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 المستخلص
تسعععععظم عنعععع م عن ععععى محقي ععععىام فععععظمتتهاععععشمحفع ععععىحم عععع مي   ىت ععععىم  ع عععع ت ىم ت ععععى  م
بىست رحرمفبعىءم ركزم سترحتا  م تعى س م ت ازمبىيت ىدهىمخ ىرم سترحتا  م عانماعت محخت عىرمم عنم
بععانم    يعع م ععنمحفبععدحتممحفتعع متعع مت فاععدهىم  ععشمنععر ،م  تراععرح محف عن عع  محق ععرمحفعع  مح ت ععظم

ى مبآف عععى م  د ح م عىسعععب م تنععع  نم عععنمخوف عععىمي عععظم ع   عععى مفتت    عععىم فعععظم كعععىءماعععت محالهت ععع
ت ن فععفم عع متتداععدمحفخ ععىرح محيسععترحتا   محف عىسععب مف  نعع ام فععظمحقدحءمحف ر عع  محفعع  م  كععنم نم

م. ه دم فظمحفع ىحم  مخ  محف عى س محف تتد  محفت مت ح   ى
 كععىنمي ععرحءمحف ىععع مم  سععىنمعهىفعع م عع م تى نعع  ععرك ميسعع ىمسععاممفوتنععىال محفم كععىنمحتععدم ععر  

 عىميو ع م:محف ادحع محف  متأ ر م  فم  ك  محفدرحس مبعددم عنمحياعىرح محفبتا ع م عأت م ع م هعد ت ى
م عن   محف كىءمحفتعى س م  متتدادمحفخ ىرمحيسترحتا  ؟

 ع محفب ىععى م  منممحيت ىدم    ي م نمحقسعىفا م ع م (م ع جمدرحس محفتىف ) فهدمتبع محفدرحس م
  ا ععع مبىف هعععىبو محف خنععع   م  عععو ميعععنمحسعععت ىرأمحالسعععتبىع مب نعععف ىم دحأمرت سععع مف  ععع محفب ىععععى م
حف    بعع م حاليت ععىدمي ععظمحفعداعععدم ععنمحف سععىتممحيتنععىت  مفتت اعععممحفب ىعععى مف تعععر،مي ععظم ب عععع م

م.يو  محالرتبىطم حفتأاارمبانمحف ترارح محف سته  م حف عت دأ
  سعو ف محف تعدح م ع محف عرك مم نف  عردح م عنم ع(م04)  دم به محفدرحس مي عظمياعع م ك عع م عنم

م.حف بت ا 
م:فخد  محف ادحنمحف بت ثمفهدمخر  محفدرحس مب    ي م نمحالستعتى ى محف     

 عّدمحف كىءمحفتعى س م نمحف   ع يى محف عىنعرأم ع متهعممحيدحرأمحيسعترحتا   م ف ععفمفع م تع  م .1
م مفبىتاانمحفعرح اان محق رمحف  م ىدم فظمععدرأمحفدرحسعى م ع مهع حمحف اعدحنمحفبتاع محفاعرمبىهت ى مح
م. حف   

 هعع محفخ ععىرمحيسععترحتا  م عع م   عع محفه عع مبىفعسععب مفع   عع محيدحرأمحيسععترحتا   م  عععدمحف رت عع م .2
م مت فاععدمحفبععدحتم متهععد  محفبععدحت)حق اعرمنععع ب مفت عع عفماععوثمي   ععى م ري عع م تتىبععع متت اععممبععع

م.حعتهىءمحفبداممحف عىس 
الذكاء التنافسي، مدخالت الذكاء التنافسي، سلوك الخيار اإلستراتيجي، شركة : الكلمات المفتاحية

 .آسيا سيل لالتصاالت المتنقلة
م
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 المقدمة
للذنييالمنتيررييملمنظت يي م تعيي المنظماظيي  ل ظييالمو ييوماللومنت يي م لمنعاظييوللومنت يييوملنعولمنيييذعلتعيي  

ميذمملفولمنظماظ  لبح جالإنىلنلرمنق  ةلمإل تممترجرللمج لأنلأبمزلظع   تهلمنتقمو أماظالظممقبيالومن
 ظ لرتعاقلب ق ئقلظبكمل ظكمه لتوفرملمنظعاوظ  لمنظ اوبالعنلبرئالموعظ للفولمنوق لمنظم  بللف

ظماوظيالم ت ي  لظع  ي  لنلإنيىلأنلولمنفمصلومنته ر م لومنظخي  ملمنتم ف ي اللوامي ل  يرملمن  ريمل
ــــ وظيييي خ ته لب نتح ريييي لمنتييييولتتظ يييي لمنييييذك تلمنتم ف ييييول ته ريييي م لمنظم ف ييييرنللولفييييمصلمن ييييوالل:ل)ب

ولجومميبلعي  لمقي  لمنضيعالمنظماظ يالأولمالفتممضي  لمنظماظ يالمو   ي اللولمنظخ  ملمنتم ف  اللول
لإحييي  لأفضييي لمو وم لمنتيييول ظكييينلأنلتييي ع لعظا ييي  لمنتخ ييي  لمإل يييتممترجولفيييول(لمنحصييي ما ُتعييي  

منظماظيييي  لظيييينلخيييي للإ ييييه ظه لفييييولظ يييي ع ةلصيييي معولمنقييييممملمإل ييييتممترجولظيييينلمتخيييي ذلمنقييييمممم ل
له تفوقظنلح نالمنتأ  لت ظحلناظماظالفولمنظح فاالعاىلل  لضظنلظ تو لظم  بتمإل تممترج المنتول

للظينلخي للفهي لوتحاري لمقي  لقوتهي لوضيعفه لظق مميالب نظم ف يرنلوت يوقملتصيومم لق ظيالمنتم ف و
وبمغ لمعتمم لظعا لمو ب   لبأاظ يال.لحوللمنخ  مم لمنظت حالنتجمبلمنته ر م لومقتم صلمنفمص

ظع نجي  لتأ رملما  لمنذك تلمنتم ف ولفولتح ر لمنخ ي ملمإل يتممترجوللنيذملممتيأ لمن مم يالمو يملومن
منفكمقالذم لمنصااللوبي المن  العنلظ ا المو ملب تج ا تهلمنمامقالومنظر مم الوظع نجتهلضيظنل
إ  مقنللموولل ظ  لمنج مبلمنمامعلومن  مولرمصم لإنيىلمإلنظي  لب نج ميبلمنظري ممولضيظنلظ ي مل

ل.ح  تهلظمهج المن مم ا
منفصي لمووللعايىلمن مم ي  لوق لتظ لتي  المنج مبلمنمامعلظنلخ للأمبعالفصولللفخصصل

من  بقالومنظمهج يالمنبح  ياللوجي تلذنيالفيولظبح يرنللخصيصلمووللنعيمدلبعيدلمن مم ي  لذم ل
منع قييالبظتيرممتهيي لمنظتظ اييالب نييذك تلمنتم ف ييولومنخ يي ملمإل ييتممترجوللأظيي لمنظبحيي لمن يي مولفق يي لإنييىل

نلظ يكاالمن مم يالوأاظرتهي لظضي ظروصالظجتظعلمن مم الوعرمتهي لوتوضي حلظحومقنللُوِجهلمووللن
أظيييي لمن يييي مولفأمصييييبلعاييييىلم ييييتعممدلأ وم لجظييييعلوأايييي مفه لوأمظوذجهيييي لمالفتممضييييولوفمضيييي  ته لل

ل.منب  م  لوآن   لتمكربه للبم ئه لومختب مم لص قه لو ب ته 
أظيي لمنفصييي لمن يي مولفخصيييصلال ييتعممدلمو يييءلمنفكمقييالنايييذك تلمنتم ف ييولو يييظ لظبح ييرنللُأفيييم ل

 ا  لوأ   ي   لمنييذك تلمنتم ف ييولوم يأتهلوت ييومجللومظ ذجييهللأظي لمنظبحيي لمن يي مولمووللنتوضي حلظفيي
ف  تعمدلمنذك تلمنتم ف ولبص يالظماوظالظت  ظاالنه لظي خ ته لوعظا  تهي لوظخمج تهي لوتييذرته ل

ل.منعك  ا
للفعييمدلأظيي لمنفصيي لمن  نيي لفقيي لخصييصلال ييت ظ للم ييتعممدلمو ييءلمنفكمقييالنظوضييو لمن مم ييا

ظفهييييو لمن يييياوالمإل ييييتممترجولومظييييوذيلمن يييياوالمإل ييييتممترجولمنييييذعلتبمتييييهلمن مم ييييالللمنظبحيييي لموول
فقييي لمتجييييهلمحييييولم يييتعممدلظيييي لرهييي لمنب ح ييييالظييينلظضيييي ظرنلمنخ يييي ملوظ يييوغ  لذنيييياللأظييي لمن يييي مول

مإل ييتممترجولظتظ اييالبيي نظفهو لومنعومظيي لمنظييق مةلومنع قييالبرمهيي لومنظحيي  م لمنتييولتحيي لظيينلمنخ يي مم ل
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محييي لصيييمعهللفضييي  لعييينل يييعولمن مم يييالمحيييولبمييي تلع قيييالمامقيييالبيييرنلظتيريييمعلمإل يييتممترج الوظمل
ل.من مم ا

 يمكالآ ي  ل)أظ لمنفص لمنممبعلفخصصلنعمدلوتحاري لمتي ئدل مم يالمنح نيالفيولمن يمكالمنظبحو يال
ظيينلخيي لل يي  لظب حيي للعييمدلمووللوصييف  لوت خ صيي  ل(ل يير لن تصيي ال لمنمق نييالفييولمنعييمما

أظيي لمن يي مولفقيي لعييمدلتفصيي   لنتحاريي للل(منتم ف ييولومنخ يي ملمإل ييتممترجولمنييذك ت)لمن مم ييالعلنظتيرييمل
ع قيي  لمالمتبيي  لومنتييأ رملوتبيي رنلذنييالمنتييأ رملبييرنلمنظتيرييمم لمنظ ييتقاالومنظعتظيي ةلنهيي للومختتظيي ل

ل.من مم الظ ع ا لب نظبح لمن  ن لمنذعل ظ  لمال تمت ج  لومنتوص   لومن مم   لمنظ تقبا ا
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 الفصل األول
 الدراسات ذات العالقة ومنهجية الدراسة

 
  لّددب ب يهاهددذ للى دد ر تهدد م طياتددذا اددصل للى ددا  لددل بتددذي لمّددموج للددصر تدد    طو  دد    ل   لل

وللطا لني طي خالل لالّتىذ   طي  يض لل  لّذا صلا لليالقب  طوضدو  ادصا لل  لّدب وللط تتديلا 
ددي لل ددذماوي طددي لّددتتطذل  ددذقي ك دديلم   لّددته م لددصل  ّت ددتطا  للى  يددب لطترا لتهددذم لمطدد  للددصر ط  

 .ط ذمث وطياتذا اصل للى ا 
 

 المبحث األول
 قة بعض الدراسات ذات العال

خ دده اددصل للط مددث الّددتي لض  يددض لل  لّددذا صلا لليالقددب  طوضددو  لل  لّددبم و ددي 
اددصل للط ددذل ت ددا  لل ددذماوي  لددل ردد   و ددو    لّددذا تا قددا  لددل لليالقددب بدداي طترادد ر لل  لّددب 
نطدددذ  دددذما تمددد  لل هدددو  ب  لّدددذا تنذولدددا  مددد   طترا لتهدددذ كو ك يذ ادددذ  للمذلتدددب   ددد ار ط ذ ددد م ول 

 دددا   لدددل كاددد  لل  لّدددذا للتدددي تنذولدددا صلددد   يددد  ت دددنتىهذ  لدددل   لّدددذا ر  تدددب للى رتدددبم رمتددد  ّن
و ذلصلا لل  لّذا للي لقتب لر ض لالّتىذ   طي  يض لماد  وللطىدذات  لر  لهتدب لهدذم  ضدال  ردي 

ددات  طنذق ددب تمدد  لل  لّددذا . تم ادد  للطّددت  لا لليمطتددب ولل ماتددب لتو تىهددذ  ددي   لّددتنذ للمذلتددب ّو
 :ا لآلتتبرمل و ق للىق ل

 الدراسات العراقية والعربية ذات الصلة بالذكاء التنافسي. أولا 
 (9002اللهيبي، )دراسة . 1

دارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة  تأثير الذكاء التنافسي وا 
ك  يا لل  لّب  ي    ب ييي لمهذتف للنقذل  ي للي لقم وا  ا لل  لّب  لل للت ف ردي  

ماددا للددص ذم للتنذ ّددي ول  ل   للطي  ددب وت خت ددهطذ  ددي تمقاددق للطاددي  للطّددت لطبم وطددي ادد    تىتددب تم
طمذولددب ت دددخته وتممادددا لليالقدددذا للّدددببتب ورالقددب للتدددداا  للطمتطمدددب بددداي   ل   للطي  دددب وللدددص ذم 

ذ تطمو ا ط  مب لل  لّب مول للتتىتب للتي تط ي طي خاللهد. للتنذ ّي وللطاي  للتنذ ّتب للطّت لطب
ل   ذا للهذتف للنقذل طي تمقاق للتداا  باي للص ذم للتنذ ّي ورطمتذا للطي  دب لت دخته ك ضدا 

و ددو  رالقددب  ا ذبتددب صلا : كلقددا لل  لّددب للضددوم رمددل   ضددتب طىذ اددذ. طّددذ لا للطاددي  للتنذ ّددتب
 . اللب  م ذهتب باي طترا لا للص ذم للتنذ ّي وللطاي  للتنذ ّتب للطّت لطب

لل  لّددب رمدل االاددب ط وندذا طىذاتطتدب اددي للدص ذم للتنذ ّددي  د يدذ ا للخطّددب  ُبندي كنطدوص  
( ص دددذم للي ددويم وللدددص ذم للتقنددديم وص ددذم للطدددو  ايم وص دددذم للطنذ ّددايم وص دددذم للّدددوق : )للطتطامددب بدددد
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لّدددتنت ا لل  لّدددب  ددددي لليالقدددب بددداي للدددص ذم للتنذ ّدددي ول  ل   . وتردددصر ادددصل للط دددوي   ل   للطي  دددب
تمَظ  ذاتطذطذا طتولينب رمل للطّتوياي للن  ر وللتابتقيم وكي لم بتدذا   ديا رمدل للطي  ب ل  

 .للطيذل ب للن  يب لتال للطترا يي    ا طنى   ولتس  طن و  لّت لتا ي وطتتذطا
 الدراسات األجنبية: ثانياا 

1( .Festervand & Forrest, 1992) 
 أنظمة الذكاء التنافسي للشركات الصغيرة

 : لّب  ي لل   ذا لل را    ي للوالتذا للطتم   لمط ي تبم وا  ا  للك  يا لل 
 .تق ت  ط ل يب  ذطمب من طب للص ذم للتنذ ّي .1
 .تم ا  وو ف للص ذم للتنذ ّي .2

 .تق ت  ك لب لتاوي  كن طب للص ذم للتنذ ّي طي قبا طذلتي لل   ذا لل را   .3

تنذ ّددي بو ددى   دديمل  ال ات دديك طددي ن ددذ  وتبدد ي ط دد مب لل  لّددب  ددي تم ادد   و  للددص ذم لل       
: ولّدتخ طا ك ولا ر اد   ل طدل للبتذندذا ردي ا يدق. للتخاتط لالّت لتا ي  ي لل د  ب لل درا  

ليددج للدد و م ولالّددت  ذ م ولالت ددذلم وطالم ددذا للطممددا للتنذ ّددتبم و مددث للّددوقم وللن ددذاذا 
لل  لّددددب  لددددل كي لل دددديم خم ددددا . ولالمتىددددذج  ّدددد ا للطنذ ّددددايم وخدددد طذا طيموطددددذا للمذّددددوج

للطّبج لالضا لج ولرم ذ   ي قاذ  للص ذم للتنذ ّي او   ا لل   ذا لل درا    دي لّدتخ ل  
للبتذندددددذا للتدددددي ادددددت  للم دددددول رماهدددددذ و ددددديو ب تددددد  ق للطيموطدددددذا ردددددي لم دددددخذه كو ط دددددذ   

 .للطيموطذا للطختمىب
 (Havenge & Botha, 2003)دراسة  .9

 لمنظمات المستندة على المعرفة تطوير الذكاء التنافسي في ا
ك  يددا لل  لّددب  ددي  نددوج ك  يقتددذم وادد  ا  لددل  يددا للددص ذم للتنذ ّددي للقذردد   لمّذّددتب 
بددد ال  طدددي لالّدددتانذم  دددي طّدددذر   لر ل    دددي رطمتدددذا  دددنل للقددد ل   دددي للطن طدددذا رمدددل لمّدددذس 

ولتدب طدي كي للدص ذم للطي  يم وق   ذما ط د مب لل  لّدب نتا دب لطدذ كّدى ا رند  لالّدتاالرذا لم
طي مغمبتب للط  لم للمذلااي لمط ذ يل ولالّدتاطذ لا  للتنذ ّي ال ت  ا  يمل  طي طنهج للتيمت  للّ 

وتمقدي لل  لّدب للضدوم رمدل   ضدتب طىذ ادذ لخت دذ  طينوتدب لليالقدب بداي للدص ذم .  ي  نوج ك  يقتدذ
اي للددص ذم للتنذ ّددي ول  ل   للطي  ددب ولّددتنت ا لل  لّددب طينوتددب لليالقددب بدد. للتنذ ّددي ول  ل   للطي  ددب
 .وللاذقب للتمتب لإلب ل 

 (Muller, 2004)دراسة . 3

 تطور الذكاء التنافسي في جنوب أفريقيا مع إشارة خاصة إلى ممارسات الذكاء التنافسي 
 في شركات األدوية
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ك  يا لل  لّب  ي  نوج ك  يقتذم وا  ا  لدل للتيد م رمدل  تىتدب تمّداي  دو   وتتذطدا 
لدددص ذم للتنذ ّدددي  دددي  ددد  ذا  دددنذرب لم وتدددب  دددي  ندددوج ك  يقتدددذم وتبندددي اددد ق  ذرمدددب وطتتذطمدددب ل

تطاما ط  مب لل  لّب  ددي  د  ذا  دنذرب لم وتدب  دي  ندوج . وطنه تب لتاوي  للص ذم للتنذ ّي
ك  يقتددذ رددذ ي  رددي    ل  للددص ذم للتنذ ّددي وكاطاتدد م  طددذ كنهددذ رددذ ي  رددي تمّدداي ط ت ددب تنذ ّدداتهذ 

لطتدددبم  ص  نهدددذ تمتدددا للط ت دددب للّذ ّدددب ر ددد   طدددي ك دددا االاددداي  ولدددب  دددي طادددا ادددصل للندددو  طدددي لليذ
: لل دددنذرذام وك ددد ر للطّدددم و قدددذ  لطيدددذاا  طختمىدددب ت طيدددا  دددي ك  يدددب رولطدددا تنذ ّدددتب تطامدددا بدددد

و ذندا ناويلند ل وللوالتدذا ( لم لم لالقت ذ رم و ىذم  للم وطبم و ىدذم  للطن طدبم وللبندل للتمتتدب)
خم ددا لل  لّددب  لددل كي  دد  ذا  نددوج ك  يقتددذ طددذ تدديلل تّددتخ   ا قددذ  غادد  . تمدد    ددي للقطددبللط

هذ لهدصل للرد ض  ذلدصلا لطولت دب طدذ تىيمد  طنذ ّدواذم  ضدال  ردي طولت دب طوقىهدذ  طيق   نّبتذ  وتتّ 
دذتهذ  للتنذ ّي  ي للّوقم وت ا  للنتذهج  لل كي تم  لل   ذا لتّا  ا    ي وضل  تغ لططذّ 

لص ذم للتنذ ّيم  طذ كي طوقل ومد   للدص ذم للتنذ ّدي  دي تمد  لل د  ذا و د   دند  غاد  طالهد   ي ل
لتمقاق ص ذم تنذ ّدي  ذردام  طدذ و د  كي ومد لا للدص ذم للتنذ ّدي  دي تمد  لل د  ذا  ذندا تذ يدب 

 .مقّذ  للتّويق وللطبتيذام كر كنهذ ل  تتي ق ي ب طي  نذ  للق ل 
 (Parker & Nites, 2006)دراسة . 4

 تجميع الذكاء التنافسي
ددديا  لددل تم اددد          ك  يددا لل  لّددب  دددي  ذطيددب كوادددذاو للم وطتددب  ددي للوالتدددذا للطتمدد  م ّو

اددد  هذ  دددي تمّددداي   ل   رطمتدددذا للطي  دددب لل لخمتدددب لتدددي ت دددوي  ذرط دددذي تهاهدددب  دددا للطيموطدددذا 
ّب ولّدتخ لطهذ   ىدذم  ّدب  دي تدو ا  للتتىتدب للتدي وقد  بد يا ط د مب لل  ل. للطامو ب لق ل لا للطّؤ

تتوي  اهذ لر ل   قذ    رمل لتت ذم للترا لا  ي للّوق  ي وقا ط    لوضدل لل د  ب  دي كتاد  
طددي طوقددل طط ددي طىادد  لّدددت لتا تذ م وصلدد  رددي ا يددق تم اددد  لمتتذ ددذا للطيموطددذا ماطاتهددذ  دددي 

ددذها تو دداا كر دد  وقدد  لّددتنت ا لل  لّددب كي تقدد . تم ادد   ددو   ك لم رطمتددب للددص ذم للتنذ ّددي ت  ّو
نّ ب طي للطيموطذا للط ذ    صلا لليالقب طدي ك دا  يدا  هدو  للتممادا وللتوييدل نذ مدب لتضدطي 
تيويدد  رطمتددب للددص ذم للتنذ ّددي  ددنذ  للقدد ل   ط طورددب كتادد  لتتطددذال  طددي للطيموطددذام لمطدد  للددصر 

 .قاقم وطوقواا يمه  قذ  يي رمل تقات  للقضذتذ للطممتب ولليذلطتب  دّموج  ىومم و 
 (Fahey, 2007)دراسة . 5

 ربط الستراتيجية والذكاء التنافسي إلنتاج المدخالت الستراتيجية الحاسمة
ادد  ا لل  لّددب  لددل خمددق للطدد خالا لالّددت لتا تب للمقتقتددب  ددي طادد لي للددص ذم للتنذ ّددي طددي       

ادت  لّدت لتا ي رمدل نمدور ك ا تمقاق تمّاي  با   ي قد    و تىدب للدص ذم للتنذ ّدي رمدل  نتدذ  تق
كّدددى ا ط ددد مب لل  لّدددب ردددي طي  دددب طدددذ تق طددد  للطددد خالا لالّدددت لتا تب لمدددص ذم للتنذ ّدددي .  وتانددي
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 دد ه للّدددوقم وته ادد لا للطنذ ّددايم وللطخدددذا  للتنذ ّددتبم ولال ت لضددذا للطن طتدددب : )للطتطامددب بددد
 .تا تب لل لانب كو للطمتطمب ي كانذم تنىاص كو تراا  لالّت ل( لمّذّتبم ونقذ  للضيف للطن طتب

وقدد  لّددتنت ا لل  لّددب كي انددذ  كادد ل  لمطدد خالا لالّددت لتا تب لمددص ذم للتنذ ّددي  ددي  ىددذم   
 .تنىاص لالّت لتا تب لل لانب و ذرماتهذم وللتي لتضم كنهذ تتامج  و   تذطب و ذطمب ري للطنذ ّاي

 (Nwokah & Ondukwu, 2009)دراسة . 6
 لية التسويقية في المنظمات الكبيرة النيجيرية الذكاء التنافسي والفاع

ا  ا لل  لّب  لل تقات  كا  للص ذم للتنذ ّدي طيبد ل  رند   ط خالتد   دي للىذرمتدب للتّدوتقتب  
 33ولرتط ا لل  لّب لّتطذ   لالّت ذنب للتدي تتوندا طدي .  ي  يض للطن طذا للتبا    ي نا ا يذ
طن طدب ط   دب  دي ّدوق ( 101)لتّدوتقتبم وقد  تد   لنتخدذج  ق   لقتذس للص ذم للتنذ ّي وللىذرمتدب ل

وتددد   تممادددا لّدددت ذ ذا لم ددد ل  للط مدددوااي . لمو لق للطذلتدددب للنا ا يدددب بو دددىهذ راندددب لهدددصا لل  لّدددب
وك دذ ا . (SPSS) ذّتخ ل  للتتد ل  للطتيد   وللتد ل ط غاد  للقتذّدي  ذرتطدذ  للب ندذطج لرم دذهي 

اي للدص ذم للتنذ ّدي طدي  ددنهذ كي تقدو   لدل للىذرمتدب للتّدوتقتب  دي للنتذهج  لل و و  رالقب قوتب بد
. وقد  كّدهطا لل  لّدب  دي  غندذم ك بتدذا للدص ذم للتنذ ّدي وللىذرمتدب للتّدوتقتب. للطن طذا للط مواب

و دددي ضدددوم لالّدددتنتذ ذا للطا ومدددب تددد   رددد ض ط طوردددب طدددي للتو دددتذام تطادددا كب يادددذ  ضددد و   
مدددق ومددد لا لمدددص ذم للتنذ ّدددي لتدددي تّددده   دددي للط لق دددب للطنت طدددب لّدددتط ل  للطن طدددذا للط موادددب بخ

 .لتم  ذا وكن اب للطنذ ّاي وطي ا   تقات  تداا لا لم يذل للطن طتب  ي طول هب للطنذ ّاي
 الدراسات العربية ذات الصلة بالخيار الستراتيجي . اا ثالث

 (9005حسين، )دراسة . 1

 تنظيمي في قطاع الصناعات النسيجية العامة بالعراقتأثير الخيار الستراتيجي على الهيكل ال
للقانتدددب  دددي  ذبدددام للتذ طتدددبم ولّدددط / ك  يدددا لل  لّدددب  دددي قادددذ  لل دددنذرذا للنّدددا تب 

ولل د  ب لليذطددب لمّدد ذ  للادد ورم واد  ا لل  لّددب تمماددا ابتيددب للختدذ لا لالّددت لتا تب للطت يددب  ددي 
ىاددص للختددذ لا لالّددت لتا تبم وتطامددا ط دد مب لل ددنذرذا للنّددا تب ولل هدد  للطبددصول  ددي تاباددق وتن

لل  لّب  دي ضديف    ل  للقادذ  للط مدوث  ذليالقدب بداي للختدذ  لالّدت لتا ي وللهت دا للتن تطديم 
وخم ددا لل  لّددب مددول تم ادد  طّددتو  للختددذ  لالّددت لتا يم ماددث ك طددل طي طهدد  رمددل كي انددذ  

للختددذ  لالّدددت لتا ي  دددي للطّدددتو   اددالث طّدددتوتذا لمختدددذ لا لالّددت لتا تب وادددصا للطّدددتوتذا ادددي
للتمددددي لمطن طددددب وللختددددذ  لالّددددت لتا ي  ددددي طّددددتو  ومدددد لا لمرطددددذل وللختددددذ  لالّددددت لتا ي  ددددي 

 .للطّتو  للو تىي
 (9006يونس، )دراسة . 9

 عناصر التفكير اإلبداعي ودورها في تحديد الخيار الستراتيجي
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: ذرتب لليذطددب  ددي نانددو وادديك  يددا لل  لّددب رمددل ط طورددب طختددذ   طددي للطن طددذا لل ددن
لل   ب لليذطب لمّطنا لل طذلتبم وطيطا للطال س للوال تبم وطيطا للرديل وللنّداجم وطيطدا كل دذي )

م واددد  ا  لدددل تم اددد  للددد و  للدددصر تؤ تددد  رنذ ددد  للتى اددد  لربددد لري  دددي تم اددد  للختدددذ  (للطو دددا
ذ  للبد اا لالّدت لتا ي لهدذ وتطاما ط د مب لل  لّدب  دي كي للطن طدذا تختد. لالّت لتا ي لمطن طذا

 يا ل  ري للتى ا  لرب لري لمتي مم و صل  ال ب  طدي للتيد  م  تطدذ  صل  دذي لمتى اد  لربد لري  و  
 ددددي للختددددذ  لالّددددت لتا ي طددددي خددددالل لل مددددث رددددي طدددد   تددددول   رنذ دددد  للتى ادددد  لربدددد لري لدددد   

تدب بداي للتى اد  لربد لري وتضطنا   ضتب لل  لّب و و  رالقدب ل ت دذ  طينو . للطن طذا للط مواب
وخم ا لل  لّب  لل و و  كا  طيندور لمتى اد  . وللختذ  لالّت لتا ي  ي للطن طذا رانب لل  لّب

 .لرب لري  ي للختذ  لالّت لتا ي
 مجالت اإلفادة من الدراسات ذات العالقة. اا رابع

لد  لّدتنذ ل  ّديل لل دذماوي  لدل لالّدتىذ   طدي لل  لّدذا صلا لل دمب  طوضدو    لّدته  وص
 : لل طذ ر ض  لل ذماوي للّذ قوي  ي   لّذته م  ص تط ي ر ض ط ذالا لر ذ    ي لآلتي

م (Quinin, et.al., 1988)م (Miles & Snow, 1978)لالّدددتىذ   طدددي   لّدددب  .1
(Gimeneze, 1994) م (2000للّددددد يذورم )م (1993ّدددددماذيم )م (1993للن تىددددديم )م

 ددددددي تم ادددددد  طىهددددددو  للّددددددمو  ( 2001لل ددددددذا م )م (2003للىتددددددذضم )م (2002للتذّدددددد رم )
 .(Miles & Snow, 1978)لالّت لتا ي وكنطذ  

 & Parker)م (Muller, 2004)م (Havenga & Both, 2003)لالّدتىذ   طدي   لّدب  .2

Nites, 2006) م(Fahey, 2007) م(Popa & Cucui, 2009) دي ( 2009للمهابديم )م 
 .طذص  م ورطمتذت  وطخ  ذت تم ا  طىهو  للص ذم للتنذ ّي ون دت م ن

للمّددانيم )م (Johnson & Scholes, 1997)م (1992 ددول م )لالّددتىذ   طددي   لّددب  .3
للردددذلبي ول   يدددسم ) م (2003لل دددذا رم )م (Wheeln & Hunger, 2004)م (2000
بتم ادد  طىهددو  للختددذ  لالّددت لتا ي ولليولطددا للتددي تددؤا   ددي تم ادد ا وط لمددا  ددنل ( 2009
 .لالّت لتا يللختذ  

 د  ب لالت دذالا /  دي للقادذ  للخد طي ( 2009للمهابيم )ت ت   لل  لّب للمذلتب طل   لّب  .4
 .للنقذلب  ي للي لق

 (Nwakah & Ondukwu, 2009)و (Fahey, 2007)ت ت   لل  لّب للمذلب طدل   لّدب  .2
 . طترا  للط خالا لالّت لتا تب

لتم ا  للختذ  لالّت لتا ي رمل للطّدتو   (2002مّايم )تختمف لل  لّب للمذلتب طل   لّب  .3
للتمي وطّتو  وم   لمرطذل وللطّتو  للو تىيم  ال كي   لّدتنذ لقت د ا  دي تم اد  للختدذ  

 .لالّت لتا ي رمل طّتو  وم   لمرطذل
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 المبحث الثاني

 منهجية الدراسة

 : تط ي تداا  طنه تب لل  لّب و ق طمو يي كّذّاي و طذ تدتي
 وصف مجتمع الدراسة وعينتها :المحور األول

اتطادددا ط تطدددل ادددصا لل  لّدددب   ذ دددب لل ددد  ذا لليذطمدددب  دددي قادددذ  لالت دددذالا للطتنقمدددب  دددي 
 د  يددا اددصا لل  لّددب  ددي  دد  ب الّددتذ ّدداا لالت ددذالا للطتنقمددب  ددي لليدد لقم  عينتهااالليدد لقم كطددذ 

هذ   ددا لمرطددذل واددي تيدد   كول  دد  ب ر لقتددب وانتددب  لهدد    ددي ط ددذل لالت ددذالا للطتنقمددبم كّّدد
ددول)للي لقددي  وتط نددا لل دد  ب . (www.asiacell.com) 1999 ددي ّددنب (  ددذ وق ط دداىل ّ 

دددذ  للي لقتدددب لّدددتنذ ل   لدددل خددد طذتهذ للطتيددد    وللى يددد    دددي  كي تم دددل  ذلّدددطيب للاا دددب بددداي لمّو
ا كّدديذ اذم  ذّددتمقا ب دد ل   لالنت ددذ  للولّددل لهددذ  ددي رطددو  لليدد لق لتراتددب خدد طذتهذ للطمذ  ددذ

للاطذني ر     ت م لمط  للصر طاي اذ ري  ذقي لل   ذا لمخ   للططذامب لليذطمب  ي لليد لق للتدي 
وقدد  و ددما  دد  ب الّددتذ ّدداا للاددو  بخدد طذتهذ  لددل ق ل ددب . تيدد     ورددذ  ل دد  ذا رذلطتددب كو  قمتطتددب

وطدي . ذّ يب طالااي ط ت    ي  طتدل للطمذ  دذا النىدب للدص   ولمقدذلت  للتذ يدب لهد( 0000000)
كلىي طو ف ر لقي طويراي رمل  طتل ( 2000) هبر كخ  م تض     ب الّتذ ّاا طذ ايي  ري 

للطمذ  ذا وتيطموي    ار  ؤوج وطتول ا لتق ت  خ طذا رذلتب ضطي طياتذا للّوق للي لقدي 
ط ذنذتدد  مددذيا  دد  ب الّددتذ ّدداا رمددل  خ ددب لليطددا  ددي  ددا ك  ددذم لليدد لق لبتدد لم  طددي لل ددطذل . ول 
م وتطت     ب الّتذ ّاا لليطالقدب لآلي لترادي طي د  ك  دذم لليد لق طدي للطو دا 2003 طنص رذ 

رمددل  خ ددب  2000و ددذيا لل دد  ب  ددي الج ّددنب .  نو ددذ  ( للىتمددذم) ددطذال   لددل لل  دد   ( للمدد  ذم)
و ددصل  غاددا  دد  ب الّددتذ ّدداا بخدد طذتهذ ك  ددذم . رذطددذ  ( 12)لليطددا  ددي  ذ ددب ك  ددذم لليدد لق لطدد   

 :  اذ  خطس طنذاقم وايللي لق  ذ ب  ي 
 المحافظات التي يتضمنها المنطقة أو اإلقليم ت
 للّمتطذنتبم    و م ك  اا لمولل  1
 (تت يا)للطو ام  او م  الح لل اي  للاذنتب 2
  ر ل م  تذللم لمن ذ م  ذبا للاذلاب 3
 للن فم    المم لل اولنتبم ولّط لل ل يب 4
 .طانلم طتّذيلل    م صر قذ م لل للخذطّب 2
  

 وصف األفراد المبحوثين
ال  للط  لم )ت   لختتذ  ط طورب طي ك  ل  للقتذ لا لر ل يب  ي طّتو  لر ل   لليمتذ وللّو

دددذم لمقّدددذ  لّدددتطذ   رمددداه م وتددد   ( 30)وقددد  قدددذ  لل دددذماوي بتوييدددل .  دددي لل ددد  ب للط موادددب( و ّؤ
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رمدددل للددد غ  طدددي قتدددذ  %( 10)ذ نّدددبت  لّدددتطذ    دددذلمب لمتممادددام و طدددذ ت ددد ا طددد( 40)لّدددت  ذ  
لل ددذماوي  ذلمقددذم للط ذ دد  طددل غذلبتددب لم دد ل  للط مددوااي طددي ك ددا توضددتم  قدد لا لالّددتطذ   وللدد   

 .رمل لّتىّذ لته  لمم ول رمل كتب  ر   طي لالّتطذ لا للطويرب
 ( 1)الجدول 

 توزيع األفراد المبحوثين بحسب بعض الخصائص الشخصية
 الجنس

 أنثى ذكر
 % العدد % العدد
31 7775 2 9975 

 العمر
 سنة فأكثر 60 51-60 41-50 31-40 90-30
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
11 9775 15 3775 4 10 2 9975 1 975 

 (التحصيل العلمي)الشهادة 
إعدادية فما 

 دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم دون 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
6 15 11 9775 91 5975 1 975 1 975  -- --

 (سنة)مدة الخدمة الكلية في الشركة 
 فأكثر 96 91-95 16-90 11-15 6-10 1-5
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

5 1975 15 3775 5 1975 11 9775 3 775 1 975 
 

خ ذهه لل خ تب لأل  ل  للط موااي ورمل و دق للنتدذهج للدول     دي وطي خالل تمماا لل
 :لتضم لم ذمااي لآلتي( 1)لل  ول 

   لرتطذ  لل   ب للط مواب رمل للص و   ي  را للطنذ ج لر ل يب نتا ب لاول ّدذرذا للد ول
طي وللتي تطت   ي  يض لممتذي  لل ّذرذا للماا للطتدخ    . للّ 

 ذا لليط يب للتي تطتم  ق  ل  طنذّ ذ  طي للنضدج وللخبد   وللطي  دبم  طدذ لرتطذ  لل   ب رمل للىه
كنهدددذ تطتمددد  قددد  ل  طدددي للقددد    رمدددل للىهددد  ولدددصل  لّدددتيذنا لل ددد  ب بهددد   دددي   دددرذل للطنذ دددج 

 . لر ل يب ل اهذ
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  لتضددددم ل تىددددذ  للطّددددتو  لليمطددددي لأل دددد ل  للط مددددواايم ططددددذ تي ددددس طي  ددددب لم دددد ل  للط مددددوااي
 . طذ   لالّت ذنب للخذ ب  ذل  لّبلمتيذطا طل لّت

  لتضم طي خالل تمماا ط   للخ طب للتمتب لمط مدوااي كنهد  طدي للدصاي رذ د ول لل د  ب خدالل
ّنولا رطمهذ  مهذ تق ي ذ م وطي  دي صل  كي اؤ   كنه  صور خب    ذطمب و ذ تب تدؤامه  لقتدذ   

 .   للتي تول ههذلل   ب وتمقاق ن ذمهذ  ي طول هب للضرو  للتنذ ّتب للطتيلا 
 رمددل لل دد  ب للط مواددب اتطاددا  يدد   لاتطذطهددذ بتاددوي  وتنطتددب قدد  لا  تدد  تد ددا   ذنددج ّددمبي

للط  لم  اهذ رمل لل غ  طي كاطتدب للد و لا للت  يبتدب  دي تمّداي  ط ذندذته  وييدذ   قد  لته   دي 
 . طيذل ب للط  الا للتي اول هونهذ

 
 نطاق الدراسة: المحور الثاني

 ة الدراسةمشكل. أولا 
تيتطددددد  لل مدددددث للمدددددذلي رمدددددل طنادددددق ل ت لضدددددي طىدددددذ ا ت دددددا   لدددددل كي تم اددددد  للختدددددذ لا 
لالّددت لتا تب اتوقددف رمددل طن وطددب للددص ذم للتنذ ّددي  ددي لل دد  ب للط مواددبم ادد  لل مددث  ذالرتطددذ  

 د  ب الّدتذ )رمل للطقذ الا لل خ تب ولالّتاال  للطا لني آل لم لليدذطماي  دي لل د  ب للط موادب 
لطي  ددب ابتيددب للختددذ لا لالّددت لتا تب للتددي تتخددص طددي قبددا ( الت ددذالا للنقذلددب  ددي لليدد لقّدداا ل

طدد ا يه م و طددذ كي للختددذ لا اددي قدد ل لا تمتددذ   لددل بتذنددذا وطيموطددذا و يددض اددصا للطيموطددذا 
ت ج  ي للبنذم للهت مي لمختذ  لالّت لتا ي للطتخصم لصل تّيل لل مث  لل طي  ب  ط ذنتب تاباق 

للددددص ذم للتنذ ّددددي ولرتطذ اددددذ طددددي لل دددد  ب للط مواددددب  طدددد خالتهذ ورطمتذتهددددذ وطخ  ذتهددددذم طن وطددددب 
 :ولر ض تداا  ط  مب لل  لّب رمل نمور كوضم   ذرط ذي تم ا  لراذ لا لل ماتب لآلتتب

 طذ رالقب للط خالا لالّت لتا تب لطن وطب للص ذم للتنذ ّي  ي تم ا  للختذ  لالّت لتا ي؟ .1

 ت ددددذ  بدددداي للطددددد خالا لالّددددت لتا تب لطن وطددددب للددددص ذم للتنذ ّددددي وللختدددددذ  اددددا تو دددد  رالقددددب ل .2
 لالّت لتا ي  ي للطن طب للط مواب؟

اددا تطددذ س للطدد خالا لالّددت لتا تب لطن وطددب للددص ذم للتنذ ّددي تددداا  لدد  لني ددذس رمددل للختددذ   .3
 لالّت لتا ي  ي للطن طب للط مواب؟

م للتنذ ّي طي ماث م   للتداا  وكاطات   ي اا تختمف للط خالا لالّت لتا تب لطن وطب للص ذ .4
 تم ا  للختذ  لالّت لتا ي  ي للطن طب للط مواب؟ 

 أهمية الدراسة. ثانياا 
طىذاتطي  ي ض لما   –لمول ن  ر : بتنذولهذ  ذنباي أكاديمياا تتتّج لل  لّب كاطاتهذ 

م (ب وللختدذ  لالّدت لتا يللطد خالا لالّدت لتا ت)وللطيذل ذا للى  يب صلا لل مب  طمو ر لل  لّب 
طي خالل تاباق للطىدذات  ولم  دذ  للن د ر لم  لّدب  دي  د  ب الّدتذ ّداا لالت دذالا  ميدانياا كطذ 

تي     ذا لالت ذالا للنقذلب  ي للي لق طي كاد  لل د  ذا للتدي  اقتصادياا للنقذلب  ي للي لقم كطذ 
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ذنذتهذ  ي للو ول  لل لالّت ذ ب تط نا طي للن وم  ي خض  للترا لا للطتّذ رب  ضال  ري  ط 
للّ ييب وللطّتط   لام ذا للي ذهي للدصر لني دس  دي ن ذمهدذ وتاو ادذ ونطوادذ طدي خدالل  ّدهذطهذ 
 ي تو ا  للخ طذا للطامو ب وتمقاق  ا ل لا  با   كّهطا  ي ييذ   للنذتج للطممي لر طذلي  دي 

 .للي لق
 أهداف الدراسة. ثالثاا 

 ماتددب للُطق طددب  ددي ط دد مب لل  لّددب و طّددوغذا   دد لم اددصا لل  لّددب لّت  ددذ ل   ذراددذ لا لل
 :تط ي   طذل كا ل هذ  ذآلتي

 .طي  ب تداا  للط خالا لالّت لتا تب  ي تم ا  للختذ  لالّت لتا ي  ي لل   ب للط مواب .1

تي يددددف وتمماددددا طّددددتو    ذ ددددب لل دددد  ب للط مواددددب  طضددددذطاي للتددددداا  بدددداي طدددد خالا للددددص ذم  .2
 .م ا  للختذ  لالّت لتا يللتنذ ّي  ي ت

ت ددددخته طددددذ تط ددددي كي تىدددد يا لل دددد  ب للط مواددددب طددددي ختددددذ لا  ذرمددددب  ددددي ضددددوم للطدددد خالا  .3
 .لالّت لتا تب

 .تقوت  لما  باي ط خالا للص ذم للتنذ ّي وللختذ  لالّت لتا ي .4

بندددذم كنطدددوص  ل ت لضدددي ت دددف  ددد ا لليالقدددب بددداي ك يدددذ  لل  لّدددب لل هتّدددب وطترا لتهدددذ للى رتدددب  .2
قددق طددي للط دد لقتب ولل دد و  لليمطتددب ولليطمتددب لألنطددوص  للطيدد وض لمو ددول  لددل وضددل وللتم

 .لالّتنتذ ذا وللتو تذا للاليطب

تدددو ا  قذرددد   طيموطدددذا لم دددذمااي للطهتطددداي  طتراددد لا لل  لّدددب ولقدددذ   للطن طدددذا لليذطمدددب  دددي  .3
ب لتتادو  ط ذل لالت ذالا للنقذلب اؤطا  ّهذطهذ  ي تمويدا طن طدذته  لت د م طن طدذا ص تد

 .بصل  ق  لا طن طذته   ي طول هب للتّذ   للباهي للتبا 

 فرضيات الدراسة : رابعاا 
 طو ج طذ تطام    ضتذا لل  لّب طي ممدول طتوقيدب تنّد   طدل  ادذ لا ط د متهذم ولتدوي 
ي لل دذماوي طدي لخت دذ  طد    للى ضتب تيب   ري و ف لليالقب باي طترا يي كو كتا   ا يقب تط  

لّددتنذ ل  لطضددذطاي كنطددوص  لل  لّددب للى ضددي ولليالقددذا بدداي طترا لتهددذ لل هتّددب وك يذ اددذ  ددمتهذم و 
 :للى رتبم تط ي ر ض   ضتذا لل  لّب  طذ تدتي

 الفرضية الرئيسة األولى
ل ترتبط المدخالت الستراتيجية للذكاء التنافسي بالخيار الستراتيجي لمنظمات األعمال بعالقاة 

 .للة إحصائية ايجابية معنوية ذات د

 الفرضية الرئيسة الثانية
ل تاارثر الماادخالت السااتراتيجية للااذكاء التنافسااي فااي الخيااار السااتراتيجي لمنظمااات األعمااال 

 .ايجابياا ومعنوياا 
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 منهج الدراسة. سادساا 
تبنددول لل ددذماوي للطددنهج للو ددىي للتممامددي  ددي   لّددب للمذلددب للتددي ك  يددا  ددي  دد  ب الّددتذ 

م ونتا ب لمذ ب لل  لّدب  لدل للبتذندذا لمولتدب (للى   لل هتّي)للطتنقمب  ي للي لق ّاا لالت ذالا 
 : وللاذنوتبم  ق  ل د لل ذماوي  لل تو اف لمّذلاج لآلتتب  ي صل 

لرتطدد  لل ددذماوي لو ددف للبتذنددذا للاذنوتددب صلا لليالقددب  طوضددو    لّددته  : لمّددموج للو ددىي.  ال
   لليمطتدددب ولل مدددوث ولل  لّدددذا وللتقدددذ ي  للطن دددو    دددي و دددي صلددد  لّدددتيذنول  يددد   طدددي للط دددذ

للدد و يذا وللط ددالا لليمطتددب للي لقتددب وللي  تددب ولم نبتددبم  ضددال  رددي وقددذهل للطددؤتط لا لليمطتددب 
 .وللطيموطذا للطن و   رمل لل   ب لل ولتب لمطيموطذا

ذنددذا لمولتددب طددي وطددي خددالل اددصل لالّددموج تط ددي لل ددذماوي طددي  طددل للبت: لمّددموج للتممامددي. ج
 دد  ل  طددي للطدد  لم  ددي  دد  ب ( 40)خددالل طّددم طادد لني رمددل رانددب طددي ط تطددل لل  لّددب  ددطما 

م  ص ويردا رمداه  لّدتطذ   لالّددتبتذي (طمذ  دب طتّدذي) د    -الّدتذ ّداا لالت دذالا للطتنقمدب 
 ضدال  ردي للطقدذ الا لل خ دتبم و دي  .لطي  ب ال لههد  ردي طختمدف طتراد لا لل  لّدب وك يذ ادذ
طدددي لم ددد ل  للط مدددوااي تددد   لختتدددذ ا  ( 11) ادددذ  صلددد  مقدددق لل دددذماوي طقدددذ الا  خ دددتب طدددل 

 .ر ولهتذ م طي ك ا للتمماا للطيطق لمط  مب قا  لل  لّب
 أدوات الدراسة واختباراتها: المحور الثالث

 أدوات جمع البيانات. أولا 
 أدوات جمع البيانات الجانب الميداني. آ

ددذها لآلتتددب  ددي  طددل للبتذنددذا وللطيموطددذا للطتيمقددب  ذل ذنددج للطادد لني لرتطدد  لل ددذماوي رمددل ل لّو
 :ل  لّته م واي

 .لم   ب للط مواب لمم ول رمل للطيموطذا لمولتب الزيارات الميدانية .1

لرتطدددد  لل ددددذماوي كّددددموج للطقددددذ الا لل خ ددددتب طددددل  يددددض لم دددد ل  : المقااااابالت الشخصااااية .2
للم دول رمدل للبتذندذا وللطيموطدذا للتدي ال تط دي للط موااي  دي لل د  ب للط موادب طدي ك دا 

 . طقذبمب( 11)للم ول رماهذ ري ا يق لّتطذ   لالّت ذنبم وق  بمغ ر  اذ 

ل رماهدذ  دي ادصا لل  لّدب ل طدل للبتذندذا : استمارة الستبانة .3 وادي ك ل  للقتدذس لل هتّدب وللطيدو 
 .نطوص  لال ت لضي للطتيمقب  ذلطا لي للط موثم وق   ططا لتراي  طتل طترا لا لم

 أدوات التحليل اإلحصائي. ت
تو ف بتذنذا لل  لّب  دنهدذ صلا ابتيدب ال طيمطتد  لدصل  اتامدج لرتطدذ  ك ولا  م دذهتب طالهطدب 
لتممادددا وطيذل دددب ادددصا للبتذندددذا ولخت دددذ  للى ضدددتذا للطي وضدددبم ورمدددل ادددصل لمّدددذس لّدددتخ طا 

 :لل  لّب لم ولا ولالخت ذ لا لآلتتب
 ط للمّذ  .بي للّو



 14 

 لالنم لم للطيتذ ر لو ف طترا لا لل  لّب. 

   طيذطا لال ت ذ. 

   طيذطا لالنم ل. 
وقدد  تدد   تنىاددص تمدد  لم ولا ولالخت ددذ لا ر دد لم للتممددتالا لرم ددذهتب رمددل للمذّددوج و طّددذر   

 .(SPSS)للتابتقذا لرم ذهتب لل ذاي  واي 
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 الفصل الثاني
 الذكاء التنافسي

Competitive Intelligence 

احتددد حالح ادددالاات  تعددد البتئةددد الاانظمدددالتنددد عالح محددد الا  حددد  لتئددد   لحددد ل دددئب ال
ثلااتدد لتحدد الن دد تلتليددبال ادددلتن دد لاائ ظدد لحدد لا  باالااتدد ل ح دد لع لااددتن  ل حياتدد الا حدد ا

ل تعدد     لتدد لتيدد بالتلددةلاا ددئب اتلت دد  لااددأ   لاات  تعدد لعحدد لتلددةلا  باالااتدد ل دد  لا دد ل با 
اعددتااتظي لنب ددإ  ل حدد ظلااح مبحدد الااحتة حددالااتدد لتإئددغلتئل دد لتدد ل دد   البت دد ظغلاا  دد ااال

ت دد ملحدد لباام دد لحباي ددالتلددةلااتئظددااالاانظم ددالااحت حةدداتلبتدد لحددغلاالعددتااتظي الالح محددالااتدد ل
ااح دد  البات دد ألااةددااااالاالعددتااتظي اتلبحدد لعيددغل  هدد الأاددةليدد  ل ددأالااإ ددغلاظ دد   ل ددأ ل

لل.لااي ا ال لدلبتقلح حثظ ل حئط  ت ح 
ل
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 المبحث األول
 المفاهيم والنشأة والتطور والنماذج: الذكاء التنافسي

اهدددب ل لددددلاادددأ   تلباادددأ   لاات  تعددد لحددد لحظدددثلااتب دددظغلعدددلالا اح حدددثلا دددبت ل دددأالا
بااحإ   متلباا  بةلبااتطباتلتهً ل  لااتا ظال لدلاا ح أجلااحئتح ةلت هتلباا ت مجلاات لت يمل  ل

ل:لتن  هلبتطبتال  ااتهتلب لدلبتقلاآلت 
ًًمفاهيمًالذكاءًوالتنافس.ًأولاً

تدد لاا عدد  ل  دد ح لحظددا ل دد ل(لعدد ح  هلبتئدد اد)ااتدد لبهددئ  ل لتيدد الاا دد اةلانتدد اً ل ادددلااةدد اةل
عددد مالااح لب ددد الا  ددداظلن ئحدددالاائةدددغتلااتددد لتحثدددغلححدددبالااتإ ظدددالباات  ددداتل ألتهدددح لااةدددا  ل
ااناتملاائ ظ لح لااحباهعلاات لتؤ  ل  بةل لال  ال  تال ادلاعدت  امل ةدبا ملبااتإ دالباات  دال

لبح ل :لب دد اتلبائددغلحدد لعندداالاآل دد الااتدد لبا التدد ل دد  لأاددةل باددهلتئدد ادت حدد لَ َلددَقلحدد لَ لخددق 
ْو  أََّار  :لتلب باهلتئ اد(962/اآل ا:لعباةلاا ةاة"ل) أاةلظنظ ل لانملاآل  الائلنملتتإ اب ل" ََ أََولَْم يَر

ْ ررَُ أََّْ َرر  ُ  ْل مرر  َُأُْنررُا    َْ   َ ُر ً رر  َ رر ِْ ْ  جَ ُ َُ َْلج   ْلُ رر ِْ َِ ى لَررر   و َ ََُّسررُُ   ْلَارر  َُ رر َُ يُْرو   ُهْم َوأََّْفُُسررُهْم أ أَجَرر

ل[.٧٢:لااعي ة]
ةلااةلد لل(Intelligence)لالذكاءعح لائب ً لت  ظالح طلحل  ح لبا لت لح ت الاا دح ال اددلّحد ا

تلب حعدد لحدد ل(991:ل6211ااددااا تل) لدددلتئظددغل(لَأّ دد ال)ت ددبل(لأ دد  ًل)اااُيددغل  انعددال(لَأّ دددَل)ب دد ل
  ل دددبلااةددد اةل لددددلاادددتئلاملعبلااإ دددملعبلااتئ حدددغلحدددعلااحددد الالت ادددأ ل(Webster)با لتددد ل ددد حب ل

ااي ظ ةتلعبلااة اةل لدلااحئاتال   لااتئ حغلحعلاانظمالعبلااتإ ظالااحيا لااأ ل ةد  لبتدقلحئد ظظال
ل.ل(Sdoraw & Riskabough, 2004: 304)حبهب ال

لحبهبعلااأ   ل   تح ملباععلح لا  ل لحد  لااد إ تلب د لعي حدعلاانثظدالحد  مل لددلبعلب  ً لحم ا
اادأ لتح د لل(Binet)ع لااإهغلا ب لت ل ااعتهلباات ن دهل لددلع حظتدهل ئدب ل اددلاائد املااإا عد ل

ح لبهعلعب لحة   لح ب لحد ل  ادهلااتحظظدالندظ ل د ااالاا د  لبأ د م متلب د لتباادالا تح حد ال
تددد لتإعدددظالحإدددا ةللاا ددد حثظ لن دددأالا حدددالبحهددد حظ هتلبا  لاادددأ لظؤ ددد لحة ةدددال عددد  مل لحددد  لااددد إ 

ب هلحة اةل ةل الظتحتعلن  لا تداا لتد ل طد الل(Goleman, 1996: 34)ااأ   ل   اةل  ادلع  مل ئ ا
 ااعت ملااحعتإ هدالالد إ لاا  داتاتلبحاا  دالعدلب   لن  داتلبااتا ظدال لددليبا د ل  ااةلااإدا لتد ل

اائ ظدددد لحدددد ل عدددد  ح التإدددد لحظدددد ا ل لددددملاا ااةل يدددد لع ل  دددد ةلل(.لااأاناةلبحغلااح   ا) ط ال
 دب لاادأ   ل حل دالت د ملل(Stenberg, 2004: 2)اا د حثظ لااتد لع  دال دأالااحيد  تلت حد لاعظل

ااتعددبتقتلبااتحبتددغتلبتح ظدد لاتي  دد الااعددبنتلبااا دد م تل) ادددل  ددمل ددااااالا  حدد  لتدد لحيدد الال
بعند ل دغل.ل  تعدظ  يغلتحةظقلااح الااعب  اتلبااإدبالنا د م ليد  لبااتإدبنل لددلااح(لبااح  تعظ 

 ب دهليحدعلبتحلظدغلبتإعدظالااحئلبحد الا د  علااةدااالل(Johnson & Writz, 2004: 1-6)حد ل
 ب ددهلحعدد   لااإددا ل لدددل(ل616:ل9001اا ئ حدد تل)ب اتددهل.ل حدد ل عدد ملتدد لتحةظددقل يدد الااح محددا
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ل ددد  متلبااتنظادددتلحدددعلاانظمدددالااتددد لتت دددتل  ا ظ  ح   دددالبااتئ ظظدددالااتإ ظدددالااح طةددد لباائحدددغل  ددد غ 
ل.لااعاتع

ااةد اةلاائةل دال:ل"باعت   ًال  ب لااأ   ل  إالااأ اتلعظتن  لاا  حثب لتئاتإدً ل ياام دً لادهلتت دإهل ب ده
اات لظتحتعلن  لا تاا تلبااتد لتتدبثال ئباحدغلاانظمدالاا ظ  ح   دالااحح طدالن دمتلبحد لحتهدح  ال دأ ل

تددد لااحبا دددتلااح تلإددداتلاتحةدددقلا دددملااةدد اةليحدددعلب دددا لااحئلبحددد البااايدددبعل اظ ددد لادد  ملت دددات تهل
ل".لع  ات ملاات لتهح لا ملااتنظاتلحعلاانظمالااحح طال ه

وفيي ذليف فتيتنيافس :ل"تة لبا لأ ا لت لااةدا  لاانداتمل ةبادهلتئد ادلCompetition التنافسعح ل
 ب ددهل(ل69:ل9006ااحئ هددظ  تل)عحدد لبهددئ ً لتئاتددهل(.ل91/اآل ددا:لعددباةلااحطإإددظ "ل)المتنافسييو  

علااح محالت لاا    ال ادلااتطبتالااحعتحالاعتااتظي  ت  لح لعيدغلحبان دالااح ادالاات  تعد ال ات
باعتحااالااح ب ل لدلا ا  الح ل   ل ظي  لباعتح اثلحظااالت  تع ال ح  لتئاتا  لبااحإ ظل

 دد  لتبند لع لاات دد ت لظيئدغلااح محددالتحتلدةلاا اتئ ددالاائ ا دالا (ل111:ل9060 يددمتل)عحد ل.ل لظ د 
ااة حدددالاتدددتح  لحددد ل  ا ددد لحددد لاا ةددد  لباا حدددبل ددد لطاتدددقلااتحعدددظ لباالنتنددد الب حددد ل حظا ددد ل ددد ل

تحددد  لعبيدددهلاات ددد ت لنقظي ن دددالتةدددبمل لددددلاال تددداامل(ل4-6:ل9001عندددبلاائددد تل)عحددد ل.لااح  تعدددظ 
 دد آل الباحتااحددهتلبااحاا  ددال لدددلنددأ لااي دد تلبعددلن الت ددظال ادددلاا عدد  لااددأ لا تدد الع ل  ددب ل

ب حبي لح لعنقتلعتتن دلاا ااعدالتئاتإدً ل ياام دً ل.ليحً ل ط اًالاللحهحب ً ل ب لع لتنب لاهل  حا  
ــ الت دد ت لتت ددإهل عحدد ل باتددعلااح محدد التدد لعددئظ  ل حددبلاا ةدد  لاتةددبملنتن دد لبتطددبتال   اات دد ل:ل"ب

الااهددئب لاالعددتااتظي الااتدد لتؤ ل دد لاتحةظددقلااة حددالااتدد لتعدد     لتدد لاا ةدد  لباالعددتحااالبحباي دد
ل".اات  تع الااحتااظ ة

اً ًالنشأةًوالتطور:ًالذكاءًالتنافسي.ًثانيا

 مدداًالام ح ددالااحتااظدد ةلااتدد لاعددتحبأل لظ دد لااددأ   لاات  تعدد لبحهدد حظ هتلهدداباةلاعددتئاا لع ددمل
ااع  ح الاات لع   ال لدلتنلبالببهبال أ لااحبهب  اتل ب هلح لا  باالااح حدالادا ااةل

تددد لاعدددتةطنالا تحددد ملاا ددد حثظ ل لددددلحددد ظلاائةددد ظ لااح هدددظظ لحددد ل ددد  ل ااعدددالاالعدددتااتظي اتلاا
ح    تهتلباعتنح اًللاأاةتلعدئالااح محد ال اددلتطدبتال ا د الحتة حدالالتئ حدغل حعتلاح الااأ   لبا 
حعلحظث  ال أ لا  اةلاتع غل لظ  لااتئ حغلحعلااةه   لاات لتؤثالت لااح محاتلبتع   لااة محظ ل

بتيلدال  دبةلاادأ   ل.لظ لااإاصلااحح  الال ت     تلبتي  لاات  ظ االعبلحباي ت   لظ  لت لتح 
  د ح لع د اال اددلع لااتطدبالااحثظدالل(Popa & Cucui, 2009: 326)اات  تعد لت حد لع د ال ا دهل

اا يددددد  لتددددد لحظددددد ا لتة  دددددالااحئلبحددددد الباالت ددددد الاتلبااطاامدددددقلبا  باالااتددددد ل ددددد حت  لتة  دددددال
الاتلباالعددت  املا عدد لاا تا ددالنب ددإ  لحدد لاائباحددغلااتدد ل دد  لا دد لعثا دد لااحئلبحدد الباالت دد 

ل.اا  اغلت ل  بتهلبتطبا 



90 

 

 ,David)عحدد لاآل لت  دد ال ادددلع ليددأبالااددأ   لاات  تعدد لتحتدد ل ادددلعدد ئظ  الااةددا لاائ ددات ل

ل.(89 :2005
ل(Tyson, 1998: 1)ل(McGonagle & Vella, 1996: 15)بت ل دأالااحيد  تلعند ل دغلحد ل

(Fleisher & Bensoussan, 2003: 7) حة ةالع لااأ   لاات  تع ل   ل د لتدبثالعنثدال إدابعلل
اال ت دد    اتلباا ااةلاالعددتااتظي اتلبااتعددبتقتلب لددملااح ت دد البع محددالااحئلبحدد اتلتهددً ل ددد ل

ل.لح   ظ ل لملاا إ لاات ل   لا  لتبثظا  لت لت    الااأ   لاات  تع 
 :Codogno, 2001)بل(Nwokah & Ondukwu, 2009: 12) غلح للباعتنح اًللاأاةلاعظ

ل    دددً لححظددداًالتددد ل تددد  لل(23 لKellyع لع دددب لاادددأ   لاات  تعددد لتددد لحظددد ا لاائحدددغلااتيددد ا لتئددد ا
اا دد ظاةلتدد لل(Porter, 1980)ب   دال ااعدد ال.ل6211اا د  العدد ال"لذكيياء التسييو  "ااحبعدبمل

 لعع حالتد لتطدبتالحةدغلاادأ   لاات  تعد تل  د ح لعند الاا ااةلاالعتااتظي البااتحلظغلاات  تع ل 
هدداباةلتت ددعلعددلبةلااح  تعددظ لبا ددالتحلظددغلااح  تعددظ ل  ا  دد ااالاالعددتااتظي الاات  تعدد الالح محددال

(Reyrot, et. al., 2002: 46-60)تلب دد لعم دداالتلددةلاا ااعدد الااطاتةددالااح ظثددالالددأ   ل
 ,Flesiher)ال    ح ددالااة ددبظلتدد لااثح  ظ دد الاات  تعدد ل ئدد لااحددا لاائ اح ددالااث   دداتلبحمظدد

ل حث  دالحيدالااااب دالاتبعد  لل(Flud, 1993: 68)بحد لثدماليد  ال ااعدال.ل(3-18 :2001 اتئد ا
 دددددا الاعت ددددد اتال نظددددداةلتندددددا لع  دددددطت  لالدددددأ   لاات  تعددددد تلبتةددددد ملااتددددد ات لبت يدددددالاا ددددد ح ال

تةلالالدأ   لاات  تعد لتد ل طد الت د ظغلبحد ةلحعدل(William, 1996: 3)ب د لا تداال.لاالعت د اتا
ل.اا   غلاات م ح تلتتبادلح حالا تة  لااحئلبح اتلبحاا نت  تلبت م ح  تلبت بت   تلباعتا ا   

تددمال   دد  ليحئ ددال ندداا لااددأ   لاات  تعدد لتدد لل6211بتددباادلاال تحدد مل  اددأ   لاات  تعدد تلتإدد لعدد ال
 ,Belenkorn & Fleisher)ااتعئظ  الاابال  الااحتح ةتلب  لاا  اال أ لاايحئ الت لعبا ال

ب حددد لعم دداال حدد ظلااحعدددبح الع لتة  دد الااددأ   لاات  تعدد لتدددمالتن ظ دد لحدد ل ندددغل.ل(29 :2005
عح لت لااعدبت لااتد ل  د ال.ل(Albercht, 2001: 26)ااح  املاالعتثح اتالباا ا  الااة  ب  ال

ب لااددأ   لاات  تعدد لل اظ دد ل  ا ددً ل لدددلع  دد لااة مدد لتدد لحظدد ا لااددأ   لاات  تعدد تلتددق  ااعددبت ظظ ل ئدد ا
طاتةال ظال ع اتالاهح  لااعلملااةبح لباالا   اتل ألالحظلاحت ةلااعبت لثة تالأ   لت  تعد ل

تد لااعدبت ل د لعب لحد لحد حل د   ةل  تدباا للLundتلبا  لي حئدال(Galof, 1998)حتطدباةليد ًال
 & Hall)ت  تعددد تلاعظلب ددد لحددد ظلتئةظدددد لبتطدددبالع محدددالاادددأ   لاا.لتددد لاادددأ   لاات  تعددد 

Bensoussan, 2007: 24)ع لحااحدغلااتئةظد لتد ل دأ لا  محدالتتداابالحد ل ب  د لن ام دالتح حدً لل
ل: ادلع محالحئة ةلي ًاتلا م الث ثالحه حظ لام عاتلب  

تحظددغلااح محدد التدد لا عددبانل  ا ددالاات  تعدد البااحئةدد ةليدد ًالب  ا ددالااعددا ال ادددلتن دد لطددانل .6
  لاات  تع تلت ح لتت تلع محدالاادأ   لاات  تعد لتد لا عدبانلا  دغلت  تعد العنثالتئةظ ًالالأ 

ل.لبا نثالع ب ً ل ب   لع غلتئةظ اًل
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ظن علااأ   لاات  تع لت لااح محال حعتبظلح  إ ل عن ً تلبح لثمال حال   ل حل التحعظ تل .9
 .ل تع ابت تةغل ادلحعتبظلع لدلحتدل  غل ادلحعتبظلااتئةظ لااح مملانظمت  لاات 

  ل مدد ملااددأ   لاات  تعدد ل عددتحالتدد لااتطددبالادد ظلم ددبالتة  ددالعتهددغتلبادد ظلتطددبتالطددانل .1
 .ل إع  ل  لحعتحاةلت لااتطبا(لااأ   لاات  تع )عتهغتلاأالتق لح االااإ ل

ل.لع    (ل9)ب ح  ل ا لحااحغلتطبالع محالااأ   لاات  تع ل ح لت لااي ب لللل
ً(2)الجدولً

ًذكاءًالتنافسيالأنظمةًمراحلًتطورً

ًالوصف المرحلة ت

 األولي 6

ليس هناك محاولة مهيكلة لجمع أو تنفيذ أو مشاركة أي ذكاء تنافسي، كما أنه  لهيس   
هناك دعٌم لوظائف الذكاء التنافسي، وربما تكون هناك معارضة مفرطة ل  في اإلدارة 

ذكاء التنافسهي  األقدم أو األعلى، وهناك جهل بطرائق  األساسية، وإرباك وخلط بين ال
 . والتجسس الصناعي

 األساسي 9

طريقة منهجية للذكاء التنافسي، يكون نشاط الذكاء التنافسهي فرديها ، يعتمهد علهى     
. المديرين الجيدين الذي يمتلكون شيئا  من المعرفة بطرق الذكاء التنافسهي األساسهية  

اعات واالتصهاالت  يجمع هؤالء المديرين معلوماتهم باستخدام الطرائق النزيهة، واإلش
الشخصية وشبكات البحث والصحف التجارية، لكنهم ال يشاركون بها على الدوام، وال 

 . يترجمونها إلى ذكاء تنافسي ذي قيمة

ًالفـن 1

جمع معلومات شاملة ومنهجية ومنظمة على نحٍو جيهد، ومسهتمر، وتحليهل ههذ      
تنافسية الرئيسهة التهي   المعلومات، وتركز مخرجات الذكاء التنافسي على القضايا ال

ويكون الذكاء التنافسي مندمجا  في صنع القهرار االسهتراتيجي   . تواج  صانع القرار
 . والتكتيكي على مستويات المنظمة وكما هو مالئم

ًالمتقدم 4

استخدام منتظم لجمع بيانات الذكاء التنافسي والتحليل والطرق، وقد يميل إلى أن يكون 
أو الميادين، ويكون المديرين أكثر اهتماما  ومعرفة، ودعهم  محددا  على بعض األقسام 

 . جيد من اإلدارة األقدم التي تفهم وتقّيم الذكاء التنافسي

ًلغرضًبذاته 1
استخدام الذكاء التنافسي لغرض بذات ، ويكمن ذلك الغرض عندما تظهر الحاجة إلهى  

 . الذكاء التنافسي، ويبدأ الرواد بالظهور والقيادة
ل

تددق لااددأ   لاات  تعدد ل دد  ل حددبًال طظمددً لتدد لحئمددملل(Tyson, 1998: 3)بي ددال مدداللب حعدد 
ل:لااح مح الت ل غلعاي  لاائ امتلب ةتاال ب ل   ةلعا علحااحغلتطبتاتالالأ   لاات  تع تلب  

ا  لا ظلااح مح ال  ااةلاعتااتظي الحئظ العبل   ط الأ   لت  تع تلبحئمملااحئلبح ال:لاألولى
احلدددالتندددب لحبيدددب ةلتددد لعأ ددد  لاائددد حلظ لاادددأظ ل ئددد  اب لااح محددد التددد ل ثظدددالحددد لتددد ل دددأ لااح

  ب لا ظلااح محال  صل ئحغلنب اليام لعبلنب التد متل:لالثانية.لا ح   لت ل    الااحط م
بتت أل أالاا  صل  غلااح ت الااحح ب ةلعبل حل الاا حدثل د لحئلبحداتلب  د ةلتند علااح محد ال

بتتحثدغلتد ل:لالثالثية .اتظي لااأ لظا ال لدلتحلد  الااإيدبةلاالعدتااتظي انتيا الاات ط الاالعتال
لابتظ د ل ااح مح الاات لا ظ  ل حل  الأ   لت  تع لت لحظالاات إظأتلب  لتيحعلبتحلغل لدل حب 
حئلبح الاائحغتلب  لتنب ل أ لااح مح ال  حال حئ ايالحئلبح الااح  ت لبااح تجتلبااحئلبح ال

بت  حل أ لااحئلبحد الحد   الحعدتحاةلائحل دالاا ااةل.لل  لحئلبح الع اظلااتن بابي اتلته ًل
االعددتااتظي اتل الالع لحدد ل حظددال ددأ لااحاحلددال ددبل دد ملااتإ  ددغلنددظ لاالعددتااتظي البحئلبحدد الااددأ   ل
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الح محدددد التدددد ل ددددأ لااحاحلددددال حل دددد الأ دددد  لت  تعدددد ل دددد حلالب حل ددددال  ااةل:لالرابعيييية.لاات  تعدددد 
ل.لااعتااتظي الحتن ح

ب حبيدد لحدد لعددنقتل يدد لع لااددأ   لاات  تعدد ل دد لاعددتحبأل لدددلا تحدد ملاا دد حثظ ل  ددهلع اةلاتحلظددغل
ااحئلبحدد ال دد لااح  تعددظ تلبااتدد لتددملا تح   دد لتدد لتحةظددقلا  دد املاالعددتااتظي الالح محدد الح ددأل

ب ددد لععدددد حالي دددب ل ثظددداةلتددد لتطددددبا تل ئهددد  لاعدددح لظتحثدددغلنق  دددد  ل.لعدددتظ  الااةدددا لااح هددد 
 اتلب ئهدد  لتددا  لتحثددغلتدد ل   دد  لبحدد االالددأ   لاات  تعدد لتدد لااح محدد اتلب دد لاعددتحالاايحئ دد

ااعئ لاا ؤب لالح مح الح لعيغل     لبتا ظ لحح اع تهلبعبي ال ا  الحتطباةلتعد     لتد ل
ل.يحعلحئلبح تهلبتحلظل  لبتباتئ  لباالعتإ  ةلح   لت لتبي هل حل  ت  لاالعتااتظي ا

ً

ًا Competitive Intelligence Modelsًاءًالتنافسيًنماذجًالذك.ًثالثا
Hub & Spokeًأنموذجًالمحورًوالدولبً:ً(Peper, 1999)أنموذجً.1ً

  ددظال ددأالا  حددبأجل ادددلع ل ددً لحدد لا تدداا لبااحددباا لتنددب لتدد لح اددالحا ددال اماتددالحدد  لم ددبال
ل.م عاااح ياتلت ح لتنب ل ح االات   ل امملت ح لظ صليحعلااحئلبح الااأ  الااال

تدددق لااححدددبال  دددب لح حدددً لتددد لتةددد  ملح ددد تعلااحة ددد  لتددد لل(Peper, 1999: 4)ببتةدددً لاددداع ل
بالل ةددددددددددددددددددددددددددددغلل.لااح تات اتلبت لاحت ةلاع االح تا الب حل  الحة عالت ل غلعاي  لااح محا

ع ح ددداتلبالعدد ح لت حددد لظتئلدددقل  احئاتددالااحا دددالتددد لبحدد االاائحدددغلااإا  دددالعبل(لاائحل دددا)اادد بال لعبل
اان  اتلتهً ل  لااحلن البااحعدؤبا اتلبع ظداًالتدق ل دأالا  حدبأجل ةد ملحاتيدً لحت ب دً لحد للبم مت

ب ددد لتدددمالع حدددبأجلااححدددبال.لا ت ددد البااطاامدددقلااتددد لتعدددت  ملتددد ليحدددعلحئلبحددد الاادددأ   لاات  تعددد 
ل.باا بال تلعبلح ل ئامل ئحل الااأ   لاات  تع ل

 (Fleisher & Bensoussan, 2003)أنموذج . 2
 نموذج تحديد االحتياجات وتحديد مواضيع الذكاء التنافسي الرئيسةأ

 ئ ددد ل دددأالا  حدددبأجل باةلاادددأ   لاات  تعددد لح ئ عدددًالتددد لعنثدددالع ددد  ا  تلااتددد لتتندددب لحددد لعا ئدددال
ل.اات ط البااتبي هتلباايحعتلبااتحلظغتلبااتباتع:لحااحغلام عالظت لل  لحااحغلتا  اتلب  

ل.لتةعلنظ لحاحلت لاايحعلبااتحلظغلبتئامل حاحلالااحئ اياب  لظتمل     لحاحلال ه ت ال
عددتنب لااححإددالادد باةل(ل9بلل6) ألع لتح ظدد لاحت  يدد ال دد علااددأ   لاات  تعدد لااام عددالااحااحددغل

اادددأ   لاات  تعددد تلااتددد لتحثدددغلح يدددالاا ااةلاحئلبحددد الحئابتدددالعبل ظدددالحئابتدددال  ددداا ل ددد عل
   لاات  تع تلب  ات ا لت  حل  ل إعد  ل  حدغلاا يد الااةااالالئحغل لدلعع ع  تلب  لح يالااأ

ل.ااح ملت لع ال حل الأ   لت  تع 
ل
ل
ل

 

ً
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ً(Hall & Bensoussan, 2007)أنموذجً.3ً
ًتحسينًإطارًإدارةًالذكاءًالتنافسي

لحتااظد تلتعد  ب ل ا أالا  حبأجل بالح ملت لتحعظ لت  تع الااح محدالتد لنظمدالت  تعد ال لددل حدب 
با  لااتحعدظ  الااتد لتطداعل.لاةلتد لاعتن د ملطاتدقلاتحعدظ ل  ااةلاادأ   لاات  تعد    ةلت مد ةل نظد

 لدل  ااةلااأ   لاات  تع لتئ  لحباا الاات  ب لااح حب لنظ لااحئبا دالبااتب ظداتلبت  ل دالاانلإداتل
.لباائ  البااحباه علااة  ب  اتلا     اتلتق لااحات لح لااحئلبح ال د لتةدب ل اددلحاتد لحد لاا دلغ

  لااأ   لاات  تع ل  ب ل دبلا تهدغلا د عل دااالحئدظ تلبحد لثدمالتحةظدقلعتهدغلاعدت  املاحدباا ل
ب ح دد ل.لااددأ   لاات  تعدد لالح ددب ل لدددلااددأ   لاات  تعدد لااحطلددب لالحعدد   ةلتدد ل دد علااةددااااا

ل.تبه حلع حبأجلتحعظ ل ط ال  ااةلااأ   لاات  تع ل
ات  تعدد لتتهددح لتحةظددقلتحعددظ  التدد لحيحب ددالحدد لب حبيدد ل ددأالا  حددبأجتلتددق ل  ااةلااددأ   لا

ت ددملاحت  يدد الااددأ   لاات  تعدد تلبا  ااةل  حددغلبم إددالااددأ   لاات  تعدد لبااحددباا ل:لااحيدد الاتلب دد 
ااحطلب ددالا دد تلبا  ااةل حل دد الااددأ   لاات  تعدد تلبا  ااةلح دد  الااددأ   لاات  تعدد تلبتةدد  ملح ايدد ال

 اتدداتلبا  ااةلحدددباا لاادددأ   لاات  تعدد لب   دددغل  ااةلاادددأ   لااددأ   لاات  تعددد ل  ددهلطاتدددقلااةددد اةلبااي 
ل.لاات  تع 

 (Xu & Kaye, 2010)أنموذج . 6
 نظام رادار إدارة المنظمة

لحددد لعحددد ثلاا حددد أجلاا   دددالنيحدددعلااحئلبحددد البتئاتدددال حل دددالحعدددحلااحئلبحددد الااأ  ددداتل ب ئددد ا
لا تةدد م لاا دد ااالااح حددالتدد ل ط  دد ال ب دد لتددمالتطددبتال ددأال.لاانظمدداا   ددتل  عددتحااالب لدددل حددب 

ل.ا  حبأجلا ئحغلحثغلاااا االاحعحلاائحل  الاالعتااتظي ال
بهدبالاا د ااالااح ت دإالحد لاانظمداتلبحعدتبظل:ل أل ئحغل م ملحعدحلااداا االبتةدً لاحئ د ات تل حد 

ب  دددب لحا ددددالعبلححدددبال حل ددددالااحعدددحل ددددبلااحتحعددد لااددددأ ل.لااحئ ب دددالاالعدددتااتظي الاا دددد ااا
لحعتحال غلاا  ااالاا   مالح لنظمالاائحغ  ت تلب  ب غل   اةلح ت إالعظتملتد ابا  ل.للدل حب 

ببتدقل.لت ل ط العا ئالحئ اي الحتحظاةتل ح ا  ل  لا  اظتلان  د لحتاا طدالبتةدً لاطن ئدالاا د اة
تدق ل  د ةلح يدالالطاامدقلاااعدح الحد لعيدغلل(Xu & Kay, 2010: 12)بي دال مدال دغلحد ل
لح  يدد تلتحا ددالأ دد  لااح محددالباائدد حلظ لتدد لحظدد ا لااددأ   لاات  تعدد ليحددعلااحئلبحدد ال  لدددل حددب 

تةعل لدل  تة ملحعؤبا  ال  ي الحعحلااحئلبح البح  ملااتحلظغتلبتيد لبهدعلاا مد ملااحد  بمل
  اح عددب لن مددالاال ت دد الاتئاتددال حل ددالحعددحلااحئلبحدد اتلب قح دد  لح محدد الا  حدد  لتطددبتال

لا تةدد م لاا دد ااالااح حددالتدد ل ط  دد الاانظمددا مدد مل ئحددغل دد ااا االا  ت دد .لتل  عددتحااال لدددل حددب 
ب غل   اةلح ت إالعظتملت ابا  لح ل نغلعا ئالحئ اي الحتحظاةل  ل ئه  لبحتاا طالحعل ئهد  ل

ل:ل حع لطن ئالاا  اةتلب  
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حثنتددالتنددب لاا دد اةلااح ت دإالحئ ب ددالاعددتااتظي ً تلب بهددبال ددب تل حئ دددلع لاااعدد اال:لاإلنييذار.ل6
لباهحتلبح لح   الحئبا ل لظ  تلبتندب لاا د اةلُح دأاةلنب دإ  لحئلبحدال  لدل حب 

ل.لأاالع ح ال  ا ع الالح ظات لاات إظأظظ 
بت  ددبلع حظت دد ل  دد ح لظددتمالانت دد ملاانثظددالحدد لاا دد ااالان  دد لا عدداليح ئددً لأاال:لالترشييي .ل9

ال نظاةلح لاان    اتلبتا  ح  لع ح الاعتااتظي اتلت ا  ااالاات لظتملا تة ؤ  لح ل تل
لبم إالااحا حل  ائالا  ح الائا لااحئلبح ال ظالأاالاائ  ال.ل]بتةً لائ  ت   بتئ ا

ل[.لبااااالااحئلبح الااإ مهال  لااح يا
  ل  ت تلاااا اال  د ااالهدئ إالاند لا حد ل  دب لا د لتدبثظالاعدتااتظي لححتحدغل لددل:لالسبر.ل1

ع ددباالاا دد اةلبت ددح ح  تلبحئلبحدد ال  ددأ ل  ا ددً لحدد للااح محدداتل  دد   لظيدد لعددنا
تنددب لع دددغل   ل ددداتلبالل ح ددد لااح دددب ل لظ ددد ل عدد بااتلب ةدددعلحئمدددمل دددأالاا دددبعلحددد ل

تل حئ ددل اا تلبت ندؤااتلبعت د اتلبا  د   اتل"ااحة ةا"اا  ااالت ل  تلااحئلبح ال
بته  ح  لبتنب ل   ةلح يالالتحةقلح ل حالاا  اةلاائ حهاتل.لبعح  ظثل  ناة

ل.لح لعيغلتةظ ملتبثظا  لااححتحغل لدلااتبيهلاالعتااتظي لالح محا
ب  لحطلب الات اب ل  ال نظالح لاا  ااالااهدئ إالبااتد لاللتحمددل ب ح دال:ل(الطرح)النبذ .ل4

ل.لاعتااتظي العبل  حالالح محا
 :ابعاد الذكاء التنافسي . رابعا  

  الااح مبح الااح تلإاتلتق ل    دالح مبحدالاادأ   ل   تح  ل اا لاا  حثظ لت ل    العبلح بل
ل:لاات  تع لتتباتلح 

ً

Market Opportunityًفرصًالسوقً.ًأ

  لااتطبااالااتة   الباانظم الاات لتح ال  اح مح الت ل ط ال باحدالا  حد  تلتهدً ل د لااتااظد ل
 ادددلتااظدد لحددد ةللااحددأ غلتدد لع دد ا لاا ددا  التدد ل هددملأاددةتلب ظا دد لحدد لااحعددن  الع اليح ئدد ًل

ااح  تعددداتلب دددااالااح يدددالاال تحددد مل  اح ادددالاات  تعددد التددد لا عدددبانلااححل دددالباائ اح دددالحددد لعيدددغل
 & Nwokah)بتد ل دأالااحيد  لبيد ل.لا ت د صلااإداصلااعدب  البتحةظدقلااعدنقل لددلاآل دات 

Ondukwu, 2009: 12)ع لتا ددالااعددبنل دد ل عددتااتظي الت ددتملن لددقلتدداصلعددب  الي ظدد ةلل
  لح لعيغلتحةظدقلااة حدالالا د م ل د لطاتدقلح تيد الي ظد ةتلعبلحلدب لي ظد ةتلعبلتبعد علبتطبتال

 حددد لظؤ ددد ا لع ل لددددلتاتدددقلااددددأ   ل.ل طدددب لاا تددد جلااة محددداتلعبل  ددد  ةلت ددد ظغلااحلدددب لااة محدددا
ل:ل ظتل ح    :لاات  تع لع ل ة مل ي  الاتع ؤاظ لحب لتاصلااعبنلااي ظ ةتل ح 

 لتلبالع ح لاات لتنب لححالتا ظال عتااتظي  ت  لاااا  ا؟لتبع علتاصلااعبنلااح ا ا
 تبعدد علتدداصلااعددبنلااححتحلدداتلبحدد ل دد لااإدداصلااتدد لظيدد لااتإ ظددالن دد لبالعدد ح لااتدد لتةددعل

ل  اجل ط نلااعتااتظي  الاااا  الالح محا؟
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ل   ح لع  ال ادلع هلظتبيد ل لددل(Fahey, 2007: 5)ب  لي  ل أالاااع تلحئااًالاح لأ  ل ا هل
تاتددقلااددأ   لاات  تعدد لع لظبهددحلع ددهلحلتددامل ل ددً ل دد اتئلاملحددب ل عددتااتظي الااح محدداتلت اعددتااتظي ال

ل.لااح ا الح ل ب   لع لتة مل ط اًالاتح ظ لبت  ظغلااإاصلااح ا ا
 ادلع لح لحتد ال(ل911:ل9001 اتالب لن تل)ب  ب لااإاصلااعب  الااح محالالح مح اتلع  ال

ل:ظتمل  لطاتق(لااإاصلااة محا)اصلح محالعح ملااح مح الح لت
تحظظدالااإدداصلااح ا دالااحتئلةددال   عدبانلبااح تيدد الااإئل دالالح محدداتلبتهدملث ثددالع دباعلحدد ل .6

ل(.لتئط الااعبنلعبلا تاانلااعبنتلبتطبتالااعبنتلبتطبتالااح تج:ل)ااإاصتل  
:لحدالااتعدب ة اتلبتتهددح ااتئداامل لددلااإداصلااح ا دالااة محدالتد لا يداا لا  داظلحد لا  م .9

 (.ااتن حغلاااعع لا ح ح تلبااتن حغلاااعع لاا لإ تلبااتن حغلا تة )

اات ب ددددعلااحتا دددداتل:ل)ااتئددداامل لدددددلااإدددداصلااة محددددال ل ددددً ل ددد اجلاا مدددد ملااتعددددب ة تلبتتهددددح  .1
 (.لباات ب علا تة تلباات ب عل  ال  ح ج

 ,Nwokah & Ondukwu)بلل(Fahey, 2007: 5)بت حدد لظتئلددقل دد اإاصلااححتحلددالعندد ل

ع لتاتقلااأ   لاات  تع لت لااح مح ال حت جل ادلتطدبتالااعدتااتظي الااتد لتيئدغلل(12 :2009
ااح محددالحظثحدد لتندددب لحتإب ددالتددد ل عددتااتظي الاائددد تلب دد ملاالنتإددد  ل دد اتإ ظال دددب لتنددب لااح محدددال

تقلح مبحدالاادأ   لاات  تعد لحتإب الت ل عتااتظي الااظبمتلب   لظؤ  ا لع لااحعدؤبا التةدعل لددل د 
بحدد ل.لبتاتةددهلتدد لااحعدد   ةل لدددلتح ظدد لتدداصلااعددبنلااتدد لعددتنب لححددالتا ظددال عددتااتظي الاائدد 

عيغلااتحهظالالعتثح الااإاصلااحعتةنل الااححتحلاتلبعند الهداباةلتن د ل ئد لااحح اعد الااتد ل
اا   ددمالبااححتحلدداتللظتبيدد ل لدددلتاتددقلااددأ   لاات  تعدد لع ل ةددبملحدد ل  ا دد لنتةظدد ملتدداصلااعددبنل

ل:لب  
 ت  علح  جلااتطبتالاات م ح لنب إهلبعدظلالاتب دعلم دبالعبلتب دتلح مبحد الححد  ةلبااتد ل .6

ل.لتإتحل ح    الااب ب ل ادلععبانلي ظ ةلعبلااعح النن علح تجلي ظ 
ملاا حددثلبااتطددبتالتدد لح دد  ظ ل حددثلححدد  ةلنب ددإهلعحدد لااحدد   الااحت حددال .9 تت ددعلبتب ددعلتةدد ا

 .ل    التحةظقلا تاا  الاح تجلي ظ لت لتتاةلاح  الحئظ ااتح ظ ل ح

 ياا لتحلظغلناا االاال تااعلاتح ظ ل ح أجلااتحبا لح لاا حدثل اددلااتطدبالااتن بادبي لاادأ ل .1
 .ل حتحغلع ل ةب ل ادلح تي الي ظ ةلعبل ياا لتئ   الح حالت لااح تي الااح ا ا

 لااح تيد الااي ظدد ةلااححتحلدالبحدد لثدمالتح ظدد لتن د لحدد  غلتب دعل عددتااتظي  الااح  تعدظ لاتح ظدد .4
 .لاحت  ي الااا ب لاا   ما

 اددل  لتلدةلااح ادالتدات النقح    دالل(Porter)بت لاتي  لتبنظ لع ح دال ااعدالتداصلااعدبنتلع د ال
تح ظ لح ظلي أن دالااعدبنلباابهدعلاات  تعد لت دهتل  لااهدئالاادأ لتح اعدهلااةدبظلااح تلإدالتد ل

  تعدددد الح  دددد لحدددد ل ددددب   لع لتددددؤثالح   دددداًةل لدددددلااةدددد اةلاات  تعدددد الالح محددددالا عددددبانلب    ددددالاات
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(Kotler, 1999: 64)ت ات  ظ لظا ا لنات  ةل أ لااةبظتلت لحدظ لتتدباتالااإداصل  د ح لتد  إ لل
 ددبةلتددبثظال ددأ لااةددبظل لدددلااح محدداتلحدد ل  دد لظندد بلع لحئاتددالااعددبنلتددؤ  ل باًالام عددً لتدد لتح ظدد ل

ااتد لتحةدقلا دد لاالاتةد  لتد لحعدتب  الع ام د تلتهددً ل د لتئاتدال د ات  ل لدددل عدتااتظي الااح محدال
ّاملحعلمابملااعبنل ل(.ل24:ل9002ط ا لب  اب تل)ااتن ا

تبند لع لاائباحدغلااتد لتدؤثال لددلااحعدتبظلااحد اةلات  تعد الااعدبنلل(Muller, 2004: 30)عحد ل
ح    الاات  نؤل  اتئظااالاات ل د لتحد ثتلا حدالحثغلعا الااح  تعالبحعتبظلاائباحالت لااعبنتلبا 

ااأ ل  ظال ادلتأنأ لت لااإاصلااعب  الااحت حاتلحح لظيئل  لعح ملح يالعننالالحئلبحد الااتد ل
ل.لتع     لت لحاا  التحا  الااح  تعظ 

 اددلع لااح محد الااتد لتحد ا لل(Hall & Bensoussan, 2007: 36)ب دأاالاالتيد  تلع د ال
 الااعا التحت جل ادلحاا  الاات  ظ االبااإداصلااعدب  ال   عدً ل   عدبانلع  طت  لت لا عبانل  ا

ح  إهددالااعددا اتل ألاللندد لع ل  ددب ل حةدد بال ددأ لااح محدد الع لتاا دد لااتة  ددالااي ظدد ةلااححدد  ةل
تندب ل ح يدال اددلحاا  دالااإداصلل(*) عب   تلبع لااح محد الااتد لتئحدغلتد لععدبانلااد باةلااطبتلدا

  اي ددد ل   عدددً لنتلدددةلااتددد لتئحدددغلتددد لععدددبانلااددد باةلااة دددظاةلبحددد لثدددمالحت  ئددداللااعدددب  الااتددد لتتددد ا
ل.ااتئظااالااح مح البحاا  الااح  تعظ لااحبيب ظ 

ب حبيددد لحددد ل دددا لع ددد  تلظيددد لاا ددد حثب لع لااإددداصلااعدددب  الاايأا دددالعدددبا ل   دددالااح ا دددالعبل
 الالح محددالب حدد ل حةددقلااتحظاددالااححتحلدال ح دد لع ل  ددب لا دد لتددبثظالتدد لتح ظدد لاا  دد ااالااعددتااتظي

ل.بااتإبنلاات  تع لالح محالت لااعبنل
ل

Competitor's Threatsًتهديداتًالمنافسينً.ًب

تليبلااح مح ال ادلتحلظدغلاانظمد الاات  تعد البااحتئظدااالااعد م ةلتظ د لاد  لاتح ظد لااإداصلااة محدال
ب دددالاايبا ددد لااحتئلةدددالبااححتحلدددالتحعددد تلبا  حددد لظ ددد ملااتحلظدددغل دددأاةل اددددلااب دددبمل لددددلحيح

حيحب دالاائ   دالااتد ل(ل692-691:ل9001ا دظ لبيد  تل)بت ل أالاالتي  لح  ل.ل  اح  تعظ 
ع ددد املااح  تعدددظ تلاتتااهددد ت متل:ل)ظيددد لع لتةدددبملااح محدددالنتحلظل ددد لبااحتئلةدددال  اح  تعدددظ تلب ددد 

تب دددعلاعدددتي   ت ملتلب  حددد لاا ددد ملباا لأادددةلتددد لانت ددد ملعبل( عدددتااتظي  ت متلبحدددباا  ملب ددد اات م
ل(:ل1)ااح ا البااحعتةنل اتلب ح  لع لظتهحلأاةلح ل   لاا  غل

ل
ل
ل
ل
ل

                                           
يقصد بأسواق الدورة الطويلة األسواق التي تكون فيها الدورة التنافسية طويلة يمكن للمنظمهة خاللهها االحتفهاظ    (  *)

 .(Hall & Bensoussan, 2007: 36)بالميزة التنافسية لفترة طويلة قبل أن يواكبها المنافسين 
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ً
ً(3)الشكلً

  عناصرًتحليلًالمنافسين
Source: Rothschild, William, E., (1997), Competitor Analysis: The Miss Link in 

Strategy, Management Review, July, P. 33. 

ح لظتئلقل  اح  تعظ لت لنظمالاا    اتلتق ل ااعدالاايبا د لااحبهدحالتد لاا د غللب تظيال  ح ا
 ح دد لع لتعددد ملتدد لتح ظددد لح تلددتلاات  ظددد االااتدد ل ددد لت  ددبل إئدددغلت ددات ت متلبتتحثدددغلتلدددةل(ل1)

ل:اايبا  لت لاآلت 
  تل أل  لااتئدداامل لدددلع دد املااح  تعددظ ل ح دد لع ل عدد ملتدد لااب ددب ل ادددلأهييداا المنافسييي

ل.ل ح حالنا ب لعتئ ا ملتي  لااتحا  الاات  تع الااح تلإالت نؤاا
  تلبتعدد ملتدد لحئاتددالحا ددالاا  دد ط الااتدد لعددبملتح اعدد  لااح محدد الافتراضييات المنافسييي

ل.لااح  تعا
  تل ألاللتئتحددد لااح محددد الااح  تعدددال لددددل عدددتااتظي  الباحددد ةتلب  ددد لإسيييتراتيجيات المنافسيييي

تئدددددد  ةلا عددددددتإ  ةلح  دددددد لتدددددد لتح ظدددددد لطن ئددددددال ح دددددد لاال تحدددددد  ل لدددددددلح دددددد  الحئلبحدددددد الح
ل.لاالعتااتظي  الااح تلإالالح مح الااح  تعا

 تل أل  لحئاتت  ل عد ملتد ل  د ل دبةلااح محد الااح  تعدالبهدئإ  لموارد المنافسي  وقدراتهم
ب ح ل ح  ل  اةلااح محالااح  تعال لدلتحةظقلع  ات  تلبحئاتال ةد  لااهدئتلاد ظلااح  تعدظ ل

الح لاعتئ  ليبا  لااةبةلا ظ  تلتهً ل  لع لحئاتاليبا  ل دبةلااح محد الع ح ا لااح مح
ل.لااح  تعالع ع   لااح محال لدلتي  لحباي ت  لعبلاات إظتلح لح ت  

ع ل لدلتاتقلااأ   لاات  تع لع ل ةد امل   ت د  لاات  ظد االااة محدالل(Fahey, 1999: 43)ب   لعن ل
ل.لبااححتحلالالح  تعظ 

تبند الع لت  ظد االااح  تعدظ ل ح د لع لتتحةدقلل(Nwokah & Ondukwu, 2009: 12)عحد ل
ل  عدد باالتدد لح اددالحهددبالااح  تعددظ لااحدد اظظ لبااححتحلددظ تلب  ددظاا لع لت  ظدد االااح  تعددظ لتئدد ا
 حث  الطاتةال ح  لع لظتن    لااح  تعب لالحظلبادال ب ل يد ال عدتااتظي الااح محدالااح  تعداتلب  د ل

ل:اات إظأ لع ل ة ملحيحب التع ؤالالبتيظ ل    تلب  ظتبي ل لدلااح ظال

 المنافسي  افتراضات أهداا المنافسي 

 المنافسي  استجابات

الستراتيجياتًالحاليةً

 لمنافسينل

 المنافسي  افتراضات

مواردًالمنافسينً

 وقدراتهم

موجهاتًسلوكً

 لمنافسينا

السلوكًالفعليًأوً

 المتوقعًللمنافسين
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لح لااتبثظالااننظالااحئ ن لالح  تعظ ل لدل عتااتظي  ت  لاااا  ا؟ل .6
لّحَ لااح  تعظ ل حتحغلع ل  ب لاهلا لتئغلعنثا؟ل .9  َح خ

  ظتل ح  لحباي الت  ظ االااح  تعظ ل بتهغلبيه؟ل .1

 اددلت  ظد االااح  تعدظ لااح ا دالبااححتحلداتلتب  ال اددلهداباةلاال ت د  لل(Fahey, 2007: 7)عح ل
ل.لبتةظ ملحه حظ لتلةلاات  ظ االت لهب لااعتااتظي الااح ا الالح محا
 ,Hall & Bensoussan)بتد ل طد الحد ظلتدباتالااةد اةل لددلحت  ئدالعتئد  لااح  تعدظ تل  دظال

ل  اغلا  ح الانغلع محالاادأ   لاات  تعد تل ألتل(68 :2007  تلدتل د اةلااحت  ئدال دأ ل ادلع هلعحا 
   ت ملاا    اتلتهً ل  لهاباةلاحت ةلااح ظات لاات إظدأظظ لالةد اةل لددلحباي دالاات  ظد اال
اات  تع الااحتااظ ةتلب أاةلاحت ن ملاةد اةلاادأ   لاات  تعد لااتد لتعد    ملتد لااحت  ئدالاا   ةدالاحد ل

.لاات  تعد لتد لا عدبانلااتد ل ئحلدب لتظ د ل إئلهلااح  تعب لااح اظب لبااححتحلب تلبحت  ئالحب ئ م
ع لتةدددبمل حت  ئدددالل(Bernhardt, 1994: 16) أل ح ددد لالح محددد الب حعددد لحددد لع ددد ال ا دددهل

عددددبا ل)ااح محدددد الااح  تعددددالعبلع لتليددددبل ادددددلااا دددد م تلعبلن دددد  لاائ  ددددالحددددعلااددددب   لبااحي ددددات ل
ة نلدداتلباادتئلاملحد لعيدغلاعددتنح  ل   تحد  لبعد مغلحثدغلااح(لاائ مد ب لالح محدالبالح محد الااح  تعددا

ل.ع االااأ   لاات  تع لا ظ  
ع لااتحلظدغلاات  تعدد ل ح دد لع لل(Festervand & Forrest, 1992: 3-4)ت حد لعندد ل دغلحدد ل

ل:ل ع ملت لتة  ملحئلبح الحإظ ةتل أل ةبمل أالااتحلظغل لدلهاباةلن   لا حبالاآلت ا
عدددتااتظي اللتحلظدددغلاا  ددد ط الااتعدددب ة الاندددغلح ددد ت لعع عددد  .6 اعدددت   ًال لددددلحإ دددبملااعدددبنتلبا 

ل.ااتعبتقلااحات الن  
 .لتةظ ملع ا لااح  تعظ لبتح ظ لاائباحغلااام عالعبلا ع   لاات لتؤ ال ي ح  لعبلت ل   .9

تحلظغلااحباا لااح ا دالبااحعدتةنل اتلتهدً ل د لاانإد  االااح ا دالبااحعدتةنل الاندغلح د ت لحثدغل .1
بح لاات ل ح  لع لتع ملت لتحةظقل(لتلبع  ع الااتعئظاتلب ظا  ااحب عتلبا عئ اتلباانظما)

 .ااحظاةلاات  تع الااحعت احا

 .ل لدلااح محا(لت  ظ ات  )اات نؤل  اعتااتظي  الااحعتةنل الانغلااح  تعظ لبتبثظاات  ل .4

 لددلل(Nwokah & Ondukwu, 2009: 12)ب د لتب ظدالانت د ملت  ظد االااح  تعدظ ل د  ل
لحتدب اتلتدق لااحددباا لااتد لا طددال  اعدتااتظي الا حدد لع دهل أالتدمالان ت دد ملتلدةلاات  ظدد االتد لب ددا 

ُت  اتلعح لت لح االانت  ملتلةلاات  ظ اال نغلح ةلطبتلدالحد لاالاتحد ملااتد مل  اح  تعدظ تل  د   ل
 ح دد لتنظظددتل عددتااتظي الااح محددالالددتح ا لحدد لتي دد لاات  ظدد لااددأ لع  دد لهلااح دد ت تلب  دد لاللندد ل

نظدد لع ح ددالتةظدد ملااتئظددااالااتدد لعددتطاعل لدددلااحب ددتلاات  تعدد لااحدد ا لبااححتحددغلتدد ل طدد الحدد لتب
ل.لااحه حظ لباات  ظ االااعتااتظي الاات ل   ل  لااح  تعظ 
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تب دد ال ادددلاانثظددالحدد لااح دد تعلااتدد لتتددبتدلحدد لت ددملااح  تعددظ لل(Bernhardt, 1994: 16)عحدد ل
ل:ب   ط ت متلبح   

ئتلااعددتااتظي الاااا  ددالالح دد ت ل ح دد لع ل ةتدداالتا ددً لبت  ظدد اال  لت ددمليبا دد ل ددبةلبهدد .6
ل.ل عتبي لاالعتي  الا  ليظ اًل

 .ل  لتعححلاآلاا ل  ل عتااتظي الاات  ت لااحعتةنل ل  ات نؤل  اإاصلباات  ظ االاا   ما .9

لا حدد لعدد  ب لحدد لااعدد غلتئلظددقلااةددااالحددب لااندد امغلااعددتااتظي ال لدددل دد اةلاات نددؤلنددا لااإئددغ .1
 .لااححتحغلح ل نغلااح  تعظ لااام عظظ 

  لظتح  ل  لتحلظغلااح  ت لتح ظ ل ئ لااحع مغلااعتااتظي البااحع مغلاات لا حد لتندب ل .4
لاااح   .لي ظاةل  احاا  ال لدلحاا

ححدد لعددنقتل عددت لصلاا دد حثب لع ددهل عددتبي ل لدددلااح محدد الع لتت ددامل طاتةددالح  ي ددالبتددقل
ااحعتحاةلاحاا  الت  ظ االااح  تعدظ لااح ا دالبااححتحلدالبأادةلتد للااعلبةلااأ ل حل ل لظ  لاا ةما

هب لح لت  لهلت  ظد االااح  تعدظ لحد لع ح دالنب دإ  ل حد ظلحد   الح مبحدالاادأ   لاات  تعد ل
ل.لب ب   ل   حالعع ع الاتحعظ لااحب علاات  تع لالح محالباعت احته

Competitive Risksًالمخاطرًالتنافسيةً.ًت

ئظااالااعاتئالبااحتااظ ةلاات لتباي   لح مح الا  ح  ل لددلا  دئ ةل  تداتلبااتد لت ل هملاات
تب تلنتبثظاات  لااح   اةلب ظالااح   اةتلتق لا حال عتلاملح   لع لتئظ لتةظ ملي  اتت  لاحباي ال

ل.لتلةلااتح   الاات  تع الاات لتححغلت لط  ت  لاانثظالح لااح  طال  عتحااا
ع ل  د ةل  ااندً لباعدعلاا طد نل دب لااتحد   البااح د طالاات  تعد الل(Muller, 2004: 17) ألعن ل

عتا ا لن ايالح حالتد لااحعدتةنغتلبا  ل  د ةلح يدالحتااظد ةلاحاا  دالااح  تعدظ لباائ   دالا  داظل
 & Hall)بتدد لهددب لأاددةتلع دد ال(.لا دد م تلبحي ددات تلب ظا دد )تدد لنظمددالاائحددغل حدد لتظ دد لحدد ل

Bensoussan, 2007: 35)ادددلااح يددالااننظدداةلبااحتااظدد ةلاحاا  ددالااح دد طالاات  تعدد الاا   ددمالل 
ل.تلتهً ل  لااتئظظالاانظم (ااح  تعظ لااح اظظ لبااححتحلظ )  ل

لح  ددالل(Fahey, 2007: 4-12)ب دد  ل  لدددلح يددالااحدد ظات لاات إظددأظظ ل ادددلااحئاتددالتدد لب ددا 
اح ا ددالعبلااعددتااتظي الااححتحلدالبااتدد ل دد ل ح د طالااعددبنلااتدد ل د لتددات النتحددبالالااعدتااتظي الا

  ب لااة  لح  د لحت  ئدالااإداصلااي ظد ةتلبااتةظد ملااةد ممل لددلععد  لاادأ   لاحهد حظ لااح د طال
ااإاتقلالإا الاان ظلالعبلااعتااتظي الاان ظلالبتدؤثالن ايدال  ائدال لددل"لت م"اات ل ح  لع لتحبا ل

ل؟ل"تلعبلتطبظل"تعتئغ"تلعبل"ته ع"ملبلع لااإا العبلااإا الاان ظلال غلعُتة ال
 ,Gilad)ل(Fahey, 2007: 8)بلل(Nwokah & Ondukwu, 2009: 13)ت حد لعبهدحل

ع لااح د طالاات  تعد التهدملع لتئظظدالتد لا عدبانلبااتد ل ح د لع لتدؤثالعدل ً لل(14-17 :2006
هدداباةلع ل ةددبمللب  ددظاا لتدد ل ددأالاا دد  ل اددد.ل لدددلااعددتااتظي  الااح ا ددالبااحعددتةنل الالح محددا

ل:تاتقلااأ   لاات  تع ل  ا حثل  ل ي   الباهحال  لتع ؤالالحح  ةتلتتحثغلت 
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لح لااح  طالاات  تع الاات لتباي   ل عتااتي  ت  ؟ل .6
لح لااح  طالاات  تع الاات ل  ل باي   لت لااحعتةنغ؟ل .9
  ظتل ح  ل  ااةل أ لااح  طال لدلاابيهلا تهغ؟ل .1

 لُتلاملتاتقلااأ   لاات  تع ل  ا مال ادلع ئ لحد لااتبي د الاات  تعد اتلبح ل ب ل أ لااتع ؤالالع
ل.لباا ح أجلائا لبتةظ ملااح  طاتلب  إ التبثظا  لعل ً ل لدلحت  ئالتاصلحح  ة

تب د اال اددلهداباةلاحدت ةلااحد ظات لاةد اةلاادأ   لل (Hall & Bensoussan, 2007: 77)عحد ل
   البااح دد طالاات  تعدد الااحتااظدد ةتلب لدددلااحعددتبظلا عدد  لاات  تعدد لااتدد لتددؤ ل ملاحباي ددالااتحدد

حت  ئددددالحدددد ل إئلددددهلااح  تعددددب لااحدددد اظب ل:لتددددق ل ددددأال ئ دددد لع ددددهلظيدددد لع ل  ددددب لادددد ظ مل دددد اةل لددددد
ل.لبااححتحلب تلبحت  ئالحب إ ملاات  تع لت لا عبانلاات ل ئلحب لتظ  

 اددل(ل911:ل9001 اتدالب دلن تل)ب د ل دبعلااح د طالاات  تعد الااتد لتباي  د لااح محد اتلع د ال
ع لااح دد طالااتدد لتبايددهلااح محدد ال دد لتنددب ل عدد   لحة ة ددالعبل ظددالحة ة دداتل حدد لع لااح دد طال

بتؤ دد ا ل.لعبلااح دد طالااحت اباددا(لاان ح ددا)ااحتب ئددال دد لتنددب ل تظيددال عدد   لااح دد طالااهددح  ال
حدد  لحيحب ددالحدد لا عدد اظ لع هددً لهدداباةلع لتتيددهلااح محدد ال حددبلاات ب ددعلاتباتددعلااح دد طال   ت

ل(.اااعع اتلبا تة اتلبااح تلطا)بح   لح الالاال  ح جل ح تلتلع با   ل
نب دإ  ل حد ظلحد   الح مبحدالاادأ   لاات  تعد لتدؤثالع لااح د طالاات  تعد الاا ااعدالتيد ل   لبل

تإ  ةلعدل ً ل لددل ح    دالااح محددالتد لحت  ئدالااإدداصلااح ا دالعبلااححتحلداتلبحدد لعيدغلهدح  لاالعدد
ااة بظلح لانت  ملتلةلااح  طاتلاللن لاإاتقلااأ   لاات  تع لع ل ئحغل لددلانت د ت  لبتح ظد ل
حهدد حظ   تلعددبا لعن  ددالباهددحالعمل ظددالباهددحاليام ددً لعمل ظددالباهددحال ل ددً لتدد ل طدد الااحب ددتل

ح ا ددً لاات  تعدد تل حدد لظتبيدد ل لددظ ملاائحددغلاتةلظددغلتبثظاات دد ل لدددلاا  دد ااالااعددتااتظي الالح محددال
هد تالبلح لا تئ  لااح مح ال  اتح اتلعبلااتن حغلحعلح مح الع اظتلبحعتة ً لنتن  لحيحب ال ا 

ح مبحالاا تد جلا تحد  ًاللاا  ب ل ئةب لطبتلالا يغلحعلااا  م تلتطبتابلي ظ ةتلح تي ال طب ل
ات  تعد لااتد ل لدلااتة   الااح ظثاتلا حالااأ لظتطل لهداباةلاحدت ةلااحد ظات لاةد ااالاادأ   لا

تؤ ل ملاحباي الااح  طالاات  تع الااحتااظد ةتلتلدةلااةد اةلااتد لتدؤ ل ملاحت  ئدالحد ل إئلدهلااح  تعدب ل
ااح اظب لبااححتحلدب تلبحد لثدمالحت  ئدالحدب ئ ملاات  تعد لتد لا عدبانلااتد ل ئحلدب لتظ د تلبتحةظدقل

ل.ااملأاالااح لحاااحبا حالحعلحتطل  الااا  م تلااحي ات تلااح بحالب ظا ملح لا ط
 Core Organizational Assumptionsالفتراضاتًالمنظميةًاألساسيةً.ًث

  لع  دددً لحددد لاا  ددد ااالااعدددتااتظي الااتددد لتتن   ددد لااح محددد الاللنددد لع لتندددب ل  محدددال لددددلععدددد  ل
اتتااهددد الححباتدددالبيب اتدددالحدددب لااحعدددتةنغلعدددبا لتلدددةلااتددد ل تئدددال  تيددد  لتن ددد ل دددأالاا  ددد ال

تلعبل يدداا لااتحددبالالااعددتااتظي الااحةتاحددالتدد ل طدد الااتئظظددااالااعددب  الااة محدددالعبلااعددتااتظي 
ل.(Fahey, 2007: 9)ااححتحلال
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تتئلدددقل دددأ لاالتتااهددد ال  اتدددبثظااالااح   ددداةل لددددلاا  ددد الااعدددتااتظي لالح محدددالااتددد لاللتحتلدددةل
ااتئظظددالااددأ لتئ  دددهلااح محددالااعدد طاةلاان حلددال لظ دد تلبااتدد ل دد لتهدددملح دد طال   ددمال دد لبا ددعل

ل نظدددا بتددد ل دددأال.لح محددد الا  حددد  لحددد ل ددد    لع لتئا دددغل يددد ال عدددتااتظي الااح محدددال لددددل حدددب 
ع لل(Nwokah & Ondukwu, 2009: 13)بل(Fahey, 2007: 11)اا د  لعند ل دغلحد ل

 ددد ملع دددال عدددتااتظي التةدددبملااح محدددال  ددد   ت  ل دددبلحبان دددالاعدددتئ  لااإددداصلااعدددب  العبل لدددقل
ل.ل ً لعب  الي ظ ةلا إع  ااح محالتال

ع لتةظددد ملاالتتااهددد الااام عدددال ح ددد لع ل  دددب لحدددب ل  ددد ااالل(Fahey, 1999: 268)ب دددظ  ل
ل ددد متل ئدددا لتاتدددقلاادددأ   ل  عدددتااتظي الححددد  ةلعدددبا لعتن ت ددد لااح محدددالعملادددملتتن   ددد تلب لددددل حدددب 

ل:اات  تع لث ثالتع ؤالالام عالحح  ةلن  بصلتلةلاالتتااه اتلب  
لتتااه الااام عالحب لتئظالااعبنلبااأ لن ظال ل هل عتااتظيظت  لاااا  ا؟لح لاال .6
 ح لاالتتااه الاات لظي لبهئ  لحب لتئظالااعبنلااة مملعبلااححتحغ؟ل .9

  أالح لُعات لتئظظالاتتااه ت  تلتح لحه حظ لااتئظظالااعتااتظي ا؟ل .1

ا ل لدددددلععدددد  لااندددد امغلبعدددد  ب ل حةدددد بالااح محددددال حبيدددد لااتعدددد ؤالالع دددد  لتحلظددددغل ددددغلاتتددددال
 أل  ظال ادلع ل ح ظل ةد  ل.لااعتااتظي الااح ا البااححتحلالالح محاتلباتتااه الااعبنلااام عا

ااتا ظددالااح حددالتدد ل حددغلااددأ   لاات  تعدد لتدد ل ئدد لااح محدد ال  ددب لتدد ل ددا لاالتتااهدد ال
التتااهد الااتد لت ت ي د لالح محاتلبتبه حلح لا(لااح ا ا)ااام عالااحات طال  اعتااتظي الاااا  ال

ااح محدال  دد غلحة ةدد تلبحدد لثددمالتئدد ظل  لبت ة ح دد لتد لهددب لت ددملتاتددقلااددأ   لاات  تعدد لالتئظددااال
ل.لااح  لالت لااعبنلااح ا لبااححتحغ

ع ددهل  اح دد  ل  د ا لاتتااهدد ال  حددال حعدتب  الحتئدد  ةتل ددب لل(Fahey, 2007: 11)ت حد لعندد ل
تبظلبحددد االا  حددد  تلب لددددلحعدددتبظل ط  ددد الح دددتجلتندددب ل لددددلحعدددتبظلااح محددداتلب لددددلحعددد

حح  ةتل ح ل  اح   لتطبتا  لاح   ظ لحئظ الحثغلتئظدالااتة  داتلبااتطدبالاات م حد تلعبلااتحدبالال
بحدد لا حثلددال لدددلاالتتااهدد الااام عدداتلحدد لع دد اال ا ددهل حدد ظل.لااليتح   دداتلبااثة ت دداتلب ظا دد 

ل:ل  اا ااع الح لبيب لث ثالاتتااه الام عال
ل.لاللظبي لح  ت لام  ل ة ملح تجلاع تظ ل لدلا  غ .6
ع عتحالااا  م ل  ا اا لن إ لحتبعالا عئ ال   لااع باالااث ثلااة  حال حد ل دبلااحد  ل .9

 .ت لااع باالااث ثلااح ه ا

 .عبملا ل   ال  لاانظمالاات م ح الع الحإ يآالعلن ا .1

ح لااأ   لحتحثلال   ت  ال  ح ال غلاتتداا للب حيا لتح ظ لاالتتااه التنب لااة حالااحه تا
تظ  تلب   لتم الحئاتالتاتقلااأ   لبح ظلت حدهلالتئظدالتد لااعدبنل  د ح لظند عل دأالااإاتدقل طداال
تعدد ؤالالتح دد  ملحدد ل  دد  ةلااحددباالحددب لاالتتااهدد ال ئدد ل يدداا لحاايئددالتحلدد  الااح  تعددظ لانددغل
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ا لبحد لثدمالااتب د ال  ا ةد  ل لددلاالتتداا لح  ت لام  تلباا حثلت لحؤ ااال  د  ل دغلاتتدال
تلب ح دد لتن دد ل إدد ل(ح ا دد ًل)عبلتئظظددا لبااددأ لعددظ تجل  ددهل عددتااتظي الظددتملتن ظ دد لتدد لااب ددالاادداا  ل

اايدددداا االتدددد ل ااعددددالاالتتااهدددد الاا   ددددال  اعددددتااتظي الااححتحلدددداتلبتتحدددد  ل يدددداا اال ااعددددال
ل:االتتاا ل  اتع ؤالالاآلت ا

لع  لاالتتاا ؟لح لاا اظغلااأ ل ُل .6
 ح لاا اظغلااحة نغلا  بظ؟ل .9

 ت لهب لاا اظغتل ظتل ح  لااتب  النتئظظالاالتتاا ؟ .1

Vulnerabilitiesًًنقاطًالضعفًأوًعدمًالحصانةًالمنظميةً.ًج

لح   ددالتدد ل    ددال يدد ال عددتااتظي  الااح محدداتلبت ددحغل ةدد  ل بتتئلددقل  ايبا دد لااتدد لتددؤثال  دد غ 
 ادلع لحد لتندب ل عدتااتظي  ال:لا ط  ً لح لتع ؤ لام  لحإ   لااهئتلبح الال  ملااح   ات

ااح محالااح ا البااححتحلال ظالحح  الن ايال نظاة؟لعبلح لاائباحغلعبلااحتئظااالااتد ل ح د لع ل
تنب لعنثالتبثظاًال لدل عتااتظي  الااح محالبااتد لتتحثدغلن ةد  لااهدئتلااح مح داتلااتد ل ةدعلتد ل

لح ل نغلااح محا؟ل ط الااع طاةلااةلظلال
ل(Nwokah & Ondukwu, 2009: 15)بلل(Fahey, 2007: 11-12)ب  د لع د ال دغلحد ل

 ادددلع ل ددأ لااح اددالتينددالتاتددقلااددأ   لاات  تعدد لتدد لااح محددال ادددلااددأ   ل ادددلع ئدد لحدد لتدد بت ل
ت  ظدددد االااح  تعددددظ تلبااح دددد طالاات  تعدددد اتلباالتتااهدددد الااام عدددداتلاتدددد تعل  تيدددد  لحدددد الال دددد مل

  الااحتبت ددالحدد ل يدداا االاا  نددظ لتدد لااحظدد ا لاات  تعدد تلعبلحدد الالاا    ددالاا  تيددال دد لااح دد
 أل عدددتلاملا حدددالحددد ل ندددغلتاتدددقلاادددأ   ل.ليبا ددد لااهدددئتلاا ا ل دددالااتددد لتئددد   لح  ددد لااح محدددا

اات  تعدد لااة دد ملنتةظدد ملحهدد حظ ل عددتااتظي الااح محددالتدد لهددب ل ددغلح اددال دد ملح دد  الب    ددال
ت  ت  لعبلااب بمل لدلحؤ اات  لالح لح ل ث ا  لااعدلن ال لددل عدتااتظي الااح محدالتمالان(لهئت)

عددبا لااح ا ددالعبلااححتحلدداتلبحدد لثددمالتح ظدد لا عددلب لعبلااطاتةددالااتدد ل ح دد لحدد ل  ا دد لتيدد بال
حدددد الال دددد ملااح دددد  العبلاا    ددددالااح دددد ال اظ دددد تلبتددددتملأاددددةلتدددد ل ئدددد لااحدددد الالحدددد ل دددد  ل

اائ   ال  اا  م تلعبل  ت جلااح تيد النب دالععداعلحد لااب دالااح طدالادأاةلااتح اإ اتلعبل  احال
ل.لنتن  ل عتااتظي الت لااعبنل

ل دد متلع دد ال  ادددلع ل ددغلح اددالهددئتلعبل    ددالعبل دد ملل(Fahey, 2007: 12)ب لدددل حددب 
لح د  ال ح د لع لت د ملنب دإ  لحد  ً ل عدتااتظي ً لام عدً لتيندالاا ااةلاائل د لتد لااح محد ال لدد
ااتإ ظددال حدد لعدد ةبحب ل ددهل أالحدد ثالح اددالاا    ددالعبلباي ددالااح محددال دد ملااح دد  اتل حدد لع  دد ل
لتح  ً لاا ااةلاتنبت لتاتقلأ   لت  تعد ل د  ال لددلااتئ حدغلحدعل دأ لاايبا د لااعدلن البتح ظد ل تئ ا

ل.ل با  لت لتطبتال عتااتظي الااح محالبت إظأ  
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ع ليبا ددد لااهدددئتلبااة دددبالتتحثدددغلتددد لح ادددالل(996-990:ل9001اا  دددا تل)حددد لي تدددهلعنددد ل
ددد لااح محدددالحددد لنلدددب لحددد لتعدددئدل اددددلتحة ةدددهل   عدددً ل ااددد ةصلتددد لااح    ددد البااةددد ااالااتددد لتح ا
  اح  تعدددظ لب حددد لظددد ئ  لتددد لحعدددتبظلا  ا لااحتحةدددقلن ددد تلبُ ئنادددال ددد ل ئددد ليبا ددد لااهدددئتل

 لاا  داتالبا  إدد  لتدد لح ح دددلحح ب  ددالااحددباا لااح ا ددالبح د  ا  تلعبل ةددصلتدد لااحددباال:ل د آلت 
ل.اا ناةتلعبل  ملا تم مل حل الااتي ظاتلعبلحح ب  الحظاا  الااتابتجتلعبلع ال باحغلع اظل

   الح لعنقتل  لبم إالااأ   لاات  تع لحطلب الاتبنظد لع ح دالااحد   الااعدتااتظي الالدأ   ل
 دددالندددظ لتلدددةلااحددد   الحدددعلاات  تعددد لبحددد لثدددمالت ن دددهلاا ااةل بعددداعلب دددالحح ددد ل لددددلبيدددب ل  

 ئه  تلتهً ل  لهاباةلاال تااةلحعلع ه  لتاتقلاا ااةلاائل  لت ح لظتئلقل  ان    البااتإ ظال
ل.للااحات ال  غلح لااُح   الااعتااتظي الالأ   لاات  تع 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 المبحث الثاني
 الخيار االستراتيجي

اا يدددد التدددد ل حل  ت دددد لبع  ددددطت  لبتندددد تحل  عددددتحااالان دددد  لحا دددداللتعددددئدلااح محدددد ال ادددددلتحةظددددق
 عتااتظي لبت  تع لحتحظالحعت  ل اددلتحعدظ لع ام د لاتهدح لحد ل  ادهلاا حدبلبحد لثدمالاا ةد  لتد ل
اانظمالاات لتئحغلتظ  تلح ل   لتن  ل   ااال عتااتظي التحةدقلاعد ات  لااتد لحد  البتدقلاااؤ د ل

ب  ددددد ً ل لددددددلأادددددةلظتإدددددقلع لددددد لاا ددددد حثظ لتددددد لحيددددد  لاا ااةل.لنغااعدددددتااتظي الا ددددد ل ددددد لااحعدددددتة
ااعتااتظي ال لددلع لاا  د الااعدتااتظي ل حثدغلع عد لند ظغلظدتملا تةد ؤ لحد لندظ لحيحب دالااند امغل
ااحت حددالبااددأ لظددتملا ت دد ا لبتددقلحدد ل ددبلحتدد الحدد لااةدد ااالااعددتااتظي التدد لااح محدداتلبتدد لهددب ل

ددهلاا   دد البااثة تددال  دد مصلاانظمددالااتدد لتئحددغلتظ دد تل بعددلب   الااحدد ظالااددأ ل ح حددهلتظ دد ل  حا
ال  دددددد اللااإ اتدددددداا  ددددددب لهدددددداباتً لااتئدددددداامل لدددددددللب لاا دددددد حثلاددددددأاةلبيدددددد .لااح مح ددددددالااعدددددد م ة

ل: أالااح حثلبتقلااحح بالاآلت التعبملظتمل ا ب ل هلتلااعتااتظي 
  ستراتيجيمفهوم الخيار اإل. أوال  

ظلاائحل ددد الااح حدددالتددد ل ددد   الااعدددتااتظي الااتددد لتنددد علنتح ظددد ل حثدددغلاا  ددد الااعدددتااتظي ل حددد 
بادد ظلحت  ئددالاا دد حثب لاعدد  ح الاا دد حثظ لتنددظ لا ددملع ل  دد ةل.لااتبي دد الااعددتااتظي الالح محددا

اائ ظ لح لبي  الاا مالت لتح ظ لحإ بملاا   الااعتااتظي تلب نغلاان  ل ئدا لتلدةلااحإد   متل
دلحإ ددبمل ددغلحدد لااح دطلحظ تلت ا  دد التدد لاالئدالاائا  ددالح ددتقلحدد لااتدبظلاا دد حثب لااتئدداامل لد

ااإئغلا ت اتلب أالظايعل ادلبيب لعنثالح لن ظغلب لظ  لاال ت  اتلع ل   الاا د  لعتهدلهتل حد ل
ل(.191:ل9001اايب ا تل) ئ  لاال طإ  لباات ظاال

اً ًًستراتيجيالعواملًالمؤثرةًفيًتحديدًالخيارًاإل.ًثانيا

 لتد لت دد  إ ملالئباحدغلااحددؤثاةلتدد لتح ظد لاا  دد ااالااعدتااتظي ال تظيددالال ددت ملا تلدتلاا دد حثبل
اؤا متلبااااب الاات ل مال غلح  ملح ل  ا  ل ادلااحبهدبعتلب لددلاادا ملحد لأادةتلتدق لاات د ظ ل
ت لبي  ال مالاا  حثظ لت لت   إ ملالئباحغلااحؤثاةلت لاا  د الااعدتااتظي لادمل  دغل اددلحد ل

ادددةل  ل  ددد ةلاانثظدددالحددد لاائباحدددغل ددد لتدددملاالتإددد نل لظ ددد لحددد ل ندددغلاا ددد حثظ لتددد ل دددأالاات ددد  صلبأ
اتيد  لاا ااةل حدبل) اددلع لل(Wheelen & Hunger, 1989: 229-231) ألع د ال.لااحيد  

ااح  طاةتلبععلب لات  ألااةاااتلبهئب لاانظمالاا  اي الباا ا ل الالح محاتلبطحبح الااح ظات ل
ل.يح ئ  ل باحغلتؤثالت لتح ظ لاا   الااعتااتظي (ل ت مااعتااتظيظظ لبا  

بتداةلااحدباا لااح ا داتلباالتيد  ل حدبل)تب د ال اددلع ل(ل(Certo & Peter, 1996: 109-110عحد ل
.لنب إ  ل ظب ًالحدؤثاةلتد لاا  د الااعدتااتظي (لااح  طاةتلبااة ااالااح مح اتلباائ   الاات  تع ا

بال(لJohnson & Scholes, 1997: 240-247)عحددد ل ااحلن ددداتلباعددد االااح محدددال)تئددد ا
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حددد لع دددملاائباحدددغل(لباعدددتااتي  ت  لااحا ب ددداتلبحددد ظلاات دددبعلتددد لع حددد  لااح محددداتلبا  ئددد  لاائ اح دددا
ل  ص ل.لااحؤثاةلت لاا   الااعتااتظي لت لااحعتبظلاانل لالح محال لدل حب 

هلاتح ظدد لاائباحددغلااحددؤثاةلتدد لبتدد لهددب لحدد لعددنقتل  دد  ل  ددب لاات دد ظتلاآلتدد ل ددبلااحتإددقل ل دد
ل(:91:ل9001حعظ تل)اا   الااعتااتظي ل

 ألتإددا ل ددأ لااحتئظددااالاائ حدداتلباانظمددالاا   ددالنظمددالاابتتهددح لحتئظددااالل:عوامييل خارجييية. آ
عددتئ  لال دد ملتلاإ دد التن ال عددتااتظي تن دد ل حددبلتحإددالااتدد لال ددانظماإدداصلااات  ظدد االبتددبتالا

ل.ااإاصلبتي  لاات  ظ اا
ااثة تالبحيملااح محاتلبلاا   غلاات م ح تلبل اة ااالاا ا ل الالح محاتل غلثحتتل:عوامل داختية. ب

ةلااح محدداتلبتئناددالتلددةلااحتئظددااال دد ليبا دد لااةددبةلعبلب باةلح دد تلاادد حالاا اا لبلاات م ح داتل
ااهئتلت لااح محاتلبتتمل لدلعع ع  لن   ل عتااتظي الااح محالح ل   لاعتئ  ليبا د ل

ب  ددد لظيددد لع لتندددب لااعدددتااتظي الااح تددد اةل.لااةدددبةلبحح بادددالااتئلددد ل لددددليبا ددد لااهدددئت
ل.حتي  عالحعلتلةلااحتئظااالح لعيغل نع ن  لااةبةلبااةنب لح لع ه  لااح محا

اا   ددد اتلبلحيحب دددالحددد لاائباحدددغلاا ااتددداتلتلت دددحغلب ددد ل باحدددغل ا ل دددال:عواميييل خاصييية. ت
ل حث  دددالظ عددتااتظيظاال ظات حدددبااعدددلب  الاا   ددال  اتلاا ب  ددابل بلححددد  االع ظددب لتلبااتددد لتئدد ا

لل.عتااتظي لت لااح محا لدلاا   الاا
ل

ًا ًستراتيجيمراحلًصنعًالخيارًاإلً:ثالثا

تت تل حل ال  علاا   ااالااعتااتظي ال  ب   لع ئ لحااحغل حل الاا ااةلااعتااتظي اتلب د ل
بل(ل41:ل6221اا يإددددد تل)بل(لDavid, 1995: 310:ل)عتإدددددقلحئمدددددملاا ددددد حثظ تلبحددددد  م

(Macmillan & Tampoe, 2000: 133)لدددلع لتلددةل(ل41-49:ل9001ظددب  تل)بلل 
ل:ااحااحغلتتهح لح ل بت 

 ةستراتيجيتوليدًالبدائلًاإل.ًآ

ل أ لااحاحلالا ع  لت لتح ظ لحب علااح محالبااح مل لدلح ظل إ  ةل عتااتظي  ت  لااح ا داتل تئ ا
 لااح محددالب ي ح دد تلتددق لا حددالظتطلدد ل حل دد ال حددثل ؤب ددال دد لندد امغلبحدد لعيددغلاعددتحااال ةدد 

ل أ لااحاحلالح لااحااحغلا نثال ن ا ً ل  عتااتظي ال ه ت ال ح  لتن ظ  لاحباي الااحعتةنغتلاأالتئ ا
تدد ل حل ددال دد علااةددااالااعددتااتظي تل  ل حل ددالتباظدد لندد امغل عددتااتظي التدد لع ددالح محددالتتطلدد ل

(Johnson & Scholes, 1997: 144:)ل
 .حئاتالا ع  لااعتااتظي لااأ لتةبمل ل هلااح محا .6

 .تح ظ لاتي  لاائحغلااعتااتظي لااحعتةنل  .9

ل.لتح ظ لااطاامقلااعتااتظي الاان ظلا .1
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ااحتطل  الاا احالاتباظد لااند امغلااعدتااتظي ال(ل401:ل9002اائ ان لبا  ات تل)ت ح لح  ل غلح ل
ل: ح ل بت 

ل ددالتباظدد لااندد امغل حدد لظيئددغلااح محددالعنثددالتحظدداًال دد لااح  تعددظ ل  دد لا ت  ا دد لااندد اعلتدد ل ح .6
ل حل ددال(ل16:ل9006 دد ناتل)ب  دد لع د ال.ل حد ل ددأ لااند امغ  اددلع ل حل ددالتباظد لااندد امغلتئد ا

 . ن ا  التتطل لاؤ ال ن ا  الااح     الااحت حالاتحةظقلحتطل  الااح محا

اعدددتئ  لااحدددباا لااحت حدددال  ددد غلحتحظدددالاتحةظدددقلااحظددداةللااحاب دددالتددد لتةددد  ملاانددد امغلاهدددح   .9
ل.اات  تع ا

 .ل أل  لالتب ظالع حظتهلت لتباظ لاان امغلااعتااتظي ا:لااتب ظا .1

تباظد لااند امغلتةدعل لددللا ادلع لحعؤبا ل(David, 2001: 201) ألع  ال:لتح ظ لااحعؤبا ا .4
 االااح محدالب د حبال ئحل دالااتحلظدغل  تقلااح ظات لااأظ لعد  حبالتد لتح ظد لااطد الاائد ملااعد

ل.لاا ا ل لباا  اي 
 اختيارًالبديلًالمناسب.ًب

ب دد لحاحلددالح حددالتتهددح لا تةدد  لااندد ظغلا  عدد لااددأ ل حةددقلع دد املااح محددالب    ت دد لتلبتلندد ل
ل(Gordon, et. al., 1990: 176) ألع د ال.لطحبحد البتحةظدقلاهد لااحتئد حلظ لحدعلااح محدا

احدد ظات لاا دد يحظ ل دد ل مدداام ملا  ددغل ي حددً ل دد ل دد ات مل لدددلا ت دد الااندد ظغل ادددلع لحدد ل حظاددالا
ع لااندد اعلتدد ل(لRobson, 1999: 58) حدد لاعظل.لااح  عدد لبااح مددملحدد لنددظ لااندد امغلااحت حددا

 حل دددالا ت ددد الاانددد ظغل  حددد لتددد ل ددد اةلااحددد ظالااعدددتااتظي ل لددددلا تةددد  لاانددد ظغلااح مدددملحددد لندددظ ل
ع ددهل  دد ح ل(ل91:ل6221اا ئحدداتل)ت حدد لعندد ل.لتدد لتت ددتل  ات دد  هلبااتندداااحيحب ددالحدد لااندد امغلاا

ت تدد الااح محدددالاانددد ظغلااح  عددد لالنددد لع لتهدددح لتددباتالحددد ل دددبلحح ددد لاتطن ةدددهلبتدددقلااح    ددد ال
ل.لااح   الباا  اتالبااح ا اتلب  ب لبتقلااحئ ظظالااحح  ةلحع ةً لح لحظثلاانح الباا ب  ا

 ادلحيحب الا ع اظ لاات ل ح  لع لتت ئ  ل(لJohnson & Sholes, 1993: 304)اأاةلع  ال
ل:اا ااةلاائل  لاتح مل حل الا ت  الاان ظغلااعتااتظي لااح  ع تلب أ لا ع اظ ل  

 تل ألتحثغلع  املااح محالحة  عً لح   اًالظتملا تح   لت لا ت  الا تة  لاان ظغلاتحةظقلا   ام
 .ااحت حاااعتااتظي الح لنظ لاان امغل

 طلدد لااةدد محظ ل لدددل حل ددالاا  دد الحباتةددالاا ااةلاائل دد ل لدددلحدد لتددملااتب ددغل ا ددهلن  ددبصل
 .اا   الااحئتح لبااحإهغ

 اات إظألاايام تلظتملت  صل ئ لااحباا لات إظألاان ظغلااح ت اليام  ًل. 

 اادأ للااب  الالاا  اي اتل   لتئد ا لا طدااملااحئظ دالأاالاائ  دال  اح محدالحدب لااند ظغ
تملا ت  ا ل ح  لااليب ل اددلح  تد لاعت د اتالحد لعيدغلااب دب ل اددلااحبهدب  التد ل حل دال

 .لاال ت  ا

ل
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 : الخيار االستراتيجيابعاد . رابعا  
 : ، ويتميز بالعديد من الخصائص، وهيالُمدافع.ًأ

 ل  ددلحلالح محدد الااتدد لتتحظددال حح ب  ددالاا تدد جتلع لتلددةلااح محدد الااتدد لتئحددغلتدد لح دد  ظ .6
ل.ل  ت جلبعبنله ةا

ل.ل حتلةلااح ظات لت لحثغل أ لااح مح الاا ناةلاائ ا الت لح   ظ لع ح ا م .9
ل.لالل حظغل ؤال لااح ظات ل ادلاا حثل  لتاصلي ظ ةل  اجلحظ ا لاائحغ .1
ل.  اةلاحت  جل أ لااح مح ال ادل ياا لتئ   ال نظاةلت لتة   ت  لعبل   ل   .4
ل.لت لاا     الااحعتةاةلباا  هيالب ظالاالنتن اتالتنب ل أ لااح مح العنثال     ا .1
ااإ ددد  تل) دد ملااا  ددالتدد لاا حدددثل دد لتدداصلتعدددب ة الي ظدد ةل دد اجل طددد نلااعددبنلااححلدد ل .1

ل(.ل91:ل9001
ل.تة  ملح تي التت تل  ايب ةلبااعئالاات  تع  .1
ل.لتتن دلح  غلاا ااةلااحا اتالت لااا   الباات ط الاحئ ايالااح   الاات لتباي    .1
ل.لتح تظل لدلنظمال ا ل الحعتةاةلبحتن إالحعلاانظمالاا  اي ا .2

 (.ل11:ل9001اا  عا تل)تتي  لاا  ب لت لع ح  لأاالح  طاةل  ا ال .60

 (.ل11:ل9000ااع ئ ب تل)تئحغلي   ةل لدلح علااح  تعظ لح ل  ب ل ط   ت  ل .66

لعننالح لاا حثل  لاات ط الالحتئظال .69  .لاالاا  اي اتع طال لدلااحتئظااالاا ا ل ال   غ 

 .Tan et) حظغلااح ظات ل ادلع ل  ب بال إبمظ لت لاا ت جلبااتطن ة الااتة  الباا ااةلااح ا ال .61

al., 2003: 12)ل. 

 .ل حظغلااح ظات ل ادلتبي هل عتااتظي الااحباا ل حبلاات  صلباانإ  ة .64

 .ل(Miles, et. al., 1978: 47) حظغلااح ظات ل  ل  ب بالعنثالث  تً ل   عً لن ماام مل .61

 دددد باا تل)ا تحددد ملااحدددد ظات ل  ددد غل ظددددالحعدددنبنل  انإدددد  ةلاا ا ل دددالب يدددد ال إددد  ةلاائحل دددد ال .61
 (.ل11:ل9060

 : بالعديد من الخصائص، وهي الخيار، ويتميز هذا المنقب.ًب
 .لتتحظالااح مح الهح ّهل  ا حثل  لااإاصلااعب  ا .6

 .لانظمالاا   ماظتحظالااح ظات ل ب  ملعنثالاعتي  الححتحلالاتئظااالا .9

لت مل عن لا تح ح  لاا  اغل  اح تجلبانتن الااعبنل .1  .لاللتنب لااح محال إب ةل لدل حب 

 (.ل91:ل9001ااإ   تل)تنب لااح محال لدلاعتئ ا لالحباي البتححغلااح  طال .4

 .لُ ئتح لععلب لاا ااةلاا حا اتالت لاات ط البااا   ا .1

 .لث  اتتعملااح محال  اتئظظالااحعتحالب  ملاا .1

 .لتت تلااتة   الاات لتعت  ح  لااح محال  احاب ا .1

 .لتتي  لااح محالبتقل أالاا   الاا  ب لت لااتااح الطبتلالا يغ .1

 عدددتااتظي الااح محدددالت ةددد  لن عددد ال  ا دددالحددد ل ددد ملااتبنددد ل عدددن لااتئظدددااالاانظم دددالااحتعددد ا ال .2
(Tan, et. al., 2003: 5)ل. 
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 .لاات لتح ا لح لتحةظقلااتي ظ تحظغلااح محال ادلتةظ ملااحباا ل .60

تعددددئدلااح محددددالبتددددقل ددددأالاا  دددد ال ادددددلاحددددت ةلااحددددباا لااتدددد لتةددددب ل إدددد  ةلااعددددبنلبت ح ددددال .66
 .لااح تي ا

تت دددددتلح تيددددد الااح محدددددالبععدددددبا   ل  احاب دددددالااتددددد لاللتتدددددباتالتددددد لااعدددددتااتظي الااح اتئدددددال .69
 (.ل11:ل9000ااع ئ ب تل)

 .لي العنثالح لا تح حهل  احتئظااالاا ا ل اظتعملاات ط ال ح ال  حغلالحتئظااالاا  ال .61

 .لت ظئلااح محال ططً لط امالاح   الحتب ئالبتح  لي ب   لاحل   .64

تدد  بل ادددلااتبيددهلااتئل حدد لااددأ لظتددااح لحددعلااحاب ددالاحباي ددالاحتحدد الالااتئظددااالااعدداتئال .61
 (.ل19:ل9001اا  عا تل)بااحإ يمال

ااعددبنتلعحدد  ح لل–تدد ل ددب ظ لحدد لح دد  ظ لااح ددتجللتلب عددب لتدد لااح محدد الااتدد لتئحددغالُمحتييل. ج
حعددددتةالبتا ددددالت ددددهلااح محددددال لدددددلاانإدددد  ةتلباآل ددددالحتئظددددالبتا ددددالت ددددهلااح محددددال لدددددلااندددد اعل

تلب أالاا بعلحد لاا  د ال ةدعلندظ لااح ةد لبااحد اتعتلبتتحظدال حيحب دالحد ل(12:ل6222ااحئا  تل)
ل:لاا   مصتلب  

 .ابتظ  لب إب لااح مح الاات لتئتح  لتئحغل لدل حب ل .6

ظاا دد لااحدد ظات لح  تعددظ مل دد ل ددا لااطدد عل لدددلا ت دد الااي ظدد ةتلبحدد لثددمالظتن ددب ل عددا ال .9
 .لتلةلاات لتن بلا ملع   لبا  ةل   غلعننا

تب ددتلااعددتااتظي الااُححللددال ب  دد لتا ظدد لحبحدد لالح محددالااح ة ددالبااح اتئددالبتةددعلتدد لبعددال .1
 .لعتااتظي الن ظلال  نلالال حبعلعلالح لتلةلااعتااتظيظتظ لنب إ  ل 

تعئدلااح محالبتقل أ لااعتااتظي ال ادلتةلظغلاا طال ادلع  دلح لحعلتئم ملتداصلاادا حل .4
 (.ل91:ل9001ااإ   تل)

لحتباا ل .1  .لتعت  ملااح محالاات لتتن دل أ لااعتااتظي الااتة  الااحا البااحعتةاةل   غ 

 لاال  ددددددئ  لن  دددددد ط الاا حددددددثلبااتطددددددبتالتتن دددددددلااح محددددددالاالنتندددددد ااالا نثددددددال ي حددددددً ل بل .1
 (.ل12:ل9000ااع ئ ب تل)

لحعددددتحال حددددبلتطددددبتالح تيدددد الي ظدددد ةلباادددد  ب ل ادددددلععددددبانلي ظدددد ةل .1 تعددددئدلااح محددددال  دددد غ 
(Miles & Snow, 1978: 72)لل. 

تعدئدل ددأ لااعددتااتظي ال ادددلتحةظددقلااتددباا لندظ لاانإدد  ةلااتدد لتتحظددالن دد لااح محدد الااح اتئددال .1
 .لتتحظال هلااح مح الااح ة ابااتئلاملااأ ل

تب ددتلااح محددد ال ب  ددد لتيحددعل ةددد  ل دددبةلااح محدد الااح اتئدددالبااح ة دددالحئددً لتددد ل مددد ملباحددد ل .2
(Quinin, et. al., 1988: 528). 

تلبتب دتل دأالاا دبعل ب دهلحيدا لاعدتي   ال لددل ظمدالا ب لعتئد  لالتدبثظااالاانظم دالالمستجيب. د
 اددلع ل دأالاا دبعلحد لل(Gimenze, 1994: 4) لع د الب (.ل11:ل9060  باا تل)ب الح بث  ل

ل:اا   الااعتااتظي لظت تل  آلت 
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لحعتحالااتئظظالبح اال د ملااتبند لااتد لتحد ثلتد لنظمد ت ملااح مح دال .6 ظ اةلااح ظات ل لدل حب 
 .لان  مل  ياب ل  لاالعتي  الاهل إ  ل ا

دل ياام د ل عدن لااهدئب لح لاا   الع لتيا لااح محالتئ   الح لع ل بعلحتددلتيندال لد .9
 .ل(Miles & Snow, 1978: 29)اانظم ال

تئحددغلااح محددالندد ب ل طددالا عددتي  الالت  ظدد االعبل  دد ح لتتئددا لالهددئب لاانظم ددالب ددأاةل .1
 .ل بت لت ات  ل  بام  ًل

ظدد ةصلااح محدد الااتدد ل عددب لتظ دد لحثددغل ددأالاا  دد الاائ  ددالاا   ل ددالبااعددتااتظي البااتة   ددال .4
 (.ل12:ل6222ا  تلااحئ)ااح عةال

 ادلت د  صلل(Miles & Snow, 1986: 43)ب حبي لاا   مصل  إالااأ اتلعئدل
 د ملاحدت ةلاا ااةلاائل د لااعدتااتظي الااباهدحال:لعع   لم بال دأالاا دبعلحد لااح محد ال د آلت 

بااحإ ددددلاتلبحظددددغلاا ااةل ادددددلااحح تمددددال لدددددل   ددددالاا   ددددغلبااعددددتااتظي الاا دددد صل  اح محددددال
 .لملاا مال  لااتئظااالااح عحالاات لح ثالت لاامابملاانظم ا  ال

ل
 
 
 
 
 

ل
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 اإلطار الميداني

 
 

 المبحث األول 
 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها

 
 

 المبحث الثاني
 اختبار فرضيات الدراسة
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 الثالثالفصل 
 اإلطار الميداني

 نتائج العرض وتحليل 
 

استكمال إجراءات المنهجية البحثية تّم ترميز المتغيررات الرييسرة ألاعبدراد     بهدف 
ية للدراسة ألتصنيفها للبدء بإجراءات مدالجتها، ابترداء  مرا التحليرل اعأللرل لتلر       الفرع

ما استكمال  ليتمكا الباحثألاالمتغيرات، ألصألاًل إلى الكشف عا الدالقات السايدة فيما بينها، 
 .بقية أجزاء دراستها، لذل  تشتمل مباحث ألمدطيات هذا الفصل 
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 المبحث األول 
 غيرات الدراسة وتشخيصهاوصف مت

يتناول هذا المبحث وصف عينة الدراسة، واألفراد المبحوثين، فضاًل عن وصف متغيرات 
 :ومن أجل ذلك قسم هذا المبحث إلى الفقرات اآلتية. الدراسة وتشخيصها

 للذكاء التنافسي اإلستراتيجيةوصف مستوى اإلجابات وتقييمها عن متغيرات المدخالت . أولا 
نتييييياوا اليييييواردز إليييييى التو وايييييات التةراروييييية والنسييييي  الموويييييية واألوسيييييا  الحسيييييا ية تشيييييير ال

واالنحرافييات المايارويية اجابييات المبحييوثين، وتذاييد أن هييذا المتغييير يتضييمن خمسيية أبايياد فرعييية، 
فيييييرو السيييييوت، وتهدييييييدات المنافسيييييين، والمخييييياار التنافسيييييية، واالفتراضيييييات المن ميييييية : )وهييييي 

، وقييد  تغييت قيميية الوسييي الحسييا   اجابييات المبحييوثين عيين (المن مييية األساسييية، ونقييا  الضيياف
، وتشييير هييذ  (401030)بييانحرام ماييارد قييدر  ( 501443)تتيك األبايياد عتييى المسيتوا ااجمييال  

بحسيي  ( 3)النتيجيية إلييى أن مجمييل أبايياد هييذا المتغييير قييد تجيياو ت إجمييااًل الوسييي الفرضيي  البييال  
وفيمييا ييييصت  وصييف اجابيييات المبحييوثين عييين تتيييك .   الدراسيييةمسيياحة المقيييياس المسييتخدم فييي  هييذ

 :األبااد الفرعية
 فرص السوق. 4

، وقيييد  تييي  الوسيييي الحسيييا   واالنحيييرام الماييييارد (X1-X9)وغايييت هيييذا البفايييد الفقيييرات 
عتيييى التيييوال ، وبمقارنييية ذليييك مييي  ( 400000)و ( 508144)لمجميييل فقيييرات هيييذا البفايييد ميييا قيمتييي  

. ، فإن ذلك دليل عتى اهتمام الشراة المبحوثة بفرو السوت (3)والبال   الوسي الحسا   الفرض 
لتشيير ( 41.5)بانحرام مايارد ( 51.4)لتحقق أعتى وسي حسا   وبت   (X6)وقد جاءت الفقرز 

إلييى أن تقييديم الخييدمات الجديييدز هييو الييداف  وراء قيييام الشييراة  ييإجراء التحتيييالت ال يوييية ميين أجييل 
فقييد حصييتت عتييى أقييل وسييي حسييا   ميين  ييين  (X4)ناسييبة، أمييا الفقييرز اةتشييام فييرو السييوت الم

بييييانحرام مايييييارد  تيييي  ( 31.4)إجابييييات المبحييييوثين عيييين فقييييرات هييييذا البفاييييد إذ  تغييييت مييييا مقييييدار  
، وودلل ذلك عتى ضاف اهتمام الشراة المبحوثة باستراتيجيات البحث والتاوور الموجهة (41.4)

 . خدماتها نحو اخترات األسوات الت  تقدم فيها
 تهديدات المنافسين. 4

( 4...31)قيد حقيق هيذا البفايد وسياًا حسيا يًا  تي   (X10-X14)وتمثل هذا البفاد بيالفقرات 
والمتاتقييية  يييإيالء المن مييية المبحوثييية  (X10)، واانيييت الفقيييرز (..41.5)بيييانحرام ماييييارد مقيييدار  

بيانحرام ( 51.4)سيي حسيا    تي  قيد حققيت أعتيى و االهتمام المناسب لتصرفات المنافسيا المختلفة 
بييانحرام ( 3153)فقييد حققييت أدنييى وسييي حسييا   وبتيي   (X13)أمييا الفقييرز (. 41.0)مايييارد قييدر  

والتيي  تشييير إليييى عييدم تييصثر فييرو نجييياش إسييتراتيجيات الشييراة المبحوثيية  يييردود ( ..1.)مايييارد 
ن المنافسيييين ال يشييياتون تهدييييدات تيييذار عتيييى إسيييتراتيجي ات الشيييراة المبحوثييية أفايييال منافسييييها، وان

 .اونها القاود ف  سوت االتصاالت ف  الارات
 



 05 

 (0)الجدول 
التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين 

 الذكاء التنافسي حول فقرات متغير

المتغير 

ت واألبعاد
را

فق
ال

 

 مقياس االستجابة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم
 (3)أتفق بشدة 

 أتفق

(0) 

 محايد

(5) 

 ال أتفق

(4) 

 ال أتفق بشدة

(4) 

 % ت % ت % ت % ت % ت

ي
س

اف
تن

ال
ء 

كا
لذ

ا
 

ق
و
س

 ال
ص

فر
 

X1 .. 4.14 .. 5.14 . .14 . .14  -- --5154 41.. 

X2 .. ..14 .. 4.14 . ..14 . .14  -- --5144 41.4 

X3 0 ..14 .5 .4 . .4 . .14  -- --5143 41.4 

X4 . .4 .. 54 .. 54 . 4  -- --31.4 41.4 

X5 .4 3.14 .. 54 . ..14 . .14 . .14 514. 4105 

X6 .3 3.14 .. 4.14 4 ..14 . .14  -- --51.4 41.5 

X7 . .4 .4 ..14 . ..14  -- -- -- --5143 41.. 

X8 5 .4 .. 54 .. 54  -- -- -- --31.4 41.. 

X9 0 ..14 .3 3.14 .. 5.14 . .14  -- --31.4 41.5 

 400000 508144           المعدل

ت 
دا

دي
ه
ت

ن
سي

اف
من

ال
 

X10 .5 34 .4 44 . .4  -- -- -- --51.4 41.0 

X11 5 .4 .5 .4 0 ..14 3 .14  -- --31.3 41.4 

X12 0 ..14 .. 5.14 .. ..14 3 .14  -- --31.4 41.. 

X13 . .4 .3 3.14 0 ..14 . .4 . 4 3153 .1.. 

X14 . .4 .. 5.14 .4 .4 5 .4 . .14 31.. . 

 401810 500014           المعدل

ية
س

اف
تن

ال
ر 

ط
خا

لم
ا

 

X15 0 ..14 .4 ..14 4 ..14 . .14  -- --5144 41.. 

X16 5 .4 .. .4 0 ..14 . .14  -- --31.3 41.5 

X17 .3 3.14 .. 5.14 . ..14 3 .14  -- --5144 410. 

X18 5 .4 .. 34 .. 4.14 3 .14  -- --3153 41.. 

X19 . .4 .. 34 .. 34 . .4  -- --3144 .145 

 401400 500044           المعدل
ت 

ضا
را

فت
ال
ا

ة 
مي

ظ
من

ال

ية
س

سا
أل
ا

 
X20 .4 .4 .5 .4 . .4  -- -- -- --51.4 41.3 

X21 . .4 .. 5.14 .5 34 3 .14  -- --31.4 41.3 

X22 . .4 .. 34 .0 5.14 . .14 . 4 315. 410. 

X23 . .4 .4 .4 .. 5.14 . ..14  -- --313. 4104 

 401003 500343           المعدل

ف 
ضع

ال
ط 

قا
ن

ية
ظم

من
ال

 

X24 .4 ..14 . ..14 4 ..14 . 4 . .14 5133 .144 

X25 .5 34 .5 34 . .4 5 .4  -- --3104 4100 

X26 .. ..14 .. 54 .. ..14 . 4  -- --3104 41.. 

X27 0 ..14 .0 5.14 . .4 5 .4  -- --31.3 4104 

X28 . .4 . .4 .3 4.14 3 .14  -- --3153 41.5 

 408544 501114           المعدل

 401030 501443           المؤشر الكلي
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 المخاطر التنافسية. 5
عين المخياار  يااس مستوا إجابيات أفيراد عينية البحيث عين فقيرات هيذا البفايد التي  تا  ير 

 بـ الت  تحتا  منها الشراة المبحوثة والتي  تيذثر عتيى إسيتراتيجياتها الحاليية والمحتمتية، والمتمثتية 

(X15-X19)  وحصيييييتت الفقيييييرز (..41.4)وانحيييييرام ماييييييارد ( 4...31)،  وسيييييي حسيييييا    تييييي ،
(X15)   رز مميا يفا  يير عيين قييد( ..41)وانحييرام مايييارد  تيي  ( 5144)عتيى أعتييى وسييي حسييا    تي

الشراة عتى التار م السرو  عتى المخاار السوقية المرتباة باستراتيجياتها الحالية والمحتمتة من 
( 3144)فقد حصتت عتى أدنى وسي حسا    تي   (X19)أما الفقرز .  أجل متاباة الفرو الجديدز
مميييا يشيييير إليييى أن التغييييير الحاصيييل فييي  أهيييدام األايييرام ذات ( 145.)وانحيييرام ماييييارد قيييدر  

المصييتحة  وجييود المن ميية ال يفاييد  ميين ضييمن المخيياار التيي  تواجههييا الشييراة اونهييا تمتتييك القييدرز 
 . الةافية عتى االستجابة لتتك التغيرات

 االفتراضات المنظمية األساسية. 0

، وقييييييييييييييييد حقييييييييييييييييق هييييييييييييييييذا البفاييييييييييييييييد                           (X20-X23): فقييييييييييييييييرات، هيييييييييييييييي ( 5)شييييييييييييييييمل هييييييييييييييييذا البفاييييييييييييييييد 
، وحصيييتت الفقيييرز أعتيييى وسيييي (41.554)وانحيييرام ماييييارد  تييي  ( 31.4.4)وسيييي حسيييا    تييي  

(X20)  ويشيير (41.3)بيانحرام ماييارد  تي  ( 51.4)، إذ  تغت قيمة الوسي الحسا   ميا مقيدار ،
ذلييك إلييى عييدم اقتنييا  الشييراة  وجييود منييافس رويييس يييتمان ميين إدخييال خدميية جديييدز خييالل السيينة 

بانحرام ماييارد  تي  ( .315)وبت   (X22)تت عتي  الفقرز أما أقل وسي حسا   فقد حص. القادمة
ووتاتييق بافتراضييات الشييراة المبحوثيية حييول التغيييرات السييوقية التيي  ميين شييصنها أن تث ييت ( .410)

 .إستراتيجياتها الحالية

 نقاط الضعف المنظمية. 3

وقييييد جيييياءت  وسييييي حسييييا   قييييدر  . (X24-X28)يتضييييمن هييييذا البفاييييد خمييييس فقييييرات هيييي   
يييتت عتيهيييا الفقيييرز (.41034)وانحيييرام ماييييارد  تييي   (4...31) ، أميييا أعتيييى نسيييبة اتفيييات فقيييد حص 

(X24)  جميع عألامل الضدف ذات التأثير الحاسم فل إسرتراتيجياتها  والخاصية باهتميام الشيراة

أميا أقيل نسي  (. 144.)وانحيرام ماييارد  تي  ( 5133)،  وسيي حسيا    تي   الحالية باسرتمرار 
والخاصية بايدم قييام الشييراة  تحدييد جواني  ضيافها عيين  (X28)ا الفقييرز االتفيات فقيد حصيتت عتيهي

، وتشيير (41.5)وانحرام مايارد  ت  ( 3153)اروق تحتيل إمااناتها الداختية  وسي حسا    ت  
ييدها جيي ءًا مهمييًا ميين المييدخالت  هييذ  النتيجيية إلييى أن الشييراة تهييتم  تحديييد تتييك الجوانيي  ألنهييا تا 

 . تنافس  لديهاااستراتيجية لتذااء ال
وميين خييالل تحتيييل مسييتويات إجابييات األفييراد المبحييوثين عيين أبايياد المييدخالت ااسييتراتيجية لتييذااء 

 : التنافس  آنفة الذار، يتضح ما يصت 
 (.3)إن ال ااجابات ولجمي  األبااد اانت أعتى من الوسي الحسا   الفرض  والبال   ..
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لخمسيية، حققييت فييرو السييوت أعتييى األوسييا   نيياًء عتييى قيييم المتوسيياات الحسييا ية ل بايياد ا ..
بفاييد نقييا  الضيياف  يتييي ، ( 400000)بييانحرام مايييارد قيمتيي  ( 508144)الحسييا ية وبتغييت 

، ثييم بفايييد تهدييييدات  (408544)وانحيييرام ماييييارد ( 501114)المن مييية  وسيييي حسيييا   قييدر  
لمخييياار ، يتيييي  بفايييد ا (401810)وانحيييرام ماييييارد ( 500014)المنافسيييين وبوسيييي حسيييا   

بفايييد  ، وأخييييرًا جييياء( 401400)وانحيييرام ماييييارد ( 500044)التنافسيييية  وسيييي حسيييا   قيييدر  
وانحييييرام مايييييارد قيمتيييي  ( 500343)االفتراضييييات المن مييييية األساسييييية  وسييييي حسييييا   قييييدر  

(401003 .) 
 

 وصف مستوى اإلجابات وتقييمها عن متغيرات الخيار اإلستراتيجي . رابعا  

إلى التو واات التةراروية والنسي  الموويية واألوسيا   (4.)ردز ف  الجدول تشير النتاوا الوا
الحسييا ية واالنحرافييات المايارويية اجابييات المبحييوثين، إذ تضييمن هييذا المتغييير أربايية أبايياد فرعييية، 

وفيما يصت  وصف اجابات المبحوثين عن تتيك (. المفنق ، والمفداف ، والمفحتل، والمفستجي : )وه 
 : رعيةاألبااد الف

 الُمنقب. 4

، وقيد جياءت نسيبة اتفيات آراء المبحيوثين عتيى (X29-X34) ب فقرات تمثتت ( .)تضمن هذا البفاد 
، وقييد حصييتت ( 14434.)وانحييرام مايييارد ( ..31.3)هييذ  الفقييرات عالييية  وسييي حسييا    تيي  

بصقييل ( .514)عتييى أعتييى نسييبة اتفييات ميين إجابييات المبحييوثين  وسييي حسييا   قييدر   (X29)الفقييرز 
، وتشييير هييذ  النتيجيية إليى أن القييدرات الواسيياة لتشييراة المبحوثيية فيي  (4105)انحيرام مايييارد  تيي  

تقيييديم خيييدماتها باسيييتخدام التقانيييات الحديثييية ي ويييد مييين قيييدرتها عتيييى تحقييييق التفيييوت تنافسييييًا عتيييى 
ات ليدا فقيد حصيتت عتيى أدنيى نسيبة اتفي (X32)أميا الفقيرز . الشراات المماثتة الاامتة ف  المييدان

، مميييا يشيييير إليييى ضييياف (..1.)وانحيييرام ماييييارد  تييي  ( 31.4)المبحيييوثين  وسيييي حسيييا   قيييدر  
إنفات الشراة عتى أنشياة البحيث والتايوور سيايًا لتخفيي  اتيف الخيدمات التي  تقيدمها، وبالتيال  

 . تخفي  أساارها
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 (3)الجدول 
يارية الستجابات المبحوثين التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المع

 فقرات متغير الخيار اإلستراتيجي حول

المتغير 
ت واألبعاد

را
فق
ال

 

 مقياس االستجابة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 أتفق بشدة
(3) 

 أتفق
(0) 

 محايد
(5) 

 ال أتفق
(4) 

ال أتفق 
 بشدة

(4) 

 % ت % ت % ت % ت % ت

ي
ج
تي
را
ست
إل
 ا
ار
خي
ال

 

ب
نق
لُم
ا

 

X29 .5 34 .0 5.14 5 .4 . 4 . .14 514. 4105 

X30 . ..14 .. 44 . ..14 3 .14 . .14 31.. 410. 

X31 .4 .4 .. 34 .4 3.14 . 4 . .14 31.4 4100 

X32 . .4 . .4 .5 34 .4 .4 . 4 31.4 .1.. 

X33 . ..14 3 .14 .4 44 0 ..14 . .14 31.4 .144 

X34 .0 5.14 0 ..14 5 .4 . .4 . 4 3103 .1.0 

 404354 500540           المعدل

فع
دا
لُم
ا

 

X35 .. ..14 .. 54 . ..14 . 4 . 4 31.4 .144 

X36 .3 4.14 .. ..14 3 .14 . .14 . 4 5134 .14. 

X37 .. 5.14 .5 34 . .4 3 .14 -- -- 5144 .1.3 

X38 .3 3.14 .. 5.14 . .4 3 .14 . .14 3104 .14. 

X39 .5 34 .. 54 . .4 . 4 -- -- 5144 .14. 

X40 .. 34 .. 54 .4 .4 . 4 -- -- 3104 .14. 

X41 4 ..14 0 ..14 .4 44 5 .4 . 4 31.. 4100 

X42 4 ..14 . .4 .5 34 .. 34 3 .14 .104 .1.3 

X43 . ..14 3 .14 .3 3.14 . .4 0 ..14 .1.. .13. 

 4.4134 5.0055           المعدل

لل
ح
لُم
ا

 

X44 .. 54 .4 44 5 .4 -- -- -- -- 5134 41.4 

X45 .3 3.14 .. 54 0 ..14 -- -- -- -- 51.4 41.5 

X46 .4 .4 .4 3.14 .5 34 . .14 -- -- 31.4 41.3 

X47 0 ..14 . .4 .4 44 3 .14 -- -- 314. 4103 

X48 .4 .4 . .4 .. 54 . .4 -- -- 3144 .145 

X49 . .4 . .4 .. 4.14 3 .14 -- -- 3143 410. 

 4.1081 5.1415           المعدل

ب
جي
ست
لُم
ا

 

X50 .4 .4 .0 5.14 .. ..14 -- -- -- -- 310. 41.3 

X51 .4 .4 .5 34 .. 54 -- -- -- -- 31.4 41.4 

X52 .4 3.14 . ..14 .. 54 -- -- -- -- 3103 410. 

X53 . .14 .4 .4 . ..14 .. 54 5 .4 51.. .1.0 

X54 .0 5.14 .. 34 . .4 . .14 -- -- 51.4 4105 

X55 .3 3.14 .3 3.14 .. ..14 . .14 . 4 31.4 .14. 

 4.4484 0.4434           المعدل
 4.4004 5.1480           المؤشر الكلي

 

 الُمدافع. 4

عن سا  الشراة إلى االحتفاظ بال بياون  (X35-X43) ب تااس فقرات هذا البفاد والمتمثتة  
إذ ت ين من نتاوا تحتيل آراء المبحوثين، أن نسيبة . رتها عتى ج ء محدود من السوت وتراي  سيا

االتفييييات  ييييين األفييييراد المبحييييوثين اانييييت مق وليييية أذ  تيييي  الوسييييي الحسييييا   عيييين فقييييرات هييييذا البفاييييد 
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عيييام ميييا مقيييدار    (X36)وقيييد جييياءت الفقيييرز (. .14.4.)بيييانحرام ماييييارد  تييي  ( 33..31)بشيييال م
بيصعتى نسيبة  نتجات محددة عالية الجألدة لتتفألق ما خاللها علرى المنافسريا  بإنتاج مالمتاتقية 

ومييين شيييصن ذليييك أن ياايييس التييي ام ( .14.)وانحيييرام ماييييارد ( 5134)اتفيييات  وسيييي حسيييا    تييي  
الشراة  تقديم خدمات عالية الجيودز بميا يحقيق لهيا المحاف ية عتيى المااسي  التي  حققتهيا والتمي ي  

                        (X43)ا أقييييييل األوسييييييا  الحسييييييا ية فقييييييد تمحييييييور حييييييول المتغييييييير أميييييي. عيييييين المنافسييييييين اآلخييييييرون
مميييا ييييدل عتيييى أن الشيييراة ( .13.)وانحيييرام ماييييارد  تغيييت قيمتييي  ( ..1.) وسيييي حسيييا    تييي  

 . تساى لتمحاف ة عتى نفس مستوا الخدمات الت  تقدمها لواالوها و باونها
 الُمحلل. 5

والتي  تشيير إليى ضيرورز تحقييق المواءمية  (X44-X49)مثتت بالفقرات فقرات ت( .)شمل هذا البفاد 
 يييين حالييية المنافسييية مييي  المن ميييات المماثتييية ومييين ثيييم  تقيييييم المراييي  التنافسييي  مقارنيييًة بالمن ميييات 

وقيييد (. .41.50)وانحيييرام ماييييارد ( 3...31)حققيييت وسيييي حسيييا   قيييدر  . المماثتييية فييي  السيييوت 
وانحييرام مايييارد  تيي  ( 5134)اتفييات  وسييي حسييا   قييدر  عتييى أعتييى نسييبة  (X44)حصييتت الفقييرز 

وهذا يذاد اهتمام الشراة بامتيات التحتيل ال يو  من أجيل تو ييف ميا تيتمخ  عني  في  ( 41.4)
وميين جهييةم أخييرا . اتخيياذ ااجييراءات التيي  تايي   ميين موقفهييا التنافسيي  مقارنييًة بالمن مييات األخييرا 

وانحييرام ماييارد  تيي  ( 3144)سيي حسييا   قيدر  عتيى أقييل نسي  االتفييات  و  (X48)حصيتت الفقييرز 
ممييا يشييير إلييى عييدم اسيييتخدام الشييراة لوسيياول خاصيية مييين شييصنها أن تخفيي  ميين اتيييف ( 145.)

 . خدماتها
 الُمستجيب. 0

والت  تشيير إليى اسيتجابة الشيراة  (X50-X55)فقرات أيضًا، وتمثتت بالفقرات ( .)شمل هذا البفاد 
حققييت وسييي .. مييا تاتييق منهييا بال يويية الخاصيية أو ال يويية الااميية  لتتغيييرات ال يوييية المختتفيية سييواء

، وقييييد ت ييييين ميييين نتيييياوا تحتيييييل آراء (.5..1.)وانحييييرام مايييييارد  تيييي  ( 44..51)حسييييا   قييييدر  
ين الشيراة مين  (X53)المبحوثين أن الفقرز  حصيتت عتيى أعتيى نسيبة اتفيات األمير اليذد يذشير تما 

ًة لاتبييات الييواالء وال بيياون، وقييد  تغييت قيميية الوسييي تسييتيم خييدماتها فيي  الوقييت المناسيي  اسييتجاب
الخاصية  (X51)أميا الفقيرز (. 1.0.)بيانحرام ماييارد  تي  ( ..51)الحسا   لهذ  الفقرز ما مقيدار  

بقييدرز الشييراة المبحوثيية عتييى تخفييي  أسيياار خييدماتها اسييتجابًة لتتغييير فيي  األسيياار السيياودز فيي  
شيراات المماثتيية، فقيد حصيتت عتيى أدنيى وسيي حسييا   السيوت بالنسيبة لتخيدمات التي  تارضيها ال

، مما يذشير عيدم لجيوء (41.4)، بانحرام مايارد  ت  (31.4)اجابات المبحوثين، وبتغت قيمت  
الشييراة إلييى تخفييي  أسيياار خييدماتها اسييتجابة لتغيييير المنافسييين ألسيياار خييدماتهم المماثتيية، وقييد 

 .جودز مقارنًة  خدمات المنافسينيا   ذلك مقدار ما تتمت  ب  خدمات الشراة من 
ومن خالل تحتيل مسيتويات إجابيات األفيراد المبحيوثين عين متغييرات الخييار ااسيتراتيج  

 : آنفة الذار، يتضح اآلت 
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أن ال ااجابات ولجمي  المتغيرات والفقرات اانت أعتى من الوسي الحسا   الفرض  والبال   ..
(3.) 
ل بااد األرباة، فقيد حقيق المفسيتجي   وسيي حسيا   أعتيى استنادًا إلى قيم المتوسي الحسا ية  ..

ثيييم يتيييي  المفحتيييل  وسيييي ( 1.404.)وانحيييرام ماييييارد ( 44..51)األوسيييا  الحسيييا ية إذ  تييي  
ييييييداف   وسييييييي حسييييييا   قيمتيييييي  (.41.50)وانحييييييرام مايييييييارد ( 3...31)حسييييييا    ، يتييييييي  المف

نقييييييييي  ، بحسييييييييي  آراء المبحيييييييييوثين، وأ (.14.4.)وانحيييييييييرام ماييييييييييارد ( 33..31) خييييييييييرًا المف
 ( .  14434.)بانحرام مايارد ( ..31.3)
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 المبحث الثاني
 الدراسة فرضياتاختبار 

 واألثر الخاصة بالعالقةاألولى والثانية  الرئيسة اتيهدف هذا المبحث إلى اختبار الفرضي

لثالثةة المتعققةة بتبةايأ ية ثير والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها في الشركة قيد الدراسة والفرضية ا

مكونةةات المةةدخالت ااسةةتراييذية لقةةذكاس التنافسةةي فةةي يحديةةد الخيةةار ايسةةتراييذي والفرضةةيات 

 :الفرعية المنبثقة عنها، وذلك وفقاً لقمحاور اآليية
راتيجية للللللذكاء التنافسللللي والخيللللار المللللدخالت االسللللتبللللين  عالقللللات االرتبللللاطتحليللللل    :اوال  

 االستراتيجي
وجود عالقة اريبةا   (.)بهدف اختبار الفرضية الرئيسة األولى، يتبيأ مأ خالل الذدول 

بيأ المدخالت ااستراييذية لقذكاس التنافسي والخيار ايسةتراييذي فةي الشةركة قيةد معنوية موجبة 
 1دل عقةى قةوا العالقةة بةيأ المتنيةريأمؤشةر ية وهةو (*0.805)إذ بقة  معامةا ايريبةا  الدراسة، 

اً إلى اكتشاف العالقات الذزئيةة لقوصةول إلةى يحقيةا ودع ووعمةإ يةء إجةراس اختبةار لقعالقةة وسعي
بةةيأ المةةدخالت ااسةةتراييذية لقةةذكاس التنافسةةي والخيةةار ايسةةتراييذي ومتنيرايةة  كةةا عقةةى  ةةدا، 
وايضح مأ ذلك وجود عالقة اريبا  معنوية بيأ المدخالت ااستراييذية لقةذكاس التنافسةي وجمية  

المعنويةةة ( بيرسةةو )رات الخيةةار ايسةةتراييذي وذلةةك بديلةةة قةةيء معامةةا ايريبةةا  البسةةي  متنيةة
، وبةذلك يةرفا الفرضةية الرئيسةة األولةى ويقبةا الفرضةية البديقةة (.)الموجبة وكما في الذةدول 

 1وذلك لثبوت عالقة اريبا  بيأ المدخالت ااستراييذية والخيار ااستراييذي

  (0)الجدول 
 المدخالت اإلستراتيجية للذكاء التنافسيبين  عالقات االرتباطل نتائج تحلي

 المبحوثة والخيار االستراتيجي ومتغيراته في الشركة 

ةالمستقل اتالمتغير  
 المتغيرات المعتمدة

المدخالت اإلستراتيجية 
 للذكاء التنافسي

 *0.670 الُمنقب

 *0.678 الُمدافع

 *0.718 الُمحلل

 *0.703 الُمستجيب
 *0.805 (الخيار االستراتيجي) مؤشر الكليال

* P ≤ 0.05        N= 40 
 

وبهدف اختبار الفرضية الفرعية األولى المنبثقة عأ الفرضية الرئيسة األولى ومأ خالل 
بيأ فرص السوع والخيار ايستراييذي في بيأ وجود عالقة اريبا  معنوية موجبة يت (.)الذدول 

دل عقةى قةوا العالقةة بةيأ مؤشةر ية وهةو (*0.751)معامةا ايريبةا   إذ بقة الشركة قيد الدراسةة، 
وسعياً إلى اكتشاف العالقات الذزئية لقوصول إلى يحقيا ودع ووعمإ يء إجراس اختبار  1المتنيريأ

لقعالقة بيأ فرص السوع ومتنيرات الخيار ايستراييذي كةا عقةى  ةدا، وويضةح مةأ ذلةك وجةود 
الخيةار ايسةتراييذي وذلةك بديلةة قةيء  لسةوع وجمية  متنيةراتعالقة اريبا  معنوية بةيأ فةرص ا

، وبةةذلك يةةرفا (.)المعنويةةة الموجبةةة وكمةةا فةةي الذةةدول ( بيرسةةو )معامةةا ايريبةةا  البسةةي  
الفرضةةية الفرعيةةة األولةةى المنبثقةةة عةةأ الفرضةةية الرئيسةةة األولةةى ويقبةةا الفرضةةية البديقةةة لثبةةوت 

 1ستراييذيعالقة اريبا  بيأ فرص السوع والخيار اا

  (0)الجدول 
 والخيار االستراتيجي ومتغيراته فرص السوقبين  عالقات االرتباطنتائج تحليل 

 في الشركة قيد الدراسة 

ةالمستقل اتالمتغير  

 المتغيرات المعتمدة
 فرص السوق

 *0.659 الُمنقب
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 *0.640 الُمدافع

 *0.655 الُمحلل

 *0.631 الُمستجيب

 *0.751 (الستراتيجيالخيار ا) المؤشر الكلي

* P ≤ 0.05        N= 40 
 

يختبار الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عأ الفرضية الرئيسة األولى، يتبيأ مةأ خةالل و

بيأ يهديدات المنافسيأ والخيار ايستراييذي فةي وجود عالقة اريبا  معنوية موجبة  (.)الذدول 

دل عقةى قةوا العالقةة بةيأ مؤشةر ية وهةو (*0.258) إذ بقة  معامةا ايريبةا الشركة قيد الدراسةة، 

وسعياً إلى اكتشاف العالقات الذزئية لقوصول إلى يحقيا ودع ووعمإ يء إجراس اختبار  1المتنيريأ

لقعالقة بيأ يهديةدات المنافسةيأ ومتنيةرات الخيةار ايسةتراييذي كةا عقةى  ةدا، وويضةح مةأ ذلةك 

افسةيأ والخيةار ايسةتراييذي المةداف  والمسةتذي  وجةود عالقةة اريبةا  معنويةة بةيأ يهديةدات المن

المعنويةةة الموجبةةة، وبةةذلك يةةرفا ( بيرسةةو )فقةة ، وذلةةك بديلةةة قةةيء معامةةا ايريبةةا  البسةةي  

الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عأ الفرضية الرئيسة األولى ويقبا الفرضية البديقة وذلك لثبةوت 

 1يار ااستراييذيعالقة اريبا  بيأ يهديدات المنافسيأ والخ

 (1)الجدول 
 ومتغيراته االستراتيجيالخيار تهديدات المنافسين وبين  عالقات االرتباطنتائج تحليل 

 في الشركة قيد الدراسة 

ةالمستقل اتالمتغير  

 المتغيرات المعتمدة
 تهديدات المنافسين

 0.087 الُمنقب
N.S

 

 *0.321 الُمدافع

0.219 الُمحلل
 N.S

 

 *0.229 الُمستجيب

 *0.258 (الخيار االستراتيجي) المؤشر الكلي

* P ≤ 0.05        N= 40 
 

ومأ وجا اختبار الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عةأ الفرضةية الرئيسةة األولةى، يتضةح 

بيأ المخا ر التنافسية والخيةار ايسةتراييذي وجود عالقة اريبا  معنوية موجبة  (0)مأ الذدول 

دل عقى قوا العالقةة بةيأ مؤشر ي وهو (*0.415)إذ بق  معاما ايريبا  راسة، في الشركة قيد الد

وسعياً إلى اكتشاف العالقات الذزئية لقوصول إلى يحقيا ودع ووعمإ يء إجراس اختبار  1المتنيريأ

المخةا ر التنافسةية ومتنيةرات الخيةار ايسةتراييذي كةا عقةى  ةدا، وويضةح مةأ ذلةك  لقعالقة بةيأ

با  معنوية بيأ المخةا ر التنافسةية وجمية  متنيةرات الخيةار ايسةتراييذي وذلةك وجود عالقة اري

المعنوية الموجبة، وبةذلك يةرفا الفرضةية الفرعيةة ( بيرسو )بديلة قيء معاما ايريبا  البسي  

الثالثة المنبثقة عأ الفرضية الرئيسة األولى ويقبا الفرضية البديقة وذلك لثبوت عالقة اريبا  بيأ 

 1 ر التنافسية والخيار ااستراييذيالمخا

 (8)الجدول 
 ومتغيراته والخيار االستراتيجي المخاطر التنافسية بين عالقات االرتباطنتائج تحليل 

 في الشركة قيد الدراسة 

ةالمستقل اتالمتغير  
 المتغيرات المعتمدة

 المخاطر التنافسية

 *0.339 الُمنقب

 *0.283 الُمدافع

 *0.345 الُمحلل
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 *0.472 ُمستجيبال

 *0.415 (الخيار االستراتيجي) المؤشر الكلي

* P ≤ 0.05        N= 40 
 

اختبار الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة عأ الفرضية الرئيسة األولةى فقةد ورهةر مةأ  وما

بةةيأ ايفتراضةةات المن ميةةة األساسةةية وجةةود عالقةةة اريبةةا  معنويةةة موجبةةة  (4.)خةةالل الذةةدول 

دل مؤشر ي وهو (*0.283)إذ بق  معاما ايريبا  ستراييذي في الشركة قيد الدراسة، والخيار اي

وسعياً إلى اكتشاف العالقات الذزئيةة لقوصةول إلةى  1ومعنويتها العالقة بيأ المتنيريأوجود عقى 

ايفتراضات المن مية األساسية ومتنيرات الخيار  يحقيا ودع ووعمإ يء إجراس اختبار لقعالقة بيأ

سةةتراييذي كةةا عقةةى  ةةدا، وويضةةح مةةأ ذلةةك وجةةود عالقةةة اريبةةا  معنويةةة بةةيأ ايفتراضةةات اي

المن مية األساسية والخيار ايستراييذي المةداف  والمحقةا فقة  وذلةك بديلةة قةيء معامةا ايريبةا  

المعنويةةة الموجبةةة، وبةةذلك يةةرفا الفرضةةية الفرعيةةة الرابعةةة المنبثقةةة عةةأ ( بيرسةةو )البسةةي  

ئيسةةة األولةةى ويقبةةا الفرضةةية البديقةةة وذلةةك لثبةةوت عالقةةة اريبةةا  بةةيأ ايفتراضةةات الفرضةةية الر

 1المن مية والخيار ااستراييذي



 34 

 (44)الجدول 
ساسية والخيار االستراتيجي االفتراضات المنظمية األبين  عالقات االرتباطنتائج تحليل 

 ومتغيراته في الشركة قيد الدراسة 

ةالمستقل اتالمتغير  
 ات المعتمدةالمتغير

 االفتراضات المنظمية األساسية

0.235 الُمنقب
 N.S

 

 *0.216 الُمدافع

 *0.289 الُمحلل
0.241 الُمستجيب

 N.S
 

 *0.283 (الخيار االستراتيجي) المؤشر الكلي

* P ≤ 0.05        N= 40 
 

إ  اختبةةار الفرضةية الفرعيةةة الخامسةةة المنبثقةة عةةأ الفرضةةية الرئيسةة األولةةى، فةة وبهةدف

بةةيأ نقةةا  الضةةعظ المن ميةةة والخيةةار وجةةود عالقةةة اريبةةا  معنويةةة موجبةةة يشةةير ل (..)الذةةدول 

دل عقةةى مؤشةةر يةة وهةةو (*0.781)إذ بقةة  معامةةا ايريبةةا  ايسةةتراييذي فةةي الشةةركة المبحوثةةة، 

ولنرض اكتشاف العالقات الذزئيةة لقوصةول إلةى يحقيةا  1ومعنويتها العالقة بيأ المتنيريأوجود 

نقا  الضعظ المن مية ومتنيرات الخيار ايستراييذي كةالً  مإ وجري اختبار العالقة بيأودع ووع

عقةةى  ةةدا، وويضةةح مةةأ ذلةةك وجةةود عالقةةة اريبةةا  معنويةةة بةةيأ نقةةا  الضةةعظ المن ميةةة وجميةة  

متنيرات الخيار ايستراييذي بديلة قيء معاما ايريبا  البسي  المعنوية الموجبة، وبذلك يةرفا 

ويقبةا الفرضةية البديقةة وذلةةك  فرعيةة الخامسةة المنبثقةة عةأ الفرضةية الرئيسةة األولةىالفرضةية ال

 1لثبوت عالقة اريبا  بيأ نقا  الضعظ المن مية والخيار ااستراييذي
 (44)الجدول 

 والخيار االستراتيجي ومتغيراته  نقاط الضعف المنظميةبين  عالقات االرتباطنتائج تحليل 
 المبحوثةفي الشركة 

ةالمستقل اتمتغيرال  
 المتغيرات المعتمدة

 نقاط الضعف المنظمية

 *0.714 الُمنقب

 *0.610 الُمدافع

 *0.726 الُمحلل

 *0.647 الُمستجيب
 *0.781 (الخيار االستراتيجي) المؤشر الكلي

* P ≤ 0.05        N= 40 
 

لفرضةةيات وبنةةاًس عقةةى مةةا جةةاس فةةي المحةةور األولةةى يةةرفا الفرضةةية الرئيسةةة األولةةى وا

الفرعية المنبثقةة عنهةا، ويقبةا الفرضةيات البديقةة عنهةا ن ةراً لثبةوت العالقةة المعنويةة لقمةدخالت 

 1ااستراييذية لقذكاس التنافسي بمتنيرايها والخيار ايستراييذي بمتنيراي 
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  الخيار االستراتيجيفي المدخالت االستراتيجية للذكاء التنافسي  أثرتحليل : ثانيا  
الثانية والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها الرئيسة  ةاختبار الفرضي إلى المحورا يهدف هذ

 :في الشركة المبحوثة، وقد وجريت ايختبارات باستخدام يحقيا اينحدار الخطةي البسةي  وكةاآليي

والخاصةةة باختبةةار صةةحة الفرضةةية الرئيسةةة الثانيةةة ( ..)إذ يشةةير النتةةائو الةةواردا فةةي الذةةدول 

المةةدخالت ااسةةتراييذية لقةةذكاس تةة ثير يحقيةةا اينحةةدار الخطةةي البسةةي ، والخاصةةة بوباسةةتخدام 

وجةود ية ثير إلةى  معتمةداً  متنيةراً وصف  ب الخيار ايستراييذيفي  مستقالً  متنيراً التنافسي بوصفها 

( F)بقنةةت قيمةةة  إذ ،الخيةةار ايسةةتراييذيفةةي  لقمةةدخالت ااسةةتراييذية لقةةذكاس التنافسةةيمعنةةوي 

عنةةد  (0.000)البالنةةة ( P)بديلةةة قيمةةة  وهةةي وكبةةر مةةأ قيمتهةةا الذدوليةةة( 106.58) المحسةةوبة

Rمعامةا التحديةد ، وقةد بقة  (0.05)وبمسةتو  معنويةة ( 1,58)درجتي  رية 
2

، ومةأ (0.648) 

شةة   هةةذن النتيذةةة الت كيةةد عقةةى و  المةةدخالت ااسةةتراييذية لقةةذكاس التنافسةةي يفسةةر مةةا مقةةدارن 

مةأ التنيةرات يعةود ( 35.2%)الحاصةقة فةي الخيةار ايسةتراييذي، وو   مأ التنيرات (%64.8)

 ومأ خالل متابعةة معةامالت بيتةاإلى متنيرات عشوائية لء يتضمنها ونموذج الدراسة ايفتراضي، 

، والتةي (10.32) البالنةة المحسةوبة (t) وهي قيمة معنوية بديلة( 0.941)بقنت ( 1) يتضح و 

( 1,58)عنةةد درجتةةي  ريةةة  (0.000)البالنةةة ( P)بديلةةة قيمةةة يةةة وكبةةر مةةأ قيمتهةةا الذدولهةةي 

، مما يقود إلى رفا الفرضية الرئيسة الثانيةة، وقبةول الفرضةية البديقةة (0.05)مستو  معنوية و

 1عنها ن راً لثبوت ي ثير المدخالت ااستراييذية لقذكاس التنافسي في الخيار ايستراييذي
  (44)جدول ال

 المبحوثة الخيار االستراتيجي في الشركةفي إلستراتيجية للذكاء التنافسي المدخالت ا تأثير

 المتغير المستقل 
 المتغير  

 المعتمد 

المدخالت اإلستراتيجية للذكاء 
R التنافسي

2 
F 

 المحسوبة
0 1 

 الخيار االستراتيجي
0.330 

N.S
 (0.99)  

0.941 

 *(10.32) 
0.648 *106.58 

*P  0.05            N = 40         N.S = not significant 

 D.f = (1,58)                                                  المحسألبة    t  ةقيم إلىتشير )    ( 
 

والختبيييار الفرضيييية الفرعيييية األوليييى المن ثقييية عييين الفرضيييية الرويسييية الثانيييية،  ينيييت النتييياوا 
وجييود تييصثير الخيييار االسييتراتيج ، إذ اتضييح فيي  وت فييرو السييتييصثير ، (3.)الييواردز فيي  الجييدول 

وهيي  أة يير ميين ( 74.81)المحسييوبة ( F)بتغييت و  ،الخيييار االسييتراتيج فيي   لفييرو السييوت مانييود 
ومسييتوا مانوييية ( 1,58)عنييد درجتيي  حرويية  (0.000)البالغيية ( P) دالليية قيميية  قيمتهييا الجدولييية

Rوبتييييي  مااميييييل التحدييييييد ( 0.05)
ن فيييييرو السيييييوت تفسييييير ميييييا مقيييييدار  ، مميييييا يانييييي  أ(0.563) 2

( 1) فتشييير بييصن ماييامالت  يتيياميين التغيييرات الحاصييتة فيي  الخيييار االسييتراتيج ، أمييا  (%56.3)
وهييي  أة ييير مييين قيمتهيييا ( 8.65) البالغييية المحسيييوبة (t) وهييي  قيمييية مانويييية  داللييية( 0.573)ت تييي  

مسيييتوا مانويييية وعنيييد ( 1,58)عنيييد درجتييي  حروييية  (0.000)البالغييية ( P) داللييية قيمييية الجدوليييية 
، وهذا يدعو لرف  الفرضية الفرعية األولى المن ثقية عين الفرضيية الرويسية األوليى وق يول (0.05)

 .ال ديتة بس   ث وت تصثير فرو السوت ف  الخيار االستراتيج 
 (45)جدول ال

 المبحوثة الخيار االستراتيجي في الشركةفي فرص السوق  تأثير
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 المتغير المستقل 
 المعتمد  المتغير 

 فرص السوق
R

2 
F 

 0 1 المحسوبة

 الخيار االستراتيجي
1.439 

* (5.33)  
0.573 

 *(8.65) 
0.563 *74.81 

*P  0.05            N = 60 

          D.f = (1,58)     المحسألبة       t  ةقيم إلىتشير )    (   
 

يييرات الفرعييية لتدراسيية، أجييرد ولغيير  التامييق فيي  اةتشييام الاالقييات التصثيرويية  ييين المتغ
تحتييييييل االنحيييييدار الخاييييي  البسييييييي الختبيييييار تيييييصثير فيييييرو السيييييوت فييييي  ايييييل مييييين أنيييييوا  الخييييييار 

وت يييين وجيييود التيييصثير المانيييود لفيييرو السيييوت فييي  المنقييي  والميييداف  ( 5.)االسيييتراتيج ، الجيييدول 
 .والمحتل والمستجي 

 (40)جدول ال

 يجي في الشركة المبحوثةمتغيرات الخيار االستراتفي فرص السوق تأثير 

 المتغير المستقل 
 ةالمعتمد اتالمتغير 

 فرص السوق 
R

2 F 
 0 1 المحسوبة

 المنقب
1.697 

* (4.77) 

0.582 

*(6.68) 
0.435 *44.60 

 المدافع
1.521 

* (4.89) 

0.483 

*(6.34) 
0.409 *40.20 

 المحلل 
1.080 

* (2.64) 

0.661 

*(6.59) 
0.428 *43.48 

 المستجيب
1.412 

* (3.51) 

0.611 

*(6.19) 
0.398 *38.36 

*P  0.05            N = 60 

 D.f = (1,58 )                                                        المحسألبة   t  ةقيم إلىتشير )    ( 
 

النتياوا والختبار الفرضية الفرعية الثانيية المن ثقية عين الفرضيية الرويسية الثانيية، فقيد  ينيت 
 الخييييار االسيييتراتيج فييي   مسيييتقالً  متغييييراً تهدييييدات المنافسيييين  وصيييفها تيييصثير (. 4.)فييي  الجيييدول 

 ،الخييار االسيتراتيج في  تهدييدات المنافسيين لوجيود تيصثير مانيود ، واتضيح ماتميداً  متغيراً وصف   
البالغيية ( P) دالليية قيميية  وهيي  أة يير ميين قيمتهييا الجدولييية( 4.12)المحسييوبة ( F) تغييت قيميية إذ 
Rوبتييييييي  مااميييييييل التحدييييييييد ( 0.05)وبمسيييييييتوا مانويييييييية ( 1,58)عنيييييييد درجتييييييي  حروييييييية  (0.04)

2 
من التغيرات الحاصيتة في  الخييار  (66%)تفسر ما مقدار  تهديدات المنافسين ، أد أن (0.660)

من التغيرات تاود إلى متغييرات عشيواوية ليم يتضيمنها أنميوذر الدراسية ( 34%)االستراتيج ، وأن 
وهيي  قيميية مانوييية ( 0.200)ت تيي  ( 1) يتضييح أن وميين خييالل متابايية ماييامالت  يتييارضيي ، الف

البالغييية ( P) داللييية قيميية وهيي  أة يير مييين قيمتهييا الجدولييية  .(2.03) البالغييية المحسييوبة (t)  دالليية
، وهيييذا يقيييود إليييى رفييي  الفرضيييية (0.05)مسيييتوا مانويييية و ( 1,58)عنيييد درجتييي  حروييية  (0.04)
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المن ثقيية عيين الفرضييية الرويسيية الثانييية، لتفق ييل الفرضييية ال ديتيية ن ييرًا لث ييوت تييصثير  الفرعييية الثانييية
 .ف  الخيار االستراتيج  تهديدات المنافسين

 (43)جدول ال
 المبحوثة  لشركةفي االخيار االستراتيجي في تهديدات المنافسين  تأثير

 المتغير المستقل 
 المتغير المعتمد  

 تهديدات المنافسين
R

2 
F 

 0 1 المحسوبة

 الخيار االستراتيجي
3.101 

* (9.54)  
0.200 

 *(2.03) 
0.660 *4.12 

*P  0.05            N = 60 

    D.f = (1,58)             المحسألبة       t  ةقيم إلىتشير )    ( 
 

إجيراء  ورغبة ف  التارم عتى ا ياة الاالقات التصثيروة  ين المتغيرات الفرعية لتدراسة تيم
فيي  اييل نيو  ميين أنييوا  الخيييار  تهديييدات المنافسيينتحتييل االنحييدار الخايي  البسييي الختبييار تييصثير 

ت يييين أن تهدييييدات المنافسيييين تيييذثر مانوييييًا فقيييي فييي  ( ..)االسيييتراتيج  والموضيييحة فييي  الجيييدول 
 .المداف  وال تذثر مانويًا ف  المنق  والمحتل والمستجي 

 (40)جدول ال

 متغيرات الخيار االستراتيجي في الشركة المبحوثة في لمنافسين تهديدات اتأثير 

 المتغير المستقل 
 ةالمعتمد اتالمتغير 

 تهديدات المنافسين
R

2 F 

 0 1 المحسوبة

 الُمنقب
3.791 

* (9.78) 

0.078 
N.S

 (0.67) 
0.08 *0.44 

 الُمدافع
2.670 

* (8.47) 

0.248 

*(2.58) 
0.103 *6.66 

 الُمحلل 
3.015 

* (6.95) 

0.226 
N.S

 (1.71) 
0.048 *2.92 

 الُمستجيب
3.147 

* (7.57) 

0.226 
N.S

 (1.79) 
0.052 *3.20 

*P  0.05           N = 60 

 D.f = (1,58)                                                        المحسألبة    t  ةقيم إلىتشير )    ( 
 
 

االختبار  الثة المن ثقة عن الفرضية الرويسة الثانية، فقد أجرد والختبار الفرضية الفرعية الث
الخييار في   مستقالً  متغيراً المخاار التنافسية  وصفها تصثير إلى ( ..)وأشارت نتاوج  ف  الجدول 

وه  أة ر من قيمتهيا ( 12.07)المحسوبة ( F) تغت قيمة إذ ، ماتمداً  متغيراً وصف    االستراتيج 
( 0.05)وبمسيتوا مانويية ( 1,58)عند درجتي  حروية  (0.001)البالغة ( P)مة  داللة قي الجدولية

Rوبتيييي  ماامييييل التحديييييد 
ميييين التغيييييرات  (17.2%)تفسيييير  أد أن المخيييياار التنافسييييية (0.172) 2

ميين التغيييرات تاييود إلييى ( 82.8%)الحاصييتة فيي  الخيييار االسييتراتيج ، وأن الجيي ء المتبقيي  وو تيي  
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 ومييين خيييالل متاباييية مايييامالت  يتييياأنميييوذر الدراسييية االفتراضييي ،  متغييييرات عشيييواوية ليييم يتضيييمنها
وه  أة ر  (3.47) البالغة المحسوبة (t) وه  قيمة مانوية  داللة( 0.419)ت ت  ( 1) يتضح أن

مستوا مانوية و ( 1,58)عند درجت  حروة  (0.001)البالغة ( P) داللة قيمة من قيمتها الجدولية 
لفرضيييية الفرعيييية الثالثييية المن ثقييية عييين الفرضيييية الرويسييية الثانيييية، ، وهيييذا يقيييود إليييى رفييي  ا(0.05)

 .وق ول الفرضية ال ديتة ن رًا لث وت تصثير المخاار التنافسية ف  الخيار االستراتيج 
 (40)جدول ال

 في الشركة المبحوثةالخيار االستراتيجي في المخاطر التنافسية  تأثير

 المتغير المستقل 
 المتغير المعتمد 

 اطر التنافسيةالمخ
R

2
 

F 

 0 1 المحسوبة

 الخيار االستراتيجي
2.251 

* (5.18)  
0.419 

 *(3.47) 
0.172 *12.07 

*P  0.05            N = 60 

 D.f = (1,58)                                                       المحسألبة     t  ةقيم إلىتشير )    ( 
 

ةتشيام الاالقيات التصثيروية  يين المتغييرات الفرعيية لتدراسية، فقيد تيم ورغبة ف  التامق ف  ا
إجييراء تحتيييل االنحييدار الخايي  البسيييي الختبييار تييصثير المخيياار التنافسييية فيي  اييل نييو  ميين أنييوا  

وت يييين وجيييود التييياثير المانيييود لتمخييياار ( ..)الخييييار االسيييتراتيج ، واميييا موضيييح فييي  الجيييدول 
 ( .منق ، المداف ، المحتل، المستجي ال)التنافسية ف  جمي  أنواع  

 (41)جدول ال
 المبحوثةلشركة في امتغيرات الخيار االستراتيجي في المخاطر التنافسية تأثير 

 المتغير المستقل 
 ةالمعتمد اتالمتغير 

 المخاطر التنافسية
R

2 F 
 0 1 المحسوبة

 الُمنقب
2.627 

* (5.05) 
0.396 

* (2.75) 
0.115 *7.55 

 افعالُمد
2.458 

* (5.42) 
0.283 

*(2.25) 
0.080 *5.06 

 الُمحلل 
2.096 

* (3.53) 
0.461 

* (2.80) 
0.119 *7.85 

 الُمستجيب
1.714 

* (3.20) 
0.605 

* (4.08) 
0.223 *16.64 

*P  0.05            N = 60 
 D.f = (1,58 )                                                     المحسألبة      t  ةقيم إلىتشير )    ( 

ومن أجل اختبار الفرضية الفرعية الراباة المن ثقة عن الفرضية الرويسة الثانيية، تيم إجيراء 
االفتراضييات المن ميية األساسييية  وصييفها تيصثير ( 0.)االختبيار وبينييت نتاوجي  الييواردز في  الجييدول 

مانييود  وجييود تييصثير  إذ اتضييح ، داً ماتميي متغيييراً وصييف    الخيييار االسييتراتيج فيي   مسييتقالً  متغيييراً 
( 5.04)المحسيييوبة ( F)بتغييت قيميية و  ،الخييييار االسييتراتيج لالفتراضييات المن مييية األساسييية فيي  

( 1,58)عنيييد درجتييي  حروييية  (0.029)البالغييية ( P) داللييية قيمييية  وهييي  أة ييير مييين قيمتهيييا الجدوليييية
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Rوبتييييي  مااميييييل التحدييييييد ( 0.05)وبمسيييييتوا مانويييييية 
الفتراضيييييات المن ميييييية ، أد أن ا(0.08) 2

مين التغييرات ( 92%)من التغيرات الحاصيتة في  الخييار االسيتراتيج  وأن  (8%)تفسر  األساسية
وميين خيالل متابايية ماييامالت تايود إلييى متغييرات عشييواوية ليم يتضييمنها أنميوذر الدراسيية الفرضي ، 

، (2.25) لغيييةالبا المحسييوبة (t) وهيي  قيميية مانوييية  دالليية( 0.248) تغييت ( 1) يتضييح أن  يتييا
( 1,58)  عنييد درجتيي  حرويية (0.029)البالغيية ( P) دالليية قيميية هيي  أة يير ميين قيمتهييا الجدولييية و 
وهييذا يقييود إلييى رفيي  الفرضييية الفرعييية الرابايية المن ثقيية عيين الفرضيييية  (0.05)مسييتوا مانوييية و 

ألساسييية فييي  الرويسيية الثانييية، وق يييول الفرضييية ال ديتييية ن ييرًا لث ييوت تيييصثير االفتراضييات المن ميييية ا
 .الخيار االستراتيج 

 (48)جدول ال
 الخيار االستراتيجي في الشركة المبحوثةفي االفتراضات المنظمية األساسية  تأثير

 المتغير المستقل 
 المتغير 
 المعتمد 

االفتراضات المنظمية 
R األساسية

2 
F 

 المحسوبة
0 1 

 الخيار االستراتيجي
2.982 

* (8.60)  
0.248 

 *(2.25) 
0.08 *5.04 

*P  0.05            N = 60 

 D.f = (1,58)                                              المحسألبة      t  ةقيم إلىتشير )    ( 
 

ورغبة ف  التامق ف  اةتشام الاالقات التصثيروة  ين المتغيرات الفرعية لتدراسية تيم إجيراء      
الختبييار تييصثير االفتراضييات المن مييية األساسييية فيي  اييل نييو  ميين تحتيييل االنحييدار الخايي  البسيييي 

وت ييين االفتراضييات المن مييية األساسييية ( 4.)أنييوا  الخيييار االسييتراتيج  والموضييحة فيي  الجييدول 
 (المنق ، والمداف ، والمستجي )تذثر مانويًا فقي ف  المحتل وال تذثر مانويا ف  ال من 
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 (44)جدول ال
 متغيرات الخيار االستراتيجي في الشركة المبحوثة في ظمية األساسية االفتراضات المنتأثير 

 المتغير المستقل 
  اتالمتغير
 ةالمعتمد

االفتراضات المنظمية 
R األساسية

2 F 

 المحسوبة
0 1 

 الُمنقب
3.307 

* (8.13) 

0.238 
N.S

 (1.84) 
0.055 

N.S
 3.38 

 الُمدافع
2.891 

* (8.27) 

0.187 
N.S

 (1.68) 
0.047 

N.S
 2.83 

 الُمحلل 
2.709 

* (5.92) 

0.336 

* (2.29) 
0.083 *5.27 

 الُمستجيب
3.048 

* (6.84) 

0.268 
N.S

 (1.89) 
0.058 *3.57 

*P  0.05            N = 60          N.S = not significant 
 D.f = (1,58)                                                        المحسألبة  t  ةقيم إلىتشير )    ( 

 

وبهدم اختبار الفرضية الفرعية الخامسة المن ثقة عن الفرضية الرويسة الثانية، فقد أجرد 
نقييييا  الضيييياف المن مييييية وعييييدم تييييصثير ( ..)االختبييييار و هيييير ميييين نتاوجيييي  الييييواردز فيييي  الجييييدول 

صثير ، إذ ت ييين التييميداً مات متغيييراً وصييف    الخيييار االسيتراتيج فيي   مسيتقالً  متغيييراً الحصيانة  وصييفها 
المحسييييوبة ( F) تغييييت قيميييية إذ  ،الخيييييار االسييييتراتيج لجوانيييي  الضيييياف المن مييييية فيييي  مانييييود ال
عنييد درجتيي  حرويية  (0.000)البالغيية ( P) دالليية قيميية  وهيي  أة يير ميين قيمتهييا الجدولييية( 90.60)
Rوبتييي  ماامييييل التحدييييد ( 0.05)وبمسيييتوا مانويييية ( 1,58)

لضيييياف ، أد أن نقيييا  ا(0.610) 2
من التغيرات ( 39%)من التغيرات الحاصتة ف  الخيار االستراتيج  وأن  (61%)تفسر  المن مية

وميين خيالل متابايية ماييامالت تايود إلييى متغييرات عشييواوية ليم يتضييمنها أنميوذر الدراسيية الفرضي ، 
ه  و  ،(9.52) البالغة المحسوبة (t) وه  قيمة مانوية  داللة( 0.561)ت ت  ( 1) يتضح أن  يتا

مسيتوا و ( 1,58)عنيد درجتي  حروية  (0.000)البالغية ( P) داللية قيمية أة ر من قيمتهيا الجدوليية 
، وهييذا يقييود إلييى رفيي  الفرضييية الفرعييية الخامسيية المن ثقيية عيين الفرضييية الرويسيية (0.05)مانوييية 

 .راتيج الثانية وق ول الفرضية ال ديتة ن رًا لث وت تصثير نقا  الضاف المن مية ف  الخيار االست
 (44)جدول ال

 الخيار االستراتيجي في الشركة المبحوثة في نقاط الضعف المنظمية  تأثير

 المتغير المستقل 
 المتغير المعتمد  

 نقاط الضعف المنظمية
R

2
 

F 

 0 1 المحسوبة

 الخيار االستراتيجي
1.602 

* (7.00)  
0.561 

 *(9.52) 
0.610 *90.60 

*P  0.05            N = 60 

 D.f = (1,58)                                              المحسألبة      t  ةقيم إلىتشير )    ( 



 38 

ول ويادز التاميق في  اةتشيام الاالقيات التصثيروية  يين المتغييرات الفرعيية لتدراسية، تيم  إجيراء 
االسييتراتيج ،  تحتييل االنحيدار الخايي  البسييي الختبيار تييصثير نقيا  الضياف المن مييية في  الخييار

، إذ ت ييين وجييود التييصثير المانييود لنقييا  الضيياف المن مييية فيي  الخيييارات (..)وامييا فيي  الجييدول 
 (المفنق  والمفداف  والمفحتل والمفستجي )ااستراتيجية اافة 

 (44)جدول ال
 متغيرات الخيار االستراتيجي للشركة قيد الدراسة في نقاط الضعف المنظمية تأثير 

 قل المتغير المست
 ةالمعتمد اتالمتغير 

 نقاط الضعف المنظمية
R

2 F 
 0 1 المحسوبة

 1.775 الُمنقب
* (5.98) 

0.593 
* (7.76) 

0.509 *60.20 

 1.809 الُمدافع
* (6.30) 

0.434 
*(5.87) 

0.372 *34.42 

 1.104 الُمحلل 
* (3.31) 

0.691 
* (8.05) 

0.527 *64.74 

 1.618 الُمستجيب
* (4.56) 

0.591 
* (6.47) 

0.419 *41.86 

*P  0.05         N = 60 
 D.f = (1,58)                                                    المحسألبة       t  ةقيم إلىتشير )    ( 

 

واسيييتنادًا إليييى مجميييل ميييا جييياء آنفيييًا فييي  المحيييور الثيييان ن تيييرف  الفرضيييية الرويسييية الثانيييية 
لمن ثقيييية عنهييييا وتق ييييل الفرضيييييات ال ديتيييية عنهييييا ن ييييرًا لث ييييوت التييييصثير وجمييييي  الفرضيييييات الفرعييييية ا

اايجيييا   المانيييود لتميييدخالت ااسيييتراتيجية لتيييذااء التنافسييي  ومتغيراتهيييا فييي  الخييييار االسيييتراتيج  
 .ومتغيرات 
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 الفصل الرابع
 والتوصياتاالستنتاجات 

هذا الجزء من الدراسة لعرض ما توصل إليه الباحثون بعدد تعامهادا مدت متاتدراا دراسدتاا  خصص
 : ومقترحاا ورؤى مستقبهية وكما يأتي فكريًا ومتدانيًا من استنتاجاا

 
 المبحث االول
 االستنتاجات

أن الشركة المبحوثة تعمل في أسواق عالية التنافس، األمر الذي يفّسدر الحاجدة  تنتأكد لهباحث .1
 .  المتزاتدة لخدماا شركاا االتصاالا المتنقهة ألناا حدتثة العاد لهعمل في العراق

التنافسددية لممارسدددة أعمالاددا، وهددذا مؤشدددر لقدددرتاا عهدد  تقددددي  تمتهددا الشددركة المبحوثدددة القدددرة  .2
 . خدماتاا المتنوعة عه  الرغ  الكثافة التنافسية في البتئة العراقية في هذا المجال

أكدددا مؤشدددراا وصددد  وتشدددخيص متاتدددراا الدراسدددة أن فددرص السدددوق التدددي تعّبدددر عدددن أحدددد  .3
االتجددداإل ايتجدددابي بدددرأي األفدددراد  أشدددكال المددددختا ايسدددتراتتجية لهدددذكاء التنافسدددي قدددد حدددازا

المبحددوثتن كوناددا ذاا صدددهة وثيقددة بالخيددداراا ايسددتراتتجية التددي تفحدددهاا الشددركة المبحوثدددة، 
وهذا مدا تتأكدد لهجميدت عندد متابعدة تعدور أعمدال الشدركة المبحوثدة، إذ إنادا انتشدرا بخددماتاا 

تيددة لهحصددول عهدد  فددي مع دد  أرجدداء العددراق فددي وقدداج الح ددا فيدده وجددود فددرص متزاتدددة موا
 .خدماا االتصاالا المتنقهة بأشكالاا وأنواعاا

االهتما  الكبتر لدى الشركة المبحوثة بتشخيص نقدا  الحدع  وعدد  الحصدانة  تأكد لهباحثتن .4
المن مية باستمرار، ويرى الباحثون أن ذلا يمكن تفسترإل في إعار السعي المستمر لدى إدارة 

خهيدة قويدة تسدتكمل مدن ختلادا تقويدة مركزهدا التنافسدي فدي الشركة المبحوثدة إلد  بنداء بتئدة دا
 . السوق التي تعمل فتاا

أشرا المععياا التحهتهيدة حصدول بدعدد تادتدداا المنافسدتن الحدالتتن أو المحتمهدتن عهد  أقدل  .5
نسدددبة اتفددداق لددددى المبحدددوثتن، ومدددن شدددأن ذلدددا أن يفسدددر أن الشدددركة المبحوثدددة ال تأبددده بتهدددا 

كة القائدة في مجال االتصاالا المتنقهة في العراق في الوقا الحاحدر التادتداا لكوناا الشر 
 . كما تشتر إل  ذلا المععياا عه  أرض الواقت

تشتر مععياا الوص  والتشخيص إل  حصول الخيار ايستراتتجي المدنقب عه  أعه  نسبة  .6
لزيدادة حصدتاا اتفداق لددى المبحدوثتن وهدذا مدا تؤكدد االهتمدا  بلتجداد الفدرص السدوقية المواتيدة 

السددوقية التددي شددادا تعددورًا متسددارعًا خددتل سددنواا خددتل مدددة وجتددزة مددن عمددل الشددركة فددي 
 . مشترا يحصهون عه  خدماتاا( 0777777)العراق فوصها إل  حدود 
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أفصحا نتائج تحهتدل عتقداا االرتبدا  بدروز عتقداا ارتبدا  معنويدة موجبدة بدتن المددختا  .0
والخيددددار ايسددددتراتتجي عهدددد  المسددددتوى الكهددددي وعهدددد  مسددددتوى  ايسددددتراتتجية لهددددذكاء التنافسددددي

األجزاء، فيما عدا بعض الحاالا التي تّ  تأشترها، وتعزز هدذإل النتتجدة صدحة مدا ذهبدا إليده 
الدراسددة بشددأن وجددود ارتبددا  بددتن المدددختا ايسددتراتتجية لهددذكاء التنافسددي بمددا تتحددمنه مددن 

 . ر ايستراتتجيمعهوماا يمكن أن تاّتر من خياراا صانت القرا

أفصدددحا نتددددائج تحهتدددل االنحدددددار الخعدددي البسددددير عدددن ثبددددوا عتقدددة التددددأثتر المعنويدددة بددددتن  .8
المتاتراا المسدتقهة والمعتمددة عهد  المسدتويتن الكهدي والجزئدي فيمدا عددا بعدض الحداالا التدي 
تددّ  تأشدددترها، ومددن شدددأن هددذإل النتدددائج أن تعدددزز حقيقددة تدددأثر الخيددار ايسدددتراتتجي بالمعهومددداا 
والددذكاء الددذي يحصددل عهيدده متخددذ القددرار والمتعهقددة بالمنافسددتن والزمددائن وغترهددا عبددر من ومددة 
الددذكاء التنافسددي ممددا لدده انعكاسدده فددي خيدداراا إسددتراتتجية تجعددل المن مددة قددادرة عهدد  تكتتدد  

 .إمكاناتاا وفق التاتراا التي تحدث في تها العناصر البتئية

سددتقهة فددي المتاتددراا المعتمدددة عهدد  المسددتوى الجزئددي أشددارا نتددائج تحهتددل أثددر المتاتددراا الم .9
 :إل  بروز عتقاا التأثتر اآلتية

  أ ار التحهتل عتقة تأثتر معنوية موجبة لفرص السوق بوصفاا من المددختا ايسدتراتتجية
لهذكاء التنافسي في الخيار ايستراتتجي، ويمكن أن تفسر هذإل النتتجة بكون ما هو متاح مدن 

اء الحالية والمحتمهة هي التدي توجده متخدذ القدرار نحدو تبندي إحددى الخيداراا فرص السوق سو 
 . ايستراتتجية

  أ ادددر التحهتددددل عتقددددة تددددأثتر معنويددددة موجبدددة لتادتددددداا المنافسددددتن بوصددددفاا مددددن المدددددختا
ايستراتتجية لهدذكاء التنافسدي مدت المدددافت، وتفسدر هدذإل النتتجدة سدعي الشدركة إلد  الددفا  عدن 

وقية تجدداإل مددا تهجددأ إليدده المنافسددون، بددالرغ  مددن كوناددا الشددركة القائدددة فددي سددوق مواقعاددا السدد
 . االتصاالا المتنقهة في العراق كما تؤكد تها المععياا عه  أرض الواقت

  أ اددددر التحهتددددل عتقددددة تددددأثتر معنويددددة موجبددددة لهمخدددداعر التنافسددددية بوصددددفاا مددددن المدددددختا
ستراتتجي، إن تفستر هذإل النتتجدة يمكدن أن تنددر  ايستراتتجية لهذكاء التنافسي في الخيار اي

في إعار تبني خيار إستراتتجي تتتء  مدت عبيعدة تهدا المخداعر، ففدي حالدة زيادتادا أو توقدت 
زيادتاا يمكن أن تهجأ القائمون عه  الشركة المبحوثة إل  تبني خياراا دفاعية، أما في حالدة 

ثة أن تهجأ إل  تبني خياراا منقبة تبحث عن محدودتتاا أو توقت ذلا فيمكن لهمن مة المبحو 
 . الفرص الجدتدة مثتً 

  أ ادددر التحهتدددل عتقدددة تدددأثتر معنويدددة موجبدددة لتفتراحددداا المن ميدددة األساسدددية بوصدددفاا مدددن
المدختا ايستراتتجية لهذكاء التنافسي مت المدحهل، وتفسر هذإل النتتجة األسهوب الدذي تتبنداإل 
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ايسددتراتتجية المسددتقبهية الخاصددة بتاتددر األسددواق، ومحددامتن الشددركة المبحوثددة فددي خياراتاددا 
التاتتر، واالفتراحاا التي تبن  عهتاا الخياراا ايستراتتجية لهمن مة، التي تستدعي التحهتل 

 . المستمر لهبتئة لمعرفة اتجاهاا التاتتر لتحدتد الخياراا المناسبة
  المن ميدة فدي الخيدار ايسدتراتتجي،  أ ار التحهتل عتقة تأثتر معنوية موجبدة لنقدا  الحدع

وتفسددر هددذإل النتتجددة سددعي القددائمتن عهدد  الشددركة إلدد  تحدتددد جوانددب عددد  الحصددانة المن ميددة 
لتت  بعدها تحدتد الخيار ايستراتتجي المناسب عالمدا أن هدذإل الجواندب تخدص البتئدة الداخهيدة 

مكاناتاا، فاي بت شا تعّد من العوامل المؤثرة في ا  .لخيار ايستراتتجيلهمن مة وا 
أفصددحا نتدددائج تحهتدددل االنحدددار المتددددر  الموجادددة نحددو بيدددان حجددد  وأهميددة تدددأثتر المتاتدددراا  .17

المسدددتقهة فدددي المتاتدددر المعتمدددد عهددد  المسدددتوى الكهدددي عدددن بدددروز تدددأثتر نقدددا  الحدددع  وعدددد  
اا الحصددانة المن ميددة، وتفسددر هددذإل النتتجددة زيددادة اهتمددا  الشددركة المبحوثددة بلمكاناتاددا وقدددرات

ايسددتراتتجية لتتجدده بعددد ذلددا نحددو تحدتددد خياراتاددا ايسددتراتتجية، ويعددّد ذلددا منعقيددًا فددي فكددر 
ايدارة ايسددددتراتتجية، تهتاددددا مدددددن حتددددث حجدددد  وأهميدددددة التددددأثتر فددددرص السدددددوق سددددواء الحاليدددددة 
والمحتمهدددددة التدددددي تعدددددّد مدددددن حدددددمن العوامدددددل المدددددؤثرة فدددددي الخيددددداراا ايسدددددتراتتجية، ومدددددن ثدددددّ  

ن مية األساسية التي تتجه نحو حاالا التاتتر لمواجادة المسدتقبل بتبندي أحدد االفتراحاا الم
 . الخياراا ايستراتتجية المتاحة أما  المن ماا

وعهدد  المسددتوى الجزئددي أفصددحا نتددائج تحهتددل االنحدددار المتدددر  لهوقددو  عهدد  حجدد  وأهميددة  .11
حجد  وأهميدة تدأثتر نقدا  : المتاتر المعتمد  ادرا النتدائج اآلتيدةتأثتر المتاتراا المستقهة في 

الحددع  المن ميددة مددت المدنقددب، ويفسددر ذلددا بقيددا  الشددركة المبحوثددة بالبحددث عددن الخيددداراا 
دددافت،  مكاناتاددا، وحجدد  وأهميددة تددأثتر فددرص السددوق مددت المد ايسددتراتتجية التددي تتئدد  قدددراتاا وا 

ثدددة بالمحاف دددة عهددد  موقعادددا التنافسدددي يسدددتهز  دراسدددة ويفسددر ذلدددا بدددأن اهتمدددا  الشدددركة المبحو 
مستمرة ومستفيحة لفرص السوق، وقد تأكد ذلا من ختل مجموعة الخددماا التدي تعرحداا 

أمدا عدن حجد  . الشركة بتن الفتنة واألخرى عندما تكتش  بلمكانيدة اسدتاتل الفرصدة السدوقية
ي الشدركة إلد  تحهتدل البتئدة التدي وأهمية تأثتر نقا  الحع  المن مية مت المدحهدل فيفسدر سدع

تعمدل فتاددا وفددق مددا تمتهكدده مدن إمكاندداا وقدددراا لتحدددد مددا يمكدن االسددتفادة مندده بتبنددي إحدددى 
وعن حج  وأهمية تأثتر نقا  الحع  المن مية مت المدستجتب فيفسر . الخياراا ايستراتتجية

ن إمكاندددداا وقدددددراا اسددددتجابة الشددددركة المبحوثددددة لهبتئددددة ومتاتراتاددددا عهدددد  وفددددق مددددا تمتهكدددده مدددد
 . إستراتتجية وتنافسية
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 المبحث الثاني

 المستقبليةوالدراسات التوصيات 
 التوصيات. آ

أن توجه الشركة المبحوثة أن ارهدا نحدو االهتمدا  بتعدوير قاعددة البيانداا والمعهومداا الرئيسدة . 1
الوصدددول إلددد  لددددتاا، وأن تادددت  بنشدددر ثقافدددة المشددداركة بالمعهومددداا مدددن خدددتل تيسدددتر عرائدددق 

 . المعهوماا لألفراد المخولتن بايعت  عهتاا وتو يفاا
أن تعمددل الشددركة المبحوثددة عهدد  اسددتحداث وحددداا متخصصددة لهتحهتددل البتئددي تتددول  دراسددة . 2

وتقوي  التاتراا واالتجاهاا البتئيدة عامدة والتنافسدية خاصدة، مدن أجدل مواجادة التاتدراا التدي 
 . ناا ذاا مساس بخدماتااتحدث في البتئة والتي توص  بأ

حدددرورة توجيددده القدددائمتن عهددد  الشدددركة المبحوثدددة باالهتمدددا  بالدددذكاء التنافسدددي فدددي إعدددار كونددده . 3
 .في المتدان المبحوث( مدختتاا)من ومة متكامهة لما لذلا من آثار إتجابية تأكد قس  مناا 

دارت. 4 ادددا، وتوجيددده الجادددود نحدددو تتوجدددب عهددد  الشدددركة المبحوثدددة االهتمدددا  بالمعهومددداا البتئيدددة وا 
الوصول إلد  جودتادا بعدد أن ثبدا متددانيًا أنادا ذاا اثدر كبتدر فدي تحدتدد التوجده ايسدتراتتجي 

 . المستقبهي لهمن مة عبر مساهمتاا في تحدتد الخياراا ايستراتتجية لهمن مة
األختقيدة مدن إن االهتما  بالذكاء التنافسي تجب أن تندر  حمن المعاتتر واألبعاد القانونية و . 5

أجدددل اسدددتكمال قددددراا هدددذا الندددو  مدددن الدددذكاء المدددتتا القددددرة عهددد  اقتنددداص الفدددرص وتجندددب 
 . التادتداا البتئية والعمل عه  وفق مععياا ما تفرحه البتئة التنافسية من مخاعر متزاتدة

حددرورة أن تعمددل الشددركة المبحوثدددة عهدد  توسدديت نعدداق تنافسدددتتاا بالعمددل عهدد  الدددخول إلددد  . 6
سدددواق الدوليدددة والعالميدددة مدددا دا  ذلدددا يعدددّد سدددمة مامدددة مدددن سدددماا العصدددر الحدددالي، ولدددذلا األ

 . تتوجب عهتاا أن تات  ببناء من ومة متكامهة لهذكاء التنافسي
أن تعمدل الشددركة المبحوثددة عهد  بندداء وحدددة ذكداء تنافسددي خاصددة، وتشدكل فددرق ذكدداء تنافسددي . 0

بعددد أن ثبددا الدددور ( بشددرية، والماليددة، والمعهوماتيددةالماديددة، وال)وتددوفر لاددا كافددة المسددتهزماا 
 . البارز لمثل هذإل الفرق في نجاح من ماا األعمال في الميادتن التنافسية متسارعة التاتتر

حرورة أن تستفتد الشركة المبحوثة من تجارب الشدركاا المماثهدة سدواء المحهيدة والعالميدة فدي . 8
 . ب المفاجآا واتخاذ إجراءاا إستراتتجية متئمةإعار اهتماماا بالتعّه  التنافسي لتجن

يشتر الباحثون إل  القائمتن عه  الشركة المبحوثة باالستفادة من المعهوماا والمععياا التدي . 9
توفرهدددا مددددختا من ومدددة الدددذكاء التنافسدددي فدددي تحدتدددد الخيددداراا ايسدددتراتتجية بعدددد أن أثبتدددا 

 . مًا ومؤثرًا في سهوكياا الخيار ايستراتتجيالدراسة أن تها المعهوماا عّدا متاترًا ما
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يقتدددرح البددداحثون عهددد  الشدددركة المبحوثدددة أن تسدددع  إلددد  إدامدددة قددددراتاا التنافسدددية التدددي أثبتدددا . 17
الدراسددة أناددا تمتهددا قدددرًا مناسددبًا مناددا، لحددمان البقدداء منافسددًا متفوقددًا فددي هددذا القعددا  الخدددمي 

 .خدماا متنوعة فيه الذي تتوقت أن يشاد عهبًا متزاتدًا عه 
مدن أجددل مواكبدة التاتتددر المتسددار  الدذي تشددادإل البتئدة، يقتددرح البدداحثون تبندي الشددركة المبحوثددة . 11

مددناج المتابعددة المسددتمرة لهبتئددة باعتمدداد أحددد نمدداذ  الددذكاء التنافسددي التددي يمكددن أن تددوفر لاددا 
 .لبتئيإشاراا وتحذتراا بتئية مبكرة تساعدها في تقهتل درجاا االحعراب ا

توجدده البدداحثون أن ددار القددائمتن عهدد  الشددركة المبحوثددة إلدد  حددرورة االهتمددا  بددالمورد البشددري . 12
الددددذي تجمددددت المعهومدددداا البتئيددددة، ويعالجاددددا، وكددددذلا المددددورد البشددددري الددددذي تتعامددددل مددددت تهددددا 
المعهومددداا ويسدددتفتد منادددا، ويمكدددن أن تدددت  ذلدددا باتجددداهتن، األول تتمثدددل بتعدددوير قددددراا هدددذإل 

ارد البشدددرية بتددددريباا وتنمتتادددا، والثددداني فدددي تدددوفتر المسدددتهزماا التقانيدددة التدددي تسدددال مدددن المدددو 
 . الحصول عه  تها المعهوماا ومعالجتاا

حرورة اهتما  الشركة المبحوثة بلجراء مسوحاا مسدتمرة آلراء الزمدائن حدول مسدتوى الخددماا . 13
تءمتادددددا لرغبددددداتا ، وأهددددد  المعروحدددددة مدددددن قبهادددددا ومدددددن قبدددددل المنافسدددددتن وأسدددددعارها، ومددددددى م

متح داتا  لمددا لدذلا مددن دور فددي اكتشدا  مددا تخدص المنافسددتن واالسددتفادة منده فددي خياراتاددا 
 . ايستراتتجية المستقبهية

تتوجب عه  الشركة المبحوثة أن تعمدل لتتجداوز نقدا  الحدع  المن ميدة بعدد أن ثبدا تأثترهدا . 14
ألن المنعدددق ايسدددتراتتجي تتعهدددب التنقتدددب عدددن  الكبتدددر فدددي خياراتادددا ايسدددتراتتجية المددافعدددة،

الفرص البتئية من أجل استاتلاا لتعزيدز مكانتادا فدي األسدواق التدي تعمدل مدن خدتل خيداراا 
 . إستراتتجية مناسبة

حددرورة أن تعددزز الشددركة المبحوثددة مددن افتراحدداتاا األساسددية الموجاددة نحددو المسددتقبل وتحدددد . 15
وبددة بخيدداراا إسددتراتتجية تحددافه مددن ختلاددا عهدد  وحددعاا مجدداالا واتجاهدداا التاتتددر المعه

 .التنافسي وتعززإل لمواجاة البتئة بمععياتاا المتسارعة
حدددرورة أن تزيدددد الشدددركة المبحوثدددة مدددن اهتمامادددا بدددالفرص السدددوقية الحاليدددة والمحتمهدددة بتبندددي . 16

توصدد  بأناددا  خيدداراا إسددتراتتجية تؤههاددا السددتاتلاا، والسدديما أن الصددناعة التددي تعمددل فتاددا
 . حدتثة العاد وأن أماماا الكثتر من التعوير بالخدماا التي تتعهب عرحاا

 
 المستقبليةالدراسات . ب

، خصص الباحثون هذإل الفقرة لتقدي  إفادة متواحعة لهباحثتن والستكمال مقترحاا الدراسة
ليددة، وعهيده يقتددرح والماتمدتن التحقدتن مددن أجدل إجدراء دراسدداا أخدرى تتعهددق بمتاتدري الدراسدة الحا

 :الباحثون الموحوعاا البحثية اآلتية



 00 

 . عتقة الذكاء التنافسي بالفاعهية التسويقية وأثرإل فتاا .1

 .إمكانية تو ت  نماذ  الذكاء التنافسي عه  وفق من ور تحقتق المزايا التنافسية المستدامة .2

 . أنموذ  مقترح: آلياا بناء وحداا الذكاء التنافسي في من ماا األعمال .3

 . العتقة بتن الخيار ايستراتتجي والنجاح المن مي .4

 . مداخل تعوير قدراا الذكاء التنافسي الموجاة نحو تقهيص آثار االحعراب البتئي .5
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 المدخالت اإلستراتيجية للذكاء التنافسي. ثانياا 
 

 رةالُبعد والفق ت
 مقياس الستجابة

أتفق 
أتفق إلى  أتفق بشدة

 حٍد ما
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 )*(فرص السوق . آ
لعمل على االستتاابة  لالبيئية  اتالتطورمتابعة تهتم إدارة شركتنا ب . 1

 لهاالمستمرة 
     

تسعى إدارة شركتنا نحو إحداث التطوير التنظيمي تمهيدًا الستغالل  .2
 : في حاالت الفرص البيئية

     

      الدخول إلى أسواق اديدة - 
      اديدة إلشباع حااات اديدةتقديم خدمات  - 

تولي إدارة شركتنا اهتمامًا كبيرًا باستراتيايات البحث والتطتوير   .3
 القتناعها بأنها وسيلة مناسبة الختراق األسواق في الوقت المناسب

     

التحليالت البيئيتة الكتشتاا الفترص     تقوم إدارة شركتنا بإاراء .4
 : المناسبة في حاالت

     
      تقديم خدمات اديدة - 
      تطوير خدمة حالية - 
      صياغة وتنفيذ إستراتياياتها - 

تتبنى إدارة شتركتنا متنها المتابعتة المستتمرة الستتراتيايات       .5
  المنافسين تمهيدًا لتحديد سبل التعامل المناسبة معهم

     

في ميدان الصناعة  قانيةتتابع إدارة شركتنا باستمرار التطورات الت .6
 منهاستممار ما يناسبها السعيًا التي تعمل فيها 

     

 الُبعد والفقرة ت
 مقياس الستجابة

أتفق 
أتفق إلى  أتفق بشدة

 حٍد ما
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 )*(تهديدات المنافسين. آ
شركتنا االهتمتام المناستب لتصترفات المنافستين     تولي إدارة  . 1

 المختلفة 
     

تعاني إدارة شركتنا من صعوبة في اكتشاا الفرص التي تتتا    .2
 في بيئتها بسبب ما يضعه  المنافسين من عقبات أمامها

     

     تعتني إدارة شركتنا بصياغة استراتياياتها الهادفة إلى لموااهتة   .3



 
 رةالُبعد والفق ت

 مقياس الستجابة
أتفق 
أتفق إلى  أتفق بشدة

 حٍد ما
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 تهديدات المنافسين 
توااه إدارة شركتنا صعوبات كميرة في سعيها إلناتا  تطبيتق    .4

 استراتياياتها بسبب تصرفات المنافسين التي تشكل تهديدًا لها 
     

فتي  لتحقيق أهتدافها  تنخفض فرص ناا  استراتيايات شركتنا  .5
 األسواق التي تعمل فيها بفعل ردود أفعال منافسيها 

     

 الُبعد والفقرة ت
 س الستجابةمقيا

أتفق 
أتفق إلى  أتفق بشدة

ال أتفق  ال أتفق حٍد ما
 بشدة

 )*(المخاطر التنافسية. جـ
تحتاط إدارة شركتنا باستمرار للمخاطر التنافسية فتي األستواق    . 1

 التي تعمل فيها والتي تؤمر سلبًا على خياراتها اإلستراتياية 
     

ستريع علتى المختاطر     تتمكن إدارة شركتنا من التعرا بشكٍل .2
السوقية المرتبطة بإستراتياياتها الحالية والمحتملة بهدا متابعتة  

 الفرص الاديدة

     

تتفهم شركتنا مضامين المخاطر المرتبطة بالفرص اإلستتراتياية   .3
 البديلة باعتماد مدخل التقويم المستند إلى المعلومات  

     

التنافسية الناشئة عتن تزايتد   تتوقع إدارة شركتنا تزايد المخاطر  .4
 أعداد الشركات العاملة في القطاع الذي تعمل فيه 

     

توااه إدارة شركتنا زيادة المخاطر المترتبة على أعمالهتا فتي    . 5
 ضوء التغيرات الناشئة عن تغير أهداا األطراا ذات المصلحة 

     

 الُبعد والفقرة ت
 مقياس الستجابة

أتفق 
فق إلى أت أتفق بشدة

 حٍد ما
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 )*(الفتراضات المنظمية األساسية. د
حول التغيرات السوقية التي ( تخميناتها)لدى إدارة شركتنا افتراضاتها  . 1

 من شأنها أن تمبت إستراتياياتها الحالية
     

تقتنع إدارة شركتنا بعدم واود منافس رئيسي سيتمكن من إدخال خدمة  .2
 ة لسنة قادمة على األقل اديد

     
مبيعاتهتا  تمارس إدارة شركتنا أنشطتها في إطار افتراض بقاء حاتم   .3

 لسنة قادمة على األقلستوى مابتًا عند نفس الم
     

تقتنع إدارة شركتنا بأن البيئة التي تمارس نشاطاتها فيها سوا لن ينام  .4
 عنها أية مفاائات سلبية 

     

 الُبعد والفقرة ت
 مقياس الستجابة

أتفق 
أتفق إلى حٍد  أتفق بشدة

 ما
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 )*(المنظميةضعف النقاط . هـ
تشّخص إدارة شركتنا اميع عوامل الضعا ذات التأمير الحاسم فتي   . 1

 إستراتياياتها الحالية باستمرار
     

الية والمحتملة لتحديد متا  تهتم إدارة شركتنا بتحليل نقاط الضعا الح .2
 يعرقل نااحها االستراتياي 

     
      : تلاأ إدارة شركتنا لتقييم مهارات الذكاء من أال .3
      تااوز نقاط الضعا التي تعاني منها - 

      تااوز المخاطر التي يشكلها المنافسين  - 

يتعلق بمواردهتا  تحلل إدارة شركتنا باستمرار إمكاناتها الداخلية فيما  .4
 وعملياتها لتحديد نقاط الضعا وتحديد سبل تااوزها 

     
 
 
 



 الخيار اإلستراتيجي . ثالثا  

 
 الُبعد والفقرة ت

 مقياس الستجابة
أتفق 
أتفق إلى  أتفق بشدة

 حٍد ما
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 )*(المنقب. آ
ل معرفة تبحث إدارة شركتنا عن الفرص السوقية البيئية من خال . 1

 اتااهات الطلب على خدماتها باستمرار 
     

تميل إدارة شركتنا إلى تحمل المخاطر العاليتة لتقتديم أفضتل     .2
 المنتاات للزبائن

     

تتممل الفلسفة األساسية لشركتنا في كسب الزبائن الاتدد بتقتديم    .3
 متنوعة باستمرارخدمات 

     

اتها عتن طريتق تطتوير    تسعى إدارة شركتنا إلى تطوير خدم .4
 باعتماد التقانات الحديمة تقديم الخدمة وسائل 

     

تولي إدارة شركتنا اهتمامًا كبيرًا بأنشتطتها المختلفتة إليمانهتا     .5
 بدورها في زيادة حصتها السوقية

     

من أال  تهتم إدارة شركتنا باإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير .6
 تخفيض الكلا فيها

     

 الُبعد والفقرة ت
 مقياس الستجابة

أتفق 
أتفق إلى  أتفق بشدة

 حٍد ما
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 )*(المدافع. ب
تحاول إدارة شركتنا تبني وسائل دفاعية للحتد متن تصترفات     . 1

 المنافسين في أسواقها 
     

عاليتة الاتودة    تسعى إدارة شركتنا إلى إنتاج منتاات محتددة  .                          2
 لتتفوق من خاللها على المنافسين

     

تقتنع إدارة شركتنا بأن نحااها يرتبط بمدى قدرتها في المحافظة  .3
 :على

     

      أسعار خدماتها أقل من أسعار المنافسين - 

      اودة خدماتها أعلى من منتاات المنافسين - 

      وأوقات تسليم خدماتها إلى الزبائن - 

      تحسين مستويات خدمات ما بعد البيع - 

تحاول إدارة شركتنا اإلبقاء على نوع وكمية خدماتها كمتا هتي    .4
 دون تغيير 

     

تواه إدارة شركتنا أعمالها نحو فرض سيطرتها علتى ميتادين    .5
 محددة من السوق

     

      تميل إدارة شركتنا إلى عدم تغيير خدماتها أو تزيدها 

 الُبعد والفقرة ت
 مقياس الستجابة

أتفق إلى  أتفق أتفق بشدة
 حٍد ما

ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 )*(المحلل. جـ
تولي إدارة شركتنا اهتمامًا عاليًا ببحوث السوق والمنتا في اميع  . 1

 الظروا البيئية
     

تلاأ إدارة شركتنا إلى وسائل التحليل المعمق قبل اتخاذ القرارات  .2
 فيها تقديم الخدمةالمتعلقة بتغيير تقانات 

     

تهتم إدارة شركتنا بكافة الوسائل التي من شأنها تحقيق خفضًا في  .3
 كلا خدماتها 

     

المنافسة مع المنظمات المماملتة  حالة تهتم إدارة شركتنا بمواكبة  .4
من خالل تحقيق المواءمة بين أسعار خدماتها وقدرة الزبائن على 

 نائها اقت

     



 
 الُبعد والفقرة ت

 مقياس الستجابة
أتفق 
أتفق إلى  أتفق بشدة

 حٍد ما
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

تتبنى إدارة شركتنا كافة األستاليب المتاحتة للحصتول علتى      .5
 المعلومات عن مواقا الزبائن تااه خدماتها 

     

تهتم إدارة شركتنا بوسائل التحليل التي تسهم في تقييم مركزهتا   .6
 التنافسي مقارنًة بالمنظمات المماملة

     
 

 

 الُبعد والفقرة ت
 مقياس الستجابة

أتفق إلى  أتفق أتفق بشدة
 حٍد ما

ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 )*(المستجيب. جـ
تهتم إدارة شركتنا بإحداث التغييترات فتي ختدماتها استتاابة      . 1

 للتأميرات والضغوط البيئية 
     

تمتاز إدارة شركتنا بامتالكها القدرة على تخفيض أسعار خدماتها  .2
 دة في السوقاستاابة للتغير في األسعار السائ

     

تهتم إدارة شركتنا كميرًا بتحقيق االستتاابة الكاملتة والمناستبة     .3
 ألوقات تسليم خدماتها إلى الوسطاء والموزعين

     

تولي إدارة شركتنا اهتمامًا كبيرًا بمتابعة التغيرات التقانيتة متن    .4
 أال االستاابة للحااات المتغيرة باستمرار

     

تمهيتدًا   شكاواهم شركتنا بمتابعة الزبائن للتعّرا علىتهتم إدارة  .5
 لالستاابة لها بالوقت المناسب 

     

تطر  شركتنا خدماتها بخصائص تنافسية من أاتل االستتاابة    .6
 للتغيير البيئي

     


