجراسات  الفرل األول
 الدابقة.
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األوؿ الصخيقة سيتزسغ الخبط الشطخي والتصبيقي لستغيخات الجراسة مغ خالؿ السبحث أما الفرل الثاني 
 .اختبار الفخضيات ومشاقذتياأما السبحث الثاني واإلجخاءات، 



 

 

الفصل األول: اإلطار 

النظري للٌقظة 

اإلستراتٌجٌة والمٌزة 

 التنافسٌة المستدامة
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 :تسهيج  
في ضل التغيخات الدخيعة تعير السؤسدات االقترادية تحت ضغػشات تتدع بجرجة عجـ التأكج،        

عمى السؤسدات أف تتبشى مفيػـ اليقطة اإلستخاتيجية لمحيازة عمى  وبدبب التصػرات البيئية أصبح لداما  
تحقيق  اإلستخاتيجيةيقطة ولحلظ تحاوؿ السؤسدات مغ خالؿ ال ،السعمػمات وتدييخىا واستخجاميا بذكل أفزل

إف بشاء السيدة التشافدية السدتجامة في السؤسدة االقترادية ، التفػؽ التشافدي واكتداب ميدة تشافدية مدتجامة
يتصمب رصج ومتابعة مدتسخة لسجخى محيصيا، لسعخفة الفخص الستثسارىا وتجشب السخاشخ والتيجيجات التي 

السيدة التشافدية السدتجامة تمبي احتياجاتيا  ستخاتيجية باعتبار إفتػاجييا اعتسادا عمى عسمية اليقطة اإل
 ىحا ما جعميا ترل إلى درجة عالية مغ السيارات التي  يسكغ االحتفاظ بيا مجة أشػؿ. الخاصة بالسؤسدة،

 وفي ىحا السشصمق سشتصخؽ في ىحا الفرل إلى السبحثيغ اآلتييغ:
السصمب  اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة مغ خالؿ مصمبيغ،اليقطة حػؿ األوؿ إلى مفاىيع فيذيخ في 

تع التصخؽ أما الثاني  ،اإلستخاتيجيةوالسحاور واآلليات الستعمقة باليقطة  اؼجواألىاألوؿ محاولة معخفة األىسية 
 ة وأبعاد ومجاخل لسيدة التشافدية السدتجامة.سيىأ إلى خرائز و فيو 
عمى الجراسات الدابقة مغ خالؿ عخض ممخرات ليا مغ بمػرة مداىسة الجراسة  الثاني: نمقي اإلشارة أما

 الحالية.
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 و السيدة التشافدية السدتجامة اإلستخاتيجيةالسبحث األول: اإلطار الشغخي حهل اليقغة 
أسمػب جساعي مشطع تدود السؤسدة بالسعمػمات التي تداىع في تجعيع قجراتيا  اإلستخاتيجيةاليقطة        

بحيث إف السشافدة تعج أمخ واقعي وحقيقي مغ  مغ اجل تصػيخىا وديسػمة بقائيا في مخكد تشافدي مدتجيع،
 خالؿ ما تػاجيو مشطسات األعساؿ بيجؼ تحقيق ميدة تشافدية مدتجامة التي تزسغ البقاء واالستسخار في

والسيدة التشافدية السدتجامة في ما  اإلستخاتيجيةسشحاوؿ عخض مفاىيع حػؿ اليقطة  بحثالدػؽ، وفي ىحا الس
 يمي:

 والسيدة التشافدية السدتجامة اإلستخاتيجيةاليقغة السظمب األول: 
 Strategic Vigilance اإلستخاتيجيةالفخع األول: مفههم اليقغة 

 اإلستخاتيجية نحاوؿ أف نبيغ مفيـػ اليقطة مغ خالؿ التعاريف التالية:قبل الحجيث عغ اليقطة      
والتي تعشي  وىػ ناتج عغ السخاقبة بالخادار لحساية مكاف ما، vigilance فاليقطة مذتقة مغ المفع الالتيشي

التقشي السختبط تعخؼ اليقطة بأنيا متابعة التصػر و  1.القياـ بالحخاسة والسخاقبة حخصا عمى حساية مشصقة معيشة
 2.بشذا  السؤسدة بحيث يقجـ ليا الفخص

أيغ تكػف حػاسشا مشفتحة عمى العالع مغ حػلشا أي االنتباه إلى كل ما يحيط بشا وأخح  اليقطة ىي تصابق حالة
ف اليقطة كانت مفيػـ عاـ أإال ميقطة له ندتشتج التعخيف األتي مغ خالؿ ما سبق ذكخه أعال .3الحيصة مشو
تبصت بكمسة إستخاتيجية وعشج ارتبا  ىحا السفيػـ مع عسمية القخار االستخاتيجي أصبحت تدسى إلى إف ار 

 4عمى ىحا األساس نعخض عجة تعاريف لميقطة اإلستخاتيجية في ما يمي: ،"اليقطة اإلستخاتيجية"
مػماتي اليقطة اإلستخاتيجية ىي"مفيػـ إداري عكدي وذلظ مغ خالؿ عسمية معمػماتية تقػـ عمى نطاـ مع

دعع متخحي القخارات داخل لجقيقة لخفع السعخفة التشطيسية و دقيق تشتيي بتػفيخ السعمػمات المحطية وا
"عسمية إعالمية تدعى مغ خالليا السؤسدة إلى تػقع  وتعخؼ اليقطة اإلستخاتيجية عمى أنيا، السؤسدة"

 5.السخاشخ السختبصة بعجـ اليقيغ"إشارات التححيخ فيحه مغ خالؿ خمق فخص لمدػؽ وبالتالي تقميل مغ 

                                                           
 ،ادرار، الجدائخ-مجمة الحقيقةالسعمهمة مادة اولية لميقغة االستخاتيجية في السؤسدات الحجيثة"، خمفالوي شسذ ضيات، " 1

 .496ص ،27،2017العجد
 2/03/2019، بتاريخ 27ص ،2010، 1 عساف، االردف:  ،"محاضخات في: االفتراد الدياسيرواء زكي يػنذ الصػيل،   2

 https://books.goole.dz  23:00عمى الداعة: 
"، محكخة ماجدتيخ قدع تدييخ السػارد دراسة حالة مهبيميذ-كعامل لمتغييخ في السؤسدة اإلستخاتيجيةاليقغة عمػي نريخة، " 3

 .82، ص2011-2010البذخية كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمـػ التدييخ جامعة أبي بكخ بمقاسع بتمسداف 
محكخة تشجرج "-دراسة ميجانية عمى الذخكات الجوائية االردنية-اليقغة االستخاتيجية عمى اداء السشغسة  " اثخمخيع بمحاج،   4

 .23، ص2012االردف، جامعة أؿ البيت كمية ادارة الساؿ و االعساؿ، ادارة االعساؿ، سشة ضسغ متصالبات الساجيدتخ، 
5
 Krimlin , la veille strategique:les yeus et les Oreilles de Votre Entreprise 3IE: c/o EPITA, 

14-16 Rue Voltaire 94276 Kremlin-Bicêtre Cedex  0202 p7.             
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 وقج عخفت اليقطة اإلستخاتيجية عمى أنيا "عسمية تشطيسية معقجة تدتيجؼ ضساف وديسػمة السؤسدة     
بحيث تتيح مثل ىحه  حيث تقـػ بخصج أية معمػمة أو إشارة ضعيفة في محيصيا الػاسع واستسخارية نذاشيا،

وتجشب السخاشخ والتيجيجات الخارجية والتقميل مغ حالة عجـ  ستباقية إلى استغالؿ الفخصالسعمػمات اإل
 1.التأكج أو عجـ اليقيغ"

ندتشتج مغ التعاريف الدابقة أف"اليقطة اإلستخاتيجية" ىي نذا   يدعى إلى التشبؤ بالسجخيات السحيصة   
 بالسؤسدة قرج اقتشاص وخمق فخص والتقميل مغ األخصار. 

 الفخع الثاني: أهسية وأهجاف اليقغة اإلستخاتيجية 
 :أهسية اليقغة اإلستخاتيجية :أوال
في السؤسدة بحيث تمخز في أربعة وضائف  متكامال   تكسغ أىسية اليقطة اإلستخاتيجية كػنيا تمعب دورا      

 التعمع. –السخاقبة  –االكتذاؼ –التػقع  2 وىي كالتالي:
 وىػ تػقعات لشذا  السشافديغ والتغيخات السحيصية. التهقع: .1
إقامة معيع  التي يسكغ أو السؤسدات التي يسكغ شخائيا، اكتذاؼ مشافديغ ججد أو محتسميغ، االكتذاف: .2

 واكتذاؼ فخص في الدػؽ. ،خشخاكة مغ اجل التصػي
خؽ اإلنتاج التي تسذ التكشػلػجية أو ش ، التصػراتمخاقبة تصػرات عخض السشتجات في الدػؽ  السخاقبة: .3

 أو تدتيجؼ الشذا ، التشطيسات التي تدتصيع إف تغيخ في إشار الشذا .
يديل إعادة تقجيخ  ، مسااآلخخيغ)السشافديغ( ونجاح ، خصأتعمع خرائز األسػاؽ الججيجة التعمم: .4

 أسمػب ججيج لمتدييخ أو بشاء نطخة مػحجة لمسديخيغ. ، وضعالسذاريع
:  تتجمى أىجاؼ اليقطة اإلستخاتيجية التعخؼ عمى السعمػمات التي تخز اإلستخاتيجيةأهجاف اليقغة  ثانيا:

 3 متخحي القخار في السؤسدة بعج تجسيعيا لحلظ ىي تخمي إلى:
 التشبؤ بالفخص وحدغ استغالليا وتجشب التيجيجات وأثارىا؛ 
 تحجيج و تذخيز أفزل السسارسات التي تخجـ السؤسدة؛ 
  التقشية التكشػلػجية لمسؤسدةتحميل البيئة العسمية. 

  

                                                           
"، وتأثيخها في الشجاح التشغيسي:بحث استظالعي في شخكة الفارس العامة وزارة الرشاعة اإلستخاتيجية، "اليقغة زيج محسػد 1

  .210، سشة، ص-23السجمج -96العجد -االقترادية واإلداريةمجمة العمـػ جامعة بغجاد، 
بحث استظالعي في مدتذفى -اليقغة االستخاتيجية و دورها في تحدين مدتهى الخجمات التسخيزية"حديغ عمي ابخاىيع،  2

  .51-50، ص 2017سشة  23السجمج  -96االدارية العجد مجمة العمـػ االقترادية و  جامعة بغجاد العخاؽ،"، -غازي الحخيخي 
 ، 75ص ،2016،"، دار الشذخ و التػزيع دار خالج الحيانياليقغة االستخاتيجية" الحكاء االقترادي و  وسيع أبػ عخير، 3

 https://books.goole.dz  13:00عمى الداعة :  03/03/2019بتاريخ : 
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 :  محاور اليقغة اإلستخاتيجية: الفخع الثالث
 1 حتى تقـػ اليقطة اإلستخاتيجية بأىجافيا لمسؤسدة عمييا أف تتكامل في ثالث محاور أساسية وىي كالتالي:    
الستشبا  التيجيجات : تتسثل في مالحطة وتحجيج البيئة العمسية والتقشية واالقترادية اليقغة التكشهلهجية .أ 

وفخص التصػيخ التي يشفحىا العسالء والسػرديغ والذخكاء والسشافديغ كجدء مغ نذاشيا لسخاقبة التصػرات وىحا 
ثع  )عمى مدتػى السخاقبة( مغ شأنو أف يؤدي إلى الجعػة إلى تشطيع عسمية بحث وجسع ونذخ السعمػمات

 السعمػمات بصخيقة عقالنية.  كيفية استخجاـ ىحه السجسػعة السشطسة والسكثفة مغ
الشذا  الحي مغ خاللو تعتخؼ السؤسدة بسشافدييا الحالييغ والسحتسميغ وكل  ىي :اليقغة التشافدية .ب 

ويتع ذلظ مغ خالؿ جسع السعمػمات السرشفة  ،بالبيئة التي تتصػر فييا السؤسدة السشافدة وتيتع ،الدياسات
 عمى أنيا كسية ونػعية:

 تتعمق باألداء الحالي لمسشافديغ واستخاتيجياتيع وأىجافيع الججيجة، القجرات  :الكسية السعمهمات
 واالفتخاضات التي تحكع العسل وقخارات السشافديغ.

 مع السػرديغ الججد، والعالقاتخ، والتصػي البحث السبحولة في مجاؿ : تتعمق بالجيػدالسعمهمات الشهعية 
 2 .تكشػلػجيا ججيجةو  مشتجات ججيجة واألسػاؽ،

وبيغ  ىي الشذا  الحي تقػـ بو السؤسدة بجراسة العالقة بيغ السػرديغ والعسالء، :اليقغة التجارية .ج 
ىي تذسل مجسػعة مغ أنذصة البحث والتجييد والشذخ  ،ميارات الدػؽ الججيجة ومعجالت نسػ الدػؽ 

ت في سػؽ السػرديغ إال أف لعسمياتيا والسعمػمات الستعمقة ببيئة اإلعساؿ التجارية، مسا يدسح الستباؽ التصػرا
اليقطة التجارية تقػـ بسخاقبة والتشبؤ لتغيخات أذواؽ السدتيمكيغ وتصػر رغباتيا وكحا تصػرات الدػؽ والصمب 

  3 بذكل خاص.
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Marie-christine chalus-Shouvannet ,Dynamisation du dispositif de veille stratégique pour la 

conduite de stratégies proactives dans les entreprises .Faculté de sciences économiques et 

de gestion, Thèse pour le doctorat de Sciences de gestion: université Lumière, Lyon2,2000,.p50. 
2
 Fadhiela Salman Dawood   & Ali Fakhri Abbas, The Role of Strategic Vigilance in the 

Operational Performance of the Banking Sector: Field Research in a Sample of Private 

Banks,European.2018,p6. 
3
 Bekaddour Hassen, VEILLE STRATÉGIQUE   & INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE CAS 

DES ENTREPRISES ALGERIENNES .Tlemcan ،Faculté des sciences économiques, 

commerciales et des sciences de gestion ،Mémoire de Magister en science de gestion : Universitè 

Abou Bekr Belkaid, 2014,P60. 
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 أساليب اليقغة اإلستخاتيجيةو آليات : الفخع الخابع
اإلستخاتيجية وفقا آلليتيغ مختمفتيغ آلية التحكع وآلية أساليب تذغيل اليقطة اإلستخاتيجية: تفعل عسمية اليقطة   

 .اإلنحار ونزيف آلية أخخى مغ أجل تفعيل عسمية اليقطة اإلستخاتيجية آلية اإلثارة
ف األبحاث ىي التي تقػـ بتشذيط معمػمات اليقطة اإلستخاتيجية بجءا بالصمب الدخيع أ: تعشي بآلية التحكم

مشو تكػف السبادرة  لسدؤوؿ السباشخ الحي يعبخ عغ حاجة معيشة لمسعمػمات،)األمخ والصمبية( مغ ا والعاجل
  )السدؤوؿ عمى سبيل السثاؿ أو السجيخ(. قبل مدتخجـ السعمػمات السحتسل مغ
، : وتعشي ىحه اآللية باف األبحاث الفعالة لمسعمػمات مدتسخة مغ شخؼ بعس األشخاصآلية اإلنحار .1

الستعقبػف حيث يقػـ ىؤالء األشخاص وبسبادرتيع الذخرية بتشبيو السدؤوؿ الحيغ سيتع ذكخىع لمسعمػمة وىع 
 السباشخ أو األشخاص اآلخخيغ وذلظ حيشسا يخوف أنيع قج وججوا معمػمات ميسة، مع أف السدئػليغ السباشخيغ

ليحا فيشا السبادرة تكػف مغ شخؼ السشذط لميقطة اإلستخاتيجية ، لع يعبخوا عغ حاجاتيع الخاصة لمسعمػمات
  1 الفخيق.

 تيع التي السعمػمات عمى والحرػؿ استخجاـ أجل مغ السعمػمات مرادر بإثارة وتتعمق آلية اإلثارة: .2
 2 .أصال تػجج تكغ لع التي أي األخخى  بالصخؽ  عمييا والحرػؿ التػصل مغ تتسكغ لع والتي ،السؤسدة

 اإلستخاتيجيةطخق اليقغة  الفخع الخامذ:
عمى عجة شخؽ تدسح لمسؤسدة الحرػؿ وامتالؾ ميدة تشافدية مدتجامة  اإلستخاتيجيةتعتسج عسمية اليقطة    

 3 وعمى مػقع تشافدي في الدػؽ ومغ أىع ىحه الصخؽ ىي :
"عسمية مدتسخة لتقػيع السشتجات والخجمات والصخائق مقارنة بتمظ  : تعخؼ السعايخة عمى أنياطخيقة السعايخة (1

بحيث تعتبخ السعايخة شخيقة السقارنة عمى أساس  ،أو بالسؤسدات الخائجة"الستعمقة بالسشافديغ األكثخ ججية 
معيخ مخجعية يسكغ االعتساد عمييا الكتذاؼ االنحخافات التشافدية وتشتسي شخيقة السعايخة بأسمػب التحديغ 

 لذاممة(.)الجػدة ا، الجائع والسدتسخ الحي يعتبخ بجوره بعجا متسيدا مغ أبعاد السيدة التشافدية السدتجامة
وتصػيخىا، وتعخؼ بأنيا"مجسػع اإلجخاءات  اإلستخاتيجية: تعتبخ شخيقة ىامة لسسارسة اليقطة دراسة الدهق  (2

التقشية السدتعسمة إلنتاج وتػفيخ السعمػمات السفيجة والرحيحة بغية اتخاذ القخار"بحيث تتكػف دراسة الدػؽ 
ف دراسة الدػؽ أحيث  حاجات ورغبات الدبائغ''...بسختمف جػانب التدػيق الدبائغ الحالييغ والسحتسميغ ''

ترشف إلى نػعيغ: دراسة كسية تيتع بالكع كحجع األعساؿ وحجع السبيعات، ودراسة نػعية تيتع بالشػعية 

                                                           
 .78-77، صمخجع سبق ذكخهوسيع أبػ عخير،  1
دراسة حالة مؤسدة مهبيميذ -بشاء السيدة التشافدية السدتجامة "دور اليقغة االستخاتيجية فيرحساني يػسف زكخياء،   2

 

  .38، ص2015 -تمسداف-محكخة لشيل متصالبات الساجيدتيخ في عمـػ التدييخ، جامعة أبي بكخ بمقايج"، -بهالية األغهاط

 تكخيخ مؤسدة حالة دراسة-الجدائخية االقترادية السؤسدة تشافدية في ودورها اإلستخاتيجية اليقغة"بػخخيز خجيجة،   3
، 2محكخة تجخل ضسغ متصالبات الساجيدتيخ في عمـػ التدييخ تخرز االستخاتيجية، جامعة وىخاف ،"-مدتغانم رام الدكخ
 .72ص ،2004
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وتيجؼ إلى لمػصػؿ إلى السعمػمات الخاصة بصبيعة الخجمات السقجمة لسعخفة تػجيات األداء والعسل عمى 
 1 عمى مكانة مخمػقة في الدػؽ.تخقيتو وبالتالي السحافطة 

ػ يتسثل في تذخيز البيئة يلييا السؤسدات، فا: يعج ىحا التحميل مغ أىع الصخؽ التي تمجأ SWOTتحميل (3
الجاخمية التي تدسح بسعخفة نقا  القػة والزعف مغ جية وبتذخيز البيئة الخارجية لمكذف عغ الفخص 

إلى تجسيع السعمػمات الحتسية في بشاء خيارات  التحميلالستاحة والتيجيجات مغ جية أخخى، ييجؼ ىحا 
إستخاتيجية وتشافدية كفيمة بزساف استسخارية السؤسدة ومخاقبة مجى مالئستيا مع البيئة التشافدية مغ اجل 

 تحقيق نتائجيا.
 اإلطار الشغخي لمسيدة التشافدية السدتجامة السظمب الثاني:

 ة، أهسيتها، األنهاع: مفههم السيدة التشافديالفخع األول  
 مفههم السيدة التشافدية وأهسيتها أواًل:
ولتػضيح مفيػـ السيدة التشافدية  وبإدارة األعساؿ بذكل خاص، حقيقية في عالع االقتراد بذكل عاـ،   

مشيا السشافدة والتشافدية عمى أساس وجػد  فسغ الزخوري التصخؽ إلى بعس السفاىيع األساسية ذات العالقة،
 السفاىيع بيشيا وبيغ السيدة التشافدية. فخؽ في

أنيا كل العخوض الحالية أو السحتسمة التي يسكغ لمسذتخي أخحىا بعيغ " عمى:السشافدة  تعخؼ   
يخى أف عبارة التشافدية تثيخ ججال  كبيخا  نطخا  لعجـ ضبط السفيػـ، حيث عخفتيا  Yihongأما ، 2.االعتبار"

التشافدية عمى مدتػى االقتراد الػششي بأنيا الجرجة التي يسكغ وفقيا  ية،مشطسة التعاوف االقترادي والتشس
. وعخفت أيزا "بأنيا القجرة عمى تدويج السدتيمظ 3إنتاج سمع والخجمات التي تمبي أذواؽ األسػاؽ الجولية

التشافدية  أما السيدة 4.بسشتجات وخجمات بذكل أكثخ كفاءة وفعالية مغ السشافديغ اآلخخيغ في الدػؽ الجولية"
الخاصية أو مجسػعة خرائز ندبية تشفخد بيا السؤسدة ويسكشيا االحتفاظ بيا  بأنيا حدن الدغبيعخفيا 

                                                           
1
 AKON Sharaf، " Vigilance strategy as a way to build and develop competitive advantages 

of economic institutions  "- The experience of Algeria مجلة العلوم االنسانية .ISSN 1112-9255  -0202 

   .p282-283)العذد الخامس(.

 
2
محكخة ضسغ "، -دراسة حالة ممبشة الحزشة بالسديمة-، "اإلبجاع كسجخل الكتداب السيدة التشافدية السدتجامةرزيقة يحياوي  

  .43، ص2013السشطسات، جامعة مديمة، نيل متصالبات شيادة الساجيدتيخ في إدارة 
"، متصمب تكسيمي ، "تدهيق الخجمات الجامعية ودوره في تحدين القجرة التشافدية لمجامعات الدعهديةبجر مبخوؾ العتبي 3

  .48، ص2015لشيل درجة دكتػراء في اإلدارة والتخبية والتخصيط،جامعة أـ القخى السسمكة العخبية الدعػدية، 
4
، "اإلدارة االستخاتيجية لتحدين القجرة التشافدية لمذخكات وفقًا لسعاييخ األداء دمحم بغ مصمق الخشفخي القحصانيفيرل بغ   

 ،2010، رسالة استكساؿ درجة الساجدتيخ في إدارة األعساؿ، الجامعات الجولية البخيصانية، االستخاتيجي وإدارة الجهدة الذاممة"
  .32ص
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أو التي تحقق خالؿ تمظ السجة السشفعة ليا وتسكشيا مغ التفػؽ  شػيمة ندبيا  نتيجة صعػبة محاكاتيا، لسجة
 1 عمى السشافديغ.

وتحقيق عػائج أعمى مغ خالؿ  عمى تقميز كمفيا الكمية،ىي قجرة السشطسة "  Roppaportوقج عخفيا 
 2وتحقيق قيسة أكبخ لمدبػف". الدعخ مقارنة بالسشافديغ،

أو  وتعخؼ السيدة التشافدية "بأنيا القجرة عمى مسارسة األنذصة بأدنى مدتػى مغ الكمف مقارنة بالسشافديغ،  
 3.تفػؽ الكمف اإلضافية لمقياـ بحلظ"أنيا القجرة عمى التسييد والديصخة عمى أسعار استثشائية 

 4يسكغ تػضيح خرائز السيدة التشافدية عمى الشحػ التالي:و   
 أنيا ندبية أي تتحقق بالسقارنة وليدت بالسصمقة؛ 
 تؤدي إلى تحقيق التفػؽ واألفزمية عمى السشافديغ؛ 
 تذتق مغ رغبات وحاجات العسالء؛ 
 شػيمة األمج وصعبة التقميج مغ قبل السشافديغ. 

 5 تكسغ أىسية السيدة التشافدية لجى كال مغ جبخ وجالب وكاضع بأنيا تداىع في تحقيق ما يمي:
 العالمات التي تصخحيا في األسػاؽ  الؿ سيصخة الحرة الدػقية لدمع أوتحقيق قػة سػقية مغ خ

 السدتيجفة؛
 تصػيخ سمع أو خجمات ججيجة؛ 
  التكاليف لمدمعة والعالمة التجارية؛إيجاد وتصػيخ تكشػلػجيا ججيجة تؤدي إلى تخفيس 
 ،فإف ىحا األمخ يتيح لمسؤسدة متابعة التصػر أف تكػف السيدة التشافدية تتدع باالستسخارية والتججيج 

 6.والتقجـ عمى السجى البعيج
 

                                                           
1
مجمة البحث العمسي في التخبية، العجد الثامغ ت القيادات اإلدارية لتحقيق السيدة التشافدية"، مسارسا"، عبيخ فاروؽ أكبخ 

  .386، ص2017عذخ، بسجارس التعميع الثانػي في محافطة ججة بالسسمكة العخبية الدعػدية، 
، -األردف-، عساف2008خبية دار اليازوري العمسية لمشذخ والتػزيع، الصبعة الع، "استخاتيجيات التدهيق"، ثامخ البكخي  2

  .193ص
 
3
 "دراسة تحميمية-الجامعات األردنية"مدتمدمات إدارة الجهدة الذاممة كأداة لتحقيق السيدة التشافدية في  ،عمي فالح الدغبي محسػد حديغ الػادي،  

  .78،ص2011 ،مجمة عخبية لزساف جػدة التعميع الجامعي،العجد الثامغجامعة األردف، 
مجمة الجراسات السالية السحاسبية واإلدارية، العجد الدادس "رأس السال الفكخي في الجامعات الفمدظيشية"، حديغ عبج القادر،  4

 .14، جامعة االستقالؿ، فمدصيغ، ص2016ديدسبخ 
"، محكخة في قظاع غدة، "الحكاء العقالني والعاطفي كسجخل لتعديد السيدة التشافدية في الكميات التقشية عايذة أحسج الكخد 5

 .41، ص2016استكساؿ متصمبات الساجيدتيخ في إدارة األعساؿ، الجامعة اإلسالمية غدة، 
أثخ استخاتيجيات السهارد البذخية في السيدة التشافدية لذخكة الحكسة لمرشاعات الجوائية في خميل ناجح محسػد إبخاىيع، "  6

  .25، ص2017تيخ في إدارة األعساؿ، جامعة آؿ البيت ، رسالة استكساؿ متصمبات درجة الساجداألردن"
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 ثانيًا:أنهاع السيدة التشافدية ونسهذج بهتخ الخساسي لمسيدة التشافدية
 1وتتسثل في: بهرتخ ثالثة أنهاع السيدة التشافدية حدب ترشيف . أ
 :يخكد عمى تصػيخ السشتجات والخجمات بذكل أسخع مغ السشافديغ. اإلبجاع 
 :يخكد عمى تحديغ جػدة السشتجات والخجمات. التسييد 
 :فيحاوؿ كدب ميدة تشافدية مغ خالؿ اإلنتاج السشخفس التكمفة. تخفيض التكمفة 
 2:التالي التشافدية وفقا  لمججوؿوأشار بعس الباحثيغ إلى بعس أنػاع السيدة  

 :يهضح أنهاع السيدة التشافدية( 1-1)ججول 
 الباحثهن  أنهاع السدايا التشافدية

 EVANS 1993 إبجاع-تدميم-مخونة-نهعية-كمفة

 CERTO §PETER 1995 اعتسادية-مخونة-نهعية-كمفة

 MINTZBERG § QUIM 1996 الترسيم-الدعخ-الدسعة-اإلسشاد-نهعية

 KRAGEWSKI §RITZMAN 1996 وقت-مخونة-نهعية-كمفة

 BEST 1997 اإلبجاع-تحالفات-نسه-تسيد-كمفة

   -سههلة االستعسال-مخونة-نهعية-الترسيم
 األبجع-الجسالية

SLACK ET…..AL 1998 

 MACMILLAN § TAMPO 2000 تكشهلهجيا-وقت-مخونة-تسيد -كمفة

جامعات  ، "متظمبات إدارة السعخفة ودورها في تحقيق السيدة التشافدية فيالغفػرصالح عبج الحكيع عبج  ر:السرج       
 .30" صقظاع غدة

   مغ خالؿ الججوؿ الدابق أف أغمب الجارسات عشج حجيثيا عغ السيدة التشافدية تع التخكيد عمى التكمفة    
 ،والترسيع ،واإلبجاع ،والػقت ،والشػعية والسخونة، في حيغ أضافت بعس الجراسات عشاصخ أخخى كالتسيد

 وسيػلة االستعساؿ. ،والتكشػلػجيا
 نسهذج القهى الخسدة لبهرتخ: . ب

ىي أداة تدتخجـ في تحميل السيدات التشافدية والعالقات الستبادلة مع الدػؽ  إف قػى التشافدية الخسدة لبػرتخ
البيئة الجاخمية مع البيئة الخارجية لمعسل كسا أف ىحه األداة تقارف بيغ  وتقييع استخاتيجيات األعساؿ واألسػاؽ،

                                                           
بحث ميجاني في وحجات األداء -استخجام إدارة السههبة كخيار لتعديد السيدة التشافدية لمسشغساتحديغ وليج حديغ، "  1

 .98ص، 2016"، مجمة كمية التخاث الجامعة، العجد الثالث عذخ كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة بغجاد، -الجامعي
، رسالة ، "متظمبات إدارة السعخفة ودورها في تحقيق السيدة التشافدية في جامعات قظاع غدة"صالح عبج الحكيع عبج الغفػر 2

  .34، ص2015استكساؿ لستصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في القيادة واإلدارة، جامعة األقرى، غدة، 
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في سبيل تعديد  لتصػيخ إستخاتيجيتيا التشافدية،يث تدتخجـ السؤسدات ىحا الشسػذج ح عمى نصاقيا الػاسع،
 1وىحا حدب الذكل التالي: مػقعيا التشافدي في الدػؽ وىػ شائع االنتذار بيغ الذخكات،

 يػضح القػى الخسذ لبػرتخ(: 1-1)الذكل

 
 .168السرجر: سميع الحدشية، نطع السعمػمات اإلدارية نسا، ص      

وىع الذخكات التي تعسل في القصاع  نفدو خاصة التي تشتج الدمع  التقميجيهن: السشافدهن الحاليهن أو (1
وىحه الذخكات ييجد  مشح فتخة شػيمة وليا حزػرىا وتػاججىا أو ندبتيا مغ الدػؽ، والخجمات نفديا،

 2مثل تػاجج شخكتي اتراالت في بمج واحج. ،بعزيا بعزا  
كسا أنيع يحسمػف ، وىع السدتثسخوف الحيغ يتػقعػف عائجا  مشاسبا  عمى استثساراتيع :تهجيج السشافدين الججد (2

معيع شاقات إنتاجية ججيجة مع رغبة في الحرػؿ عمى نريب مغ الحرة التدػيقية ونريب مغ السػاد 
يشتج عغ ذلظ انخفاض في أسعار البيع وارتفاع التكمفة مسا يؤدي بالتالي وقج  األساسية ليحه الرشاعة،
 3إلى انخفاض األرباح.

لتحل محل الدمعة التي  ىي السشتجات التي يسكغ أف يتحػؿ إلييا السذتخوف، :تهجيج السشتجات البجيمة (3
اـ الياتف الجػاؿ مثل تحػؿ كثيخ مغ الشاس إلى استخج يذتخييا عادة مغ الذخكات الستػاججة في الدػؽ،

تمعب ىحه الحاالت  ،اوالحاسػب السحسػؿ بجال  مغ الحاسػب الثابت وىكح بجال  مغ الياتف الثابت،
 وسسعة الذخكة ووالء العسيل دورا  كبيخا  في عسمية التحػؿ. األسعار وجػدة الدمعة،

 أو زيادة الجػدة،خ، ىي مجى قجرة الدبائغ في الزغط عمى السشتجيغ لتخفيس الدع :قهة تفاوض العسالء (4
 أو في الػصل إلى الدمعة في الػقت والسكاف السشاسبيغ دوف زيادة في األسعار.

ىي قجرة السػرديغ عمى تأميغ الدمع والخجمات لمذخكة في الػقت والسكاف  :قهة تفاوض السهردين (5
 ذخكة بحؿ جيج أكبخ،فيحا يتصمب مغ ال البالد،مشتجػف السػاد األولية مغ خارج  فإذا كاف السشاسبيغ ليا،

وإذا كاف السػرد  وبالتالي تكمفة أكثخ لمحرػؿ عمى السػاد األولية عمى عكذ حالة السػرد السحمي،

                                                           
 .363ألردف، صا ،2011الصبعة  ؽ لمشذخ والتػزيع،مؤسدة الػرا ،، "نغم السعمهمات اإلدارية نسا"سميع الحدشة  1

.363، ص، نفذ السخجع الدابقسميع الحدشة 2  
  .321، ص2009، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، الصبعة االولىاإلدارة االستخاتيجية وتشسية السهارد البذخية"دمحم سسيخ أحسج، " 3

المنافسون 
 الحالٌون

تهدٌد 
المنافسٌن 

 الجدد

قوى 
تفاوض 
 العمالء

تهدٌد 
المنتجات 
 البدٌلة

قوى 
تفاوض 
 الموردٌن
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فيحا يؤدي إلى التحكع بالدعخ الحي يشاسب السػرد عمى حداب ر، السحمي يتستع بشػع مغ االحتكا
 1السذتخي.

 (Sustainable Compétitive Advantageالسيدة التشافدية السدتجامة )
وازداد االىتساـ  حجثت تصػرات سخيعة في بيئة األعساؿ بدب التقجـ العمسي والتكشػلػجي اليائل،       

بالسيدة التشافدية السدتجامة وأىسيتيا في مشطسات األعساؿ عمى اختالؼ أنػاعيا لسػاجية سخعة التغيخات 
اكتداب ميدة تشافدية تترف باالستجامة التي ىي بيجؼ ضساف مكانة متسيدة و  ولسػاكبة التصػرات الستدارعة،

 ضخورة ممحة ويفخضيا محيط األعساؿ السعاصخ.
 مفههم السيدة التشافدية السدتجامة وخرائرها :ثانيالفخع ال 
   السيدة التشافدية السدتجامةمفههم  . أ
ألساسية األنػاع ا porterعشجما ناقر  1985بخز مرصمح السيدة التشافدية السدتجامة فعميا  عاـ   

مخفزة اس التي يسكغ أف تخمقيا السشطسة لدبائشيا والتي تأخح شكل أس عمى القيسة،لإلستخاتجيات التشافدية 
بالخغع مغ تقجيسيا نفذ السشتػج أو شكل تقجيع مشتجات وخجمات متسيدة تبخز ، بالسقارنة مع السشافديغ

 2األسعار السختفعة التي تباع بيا.
السيدة التشافدية السدتجامة بػصفيا مخخجات لحالة التشافدية التي تسارس مشطسات األعساؿ  يسكغ الشطخ إلى
 3ويسكغ أف تتزح تمظ الرػرة مغ خالؿ الذكل التالي: فييا أعساليا،

 يػضح مخخجات السيدة التشافدية السدتجامة(: 2-1)ذكل ال

 
وجهة الشغخ القائسة عمى -السيدة التشافدية في التعميم العالي"متظمبات استجامة  عمي دمحم عمياف عمي، السرجر:       

 .59ص دراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغدة،-أساس السهارد
وفي إشار ذلظ تخى أف السشافدة تتصمب استخجاـ نقا  القػة وقجرات متفخدة لجى السشطسة تداىع في      

  .الجفاع عغ السشطسة ضج التقميج مغ قبل السشطسات األخخى 
يتصمب بمػرة مفيػـ واضح لمسيدة التشافدية السدتجامة ومعخفة ثالثة مرصمحات يتخكد عمييا ىحا        

( تعاريف ليحه السرصمحات Webster االستجامة(، وقج تزسغ قامػس) التشافدية، )السيدة، السفيػـ وىي
 عسل السشطسة،مدار  مىعمى أنيا السخكد أو الحالة  أو السشفعة السسيدة الشاتجة ع السيدةإذ يعخؼ  الثالثة،

                                                           

.363، ص، نفذ السخجع الدابقسميع الحدشة 1  
، محكخة استكساؿ متصمبات ""تظبيقات الجهدة السدتجامة في الجامعات الفمدظيشية وعالقتها باألداءلصيفة السحتدب،  2

 .56، ص2016الحرػؿ عمى درجة الساجيدتيخ في إدارة األعساؿ جامعات الخميل، 
-الشغخ القائسة عمى أساس السهارد وجهة-، "متظمبات استجامة السيدة التشافدية في التعميم العاليعمي دمحم عمياف عمي  3

 2013، محكخة استكساؿ متصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجيدتيخ في غجارة األعساؿ، -دراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغدة
 .59بجامعة اإلسالمية غدة، فمدصيغ، ص

 المٌزة التنافسٌة المستدامة تقود إلى المٌزة التنافسٌة تحقق التنافسٌة
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ىي التي يسكغ  السدتجامةا أم بأنيا الخرائز التي تترف بيا السشطسة مقارنة بسشافدييا، التشافديةوعخؼ 
 1االحتفاظ بيا أشػؿ مجة مسكشة.
مفيـػ السيدة التشافدية السدتجامة يأتي مغ خالؿ ما ( أف Pitts & lee1996) أما األدبيات االستخاتيجية فيخى 

تستمكو السشطسات مغ مػارد بذخية ترل إلى درجة عالية مغ السيارات وتربح كفاءات أساسية ال تدتصيع 
 2السشطسة االستسخار في السشافدة مغ امتالؾ ىحه الكفاءات.

لتي تمبي احتياجات الحاضخ دوف السداس بقجرة تعخيف السيدة التشافدية السدتجامة بأنيا "التشسية ا يسكغ و    
 3األجياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة".

 يػضح اإلسيامات العمسية لتحجيج مفيػـ السيدة التشافدية السدتجامة (:2-1)ججول رقمال
 الدشة السداهسة العمسية

 Hall(1980) األكثخ تسايدا .الذخكات الشاجحة ستشجد أعساليا إما مغ خالؿ الكمفة األوشئ أو 

 Porter(1985) ة.االستشاد إلى سمدة القيسة كأداة أساسية في تحميل مرادر السيدة التشافدي

 سكغ لمذخكات أف تشجد السيدة التشافدية السدتجامة مغ خالؿ تصػيخ القجراتي
التفاعمية إلدارة العالقة مع الدبػف وتحديغ استيجاؼ الدبػف لتحقيق التأثيخ 

 األكبخعمية وزيادة والءه.

Javalgi and 

Radulovich 

(2005) 

في  HPاإلطار السفاهيسي لالستجامة والسيدة التشافدية السدتجامة محاكاة شخكة " خالج بشي حسجاف، ثامخ البكخي، :السرجر  
جامعة العمـػ التصبيقية  التاسع،العجد  مجمة األكاديسية لمجارسات االجتساعية واإلندانية،، ستخاتيجية االستجامة"إل اعتسادها
 .8ص ،2017االردف الخاصة،

مغ خالؿ التعاريف الدابقة ندتشتج أف السيدة التشافدية السدتجامة عبارة عغ القجرات أو السيدات التي    
وتؤىميا إلى استغالؿ الفخص في البيئة  تستمكيا السؤسدة وتدسح ليا بالتفػؽ والتسيد عمى مشافدييا،

 الخارجية.
 
 
 

                                                           
اعية الذاممة في تحقيق السيدة لجور االستخاتيجي لمسدؤولية االجتسا، "سشاء عبج الخحيع،سعيج عبج الخضا ناصخ الباوي  1

 .215، ص 2010 مجمة اإلدارة واالقتراد،ا لعجد الثالث والثسانػف، جامعة بغجاد،التشافدية السدتجامة" 
"، دار الحامجة إستخاتيجية السحيط األزرق والسيدة التشافدية السدتجامة، "عالء فخحاف شالب، زيشب مكي محسػد البشاء  2

 .145، ص2012 ، لمشذخ والتػزيع
3 Geoffrey  kiptoo kiprop(2017)." competitive and sust ainable competitive advantage at the 

pact in corporation  Aresearch progect submitted in partial fulfillment of the requirements 

for the Award of the degree of master of business Administration university of nqirobi.P5. 
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 خرائص السيدة التشافدية السدتجامة . ب
 1إف بمػغ السيدة التشافدية واستجامتيا يتصمب تبشي الخرائز التالية:  
استسخارية السيدة التشافدية مغ خالؿ استجامتيا، عبخ بمػغ الدياؽ عمى مشافدييا عمى السجى البعيج السسثل  (1

 لمتفػؽ وليذ الشجاح الخاص بالسجى القريخ.
التشافدية أي ال بج أف تدعى السشطسة إلى تصػيخ وتججيج السيدة التشافدية وتحديغ مخخجاتيا تججد السيدة  (2

 إمكانات وقجرات ومػارد السشطسة مغ جية أخخى. عمى وفق البيئة الخارجية مغ جية،
قابمية التكخار والتقميج في بعس مجاالت األعساؿ يكػف التقميج سيال ، في مجاؿ الخجمات السالية تفتقخ  (3

 2االبتكارات لمحساية القانػنية ويكػف مغ الديل تقميجىا.
 أهسية وأبعاد السيدة التشافدية السدتجامة  :الثالفخع الث

 أهسية السيدة التشافدية السدتجامة . أ
 3يسكغ بياف أىسية السيدة التشافدية السدتجامة مغ خالؿ ما يمي: 

وبإيجاد الشساذج الفخيج مغ نػعو  االقترادية الشاجحة بالتسييد،تسثل السيدة التشافدية السدتجامة معيارا  لمػحجات 
 والججيج الحي يرعب تقميجه أو استشداخ فػائجه.

مغ  تعج السيدة التشافدية السدتجامة بسثابة الدالح الخئيدي لسػاجية التحجيات الدػؽ والسشطسات السشاضخة،-
 4عمى تمبية احتياجات الدبائغ في السدتقبل.خالؿ قياـ السشطسة بتشسية معخفتيا التشافدية وقجرتيا 

 أبعاد السيدة التشافدية السدتجامة . أ
 ومشيع  فسشيع مغ حجدىا بأربعة أبعاد، تبايغ الباحثػف في تحجيج أبعاد السيدة التشافدية السدتجامة،      

 5غ الباحثيغ:وفيسا يمي األبعاد األكثخ اتفاقا  بي ،خة وآخخوف  حجدىا بدتة أبعاد وأكثمغ حجدىا بخسد
 

                                                           
مجمة تكخيت لمعمـػ اإلدارية  ،"حقيق السيدة التشافدية السدتجامةعشاصخ التحدين السدتسخ ودورها في تالح،"ماجج دمحم ص  1

 .158، ص2017، (carrefour)واالقترادية، السجمج الثاني العجد ثسانية وثالثػف دراسة تحميمية في شخكة
ذخ والتػزيع، الصبعة مجسػعة الشيل العخبية القاىخة لمش"،  MBA Master class اإلدارة اإلستخاتيجية سمدمةفميب سادلخ، "  2

 .268، ص2008األولى 
 -تحميل ربحية الدبهن ودوره في إدارة العالقة مع الدبهن لتحدين السيدة التشافدية السدتجامةأبػ الحديغ محدغ جػدة، " 3

مجمة "، خاألنذظة في شخكة إبجاع الخي أساسدراسة تظبيقية مقارنة بين السشهج التقميجي لمتكاليف ومشهج التكاليف عمى 
  .96ص، 2014العخاقية لمعمـػ اإلدارية، السجمج الحادي عذخ العجد ستة وأربعػف، جامعة كخبالء، 

الخزخاء لسشغسات  اإلستخاتيجيةمتظمبات تحقيق السيدة التشافدية السدتجامة في إطار بشاء سشاء عبج الخحيع سعيج، " 4
  .138، ص2008االقترادية واإلدارية، السجمج تدعة عذخ العجد اثشيغ وثسانػف، جامعة بغجاد، ، مجمة العمـػ األعسال"

بحث ميجاني ألراء -عشاصخ الشجاح الحخجة في تحقيق السيدة التشافدية السدتجامة تاغي زيجاف ناصخ العتبي، " تأثيخ   5
مجمة العمـػ االقترادية واإلدارية، السجمج عذخوف العجد  "، -عيشة من السجراء قي شخكة السعترم العامة لمسقاوالت اإلنذائية

 . 221ص ، 2014ثسانػف، جامعة بغجاد،
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 وىي ىجؼ بعيج األمج يتع فيو بقاء السشطسة مغ خالؿ فيع واستيعاب أىجاؼ متعجدة كالخبح،  :الكفاءة
اإلنتاجية، ورضا األشخاص وغيخىا مغ األىجاؼ، وىشاؾ عجة مؤشخات لقياس الكفاءة مشيا تخفيس الكمف 

 الخبخة...الخ.التي يسكغ مغ خالليا تحقيق، زيادة حجع العسميات، ومدايا مشحشى 
ويسكغ أف يقجـ وسيمة فعالة شػيمة األمج في  يعتبخ اإلبجاع بعج ججيج مغ أبعاد األداء االستخاتيجي، :اإلبجاع

ىحا يتصمب فقط تبشي اإلستخاتيجية االستباقية في أف تكػف السؤسدة  ىي و  تحقيق السيدة التشافدية السدتجامة،
في دورات إبجاعية فيكػف العسل االستخاتيجي وكيفية إدامة اإلبجاع، القائع لمحخكة األولى في إدخاؿ العامميغ 

اإلبجاع يتعمق بػضع فكخة ججيجة مػضع التشفيح عمى شكل عسمية سمعة أو خجمة تقجميا السشطسة لعسالئيا أو و 
 1الستعامميغ معيا.

كانت سمع أو يسكغ تحقيق الجػدة مغ خالؿ إضافة سسات فخيجة لمسشتجات التي تقجميا سػاء  :الجهدة
بسا أف ميدة الجػدة أصبحت مغ الستصمبات العالية لكل مخاحل وعسميات  ،2خجمات لتعديد جاذبيتيا التشافدية

 3اإلنتاج فقج ميد أربع مدتػيات لمجػدة وىي:
القيسة  إرضاء الدبائغ، أي مصابقة السشتج لمخرائز والسػاصفات السحجدة في الترسيع، جػدة السصابقة:
 إدارة القيسة لمدبػف. قبل الدػؽ الخاصة بالسشافدة، السصمػبة مغ

تعتبخ السخونة كدالح تشافدي في السشطسات، إذ تعبخ عغ سعة اإلنتاج وقابميتو عمى التكيف مع  السخونة:
 4متصمبات الدبائغ وتػقعاتيع برػرة ناجحة مع ضخوؼ البيئة الستغيخة.

 
 
 
 
 
 

                                                           
األثخ التتابعي إلستخاتيجيات األعسال في تحقيق السيدة التشافدية السدتجامة لمسشغسات السرخفية في شحى عبػد شاكخ، " 1

  .83، ص2015ؿ ، جامعة دمذق، أشخوحة مقجمة لشيل درجة الجكتػراء في إدارة األعساالعخاق"، 
 
2
دار األياـ " السيدة التشافدية وفق مشغهر استخاتيجيات التغييخ التشغيسي"،  ،نجى عباس الخفاجي عد الجيغ عمي سػيدي، 

   .5:ص ،5108، عساف األردف لمشذخ والتػزيع،
دراسة ميجانية في السذخوعات -السدتجامة"أثخ أبعاد السشغسة الخيادية في تحقيق التشافدية  ،لسيغ يػسف أحسج القخنة 3 

 رسالة استكساؿ متصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجيدتيخ في إدارة األعساؿ، "،الرغيخة والستهسظة الحجم في مجيشة عسان
  .:5ص، 5107 جامعة الذخؽ األوسط،

الرشاعات الغحائية في قظاع غدة " مجى تبشي إستخاتيجية السحيط األزرق لجى شخكات  ،يػسف مػسى دمحم الحػراني  4
 "، رسالة استكساؿ متصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجيدتيخ في إدارة األعساؿ،ودورها في تعديد السيدة التشافدية السدتجامة

  .69، ص 2017 الجامعة اإلسالمية بغدة،
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 السدتجامةمجاخل السيدة التشافدية  :خابعالفخع ال
لكي تدتسخ السيدة التشافدية وديسػمتيا البج مغ التصخؽ إلى عجد مغ السجاخل لجراسة ىحه السيدة ومغ ىحه     

 1:السجاخل
 :عمى السشطسة أف تصػر نفديا مغ خالؿ تحجيج  السجخل السدتشج من خارج السشغسة إلى الجاخل

والشاجحة في الدػؽ ىي التي تتػجو نحػ الخارج وىي إذ وجج بأف السشطسات الخائجة والقائجة  إستخاتيجيتيا،
وبشاءا  عمى ذلظ فإف السشطسة تحقق ميدتيا التشافدية السدتجامة مغ خالؿ تبػئيا مػقع  السجفػعة في الدػؽ،
 بيئي متقجـ ومتفػؽ.

 :وىحا السجخل يتػقف عمى قجرة السشطسة ومجى تحكسيا  السجخل السدتشج من داخل السشغسة إلى الخارج
السػارد غيخ السمسػسة بػصفيا نقصة بجاية  مع األخح بعيغ االعتبار مى تخريز واستخجاـ مػاردىا،ع

 لتحقيق االستجامة والسيدة التشافدية.
يعج أسمػب تحميل سمدمة القيسة مغ األساليب التي تداعج في فيع الصبيعة  مجخل تحميل سمدمة القيسة:

 خالؿ الشطخ إلييا كسجسػعة مغ العساليات. الجاخمية لمسشطسة وترػيخ ىيكل القجرات مغ
وذلظ لتحقيق التحديغ  تعتبخ السعخفة ضخورية وميسة لمعامميغ في السشطسة، السجخل السبشي عمى السعخفة:

ضسغ تػفيخ  وتصػيخ قجراتيع مغ أجل بمػغ ىجؼ الحرػؿ عمى السيدة التشافدية السدتجامة، السدتسخ،
وغيخ  عجـ التقميج، الشجرة، د لتحقيق ميدة تشافدية مدتجامة وىي)القيسة،السصمػبة التي تؤىل السػار  الذخو 

 2(.قابمة لإلحالؿ
 لمستشافديغ الرشاعي التحميل إلى العاـ البيئي التحميل عمى التخكيد مغانتقل  الحي :الرشاعة هيكمة مجخل
 عمى التعخؼ لغخض وكحلظ السدتقبمييغ أو الحالييغ لمسشتجيغ ما صشاعة جاذبية درجة لتحجيج ييجؼ والحي
 3.الرشاعة ىحه في الخئيدة الشجاح عػامل

  

                                                           

.90ص مخجع الدابق، ،رزيقة يحياوي  1  
-" السخونة االستخاتيجية مجخل لتحقيق السيدة التشافدية السدتجامة ،العشدي دالؿ شكخ محسػد  إيساف بذيخ دمحم أبػ ردف، 2

مجمة جامعة دىػؾ السجمج   "،دراسة استظالعية ألراء عيشة من مجيخي شخكة أسياسيل لالتراالت الستشقمة في العخاق
 .9ص ،2017 العخاؽ،-جامعة السػصل العجد اثشاف، عذخوف،

.32، صالدابق السخجعيػسف مػسى دمحم الحػراني،  3  
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 السبحث الثاني:الجارسات الدابقة
 عخض الجراسات الدابقة األول: السظمب
ألنيا تداعج عمى إضيار ما يسكغ أف تداىع بو الجراسة  تعتبخ الجراسات الدابقة مشصمقا  ىاما  لمبحث،      

وأف أىسية عخض الجراسات  لسعخفة جػانب التػافق واالختالؼ فيسا بيشيا،الحالية في إشار مذكمة البحث 
الدابقة بالشدبة ألي باحث تكسغ في خمفية نطخية عغ مػضػع لبحثو واالستفادة مغ مجيػدات اآلخخيغ 

ومغ ىحا السشصمق نقػؿ أف ليذ ىشاؾ دراسات عخبية حػؿ مػضػع اليقطة اإلستخاتيجية  بأخصائيع، والتبرخ
التي تشاولت" اليقطة اإلستخاتيجية"  إال أف ىشاؾ العجيج مغ دراسات السيدة التشافدية السدتجامة معا ، ومػضػع

واليجؼ مغ مخاجعتيا الحرػؿ عمى رؤية واضحة لسػضػع دراستشا واالستفادة السيدة التشافدية السدتجامة" "و
لسبحث إلى عخض األبحاث والجراسات وفيسا يمي سشتصخؽ في ىحا ا مسا قجمتو الجراسات الباحثيغ اآلخخيغ،

العمسية الدابقة والسقالت التي تشاولت مػضػع اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة مغ خالؿ تقجيع 
 ممخز لكل بحث أو دراسة التي تداعج في إسياـ الجراسة الحالية.

 أواًل:الجراسات بالمغة العخبية
"متظمبات تحقيق السيدة التشافدية السدتجامة في إطار (، 2008)سشاء عبج الخحيم سعيج،دراسة  -1

 ".بشاء اإلستخاتيجية الخزخاء لسشغسات األعسال"دراسة فكخية تحميمية
ييجؼ البحث إلى التعخؼ عمى الكيفية التي تتسكغ مغ خالليا مشطسات األعساؿ مغ تحقيق السيدة     

ديسػمتيا واستسخارىا وذلظ مغ خالؿ بشاء إستخاتيجية خزخاء التشافدية، والكيفية التي تعسل مغ خالليا عمى 
واعتساد البحث األسمػب الفكخي التحميمي في عخض وتحميل  تشعكذ بآثارىا عمى استجامة ميدتيا التشافدية،

وكاف أىع ما تػصل إليو البحث ىي وضع آلية لتصػيخ إستخاتيجية خزخاء مبشية  األبعاد والصخوحات الفكخية،
لتربح السشطسات  السرجاقية( الخسالة الفاعمة، التسيد، )الرمة، عة مغ الخرائز والستسثمة فيعمى مجسػ 

)التخكيد عمى أركاف  عشرخا  فاعال  قي تحقيق السيدة التشافدية السدتجامة وتصػيخ بعس اآلليات الستسثمة في
ػصيات مغ بيشيا: دعػة السشطسات وانتيى البحث بتقجيع بعس الت استخجاـ السقارنة السخجعية...( بشاء السيدة،

إلى االىتساـ باالحتياجات البيئية في إشار بشاء إستخاتيجية خزخاء مغ خالؿ االستفادة مغ فخص األعساؿ 
 القائسة عمى الحفاظ عمى البيئة وتحقيق مدايا تشافدية مدتجامة.

دراسة –مي لمسشغسة'' ( بعشهان''أثخ اليقغة اإلستخاتيجية عمى األداء الك2012دراسة مخيم بمحاج ) -2
 .بجامعة أل البيت بسجيشة األردن  -ميجانية عمى الذخكات الجوائية األردنية

ىجفت الجراسة إلى التبايغ في مدتػيات األداء السالي عمى تحجيج وقياس أثخ اليقطة اإلستخاتيجية عمى    
ى جسيع مجراء العاميغ والجوائخ األداء الكمي، فالباحثة استخجمت اإلستبانة لجسع البيانات تع تػزيعيا عم

(، بحيث أف الجراسة أضيخت أف الستػسط العاـ لميقطة اإلستخاتيجية واألداء الكمي 95لمذخكات بمغ عجدىع)
كاف عاليا بالتالي عجـ وجػد تأثيخ بيشيسا، وفي ضل ىحه الشتائج أوصت الباحثة بزخورة التػضيف الجيج 

 يخجـ  أىجاؼ السشطسة وبأسخع وقت. ية ضسغ مالمسعمػمات السجسعة حػؿ التغيخات البيئ
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السعشهنة" األثخ ألتتابعي الستخاتيجيات األعسال في تحقيق  2015دراسة شحى عبهد شاكخ سشة  -3
دراسة ميجانية بين عجد من السرارف غيخ -السيدة التشافدية السدتجامة لمسشغسات السرخفية في العخاق"

 . الحكهمية العخاقية
الجراسة إلى التعخؼ عمى كيفية قياـ ىحه السرارؼ باالعتساد عمى األثخ ألتتابعي ليحه ىحه  سعت      

االستخاتيجيات بأشكاليا الثالثة وعمى أساسيات السيدة التشافدية السدتجامة، حتى يتحقق اليجؼ بمغت عيشة 
البخنامج مػضف، باستخجاـ االستبياف في عسمية جسع السعمػمات الباحثة استخجمت  (100) الجراسة

فقج تمخرت الجراسة  إلى عجد مغ التػصيات التي مغ أىسيا  اإلحرائي مغ اجل تفديخ و تحميل البيانات،
تأىيل نجوات داخل أماكغ العسل و خارجو لسا ليا مغ تأثيخ في تحديغ أداء العسميغ بسا يحقق ميدة تشافدية 

ة التي تداعج في تحقيق السيدة التشافدية مدتجامة واالىتساـ بشطاـ الجػدة ذلظ لتحديغ جػدتيا السرخفي
 السدتجامة.

 ثانيًا:الجراسات بالمغة األجشبية
 The  Extent  Of  Adoption  Of  Blueالسعشهنة "   2017دراسة يهسف مهسى دمحم الحهراني سشة -1

 Ocean  Strategy  In Food  Industries Companies In The Gaza Strip And Its Role 

In Enhancing Sustainable Compétitive Advantage " The Islamic University–Gaza  

ىجؼ الجراسة ىشا التعخؼ عمى مجى تبشي إستخاتيجية السحيط األزرؽ لجى شخكات الرشاعات الغحائية في قصاع    
إستخاتيجية السحيط غدة و دورىا في تعديد السيدة التشافدية السدتجامة و ذلظ مغ خالؿ استكذاؼ مجى مؤشخات 
(مػضف مغ 120األزرؽ و تأثيخىا عمى أبعاد السيدة التشافدية السدتجامة ، وتكػف مجتسع الجراسة مغ)

(شخكة تعسل في الرشاعات الغحائية في قصاع غدة، تع استخجاـ اإلستبانة كأداة لجسع السعمػمات ، نتج عغ 40عجد)
ات الغحائية عمى تصبيق مؤشخات إستخاتيجية السحيط األزرؽ ، الجراسة وجػد اىتساـ ممحػظ مغ قبل شخكات الرشاع

كسا تػجج عالقة قػية بيغ إستخاتيجية السحيط األزرؽ و السيدة التشافدية السدتجامة و أوصت الجراسة عمى ضخورة 
غ تبشي و تصبيق إستخاتيجية السحيط األزرؽ لسا ليا مغ أىسية في ابتكار عالمات ججيجة و خمق أسػاؽ خالية م

السشافدة كسا أوصت بتصبيق أبعاد السيدة التشافدية السدتجامة مغ خالؿ مشطػر إستخاتيجية السحيط األزرؽ السداىع 
 ( بعشهان2014دراسة لسيذ يهسف احسج القخنة )تسهز في تحقيق ميدتيا التشافدية السدتجامة.

“The Impact of corporate entrepreneurship dimension son achieving 

sustainable    competitiveness” “A field study on small and medium size 

enterprises in Amman capital city “  
ىجفت الجراسة إلى قياس وتحميل تأثيخ أبعاد السشطسة الخيادية في تحيقي التشافدية السدتجامة في       

( عامل لتحقيق أىجاؼ دراسة واختبار 156مغ)عيشة الجراسة تتكػف ، السؤسدات الرغيخة والستػسصة
 ( فقخة،42الفخضيات السدتخجمة السشيج الػصفي التحميمي، ووضع استبياف كأداة لجسع البيانات مؤلف ا مغ )

لمعيشة السدتقمة،  tواستخجاـ عجد مغ األساليب اإلحرائية، الستػسصات، االنحخافات السعيارية، واختبار 
، تػصمت الجراسة إلى عجة نتائج مغ بيشيا: وجػد تأثيخ ذي داللة إحرائية ألبعاد وتحميل االنحجار الستعجد
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السشطسة الخيادية في تحقيق التشافدية السدتجامة في السذخوعات الستػسصة والرغيخة في مجيشة عساف وبالتالي 
جيج أساليب وجػد عالقة وشيجة بيشيسا، ومغ أىع التػصيات نحكخ مشيا: العسل عمى تسكيغ العامميغ لتح

انجازىع لألعساؿ ومشاقذة السذاكل التي تػاجييع وتشطيع حمقات نقاشية بيغ العسميغ مغ اجل شخح السعارؼ 
 الزسشية  التي يستمكيا العامميغ إلى زمالئيع ومكافئتيع عمييا.

 الجراسات الدابقة: ما يسيد الجراسة الحالية عمى الثاني: السظمب
ية ( عخب4( دراسات مشيا)6مغ خالؿ استعخاض الجراسات الدابقة ومقارنتيا بالجراسة الحالية فقج تع درج )  
ستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة، وجل ىحه الجراسات بأزمشة متقاربة وتع ( أجشبية تتشاوؿ اليقطة اإل2و)

لمجراسة الحالية وفي تفديخ نتائج التي تػصل إلييا االستفادة مغ ىحه الجراسات في صياغة اإلشار الشطخي 
 الباحث، ويسكغ التسيد بيغ الجراسة الحالية والجراسات الدابقة عمى الشحػ التالي:

 ستخاتيجية.دية مغ خالؿ تبشي نطاـ اليقطة اإلأف ىحه الجراسة تبحث عغ استجامة السيدة التشاف -
 أخخى. ربط أحج الستغيخيغ بستغيخات، وتع غيخيغ يبعزيساالجراسات الدابقة في ربط ىحيغ الست اختمفت -
الحالية تع درستيا في وليتيغ)وكالة أدرار ووكالة تسشخاست( نطخا  لشقز عجد العساؿ، عمى غخار أف الجراسة  -

 الجراسات الدابقة التي تع دراستيا في والية واحجة.
ستخاتيجية عمى السيدة ل بعج مغ أبعاد اليقطة اإلية لكستخاتيجحالية تشاولت قياس أثخ اليقطة اإلأف الجراسة ال- 

 التشافدية السدتجامة عمى حجة.
ستخاتيجية" بيشسا الجراسات الدابقة تشاولت بعاد لمستغيخ السدتقل "اليقطة اإلتشاولت الجراسة الحالية ثالثة أ -

 أربعة أبعاد وأكثخ.
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 خالصة الفرل:
وىحا  أحج األولػيات التي عمى السشطسات الخاغبة في ضساف بقائيا واستسخارىا، السحيطتعتبخ مخاقبة         

، والقياـ بشذخىا مغ أجل استخجاميا مغ شخؼ اإلستخاتيجيةمغ خالؿ البحث والجسع والسعالجة لمسعمػمات 
 التجارية...(  تشافدية،ال )التكشػلػجيا، بسختمف أنػاعيا اإلستخاتيجيةوتداىع اليقطة  متخحي القخار في السشطسة،

والبحث عغ ميدات  وذلظ مغ خالؿ التحميل الجقيق لسشتجات الشافديغ، مغ الخفع مغ تشافدية السؤسدة،
وتعج السيدة التشافدية السدتجامة الشسػذج السصػر لمسيدة التشافدية التي  تشافدية وتصػيخىا وكحا الحفاظ عمييا،

واف ر التي يسكشيا مغ البقاء واالستسخار وعجـ االنجثا جػىخا  أساسيا  وتعتبخ  تدتيجفيا السشطسة في الدػؽ،
السشطسة ال تكتفي بالحرػؿ عمى ميدة تشافدية بل تدعى نحػ تصػيخ وتحديغ ىحه السيدة برػرة مدتسخة، 

لسخونة( ا الكفاءة، اإلبجاع ولبشاء السيدة التشافدية السدتجامة والحفاظ عمييا البج مغ تػافخ عجة عػامل)الجػدة،
السجخل السدتشج مغ الجاخل إلى الخارج،  وىشاؾ عجة مجاخل لتحقيق السيدة التشافدية السدتجامة وتتسثل في:

 والسجخل السدتشج مغ الخارج إلى الجاخل...الخ.
 
 

 

 
 



 

 

الفصل الثانً: الدراسة 

 المٌدانٌة
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 تسهيج:
 اإلستخاتيجيةاليقطة أثخ بيجؼ إسقا  ما تع تشاولو في الجانب الشطخي عمى الجانب التصبيقي لسػضػع       

السحاور التي عمقة بكل مغ األىسية واألىجاؼ و في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة، وعخض كل السفاىيع الست
 لتحقيق ميدة تشافدية مدتجامة لمسؤسدات الخجماتية. اإلستخاتيجيةلميقطة  ىاما   تمعب دورا  

مغ خالؿ  يةاإلستخاتيجحيث نخرز ىحا الفرل التصبيقي لسعخفة مجى إمكانية تصبيق اليقطة 
لى معخفة األساليب إتسشخاست قرج التصخؽ لسؤسدة مػبيميذ بػكالتي أدرار و  عخض نتائج الجراسة السيجانية

الػاجب إتباعيا مغ أجل بشاء السيدة التشافدية السدتجامة التي قج تػاجو السؤسدات الخجماتية، ولزساف ذلظ 
مختمف أدوات الجراسة بسا فييا تػزيع استسارة االستبياف الػصفي و مشيج التحميمي و  سمػبشحاوؿ استخجاـ األس

في األخيخ يتع و  spssعمى جسيع العامميغ بالسؤسدات ومغ ثع تحميل الشتائج عغ شخيق بخنامج اإلحرائي 
 عميو سشتحجث في ىحا الجانب عغ:ئج والعسل عمى مشاقذتيا، و عخض تحميل أىع الشتا

 مة في الجراسةاألدوات السدتعسالسبحث األوؿ: الصخؽ و 
 الجراسةفخضيات ومشاقذة اختبار السبحث الثاني: 
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 السبحث األول: الظخق و األدوات السدتعسمة في الجراسة 
دتجامة بيغ تيجؼ الجراسة السيجانية التعخؼ عمى أثخ اليقطة اإلستخاتيجية في بشاء السيدة التشافدية الس     

ويتع عخض فيسا يمي إلجخاءات ر، والية أدرالػكالة تسشخاست ومؤسدة مػبيميذ  ػكالة واليةمؤسدة مػبيميذ لم
وشخيقة إعجادىا  وكحلظ األداة السدتخجمة،  الجراسة، مجتسع وعيشة الجراسة، نسػذجالجراسة السيجانية مغ حيث 
  ومجى صجؽ وثباتيا. وكيفية بشاءىا وتصػيخىا،

 جراسةالسظمب األول: الظخق السدتعسمة في تحميل ال
 نسهذج الجراسة: الفخع األول

نسهذج الجراسةيهضح ( 1-2الذكل رقم)

ا

الٌقظة الت نولوجٌا

الٌقظة التنافسٌة

الٌقظة التجارٌة

المٌزة التنافسٌة 
المستدامة

 المت ٌرات ال  صٌة

الجن  العمر المستوى  

التعلٌمً مجال الوظٌفة 

 الحالٌة سنوات ال برة

المت ٌر التاب 

ا ستراتٌجٌة الٌقظة

المت ٌر المستقل

 
 باالعتساد عمى الجراسات الدابقة صالبتيغمغ إعجاد ال السرجر:

 الجراسة            وعيشة الفخع الثاني: مجتسع
" Mobilis, Djezzy, Ooredooالالسمكية "قصاع االتراالت الدمكية و يدتيجؼ السجتسع السجروس       

كالة مغ يشػب عشيع في كمتا السؤسدتيغ بالشدبة لػ كل السػضفيغ والسجراء و  تتسثل في قرجيةوتع اختيار عيشة 
إستبانة  35استخداد و استبياف عمى كمتا الػكالتيغ  44بحيث تع تػزيع ، سشخاستوتأدرار  بالػاليتيغمػبيميذ 
 كسا ىػ مػضح في الججوؿ التالي:   %79.54بشدبة 
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 : يػضح عجد االستبيانات السػزعة عمى أفخاد العيشة حدب عجد وكالتي مػبيميذ(1-2الججول رقم )
االستبيانات 

 السقبهلة
االستبيانات 
 الغيخ مدتخجعة

االستبيانات 
 السدتخجعة

االستبيانات 
 السهزعة

 السؤسدة
 

 وكالة مهبيميذ تسشخاست 30 25 5 25
 وكالة مهبيميذ أدرار 14 10 4 10
 السجسهع 44 35 9 35

 %الشدبة السئهية  100 79.55 20.45 79.54

 غ استشادا لمسعمػمات الدابقةصالبتي: مغ إعجاد الالسرجر
 الثاني: األدوات السدتخجمة في الجراسة السظمب

 األول: خظهات بشاء أداة الجراسة الفخع
 أوال.أداة الجراسة:

وكالتي  دراسة حالة –ة السدتجامة" اليقطة اإلستخاتيجية في بشاء السيدة التشافدي أثخإستبانة حػؿ "عجاد إ تع      
 حيث تتكػف مغ ثالث أجداء رئيدية وىي كالتالي:، -تسشخاست –مػبيميذ أدرار 

الجشذ، العسخ، السدتػى التعميسي، مجاؿ السعمهمات الذخرية عن السدتجهبين) : عبارة عغ الجدء األول
 (الػضيفة الحالية، سشػات الخبخة 

 3عبارة مػزعة عمى  18 يتكػف مغ ،اإلستخاتيجيةبالشدبة لميقغة  الستغيخ السدتقل: عبارة عغ الجدء الثاني
 .عبارات 6" وكل محػر يذسل طة التجاريةاليقطة التكشػلػجيا، اليقطة التشافدية، اليق" محاور وىي
 عبارات .10متكػف مغالستغيخ التابع بالشدبة لمسيدة التشافدية السدتجامة،  : وىػالجدء الثالث

 ولإلجابة عمى أجداء االستبياف تع استخجاـ مقياس ليكخت الخساسي كسا ىػ في الججوؿ التالي:     
 يػضح درجات مقياس ليكخت الخساسي(: 2-2الججول رقم)

 5 4 3 2 1 الجرجة
مػافق  غيخ اإلجابة

 بذجة
 مػافق بذجة مػافق محايج غيخ مػافق

 لجراسات الدابقةعمى ااستشادا  الصالبتيغمغ إعجاد  :السرجر                                                                 
حدب الجراسات الدابقة يقدع مقياس ليكخت الخساسي مغ خالؿ حداب الستػسط الحدابي و         

يداوي و  5عمى  4ىي عبارة عغ حاصل قدسة و  )الستػسط السخجح( ويتع ذلظ بحداب شػؿ الفتخة أوال  
 تسثل عجد االختيارات حدب الججوؿ التالي: 5تسثل عجد السدافات و 4. حيث 0.80

 

 



الجانب الميداني                                                                             الفصل الثاني:  

 

 
87 

 يػضح مجاؿ الستػسط السخجح لكل مدتػى حدب تقديسات مقياس ليكخت الخساسي(: 3-2الججول رقم)
 مدتهى السهافقة السخجحمجال الستهسط 

 غيخ مػافق بذجة 1.80إلى  1مغ 
 غيخ مػافق 2.60إلى   1.80مغ 
 حايجم 3.40إلى   2.60مغ 
 ػافقم 4.20إلى   3.40مغ 

 ػافق بذجةم 5إلى   4.20مغ 
 استشادا لجراسات الدابقة الصالبتيغمغ إعجاد  السرجر:

 ثانيا:خظهات بشاء االستبيان:
دراسات كتب وأبحاث متخررة ومقاالت و و يات السػضػع مغ مخاجع ستبانة تع مخاجعة أدبقبل إعجاد اال    

الخصػات التي تداعج في بشاء االستبياف  تباعتع إػضػع الجراسة الحالية ليحا سابقة التي ليا عالقة وشيجة بس
 وىي كالتالي:

االستفادة مشيا في بشاء السدتقل(، و و غ الجراسة) التابع اإلشالع عمى الجراسات الدابقة ذات الرمة بالستغيخي .1
 اإلستبانة وصياغة فقخاتيا.

 األسئمة الخاصة بالجراسة.مخاجعة الفخضيات و  .2
 تحجيج العبارات التي تقع تحت كل محػر. .3
 تع إعجاد االستبياف في صػرتو األولية. .4
 تع مخاجعة االستبياف مغ قبل األستاذ السذخؼ. .5
 .(1)ا ىػ مػضح في السمحق رقععخض االستبياف عمى عجد مغ السحكسيغ كس .6
التعجيل، مغ أجل استقخار اإلضافة و  حكسيغ مغ حيث الححؼ أوتع تعجيل االستبياف مغ قبل أراء الس .7

 (.02االستبياف في صػرتو الشيائية كسا ىػ في السمحق رقع)
 :: صجق أداة الجراسةالفخع الثاني

يقرج برجؽ االستبياف مجى قجرتو عمى تحقيق مرجاقية عبارات االستبياف، وىشاؾ عجة اختبارات     
رجؽ البشائي الحيغ تع اختيارىع الو  الرجؽ الطاىخي والرجؽ الجاخميفي صجؽ االستبياف مغ أشيخىا 

 االعتساد عمييع أيزا ليحه الجراسة.و 
 :الرجق الغاهخي  .1

سحكسيغ أي ىػ أف يختار الباحث عجدا مغ السحكسيغ ىػ صجؽ اليقرج بالرجؽ الطاىخي "  
لزساف صجؽ االستبياف تع فحرو فحرا  اىخة أو السذكمة مػضػع الجراسة"،الستخرريغ في مجاؿ الط

إحاشتيا بكل الجػانب الطاىخة السجروسة مغ حيث صياغتيا ليجؼ لسعخفة مجى جػدة األسئمة و  دقيقا  
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سحكسيغ لالستفادة مغ ل عخض االستيبانة عمى لجشة مغ الالجراسة مغ قبل األستاذ السذخؼ مغ أج
 ( يػضح أسساء السحكسيغ.1السمحق رقع)لمحرػؿ عمى ىحا الشػع مغ الرجؽ و تقجيخاتيع مالحطاتيع و 

 Internal Validity  الجاخمي تداقاال  .2
العيشة بحداب عمى بيانات  الجراسة قسشا بتصبيقيا ميجانيا، بعج التأكج مغ الرجؽ السحكسيغ ألداة     

الحي تشتسي إليو،  مغ عبارات االستبياف في السحػر معامل االرتبا  لسعخفة درجة االرتبا  بيغ كل عبارة
 وىحا ما يقرج بو الرجؽ الجاخمي.

 : اإلستخاتيجيةالجاخمي لسحاور اليقغة  تداقاال  .1.2
ودرجة الكمية  التكشػلػجيا"بيغ كل عبارة مغ عبارات محػر"اليقطة االتداؽ الجاخمي  (:4-2الججول رقم)

 لمسحػر
 
 رقم

 
مل  العبارة

معا
ن 

سه
بيخ

باط
الرت

ل
سة  

القي
ية 

سال
الحت

ا (
Si

g
 ) 

 اليقطة التكشػلػجيا
 000, **766, لى تجديج نطاـ اليقطة اإلستخاتيجية.إتدعى مؤسدة مػبيميذ  01
 000, **758, تسممظ مؤسدة مػبيميذ بشية تحتية تكشػلػجية حجيثة. 02
 000, **844, تصمع مؤسدة مػبيميذ عمى السؤسدات الستصػرة تكشػلػجيا في قصاع االتراؿ. 03
لى تفعيل األنطسة السعمػماتية إاتيجية عمى مدتػى مؤسدة مػبيميذ تدعى أنطسة اليقطة اإلستخ  04

 واالستفادة مشيا.
,892** ,000 

 000, **788, صشاعية.لى امتالؾ بخاءات اختخاع وممكيات إتدعى مؤسدة مػبيميذ  05
 **676, .تدتعيغ مؤسدة مػبيميذ باألنطسة السعمػماتية السداعجة في اتخاذ القخارات 06

 
,000 

0.01α**االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية   . 
ات مجاؿ "اليقطة التكشػلػجيا" رتبا  بيغ كل فقخة مغ فقخ ا يتزح أف ىشاؾ أعالهالججوؿ انصالقا مغ    

( 0.892( وأعمى قيسة)6( مثمتيا الفقخة )0.676حيث بمغت أدنى قيسة لو )والجرجة الكمية لمسحػر، 
α 0.05يبيغ أف معامالت االرتبا  السبيشة دالة عشج مدتػى معشػية  ىحاو ( 4مثمتيا الفقخة ) ليحا   

 يعتبخ السحػر صادقا لسا وضع لقياسو.
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 بيغ كل عبارة مغ عبارات محػر"اليقطة التشافدية"ودرجة الكمية لمسحػراالتداؽ الجاخمي  (:5-2الججول رقم)

0.05α*االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية    . 
0.01α**االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية   . 

رتبا  بيغ كل فقخة مغ فقخات مجاؿ" اليقطة التشافدية" معامل االأعاله يتزح أف الججوؿ  انصالقا  مغ     
( مثمتيا 0.755( وأعمى قيسة )8مثمتيا الفقخة ) (0.380حيث بمغت أدنى قيسة لو ) والجرجة الكمية لمسحػر،

α 0.05يبيغ أف معامالت االرتبا  السبيشة دالة عشج مدتػى معشػية  ىحاو  (9الفقخة ) وعشج مدتػى معشػية   
0.01 α   ليحا يعتبخ السحػر صادقا لسا وضع لقياسو.  

 درجة الكمية لمسحػرو  غ عبارات محػر"اليقطة التجارية"بيغ كل عبارة م االتداؽ الجاخمي (:6-2الججول رقم)
 
 رقم

 
مل  العبارة
معا

ف  ػ
خس
بي با 
الرت
ل

 

ية 
سال
الحت

ة ا
قيس
ال

(
Sig ) 

 اليقطة التجارية
تحجيج و ستخاتيجي لزساف تػافخ السعمػمات تقـػ مؤسدة مػبيميذ بجراسة محيصيا اإل 13

 السيكاندمات السشاسبة لتدييخىا
,671** ,000 

ميػالت السدتيمكيغ لجحب و ذ بجراسات متػاصمة حػؿ متصمبات تقـػ مؤسدة مػبيمي 14
 انتباىيع مع العسل عمى تػفيخىا

,705** ,000 

 000, **645, تستمظ مؤسدة مػبيميذ مكانة وسسعة تجارية عشج السدتيمكيغ. 15
 000, **576, تعسل مؤسدة مػبيميذ برف مدتسخة عمى مخاقبة عالقتيا مع السػرديغ. 16
 000, **844, متصمباتيع.و  يميذ بالتداماتيا اتجاه عسالئيا تػفي مؤسدة مػب 17
 000, **643,مسارسات الشذا  التدػيقي مغ خالؿ دعع و  ى إتباع شخؽ تدعى مؤسدة مػبيميذ إل 18

  رقم 
 العبارة
ن  

سه
بيخ

مل 
معا

 
 

باط
الرت

ل
سة  

القي
ية 

سال
الحت

ا (
Si

g
 ) 

 اليقطة التشافدية
 000, **524, تعسل مؤسدة مػبيميذ عمى جسع السعمػمات الستعمقة بسشافدييا. 07
مى متابعة التحخي عمى السدتججات ذات العالقة بػضعيتيا غتعسج مؤسدة مػبيميذ  08

 الدػقية.
,380* ,291 

 484, **755, لى متابعة التصػرات الحاصمة لجى السشافديغإتدعى مؤسدة مػبيميذ  09
 064, **709, تتابع مؤسدة مػبيميذ الدبائغ الحالييغ و السحتسميغ لمسشافديغ. 10

 142, **710, مؤسدة مػبيميذ عمى والء عسالئيا الحالييغ واستقصاب والء العسالء السحتسميغ.تحافع  11

تأخح مؤسدة مػبيميذ معجؿ نسػ األسػاؽ الججيجة في مياديغ نذاشيا بعيغ االعتبار مغ  12
 .أجل الحفاظ عمى حرتيا الدػقة

,605** ,028 
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 قخاراتيا التدػيقية.
0.01α**االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية   . 

ارية" والجرجة " اليقطة التجة مع محػرمعامل االرتبا  بيغ كل عبار أف  انصالقا  مغ الججوؿ أعاله يتزح  
( مثمتيا الفقخة 0.844( وأعمى قيسة )16( مثمتيا الفقخة )0.576ػر، حيث بمغت أدنى قيسة لو )الكمية لمسح

α 0.01يبيغ أف معامالت االرتبا  السبيشة دالة عشج مدتػى معشػية  ىحاو  (17) ليحا يعتبخ السحػر   
 صادقا لسا وضع لقياسو.

 التشافدية السدتجامةاالتداق الجاخمي لسحهر السيدة   1.2
بيغ كل عبارة مغ عبارات محػر"السيدة التشافدية السدتجامة"ودرجة االتداؽ الجاخمي (: 7-2الججول رقم)

 الكمية لمسحػر
 العبارة الخقم

مل 
معا

ن 
سه

بيخ
باط

الرت
ل

سة  
القي

لية
تسا

الح
ا

 
(

(S
ig

 

 132, 260, تعسل السؤسدة في محيط تشافدي متغيخ وغيخ مدتقخ. 01
مؤسدة مػبيميذ خجمات تتػافق مع حاجات السدتيمكيغ وتػقعاتيع لتزسغ  تقجـ 02

 تحقيق التػازف بيغ مرمحة السؤسدة ورغبة الدبػف.
 

,675** ,000 

تحخص مؤسدة مػبيميذ عمى تحقيق عػائج اقترادية عالية مغ خالؿ التقجيع  03
 األفزل واألحدغ في الدػؽ 

,592** ,000 

 000, **647, خجمات ذات خرائز متسيدة ومشفخدة مقارنة بسشافدييا.تعخض مؤسدة مػبيميذ  04

 003, **486, تقجـ مؤسدة مػبيميذ خجمات ذات مدايا يرعب تقميجىا مغ شخؼ السشافديغ 05

 000, **629, تستاز مؤسدة مػبيميذ بالقجرة العالية عمى تمبية حاجات مدتيمكييا. 06
االستجابة في تبشي تكشػلػجيا السعمػمات في عسمياتيا تتسيد مؤسدة مػبيميذ بدخعة  07

 الخجماتية.
,729** ,000 

 001, **532, تدعى مؤسدة مػبيميذ إلى تحقيق الدبق عمى السشافديغ. 08

 000, **785, اإلستخاتيجيةمؤسدة مػبيميذ قائسة عمى نطاـ فعاؿ لميقطة  09
 000, **731, التشافدية باستسخارتعسل مؤسدة مػبيميذ عمى تججيج ميدتيا  10

0.01α**االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية   . 
" لسعامل االرتبا  بيغ كل السدتجامة الجاخمي لسحػر"السيدة التشافدية تداؽيػضح اال (7-2رقع)الججوؿ     

حيث بمغت أدنى قيسة لو  لمسحػر،" والجرجة الكمية سحػر"السيدة التشافدية السدتجامةعبارة مغ العبارات مع ال
يبيغ أف معامالت االرتبا  السبيشة  ىحاو  (9( مثمتيا الفقخة )0.785( وأعمى قيسة )5( مثمتيا الفقخة )0.486)

α 0.01عشج مدتػى معشػية   ليحا يعتبخ السحػر صادقا لسا وضع لقياسو.  
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 الرجق البشائي: .3
مع محاور  مغ أجل معخفة مجى ارتبا  كل محػريعتبخ الرجؽ البشائي أحج مقاييذ صجؽ الجراسة       

 مفخد. 35وقج تع ىحا عمى العيشة السكػنة مغ  ،فبيالعبارات االست الجراسة بالجرجة الكمية

 معامالت االرتبا  بيغ كل محػر مع محاوال االستبياف والجرجة الكمية لالستبياف (:8-2ول رقم)جالج
 Sig)االحتسالية )القيسة  معامل بيخسهن لالرتباط السحاور

 000, **839, اليقغة التكشهلهجيا
 000, **705, اليقغة التشافدية
 000, **863, اليقغة التجارية

 000, **944, اإلستخاتيجيةاليقغة 
 000, **749, السيدة التشافدية السدتجامة

0.01α**االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية   . 
( مثميا محػر اليقطة 0.705أدنى قيسة لمسحاور بمغت ) أف انصالقا  مغ الججوؿ أعاله يتزح         
كل وىحا يبيغ أف ، (0.944ستخاتيجية، حيث بمغت )اليقطة اإلافدية، أما أعمى قيسة مثميا محػر التش

0.05αمدتػى معشػية  عشجا معامالت االرتبا  في جسيع محاور االستبياف دالة إحرائي وعشج مدتػى   
0.01αمعشػية  كل محاور االستبياف مقبػلة  السحاور وأفجسيع وىحا يجؿ عمى وجػد ارتبا  قػي بيغ ،  

 .وصادقة لسا وضعت لقياسو
 ثبات االستبيان .4

ىػ أيزا يشز عمى قو عجة مخات متتالية، و يقرج بثبات االستبياف أنو يعصي نفذ الشتائج إذا أعيج تصبي     
سة مغ وقج تع التحقق مغ ثبات استبياف الجرا ،أف السقياس يعصي قخاءات متقاربة عشج كل مخة يدتخجـ فييا

 كانت الشتائج كالتالي:عامل ألفا كخونباخ و مخالؿ 

 معامل ألفا كخونباخ لقياس ثبات االستبياف(: 9-2الججول رقم)
 الرجق الحاتي* معامل ألفا كخونباخ عجد العبارات محاور

.877 6 اليقغة التكشهلهجيا  936.  
.680 6 اليقغة التشافدية  825.  
.769 6 اليقغة التجارية  877.  

اإلستخاتيجيةاليقغة   18 896.  946.  
السدتجامةالسيدة التشافدية   10 795.  892.  

.903 28 جسيع السحاور  964.  
الرجؽ الحاتي ىػ الجحر التخبيعي السػجب لسعامل ألفا كخونباخ*  
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مغ الشتائج السػضحة في الججوؿ أعاله نالحع  مغ خالؿ استخجاـ مقياس ألفا كخونباخ لقياس الثبات،        
( بيشسا قيسة ألفا كخونباخ 0.795-0.680أف قيسة ألفا كخونباخ مختفعة لكل محػر حيث تتخاوح بيغ ) 

أما بالشدبة لقيسة الرجؽ الحاتي فكانت قيستو  وىي ندبة عالية،( 0.903بالشدبة لجسيع السحاور بمغت )
(، حيث بمغت قيسة الرجؽ الحاتي لجسيع عبارات االستبياف 0.892-0.825مختفعة لكل محػر تتخاوح بيغ )

سا يجعل محيث تع التأكج مغ صجؽ وثبات االستبياف الجراسة  ،( ىحا دليل عمى أف الثبات مختفع0.964)
صالحيتو لتحميل الشتائج ذو ثقة تامة برحتو و  (2في صػرتو الشيائية كسا ىػ في السمحق رقع) االستبياف

 اختبار فخضياتيا.أسئمة الجراسة و واإلجابة عغ 
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 ومشاقذتها اختبار فخضيات الجراسة السبحث الثاني: تحميل الشتائج و 
ؿ مغ خال اختبار الفخضيات الخاصة بالجراسة،السبحث عخضا لتحميل السعمػمات و  يشز في ىحا

مقخ "ي السدتجيبيغ التي تسثمت فرية عغ الػقػؼ عمى السعمػمات العامة الذخاإلجابة عمى أسئمة  الجراسة و 
مغ أجل عخض الشتائج  "لية، سشػات الخبخة، السدتػى التعميسي، مجاؿ الػضيفة الحاخالػكالة، الجشذ، العس

 تحميميا في ىحا السبحث.و 
 تحميل الشتائج و اختبار فخضيات الجراسة السظمب األول:

 التحميل الهصفي لمسعمهمات الذخرية الفخع األول:
( عمى: الجشذ، العسخ، السدتػى 2اشتسمت خرائز عيشة الجراسة كسا جاء في االستبياف في السمحق رقع) 

التعميسي، مجاؿ الػضيفة الحالية، سشػات الخبخة، حيث يعتسج عمى التكخارات والشدب السئػية في التعبيخ عغ 
 خرائز أفخاد العيشة وتحميميا.

 كسا في الججول التالي:تهزيع عيشة الجراسة حدب مقخ الهكالة  .1
 تػزيع عيشة الجراسة حدب مكاف الػكالة (:10-2الججول رقم )

 %الشدبة السئهية  العجد مكان الهكالة
 28.6 10 وكالة أدرار

 71.4 25 وكالة تسشخاست
 100 35 السجسهع

 spssباالعتساد عمى بخنامج  تيغصالبالسرجر:مغ إعجاد ال
 الجراسة حدب السكاف مغ خالؿ الجائخة الشدبيةتػزيع عيشة (: 2-2الذكل رقم)

 

 spssباالعتساد عمى بخنامج  تيغصالبمغ إعجاد ال السرجر:
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مغ عيشة  % 71.45يتزح لشا أف ندبة ( 2-2( والذكل رقع)10-2رقع) مغ الججوؿانصالقا      
وىحا  % 28.6بشدبة  أدرارتفػؽ عيشة الجراسة حدب وكالة تسشخاست تتستع و  الجراسة حدب مكاف وكالة

 وجػد عجد متفاوت بيغ السػضفيغ في الػكالتيغ. راجع الى
 تهزيع عيشة الجراسة حدب الجشذ كسا في الججول التالي: .2

 الشػعتػزيع عيشة الجراسة حدب  (:11-2الججول رقم)
 %الشدبة السئهية  العجد الجشذ
 65.7 23 الحكخ
 34.3 12 األنثى

 100 35 السجسهع
 spss عمى مخخجات بخنامج بشاءا   تيغصالبإعجاد ال مغ السرجر:

 مغ خالؿ الجائخة الشدبية لشػعتػزيع عيشة الجراسة حدب ا(: 3-2الذكل رقم)

 

 spssباالعتساد عمى بخنامج  تيغصالبالسرجر:مغ إعجاد ال
 % 65.7أف ندبة الحكػر مختفعة بشدبة ( 3-2الذكل رقع )و ( 11-2يذار مغ خالؿ الججوؿ رقع)  

يخجع ىحا الى العػامل الصبيعية مغ عادات وتقاليج التي  في مؤسدة مػبيميذ، %34.3عكذ ندبة اإلناث بػ
الحي ال أوقات متأخخة وجيج كبيخ ومزاعف  عمى فئة اإلناث حيث يتصمب العسل في تسيل الى فئة الحكػر
 يتػفخ لجى اإلناث.

 يمي:تهزيع عيشة الجراسة حدب العسخ و الججول التالي كسا  .3
 تػزيع عيشة الجراسة حدب العسخ (:13-2)رقمالججول 

 %الشدبة السئهية  العجد العسخ
 45.7 16 سشة 35إلى  25من 
 42.9 15 سشة 45إلى  35من 

 11.4 4 سشة 45ما فهق 
 100 35 السجسهع

 spssصالبتيغ باالعتساد عمى بخنامج مغ إعجاد ال السرجر:
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 تػزيع عيشة الجراسة حدب العسخ مغ خالؿ الجائخة الشدبية (:4-2الذكل رقم)

 

 spssباالعتساد عمى بخنامج  تيغصالبمغ إعجاد ال السرجر:

مغ عيشة الجراسة التي  %45.7 توندبما أف ( 4-2الذكل رقع)و ( 13-2)رقع يػضح لشا الججوؿ      
بيشسا ادني ندبة  ،سشة(45_35مغ )ي تتخاوح أعسارىع الت %42.9سشة ( تفػؽ ندبة 35_25)  مغأعسارىع 
، ومشو يسكغ القػؿ أف معطع األفخاد سشة 45بحيث نالحع أعاله مغ الججوؿ أعسارىع ما فػؽ  11.4%

(، وىحا يعشي أف أغمبية مػضفيغ السؤسدة مغ الفئة العسخية 30-25بالسؤسدة محل الجراسة عسخىع ما بيغ )
 التي تتستع بالخبخة الكافية إلنجاز العسل.

 هزيع عيشة الجراسة حدب السدتهى التعميسي ت .4

 تػزيع عيشة الجراسة حدب السدتػى التعميسي(: 14-2)رقم الججول
 %الشدبة السئهية  العجد السدتهى التعميسي

 14.3 5 ثانهي 
 17.1 6 تقشي سامي
 40 14 ليدانذ
 24 7 ماستخ

 8.6 3 شهادة أخخى 
 100 35 السجسهع

 spssصالبتيغ باالعتساد عمى بخنامج السرجر: مغ إعجاد ال
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 السدتػى التعميسي مغ خالؿ الجائخة الشدبية تػزيع عيشة الجراسة حدب(: 5-2الذكل رقم)

 
  spssباالعتساد عمى بخنامج  تيغصالبمغ إعجاد ال السرجر: 

شيادة عيشة الجراسة حدب  مغ %8.6أف ما ندبتو ( 5-2والذكل رقع ) (14-2يتزح مغ الججوؿ ) 
، غ السدتجػبيغم %40أخخى ندبة ضعيفة ججا، أما السدتػى التعميسي ليدانذ تحرمت عمى ندبة 

أما السدتػى  ندبة جيجة مغ السدتجػبيغ، %24بيشسا تحرمت فئة السدتػى التعميسي ماستخ عمى ندبة 
ويتزح أف أغمبية أفخاد العيشة مغ مدتػى ، تقشي سامي بشدبة قميمة مغ السدتجػبيغالتعميسي ثانػي و 

جامعي، وىحا يؤكج عسل السؤسدة عمى استقصاب السػارد البذخية ذات الذيادات الجامعية التي تزسغ 
 ليا التفػؽ التشافدي ونجاح العسل التدييخي الحي يقػمػف بو. 

 تهزيع عيشة الجراسة حدب مجال الهعيفة الحالية  .5
 شة الجراسة حدب مجاؿ الػضيفة الحاليةتػزيع عي(: 15-2)رقمالججول 

 %الشدبة السئهية  العجد مجال الهعيفة الحالية
 2.9 1 مجيخ

 5.7 2 نائب مجيخ
 91.4 32 مهعف
 100 35 السجسهع

 spssمغ إعجاد الصالبتيغ باالعتساد عمى بخنامج  السرجر:  
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 الػضيفة الحالية مغ خالؿ الجائخة الشدبيةتػزيع عيشة الجراسة حدب مجاؿ (: 6-2الذكل رقم)

 

 spssباالعتساد عمى بخنامج  تيغصالبالسرجر:مغ إعجاد ال
 % 91.4أف معطع السدتجػبيغ مػضفيغ بشدبة ( 6-2والذكل رقع )( 15-2يتبيغ مغ خالؿ الججوؿ رقع ) 

مغ عيشة الجراسة حدب مجاؿ الػضيفة الحالية بيشسا احتمت السختبة الثانية السشرب الحي يذغمو نائب السجيخ 
باعتبار أف ىحا الػضع عادي وشبيعي بالشدبة  % 2.9في أخخ مختبة مشرب السجيخ بشدبة  % 5.7بشدبة 

 لػكالة مػبيميذ.

 تهزيع عيشة الجراسة حدب سشهات الخبخة  .6
 تػزيع عيشة الجراسة حدب سشػات الخبخة (:16-2الججول رقم )

 %الشدبة السئهية  العجد سشهات الخبخة
 40 14 سشهات 5أقل من 

 28.6 10 سشهات 10إلى  5من 
 31.4 11 سشهات 10أكثخ من 

 100 35 السجسهع
 spssباالعتساد عمى بخنامج  مغ إعجاد الصالبتيغ السرجر:

 لتػزيع عيشة الجراسة حدب سشػات الخبخةالجائخة الشدبية (: 7-2الذكل رقم)

 

 spssباالعتساد عمى بخنامج  مغ إعجاد الصالبتيغ السرجر:
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 أفيتبيغ لشا مغ عيشة الجراسة حدب سشػات الخبخة ( 7-2الذكل رقع)و ( 16-2مغ خالؿ الججوؿ رقع)     
 أكثختخاوح سشػات خبختيع في العسل ت %31.4ندبة و ، سشػات 5ختيع في العسل اقل مغ خب % 40ندبتو 
كل ىحه األرقاـ تبيغ تخاكع  سشػات 10_5سشػات خبختيع في العسل ما بيغ  % 28.6بيشسا سشػات،  10مغ 

  الخبخة لجى العامميغ في السؤسدة.

 عبارات االستبيان اإلحرائي لتحميل الالفخع الثاني: 

 " اإلستخاتيجيةاليقغة : تحميل عبارات "أوال .1
  عبارات اليقطة التكشػلػجياتحميل 

 تختيب إجابات عيشة الجراسة لعبارات محػر"اليقطة التكشػلػجيا" حدب الستػسصات(: 17-2الججول رقم)

االنحخاف  السدتهى  الختبة
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

 الخقع العبارات

 01 ى تجديج نطاـ اليقطة اإلستخاتيجية.إلذ تدعى مؤسدة مػبيمي 3.29 1.250 محايج 5
 02 تسممظ مؤسدة بشية تحتية تكشػلػجية حجيثة. 3.57 1.170 مػافق 3

اتيجية عمى مدتػى مؤسدة مػبيميذ تدعى أنطسة اليقطة اإلستخ  3.80 1.83 مػافق 2
 تفعيل األنطسة السعمػماتية و االستفادة مشيا. لىإ

03 

تكشػلػجيا في تصمع مؤسدة مػبيميذ عمى السؤسدات الستصػرة  4 1.188 مػافق 1
 قصاع االتراؿ.

04 

لى امتالؾ بخاءات اختخاع وممكيات مؤسدة مػبيميذ إ تدعى 2.94 1.327 محايج 6
 .صشاعية

05 

تدتعيغ مؤسدة مػبيميذ باألنطسة السعمػماتية السداعجة في  3.57 1.145 مػافق 4
 اتخاذ القخارات.

06 

 نتيجة السحهر األول 3.53 0.954 مػافق -
 SPSSباالعتساد عمى مخخجات  صالبتيغإعجاد ال مغ السرجر:

( البعج األوؿ مغ أبعاد اليقطة اإلستخاتيجية متسثل في اليقطة 17-2يعخض الججوؿ رقع )       
-4( في اتفاؽ شبو كبيخ بالسختبة األولى بستػسط حدابي )3-4التكشػلػجية، حيث جاءت العبارتيغ رقع )

( مسا يعشي أف مؤسدة مػبيميذ تصمع عمى 1.83-1.188)( عمى التػالي وبانحخاؼ معياري 3.80
السؤسدات الستصػرة تكشػلػجيا  في قصاع االتراؿ وتدعى إلى تفعيل األنطسة السعمػماتية واالستفادة مشيا، 

( وانحخاؼ 3.57) ( السختبة الثانية بسػافقة غيخ مؤكجة بستػسط حدابي2-6بيشسا تعادلت العبارتيغ رقع)
( عمى التػالي، مسا يعشي أف السؤسدة غيخ متأكجة عغ امتالكيا بشية تحتية 1.145-1.170)معياري 

( 5( و)1ال أف العبارة)ية السداعجة في اتخاذ القخارات، إتكشػلػجيا حجيثة وشبو مدتعيشة باألنطسة السعمػمات
يجؿ عمى  ( مسا2.94-3.29( ومتػسط حدابي )1.327-1.250يبمغ انحخاؼ كل مشيسا عمى التػالي)
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اتفاؽ متجني، باعتبار أف مؤسدة مػبيميذ تتمقى صعػبة في تجديج نطاـ اليقطة اإلستخاتيجية وامتالؾ 
( بانحخاؼ معياري 3.53عج)بخاءات اختخاع وممكيات صشاعية، بحيث بمغ الستػسط الحدابي الكمي ليحا الب

لى أف اغمب إ، وىحا راجع ػافقممسا يعشي انو حقق مدتػى قبػؿ عيشة الجراسة حػلو بسدتػى (، 0.954)
مػبيميذ  مؤسدةفي التكشػلػجيا أفخاد عيشة الجراسة مػافقػف عمى العبارات السجرجة التي تبشي مفيػـ اليقطة 

لجى الػكالتيغ، وىحا مسا يجؿ عمى تػلي أىسية كبيخة لجانب التكشػلػجيا الحجيثة ومعطع مدتػى فقخات السحػر 
 لعساؿ السؤسدة لميقطة اإلستخاتيجية. مػافقة مسا يعكذ الفيع الجيج

  "تحميل عبارات "اليقغة التشافدية 
تحميل إجابات عيشة الجراسة لعبارات محػر"اليقطة التشافدية" حدب تختيب (: 18-2الججول رقم)

 الستػسصات
االنحخاف  السدتهى  الختبة

 السعياري 
الستهسط 
 الحدابي

 الخقع العبارات

مؤسدة مػبيميذ عمى جسع السعمػمات الستعمقة تعسل  3.77 1.060 مػافق 6
 بسشافدييا.

01 

لى متابعة التحخي عمى السدتججات ذات إتعسج مؤسدة مػبيميذ  4.11 0.530 مػافق 1
 لدػقية.العالقة بػضعيتيا ا

02 

مى متابعة التصػرات الحاصمة لجى غتدعى مؤسدة مػبيميذ  3.83 0.932 مػافق 4
 .السشافديغ

03 

 04 .تتابع مؤسدة مػبيميذ الدبائغ الحالييغ و السحتسميغ لمسشافديغ 3.80 1.023 محايج 5
 
3 

تحافع مؤسدة مػبيميذ عمى والء عسالئيا الحالييغ واستقصاب  3.94 1.136 مػافق
 العسالء السحتسميغ. والء

05 

 
2 

تأخح مؤسدة مػبيميذ معجؿ نسػ األسػاؽ الججيجة في مياديغ  4 0.907 مػافق
 .ةيأجل الحفاظ عمى حرتيا الدػق بعيغ االعتبار مغنذاشيا 

06 

 نتيجة السحهر األول 3.91 0.589 مػافق -
 SPSSاعتسادا عمى مخخجات صالبتيغمغ إعجاد ال السرجر:

( يعخض البعج الثاني مغ أبعاد اليقطة اإلستخاتيجية متسثل في اليقطة التشافدية، 18-2الججوؿ رقع )       
( باتفاؽ شبو كبيخ المتاف تشراف عمى أف السؤسدة تعتسج عمى الستابعة 6-2العبارتيغ رقع )حيث جاءت 

والتحخي بالسدتججات ذات العالقة بػضعيتيا الدػقية والحفاظ عمييا والتي تأخح معجؿ نسػ األسػاؽ الججيجة 
خاؼ معياري ( وبانح4-4.11في ميجاف نذاشيا مغ أجل الحفاظ عمى حرتيا الدػقية، بستػسط حدابي 

( عمى اتفاؽ غيخ متأكج بستػسط 1-3-5( عمى التػالي، حيث جاءت العبارات الثالثة )0.530-0.907)
التػالي، الجاؿ عمى أف ( عمى 1.060-0.932-1.136( وانحخاؼ معياري )3.77-3.83-3.94حدابي )
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سميغ بستابعة التصػرات مؤسدة مػبيميذ تدعى لمحفاظ عمى والء عسالئيا الحاليغ واستقصاب عسالئيا السحت
( التي تشز عمى أف 4الحاصمة لجى السشافديغ مغ خالؿ جسع السعمػمات الستعمقة بيا، بيشسا العبارة رقع)

وانحخافيا (، 3.80حيث بمغ متػسصيا الحدابي ) السؤسدة تتبع الدبائغ الحاليغ والسحتسميغ لمسشافديغ،
ي يبمغ الستػسط الحدابي الكمي لاتفاؽ متجني، وبالتا( مسا يجؿ عمى االتفاؽ الحاصل ىػ 1.023السعياري)
مػافق، أي يحطى بسدتػى قبػؿ  ىحا يجؿ عمى أف السحػر(، 0.589( بانحخاؼ معياري )3.91ليحا البعج)

التي عمى العبارات  % 51.3أف أغمبية أفخاد العيشة يػافقػف بشدبة الستػسط الحدابي  نطخا  اتفاؽ شبو كبيخ، 
 التشافدية "تتبشى "اليقطة 

 تحميل عبارات "اليقغة التجارية" 
تختيب إجابات عيشة الجراسة لعبارات محػر"اليقطة التجارية" حدب  (:19-2الججول رقم)
 الستػسصات

االنحخاف  السدتهى  الختبة
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

 الخقع العبارات

 1.098 مػافق 4
 

اإلستخاتيجي لزساف تػافخ تقـػ مؤسدة مػبيميذ بجراسة محيصيا  3.83
 السعمػمات وتحجيج السيكاندمات السشاسبة لتدييخىا.

01 

تقـػ مؤسدة مػبيميذ بجراسات متػاصمة حػؿ متصمبات وميػالت  3.86 1.004 مػافق 3
 السدتيمكيغ لجحب انتباىيع مع العسل عمى تػفيخىا.

02 

 03 تجارية عشج السدتيمكيغ.تستمظ مؤسدة مػبيميذ مكانة وسسعة  4.17 1.043 مػافق 1

تعسل مؤسدة مػبيميذ برف مدتسخة عمى مخاقبة عالقتيا مع  3.89 0.758 مػافق 2
 السػرديغ.

04 

 05 تػفي مؤسدة مػبيميذ بالتداماتيا اتجاه عسالئيا و متصمباتيع. 3.57 1.065 مػافق 6
5 
 

 1.060 مػافق
 

3.77 
 

الشذا  التدػيقي  مسارساتو ى مؤسدة مػبيميذ إلى إتباع شخؽ تدع
 مغ خالؿ دعع قخاراتيا التدػيقية.

06 

 نتيجة السحهر األول 3.85 0.689 مػافق -
  SPSSاعتسادا عمى مخخجات  صالبتيغمغ إعجاد ال السرجر:

( يػضح البعج الثالث مغ أبعاد اليقطة اإلستخاتيجية والستسثل في 19-2مغ خالؿ الججوؿ رقع )
-3.89-4.17( باتفاؽ شبو كبيخ بستػسط حدابي)1-2-4-3العبارات)اليقطة التجارية، حيث جاءت 

التػالي، مسا تدعى مؤسدة ( عمى 1.098-1.004-0.758-1.043ياري )( وانحخاؼ مع3.86-3.83
مػبيميذ إلى امتالؾ مكانة وسسعة تجارية عشج السدتيمكيغ والعسل برفة مدتسخة عمى عالقتيا مع السػرديغ 

ػؿ متصمبات وميػالت السدتيمكيغ لجحب انتباىيع والعسل عمى تػفيخىا الجاؿ عمى مغ خالؿ دراسة متػاصمة ح
 .دراسة محيصيا االستخاتيجي لزساف تػفخ معمػمات وتحجيج السيكاندمات السشاسبة لتديخييا
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لى إتباع شخؽ تأكج، إذا ما كانت السؤسدة تدعى إ( بقبػؿ شبو م5-6بيشسا تحطى العبارتيغ ) 
، وذلظ ومتصالبتيعتدػيقي بتجعيع قخاراتيا التدػيقية والػفاء بالتداماتيا اتجاه عسالئيا ومسارسة الشذا  ال
التػالي، بيشسا بمغ الستػسط ( عمى 1.065-1.060وانحخاؼ معياري )( 3.57-3.77بستػسط حدابي )

حيث أف ، ػافقةمسا يعشي أف درجة القبػؿ م(، 0.689( بانحخاؼ معياري )3.85الحدابي الكمي ليحا البعج)
ع القخارات التدػيقية باعتبار أف "اليقطة التجارية" تجع %45.7معطع مدتجػبيغ عيشة الجراسة مػافقػف بشدبة 

 .في السؤسدة
 ةبارات السيدة التشافدية السدتجامثانيا. تحميل ع
تحميل إجابات عيشة الجراسة لعبارات محػر"السيدة التشافدية السدتجامة"حدب  (:20-2الججول رقم)

 تختيب الستػسصات
االنحخاف  السدتهى  الختبة

 السعياري 
الستهسط 
 الحدابي

 
 العبارات

 الخقع

 01 تعسل السؤسدة في محيط تشافدي متغيخ وغيخ مدتقخ. 3.37 1.239 مػافق 10
 
3 

 
 مػافق

 
0.810 

 
3.86 
 

السدتيمكيغ  حاجات مؤسدة مػبيميذ خجمات تتػافق معتقجـ 
وتػقعاتيع لتزسغ تحقيق التػازف بيغ مرمحة السؤسدة ورغبة 

 الدبػف.

02 

2 
 

 مػافق
 

0.802 
 

4.06 
 

تحخص مؤسدة مػبيميذ عمى تحقيق عػائج اقترادية عالية مغ 
.خالؿ التقجيع األفزل و األحدغ في الدػؽ   

03 

مؤسدة مػبيميذ خجمات ذات خرائز متسيدة و مشفخدة تعخض  3.86 0.845 مػافق 4
.مقارنة بسشافدييا  

04 

يرعب تقميجىا مغ شخؼ  تقجـ مؤسدة مػبيميذ خجمات ذات مدايا 3.43 0.917 مػافق 9
.السشافديغ  

05 

5 
 

 مػافق
 

0.868 
 

3.80 
 

تستاز مؤسدة مػبيميذ بالقجرة العالية عمى تمبية حاجات 
 مدتيمكييا.

06 

6 
 

 3.74 0.010 مػافق
 

تتسيد مؤسدة مػبيميذ بدخعة االستجابة في تبشي تكشػلػجيا 
 .السعمػمات في عسمياتيا الخجماتية

07 

 08 تدعى مؤسدة مػبيميذ إلى تحقيق الدبق عمى السشافديغ. 3.66 0.873 مػافق 7

 09 اإلستخاتيجية.مؤسدة مػبيميذ قائسة عمى نطاـ فعاؿ لميقطة  3.49 1.245 مػافق 8

 10 .باستسخار تعسل مؤسدة مػبيميذ عمى تججيج ميدتيا التشافدية 4.17 0.891 مػافق 1

 نتيجة السحػر األوؿ 3.74 0.571 مػافق -
 SPPSعمى مخخجات باالعتساد غ  صالبتيمغ إعجاد ال السرجر:
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بستػسط ( 3-10( السيدة التشافدية السدتجامة، حيث جاء العبارتيغ )20-2يعخض الججوؿ رقع )     
( وىحا يحطى باتفاؽ شبو كبيخ مسا يجؿ عمى 0.802-0.891( وانحخاؼ معياري )4.06-4.17حدابي )

أف السؤسدة تعسل بتججيج ميدتيا التشافدية باستسخار، والحخص عمى تحقيق عػائج اقترادية عالية مغ خالؿ 
( وبانحخاؼ 3.86(، )4-2غ )التقجـ األفزل واألحدغ في الدػؽ، بيشسا تػافق الستػسط الحدابي لمعبارتي

( عمى التػالي، المتاف تشراف عمى أف مؤسدة مػبيميذ تقجـ خجمات تتػافق مع 0.845-0.810معياري )
حاجات السدتيمكيغ وتػقعاتيع لتزسغ التػازف بيغ مرمحة السؤسدة ورغبة الدبػف، التي تعخض خجمات ذات 

مى أف ىشاؾ شبو اتفاؽ بيغ العبارات،  بيشسا العبارات خرائز متسيدة ومشفخدة مقارنة بسشافدييا، وىحا يجؿ ع
( 0.873-0.010-0.868( وبانحخاؼ معياري )3.66-3.74-3.80( يبمغ الستػسط الحدابي )6-7-8)

عمى التػالي، وىحا يحطى باتفاؽ متػسط مسا يجؿ عمى أف مؤسدة مػبيميذ تستاز بالقجرة العالية عمى تمبية 
ى تجابة في تبشي تكشػلػجيا السعمػمات في عسمياتيا الخجماتية، كسا تدعى إلحاجات مدتيمكييا وسخعة االس
 .تحقيق الدبق عمى السشافديغ

( 3.37-3.43-3.49بستػسط حدابي )( تجؿ عمى اتفاؽ غيخ متأكج 1-5-9ف العبارات األخيخة )إال أ 
خ متأكجة مغ عمى التػالي السقرػد مشو أف السؤسدة غي (1.239-0.917-1.245انحخاؼ معياري )و 

قياميا عمى نطاـ فعاؿ لميقطة اإلستخاتيجية وتقجيع خجمات ذات مدايا يرعب تقميجىا مغ شخؼ السشافديغ كسا 
( 3.74غيخ مدتقخ، حيث بمغ الستػسط الحدابي الكمي ليحا البعج)نيا تعسل في محيط تشافدي متغيخ و أ

 . ػافقةلعيشة الجراسة ملى أف مدتػى القبػؿ إىحا راجع و  (،0.571بانحخاؼ معياري )
 الفخضيات ومشاقذة الجراسةالسظمب الثاني: اختبار 

مغ خالؿ ىحا السصمب يتع االعتساد عمى اختبار التػزيع الصبيعي، واختبار الفخضيات الجراسة والتأكج مغ   
 االستبياف.تحققيا أو عجـ تحققيا، ثع مشاقذة نتائج ىحا االختبار وكحا مشاقذة نتائج تحميل محاور 

 لسحاور االستبيان الفخع األول:اختبار التهزيع الظبيعي
-( كهلسجخوف|Sample K-Sلمتأكج مغ أف البيانات تتبع التػزيع الصبيعي أـ ال، تع استخجاـ)     

وىػ اختبار ضخوري في حالة اختبار الفخضيات ألف معطع االختبارات السعمسية تذتخ  أف يكػف سسيخنهف 
حيث تكػف البيانات تتبع التػزيع الصبيعي حدب ىحا االختبار إذا كانت مدتػى  البيانات شبيعيا ،تػزيع 

 .(Sig >0.05السعشػية لكل محاور الجراسة أكبخ مغ )
 نتائج اختبار التػزيع الصبيعي: (21-2الججول رقم)

 معامل االلتهاء Kolmogorov-Sminov السحاور
Z  القيسة االحتسالية

Sig 
 -0.796 0.605 0.763 اليقغة التكشهلهجيا
 -0.899 0.553 0.794 اليقغة التشافدية
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 -0.229 0.339 0.940 اليقغة التجارية
 -0.277 0.283 0.988 اليقغة اإلستخاتيجية

 -0.579 0.400 0.895 السيدة التشافدية السدتجامة
 -0.444 0.235 1.035 جسيع محاور االستبيان معا

0.05αإحرائيا عشج مدتػى الجاللة *غيخ معشػي   . 
 االحتسالية الختبار ةلقيساأف  (21-2) الججوؿ رقع شتائج السقجمة مغيتزح مغ خالؿ ال
Kolmogorov-Sminov  حيث كانت قيع معامل 0.05لجسيع محاور الجراسة أكبخ مغ مدتػى الجاللة ،

الجراسة تتبع التػزيع  ( ىحا يجؿ عمى أف جسيع بيانات الستغيخات-1( و أكبخ مغ)1االلتػاء أقل مغ )
 .لي يسكششا اختبار فخضيات الجراسةبالتاالصبيعي و 

 وقج تم استخجام األدوات اإلحرائية التالية:   
 : لػصف عيشة الجراسة.(Frequencies &Percentages)الشدب السئػية والتكخاراتاستخجاـ  (1
لقياس درجة االرتبا : يقػـ ىحا  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتبا  بيخسػف  (2

االختبار عمى دراسة العالقة بيغ متغيخيغ، وقج استخجـ لحداب االتداؽ الجاخمي والرجؽ البشائي 
 انة والعالقة بيغ الستغيخات.لإلستب

 الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري. استخجاـ مقاييذ الشدعة السخكدية ومقاييذ التذتت الستسثمة في (3
الختبار ما إذا كانت البيانات   Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)سسخنػؼ -اختبار كػلسجػروؼ (4

 .تتبع التػزيع الصبيعي
 البديط.اختبار تحميل االنحجار الخصي  (5

 الجراسة ومشاقذتها الفخع الثاني: اختبار فخضيات
حدب الفخضيات السقتخحة سابقا تسثمت الفخضية الخئيدية في محاولة معخفة وجػد عالقة ارتبا  مغ  

عجميا بيغ اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة لمسؤسدة، ومغ ىحا السشصمق سشحاوؿ اختبار 
 الفخضيات:

 0.05يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية  الالفخضية الخئيدية:  اختبار α بيغ اليقطة   
 .االستخاتيجية وبشاء السيدة التشافدية السدتجامة

0  0.05: ال يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α بيغ اليقطة االستخاتيجية وبشاء السيدة   
 التشافدية السدتجامة.

1  0.05: يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α بيغ اليقطة االستخاتيجية وبشاء السيدة   
 التشافدية السدتجامة.

استخجاـ تحميل االنحجار الخصي البديط لمتحقق مغ مجى تأثيخ تع ومغ أجل اختبار الفخضية الخئيدية     
 السدتجامة كسا ىػ مبيغ في الججوؿ التالي:اليقطة اإلستخاتيجية في بشاء السيدة التشافدية 
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نتائج تحميل االنحجار الخصي البديط الختبار تأثيخ اليقطة اإلستخاتيجية في بشاء  (: 22-2الججول رقم )
 السيدة التشافدية السدتجامة

 اإلستخاتيجيةاليقطة  الستغيخات
 A 0.437معامل الثبات 
 Béta 0.488معامل االنحجار

 اختبار
T-Test 

T 3.15 
Sig 0.03 

R  a 0.488  معامل االرتباط  
 R2 0.239معامل التحجيج 

 F F 10.338اختبار 
Sig 0.03b 

 0.136 الخظأ السعياري 
0.05α*االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية   

( يتزح لشا أنو يػجج تأثيخ ذو داللة 22-2مغ خالؿ الشتائج الستحرل عمييا مغ الججوؿ رقع)  
0.05αإحرائية عشج مدتػى معشػية  فتخة –لميقطة االستخاتيجية عمى السيدة التشافدية السدتجامة خالؿ   

 Tالختبار(، كسا أف القيسة االحتسالية 3.15بمغت ) اإلستخاتيجيةالسحدػبة لميقطة   T، إذ اف قيسة -الجراسة
( ىحا يجؿ عمى وجػد تأثيخ إيجابي لميقطة 0.05( أقل مغ مدتػى السعشػية السعتسج عميو )0.03)

الحي يشز عمى أف أي  Aاإلستخاتيجية في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة بحيث أف قيسة السعامل الثبات 
إذ بمغ معامل االرتبا   ،(0.437تغييخ في الستغيخ السدتقل يشجع عشو تغيخ في الستغيخ التابع بسقجار )

 ( مغ مداىسة العػامل األخخى.0.488) Bètaمعامل االنحجار و 
التغيخات  (، والتي تعشي أف0.239قج بمغ ) R2 أما القابمية التفديخية لمشسػذج أف معامل التحجيج  

، %23.9بشدبة  جيةاإلستخاتيالحاصمة في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة ناتجة عغ التغيخ في التأثيخ اليقطة 
 إحرائيا   وىحا يعج مقبػال   % 48.8وىحا ما أكجتو قيسة معامل االرتبا  بيغ الستغيخيغ قػية بشدبة  بمغت 

 .0.05وىي ذات داللة معشػية عشج مدتػى  10.338السحدػبة تبمغ F ، ألف قيسة االختبار%95بجرجة ثقة 
عجـ وجػد تأثيخ ذو داللة والتي تشز عمى أنو "ية الرفخية وعمى ضػء ىحه الشتائج نخفس الفخض    

والسيدة التشافدية السدتجامة في السؤسدة محل الجراسة  عشج مدتػى معشػية  اإلستخاتيجيةإحرائية بيغ اليقطة 
يػجج أثخ ذو داللة إحرائية بيغ اليقطة " فخضية البجيمة والتي تشز عمى أنو("، لتحل محميا ال0.05)

 ". 0.05التشافدية السدتجامة في السؤسدة محل الجراسة عشج مدتػى معشػية أقل مغ  والسيدة اإلستخاتيجية
  0.05يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية  الاألولى: الفخعية اختبار الفخضية α بيغ   

 بشاء السيدة التشافدية السدتجامة اليقطة التكشػلػجيا و 
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0  0.05: ال يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α بشاء السيدة بيغ اليقطة التكشػلػجيا و   
 التشافدية السدتجامة.

1   0.05: يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α بشاء السيدة بيغ اليقطة التكشػلػجيا و   
 التشافدية السدتجامة.
نتائج تحميل االنحجار الخصي البديط الختبار تأثيخ اليقطة التكشػلػجيا في بشاء  (:23-2الججول رقم)

 .السيدة التشافدية السدتجامة
 اليقطة التكشػلػجيا الستغيخات

 A 0.242معامل الثبات 
 Béta 0.404معامل االنحجار

 اختبار
T-Test 

T 2.535 
Sig 0.016 

R  a 0.404   معامل االرتباط  
 R2 0.163معامل التحجيج 

 F F 6.426اختبار 
Sig 0.016b 

 0.095 الخظأ السعياري 
0.05α*االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية   

( يتزح لشا أنو يػجج تأثيخ ذو داللة 23-2مغ خالؿ الشتائج الستحرل عمييا مغ الججوؿ رقع)
0.05αإحرائية عشج مدتػى معشػية  فتخة –لميقطة التكشػلػجيا عمى السيدة التشافدية السدتجامة خالؿ   

 T(، كسا أف القيسة االحتسالية الختبار2.535السحدػبة لميقطة التكشػلػجيا بمغت )  T، إذ اف قيسة -الجراسة
( ىحا يجؿ عمى وجػد تأثيخ إيجابي لميقطة 0.05( أقل مغ مدتػى السعشػية السعتسج عميو )0.016)

أي  الحي يشز عمى أف Aػجيا في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة بحيث أف قيسة السعامل الثبات التكشػل
(، إذ بمغ معامل االرتبا  0.242تغييخ في الستغيخ السدتقل يشجع عشو تغيخ في الستغيخ التابع بسقجار )

 ( مغ مداىسة العػامل األخخى.0.404) Bètaمعامل االنحجار و 
التغيخات  (، والتي تعشي أف0.163قج بمغ ) R2 أما القابمية التفديخية لمشسػذج أف معامل التحجيج  

، %16.3الحاصمة في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة ناتجة عغ التغيخ في التأثيخ اليقطة التكشػلػجيا بشدبة 
 إحرائيا   وىحا يعج مقبػال   % 40.4غت وىحا ما أكجتو قيسة معامل االرتبا  بيغ الستغيخيغ قػية بشدبة  بم

 .0.05وىي ذات داللة معشػية عشج مدتػى  6.426السحدػبة تبمغ  F ، ألف قيسة االختبار%95بجرجة ثقة 
عجـ وجػد تأثيخ ذو داللة ية الرفخية  والتي تشز عمى أنو "وعمى ضػء ىحه الشتائج نخفس الفخض    

التشافدية السدتجامة في السؤسدة محل الجراسة  عشج مدتػى معشػية  إحرائية بيغ اليقطة التكشػلػجيا والسيدة
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يػجج أثخ ذو داللة إحرائية بيغ اليقطة ضية البجيمة والتي تشز عمى أنو "("، لتحل محميا الفخ 0.05)
 ".0.05التكشػلػجيا والسيدة التشافدية السدتجامة في السؤسدة محل الجراسة عشج مدتػى معشػية أقل مغ 

 0.05يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية  الالثانية: الفخعية لفخضية اختبار ا α بيغ   
 بشاء السيدة التشافدية السدتجامةاليقطة التشافدية و 

0:  0.05ال يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α بشاء السيدة بيغ اليقطة التشافدية و   
 التشافدية السدتجامة.

H1  0.05: يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α بشاء السيدة بيغ اليقطة التشافدية و   
 التشافدية السدتجامة.

يػضح نتائج تحميل االنحجار الخصي البديط الختبار تأثيخ اليقطة التشافدية (: 24-2الججول رقم)
 في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة

 التشافديةاليقطة  الستغيخات
 A 0.335معامل الثبات 
 Béta 0.346معامل االنحجار

 اختبار
T-Test 

T 2.116 
Sig 0.042 

R  a 0.346  معامل االرتباط 
 R2 0.119معامل التحجيج 

 F F 4.477اختبار 
Sig 0.042b 

 0.158 الخظأ السعياري 
0.05α*االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية     

( يتزح لشا أنو يػجج تأثيخ ذو داللة 24-2الشتائج الستحرل عمييا مغ الججوؿ رقع)مغ خالؿ 
0.05αإحرائية عشج مدتػى معشػية  فتخة –لميقطة التشافدية عمى السيدة التشافدية السدتجامة خالؿ   

 Tختبار(، كسا أف القيسة االحتسالية ال2.116السحدػبة لميقطة التشافدية بمغت )  T، إذ اف قيسة -الجراسة
( ىحا يجؿ عمى وجػد تأثيخ إيجابي لميقطة 0.05( أقل مغ مدتػى السعشػية السعتسج عميو )0.042)

الحي يشز عمى أف أي  Aالتكشػلػجيا في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة بحيث أف قيسة السعامل الثبات 
، إذ بمغ معامل االرتبا  (0.335ي الستغيخ التابع بسقجار )تغييخ في الستغيخ السدتقل يشجع عشو تغيخ ف

 ( مغ مداىسة العػامل األخخى.0.346) Bètaمعامل االنحجار و 
التغيخات  (، والتي تعشي أف0.116قج بمغ ) R2التحجيج أما القابمية التفديخية لمشسػذج أف معامل  

، %11.6الحاصمة في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة ناتجة عغ التغيخ في التأثيخ اليقطة التشافدية بشدبة 
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 إحرائيا   وىحا يعج مقبػال   % 34.6وىحا ما أكجتو قيسة معامل االرتبا  بيغ الستغيخيغ قػية بشدبة  بمغت 
 .0.05وىي ذات داللة معشػية عشج مدتػى  4.477 السحدػبة تبمغ F ، ألف قيسة االختبار%95بجرجة ثقة 

عجـ وجػد تأثيخ ذو داللة والتي تشز عمى أنو "ية الرفخية وعمى ضػء ىحه الشتائج نخفس الفخض    
عشج مدتػى معشػية سدتجامة في السؤسدة محل الجراسة إحرائية بيغ اليقطة التشافدية والسيدة التشافدية ال

يػجج أثخ ذو داللة إحرائية بيغ اليقطة ضية البجيمة والتي تشز عمى أنو "("، لتحل محميا الفخ 0.05)
 ".0.05التشافدية والسيدة التشافدية السدتجامة في السؤسدة محل الجراسة عشج مدتػى معشػية أقل مغ 

  0.05يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية  الالثالثة: الفخعية اختبار الفخضية α بيغ   
 بشاء السيدة التشافدية السدتجامةطة التجارية و اليق
0  0.05: ال يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α بشاء السيدة بيغ اليقطة التشافدية و   

 التجارية السدتجامة.
H1  0.05: يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α بشاء السيدة بيغ اليقطة التجارية و   

 التشافدية السدتجامة.
(: يػضح نتائج تحميل االنحجار الخصي البديط الختبار تأثيخ اليقطة التجارية 25-2الججول رقم)

 في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة
 اليقطة التجارية الستغيخات

 A 0.418معامل الثبات 
 Béta 0.504معامل االنحجار

 اختبار
T-Test 

T 3.356 
Sig 0.02 

R  a 0.504  معامل االرتباط
 R2 0.254معامل التحجيج 

 F F 11.261اختبار 
Sig 0.02 b 

 0.125 الخظأ السعياري 
0.05α*االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية   

( يتزح لشا أنو يػجج تأثيخ ذو داللة 25-2مغ خالؿ الشتائج الستحرل عمييا مغ الججوؿ رقع)
0.05α إحرائية عشج مدتػى معشػية فتخة –لميقطة التجارية عمى السيدة التشافدية السدتجامة خالؿ   

 T(، كسا أف القيسة االحتسالية الختبار3.356السحدػبة لميقطة التجارية بمغت )  T، إذ اف قيسة -الجراسة
ة ( ىحا يجؿ عمى وجػد تأثيخ إيجابي لميقطة التجاري0.05( أقل مغ مدتػى السعشػية السعتسج عميو )0.02)

الحي يشز عمى أف أي تغييخ في  Aفي بشاء السيدة التشافدية السدتجامة بحيث أف قيسة السعامل الثبات 
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معامل بمغ معامل االرتبا  و ، إذ (0.418ي الستغيخ التابع بسقجار )الستغيخ السدتقل يشجع عشو تغيخ ف
 ( مغ مداىسة العػامل األخخى.0.504) Bètaاالنحجار 
التغيخات  (، والتي تعشي أف0.254قج بمغ ) R2 خية لمشسػذج أف معامل التحجيج أما القابمية التفدي 

، %25.4الحاصمة في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة ناتجة عغ التغيخ في التأثيخ اليقطة التجارية بشدبة 
وىحا يعج مقبػال إحرائيا  % 50.4وىحا ما أكجتو قيسة معامل االرتبا  بيغ الستغيخيغ قػية بشدبة  بمغت 

وىي ذات داللة معشػية عشج مدتػى  11.261السحدػبة تبمغ  F ، ألف قيسة االختبار%95بجرجة ثقة 
0.05. 
عجـ وجػد تأثيخ ذو داللة عمى أنو "وعمى ضػء ىحه الشتائج نخفس الفخضية الرفخية  والتي تشز     

سدتجامة في السؤسدة محل الجراسة  عشج مدتػى معشػية والسيدة التشافدية الجارية التإحرائية بيغ اليقطة 
يػجج أثخ ذو داللة إحرائية بيغ اليقطة ضية البجيمة والتي تشز عمى أنو "("، لتحل محميا الفخ 0.05)

 ".0.05التجارية والسيدة التشافدية السدتجامة في السؤسدة محل الجراسة عشج مدتػى معشػية أقل مغ 
ات السدتقمة الثالثة أكثخ مداىسة في تغيخ الستغيخ التابع "السيدة التشافدية بغية معخفة أي مغ الستغيخ 

 الججوؿ التالي يبيغ ما يمي:بار االنحجار الستعجد التجريجي و السدتجامة" تع استخجاـ اخت
نتائج معامالت تحميل االنحجار الستعجد التجريجي لمسداىسة في بشاء السيدة (: 26-2الججول رقم)

 السدتجامةالتشافدية 
 الخظأ السعياري  Béta  T Sigمعامل A   السعامل 

 0.487 0.000 4.383 - 2.134 مقجار الثابت
 0.125 0.002 3.356 0.504 0.418 اليقغة التجارية

0.05α*االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى معشػية    
ف لو عالقة  التجارية"  يعشي أالثالث "اليقطة ( أنو تع اختيار الستغيخ 26-2تطيخ نتائج الججوؿ رقع)

ارتبا  قػية بيشو وبيغ الستغيخ التابع ومشو ندتشتج أف الستغيخ السدتقل الثالث ىػ األكثخ مداىسة  في بشاء 
اليقطة و "اليقطة التشافدية  اد الستغيخيغ السدتقميغاستبع(، و 0.418تشافدية السدتجامة بسقجار)السيدة ال

لكل مغ ىسا  Sigارتباشيسا الجدئي بالستغيخ التابع ضعيف ججا حيث أف قيسة ىحا راجع الى أف التكشػلػجيا" 
 كسا ىػ مػضح في الججوؿ أدناه: 0.05أكبخ مغ مدتػى السعشػية 

 نتائج الستغيخات السدتبعجة (: 27-2الججول رقم)
 االرتباط الجدئي Béta dans T Sig الستغيخ

 0.094b 0.437 0.665 0.077 اليقطة التكشػلػجيا
 0.088b 0.476 0.638 0.084 اليقطة التشافدية

0.05αمعشػيةغيخ *االرتبا  دالة إحرائية عشج مدتػى    
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 :0.05عشج مدتػى داللة تػجج فخوؽ دالة إحرائيا   ال اختبار الفخضية الفخعية الخابعة α بيغ   
متػسصات إجابات أفخاد السجتسع الجراسة حػؿ كل مغ اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة في 

 .السعتسجة في الجراسة السعمػمات الذخريةالسؤسدة محل الجراسة والتي تعدى الستغيخات 
 :وتشجرج ضسشو فخضيتيغ فخعيتيغ   
α 0.05عشج مدتػى داللة فخوؽ دالة إحرائيا   تػجج ال (1 بيغ متػسصات إجابات أفخاد السجتسع   

 .السعتسجة في الجراسةوالسعمػمات الذخرية اليقطة اإلستخاتيجية بيغ الجراسة 
0:  0.05ال يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α والسعمػمات اإلستخاتيجية بيغ اليقطة   

 .السعتسجة في السؤسدة الذخرية
H1  0.05: يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α والسعمػمات  اإلستخاتيجيةبيغ اليقطة   

 .السعتسجة في السؤسدة الذخرية
 Tاختبار لى استخجاـ الفخعية مشيا سشتصخؽ إختبار فخضيات الجراسة الخئيدية و مغ أجل التأكج مغ ا     

لعيشتيغ مدتقمتيغ واختبار التبايغ األحادي لسعخفة ما إذا كاف ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى 
α 0.05داللة )  الجراسة. لمسحػريغبالشدبة لمسعمػمات الذخرية  ( بيغ متػسصات أفخاد عيشة الجراسة  

 0.05أن هشاك فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى داللة ) أدناه (29يهضح الججول رقم ) 
𝛂 ستخاتيجية السعتسج في لسحهر اليقغة اإل( بين متهسظات أفخاد عيشة الجراسة بالشدبة لمجشذ   

 .الجراسة
 الجراسةسحػر للجشذ ألفخاد عيشة الجراسة لفئة ا اختبار لعيشتيغ مدتقمتيغ T نتائج :(28-2الججول رقم )

 Levene`s Test T-Test الستهسظات السحهر
 F Sig T Sig أنثى ذكخ

 0.156 -1.451 0.244 1.404 3.85 3.36 اليقطة التكشػلػجيا
 0.048 -2.058 0.337 0.950 4.18 3.77 اليقطة التشافدية
 0.146 -1.488 0.790 0.072 4.08 3.72 اليقطة التجارية

 0.065 -1.911 0.090 3.051 4.04 3.62 اليقطة اإلستخاتيجية
 SPSSباالعتساد عمى بخنامج  صالبتيغالسرجر: مغ إعجاد ال

مدتػى لعيشتيغ مدتقمتيغ أكبخ مغ  Tندتشتج مغ خالؿ الججوؿ أف القيسة االحتسالية الختبار  
 0.05ليحا يسكغ القػؿ أنو ليذ ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )لسحػر،  0.05الجاللة 

α  بالشدبة لمجشذ. ( بيغ متػسصات أفخاد عيشة الجراسة  
 لتجانذ التبايغ الحي يسثل اختبار تجانذ الفخضيات التالية: s Test Leveneبيشسا نتائج اختبار   
0: تجانذ تبايغ السجتسعيغ 
1 :عجـ تجانذ تبايغ السجتسعيغ 
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بالتالي نخفس الفخض و  0.05أكبخ مغ مدتػى الجاللة  أف جسيع القيع االحتسالية لمسحػرندتشتج      
نقبل بالفخض الرفخي ىحا يعشي أف ىشاؾ تبايغ مجانذ بيغ السجتسعيغ، وعميو تتحقق شخو  البجيل و 

 لعيشتيغ مدتقمتيغ. Tإمكانية إجخاء اختبار 
𝛂 0.05( أن هشاك فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى داللة )29-2يهضح الججول رقم )     )

 في استجابات أفخاد عيشة الجراسة بالشدبة لمعسخ لجسيع محاور الجراسة.
ة لمفئة العسخية لسحػر العيشنتائج تحميل التبايغ األحادي الستجابات أفخاد  (:29-2الججول رقم)
 ستخاتيجيةاليقطة اإل

فئة
ال

 

متغيخات 
 الجراسة

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

F Sig 

سخ
الع

 

اليقطة 
 التكشػلػجيا

 0.798 0.228 0.217 2 0.434 داخل السجسػعات
 0.953 32 30.482 بيغ السجسػعات

  34 30.916 السجسهع
اليقطة 
 التشافدية

 0.856 0.156 0.057 2 0.114 السجسػعاتداخل 
 0.365 32 11.683 بيغ السجسػعات

  34 11.797 السجسهع
اليقطة 
 التجارية

 0.585 0.545 0.266 2 0.531 السجسػعاتداخل 
 0.488 32 15.601 بيغ السجسػعات

  34 16.132 السجسهع
اليقطة 

 اإلستخاتيجية
 0.864 0.147 0.063 2 0.126 السجسػعاتداخل 

 0.430 32 13.748 بيغ السجسػعات
  34 13.874 السجسهع

 SPSSباالعتساد عمى بخنامج  ظالبتينالالسرجر: من إعجاد 
 0.05فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )( عجـ وجػد 29-2تبيغ نتائج الججوؿ رقع)  

α الجراسة ىحا دليل عمى أف جسيع القيع  بالشدبة لمعسخ لسحػر ( في استجابات أفخاد عيشة الجراسة  
 . 0.05االحتسالية أكبخ مغ مدتػى الجاللة 
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𝛂 0.05وجهد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى داللة )( يهضح 30-2الججول رقم)  ( في   
 الجراسة. دبة لمسدتهى التعميسي لسحهر اليقغة االستخاتيجية السعتسجة فياستجابات أفخاد عيشة الجراسة بالش

 مسحػرالسدتػى التعميسي لنتائج تحميل التبايغ األحادي الستجابات أفخاد العيشة لمفئة (: 30-2الججول رقم)
متغيخات  الفئة

 الجراسة
مجسهع  مرجر التباين

 السخبعات
درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

F Sig 

سي
عمي

 الت
ى ه

دت
الس

 

اليقطة 
 التكشػلػجيا

 0.983 0.095 0.097 4 0.387 السجسػعاتداخل 
 1.018 30 30.528 بيغ السجسػعات

  34 30.916 السجسهع
اليقطة 
 التشافدية

 0.319 1.229 0.415 4 1.662 السجسػعاتداخل 
 0.338 30 10.135 بيغ السجسػعات

  34 11.797 السجسهع
اليقطة 
 التجارية

 0.587 0.717 0.352 4 1.408 السجسػعاتداخل 
 0.491 30 14.724 بيغ السجسػعات

  34 16.132 السجسهع
اليقطة 

 اإلستخاتيجية
 0.816 0.387 0.170 4 0.682 السجسػعاتداخل 

 0.440 30 13.192 بيغ السجسػعات
  34 13.874 السجسػع

 SPSSالسرجر: مغ إعجاد الصالبتيغ باالعتساد عمى بخنامج  
α 0.05)ت داللة إحرائية عشج مدتػى داللةىشاؾ فخوؽ ذاتبيغ نتائج الججوؿ أعاله عجـ وجػد          )

ىحا دليل عمى أف جسيع القيع االحتسالية  ،الجراسةبالشدبة لمعسخ لسحػر  في استجابات أفخاد عيشة الجراسة
 . 0.05أكبخ مغ مدتػى الجاللة 

𝛂 0.05وجهد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى داللة )( يهضح 31-2الججول رقم)  ( في   
 ستخاتيجية السعتسج في الجراسة.الخبخة لسحهر اليقغة اإلشهات استجابات أفخاد عيشة الجراسة بالشدبة لد

 لمسحػرنتائج تحميل التبايغ األحادي الستجابات أفخاد العيشة لمفئة سشػات الخبخة (: 31-2الججول رقم)
متغيخات  الفئة

 الجراسة
مجسهع  مرجر التباين

 السخبعات
درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

F Sig 

خبخة
ت ال

سشػا
 

اليقطة 
 التكشػلػجيا

داخل 
 814, 2 1,628 السجسػعات

,889 
 

,421 
 915, 32 29,288 بيغ السجسػعات 

  34 30,916 السجسهع
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اليقطة 
 التشافدية

داخل 
 144, 2 289, السجسػعات

,401 
 

,673 
 360, 32 11,508 بيغ السجسػعات 

  34 11,797 السجسهع
اليقطة 
 التجارية

داخل 
 220, 2 440, السجسػعات

,449 
 

,642 
 490, 32 15,691 بيغ السجسػعات 

  34 16,132 السجسهع
اليقطة 

 اإلستخاتيجية
داخل 

 171, 2 341, السجسػعات
,403 
 

,671 
 423, 32 13,533 بيغ السجسػعات 

  34 13,874 السجسهع
 SPSSالسرجر: مغ إعجاد الصالبتيغ باالعتساد عمى بخنامج  

( عجـ وجػد ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة 31-2تبيغ نتائج الججوؿ رقع)          
(0.05 α ىحا دليل عمى أف  ،الجراسةالشدبة لدشػات الخبخة لسحػر ب ( في استجابات أفخاد عيشة الجراسة 

 .0.05جسيع القيع االحتسالية أكبخ مغ مدتػى الجاللة 
مغ أجل السقارنات البعجية  (Shefee)استخجاـ اختبار تع ولسعخفة لرالح أي فئة تكػف تمظ الفخوقات     

 مػضح كالتالي: كسا ىػ
لمسقارنات البعجية لستػسصات استجابات أفخاد عيشة الجراسة  Shefee)نتائج اختبار )  (:32-2الججول رقم)

 ستخاتيجيةلسحػر اليقطة اإلبالشدبة لدشػات الخبخة 
 Sig فخوؽ الستػسصات (2الفئة ) (1الفئة ) السحاور

جيا
ػلػ
تكش
ة ال
قط
الي

 

 911, 0.171 سشػات10الى5مغ سشػات 5أقل مغ 
 425, 0.511 سشػات10أكثخ مغ 

 911, -0.171 سشػات 5أقل مغ  سشػات10الى5مغ
 722, 0.339 سشػات10أكثخ مغ 

 425, -0.511 سشػات 5أقل مغ  سشػات10أكثخ مغ 
 722, -0.339 سشػات10الى5مغ

دية
تشاف
ة ال
قط
الي

 

 911, 0.210 سشػات10الى5مغ سشػات 5أقل مغ 
 425, 0.022 سشػات10أكثخ مغ 

 911, -0.210 سشػات 5أقل مغ  سشػات10الى5مغ
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 722, -0.188 سشػات10أكثخ مغ 
 425, -0.022 سشػات 5أقل مغ  سشػات10أكثخ مغ 

 0.188 سشػات10الى5مغ
,722 

رية
تجا
ة ال
قط
الي

 

 911, -0.114 سشػات10الى5مغ سشػات 5أقل مغ 
 425, 0.172 سشػات10أكثخ مغ 

 911, 0.114 سشػات 5أقل مغ  سشػات10الى5مغ
 722, 0.286 سشػات10 كثخ مغأ

 425, -0.172 سشػات 5أقل مغ  سشػات10أكثخ مغ 
 722, -0.286 سشػات10الى5مغ

جية
خاتي
إلست

ة ا
قط
الي

 

 911, 0.089 سشػات10الى5مغ سشػات 5أقل مغ 
 425, 0.235 سشػات10أكثخ مغ 

 911, -0.089 سشػات 5أقل مغ  سشػات10الى5مغ
 722, 0.146 سشػات10أكثخ مغ 

 425, -0.235 سشػات 5أقل مغ  سشػات10أكثخ مغ 
 722, -0.146 سشػات10الى5مغ

 SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثتيغ باالعتساد عمى بخنامج 
ت الخبخة حدب سشػا ات ذات داللة إحرائية بيغ السحػرنالحع مغ نتائج الججوؿ عجـ وجػد فخوق

 . 0.05أكبخ مغ مدتػى السعشػية السعتسج  حيث أف جسيع قيع السحػر
𝛂 0.05( أن هشاك فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى داللة )33-2يهضح الججول رقم )    

ستخاتيجية ة اإلبالشدبة لسجال الهعيفة الحالية لسحهر اليقغ( بين متهسظات أفخاد عيشة الجراسة 
 الجراسة. السعتسجة في

بالشدبة لسجاؿ  ستخاتيجيةمحػر اليقطة اإلنتائج تحميل التبايغ األحادي (: 32-2الججول رقم)
 الػضيفة

متغيخات  الفئة
 الجراسة

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

F Sig 

يفة
ػض
ال

 

اليقطة 
 التكشػلػجيا

 2,028 2 4,056 السجسػعاتداخل 
2,416 

 
,105 

 
 839, 32 26,860 بيغ السجسػعات

  34 30,916 السجسهع
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اليقطة 
 التشافدية

 034, 2 069, السجسػعاتداخل 
,093 

 
,911 

 
 367, 32 11,728 بيغ السجسػعات

  34 11,797 السجسهع
اليقطة 
 التجارية

 521, 2 1,042 السجسػعاتداخل 
1,105 

 
,343 

 
 472, 32 15,089 بيغ السجسػعات

  34 16,132 السجسهع
اليقطة 
 اإلستخاتيجية

 579, 2 1,158 السجسػعاتداخل 
1,457 

 
,248 

 
 397, 32 12,716 بيغ السجسػعات

  34 13,874 السجسهع
α 0.05فخوؽ بيغ الستػسصيغ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )   ) 

( عجـ وجػد ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة 32-2تبيغ نتائج الججوؿ رقع)    
(0.05 α لسحػر الجراسة، ىحا دليل عمى سجاؿ الػضيفة بالشدبة ل ( في استجابات أفخاد عيشة الجراسة 

 0.05أف جسيع القيع االحتسالية أكبخ مغ مدتػى الجاللة 
𝛂 0.05( أن هشاك فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى داللة )34-2يهضح الججول رقم      ) 

 الجراسة.لمسكان"حدب الهالية لسحهر  بين متهسظات أفخاد عيشة الجراسة بالشدبة
 ر بالشدبة لمسكافلعيشتيغ مدتقمتيغ لسحػ  Tيػضح نتائج اختبار  (:34-2الججول رقم)
 T-TESTاختبار  s Test"Levene الستهسظات السحاور

 F Sig T Sig تسشخاست أدرار
 0.113 1.626 0.036 4.761 3.37 3.93 اليقغة التكشهلهجيا
 0.028 2.294 0.088 3.090 3.77 4.25 اليقغة التشافدية
 0.278 1.103 0.028 5.262 3.77 4.05 اليقغة التجارية

 0.063 1.922 0.011 7.318 3.64 4.08 اليقغة اإلستخاتيجية
α 0.05ة عشج مدتػى داللة )الستػسصيغ ذات داللة إحرائيفخوؽ بيغ    ) 

لعيشتيغ مدتقمتيغ أكبخ مغ مدتػى الجاللة  Tندتشتج مغ خالؿ الججوؿ أف القيسة االحتسالية الختبار        
 0.05لجسيع السحاور ليحا يسكغ القػؿ أنو ليذ ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) 0.05
α لتجانذ   s Test"Levene( بيغ متػسصات أفخاد عيشة الجراسة بالشدبة لمسكاف. بيشسا نتائج اختبار   

 التبايغ الحي يسثل الفخضيات التالية:
0: تجانذ تبايغ السجتسعيغ 
1 :عجـ تجانذ تبايغ السجتسعيغ 
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وبالتالي نخفس الفخض البجيل  0.05ندتشتج أف جسيع القيع االحتسالية لمسحاور أكبخ مغ مدتػى الجاللة    
 .Tونقبل بالفخض الرفخي، وعميو تتحقق شخو  إمكانية إجخاء اختبار 

ومغ أجل معخفة مجى تأثيخ الستغيخات السدتقمة عمى السدتػى التعميسي وسشػات الخبخة بالشدبة لترػرات 
 ثيغ تع استخجاـ تحميل التبايغ الثشائي حيث تطيخ الشتائج كالتالي: السبحػ 

سشػات الخبخة و نتائج تحميل التبايغ الثشائي لمستغيخات السدتقل حدب السدتػى التعميسي (: 35-2الججول رقم)
 لعيشة الجراسة

مدتهى  الجاللة
 الجاللة

 قيسة
F 

متهسط 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

مجسهع 
 السخبعات

 التباينمرجر 

غيخ
لست

ا
 

 
 تهجج فخوق 

 مدتهى التعميسي 0.377 4 0.094 0.080 0.988

جيا
ػلػ
تكش
ة ال
قط
الي

 

 سشهات الخبخة 1.058 2 0.529 0.450 0.643
 التفاعل 1.330 2 0.529 0.450 0.947

 الخظأ 27.044 23 1.176  
 الكمي السرحح 30.916 34   

 
 تهجج فخوق 

 مدتهى التعميسي 1.374 4 0.344 0.889 0.486

دية
تشاف
ة ال
قط
الي

  

 سشهات الخبخة 0.139 2 0.070 0.180 0.836
 التفاعل 0.912 5 0.182 0.472 0.793

 الخظأ 8.884 23 0.386  
 الكمي السرحح 11.797 34   

 
 تهجج فخوق 

 مجال الهعيفة 1.313 4 0.328 0.654 0.630
رية
تجا
ة ال
قط
الي

 

 مدتهى الخبخة 0.148 2 0.74 0.148 0.863
 التفاعل 2.969 5 0.594 1.184 0.348

 الخظأ 11.539 23 0.502  
 الكمي السرحح 16.132 34   

 
 تهجج فخوق 

 مجال الهعيفة 0.484 4 0.121 0.240 0.913

جية
خاتي
إلست

ة ا
قط
الي

 

 مدتهى الخبخة 0.147 2 0.074 0.146 0.865
 التفاعل 0.978 5 0.196 0.388 0.852

 الخظأ 11.602 23 0.504  
 الكمي السرحح 13.874 34   

 spss : مغ إعجاد الصالبتيغ باالعتساد عمى مخخجات رالسرج
السحدػبة لجسيع األبعاد لميقطة اإلستخاتيجية مجتسعة بمغت  Fمغ خالؿ الججوؿ أعاله يتبيغ أف قيسة

=0.388  F ( كسا أف القيسة االحتسالية السقابمة السحدػبة لجسيع األبعاد 23-5وذلظ بجرجة حخية )
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0.852=Sig  مسا يجؿ عمى أنيا غيخ معشػية نخفس الفخضية 0.05وىي أكبخ مغ مدتػى السعشػية ،
خاتيجية الرفخية ونقبل الفخضية البجيمة أي تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية فيسا يتعمق بأبعاد اليقطة اإلست

ككل تعدى لستغيخ مجاؿ الػضيفة ومدتػى الخبخة معا ، أما بخرػص األبعاد اليقطة اإلستخاتيجية غيخ معشػية 
 (.0.05أكبخ مغ مدتػى السعشػية ) sigبالشدبة لمكل حيث أف قيسة 

α 0.05عشج مدتػى داللة فخوؽ دالة إحرائيا  ال تػجج  (2 بيغ متػسصات إجابات أفخاد السجتسع   
 .السعتسجة في الجراسةوالسعمػمات الذخرية  بيغ السيدة التشافدية السدتجامةالجراسة 

0:  0.05ال يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α السيدة التشافدية السدتجامة بيغ   
 .والسعمػمات الذخرية السعتسجة في السؤسدة

H1  0.05: يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية α  السيدة التشافدية السدتجامةبيغ   
 والسعمػمات الذخرية السعتسجة في السؤسدة

𝛂 0.05( أن هشاك فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى داللة )36-2يهضح الججول رقم )    
 لسحهر السيدة التشافدية السعتسجة في  والسكانبين متهسظات أفخاد عيشة الجراسة بالشدبة لمجشذ 

 الجراسة.
لعيشتيغ مدتقيمتيغ ألفخاد عيشة الجراسة لفئة الجشذ والسكاف  Tاختبار نتائج  (:36-2الججول رقم)

 لسحػر السيدة التشافدية السدتجامة
 Levene`s Test T-Test الستهسظات السحهر الفئة

 F Sig T Sig أنثى ذكخ
السيدة التشافدية  الجشذ

 السدتجامة
3.75 3.73 0.012 0.913 0.070 0.944 

 0.178 1.375 0.273 1.241 3.66 3.95 السكاف 
α 0.05ة عشج مدتػى داللة )فخوؽ بيغ الستػسصيغ ذات داللة إحرائي   ) 

 0.05لعيشتيغ مدتقمتيغ أكبخ مغ مدتػى الجاللة  Tندتشتج مغ خالؿ الججوؿ أف القيسة االحتسالية الختبار  
α 0.05لمسحػر، ليحا يسكغ القػؿ أنو ليذ ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) ( بيغ   

 بالشدبة لمجشذ والسكاف. متػسصات أفخاد عيشة الجراسة
 تجانذ الفخضيات التالية:لتجانذ التبايغ الحي يسثل اختبار  s Test Leveneبيشسا نتائج اختبار   
0: تجانذ تبايغ السجتسعيغ 
1 :عجـ تجانذ تبايغ السجتسعيغ 

وبالتالي نخفس الفخض البجيل  0.05ندتشتج أف القيسة االحتسالية لمسحػر أكبخ مغ مدتػى الجاللة      
إمكانية ونقبل بالفخض الرفخي، ىحا يعشي أف ىشاؾ تبايغ مجانذ بيغ السجتسعيغ، وعميو تتحقق شخو  

 لعيشتيغ مدتقمتيغ. Tإجخاء اختبار 
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𝛂 0.05( أن هشاك فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى داللة )37-2يهضح الججول رقم )     )
 ومجال الهعيفة فخاد عيشة الجراسة بالشدبة لمعسخ والسدتهى التعميسي وسشهات الخبخةفي استجابات أ

 الجراسة. لسحهر السيدة التشافدية السعتسجة في
والسدتػى نتائج تحميل التبايغ األحادي الستجابات أفخاد العيشة لمفئة العسخية  (:37-2الججول رقم)

 لسحػر السيدة التشافدية السدتجامة ومجاؿ الػضيفة التعميسي وسشػات الخبخة

فئة
ال

 

متغيخات 
 الجراسة

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

F Sig 

 
 العسخ

 
 

السيدة 
التشافدية 
 السدتجامة

 

0.51 0.688 0.229 2 0.457 السجسػعاتداخل 
 0.332 32 10.629 بيغ السجسػعات 0

  34 11.086 السجسهع
 

السدتػى 
 التعميسي

0.48 0.881 0.291 4 1.165 السجسػعاتداخل 
 0.331 30 9.921 بيغ السجسػعات 7

  34 11.086 السجسهع
سشػات 
 الخبخة

 002, 2 003, السجسػعاتداخل  
,005 

 
,995 

 
 346, 32 11,083 بيغ السجسػعات

  34 11,086 السجسهع
مجاؿ 
 الػضيفة

 1,121 2 2,241 السجسػعاتداخل 
 276, 32 8,845 بيغ السجسػعات 027, 4,054

  34 11,086 السجسهع
 Spssالسرجر: مغ إعجاد الصالبتيغ باالعتساد عمى بخنامج  

 0.05فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )( عجـ وجػد 37-2تبيغ نتائج الججوؿ رقع)  
α  ومجاؿ الػضيفة بالشدبة لمعسخ والسدتػى التعميسي وسشػات الخبخة ( في استجابات أفخاد عيشة الجراسة  

 . 0.05لسحػر الجراسة، ىحا دليل عمى أف جسيع القيع االحتسالية أكبخ مغ مدتػى الجاللة 
مغ أجل السقارنات البعجية  (Shefee)ولسعخفة صالح أي فئة تكػف تمظ الفخوقات تع استخجاـ اختبار     

 مػضح كالتالي: كسا ىػ
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لمسقارنات البعجية لستػسصات استجابات أفخاد عيشة الجراسة  Shefee)نتائج اختبار )  (:38-2الججول رقم)
  لسحػر السيدة التشافدية السدتجامةبالشدبة لدشػات الخبخة 

 Sig فخوؽ الستػسصات (2الفئة ) (1الفئة ) السحاور

امة
دتج
 الس
دية
تشاف
دة ال

لسي
ا

 

 911, 0.013 سشػات10الى5مغ سشػات 5أقل مغ 
 425, -0.012 سشػات10أكثخ مغ 

 911, -0.013 سشػات 5أقل مغ  سشػات10الى5مغ
 722, -0.025 سشػات10أكثخ مغ 

 
 

 سشػات10أكثخ مغ 
 
 سشػات 5أقل مغ 

 
0.012 

 
,425 

 722, 0.025 سشػات10الى5مغ
 SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثتيغ باالعتساد عمى بخنامج 

نالحع مغ نتائج الججوؿ عجـ وجػد فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ السحاور حدب سشػات الخبخة 
 .0.05حيث أف جسيع قيع السحػر أكبخ مغ مدتػى السعشػية السعتسج 
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 خالصة الفرل:

مغ خالؿ الجراسة التصبيقية التي تع التصخؽ إلييا في ىحا الفرل، تع التعخض إلى تحميل نتائج الجراسة    
السيجانية وتحميل محاور االستبياف الخاص بيا واختبار فخضياتيا باالعتساد عمى السعالجة اإلحرائية وفق 

ياف بغية اإلجابة عمى تداؤالت الجراسة إلجابات آراء أفخاد عيشة الجراسة حػؿ عبارات االستب SPSSبخنامج 
مغ خالؿ تأكيج فخضياتيا أو نفييا، والػقػؼ عمى واقع اليقطة اإلستخاتيجية مغ خالؿ أنػاعيا )التكشػلػجيا، 
 التشافدية، التجارية( وأثخىا في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة في مؤسدة مػبيميذ بػكالتي أدرار وتسشخاست. 



 

 

 ال اتمة العامة
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  تسهيج:
 حػؿ أثخ اليقطة اإلستخاتيجية في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة  ةوالسيجانيبعج الجراسة الشطخية    

تع التسكغ مغ التعخؼ عمى مفيػـ اليقطة االستخاتيجية وأنػاعيا، بحيث السؤسدة غيخ مزصخة بالزخورة إلى 
ي ليا البقاء في تشفيح أو مسارسة ىحه األنػاع مغ اليقطة، بل يسكشيا أف تختار األندب إلى وضعيتيا، مسا يشس

عخض الشتائج التحميمية اإلحرائية لفخضيات تترف باالستجامة، مغ خالؿ الدػؽ  واكتدابيا ميدة تشافدية 
قبل التصخؽ إلى الشتائج و بشاء السيدة التشافدية السدتجامة، وقياس متغيخات الجراسة وأثخىا في  الجراسة،

 لستسثمة كالتالي:خضيات واوالتػصيات البج مغ تحكيخ باإلشكالية الجراسة والف
 كالتيستخاتيجية في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة في مؤسدة مهبيميذ به اليقغة اإلتأثيخ ما مجى      

 أدرار وتسشخاست؟.
 الفخضيات:

 الشحػ التالي:ات عمى بشاءا  عمى ما سبق تع صياغة الفخضي
بيغ اليقطة التكشػلػجية والسيدة التشافدية  (≥0.05αيػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية ) -

 السدتجامة.
بيغ اليقطة التشافدية والسيدة التشافدية ( ≥0.05αيػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية ) -

 السدتجامة.
بيغ اليقطة التجارية والسيدة التشافدية ( ≥0.05αيػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية ) -

 السدتجامة.
ستخاتيجية تسع الجراسة حػؿ كل مغ اليقطة اإلجابات أفخاد السجإلال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية  -

 .السعتسجة في الجراسة لمسعمػمات الذخريةوالسيدة التشافدية السدتجامة في السؤسدة محل الجراسة والتي تعدى 
 :جدئيتين فخضيتين وتشجرج ضسن هحه الفخضية     
  التي  ستخاتيجيةد السجتسع الجراسة حػؿ اليقطة اإلجابات أفخاإلال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية

 تعدى لستغيخ سشػات الخبخة والسدتػى التعميسي السعتسجة في الجراسة.
  السيدة التشافدية السدتجامة جابات أفخاد السجتسع الجراسة حػؿ إلال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية

 لستغيخ سشػات الخبخة والسدتػى التعميسي السعتسجة في الجراسة.التي تعدى 
 لى نتائج نطخية وأخخى تصبيقيةتع التػصل في الجراسة الحالية إ الشتائج: .أوال

 تتسثل في: شتائج الشغخية:ال . أ
 اليقطة اإلستخاتيجية ىي نطاـ يداعج في اتخاذ القخارات مغ خالؿ السخاقبة والتحميل لسحيط السؤسدة 

 ورصج تغيخاتيا.
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 ،وىحا مغ خالؿ تتبع تغيخ  تحافع اليقطة اإلستخاتيجية عمى اىتساـ السؤسدة بدبائشيا وكدب رضاىع
أذواقيع وتصػيخ احتياجاتيع عبخ الدمغ، وىحا ما يسكشيا مغ تقجيع مشتجات وخجمات متسيدة بسا يحقق ليا 

 التفػؽ عمى مشافدييا وتعدز مكانتيا التشافدية في الدػؽ. 
 ف امتالؾ وتصػيخ السيدة التشافدية ىجفا  استخاتيجيا  تدعى السؤسدة لتحقيقو، وتعج اليقطة اإلستخاتيجية إ

 أحج أىع تمظ األنطسة التي يؤدي تصبيقيا إلى امتالؾ وتصػيخ السيدة التشافدية السدتجامة.
 تتسثل في: السيجانية:شتائج ال . ب
 ؤسدة مػبيميذ لجى الػكالتيغ )تسشخاست وأدرار( أف مغ خالؿ نتائج الجراسة السيجانية اتزح لشا أف م

 معطع السػضفيغ لجييع فيع جيج لميقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة.
  بجاللة الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري إلى وجػد عالقة يذيخ التحميل الػصفي لستغيخات الجراسة

 ايجابية كسا ىػ مبيغ في األتي:
  وىػ ضسغ فئة مػافقة، مسا  3.40وىػ يفػؽ السعجؿ  3.53بمغ متػسط الحدابي لميقطة التكشػلػجية

 يجؿ عمى أف مػضفيغ مؤسدة مػبيميذ لجى الػكالتيغ لجييع اىتساـ كبيخ بالجانب التكشػلػجي الحجيث. 
  قة، مسا وىػ ضسغ فئة مػاف 3.40وىػ يفػؽ السعجؿ  3.91بمغ متػسط الحدابي لميقطة التشافدية

 يجؿ أف ىشاؾ متابعة متعمقة بالسحيط التشافدي لمسؤسدة.
  وىػ ضسغ فئة مػافقة، مسا  3.40وىػ يفػؽ السعجؿ  3.85بمغ متػسط الحدابي لميقطة التجارية

 يجؿ عمى وجػد تتابع لستصمبات الدبائغ. 
  ىػ ضسغ فئة و  3.40وىػ يفػؽ السعجؿ  3.74بمغ الستػسط الحدابي لمسيدة التشافدية السدتجامة

 مػافقة، مسا يجؿ عمى أف السؤسدة تستمظ ميدة تشافدية مدتجامة تسيدىا عغ السؤسدات األخخى.
  بيشت نتائج الجراسة إلى أف ىشاؾ عالقة ارتبا  بيغ اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة حيث

 أف:
 0.488السدتجامة  معامل االرتبا  بيغ اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية= R. 
  0.404معامل االرتبا  بيغ اليقطة التكشػلػجيا والسيدة التشافدية السدتجامة= R. 
  0.346معامل االرتبا  بيغ اليقطة التشافدية والسيدة التشافدية السدتجامة= R. 
  0.504معامل االرتبا  بيغ اليقطة التجارية والسيدة التشافدية السدتجامة= R. 
 ( بيغ اليقطة اإلستخاتيجية 0.05بيشت الجراسة أنو يػجج أثخ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية )

 والسيدة التشافدية السدتجامة. 
 ( بيغ اليقطة التكشػلػجيا 0.05يشت الجراسة أنو يػجج أثخ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية )ب

 السيدة التشافدية السدتجامة.و 
  ( بيغ اليقطة التشافدية 0.05أنو يػجج أثخ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية )بيشت الجراسة

 والسيدة التشافدية السدتجامة.
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 ( بيغ اليقطة التجارية والسيدة 0.05بيشت الجراسة أنو يػجج أثخ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية )
 التشافدية السدتجامة.

  إلجابات أفخاد السجتسع الجراسة حػؿ اليقطة داللة إحرائية ال تػجج فخوؽ ذات بيشت الجراسة أنو
 اإلستخاتيجية التي تعدى لستغيخ سشػات الخبخة والسدتػى التعميسي السعتسجة في الجراسة.

  إلجابات أفخاد السجتسع الجراسة حػؿ السيدة التشافدية تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيشت الجراسة أنو ال
 لستغيخ سشػات الخبخة والسدتػى التعميسي السعتسجة في الجراسة.السدتجامة التي تعدى 

 أما بالشدبة لسقارنة الشتائج الجراسة الحالية بشتائج الجراسات الدابقة تم التهصل إلى ما يمي: 
 ( مخيم بمحاجأف دراسة)،  تػصمت إلى عجـ وجػد تأثيخ بيغ الستػسط العاـ لميقطة اإلستخاتيجية واألداء

عكذ الجراسة الحالية التي تػصمت إلى وجػد تأثيخ بيغ اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية الكمي وىحا 
 .السدتجامة

 ( أما دراسةBekaddour Hassen)ت أنو تػجج عالقة ارتبا  بيغ اليقطة اإلستخاتيجية ، استشتج
تػصمت إليو الجراسة ما ا راجع إلى عجـ وجػد تفخقة بيغ متغيخي الجراسة أما والحكاء االقترادي وىح

 . الحالية أنو يػجج ارتبا  بيغ اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة
 ( لسيذ يهسف احسج القخنةبالشدبة لجراسة ،) إحرائية ألبعاد تػصمت إلى وجػد تأثيخ ذات داللة

يخة في مجيشة عساف دتجامة في السذخوعات الستػسصة والرغالسشطسة الخيادية في تحقيق التشافدية الس
 وىػ ما تع التػصل إليو في الجراسة الحالية.  ،وبالتالي وجػد عالقة وشيجة بيشيسا

 :التهصيات ثانيًا: 
الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة يسكغ اقتخاح مجسػعة مغ التػصيات التي يسكغ أف تداىع  جلفي 

ومغ بيغ أىع التػصيات  ،السؤسداتفي مختمف  اإلستخاتيجيةفي تفعيل وتدييل تصبيق عسمية اليقطة 
 السقتخحة ما يمي:

  مؤسدة مػبيميذ بتبشي نطاـ اليقطة اإلستخاتيجية ألنو يعتبخ مغ متصمبات استجامة السيدة زيادة اىتساـ
 التشافدية السدتجامة.

  تدييل البج عمى السؤسدة تذكيل خمية خاصة باليقطة اإلستخاتيجية، مع تخريز ميدانية مغ أجل
 .عسمية البحث وتخصج السعمػمات حػؿ التغيخات التي تحجث في محيط السؤسدة

  ضخورة إجخاء استصالعات دورية خاصة بسؤسدة مػبيميذ حػؿ آراء السذتخكيغ عغ السؤسدة والخجمات
التي تقجميا، وذلظ مغ أجل رصج كفاءات متخررة في ىحا السجاؿ، وزيادة الػعي لجى السػضفيغ 

 ميدة تشافدية.بيجؼ تحقيق 
  كسا أف ىشاؾ حاجة ماسة لسديج مغ البحػث فيسا يتعمق باليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة

 في جسيع السؤسدات سػاء كانت صشاعية أو خجماتية.
 األفاق السدتقبمية:
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قبمية يسكغ بعج التصخؽ إلى مػضػع الجراسة تع استكذاؼ إمكانية السػاصمة فيو بغية فتح أفاؽ مدت 
 دراستيا و التعسق فييا أكثخ مغ خالؿ دراسة السػاضيع التالية:

 دارة التغييخبشاء اليقطة اإلستخاتيجية في إ. 
 األداء التدػيقي في بشاء اليقطة اإلستخاتيجية. 
 تسكيغ العامميغ في تكػيغ فخيق اليقطة اإلستخاتيجية. 



 

 

قائمة المصادر 

 والمراج 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 قائسة السرادر والسخاجع:
 :بالمغة العخبية الكتب
 ،الصبعة العخبية والتػزيع، دار اليازوري العمسية لمشذخ، "استخاتيجيات التدهيق" ،ثامخ البكخي  -01

 .2008 األردف-عساف
عساف،  ،)اإلصجار الصبعة االولى(محاضخات في: االفتراد الدياسي  ،يػنذ الصػيلرواء زكي  -02

 https:// books.googl.dz.2010، االردف: الصبعة االولى
، الصبعة شذخ والتػزيع،مؤسدة الػراؽ لم ،"نغم السعمهمات اإلدارية نسا" ،سميع الحدشة -03

 .2011األردف
،" السيدة التشافدية وفق مشغهر استخاتيجيات نجى عباس الخفاجي عد الجيغ عمي سػيدي، -04

  .2015 عساف األردف، لمشذخ والتػزيع،دار األياـ التغييخ التشغيسي"، 
إستخاتيجية السحيط األزرق والسيدة التشافدية " ،زيشب مكي محسػد البشاء عالء فخحاف شالب، -05

 .2012  "، دار الحامجة لمشذخ والتػزيع،السدتجامة
مجسػعة الشيل العخبية  "، MBA Master class اإلدارة اإلستخاتيجية سمدمة" فميب سادلخ، -06

 .2008الصبعة األولى  القاىخة لمشذخ والتػزيع،
 دار السديخة لمشذخ والتػزيع، ،ستخاتيجية وتشسية السهارد البذخية"اإلدارة اإل" دمحم سسيخ أحسج، -07

 .2009الصبعة االولى
دار الشذخ و التػزيع دار خالج "، و اليقغة االستخاتيجيةالحكاء االقترادي "  ،وسيع ابػ عخير -08

 .https:// books.googl.dz ،2016،الحياني
 الخسائل واألطخوحات:

"تدهيق الخجمات الجامعية ودوره في تحدين القجرة التشافدية  ،بجر مبخوؾ العتبي -01
جامعة أـ  والتخصيط، متصمب تكسيمي لشيل درجة دكتػراء في اإلدارة والتخبية "،لمجامعات الدعهدية

 .2015سشة  القخى السسمكة العخبية الدعػدية،
اليقغة االستخاتيجية ودورها في تشافدية السؤسدة االقترادية "  بػخخيرة خجيجة، -02
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The impact of strategic vigilance in building sustainable competitive 

advantage  
 

 Par: Braiki djamila; Zouka fatiha                            Director: Atikkaoui Alrabi 
مخص الجراسة:م         

في مؤسدة مػبيميذ  ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ اليقطة اإلستخاتيجية في بشاء السيدة التشافدية السدتجامة
أدرار وتسشخاست، ولغخض القياـ بيحه الجراسة تع استخجاـ السشيج الػصفي والسشيج التحميمي مغ خالؿ استخجاـ بػكالتي 

 باستخجاـإستبانة،  35ع مشيا استبياف  واستخج 40شة، تع تػزيع أفخاد العياإلستبانة كأداة رئيدية لجسع البيانات والسعمػمات مغ 
عمى الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ومعامل  بإلعتسادااإلستبانة،  لتحميل بيانات SPSSاإلحرائي بخنامج ال

االرتبا  بيخسػف....الخ،  وتػصمت الجراسة إلى نتائج عجة أىسيا أنو يػجج أثخ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية 
عالقة ارتبا  بيغ اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة  دليل عمى وجػد( بيغ اليقطة اإلستخاتيجية والسيدة التشافدية السدتجامة، 0.05)

الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة يسكغ اقتخاح مجسػعة مغ التػصيات التي يسكغ أف تداىع في  جلفي فالتشافدية السدتجامة، 
اليقطة شطاـ لمؤسدة مػبيميذ مغ خالؿ تبشي . السؤسداتفي مختمف  اإلستخاتيجيةتفعيل وتدييل تصبيق عسمية اليقطة 

اإلستخاتيجية ألنو يعتبخ مغ متصمبات استجامة السيدة التشافدية. والبج عمى السؤسدة تذكيل خمية خاصة باليقطة اإلستخاتيجية، 
 مع تخريز ميدانية مغ أجل تدييل عسمية البحث وتخصج السعمػمات حػؿ التغيخات التي تحجث في محيط السؤسدة.

 اليقطة اإلستخاتيجية، اليقطة التكشػلػجيا، اليقطة التشافدية، اليقطة التجارية، السيدة التشافدية السدتجامة. الكمسات السفتاحية:
Study Summary: 

The purpose of this study was to identify the effect of strategic vigilance in building sustainable 
competitive advantage in the Mobilis Adrar and Tamanrasset. The purpose of this study was to use the 
descriptive approach and the analytical method by using the questionnaire as a main tool for collecting data 
and information from the sample. 

Questionnaires were distributed, where 35 questionnaires were given back, The statistical program 
Spss for analysing the data, using arithmetic averages and standard deviations and correlation coefficient 
Pearson .... etc, the study reached several conclusions , the most important that there is a statistically significant 
effect at the abstract level (0.05) between strategic vigilance and competitive 
advantage of sustainable, evidence of a correlation between strategic vigilance and sustainable 
competitive advantage, in the bulk of the findings of the study could propose a set of recommendations that 
could contribute to activate and facilitate the application of strategic vigilance process in various institutions. 

Through the adoption Mobilis Foundation's Vigilant system of strategic because it is the sustainability of 

the competitive advantage requirements. The institution must form a special strategic vigilance cell, with a 
budget allocated to facilitate the search process and monitor information about changes occurring in the vicinity 
of the institution. 
Key words: strategic vigilance, technology vigilance, competitive vigilance, business vigilance, sustainable 
competitive advantage. 


