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املستخهص

رنبًلتتذ الدراطتتخ الجزالتتخ الزنبْصْتتخ ثٌطتتديب ؽتتدٍ تتداال الٌطتتٌل لتتَ الزوتتب خ اٗطتتززارْغْخ ًلقتتد
اازجتزد الدراطتتخ شتتِ وتزتبد اٙرظتتبٙد الصزنقعتتخ شتتِ الاتزال ًىتتِ لطتتْب طتتْل ًسّتو الاتتزال ًتتتٌر رْعْ تتٌ
ًؿجقذ الدراطخ لعَ لْنخ ٌنخ و ( )?9دّزاً ٌسلْو شِ ظزٌّبد دارّخ لدّتدح (علؼتبم غعتض دارح
تتدّزّو لتتب ْو عً دٌػتتْو تتدّزُ ع ظتتب تتدّزُ وتتات تتدّزُ ًؽتتداد تتدّزُ برتتت) ًاطتتز د ذ
 ٚلو الصقبثٚد الش ظْخ ع ثاغ إشتزاد الصظتزغْجْو
اٙطزجْبن عداح رئْظخ لغصع الجْبنبد ًالصاعٌ بد شؼ ً
ً د طاذ ٙازجبر لدد و الدزػْبد الصزاعقخ ثا ٚبد اٙررجبؽ ًل ٚبد الزأصْز ثْو زغْزاد الدراطخ و ععتل
اٗعبثتتخ لتتو الزظتتبمٙد الصزاعقتتخ ثصشت عخ الدراطتتخ شتتِ ظتتبر رؾقْتتأل عىتتداج الدراطتتخ ًٕعتتل ابلغتتخ الجْبنتتبد
ًالصاعٌ تتتبد اطتتتزاصعذ الادّتتتد تتتو إطتتتبلْت اٗؽظتتتبئْخ ًىتتتِ اازجتتتبر ( )Runsاازجتتتبر (تزًطتت بل ًّ -عتتتش)
(ً )Kruskal-Waillsلقد رٌطعذ الدراطخ لَ غصٌلخ و اٙطزنزبعبد و ثْنيب ًعٌد ردبًد انٌُ ل تل
و عثابد الجزالخ الزنبْصْخ ًعثاتبد الزوتب خ اٗطتززارْغْخ ًّتدل علت لعتَ عن تتل الصزغْتزاد رصزتبس ثبلاشتٌائْخ
الزب خ شِ اٙنز بة ًاٙطزقٚلْخ الزب خ لو ثب ِ زغْزاد الدراطخ شؼ ٚلو ًعٌد رأصْزاد انٌّتخ لبلْتخ نؾتٌ
الجزالخ الزنبْصْخ شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ
املصطهحاث انرئيست نهبحث  /الجزالخ الزنبْصْخ الزوب خ اٗطززارْغْخ
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ً
أوال .مشكهت انذراست

املبحث األول /منهجيت انذراست وإجراءاته

عطيصذ الزـٌراد الاعصْخ ل٘دارح شِ ثزاس الادّد و ا لصدبىْم الصابطتزح الزتِ عطتجؾذ ػتزًرح عؾتخ شتِ تل
الصاـْبد الجْئْخ الزاىنخ ً و ثْنيب الصٌػٌلبد الزِ رنبًلزيب الدراطخ الؾبلْخ ًلعَ الزغم و نب شتزيب تو
 ٚلعصْتًب زشاّتدًا لعتَ ًشتأل اـْتبد الجْئتخ
اٚل دراطبد ًثؾٌس شتِ الؾقجتخ الظتبثقخ شتألن إ تز ّظتزعش رؾعتْ ً
الصزغددح و اٚل الٌ ٌج لعَ عىم الصزر شاد الصدبىْصْخ ليذا الصٌػٌع ًعثابده
ًثنبمً لعَ عل رزصؾٌر ش عخ الدراطخ شِ ػٌم الزظبمٙد الجؾضْخ آرْخ@
 0ىل رزدبًد وزتبد اٙرظبٙد النقبلخ شِ الازال لزجنْيب عثابد الجزالخ الزنبْصْخ؟
 8ىل رزدبًد وزتبد اٙرظبٙد النقبلخ شِ الازال ؽٌل رـجْأل عثابد الزوب خ اٗطززارْغْخ ؟
 9ب دٍ الزأصْز الذُ رؾدصو عثابد الجزالخ الزنبْصْخ شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ ؟

ً
ثانيا .أهميت انذراست

 0إىصْخ الاعصْخ@ رزغعَ ثصتب طزدظتؼ لنتو عبثتبد رظتبمٙد شت عخ الدراطتخ النبزّتخ ثٌطتديب طتزٌشز ؿتبرًا
نبزّبً ُّاد ظبىصخ زٌاػاخ رؼبج لَ الصازشخ ث ظٌص زغْزاد الدراطخ
 8إىصْخ الصْدانْخ@ رنا ض و اٚل رـجْأل الصدبىْم ًإش بر النبزّخ لعدراطخ شِ ْدان الاصتل ًتتذل ُاازجتبر
ل ٚخ إصز ثْو ثاغ عثابد الجزالخ الزنبْصْخ ًالزوب خ اٗطززارْغْخ لعٌ ٌج لعَ تدٍ دٙلزيتب ؽظتبئًْب ً تو
اٚليتتب ّص تتو ٗدارح الصنبصتتخ الصجؾٌصتتخ رجنتتِ عثاتتبد الجزالتتخ الزنبْصْتتخ لزظتتبلدىب لعتتَ الٌطتتٌل لتتَ الزوتتب خ
اٗطززارْغْخ

ً
ثانثا .أهذاف انذراست

رظاَ الدراطخ لَ رؾقْأل غصٌلخ و إىداج إطبطْخ ً و ىذه إىداج ىٌ رش ْض ًرؾعْل الا ٚخ ثتْو
زغْزاد الدراطخ ًثْبن ؼب ْو ىذا إصز لجز الا ٚخ ًؽدًدىب لعتَ ظتزٌٍ الصنبصتخ لْنتخ الدراطتخ ًلعتَ
نؾٌٍ لب ّص و رؾدّد غصٌلخ و إىداج طاَ الدراطخ لَ رؾقْقيب ً و ىذه إىداج آرِ@
 0لزع ؼب ْو الجزالخ الزنبْصْخ ًالزوب خ اٗطززارْغْخ ثاصعْخ الزشت ْض شتِ وتزتبد اٙرظتبٙد النقبلتخ
شِ الازال
 8ازشخ دٍ الزدبًد شتِ نشتبؿبد الجزالتخ الزنبْصْتخ الزتِ ّزصْتش ثيتب تدرام وتزتبد اٙرظتبٙد النقبلتخ شتِ
الازال
 9ثْبن الزدبًد ثْو عثابد الزوب خ اٗطززارْغْخ الزِ رزجنبىب وزتبد اٙرظبٙد النقبلخ شِ الازال
 :رٌػْؼ عصز عثابد الجزالخ الزنبْصْخ شِ الٌطٌل لَ الزوب خ اٗطززارْغْخ شِ وزتبد اٙرظبٙد النقبلتخ شتِ
الازال

ً
رابعا .خمطط انذراست

 ٚلغصْتع زغْزاريتب الزئْظتخ ًالدزلْتخ
رظاَ الدراطخ لَ ارظبج ــيب اٙشززاػتِ عصتب ًٕ ٙن ّ تٌن وتب ً
لٌْ ف شِ ثْبن ل ٚبد الزأصْز شْصب ثْنيب لعَ نؾٌٍ ندزد عً ثظٌرح عصبلْخ لْغظد ش عخ الدراطتخ ًإىتداج
الصزٌ ع رؾقْقيب الش ل ()0
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الش ل ()0

ـؾ الدراطخ اٙشززاػِ

الجزالخ الزنبْصْخ
اطز شبج الدزص الغدّدح

اطزضصبر الدزص

الزوب خ اٙطززارْغْخ
الؾظبطْخ
اٙاطززارْغْخ

الصقدراد
الغٌىزّخ

ًػٌػ
الزمّب

الصظؤًلْخ
الصشززتخ

طزلخ
اٙطزغبثخ

اازْبر
اٙىداج

الش ل و لداد الجبؽضزبن

ً
خامسا .فرضياث انذراست

رظزند الدراطخ لتَ اشزتزاع عتٌىزُ دتبده عن ًطتٌل وتزتبد اٙرظتبٙد النقبلتخ شتِ الاتزال لعزوتب خ
اٗطززارْغْخ ّؤصز لعَ نؾٌ عطبص ثأثاتبد الجزالتخ الزنبْصْتخ ًثصتب عن الصظتؼ إًلتِ ًالٌا تع الصْتدانِ عصجزتذ
ثتتأن وتتزتبد اٙرظتتبٙد النقبلتتخ شتتِ الاتتزال رُصتتبرص عثاتتبد الجزالتتخ الزنبْصْتتخ لعْتتو طتتْغذ شزػتتْبد الدراطتتخ
الزئْظخ انـ ٚبً و ىذا اٙشززاع ًرٌاشقبً ع الزظبمٙد الزِ عُصْزد شِ الصش عخ ًتصب ّأرِ@
الدزػْخ الزئْظخ إًلَ@ رزدبًد انٌّبً نشبؿبد الجزالخ الزنبْصْخ الزتِ ّزصْتش ثيتب تدرام وتزتبد اٙرظتبٙد
النقبلخ شِ الازال
الدزػْخ الزئْظخ الضبنْخ@ رزدبًد انٌّبً عثابد الزوب خ اٗطززارْغْخ الزِ رزجنبىب وزتبد اٙرظتبٙد النقبلتخ شتِ
الازال
الدزػْخ الزئْظخ الضبلضخ@ رؤصز الجزالخ الزنبْصْخ الزِ ّزصْش ثيب الصدرام انٌّبً شِ عثابد الزوب خ اٗطتززارْغْخ
شِ وزتبد اٙرظبٙد النقبلخ شِ الازال ًرزدزع لنيب الدزػْخ الدزلْخ آرْخ@
 رٌعد رأصْزاد انٌّخ ٙطزضصبر الدزص شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ
 رٌعد رأصْزاد انٌّخ ٙطز شبج الدزص الغدّدح شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ

ً
سادسا .أسانيب انتحهيم اإلحصائي

اطز د الجبؽضبن الجز غْخ اٗؽظتبئْخ )ٗ (SPSSعتزام الزؾعتْٚد اٗؽظتبئْخ لعؾظتٌل لعتَ ؤوتزاد
ؽٌل ؿجْاخ الا ٚبد ًالزأصْزاد ثْو زغْزاد الدراطخ تبٓرِ@
 0الزٌسّابد الز زارّخ ًالنظت الصؤّخ ًاًٙطبؽ الؾظبثْخ ًاٙنؾزاج الصاْبرُ
 8اازجبر Runs
 8اازجبر (تزًط بلًّ -عش)
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سابعا :منهج انبحث

لزؾقْأل عىداج الدراطخ الصشبر لْيب لندبً شقد الزصدد الدراطخ لعَ الصنيظ الٌطدِ الزؾعْعِ لجتز رجنتِ
رقبنبد ىذا الصنيظ شِ رؾظْل ظزعش بريب و الجْبنبد شؼ ًٚلو اطز دا عطتعٌة الزؾعْتل اٗؽظتبئِ لعجْبنتبد
عاد الا ٚخ ثشزتبد اٙرظبٙد النقبلخ شِ الازال ثٌطديب غزصع الدراطخ الص زبرح

ثامنا :حذود انذراست

عُنغشد الدراطخ ػصو الؾدًد آرْخ@
 الؾدًد الص بنْخ @ عُازْزد وزتبد اٙرظبٙد النقبلخ شِ الازال ًىِ لطْب طْل ًسّو الازال ًتتٌر رْعْ تٌؽدًداً لعدراطخ ًّأرِ طجت اٗازْبر لٖىصْخ الزِ رزصزع ثيب ىذه الشتزتبد لص بنزيتب شتِ الصغزصتع الازا تِ شتِ
غبل اٙرظبٙد إازٍ ًتٌنيب رصضل عرػْخ اظجخ ٗعزام الجؾٌس ًنقل الصازشخ ًالزقبنخ الؾدّضخ
 الؾدًد الجشزّخ @ زظز الجؾش لعتَ (علؼتبم غعتض دارح تدّزّو لتب ْو عً دٌػتْو تدّزُ ع ظتبدّزُ وات تدّزُ ًؽتداد تدّزُ برتت) شتِ وتزتبد اٙرظتبٙد النقبلتخ شتِ الاتزال ًالزتِ رُصضتل غزصتع
الدراطخ ًرم اٙلزصبد لعَ طزصبرح اٗطزجْبن الزِ رُادّ عداح رئْظخ رًُلِ شِ ثنبئيب ُدررِيب لعَ رشت ْض عثاتبد
الدراطتخ ً ْبطتتيب تو اتتٚل رٌسّتع ( )?9طتتزصبرح لزمطتتبم إ ظتب شتتِ ال عْتخ الصجؾٌصتتخ ً تد اؼتتاذ عصْايتتب
لعزؾعْل ًاٗازجبر
 الؾدًد الش بنْخ @ دح رـجْأل الدراطخ تبنذ و الدززح ( /81تبنٌن إًل  810=/لغبّخ  /81لعار )810>/ ؽدًد الدراطخ @ رزتشد الدراطخ لعَ زغْزّو رئْظْو ىصب الجزالتخ الزنبْصْتخ ًرؼتصنذ (اطتزضصبر الدتزصاطز شتتبج الدتتزص الغدّتتدح) ًالزوتتب خ اٙطتتززارْغْخ ًرؼتتصنذ (الؾظبطتتْخ اٙطتتززارْغْخ ًػتتٌػ الزمّتتخ
الصقدراد الغٌىزّخ اازْبر اٙىداج اٙطززارْغْخ الصظؤًلْخ الصشززتٌ طزلخ اٙطزغبثخ)
ربطاب@ اازجبر الضجبد
رٌعد ؿزائأل اؽظتبئْخ لتدح لجْتبن تدٍ صجتبد قْتبص اٙطتزجْبن ًرازصتد عصْايتب لعتَ ش تزح اب تل اٙررجتبؽ ع
را ض ْم اب ٚد اٗررجبؽ الصٌعجتخ ًالظتبلجخ تٌح عً ػتاف راجْتز ىتذه الدقتزاد لتو البتبىزح ْتد الدراطتخ
ًتبنتتذ النزتتبئظ لعتتَ النؾتتٌ الصٌػتتؼ ادنتتبه ع را تتض ىتتذه النزتتبئظ ًعتتٌد لتتدد تجْتتز تتو اٗررجبؿتتبد الصانٌّتتخ
الصٌعجخ لند ظتزٌٍ ( ) 0.05صتب ّؤتتد رتٌاشز درعتخ لبلْتخ تو الضجتبد ًّؤوتز علت طتدل ثنتبم ؾزٌّبريتب
ًصجبد طزّبنيب
الغدًل( )0طدل الصؾزٌٍ ً اب ل الضجبد
اب ل الضجبد
 tالصؾظٌثخ(الظدل)
اٙطزجْبن
0.45
9.85
X
0.67
9.72
Y

املبحث انثاني/اجلانب اننظري

ً
أوال .مفهىو انرباعت انتنظيميت
رنـعأل ش زح الجزالخ الزنبْصْخ تو ٌػتٌع عطتبص شتِ عدثْتبد اٗدارح ّتدلَ ثزنتب غ التزاعّم ًرنـعتأل
القبلدح الصازشْخ لد زح الجزالخ الزنبْصْخ و عش بر نبزّخ الزاعم الزنبْصِ ع راٌد عذًرىب الزبرّ ْتخ لتَ لعتم
الندض ع نؼغذ عش بر ىتذه النبزّتخ شتِ لعتم الصنبصتخ ثدؼتل عيتٌد الادّتد تو الجتبؽضْو تنيم@ (Argyris,
)(Mom et al., 2007, 920) 1976) (Duncan & Weiss, 1979) (Levitt & March 1988
ًراعل عغعت الدراطبد يٌر رنب غ الزاعّم ثظجت ؽبعخ الصنبصتبد لتَ الزاب تل تع إنشتـخ الصزنب ؼتخ
عً الصزابرػخ ثظٌرح زشا نخ شيِ رعغأ لَ قبرنبد عٌىزّخ رزصؾٌر شِ النبز ل ٚب اً النبز لع عف عً ثتْو
ؽبلخ القدّم عً الغدّد عً ثْو الجنبم لعَ ب ٌعٌد عً غبدرح الصبػِ لجنبم الصظزقجل عً ثتْو ال دتبػ نؾتٌ راؽتخ
ًرأتد الصبػِ ًعيٌد لتد الزأتتد لجنتبم الصظتزقجل ًىتذه الاجتبراد ّززعصيتب إدة الزنبْصتِ ثقـجتْو عطبطتْْو
ىصب@ ـت نشبؿبد الزٌطع ً ـت نشبؿبد اٙطز شبج ًىصب عطبص الجزالخ الزنبْصْتخ (Smith & Lewis,
)2011, 388
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ًّنبز لَ الجزالخ الزنبْصْخ ثٌطديب ىِ الزِ رصزع القدرح لعَ اٙتزشبج الصج ز لعدتزص ًاطتزضصبرىب
جتتل الصنبشظتتْو ًٙطتتْصب تتب ّزظتتل ثبلز نٌلٌعْتتب الصزـتتٌرح ًاتزشتتبج إطتتٌال الغدّتتدح ًرظتتغْل الظتتجأل لعتتَ
الصنتتبشض ) ً (Tushman, 2013, 2-3تتد عوتتبر ) (Tang, 2007, 12لتتَ عن الجزالتتخ الزنبْصْتتخ رصضتتل
ن ًاؽتد ًاردتأل اتو) (Luo & Rui, 2009, 51لنتد ب عوتبرًا
القبثعْخ لعَ اطزاصبل وتْئْو زعدتْو شتِ ل ٍ
لتَ عن الجزالتخ الزنبْصْتخ رصضتتل بثعْتخ عطتؾبة القتزار لعتتَ لصتل وتْئْو زجتبّنْو شتتِ عاد الٌ تذ ًٙطتْصب تتب
ّزظتتل ثبطتتزضصبر الصقتتدراد الؾبلْتتخ ًالدراطتتخ لعتتَ شتتزص عدّتتدح ًلعجزالتتخ دًر تجْتتز ثقتتدرريب لعتتَ تتنؼ دارح
الصنبصتتخ غصٌلتتخ تتو ال ْتتبراد ٗنزتتبط النتتٌارظ الصيصتتخ غتتذ رزاب تتل تتع بثعْتتخ الصنبصتتخ ٗدارح الزنب ؼتتبد
ًالزٌرزاد شِ الزاب ل الٌْ ًغداً و اٚل ال دبمح ًالزأصْز الصٌام خ الز ْف ًرؾقْأل إ ضعْخ ًاٗثداع
ًعًػؼ ) (Simsek, 2009, 864عن ىنب صٚس عًعو لزازّف الجزالخ الزنبْصْخ إًلَ ًعيخ النبتز
اليْ عْخ ًالضبنْخ الظْب ْخ ًعاْزاً ًعيخ النبز اٗدراتْخ ع رزتش ًعيخ النبز اليْ عْخ لعتَ الزظتصْم الزنبْصتِ
شِ ؽْو رزتش ًعيخ النبز الظْب ْخ لعَ ثنبم الجْئخ الزنبْصْخ الصنبطجخ لزاشّش طعٌتْبد الاتب عْو نؾتٌ الجزالتخ
الزنبْصْتتخ ًعاْتتزًا رزتتتش ًعيتتخ النبتتز اٗدراتْتتخ لعتتَ رازّتتف الجزالتتخ الزنبْصْتتخ ًشق تًب لٚنغتتبساد الزنبْصْتتخ
ثبلززتْش لعَ إدام اٙطز شبشِ ًإدام اٙطزغٚلِ
ًشِ ػٌم تب طتجأل ّص تو رازّتف الجزالتخ الزنبْصْتخ ثأنيتب القتدرح لعتَ اطتزغٚل إنشتـخ الؾبلْتخ شتِ
الصغبٙد القبئصخ ًاطز شبج عنشـخ عدّدح شِ غبٙد عدّدح لعصنبصخ لعَ النؾتٌ التذُ ّ عتأل الزتٌاسن النظتجِ
ثْو إدام اٙطزغٚلِ ًإدام اٙطز شبشِ ًٌّشأل ثْو ٌارد الصنبصخ ًالظٌل ً زًج الصنبشظخ
ً
ثانيا .أبعاد انرباعت انتنظيميت
ّزٍ ال ضْز و الجبؽضْو ثأن الد زح إطبطْخ لعجزالخ الزنبْصْخ ّص و عن رزصؾٌر تصب عطعدنب طبثقبً ؽتٌل
الزاب ل ع إنشـخ الصزنب ؼخ عً الصزابرػخ ثظٌرح زشا نخ تصب ىٌ الؾبل شِ نشبؿِ اٙطزضصبر ًاٙطز شبج
ًالعتذان ّصتتضٚن عتضتتز ـجتتِ الجزالتتخ ر تتزاراً ع رصضتتل عنشتتـخ ازشْتتخ زنب ؼتتخ ٕن عنشتتـخ اٙطتتزضصبر رقعتتل تتو
عيتتٌد الصنبصتتخ شتتِ غتتبل اطز شتتبج الدتتزص الغدّتتدح تصتتب عن اٙطز شتتبج ّقعتتض عيتتٌد الصنبصتتخ شتتِ غتتبل
اٙطزضصبر ًرصضل ىذه إنشـخ لصعْبد ازشْخ زنب ؼتخ ٕنيتب رزؼتصو طتْب بد ًؿتزل لصتل ًطتعٌتْبد دارّتخ
زعدخ ًّصضٚن ىذّو النشبؿْو ثادُ الجزالخ الزنبْصْخ ًطٌج نظزازع ىذّو الجادّو تصب ّأرِ@
 0اطزضصبر الدزص@ ن اٙطتز ضصبر ًتصتب ّظتدو التجاغ ثبلزٌطتع شتِ الظتٌل لجتز الظتعع ًال تد بد الصٌعتٌدح
ًّ ٚتتزرجؾ اٙطتتزضصبر عّؼ تًب ثبٕنشتتـخ عاد الظتتعخ ثظتتقل الصقتتدراد الؾبلْتتخ ًال دتتبمح ًاٙازْتتبر ًالزندْتتذ
عط ت ً
ًالززتْش لعَ رٌطتْع الصقتدراد ًالز نٌلٌعْتب ًالنصتبعط الؾبلْتخ لعصنبصتخ ًرزؼتصو عنشتـخ اٙطتزضصبر رٌ ْتف
الصازشخ الؾبلْخ لعصنبصخ ثصب ّؼصو اٙطزغبثخ لَ الصزـعجبد الؾبلْخ لعجْئخ ًرعجْخ اؽزْبعتبد إطتٌال ًالشثتبئو
الؾتتبلْْو )ً (Lubatkin, 2006, 649اوتتبر (الشتتْخ ًطتتعْم  ) ;= 8101التتَ ان اطتتزغٚل الدتتزص ّشتتصل
عصْتتع الدتتزص الصٌعتتٌدح شتتِ ثْئتتخ لصتتل الصنبصتتخ ًالزتتِ رصضتتل اؽزصتتبٙد لعنصتتٌ ًالؾظتتٌل لعتتَ ْتتشح رنبشظتتْخ
ظزدا خ ًادنبه ثاغ الدزص الزِ ثب بن الصنبصخ ان رظزضصزىب@
ً عٌد سثبئو عدد
 الزٌطع شِ الظٌل و اٚل الظعع ًال د بد الصٌعٌدح اط ٚاً اطزؾداس اً و اٚل ؿتزػ نزغتبد عدّتدح
الَ اٙطٌال
 القدرح لعَ الزنٌّع شِ الظعع ًال د بد
 الزقنْبد الغدّدح الزِ و وبنيب ان رزشع اٙنزبعْخ اً رشّد و الغٌدح
 8اطز شبج الدزص الغدّدح @ ّزرجؾ اٙطز شبج ثبنشـخ ضل الجؾش ًالزجتبّو شيتٌ ّشتْز التَ التزاعم الص زظتت
لو ؿزّأل لصعْبد الزجبّو ًاٙازٚشبد الصنظقخ ًالزغبرة الص ـؾ ليبشصو اٚل اٙطز شبج ّزاعم اٙشزاد تْدْتخ
اعتتأل القتتدراد الغدّتتدح ثبلزصتتبد اٙازجتتبر الاعصتتِ ًالصزًنتتخ ًالزٌعتتو نؾتتٌ الص تتبؿزح ًاٙثتتداع & (Raisch
) Birkinshaw, 2008, 389ؽْش ان الجزالخ الزنبْصْتخ رزؾقتأل تو اتٚل رـتٌّز للْتبد ىْ عْتخ رزٌاتتت تع
زـعجتتبد الصنبشظتتخ الزتتِ رٌاعييتتب الصنبصتتخ لزؾقْتتأل الصٌائصتتخ ًالقتتدرح لعتتَ الز ْتتف شاصعْتتخ اطز شتتبج الدتتزص
الغدّدح راد ثصضبثخ الزمّخ الزِ ريزم ثـزػ طعع ًاد بد عدّدح لعزنتبشض ًالاصتل لعتَ رٌ تع الؾبعتخ الصظتزقجعْخ
ٗؽداس الزغْْز ًرش ْل ثْئخ عدّدح )(Dess et al., 2007, 458
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ًعوبر (الؾنْـخ  ):; 8119لَ عن عنشـخ الدراطخ لو الدزص الغدّدح ريدج لَ رـٌّز نزظ عدّتد
ًاعأل نزغبد جز زح شبلصنبصبد النبعؾخ رجؾش لتو الدتزص شتِ ال تبرط ثتد ً ٙتو عن راـتِ الصغتبل لٔاتزّو
لْنزشلٌا عشؼل الدزص ً ن الدزص ّغت عن رنزيشىب الصنبصخ ثظزلخ لعَ الزغم و عن ىذا د ّزاشقتو تبؿز
ؾزصعخ تصب عن الصنبصخ النبعؾخ ىِ الزِ رعش ندظيب ثبلدراطخ لو الدزص الغدّدح شيِ رزجنَ الصقٌلتخ القبئعتخ
( و ّغزم ّ ظت)
ً
ثانثا .مفهىو انرشاقت اإلسرتاتيجيت
رصزبس الجْئخ الزِ راصل ػصنيب نبصبد إلصبل شِ الٌ تذ الصابطتز ثاتد الزأتتد الاتبلِ لبتزًج الجْئتخ
ال برعْتتخ ًالجْئتتخ الصؼتتـزثخ لعتتَ نؾتٌٍ ظتتزصز لتتذل ٙثتتد تتو ىتتذه الصنبصتتبد عن رظتتز د إطتتبلْت اٗدارّتتخ
الؾدّضخ الزتِ رص نيتب تو ٌاعيتخ رعت الجْئتخ ًّاتد عطتعٌة الزوتب خ اٗطتززارْغْخ ؽتدٍ الٌطتبئل الصيصتخ شتِ
ٌاعيخ الزغْْز شصانَ الزوب خ لغٌّتبً ال دتخ ًالظتزلخ شتِ الاصتل ( )Oxfordع تب ديتٌ الزوتب خ تصظتـعؼ
رانِ القدرح لعَ اعأل الزغْز ًاٙطزغبثخ لو تو ععتل اٙطتزصزار ثبلاصتل ( )Doz & Kosnen, 2008,45ع تب
ديٌ الزوب خ اٗطززارْغْخ شُْاد و الصدبىْم الزِ رصّْش الصنبصبد الصابطزح ثبلقدرح لعتَ دلتم ً ْتبدح الزغْْتز
الصدتتبعل لٚطتتزدبدح تتو الدتتزص الصزبؽتتخ شتتِ الظتتٌل الصزغْتتزح ( ً )Moran, 2008, 78شتتِ اٙرغتتبه عارتتو
ّشتتْز) (Miller, 2008, 8لتتَ عنيتتب الزؾتتز ثظتتزلخ لعزاب تتل تتع الؾتتبٙد الـبرئتتخ لجتتز القتتدراد الزوتتْقخ
لصٌاعيتتتخ الزغْتتتزاد الصؾزصعتتتخ ًؽتتتبٙد لتتتد الزأتتتتد الجْئتتتِ شْصتتتب ّشتتتْز( )Sajdak, 2015, 21لعزوتتتب خ
اٗطززارْغْخ ثأنيب الزٌعو الصـعٌة نؾٌ الجْئخ ال برعْخ الذُ ّنـتٌُ لعتَ ظتؼ الجْئتخ ًرقتدّم إصتز الصؾزصتل
 ٚلتتو اٗ بنْتتبد الز نٌلٌعْتتخ ًالقتتٌح الزنبشظتتْخ ًالزغْتتزاد شتتِ الظتتٌل
لٚرغبىتتبد شتتِ طتتنبلخ اْنتتخ شؼ ت ً
ًدّنب ْ ْخ القـبع الظٌ ِ ع رؾقتأل ان دتبع شتِ ر تبلْف اٗنزتبط ًسّتبدح الؾظتخ الظتٌ ْخ ًعتذة الصشّتد تو
الشثبئو ًالزقدّم الظزّع لعصنزظ عً ال د خ الغدّدح ًالقؼبم لعَ إنشـخ الزِ رؾصتل ْصتخ اْنتخ ( Deheghi
)& Navbakhsh, 2014, 315
ًرُاتتد الزوتتب خ اٗطتتززارْغْخ تتبىزح رظتتبلد شتتِ نزتتبط الصنزغتتبد الصنبطتتجخ شتتِ الٌ تتذ ًالص تتبن ًالظتتاز
الصنبطتتتت لعشثتتتبئو ًرؤتتتتد لعتتتَ الزد ْتتتز اٗطتتتززارْغِ ًالزمّتتتخ الٌاػتتتؾخ ثتتتد ًٙتتتو الز ـتتتْؾ اٙطتتتززارْغِ
(ً ) Santala, 2009, 39اطزنبدًا لصب طجأل ّص تو القتٌل ثتأن الزوتب خ اٗطتززارْغْخ ىتِ تدرح الصنبصتخ لعتَ
ٌائصخ طززارْغْبريب لعَ نؾ ٌٍ دّنب ْ ِ شِ ثْئتخ اٗلصتبل الصزغْتزح لجتز الصزبثاتخ الصظتزصزح لعجْئتخ ًاٙطتزدبدح
و الدزص الصزبؽخ ًلد الزازع لعص بؿزح
ً
رابعا .أبعاد انرشاقت اإلسرتاتيجيت
ؽدد ) (Abu Radi, 2013, 45طزخ عثاتبد عطبطتْخ لعزوتب خ اٗطتززارْغْخ طتْزم الزصبدىتب شتِ ىتذه الدراطتخ
تٌنيب إتضز ٚئصخ لصغزصع الدارطخ الصظزيدج ًلعَ النؾٌ آرِ@
ل الؾظبطْخ اٗطززارْغْخ
ًرانِ رؾدّد ًاغزنب الدزص الصظزصزح لعَ نؾٌٍ عطزع و الصنبشظتْو ع رز تٌن الؾظبطتْخ اٗطتززارْغْخ تو
صٚس زر شاد عطبطْخ ىِ ( )Kftunen, 2010, 16الش ل (@)8
 لصعْبد اٗطززارْغْخ الصدزٌؽخ
 الزأتْد لعَ الْقبخ اٗطززارْغْخ
 الؾٌار الدااعِ لبلِ الغٌدح
ة الصقدراد الغٌىزّخ
رُاد الصقدراد الغٌىزّخ ٌرد رنبْصِ يم ُّص ّو اطتز دا و لعتَ نؾت ٌٍ طتؾْؼ لتَ رؾقْتأل الزدتٌل لجتز
الزاعّم ًانظْبة الصازشتخ دااتل الصنبصتخ ع رُظتيم شتِ رنظتْأل يتبراد اٗنزتبط ثبرغتبه رؾقْتأل إىتداج الصؾتددح
ظجقبً لذا رظزصد الصقدراد الغٌىزّخ و الصٌارد الدااعْخ لعصنبصخ الصٌعيخ ثبرغبه الجْئخ ال برعْخ الزِ رُظيم
شِ ػبشخ ْم شزّدح لعصنبصخ ()Deit & Winterton, 2005, 33
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د ًػٌػ الزمّب
ُّاد ًػٌػ الزمّب و ال ـٌاد إطبطتْخ شتِ لصعْتخ الز ـتْؾ اٙطتززارْغِ ًىتِ رظتجأل الزطتبلخ الزتِ
رؤدّيب الصنبصخ ًان الادّد و ثْبنبد الزمّب لجتبرح لتو عصعتخ رُاتد ثصضبثتخ وتابر لعصنبصتخ ( Hamel, 2007,
)26
الش ل ( )8الصزر شاد إطبطْخ لعؾظبطْخ اٗطززارْغْخ
الزابًن اٙطززارْغِ ع الصظبىصْو الصزاددّو

ال جزح الاصعْخ

لصعْبد اٗطززارْغْخ
الصدزٌؽخ

زًنخ الزمّخ

إىداج الصزنب ؼخ

الزشدّد لعَ الْقبخ
اٗطززارْغْخ

الؾظبطْخ
اٗطززارْغْخ

اٙندزبػ لعَ الزمّخ الصظزقجعْخ
ًا اْخ اٗصزام الصدبىْصَْ

الؾٌار الدااعِ لعَ
الغٌدح

الزنٌع الصازشِ

Source: Kettunen, O. (2010), Agile Product Development and Strategic Agility in
technology
firms, (Unpublished Master Thesis), Helsinki University of
Technology, Finland, P. 16.
س الصظؤًلْخ الصشززتخ
ًّقظد ثيب الصظؤًلْخ الصشززتخ ثْو إشزاد الاب عْو شِ الصنبصخ ع ّ ٌن ىنب درعخ لبلْخ تو الضقتخ
ثبلصزمًطْو ً دراريم ًّجنَ نبب الؾٌاشش شِ الصنبصخ لعَ شابلْخ الصشبرتخ ثْو الاتب عْو ًالزدبلتل الصظتزصز
ثْو الزئْض ًالصزمًطْو ً شبرتخ الاب عْو شِ رؾظْو عطتبلْت اٗنزتبط ًرقْتْم إدام ( Abu Radi, 2013,
)33
ط طزلخ اٙطزغبثخ
ّقظد ثيب اٙطزجبل لعاصل شِ البزًج الجْئْخ ع ربيز الؾبعخ لَ رؾعْل تبشتخ جتبدراد اٙطتزغبثخ تع
إاذ ثبٙلزجبر البزًج الدااعْخ ًال برعْخ ًرُاتد اٙطتزغبثخ الؾتل الز زْ تِ لعدتزص ًالزؾتدّبد اٗطتززارْغْخ
الظبئدح ًالصزٌ اخ ًرشصل الز ْف ًالزأ عم ع إش تبر الغدّتدح ًالصجز تزح ل عتأل نزغتبد عدّتدح ًنصتبعط علصتبل
عدّدح ()Marenger,2013, 13
ػ اازْبر إىداج اٗطززارْغْخ
رُاد إىداج قْبص النزبئظ النيبئْخ الزِ رظاَ الصنبصبد لَ رؾقْقيب لجز إنشـخ ًالصيتب ًإلصتبل
الزِ رؤدّيب ًُّاد رؾدّد إىداج اٗطززارْغْخ و الاٌا ل الصظبلدح لعتَ رؾظتْو تدرح الصنبصتخ شتِ ٌاعيتخ
الدزص الصزبؽخ )(Abu Radi, 2013, 45
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املبحث انثانث /اجلانب امليذاني

أوال  :وصف وتشخيص متغرياث انذراست

 :9انرباعت انتنظيميت
 اطزضصبر الدزص @ ّزؼؼ و الغدًل الصجْو شِ الصعؾتأل()8ان ىنبلت درعتخ انظتغب لبلْتخ اٙىصْتخ ٙعبثتبد
الصجؾٌصْو لعَ شقزاد ىذا القظم ؽْش ثعغذ نظجخ الصزدقْو لعَ ىذا القظتم ( )%52.68( (X5-X1شْصتب ثعغتذ
نظجخ الصظزغجْو الذّو د اردقٌا لؾد ب(  )%30.76ا ب الغْز زدقْو شقد تبن تب نظتجزو (ً )%16.56ثٌطتؾ
ؽظبثِ (ً )2.36ثبنؾزاج اْبرُ ( )0.708ا ب اثزس الدقزاد الزِ اطيصذ شِ اغنتبم ىتذا القظتم ىتِ الدقتزح
الضبنْخ (ً )X2الزِ نظذ " رزتش الشزتخ لعَ ال دبماد ًإنبصتخ ًالؾتٌاشش ًالاصعْتبد ًالضقبشتخ الدااعْتخ لنتد
الدراطخ لو ال ْبر اٙطززارْغِ إ ضل
 اتزشبج الدزص الغدّدح @ ّزؼؼ تو الغتدًل الصجتْو شتِ الصعؾتأل()8ان ىنبلت درعتخ انظتغب لبلْتخ اٙىصْتخ
ٙعبثبد الصجؾٌصْو لعَ شقزاد ىذا القظم ؽْش ثعغذ نظجخ الصزدقْو لعتَ ىتذا القظتم ()%44.06( (X10-X6
شْصتتب ثعغتتذ نظتتجخ الصظتتزغجْو التتذّو تتد اردقتتٌا لؾتتد تتب(  )%38.52ا تتب الغْتتز زدقتتْو شقتتد تتتبن تتب نظتتجزو
(ً )%17.42ثٌطؾ ؽظبثِ (ً )2.26ثبنؾزاج اْبرُ ( )0.736ا ب اثزس الدقتزاد الزتِ اطتيصذ شتِ اغنتبم
ىذا القظم ىِ الدقزح الظتبثاخ (ً )X7الزتِ نظتذ " رشتغْع الشتزتخ إشتزاد لعتَ ار تبع القتزاراد الزتِ رتزٚم
ً زـعجبد الاصل ل عأل الجزالخ الدزدّخ"
 :0وصف وتشخيص ابعاد انرشاقت انتنظيميت:
 الؾظبطْخ اٙطززارْغْخ @ ّزؼؼ و الغتدًل الصزشتأل شتِ الصعؾتأل()8ان ىنبلت درعتخ انظتغب لبلْتخ اٙىصْتخ
ٙعبثتتتبد الصجؾتتتٌصْو لعتتتَ شقتتتزاد ىتتتذا القظتتتم ؽْتتتش ثعغتتتذ نظتتتجخ الصزدقتتتْو لعتتتَ ىتتتذا القظتتتم ((X13-X11
( )%46.93شْصب ثعغتذ نظتجخ الصظتزغجْو التذّو تد اردقتٌا لؾتد تب(  )%40.53ا تب الغْتز زدقتْو شقتد تتبن تب
نظجزو (ً )%12.53ثٌطؾ ؽظبثِ (ً )2.344ثبنؾزاج اْبرُ ( )0.675ا ب اثزس الدقزاد الزِ اطيصذ شِ
اغنبم ىذا القظم ىِ الدقزح الؾبدُ لشزح (ً )X11الزِ نظتذ " رؾتزص دارح الشتزتخ لعتَ وتزا الاتب عْو
ثبلز ـْؾ اٙطززارْغِ ثش ل ندزؼ "
ً ػٌػ الزمّب@ ّزؼتؼ تو الغتدًل الصزشتأل شتِ الصعؾتأل( )8ان ىنبلت درعتخ انظتغب لبلْتخ اٙىصْتخ ٙعبثتبد
الصجؾٌصْو لعَ شقزاد ىذا القظم ؽْتش ثعغتذ نظتجخ الصزدقتْو لعتَ ىتذا القظتم ( )%40.87( (X16-X14شْصتب
ثعغذ نظجخ الصظزغجْو الذّو د اردقٌا لؾتد تب(  )%32.96ا تب الغْتز زدقتْو شقتد تتبن تب نظتجزو ()%26.17
ًثٌطتؾ ؽظتبثِ (ً )2.146ثتبنؾزاج اْتبرُ ( )0.801217ا تب اثتتزس الدقتزاد الزتِ اطتيصذ شتِ اغنتبم ىتتذا
القظم ىِ الدقزح الزاثاخ لشزح (ً )X14الزِ نظذ " ّزم رزعصخ رمّخ الشزتخ ًعىداشيب الاب خ ثٌا اْخ"
 الصقتتدراد الغٌىزّتتخ@ ّزؼتتؼ تتو الغتتدًل الصزشتتأل شتتِ الصعؾتتأل( )8ان ىنبل ت درعتتخ انظتتغب لبلْتتخ اٙىصْتتخ
ٙعبثتتتبد الصجؾتتتٌصْو لعتتتَ شقتتتزاد ىتتتذا القظتتتم ؽْتتتش ثعغتتتذ نظتتتجخ الصزدقتتتْو لعتتتَ ىتتتذا القظتتتم ((X19-X17
( ) %62.33شْصب ثعغتذ نظتجخ الصظتزغجْو التذّو تد اردقتٌا لؾتد تب(  )%26.54ا تب الغْتز زدقتْو شقتد تتبن تب
نظجزو (ً )%11.13ثٌطؾ ؽظبثِ (ً )2.512ثبنؾزاج اْبرُ ( )0.680ا ب اثزس الدقزاد الزِ اطيصذ شِ
اغنبم ىذا القظم ىِ الدقزح الظبثع لشزح (ً )X17الزِ نظذ " ّزٌشز لتدٍ الشتزتخ الدراّتخ ال بشْتخ لعصيتبراد
ًال جزاد الزِ رزصْش ثيب "
 اازْتتبر إىتتداج اٙطتتززارْغْخ@ ّزؼتتؼ تتو الغتتدًل الصزشتتأل شتتِ الصعؾتتأل( )8ان ىنبل ت درعتتخ انظتتغب لبلْتتخ
اٙىصْخ ٙعبثبد الصجؾتٌصْو لعتَ شقتزاد ىتذا القظتم ؽْتش ثعغتذ نظتجخ الصزدقتْو لعتَ ىتذا القظتم ((X21-X20
( )%47.3شْصب ثعغذ نظجخ الصظزغجْو الذّو د اردقٌا لؾد ب(  )%39.8ا ب الغْز زدقتْو شقتد تتبن تب نظتجزو
(ً )%12.9ثٌطؾ ؽظبثِ (ً )2.3441ثبنؾزاج اْبرُ ( )0.692ا ب اثزس الدقزاد الزِ اطيصذ شِ اغنتبم
ىذا القظم ىِ الدقزح الاشزًن (ً )X20الزِ نظذ " رصزع الشتزتخ القتدراد ًال دتبماد الصصْتشح الزتِ رص نيتب
و ػبشخ ْصخ لعشثبئو ًلعصغزصع"
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 الصظتؤًلْخ اٙعزصبلْتخ@ ّزؼتؼ تو الغتدًل الصزشتأل شتِ الصعؾتأل( )8ان ىنبلت درعتخ انظتغب لبلْتخ اٙىصْتتخ
ٙعبثتتتبد الصجؾتتتٌصْو لعتتتَ شقتتتزاد ىتتتذا القظتتتم ؽْتتتش ثعغتتتذ نظتتتجخ الصزدقتتتْو لعتتتَ ىتتتذا القظتتتم ((X25-X23
( )%44.07شْصب ثعغذ نظجخ الصظزغجْو الذّو د اردقٌا لؾد ب(  )%38ا تب الغْتز زدقتْو شقتد تتبن تب نظتجزو
(ً )%17.93ثٌطتتؾ ؽظتتبثِ (ً )2.261ث تبنؾزاج اْتتبرُ ( )0.7407ا تتب اثتتزس الدقتتزاد الزتتِ اطتتيصذ شتتِ
اغنبم ىذا القظتم ىتِ الدقتزح ال ب ظتخ ًالاشتزًن (ً )X25الزتِ نظتذ " ّزشتغع الشتزتخ الاتب عْو لعتَ جتدع
الصظؤًلْخ الصشززتخ ًان ال ل ظؤًل لو النزبئظ النيبئْخ لعاصل "
 طزلخ اٙطزغبثخ@ ّزؼؼ و الغدًل الصزشأل شِ الصعؾتأل()8ان ىنبلت درعتخ انظتغب لبلْتخ اٙىصْتخ ٙعبثتبد
الصجؾٌصْو لعَ شقزاد ىذا القظم ؽْتش ثعغتذ نظتجخ الصزدقتْو لعتَ ىتذا القظتم ( )%50.17( (X27-X26شْصتب
ثعغذ نظجخ الصظزغجْو الذّو تد اردقتٌا لؾتد تب( )%34.07ا تب الغْتز زدقتْو شقتد تتبن تب نظتجزو ()%15.76
ًثٌطؾ ؽظبثِ (ً )2.344ثبنؾزاج اْبرُ ( )0.7344ا ب اثزس الدقزاد الزِ اطيصذ شتِ اغنتبم ىتذا القظتم
ىِ الدقزح الظبثع ًالاشتزًن (ً )X27الزتِ نظتذ " ر ْتف الشتزتخ اطتززارْغْبريب لزتزٚم تع رغْتز البتزًج
ًالجْئخ الصؾْـخ "

ثانيا .اختبار Runs

ُّاتتتتتتد ىتتتتتتذا اٙازجتتتتتتبر تتتتتتو اٙازجتتتتتتبراد عاد إىصْتتتتتتخ شتتتتتتِ اطتتتتتتز دا و شتتتتتتِ رؾدّتتتتتتد الاشتتتتتتٌائْخ
الزب تتتتتخ شتتتتتِ تْدْتتتتتخ اازْتتتتتبر زغْتتتتتزاد الدراطتتتتتخ ٗلـتتتتتبم اطتتتتتزنزبعبد زّجتتتتتخ تتتتتو ًا تتتتتع الؾتتتتتبل ؽتتتتتٌل
البتتتتتتبىزح الصدرًطتتتتتتخ ع ّظتتتتتتز د لنتتتتتتد ب ر تتتتتتٌن رعتتتت ت الجْبنتتتتتتبد راتتتتتتٌد ٕثاتتتتتتبد رصزتتتتتتبس ثبٙطتتتتتتزقٚلْخ
لو ثاؼيب التجاغ تتِ  ٙرتؤصز ؽتداىب لعتَ إاتزٍ ًل تِ ردؾتض الصزغْتزاد لعتَ نؾتٌٍ ظتزقل ل تل ثاتد لتو
آاز ً ازشخ دٍ الدزً بد شِ الزأصْز ػصو شزػْبد الدراطخ ()siegel, 1988, 58
اازجتتبر الدزػتتْخ الزئْظتتخ إًلتتَ رتتنض ىتتذه الدزػتتْخ لعتتَ@ " رزدتتبًد انٌّ تبً عثاتتبد الجزالتتخ الزنبْصْتتخ لتتدٍ
الصنبصخ الصجؾٌصخ" الغدًل ()2
الغدًل ( )2نزبئظ اازجبر ٕ Runsثابد الجزالخ الزنبْصْخ
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الصانٌّخ لند ظزٌٍ (;)1 1
الصظدر@ و لداد الجبؽضزبن ثبٙلزصبد لعَ نزبئظ الجزنب ظ اٗؽظبئِ
ً و اـْبد الغدًل (ّ )2زجْو ب ّأرِ@
 ن ْصتخ اازجتبر  )K( Runsلصزغْتز اطتتزضصبر الدتزص الصؾظتٌثخ ثعغتذ (=<?> ً )9ىتتِ غْتز انٌّتخ لنتتد
ظتتزٌٍ انٌّتتخ (; )1 1ع ثعتتا الاتتدد الصشتتبىد تتو الجْبنتتبد (ً )99الاتتدد الصقتتدر (ً )9? 9099ثيتتذا ر تتٌن
ثْبنبد زغْز اطزضصبر الدزص  ٙرصزبس ثبلاشتٌائْخ الزب تخ شتِ اٙنز تبة ًاٙطتزقٚلْخ الزب تخ لتو ثتب ِ زغْتزاد
الدراطخ ًىذا ّدل لعَ عنو ٌّ ٙعد لتدٍ الصنبصتخ الصجؾٌصتخ عُ درا نؾتٌ اطتزضصبر الدتزص لعتَ نؾت ٌٍ ناتشل
لو ثب ِ زغْزاد الدراطخ
ْ صخ اازجبر  )K( Runsلصزغْز اطز شبج الدزص الغدّتدح الصؾظتٌثخ ثعغتذ (;ً )9 =<1ىتِ انٌّتخ لنتد
ظتتزٌٍ انٌّتتخ (; )1 1ع ثعتتا الاتتدد الصشتتبىد تتو الجْبنتتبد (ً )98الاتتدد الصقتتدر (<ً ):0 0::ثيتتذا ر تتٌن
ثْبنبد زغْتز اطز شتبج الدتزص الغدّتدح رصزتبس ثبلاشتٌائْخ الزب تخ شتِ اٙنز تبة ًاٙطتزقٚلْخ الزب تخ لتو ثتب ِ
زغْزاد الدراطخ صب ّشْز لَ رأصْزاريب ال جْزح ًىذا ّدل لعَ عنو ٌّعد لتدٍ الصنبصتخ الصجؾٌصتخ درا نؾتٌ
اطز شبج الدزص الغدّدح ثش ل ناشل لو ثب ِ زغْزاد الدراطخ
ًثيذا رقجل الدزػْخ الزئْظخ إًلَ الزِ رنض (رزدبًد انٌّبً نشبؿبد الجزالخ الزنبْصْخ الزِ ّزجنبىب الصتدرام
شِ الصنبصخ الصجؾٌصخ)
N= 93
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ازجتتبر الدزػتتْخ الزئْظتتخ الضبنْتتخ رتتنض ىتتذه الدزػتتْخ لعتتَ@ " رزدتتبًد انٌّ تبً عثاتتبد الزوتتب خ الزنبْصْتتخ لتتدٍ
الصنبصخ الصجؾٌصخ" الغدًل ()3
الغدًل ( )3نزبئظ اازجبر ٕ Runsثابد الزوب خ اٗطززارْغْخ
الصزغْزاد
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الصانٌّخ لند ظزٌٍ (;)1 1
الصظدر@ و لداد الجبؽضزبن ثبٙلزصبد لعَ نزبئظ الجزنب ظ اٗؽظبئِ
ْ صخ اازجبر  )K( Runsلصزغْز الؾظبطْخ اٗطززارْغْخ الصؾظٌثخ ثعغذ (?ً )9 =9:ىِ غْز انٌّخ لند
ظزٌٍ انٌّتخ (; )1 1ع ثعتا الاتدد الصشتبىد تو الجْبنتبد (ً )9:الاتدد الصقتدر (ً ):1 =;?1ثيتذا  ٙرصزتبس
ثْبنتتبد زغْتتز الؾظبطتتْخ اٗطتتززارْغْخ ثبلاشتتٌائْخ الزب تتخ شتتِ اٙنز تتبة ًاٙطتتزقٚلْخ الزب تتخ لتتو ثتتب ِ عثاتتبد
الدراطخ ًىذا ّدل لعَ عنو ٌّ ٙعد لدٍ وزتبد اٙرظبٙد النقبلخ عُ درا نؾٌ الؾظبطْخ اٗطززارْغْخ لعتَ
نؾٌٍ ناشل لو ثب ِ عثابد الدراطخ
ْ صخ اازجتبر  )K( Runsلصزغْتز الصقتدراد الغٌىزّتخ الصؾظتٌثخ ثعغتذ (ً )9 <<=8ىتِ غْتز انٌّتخ لنتد
ظزٌٍ انٌّخ (; )1 1ع ثعا الادد الصشبىد و الجْبنبد (ً )98الادد الصقدر (ً )9> 01>:ثيذا ر تٌن ثْبنتبد
ىذا الصزغْز  ٙرصزبس ثبلاشٌائْخ الزب خ شِ اٙنز بة ًاٙطزقٚلْخ الزب خ لو ثب ِ عثابد الدراطخ ًىتذا ّتدل لعتَ
عنتو ٌّ ٙعتتد لتتدٍ وتتزتبد اٙرظتبٙد النقبلتتخ عُ درا نؾتتٌ الصقتتدراد الغٌىزّتتخ ثشت ل ناتتشل لتتو ثتتب ِ عثاتتبد
الدراطخ عُ ًعٌة ًعٌدىب تِ رؤصز ًرزأصز ثجب ِ الصزغْزاد
ْ صتتخ اازجتتبر  )K( Runsلصزغْتتز ًػتتٌػ الزمّتتب الصؾظتتٌثخ ثعغتتذ (>ً )9 ;<8ىتتِ انٌّتتخ لنتتد ظتتزٌٍ
انٌّخ (; )1 1ع ثعا الادد الصشبىد و الجْبنتبد (=ً )8الاتدد الصقتدر (ً )9: 8;91ثيتذا ر تٌن ثْبنتبد ىتذا
الصزغْز رصزبس ثبلاشٌائْخ الزب خ شتِ اٙنز تبة ًاٙطتزقٚلْخ الزب تخ لتو ثتب ِ زغْتزاد الدراطتخ صتب ّشتْز لتَ
رأصْزاريب ال جْزح ًىذا ّدل لعَ عنو ٌّعد لتدٍ وتزتبد اٙرظتبٙد النقبلتخ الصجؾٌصتخ درا نؾتٌ ًػتٌػ الزمّتب
لعَ نؾٌٍ ناشل لو ثب ِ زغْزاد الدراطخ
ْ صخ اازجبر  )K( Runsلصزغْز الصظؤًلْخ الصشتززتخ الصؾظتٌثخ ثعغتذ (;ً )9 ><9ىتِ غْتز انٌّتخ لنتد
ظتتزٌٍ انٌّتتخ (; )1 1ع ثعتتا لتتدد الصشتتبىد تتو الجْبنتتبد (<ً )9الاتتدد الصقتتدر (ً ):1 =;?1ثيتتذا  ٙرصزتتبس
ثْبنبد ىذا الصزغْز ثبلاشٌائْخ الزب خ شتِ اٙنز تبة ًاٙطتزقٚلْخ الزب تخ لتو ثتب ِ زغْتزاد الدراطتخ ًىتذا ّتدل
لعَ عنو ٌّ ٙعتد لتدٍ وتزتبد اٙرظتبٙد النقبلتخ عُ درا نؾتٌ الصظتؤًلْخ الصشتززتخ ثشت ل ناتشل لتو ثتب ِ
زغْزاد الدراطخ
ْ صخ اازجبر  )K( Runsلصزغْز طزلخ اٙطزغبثخ ثعغذ (;ً )9 <81ىِ غْز انٌّخ لنتد ظتزٌٍ انٌّتخ
(; )1 1ع ثعا لدد الصشبىد و الجْبنبد (ً ):1الادد الصقدر (?ً )9> =9:ثيذا  ٙرصزبس ثْبنتبد ىتذا الصزغْتز
ثبلاشٌائْخ الزب خ شِ اٙنز بة ًاٙطزقٚلْخ الزب خ لو ثب ِ زغْزاد الدراطخ ًىذا ّدل لعَ عنتو ٌّ ٙعتد لتدٍ
وزتبد اٙرظبٙد النقبلخ عُ درا نؾٌ طزلخ اٙطزغبثخ لعَ نؾٌٍ ناشل لو ثب ِ زغْزاد الدراطخ
ْ صخ اازجبر  )K( Runsلصزغْز اازْبر إىداج الصؾظٌثخ ثعغذ (ً )9 ;8>0ىِ غْز انٌّتخ لنتد ظتزٌٍ
انٌّخ (; )1 1ع ثعا لدد الصشبىد و الجْبنبد (<ً )9الادد الصقدر (ً ):1 98;9ثيتذا  ٙرصزتبس ثْبنتبد ىتذا
الصزغْز ثبلاشٌائْخ الزب خ شِ اٙنز بة ًاٙطزقٚلْخ الزب تخ لتو ثتب ِ زغْتزاد الدراطتخ ًىتذا ّتدل لعتَ عنتو ٙ
ٌّعد لدٍ وزتبد اٙرظبٙد النقبلخ عُ درا نؾٌ ىتذا الصزغْتز ثشت ل ناتشل لتو ثتب ِ زغْتزاد الدراطتخ عُ
ًعٌة ًعٌدىب تِ رؤصز ًرزأصز ثجب ِ الصزغْزاد
N= 93
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ًرا ض عصْع ىذه النزبئظ ًعٌد ردبًد انتٌُ ل تل عثاتبد الزوتب خ اٗطتززارْغْخ ليتذا رقجتل الدزػتْخ الزئْظتخ
الضبنْخ الزِ رنض لعَ@ " رزدبًد انًٌّب تل عثابد الزوب خ اٗطززارْغْخ""

ثانثا:اختبار ( Kruskal-Waillsكروسكال-ويهز)

ّاد اازجبر تزًط بلًّ -عش اازجبرًا تدٌمًا لصازشتخ الزتأصْزاد الصانٌّتخ تو لتد يب ثتْو زغْتزّو عً عتضتز
(عُ ثْو غصٌلخ زغْزاد) ًىٌ قْبص تدٌم ٕنو ّظزاصل اعٌ تبد ػتبشْخ غْتز الٌطتْؾ ً تد رتم اطتز دا و
شِ ىذه الدراطخ لصازشخ الزأصْزاد الصانٌّخ لعجزالخ الزنبْصْخ شِ الٌطٌل الَ الزوتب خ اٙطتززارْغْخ ً تد نشتز
ش زح ىذا الصقْبص تل و( ( )A. Waills. ً Kruskal, W.Hالقزوِ =)0?> 811
اازجبر الدزػْخ الزئْظخ الضبلضخ طزنظزج ىذه الدقتزح لتَ اازجتبر الدزػتْخ الزئْظتخ الضبلضتخ الزتِ رتنض
لعَ@ " رؤصز الجزالخ الزنبْصْخ الزِ ّزصْتش ثيتب الصتدرام انٌّتًب شتِ عثاتبد الزوتب خ اٗطتززارْغْخ" شتِ وتزتبد
اٙرظبٙد النقبلخ ًرزدزع لنيب الدزػْبد آرْخ@
 0رٌعد رأصْزاد انٌّخ ٙطزضصبر الدزص شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ
 8رٌعد رأصْزاد انٌّخ ٙطز شبج الدزص الغدّدح شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ
رشْز اـْبد الغدًل ( )4لَ نزبئظ الزأصْزاد الصانٌّخ لعجزالخ الزنبْصْخ شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ
الغدًل ( )4نزبئظ اازجبر تزًط بلًّ -عش لعدزػْخ الزئْظخ الضبلضخ
ظزقل
ازصد
الزوب خ اٗطززارْغْخ

الجزالخ الزنبْصْخ
ْصخ  Hالصؾظٌثخ
>=: 0

ْصخ  Hالغدًلْخ
; <>11

الصانٌّخ لند ظزٌٍ (;)1 1
الصظدر@ و لداد الجبؽضبن ثبٙلزصبد لعَ نزبئظ الجزنب ظ اٗؽظبئِ

P
1 189

N= 93

ًّٚؽظ عن ْصخ اازجبر تزًط بلًّ -عش ( )Hالجزالتخ الزنبْصْتخ شتِ الزوتب خ اٗطتززارْغْخ ًلعتَ نؾتٌ
لتتب الصؾظتتٌثخ ثعغتتذ (>ً )=: 0ىتتِ عتجتتز تتو القْصتتخ الغدًلْتتخ ًالجبلغتتخ ( ); <>11لنتتد ظتتزٌٍ انٌّتتخ
(; ) 1 1صب ّشْز لَ ًعٌد رتأصْزاد انٌّتخ لبلْتخ ليتذا رقجتل الدزػتْخ الزتِ رتنض لعتَ عنتو رٌعتد رتأصْزاد
انٌّخ لعجزالخ الزنبْصْخ شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ
اازجبر الدزػْخ الدزلْخ إًلَ
ًرنض لعَ@ " رٌعد رأصْزاد انٌّخ ٙطزضصبر الدزص شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ"
الغدًل ( )5نزبئظ اازجبر تزًط بلًّ -عش لعدزػْخ الدزلْخ إًلَ
ظزقل
ازصد
الزوب خ اٗطززارْغْخ

اطزضصبر الدزص
ْصخ  Hالصؾظٌثخ
;= >0

الصانٌّخ لند ظزٌٍ (;)1 1
الصظدر@ و لداد الجبؽضبن ثبٙلزصبد لعَ نزبئظ الجزنب ظ اٗؽظبئِ

ْصخ  Hالغدًلْخ
; ;?89

P
1 111

N= 93

 رجْو اـْبد الغدًل ( )5عن ْصخ اازجبر تزًط بلًّ -عش (ٙ )Hطزضصبر الدتزص الصؾظتٌثخ ثعغتذ ();= >0
ًىٌ عتجز و القْصخ الغدًلْخ ًالجبلغخ ( ); ;?89لند ظزٌٍ انٌّخ ( )1 10صتب ّشتْز لتَ ًعتٌد رتأصْزاد
انٌّخ لبلْخ ٙطزضصبر الدزص نؾٌ شِ الزوب خ اٗطتززارْغْخ ليتذا رقجتل الدزػتْخ الزتِ رتنض لعتَ عنتو رٌعتد
رأصْزاد انٌّخ ٙطزضصبر الدزص شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ "
اازجبر الدزػْخ الدزلْخ الضبنْخ
ًرنض لعَ@ " رٌعد رأصْزاد انٌّخ ٙطز شبج الدزص شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ"
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الغدًل ( )6نزبئظ اازجبر تزًط بلًّ -عش لعدزػْخ الدزلْخ إًلَ
ظزقل
ازصد
الزوب خ اٗطززارْغْخ

اطز شبج الدزص الغدّدح
ْصخ  Hالصؾظٌثخ
;= <9

ْصخ  Hالغدًلْخ
;;; =1

P
1 111
N= 93

الصانٌّخ لند ظزٌٍ (;)1 1
الصظدر@ و لداد الجبؽضبن ثبٙلزصبد لعَ نزبئظ الجزنب ظ اٗؽظبئِ
رجْو و اـْبد الغدًل ( )6عن ْصخ اازجبر تزًط بلًّ -عش (ٙ )Hطز شبج الدزص الغدّدح الصؾظٌثخ ثعغذ
(;= ً )<9ىٌ عتجز و القْصخ الغدًلْخ ًالجبلغخ (;; ); =1لند ظزٌٍ انٌّخ ( )1 10صب ّشْز لَ ًعٌد
رأصْزاد انٌّخ لبلْخ نؾٌ اطز شبج الدزص الغدّدح شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ ليذا رقجل الدزػْخ الزتِ رتنض
لعَ عنو رٌعد رأصْزاد انٌّخ ٙطز شبج الدزص الغدّدح شِ الزوب خ اٗطززارْغْخ

االستنتاجاث وانتىصياث

ً
أوال .االستنتاجاث
ّ قتتٌد رؾعْتتل لرام لْنتتخ الجؾتتش ؽتتٌل رتتٌشز اثاتتبد الجزالتتخ الزنبْصْتتخ شتتِ الشتتزتخ الصجؾٌصتتخ ًثبردتتبل عغعتتت
الصجؾٌصْو لعَ ًعٌد رع اٙثابد شْيب زصضعخ ثـ (اطزضصبر الدزص اتزشبج الدزص الغدّدح )
 رٌاشز اثابد الزوب خ اٙط ززارْغْخ لعَ الصدٍ الصتدرًص شتِ الشتزتخ الصجؾٌصتخ رغتم ًعتٌد ؽبلتخ تو الزجتبّو
النظجِ شِ ًعٌد رع الانبطز ً د ؽبتَ ثاتد الصقتدراد الغٌىزّتخ ثبٗردتبل إلبتم ثتْو الصجؾتٌصْو ًّتأرِ ثاتد
طزلخ اٙطزغبثخ ع ل نو نظجخ ًّأرَ ثاده ثاد اازْبر اٙىتداج اٙطتززارْغْخ ً تو صتم الؾظبطتْخ اٙطتززارْغْخ
ْبطبً ثبٙثابد اٙازٍ
ّ قٌد رؾعْل ارام الصجؾٌصْو شِ وزتبد اٙرظتبٙد النقبلتخ شتِ الاتزال التَ ًعتٌد ردبًرتب انٌّتًب شتِ نشتبؿبد
الجزالخ الزنبْصْخ الزِ ّزجنبىب الصدرام شِ الصنبصخ الصجؾٌصخ ًىذا ّدل لعتَ عنتو ٌّعتد لتدٍ وتزتبد اٙرظتبٙد
النقبلخ درا نؾٌ اطزضصبر الدزص ًاطز شبج الدزص الغدّدح لعَ نؾٌٍ ناشل لو ثب ِ زغْزاد الدراطخ
ّ ظزنزظ و نزبئظ رؾعْل اٙعبثبد ال بطخ ثبلصجؾٌصْو ًعٌد ردبًد انٌُ ل تل عثاتبد الزوتب خ اٗطتززارْغْخ
ًىتتذا دلْتتل لعتتَ تتتل الصزغْتتزاد رصزتتبس ثبلاشتتٌائْخ الزب تتخ شتتِ اٙنز تتبة ًاٙطتتزقٚلْخ الزب تتخ لتتو ثتتب ِ زغْتتزاد
الدراطخ
 رقززن الصظزٌّبد الابلْخ ٙطزضصبر الدزص شِ الزوب خ اٗطتززارْغْخ ثبلزتبلِ شتبن الصظتزٌّبد الصن دؼتخ تو
اطزضصبر الدزص رزرجؾ ع اًلئ الذّو ّؾصعٌن ظزٌّبد ن دؼخ و الزوب خ اٙطززارْغْخ
 رقٌد نزبئظ اازجبراد الزبصْز التَ ًعتٌد رتأصْزاد انٌّتخ لب لْتخ نؾتٌ اطز شتبج الدتزص الغدّتدح شتِ الزوتب خ
اٗطززارْغْخ الَ اٙطزنبط ثبن اطز شبج الدزص الغدّدح ّاد اؽد الاٌا تل اٙطبطتْخ الزتِ رظتبىم شتِ الٌطتٌل
الَ الزوب خ اٙطززارْغْخ
ً
ثانيا .انتىصياث
 ػتتزًرح اىزصتتب داراد الشتتزتبد النقبلتتخ ثصزغْتتزاد الجزالتتخ لصتتب ليتتب تتو دًر شتتِ الٌطتتٌل لتتَ الزوتتب خ
اٗطززارْغْخ
 ػتتزًرح اىزصتتب القْتتبداد لعتتَ نؾتٌٍ زتتشا و ث تتل عنشتتـخ الزٌطتتْع ًعنشتتـخ اٙطز شتتبج ًعن رزالتتِ ؼتتْخ
 ٚلتو عىصْتخ جتٌل ش تزح الزنتب غ
رؾقْأل الصٚم خ ًالزنبطأل ثْو ىذّو النتٌلْو تو إنشتـخ الصزنب ؼتخ شؼت ً
ثٌطديب ؽقْقخ ًا اخ ّ ٙص و رغبىعيب
 ػزًرح طاِ القْبداد اٗدارّخ ل عأل صقبشخ رنبْصْخ رشغع إش بر الغدّدح الزِ رزاعأل ثبلزوتب خ اٗطتززارْغْخ
لصٌاعيخ الزغْزاد الجْئخ الصظزصزح
 الاصل لعَ رداْل ظبىصخ الصٌ دْو شِ ًػع اطززارْغْخ الشزتخ و اٚل اوزا الؼبم الدزل شتِ لصعْتخ
الز ـْؾ الزِ رزم لعَ ظزٌٍ ا ٙظب ًالٌؽداد ًاٙداراد
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 ىنب ؽبعخ بطخ لقْب الشزتخ الصجؾٌصخ ثصصبرطتخ النشتبؿبد الزتِ رزظتم ثدرعتخ قجٌلتخ تو الص تبؿزح لجتز
الظصبػ ثألعزام الزغبرة ًالزاعّم و إاـبم دًن اٌج عً رزدد ًّبيز علت ثٌعتٌد ْتبدح تبدرح لعتَ رشتغْع
تيب لقدراد عٌىزّخ ًًػٌػ لعزمّخًٚ لو ا زٚطزغبثخ ًؽظبطْخ طززارْغْخ شؼٙالصشبرتخ ًلدّيب طزلخ ا
ًؽظو اازْبر اليدج
املصادر
 زيتب ث دتتبمح إدام دراطتخ رـجْقْتتخ لعتَ الاتتب عْوٚ " القتْم الزنبْصْتتخ ًل8119  الؾنْـتو ابلتتد ثتو لجتتد ا0
ثبل د بد الـجْخ شِ دّنخ الزّبع رطبلخ بعظزْز عب اخ الزّبع الظاٌدّخ
طززارْغْخ تصزغْز ًطْؾ ثْو لد الزبتد الجْئِ ًار بعٙ" اصز الصزًنخ ا810?  الشْخ ّؾَْ ثظصخ ًلْد طعْم8
ردنًٙطؾ اٙطززارْغْخ رطبلخ بعظزْز عب اخ الشزل اٙالقزارد ا
ازجتبراد اٗؽظتبئْخٙ اعصْتخ شتِ اٚ الـزائتأل الصاعصْتخ ًالـزائتأل ال811=  القزوِ ؽظبن تتب م وتزّف9
الـجاخ إًلَ ـجاخ الدٌّان ثغداد
4.Abu Radi, S. (2013). Strategic Agility and Its Impact on the Operations
Competitive Capabilities in Jordanian Private Hospitals (Unpublished Master
Thesis). Middle
5.Dehaghi, A, K., & Navabakhsh, M. (2014) Study the Effect of Organizational
Factors to Implementing the Agility Strategy in Isfahan Municipality.
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,
04(18)
6.Dess, Gregory G.; G. T. Lumpkin and Alan B. Esner. (2007). Strategic
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املهحق ( )9استمارة االستبانت

الظبدح الصؾزز ٌن
رؾْخ ؿْجخ
ٚ
نؼع ثْو عّدّ م اٙطزجبنخ الزِ علدد لقْتبص زغْتزاد دراطتزنب الصٌطتٌ خ@ "الجزالتخ الزنبْصْتخ تدا ً
لعٌطٌل لَ الزوب خ اٗطززارْغْخ@ دراطخ ْدانْخ شِ لْنخ و وزتبد اٙرظتبٙد النقبلتخ شتِ الاتزال" ًثصتب
عن م الصانٌْن ثبٕ ز ًل ٌن م إ در و غْزتم نزعٌ ن م اٗعبثخ لعَ شقزاريب ث تل د تخ ً ٌػتٌلْخ ًنزعتٌ
الزدؼل ثقزامح الصٚؽببد آرْخ@
 ن عبثبر م طٌج لو رظز د ٕ ٙغزاع الدراطخ الاعصِ ش ٚدالِ لذتز اٙطم رعبمً
 رعّ الصٌػٌلِ الد ْأل ىٌ الصـعٌة ع لْض ىنب عبثبد طؾْؾخ عً ابؿئخ
 طزغد ع ب تل شقزح ( ) 9ثدائل رززاًػ ثْو (اردتأل لتَ ؽتد تب  ٙعردتأل) نزعتٌ نت ًػتع ل ٚتخ ( )رؾتذ
ًاؽدح نيب ًالزِ راجز لو ًعيخ نبز
ع ابلض و زنب ًرقدّزنب لزابًن م انب
زصنْو ل م دًا الزٌشْأل ًلشزتز م الزألأل ًالنغبػ
ً
أوال .انرباعت انتنظيميت
ل دراطخ الدزص الغدّدح
د

الدقزح

0
8

رؾقأل الشزتخ الزٌاسن شِ اتزشبج الدزص ًاطزغٚليب
رزتتتش الشتتزتخ لعتتَ ال دتتبماد ًإنبصتتخ ًالؾتتٌاشش ًالاصعْتتبد ًالضقبشتتخ
الدااعْخ لند الدراطخ لو ال ْبر اٙطززارْغِ إ ضل
رزتش الشزتخ لعَ الجزالخ ً درريب لعتَ ا زنتبص الدتزص الغدّتدح الزتِ
رظبىم شِ رؾدّد ال ْبر اٙطززارْغِ
رازصتتد الشتتزتخ لعتتَ الجزالتتخ الدااعْتتخ لزاشّتتش الشتتزاتبد ال برعْتتخ شتتِ
ا زنبص الدزص ًاطزغٚليب
رجتتزس الشتتزتخ دًر القْتتبدح شتتِ دارح الظتتزالبد النبوتتئخ لتتو الزؾبلدتتبد
الزنبْصْخ الصزاددح

9
:
;

قْبص اٙطزغبثخ
عردتتتأل لؾتتتد
 ٙعردأل
اردأل
ب

ة اطزضصبر الدزص الغدّدح
د

الدقزح

<

راصل الشتزتخ لعتَ رؾدْتش تدراد إشتزاد شتِ رؾقْتأل الصٌائصتخ ًالز ْتف
ًالزٌاسن ثْو اتزشبج الدزص ًاطزغٚليب
رشغْع الشزتخ إشزاد لعَ ار بع القزاراد الزِ رزٚم ً زـعجبد الاصتل
ل عأل الجزالخ الدزدّخ
ر عأل الشزتخ عٌ و الزدبىم شْصتب ثتْو إشتزاد لزٌؽْتد رماىتم شتِ ّغتبد
ال ْبر اٙطززارْغِ
رشغع الشزتخ إشزاد لعَ ّغبد الزٌاسن ثْو الدزص ًاطزغٚليب
رؤتتتتد الشتتتزتخ لعتتتَ الدتتتزد ثبلزجتتتبره الؾعقتتتخ إًلتتتَ ٙنـتتتٚل الجزالتتتخ
الزنبْصْخ
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قْبص اٙطزغبثخ
عردتتتأل لؾتتتد
 ٙعردأل
اردأل
ب

8;:

صبنْبً الزوب خ اٙطززارْغْخ
ل الؾظبطْخ اٗطززارْغْخ
د

الدقزح

قْبص اٙطزغبثخ
عردتتأل لؾتتد
 ٙعردأل
اردأل
ب

 00رؾزص دارح الشزتخ لعَ وزا الاب عْو ثبلز ـْؾ اٙطتززارْغِ
ثش ل ندزؼ
 08ريزم دارح الشزتخ ثبطزصزار ثاصعْخ الزؾظْو الصظزصز
 09رصزع دارح الشزتخ الصزًنخ شِ لتبدح رٌسّتع الصتٌارد ًاٙطتزدبدح
نيب
ة ًػٌػ الزمّب
د

الدقزح

قْبص اٙطزغبثخ
عردتتأل لؾتتد
 ٙعردأل
اردأل
ب

ّ 0:زم رزعصخ رمّخ الشزتخ ًعىداشيب الاب خ ثٌا اْخ
;ٌّ 0عد لدٍ الاب عْو ًػٌػ لزمّخ الشزتخ ً ْصيب
<ٌّ 0عد ر ب ل ًانظغب رب ثْو ًؽداد الشزتخ ًع ظب يب
د الصقدراد الغٌىزّخ
د

الدقزح

=0

ّزٌشز لدٍ الشزتخ الدراّخ ال بشْخ لعصيبراد ًال جتزاد الزتِ رزصْتش
ثيب
ر ظتتض الشتتزتخ تتتل تتب ّعتتش تتو تتٌارد لزؾظتتْو تبشتتخ لصعْبريتتب
اٗنزبعْخ
رصزع ت الشتتزتخ الصيتتبراد الؼتتزًرّخ ٙنغتتبس الاصتتل ًرعجْتتخ ؿعجتتبد
الشثبئو

>0
?0

قْبص اٙطزغبثخ
عردتتأل لؾتتد
 ٙعردأل
اردأل
ب

س اازْبر إىداج اٗطززارْغْخ
د

الدقزح

81

رصزع الشزتخ القدراد ًال دبماد الصصْشح الزِ رص نيتب تو ػتبشخ
ْصخ لعشثبئو ًلعصغزصع
رقتتٌ الشتتزتخ ثزؾدّتتد ال دتتبماد ًالاصعْتتبد الٚس تتخ شتتِ الصظتتزقجل
لاصعْخ الزـٌّز
رصزع الشزتخ القدرح لعَ رؾدّد اٗعزاماد الزِ و وأنيب رـتٌّز
الصنزغبد ًال د بد

80
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قْبص اٙطزغبثخ
عردتتأل لؾتتد
 ٙعردأل
اردأل
ب

;;8

ط الصظؤًلْخ الصشززتخ
د

قْبص اٙطزغبثخ
عردتتأل لؾتتد
 ٙعردأل
اردأل
ب

الدقزح

 89رـع تت الشتتزتخ تتو الاتتب عْو الزاب تتل تتع إاـتتبم تدتتزص لعتتزاعم
ًلعزؾظْو
 8:رتتٌشز الشتتزتخ طتتيٌلخ الٌطتتٌل لتتَ الصاعٌ تتبد الزتتِ ريتتم الشثتتبئو
ًالاب عْو لعَ ؽد طٌام
;ّ 8زشغع الشزتخ الاب عْو لعَ جدع الصظؤًلْخ الصشتززتخ ًان ال تل
ظؤًل لو النزبئظ النيبئْخ لعاصل
ػ طزلخ اٙطزغبثخ
قْبص اٙطزغبثخ
عردتتأل لؾتتد
 ٙعردأل
اردأل
ب

د

الدقزح

89

ّتتزم الزأتتتد تتو عن الاتتب عْو شتتِ الشتتزتخ لعتتَ دراّتتخ ثألطتتززارْغْخ
ًعىداج الشزتخ
ر ْتتف الشتتزتخ اطتتززارْغْبريب لزتتزٚم تتع رغْتتز البتتزًج ًالجْئتتخ
الصؾْـخ
ّشزز الاب عٌن ثدابلْخ ثصنب شخ اطززارْغْبد الشزتخ

8:
;8

الصعؾأل(ً )8طف ًرش ْض زغْزاد الدراطخ
الغدًل ( )0الزٌسّابد الز زارّخ ًالنظت الصؤًّخ ًاًٙطبؽ الؾظبثْخ لعجزالخ الزنبْصْخ
قْبص اٙطزغبثخ
الصزغْزاد
اردأل
%
لدد
دراطخ الدزص الغدّدح
29
27
X1
68.8
64
X2
61.3
57
X3
53.8
50
X4
50.5
47
X5
الصؤوتتتتتتتتتتز
52.68
ال عِ
اطزضصبر الدزص الغدّدح
37.6
35
X6
50.5
47
X7
X8
47.3
44
40.8
38
X9
44.1
41
X10
الصؤوتتتتتتتتتتز
44.06
ال عِ

اردأل لؾد ب
%
لدد
31
24
24
27
37

33.4
25.8
25.8
29
39.8

 ٙاردأل
لدد

%

35
5
12
16
9

30.76
42
31
37
42
27
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45.2
33.4
39.8
45.2
29
38.52

الٌطتتتتتتتتتتتتتؾ اٙنؾتتتتتتتتتتزاج
الصاْبرُ
الؾظبثِ

16
15
12
13
25

37.6
5.4
12.9
17.2
9.7

1.9140
2.6344
2.4839
2.3656
2.4086

.81635
.58579
.71647
.76307
.66327

16.56

2.3613

0.70899

17.2
16.1
12.9
14
26.9

2.2043
2.3441
2.3441
2.2688
2.1720

.71565
.74447
.69930
.69376
.82914

17.42

2.266

0.736
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الغدًل ( )8الزٌسّابد الز زارّخ ًالنظت الصؤًّخ ًاًٙطبؽ الؾظبثْخ لعزوب خ الزنبْصْخ
قْبص اٙطزغبثخ
الصزغْزاد
اردأل
%
لدد
الؾظبطْخ اٙطززارْغْخ
52.7
49
X11
50.5
47
X12
37.6
35
X13
الصؤوتتتتتتتتتتز
46.93
ال عِ
ًػٌػ الزمّب
40.9
38
X14
47.3
44
X15
X16
34.4
32
الصؤوتتتتتتتتتتز
40.87
ال عِ
الصقدراد الغٌىزّخ
67.7
63
X17
64.5
60
X18
54.8
51
X19
الصؤوتتتتتتتتتتز
62.33
ال عِ
اازْبر إىداج اٙطززارْغْخ
51.6
48
X20
38.7
36
X21
51.6
48
X22
الصؤوتتتتتتتتتتز
47.3
ال عِ
الصظؤًلْخ اٙعزصبلْخ
44.1
41
X23
40.8
38
X24
47.3
44
X25
الصؤوتتتتتتتتتتز
44.07
ال عِ
طزلخ اٙطزغبثخ
48.4
45
X26
49.5
46
X27
52.6
49
X28
الصؤوتتتتتتتتتتز
50.17
ال عِ

اردأل لؾد ب
%
لدد
41
34
38

44.1
36.6
40.9

 ٙاردأل
لدد

%

3
12
20

40.53
39
24
29

41.9
25.8
31.2

16
25
32

32.96
24
24
26

25.8
25.8
28

6
9
16

26.54
38
42
31

40.9
45.2
33.3

7
15
14

39.8
27
42
37

29
45.2
39.8

25
13
12

38
38
36
21
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40.8
38.7
22.7
34.07

الٌطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؾ اٙنؾتتتتتتتتتتتتتتتزاج
الصاْبرُ
الؾظبثِ

10
11
23

3.2
12.9
21.5

2.4946
2.3763
2.1613

.56383
.70578
.75600

12.54

2.344

0.675203

17.2
26.9
34.4

2.2366
2.2043
2.0000

.72828
.84131
.83406

26.17

2.146967

0.801217

6.5
9.7
17.2

2.6129
2.5484
2.3763

.60850
.66783
.76491

11.13

2.512

0.680

7.5
16.1
15.1

2.4409
2.2258
2.3656

.63353
.70909
.73403

12.9

2.3441

0.692

26.9
14
12.9

2.172
2.2688
2.3441

0.82914
0.69376
0.6993

17.93

2.261

0.7407

10.8
11.8
24.7

2.3763
2.3763
2.2796

0.67428
0.69021
0.83881

15.76

2.344

0.7344
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Organizational Tactics An Approach to Strategic Agility A field study in a
sample of mobile operators in Iraq
Abstract
The current research dealt with the issue of organizational skillfulness as
an entry point to reach strategic agility. The study has been tested in Iraq's
mobile operators - Asia Cell, Zain Iraq and Cork Telecom. The study was
applied to a sample of (93) managers distributed at various levels of management
(board members, general managers, commissioners, department managers,
people managers, unit managers, office managers). The survey used the
questionnaire as a key tool for collecting data and information as well as
personal interviews. It has sought to test a number of hypotheses related to
correlation and influence relationships between the variables of the study, in
order to answer the questions related to the problem of study and reach the goals
set. In order to process the data and information, many statistical methods were
used: the Runs test (kruskal-waills). The study reached a number of conclusions,
including the existence of significant differences in both the dimensions of
organizational skill and the removal of strategic fitness. The variables are
characterized by complete randomness in the election and complete
independence from the rest of the variables of the study as well as the existence
of significant moral effects towards the organizational skill in the fitness strategy

Keywords: Organizational Prowess, Strategic Agility.
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