
 
  

 

 

* 
 Corresponding author : E-mail addresses : . 

     2020 AL – Muthanna University . DOI:10.18081/MJAES/2020-10/60 -79. 

 

 

 
  

 األداء االستراتيجي المتميزتأثير تبني أنموذج المنظمة الذكية في تحقيق 

 أسا سيل(–كورك  -آلراء عينة من المديرين في شركات االتصاالت المتنقلة في العراق)زين العراقبحث استطالعي 

 cأكرم محسن الياسري  ،       bفؤاد حمودي العطار،            a *جاسم راهي كاظم

كربالء/كلية اإلدارة واالقتصادجامعة 

 
 معلومات المقالة

 

  تاريخ البحث

  12/5/2020: االستالم

  19/5/2020:تاريخ التعديل 

  21/5/2020: قبول النشر
 00/9/2020األنترنيت: متوفر على

 الكلمات المفتاحية :

  المنظمة الذكية

 االستراتيجي المتميزاألداء 

 االتصاالت شركات

 التكيف

 األستدامة

 

 

 

 

 

 

 الملخص
 

يهدد  البحددل  لدى معرفددة تددنظير المنظمدة الذكيددة كمتإيددر مسدتلل بفبعادهددام التكيددف، االسدتدامة، تشددكيل وفهددم      

البيئة، والبراعة( في األداء االستراتيجي المتميز كمتإير معتمدد بنبعداداماألداء التشدإيلي ،األداء التنافسدي،واألداء 

( مددن شددركات 0تصدداد البلددد فلددد أجريددت الدراسددة فدديمالمددالي( نونظددر األهميددة قطددات االتصدداالت  وتددنظيرا فددي اق

(فرداً 242االتصاالت المتنللة في العراقمزين العراق، كورك، وأسا سيل(  ذ تم استطالت أراء عينة مكونة من م

مددن العدداملين فددي الشددركات المبحوظددة وهممأعددداء مجلدد   دارة ، مدددير م ددوا، معدداو  مدددير، مدددراء أقسددام 

اكز( عن طريق االستبانة كنداة رئيسة في جمع بيانات ومعلومات البحل ،فدالً عدن وشعب، ومدراء فروت ومر

أ  الشركات المبحوظة ) لى مجموعة من االستنتاجات كا  من أهمها وتوصل البحل بعض الملابالت الشخصية ن

اعتمادهدا وعددعا تعدول كييددرا علدى قدددراتها فدي التصددميم والتعدديل والتإييددر لمواجهدة التإيددرات البيئيدة، وبالتددالي 

دفاعيا تجاا تهديدات المنافسين ، علما    تبني هذا الوعدع يدنتي مدن  دالل المراقبدة والمتابعدة الدقيلدة للتطدورات 

(ن كما  تم البحل بمجموعدة مدن التوصديات كدا  مدن التنافسية في السوق  ، ومتابعة احتياجات ورغبات الزبائنن

زيدادة و اللددرة علدى االبتكدار والريدادة بدين المتنافسدين ن طريدقعرورة مواجهة تحركات المنافسين ن عأبرزهام

كددذلا اإلبدددات  فددي اسددتخدام األسدداليب الخاصددة بتحليددل وتليدديم البيئددة الددوعي اإلدراكددي لدددت المجتمددع لم اهيمهددا، 

المحيطة بها، فدالً عن  فرا سيطرتها على ميادين  واسعة في األسواق المستهدفة ،واالهتمام بشكل كبيدر فدي 

تطوير منتجاتها ،والحاجة  لى  جراء التعديالت األساسية في التكنولوجيا المستخدمة ، الهيكل التنظيمي ،وطرائق 

 نالعمل(
 

                                                                            

             
 

Leadership Characteristics and Their Role in Marketing Strategic Planning in Commercial 

Banks Operating in Jordan 

Jassim Rahi Kazem 
*a

        ,      Fouad Hammoudi Al-Attar 
b
    ,     Akram Mohsen Al-Yasiri

c
 

a University of Baghdad , college of Administration and Economics. 

Abstract 
 

The research aims to know the impact of the smart organization as an independent variable by its dimensions 

(adaptation, sustainability, formation and understanding of the environment, and Ambidexterity) in the outstanding 

strategic performance as a variable that is dependent on its dimensions (operational performance, competitive 

performance, and financial performance). In addition, we consider the importance of the telecommunications sector 

and its impact on the economy of the country. The study is conducted on three mobile companies in Iraq (Zain Iraq, 

Korek, and Asiacell). The opinions of a sample of (242) individuals from the employees of the researched companies 

are surveyed (board members, delegated director, assistant director, department managers and divisions , and branch 

managers and centers) through a questionnaire as a major tool in collecting data, as well as some personal interviews. 

The research reached a set of conclusions, the most important of which is that the  companies rely heavily on their 

capabilities in designing, modifying, and changing to face environmental changes, and therefore adopting a defensive 

situation towards the threats of competitors, knowing that adopting this situation comes through careful monitoring 

and follow-up of competitive developments in the market, and follow-up the needs and desires of customers . The 

http://www.muthjaes.net/
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research also  sets  some recommendations, the most prominent of which is the need to confront the movements of 

competitors. Through the ability to innovate and lead among competitors and increase the awareness of society with 

its concepts, as well as creativity in the use of methods for analyzing and evaluating the surrounding environment. 

This is  in addition to imposing its control on large fields in target markets, developing their products, and the need to 

make fundamental adjustments in the technology used, organizational structure, and working methods..                                   

Key words: smart organization, outstanding strategic performance, mobile communications companies in Iraq  

 

 المقدمة

للنمددو والميددزة  االسددتراتيجيةأصددبحت المنظمددة الذكيددة السددمة      

التنافسية لمنظمات اإلعمال بعامدة ،والمنظمدات الخدميدة بخاصدة، 

والتي يمكن أ  تسهل عملية الد ول  لى األسدواق بك داءة وفاعليدة 

عالية، لذا شهدت بيئة األعمال تطورات سدريعة كاندت لهدا رظارهدا 

، وفلدداً لمدددت اسددتجابتها وتكي هددا اإليجابيددة علددى تلددا المنظمددات 

وقدراتها البشريةن وهنا أدركت المنظمات الناجحدة أ  اسدتمرارها 

وديمومة نجاحها في األمدد البعيدد مرهدو  بتبندي أنمدوذن المنظمدة 

الذكية  من أجل تحليق األداء االستراتيجي المتميدز، ولكدي يتحلدق 

المحيطددة بهددا ذلددا فددف ي عليهددا التكيددف ،واالسددتدامة ، وفهددم البيئددة 

فددالً عدن  وهدذا مدا  ،والبراعة في استيمار ال در  واسدتإاللها،

يجعددل للمنظمدددة الذكيدددة اللدددرة علدددى تحليدددق األداء االسدددتراتيجي 

وتدددمن البحددل أربعددة  المتميددز مددن أجددل نجاحهددا واسددتمرارهان

وسدتعرا اليداني الجانددب  تنداول األول المنهجيدة البحددل، مباحدل

بينمددا تدددمن  الددل الجانددب العملددي،النظددري، وتدددمن المبحددل الي

 الرابع أهم االستنتاجات والتوصيات التي ظهر بها البحلن

 منهجية البحث

 مشكلة البحث

بسددددبب المنافسددددة الشددددديدة التددددي تواجدددد  منظمددددات األعمددددال      

و صوصاً شركات االتصاالت المتنللة في العراق،  ذ تواجد  فدي 

بجددودة أدائهددا أو  الوقددت الددراهن صددعوبات عدددة منهددا مددا يددرتب 

،ففنها بذلا تواج  تحدديات جوهريدة تهديدات مشركات االنترنت (

تدعف من قدرتها على تلبية احتياجات ورغبات الزبائن، لذا فن  

عملها، وهذا شركات االتصاالت بحاجة ماسة  لى أ  تدرك حليلة 

ينعك  بدورا على التعر  وتوعيح العالقة بدين المنظمدة الذكيدة 

وهددذا يشددكل أهميددة كبيددرة لمشددكلة سددتراتيجي المتميددز ، واألداء اال

اسددتناداً لمددا تلدددم يمكددن صددياغة مشددكلة البحددل الرئيسددة  البحددلن

 اآلتية:

هددو تدددنظير تبنددي أنمددوذن المنظمدددة الذكيددة فددي تحليدددق األداء  مددام

 (االستراتيجي المتميز في الشركات عينة الدراسة

 وينبيق عنها التساؤالت ال رعية اآلتية:

يمتلددا مدددراء األقسددام والشددعب وال ددروت فددي الشددركات هددل   نأ 

المبحوظة تصوراً واعحاً أو  دراكاً معيناً عن متإيرات البحدل 

متميدددز(   الرئيسدددة م المنظمدددة الذكيدددة، األداء االسدددتراتيجي ال

 وماهي  بعادها ال رعية 

مددا هددو مسددتوت أهميددة  متإيددرات البحددل مالمنظمددة الذكيددة ،  نب 

المتميددز( بفبعادهددا ال رعيددة علددى مسددتوت األداء االسددتراتيجي 

 الشركات عينة الدراسة  ن

مددددا مسددددتوت العالقددددة التنظيريددددة للمنظمددددة الذكيددددة فددددي األداء  نن 

 ناالستراتيجي المتميز  

 أهمية البحث

يمكددن النظددر  لددى أهميددة البحددل مددن  ددالل شددمول  بمتإيددرين       

ن رسددمت هيئتدد  الحاليددة التددي أكسددبت  أهميددة  اصددة تميددز فيهددا عدد

غيرا مدن البحدوا المنداظرة لد  فدي اال تصدا ، وتتجلدى أهميدة 

 على النحو األتي:البحل الحالي 

المكتبددة العربيددة عمومدداً  يعددد هددذا البحددل مسدداهمة فددي أغندداء  نأ 

والعراقيددة  صوصدداً وذلددا مددن  ددالل التواصددل مددع الجهددود 

البحييدددة السدددابلة للبددداحيين لزيدددادة اإلظدددراء ال كدددري والتدددراكم 

 المعرفي في مجال متإيرات البحل ن  

ندرة الدراسات والبحوا محسب اطالت الباحل( التدي تناولدت  نب 

مالمنظمة الذكية  ،األداء طبيعة العالقة بين المتإيرات الرئيسة 

االسدددتراتيجي المتميدددز(،  ذ لدددم يجدددد دراسدددة تجمدددع بدددين هدددذا 

 المتإيراتن

تحديد تنظير العالقة بين المتإيرات الرئيسة وال رعية مالمنظمة  نن 

 الذكية   ، األداء االستراتيجي المتميز(ن

محاولددة  ظددارة اهتمددام المنظمددات عمومدداً والشددركات المبحوظددة  ند 

هددا لميددل هددذا المواعدديع المهمددة ، ومددن ظددم  صوصدداً فددي تناول

زيادة  دراك المديرين لتلا المنظمات لم هوم وأهميدة المنظمدة 

الذكيدددة والددددور الدددذي تلعبددد  فدددي تحليدددق األداء االسدددتراتيجي 

المتميدددز الدددذي يسدددهم فدددي زيدددادة قددددرتها فدددي تعزيدددز موق هدددا 

التنافسددي فددي السددوق اآل  وفددي المسددتلبل ، نظددراً لكبددر حجددم 

ات التددي تواجههددا المنظمددات العراقيددة بالوقددت الددراهن التحدددي

نمما ي را على منظماتنا السعي الحليلي والددؤوب مدن اجدل 

تبني أنموذن المنظمة الذكيدة وترجمتد   لدى واقدع فعلدي حليلدي 

 لتدعيم قدراتها بتحليق األداء االستراتيجي المتميز ن
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 أهداف البحث

وتسددداؤالت  وتناغمددداً مدددع استرشددداداً بمحتدددوت مشدددكلة البحدددل      

االهتمامات التدي أظهرتهدا األدبيدات للمنظمدة الذكيدة وتنظيرهدا فدي 

األداء االسدددتراتيجي المتميدددز فدددي منظمدددات األعمدددال بشدددكل عدددام 

وشركات االتصاالت فدي العدراق بشدكل  دا ، فالهدد  الدرئي  

للبحل هو التحلق من العالقة والتنظير بين مالمنظمة الذكية، األداء 

راتيجي المتميز( من  دالل مشدكلة البحدل وأهميتد ، وبشدكل االست

 : أكير تحديداً فلد سعة البحل  لى تحليق عدد  من األهدا  أهمها

تشددددخير دور وأهميددددة المنظمددددات الذكيددددة  فددددي الشددددركات  نأ 

 المبحوظةن

ا تبددار مسددتوت تددنظير المنظمددة الذكيددة فددي األداء االسددتراتيجي  نب 

 ةنالشركات المبحوظالمتميز على مستوت 

توفير قاعدة معلوماتية للمهتمدين بموعدوت البحدل والشدركات  نن 

المبحوظددة تعدددث بميابددة اللددوة الداعمددة   لددرؤيتهم المسددتلبلية تجدداا 

 المتميزن تحليق األداء االستراتيجي

زيادة الوعي اإلدراكدي لمددراء الشدركات المبحوظدة بمتإيدرات  ند 

 (نالبحل م المنظمة الذكية، األداء االستراتيجي المتميز

 المخطط الفرضي للبحث 

تم تصدميم المخطد  ال رعدي للبحدل علدى وفدق مدا جداء مدن       

مسدددح للنتدددائر ال كريدددة لعدبيدددات العلميدددة الرصدددينة ذات الصدددلة 

بمتإيددرات البحددل الرئيسددة وال رعيددة،  ذ يلدددم المخطدد  صددورة 

معبددرة عددن فكددرة البحددل ، ويوعددح طبيعددة العالقددات واتجاهددات 

لة وأهددددا  فددددالً عدددن تجسددديدا لمشدددكالتدددنظير بدددين متإيراتهدددان 

 الدراسةن  ذ يتكو  المخط  ال رعي للبحل من المتإيرات اآلتية:

تميل بالمنظمة الذكيدة  التدي اشدتملت علدى  -المتإير المستلل :  ن أ

مة، تشدكيل وفهدم البيئددة، أربعدة  بعداد فرعيدة مالتكيدف، االسدتدا

  ن(والبراعة

 تميل باألداء االستراتيجي المتميز الذي اشدتمل -المتإير التابع: ن ب

علددى ظالظددة  بعدداد ماألداء التشددإيلي ،األداء التنافسددي، واألداء 

المخطدد  ال رعددي للبحددل والددذي تددم ( 1وبددين الشددكلمالمدالي( 

 نى أساس مشكلة الدراسة ومتطلباتها نشائ  عل

 

 للبحل ال رعي المخط ( 1م الشكل

 فرضيات البحث  

مدددع المعطيدددات ال كريدددة للبحدددل وتحليلددداً ألهدافددد   انسدددجاما     

 -واإلجابة عن تساؤالت  ، تم وعع ال رعيات اآلتية :

توجدد عالقدة ارتبداط  ذات داللدة  ال رعية الرئيسة األولى : ال -

االسدددتراتيجي المتميدددز معنويدددة بدددين المنظمدددة الذكيدددة واألداء 

 بفبعادان وينبيق منها ال رعيات ال رعية االتية:
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  ال توجد عالقة ارتبداط ذات داللد  معنويدة بدين التكيدف واألداء

 االستراتيجي المتميز بنبعادان

  ال توجد عالقة ارتباط ذات دالل  معنوية بين االستدامة واألداء

 االستراتيجي المتميز بنبعادان

 رتبدداط ذات داللدد  معنويددة بددين تشددكيل وفهددم ال توجددد عالقددة ا

 البيئة واألداء االستراتيجي المتميز بنبعادان

  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللد  معنويدة بدين البراعدة واألداء

 االستراتيجي المتميز بنبعادان

اليوجددد تددنظير ذات داللددة معنويددة ال رعددية الرئيسددية اليانيددة :  -

 تراتيجي المتميز بفبعادان للمنظمة الذكية  في األداء االس

 أدوات جمع البيانات 

من اجل أغناء الجانب النظري تم االعتماد على ما تدوافر مدن      

مراجدددع مكتبيدددة والكترونيدددة تميلدددت بالمصدددادر العلميدددة العربيدددة 

 واألجنبيددة التددي شددملت الكتددب والدددوريات، والرسددائل واألطدداريح

الجامعية ذات الصلة المباشرة وغيدر المباشدرة بمتإيدرات البحدل، 

لجمدع  (Internet)كما تمت اإلفادة من شدبكة المعلومدات العالميدة 

البحوا والدراسات ذات اال تصدا  بموعدوت الدراسدة وتعلدب 

المستجدات العلميدة ذات العالقدةن أمدا الجاندب الميدداني فلدد اعتمدد 

 ئل اآلتية :الباحل في  عدادا على الوسا

الملابلدددة الشخصدددية: اسدددتطات الباحدددل مدددن  جدددراء الملابلدددة و  نأ 

االتصددال المباشددر بددبعض اللددائمين علددى الواقددع الميددداني مددن 

  الل الحوار والمناقشة مع المبحوظين حول متإيرات البحلن 

استمارة االستبانة: تميل االسدتبانة األداة الرئيسدة الدذي اعتمددا  نب 

والمعلومدات عدن متإيدرات البحدل ، الباحل في جمع البياندات 

تحتددوي االسددتبانة علددى ظالظددة أجددزاء رئيسددة اسددتهدفت جمددع 

المعلومددات الالزمددة لإددرا ا تبددار فرعدديات البحددل، وعلددى 

 النحو اآلتي:

  الجدددزء األول:  صدددر للمعلومدددات الشخصدددية ألفدددراد عيندددة

( فلدددراتن أمدددا األجدددزاء الالحلدددة فلدددد 6الدراسدددة، وعدددمت م

 اصة بمتإيرات البحدل، وزعدت بحسدب ( فلرة 42تدمنت م

 المتإيرات وأبعادهان

 24الجددزء اليدداني:  صددر لمتإيددر المنظمددة الذكيددة، وعددم م )

( فلدرات لكدل 1( أبعاد فرعية، وبمعددلم4فلرة، موزعة على م

 بعد ن

  الجددزء اليالددل:  صصددت فلراتدد  لمتإيددر األداء االسددتراتيجي

( أبعداد 3م ( فلرة، موزعدة علدى18المتميز،  ذ بلغ مجموعها م

 ( فلرات لكل بعد ن6بمعدلم

ذي الخيارات الخم  الدذي يعددي  (Likert)تمي استخدام ملياس      

مددن أكيددر األسدداليب المسددتخدمة فددي العلددوم   اإلداريددة ، كوندد  مددن 

الملدددايي  التدددي تتسدددم بالوعدددوو والدقدددة وسدددهولة االحتسددداب ،و 

 ( ن(5-1حددت قيمة بين 

  ميدان البحث ومجتمعة العملي

اسدددتناداً للتطدددورات الهائلدددة التدددي يحتلهدددا قطدددات االتصددداالت      

المتنللة في العراق،  صوصاً شركات مزين العدراق، رسديا سديل، 

تددم وكددورك( ، فلددد تددمي ا تيارهددا مجدداالً تطبيليدداً للبحددل الحددالين 

عددة   ذ تددمنتا تيار عينة المبحوظين  بصدورة قصددية عمديدة ،

مددددن المدددددراء ورؤسدددداء األقسددددام والشددددعب مسددددتويات وظي يددددة  

والمراكز ال رعية وفدق معيدار الخبدرة فدي مجدال اإلدارة، والددور 

المبحوظدددة المدددؤظر لكدددل مدددنهم فدددي رسدددم  سدددتراتيجيات الشدددركات 

 وسياساتها ورؤيتها ن

لذا يتكو  مجتمع الدراسة من مالمدراء ورؤساء األقسدام والشدعب 

ت المبحوظة،  ذ بلدغ عددد والمراكز ال رعية (في شركات االتصاال

( فدرداً فدي 193( فرداً في شركة زيدن العدراق، و م272المدراء م

( فرداً في شركة رسيا سيل ، وقد بلغ حجدم 185شركة كورك ، وم

( فرداً، في الشركات اليالظة ، وتم ا تيار 650المجتمع اإلجمالي م

( فددرداً والتددي يمكددن 242عينددة عشددوائية مددن بيددنهم، بلددغ حجمهددا م

 (:3عيحها كما في الجدولمتو

تحديد حجم العينة (1جدول م
 

 حجم العينة نسبة المجتمع حجم المجتمع اسم الشركة

 101 42 %  272 زين العراق

 72 30 % 193 كورك 

 69 28 % 185 آسيا سيل

 242 %100 650 المجموع
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و   تحديد حجم العيندة فدي الدراسدة الحاليدة، والمسدحوبة مند       

الددذي أورد   (Daniel,1999)عشددوائيا فلددد تمددت باالسددتناد  لددى

 صيإة مبسطة الحتساب حجم العينة باعتماد المعادلة التالية:

 

 

   
            

                    
 

N                               650حجم المجتمع 

Z                          1.964الدرجة المعيارية 

d                                   5نسبة الخطن%   

p               50نسبة توفر الخاصية والمحايدة% 

 

 
 

ومن المعادلة أعالا تدم التوصدل  لدى أ  حجدم العيندة يجدب أ       

استمارة في الشدركات  300)(، حيل تم توزيع مn>=242يكو  م

اسددتمارة كددا  الصددالح للتحليددل  277)المبحوظددة، وتددم اسددترجات م

اسددتمارة كانددت غيددر  35اسددتمارة، حيددل تددم اسددتبعاد  242)منهددا م

%( ومن هنا أصبح  (92صالحة للتحليل، وبلإت نسبة االسترجات

( وهو مناسب للعدد المطلدوبن وحسدب الجددول 242حجم العينة م

 ن(4م

 

 ا تيار العينة (2جدول م

ن
زي

ق 
را
الع

ك  
ر
كو

ل 
سي

سيا 
ر

 

جتمع
جم الم

ح
 

جم العينة
ح

 

طلوبة
الم

 

عة
ز
ت المو

را
ستما

ال
عدد ا

جعة 
ر
ست

ت الم
را
ستما

ال
عدد ا

 

حة 
صدددددال

ت ال
را
سدددددتما

ال
عددددددد ا

ل
حلي

للت
 

ت
جا

ر
ست

ال
سبة ا

ن
 

272 193 185 650 242  300  277 242 92% 

 

 صدق المقياس وثباته

االسدتبانة  فلدرات عدرا  دالل مدن وذلداالصددق الظداهري:  ن أ

 صدياغة أعدادة تدم اال تصا ،  ذ الخبراء من مجموعة على

 .العينة أفراد قبل من أكير لتكو  م هومة ال لرات بعض

يعني ظبات الملياس استلرارا وعدم تناقد  مدع  الملياس:ظبات  ن ب

ن س ، أي    الملياس يعطي النتائر ن سها  ذا أعيد تطبيل  على 

( Stabilityن دد  العينددة، بمعنددى    اليبددات يعنددي اسددتلرار م

يعدددد ظبدددات  ( المليددداس ن  فدددي حدددينConsistencyواتسددداق م

تعددد نسددبة ( ، فيمددا 70ن0المليدداس ملبددوال  ذا تجدداوزت نسددبة م

( فدددددددددددددددددنكير 0.ن0ظباتددددددددددددددددد  جيددددددددددددددددددة  ذا بلإدددددددددددددددددت م

 .(يوعح ذلا0(نوالجدولمSekrana,2003:311م
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 قيم معامل اليبات والصدق لمتإيرات البحل( 0الجدولم

 Validityقيم معامل الصدق  Cronbach's Alphaقيم معامل  اإلبعاد

 90ن0 ..ن0 المنظمة الذكية

 9.ن0 0.ن0 األداء االستراتيجي المتميز

 

 يب اإلحصائية المستخدمة في البحثاألسال

تشدير مجموعددة األسدداليب اإلحصددائية التدي تددم اسددتخدامها مددن      

( spss23اإلحصدددائية المتميلدددة مقبدددل الباحدددل بتوظيدددف البدددرامر 

لإددرا وصددف المتإيددرات الخاصددة بالبحددل وا تبددار فرعدديات ، 

 ويمكن  يجاز األساليب اإلحصائية  المستخدمة باالتي:

 ملياس مأل ا كرونباخ( للياس اليباتن ن1

الوس  الحسابي الموزو  واالنحرا  المعياري وشدة اإلجابدة  ن2

بددات الخاصددة ومعامددل اال ددتال :  ذ تددم عددرا وتحليددل اإلجا

بعيندددة الدراسدددة والتعدددر  علدددى مسدددتوت  جابددداتهم المتعللدددة 

بمتإيددرات البحددل  وأهميتها،فدددالً عددن التعددر  علددى ملدددار 

 نالتشتت في  جاباتهم

اسدتخدم لتعدر  علدى قدوة وندوت  R)معامل االرتباط البسدي  م ن0

 نالعالقة بين المتإيرات 

 نواالنحدارنوية معامالت االرتباط (  للياس مع(Tا تبار  ن4

 (للياس معنوية أنموذن االنحدار  (Fا تبار   ن5

 االطار النظري                                   

يتناول هذا المبحل اإلطار النظري للمنظمدة الذكيدة مدن حيدل      

 االستدامة، فهدم وتشدكيل البيئدة، الم هوم واإلبعاد المتميلةمالتكيف،

االستراتيجي المتميز من حيدل  والبراعة( واإلطار النظري لعداء

األداء التشددددإيلي ،األداء التنافسددددي، الم هددددوم واإلبعدددداد المتميلددددةم

 واألداء المالي( وكاالتي: 

 المنظمة الذكية أوالً:

 مفهوم المنظمة الذكية ن1

يعد م هوم المنظمدة  الذكيدة م هومداً جديدداً فدي ال كدر اإلداري      

المنظمدات التدي تشدجع الدتعلم يشير  لى نوت معدين مدن  المعاصر،

فالمنظمات الذكية كم هوم معاصر يدعو  لدى التإييدر  وتسعى  لي ،

 االعتبار في األ ذ بها منظمات اإلعمال مع تدار التي الطريلة في

والتنميددةمأبو  والتدددريب والتطددوير الددتعلم مددن كددل مدددامين

على المنظمددات    تعمددل بلددوة لمواجهددة لددذا (ن27:  2018علبددة،

التإيرات السدريعة فدي البيئدة التدي تعمدل بهدا مدن  دالل  لدق بيئدة 

 Kayman &Ercetin).  بداعية وابتكاري  لإلفراد العاملين فيها

هناك رأيا   يوعحا  الم هدوم األساسدي للمنظمدات (24: 2014,

يعدها استخدام التكنولوجيا العاليدة واليداني يشدير  لدى  الذكية األول

عمليدات التددريب ،والدتعلم واالظندا  يكمدل  ذكاء اإلفراد الناتر عن

بعددددهما األ دددرن فالمنظمدددة الذكيدددة ء لدددي  مدددن ذكددداء اإلفدددراد 

 : 2013 ور درو ، الطدائي،"(والتكنولوجيدا الجديددة المسدتخدمة

(نو تعددر  المنظمددة الذكيددة بننهددا منظمددات تتعامددل بالمعرفددة 132

عدن  وهياكل قابلة للتكيف بشكل مميز بين ممارسات التعلم ،فدال

المرونددة التددي تمتلكهددا فددي اكتشددا  ال ددر  الجديدددة واالسددتيمار 

 األميدددددل لل دددددر  المتاحدددددة وتجديدددددد سدددددلوكها وأهددددددافهان

(Haleem,2015:4) منكمدا أشدار Al-Kasasbeh, et al , 

 اسدتراتيجيةقدرا المنظمة  علدى التمتدع برؤيدة ( بننها 2016:107

فددالً عددن  واعدحة واليلافدة والمهددارة وأنظمدة الحدوافز الداعمددةن

استخدامها الذكاء الجمداعي للمدوظ ين لتعزيدز قددرتها علدى الدتعلم 

(  منظمدة (Alaiwa,2018:239 فيمدا عددها والتكيف مع البيئدة ن

،  االسدددتراتيجيةتتحمدددل مسدددؤولية اتخددداذ اللدددرارات ذات الطبيعدددة 

استخدامها بشدكل فعدال ، وتعكد  والتي تؤدي  لى توليد ال ر  و

منظمدة تمتلدا ((Ahmad et al,2019:1188قيمتهدان فيمدا يدراا 

التعلم الذاتي، فدال عن تصور وتحليل األحداا على اللدرة على 

اسددتناداً لمددا تلدددم فددا  الباحددل يددرت أ  المنظمددة مسددتويات متعددةن

هدا منظمة تتميز بندائها العدالي مدن  دالل امتالكالذكية عبارة عن  

ألدوات النجددداو م المروندددة، المعرفدددة، المهدددارة لددددت العددداملين، 

والبراعة(مما يمكنها من ت سير ومعالجدة المشداكل والتواصدل فدي 

المعلومددات ويعددزز مددن قدددرتها علددى الددتعلم والتكيددف مددع البيئددة 

 المحيطة بهان

 اإلبعاد المعرفية للمنظمة الذكية ن2

 التكيف ن أ

منظمدات اإلعمدال  لكدل أساسدي عنصدر التنظيمدي التكيدف يعد     

  الدا ليدة البيئدة ظدل فدي والمنظمدة ال رد أهدا  يساهم في تحديد

دورا أساسديا فدي تحليدق  والخارجيدة ،فددالً عدن ذلدا فنند  يلعدب

وفداء  تحددد التدي هدي فسدرعت  للمنظمدة والك دؤةاللددرات المميدزة 

بالمنظمةن كما  يعدد مؤشدرا للددرة المنظمدة علدى  وتمسكهم اإلفراد

تحديد  التإيرات في البيئة المحيطة بها، ومن ظدم  جدراء التإيدرات 

والتعدددديالت فدددي أنشدددطتها وهيكلهدددا التنظيمدددي لتتنددداغم مدددع هدددذا 

(نوهندداك مددن يعدددا 534: 2000التإيددراتم الددداغر وحرحددو  ،

يرات السدريعة اللدرة على التصميم والتعديل والتإير لمواجهة التإ
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 )للبيئدددددددة الخارجيدددددددة  وفدددددددق اسدددددددتراتيجيات تكامليدددددددةنم

Turban.et.at,2008 : 361  أ  العولمدة واالبتكدار واالسدتدامة

تميل التحدي الحليلي لمنظمات األعمالن فكيف يمكدن ألي منظمدة 

متابعددددة كددددل التإيددددرات التكنولوجيددددة واالقتصددددادية والسياسددددية 

حددول العددالم وصددنع التعددديالت واللانونيددة واالجتماعيددة واليلافيددة 

 :Sánchez, et alن لدذلا أورد المناسبة  هذِا ليست مهمدة سدهلة

با  التكيدف عمليدة توافدق اسدتراتيجي بدين منظمدات  ((2011:68

اإلعمددال وبيئددة العمددل المحيطددة بهددا مددن  ددالل  وعددع تصدداميم 

ممددا تلدددم ن وتحليليددة  تتوافددق مددع البيئددة  المدددطربة اسددتراتيجية

ل    التكيددف يميددل احددد الم دداهيم التددي جسدددت شددكل يمكددن اللددو

العالقة بين المنظمة والبيئدة المحيطدة بهدا، وانعكسدت هدذا العالقدة 

مددن  ددالل تحليددق التكييددف المسددتمر مددع التإيددرات السددريعة التددي 

تحدددا فددي البيئددة، فدددالً عددن كوندد  احددد المؤشددرات المهمددة التددي 

رات التدي تحصدل تمتلكها المنظمة التي مدن  اللهدا تشدخر التإيد

فدددي البيئدددة ومدددن ظدددم الليدددام بالتعدددديل والتصدددميم للمواجهدددة هدددذا 

 التإيراتن

 االستدامة نب

تتطلب االستدامة الليام بعملية أداء االبتكار ، مدن  دالل تلدديم      

منتر جديد أو تحسدين المنتجدات الحاليدة، أو تلدديم عمليدة جديدد أو 

طريلة تنظمي  جديدة  في أداء العمل التجاري ،أو عمليدة تسدويلية 

جديدة، أو طريلة  نتاجية حديية،  مما يساعد  فدي تعزيدز االبتكدار 

(ن مددن اجددل Park et al,2017:2208االسددتدامةم البيئددي نحددو

االستدامة تحاول المنظمات  يجاد عدة مسارات ناجحة لتعامل مدع 

األمور البيئية منها االبتكار الذي يكو  ل  دور ناجح  وايجابي في 

أ  االلتدددزام بممارسدددات  ن(Calza et.al,2017:1302)البيئدددة

تصاديا واجتماعيا من اإلعمال المستدامة وتحليق التواز  بيئيا واق

 ددددالل تجديددددد الطاقددددة والمنتجددددات المعدددداد تدددددويرها واألرا 

الخدراء واالبتكدار األ ددر واسدتخدام المدوارد بك داءة  وفعاليدة 

 ,Shoreline  ملتسدتمر ل تدرة طويلدة  بليدادة اإلعمدال المسدتدامة

اسدددتناداً ممدددا تلددددم يمكدددن اللدددول    االسدددتدامة هدددي  (ن2011:11

ات اإلعمدددددال المسدددددتدامة مبيئيددددداً ،اجتماعيددددداً االلتدددددزام بممارسددددد

،واقتصدددادياً( عدددن طريدددق  اسدددتخدام الطاقدددة المتجدددددة وترشددديد 

اسددتخدام المددوارد والمنتجددات المعدداد تدددويرها ،فدددالً عددن كونهددا 

 وسيلة مهمة تسهم في الح اظ على جودة البيئة على المدت البعيدن

 تشكيل وفهم البيئةنن 

أظبتددت البددراهين والتجددارب العلميددة    المنظمددات ال تنشددن مددن      

فراغ، و نما هي وليدة بيئتهان وعادة ما تولد المنظمدات لسدد حاجدة 

المجتمع من المنتجدات التدي يحتاجهدا، ومدن ظدم فدا  بلائهدا مدرتب  

بلدددراتها علددى أداء هددذا الوظي ددة بطريلددة ك ددوءة وفاعلددةن ولكددي 

   تكدددو  علدددى اطدددالت ودرايدددة  تحلدددق المنظمدددات أهددددافها البدددد

بدالتإيرات التدي تحصدل فدي البيئدة المحيطدة بهدا، كونهدا هدي التدي 

تحددددد ال دددر  التدددي ينبإدددي اغتنامهدددا والتهديددددات التدددي يتطلدددب 

 (ن100: 2007مواجهتها أو تجنبهان مرشيد وجالب،

   فهم البيئة يعني كي ية العرا، والت كير والت اعل مع البيئة      

منظمةن وعموما فن  البيئة مهما تعددت وا تل ت فننهدا المحيطة بال

تتددرك أظارهددا علددى صددنات اللددرار فددي المنظمددة ،ممددا يتطلددب ذلددا 

البحل في كي ية التعامل معها  مدن حيدل اسدتإاللها بشدكل  يجدابي 

وبمددا يحلددق أهدددا  المنظمددة ومحاولددة تجنددب أو مواجهددة األمددور 

 (ن  (Schafer,2009:8 السلبية التي قد تكو  نتائجها كارظية

لدذا المنظمدات الذكيدة تتعامدل عدادة مدع بيئدة يكتن هدا الإمددوا      

ودرجة  من التعليد  والمخاطر الكبيرة ،اذ تعمل جاهدة ل هم بيئتها 

مددددن  ددددالل  دراك التعليددددد وعدددددم التنكددددد ومواجهددددة المخدددداطر 

    الك ددددددددؤةوالإمددددددددوا بطددددددددرق  تسددددددددهل اتخدددددددداذ اللددددددددرارات 

(Matheson&  Matheson, 1998: 121)ن 

استناداً لما تلدم يمكن اللول، يعد معرفة وفهدم المنظمدة الذكيدة      

للبيئددة المحيطددة بهدددا امددراً عدددرورياً ن مددن اجدددل تحديددد ال دددر  

والتهديدات المصاحبة لكل نوت من تلا البيئات، فددالً عدن كوند  

لهدا الخيدار االسدتراتيجي الدذي يحلدق لهدا مركدزاً تنافسدياً ويددمن 

 النجاو والبلاءن

 البراعةدن 

   للبراعدددة جدددذور تاريخيدددة  (Tansley,2014:399)أكدددد      

للمنظمددات التددي تدددين بجددزء مددن  تعددود  لددى اإلدارة اإلسددتراتيجية

نجاحها  لى العاملين  الذين يمتلكو  المهارة اليدويدة والدذين لدديهم 

اللدرة على العمل بك اءة  وفعالية من دو  أي  لل أو  طدنن بينمدا 

   البراعددة تسدداعد منظمددات   (Judge et al.,2008:916)يددرت 

ت اإلعمدددال علدددى بنددداء اللددددرات الالزمدددة لصدددياغة اسدددتراتيجيا

استكشا  واستإالل ال ر  المتاحة وتطوير المنتجات واألسواق 

التنكيدد علدى  نجداز  (Simsek,2009:604)والمواردن كما عدها 

المنظمات لعملها بك اءة  من  الل التركيز علدى مسدتوت التدواز  

 بددين االسددتإالل األميددل لل ددر  والبحددل عددن فددر  جديدددةن فيمددا

صدبحت مسداراً ينبيدق مدن ( أ  البراعة أ(Huang,2010:3أشار 

ن  دارة المعرفة ومدن اإلدارة التنظيميدة وهدي جدزء اليتجدزء منهدا 

في عوء ما تلدم  يمكدن اللدول  بدا  البراعدة تميدل قددرة المنظمدة 

على اسدتيمار قددراتها ال ريددة لإدرا اسدتيمار مواردهدا الدا ليدة 

والخارجيدددة لتلبيدددة االحتياجدددات المختل دددة والتكيدددف المسدددتمر مدددع 

 ت أصحاب المصالح المتإيرة نطلبا

 األداء االستراتيجي المتميز ثانياً:

 فهوم األداء االستراتيجي المتميزم.1

تواجدددد  منظمددددات اإلعمددددال فددددي عصددددرنا الحددددالي تإيددددرات      

السددددددددرعة فددددددددي ممتطلباتهددددددددا  وتطددددددددورات بيئيددددددددة  شددددددددديدة
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(،ولدددما  تحليددق نجاحهددا بددرزت أهميددة قيدداس األداء ،ومواردها

تحليددددددق األهدددددددا  ويميددددددل ( 45،  2005، الجبوريوتلييمدددددد نم

والإايدددات التنظيميدددة المحدددددة ل تدددرة زمنيدددة معيندددة والتدددي تعدددادل 

الك دداءة وال عاليددة واالقتصدداد والجددودة والسددلوك اليابددت والتدددابير 

ويعدددد قددددرة المنظمدددة علدددى (mongare,2016:3) المعياريدددةن

 العالميددةناالبتكددار والددتعلم والعمددل بشدد افية ومواكبددة التطددورات 

Shamia et al,2018:1))ن 

اإلبددات  فلدد أشدار  لدى أندة (Loch& Chick,2008:35 ). ما   

الذي تلوم ب  المنظمة لتطوير عملياتها وأنشطتها المختل دة لتحليدق 

مدن  ((Dobrin et al.,2012:311النتائر المطلوبةن وينظدر  ليد 

زاويدددة أ دددرت باعتبدددارا وسددديلة لتحليدددق أهددددا  المنظمدددة فدددي 

 المستلبلن

استناداً لما تلدم يمكن    ينظر  لى األداء االستراتيجي المتميدز     

علدددى انددد  ملددددار البراعدددة فدددي األداء،ومدددد الً فددداعالً للتطدددوير 

والتحسين المستمر،  ذ يتميدل فدي كي يدة اسدتخدام المدوارد المتاحدة 

بك اءة وفاعلية، و سهام  في  دارة التإير في المنظمة عدن طريدق 

 أكير مرونة واستجابة للتإيرات البيئيةنجعلها 

 اإلبعاد المعرفية لألداء االستراتيجي المتميز. 2

 األداء التشإيليأن 

يعدددد العمدددود ال لدددري لدددعداء االسدددتراتيجي ألنددد  يميدددل قددددرة      

والتميدددز  المنظمدددة علدددى تحليدددق رسدددالتها عدددن طريدددق الحوكمدددة

والت اني لتحليق أهدافها وغاياتهدا ،فددالً عدن كوند  أداء المنظمدة 

ملابل معاييرها المحددة ميدل الحدد مدن الن ايدات واإلنتاجيدة ووقدت 

الدددددددددددددددددددورة والمسددددددددددددددددددؤولية البيئيددددددددددددددددددة واالمتيددددددددددددددددددال 

نويدددرتب  األداء التشدددإيلي بلددددرة  ((Kamau,2016:3التنظيمدددي

حيدل التسدليم فدي الوقدت المنظمة على تلبية متطلبدات زبائنهدا مدن 

المحدد ، الجودة ، والمرونة بطريلة فعالة من حيل التكل ة وتكو  

 Famiyeh et )بميابدة الملدايي  التدي تنداف  عليهدا فدي السدوق

al,2018:610)  ذ يعدددددد قيددددداس األداء التشدددددإيلي مدددددن األمدددددور 

الدددرورية لتطددوير النشدداطات التددي تتعلددق بددامالعاملين ،العمليددات 

ممدا تلددم يمكدن ن (Thompson, et al., 2007: 3)،واألنظمدة( 

اللدددول أ  األداء التشدددإيلي مجموعدددة العوامدددل التدددي تشدددترك فدددي 

العملية اإلنتاجية ماآلالت والمعددات ، العمدل ،رأس المدال، المدواد 

األوليدددة، المعلومدددات ،والطاقدددةننن الدددخ(، فددددالً عدددن دورا فدددي 

المد الت  لدى مخرجدات، االستخدام الجيد لتلا العوامل  وتحويل 

 و عافة قيمة لها لتكو  جاهزة لتلبية حاجات الزبو ن

 األداء التنافسين ب

يعمددل هددذا البعددد علددى تلبيددة متطلبددات ورغبددات الزبددائن عددن     

طريدددق أبعدددادا التنافسدددية مالمروندددة، الجدددودة ، التسدددليم ،الكل دددة، 

( نو يهد   لى تن يذ األنشطة Stevenson, 2007: 4واإلبدات( م

بالشكل الصحيح لإرا تحليق الميزة التنافسية، فدالً عدن كوند  

يمكددن المنظمددة أ  تختددار وتن ددذ  سددتراتيجية عامددة لتحليددق الميددزة 

ويحسددن أنشددطة  (Makkula, 2004: 2).التنافسددية المسددتدامة

المنظمدددة بمدددا تحلدددق لهدددا المكاندددة  السدددتراتيجية فدددي التنددداف  مدددع 

نويحلدددق قيمدددة  (Grigoorjev ,2003:8)سدددين اآل دددرين المناف

للزبدددو   مدددن  دددالل تدددوفير ماحتياجاتددد  ،متطلباتددد ، ورغباتددد ( 

 (نVerwaal, 2007: 10 ،باسدتخدام أبعدادا التنافسدية المختل دة م

التنافسدية  بالبيئدة األداء التنافسدي يدرتب  مما تلددم يمكدن اللدول    

التكيف واالنددمان  على قدرتها الناتر من النجاو يجسد  ذللمنظمة،

 الذي تعمل في ن التنافسي المناخ في

 األداء المالي نن

يحتدددل األداء المدددالي مكاندددة مرموقدددة لددددت المنظمدددات العامدددة      

والخاصة  ذ من  الل  يمكن  عطاء صورة واعحة وشاملة حول 

سددير عملهددا الدددا لي والخددارجين وهددو يميددل قدددرة المنظمددة علددى 

وتحليق أهدافها  الستراتيجية عن طريق ال وائدد التدي أداء  عمالها 

تحصددددل عليهددددا مددددن اللددددرارات واالسددددتراتيجيات التشددددإيلية و 

(ن ويعدددددددد األداء المددددددددالي (Muriithi,2016:10االسدددددددتيمارية 

عروري للمنظمة لكون  يساعدها في معرفة ما حللت   الل فتدرة  

 Rani et al , 2015 : (409)زمنية معينة منم رباو أو  سائر(

ن فدالً عن  جراء المعالجات الدرورية علدى البياندات المتدوفرة 

لدددديها لإدددرا مسددداعدتها فدددي الحصدددول علدددى المعلومدددات التدددي 

تساعدها في صنع اللرارات المتعللة فدي تلديم أدائهدا فدي الماعدي 

 فدي المدؤظرة ، وهو يعتمد بشكل جوهري علدى العوامدلوالحاعر

للمنظمددة وسياسددتها الماليددة التددي يعمددل مددن  اللهددا  العائددد المددالي

 سياسدتها  نجداو فدي نموهدا ومددت مسداهمة معددل، المسدتيمرين

 (&Omnamasivagوال وائدد المتوقعدة اإلربداو وتحليدق المالية

Prasad,2016:13  ن) 

ممددا تلدددم يمكددن اللددول بددا  األداء المددالي هددو احددد المجدداالت     

لمنظمات ،ألند  يميدل الللدب الندابض المهمة واألساسية لعداء في ا

لها الرتباط  بمختلف م اصل العمل فيهدا ، فدال يمكنهدا االسدتمرار 

والنجدداو فددي  عمالهددا مددالم يددتم الحصددول علددى األمددوال الكافيددة 

ومواجهدددة  النجددداز  عمالهدددا واسدددتيمار ال دددر  المتدددوفرة  مامهدددا

 التحديات التي تعترعهان

 متغيرات البحثثالثاً: العالقة النظرية بين 

أول مددن اسددتخدم النتددائر  1999فددي عددام  Mendelsonيعددد      

 لتحليل العالقدة بدين المنظمدة الذكيدة واألداء االسدتراتيجي المتميدز

مددن  ددالل اسددتبياناً  أجددراا علددى مجموعددة مددن المنظمددات فددي ،

(SiliconValley) لدد  تدددنظير   ذ الحددف فيدد     الددذكاء ألمنظمددي

 &  (Mojdeh,2012:152قددوي علددى األداء المددالي للمنظمددة
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Marjaniفيمدا أوعدحم ) Raymond & Gregory, 2012: 

(    المنظمة الذكية تعبر عن حالة الدهاء المدرتب  بالمهدارات 10

واللدرات العالية للإرا الخرون من غمدوا المسدتلبل وتحليدق 

 .األداء بشكل متميز وبمستوت عالي

 العملي االطار

يتناول هذا المبحل عرا النتائر وتحليلها وت سيرها ومن ظدم      

 ا تبار فرعيات البحل وكما ينتي:

 :عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها أوال

  المنظمة الذكيةن 1

    التكيفأ. 

( المتوسدددددطات الحسدددددابية الموزوندددددة 4يوعدددددح الجددددددول م     

ومسدددتوت اإلجابدددة واالنحرافدددات المعياريدددة ومعامدددل اال دددتال  

( 5( أ  ال لدددرة م4وشددددتها لبعدددد التكيدددفن ويالحدددف مدددن الجددددولم

(، وبدانحرا  4.19حصلت على أعلى وس  حسابي موزو  بلدغم

( وهي الليمة األقل من بدين ال لدرات األ درت ممدا 1.ن0معياري م

يعندددي قدددوة اتسددداق  جابدددات  فدددراد العيندددة فدددي الشدددركات اليالظدددة 

ل قيمددة لمعامددل اال ددتال  ، ممددا بخصوصددها ، كمددا أنهددا نالددت اقدد

يعددزز اتسدداق اإلجابددة ن   النتيجددة أعددالا تعنددي    الشددركات عينددة 

الدراسدددة تت دددق وبشدددكل كبيدددر علدددى امتالكهدددا للددددرات التصدددميم 

والتعدددديل والتإييدددر لإدددرا مواجهدددة التإيدددرات السدددريعة ، وفلدددا 

لخط  تكاملية  ، فللدد حصدلت علدى مسدتوت  جابدة مرت دع ، وللدد 

%( مددن وجهددة 0.ن0.لددرة المددذكورة شدددة  جابددة بلإددت منالددت ال 

( فلدد حصدلت علدى أقدل األوسداط 4نظر  فراد العينةن أمدا ال لدرة م

( 49ن1( بدددانحرا  معيددداري م10ن0الحسدددابية الموزوندددة  ذ بلدددغ م

%( من وجهة نظدر  فدراد 51ن72وبلإت شدة اإلجابة لهذا ال لرة م

لى اقل األوسداط العينةن على الرغم من كو  هذا ال لرة حصلت ع

الحسابية الموزونة  ال أنها ما زالت تتمتدع بمسدتوت  جابدة مرت دع، 

وهذا يدل على توافرها بلدوة فدي الشدركات عيندة الدراسدة ن ولكدن 

يالحدددف    هدددذا ال لدددرة تمتددداز بتشدددتت اكبدددر فدددي اإلجابدددة قياسدددا 

بددال لرات األ ددرت مددن  ددالل مالحظددة قدديم االنحددرا  المعيدداري 

وهددذا قددد يعددود بالدرجددة األسدداس ال ددتال   ومعامددل اال ددتال ،

 ن ل كل شركة ، أو مستواهم المعرفيمواقع عمل عينة البحل دا

(    بعددد التكيددف حلددق وسددطاً حسددابياً 4ويتبددين مددن الجدددولم     

(، وبلإددت 00ن1( وانحددرا  معيدداري م..ن0موزوندداً عامددا بلددغ م

( وقدددد 04ن0%(، ومعامدددل ا دددتال  بلدددغ م52ن77شددددة اإلجابدددة م

 ل هذا البعد على مستوت  جابة ممرت ع(ن                                         حص

 

 األوساط الحسابية الموزونة وشدة اإلجابة واالنحرا  المعياري ومعامل اال تال  ومستوت اإلجابة لبعد التكيف (4الجدول م

 ت

 العبارة

الوس  

 الحسابي

 الموزو 

شدة اإلجابة 

% 

االنحرا  

 المعياري

معامل 

 اال تال 

مستوت 

 اإلجابة

ترتيب األهمية 

 النسبية

تتكيددددف الشددددركة بشددددكل مسددددتمر مددددع كافددددة  1

التإيدددرات والتطدددورات الحاصدددلة فدددي بيئدددة 

  0.36 1.38 75.79 3.79 العملن

 مرت ع

 

4 

تراجددددع  دارة الشددددركة بشددددكل دوري تددددنظير  2

التإييدددرات البيئيدددة المحتملدددة فدددي احتياجدددات 

  0.36 1.36 74.63 3.73 الزبائن ورغباتهمن

 مرت ع

 

5 

تراقددب  دارة الشددركة عددن كيددب المبددادرات  0

 والتطورات الجديدة في الشركات المنافسةن
3.93 78.51 1.54 0.39  

 مرت ع
 

0 

الشددركة التإيددرات الحاصددلة فددي بيئددة تواجدد   4

 0.41 1.49 72.56 3.63 العمل بسهولةن
 مرت ع

1 

تمتلا الشركة اللدرة على التصدميم والتعدديل  5

والتإييددر لمواجهددة التإيددرات السددريعة وفددق 

  0.20 0.86 83.80 4.19 استراتيجيات تكامليةن

 مرت ع

 

1 
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دفاعيددة لمواجهددة  تتبنددى الشددركة  سددتراتيجية 1

التإيدددرات البيئيدددة وبمدددا يدددتالئم مدددع الوعدددع 

  0.24 0.96 79.83 3.99 الجديدن

 مرت ع

2 

 مرت ع 0.34 1.30 %77.52 3.88 المعدل العام
 األول

N=242)                                                              ) 

(أ  شددددركات 4يتبددددين مددددن النتددددائر  الددددواردة فددددي الجدددددول م     

تعتمدددد كييدددرا علدددى قددددراتها فدددي  االتصددداالت المتنللدددة المبحوظدددة

التصميم والتعدديل والتإييدر لمواجهدة التإيدرات البيئيدة، ممدا يعندي 

اتخاذهدددا وعدددعا دفاعيدددا تجددداا تهديددددات المنافسدددين ميالًمشدددركات 

االنترنددت(، علمددا    تبنددي هددذا الوعددع يددنتي مددن المراقبددة الدقيلددة 

 للتطدددورات التنافسدددية ، ومراجعدددة احتياجدددات ورغبدددات الزبدددائنن

الواقدددع    تحلددديال دقيلدددا للمعطيدددات أعدددالا يكشدددف    شدددركات 

االتصاالت المتنللة المبحوظة تتبنى  الستراتيجية الدفاعيدة، أو أنهدا 

فعليدا تعتمددد السدلوك االسددتراتيجي مالمسددتجيبو (، األمدر الددذي قددد 

يعرعددها للخطددر مسددتلبال  زاء التطددورات التكنولوجيددة األ ددرت 

 ماالنترنت(ن

   االستدامةب. 

( المتوسدددددددطات الحسدددددددابية الموزوندددددددة 5يبددددددين الجددددددددول م     

واالنحرافدددات المعياريدددة ومعامدددل اال دددتال  ومسدددتوت اإلجابدددة 

 1( أ  ال لدرتين م5وشدتها لبعد االستدامةن ويالحدف مدن الجددولم

(، لكددن 3.71( حصدلتا علددى أعلدى وسدد  حسدابي مددوزو  بلدغم4و

( كانت األكير اتساقا من حيدل  جابدات  فدراد العيندة مدن 4ال لرة م

( 01ن0( ومعامددل ا ددتال  بلددغ م05ن1 ددالل انحددرا  معيدداري م

وهددي الليمددة األقددل مددن بددين ال لددرات األ ددرت، ممددا يعددزز اتسدداق 

اإلجابة ن   النتيجة أعدالا تعندي    الشدركات عيندة الدراسدة تت دق 

ب اهتماماتهددا احتياجددات المجتمددع وبشددكل كبيددر    تدددع فددي صددل

والبيئددة  ، فللددد حصددلت علددى مسددتوت  جابددة مرت ددع ، وللددد نالددت 

%( مددن وجهددة نظددر  فددراد 00ن74( شدددة  جابددة بلإددت م4ال لددرة م

( فلد حصدلت علدى أقدل األوسداط الحسدابية  ذ 0العينةن أما ال لرة م

( وبلإدت شددة اإلجابدة لهدذا 09ن1( بانحرا  معياري م54ن0بلغ م

%( من وجهة نظدر  فدراد العيندةن علدى الدرغم مدن 0.ن70 لرة مال

كو  هذا ال لرة حصلت على اقل األوساط الحسدابية الموزوندة  ال 

أنها ما زالت تتمتع بمستوت  جابة مرت دع، وهدذا يددل علدى اهتمدام 

شركات االتصاالت بالجوانب الجماليدة للبيئدة ، ولكدن بدرجدة اقدل 

( تميدز  جابدات  فدراد 5الجدول ممن ال لرات األ رتن يالحف من 

العينددة بتشددتت اكبددر ، وهددذا يدددل فعليددا علددى وجددود عددبابية لدددت 

  نالشركات عينة الدراسة بخصو  دورها في تحليق االستدامة

(    بعدد االسدتدامة حلدق وسدطاً حسدابياً 5ويتبين من الجددولم     

(، وبلإددت 05ن1( وانحددرا  معيدداري م12ن0موزوندداً عامددا بلددغ م

( وقددد 07ن0%( ، ومعامددل ا ددتال  بلددغ م47ن72إلجابددة مشدددة ا

 حصل هذا البعد على مستوت  جابة ممرت ع(ن 

 

 األوساط الحسابية الموزونة وشدة اإلجابة واالنحرا  المعياري ومعامل اال تال  ومستوت اإلجابة لبعد االستدامة (5الجدول م

 ت

 العبارة

الوسدددددددددددد  

الحسددددددددابي 

 الموزو 

شددددددددددددددددددددددددة 

 اإلجابة%

االنحددددددرا  

 المعياري

معامدددددددددددددل 

 اال تال 

مسدددددددتوت 

 اإلجابة

ترتيددددب 

األهمية 

 النسبية

تخصر الشركة اإلمكاندات والمدوارد الماليدة  1

 الالزمة لعمليات البحل والتطويرن
 مرت ع 0.38 1.43 74.30 3.71

2 

تمتلددا الشددركة المددواد واألجهددزة ذات الك دداءة  2

 العالية لدما  االستدامة في عملهان
 مرت ع 0.39 1.41 71.32 3.57

5 

تراعددي الشددركة الجوانددب الجماليددة والصددحية  0

 للبيئة والمجتمع في تلديم  دماتهان
 مرت ع 0.39 1.39 70.83 3.54

1 

يعد من أولويات الشركة بنداء قددراتها لتحليدق  4

 التواز  بين حاجات المجتمع والبيئةن
 مرت ع 0.36 1.35 74.30 3.71

1 
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تنتهر الشركة كافة السبل والوسائل في ترشيد  5

واسددتإالل المددوارد الطبيعيددة للمحافظددة علددى 

 توازنها 

 مرت ع 0.35 1.27 71.90 3.60

 

4 

تسدددتخدم الشدددركة وسدددائل تلنيدددة ذات مخل دددات  1

 محدودة أو معدومةن
 مرت ع 0.33 1.21 72.15 3.61

0 

 اليالل مرت ع 0.37 1.35 %72.47 3.62 المعدل العام

 (N=242م

( أ  شددددركات 5يتبددددين مددددن النتددددائر الددددواردة فددددي الجدددددولم     

تسعى لتحليق تدواز  بدين احتياجدات  االتصاالت المتنللة المبحوظة

البيئددة والمجتمددع، مددن  ددالل تخصددير المبددالغ الالزمددة للبحددل 

والتطددوير، واسددتخدام تلنيددات ذات مخل ددات محدددودة، فدددالً عددن 

ذلددا فهدددي تسدددعى  لدددى نشدددر الددوعي بخصدددو  الحدددد مدددن هددددر 

المدوارد، والسدعي لتحدديل أجهزتهددا، ومراعداة الجواندب الجماليددة 

 في المجتمعن

 تشكيل وفهم البيئة ج. 

(المتوسدددددطات الحسدددددابية الموزوندددددة 1يتددددددمن الجددددددول م     

واالنحرافدددات المعياريدددة ومعامدددل اال دددتال  ومسدددتوت اإلجابدددة 

( أ  ال لرة 1وشدتها لبعد تشكيل وفهم البيئةن ويالحف من الجدولم

(، 3.46( حصدددلت علدددى أعلدددى وسددد  حسدددابي مدددوزو  بلدددغم5م

( وهدي 44ن0ل ا دتال  بلدغ م( ، ومعام52ن1وانحرا  معياري م

الليمة األقل من بين ال لرات األ درت ، ممدا يعدزز اتسداق اإلجابدة 

ن   النتيجة أعالا تعندي    الشدركات عيندة الدراسدة تت دق وبشدكل 

كبيدر علددى تبندي سددلوك المسدتجيبو  عددد اإل طدار البيئيددة م وهددو 

يعزز ما توصل ل  الباحل في فلرة التكيدف( ، فللدد حصدلت علدى 

( شدددة  جابددة بلإددت 5ت  جابددة مرت ددع ، وللددد نالددت ال لددرة ممسددتو

( فلددد 1%( مددن وجهددة نظددر  فددراد العينددةن أمددا ال لددرة م17ن19م

( بددانحرا  21ن0حصددلت علددى أقددل األوسدداط الحسددابية  ذ بلددغ م

%( مدن 00ن14( وبلإت شدة اإلجابة لهذا ال لدرة م70ن1معياري م

ا ال لدرة حصدلت وجهة نظر  فراد العينةن على الرغم من كو  هدذ

علددى اقددل األوسدداط الحسددابية الموزونددة  ال أنهددا مددا زالددت تتمتددع 

بمستوت  جابة معتدل، وهذا يدل على اهتمام شدركات االتصداالت 

باستطالت أراء الزبائن، ولكن بدرجدة اقدل مدن ال لدرات األ درتن 

( تميددز  جابدددات  فددراد العيندددة بنددوت مدددن 1يالحددف مددن الجددددول م

عليددددا علددددى تشددددتت أراء عينددددة الدراسددددة التشددددتت ، وهددددذا يدددددل ف

 بخصو  دور الشركات في تشكيل بيئة العمل ن  

(    بعد تشكيل وفهم البيئدة حلدق وسدطاً 1ويتبين من الجدولم     

(، 10ن1( وانحددرا  معيدداري م04ن0حسددابياً موزوندداً عامددا بلددغ م

( .4ن0%(  ، ومعامل ا دتال  بلدغ م71ن11وبلإت شدة اإلجابة م

 البعد على مستوت  جابة ممعتدل(نوقد حصل هذا 

 

 األوساط الحسابية الموزونة وشدة اإلجابة واالنحرا  المعياري ومستوت اإلجابة لبعد تشكيل وفهم البيئة( 1الجدول م

 ت

 العبارة

الوس  

الحسابي 

 الموزو 

شدة 

 اإلجابة%

االنحرا  

 المعياري

معامل 

 اال تال 

مستوت 

 اإلجابة

ترتيب 

األهمية 

 النسبية

1 
تراقدددددب الشدددددركة عدددددن كيدددددب أراء الزبدددددائن 

 بخصو   دماتها
 معتدل 0.53 1.70 64.30 3.21

1 

تعلددد الشددركة الندددوات والمددؤتمرات التيلي يددة  2

 لزيادة وعي الزبو  والمجتمعن
 معتدل 0.50 1.64 65.79 3.29

5 

تسددعى الشددركة  لددى  لددق ظلافددة تنظيميددة تدددعم  0

 تلديم كل ما هو جديد من  دماتن
 معتدل 0.49 1.62 66.53 3.33

4 

تتبندددى الشدددركة سياسدددات  اصدددة فدددي تحليدددل  4

 وتلييم بيئة عملها الدا لية والخارجيةن 
 معتدل 0.47 1.60 67.85 3.39

2 
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تهددد  الشددركة مددن عمليددة تحليددل وتلدديم البيئددة  5

وفهمهددددا التعددددر  علددددى قدددددرات المنافسددددين 

 لمواجهتهان

 مرت ع 0.44 1.52 69.17 3.46

1 

تمتلا الشركة أساليب وتلنيات متطورة تمكنها  1

مددن تشددخير المتإيددرات البيئيددة ب اعليددة وبمددا 

 يحلق أهدافها المنشودةن

 معتدل 0.46 1.52 66.61 3.33

0 

 الرابع معتدل 0.48 1.60 66.71 3.34 المعدل العام

 (N=242م

( أ  شددددركات 1يتبددددين مددددن النتددددائر الددددواردة فددددي الجدددددولم     

تسدعى لمواجهدة تحركدات المنافسدين  االتصاالت المتنللة المبحوظة

ولي  مهاجمتهم، مدن  دالل تبندي سياسدات  اصدة بتحليدل وتليديم 

البيئتين الدا لية والخارجية، باستخدام أساليب متطورة، من أهمها 

 لددق ظلافددة تنظيميدددة تدددعم توجهاتهدددا، ومددن  دددالل زيددادة وعدددي 

ء الزبائنن ولكن يتطلب من شركات االتصاالت االهتمام أكير بآرا

 الزبائن بخصو  الخدمات الملدمة من قبلهمن

   البراعةد. 

( المتوسدددددطات الحسدددددابية الموزوندددددة 7يتددددددمن الجددددددول م     

واالنحرافدددات المعياريدددة ومعامدددل اال دددتال  ومسدددتوت اإلجابدددة 

( 5(أ  ال لددرة م7وشدددتها لبعددد البراعددةن ويالحددف مددن الجدددول م

(، وانحدرا  3.97حصلت على أعلى وس  حسدابي مدوزو  بلدغم

( وهددي مددن بددين 29ن0( ، ومعامددل ا ددتال  بلددغ م14ن1معيدداري م

اقل ال لرات ، مما يعزز اتساق اإلجابة ن   النتيجة أعالا تعندي    

الشركات عينة الدراسة تت دق وبشدكل كبيدر علدى أنهدا تمتلدا قددرة 

تنويدددع  ددددماتها بمدددا يدددتالءم مدددع حاجدددات وأذواق الزبدددائن، فللدددد 

( شدددة 5بدة مرت ددع ، وللدد نالددت ال لدرة محصدلت علدى مسددتوت  جا

%( من وجهدة نظدر  فدراد العيندةن أمدا ال لدرة 04ن79 جابة بلإت م

( 72ن0( فلدددد حصدددلت علدددى أقدددل األوسددداط الحسدددابية  ذ بلدددغ م0م

(، وبلإددت 00ن0(، ومعامددل ا ددتال  م20ن1بددانحرا  معيدداري م

%( من وجهة نظر  فدراد العيندةن 41ن74شدة اإلجابة لهذا ال لرة م

لددى الددرغم مددن كددو  هددذا ال لددرة حصددلت علددى اقددل األوسدداط ع

الحسابية الموزونة  ال أنها ما زالت تتمتدع بمسدتوت  جابدة مرت دع، 

وهذا يدل علدى اهتمدام شدركات االتصداالت بتلدديم  ددمات جديددة 

 فراد العينة  وباستمرارن يالحف وجود نوت من التشتت في  جابات

 ن  بخصو  بعد البراعة

(   بعددد البراعددة حلددق وسددطاً حسددابياً 7مددن الجدددول مويتبددين      

(، وبلإددت 11ن1( وانحددرا  معيدداري م1.ن0موزوندداً عامددا بلددغ م

( وقددد 00ن0%(  ، ومعامددل ا ددتال  بلددغ م25ن77شدددة اإلجابددة م

 نحصل هذا البعد على مستوت  جابة ممرت ع(

 

 الحسابية الموزونة وشدة اإلجابة واالنحرا  المعياري ومعامل اال تال  ومستوت اإلجابة لبعد البراعةاألوساط  (7الجدول م

 ت

 العبارة

الوس  

الحسابي 

 الموزو 

شدة 

 اإلجابة%

االنحرا  

 المعياري

معامل 

 اال تال 

مستوت 

 اإلجابة

ترتيب 

األهمية 

 النسبية

1 
الهيكددل التنظيمددي للشددركة مددع طبيعددة يتوافددق 

 الوظائف المحددة ومهام عملهان
 مرت ع 0.29 1.15  79.09 3.95

0 

تمتلددا الشددركة نظددام مكافئددات وحددوافز قددادرة  2

على تح يز العاملين وتشدجيعهم علدى االبتكدار 

 واإلبداتن

 مرت ع 0.31 1.16  75.54 3.78

5 

تسددددعى الشددددركة  لددددى تلددددديم  دددددمات جديدددددة  0

 باستمرار في  طار براعتها التنظيميةن
 مرت ع 0.33 1.23  74.46 3.72

1 

يعد من أولويات عمل الشركة تلديم كل ما هدو  4

 جديد من  دمات للزبائنن
 مرت ع 0.29 1.13  79.09 3.95

2 



 

    71 

 79-10( 2020م – (0العدد م (10من المجلد  ن مجلة المينى للعلوم االدارية واالقتصادية كاظم وا رو 

تمتلددا الشددركة اللددددرة علددى تعدياددال وتنويدددع  5

 دددددماتها بمددددا يددددتالءم مدددداع حاجددددات وأذواق 

 الزبائنن

 مرت ع 0.29 1.14  79.34 3.97

1 

تعمل الشركة على زيادة جهودها المبذولة فدي  1

 الستيمار ال اار  المتاحااةن البحل والتطوير
 مرت ع 0.30 1.13  75.95 3.80

4 

 الياني مرت ع 0.30 1.16 77.25 3.86 المعدل العام

  مرت ع 0.38 1.38 73.48 3.67 المعدل الكلي للمنظمة الذكية

 (N=242م 

( أ  شددددركات 7يتبددددين مددددن النتددددائر الددددواردة فددددي الجدددددولم     

االتصدداالت المتنللددة المبحوظددة تمتلددا اللدددرة علددى تلددديم  دددمات 

مع أذواق الزبائن ، وهذا األمر يعدد مدن أولوياتهدا ، وعليد   تتالءم

تتبنددى الشددركات هدديكال تنظيميددا مرنددا يتوافددق مددع طبيعددة عملهددا، 

 عدددافة  لدددى زيدددادة جهدددود البحدددل والتطدددوير السدددتيمار ال دددر  

 المتاحة ، وتح ز العاملين، من  الل تبنيها لنظام حوافز ك وءن

  األداء االستراتيجي المتميز .2

   األداء التشإيليأن 

( المتوسدددددطات الحسدددددابية الموزوندددددة .يوعدددددح الجددددددول م     

واالنحرافدددات المعياريدددة ومعامدددل اال دددتال  ومسدددتوت اإلجابدددة 

( أ  ال لدرة .وشدتها لبعدد األداء التشدإيلين ويالحدف مدن الجددولم

(، 4.05( حصدددلت علدددى أعلدددى وسددد  حسدددابي مدددوزو  بلدددغم4م

( وهدي 29ن0( ، ومعامل ا دتال  بلدغ م11ن1وانحرا  معياري م

مددن بددين اقددل ال لددرات ، ممددا يعددزز اتسدداق اإلجابددة ن وتعنددي هددذا 

النتيجدة    الشدركات عينددة الدراسدة تت ددق وبشدكل كبيددر علدى أنهددا 

تستخدم مواردها ب اعليدة وك داءة ممدا يعدزز مدن أدائهدا التشدإيلي، 

( 4ت ددع ، وللددد نالددت ال لددرة مفللددد حصددلت علددى مسددتوت  جابددة مر

%( مددن وجهددة نظددر  فددراد العينددةن أمددا 91ن0.شدددة  جابددة بلإددت م

( 1.ن0( فلد حصلت على أقل األوساط الحسابية  ذ بلدغ م2ال لرة م

(، وبلإددت 01ن0(، ومعامددل ا ددتال  م.1ن1بددانحرا  معيدداري م

%( من وجهة نظر  فدراد العيندةن 12ن71شدة اإلجابة لهذا ال لرة م

رغم مددن كددو  هددذا ال لددرة حصددلت علددى اقددل األوسدداط علددى الدد

الحسابية الموزونة  ال أنها ما زالت تتمتدع بمسدتوت  جابدة مرت دع، 

وهدددذا يددددل علدددى اهتمدددام شدددركات االتصددداالت بمسدددالة تخ ددديض 

 التكاليف لتحسين مستوت أدائها االستراتيجي المتميزن  

وسددطاً  (    بعددد األداء التشددإيلي حلددق.ويتبددين مددن الجدددولم     

(، 14ن1( وانحددرا  معيدداري م90ن0حسددابياً موزوندداً عامددا بلددغ م

( 29ن0%(  ، ومعامل ا دتال  بلدغ م07ن.7وبلإت شدة اإلجابة م

 وقد حصل هذا البعد على مستوت  جابة ممرت ع(ن                            

                                                            

 

 

 األوساط الحسابية الموزونة وشدة اإلجابة واالنحرا  المعياري ومعامل اال تال  ومستوت اإلجابة لبعد األداء التشإيلي(.الجدول م

 ت

 العبارة

الوس  

 الحسابي

شدة 

 اإلجابة%

االنحرا  

 المعياري

معامل 

 اال تال 

مستوت 

 اإلجابة

ترتيب 

األهمية 

 النسبية

1 
تعمددل الشددركة علددى تحسددين أدائهددا التشددإيلي 

 باستمرارن
3.88 77.52  1.13 0.29 

 5 مرت ع

تسدددعى الشدددركة  لدددى تخ ددديض تكل دددة أدائهدددا  2

 التشإيلي باستمرارن
3.81 76.12  1.18 0.31 

 1 مرت ع

 تعدددد منتجدددات الشدددركة مطابلدددة للمواصددد ات 0

 اللياسية المطلوبةن
3.90 78.10  1.11 0.29 

 0 مرت ع

 1 مرت ع 0.29 1.16  80.91 4.05تستخدم الشركة مواردها المتاحدة بشدكل ك دوء  4
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 وفاعلن

تتددددابع الشددددركة كافددددة التطددددورات والتلنيددددات  5

التكنولوجيددددددة الحدييددددددة المرتبطددددددة بندائهددددددا 

 التشإيلين

3.91 78.26  1.14 0.29 

 2 مرت ع

الشدركة االسدتراتيجيات المناسدبة لخدمدة تتبنى  1

 أنشطتها الدا لية المتعللة بعملهان
3.88 77.52  1.09 0.28 

 4 مرت ع

 الياني مرت ع 0.29 1.14  78.07 3.90 المعدل العام

(N=242م

(  لدى    الك داءة وال اعليدة .تدل النتائر الدواردة فدي الجددولم     

تعد الشإل الشاغل لشركات االتصاالت المتنللة المبحوظدة ، كونهدا 

أساس تحليق األداء التشإيلي المتميز ن وحتى تحلق تلا الشركات 

الك اءة وال اعلية ففنها تعتمد اإلفادة من احددا التلنيدات فدي مجدال 

 دماتها للمواصد ات اللياسدية، وذلدا مدن  دالل عملها ، ومطابلة 

استراتيجيات تطوير وتحديل معددة بشدكل جيدد، األمدر الدذي يتديح 

 تحليق تحسين األداء باستمرار  ن

   األداء التنافسين ب

(المتوسدددددطات الحسدددددابية الموزوندددددة 9يتددددددمن الجددددددول م     

واالنحرافدددات المعياريدددة ومعامدددل اال دددتال  ومسدددتوت اإلجابدددة 

( أ  ال لددرة 9وشدددتها لبعددد األداء التنافسددين ويالحددف مددن الجدددولم

(، 4.04( حصدددلت علدددى أعلدددى وسددد  حسدددابي مدددوزو  بلدددغم1م

( وهدي 21ن0( ، ومعامل ا دتال  بلدغ م5.ن0وانحرا  معياري م

مددن بددين اقددل ال لددرات ، ممددا يعددزز اتسدداق اإلجابددة ن وتعنددي هددذا 

كبيددر علدى أنهددا النتيجدة    الشدركات عينددة الدراسدة تت ددق وبشدكل 

اسددتطاعت  عددافة  دددمات جديدددة  ددالل السددنوات األ يددرة، فللددد 

( شدددة 1حصدلت علدى مسددتوت  جابدة مرت ددع ، وللدد نالددت ال لدرة م

%( من وجهدة نظدر  فدراد العيندةن أمدا ال لدرة 74ن0. جابة بلإت م

( 1.ن0( فلدددد حصدددلت علدددى أقدددل األوسددداط الحسدددابية  ذ بلدددغ م5م

(، وبلإددت 24ن0امددل ا ددتال  م(، ومع91ن0بددانحرا  معيدداري م

%( من وجهة نظر  فدراد العيندةن 11ن77شدة اإلجابة لهذا ال لرة م

علددى الددرغم مددن كددو  هددذا ال لددرة حصددلت علددى اقددل األوسدداط 

الحسابية الموزونة  ال أنها ما زالت تتمتدع بمسدتوت  جابدة مرت دع، 

وهددذا يدددل علددى اهتمددام شددركات االتصدداالت بمسددالة تحليددق قيمددة 

 بو  من  الل تعامل  معهان  أعلى للز

(   بعددد األداء التنافسددي حلددق وسددطاً 9ويتبددين مددن الجدددول م     

(، 5.ن0( وانحددرا  معيدداري م91ن0حسددابياً موزوندداً عامددا بلددغ م

( 21ن0%(  ، ومعامل ا دتال  بلدغ م17ن79وبلإت شدة اإلجابة م

 وقد حصل هذا البعد على مستوت  جابة ممرت ع(ن 
 

 األوساط الحسابية الموزونة وشدة اإلجابة واالنحرا  المعياري ومعامل اال تال  ومستوت اإلجابة لبعد األداء التنافسي (9الجدول م

 ت

 العبارة

الوس  

الحسابي 

 الموزو 

شدة 

 اإلجابة%

االنحرا  

 المعياري

معامل 

 اال تال 

مستوت 

 اإلجابة

ترتيب 

األهمية 

 النسبية

1 
اسددتطاعت الشددركة    تددديف  دددمات جديدددة 

 0.21 0.85 80.74 4.04  الل السنوات األ يرةن

 1 مرت ع

تتوقددع الشددركة زيددادة حصددتها السددوقية  ددالل  2

 0.21 0.85 79.75 3.99 السنوات اليالظة اللادمةن

 0 مرت ع

الشدددركة للدددد ول  لدددى أسدددواق جديددددة تسدددعى  0

 0.21 0.84 80.25 4.01 لتسويق منتجاتها باستمرارن

 2 مرت ع

تركددز الشددركة علددى أنشددطة االبتكددار واإلبدددات  4

 0.20 0.78 78.60 3.93 لتلديم  دمات جديدةن 

 4 مرت ع
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تعمددل الشددركة علددى تحليددق قيمددة للزبددو  مددن  5

 الل تلبية متطلبات  ورغبات  باستخدام المرونة 

 0.24 0.91 77.11 3.86 العاليةن 

 1 مرت ع

تسددعى الشددركة  لددى  نشدداء نظددام جددودة فعددال  1

 0.21 0.84 78.60 3.93 يعزز من قدراتها التنافسية ن

 5 مرت ع

 األول مرت ع 0.21 0.85 79.17 3.96 المعدل العام

 (N=242م

(    شددددركات 9يتبددددين مددددن النتددددائر الددددواردة فددددي الجدددددولم     

قدمت  دمات جديدة للزبائن  دالل السدنوات  االتصاالت المبحوظة

األ يرة بهد  تعزيز ت وقها التنافسي ، وكا  تلدديم هدذا الخددمات 

الجديدة يتم علدى حدد سدواء فدي السدوق الحاليدة واألسدواق الجديددة 

التي تهد  الشركات  لى د ولهدا، هدذا األمدر قدد يمكدن الشدركات 

حيددل تتخددذ  مددن زيددادة حصددتها السددوقية علددى حسدداب المنافسددين ،

الشركات من االبتكدار واإلبددات  والجدودة أسدلحة تنافسدية لإدرا 

تحليق أهدافها المذكورة أعالان ويتطلب األمر التركيز على ت عيل 

 مرونة الشركات بهد  تحسين قيمة الزبو  ن

   األداء الماليج. 

( المتوسدددددطات الحسدددددابية الموزوندددددة 10يوعدددددح الجددددددولم     

ومعامدددل اال دددتال  ومسدددتوت اإلجابدددة  واالنحرافدددات المعياريدددة

( أ  ال لددرة 10وشدددتها لبعددد األداء المددالين ويالحددف مددن الجدددولم

(، 3.95( حصدددلت علدددى أعلدددى وسددد  حسدددابي مدددوزو  بلدددغم1م

( وهدي 27ن0( ، ومعامل ا دتال  بلدغ م07ن1وانحرا  معياري م

اقدددل فلدددرة ، ممدددا يعدددزز اتسددداق اإلجابدددة ن تعندددي هدددذا النتيجدددة    

الدراسدددة تت دددق وبشدددكل كبيدددر علدددى أنهدددا تسدددعى  الشدددركات عيندددة

بالدرجة األولى لتعظيم  يراداتها، فللد حصلت على مستوت  جابدة 

%( مدن 90ن.7( شددة  جابدة بلإدت م1مرت ع ، وللد نالدت ال لدرة م

( فلددد حصددلت علددى أقددل 5وجهددة نظددر  فددراد العينددةن أمددا ال لددرة م

(، 15ن1( بدددانحرا  معيددداري م75ن0األوسددداط الحسدددابية  ذ بلدددغ م

(، وبلإدددت شددددة اإلجابدددة لهدددذا ال لدددرة 01ن0ومعامدددل ا دددتال  م

%( مدن وجهدة نظدر  فدراد العينددةن علدى الدرغم مدن كددو  91ن74م

هذا ال لرة حصلت على اقل األوسداط الحسدابية الموزوندة  ال أنهدا 

ما زالت تتمتع بمستوت  جابة مرت ع، وهذا يددل علدى    شدركات 

مدددن  األربددداود الزيدددادة فدددي االتصددداالت المتنللدددة المبحوظدددة تعددد

(    بعددد 10ويتبددين مددن الجدددول ماألولويددات األساسددية للشددركةن 

( 4.ن0األداء المدددالي حلدددق وسدددطاً حسدددابياً موزونددداً عامدددا بلدددغ م

%(  ، 74ن71(، وبلإدت شددة اإلجابدة م11ن1وانحرا  معيداري م

( وقدد حصدل هدذا البعدد علدى مسدتوت 29ن0ومعامل ا تال  بلغ م

  جابة ممرت ع(ن 
 

 األوساط الحسابية الموزونة وشدة اإلجابة واالنحرا  المعياري ومعامل اال تال  ومستوت اإلجابة لبعد األداء المالي (9الجدول م

الوس   العبارة ت

 الحسابي

شدة 

 اإلجابة%

االنحرا  

 المعياري

معامل 

 اال تال 

مستوت 

 اإلجابة

ترتيب 

األهمية 

 النسبية

تسدددعى الشدددركة  لدددى تعظددديم  يراداتهدددا بشدددكل  1

 مستمرن

 1 مرت ع 0.27 1.07 78.93 3.95

تحلددق الشددركة نسددبة مبيعددات و ربدداو متزايدددة  2

 سنوياًن

 4 مرت ع 0.29 1.1 76.94 3.85

تمتلا الشركة سيولة ماليدة قدادرة علدى تطدوير  0

 أداء عملها و جراء المعالجات الدروريةن

 2 مرت ع 0.30 1.16 77.36 3.87

تعتمددد الشددركة المؤشددرات الماليددة فددي عمليددة  4

 تلييم أدائها المالين

 5 مرت ع 0.29 1.09 74.96 3.75

 1 مرت ع 0.31 1.15 74.96 3.75تعددددد الزيددددادة فددددي اإلربدددداو مددددن األولويددددات  5
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 األساسية للشركةن

تسعى الشركة  لى توظيف أموالها بشدكل سدليم  1

 المرسومةن بما يتماشى مع استراتيجياتهاو

 0 مرت ع 0.28 1.06 77.27 3.86

 اليالل مرت ع 0.29 1.11 76.74 3.84 المعدل العام

  مرت ع 0.27 1.04 77.99 3.90 المعدل الكلي لعداء االستراتيجي المتميز

 (N=242م

(    شدددركات 10يتبدددين مدددن النتدددائر الدددواردة فدددي الجددددولم     

االتصدداالت المبحوظددة تهددتم وبشددكل كبيددر بمسددالة تعظدديم  يراداتهددا 

بشدكل مسدتمر ، وهددذا األمدر منطلدي كونهددا شدركات تسدتمد بلائهددا 

من قددرتها علدى تحليدق  يدرادات تإطدي تكالي هدا وتحلدق أربداو ، 

توظي هدا بشدكل سدليم األمر الدذي وفدر للشدركات سديولة ماليدة ،تدم 

وعددمن مجدداالت اسددتيمار مدددمونة ن كمددا    الشددركات تسدددعى 

لتحليددق زيددادة سددنوية فددي مبيعاتهددا و رباحهددا ، وفددي سددبيل تحليددل 

اتجاهددات أدائهددا المددالي تسددتخدم الشددركات المؤشددرات الماليددة فددي 

 تلييم أدائها المالين

 اختبار فرضيات البحث: : ثانياً 

)ال توجييد عالقيية ارتبيياط ذات داللييه الفرضييية الرئيسيية األوليي : 

معنوييييية بييييين المنظميييية الذكييييية واألداء االسييييتراتيجي المتميييييز 

 :  عنها الفرضيات الفرعية اآلتية بإبعاده(. وينبثق

  ال توجد عالقة ارتبداط ذات داللد  معنويدة بدين التكيدف واألداء

 االستراتيجي المتميز بنبعادان

   معنوية بين االستدامة واألداء ال توجد عالقة ارتباط ذات دالل

 االستراتيجي المتميز بنبعادان

  ال توجددد عالقددة ارتبدداط ذات داللدد  معنويددة بددين تشددكيل وفهددم

 البيئة واألداء االستراتيجي المتميز بنبعادان

  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللد  معنويدة بدين البراعدة واألداء

 االستراتيجي المتميز بنبعادان

( مصددد وفة معدددامالت االرتبددداط البسدددي  11ل ميظهدددر الجددددو    

( التددي تختبددر ال رعددية الرئيسددة  األولددى  ومددا ت ددرت Pearsonم

عنها من فرعيات فرعية، وقبل الد ول في ا تبار هذا ال رعدية 

ن (tailed-2م يشددددير  لددددى نددددوت اال تبدددددار (11فددددن  الجدددددول م

( يشير  لى ا تبدار معنويدة معامدل االرتبداط فدفذا .Sigومختصر م

( علدى معامدل االرتبداط فدن  هدذا يعندي بدن  *ظهر وجود عالمة م

%(، أمدا فدي حدال وجدود عالمدة 5االرتباط معنوي عند مسدتوت م

م**( على معامل االرتبداط فدا  ذلدا يعندي بدن  االرتبداط معندوي 

الدذي ( مص وفة االرتبداط 11%(ن يظهر الجدول م1عند مستوت م

عالقات االرتبداط كاندت بن  جميع ا تبر ال رعية الرئيسة األولى 

%(، وعلدددى النحدددو 5%( أو م1موجبدددة ومعنويدددة عندددد مسدددتوت م

 األتي :

كاندددت جميدددع عالقدددات االرتبددداط بدددين بعدددد التكيدددف واألداء  ن1

%(،  ذ 1االستراتيجي المتميز بنبعادا معنوية عندد مسدتوت م

ن وللددد علددى التددوالي)040ن241,0ن212,0ن240,0ن0بلإددت م

واألداء التشإيلي ، فيمدا كاندت كانت أقوت عالقة بين التكيف 

اعددعف عالقددة بددين التكيددف واألداء التنافسددين مددن النتددائر 

أعالا يستدل الباحل على رفض ال رعية ال رعية األولدى ، 

بمعنى متوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التكيدف و 

 األداء االستراتيجي المتميز بنبعادا(ن

د االسددتدامة واألداء كانددت جميددع عالقددات االرتبدداط بددين بعدد ن2

%(،  ذ 1االستراتيجي المتميز بنبعادا معنوية عندد مسدتوت م

وللددد  علددى التددوالي)440ن250,0ن041,0ن040,0ن0بلإددت م

كانددت أقددوت عالقددة بددين االسددتدامة واألداء التنافسددي، فيمددا 

كانت أععف عالقة بين االستدامة واألداء المالي، وهذا يدل 

لددف أمددواال ممددا يللددل مددن علددى     جددراءات االسددتدامة تك

 يرادات الشركات المبحوظةن من النتائر أعالا يستدل الباحل 

على رفض ال رعدية ال رعيدة اليانيدة، بمعندى متوجدد عالقدة 

ارتبدددددداط ذات داللددددددة معنويددددددة بددددددين االسددددددتدامة و األداء 

 االستراتيجي المتميز بنبعادا(ن

ة كانددت جميددع عالقددات االرتبدداط بددين بعددد تشددكيل وفهددم البيئدد ن0

واألداء االسددتراتيجي المتميددز بنبعددادا معنويددة عنددد مسددتوت 

 :%(،  ذ بلإت5%( وم1م

ن وللددددد كانددددت علددددى التددددوالي )290ن150,0ن290,0ن201،0ن0م 

اقوي عالقة بين تشدكيل وفهدم البيئدة واألداء التنافسدي، فيمدا كاندت 

أععف عالقة بدين تشدكيل وفهدم البيئدة واألداء المدالي، وهدذا يددل 

همة هذا البعد في األداء المالين من النتائر أعدالا على ععف مسا

يسددتدل الباحددل علددى رفددض ال رعددية ال رعيددة الياليددة ، بمعنددى 

متوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنويدة بدين تشدكيل وفهدم البيئدة و 

 األداء االستراتيجي المتميز بنبعادا(ن

كاندددت جميدددع عالقدددات االرتبددداط بدددين بعدددد البراعدددة واألداء  ن4

%( 1تيجي المتميددز بنبعددادا معنويددة عنددد مسددتوت ماالسددترا
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علددددى )070ن220,0ن155,0ن055،0ن0%(،  ذ بلإددددت م5وم

ن وللدددد كاندددت أقدددوت عالقدددة بدددين البراعدددة واألداء التدددوالي

التشددإيلي، فيمددا كانددت أعددعف عالقددة بددين البراعددة واألداء 

التنافسي، وهذا يدل على    الشدركات المبحوظدة تركدز علدى 

تشدإيلية علدى حسداب الجواندب التنافسديةن تحسين الجواندب ال

مدددن النتدددائر أعدددالا يسدددتدل الباحدددل علدددى رفدددض ال رعدددية 

ال رعيددة الرابعددة، بمعنددى متوجددد عالقددة ارتبدداط ذات داللددة 

 معنوية بين البراعة و األداء االستراتيجي المتميز بنبعادا(ن

كانددت جميددع عالقددات االرتبدداط بددين المنظمددة الذكيددة واألداء  ن5

%(  ذ 1المتميدز بنبعدادا معنويدة عندد مسدتوت م االستراتيجي

ن وللددد علددى التددوالي)470ن2.0,0ن042,0ن070،0ن0بلإددت م

كانت أقوت عالقة بين المنظمة الذكية واألداء التشإيلي، فيما 

كانددت أعددعف عالقددة بددين المنظمددة الذكيددة واألداء المددالي، 

وهددذا يدددل علددى    الشددركات المبحوظددة تركددز علددى تحسددين 

لتشإيلية على حساب الجواندب الماليدةن مدن النتدائر الجوانب ا

أعالا يستدل الباحل على رفض ال رعدية الرئيسدة األولدى، 

بمعنى متوجد عالقة ارتباط ذات داللدة معنويدة بدين المنظمدة 

 الذكية و األداء االستراتيجي المتميز بنبعادا(ن

 

 معامالت االرتباط بين  بعاد المنظمة الذكية واألداء االستراتيجي المتميز بنبعادا مص وفة (11الجدول م

 

األداء 

 األداء المالي األداء التنافسي التشإيلي

األداء 

 االستراتيجي

 المتميز

Pearson Correlation .243 التكيف
**

 .212
**

 .241
**

 .340
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 

Pearson Correlation .340 االستدامة
**

 .341
**

 .250
**

 .440
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

Pearson Correlation .201 تشكيل وفهم البيئة
**

 .290
**

 .150
*

 .290
**

 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .020 .000 

Pearson Correlation .355 البراعة
**

 .155
*

 .223
**

 .370
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .016 .000 .000 

Pearson Correlation .370 المنظمة الذكية
**

 .342
**

 .2.0
**

 .470
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

**. Correlation is significant at the( 0.01)&(0.05) level (2-tailed).   242n= 

ال رعدددية الرئيسدددة اليانيدددة:مال يوجدددد تدددنظير ذات داللدددة معنويدددة 

للمنظمددة الذكيددة فددي األداء االسددتراتيجي المتميددز بفبعددادا(ن ويبددين 

 ( ا تبار ال رعية الرئيسة اليانية 12الجدول م

 ا تبار ال رعية الرئيسة اليانية (12الجدول م  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 



 

    71 

 79-10( 2020م – (0العدد م (10من المجلد  ن مجلة المينى للعلوم االدارية واالقتصادية كاظم وا رو 

1 (Constant) 2.273 .227  10.009 .000 

 043. 2.031 134. 062. 125. التكيف

 000. 3.887 279. 041. 161. االستدامة

 594. 534. 036. 033. 018. تشكيل وفهم البيئة

 008. 2.696 176. 049. 132. البراعة

2 (Constant) 2.268 .227  10.010 .000 

 029. 2.195 142. 060. 132. التكيف

 000. 4.352 292. 039. 169. االستدامة

 006. 2.760 180. 049. 135. البراعة

a. Dependent Variable:األداء االستراتيجي المتميز 

R2=0.242 

F=25.7 

 

( أ  األنمدددوذن األول تددددمن جميدددع 12يتبدددين مدددن الجددددول م     

 بعاد المتإير المستلل، واتدح عدم معنويدة كدل مدن تشدكيل وفهدم 

البيئة األمر الدذي تطلدب حذفد ، وتدم بنداء األنمدوذن اليداني وظهدر 

 معنوية تنظير اإلبعاد األ رت، وبالتالي استلر التحليل على األتي:

االسددتراتيجي المتميددز بملدددار     بعددد التكيددف يددؤظر فددي األداء ن1

(  ذا تإيددر بملدددار وحدددة واحدددة، علمددا    هددذا التددنظير 102ن0م

%(، ال  99%(، أي بدرجدة ظلدة م1كا  معنويا عند مستوت م

( وهددي 195ن2( المحسددوبة لمعامددل االنحدددار بلإددت مtقيمددة م

 قيمة معنوية عند المستوت المذكورن

سددتراتيجي المتميددز حلددق بعددد االسددتدامة تددنظيرا فددي األداء اال ن2

(  ذا تإيددر بملدددار وحدددة واحدددة، علمددا    هددذا 119ن0بملددار م

%(، أي بدرجدددة ظلدددة 1التدددنظير كدددا  معنويدددا عندددد مسدددتوت م

( المحسدددوبة لمعامدددل االنحددددار بلإدددت t%(، ال  قيمدددة م99م

 ( وهي قيمة معنوية عند المستوت المذكورن052ن4م

لمتميدددز بملددددار يدددؤظر بعدددد البراعدددة فدددي األداء االسدددتراتيجي ا ن0

(  ذا تإيددر بملدددار وحدددة واحدددة، علمددا    هددذا التددنظير 105ن0م

%(، ال  99%(، أي بدرجدة ظلدة م1كا  معنويا عند مستوت م

( وهددي 710ن2( المحسددوبة لمعامددل االنحدددار بلإددت مtقيمددة م

 قيمة معنوية عند المستوت المذكورن

 ( ، وهددذا يعنددي   242ن0( مR2بلإددت قيمددة معامددل التحديددد م ن4

%( مدددن 2ن24أنمدددوذن االنحددددار المتعددددد ي سدددر مدددا نسدددبت  م

التإيددرات التددي تطددرأ علددى األداء االسددتراتيجي ،  مددا النسددبة 

% (فتعود لعوامل أ رت غيدر دا لدة فدي .ن75المتبلية البالإةم

( المحسددوبة والتددي تلددي  معنويددة Fالنمددوذنن وبلإددت قيمددة م

وت ( وهدددي قيمدددة معنويدددة عندددد مسدددت7ن25أنمدددوذن االنحددددارم

%(ن مددن التحليددل المتلدددم يتبددين للباحددل رفددض ال رعددية 1م

الرئيسة اليانية بمعنى ميوجد تنظير ذات داللدة معنويدة للمنظمدة 

الذكيدددة فدددي األداء االسدددتراتيجي المتميدددز( علمدددا    ال رعدددية 

 %(ن  75رفدت بنسبة م

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

وبشددكل كبيددر فددي متإيددر المنظمددة  تهددتم الشددركات المبحوظددة  ن1

الذكيددة، بوصدد ها أداة مهمددة لنلددل المهددارات والمعرفددة ،التددي 

احتياجدات تساهم في  لق بيئة عمل ايجابية مح زة ،بمدا يحلدق 

 ورغبات الزبائن ن

تسدعى الشدركات المبحوظدة   لددى تحليدق تدواز  بدين احتياجددات  ن2

بحدل البيئة والمجتمع، مدن  دالل تخصدير المبدالغ الالزمدة لل

والتطوير، واستخدام تلنيات ذات مخل ات محدودة، فدالً عدن 

نشر الوعي للحد من هدر الموارد، تحديل األجهزة، ومراعداة 

 الجوانب الجمالية في المجتمعن

أ  الشركات المبحوظة تعول كييدرا علدى قددراتها فدي التصدميم  ن0

 والتعديل والتإيير لمواجهة التإيرات البيئية، وبالتالي اعتمادها

وعددعا دفاعيددا تجدداا تهديدددات المنافسددين ، علمددا    تبنددي هددذا 

الوعع يدنتي مدن  دالل المراقبدة والمتابعدة الدقيلدة للتطدورات 

 التنافسية في السوق  ، ومتابعة احتياجات ورغبات الزبائنن
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يعدددد تلدددديم  ددددمات تدددتالئم مدددع متطلبدددات أذواق الزبدددائن مدددن  ن4

تتبندددى هددديكال أولويدددات عمدددل الشدددركات المبحوظدددة ،لدددذا ففنهدددا 

تنظيميا مرنا يتوافق مع طبيعة عملها، فدالً عن  زيادة جهود 

البحددل والتطددوير السددتيمار ال ددر  المتاحددة ، واعتمدداد نظددام 

 حوافز ك وء وعادل لتح ز العاملينن

تهددتم شددركات المبحوظددة بالك دداءة وال اعليددة ، باالعتمدداد علددى  ن5

احدددددا التلنيددددات فددددي مجددددال عملهددددا ، ومطابلددددة  دددددماتها 

كونهددددا األسدددداس فددددي تحليددددق األداء  للمواصدددد ات اللياسددددية،

التشإيلي المتميز من  الل تبني استراتيجيات تطوير وتحدديل 

 معدة بشكل جيد، لتحسين األداء المتميز باستمرارن

قدددمت الشددركات المبحوظددة  ددالل السددنوات الخمسددة األ يددرة  ن1

 دمات جديدة للزبائن ،من اجل تعزيدز ت وقهدا التنافسدي ، مدن 

 ددالل تبنددي االبتكددار واإلبدددات  والجددودة  فددي تحليلهددان األمددر 

الدددذي أدت  لدددى زيدددادة حصدددتها السدددوقية ملارندددة  بالشدددركات 

 المنافسة األ رت ن  

 التوصيات

فدددتح رفاقهدددا علدددى البلددددا    ينبإدددي علدددى الشدددركات المبحوظدددة ن1

األ رت المتلدمة ،الستلطاب الك اءات العلميدة ،مدن العدراقيين 

المإتددربين واألجانددب ممددن تتددوفر لددديهم  الرغبددة واإلمكانيددة 

،وبدددداأل ر فددددي حلددددول التكنولوجيددددا واالتصدددداالت ونظددددم 

المعلومددات والمعرفددة المتلدمددة واغتنددام ال ددر  التددي تتيحهددا 

فدات العلدوم لإدرا تطدوير عمدل هدذا محاولة التلريب بدين حا

 الشركاتن  

اللددرة علدى  عرورة مواجهة تحركات المنافسين ن عن طريق ن2

زيادة الوعي اإلدراكدي لددت و االبتكار والريادة بين المتنافسين

كدددذلا اإلبددددات  فدددي اسدددتخدام األسددداليب المجتمدددع لم اهيمهدددا، 

را الخاصة بتحليل وتلييم البيئة المحيطة بهدا، فددالً عدن  فد

سدددديطرتها علددددى ميددددادين  واسددددعة فددددي األسددددواق المسددددتهدفة 

،واالهتمددام بشددكل كبيددر فددي تطددوير منتجاتهددا ،والحاجددة  لددى 

 جدددراء التعدددديالت األساسدددية فدددي التكنولوجيدددا المسدددتخدمة ، 

 الهيكل التنظيمي ،وطرائق العملن  

االهتمام بشكل اكبدر فدي  دارة البحدل والتطدوير لددورا ال عدال  ن0

از  بين احتياجاتها ومتطلبات البيئدة والمجتمدعن في تحليق التو

فدددددالً عدددددن معرفددددة حاجدددددات ورغبددددات الزبدددددائن الحاليدددددة 

والمسددتلبلية، ومواكبددة المسددتجدات المعرفيددة  سددواء كانددت فددي 

البيئددة الدا ليددة أم  الخارجيددة، مددن  ددالل تنسددي  قسددم وظي ددي 

متخصدر فدي اسدتلطاب وتن يدذ الملترحدات واألفكدار الملدمدة 

 لعاملين والزبائنمن قبل ا

ينبإددي علددى الشددركات المبحوظددة، السددعي  لددى تلددديم الخدددمات  ن4

ذات االيصدددائية العاليدددة والتدددي تتناسدددب مدددع توقعدددات وأذواق 

الزبدددائن ، مدددن  دددالل   نشددداء قاعددددة  بياندددات محدظدددة لتوظيدددق 

معلومددداتهم الشخصدددية وتحديدددد طبيعدددة متطلبددداتهم مدددن اجدددل 

 ة ن تدمينها مستلبالً عمن الخدمات الملدم

ينبإي على  الشركات المبحوظدة  تلدديم مجموعدة مدن األنشدطة  ن5

ذات الليمة، والندرة، والتي يصعب تلليدها ومحاكاتها مدن قبدل 

المنافسينن لتحظى بحصة سوقية كبيرة ،وتجذب عدد كبير من 

الزبددائن نعددن طريددق  االبتكددار المعرفددي ،اإلبدددات فددي العمددل ، 

 جودة الخدمة، والمرونة العالية ن
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