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 دور التوجه االستراتيجي للمنظمات التعليمية في اليقظة الريادية:

 بحث ميداني في جامعة كربالء

 دهش جالب إحسان د. م. أ.

 قسم إدارة األعمال / كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة القادسية

 

  المستخلص
والتوجده  يهتم البحث الحالي بالتعرف على طبيعة الددور الد ي يلعبده التوجده االسدتراتيجيجالتوجه نحدو السدو  

جالفحدص والبحدث  االقتدران واالتصدال  التقيديم والحكدم( ( في اليقظة الريادية   والتوجه التكنولوجينحو الريادة

 والثانيددة  األولددىفرضدديات اهتمدد   أربعددةك صددي   لدد. وآلجددذ  جامعددة كددربالء إلددىفددي سمسددة علددر كليددة تابعددة 

  فددي حدديت اهتمدد  (إنسددانية أوجعلميددة  ث مددا اسددتالف نددوي الكليددةحددق مددت تبددايت مسددتور مت يددرات الببددالتحق

صدحة تلدك الفرضديات بيت ه ه المت يدرات. وبقصدد التدكدد مدت  واألثرالعالقة  باستبارالفرضيتان الثالثة والرابعة 

( 101باالعتماد على عددد مدت المقداييل الجداهمة تدم تو يعهدا علدى ج أعدتبيان استمارة استعلى  البحث اعتمد

%. 78وبنسددبة اسددتجابة بل دد   العليدا فددي الكليددات المبحوثدة اإلدارةمدت القيددادات الجامعيددة ممدت يمثلددون فريددق 

 إلدى   توصدذ البحدث Fواستبدار  Spearman الوصفي ومعامدذ االرتبداط اإلحصاء أساليبعدد مت  وباستعمال

فضددالع عددت وجددود اثددر نددوي الكليددة  بدداستالفواليقظددة الرياديددة  التوجدده االسددتراتيجيبوجددود التبددايت فددي  اإلقددرار

توجيده  أبر هداعدذ مدت بجملدة مدت التوصديات ل انتهدى البحدث وأسيدراع . اليقظدة الرياديدةفدي  للتوجه االسدتراتيجي

 إجدراء إلدى اإلداراتتلدك سدعي  أهميدةومدت ثدم  المنظمات المحلية نحدو حاجدات ورابدات المبدا تإدارات اهتمام 

 .وإجراء المميد مت عمليات الفحص البيئيالمسوحات الدورية 

The role of strategic orientation for universities in entrepreneurial 

alertness: Field research in Karbala University 

Assistant professor 

Dr. Ihssan Dahash Chalab 

Abstract 
   This research concerned with identifying the role of strategic orientation 

(market orientation, entrepreneurial orientation and technical orientation) on 

entrepreneurial alertness(scanning, search, association, connection, evaluation 

and judgment) in fifteen colleges of Karbala University. For this purpose four 

hypotheses were formulated, the first two concerned with the variance level of 

research variables according to type of college (scientific or humanistic) while 

the third and fourth hypotheses examined the relationship and the impact of 

strategic orientation on entrepreneurial alertness. For testing the validity of 

these hypotheses questionnaire had been used which prepared depending on 

testing scales that captures research dimensions. This questionnaire distributed 

on (101) of top management team of the colleges with response rate 78%. By 

using many of descriptive statistics, correlation, and F test, the study results 

indicate that strategic orientation differ via to college type, and there was an 

impact of strategic orientation on entrepreneurial alertness. The study ends with 

many recommendations the main were focused attention on needs and wants of 

customers in our local organizations, it is necessary to management to survey 

customers satisfaction, and focus attention on environmental scanning. 
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 التوجه االستراتيجي: مراجعة تاريخية ومفهوم 

 Strategicسىىممري   سىىمال م  لىىالت رغمالىى  رالال رألوغىىارغبىىيرت    نأعلىىا رغىىمن   ىى     

orientation  إسه م إغايااد Miles & Snow(1978)    رإلسىممري    عني   صنف  رغملمف 

 ىى  رسىىمالا  ىى ر  أوم إن إالو و و سىىم  ب   ) نقبىى و و يرفاىى و و  للىى  نظلىى   إغىىاغللنظلىى   

 Venkatraman ىا  Isoherranen,2012:8;Strempek,1997:iiرغللىالت وفقى ل غىمأ  )

)رغمالى  رالسىممري    غلنظلى    ي ى  عنىارن رإلدررةو ف  ب ث غى  شرىم فى    لى  على  (1989)

علىا  غإلسىممري    رغمئ سى   رألباى دكىددرة غمق ى   وا ى ( ورغق ى ( و  ورألباى دو رغممك ى،و :رألعل م

 أسىىىم   نىىى ر وراىىى  علىىىا شرىىىم    نأرغلممبىىىه غهىىى ر رغلادىىىا  ت ىىىي  نأن ىىىم  .رألعلىىى م سىىىما  

Massachusetts Institute of Technology/Sloan School of Management 

دكمارره غ  ك ن اي اي ه  عى م  أطموح  غار  سمنيرل ف   غك م1986ع م  Venkatraman رألسم  

م .غقىي حى و Graduate School of Business/University of Pittsburgh إغىام 1984

Venkatraman    فقىمة 29تمكىان  ى  ) ف  ورامى  رغب ي ى  ياىاتم  ق ى ( غلمالى  رالسىممري  

 ىى :   ىىا  و و  لىىاو و ىىيرفهو و سىىمقبل و ورسىىمب ا و و  بىى    هلىى  أباىى دسىىم   علىىا ازعىى  

  .Venkatraman ,1986:10-12)غللخ طمة 

ن علىىا رغن ىىا رغىى   ان ورغيررسىىاوظفهىى  رغبىى حيغللىىالت رغمالىى  رالسىىممري     اىى ن كي ىىمة       

  .1) و  ر    تمضت     الحظ  رغ يومتمارفق  ه ن ت يه  وياله يه  رغب ي   

  1) رغ يوم

  فهام رغمال  رالسممري       وله  شظم باض رغب حي  
 المفهوم اسم الباحث والسنة ت

1 
Manu & Sriram:1996:79))  لتتكيددم مددا  اإلسددتراتيجيةالكيفيددة التددي تسددتعمذ بهددا المنظمددة

 ت ير في مظاهرها لجعلها مؤاتية. أن أوبيئتها و/

2 
يبديت التركيدم النسدبي للمنظمدة علدى فهدم  األبعدادتركيب متعدد  (Voss & Voss,2000:68ج

 القور البيئية المؤثرة عليها. وإدارة

3 
وظيفددددة محددددددة للعديددددد مددددت العوامددددذ الداسليددددة والخارجيددددة  Brønn& Brønn,2002:247-248ج

 للمنظمة.

4 
 :Wiklund& Shepherd,2003ج

1313) 

 التوجه الريادي للمنظمة

 العامة للمنظمة. اإلستراتيجية (Chomburg et al.,2004: 1332ج 5

6 
عبر مجموعدة القديم  األعمالفلسفة المنظمة حول التعاطي ما  (Zhou et al.,2005a:44ج

 المتميم. األداءوالمعتقدات المتدصلة التي توجه المنظمة نحو 

 المتميم. األداءالقرارات المتخ ة لبلوغ  (Slater et al.,2006:1223ج 7

8 
ال ي تسدتند عليده المنظمدة فدي ت دوير اسدتراتيجياتها  األساس (Zhou & Li,2007:448ج

 المركمة على السو  لتوجيه السلوكيات والنلاطات فيها.

9 

Grinstein,2008:118 

Zhou et al.,2005b:1049 

;Kimuli,2011:20; 

(Gatignon&Xuereb,1997:78 

منف ة مت  Strategic directions إستراتيجيةاتجاهات 

المتميم  األداءالسلوكيات المساهمة في  إليجادقبذ المنظمة 

 المستدام.

10 
 بداألسيرقصدد  إ مت التوجده نحدو السدو   أساساع مفهوم اشتق  (Deek&Lian,2008:45ج

 المنظمة. أداءقياس 

11 
Frishammar&Andersson,2009

:58) 

اتخددا  القددرار التددي  وأنمدداطالمبددادو والعمليددات والممارسددات 

 تواجه نلاطات المنظمة.

12 

صددفة ثابتددة مددؤثرة فددي قدددرة المنظمددة علددى تركيددم اتجاههددا  (Franczak et al.,2009:68ج

مناسدددبة  إسدددتراتيجيةدعدددا م موا مدددة  وإرسددداءاالسدددتراتيجي 

 والمحافظة عليها.

13 
 Dharmasiri,2010:32ج

Dharmasiri,2009:2;) 

للمنظمدة  األمددخ د  بعيددة اليعكدل الفرد الد ي تفكير وسلوك 

 .التي يعمذ فيها 
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14 
السددلوك االسددتراتيجي اعتمدداداع علددى  ألنمدداطتصددنيم مفدداهيمي  (Rizzo,2009:26ج

 .األبعاد أومجموعة مت السمات 

 محصلة لتوجه الريادي والتوجه التكنولوجي. (Urban ,2010:1ج 15

 تنفي  التخ ي  االستراتيجي.احد العوامذ المؤثرة في  (Hassan,2010:36ج 16

17 
توجدده وتددؤثر فددي نلدداطات المنظمددة وتولددد السددلوكيات  مبددادو (Hakala,2010:7ج

 المقصود للمنظمة وقابلية النمو. األداءالمقصودة لضمان 

18 

سيار استراتيجي يوجه ال ريقة التي تحصذ بموجبها المنظمدة  (Joachim et al.,2011:316ج

وتنتفا بها منها بقصد الحصول على على الموارد وتخصصها 

 القابليات الديناميكية الم لوبة للحصول على ميمة تنافسية.

19 
المنظمدة توجده قدرارات المنظمدة  إلسدتراتيجية أساسيةصفات  (Isoherranen,2012:37ج

 ونلاطاتها نحو طريق محدد.

20 
تفاصددديذ كدددذ مدددت تدددرك وي لإلسدددتراتيجيةالخ دددوط العريضدددة  (Reulink,2012:15ج

 .وتنفي ها لتكمذ تلك الخ وط اإلستراتيجيةمحتور 

21 
-ج

630) 

تنفددد  مدددت قبدددذ المنظمدددة بقصدددد القيدددام  إسدددتراتيجيةسدددلوكيات 

 المتميم المستدام. األداءالسليمة المساهمة في بلوغ  باألفعال

22 
الفددرم مددت سددالل تركيددم االنتبدداه  إلددى التسددويقييتمنبدده ينبدده  (Gray&Wert-Gray,2012a:105ج

 على مظهر مهم مت مظاهر بيئة المنظمة.

 مورد تنظيمي يساهم في التنبؤ بنجاح المنتجات الجديدة. (Kim et al.,2013:136ج 23

24 
واسدد ة أو أداة لتحويدددذ قيمدددة رأس المدددال البلدددري إلدددى أداء  Chow et al.,2013:45ج

 متميم.

   داء رغلل در رغارردة ف  رغ يوم.رعيرد رغب حث ف   رغللير: 

 :     وله   شظم تلك  رغقام1) رغ يومف      ل ءبن ء علا       

  ن ر شب  ريفى ق علىا  إنعيم ولاد ريف ق بردن رغلقلاد ب غمال  رالسممري    غللنظل  ن م 

 رألدرءبقلىىي بلىىا   رغمالىى  رالسىىممري    تىىيور حىىام ينظىى   رغاالاىى  بىى   رغلنظلىى  ورغب  ىى  إن

 رغلمل ز.

 فلسىىف  ينظ ل ىى  يىىا   بهىى  رغلنظلىى  يالىىا علىىا ينب ىى  رغمالىى  رالسىىممري    غللنظلىى  تليىىا  إن

رغفمص رغب        خالم يمك ىز رال ملى م علىا رغلظى  م رغلهلى  فى  رغب  ى   إغا مخ   رغقمرر 

ساا   :م علا أسس  هل    ورن   ه رغفلسف  يقا بل يرن علا يلك رغلنظل . رأل مبقير يالق 

 .ويكناغال  رت د و

 

 التوجه االستراتيجي أبعاد

 ياله   رئ س    ل : إط رف  غللنظل   رغمال  رالسممري    ن رغب حياصنف         

    رسىىمها ) غللنظلىى  : رإلسىىممري    رغملىىمفMiles and Snow,1978  فىى  كم بهلىى  

رغب حي   ف  يلىن ف رغملىمف    أ  مرغلنظل : رغه كا ورغالل    رغامتق  إسممري    رغره م) 

لنظل  رغلنقبى و ورغلنظلى  ورغ رغلنظل  رغليرفا و   : أشار  أربا  إغاغللنظل    رإلسممري    

 عىيد كب ىم  ى  رغبى حي   فى   ى ر رغمالى  السى ل ف   غك و ورغلنظل  رغلسم  ب .ويبا   لل رغل

- -Marin,2005 ;Hassan,2010 

;Isoherranen, 2012  2001.  

  :   عىيد  ى   إطى ررغمال  رالسممري    غللنظلى   فى   إغاشظم رغب حي    رغمساتق رالسممري

 . 2رغ يوم ) تاد   و  ر    رإلسممري    ساتق   رغماله   رغم
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  2) رغ يوم

 رغمال  رالسممري       وله  شظم باض رغب حي   أبا د

 

 رعيرد رغب حث ف  داء رغلل در رغارردة ف  رغ يوم. رغللير:
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رغمالى  رالسىممري    اىي رشلى،  أباى ديمك ىز رغبى حي   فى  ينى وم  نأتمضىت  أعاله   رغ يوم     

 ورغمال  رغمكناغال  ورغمال  ش ا رغمت دةو بركا رئ س علا رغمال  ش ا رغساقو
1
. 

 

 التوجه نحو السو 

 ىمة علىا غسى ن كىا  ى   ألوم Market orientationظهىم  لىالت رغمالى  ش ىا رغسىاق       

(Drucker 1954; Levitt 1960) نر فى  إشى رة إغىا عني   طمح   لىالت رغلفهىام رغمسىاتق 

 Lewrick)   محل  رغمنف ى  إغا)رغلفهام رغمساتق  باي    إغا لالت رغمال  ش ا رغساق ت  ، 

et al.,2011:49.   رغفلسىىىف  غلمالىىى  ش ىىىا  رألسىىى (تليىىىا رغلفهىىىام رغمسىىىاتق   أخىىىم بابىىى رة

 اظىى  رغبىى حي   تسىىمالا  إن Raaij,2001:25)وتىىم  )  .Jones et al.,2003:324رغسىىاق)

فى   Marketing orientationرغمال  رغمساتق   لالت الل ع  ي لالت رغمال  ش ا رغساق ب

  فى   ى ر رغ  شى، Zaman et al.,2012:78) وتمفىق  اى  عىيم ولىاد فىمق ب نهلى . إغىا إشى رة

 Marketو لىالت  Customer orientationوتضى ف غهلى   لىالت رغمالى  ش ىا رغزبىان 

driven. 

  و (Kohli & Jaworksiل ء عبم  رإلدرر  تا   لالت رغمال  ش ا رغساق ف  رغفكم  إن    

(Narver&Slater  ثالثى  لارشى،  إغىا إشى رةبيرت  عقي رغمسا ن     ى  رغقىمن رغل دى  فى    ه

 : Kohli & Jaworksi,1990:3 هل     )

  رغماىىمع علىىا ح لىى    إغىىاشرىى ط     دفىى   ألدرءفىى  رغلنظلىى   أكيىىم أويخلىىق اسىى  ورحىىي

 رغزب ئ  رغ  غ   ورغلسمقبل   ورغاار ا رغلاثمة ف ه .

    رغلنظل . أاس مشرم   ه رغ  ل   ب 

  يلل   شر ط يه  غملب   يلك رغ  ل  . إغارغلنظل   أاس مسا  لل ه 

 Homburg & Pflesser (2000)  شقالل ع  Zaman et al.,2012:78تا   )و   ل شب      

رغمالىى  ش ىىا رغسىىاق كفلسىىف   إغىىارغنظىىم   لىى : أخىى  ري ىى     رغنقىى ح حىىام رغمالىى  ش ىىا رغسىىاق إن

رغمالىى  ش ىىا رغسىىاق كل لاعىى   ىى  رغسىىلاك     إغىىارغنظىىم هىىام رغمسىىاتقو ويمالىىق بلف غألعلىى م

 إن  Lado & Maydeu-Olivares, 2001: 134) وتىم  رغخ صى  بماب ىق  فهىام رغمسىاتق.

 ل  :رغمال  ش ىا رغسىاق كيق فى  ينظ ل ى و  أتض ل يل ار حام ل شب    حام رغمال  رغساا  رغنق ح

عل ى   ى  ولهى   شظىم  رالطىال ي سىم     ورآلي  ورغمال  ش ا رغساق كل لاع     رغسلاك   .

 بردن  فهام رغمال  ش ا رغساق.

  3) رغ يوم

  فهام رغمال  ش ا رغساق    وله  شظم باض رغب حي   
 المفهوم اسم الباحث والسنة ت

 (Narver&Slater,1990:21ج 1

سلوكيات  إيجادثقافة تنظيمية تؤثر بكفاءة وفاعلية في 

الدد ي األمددر تسدداهم فددي تقددديم قيمددة مميددمة للملددتريت 

 متميم مستدام. أداءامتالك المنظمة  إلىيؤدي 

2 (Lambin,1996: 25) 
تنافسية تتصذ بالحصدول والمحافظدة علدى  إستراتيجية

 موقم يتم فيه تبادل القيمة بيت المنظمة والسو .

3 
-Lado&Maydeuج

Olivares,2001:136-137) 

السلا والخدمات الجديددة وبال ريقدة التدي  أفكارمصدر 

 المنظمة. إبدايتميد مت درجة 

 (ج 4

مجموعدددة مدددت النلددداطات مصدددممة لوضدددا النظريدددة 

 بدددعلىموضددا الت بيددق بقصددد تمويددد  بددا ت المنظمددة 

 قيمة.

                                                           
1
صعوداً كنسبة اتفاق البأس بها بشأن أبعاد التوجه االستراتيجي لقناعته بهذه النسبة في ضوء   %40اختار الباحث نسبة االتفاق  

 المتاح من المصادر.
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5 

Kohli et al.,1993:467; ج 

Kohli&Jaworski,1990:3  

Javalgi,2005:213; 

Chung,2012:406;Oudan,2012:3) 

تبنددي المنظمددة بلددكذ واضددا لدد كاء السددو  المتصددذ 

 أفقيدداع بحاجددات المبددا ت الحددالييت والمحتملدديت ونلددره 

المناسدددبة  اإلجدددراءاتوعموديددداع فدددي المنظمدددة واتخدددا  

 لالستجابة له.

 (Javaligi et al.,2005:213ج 6

المركمة على  تراتيجيةاإلسمقدمة مت مقدمات المرونة 

السو  تمكت المنظمة مت الحصول على ميمة تنافسدية 

 سدماتها. أداءمستدامة وتؤثر في 

 (Bodlaj,2010:243ج 7
المصدمم لتقدديم قيمدة مميدمة  اإلبداعينوي مت السلوك 

 مستدامة للمبا ت.

 (Chung et al.,2010:622ج 8
تجميددددا مددددنظم للمعلومددددات  ات الصددددلة بالمنافسدددديت 

 والمبا ت.

 استجابة المنظمة للحاجات الحالية للمبا ت. (Chung,2011:523ج 9

 (Lewrick et al.,2011:49ج 10

تتضددددمت جمدددا المعلومدددات عددددت  أعمدددال إسدددتراتيجية

السدددو  ونلدددرها فدددي المنظمدددة بقصدددد الموا مدددة بددديت 

 المنتجات وحاجات المبا ت.

 (Raoofi,2012:303ج 11
بجعلهددا متوجهددة بلددكذ ثقافددة تنظيميددة تميددم المنظمددة 

 مستمر نحو تقديم قيمة مميمة لمبا نها.
    

      رعيرد رغب حث ف  داء رغلل در رغارردة ف  رغ يوم. رغللير:

تليىا رغمالى  ش ىا رغسىاق  إنتلك  رغقىام  أعاله  3) ورد     ف     ف  رغ يوم وكخالص  غل    

)رغفه  رغك  ا غ  ل   رغزبى ئ  رغلسىمهيف   ويااىه رغم  ىم فى    ماله  ش ا رغزب ئ  غألعل مفلسف  

)ي ل ىىىا رغلن فسىىى   رغ ىىى غ     ورغلن فسىىى   ىىى ه رغ  لىىى   فىىى  دىىىا طب اىىى  رغظىىىموع رغلم  ىىىمة و 

 ورغمنسىى ق بىى   رغاظىى ئفورغل مللىى   بقلىىي يدسىى س ا عىىية غالسىىممري      رالسىىم  ب   غل  غىى  و 

و واىىي يكىىان  ىى ه ا لىى   ل ىىزة غلزبىى ئ  رغلسىىمهيف    ق)رالشمفىى   رغلنسىىق  ىى   ىىاررد رغلنظلىى  غخلىى

 رغفلسف  ورسمب ا   أو رسم  ب  .
 

 التوجه الريادي

شىى  ترىىكا الىى، كا حي   فىى    ىىيرن رغمتىى دة   رغمالىى  رغمتىى د  ب  ملىى م خىى ص  ىى  غىىين رغبىىظىىح   

 . ف غمالىى  رغمتىى د  تاىىي رحىىي Sciascia et al,2009:32رغمت دتىى  ) رإلسىىممري    صىى  ن  

 أثنىى ءعلىىا حىىي سىىارء  رإلسىىممري     ورإلدررةرغلادىىاع   رغب ي ىى  رغمرئ ىى  فىى    ىىيرش  رغمتىى دة 

 تمضىلنه غللزرتى  رغكي ىمة رغمى    و و غىك ياخ ى ل Huang et al.,2011:3049) رألخ ىمت رغاقىيت  

 -  :Zhou&Li, 2007: 456)ب الي   إلل غه م  تلك  غور

   غللنظل  . رب    ع غ 

 . زت دة  سما  رغمد  رغاظ ف 

 . زت دة  سما  رالغمزرم رغمنظ ل 

 ىى   أشىىار ثالثىى   بم يتىىيه   Mintzberg (1973)كم بىى    إغىىاياىىاد لىى ور رغمالىى  رغمتىى د     

 إن أودىىتعنىىي    Miller (1983))رغمتىى د و ورغمخاىى او ورغمك فىى   وكم بىى    رإلسىىممري    

 وي لىىا رغلخىى طمة ورإلبىىير رغلنظلى  رغمت دتىى   ىى  يلىىك رغلنظلىى  رغمىى  ينخىمط فىى  يسىىاتق رغلنىىم  

(Todorovic et al.,2011:129.    ياار رغلقلىاد  ى  وررء رغمالى  رغمتى د   ىه أنغبث  و 

 عمد .  4) ت  وم رغ يوم  مور رغاا  و ا   
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   4) رغ يوم

 رغب حي   فهام رغمال  رغمت د     وله  شظم باض 
 المفهوم اسم الباحث والسنة ت

 (Covin&Slevin,1988:218ج 1

تبندي المخداطرة  إلدىالعليدا  اإلدارةالمدر ال ي يميذ فيده مدديري 

بقصد الحصدول علدى  واإلبدايالمتصلة بالنلاط وتفضيذ الت يير 

 .األسررالميمة التنافسية والتنافل المجا ف ما المنظمات 

2 Morris & Paul ,1989:41)) 
العليددا فددي المنظمددة لتحمددذ المخدداطرة المحسددوبة  اإلدارةنددموي 

 والتركيم على االستباقية. واإلبداي

 (Rizzo,2009:27ج 3
صددي ة مددت صدديج التوجدده االسددتراتيجي بموجبهددا تصددبا الريددادة 

 هي المن ق السا د.

 (Tang et al.,2009:182ج 4

واالبداعيددة وتبنددي رابددة المنظمددة لتبنددي السددلوكيات االسددتباقية 

المخاطرة المحسوبة في محاولدة منهدا لخلدق واسدتثمار الفدرم 

 البيئية.

 .واألداءعملية تنظيمية حرجة تساهم في بقاء المنظمة  (Tajeddini,2010:222ج 5

6 
 ;Chen et al.,2011:703ج

Huang et al.,2011:3049) 

المتبناة مت قبذ المنظمة  واألنماط اإلستراتيجيةعمليات صيااة 

 في نلاطاتها الريادية.

7 
 :Madhoushi et al.,2011ج

310-311;Reulink,2012:43) 

العمليددة  والممارسددة  والفلسددفة   واتخددا  القددرار التددي تددؤدي 

 الدسول المبكر لألسوا . إلىجميعاع 

 (Kimuli,2011:2-3ج 8
واالسدددتباقية  اإلبدددداياالنخدددراط فدددي سدددلوكيات  إلدددىميدددذ الفدددرد 

 وتحبي  المخاطرة لال مة لبدء م امرة جديدة.

 (Yu,2012:1713ج 9

اتخددا   أنمدداطالتوجدده االسددتراتيجي للمنظمددة الدد ي يتكددون مددت 

 ممارسددات التددي توصددم بدنهددا هجوميددة القددرار  وال را ددق  وال

 . واالستقاللية للمخاطرة  ومحب ه واستباقية  ومبدعة 

10 Zellweger&Sieger,2012:68  للريادة على مستور المنظمة. أساسمكون 

11 
Al-

Dhaafri&Yusoff,2013:74 

وفلسدفة عملياتيدة  واتخدا  قدرار   وعمليدة وممارسات  طرا ق 

 كيان ريادي. إلىالعليا لتحويذ المنظمة  اإلدارةتستعملها 

   رعيرد رغب حث ف  داء رغلل در رغارردة ف  رغ يوم. رغللير:

تليا رغلي  رغ   تل ىا ف ى   ىيتم  رغمال  رغمت د   إن  تالحظ 4) وخم   ل غل  ورد ف  رغ يوم    

ورغلخى طمة رغل سىاب  فى   رإلدررة رغال   فى  رغلنظلى   إغىا يبنى  رغسىلاك    رإلبيرع ى  ورغمت دتى 

  نظل يه  ف     وغ  السميل ر رغفمص رغمت دت .
 

 يالتوجه التكنولوج

 ب   رغلنظل   غيور رغمكناغال   ف  حل ت  وياظ   رغلااف رغمن فس  غللنظل   من م   إدررر ن ر    

(Joachim et al., 2011: 36  رغمكناغال ى  رغلن سىب  تاىي رغلىيخا رغىمئ س إغىارغاصىام  إن  إ 

 . Li and Kozhikode , 2009: 332)رغ   ياملي عل   رغلنظل   ف  ير  ه رغنر ط رغمت د  

رغزبىىىان ورغمالىىى  ش ىىىا  يىىىارزن بىىى   رغمالىىى  ش ىىىا أن يلىىىك رغلنظلىىى  تماىىى   علىىىا  غىىىك  وأللىىىا

يمكىز  إنرغلنظلى   ت ى،  إن  بقاغ  85 :2001 ) وتاكي  غك ورغمكناغال  

 .علا حي سارء علا رغمبت ورغب ث ع  رغمكناغال   رغم  يقيم رغلن فه رغللكن  غلساق ورغلنظل 

 :Zhou et al., 2005غمكناغال   باية خلى ئق تلخلىه  )يمل ز رغلنظل   رغلماله  ش ا ر    

 أخىمرالغمزرم ب غب ث ورغمااتمو وركمس ب يكناغال   ليتيةو وياب ىق  خل ئق   : بدربا   45

ف لخلىه    Isoherranen, 2012: 49)  أ ى . رألفكى ررغلسىم ير  رغمكناغال ى و ورالشفمى ل علىا 

رغمالىى  ش ىىا رغماىىارر  و فىى  رغب ىىث ورغماىىاتمورالسىىميل ر رغكب ىىم   ىى : أتضىى ل خلىى ئق  بدرباىى 

 علا رغللهير  رغمكناغال  . رأل يرغمكناغال   رغكب مةو ويبن  رغمكناغال   رغ يتيةو ورغممك ز با ي 

 . 5) ب غ يوم إت  ز  ن تلك  رغب حيا أورد  غلمال  رغمكناغال   ا ن عيتية      
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  5) رغ يوم

 وله  شظم باض رغب حي   فهام رغمال  ش ا رغمكناغال      
 المفهوم اسم الباحث والسنة ت

 (Zhou et al.,2005:45ج 1

تركيدددم المنظمدددة علدددى التكنولوجيدددا الجديددددة  ويعكدددل هددد ا 

التركيددم فلسددفة الدددفا التكنولددوجي التددي تقددوم علددى فكددرة إن 

 المبا ت يفضلون المنتجات المتقدمة تكنولوجياع.

 (Hakala,2010:36ج 2
 أورابدددة المنظمدددة فدددي االنتفددداي مدددت التكنولوجيدددا الجديددددة 

 المنتجات واإلبداي.

 (Urban,2010:1ج 3

مالحقة المنظمة للت ورات التكنولوجية واإلبداعات والسعي 

 Discontinuousإلى االسدتثمار فدي اإلبدداعات المتق عدة 

innovations  والتكنولوجيددددا المممقددددةDisruptive 

technologies  على افتراض إن األسوا  الجديدة سدتكون

 متوافرة.

 (Joachim et al.,2011:36ج 4
احددد المددوارد التكنولوجيددة التددي تعددد كدددداة تسدداهم فددي بندداء 

 الميمة التنافسية المستدامة.

5 
ج 

al.,2012:631) 

النجدداح يعتمددد علددى تقددديم سددلا  إن أسدداستوجدده يقددوم علددى 

 وسدمات متقدمة تقنياع.

 (Kim et al.,2013:141ج 6

واستعمال التكنولوجيدا  استثمار حقيقي في البحث والت وير 

التكنولوجيا  أنوايالمتقدمة  والمسا المسبقجالحصول على 

الجديدة المختلفة مت داسذ وسارج ميدان الصدناعة وتحقيدق 

 التكامذ بينها.

 رعيرد رغب حث ف  داء رغلل در رغارردة ف  رغ يوم. رغللير:

  تاىي يامتىف شى  ا  ى  Kim et al., 2013) ن يامتىفإفىو ى  ولهى  شظىم رغب ىث رغ ى غ      

ورغمالى  ش ىا  ورغمالى  ش ىا رغب ىث ورغماىاتم رغمالى  ش ىا رغمكناغال ى  باصىف  إغىاح ث شظمي  

رغلسىىىىم ير  رغمكناغال ىىىى  فىىىى    ىىىىيرن  أخىىىىمعلىىىىا  ورغماىىىىمع ورسىىىىمال م رغمكناغال ىىىى  رغلمقي ىىىى 

 ه رغمنب   إغىا إن أ ل ى  رغمالى  رغمكناغىال  يىزدرد  ىه زتى دة  سىما  رالدىامرب  رالخمل ص.

 رغب   .
 

 مراجعة تاريخية ومفهوم اليقظة الريادية:

 إغىا  Entrepreneurial alertnessيااد بيرت  رغل  وال  رغب ي   غلادىا  رغ قظى  رغمت دتى    

رغ  ئز علا رغ  ئزة رغيوغ   غلمت دة  وIsrael M. Kirzner (1973رالامل د  رالسممرغ  ) إسه م

تلملكىىان رغ قظىى   رت دتىى ل  رألفىىمرد إن أودىىتمو عنىىي   2006 رغلنظلىى   رغلىى  مة عىى م  وأب ىى  

 تلكىىنه   ىى  يل  ىىز رغف ىىار  فىى  رغسىىاق بالىىاد  الا ىى    اثااىى    ىىيودة Antenna ىىارئ  

(Tang et al., 2010: 78.  رغ قظىى   رت دتى ل علىىا حىىي وصىىف  فىى ألفمردKirzner   أفىىمرد ىى 

  .Gilad et al., 1988: 483) رألحىير تممبلان ب غفمص كل  رغ   تقف علا  ميفىه غ رى  ي 

ف  طمح   Von Mises(1949) إسه مرسمني علا  Kirzner إن  Woods, 2006: 2وتامقي )

 غلفهام رغ قظ  رغمت دت .

البىي  ى  رغماىمع علىا   و6) ورشظىم رغ ىيومغ مض رغمامع علا رغلقلاد ب غ قظى  رغمت دتى       

 Entrepreneurialو لىىالت رغنرىى ط رغمتىى د  Alertnessرغلقلىىاد  ىى   لىىالت رغ قظىى  

activity يخل ق لزء  هى   ى  رغااى  غلمىيبم فى  رغب  ى  غلب ىث عى   إغا. تقلي ب غ قظ  رغل ا

 . ورغ قظى  بهى ه رغك ف ى  ن ىم ا بلى  غلمنبىا وغكنهى  Mosakoski, 1998: 628رغفىمص رغلمب ى  )

ان صىم   و   يىزدرد  ىه يىارفم باىض رغSkarberk, 2009: 416) بنفس رغاا  غ س  عرارئ  

  ورغلامفىىى و ورغرىىىبك   راللمل ع ىىى  ورغخبىىىمة رغسىىى بق   ر  رغلىىىل والسىىى ل  رغسىىىل   رغرخلىىى  

(Ardichvili et al., 2003: 106  . رغمتى د  فقىي وصىىف   رغنرى ط أ ىىKirzner     فى  كم بىى 
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رغم   ىىمر  ن ىىم رغلالحظىى  سىى بق ل فىى  رغنظىى م  إغىىا)رغلن فسىى  ورغمتىى دة  علىىا رشىى  رغ قظىى   رغلاسىىام

 .Grinder & Hagel III, 1977: 60)) رالامل د  رغن لل  ع  رغفموا   رغسامت 

   6) رغ يوم

  فهام رغ قظ  رغمت دت     وله  شظم باض رغب حي  
 المفهوم الباحث والسنة ت

 Grinder&Hagel III,1977:60)ج 1
حصدددول رب العمدددذ علدددى الدددربا النددداجم عدددت اليقظدددة المميدددمة 

 في السو . لألسعار

 (Busenitz,1996:35ج 2
انتقددددال  أثنددداءاكتلددداف الفدددرم والمددددوارد بقصدددد اسددددتثمارها 

 حالة التوا ن. إلىاالقتصاد 

(Gaglio,1997:160ج 3
2
 الفرد لبلورة صورة عت المستقبذ. محفم مت قبذميذ  

 (Kirzner,1999:10ج 4
تحديدد ندوي التعدامالت الريادي للوسيلة التي يمكت عبرها  إدراك

 التي ستدسذ حيم التنفي  مستقبالع في السو .

 يصبا القرار سال مت التفكير. ما يتضمنه القرار وبدونه   شيء (Klein,1999:49ج 5

6 
 & Kirzner,1997:72; Oyson)ج

Whittaker,2012:5 

الفرم المتاحة جاير المدركة حتدى  إلىموقم يتم فيه الوصول 

 الوق  الراهت(.

 استكلاف الفرم والعمذ على استثمارها. (Yu,2001:49ج 7

 (Gaglio&Katz,2001:96ج 8
ومهدددارات معالجدددة  اإلدراكيدددةمجموعدددة مميدددمة مدددت المهدددارات 

 المعلومات تقم سلم عملية تحديد الفرم.

 (Mitchell et al.,2005:655ج 9
الحسدددية  اإلدراكيدددةمجموعدددة مميدددمة مدددت مهدددارات المعالجدددة 

 والمعرفية التي توجه عملية تحديد الفرم.

(Woods,2006:2ج 10
4
 

عمليدددة اكتلددداف لماهيدددة ال ايدددات التدددي يدددراد بلواهدددا والسدددبذ 

 المتاحة ل لك.

 Endres&Woods,2006:194)ج 11
السعرية للربا المحتمدذ  اإلشاراتظاهرة نفسية تنل  مت سالل 

 على المستور الجم ي.

 (Kirzner,2008:12ج 12
بمالحظدة الفدرم ال يدر مدرجا مالحظتهدا حتدى الوقد   إحسداس

 الراهت.

 الفرم المربحة. إليجادمدسذ  (Fiet&Patel,2008:216ج 13

 (Keong,2008:34ج 14

اكتلدداف واسددتثمار المواقددم التددي يسددت يا فيهددا الريددادي البيددا 

 بدسدددعارمرتفعدددة والتدددي اسدددت اي فيهدددا سدددابقاع اللدددراء  بدسدددعار

 .منخفضة

15 
 Kirzner,2008:11;         Tangج

et al., 2008:276)
4
 

دون  اآلنالقددددرة علدددى مالحظدددة الفدددرم ال يدددر مالحظدددة حتدددى 

 البحث عنها.

 .األرباحعالقات السبب والنتيجة بقصد تحقيق  إلىاالنتباه  (Skarbek,2009:417ج 16

 (Puhakka,2011:86ج 17

 فيدددة تقدددوم علدددى قددددرة الريدددادي ودعدددم مدددتعمليدددة  هنيدددة معر

الظروف البيئية واالجتماعية التدي تخلدق حلدول جديددة للمواقدم 

 التي تواجه المنظمات.

 الجديدة في البيئة. األعمالالقدرة على اكتلاف فرم  (Valliere,2011:476ج 18

 (Yu,2011:168ج 19
ايددر قابلددة  ألنددهاتيجي مهددم للمنظمددات الصدد يرة موجددود اسددتر

 الترسيص. أوللتقليد 

 (Rafat,2012:159ج 20
ضددددروري للنجدددداح فددددي تحديددددد الفرصددددة  Conditionظددددرف 

 والتعرف عليها وت ويرها وتقييمها.

21 
Gray&Wert-Gray,2012a:107; 

Gray&Wert-Gray,2012b: 185 

حاجدات ورابدات المبدا ت  إشباي أفضذتوقا الفرم التي تحقق 

 والعمذ على استثمارها.

 رعيرد رغب حث ف  داء رغلل در رغارردة ف  رغ يوم. رغللير:

                                                           
2
 (.Kirzner,1985:56نقالً عن ) 
3
 (.Kirzner,1973:39نقالً عن ) 
4
 (.Kirzner,1979:48نقالً عن) 
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ب كمر ع فمص رألعل م رغم  يم  ه  يانا  رغ قظ  رغمت دت   إن  تالحظ 6)  ل  يقيم ف  رغ يوم     

بلخملف أشارعه  ورغالا علا رسميل ر يلك رغب    رغخ رل   غللنظل  ورالشمف      رغلاررد رغيرخل   

إن رغ قظ  رغمت دت  يانى  رغقىيرة علىا اب رة أخم  ب خلق رغق ل  ألص  ب رغلل غت.رغفمص بقلي 

 ى  ن ىم السى ل  عنىي   يكىان رغب  رآلخمت دا      أكيمرغمؤت  ف  رغضب ب ورؤت  رغلسمقبا بركا 

ورغمق ى    ورالاممرن وراليل مو و غك ب السمن د إغا  ه رر  رغب ث رغف ق ع  رغلالا   و  اكية

 .ورغ ك 
 

 اليقظة الريادية أبعاد

رغلممبىه غللادىا  تالحىظ بادىال  إن إالو رغلماىيدة غق ى ( رغ قظى  رغمت دتى  بمن  رغل ى وال     

 أباى دعل ى   ى  شلى  ج برىدن  رالطىال ي سىم     ورآلي    يودت  رغنل  ج رغم  ين وغ    ر رغ  ش،.

 رغ قظ  رغمت دت :

o أشلا ج (Kaish & Gilad, 1991:  تم    رن رغب حي ن أ ) ن رغ قظ  رغمت دت  تلك  أن يقى

  :Busenitz, 1996: 38) رآلي وفق 

 )رغقمرءة . رغلا غا  ◄

 رغاا  رغلخلق غلمفك م حام أفك ر رألعل م رغ يتية. ◄

o أشلا ج  (Ardichvili, 2000:    تمArdichvili رغ قظ  رغمت دتى  تلكى  رغماب ىم عنهى   إن

  :Khakbaz and Aghazadeh, 2012: 86)  ب الي 

 ي يتي رغفمص . ◄

 يااتم ويق    رغفمص . ◄

o أشلا ج (Brockmann, 2011 رآلي رغ قظ  رغمت دت  يمكان     إن : تامقي   ر رغب حث: 

 يل  ز رغفمص. ◄

 يلك رغفمص. إزرءرغقمررر   أفضاريخ    ◄

o أشلا ج (Tang et al., 2012   تا : Tang  رغ قظ  رغمت دت  يناا  علىا كىا  إنوز الءه

 :رآلي    

 رغف ق ورغب ث. ◄

 رالاممرن وراليل م. ◄

 رغمق    ورغ ك . ◄
 

 العالقة بيت التوجه االستراتيجي واليقظة الريادية

 أنرغمالى  رالسىممري    غللنظلى  تلكى   نأ  Gray & Wert-Gray, 2012a: 112تامقىي)    

وتاكي شفس رغب حي    غ قظ  رغلنظل  ي  ه رغفمص رغم  يم  ه  ب    رغلنظل . إبمرزتنظم غ  باصف  

غفمص    خىالم يمك ىز ر إغا    تنب  رغمساتق رغمال  رالسممري    غللنظل  تقيم ف ئية ف  كاش    إن

وبىنفس   .Gray & Wert-Gray, 2012: 105) رال مل م علا  ظ  م   يدة ف  ب  ى  رغلنظلى 

 اسىىس  51 ىى  خىىالم رغلق رشىى  بىى    Kirznerشظمتىى   Kaish Gilad(1991)رالي ىى ه رخمبىىم 

رغمتىى دت   تلىىمفان لىىا واىى   إنرغرىىمك   رغكبىىم  وولىىي  إحىىي  ىىيتم ينف ىى   فىى   36شىىمك  و

 رغب ث رغم متم . وب عمل درغمرح  غيته  ف  رغب ث ع  رغلالا    
 

 البحثملكلة 

لرىكل  ياى ش   نهى  رنلى،  اسسى ين  رغمال ل ى  رغل ل ى  رغلمليلى  ب  ى ب غرغب ث رغ ى غ   ملي ت    

لىىا ر ملىى م  ىى ه رغلاسسىى   تنلىى، ش ىىا ينف ىى   إنتالحىىظ  إ  ولىىاد يالىى  رسىىممري    وردىىتو

رغمال ه   رغازررت  رغلمكزت   ىه دىاف فى  ركمىمر  رغق ى در  رغ   ا ى  رغال ى  غ  لى   رغزبى ئ  

 رإلبىىير  ىىه سىى  دة شىىا رر  وح غىى  رغمنىى فس فىى  سىىاق رغمالىى   رغ ىى  ا  رغىىيرخل    ورغخىى رل    
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رغى   رشسى ، بلىارة  رأل ىممات   رغمنظ ل  و رغمنف   رغ  د    لل ه رغلس إغاورغمت دة رغم  يفمقم 

وراليلىى م بهىى  و ىى  ثىى   رألعلىى مرغب ىىث عىى  فىىمص  ا بل ىى    مخىى   رغقىىمرر فىى علىىا  بىىدخم  أو

 علل   رغمق    غه  ورغ ك  عل ه  يله يرل السميل ر  . إلمرء

 ىا  :رآلي ى رغمسى ؤال   إل بى رغلركل  رغم  تمرد رغماب م عنه  يمليىا فى   إنوبل   رغب ث رغ  غ     

بىى   رغمالىى  رالسىىممري    ورغ قظىى  رغمت دتىى   و ىىا رن  إحلىى ئ  يالىىي عالاىى  رريبىى ط  ر  دالغىى  

 رغمال  رالسممري    تلا، دور ف  رغ قظ  رغمت دت  
 

 أهمية البحث

 غلب ث رغ  غ  أ ل   بيرل   ا ن     رغن ح م   رغنظمت  ورغماب ق   علا حي سارء وك الي :

 تلك  إلل م رأل ل   رغنظمت  غلب ث علا  سمات    ل : رغنظمت :رأل ل    1-

  رغ قظ  رغمت دت 
 

   وف  رغكم ب    ر  رغلل  ب غمت دةتلم ز رغب ث رغ  غ  بمليت  غلادا  ح ا  وحيتث و ه 

إ  يليا رغ قظ  رغمت دت    ار ر ملى م  رغب ىا  رغمت دتى  فى  رغااى  رغىمر   علىا حىي وصىف 

(Tang et al., 2010: 78(  وترى طمه  غىك فى  رغىمأ . Foss & Klein, 2010: 145  

بقن عمىى  بىى ن رغ قظىى  رغمت دتىى  يهىى ل  فىى  رغااىى  رغىىمر   علىىا رغكم بىى   رغلا صىىمة فىى    ىىيرن 

 رغمت دة.

     و فى غب ا  حىام يرن اليىزرم ف ى  رغل ى وال    ىيودةيال  رغب ث رغ  غ  إغا رغل  وغ  ف

  .Yu, 2001: 47حس، وله  شظم ) رغ قظ  رغمت دت  اليزرم ال ل  ليرل 

   رغب ث رغ  غ  تدي  رسم  ب  إغا ياص (Busenitz, 1996: 42  بردن رغ  ل  إغىا ب ىا  

الزرغ  بيرئ   ف   ى ر حس، رأ    ر رغب حث رغ  غ    ف ألب   ياب ق   حام رغ قظ  رغمت دت و 

  .Busenitz, 1996: 36) رغل يرن

   رإلثىمرء رغنظىم  غلادىا  رغ قظى  رغمت دتى  رغى   تفمقىم إغىا تسه  رغ  ش، رغنظم  غلب ث ف

كل  حى وم رغب ىث رغ ى غ  و  Valliere, 2011: 477رألس ( رغنظم  رغاردت حس، ياب م)

رغىى    بىى   فىى  حفىىا رسىىمال   رغ ىى ئزة رغيوغ ىى  Kirzner  أفكىى ر إغىىارغملىا  اىىير رغلسىىما   

فه  رغلمرد  رلقار علا إعل غ   اي أس ءوغلمت دة وأب    رغلنظل   رغل  مة إن عيد    رغ ت  ع

  .(Kirzner, 2009: 145  نه  

  شى  ا غق ى ( رغ قظى  رغمتى د  تمكىز علىا رغب ىث حىيتث وت  وم رغب ث رغ  غ  يبن  أشلىا ج

إن  اظىى     Gaglio& Katz, 2001: 96) وراليلىى م ورغمق ىى   ففىى   ىى ر رغل ىى م تاكىىي

ركىز  علىا وسى ئا  الحظى  رغفمصى  بىيون رغب ىث رغب ا  رغماب ق   حام رغ قظى  رغمت دتى  

 عنه .
 

    رغمال  رالسممري: 
 

 إ  تىىم   تملىىي  رغب ىىث رغ ىى غ  غلادىىا  رغمالىى  رالسىىممري    فىى  إطىى ر رألدب رغمتىى د و

(Franczak et al., 2009: 69. إن رغمال  رالسممري    غ س س ئيرل ف  رألدب رغمت د   

   رغلىىىدغاع رغىىى   دأبىىى  عل ىىى   اظىىى  رألب ىىى   رغ يتيىىى  ت ىىى وم رغب ىىىث رغ ىىى غ  رغخىىىموج عىىى

إ  يالهىى   ىى ه رألب ىى   غيررسىى   ورغلا صىىمة رغمىى  ر ملىى  بلادىىا  رغمالىى  رالسىىممري   و

 ;Zhou and Li, 2007; Reulink, 2012) رغاالاى  بى   رغمالى  رالسىممري    ورألدرء

Bodlaj, 2010; Yu,2012; Chung,2011; Chen et al., 2011; Tajeddini, 

2010; Huang et al., 2011;  Al-Dhaafri and Yusoff, 2013 .   أ ى  رغب ىث

رغب ىا  فى   ى ر رغ  شى،  إن إ  رغ  غ  فقي ين وم عالا  رغمالى  رغمتى د   ىه رغ قظى  رغمت دتى و
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-Gray & Wert) دررس  دررسم    ل :يالي سا   رغب حث ال إطال   يودة ليرل فالا حي 

Gray, 2012a)  ودررس (Gray & Wert-Gray, 2012b)  وكال ل  دررس   شظمت. 

 إغىارأل ل   رغالل ى : ت ى وم رغب ىث رغ ى غ  رغمللى ت إغىا  مخى   رغقىمرر فى  ل  ا ينى  رغل ل ى   2-

أ ل ىى  ر ىىمالر يالىى  رسىىممري    وردىىت تدخىى  ب غ سىىب ن ح لىى   رغزبىى ئ  رغىىيرخل    ورغخىى رل    

 طب ا  رغ قب  رغز ن   رغم  يل ر( ف هى   ى ه رغ   اى   أعل غهى .ورغمالا   رغمت دت  رغم  يفمده  

كل  ت  وم رغب ث رغ  غ  رإلش رة إغا إن رنبى  ل  ا ينى  رغل ل ى  رسمكرى ع رغفىمص ورسىميل ر   

ويالىى  وردىىت ش ىىا رإلبىىير  و تمااىىف إغىىا حىىي كب ىىم علىىا ر مالكهىى  يالىى  وردىىت ش ىىا رغزبىى ئ 

 .و ويال  وردت ش ا رغمكناغال   طمة رغل ساب ورالسمقالغ   ورالسمب ا   ويبن  رغلخ
  

 أهداف البحث

 تماخا رغب ث بلا  رأل يرع رآلي  :

 رغم  يقيم غه  رغخي  . رألسارقي يتي  سما  يال   اسس ين  رغمال ل   رغل ل   ش ا  ◄

 ش ا رغمت دة. مال ل   يتي  سما  يال   اسس ين  رغي ◄

 رغمكناغال  . ش ا مال ل   يتي  سما  يال   اسس ين  رغي ◄

 ي يتي طب ا  وااة رغاالا  ب   رغمال  رالسممري    ورغ قظ  رغمت دت . ◄

 ب  ن رغيور رغ   تلاب  رغمال  رالسممري    ف  رغ قظ  رغمت دت . ◄
 

 فرضيات البحث

 ت  وم رغب ث رغ  غ  رغم قق    ص   رغفمد    رآلي  :

   علل   أو إشس ش   . تمب ت  شا  رغمال  رالسممري    بمب ت  شا  رغكل( 

   علل   أو إشس ش   . تمب ت   سما  رغ قظ  رغمت دت  بمب ت  شا  رغكل( 

 . يالي عالا  رريب ط  ر  دالغ   انات  ب   رغمال  رالسممري    غللنظل  ورغ قظ  رغمت دت 

 . تاثم رغمال  رالسممري    غللنظل  ف  رغ قظ  رغمت دت 
 

 مكان إجراء البحث

عرىم  ل  اى  كىمبالء ورغبى غد عىيد   خلىس ي  إلمرء رغب ث رغ  غ  ف  لل ه رغكل    رغم با  إغا 

 كل   خالم  ية رغب ث.
 

 الحدود الممانية للبحث

 م.2012 ي يد رغب ث رغ  غ  ز  ش  ل ب غمبه رألخ م    ع م 
 

 مجتما البحث وعينته

رغلسمهيع    رغس دة رغاليرء و ا وش ه  ورؤسى ء رألاسى م أو رغفىمو  وأ نى ء  تمدغف   مله رغب ث

أ     مله رغب ث رغ   أ ك  رغاصام إغ ى    ى  ابىا    غس رغكل    ف  لل ه رغ   ا   رغامرا  . 

رغب حىث ف مليىا فى  رغسى دة رغالىيرء و اىى وش ه  ورؤسى ء رألاسى م ورغفىمو  رغالل ى  وأ نى ء   ىى غس 

رسىمل رة  101يى  يازتىه  إ  رغال ى  و رإلدررة)ب عمبى ر   تليلىان فمتىق   اى  كىمبالءرغكل    ف  ل 

  إن شسىب  رالسىم  ب  بل ى  يقمتبى ل )أ رسمل رة ص غ   غلم ل ا 78عل ه  حلا  نه  رغب حث علا 

وعيد رالسمل رر   إغ    رغاصام  أ ك رغ      مله رغب ثتادت إلل غ   رآلي ورغ يوم  و %78

 .غب حث باي يازتاه  علا ع ن  رغب ثر رغم  حلا عل ه 
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  7رغ يوم)

  وع نمه رغللك  رغاصام إغ       مله رغب ث
 عدد االستمارات المسترجعة االستمارات المو عة = العدد الكلية ت

 3 6 القانون 1

 5 7 الهندسة 2

 4 6 طب األسنان 3

 2 6 العلوم ال بية الت بيقية 4

 5 7 ال ب البي ري 5

 6 7 العلوم اإلسالمية 6

 9 11 الصيدلة 7

 4 6 السياحة الدينية وإدارة المؤسسات 8

 6 8 المراعة 9

 8 9 اإلدارة واالقتصاد 10

 5 6 التربية الرياضية 11

 7 9 التربية لالستصاصات اإلنسانية 12

 7 8 كلية التربية للعلوم الصرفة 13

 4 8 العلوم 14

 3 7 ال ب 15

 78 101 اإلجمالي
 

 

 ومقاييسه مت يرات البحث
4
 

 رغمال  رالسممري   : ي  رغماب م ع  رغمال  رالسممري    بكا   : رغلم  م رغلسمقا: ◄

o :ورغمالى  ش ىا  )رغمال  ش ا رغزبانو تابم رغمال  ش ا رغساق ع  كا    رغمال  ش ا رغساق

 ,Narver and Slaterبىى   رغاظىى ئف  و غىىك وفقىى ل  غالهىى  شظىىم ) رغلنىى فسو ورغممنسىى ق

رغىى   رشظىىم  ل ىىق رغب ىىثو  و Narver and Slater, 1994)  . ورسىىمالا  ق ىى (1990

 ;Frishammar and Andersson,2009رسمالا ف  عيد    رغيررس   رغ يتي  الس ل  )

Kim et al., 2013.غق  ( رغمال  ش ا رغساق   

o  رالسىمقالغ  و ورالسىمب ا  و و رغمت دة: تق س رغمالى  ش ىا رغمتى دة كىا  ى  )رإلبىير ورغمال  ش ا

عل هى  فى   ى ر  رالطىال و غك وفق ل غلاظ  وله   رغنظم رغم  يى   ويبن  رغلخ طمة رغل ساب  

  كاشىى    ىى  رغلقىى ت س رغاردىى   ورغرىى ئا  Tajeddini, 2010) ورسىىمالا  ق ىى ( رغل ىى م.

 رغ  غ . ورغلنس ل   ه نمض رغب ث

o : و رالسىميل ر فى  رغب ىث ورغماىاتم :تابم رغمال  رغمكناغال  عى  كىا  ى  رغمال  رغمكناغال

و ورغلسىىت رغلسىىبق. واىىي يىى  ا ىى (  ىى ه رألباىى د رغفمع ىى  وفقىى ل ورسىىمال م رغمكناغال ىى  رغلمقي ىى 

  كاشى   ى  رغلقى ت س رغ يتيى  لىيرل ورغلمك  لى   ى  ولهى  شظىم Kim et al., 2013غلق ى ()

 رغب ث رغ  غ .

 ,.Tang et alوفىق  ق ى ( ) : يى  ا ى ( رغ قظى  رغمت دتى رغ قظى  رغمت دتى  رغلم  ىم رغلاملىي:  ◄

و Scanning and searchرغف ىق ورغب ىث  رغى   تمىدغف  ى  ثالثى   كاشى    ى :  2012

 Evaluationو ورغمق ى   ورغ كى  Association and connectionورالامىمرن وراليلى م 

and judgment. 
 

 الجانب العملي للبحث
تهم    ر رغ زء    رغب ث ب غمدكي    ص   فمد    رغم  ي  رفممرده  دل   نه  ى  رغب ىث     

 وك الي :

                                                           
5

(، 3(،محايد)4(،اتفق)5اتفق بشدة)}جميع مقاييس البحث ذات خمسة مستويات الخماسي ،إذ إن  تم استعمال مقياس ليكرت 

 .ِ{(1(،الاتفق بشدة)2الاتفق)
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    شا  رغمال  رالسىممري    بى خمالع شىا  رغكل ى  ب ت يرغم  ينق علا  غلب ث رألوغارغفمد 

رالسىمل رر  رغمى  يى   . وغ مض رغمدكي    ص     ه رغفمدى   تماى   فىمز إشس ش  أو)علل  

كل    ف  حى   بلىد عىيد رغكل ى    أربا  رإلشس ش  بلد عيد رغكل     إ  للاه  وفق ل غنا  رغكل  و

تادىىىت رغلماسىىىا   رغ سىىى ب   رغلازوشىىى  ورالش مرفىىى     8)   كل ىىى . ورغ ىىىيوم11رغالل ىىى  )

 ع ن  رغب ث حس، شا  رغكل  . رألفمردرغلا  رت  السم  ب   

  8) رغ يوم

 N=78غلمال  رالسممري    حس، شا  رغكل      رغاصف    رإلحل ءر 

 نوي الكلية التوجه االستراتيجي  ت
الوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
المستور
4
 

 لتوجه نحو السو ا 1
 متوس  N=20 3.294 0.324 إنسانية

 قوي N=58 4.012 0.896علمية 

 التوجه نحو الريادة 2
 متوس  N=20 3.114 0.785إنسانية 

 قوي N=58 4.211 0.952علمية 

 التوجه التكنولوجي 4
 متوس  N=20 3.001 0.685إنسانية 

 قوي N=58 3.887 0.912علمية 
 

 

قد كان متوسط القوة في  اإلنسانيةالتوجه االستراتيجي في الكليات  نأ( 8) تالحظ    رغ يوم    
 وبمتوسزززطات حسزززابية موعونزززة تبلززز والسزززوق والتكنولوجيزززا تركيزززعه علزززن كزززل مزززن الريزززادة 

التوجه االستراتيجي في  إن( علن التوالي. كما يالحظ من نفس الجدول 3.114،3.294،3.001)
السزوق والريزادة والتكنولوجيزا الكليات العلمية قد كان قوياً بشكل واضح مزن حيزث تركيزعه علزن 

بشززأن  أمززا( علززن التززوالي. 4.012،4.211،3.887) وذلززب بمتوسززطات حسززابية موعونززة قززدر ا
( فيمزا يتصزل بالتوجزه 0.324) تراوحزت بزين إذ االنحرافات المعيارية فقد كانت منخفضة نسبياً،

( للكليات العلمية معلناً بذلب تجانس االستجابات التي تم 0.952) و اإلنسانيةنحو السوق للكليات 
 الحسابي.الحصول عليها وتمركع ا بالقرب من وسطها 

 Mann-Whitney Test( تمت االستعانة باختبزار 8) ولتأكيد النتيجة التي خرج بها الجدول   
 ( الذي يبين متوسط رتبة االختبار والقيمة االحتمالية له.9) كما موضح في الجدول

  9) رغ يوم

ورغق ل   لمب ت  ف  شا  رغمال  رالسممري   غ Mann-Whitney  ماسا ريب  رخمب ر

 رالحمل غ  

 التوجه االستراتيجي ت

 الكليات العلمية اإلنسانيةالكليات 

متوس  

 الرتبة

القيمة 

 االحتمالية

متوس  

 الرتبة

القيمة 

 االحتمالية

 0.04 139.2 0.00 111.3 التوجه نحو السو  1

 0.01 122.5 0.05 99.8 التوجه نحو الريادة 2

 0.00 98.5 0.04 68.3 التوجه التكنولوجي 3
    

من متوسطات الرتب  أعلنمتوسطات الرتب للكليات العلمية كانت  نأ( 9) يالحظ من الجدول  
تقل عن  أوتساوي  Mann-Whitney Test، وان القيمة االحتمالية لجميع قيم اإلنسانيةللكليات 

                                                           
6
 5-1=4الحد األدنن له، أي المدى= -لمدى=الحد األعلن للمقياس ا: أولا تم الحكم علن المستوى وفقاً لالتي :   
-2.59،  ضعيف جداً(  1-1.79) : وعليهِ  0.8 = 5÷4ألعلن للمقياس ، أي طول الخلية = الحد ا ÷: طول الخلية = المدى ثانياا   

 قوي جداً(. 4.2-5، ) (قوي 3.4-4.19 متوسط( ، )2.6-3.39ضعيف(، ) (1.8
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%. وبالتالي فزأن النتيجزة التزي تزم الحصزول عليهزا 5المستوى المقبول الذي اختاره الباحث و و 
فزي توجههزا  واإلنسزانيةللبحث القائلزة بتبزاين الكليزات العلميزة  األولنلقبول الفرضية  تدعو أعاله

 االستراتيجي.

  الفرضية الثانية للبحث التزي تزرى وجزود تبزاين بزين الكليزات العلميزة والكليزات اإلنسزانية فزي
 أوالً سيصار  أعاله األولنوكما  و عليه الحال مع اختبار الفرضية  مستوى اليقظة الريادية.

( الخاص بالمتوسطات الحسزابية الموعونزة واالنحرافزات المعياريزة 10) صياغة الجدول إلن
 الخاصة باليقظة الريادية لدى عينة البحث.

 
 

  10) رغ يوم

 N=78حس، شا  رغكل       رغخ ص  ب غ قظ  رغمت دت رغاصف    رإلحل ءر 

 نوي الكلية اليقظة الريادية ت
الوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستور

1 
 

 الفحص والبحث

 متوس  N=20 3.132 1.021إنسانية 

 قوي N=58 3.545 0.985علمية 

 االقتران واالتصال 2
 قوي N=20 3.853 0.687إنسانية 

 قوي N=58 3.762 1.640علمية 

 التقييم والحكم 3
 قوي N=20 3.441 0.853إنسانية 

 قوي N=58 3.884 0.662علمية 
 

لمكونات اليقظة الريادية قد  المتوسطات الحسابية الموعونة نأ أعاله( 10) يتبين من الجدول    
كانززت متوسززطة القززوة للكليززات اإلنسززانية فيمززا يتعلززق  إذ قويززة، إلززنتراوحززت بززين متوسززطة القززوة 

( 1.021) ( وبزانحراف معيزاري قزدره3.132) بالفحص والبحث وبمتوسط حسابي موعون قدره
بقيزة المكونزات فقزد كانزت  أمزا معلناً بذلب التجانس النسبي لالسزتجابات الزواردة فزي  زذا الجانزب.

 (،3.441) وبمتوسطات حسابية موعونزة تراوحزت بزين واإلنسانيةقوية لكالً من الكليات العلمية 
ولكزن للكليزات  أيضزاً ( لمكزون التقيزيم والحكزم 3.884، و)اإلنسزانيةلمكون التقييم والحكم للكليات 

و زو انحزراف  ،(1.640) باالنحرافزات المعياريزة فقزد تراوحزت بزين األمزرالعلمية. وبقزدر تعلزق 
حد ما في إشارة إلن درجة تجانس  إلني منخفض ( و و انحراف معيار0.662مرتفع نسبياً، و)

 االستجابات الواردة في  ذا الجانب.

 اإلنسزانيةوبقصد التأكد مزن وجزود تبزاين بزين اسزتجابات الكليزات العلميزة واسزتجابات الكليزات    
 (.11) صياغة الجدولتمت 

  11رغ يوم)

رغمت دت  ورغق ل  لمب ت  ف   سما  رغ قظ  غ Mann-Whitney ماسا ريب  رخمب ر 

 رالحمل غ  

 اليقظة الريادية ت

 الكليات العلمية الكليات اإلنسانية

 متوس  الرتبة
القيمة 

 االحتمالية
 متوس  الرتبة

القيمة 

 االحتمالية

 0.02 159.1 0.04 113.8 الفحص والبحث 1

 0.01 142.7 0.02 123.6 االقتران واالتصال 2

 0.03 119.2 0.05 100.9 التقييم والحكم 3
 

متوسطات الرتب للكليات العلمية كانت تفوق متوسزطات الرتزب  إن( 11) يالحظ من الجدول    
تساوي أو تقل عن  Mann-Whitney Testللكليات اإلنسانية، وان القيمة االحتمالية لجميع قيم 
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الحصزول عليهزا %. وبالتالي فزأن النتيجزة التزي تزم 5المستوى المقبول الذي اختاره الباحث و و 
أعاله تدعو لقبول الفرضية الثانيزة للبحزث القائلزة بتبزاين الكليزات العلميزة واإلنسزانية فزي مسزتوى 

 اليقظة الريادية.

 :تدور الفرضية الثالثزة للبحزث حزول وجزود عالقزة ارتبزاط ذات داللزة  الفرضية الثالثة للبحث
إثبات صحة الفرضية أعاله تم  ولغرض بين التوجه االستراتيجي واليقظة الريادية. إحصائية

 (.12) لتنظيم الجدو
 

  12) رغ يوم

 N=78         االا   رالريب ط   ب   رغمال  رالسممري    ورغ قظ  رغمت دت رغ
 6 5 4 3 2 1 المت يرات ت

1 
التوجه نحو 

 السو 
      

2 
التوجه نحو 

 الريادة
0.342*      

3 
التوجه 

 التكنولوجي
0.453 0.201     

    *0.553 *0.511 **0.441 الفحص والبحث 4

5 
االقتران 

 واالتصال
0.563* 0.431** 0.334* 0.443*   

  *0.531 0.311 0.237 *0.218 **0.642 التقييم والحكم 6

 *0.330 0.431 *0.442 0.199 **0.565 *0.453 اليقظة الريادية 7

 %1%             ** يان   انا  عني  سما  5* يان   انا  عني  سما  

 :اآلتي( 12) يتضح من الجدول

 عيززادة مسزتوى التوجزه االسززتراتيجي  إن أيجميزع قزيم معزامالت االرتبززاط كانزت موجبزة،  إن
 عيادة مستوى اليقظة الريادية. إلن)السوقي والريادي( يؤدي  بمكونيه

 قزيم متوسزطة  إنهايميع جميع  ذه القيم  و  ما إنقوة عالقات االرتباط كانت متباينة غير  إن
( لعالقززة اليقظززة الرياديززة مززع الفحززص 0.199) تراوحززت  ززذه القززيم بززين إذوضززعيفة القززوة، 

 ( لعالقة التقييم والحكم مع التوجه نحو السوق.0.642والبحث، و)

  عنزد  إحصزائيةعالقات ارتباط ذات داللزة  أربعة( عالقة ارتباط كانت  ناب 21) إجماليمن
عند مسزتوى معنويزة  إحصائيةارتباط ذات داللة  عشرة عالقة وإحدى%، 1مستوى معنوية 

% فقززد 1% و 5عنززد المسززتويين  اإلحصززائيةغيززر ذات الداللززة  االرتبززاط عالقززات أمززا، 5%
 . ستة عالقاتكانت 

 قبول الفرضية الثالثة للبحث الخاصة بوجود عالقة ارتبزاط ذات داللزة إحصزائية بزين التوجزه 
 التسويقي واليقظة الريادية.

 

 و ى   رغمال  رالسممري    غللنظل  ف  رغ قظى  رغمت دتى .بمدث م  الفرضية الرابعة للبحث القائلة

رغى   تاىمض ا لى  رغلاللى  رإلحلى ئ     13) رخمب ر   ه رغفمد   يل  ص  ن  رغ يومرلا 

F  رغ يوغ   ورغل ساب  و ا  ا رغم يتيr²   .غلم  مر  رغب ث 
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  13) رغ يوم

 N=78رغل ساب  و ا  ا رغم يتي غمدث م رغمال  رالسممري    ف  رغ قظ  رغمت دت    Fا ل  

 

 التوجه التكنولوجي التوجه نحو الريادة التوجه نحو السو 

F 

 المحسوبة

معامذ 

 r² التحديد

F 

 المحسوبة

معامذ 

 r² التحديد
F المحسوبة 

معامذ 

 r² التحديد

 0.308 8.345 0.261 6.897 0.194 5.218 الفحص والبحث

 0.154 5.598 0.185 4.435 0.317 7.654 االقتران واالتصال

 0.329 4.419 0.047 5.236 0.412 5.318 التقييم والحكم

 0.240 7.521 0.319 5.590 0.197 4.563 اليقظة الريادية
 

 :رآلي   13) تمب      رغ يوم

o    إن لل ه اF   رغل ساب  اي يفاا  علا ا لF   عنىي  سىما   اناتى   3.96رغ يوغ   رغب غ ى

 .تان  ابام رغفمد   رغمربا  غلب ثو رأل م رغ    وب ي       76,1% وبيرلم  حمت  )5

o    ك ىي  و0.047يمروح  رغقاة رغمفس مت  غلمال  رالسممري    ف   كاش   رغ قظى  رغمت دتى  بى

ك ىي  0.412تفسىم   رغمالى  ش ىا رغمتى دة  ى  رغمق ى   ورغف ىقو و تى  رغمى   اأدشا غلنسىب  رغل

 ت  رغم  تفسم   رغمال  ش ا رغساق    رغمق    ورغ ك . اأعلا غلنسب  رغل

o   و 0.197بىى    فىى  رغ قظىى  رغمت دتىى  غلكاشىى   رغمالىى  رالسىىممري   يمروحىى  رغقىىاة رغمفسىى مت

غلمال  رغمكناغال و إ  إن رغمالى   0.24و  غلمال  ش ا رغمت دة 0.319و  غلمال  ش ا رغساق

ش ىىىا رغمتىىى دة كىىى ن رألكيىىىم اىىىيرة علىىىا يفسىىى م رغم   ىىىمر  فىىى  رغ قظىىى  رغمت دتىىى  تل ىىى  رغمالىىى  

 رغمكناغال  ث  رغمال  ش ا رغساق.
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 االستنتاجات

 تلك  إدررج رالسمنم ل   رآلي  : ف  شم ئ  رغب ث    ل ءإش رة إغا 

رعمل د رغكل     ر  رغا به رغالل  علا رغمالى  رغمتى د  كاى به  ل ىز غمالههى  رالسىممري     ◄

وغاا رغسب، ف    ر رغمال   ىا طب اى  رغمخللى    رإلشس ش  ق رش   ه رغكل     ر  رغا به 

 ورغمفك م رغلنفمت. ورإلبير رغل  زف   إغارغالل   ف    ه رغكل    كاشه  يخلل   ي م ج 

فىى   سىىما  رغ قظىى  رغمت دتىى  بىى   رغكل ىى    ر  رغاب اىى  رغالل ىى  ورغكل ىى    ر    نىى ر يبىى ت  ◄

غاحظ يال  رغكل    رغالل   ش ىا رغف ىق ورغب ىث ورغمق ى   ورغ كى  كلى   إ و رإلشس ش  رغاب ا  

 .رإلشس ش  ف  رغكل    رغب     كاش   غاحظ رريف    سما  رالاممرن وراليل م  ه 

رغمال  ش ىا ح لى   رغزبى ئ  ورنبى يه  و مرابى  رغلن فسى    ى  ابىا رغكل ى   سىارء ك شى   إن ◄

غى  دالاليى  رغا بى  فى  زتى دة  سىمات   رغف ىق ورغب ىث فى   كاشى   رغب  ى   إشس ش   أمعلل   

رغخ رل   ورريف    سما  رالاممرن وراليل م  ه   ه رغلكاش   فضالل ع  زت دة رغمال  ش ا 

 رغب    . رألحير   ورغ ك  غلاشمر  شر ط   رغمق  

يالى  رغكل ى    إغىاورغل ىا ش ىا رغلخى طمة رغل سىاب   ورإلبىير تاد  رغمال  ش ا رالسمقالغ    ◄

رغب   ى  ورالامىمرن  ىه يلىك  رألحىير يقلى  على در  يلىك رغكل ى   عى   إغىا ورإلشس ش  رغالل   

تاىىي  رإلدررر ، ان عى  يلىك علل ى  رغمق ى   رغىيور  غلاا  يهىى  آلن  غىك حسى وإلىمرء رألحىير 

 ب غلن فس  . رغلل ءدمور  غلبق ء ورغنلا ف  ع غ  رغ ام 

رسميل ر   ت اا     مخ    إغا الحق  رغماارر  رغمكناغال   ورغسا   إغاسا  رغكل     إن ◄

رغقمرر ف    ه رغكل    تمف لان رغنظم ف  رغب    وتب يان ف   كاش يهى  وت ى وغان رالامىمرن 

 عل ه . رألحك م وإطالقرغمق    غاب امه   وإلمرءبه  

تمسب، رال مل م بكا    رغمال  ش ا رغساق ورغمال  ش ىا رغمتى د  فى  زتى دة  سىما  رغ قظى   ◄

 رغمت دت  بركا ع م.
 

 التوصيات

ب  ل   ورنب   زب ئنه  رغيرخل    ورغخى رل   و  رألك دتل  علا رغمن     ر مل م  اسس ين   ◄

 سمات ي     خالم رالعمل د علا وس ئا  أالا إغادة   ر رال مل م رش     رغضمور  زت  إال

 رغلساح   رغيورت  غلسمات   رغمد  وا  (  سما  رغاالء. إلمرء أبمز  عيتية غاا    

دمورة رسمايرد  اسس ين  رغل ل   علا  ل و اسس ين  رغمال ل   بركا خى ص غلالى، رغلمزرتىي  ◄

 رأل ىمعلا رغخي    رغمال ل   وعلا  خملف رغىيرل   رغالل ى  السى ل  غلمخللى   رغ يتيى و 

رغ   تفمض علا   ه رغلاسس   زت دة عيد ريف ا    رغما ون  ه رغ   ا   رغمص ن  ويفا له  

 اراه.ف    يرن رغ

 ىى  ابىىا  رألفىىقيدخىى   اسسىى ين  رغمال ل ىى  باىى   رالعمبىى ر رغلن فسىى  رغمىى  يلىىال فىى   أن أ ل ىى  ◄

غبلىىا   ىى ر رغقلىىي  ىىا    وغىى   رألفضىىا.وغاىىا رغاسىى ل  ورغمالىى   عىى  باىىي  رأل ل ىى رغ   اىى   

 رالبما د ع  رغلمكزت  رغلفمط  ورالسمقالغ   ف  رغمأ  ورغقمرر.

رغلزتي    علل    رغم ل ا غللكاشى   رغب   ى   وإلمرءرغب    رغالا علا زت دة  سما  رغف ق  ◄

شىلام يلىك  إغىا سمات   رالاممرن  ه رغلم  مر  رغب     و ى  ثى  رغسىا   أالابقلي ي ق ق 

 رغلن سب  ورالسمف دة     غك كل   سمقبالل. رألحك م وإطالقبالل   رغمق     رإللمرءر 

رغلارزشى  بى   رغمالى  ش ىا  مالبى   رغسىاق   ل ى أيدخ  ب غ سىب ن  أنعلا  اسس ين  رغل ل    ◄

 تاظهلى و لى  تكلىالن  رألخىمعلىا حسى ب  ألحىي ل ورغمال  ش ا رغمتى دةو فىال تكفى  رغمالى  

 رغباض.

رالعمل د رغليرو( علىا  يساا رغق  در  رغال   ف   نظل ين  رغل ل   ش ا أنبلك ن  رأل ل      ◄

رغمكناغال   رغم  يزتي    رغكف ءة ورغف عل   فى  يقىيت   نم  يهى و و   وغى  عىيم رالشىيف   خلىف 

  ه خلاص   علا رغلنظل . ال يمن س،رغمكناغال   رغلمقي   ليرل ألشه  يكان  كلف  ليرل واي 
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