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أ.د .ػجذ اٌشصاق اثشا٘ ُ١اٌش١خٍ/ ٟوٍ١خ االداسح ٚااللزصبد /عبِؼخ ثغذاد
اٌجبؽشِٕٙ /ذ ػٛاد ػج١ذ
املستخهص
اح

يهد ا احث ددث احددش ا أثرددلا اءددال احدديثل اب ددأالاأيالس ثرثفددل ت ك اب أردالااا احأةثيددال اح

أقثلي ااح اففي ااحر دالاث ف فددس ا ددلحيب اأقددلي احق دالاال اح أ ءل د ثددد كاحفقل ددسا ،اح

،احفة،يكاحألقلئسف ،اح أال بف .حفي

ددسا احال يد

ددسكاحث يهسفا ،اح فأ د ا

ن احقيل ات اب االي فس ي،ان ،زاالة ابع دلال ،اب دثلن ،ثفدش أردثيلأهل

فس رالثلتك ف ا ،اح ص،الا ،احةلال،قا ،آر،الا ،اح فأصما ،احالري ا ،احهيئ احفل
احث ث ،ألالل اقأثلال فالضيلأها فق أم ابعأ ل فس ال ع احثيل دلت علدش اب دأثل

حإل دثلنفا ،حثلد،أ ااد اا

ث،صدةهل ا اة ا ل دي ا فضدل

عن احزيلالات اح ي ا ي ،اح قلثلت احرقصدي ا ،،زعدت اب دأثل

علدش عي د احث دث احثدلح عد ام ك404ف دن

اب أ لالات اح

ك77ف ا أ لالة ا ،ق قضدفت

أقيي احقالاال فس اح

لت اح يث،الة ،ثل ع

حلأ ليددل اص صددلئس ثل ددأق ام ثال ددل

أالالف ،احصلح

كSPSSف ،ثلبعأ ددل علددش ال ،ع د

ح اال دددد احفلقدددد ا ،األءددددال ثددددين اح أبيددددالات ،اح أ ءلدددد ثدددددد كاح ،دددد اح

ددن اح ،ددلئل اص صددلئي اح أقددلة

ددددلثس كMeanفا اب ددددالاا اح فيددددلالي

)(Standard deviationا فل دل ابقدألا )(Coefficient of Variationا ابالأثدل احق دس احث دي
كPearsonفا اب

اال احق س احث ي ).(Simple Regression Coefficient

،أ،صددل احث ددث احددش ال ،ع د

اب ددأالاأيالس علددش اح

ددن اح أددلئ حفددل اثالزاددل ،الدد ،علقد االأثددل ،أددرءيال ف ،يد ثددين احدديثل

ددأ،م احفددلم ،اثفددل ت احةالعيد ك ددل عد ا ثفد احردالاث ف ،ا ددلحيب اأقددلي احقدالاال ا ثل ددأء ل

األ ل،ب اح أال با فس ين حم أ رال ألك اح ألئ فال،ق فس
احقالاال ثين ي،ان اح،زاالة ،أرثيلأهل اح ث ،ء .

أ،م ا الاك احيثل اب أالاأيالس  ،ا دلحيب اأقدلي

،ا أ ل اً احش ل أ،صل احيه احث ث ن ألئ فق ،ضفت ال ،ع

احيثل اب أالاأيالس الز ا ن ءقلف اح
،احف ل علش رالال فس االالل اح
ا أء لال

ن احأ،صديلت ثدلن دن اا هدل الفدل

لت اح ث ،ء عن اليق ا أء لال ا أفيلب اح د يالين حدثفش أةلصديله

ثلف ا ،احأراليع علش أق يم ابفثدلال ابث اعيد ،احقلقد ،احأدس أ دهم فدس

الثلت احيثل اب أالاأيالس ح م احقل ة فس أث س ا لحيب ق االالات فلعل .

املصطهحات انشئيسية نهثحج /احيثل اب أالاأيالس -اأقلي احقالاال -ا لحيب اأقلي احقالاال.

*ث ث

أل ن ال لح
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أرثل احأبيالات اح أ لالع احأس ثلأت
احأ د يلت احأددس أاللثههددل اح

ا أ االاليأهل  ،ي ،

احفق ابقيال ن احقدالن اح لضدس ،ث ايد احقدالن اح دلحس ا،حدش

ددلت ،أةددالش عليهددل اأثددلة ا ددلحيب قألة د حل ددل،الة ايا ددل ا اال ت اح ةددل علددش

الل هلا ،حم أف

لت ن ،اال ، ،ال ،ات ضق

ل أ لثه ألك اح

ثلفيل حضد لن يحدك

اح اللح ،احأة،قا ،ا ل ل أ لثه ن عق،ل يثيد حهدل احقد الة علدش ا أردفلال احةداله ،احأه يد ات ،ا دأء لالال ا،

أال ثهددل ثرددثل

ددثقا عددن اليددق أث ددس ا ددلحيب قألة د فددس اأقددلي احق د االالات ،ث دل يددألئم ،اح ددال،ا اح ي د

اح ،اضديع احق ي د اح يءد احأدس ثدالزت ح ل،حد اثأردلا

،اب ثل يلت اح أ،فالة .فثل ت ا لحيب اأقلي احقالاال ا

ثيددا خيأقددي احقدالاال عثددال ،اقددا قألةد ا ،ثيددا أددالأث ألددك اب ددلحيب ثلحقصددلئه احرقصددي ح أقددي احقدالاال  ،ددل
ا ت أالأث ثرقصي أقي احقالاال فل ث ا هل أأرءال ثيثلئده ،أ لفده د ،اح دأقثل .فثل دت فثدالة احث دث احال دع
ثين ايين اح قلين ح فالف ابءال احيي يأالثه احيثل اب أالاأيالس فس ا لحيب اأقلي احقالاال، .حأ قيق ايا احه ا
ل،الا أ ل،ل اح ،ال اب،ل

ق م احث ث علش االثف

هل

هالي احث دث ،ثفدش اح اال دلت اح دلثق في دل الدل

اح ،ال احءل س حيفالش احالل ب اح الي حلث ث اح أ ءل ثلحديثل اب دأالاأيالس ،ا دلحيب اأقدلي احقدالاالا ا دل اح د،ال

احءلحددث فقد اقددأه ثفددالش احالل ددب اح يد ا س ،اح أفلددق ثأرددقيه ،اقددع اح أبيدالات اح ث ،ءد ،اقأثددلال احةالضدديلت

احأدس قددلم عليهددل احث ددثا ،الددل اح دد،ال احالاثددع ،ابقيددال حيفدالش دل أددم احأ،صددل احيدده ددن ا ددأ ألاللت ددن قددلل
أ ليل االلثلت اح ث ،ءين ،اقأثلال فالضيلت ابالأثل ،احأرءيال ،أق يم احأ،صديلت احأدس ،الد ت ثا هدل لئ د ،قلثلد

حلأ ثيق فس اح

لت اح ث ،ء .

احملىس االول منهجية انثحج وانذساسات انساتقة.

ً
أوال :منهجية انثحج:

 .1مشكهة انثحج:

يف احيثل اب أالاأيالس ا

اح

اب أاللثلت احأس هالت

يءل أيال حأ ،ال ،أفق احثيئ احأس أف ل فيهل

لت ثص،الة عل د ا ،يةدالش عليهدل ثل دأ الاال ان أ داله علدش ،اثثد

ا االيد ايا ددل ا اال ت احأةدد،ق ،اح الددلحا ،قددل ة اح

أص،الات ،اض
فق ب

ددلت اح ث ،ءد ثدد ،هم ا االيدين ،حي د،ا اثددل ي يين بي ألثدد،ن

،ل احيثل اب دأالاأيالس  ،د م أدرءيالت فدس ا دلحيب احقد االالات احأدس يأقدي ،هل .فضدل عدن يحدك

احثل ث ،ال ،ع،ز ح م قيدل ات اح

فق أم صيلغ

دل ي دأال

دن ةدلايم  ،لال دلت

رثل احث ث ،ل

دلت اح ث ،ءد في دل يقده ا الاثهدم ب دلحيب اأقدلي احقالاال.حديحك

ال ةل ت :ل د م ا الاك احقيدل ات اب االيد فدس اح

اب أالاأيالس ،أرءيالت فس ا لحيب اأقلي احقالاال؟  ،ن ا ل أثالز احأ ل بت ابأي :

د اح ث ،ءد احديثل

أ.

لا ،أص،ال قيل ات اح

ة.

لاس ثيف علقلت ابالأثل ،ابءال ثدين ثدل دن احديثل اب دأالاأيالس ،ا دلحيب اأقدلي احقدالاال ثلح دث

احقالاال؟
حلفي

لت اح ث ،ء عن احيثل اب أالاأيالس؟  ،ل ا ،أص،الال عن ا لحيب اأقلي

اح ث ،ء ؟ .
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ي ثن اثالاز اام ل ي ءله احث ث اح لحس فس احال،ا ب ابأي .
 -4ي دددل احث دددث اح دددلحس احضددد ،علدددش ،اضددديع ي،يددد  ،يءددد فدددس احةثدددال اب االي ،ادددس ثدددل دددن احددديثل
اب أالاأيالس ،ا لحيب اأقلي احقالاال.

 -2قل اح اال لت احأس أ ل،حت أبيالي احث ث ،ب ي ل اح اال لت احفالثي .

 -3ث ل أث دن اا يد احث دث اح دلحس ث،صدةه ي دلثس صد اال ه دل دن صدل ال الفلايد اح الأ دع ،ادس يد،ان
 ،ازالاة ابع ددلال ،أرددثيلأهل اح ث ،ء د ا ث ،هددل

احأبيالات اح ي ،غالافي اح أزاي ة.

د ا ددلال اح الأ ددع حل هدد،ش ث،اقددع احث ددش احأ أي د ،ا ددأيفلب

 .3اهذاف انثحج:
فس اح

ان احه ا اب ل س ن احث ث ا ،اباللث عن أ ل بت اح ردثل احث ءيد ،قيدلد د م ا الاك احقيدل ات
لت اح ث ،ء ألا ي احيثل اب أالاأيالس ،أرءيالت فدس ا دلحيب اأقدلي احقد االالات .ث دل يهد ا احث دث احدش

أ قيق ابأس:

ا .أ لي احض ،علش اا ي احيثل اب أالاأيالس ثر

ب .أأثع

اح اقل اح يء فس احةثال اب أالاأيالس.

لالات احأ ،ال ،اقال ل أ،صلت احيه ا هل لت احثألب ،احثل ءين فس اأقلي احقالاال ،ا لحيثه.

ت .أف يق اح فالف احأ ي ي ،اص االي فس ،ض،ة ي،ي حثس ي ثن إفل ة اح ل ة اح يالين احفل ين  ،فل ،يهم
،ال ل األق لم فس اح

لت اح ث ،ء حثيلن اا ي احيثل اب أالاأيالس فس ث ل أص،ال ،اضح عن اح

دأقثل

،ثيةي ا فثلد يحدك احأصد،ال علدش ا دل،ثهم فدس اأقدلي احقدالاالا ،حيأ د ش حهدم ثديحك فالفد قد الاأهم ،ا ثل يدلأهم

احأس ق أأ،االم عن ا لالام أ ت

.4فشضيات انثحج:
فس ض،

يلت اقالم غيال اح أبيالات اح ال،ق .

رثل احث ث ،ث ل يالاعس أ قيق اا افه أ ت صيلغ احةالضيأين ابأيأين:

أ .فالضي ابالأثل  :أ،ال علق االأثل يات بحد
اح

أ،م احفلم ،اثفل ا ل احةالعي .

ة .فالضي احدأرءيال :ي،ال أرءيال ي ،بح

ف ،يد ثدين احديثل اب دأالاأيالس ،ا دلحيب اأقدلي احقدالاال علدش

ف ،ي حلديثل اب دأالاأيالس فدس ا دلحيب اأقدلي احقدالاال علدش اح

دأ،م

احفلم حل أبيالين ،اثفل ا ل احةالعي .

.5منهج انثحج:
حثل اال

عل ي ا دد

هاليد يث دس عليهدل احثل دث إ لقأده فدس ع ليد احث دث ،اح اال د ا ،يقألدا

ه احث ث ثاقألا اح ،اضيع اح ال ،ا ،يف اح ه اح،صةس احأ ليلس

ل ثل حلث ث اح لحسا"ف ن قلحه

ي ثن ،صا اح لاالة ،ض،ة احث ث ،أ ليل ثيل لأهل ،ثيدلن احفلقدلت ثدين ث ،لأهدل ،اآل اال احأدس أ دالح ،حهدل
،احف ليلت احأس أأض هل ،اآلءلال احأس أ ءهل.
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ا .عي

د االً حثد،ن اح الأ دع اح ثدل س حلث دث اح دلحس يضدم ال يدع أردثيلت ،زاالة ابع دلال ،اب دثلنا

ثل يد :

،ث ،هل أضم رالثلت ،ايئلت ، ،ائال  ،الاثدز أفد ةا اقأدلال احثل دث عي د

ثل يد أضدم ك%44.4ف

دن اصدل

اح الأ ع اح ثل س أض ت ي،ان اح،زاالة ،رالثلت ك ف ا اح ص،الااحةلال،قا آر،الا احالردي ا اح فأصدما ،احهيئد

احفل

حإل ثلنف .

ب .احفي

احثرالي  :حبالش أ قيق اح ق ا فس اح ألئ احأس يأم احأ،صل احيهدل ،حضد لن اح،صد،ل احدش أقديي

احقالاال احةفليين اقألال احثل ث عي

قص ي

ن ي،ان اح،زاالةك ت ال ل اق لم ن اصدل عردال،ن الئديد ق دم

احددش الل ددب ال يددع اح د يالين احفددل ين  ،فددل ،يهم ،،ثددل احدد،زاالة فا فضددل عددن اقأيددلال ال يددع اح د يالين احفددل ين
 ،فل ،يهم ،ال ل ابق لم فس احأرثيلت األقالم اح يث،الة.

 .7ادوات مجع انثيانات واملعهىمات :
اعأ

ن اب ،ات ،ثلبأس :

احث ث علش ع

ا -اح صل ال احفل ي اح قألة  :أم اب لة علش ال ،ع

ن اب ثيلت احفالثي ،ابال ثي

دن ثأدب ، ،اليدلت

،ال لئل لال أيال ،ا دلاليح ثأد،الات ،ث د،ث  ،قدلبت فدس الدلل يات احفلقد ث أبيدالات احث دث ا فضدل عدن دل

أ،فالت رثث اح فل ،لت احفلح ي

ن صل ال اغ ت احالل ب اح الي حلث ث.

ب -احزيلالات اح ي ا ي ،اح قلثلت احرقصي :
أددم اال د اال ع د

ددن احزيددلالات اح ي ا ي د حل

اح قددلثلت احرقصددي

اب أثل

ددع ع د

ددلت الأ ددع احث ددث ثقصد ال ددع اح فل ،ددلت ،أددم االد اال عد

ددن اح د يالين ،ال ددل ابق ددلم فددس ألددك اح

،حلاللث علش ا أة لالاأهم ثرلن ثفش اح أبيالات اح،اال يثالال.

ج  -اب ددأثل

 :الددالم أص د يم اب ددأثل

ددن

ددلت ثبددالش ايضددلح ددل،ال فددس

احقلص د ثلحث ددث ،احأددس اددس ا اة احقيددلد احالئي د حال ددع احثيل ددلت

،اح فل ،ددلت يات احصددل ثلحالل ددب اح ي د ا س حلث ددث ددن قددلل ابعأ ددل علددش اح قددلييد اح أد،افالة فددس األ ثيددلت

احقاليث ن ،ض،ة احث ث ،اح اال لت اح دلثق احأدس خعالضدت فدس اح ث دث اح دلثق ،اقأيدلال اح قدلييد اح ل دث
ح أبيالات احث ث فضلً عن احقيلم ثأف يلت علش فقالات اح قلييد اح قألالة ،أثييةهل ث ل اً علدش اأاللادلت احث دث
اح لحس، .ق االاليت ع

ن ابقأثلالات علش اب أثل ه احأس أأض ن ل يرأس:

 -4قيلد احص ق اح لاالي :حبالش احأرث
اح لاالي حةقالات اب أثل

حلأرث

نص

ن ق الة اب أثل

علش قيدلد أبيدالات احث دث فقد اقأثدال احصد ق

ثف إع ا ال ،عالضدهل علدش ال ،عد

دن احقثد اال ،اح قأصدين فدس احفلد،م اص االيد ا

علددش الاي األثءالي د

فقالاأهددل  ،ل أهددل

احةقالات  ،لئ أهل حةالضيلت احث ث ،اا افه ،أم ا أ لة آالائهم ثررن قد الة اب دأثل

قيددلد أبي دالات احث ددثا  ،صددلت اب ددأثل
حةالضيلت احث ث ،اا افه.

ددن اح ث ددين فددس ص د

علدش

 -2ءثلت اص أثل كابأ لق اح اقلسف، :ا ،ابأ لق فس أدلئ اح قيدلد إي يف دس اح أدلئ ياأهدل ثفد أ ثيقده
الأين فس ز ين قألةين علش األف اال ا ة هما ،أم

لب احءثلت ث اليقأين:

أ -احءثلت ث اليق احأالزئد اح صدةي  :أ دأق م اليقد احأالزئد اح صدةي ك Split –Halfف فدس قيدلد احءثدلت ا
،احأس أألقه ثايالل فل ل ابالأثدل ثدين الالدلت األ دئل احةال يد  ،الالدلت األ دئل احز،اليد فدس اص دأثل
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،ع د أ ثيددق ادديت اح اليق د ،الدد ان فل ددل ابالأثددل حإل ددأثل

ثلدد

ك0.72ف ا

ددل يف ددس ا هددل ث قليي ددهل

اح قألة يات ءثلت الي  ،ي ثن اعأ ل ال فس ا،قلت قألة  ،حألف اال ة هم  ،أف س يات اح ألئ .

ب -فل ل كاحةلف حلأ دلق احد اقلس  ،ثل دأقالاج فل دل ك Alpha Cronbachف حبدالش احأ قدق دن فل دل

ثرثل اثثال ا فق ثلبدت قي أده حةقدالات اص دأثل

ءثلت اص أثل

الال الي ة ن ءثلت اص أثل

ا  ،فل ل

ئن ي ث ص ق اح قيلد ،صل يأه حلأ ثيق فس ا،قلت قألة .

ً
حانيا -:انذساسات انساتقة:

.4

احثليد ك0.76ف ا ،اديا يرديال  ،ث،ضد،ح علدش

اال د العزوا( " :)2008اءددال احفلق د ثددين احدديثل اص ددأالاأيالس ،ق د االالات ع ليددلت احق د فددس اح الددلح

اص أالاأيالس".

ا فت اح اال

احش ث دل إ دلال فالفدس حةل دة

،اضديع كاحديثل اص دأالاأيالسا ،قد االالات ع ليدلت احق د ا

،اح الددلح اص ددأالاأيالسفاأ ل،حددت اح اال د احدديثل اب ددأالاأيالس اح أ ءددل ثف لصددالتك احال يد اح

ددأقثلي ا ،احر دالاث ا

،احقد الة علدش أ ةيدز احفدل لينا ،اح د دا ،ابثد اة ف ،رد لت اح اال د ك9ف ثليدلت ألثفد حالل فد ثبد ا ا ،ردثلت

ك%38ف ن ال ،ة ثليلت احالل ف ا ا ل ثيل لت اح اال
الددلحد ادديت احثليددلت ثلعأ ددل اب ددأثل
احش ال ،ع

اح اال

أ أع ك  %25ف فق

.2

ن اح أدلئ اا هدل

ن اف اال احفي

فال فت ن ك80ف الئي لً ،عض،اً دن ال دل ،اعضدل

فضددل عددن اح قددلثلت احرقصددي ،اح رددلا ات اح ي ا ي د ، .أ،صددلت
 ،يد الصدي احديثل اص دأالاأيالس فدس احثليدلت اح ث ،ءد علدش اءدال

ثلحيثل اح ث ،ثا ،أ،افال ثفش ق ،لأه فس ك  %75ف

هم.

اال د ) " : Kruger ( 2010اال د احدديثل اب دأالاأيالس ثددر اة حددل االة اب ددأالاأيالي فددس صد لع

احأر ين فس اب

احثفي فس ال ،ب افاليقيل".

ا ،احش اي د م ي ثدن ان ي دأق م ،ي دأبل احديثل اب دأالاأيالس علدش اح د م احثفيد فدس

ا ا اح اال

ق لة ص لع احأر ين فس ال ،ب افاليقيدل حأ

دين قد الأهل احأ لف دي ا از اح لف دين ابقدالينا ،أ،ضديح احدش اي

م ي،فال احيثل اب أالاأيالس ا أيلاللت ع لي اأقلي احق االالات اب أالاأيالي فس اللل ص لع احأل ينا ،أ ل،حدت
احيثل اب أالاأيالس ن قلل كيثل ابع لل ،احيثل احأ لف س ،ا االة اح فالف ف ،،زعدت اب دأثل

اح اال

عي د احث دث اح ث ،د

،أ،صلت اح اال

دن  ، 82ةدل دن د ،ةس ردالثلت صد لع احأدر ين ،يدل ابالدل فدس ال د،ب افاليقيدل.

احش ان اح

حلرالثلت حليثل اب أالاأيالس.

 .3اال

احق االالات".

علدش

لت اح ث ،ء حم أفأ ق ثف ،ثرثل ثل دل

د،يج ح دلم أفدل ،س عدلح س اقلدس

كاحه  ،يا2013ف، " :ال احيثل احرف،الي فس أة،ق األ ا احالدل فس فدس إ دلال ا دلحيب اأقدلي

اد فت اح اال د احدش قيددلد اءددال احدديثل احرددف،الي فددس أةدد،ق األ ا احالددل فس عثددال أ ،ددي ا ددلحيب اأقددلي

احق د االالاتا ،أ ل،حددت اح اال د ا ددلحيب اأقددلي احق دالاال اح أ ءل د ثدددكاحفقل س ‘ اح
جملة العلوم االقتصادية واإلدازية
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،اعأ ت اب أثل
احالل ف اح

دن يردبل،ن

ثر ة الئي ي اي ر لت احفي د ك130ف فدال

صدب ع يد ا ،الئديد ق دم فدس

أ صالي فضل عن اح قلثلت احرقصي  .ان احيثل احرف،الي ي هم فس أ قيدق احأةد،ق فدس األ ا

عثال أ ،ي ا لحيب اأقلي احق االالات احق د اح رلال إحيهل ،ا دألك احقيدل ات اب االيد فدس احالل فد اح ث ،ءد ألدك

األ لحيب ،ا أق ا هل فس احف ل ،فس اح،قت اح ل دب، .ا،صدت اح اال د ب،ضدع آحيدلت أفدزز
احرف،الي فس ا اث احأرءيالات ابياللثي ثأة،ق األ ا احالل فس.

 .4اال
اح ال

دلا

احديثل

ك  " :Hariri,(2011ا لحيب احقيل ةااح دلحيب اأقدلي احقدالاال ،احالضدل احد ،يةس حل د الد :ديلق

اب  ، ،ي "

ف ه احفلقلت ثين ا لحيب اح يالين فس احقيل ةا ا لحيثهم فس اأقلي احقالاال ،احالضدل احد ،يةس حل ال دين

،ا ثل يد ا ددأف لحهل ث رددال حأ،قددع احالضددل احدد ،يةس فددس دديلق اح د االد احءل ،يد احفل د احصددبالم فددس

لف د

ب ث ،د فددس ا  ، ،دديل .أ ءلددت ا ددلحيب اأقددلي احق دالاال ثدددكاحفقل سااح

سااح فأ ااح أال با احفةدد،يف ،ال فددت

ي اال 475،

ال د فدس دت

احثيل لت ثلعأ ل اب أثل

ن اف اال احفي

،احثلح 36

الد ،زعين علش 36

ددل ق قألة د ، .أ،صددلت اح اال د احددش ان اح د يالين غلحثدلً ددل ي هددال،ن ا ددل،ب احقيددل ة احأ ،يليد ،األ ددل،ب

احفقل س فس اأقلي احقالاالا ،ا هالت علقلت ابالأثدل ا ه دل اب دل،ثلن ابثءدال قد الة علدش احأ ثد ثلحالضدل احد ،يةس

حل فل ين.

ً
أوال :انزكاء االسرتاتيجي:

احملىس انخاني :اجلانة اننظشي:

أ -مفهىو انزكاء االسرتاتيجي:

ث ا ا أق ام احيثل اب أالاأيالس أل،ل الة فس احف ليلت احف ثالي فس احقالن احالاثدع قثدل اح ديل ا  ،،دا

حأ قيق احه ا اص أالاأيالس علش ،فق كصن أزSun Tzu ،ف ا د اثدالز اص دأالاأياليين احف دثاليين فدس احفدلحم
ثق،حدده "إن ددل ي لثددن احقلئ د اح ثدديم يا احهي د احف ددثالي
اح فالف اح لثق "كاحفزا،يا(12:2008

ددن أ قيددق اردديل أةدد،ق ق د الة احقددل ة احفددل يين اددس

ا ف هال ثديحك "احديثل احد فلعس اص دأالاأيالس" احديي يفأ د فدس أق دي

احف ليلت احف دثالي ،أقصديه اح د،اال احلز د حهدلا ،يهيدر صدل ال أفد ة حأد،فيال اح فل ،دلت اح أفلقد ثدر ن
اح ،ل ،علقأهل ثلح ،ل األقالم )، .(Russell,2002:1-3يالأث احيثل اص أالاأيالس ث ،ة

يدز دن احقد الات

احفقلي احأس ي ألالهل اح يال ا ،احقلئ ا ،اح ةثال اص أالاأيالس احأس أأيح حه إ ثل يد احأةثيدال احرد ،حس ث

اح

، ،االه احلأرث  ،الة اح فل ،لت ا،

 ،يأهل

،احث ددث عددن احخ ددثل ،اص ثل ددلت احأددس أدد،فال ا أ ضددلالات
اح أ يز حل

دأقثل

ل ي أ،الب فه لً ،ا فلً ح أ لثدلت احثيئد اح ي د

ل ددث أ ددأه ا أ قيددق اح ثل د اح ال ،ق د ،اح ،قددع

ن قلل احأة،ق علش اآلقالينك اح في سا  2008ا 170ف.
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،يفددد ا اة ال ددد فدددس أددد،فيال اح فل ،دددلت  ،عدددم اص االة اص دددأالاأيالي فدددس اال دددل قألةددد
اص أالاأيالي ، .حث،ن ايا اح ،ة ن احيثل

يث عه فس احةثال اب االي فق ا ثالم حه ع

ثلحأفاليا ،احأ،ضيح ،يفالش احال ،ل احألحس عي

قألالة ن ايت احأفاليةلت

د،

دددن أ ددد،يال
دن احثأدلب

ال ،ل القمك4ف أفاليةلت احيثل اب أالاأيالس

د اعمممممُ اٌجبؽمممممش ٚاٌغمممممٕخ اٌزؼش٠ف
ٚاٌصفؾخ
1

 Maccoby , 2001,روبء ٠زغُ ثٗ لبدح إٌّظّخ ػٕبصشٖ ( االعزششاف -رفى١ش إٌظُ – اٌشؤ٠خ اٌّغزمجٍ١خ – اٌشمشاوخ
– اٌمذسح ػٍ ٝرؾف١ض اٌؼبٍِ.) ٓ١
2004 : 1-4 , 1-5
اٌزوبء اٌز٠ ٞؾزبعٗ وجبس اٌّغإ ٓ١ٌٚاٌزٕف١زٚ ٓ١٠صبٔؼ ٟاٌغ١بعبد ِٓ أعً ٚضمغ اسعمزشار١غ١خ
Quarmby,
ٚاٌغ١بعبد ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌط. ً٠ٛ
2003 ,6

3

ػٍّ١خ ٌض٠بدح اٌّ١ضح اٌزٕبفغ١خ األػّبي ِٓ خالي االعمزخذاَ اٌمزوٌٍّ ٟؼٍِٛمبد اٌّزبؽمخ فم ٟصمٕغ
اٌمشاس

2

4
5

Museux et al,
0
6:1
Clar et al,
2008:10
صممممبٌؼ ٚآخممممشْٚ
2010:142

ِغّٛػخ ػٍّ١بد رغزٙذف اٌجؾش ػمٓ اٌّؼٍِٛمبد ِٚؼبٌغزٙمب صمُ ٔشمش٘ب ٚؽّب٠زٙمب ٌزىم ْٛفمٟ
ِزٕبٚي اٌشخص إٌّبعت ٚف ٟاٌٛلذ إٌّبعت ٌزّىٕٗ ِٓ ارخبر اٌمشاس اٌصبئت.
روبء ٛ٠عُ ثٗ لبدح إٌّظّبد ِّٓ ٠زّزؼ ْٛثبٌشؤ٠خ اٌّغزمجٍ١خ اٌششاوخ اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؾف١ض
ٚاٌؾذط ٚاالثذاع ٠ٚشرىض ْٚأٌ ٝظبَ ِؼٍِٛبرّ٠ ٟىٕ ِٓ ُٙرٛظ١ف اٌّبدح اٌفىش٠خ إٌبرغخ فٟ
صٕبػخ لشاساد فبػٍخ.
 Blanding,اٌمذسح ػٍ ٝاٌزى١ف ٌزغ١ش اٌظشٚف ثذال ِٓ االعمزّشاس ػٍم ٝراد اٌطش٠مك ثصمٛسح ػّ١مبء ػٕمذِب
 2012:1رمزشػ وً االشبساد ف ٟاٌج١ئخ اٌزٕبفغ١خ ثأه رؾزبط ٌزغ١١ش ِغبس اٌؼًّ

6

اح ص ال :اع ا احثل ث ا أ ل اً احش اب ثيلت اح،اال ة فيه.

ب -اهمية انزكاء االسرتاتيجي:

ارلال ) (Liebowitz,2006: 22احش ان احيثل اب أالاأيالس يالفدل اح

احأ د يلت اح

ددأقثلي ،احةدداله حأفزيدز اح

اب أالاأيالي ا ي ثدن حل

د

د  ،الل هددل، .ثل ددأق ام احديثل اب ددأالاأيالس قددلل ع ليد اص االة

أ يد احةداله ،احأ د يلت احأدس أ،االههدلا ي ثدن ان ،ي د ح حهدل صد لع قد االالات

ففلح اثءال ا لعل حيث،ن ن ردر هل ان أ دلع اح
اح لف

د قدل الة علدش احأفل دل دع

دلت علدش اح صد،ل علدش صد اثثدال فدس اح د،ق ،علدش

ث اللح ض اح لف ين اح ليين ،اح ،حيينكKruger,2010:7ف .ث ل يف الز اً ن ءقلف اح

،يفزز ءقلف احف ل احال لعس ،اح ردلالث فدس اح فل ،دلت فيهدلا ث دل ،يهيدر اح فل ،دلت حف د،م اق دلم اح
،ي ثدن إ االأهدل ،احفدل لين فيهدل دن اص دهلم ثأصد،الاأهم إ از اح

ا

د ا

دأقثل دن قدلل إردالاثهم فدس اأقدلي

احقد االالات)، .(Tham & Kim, 2002: 2-3ي دهم فدس أ قيدق ،قدع أ لف دس أقد م قيل دلً ثدلآلقالين دن
قلل إ ل األف اال ،اح ال ،علت احةلعل

اقل اح

كاح

،حين فس اص االات اح قألة ،اح ال  ،دينف حلف دل

ثص،الة رأالث  ،أةلعل علش أ،فيال اص ثل يدلت اح ل دث كاح ردلالث اح،ال ا يد ،احةفليد فدس احف دل ا األ د،ال
،اح فل ،ددلت ،األالهددزة ،اح ف د ات ،غيالاددل ف ثلأالددلت أ د عيم ددل أصددث ،إحيدده اح

اح في س ا 172:2008ف.
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ان اا ي احيثل اب أالاأيالس حل
أ ا ،ق

لت ي ثن أ،ضي هل ن قلل احرثل ك4ف ا فق أ لدق اح

د

ال ي ة  ،دن ءدم ي دال ثةأدالة دن اح د ،اح داليع أدش ي ضد فدس اح د،قا اص ايا ثل دت اح

د

قل الة علش ا لق

أ ال ي ا ،ق

اح دد، ،احالث ي د علددش دد،ل اح

اقالم حل،صد،ل احدش ا د،اق ال يد ة ،ع دل الد حثد

ال لد ال يد ة دن

ددش اح ددي سا ،عد ا يحددك فددان الثزاددل احأ لف ددس دد،ا يفددل س  ،الل هددل دد،ا

ي قةشكMarchand& Hykes,2008:2ف.

إٌّٛ

C

B

A
اٌٛلذ

شكل ( )1يوضح اهمية الذكاء االستراتيجي
Source:Marchand,D.&Hykes,A.(2008) Leveraging What Your Company
Really Knows: A Process View of Strategic Intelligence, ,IGI Global,Toronto,
)(بتصرف من الباحث)(p:3
د
حدديحك فددان احه د ا احددالئيد حلدديثل اب ددأالاأيالس ادد ،أال ددب اح،ضددع ع د اح ق د  Cفق د أددالم اح
اح

أقثل ثرثل ،اضدح ،حثدن بي ث هدل اب دأاللث ثلح دالع احثلفيد ا ا ،ان أ دأق م ،الدلت أثدالالة دن اعدل ة

احهيثل د ،أقلدديه ال هددل حاللددب ق د الاأهل ، ،اال اددل ث دل يأ لرددش ددع احأ دد،ل

،اح أ ءل د ثددلح

ش ، . Bاحقص د

دد ،ا د،اق ا،

ددن يحددك ادد ،ا ددأق ام احةأددالة اح،اقف د ثددين  B ، Aبيالددل ق د الة حلدديثل

اب أالاأيالس ،احأس ي ثن ان أ ،ال د م دن اح د قلت عدن احأبيدالات اح فقد ة ،اح ي ل يثيد

اح

،أ،قع اح ،ال اح قثل

ن احأبييال ،احةاله اح ،قي قثل اح لف

ت -مذاخم انزكاء االسرتاتيجي:
د ثددل ددنTham&Kim

أالددلت ال ي د ة

Marchand&Hykes،

.

احأدس أفدل س

هدل

د قلين ا ددل ددن اثءددال اح د اقل رددي،عل حلدديثل

اب أالاأيالس ،ا ل:

.1املذخم انىظيفي :

،ي هال ايا اح قل فس احرالثلت احأس أفأ

احقالاال أأالثز علش اص االة احفليل حل

علدش اح الثزيد فدس اأقدلي احقد االالات اي ان

،اله
ا حيحك فان احيثل اب أالاأيالس ي ّ

د ،حي اأقدلي

 ،عم ع لي اأقليام حلقد االالات

،يحدك ب ةد اال ام ثهديت اح د ،حي ا ا ّ دل ثقيد اق دلم احردالث األقدالم فأ دفش اللاد ة إحدش ال دع اح فل ،دلت احأدس
د ا دل يد ي إحدش ان ع ليدلت اأقدلي
ي ألال ،هدل حلقيدلم ث ردل لأهم ث فدزل عدن األق دلم األقدالم فدس اح
احق االالات احأربيلي احأدس يق ،د،ن ثهدل د ،ا أقضدع حأصد،الات د يال احق دم احأ ةيديي دع

 ،يد ا دأف لل

اح فالف احأس ي،فالال احيثل اب أالاأيالسكTham&Kim,2002:2ف.
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 .2مذخم انعمهية :

علش اح قيش ن اح قل األ،لا إي ب أأالثدز اح فالفد ،ب

د ،حي صد لع احقد االالات فدس يد اح قثد

دن

يالي اص االة احفليلا ،ي،الده احديثل اص دأالاأيالس حإليةدل ث أ لثدلت د يالي األق دلم ثردثل عدلم دن اح فل ،دلتا

،ث ل يالفل احفل لين فدس ثدل ق دم ي ده ،ن ثأصد،الاأهم إ از اح
احأبيالات اح ل

دأقثل قدلل صد لع احقد االالات كب دي ل فدس دل

فس كاحص لع ا ،احأث ،ح،اليلا ،األ ،اقا ،احزثدلئنففا ،ثردثل يصدفب فيده علدش ثثدلال اح د يالين

احأ ةيييين ان ي،اثث،ا ث ةال ام احثم احهلئل ن

،فاله األع لل اح

رالات احأبييالا ،يق، ،ا ثأ ليلهل ءدم أضد ي هل فدس إ دأالاأياليلت

أقثلي ا ،ثل يحك الفل ايا احيثل كعلش ،فق ايا اح قلف الز اً ن ءقلفد اح

ءقلفدددد كاحف ددددل احال ددددلعسا ،اح رددددلالث فددددس اح فل ،ددددلت ،احدددديثل حف دددد،م اق ددددلم اح

أ،يلأهمف فيهل كاحفزا،يا24:2008ف.

 Empowermentاحفل لين علش اقألا
ث -عناصش انزكاء االسرتاتیجي:

 .1االستششاف : Foresight

ص لح اب أرالاا ا أق م أل،ل الة فس إياع )BBCف اب اليثي

 Wellsاحيي عل احش ايالل
قد،ل ردس

د ،يفدزز

دددد ،ا االاأهددددلا ،أ ثددددين

ن قثل اح حا اح ثد،ئس H. G.

لت" اق لم ،ا دلأية حإل أردالاا" ،احديي يرديال ع ليد احأ،قدعا احأدس أ دل،ل

دل د،ل اب أ دلبت ،احقيدلالات اح

دأقثلي حأل رد

ك Kuosa,2011:9ف ، .يفثدال اب أردالاا

ثف صددال ددن ع لصددال احدديثل اب ددأالاأيالس عددن قلثليد احقلئد علددش احأةثيددال فددس صدد،الة قدد،م غيددال الئيد ا ،حث هددل
ددأقثل )Maccoby,2001:2ف.ث ددل يردديال احددش ثصدديالة احةددال  ،ددالت فددس ع،اقددب اب دد،الا ا ،ال يأدده

أص د ع اح

حلأاللاددددددددددددلت احثيئيدددددددددددد عثددددددددددددال الصدددددددددددد كف هف scanningاحف،ا ددددددددددددل اح ي ل يثيدددددددددددد فددددددددددددس اح،قددددددددددددت
اح لضددال)Maccoby,2004:1-4ف .ث ددل عثددال عددن اب أر دالاا ثف لي د أ ددل،ل أ ،دديع د  ،اب الاك ثلالثف د
الائقكKuosa,2011:10ف:

ا .ثأقييم ألئ األ ر

اح لحي ا احق االالات...احخكاحأقييم اح

ب .ثرثأرلا ،أال ب اح رثلت قثل

ت .اقي اح ألئ اح لحي عن حل اث اح
ث .أص،ال

لت اح

،ءهلكاحأ،اليه ،اب ياالاح ثثالف ،؛

أقثلي اح أ ل ث ال احف لي كصيلغ ا أالاأيالي ا أثلقي ف

أقثل اح الغ،بكاع ا اح ي لالي،التف.

 .2انتفكري اننظمي :System thinking

يالالددع هدد،ال ص د لح أةثيددال اح د م إحددش

احف ليلت اأ ليل األ

أ الف ،؛

ا،ا

أصددا احقددالن احفرددالين اي االأددث ا دد،يج اح د م ددع ث دد،ث

اح لما ،اح اللح احيي ققه أةثيال اح م فس ايا اح اللل ا م إحش قله حثيئ

احددد م ابالأ لعيددد )Banathy,2005:158-159ف،.قددد ا لدددق ) (Senge,1990:43علدددش اددديا اح ددد قل
ثددد"احأةثيال اح

ددس" ،يقدد،ل فددس ادديا احصد "يالددب علي ددل اح ددال احددش ددل  ،اال احرقصدديلت ،اب د اثا ،ب ثد

ددن

اح ال فس احهيلثدل اب ل دي ا ألدك احأدس أردثل اففدلل احةدال ،أقلدق اح دال،اا اي أصدثح فيهدل اب د اث ثر ،اعهدل

ردددس

أ دددل ، .يفثدددال عدددن احقددد الة علدددش أ،حيدددا ك

)Maccoby,2001:1ف.
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دن يدث علقأهدل ثلحثدل ،احأالثيدز علدش ا دل،ب أةلعلهدل دع

،يفالا أةثيدال احد م ثل ده " اال د األالد از

ثفضهل ءم أقيي هدل دن يدث الل هدل فدس ق د ااد اا اح دلم )Maccoby,2004:1ف ، .اد ،ديلق حال يد

احثددلا ،ادد ،ا ددلال حال ي د احفلقددلت اح اقلي د ث د ب ددن ابردديل ياأهددلا ،ال ي د ا ددل احأبييددال ث د ب ددن حقل ددلت

" لث ").(Senge,1990:68-69
 .3انشؤيا املستقثهية :Vision

عالفت احال ي ثل هدل ق د احث ايد حث دل احهيثدل احهال دس باد اا اح

قددل

ددن قثددل احفل ةد ،قد أد الح احال يد ،قد ب أد الح ،ادديا يفأ د علددش ا ددأالاأيالي اح

()al:2007:29

ث دددل عالفدددت ثر هدددلك ةه،م فدددين ح قيقددد

اح

د ث دل ان احال يد أ ءدل اأالدلت
(Dess,et

د

دددأقثلي ال يددد ة  ،الغ،ثددد ي ثدددن ايصدددلحهل احدددش ثدددل االالدددل

ف )، (O'Rourke:2010:14يالم ) (Betz:2001:197ثلن ال ،ة اب أالاأيالي أفأ

علش ال يد

اب ددأالاأيالس ا،ب ،قثالأدده ءل يددل، .احال ي د اددس احءددال،ة اباددم حلالالددل احاليددل ي ،علددش احالالددل احاليددل ي ان يأصدد،ال
اح قلئق علش ا هل حم أ،ال ح د ابن ،اديا دن اح ثدن ان يأضد ن

علش ا ا أ لف س ك  Dess,et al:2007:490ف.
 .4انذافعية :Motivation

عالفت اح اففي ا ،احأ ةيز ثر هل

لال

ا االيد حل د يال ثهد ا احأدرءيال علدش احفدل لين دن قدلل أ اليدك

اح ،افع ،احالغثلت ،اح لاللت حبالش ارثلعهل ،الفلهم

اح

أ،الدل ال يد ا ا ،ق د فاليد ة ،قد ي أد،ي

أف ين حأق يم افضل ل ع ام دن ا ا حأ قيدق ااد اا

ددد كاحفل الي ،احبدددلحثسا491:2011ف، .عالفهدددلكالالي ثيالج ،ثدددلال،نا:2009ف ثر هدددل ع ليددد إءدددلالة اح دددل،ك

اب ل س ،أ،اليهه ،اح لف

عليه حأ قيق ا ا فين.

،ثف صددال ددن ع لص دال احدديثل اص ددأالاأيالس أأالثددز اح ق د الة علددش " احأ ةيددز" فددس فددع األف د اال ،أ ةيددزام

حإلي لن ثه ا علم يال فهم ا لقلً ن احدال م ،احأصد،الات احأدس ي ثبدس ان أثد،ن ،ضدع احأ ةيديا ،يأ لدب يحدك
ثلحأرثي ان يأم احأفالا علش ل ي الك اففي األف اال ،ي ءال فيهم حلف ل ثلأاللت احه اكاح في سا173:2008ف.

،حث دددب

أفدددل ،ين أ

 Maccobyعلدددش ضدددال،الة احف دددل ثدددد احددد اال ات ابالثدددع Rs

دددينا اثددد

،اسكMaccoby,2011,10فا ): (Maccoby et al, 2004: 5
أ-اح

،حيلت  :Responsibilitiesف ن

ثل ق الاأ ل ،قي لا ،قص،صلً ع

ةز،ن أش ل ثل ت

ل أأ ،ع ،أأ ،ال ايت احق الات ،احقيم.

ب -احفلقلت :Relationships


ن

حيلأ ل يات بزم دن قدلل أردبيل

ف،ع،نك ةزينف ثلحفلقلت احالي ة

دع احال دل ا ز دل احف دلا

احرالثل ا احزثلئن ،اح الهزين  .فرقصيأ ل أل ،هل ا ،أ ءال فيهل اح اليق احأس ث،ن فهل
احفلقلت ع ابقالين.

ت -اح ثلفرت  :Rewardsاح ثلفرت ي ثن ان أث،ن
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يات قي ا فهس ي ثن ان أق،ي ل
فه  ،ا ،ع

احقلئ ث ثلف احألثع بأثلعه األ،ا ال أش ع د ل بأثد،ن اديت اب،ا دال

ل بيرفال اح لد ا هم ثلفئين قلال ثلآلقالين لفز ابالال يصثح غيال

ةز .

ث -اب ثلب  :Reasonsاب ثلب ي ثن ان أثد،ن اح ةدز ابقد،م ع د ل أصد ا ضد ن احبدالش ا،اح بدزم

حف لل اح فالف  ،أش احف لل احديين يق ،د،ن ثرع دلل ال،أي يد ثلحفدل لين فدس ق د ،احأال يدع ي ثدن ان يث ،د،
ةزين ثرثل علل عن اليق اح ثب ايا اعأق  ،ثرن اح أاللت احأس يق  ،هل ه

 .5انششاكة :Partnership

أأ ءل ق الة احرالاث فس إ ثل ي إقل

احأ لحةلت اص أالاأيالي

ع

حل لد.

لت اقالما فةس اح،قدت احديي

يقيم فيه ي ،،احيثل احرف،الي ا ،احفل ةس ص اقلت ع اآلقالين حث ب ع هدما ي يدل األردقله ي ،،احديثل

اص دأالاأيالس إحدش أثد،ين ردالاثلت ،أ لحةدلت حل،صد،ل إحدش اباد اا اح ردأالث كاح في سا 174-173:2008ف.

،ق عالا  porter 1990احأ لحةلت اب أالاأيالي ثا هل اأةلقيلت أفل ،ي
احرالثلت ،احأس أأالل،ز صةقلت اح ،ق احفل ي ،حث هل ب أصل إحش اب

،يل ابالل ثين اء ين ا ،اثءال ن

لجا أر ل اديت احأ لحةدلتا اح ردلاليع

اح ردأالث ا احأدالقيها اأةلقيدلت احأالهيدز ،يدل ابالدل ،ا د،اة اقدالم دن احفلقدلت ثدين احردالثلتك (Isoraite,

.2009:40

،يقع أ ت ق،ل اح

لت فس أ لحةلت ا أالاأيالي

ا ،اب ألج ا ،أقل م اح فالف ،احقثالة اح رأالث

،افع ع يد ة

هدل دل يأفلدق ثلب د،اق احال يد ة

،اام ايت اح ،افع ،اح لفع ك Mowla,2012:4-5ف:

ا .اح ،افع اح أفلق ثثةل ة ا أق ام اح ،اال  :ا -حقةش أثلحيا احأص يع .ب -قةش أثلحيا احأ ،يق.

ب .اح ،افع اح أفلق ثأفزيدز اح هدلالات :ا -هدلالات ال يد ة حلةاليدق دن احردالثل فدس احأ دلحا .ب -حأ
اح هلالات اح لحي

دين

ن قلل احف ل ع احرالثل فس احأ لحا.

ت .اح فالفد ،احقثددالة اح رددأالث  :ف ف ددم احرددالثلت

الد فددس ثفددش اح الددلبت ،أ قصددهل احقثددالة فددس الددلبت

اقالم ،أرثيل احأ لحا اب أالاأيالس ي ثن ان ي هل اح،ص،ل احش اح فالف ،احقثالة فس اح اللل احيي أةأقدال حده

احرالث ا ،ايت اح فل ،لت ،اح فالف ي ثدن ان أ دأق هل احردالث حديد فقد فدس اح ردال،ة اح ردأالك ،ا دل فدس
ابغالاش ،اح رلاليع األقالم ك Isoraite, 2009:42ف.

ً
حانيا :أسانية اختار انقشاس:
أ -مفهىو اختار انقشاس :

قالال األ ال الضس ع ه  ،ا ضلتا ،أقالال األ ال ث ف دش ءثدت ،ا دأقالا ،احقدالاال اد،

كعث اهللا22:2012ف، .أف س ثل

قالاال فصل ا ،ثدم فدس

دل ا أهدش إحيده األ دال

درح ا ،قدلاا اي ا ده أصدالا ردف،الي يصد ال

ددن احةددال ا ،اح ال ،ع د ا ،اح قصدد ،ثلحأصددالا احرددف،الي ادد ،يحددك احأصددالا احصددل ال ددن األف د اال ثف د أةثيددال

،أر لكاح ثلال ا273:2010ف.

،عالا علحم اب االة احثثيال Peter DruckerاحقالاالكDecisionف ثر ه :ثم  ،اقأيلال دن ثدين احثد ائلا
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 ،ل اال ل يث،ن اقأيلال ثين احص،اب ،احق ر،.ق ياب  Druckerاثف

ن يحك حيصةه ثر ه :فس ا

اقأيدلال ثدين االال يد احصد،اب ،ا أ لحيد احق در – ،فدس ثءيددال دن األ يددلن ابقأيدلال ثدين
اءثلت ايه ل اقالب حلص،اب ن ابقالكToit,2011:10ف.
،غلحثدددددل دددددل يدددددالأث احقدددددالاال ثف ليددددد

ن األ ،ال

ددلالي ع دل ب ي ثددن

دددددل اح ردددددثل ا ،اقأ دددددله فالصددددد ا ،فدددددس اددددديا ابأالدددددلت عالفددددده

كDaft,2010:298ف ثر ه :ع لي أ ي  ،ل اح رثل ، .فدس يات ابأالدلت عالفده ك Schermerhorn et.
al., 2010: 206ف :ع لي اقأيلال

لال ع ل حلأفل ل ع اح رثل ا ،احةالص .

 ،ن قلل أفاليةلت ص لع ،اأقلي احقالاالا فا ه ي ثن ل

يث،ن ثيحك ايا غلب اي

، -4ال ،احث ائل :فف

د ،الد ،ءلءد االثدلن ا ل دي حلقدالاال ،ب ي ثدن ان

هل ،اس ك احفل الي ،احبلحثسا 301-302:2011ف:

ل يث،ن ا لك ث يل ،ا

ا ،اليق ،ا

قالاال ا ل.

 -2الي ابقأيلال :ان ،ال ،احث ائل ح ،ت بيثةس ثل بث

بثد

ن ،ال،

دن دل،ثه ثد،ن الثدالين علدش يحدك ،ب

ايت اح الي ف ث،ن الثالين علش ث يل فين ،ايضل حن يث،ن ا لك قالاال.

، -3ال ،احه ا :ان  ،اال ثل قالاال ا ا

الي فس اقأيلال اي

فش احش أ قيقه ،ان ع م ،ال ،احه ا يالفل احقالاال ع ل عثءيلً

ب  -أهمية اختار انقشاس :ي ثن أ،ضيح اا ي اأقلي احقالاال ن قلل-:

 .4ر ك McLaughlin 1995ف علش ان احق االالات اس ال،اال احأفل لت فس اح
أأةد،ق علدش

هلا ،ايا حدم أ،الد

لتا فلح

لت اح لال

لف ديهل فدس ءددلث الائدق علدش ابقدل  :ا هدل أأقددي قد االالات افضدلا ا دالةا ،أ ةدي قد االالات اثءدال (.

)Khasawneh et al,2011:310

 . 2يالمكKeirtner&Kinicki,2007:372ف ان إأقلي احقالاال ا ،ا

اح

،حيلت اب ل ي حث،ن احرقه

ددددددددددددددددد ي اال ا ،ان ،عيددددددددددددددددد قددددددددددددددددد االالات اح ددددددددددددددددد يالين ه ددددددددددددددددد ح دددددددددددددددددثثين ا ل ددددددددددددددددديين ا دددددددددددددددددل:

األ،ل -ان ،عيددد قددد االالات اح ددد يال أددد ءال ثردددثل ثلردددال علدددش فالصددده اح ،يةيددد ا اح ثلفدددرتا ،احالضدددل احددد ،يةس.

،احءل س -ا ،ان احق االالات اب االي أ هم فس اللح ا ،فرل اح

.3

لت.

د اال حل ثل د احأددس أ ألهددل ع ليد اأقددلي احقد االالات فددس أ ليددل اح ددل،ك اب االي ألالهددزة احد ،ائال اح ث ،يد فقد

اعأثدال دلي ،ن  Herbert A. Simonان اب االة ادس اأقدلي احقد االالاتا اي يدالم ان اح دل،ك اب االي اد ،أيالد
حف ليلت اأقلي احق االالات احأس أالدالي فدس اح

ثيةي اأقلي احق االالاتا  ،ل اس اح ءالات احأس أ

د ا ،ثلحأدلحس فدرن فهدم يحدك اح دل،ك ،احأ ثد ثدها يقأضديلن اال د
ال كيلغسا84:2011ف.

يأضح ن ،الهلت اح ال اح لثق اا ي اأقلي احقالاالت ثف لي

الال يأ،قدا عليهدل الدلح اح

دلت ا،

فرددلهلا فضددل عددن يحددك غلحثددل ددل أددالأث فلعلي د احقيددل ة ا ،احةلعلي د احأ ي ي د ثلحق د الة علددش اأقددلي احق د االالات
احال يد ة، .فددس ادديا احصد يقدد،ل عددلحم اب االة احثثيددال  :Peter Druckerإن احةلعليد اب االيد حي ددت قد الة
ف الي ،حث هل ق الة ي أ يع احقلئ اثأ لثهل ،أ يأهلا  ،ن اادم احقد الات احأدس ي ثدن حلقلئد ان يأفل هدل ،ي يهدل

حأالفل

ه قلئ ا ففلبً اس احةلعلي فس اأقلي احق االالات كث فلنا2009:388ف.

جـ .اسانية اختار انقشاس

جملة العلوم االقتصادية واإلدازية
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يالم احثلأثلن  Scott &Bruceان ابقألفدلت احةال يد ثدين ابفد اال أفثدد أثدلين ا دلحيثهم فدس اأقدلي
احقالاال ،ق اقأالح احثل ءلن ث ل ا علش يحك ق د ا لحيب بأقلي اقالاال ،اس:

 -1اب دل،ب احفقل دس ، : Rational styleيأ ءدل اديا اب دل،ب فدس يدل أقدي احقدالاال احدش أ يد ال يدع
اح ل،ل اح ث ا ،أ ليل ألئ ثل

هل ن ،الهلت

عد

ال قألة ا  ،ن ءم اقأيلال افضدل اليقد

ال،ا ص لع احقالاالكHosseini,et al,2013:154ف.

،االهد

،ا،ضدح احفدلحم  Harren 1979ثدرن األفد اال احديين يقدالال،ن ث اليقد عقل يد ،يا يد ادم يال فد،ن فل ،دلت
ثهم حل،ص،ل حلقالاال ،ا ب األفد اال يال فد،ن اح فل ،دلت ثردثل

 ،قلئق عن ا ة هم ،احثيئ اح ي

دل س دن صدل ال

اقلي ،قلالالي كSingh & Greenhous, 2004: 205ف، .يأصالا أقي احقالاال فس ايا األ ل،ب ثصد،الة

قيد

ب ه يةأالش اصح لم ثثلف ال،ا ب اح رثل ،ض،ة احقالاال ،احث ائل اح أل أث،ن فال،فه  ،ألئالهل ،اضد ا ،ث دل ً عليده
يأم اقأيلال احث يل األ ءل حل رثل كMoghadam et al., 2011:1020ف .

 -2اب ل،ب اح
اح لثق

س : Intuitive style

عددالاك (Daft,2003:279اح د د ثر دده :ا الاك عقلددس دداليع ح ددال،ا احق دالاال ثلب ددأ ل احددش احقث دالات
،ن احالال،ة ا ،احأالثيز علش احأةثيال اح

،يأ يز ا صدلال اديا احد

،د ث ثيف اح ،ض،ة اح ل،ب إأقلي احقالاال ثص ت.

ثلبعأ دل علدش اح دد احد اقلس ،اح ردلعال ،اب ثلعدلت فدس اأقدلي قد االالاالأهما

،ايت اب أالاأيالي عل ةً دل ي ،ةهدل ا دلد حهدم قثدالة ،ا دف فدس الدلل فدينا ،يدالم اديا احد
ل  ،أفأ ص أهل علش اح د ،اب أثلت حلأةلصيل اء ل أ فق اح فل ،لت ،أ ليلهل أ ليل
لقضدل حلد

ي يدل حل ةأدلح علدش ثدل احقيدلالاتا حديحك يفد اديا احد

ان اح فل ،دلت
هاليلا ث دل

احفقلدس احديي يفأ د علدس احدأفلم دن

احقثالت اح لثق ).( Khasawneh et al,2011:310
ا
ي الك اح رثل

ف أقي احقالاال فس ايا اح

قلل ن قلل احرف،ال ،احفل ة  ،ن

 اب أةل اح

ن قدلل اح د د ،احث يهد ،يقديم دل ي الثده دن احثد ائل دن

يزات ايا اح

أ ال ثلح رثل ثثل فس عقل احةال .

 اعل ة أ ي ال،ا ب اح رثل ثصة

كاحصيالفسا77:2008ف:

أثالالة.

 ابثأفل عن اح ثالالات اح ثأ،ث ،احثل ي .
 ابعأ ل علش احقثالات اح أالاث

 -3اب ل،ب اح فأ

،اح لال لت اح لثق فس احأقييم.

:Dependent Style

،أأ يز ع لي ص ع احقالاال علش ،فق ايا اب ل،ب ثلح لال احش اح ف،

قدددددالاالا  ،اليقددددد

ن ابقالين ع

حةدددددس اددددد ،ءدددددلل علدددددش ع ليدددددلت صددددد لع احقددددد االالات اح فأ ددددد ة ك

Nimon,2008:358ف، .ا ددل،ب حةددس ادد ،اليقد

،االه

لحد

&Chermack

دد،الت ا ل ددل ددن قثددل رددالث Rand Corporation

بأقدددلي احقدددالاال أقدددد،م دددن قددددلل اح قلال ددد ثددددين اب ثدددلم اح اله،حددد

دددد،ل الل دددب فددددين ثلصفدددل ة ددددن ال ،عددد

ددددن

األ ئل كا أثيلنفا ،ثلحألحس فان ايا اب ل،ب ي ءل ع لي ال لعي حأ،حي ابفثلال ا ،اب ثلم اح اله،حد عثدال احلالد ،احدش

قثددد اال

أثلعددد ين ثل يدددلا ،ان ،ال اح ددد يال فدددس اددديت احف ليددد اددد ،أ يددد اح ،ضددد،ة احددديي يددد اال احأ دددالي ع ددده بغيدددال

كاللبا591-592:2011ف

إن اح د اال احدديين ي ألثدد،ن ادديا اح دد،ة ددن األ ددلحيب اء ددل
جملة العلوم االقتصادية واإلدازية
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ث لال إحش رقه يث،ن ثالل ثهم حي،الههم إحش اح ل اح ل با اي يفأ
فس

لع ة اآلقالين ثلأقلي احقالاال ،أ ةيزت ثلحل

لت األقيال) Spicer &Smith, 2005: 140ف.

 -4اب ل،ب اح أال ب : Avoidant style
صل ع احقالاال ثث ل

اأقدلي احقدالاال علدش ا د،ال اقدالم أأ ءدل

بيالغب ثلأقدلي احقدالاالا ،اديا اب دل،ب

يدز ثل دأق ام ا دأالاأياليلت أأ د،ال د،ل

ع م اأقلي ق االالات ثل ل ا ،األ دل،ب احأال ثدس فدس اأقدلي احقدالاال قد ي دأ " دن ا فد ام احءقد فدس قد الة اح دالئ علدش
اأقدددددلي احقدددددالاالا علدددددش غدددددالاال اصددددد لب احأ،الددددده احقدددددلالالس احددددديين ي

ددددد،ن ثفددددد م اح دددددي الة علدددددش ا ددددد اث

اح يددلةكChermack& Nimon,2008:357ف ، .ادديا اح دد،ة ددن األ ددلحيب يأ ءددل ث ددل،بت حألفددس اأقددلي
ث دلً فهدد ،أ دالاث ثرددثل أثددل ل ددع احأ،اليدده حإلر دالاا ،احالقلث د

احقدالاال ا ،اأقددلي احقدالاال أددش ددل يثدد،ن األ ددال

اح اقليدددددددد اي ان أقدددددددديي احقددددددددالاال اح أال ثددددددددين ي يلدددددددد،ن إحددددددددش فلحالدددددددد األز ددددددددلت ثر ددددددددل،ب أال ثددددددددس

كThunholm,2004:935ف.

ان ا الاك اح قل ال فس ع لي اأقلي احقالاال الأث ايضل ثلح قل ال اح أفلق ثف ليدلت اأقدلي قيدلالات في د

ددع ا أ ددلل د ،ث أددلئ اياللثي د ا ،ددلثي ا حدديحك أردديال ابث ددلث ال ،ع د ثثيددالة  ،ددأقالة ددن ابقألفددلت

احةال ي د فددس اح يددل حلث ددث عددن قيددلالات حأال ددب اح قددل الةا ،ع ليددلت اأقددلي احق دالاالات يات احصددل ،احأددس أفثددد
احأس أقألا عثال ابف اال ).( Hablemitoglu& Yildirim,2008:216

،عيلت احأصالا احثل

 -5اب ل،ب احفة،ي : Spontaneous Style
يأ ءل ايا اب ل،ب لال

)al,2013:154ف.
فلح يال ع

أقي احقدالاال احدش اأقدلي احقدالاال اح هدلئس فدس اقدل ،قدت

ل ي،االه رثل فدس ح

د

ثدن Hosseini et

في د ، ،ن اي قد لت فد ،االً يأقدي احقدالاال ث ة دها ،اديا يف دس

احأ الة ،احأفدالش بأقدلي احقدالاال اح ةدلالر ا ،اديا اب دل،ب يأ يدز ثلحردف،ال اح خ لدح ،احالغثد فدس اأقدلي احقدالاال فدس
ا دالة ،قدت ثدن )، .(Moghadam et. al,2011:1020اب دل،ب احفةد،ي كاحألقدلئسف اد ،آ يد اح دد
احقدد،ي عثددال ع لي د اأقددلي احق دالاال ثلح ددالع اح ث د
اح ق،ل فس ع لي اأقلي احقالاال ثلح الع اح ث

فةددس ادديا اح د

،اح أ ءددل ثلحرددف،ال ثلح ددالع ،احالغثد فددس

يث،ن ضفيةلً  ،لثيلً قس أالاث ه ،صدلأه اح أثل حد فدس احأ،اليده

حإلرالاا ،احالقلث اح اقلي كاحه  ،د يا102-103:2013ف، .ي،ضدح احردثلك2ف اديت اب دلحيب إ دأ ل اً إحدش

ثف ين ا ل:

ا .اح فل ،لت :د م ،فدالة اح فل ،دلت اح ي د ثدلحقالاال ،احأدس أأدالا،ح دن علحيد إحدش
رثل فل ،لت ل  ،كففلي ف ا ،علش رثل قثالات لثق ح م أقي احقالاال.

ب .اح،قت :احش اي
اح،قت علل إحش

قةضد ،أثد،ن إ دل علدش

م يث،ن فيه اح،قت عل لً الاللً صأقلي احقالاال ،يأالا،ح ن اح لح احأس ثد،ن فيهدل ضدب

قةش.

رثلك2ف

،يج ا لحيب اأقلي احقالاال ع Scott &Bruce1995
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اح ص ال :إع ا احثل ث ثلبعأ ل علش:
1-Scott ,Susanne G. and Bruce ,Reginald A. ,1995),"Decision-Making Style: The Development
and Assessment of a New Measure",Sage Journals, Educational and Psychological Measurement
, Vol. 55,No.5.

احملىس انخانج اجلانة امليذاني:

ً
أوال وصف عينة انثحج :ي،ضح احال ،ل ابأس ،صدةل حقصدلئه عي د احث دث علدش ،فدق دل ا هالأده أدلئ
احأ ليل اص صلئس ص أ لالات اب أثل .
عذٚي (ٚ )2صف خصبئص ػٕ١خ اٌجؾش

اٌّؼٍِٛبد اٌزؼش٠ف١خ
إٌٛع االعزّبػٟ

اٌؼّش

اٌؾبٌخ اسعزّبػ١خ.

اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

إٌّصت اٌٛظ١فٟ

عٕٛاد اٌخذِخ

اٌّإششاد
روش
أٔضٝ
اٌّغّٛع
 31عٕخ فّب دْٚ
35-31
41-36
51-45
 51فأوضش
اٌّغّٛع
أػضة
ِزضٚط
اٌّغّٛع
دوزٛساٖ
ِبعغز١ش
دثٍ َٛػبٌٟ
ثىبٌٛسٛ٠ط
اٌّغّٛع.
ٚوٚ ً١ص٠ش
ِذ٠ش ػبَ
ِؼبِ ْٚذ٠ش ػبَ
ِذ٠ش لغُ
اٌّغّٛع
الً ِٓ  11عٕٛاد
15 – 11
21 -16
25-21
 26فأوضش
اٌّغّٛع

اٌؼذد
64
13
77
1
2
2
25
48
77
4
73
77
3
2
2
71
77
1
8
7
61
77
1
2
3
16
55
77

ً
حانيا :عشض واقع متغريات انثحج ومستىياتها نذي انعينة املثحىحة.
ا .عالش ،اقع احيثل اب أالاأيالس :ي،ضح احال ،ل ك3ف اب ،ل اح
فقالات احيثل اب أالاأيالس  ،أبيالاأه احةالعي ،ثلآلأس:
جملة العلوم االقتصادية واإلدازية
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إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
%83.1
%16.9
%111
%1
%2.6
%2.6
%32.5
%62.3
%111
%5
%95
%111
%3.9
% 2.6
%2.6
%91.9
%111
%1.3
% 11.4
%9.1
%79.2
%111
%1.3
%2.6
%3.9
%21.8
%71.4
%111

لثي ،اب الافدلت اح فيلاليد حثدل فقدالة دن
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صل ثف اب أرالاا علش اعلش ،

،ثا الاا فيلالي )(0.77

لثس ثين اثفدل اديا اح أبيدال ث ،د

ل ي ل علش قل أرأت االلثلت احفي

دأ،م اليد الد اً

دلثس ك3.98ف ث

،ل ثف اب أردالاا ،أرثيد ام علدش ان اب االة احفليدل

فس ،زاالة األع لال  ،اب ثلن ،أرثيلأهل حهل ،ال قد،ي  ،فلعدل فدس ع ليد اب أردالاا ،اب دأء لال حإل د اث اح
دأقثل  ،ألثفد اب د اث ،ابأاللاددلت احقلالاليد يات احفلقد ثف دل احدد،زاالة

دن قدلل ا ددأق اال اح

،االه اغلثي احأفقي ات ،احأبيالات اح

 -2الددل ثف د اح اففي د ثءددل س اعلددش  ،د

،ثا الاا فيلالي ك0.84ف

ث ا ان اح الك اب ل س ألي

دل ي ددهم اال دلب فددس

أقثلي ،أال ثهل ا ،ا أء لالال فس اأقلي احق االالات اح ل ث .
ددلثس ثف د ع صددال اب أرددالاا ث ،د

ل ي ل علش قل أرأت االلثلت احفي

دأقثلي

ددأ،م الي د

ددلثس ك3.80ف ،ث

،اي ل هم ثرا ي أ ةيز احفل لين ا لقل دن

ا ،اح ،اال احثرالي  ،ب ي ثن أةفيل ألك اح ،اال ثد ،ن أ ةيدزام ث د،افز

ل ي  ،ف ،ي ،أث،ن حهم افع ق،ي حأ قيق اا اا  ،ال ي اح،زاالة ،أرثيلأهل اح ث ،ء .
لثس فق

 -3ا ل ا ش ،

ققه ثف احرالاث ث ،د

دلثس ك3.43ف ،ث

دأ،م قثد،ل ،ا دالاا فيدلالي

ك1.05ف ،ايا يريال احش اأثلة ا ل،ب احرالاث فس احف ل اب االي ن االل أ ةيي ال يأهل  ،أ قيدق ااد افهل ،ث دل
ا هددل غلحثددل ددل أ ددفش ألقل د أ لحةددلت ددع
ا لقدل ددن ثد ا ان احف ددل ثصدد،الة

ددلت اقددالم حل ددأةل ة ددن ،اال اددل ،قثالأهددل فددس احف ددل ا ،يحددك

ةددال ة قد يقلددق ،عددل ددن احأقددث  ،احةرددل فددس اأقددلي احقد االالات احصد ي

،ب ي ل ايا ل اقي ل ث ال ابعأثدلال احردالثلت احثثيدالة احألثفد حلد،زاالة  ،الدم ع لهدل ي دأم عليهدل ان أ أرديال ،
أرلالك فس ق االالاأهل.

-4

صدلت احةقددالة القددمك46ف علدش اعلددش  ،د

دلثسك ، (4.06ث

ددلثس علدش

ددأ،م اليد الد ا ،ثددل الاا فيددلالي ك0.67ف

ددأ،م فقدالات احديثل اب ددأالاأيالس ثثددل ،ث ،د

دل يردديال احددش قلد أرددأت االلثددلت احفي د ،

اأةددلقهم علددش ان اب االة احفليددل غلحثددل ددل أ ددفش احددش اءددلالة ال،ح اح لف د ثددين احفددل لين ددن االددل أ ةيددزام علددش
أ قيق

ب ا اللز علحي .

 -5ا ل ا ش ،

فاله احأ لحا ع اح

لثس فق الل حلةقدالة القدم ك25ف " اردفال ان صدف،ث ا االة احفلقد
لثس ك3.10ف ،ث

لت ابقالم " ث،

دع احردالثل أقلدل دن

دأ،م أ ،د  ،ثدر االا فيدلالي ك1.25ف

ل ي ل علش ا ه فس ثفش اب يلن ب أرفال اب االة احفليل فس اح،زاالة اح ث ،ء ث،ال ،صف،ث

ن فاله احأ لحا ع اح

، -6ثص،الة عل

لت ابقالم.

 ،ن قلل

أ،م إاللثلت عي

احث ث عن كاحديثل اب دأالاأيالسف قدق اديا اح أبيدال حد م

عي ددد احث دددث فدددس ،زاالة ابع دددلال  ،اب دددثلن  ،احردددالثلت احألثفددد حهدددل اح ث ،ءددد  ،ددد ل
،ثل الاا فيلالي ك0.88ف ،ا ،ف،ق اح،

احةالضس ك3ف  ،ث

اب ددأالاأيالس ح د م اب االة احفليددل  ،ث ددب قث،ح د

أ أ يع اي
ل

إن األ ،ل اح

ع احرالثل أقلل

أ،م كالي ف

دددلثيل ثلددد ك3.67ف

ل ي ل علش ،الد،

د

احديثل

يددث أ ددلع علددش أ قيددق اح الددلح فددس ع ددل احدد،زاالة ب دده ب

ن اح الدلح دل حدم يثدن ا دلك قيدل ة عليدل ثةد ة  ،فلعلد أأ يدز ثلحديثل اب دأالاأيالس، .ث دل
لثي حل أبيال ق الل ت أقلالث ا،ثيحك األ ال ع اب الافلت اح فيلالي .

عذٚي (ٚ )3الغ اٌزوبء االعزشار١غٌ ٟذ ٜػٕ١خ اٌجؾش
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16

%
58.4
59.7

د
12
10

%
15.6
13.0

د
2
3

%
2.6
3.9

د
0
1

%
0
1.3

اٌٛعظ اٌؾغبثٟ

االٔؾممممممممممممممممممممممممشاف
اٌّؼ١بسٞ
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4.03
3.97

0.71
0.79

48.1

20

26.0

1

1.3

0

0

3.96

0.75

13

16.9

5

6.5

0

0

3.91

0.79

9

11.7

5

6.5

0

0

4.05

0.83

17
18

22.1
23.4

19
6

24.7
7.8

0
1

0
1.3

3.98
3.47
3.66

0.77
1.06
0.81

17

22.1

7

9.1

1

1.3

3.69

0.86

21

27.3

5

6.5

0

0

3.69

0.73

24

31.2

11

14.3

0

0

3.48

0.84

27

35.1

2

2.6

0

0

3.60
3.74

0.86
0.73

12

15.6

8

10.4

0

0

3.82

0.85

24

31.2

12

15.6

3

3.9

3.40

1.04

32

41.6

16

20.8

4

5.2

3.12

1.03

30

39.0

6

7.8

0

0

3.58

0.82

9

11.7

2

2.6

0

0

3.53
4.06

0.89
0.67

19

24.7

10

13.0

2

2.6

3.61

1.03

25

32.5

5

6.5

0

0

3.69

0.79

ِم١بط اسعبثخ
اٌفمشاد

اٌذافؼ١خ

اٌشؤ٠خ اٌّغزمجٍ١خ

اٌزفى١ش إٌظّٟ

االعزششاف

 -1اعزمشٜء اٌّغزمجً ثأرغبٖ رط٠ٛش اعزشار١غ١بد إٌّظّخ
 -2اربثغ ؽذٚس اٌزغ١١شاد ف ٟاٌج١ئمخ اٌخبسع١مخ صمُ اػ١مذ اٌزفى١مش
ف ٟأؼىبعبرٙب ػٍ ٝػٍّ١خ ارخبر اٌمشاس ف ٟإٌّظّخ

أرفك رّبِب
د
18
17

%
23.4
22.1

أرفك
د
45
46

ارفك اٌ ٝؽذ ِب

 -3االعزشممشاف ٠غممبػذٔ ٟفممِٛ ٟاعٙممخ اٌزؼم١ممذاد  ٚاٌّزغ١ممشاد
اٌّغزمجٍ١خ ٌؼٍّ١خ ارخبر اٌمشاس
55.8
43
20.8
 -4اشممخص اٌفممشك ثشممىً ّ٠ىٕٕممِ ٟممٓ اعممزضّبس٘ب فمم ٟرؾم١ممك 16
ا٘ذاف إٌّظّخ
51.9
40
29.9
ٌ -5ذ ٞاٌمذسح ػٍ ٝاالعزفبدح ِٓ اٌخجشح اٌشخص١خ  ٚاالِىبٔبد 23
اٌزار١خ ف ٟاٌزؼبطِ ٟغ االؽذاس اٌّغزمجٍ١خ
اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ
35.1
27
18.2
14
 -6ارصٛس إٌّظّخ ف ٟصٛسح ٔظبَ ِزشاثظ ِ ٚزٕبعك االعضاء
58.4
45
9.1
 -7اػّذ اٌم ٝدساعمخ االفىمبس ِغزّؼمخ ثمذال ِمٓ دساعمزٙب فمشاد7 ٜ
ٌزٍّظ لّ١زٙب ف ٟاالِذ اٌجؼ١ذ
54.5
42
13.0
 -8اؽًٍ اٌّشىٍخ ثمبٌٕظش اٌم ٝاعمجبثٙب ِغزّؼمخ ثمذال ِمٓ فصمٍٙب 10
ػٓ ثؼضٙب
57.1
44
9.1
 -9اٌزفى١ممش ثممبٌٕظُ ٠غممبػذٔ ٟػٍمم ٝسؤ٠ممخ االؽممذاس اٌزمم ٟرؾمم١ظ 7
ثبٌّٕظّخ ثصٛسح اوضش ٚضٛؽب
46.8
36
7.8
 11اِزٍممه اٌمممذسح ػٍمم ٝدِممظ اٌؼٕبصممش  ٚاالؽممذاس اٌّخزٍفممخ فمم6 ٟ
ػّمممً إٌّظّمممخ ٌغمممش رؾٍٍٙ١مممب ٚفٙمممُ اٌى١ف١مممخ اٌزممم ٟرزفبػمممً
ثّٛعجٙب.
اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ
48.1
37
14.3
 -11اِزٍممه سؤ٠ممخ راد اثؼممبد شممّ١ٌٛخ اؽممذد ِممٓ خالٌٙممب ارغممبٖ 11
االػّبي
55.8
43
18.2
14
 -12اعزخذَ سؤ٠ز ٟف ٟرٛؽ١مذ عٙمٛد اٌؼمبٍِ ٓ١ثبرغمبٖ ا مشا
إٌّظّخ
35.1
27
14.3
 -13اػزّممذ ػٍمم ٝسؤ٠زمم ٟفمم ٟارخممبر اٌمممشاساد اٌزمم ٟاػزمممذ أٙممب 11
صبئجخ
22.1
17
10.4
 -14اشؼش اْ ٌذ ٞاٌمذسح ػٍ ٝسؤ٠مخ االشم١بء ١مش إٌّظمٛسح 8 ٚ
اٌزؼبًِ ِغ اٌّغٛٙي
40.3
31
13.0
 -15اِزٍه اٌمذسح ػٍ ٝرؾ ً٠ٛاٌشؤ٠خ اٌمٚ ٝالمغ ِّىمٓ اٌزطج١مك 10
ضّٓ سعبٌخ إٌّظّخ ٚا٘ذافٙب
اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ
62.3
48
23.4
 -16اػّمممً ػٍممم ٝاصمممبسح اٌزٕمممبفظ ثممم ٓ١اٌؼمممبٌٍِ ٓ١ؾفمممضُ٘ ػٍممم18 ٝ
االٔغبص
40.3
31
19.5
 -17اٌِ ً١غؼً اٌؼبٍِ٠ ٓ١إدِّٙ ْٚبر ُٙؽزمٚ ٝاْ وبٔمذ ٔظ١مش 15
ؽٛافض ِإعٍخ
46.8
36
14.3
 -18اؽش اٌؼًّ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝرفض ً١اٌؼًّ اٌفشل ٟػٍم١ ٝمشٖ 11
ِٓ اعبٌ١ت اٌؼًّ
19
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24.7

37

ال أرفمممممممممممممممك
رّبِب
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اٌٛعظ اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

ِم١بط اسعبثخ

16.9

40

51.9

18

23.4

4

5.2

2

2.6

3.75

0.89

17

22.1

40

51.6

15

19.5

5

6.5

0

0

3.90

0.82

32

41.6

21

27.3

10

13.0

2

2.6

3.80
3.55

0.84
0.99

36

46.8

25

32.5

8

10.4

0

0

3.57

0.82

29

37.7

25

32.5

13

16.9

1

1.3

3.42

0.95

11

14.3

32

41.6

21

27.3

12

15.6

1

1.3

3.52

0.97

13.0

24

31.2

17

22.1

16

20.8

10

13.0

3.10

1.25

3.43
3.67

1.05
0.88

أرفك رّبِب

اٌششاوخ

 -19اوممبفٝء اٌؼممبٍِ ٓ١فمم ٟإٌّظّممخ ثبعممزخذاَ ؽممٛافض
ِزٕٛػخ ٔز١غخ الػّبٌ ٚ ُٙأغبصارُٙ

د

%

د

%

د

%

د

%

د

13

 -25اشؼش اْ صؼٛثخ اداسح اٌؼاللخ ِمغ اٌشمشوبء رمٍمً
ِٓ فشك اٌزؾبٌف ِغ إٌّظّبد االخشٜ
اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ
اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ ٌّزغ١ش اٌزوبء االعزشار١غ ٟوىً
10

ة.ػش

ٚالغ أعبٌ١ت ارخبر اٌمشاس:

يثين احال ،ل ك 3ف احأث االالات ،اح ب اح ئ،ي
،ق

أرفك

ال أرفك

%

 - 21اؽفض افشاد اٌؼبٍِ ٓ١ػٍم ٝاٌزصمشف ثبٔغمغبَ ِمغ
ا٘ذاف إٌّظّخ
اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ
 -21اس ٜفمم ٟاٌشممشوخ اعممٍٛثب ٠ف١ممذ إٌّظّممخ فمم ٟرٕف١ممز 15.6 12
سؤ٠زٙب  ٚرؾم١ك ا٘ذافٙب
10.4
 -22رمممضداد لمممٛح اٌممممشاس ػٕمممذِب ٕ٠مممزظ ػمممٓ ِٕظّمممبد 8
ِزؾبٌفخ
11.7
 -23اعممؼ ٝدائّممب أللبِممخ رؾبٌفممبد ِممغ ِٕظّممبد اخممش9 ٜ
ٌالعزفبدح ِّب ٌذٙ٠ب ِٓ ِمٛاسد ِبد٠مخ ا١ ٚمش ِبد٠مخ ٚ
االعزفبدح ِٓ رغشثزٙب  ٚخجشرٙب ف ٟاٌؼًّ
 -24اس ٜف ٟاٌشمشوخ ِمغ إٌّظّمبد االخمش ٜاٌشمجٙ١خ
ؽال ع١ذا ٌٍخشٚط ِٓ االصِخ اٌز ٟرٛاعٙٙب إٌّظّخ

ارفممك اٌمم ٝؽممذ
ِب

ال أرفك رّبِب

هالت ايت اح ألئ علش اح  ،ابأس:

 .4قق اب ل،ب احفقل س اعلش ،
،ثل الاا فيلالي ك0.87ف

،اب ،دل اح

دلثي ،اب الافدلت اح فيلاليد أل دلحيب اأقدلي احقدالاال

لثس ثين ا لحيب اأقلي احقدالاال ث ،د

دلثسك3.82ف ،ث

دأ،م اليد

ل ي ل علش اأثلة احقيل احفليل فس ،زاالة ابع دلال  ،اب دثلن  ،احردالثلت اح ث ،ءد

احألثف حهل حل ل،ب احفقل س فس اأقليال حلق االالاتا ن قلل أث س اب ل،ب اح
اديا اب دل،ب قد يد ي فدس ثفدش اب يددلن احدش أدلئ

ق االالات اب ي ،ض الاالي ،ايا

قس فس اأقدلي احقد االالاتا ،حثدن

دلثي أأفلددق ثلح لالد فدس ثفددش اح دال،ا احدش اأقددلي

ل ق ي ي احش احأرقال فس ل اح رثلت احأس قد أد،االههم ،عد م لهدل ثصد،الة

دداليف فةددس ثفددش اب يددلن ي أددلج اب ددال ،ال د ،قيددل ة غيددال أددال ة حهددل ءق د علحي د  ،أأقددي احق د االالات اب ي د ،

ابض الاالي ث ،ن أال .

.2الددل اب ددل،ب اح أال ددب ثددر ش  ،د
ضددفيا ،ثددل الاا فيددلالي ك1.04ف

ددلثس ثددين ا ددلحيب اأقددلي احقدالاال ث ،د

ددلثس ك2.38ف ،ث

ددأ،م

ددل ي د ل علددش ان اب االة احفليددل فددس ،زاالة ابع ددلال  ،اب ددثلن  ،احرددالثلت

احألثف حهل اح ث ،ء ب أأال ب اأقلي احق االالات اح ه

،ب أأر دل فدس اأقليادل احدش الل دب عد م ،الد ،اب أ دلة ا،

احأرقيال فس اأقلي احق االالات اي ان اب االة احفليل فس اح،زاالة اح ث ،ء ب أف ل ثلب دل،ب اح أال دب ا ،غيدال اح أرثد

فس اأقلي احق االالات اب االي فس اح،زاالة.
 .3ققت احةقالة ك26فاعلش  ،د

دلثس ثدين احةقدالات احثليد أل دلحيب اأقدلي احقدالاالا ،ث ،د
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دلثس ك4.12ف
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،ث

ددل يد ل علددش قل د أرددأت االلثددلت احفي د  ،اأةددلقهم علددش ان

ددأ،م الي د ال د ا ،ثددل الاا فيددلالي ك0.84ف

اب االة احفليل فس اح،زاالة اح ث ،ء  ،احرالثلت احألثف حهل غلحثل ل أ فش احش ف ه صل ال اح فل ،دلت اح أل د

ا ل هل قثل اأقلي اي قالاال.

ا ددل ا ددش قي د فقد الددل ت احددش احةقددالة ك44ف " اأقددي اغلددب احقد االالات ،ن اعأثددلال حلقد االالات اح ددلثق ا،

.4

ددلثس ك2.06ف ،ث

اح رددثلت اح لأالد عددن ألددك احقد االالات " ث ،د

ددأ،م ضددفيا ،ثددل الاا فيددلالي ك0.82ف

ل ي ل علش ان احق االالات احأس أأقي فس اح،زاالة ب أأقي ث فزل عدن احقدالاالت اح دلثق ا ،اح ردثلت اح لأالد عدن

ألك احق االالات ،ا ل يأم اأقلي اغلثي احقد االالات ثفد اال د أ ليليد حلقد االالات اح دلثق ،ايا ثل دت اءلالادل علدش احد،زاالة

،ادديا ددل يالددب ان يثدد،ن ب دده ددن غيددال اح ثددن ان يددأم احف ددل ثصدد،الة عرد،ائي ،عد م اب ددأةل ة ددن احأالددلالب

اح لثق

، .5ثص،الة عل

 ،ن قلل

أ،م إاللثلت عي

احث ث عن كا لحيب اأقلي احقالاالف قدق اديا اح أبيدال حد م

عي د احث ددث فددس ،زاالة ابع ددلال  ،اب ددثلن  ،احرددالثلت اح ث ،ء د احألثف د حلدد،زاالة  ،د ل

،ث

أ،م قلالب حل أ،

 ،ثر االا فيلالي ك0.97ف.

الل ت ث ب أالاالف اي ل

دل يد ل علدش ان ا دلحيب اأقدلي احقدالاال فدس احد،زاالة قد

ان حأل ل،ب احفقل س  ،اب ل،ب احثد يهس اح

اح،زاالة ا ا ل اب لحيب ابقالم كثلح فأ

ددلثيل ثل د ك3.16ف

دس قد الدل ث

 ،احألقلئس احفة،ي  ،اب ل،ب اح أال دب ف قد الدل ث

دأ،م اليد فدس

دأ،م أ ،د ،

ضفيا.
عذٚي (ٚ )4الغ اعبٌ١ت ارخبر اٌمشاس ٌذ ٜاٌؼٕ١خ اٌّجؾٛصخ.

ِم١بط اسعبثخ
اٌفمشاد

 -26ارفؾممممص ِصممممبدس ِؼٍِٛممممبرٌٍ ٟزأوممممذ ِممممٓ اْ ٌممممذٞ
اٌؾمبئك اٌصؾ١ؾخ لجً ارخبر اٌمشاس
 -27ارجٕ ٝاالعٍٛة إٌّطم ٟف ٟارخبر اٌمشاساد وبفخ

أفك رّبِب

االعٍٛة اٌؾذعٟ

األعٍٛة اٌؼمالٟٔ

أرفك

ال أرفك

0.76

د
25

%
32.5

د
42

%
54.5

د
5

%
6.5

د
4

%
5.2

د
1

%
1.3

17

22.1

42

54.5

15

19.5

3

3.9

0

0

3.95

39

50.6

14

18.2

10

13.0

1

1.3

3.69

0.95

42

54.5

17

22.1

8

10.4

2

2.6

3.60

0.91

36

46.8

19

24.7

6

7.8

1

1.3

3.75

0.91

23

29.9

15

19.5

24

31.2

6

7.6

3.82
3.06

0.87
1.18

25

32.5

20

26.0

17

22.1

8

10.4

3.08

1.15

34

44.2

22

28.6

13

16.9

0

0

3.48

0.89

 -28اؽزبط اٌ ٝاٌزفى١ش وض١مشا ػٕمذ ارخمبر اٌممشاساد االٔ١مخ
 ٚاالضطشاس٠خ
10.4
 -29اعزط١غ اٌجؾمش فم ٟاٌخ١مبساد اٌّخزٍفمخ ػٕمذِب ارخمز 8
اٌمشاساد ثّفشدٞ
 -31اؽممبٚي اْ اومم ْٛػمالٔ١ممب ثذسعممخ وج١ممشح ػٕممذ ارخممبر 19.5 15
اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثّغبثٙخ االصِبد
اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ
11.7
 -31اؽ١بٔب ػٕمذِب المشس اشمؼش اْ صمؾخ لمشاس ٞا٘مُ ِمٓ 9
اِزالن دٌِٕ ً١طم٠ ٟضجذ صؾخ اٌمشاس
9.1
 -32اضغ ثٕظش االػزجمبس اٌشؤ٠مخ اٌشخصم١خ ػٕمذ ارخمبر7 ٞ
ٌٍمشاساد
10.4
 -33اػزّممذ ػٍمم ٝاالؽغممبط  ٚاٌضمممخ ثبٌممزاد ػٕممذ ارخممبر 8
اٌمشاس
13
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ارفممك اٌمم ٝؽممذ
ِب

ال أرفك رّبِب

اٌٛعمممم
ط
اٌؾغمب
ثٟ
4.12

االٔؾممممممشا
ف
اٌّؼ١مممممبس
ٞ
0.84

16.9
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ِم١بط اسعبثخ
اٌفمشاد

االعٍٛة اٌؼفٞٛ

العٍٛة اٌّؼزّذ

 -34ارخز ثؼض اٌمشاساد ثبالػزّمبد ػٍم ٝادساوم ٟاٌممٞٛ
ٌٍّٛلف
 -35ثشىً ػبَ ارخز اٌمشاساد اٌز ٟاشؼش ثأٔٙب صؾ١ؾخ

أفك رّبِب

ارفممك اٌمم ٝؽممذ
ِب

أرفك

ال أرفك رّبِب

ال أرفك

اٌٛعممممممظ
اٌؾغبثٟ

االٔؾممممممشا
ف
اٌّؼ١مممممبس
ٞ
0.93

د
7

%
9.1

د
40

%
51.9

د
18

%
23.4

د
10

%
13.0

د
2

%
2.6

3.52

19

24.7

42

54.5

12

15.6

3

3.9

1

1.3

3.97

0.83

26

33.8

15

19.5

12

15.6

7

9.1

3.42
3.44

0.99
1.25

39
37

50.6
48.1

26
17

33.8
22.1

5
14

6.5
18.2

0
4

0
5.2

3.62
3.32

0.74
1.01

33
16

42.9
20.8

9
11

11.7
14.3

24
28

31.2
36.4

6
19

7.8
24.7

3.09
2.43

1.09
1.18

48

62.3

17

22.1

4

5.2

2

2.6

3.18
3.65

1.06
0.80

41
9

53.2
11.7

17
9

22.1
11.7

4
36

5.2
46.8

1
21

1.3
27.3

3.82
2.16

0.83
1.04

3

3.9

19

24.7

35

45.5

20

26.0

2.06

0.81

29

37.7

16

20.8

15

19.5

5

6.5

3.36

1.15

9

11.7

37

48.1

13

16.9

3.02
2.52

0.93
1.22

17

22.1

42

54.5

12

15.6

2.76

0.81

14
14
15

18.2
18.2
19.5

34
32
33

44.2
41.6
42.9

10
19
17

13.0
24.7
22.1

2.56
2.27
2.32

1.22
1.05
1.07

اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ
 -36ال ّٕٙ٠مممم ٟرؼٍ١ممممك ا٢خممممش ٓ٠ػٕممممذ أرخممممبر اٌمممممشاساد 22.1 17
اٌّّٙخ.
9.1
 -37أٌغأ ئٌٔ ٝص١ؾخ ا٢خش ٓ٠ف ٟارخبر اٌمشاساد اٌٙبِخ 7
6.5
 -38أؽزممبط اٌمم ٝشممخص ٠شممبسوٕ ٟاٌمممشاس ػٕممذِب أٚاعممٗ 5
ِٛلف اِ ٚشىالد ِّٙخ.
6.5
5
 -39بٌجب ِب اشبسن ا٢خش ٓ٠ػٕذ أرخبر لشاسار.ٟ
3.9
 -41أشمممؼش ثؼمممذَ اٌممممذسح ػٍممم ٝارخمممبر اٌممممشاس ِمممٓ د3 ْٚ
اعزشبسح ا٢خش. ٓ٠
اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ
7.8
 -41ػٕمممذِب أٔزٙمممِ ٟمممٓ أرخمممبر اٌممممشاس أػزممممذ أْ ػٍّممم6 ٟ
صؾ١ؼ.
18.2 14
٠ -42زٍّىٕ ٟشؼٛس ثأٔٚ ٟاضؼ ف ٟأرخبر اٌمشاساد.
2.6
 -43بٌجممب ِمممب أرخممز اٌممممشاس د ْٚأْ رىممٓ ٌمممِ ٟؼٍِٛمممبد 2
عبثمخ.
0
 -44أرخز أ ٍت اٌمشاساد د ْٚأػزجمبس ٌٍممشاساد اٌغمبثمخ 0
أ ٚاٌّشبوً إٌبرغخ ػٓ رٍه اٌمشاساد .
15.6 12
 -45أرخز اٌمشاساد اٌز ٟاػزمذ٘ب ِٕبعجخ ثغشػخ .

اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ
10.4
 -46أرغٕت اٌزفى١ش فم ٟاٌممشاساد اٌّّٙمخ ألٔٙمب رؼشضمٕ8 ٟ
ٌالضطشاة .
7.8
6
0
0
 -47أِزٕمغ ارخمبر اٌممشاساد اٌٙبِمخ ئٌم ٝؽم ٓ١أْ ٠ىمْٛ
ػٍ ٟضغظ الرخبر٘ب.
23.4 18
1.3
1
 -48أؽبٚي رأع ً١ارخبر ثؼض اٌمشاساد لذس األِىبْ.
13.0 10
2.6
2
 -49بٌجب ِب أرغٕت أرخبر اٌمشاساد اٌّّٙخ.
11.7
9
3.9
 -51أرخز اٌمشاساد اٌّّٙخ ف ٟاٌٍؾظبد االخ١مشح ثصمٛسح 3
ػبِخ .
اٌٛعظ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞاٌؼبَ
اح ،اح لثس ،اب الاا اح فيلالي احفلم ح أبيال ا لحيب
10

جملة العلوم االقتصادية واإلدازية
اجمللد ( )32العدد ( )58لسهة 3128

13.0

اأقلي احقالاال ثثل

2.38

1.04

3.16

0.97

21

أثس الركاء االسرتاتيجي يف أساليب اختاذ القساز
"حبث ميداني حتليلي يف وشازة االعماز واإلسكان"

حانيا اختثاس انفشضيات:
أ .فشضيات االستثاط:

يأضح ن قلل ف يلت احال ،ل ك5ف ألئ قيم فل ل ابالأثل ك ثيال لنف ثين احيثل اب دأالاأيالس ثاثفدل ت ك

اب أرالاا -احأةثيال اح

أقثلي -اح اففي  -احرالاث ف  ،ثين ا لحيب اأقلي احقالاال

س -احال ي اح

عذٚي( )5رؾٍ ً١ػاللبد االسرجبط ثِ ٓ١زغ١شاد اٌجؾش
اٌّزغ١شاد

اٌزفى١ممممممممممممممممش اٌشؤ٠مممممممممممممممممخ اٌذافؼ١خ
اٌّغزمجٍ١خ
إٌظّٟ

اٌممممممممممممممممممزوبء االعزششاف
االعزشار١غٟ

اٌششاوخ

اٌؼذد

اٌؼاللممممممممممممممممممبد
اٌّؼٕ٠ٛخ
األّ٘١خ
%
%83.3 6

اعمممبٌ١ت ارخمممبر **0.482
)P(0.01
اٌمشاس
%83.3
األّ٘١خ

**0.408
)P(0.01
%83.3

**0.442
)P(0.01
%83.3

**0.339
)P(0.01
%83.3

**0.394
)P(0.01
%83.3

0.143
)P(0.214
%0

(**) اسرجبط را دالٌخ ِؼٕ٠ٛخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ٚ 0.01ػٕذ دسعخ ؽش٠خ ( ) 75
(*) اسرجبط را دالٌخ ِؼٕ٠ٛخ ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ 0.05
،ق الل ت ألئ أ ليل علقلت ابالأثل ثلآلأس:

.4ثل

فل ل ابالأثل ك ثيال لنف حلفلق ثين ال ل احيثل اب أالاأيالس  ،ا لحيب اأقلي احقالاال ك0,482ف ع د

أ،م بح ك0,01فا ،ا ،االأثل

اب االة احفليل فس اح،زاالة اح ث ،ء علق

ل ي ل علش ان ح

ف ،ي ،ق،ي  ،فلعلا

أ،م احيثل اب أالاأيالس ع د

ثلردالة  ،الأث د ثلأل دلحيب اح أقدية فدس اأقدلي احقدالاال ،اديا دل أ ثد ت
د

اغلثي اح اال لت  ،احث ،ث اب االي ثرن حلقيل ات احفليل فدس ايد

د،ا يثد،ن حهدل ،ال ا ل دس  ،فلعدل

فس أ ي ،ة اب لحيب احأس أأقي فس اأقلي احقالاال  ،قلص ايا ثلن ا دلك قيدل ات حهدل

اب أالاأيالس فر ه ،ا ي هم  ،ن ءم فس اللح  ،أ ي

 .2ددن قددلل احالد ،ل ك5ف يأضددح ح ددل ان قي د
اأقددلي احق دالاال ك0,442ف ع د

ا لحيب احقالاال فس اح،زاالة.

فل ددل ابالأثددل ك ددثيال لنف حلفلقد ثددين اب أردالاا  ،ا ددلحيب

ددأ،م بح د ك0,01فا ،ادديا ددل يد ل علددش ان

عليدده اب االة احفليددل فددس ،زاالة ابع ددلال ،اب ددثلن  ،احرددالثلت احألثفد حهددل حدده علقد
اأقلي احقالاال اح ةية ع اح،زاالة اح ث ،ء .

.3الل ت قي

فل ل ابالأثل ك ثيال لنف حلفلق ثدين احأةثيدال اح

أ،م بح ك0,01فا ،ايا ي ل علش ان حلأةثيال اح

ع

فل ددل ابالأثددل ك ددثيال لنف حلفلقد ثددين احال يد اح

أ،م بح ك0,01فا ،ايا ي ل علش ان حلال يد اح

ف ،ي ،ق،ي فس

ا لحيب اأقلي احقالاال حل،زاالة .

 .5ث ل فس احالد ،ل ك  5ف فقد ثلبدت قي د
جملة العلوم االقتصادية واإلدازية
اجمللد ( )32العدد ( )58لسهة 3128

ددأ،م اب أردالاا احدديي أ دديال
ثلرددالة  ،الأث د ثر ددلحيب

دس  ،ا دلحيب اأقدلي احقدالاال ك0,408ف ع د

س احديي أ أهالده ،زاالة ابع دلال ،اب دثلن حده ،ال قد،ي

،فلعل فس ا لحيب اأقلي احقالاال فس اح،زاالة.

.4الددل ت قي د

دث اليد ة دن احديثل

ددأقثلي  ،ا ددلحيب اأقددلي احقدالاال ك0,394ف

دأقثلي احأدس أ ديال عليهدل احد،زاالة اح ث ،ءد حده ،ال

فل دل ابالأثدل ك دثيال لنف حلفلقد ثدين اح اففيد

 ،ال دل ا دلحيب
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اأقلي احقالاال ك0,339ف ع

أ،م بح ك0,01فا

ل ي ل علش ،الد ،علقد االأثدل

دل ثدين اديا اح أبيدال ،

ال ل ا لحيب اأقلي احقالاال اي ان اح اففي حهل ،ال ق،ي  ،فلعل فس أ ي ا لحيب اأقلي احقالاال حل،زاالة اح ث ،ء

.6يأثين ح ل ن قلل احال ،ل ك  5ف ان قي
اأقلي احقالاال ك0,143ف ع
ضفا علق ابالأثل

فلعل فس أ ي

.

فل ل ابالأثل ك ثيال لنف حلفلق ثين احرالاث  ،ال ل ا دلحيب

أ،م بح ك0,214فا ،ا ،اثثال ن

دأ،م اح ف ،يد ك0.05ف

دل يد ل علدش

ل ثين احرالاث  ،ال ل ا لحيب اأقلي احقالاال اي ان ث ا احردالاث حديد حهدل ،ال قد،ي ،

ا لحيب اأقلي احقالاال حل،زاالة اح ث ،ء .

،ق أ عن عالش اح ألئ اح يث،الة ا ةل ،أ ليلهل قث،ل فالضدي ابالأثدل ثدين احديثل اب دأالاأيالس ،ع لصدالت دل
ع ا كاحرالاث ف ،ثين  ،ا لحيب اأقلي احقالاال.

ب .فالضيلت احأرءيال:

يأم احأ الي ع هل ،فقل ح فل ح اب

اال احث ي :

Y = a + β1X1+ β 2X2+ β 3X3 + β 4X4 + β 5X5

 ،أ ءددل كaف  Constantق د اال احءلثددت  ،ادديت احفلق د أف ددس إن ا ددلحيب اأقددلي احق دالاال كYف ادد ،اح د حلقي د
اح قيقي ألثفل احيثل اب أالاأيالس كX1,X2,X3,X4,X5ف إ ل أق يالات ايت احقيم ،
دثت علدش

رالاأهل اص صدلئي فقد

دأ،م عي د احث دث احثلحبد ك77ف حفي د اب االة احفليدل فدس ،زاالة ابع دلال  ،اب دثلن  ،احرددالثلت

احألثفددد حهدددل اح ث ،ءددد  ،ددديالالي أ ليدددل

احال ،لك6ف  ،ثلألأس:
فددس ضدد،

دددأ،يلت احأدددرءيال ثدددين اح أبيدددالات ثلعأ دددل اح ردددالات احددد،اال ة فدددس

فل حد اب د اال ي رددال احءلثددت حفي د احث ددث فددس اب االة احفليددل كaف قي د

قد االال ك1.307ف

،ادديا يف ددس إن ا ددلك ،الدد ،ا حلدديثل اب ددأالاأيالس ق د االت ك 1.307ف ع د ل أثدد،ن قي د ال يددع إثفددل احدديثل

اب أالاأيالس ك =x1.x2,x3,x4,x5صةالف.
أ .اي ثلبددت قي د كFف اح
ك3.96ف ع

دد،ث ك33.97ف ،اددس ث ثيف د اح ددلل اثثددال ددن قي د كFف احال ،حي د ،احأددس قي أهددل

أ،م بح ك0.05ف  ، .ن قدلل فدالق قديم ثدين كFف اح

د،ث  ،قي د كFف احال ،حيد ي ثدن

قث،ل احةالضي ، .يحك يف س كي،ال أرءيال ي ،بح إ صلئي ثين احديثل اب دأالاأيالس فدس ا دلحيب اأقدلي احقدالاالف
أ،م ك%5ف اي ث الال ءقد أثلد ك%95ف، .اديا

ع

دل يد ل علدش إن ا دلك أدرءيال ثلردال دن قثدل احديثل

اب أالاأيالس ثر لحيب اأقلي احقالاال فس ،زاالة ابع لال  ،اب ثلن  ،احرالثلت احألثف حهل اح ث ،ء .

ب.

،الل ت قي د

فل دل احأ يد كR²ف ثدين اح أبيدالين احالئي دين قد ثلد

ك0.31ف اي ان احديثل اب دأالاأيالس

قل ال علش أة يال ك%31ف ن احأبيالات احأس أ اال علش ا لحيب اأقلي احقالاال ،ادس

دث اليد ة ،أ ردال علدش قد،ة

دد،يج اب د اال .ا ددل احثددلقس ،ادد ،ث ددث ك%69ف فأفددزم إحددش ا ددهلم أبيدالات اقددالم غيددال اقلد فددس ا دد،يج

احث ث.

ط.

يأثدددين دددن قدددلل قي ددد كβف فل دددل اح يدددل اح ددد ي احثلحبددد ك0.57ف .ثدددلن احزيدددل ة فدددس أبيدددال احددديثل

اب دأالاأيالس ث قد اال  ،د ة ،ا د ة ددن اب الافدلت اح فيلاليد

ث ث ك%57ف.

دي ي ثلحضدال،الة إحددش زيدل ة ا ددلحيب اأقدلي احقدالاال

،ثهيا أث،ن احةالضي احءل ي ق قثلت ،فقل حل ألئ .
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 ،ن قلل اح أدلئ اح دلثق أد ل اح أدلئ علدش ان حلديثل اب دأالاأيالس إال دلب احأدرءيال فدس ا دلحيب اأقدلي
احقالاال

أ،م احيثل اب أالايأيالس اح ،ال ،ح م اب االة احفليدل قد ا دهم ،اءدال علدش

ل ي ل علش ان

د  ،د،ة

ا لحيب اأقلي احقالاال احأس يأم أ ةييال فس اقل ،زاالة ابع لال  ،اب ثلن  ،احرالثلت احألثف حهل ا ،ث ل ا هدل قد
ققت اعلش قي

أرءيال فس احال ،ل ك6ف ،اديا

فس ،زاالة ابع لال  ،اب ثلن ن االل اح ه،ش ث
اثءال فلعلي  ،ا ألالي

دل يف دس افدع قد،ي إحدش ضدال،الة ا دأء لال احديثل اب دأالاأيالس
أ،م ، ،عيد احقد االالات اح أ دية فدس احد،زاالة اح ث ،ءد ثصد،الة

ل اس عليه ابن

عذٚي ( ) 6رؾٍ ً١رأص١شاٌزوبء االعزشار١غٚ ٟاثؼبدٖ ف ٟاعبٌ١ت ارخبر اٌمشاس
اٌّزغ١ش اٌزفغ١شٚ ٞأثؼبدٖ
X

)ِ (R2ؼبِمممً
اٌزؾذ٠ذ

لّ١مممخ ِؼبِمممً
اٌّ١ممً اٌؾممذٞ
() β

لّ١مممممممممممممممخ )(F
اٌّؾغٛثخ

اٌزوبء االعزشار١غٟ

0.31

0.57

33.97

االعزششاف

0.10

0.19

8.37

اٌزفى١ش إٌظّٟ

0.23

0.30

22.49

اٌشؤ٠خ اٌّغزمجٍ١خ

0.19

0.31

17.91

اٌذافؼ١خ

0.11

0.16

9.41

اٌششاوخ

0.01

0.05

0.31

،ثرثل علم أثين ن قلل أ ليل فدل بت اب د اال احق دس احث دي

ي ءال ف ،يل فس ا لحيب اأقلي احقالاال

اٌّزغ١ش اٌّغزغ١ت

أعمممممممممبٌ١ت ارخمممممممممبر
اٌمشاس
Y

ان احديثل اب دأالاأيالس ،ع لصدالت

ل ع ا ع صدال احردالاث فقد ا هدالت اح أدلئ ان اديا احف صدال ب يد ءال فدس

ا ددلحيب اأقددلي احق دالاال ثلح ددث حلفي د اح ث ،ء د  ، .ددن ءددم قثدد،ل فالضدديلت احأددرءيال احالئي د ،احةالعي د

احةالضي احةالعي اح أفلق ثثف احرالاث .

ددل ع د ا

احملىس انشاتع /االستنتاجات وانتىصيات
جملة العلوم االقتصادية واإلدازية
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ً
أوال :االستنتاجات:

 -4ان احيثل اب أالاأيالس ،ا لحيب اأقلي احق االالات يالأث لن ثرثل اياللثس ،اديا يثدين
فدس يد،ان احد،زاالة ،احرددالثلت اح ث ،ءد احألثفد  -حهددل حأفزيدز
م ا ألثهم ح ق ،لت احيثل اب أالاأيالس.

 -2ان احيثل اب أالاأيالس ح م عي

دفش احقيدل ات اص االيد

ددأ،م ا ددلحيب اأقدلي احقد االالات ،احديي يفأ د علددش

احث ث ي ءال فس ا لحيب اأقلي احقالاال ،ايا ل ثي أه أدلئ احث دث ث يدث

ان ا ثل ي اح،ص،ل احش اب ل،ب اب ب فس اأقلي احقالاال يفأ
قث،ل علش ابقل ن احيثل اب أالاأيالس.

دأ،م

علش د م ا دألك عي د احث دث علدش

 -3ان ق د الة احقددل ة علددش أ ي د اب ددل،ب اب ددب حلق دالاال يفأ د علددش د م ا الاك ادديت احقيددل ات حلأاللاددلت
أقثلي ،احةاله احثل

احأس أ لهل ،احأه ي ات احأس أ يال ثهدل  ،د م قد الأهم علدش أ يد احقد االالات اح لحيد

اح

احأس ي ثن اأقليال ثص

أقثلًا ،ايا ل ا هالأده أدلئ احث دث ث،الد،

ايت ابأاللالت ب أء لالال ا ،أ ثهل

،ال ف ،ي ،فلعل حل أرالاا فس ا لحيب اأقلي احقالاال.

 -4علش احالغم ن ا الاك احفي
ق الات

اح ث ،ء با ي احرالاث ثف صدال دن ع لصدال احديثل اب دأالاأيالس فدس أفزيدز

لأهم ،ابفل ة ن اح ،اال ،احقثدالات ،اح فالفد احأدس أ،فالادلا اب ان اح أدلئ ا هدالت عد م ،الد ،أدرءيال

حثف احرالاث فس ا لحيب اأقلي احقالاال.

ً
حانيا :انتىصيات:

ل ي ألثه اف اال احفي

 -4أ ي

فس ن ق ،لت احيثل اب أالاأيالس ،احأس أ لع ام علش أث دس اب دلحيب فدس

اأقليام حقالاالت أأ ل ب ع اح ،اقا احأس ي،االه ،هل اقيين ث ال احف لي ثل اح ءالات احثيئي اح ي

 -2الفل احيثل اب أالاأيالس الز ن ءقلف اح
،احف ل علش رالال فس ثلف االالل اح

ا أء لال

 -3أ ي
ع

عدن اليدق ا دأء لال ا دأفيلب اح د يالين حدثفش أةلصديله

ا ،احأراليع علش أق يم ابفثدلال ابث اعيد ،احقلقد ،احأدس أ دهم فدس

الثلت احيثل اب أالاأيالس ح م احقل ة فس أث س ا لحيب ق االالات فلعل .

لت

ةه،م احرالاث ح م قل ة اح

لت اح ث ،ء ،اح فس بقل

لي /اقلي ي ،علح ي أف ل فس ق لعلت

ح يهل ن ،اال ،قثالات ،ح

 -4ضدال،الة ان أفدزز اح

ردالاثلت ا دأالاأيالي ،اأةلقدلت أفل ،يد

لءل ،حهل قثالة ،يل فس اللل احف ل حل دأةل ة

لع أهل فس اللثه احأ يلت احثيئي ،احأبيالات اح ةلالئ ،ث ل ق الاأهل احأ ي ي .
دلت اح ث ،ءد

،اأاللاددلت احأبييددال اح ل،ث د ،اح أ ل د

دن افأالاضدلأهل األ ل دي اح ،الهد

د ،اح

ددن قددلل ا الاك احقددل ة حف ليد اب أردالاا ثف ليد

دأقثل ،أ د

احثيئ ا ،احأس أةالش علش أقيي احقالاال ا أق ام ا لحيب قألة بأقلي احقالاال فس ثل ال ل

احأفلم ،يحك ح ،االه احثيئ ث ف يلأهل اح أ لالع .

املصادس:

ثهم.

 .1الددلبا إ

ددلن ا د

حل رال ،احأ،زيعا ع لن.

دل

الددلبت

ددأ الة حلددأفلم ددن

ن اال ل ع ليد

ك2011فا "إ االة اح دل،ك احأ ي ددس فددس عصددال احأبييددال"ا اح ثف د األ،حددشا اال صددةل
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يالة حل رال ،احأ،زيعا ع لن -األال ن.

احةفلح " ا اال اح
 .2اح ثلال ا ثلل ) "(2010احقيل ة اص االي
ّ
علددسا ،احف دزا،يا ثرددالم الرددما ،اثالاايماقليددل اث دالاايم ك2010فا "اص االة ثلحدديثل ات – دد ه
 .3صددلححاا
احأ يز اص أالاأيالس ،ابالأ لعس حل

 .4احصيالفسا

لت" اع لنا اال ،ائل حل رال ،احأ،زيعا اح ثف األ،حشا ع لناابال ن.

ك2008فا" احقالاال اب االي  ،م ع ه"ا اال احةثال احالل فسا اب ث الي  -صال.

 .5احفل الياصلحح ه يا ،احبدلحثسا دلاال

دنك2011فا" اص االة ،األع دلل"ا 3ا اال ،ائدل حل ردال ،احأ،زيدعا

ع لن -ابال ن.

 .6عث اهللا الاثح اليالك2012فا" احقالاال اص االي "ا اال اح ل
 .7احفدزا،يا ثردالم الرددم

اح اللح اص أالاأيالس" ا ا ال،

حل رال ،احأ،زيعا ع لن – ابال ن.

د اك2008ف ا"اءدال احفلقد ثدين احدديثل اص دأالاأيالس ،قد االالات ع ليددلت احق د فددس
ثأ،الات غيال

ر،الةا الل ف ثب ا ا احفالاق.

 .8ث فلنا ،اا لحمك2009فا" احقيل ة اص االي "ا اال احءقلف حل رال ،احأ،زيعا ع لن ابال ن.

 .9اح في ددسا صددلح عثددد احقددل الك2008ف ا "اح يال.احقلئدد ،اح ةثدددال اب ددأالاأيالس -فددن  ،هدددلالات احأةلعددل دددع

اآلقالين"ا ع لنا اال إء اال حل رال ،احأ،زيعا اح ثف األ،حشاع لناابال ن.

 .11احه  ،د يا ،ال ة عث د احقلحق عث د احال نك2013فا" ،ال احدديثل احرددف،الي فددس أةدد،ق األ ا احالددل فس فددس
إ ددلال ا ددلحيب اأقددلي احقد االالات" ال ددلح

ابع لل.

 .11يلغسا

لال ددأيال غيددال

ردد،الا ثليد اب االة ،ابقأصددل  -الل فد ثب ا اق ددم ا االة

عث احةألحك2011فا" ثل ئ اب االة احفل "ا اال ،ائل حل رال ،احأ،زيعا ع لن -ابال ن.
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Abstract
This research aims to explore the impact of strategic intelligence by his
dimensions (Foresight , system thinking, vision, motivation and partnership) on
decision making styles which represented by ( rational, intuitive, dependent,
Spontaneous and Avoidant style) for a sample of the administrative leaders in
the center of Reconstruction &Housing Ministry and Some its formations which
are companies of (Sa'ad, Al Mansour, al Farouq, Assyria, al-Mu'tasim, alRasheed, and Public Authority for Housing). So to achieve the research
objectives and to test hypotheses, it has been relying on data collection form
questionnaire as an essential tool, as well as field visits and personal interviews,
the questionnaire distributed to the research sample's (104) of the decision
makers in the the mentioned organizations, the number of forms recovered and
valid was (77 ) form. Its undergone of statistical analysis using the program
(SPSS) based on a set of statistical tools selected for the study of the relationship,
the impact, and the differences between the variables, like (arithmetic mean
(Mean), standard deviation (Std), the coefficient of variation (C. V.), link simple
linear (Pearson), simple linear regression (Simple Regression Coefficient.
The research found a set of results, most notably the presence significant of
correlation and the effect between strategic intelligence at general level and
subsidiary dimensions except partnership and between the decision-making
styles , with the exception of avoided style , while not indicate those results are
differences in the level of awareness of strategic intelligence and the decisionmaking style between the center of the ministry and its formations researched.
Based on the findings of the research results it has developed a set of
recommendations was the most important to make strategic intelligence part of
the organizations surveyed culture by investing realize the managers of some of
the details and work on disseminate in all parts of the organization, and to
encourage the submission of creative ideas and creativity and that contribute to
the investment Perceptions strategic intelligence leaders have in adopting
effective decisions

Keywords: Strategic intelligence - Decisions making - Decisions making.
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