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إلى أخؾاتي وأخؾتي الغالييؽ ،إلى أقاربي ،إلى أصجقائي ،إلى زمالئي ،إلى كل مؽ عمسشي حخفا ،إلى مؽ
ساعجني في انجاز ىحا العسل

أىجيكؼ ىحا الجيج الستؾاضع

ب

الباحثة

شكخ وتقجيخ

الحسج هلل رب العالسيؽ والرالة والدالم عمى أشخف السخسميؽ سيجنا ونبيشا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعمى آلو وصحبو

اجسعيؽ.

أوالا فإنشي أشكخ هللا العمي العغيؼ الحي َم ّؽ عمي بتؾفيقو لمخخوج بيحا الجيج الستؾاضع ،فإن أخظأت فسؽ
ّ
نفدي وإن أصبت فسؽ هللا العمي القجيخ.
وامتثاال لقؾلو تعالى (إلن شكختؼ أل زيجنكؼ سؾرة إبخاىيؼ آية ( 7وانظالقا مؽ قؾل رسؾل هللا عميو أفزل

الرالة والدالم "مؽ ال يذكخ الشاس ،ال يذكخ هللا"،فإنشي أتؾجو بالذكخ والعخفان لكل مؽ الجكتؾر وائل
ثابت ،والجكتؾر خميل ماضي ،لتفزميسا

باإلشخاف عمى ىحه الخسالة والمحان مشحاني مؽ وقتيسا

واىتساميسا ولؼ يبخال عمي بالجيج والتؾجيو واإلرشاد ،كسا أتؾجو بجديل الذكخ لكل مؽ الجكتؾر محسؾد

الذشظي والجكتؾر رامد بجيخ لتفزميسا بسشاقذة ىحه الخسالة والحكؼ عمييا ،وإثخائيا بسالحغاتيسا القيسة
والسفيجة سائمة السؾلى –عد وجل – أن يجيؼ عمييسا مؾفؾر الرحة والعافية وأن يجدييسا خيخ الجداء .

وأتقجم بجديل الذكخ والعخفان ليحا الرخح العمسي جامعة األ زىخ ،وأخص بالذكخ عسادة كمية االقتراد
والعمؾم اإلدارية ،قدؼ إدارة االعسال مسثمة بأساتحتي الكخام ،كسا أتؾجو بالذكخ والتقجيخ لكل مؽ ساىؼ في

إخخاج ىحه العسل.

وأخخ دعؾاي أن الحسج هلل رب العالسيؽ.

الباحثة

ج

ممخص الجراسة
ىجفت ىحه الجراسة إلى بياف دكر الخشاقة االستخاتيجية في تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ
الحكػمية ،حيث استخجمت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي ،كقامت بتحجيج مجتسع الجراسة كفقاً لثبلثة
معاييخ ىي 7عسخ السشطسة أكثخ مغ  01سشػات ،مػازنتيا أكثخ مغ مميػف شيكل ،يديج عجد العامميغ فييا عغ
 ، 52كبحلظ بمغ مجتسع الجراسة ( )10مشطسة كتسثل أفخاد مجتسع الجراسة مغ ( )530مغ السجراء كرؤساء
األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة ،كتع استخجـ أسمػب السدح الذامل ،كاستخجمت
االستبانة كأداة رئيدية في جسع البيانات ،حيث تع تػزيع ( )530استبانة ،تع استخداد ( )503استبانة بشدبة(

 ،)%6525كقج تػصمت الجراسة الى مجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا :
-

يػجج أثخ ذك داللة إحرائية ألبعاد الخشاقة االستخاتيجية (السدؤكلية السذتخكة ،الحداسية االستخاتيجية،

اختيار األىجاؼ االستخاتيجية ،االلتداـ الجساعي) في تحديغ جػدة الق اخرات2

 عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في متػسصات استجابة السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية تعدػلمستغيخات الجيسػغخافية (الجشذ ،العسخ ،عجد سشػات الخبخة ،السدسى الػضيفي ،السؤىل العمسي) في

السشطسات غيخ الحكػمية2

 عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات تعدػلمستغيخات الجيسغخافية (الجشذ ،العسخ ،عجد سشػات الخبخة ،السدسى الػضيفي ،السؤىل العمسي) في

السشطسات غيخ الحكػمية2

ومؽ أىؼ تؾصيات الجراسة:
-

ضخكرة تعخؼ السشطسات غيخ الحكػمية عمى السفاىيع اإلدارية الحجيثة مثل (الخشاقة االستخاتيجية)

-

ضخكرة عسل السشطسات غيخ الحكػمية عمى تػفيخ بيئة مبلئسة ،تتػافخ فييا اإلمكانات السادية ،كالسالية،

كمحاكلة تصبيقيا بسا يتشاسب معيا2

كالبذخية ،كالسعمػماتية ،كنطع العسل ،كاآلليات السشاسبة لمتحػؿ إلى مشطسة رشيقة استخاتيجياً.

 -إشخاؾ العامميغ في جسيع السدتػيات اإلدارية في عسمية اتخاذ الق اخرات ،لتعديد الذعػر بالخضا كاإلقشاع2

د

Abstract
This study aimed to illustrate the role of strategic agility in the improvement of
decisions quality in Non-Governmental Organization. The study has applied the
descriptive analytical approach, and it has targeted the Non-Governmental
Organization which have more than (10) years old, more than one million shekels
annual budget and more than (25) workers. The survey was implemented on (231)
directors and heads departments in the selected (41) organizations. A questionnaire
was applied to collect primary data. (231) questionnaire were distributed while
only (213) completed with (92.2%) responsive rate.
The study has reached the following results:
- There is statistical significant effect of the dimensions of strategic agility
(Shared responsibility, strategic sensitivity, selection of strategic targets,
collective commitment) on the quality of decisions.
- Demographic factors (gender, age, job title, years of experience, and educational
level) did not affect the responses of targeted study community on strategic
agility.
- Demographic factors (gender, age, years of experience, job title, and educational
level) did not affect the responses of the targeted study community on the
improvement of decisions.
The study recommends:
- Non-Governmental Organization should be introduced to modern managerial
concepts such as strategic agility and should invest in adopting them.
- Non-Governmental Organization should work to facilitate all resources
including (financial, human, information, work systems and proper mechanisms)
to enable strategic agility.
- Workers participation at all administration levels in decision-making process
encourages satisfaction feelings among workers.
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1

مقجمة

أصبح العالع في القخف الحادؼ كالعذخيغ في أمذ الحاجة إلى كجػد كتشسية قادة استخاتيجييغ في جسيع
مجاالت الحياة ،يستمكػف القجرة عمى دراسة السػاقف بأسمػب عمسي مػضػعي ككضع الحمػؿ السبتكخة

لمسذاكل السعقجة التي يػاجيػنيا (درة ،كجخادات2 )5101 ،

األمخ الحؼ يتصمب تبشي مسارسات كاستخاتيجيات حجيثة باعتبارىا خصط لتحقيق أىجاؼ بعيجة السجػ ،

كلتحقيق أىجاؼ السشطسات عمييا أف تقػـ بػضع استخاتيجيات كخصط مبلئسة ،نط اًخ ألف التغيخات السعقجة التي
تػاجييا السشطسات في بيئتيا الجاخمية كالخارجية جعمت مغ التخصيط االستخاتيجي التقميجؼ ،كالدياسات

اإلدارية التقميجية ،غيخ قادرة عمى تحقيق شسػحات كآماؿ السشطسات ،حيث أضحت السشطسات بحاجة الى

إدارة استخاتيجية مدتشجة عمى فمدفات إدارية كاستخاتيجيات غيخ تقميجية لسػاجية الزغػط السدتسخة ،كلتسكغ
السشطسة مغ تكييف قجراتيا مع متصمبات البيئة ،كاحتياجاتيا ،كنتيجة لحلظ أفخزت التصػرات الفكخية السعاصخة

في فمدفة اإلدارة االستخاتيجية الحجيثة مرصمحات تحث السشطسات عمى كدخ شػؽ التقميجية ،كاإلتياف بسا

ىػ ججيج كمسيد ،ككاف مغ بيغ ىحه السرصمحات ،مرصمح الخشاقة االستخاتيجية ،باعتباره تػجو يسشح

السشطسة بيئة عسل تتدع بالسخكنة ،حتى تتسكغ مغ الشجاح كالتفػؽ مغ خبلؿ تستع فخؽ العسل بربلحيات

كاسعة ،كاتخاذ الق اخرات بجرجة عالية مغ االستقبللية ك السخكنة ،حيث تعتبخ الق اخرات جػىخ القيادة اإلدارية،

كنقصة االنصبلقة بالشدبة لجسيع الشذاشات كالترخفات التي تتع داخل السشطسة (عبيج  ،)5102 ،كسا أف
عسمية اتخاذ الق اخرات تتعامل مع متغيخات ال تختبط فقط في السجاؿ التشطيسي ،كإنسا تخخج عشو لتأخح

باالعتبار البيئة السحيصة ،كالزغػط كالقػػ االجتساعية الخارجية التي تؤثخ كتتأثخ ،كىحا يتصمب مغ السجيخ
أف يتستع برفات كقيع كمعارؼ كخيارات ،كأيزاً يتصمب مغ السشطسة أف تدتشج إلى فمدفات استخاتيجية
ججيجة ،كذلظ لمػصػؿ لمخسالة كالخؤية التي تدعى إلى تخجستيا عمى أرض الػاقع 2

كبسا أف اتخاذ الق اخرات كجػدتيا تتأثخ بالتغيخات التي تػاجييا السشطسات ،فيي تعتبخ مغ التحجيات التي

تػاجو التشطيسات اإلدارية ،كعمى مختمف السدتػيات ،كمشيا السشطسات غيخ الحكػمية  ،حيث تتسيد

السشطسات غيخ الحكػمية بخرػصية أداء ميساتيا نط اًخ الرتباشيا السباشخ مع السجتسع ،كأيزاً ارتباشيا مع
الجيات الجاعسة ،األمخ الحؼ يؤثخ عمى جػدة الق اخرات لجييا ،حيث يجب أف تكػف الق اخرات الرادرة مشيا
مبلئسة لػاقع السجتسع ،كتتساشى مع الستغيخات الحاصمة فيو( مصخ  ،)5115،كىحا يتصمب مغ السشطسة
تصػيخ أدائيا كاستخاتيجيتيا لمتكيف مع الػاقع الحؼ تعير فيو ،حيث يسكغ لمسشطسة العسل في إشار مرصمح
الخشاقة االستخاتيجية الحؼ يػصف بكػنو نسط ججيج مغ التفكيخ فيسا يتعمق بالتػجو االستخاتيجي لمسشطسة 2

كفي ضػء ما سبق ،تدعى الجراسة في خصػة متػاضعة ،إلى الكذف عغ شبيعة كمجػ مسارسة الخشاقة
االستخاتيجية كدكرىا في تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية2

2

 1.1مذكمة الجراسة
نط اًخ لسا تتستع بو السشطسات غيخ الحكػمية مغ أىسية في السجتسع الفمدصيشي ،حيث تمعب دك اًر رئيدياً في
تشسيتو ،كلقج بخز ىحا الجكر مغ خبلؿ قجرتيا عمى السحافطة عمى المبشة األساسية لو ،في الػقت الحؼ لع يعط

االحتبلؿ أىسية لتشسية السجتسع الفمدصيشي ،كقرػر دكر الدمصة الفمدصيشية في تأدية كاجبيا تجاىو ،مسا

جعل السشطسات غيخ الحكػمية العباً أساسياً في عسمية التشسية ،كىحا يتصمب مشيا أف تكػف عمى قجر عاؿ
مغ الفاعمية ،كأف تقػـ بحل السذكبلت ،كالتعامل مع الستغيخات التي تػاجييا في ضل تحجيات القخف الحالي،
ك أف تكػف قادرة أيزاً عمى اتخاذ ق اخرات بجػدة كفعالية 2

كفي ضػء تحجيج كبمػرة مذكمة الجراسة ،كتكػيغ الفخضيات ،تع تشفيح دراسة استكذافية كإجخاء بعس

السقاببلت ،ككحلظ االشبلع عمى دراسات سابقة ذات عبلقة ،كذلظ لمػصػؿ إلى مجسػعة مغ السؤشخات
السبجئية التي مغ شأنيا أف تعدز مغ ضػاىخ الذعػر بسذكمة الجراسة ،كالتي جاءت عمى الشحػ التالي7

أ -قامت الباحثة بإعجاد استبانة كجراسة استكذافية أكلية ،يسكغ مغ خبلليا الػقػؼ عمى أىع نقاط القػة
كالزعف الستعمقة بالقزية البحثية ،كالتي تتسثل في (تحديغ جػدة الق اخرات)  ،كمغ أجل الػصػؿ بيحه

االستبانة إلى الرػرة التي تتحقق مغ خبلليا األىجاؼ السصمػبة مغ الجراسة ،تع االشبلع عمى مجسػعة
مغ البحػث ك الجراسات ذات الرمة بسػضػع الجراسة إلى أف كصمت االستبانة في صػرتيا الشيائية إلى

( )02فقخة تتعمق بجػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية ،كتع تػزيع االستبانة عمى ( )05شخز

مغ اإلدارة العميا في السشطسات غيخ الحكػمية الستصبلع آرائيع حػؿ القزية البحثية ليحه الجراسة كسا

ىػ مػضح بالججكؿ التالي 7
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تؾفخ معمؾمات

يتؾفخ االنفتاح واالستبرار وقجر كبيخ مؽ
ارت
السعمؾمات عشج اتخاذ القخ ا

الجرجة الكمية لمبعج

كيتزح مغ ججكؿ ( )0الستعمق بتحميل فقخات الجراسة االستصبلعية لسػضػع الجراسة الحالية ،تبيغ أف ىشاؾ

مجسػعة مغ الشقاط اليامة لتعديد مذكمة الجراسة عمى الشحؾ التالي:
-

تبيغ في الفقخة رقع ( )01كالتي تشز عمى (اتخاذ الق اخرات يدتشج إلى االجتياد الذخري) أف ىشاؾ

مػافقة بجرجة  %21عمى ىحه الفقخة كىحا يعشي كجػد درجة مشخفزة مغ السػافقة ،مسا يعشي أف ىشاؾ
تػجو التخاذ الق اخرات بذكل شخري ،كىحا قج يعتبخ عامبلً سمبياً في شخيق استخجاـ السشيج العمسي

-

الدميع في عسمية اتخاذ الق اخرات ،كتحقيق مدتػيات متقجمة في جػدتيا2

في العبارة رقع ( )6كالتي تشز عمى (يتع التعامل مع السذاكل بذكل سخيع دكف تػفخ معمػمات)

حيث حرمت عمى درجة مػافقة بشدبة  %23كىحا يجؿ أيزا عمى ضخكرة التعامل مع السذاكل في

-

ضل تػفخ معمػمات ،كأف تعصى الػقت السشاسب لحميا2

في العبارة رقع ( )5كالتي تشز عمى (السذاكل السحيصة بالبيئة الجاخمية كالخارجية تعصل اتخاذ القخار)
حيث حرمت عمى درجة مػافقة بشدبة  %35مسا يجؿ عمى ضخكرة التعامل بسخكنة كرشاقة مع

الستغيخات السحيصة التخاذ ق اخرات أكثخ مبلئسة لمسػقف ،أك الفخصة الستػفخة2

ب -كفي مقابمة أجختيا الباحثة مع أبػنحمة ( )5104مجيخة شاقع شؤكف السخأة فخع غدة كالتي أكجت أف ىشاؾ
العجيج مغ السشطسات تعتسج في ق اخراتيا عمى شخز كاحج ،حيث يتع الفرل بيغ االدارة كالحكع ،أؼ

يقػـ السجيخ باتخاذ الق اخرات دكف مذاركة اآلخخيغ أؼ كفق االجتياد الذخري دكف مخاعاة لمعػامل
السحيصة بو ،حيث يتع إقراء كل مفاىيع العسل التذاركي ،كسا أف ىشاؾ مشطسات غيخ حكػمية

تترف بالبيخكقخاشية في اتخاذ الق اخرات ،األمخ الحؼ يعصل اتخاذ القخار في الػقت السشاسب ،كيجعل

السشطسة جامجة ال تتستع بالسخكنة كاالستقبللية التخاذ ق اخرات فعالة ،كلحلظ كنط اًخ لمتغيخات السعقجة
4

كالرعبة التي تػاجييا ىحه السشطسات ،كألىسية الق اخرات كتأثيخىا عمى كافة جػانب السشطسة األمخ الحؼ
يتصمب مغ السشطسة تغييخ كتصػيخ فمدفتيا االستخاتيجية لتحديغ ق اخراتيا كتحقيق أىجافيا 2

ج -أما فيسا يتعمق بالجراسات الدابقة فقج أشارت صياـ ( )5101إلى أف غياب السسارسات الجيسقخاشية في
داخل الييكل التشطيسي ،تعج مغ العػامل التي تؤثخ عمى عسل كفعالية السشطسات غيخ الحكػمية ،كتحج
مغ نذاشاتيا كاستقبلليتيا كحخيتيا في الحخكة كآلية اتخاذ القخار فييا ،كتزع قيػداً عمى إدارتيا2

كفي ضػء ما سبق يسكغ صياغة مذكمة الجراسة في التداؤؿ الخئيدي التالي7

ما مجى مسارسة الخشاقة االستخاتيجية ودورىا في تحديؽ جؾدة الق اخرات في السشغسات غيخ الحكؾمية؟
ويتفخع مشيا األسئمة التالية:

 -0ما مجػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية لجػ السشطسات غيخ الحكػمية؟
 -5ما مدتػػ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية؟

 -3ما أثخ أبعاد الخشاقة االستخاتيجية في تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية؟

 -1ىل تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ كل مغ (الخشاقة االستخاتيجية ،تحديغ جػدة

الق اخرات) كالتي تعدػ لمستغيخات الجيسغخافية (العسخ ،الجشذ ،عجد سشػات الخبخة ،السدسى الػضيفي،

السؤىل العمسي)؟

 1.2متغيخات الجراسة

تشقدع متغيخات الجراسة إلى7

الستغيخ السدتقل :الخشاقة االستخاتيجية كيتفخع مشيا7
 الحداسية االستخاتيجية السقجرات الجػىخية -كضػح الخؤية

 اختيار األىجاؼ االستخاتيجية السدؤكلية السذتخكة -االلتداـ الجساعي

الستغيخ التابع :تحديغ جػدة الق اخرات

5

 1.3نموذج الدراسة
الستغيخ السدتقل

الستغيخ التابع

الخشاقة االستخاتيجية
الحداسية االستخاتيجية

السقجرات الجػىخية

كضػح الخؤية

تحديغ جػدة الق اخرات

اختيار األىجاؼ االستخاتيجية

السدؤكلية السذتخكة

االلتداـ الجساعي

الستغيخات الجيسغخافية
الجشذ ،العسخ ،عجد سشؾات الخبخة،

شكل (1.1

السدسى الؾعيفي ،السؤىل العمسي

نسؾذج الجراسة

السرجر إعجاد الباحثة باالعتساد عمى دراسة كل مغOjha 2008 , Santala 2009 , Khoshnood 7

 ، Oyijo2012 , Abu Radi 2013 ،, Nematizadeh , 2017الكبيدي كنػرؼ Doz & ، 5103

نطخ ألنيا األكثخ استخجاماً
 ،Kosonen 2008حسج  ، 5103حسيج)5103،حيث استخجمت ىحه األبعاد اً

كشيػعاً2

6

 1.4فخضيات الجراسة

 1.4.1الفخضية الخئيدية األولى:

يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى

()α ≥ 0.05

بيؽ مجى مسارسة الخشاقة االستخاتيجية ،ودورىا في

تحديؽ جؾدة الق اخرات في السشغسات غيخ الحكؾمية ويتفخع مشيا الفخضيات التالية:
 -0يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ

()α ≥ 0.05

بيغ الحداسية االستخاتيجية ،كتحديغ جػدة

الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية2

 -5يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ ( )α ≥ 0.05بيغ امتبلؾ السشطسة السقجرات الجػىخية،
كتحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية2

 -3يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ ( )α ≥ 0.05بيغ كضػح رؤية السشطسة ،كتحديغ جػدة
الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية2

 -1يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ

()α ≥ 0.05

جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية.

 -2يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ

()α ≥ 0.05

الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية2

 -3يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ

بيغ اختيار األىجاؼ االستخاتيجية ،كتحديغ

()α ≥ 0.05

في السشطسات غيخ الحكػمية2

بيغ السدؤكلية السذتخكة ،كتحديغ جػدة

بيغ االلتداـ الجساعي ،كتحديغ جػدة الق اخرات

 1.4.2الفخضية الخئيدية الثانية:

 -تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ()α≥0.05بيغ متػسصات إجابات السبحػثيغ حػؿ مجػ

مسارسة السشطسة لمخشاقة االستخاتيجية تعدػ لمستغيخات الجيسغخافية التالية (العسخ ،الجشذ ،عجد سشػات
الخبخة ،السدسى الػضيفي ،السؤىل العمسي)2

 1.4.3الفخضية الخئيدية الثالثة:

 -تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ( )α ≥ 0.05بيغ متػسصات إجابات السبحػثيغ حػؿ

تحديغ جػدة الق اخرات تعدػ لمستغيخات الجيسغخافية التالية (العسخ ،الجشذ ،عجد سشػات الخبخة ،السدسى
الػضيفي ،السؤىل العمسي)2

 1.5أىجاف الجراسة

 -0تقجيع أساس نطخؼ كمفاىيسي حػؿ مػضػعات الجراسة (الخشاقة االستخاتيجية ،جػدة الق اخرات)2
 -5الكذف عغ مجػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية2
 -3التعخؼ عمى مدتػػ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية2

 -1قياس أثخ أبعاد الخشاقة االستخاتيجية في تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية2
 -2تحجيج الفخكقات بيغ متػسصات إجابات السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية ،كجػدة الق اخرات2
 -3تقجيع تػصيات تداعج أصحاب الق اخرات حػؿ مػضػعات الجراسة
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 1.6أىسية الجراسة
تكسغ أىسية ىحه الجراسة في تشاكؿ عشرخ ميع لو تأثيخ كبيخ ككاسع عمى السشطسات ،كىػ الخشاقة
االستخاتيجية ،كالحؼ يعج نذاط إدارؼ تسارسو السشطسات ،بحيث تتسكغ مغ تحديغ جػدة الق اخرات2

فسؽ الشاحية العمسية

 -0تكسغ أىسية الجراسة في أنيا تبحث في مفاىيع حجيثة ،كمعاف تع تشاكليا بذكل قميل في الجراسات العخبية
عمى حج عمع الباحثة ،السيسا الخشاقة االستخاتيجية2

 -5قج تداىع ىحه الجراسة في إثخاء السكتبة العخبية بإضافات ججيجة كنػعية في تمظ السػضػعات (الخشاقة
االستخاتيجية ،كجػدة الق اخرات)2

ومؽ الشاحية العسمية

مداعجة متخحؼ القخار في السشطسات غيخ الحكػمية عمى أف تكػف مخنة ،كتتستع بخفة الحخكة في مػاجية

التغييخات الجاخمية كالخارجية ،األمخ الحؼ يداعج عمى تحديغ جػدة الق اخرات لجييا ،كإعصاء معمػمات حػؿ
مداىسة الخشاقة االستخاتيجية في تحديغ جػدة الق اخرات2

األىسية لمباحثة

تتػافق ىحه الجراسة مع التصمعات العمسية كالسيشية لمباحثة ،حيث ستداعجىا في تشسية كتصػيخ إمكانياتيا في

مػضػعات الجراسة ،ككحلظ مجاؿ تصبيقيا2

 1.7حجود الجراسة

اقترخت حجكد الجراسة عمى ما يمي7

 الحج السكاني :تتسثل في السشطسات غيخ الحكػمية السحمية العاممة في قصاع غدة2
 الحج الدماني :العاـ الجراسي الجامعي 25105-5104

 الحج البذخي 7السجراء كرؤساء االقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية2

 الحج السؾضؾعي :دراسة مجػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية كدكرىا في تحديغ جػدة الق اخرات في
السشطسات غيخ الحكػمية2

 1.8مرظمحات الجراسة

تحقيقاً ألغخاض الجراسة ،تع تعخيف السرصمحات التالية7

الخشاقة االستخاتيجية

عخؼ الحخيدات( )5102الخشاقة االستخاتيجية بأنيا القجرة التي تحاكؿ السشطسة امتبلكيا ،كتدتعج مغ خبلليا
إلحجاث التغييخات االستخاتيجية السصمػبة بذكل سخيع في ضػء تحقيق االستجابة السشاسبة لؤلحجاث البيئية

الستدارعة التي تعيذيا كتؤثخ في أعساليا.

وتعخفيا الباحثة إجخائيا :بأنيا فغ التكيف كاالستجابة كالقجرة عمى التعامل مع الستغيخات البيئية الدخيعة التي

تعير بيا السشطسة ،حيث تػفخ الخشاقة الخفة البلزمة لمسشطسة لمشسػ كالتصػر كالبقاء كاستسخار السشطسة في

ضل بيئة متقمبة2
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القخار:
ىػ سمػؾ كترخؼ كاع مغ بيغ عجة بجائل (حخيع  )5103،بيشسا عخفو ) (Al-Tarawneh,2012بأنو خيار
كاع لمترخؼ ،أك لمتفكيخ بصخيقة معيشة ،كفي ضخكؼ معيشة2
وتعخفو الباحثة إجخائيا:

ىػ مدار الفعل الحؼ يختاره السقخر لحل مذكمة ما ،أك استغبلؿ فخصة تسكشو مغ تحقيق أىجافو كما تصسح
إليو مشطستو غيخ الحكػمية2
السشغسات غيخ الحكؾمية

ىي مشطسات مدتقمة عغ الحكػمة كال تدتيجؼ الخبح ،كأف أىجافيا مػجية لمرالح العاـ كلخفاىية السجتسع

(الغػؿ ،)5100،بيشسا عخفيا الحمػ( )5105بأنيا مشطسات مدتقمة في إدارتيا عغ الحكػمة ،كىي مشطسات
غيخ ىادفة لمخبح كذات أىجاؼ كرسالة محجدة لخجمة فئة محجدة في السجتسع2

كسا تعخفيا الباحثة إجخائي ا:

ىي مشطسات مدتقمة عغ القصاع الحكػمي كالقصاع الخاص ،تشذأ عمى السدتػػ الػششي كاإلقميسي كالجكلي،
ال تيجؼ لمخبح ،كتقػـ عمى أساس التصػع ،ليا صفة قانػنية ،كىياكل تشطيسية كرؤية كرسالة محجدة تدعى

لتقجيع خجمات متشػعة كمختمفة لفئات متشػعة كمختمفة.

تعخيف أبعاد الجراسة:

الحداسية االستخاتيجية:
تتزسغ الػعي بالتػجو االستخاتيجي لمسشطسة ،كالتي تدتصيع مغ خبللو تحقيق رؤيتيا ،كرسالتيا ،كأىجافيا،
كالتحدب لمبيئة الخارجية التي تعسل فييا السشطسة ،كاإللساـ بكل متغيخاتيا (مرصفى 2)5101،

السقجرات الجؾىخية:

ىي الخرائز كالقجرات الفخيجة لمسشطسة التي يسكغ مغ خبلليا إنذاء مرج اًر لمتسايد عغ شخيق تصػيخ
كتشديق كدمج السػارد الستاحة (دمحم.)5105 ،
وضؾح الخؤية:

الخؤية ىي ما تصسح مشطسة األعساؿ أف تكػف عميو ،أف تحققو ،أف تػججه ،لحلظ فإف ىحا يتصمب إحجاث
تغيي اًخ كمتابعة التقجـ لكي يحقق السدتقبل الحؼ تع ترػره كتخيمو ،باإلضافة الى إيجاد تػازف بيغ الفيع
الػاضح لمحاضخ كالتخكيد عمى السدتقبل (الغالبي ،ادريذ2)5114 ،

اختيار األىجاف االستخاتيجية:

تسثل األىجاؼ التػجو االستخاتيجي الحؼ يحسل الصسػح كالتحجؼ شػيل األجل مغ تحقيق التسيد كالخيادة في

مجاؿ معيغ (رضػاف2)5101 ،
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السدؤولية السذتخكة:

يعشي أف تكػف السدؤكلية غالباً بيغ اثشيغ أك أكثخ مغ األشخاؼ الفاعمة لسداىستيع في تكػيغ نتائج
كمخخجات بذكل مشفرل ،بجالً مغ االعتساد عمى تكػيغ نتائج بذكل تخاكسي كتجسيعي ،كىػ ناشئ مغ

تزافخ العسل بذكل مذتخؾ (ىشية2)5103 ،

االلتدام الجساعي:

يعكذ قجرة السشطسة عمى صياغة الق اخرات الدخيعة كاليامة ،كااللتداـ يسثل مجػ كالء األفخاد كاالتفاؽ الزسشي

بيغ قيع الفخد كأىجاؼ السشطسة ،كاالنجماج في الشذاط الحؼ يسارسو األفخاد في فخؽ العسل السبجعة لتحقيق

ىجؼ ما (البجراني.)5102 ،
خالصة الفرل

ناقذت الباحثة في ىحا الفرل مذكمة الجراسة كالتي تسثمت في أثخ الخشاقة االستخاتيجية في تحديغ جػدة

بشاء عمى عجد مغ الجراساتالدابقة ،كسا استعخضت الستغيخات
الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية ،كذلظ ً
الخئيدية لمجراسة التي تسثمت بالخشاقة االستخاتيجية بأبعادىا الدتة (الحداسية االستخاتيجية ،السقجرات

الجػىخية ،كضػح الخؤية ،اختيار األىجاؼ االستخاتيجية ،السدؤكلية السذتخكة ،االلتداـ الجساعي) كستغيخ

مدتقل ،كتحديغ جػدة الق اخرات كستغيخ تابع ،ايزاً استعخضت فخضيات الجراسة ،كناقذت أىسية الجراسة مغ
الشػاحي العمسية كالعسمية كأىسيتيا لمباحثة ،كتشاكلت أىجافيا ،كحجكدىا السكانية كالدمانية كالبذخية كالسػضػعية

كفي نياية الفرل األكؿ تع تػضيح السفاىيع الستعمقة بالسرصمحات الخئيدية لمجراسة مثل 7الخشاقة

االستخاتيجية ،القخار ،السشطسات غيخ الحكػمية ،كأبعاد الجراسة (الحداسية االستخاتيجية ،السقجرات الجػىخية،

كضػح الخؤية ،اختيار األىجاؼ االستخاتيجية ،السدؤكلية السذتخكة ،االلتداـ الجساعي)  2
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الفرل الثاني

اإلطار الشغخي
السبحث األول :الخشاقة االستخاتيجية
السبحث الثاني :جؾدة الق اخرات

السبحث الثالث :السشغسات غيخ الحكؾمية
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تسييج

يذيج العالع حالة مغ التغيخات كالتصػرات عمى السدتػػ العالسي ،حيث أكججت ىحه التغيخات قػػ عجيجة تؤثخ

عمى السشطسات ،كالبج مغ التكيف معيا ،فأصبح مغ السيع عمى السشطسات إيجاد الصخؽ كاالستخاتيجيات

البلزمة لمتكيف ،كاستغبلؿ الفخص الستػفخة حتى تتسكغ مغ البقاء كاالستسخار كالشسػ ،كلعل مرصمح الخشاقة

االستخاتيجية مغ السفاىيع الحجيثة في اإلدارة حيث أف تػفخه في السشطسات يسكغ أف يداعجىا في التكيف

كمػاجية التغييخات الدخيعة السحيصة بيا2

كتعتبخ الق اخرات محػ اًر إدارياً ىاماً في السشطسات سػاء كانت حكػمية أـ أىمية ،صشاعية أـ تجارية أـ خجمية،
كال يقترخ اتخاذىا عمى كضيفة دكف غيخىا بل تتغمغل في التخصيط كالتشطيع كالتػجيو كالخقابة ،كسا إنو مغ

األىسية بسكاف أف تتػافق الق اخرات مع الطخكؼ كالسػاقف حتى تمبي السصمػب كأف كتكػف عمى درجة عالية

مغ الجػدة ،كلحلظ عمى متخحييا التأكج مغ كػف ق اخراتيع تتشاسب مع ضخكؼ اتخاذىا لزساف االستسخار
كالشسػ2

كقج استيجفت الباحثة مغ عخض كتقجيع ىحا اإلشار الشطخؼ تكػيغ إشار أساسي مغ السعخفة بالخشاقة

االستخاتيجية كجػدة الق اخرات ،مسا يداعج عمى إدراؾ شبيعتيا بذكل عاـ ،ككحلظ تجعيع البشاء الشطخؼ لمجراسة
الحالية (بالتكامل مع الجراسات الدابقة في ىحا السجاؿ) ،كقج اعتسجت الباحثة عمى العجيج مغ مرادر

السعخفة مثل الكتب كاألبحاث كالخسائل كالجكريات كمػاقع االنتخنت كفي ضػء ذلظ يتشاكؿ ىحا الفرل ثبلثة

مباحث رئيدية ىي7

السبحث األول :الخشاقة االستخاتيجية

السبحث الثاني :جؾدة الق اخرات

السبحث الثالث :السشغسات غيخ الحكؾمية
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السبحث األول
الخشاقة االستخاتيجية
مقجمة
 2.1.1الشذأة والتظؾر لسفيؾم الخشاقة االستخاتيجية
 2.1.2مفيؾم الخشاقة االستخاتيجية
 2.1.3أىسية الخشاقة االستخاتيجية
 2.1.4أسباب حاجة السشغسات لمخشاقة االستخاتيجية
 2.1.5أبعاد الخشاقة االستخاتيجية
 2.1.6الخشاقة االستخاتيجية والسخونة االستخاتيجية
 2.1.7مخاحل تشامي الخشاقة االستخاتيجية
 2.1.8مسيدات السشغسة الخشيقة
 2.1.9متظمبات تظبيق خفة الحخكة االستخاتيجية
خالصة السبحث
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مقجمة
تعتبخ الخشاقة االستخاتيجية أسمػباً إدارياً حجيثاً كمغ الػسائل السيسة في إدارة التغييخ في السشطسات ،نط اخ ألف

السشطسات اليػـ بحاجة الى التكييف مع البيئة سخيعة التغيخ ،كفي ضل حالة عجـ التأكج في البيئة الخارجية

أصبح التخصيط االستخاتيجي ال يعصي الشتائج السخجػة األمخ الحؼ يتصمب أسمػبا ججيجا يسكغ السشطسات مغ

الشجاح كالتسييد كالبقاء كالشسػ ،حيث تعتبخ الخشاقة مغ أنجع األساليب اإلدارية السػجػدة ،كستدتعخض

الباحثة في ىحا السبحث الخشاقة االستخاتيجية كمفيػميا كأىسيتيا كأبعادىا كغيخىا مغ العشاكيغ2
 2.1.1الشذأة والتظؾر لسفيؾم الخشاقة االستخاتيجية

يعخؼ قامػس أكدفػرد الخشاقة ( ) agilityكتعشي ( ) The capacity to move quickly and easily
أؼ القجرة عمى التحخؾ بديػلة كسخعة ،كيدمط ىحا التعخيف الزػء عمى اثشيغ مغ األفكار الخاصة بالخشاقة

كىسا االستجابة الدخيعة كسيػلة التكيف ،ضيخ مفيػـ الخشاقة أك خفة الحخكة في تدعيشات القخف الساضي
نتيجة األبحاث التي قامت بيا حكػمة الػاليات الستحجة االمخيكية عاـ  0660في معيج ( )Iacoccaفي

جامعة الىاؼ ،حيث اعتبخت الخشاقة كاستخاتيجية في الترشيع ،ككسيمة لزساف القجرة التشافدية لمذخكات

االمخيكية في االقتراد الخقسي كالعالسي الشاشئ ،كانتذخ ىحا السفيػـ عمى نصاؽ كاسع في االعساؿ التجارية
كالترشيع ،كأيزا عمى نصاؽ اإلدارة ،االبتكار ،اإلدارة االستخاتيجية لتربح أداة شعبية لسعالجة قزايا
االستجامة كالشسػ في األسػاؽ سخيعة التغيخ ،كاألسػاؽ شجيجة السشافدة (2)Aurden ,2011

تع تجاكؿ الخشاقة في مجاؿ اإلدارة مغ عجة جػانب إدارية مختمفة ،فقج تشاكلت األدبيات مفيػـ الخشاقة

الترشيعية ،الخشاقة التشطيسية ،كالخشاقة االستخاتيجية ،أما الخشاقة التشطيسية فقج عخفيا العابجؼ ()5105

بأ نيا "قجرة السشطسة عمى تحقيق الشتائج السخجػة التي تصسح ليا مغ جخاء تصػيخىا كزيادة معخفة مػاردىا مسا
يجعميا خفيفة الحخكة في بيئة مزصخبة سخيعة التغييخ" ،أما الخشاقة الترشيعية فعخفيا ) )Ojha ,2008بأنيا
"قجرة السشطسة عمى التحخؾ بسخكنة باستخجاـ العسميات كالدياسات الجاخمية " ،بيشسا عخفيا Aurdan

( )5100بأنيا "التجخبلت التكتيكية كقت الحاجة ،بحيث تكػف ردة فعل لحجث شارغ ،أما الخشاقة
االستخاتيجية فعخفيا بأنيا القجرة عمى التكيف السدتسخ ،كالتكيف مع التػجو االستخاتيجي في األعساؿ األساسية
بػصفيا كضيفة مغ الصسػحات االستخاتيجية كالطخكؼ الستغيخة ،كليذ خمق السشتجات كالخجمات الججيجة،

كلكغ أيزا نساذج أعساؿ ججيجة مبتكخة لخمق قيسة لمسشطسة "2

كيسكغ القػؿ في ضػء ما تقجـ ،إف مفيػـ الخشاقة ىي أحج السفاىيع اإلدارية الحجيثة التي لع تحطى بعج
بالجراسة الكافية مغ الباحثيغ في مجاؿ اإلدارة كاألعساؿ ،ككسا يتزح مسا سبق ،تعجد مفاىيع ككجيات نطخ

الباحثيغ فيسا يتعمق بالخشاقة إال أف معطع الكتاب كالباحثيغ اتفقػا عمى أنيا تتسحػر حػؿ قجرة السشطسة
لمتحخؾ نحػ أؼ تغيخ مفاجئ يحجث في بيئة العسل تدتخجـ لو بحلظ قجرتيا كإمكانياتيا الجاخمية السختمفة2
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 2.1.2مفيؾم الخشاقة االستخاتيجية
يعتبخ مفيػـ الخشاقة االستخاتيجية مغ السفاىيع الحجيثة في عمع اإلدارة االستخاتيجية ،حيث انو مغ الدسات

التي تسيد السشطسات السعاصخة لسا لو مغ تأثيخ في إبخاز الجقة كالدخعة التي تستمكيا السشطسة لمتفػؽ عمى

مشافدييا ،ك مع اتداع أفق السشطسات كتصػر تػجياتيا السدتقبمية ،كنتيجة جيػد اثشيغ مغ الباحثيغ الفشمشجييغ
ىسا ) ) Mikko Kosonen & Yves Dozاتخح ىحا السفيػـ صبغتو االستخاتيجية ،حيث ضيخ ذلظ في

كتابيسا (  ) Fast Strategy 2008كالكثيخ مغ أبحاثيسا البلحقة (ىشية  2)007 5103 ،عخؼ كثيخ مغ

الباحثيغ الخشاقة االستخاتيجية ،حيث عخفيا)  " ( Doz & Kosonenبأنيا القجرة عمى التكيف السدتسخ مع

التػجو االستخاتيجي في األعساؿ كػضيفة مغ الػضائف االستخاتيجية ،كالدعي لخمق ليذ فقط مشتجات

كخجمات ججيجة ،كلكغ أيزا نساذج أعساؿ ججيجة ،كشخؽ مبتكخة لخمق القيسة " (، )Aurdan , 2011, 47

كسا عخفيا الكبيدي كنػرؼ (  ) 0427 5103بأنيا "قجرة السشطسة عمى االستجابة السػجية كالتغيخات

كالسػاقف الستغيخة  ،كىحا يتصمب قجرات متشػعة كالحداسية االستخاتيجية ،كااللتداـ الجساعي كتحسل السدؤكلية

 ،كتجفق كتػجيو السػارد بأنػاعيا كالتي تسثل أبعاداً جػىخية لمخشاقة االستخاتيجية"  2بيشسا يعخفيا Roth’s

) (1996كػنيا " القجرة عمى تػفيخ السشتج الرحيح بالدعخ كالسكاف السشاسبيغ عبخ حذج السػارد الػاسعة

لدمدمة القيسة لتحقيق كفػرات لمسعخفة " ) ، (Ojha, 2008,1كأشار الحخيدات ( )02 75102الييا بانيا "
القجرة التي تحاكؿ السشطسة امتبلكيا كتدتعج مغ خبلليا إلحجاث التغييخات االستخاتيجية السصمػبة بذكل سخيع

في ضػء تحقيق االستجابة السشاسبة لؤلحجاث البيئية الستدارعة التي تعيذيا ،كتؤثخ في أعساليا " ،كسا

عخفتيا الرانع (  )02 7 5103بأنيا "فغ قيادة قجرة السشطسة في بيئة أعساؿ سخيعة التغييخ"  2كسا تعخؼ
الخشاقة االستخاتيجية بأنيا "الكساؿ في التغييخ مغ خبلؿ تبشي مفيػـ الخشاقة في السشطسة لتعديد نقاط القػة،

كتدكيج السشطسة بسا ىػ ضخكرؼ لبقائيا" (  2 )Idris & Al-Rubiae,2013, 71-72كأشارت إلييا

مرصفى ( )053 75101بأنيا " قجرة السشطسة عمى البقاء في إشار البيئة الستغيخة ،كتحقيق التييؤ،
كاالستعجاد السدبق ،كسخعة االستجابة لحاالت التغييخ التي تػاجييا " 2كسا عخفيا كل مغ العابجؼ ،كالسػسػؼ

( )0237 5101بأنيا "القجرة عمى مػاجية التغييخات في بيئة األعساؿ مغ خبلؿ ترسيع نطاـ استخاتيجي ذك
مخكنة عالية لمسشطسة مغ أجل االستجابة الدخيعة ليحه الستغيخات كعجـ التعخض لمسخاشخ" 2

كفي ضػء ما سبق يسكغ تعخيف الخشاقة االستخاتيجية إجخائياً 7بأنيا فغ التكيف كاالستجابة كالقجرة عمى

التعامل مع الستغيخات البيئية الدخيعة التي تعير بيا السشطسة غيخ الحكػمية ،حيث تػفخ الخشاقة الخفة

البلزمة لمسشطسة لمشسػ كالتصػر كالبقاء كاستسخار السشطسة في ضل بيئة متقمبة2
 52023أىسية الخشاقة االستخاتيجية

أكرد كل مغ (ىشية( ،)5103،الكبيدي كنػرؼ( ،)5103،الرانع( ،)5103 ،مرصفى)5101 ،
(السعاضيجؼ  ،)5100،ك( )Ojha , 2008عجة نقاط تجؿ عمى أىسية الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات
كىي كالتالي7
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 تعتبخ الخشاقة أحج الستصمبات الجػىخية لبقاء كاستسخار نجاح السشطسة ،حيث إنيا ميدة تشافدية تتخاكعلتربح مدتجامة ،األمخ الحؼ سيسكغ السشطسة مغ امتبلؾ رؤية كاضحة لسعخفة مػقعيا بيغ السشافديغ2

 تسكغ السشطسة مغ الخد الدخيع كالفعاؿ عمى متصمبات البيئة ،األمخ الحؼ يدسح بتحقيق مخكد تشافديمتفػؽ2

-

يعج كجػد الخشاقة في السشطسات كسيمة إلدارة التغيخات غيخ الستػقعة ،كالسخاشخ التي تػاجييا مغ قبل

-

تقػـ الخشاقة بتجديج قجرة السشطسة عمى إدارة كضبط التغيخ السدتسخ ألنيا تداعج في إعجاد السشطسات

السشطسات األخخػ2

لقبػؿ التغييخ مغ خبلؿ تػليج مجسػعة مغ البجائل ،كتصػيخ السيارات كإعادة تشطيع كتعبئة السػارد،
كاتخاذ إجخاءات حازمة ،كإزالة العػائق أماـ التغييخ2

 تعتبخ الخشاقة االستخاتيجية مفتاح الشجاح في بيئة أعساؿ ديشاميكية كسخيعة التغييخ ،ألنيا قادرة عمى دععقيادة التغييخات السفاجئة ،كاالستفادة مغ الفخص في سػؽ مزصخب ،كىي ال تعشي عجـ كجػد استخاتيجية
لكشيا بجيل التخصيط االستخاتيجي ،كتؤكج عمى التفكيخ االستخاتيجي كالخؤيا الػاضحة2

 تػفخ الخشاقة االستخاتيجية لمسشطسة القجرة عمى االستجابة الدخيعة لمتغييخات التي تذيجىا البيئة الخارجيةكتؤىميا إليجاد شخؽ مبتكخة تشافذ مغ خبلليا في أؼ ضخكؼ ،مغ خبلؿ التشبؤ بالستغيخات البيئية
كالتكيف معيا ،كسا تداىع في صياغة رؤية استخاتيجية تعبخ مغ خبلليا السشطسة ،أيغ تخغب في الحىاب

مدتقببلً2

مسا سبق يسكغ القػؿ انو مغ الحكسة أف تتستع السشطسات كتتبشى الخشاقة االستخاتيجية لسا تػفخ ليا مغ

مخكنة كخفة في التعامل مع بيئة سخيعة كديشاميكية التغييخ ،كسا إنيا ميدة يسكغ استخجميا لمتفػؽ كالشجاح
كالبقاء حيث تسكغ السشطسة مغ امتبلؾ صيغة كاضحة كمفيػمة لمخؤية التي تتبشاىا لتحقيق أىجافيا2

 2.1.4أسباب حاجة السشغسات لمخشاقة االستخاتيجية

ىشاؾ العجيج مغ األسباب التي تجعل السشطسات بحاجة ماسة إلى مسارسة الخشاقة االستخاتيجية مغ ىحه

األسباب7
-

ذكخ ( )Doz & Kosonenإف مغ أىع أسباب حاجة السشطسات لمخشاقة أف التخصيط االستخاتيجي

التقميجؼ لع يعج يججؼ نفعاً في السشطسات ،نط اًخ لمتغيخ الدخيع الحؼ يحجث في العالع ،فقج أصبح مغ
الزخكرؼ عمى السشطسات التبرخ ،كإعادة تذكيل نفديا ،حيث إنو ليذ كافياً فعل نفذ الذيء م اخ ًار
كتك اخ اًر ،أك حتى تحديشو ،كسا انو مصمػب مغ السجراء التشفيحييغ أف يكػف أدائيع عاؿ بدبب التغيخ

الدخيع في البيئة ،كنط اًخ لمتصػر التكشػلػجي في العالع ،كالسفتاح الحقيقي لتجاكز اليجػـ الحؼ تتعخض
-

لو السشطسات ىي الخشاقة االستخاتيجية (2)Ruth ,2008

تستاز بعس السشطسات في مخحمة معيشة مغ دكرة حياتيا بالكفاءة ،كالستسخار التفػؽ كالتسيد يشبغي عمى
ىحه السشطسات االعتساد عمى الخشاقة االستخاتيجية كػسيمة فعالة لمحفاظ عمى ىحا التفػؽ (الدبغ

2)5103،
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-

تعير السشطسات اليػـ في ضخكؼ متغيخة كمعقجة كشجيجة الدخعة ،كتتدايج داخميا السذكبلت اإلدارية
كالتشطيسية ،األمخ الحؼ يفخض التغييخ كالتصػيخ ،كىحا يتصمب رشاقة كخفة إلحجاثو ،كسا أف تدايج حجة

السشافدة يفخض الحاجة لمخشاقة لديادة القجرة التشافدية لمسشطسة نط اًخ لػقتية السيدة التشافدية في الػقت

الحاضخ ،حيث إف كثيخ مغ السشطسات تشتيي ليذ ألنيا تختكب األخصاء بل ألنيا تدتسخ في فعل
األمػر السعتادة عمى كػنيا صحيحة ألمج بعيج (مرصفى2)5101 ،

 صعػبة إجخاء عسميات التغييخ كفقاً لمسجخل التقميجؼ قج حتع عمى السشطسات اعتساد الخشاقة االستخاتيجيةعمى اعتبار انيا مجخبلً بجيبلً لمتعامل مع التغيخات الستدارعة (السعاضيجؼ2)5100،

ندتشتج مغ الدابق أف عجـ مسارسة السشطسات لمخشاقة االستخاتيجية مغ السسكغ أف يجعميا مشطسات تعاني
مغ الجسػد كالذمل ،كتربح غيخ قادرة عمى مػاكبة التصػر ،كالتغيخ الستدارع لمحرػؿ عمى ميدة تشافدية،
كاقتشاص الفخص السشاسبة ،كالتي تزسغ بقائيا كاستسخارىا ،كترل الى ما تصسح إليو في السدتقبل2

 2.1.5أبعاد الخشاقة االستخاتيجية

ىشاؾ الكثيخ مغ األبعاد التي تشاكليا الباحثيغ ،حيث تحجث كل مغ (الكبيدي كنػرؼ  ، 5103،ك & Doz
 )5115 ،Kosonenعغ الحداسية االستخاتيجية ،كااللتداـ الجساعي ،كسيػلة السػارد ،بيشسا تحجث( Ojha

 ) 2008 , Santala 2009 , Oyijo 2012 , Abu Radi 2013عغ الحداسية االستخاتيجية ،كضػح
الخؤية ،السقجرات الجػىخية ،اختيار األىجاؼ االستخاتيجية ،السدؤكلية السذتخكة ،سخعة االستجابة ،أما

السعاضيجؼ (  )5100فتحجث عغ التخكيد ،الدخعة ،السخكنة ،أيزا تحجث  (2013) Safariعغ خفة

الدبػف ،الخفة التذغيمية ،خفة إقامة الذخكات ،كلقياس مجػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية تع االعتساد عمى
األبعاد التالية(الحداسية االستخاتيجية ،السقجرات الجػىخية ،كضػح الخؤية ،اختيار األىجاؼ االستخاتيجية،

السدؤكلية السذتخكة ،االلتداـ الجساعي) كذلظ ألنيا األكثخ شيػعاً كاستخجاماً ك لسبلئستيا لصبيعة عسل
مجتسع الجراسة ،كىػ السشطسات غيخ الحكػمية 2
يسكغ تػضيح األبعاد الدابقة عمى الشحػ التالي7

 2.1.5.1الحداسية االستخاتيجية

عخفت (مرصفى )5101 ،الحداسية االستخاتيجية بأنيا تتزسغ الػعي بالتػجو االستخاتيجي لمسشطسة ،كالتي
تدتصيع مغ خبللو تحقيق رؤيتيا ،كرسالتيا ،كأىجافيا كالتحدب لمبيئة الخارجية التي تعسل فييا السشطسة،

كاإللساـ بكل متغيخاتيا 2بيشسا تعخفيا البجراني ( )5102بأنيا مجػ الػعي بالتػجو االستخاتيجي ليا ،كإدراكيا
لمسدمظ الحؼ تدتصيع مغ خبللو تحقيق رؤيتيا كرسالتيا كأىجافيا االستخاتيجية ،مغ خبلؿ فيع الفخص السؤاتية

فييا بدخعة ،كالخد كالترخؼ أسخع مغ السشافديغ 2إف فكخة الحداسية االستخاتيجية أقخب الى مفيػـ القجرة
االستيعابية ،أك كشػع مغ القجرة الجيشاميكية مغ خبلؿ االتراؿ السدتسخ ،كاالستثسار البيئي ،ككضع الدياسات

القخرات السشاسبة في ضػء ما تع الحرػؿ عميو مغ معمػمات ،حيث تذيخ إلى قجرة السشطسة
كالقػاعج ،كاتخاذ ا

عمى فيع كإدراؾ التغييخات البيئية السختمفة ،كبشاء رؤية لمسدتقبل كاستجابة لمتغيخ البيئي السدتسخ (رضػاف،

 ،)5101كتتكػف الحداسية االستخاتيجية مغ ثبلث مختكدات اساسية كىي كالتالي
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)7)Doz & Kosonen,2008

 عسميات االستخاتيجية السفتػحة 7كتذسل عشرخيغ أساسييغ ىسا 7التعاكف االستخاتيجي مع السداىسيغ
الستعجديغ ،كالخبخات العسمية بيغ أفخاد السشطسة2

 التأكيج عمى اليقطة االستخاتيجية 7كتذسل ثبلث عشاصخ رئيدية ىي 7مخكنة الخؤية ،كاألىجاؼ
الستشاقزة ،االنفتاح عمى الخؤية السدتقبمية2

 الحػار الجاخمي عالي الجػدة 7يتكػف مغ عشرخيغ كىسا 7كاقعية اإلثخاء السفاىيسي ،كالتشػع السعخفي2

 2.1.5.2السقجرات الجؾىخية

البج لسشطسة العسل أف تأخح بعيغ االعتبار قجراتيا الجاخمية ،حيث يجب أف تتعخؼ عمى مػاشغ القػة

كالزعف التي تستمكيا ،كذلظ لتذخيز قجراتيا االستخاتيجية ،كبالتالي يسكغ تعخيف السقجرات الجػىخية بأنيا
تمظ السػارد السيارات الزخكرية لبقائيا كنسػىا ،أيزا تعخؼ بأنيا الخرائز كالقجرات الفخيجة لمسشطسة التي

يسكغ مغ خبلليا إنذاء مرج اًر لمتسايد عغ شخيق تصػيخ كتشديق كدمج السػارد الستاحة (دمحم  )5105 ،بيشسا

يعخفيا ىشية ( )5103بأنيا " الخبخات كالتعمع التشطيسي الستخاكع في السشطسة ،كالحؼ يشتج عغ السعارؼ

كالسيارات السصمػبة إلنجاز األعساؿ كالتي تؤدؼ إلى احتخافية فعمية في أداء أنذصتيا الجاخمية " ،يسكغ

لمسقجرات الجػىخية اتخاذ أشكاال مختمفة مثل السيارات التقشية كالشطخية كالعسمية التي يسكغ لمسشطسة االعتساد
عمييا ،كسا تدكد السقجرات الجػىخية السشطسة بالدخعة كاالستقخار السصمػب لمخشاقة االستخاتيجية ،حيث إنو إذا

لع تفيع السشطسة مقجراتيا الجػىخية ،فأنيا ستدعى لمفخص ،كىي غيخ مدتعجة الستغبلليا (،Abu Rady

2 )5103

تتدع السقجرات الجػىخية بعجد مغ الخرائز كىي كالتالي (دمحم7)5105،

 عبلقتيا باليجؼ 7تيتع السشطسة بالسػارد كالسيارات التي ليا عبلقة باليجؼ التي تخيج الػصػؿ اليو2
 الشجرة في السػارد كالقابميات التي ال تستمكيا السشطسات األخخػ2

 صعػبة التقميج 7أؼ أف السشطسات السشافدة ال تدتصيع تقميجىا ،أك إنيا تدتصيع تقميجىا لكغ برعػبة،
أك بتكمفة عالية2

 غيخ قابمة لمتحػيل 7إف السشطسات التي تخيج أف تدتفيج مغ ميداتيا التشافدية دكف تحػيميا لمسشافديغ
فعمييا تبشي قجرات غيخ قابمة لمتحػيل2

 ليذ ليا بجيل 7عشجما ييأس السشافدػف مغ عجـ قجرتيع تحػيل القجرات فيقػمػف بالجراسة عغ تػفيخ
بجيل ليا2

كيسكغ القػؿ إف السقجرات الجػىخية مغ الخكائد األساسية لتحقيق ميدة تشافدية كأساساً لبقاء كاستسخار

السشطسات ،لحا عمى السشطسات امتبلؾ مقجرات جػىخية خاصة بيا ،كأف تيتع بذكل دائع كمدتسخ بكيفية

اكتداب مقجرات ججيجة لتحقيق ما تصسح إليو2
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 2.1.5.3وضؾح الخؤية
الخؤية ىي صػرة ذىشية لمسدتقبل السخغػب كالسفزل لمسشطسة ،ىي شسػحات السشطسة كآماليا السدتقبمية،
كالتي ال يسكغ تحقيقيا في ضل السػارد الحالية لمسشطسة ،ىي بسثابة معمع يحجد الصخيق لكل مغ يخيج معخفة

سبب كجػد السشطسة كاتجاىيا 2أما الخؤية االستخاتيجية فيي صػرة ممػنة لمسدتقبل ثبلثية األبعاد عالقة في
الحىغ ،كمفعسة بالحياة كاألحاسيذ ،كيشطخ إلييا بأبعج مغ كػنيا مجخد صػرة لمسدتقبل فيي إحداس يجعل
السشطسة فخيجة كمتسيدة ،كىي كصف لسجسػعة مغ الغايات كاالسبقيات ،كمجسػعة مغ السبادغ الجػىخية التي
تػجو عسل السشطسة ،كمجسػعة كاسعة مغ السعاييخ التي تداعج عمى تعخيف الشجاح (مداعجة2)5103 ،

كسا ذكخ (الغالبي ،إدريذ )5114،بأنيا حقيقة مدتقبمية ججيجة كمخغػبة يسكغ إيراليا الى كل أرجاء

السشطسة ،كىي بحات الػقت تػفخ اإلرشاد بذأف األساس الحؼ يجب السحافطة عميو ،كترػر السدتقبل الحؼ

يشبغي حث خصى األعساؿ تجاىو ،إف الخؤية الفعالة ىي ليذ رؤية تػفيقية كإنسا رؤية ججيجة تجسع بيغ رؤػ

جسيع استخاتيجي السشطسة 2الخؤية الجيجة ذات شابع اليامي تعصي صػرة كاضحة عسا تخيج اف تكػف عميو

السشطسة في الدمغ السدتقبمي ،حيث إنيا تدسح لمسجيخيغ بأف يقخركا السدارات التي يخاد العسل بيا ،كتمظ التي
يشبغي االبتعاد عشيا ،لحلظ فإف ىحا يتصمب إحجاث تغيي اخً كمتابعة التقجـ لكي يحقق السدتقبل الحؼ تع ترػره

كتخيمو ،باإلضافة إلى إيجاد تػازف بيغ الفيع الػاضح لمحاضخ كالتخكيد عمى السدتقبل 2أشار العجيج مغ
الباحثيغ إلى ضخكرة أف تستمظ السشطسات الرغيخة كالكبيخة كالسعقجة لخؤية مدتقبمية مدتشجة إلى رؤية القيادة

العميا لمسشطسة ،لكي تخمق تأثيخ إيجابي كبيخ عمى مختمف أكجو األداء في السشطسة ،سػاء كاف مقاساً بالشسػ

مخ ذا أىسية بالغة لمسشافدة
أك التصػر أك بخضا العسبلء كالعامميغ 2إف امتبلؾ السشطسة لخؤية كاضحة يعتبخ أ اً
في الػقت الحاضخ ،حيث إف أىسية الخؤية تربح أكثخ إلحاحاً في فتخات تحػؿ السشطسات كالتغييخات السيسة
التي تجخؼ فييا كتبخز ىحه األىسية مغ خبلؿ7

-

تداعج الخؤية عمى تػضيح االتجاه العاـ لمتغييخ ،حيث إنيا تبدط اآلالؼ مغ الق اخرات التفريمية2

-

تداعج عمى تشديق مختمف أفعاؿ العامميغ بدخعة كبصخيقة كفؤة إذا ما كانت الخؤية مدتميسة بأسمػب

-

تحفد العامميغ التخاذ األفعاؿ الرحيحة كفق االتجاه السعمغ2

صحيح مغ قبل ىؤالء العامميغ كاإلدارات2

إف الخؤية تسثل محخكاً أساسياً لمعسل عمى مختمف السدتػيات ،كبتخابط مشصقي يجعل مغ السشطسة قادرة عمى
تحقيق غاياتيا ،كسا أف الخؤية بجكف تشفيح ليدت إال حمساً جسيبلً في حيغ أف التشفيح دكف امتبلؾ السشطسة

ديشاميكية ليدت إال انذغاالً عابثاً ،حيث إنيا تدكد السشطسة بالدخعة السصمػبة لمتشفيح ،كسا تحرل السشطسة
عمى اتحاد كتعاكف شخكائيا ،كيكػف لجييع الجافع كالحافد الستغبلؿ الفخص الستاحة ،األمخ الحؼ يؤدؼ إلى

مدتػيات أعمى في األداء (2) Abu Rady ،5103
 2.1.5.4اختيار األىجاف االستخاتيجية

يداعج اختيار السشطسة ألىجافيا االستخاتيجية مغ قجرتيا عمى تعجيل كتعديد كتصػيخ امكانياتيا كقجراتيا
لسػائسة نفديا الستغبلؿ الفخص الستاحة (2)Abu Rady ،5103
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تسثل األىجاؼ االستخاتيجية الشتائج التي تدعى السشطسات لتحقيقيا ،بسعشى أنيا كضع مدتقبمي تصسح،
السشطسة لمػصػؿ إليو ،حيث تعتبخ األىجاؼ األساس السشصقي كالسػجو الفعمي لكافة السشطسات عمى اختبلؼ

أنػاعيا كأنذصتيا ،أيزا تسثل األىجاؼ التػجو االستخاتيجي الحؼ يحسل الصسػح كالتحجؼ شػيل األجل مغ
تحقيق التسيد كالخيادة في مجاؿ معيغ (رضػاف.)5101 ،

إف األىجاؼ في أؼ مشطسة يسكغ صياغتيا كتقديسيا لثبلث مدتػيات كىي (درة ،جخادات 7)5101،

-

-

األىجاف االستخاتيجية 7تراغ ىحه األىجاؼ بذكل عاـ كشامل كتتخكد حػؿ الشتائج الكمية السصمػب

تحقيقيا ،كيتع كضعيا مغ قبل اإلدارة العميا ،كتكػف عمى مدتػػ السشطسة ككل ،كتترف بأنيا

أىجاؼ شػيمة األجل2

األىجاف التكتيكية  7يذارؾ في صياغة ىحه األىجاؼ كل مغ اإلدارة العميا كاإلدارة الػسصى كيتع

صياغتيا عمى مدتػػ القصاعات أك اإلدارات الخئيدية في السشطسة ،كىي أىجاؼ متػسصة األجل،
كتكػف أكثخ تحجيجاً مغ األىجاؼ االستخاتيجية كتذتق مشيا ،حيث إنيا تسثل الػسائل التي مغ خبلليا

-

تتحقق األىجاؼ االستخاتيجية2

األىجاف التذغيمية 7يذارؾ في صياغة ىحه األىجاؼ اإلدارة الػسصى مع اإلدارة اإلشخافية ،كيتع
صياغتيا عمى مدتػػ األقداـ كالػحجات كاألفخاد ،كىي أكثخ تفريبلً كتحجيجاً مغ األىجاؼ التكتيكية

كتذتق مشيا ،كتستاز بأنيا قريخة األجل كتسثل كسائل كأساليب تحقيق األىجاؼ التكتيكية2

كيسكغ القػؿ إف لؤلىجاؼ االستخاتيجية أىسية كبيخة بالشدبة لمسشطسات ،كذلظ عمى الشحػ التالي (رضػاف،

7)5101

 -0تحجد بػضػح مدارات التػجو االستخاتيجي لمسشطسة2

 -5تخسع السدتقبل السخغػب لمسشطسة بذكل إجخائي قابل لمسبلحطة كالقياس

 -3تعج مخشجاً التخاذ الق اخرات ،حيث تسثل دليبلً كمعيا اًر لئلدارة العميا عشج اختيار البجيل االستخاتيجي
السشاسب2

 -1تسثل األىجاؼ األساسية البلزمة لتقييع األداء التشطيسي2
 -2تداعج عمى حفد العامميغ كشحح ىسسيع نحػ اإلنجاز2

 -3تداعج قادة السشطسات في تػضيح احتياجاتيع إلى أصحاب السرالح الحيغ يستمكػف القػة كالديصخة2
 2.1.5.5السدؤولية السذتخكة

تعشي السدؤكلية بالسعشى الػاسع أف تكػف بيغ شخفيغ أك أكثخ مغ األشخاؼ الفاعمة لسداىستيع في تكػيغ
نتائج كمخخجات بذكل مشفرل بجال مغ االعتساد عمى تكػيغ نتائج بذكل تخاكسي تجسيعي ،كىػ ناشئ مغ

تزافخ العسل بذكل مذتخؾ ،أؼ إف ىحا السرصمح ناجع عغ السدؤكلية التعاكنية ،كإف ذلظ سيذسل العجيج

مغ األمثمة كسا في حخب االئتبلؼ كالتحالفات االستخاتيجية سػاء في السعشى التجارؼ كالعسمي أك في السجاؿ

الدياسي ،كحدب السدؤكلية السذتخكة بيغ افخاد السشطسة تحجد بالتالي (ىشية 7)5103،
 -درجة عالية مغ الثقة بالسخؤكسيغ كقجراتيع2
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 استعساؿ نطاـ الحػافد السبشي عمى فعالية السذاركة2 درجة عالية مغ التجاخل بيغ الخؤساء كاألفخاد ككحلظ االتراؿ بجسيع انػاعو2 -مذاركة الجسيع في تحديغ أساليب العسل كتقييع نتائجو2

 2.1.5.6االلتدام الجساعي

يعكذ االلتداـ الجساعي قجرة السشطسة عمى صياغة الق اخرات الدخيعة كاليامة ،كااللتداـ يسثل مجػ كالء األفخاد

كاالتفاؽ الزسشي بيغ قيع الفخد كأىجاؼ السشطسة ،كاالنجماج في الشذاط الحؼ يسارسو األفخاد في فخؽ العسل

السبجعة لتحقيق ىجؼ ما (البجراني  ،)5102 ،كسا تذيخ إليو مرصفى(  )5101بأنو تسدظ األفخاد بالسشطسة
ككالئيع ليا كاالعتقاد القػؼ بأىجافيا كقيسيا ،أيزا ذكخت  )5116( Santalaإف الحداسية االستخاتيجية ال

تكفي دكف كجػد االلتداـ الجساعي  ،كيعسل االلتداـ الجساعي كبػابة لزساف أف القخار الجخؼء عقبلني نط اًخ

ألف االلتداـ يداعج عمى جعل عسمية اتخاذ القخار الجخؼء عسمية سيمة ،حيث إنو ليذ فقط شخز كاحج
مدؤكؿ عغ القخار بل الفخيق ككل ممدـ كيذعخ بأنو عميو تحقيقو ،في حيغ إذا كانت عسمية اتخاذ القخار ذات

جػدة عالية كالكل يعسل معاً ،فإف االلتداـ الجساعي يعتبخ عامل محفد كيديج التساسظ داخل الفخيق ،كيسكغ

السجراء التشفيحيغ الػصػؿ لحلظ عغ شخيق التخكيد عمى القزايا السذتخكة بجالً مغ التخكيد عمى القزايا
عمى مدتػػ كحجات العسل ،كخمق حػافد مذتخكة ،ككجػد خصة كاضحة أيزا كجػد أىجاؼ شفافة كعسمية

عادلة 2

كسا أف إحجاث تغييخات في فخيق العسل يعتبخ مغ كسائل تخفيف السخاشخ ألف القياـ بشفذ العسل مع نفذ

األشخاص لفتخات شػيمة ججاً يؤدؼ تمقائياً إلى تخاجع الحػار ،كالجكافع الذخرية ،لحلظ مغ الزخكرؼ تغييخ

األدكار كالسدؤكليات (الرانع 2)5103،

كسا أن ىشاك عؾامل عجيجة لاللتدام الجساعي وىي:
 -0العسل الجساعي كفخيق
 -5أسمػب القيادة كقجرات الخئيذ التشفيحؼ
 -3تججيج الفخيق

 -1السذاركة بججكؿ األعساؿ كاالعتسادية الستعجدة
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االلتداـ الجساعي

أسمػب القيادة

العسل الجساعي

كقجرات الخئيذ

تججيج الفخيق

كفخيق

التشفيحؼ

السذاركة بججكؿ
االعساؿ
كاالعتسادية
الستعجدة

شكل ( 7 2.1يؾضح عؾامل االلتدام الجساعي

)Source: (Kettunen, 2010

 2.1.6الخشاقة االستخاتيجية والسخونة االستخاتيجية

يخػ بعس الباحثيغ أف الخشاقة ىي امتجاد لمسخكنة ،حيث تذيخ السخكنة في رأييع إلى قجرة السشطسة عمى

االنتقاؿ مغ ميسة إلى أخخػ بدخعة ،ككإجخاء ركتيشي ،حيث أف الحاالت التي يتع تحجيجىا في كقت مبكخ

تكػف اإلجخاءات البلزمة إلدارتيا مػجػدة ،كلكي تكػف السشطسة رشيقة يجب أف تكػف قادرة عمى التعامل مع

التغييخات التي ال يسكغ التشبؤ بيا في متصمبات الدػؽ أك العسبلء أك السدتفيجيغ 2يسكغ لمخشاقة أف تذيخ إلى

أؼ بعج مغ أبعاد السخكنة ،حيث تذسل أبعاد السخكنة السشتجات أك الخجمات ذات الرمة أك العسمية ذات

الرمة ،كمع ذلظ فإف الفخؽ بيشيسا ىػ القجرة عمى االستجابة بدخعة لمتغيخات غيخ الستػقعة في الدػؽ ،أما
الفخؽ الخئيدي بيغ الخشاقة كالسخكنة ىػ الفخؽ في الحاالت التي تتصمب التغييخ ،حيث إف التغييخات السخنة

تعج استجابة لحاالت مخنة ،حيث تكػف اإلج اخءات قائسة بالفعل إلدارة التغييخ 2بيشسا تستج الخشاقة إلى القجرة
عمى السخكنة مغ خبلؿ شمب القجرة لبلستجابة لمتغيخات التي ال يسكغ التشبؤ بيا في الدػؽ أك متصمبات

العسبلء 2يجب أف تكػف السشطسة مخترة بسا فيو الكفاية لتكػف قادرة عمى إدارة التغييخات لحاالت محجدة قبل
أف تتسكغ مغ تػسيع قجرتيا عمى االستجابة لتغييخات غيخ متػقعة ،كبالتالي فاف السخكنة شخط أساسي لتربح
السشطسة رشيقة 2في حيغ يخػ باحثيغ آخخيغ أف الحجكد أك الفخكؽ بيغ السخكنة كالخشاقة غيخ كاضحة بذكل
شبيعي ،حيث إنيع يخكف أف السخكنة كالخشاقة تختبصاف ارتباشاً كثيقاً ( ،)Wadhwa,Rao,2003كسا أشارت

الرانع ( )5103أف السخكنة شخط أساسي لتربح مشطسة األعساؿ رشيقة  ،كأف الحجكد بيغ شبيعة السخكنة
كالخشاقة ال تداؿ غيخ كاضحة السعالع ،فيسا ذكخ ىشية ( )5103أف ىشاؾ قػاسع مذتخكة بيغ السخكنة كالخشاقة

مغ حيث إدارة التغييخ الحؼ يحجث في البيئة السحيصة ،حيث تخكد السخكنة عمى إدارة التغييخ الحؼ يسكغ
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التشبؤ بو ،كبالتالي فإف ىشاؾ استجابة مبكخة ،أما الخشاقة فتخكد عمى إدارة التغييخ الحؼ ال يسكغ التشبؤ بو
باستخجاـ شخؽ استجابة مبكخة 2

كبحلظ تخػ الباحثة أف ىشاؾ صعػبة لمتفخيق بيغ السفيػميغ ،نط اًخ ألف الفخؽ بيغ الخشاقة كالسخكنة مازاؿ غيخ

كاضح حيث ذكخ البعس أف الخشاقة امتجاد لمسخكنة كمختبصة ارتباشاً كثيقاً بيا ،كلكي تربح السشطسة رشيقة
ناجحة فإف كجػد السخكنة ميع ججاً كضخكرؼ2

 2.1.7مخاحل تشامي الخشاقة االستخاتيجية

تتقجـ السشطسات مغ خبلؿ أربعة مخاحل عشجما يتعمق األمخ بتحػيل األعساؿ ،كىحه السخاحل كسا ىي
مػضحة بالذكل ( )523فإف أكؿ مخحمتيغ تتزسغ تعجيبلت شفيفة كتجريجية ،في حيغ أف مخحمتي
الترػر كالتججيج تتصمب إجخاءات جحرية كأكثخ أىسية ،كتسثل ىحه السخاحل مجػ تشامي الخشاقة

االستخاتيجية كىي مػضحة كالتالي (7)Santala , 2009

شكل( 2.2مخاحل تشامي الخشاقة االستخاتيجية

)Source :( Santala , 2009

يبلحع مغ الذكل الدابق أف الخشاقة تجفع السشطسة إلى التكيف مع البيئة السحيصة بيا ،كمغ ثع تدسح بتصػر
عسميا األمخ الحؼ يػلج لجييا ترػرات عجيجة ،كبالتالي تدتصيع السشطسة تججيج استخاتيجياتيا مغ خبلؿ
االعتساد عمى الخشاقة ،كعشجما تشسػ تربح ناجحة فإنو مغ الصبيعي أف تفقج مغ قجرتيا عمى التكيف كالتغييخ

كالتججيج كتربح السسارسات صعبة (ىشية  ،) 5103 ،كسا تحتاج السشطسة في ىحه السخحمة إعادة الشطخ في

نذاشيا كأعساليا ،كذلظ لمحفاظ عمى ديسػمة الخشاقة كالتصػر كاقتشاص الفخص ،كسا أف عمى السشطسات

الرغيخة االىتساـ بحلظ ألف رشاقة بجكف استخاتيجية ليدت أفزل مغ استخاتيجية بجكف رشاقة ،كالحل ليحه

السعزمة ليذ فقط أف تكػف رشيقاً كلكغ رشيقاً استخاتيجياً ،أؼ أف تحافع عمى السخكنة لبلستجابة بدخعة
لمطخكؼ الستغيخة كالفخص الشاشئة (2009

 2.1.8مسيدات السشغسة الخشيقة

 .)Santala,

ىشاؾ العجيج مغ االختبلفات التي تطيخ بيغ السشطسة الخشيقة كالسشطسة التقميجية ،حيث لخز

) (Aurdan ,2011ىحه الفخكؽ التي تسيد السشطسة الخشيقة عغ السشطسة التقميجية في الججكؿ التالي7
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ججول (2.1

ججول الفخق بيؽ السشغسة التقميجية والسشغسة الخشيقة

السعيار

السشغسة التقميجية

السشغسة الخشيقة

الييكل التشغيسي

ىخمي  /رأسي

ىيكل شبكي ذك شكل افقي مدصح

كفاءة الؾحجات والفخق

امتبلؾ الخبخة

تعجد االختراصات

تجفق السعمؾمات وصشاعة

مخكدؼ

ال مخكدؼ

دور السجراء

الديصخة كالسخاقبة

التشديق كالتدػية

نؾعية االفخاد

كجػد االحتخاـ ،الكفاءة

التكيف ،كالسدؤكلية ،االستقبللية

القخار

)Source :( Aurdan , 2011
كمسا سبق تخػ الباحثة أف االختبلؼ بيغ السشطسة التقميجية كالسشطسة الخشيقة ذك أىسية كبيخة ،حيث إنو يؤثخ
عمى كافي السشاحي في السشطسة ،فشجج أف الييكل التشطيسي في السشطسة التقميجية يأخح الذكل اليخمي،

الخأسي ،بيشسا السشطسة الخشيقة تػازف بيغ األنػاع السختمفة لميياكل التشطيسية  ،كسا تتعجد فييا التخررات،

كتسيل ىحه السشطسة إلى البلمخكدية بعكذ السشطسة التقميجية التي تكػف أقخب إلى السخكدية كيخكد السجيخ فييا

عمى الديصخة كالسخاقبة ،في حاؿ أف في السشطسة الخشيقة يكػف دكره التشديق كالتدػية ،تيجؼ السشطسة

الخشيقة إلى محاربة الجسػد كذلظ بػجػد فخيق عسل كفػء كمتعاكف كيعتسج اتخاذ الق اخرات برػرة جساعية 2
 2.1.9متظمبات تظبيق الخشاقة االستخاتيجية

تعج الخشاقة مغ محاكالت السشطسات لمسحافطة عمى مداياىا التشافدية كجعميا متفػقة عمى السشافديغ،

باإلضافة إلى االستجابة الدخيعة لمتغيخات كالتصػرات البيئية السدتسخة 2كفقا لحلظ لخرت (مرصفى)5101 ،
في دراستيا كجيات نطخ الباحثيغ في بعس متصمبات تحقيق الخشاقة االستخاتيجية2
ججول (2.2

بعض متظمبات تحقيق الخشاقة االستخاتيجية

الباحث
Weil , et al
()5115

الستظمبات
 -تػفيخ بشى تحتية متكاممة ذات قجرات عالية2

 مشيج مجركس نحػ إدارة البيانات كالسعمػمات2 -قجرة عالية في معسارية تقانة السعمػمات2

Beltrame
()5115

 قجرة عمى تحجيج األعساؿ األساسية كالعسميات كالقجرات التي تسكشيا مغمػاجية التحجيات الحالية كالسدتقبمية2

 تسكيغ السشطسة مغ االنتقاؿ مغ الربلبة الى السخكنة كخفة الحخكة224

 -ضخكرة امتبلؾ السشطسة بشية أنطسة معمػمات تتسكغ مغ خبلليا تشػيع

Chen , et al

مرادر أنطسة السعمػمات2

()5115

 تكامل األعساؿ في السشطسة كعمى كافة السدتػيات2 -ضخكرة تػافخ عبلقات تعاكنية2

 -كجػد حداسية عالية اتجاه حاجات الدبػف2

 -امتبلؾ السشطسة لقادة أقػياء ذكؼ سجل حافل كمؤكج2

 تػافخ العػامل االجتساعية الزخكرية كالستعمقة بالثقة كتػازف الدمصةكالقػة بيغ الذخكاء كتؤدؼ الثقة دك اًر في تسكيغ السشطسات مغ
السذاركة بالسعخفة كتديج مغ رغبتيا عمى االنتفاع التي تديع بجكرىا

في صشع قخار أفزل2

 -ضخكرة تػافخ نطاـ فاعل لسػاكبة التخكيد كاألكلػيات في األعساؿ2

Elvin

 -السشاخ السشطسي السذجع عمى التسيد كاإلبجاع كخفة الحخكة2

()5114

 الثقافة التشطيسية السدانجة كالسخنة2 -ىيكل تشطيسي مخف2

 تذجيع التعمع كالسذاركة بالسعخفة كتػليج األفكار الججيجة في كلالسدتػيات2

 تحديغ العسميات أكثخ مغ الستػقع2 -تػفخ نطاـ مػارد بذخية مدانج ،مدتعج عمى نحػ جيج لتقييع كفيع

Dyer & Jeff

األسباب الكامشة كراء التغيخات السفاجئة في خصط العسل إلحجاث خفة

()5113

حخكة استخاتيجية كالتكيف كفقا لحلظ2

 السخكنة التي تػفخ الديػلة كالدخعة التي مغ خبلليا يكػف باإلمكافالػصػؿ الى السرادر السختمفة2

Mackinnon , et al
()5115

السخكنة التي تسثل قجرة السشطسة عمى االستجابة لمتغيخات كاتخاذ اإلجخاءات

لسػاجية التيجيجات كاستغبلؿ الفخص في بيئة تشافدية سخيعة2

السرجر( 7مرصفى)5101 ،

كفي ضػء ما تقجـ تخػ الباحثة أف مغ أىع متصمبات تصبيق الخشاقة االستخاتيجية امتبلؾ السشطسة لمعجيج مغ
القجرات السشطسية مثل القجرات التقانية ،كقجرات السػارد البذخية ،كالقجرات العسمياتية ،كالعبلقات التعاكنية،

أيزا البج مغ تػفخ مشاخ تشطيسي كثقافة تشطيسية كىيكل تشطيسي مخف2
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خالصة السبحث
تعتبخ الخشاقة مغ السجاالت الحجيثة في اإلدارة االستخاتيجية ،كالتي تحتاج إلى دراسة معسقة نط اًخ ألىسيتيا

في مداعجة السشطسات عمى التكيف مع الطخكؼ كالتغيخات الذجيجة كالسعقجة التي تؤثخ عمييا ،حيث ىشاؾ

حاجة ممحة لتشسيتيا في السشطسات ،نط اًخ ألنيا تعصييا خفة حخكة كمخكنة تداعجىا عمى اقتشاص الفخص

كتجعميا مسيدة عغ غيخىا ،إال أف تصبيقيا يحتاج إلى مجسػعة مغ الستصمبات كالقجرات السشطسية2
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السبحث الثاني
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مقجمة
 2.2.1مفيؾم القخار
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 2.2.4أىسية اتخاذ الق اخرات
 2.2.5عشاصخ عسمية اتخاذ الق اخرات
 2.2.6أنؾاع الق اخرات
 2.2.7عخوف اتخاذ الق اخرات
 2.2.8خظؾات عسمية اتخاذ الق اخرات
 2.2.9العؾامل السؤثخة في عسمية اتخاذ الق اخرات
 2.2.10الرعؾبات التي تؾاجو عسمية اتخاذ الق اخرات
 2.2.11معاييخ جؾدة الق اخرات
 2.2.12أساليب تحديؽ عسمية اتخاذ الق اخرات

 2.2.13العالقة بيؽ الخشاقة االستخاتيجية وجؾدة الق اخرات
خالصة السبحث
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مقجمة

تعتبخ الق اخرات جػىخ العسمية اإلدارية ،حيث بجكف الق اخرات لغ تدتصيع السشطسات تحقيق أىجافيا ،كحلظ إذا لع
تدتصع السشطسة اتخاذ القخار في الػقت السشاسب ،كبجػدة عالية ،فإنيا لغ تحقق أؼ ميدة تشافدية ستسكشيا مغ
االستسخار كالشسػ في ضل الستغيخات الجاخمية كالخارجية الدخيعة التي تحجث في ىحا العالع ،األمخ الح يتصمب

مغ ىحه السشطسات إعصاء أىسية كبيخة لق اخراتيا التي ستسكشيا مغ الشجاح كالتقجـ 2كفي ىحا السبحث سيتع تشاكؿ

مفيػـ الق اخرات كالجػدة كأىسية الق اخرات ،عشاصخ عسمية اتخاذ الق اخرات ،كأنػاعيا كضخكؼ اتخاذىا باإلضافة

إلى خصػات عسمية اتخاذ القخار ،كما يؤثخ بيا كالرعػبات التي تػاجو متخحييا ككيفية تحديغ عسمية
اتخاذىا2

 2.2.1مفيؾم القخار:
عخؼ العجيج مغ الكتاب كالباحثيغ مفيػـ القخار ،حيث يعخؼ حخيع (  )54 ، 5103القخار بأنو سمػؾ
كترخؼ كاع مغ بيغ عجة بجائل ،أك إنو اختيار كاع مغ بيغ بجيميغ فأكثخ تع تحميميا يتبعو فعل أك إجخاء
لتشفيح ىحا االختيار  ،بيشسا يذيخ العبلؽ (  )031 ،5115بأف القخار ىػ االختيار القائع عمى أساس بعس

السعاييخ مثل اكتداب حرة أكبخ مغ الدػؽ ،تخفيس التكاليف ،تػفيخ الػقت ،زيادة حجع اإلنتاج كالسبيعات
كىحه السعاييخ عجيجة ألف جسيع الق اخرات تتخح كفي ذىغ القائع بالعسمية بعس ىحه السعاييخ ،كيتأثخ اختيار

البجيل األفزل الى حج كبيخ حدب السعاييخ السدتخجمة  2كسا يػضح عباس ( )002-001 ،5100بأف

القخار اإلدارؼ أنو ذلظ االختيار الحؼ يفزمو السجيخ بعج تحميمو لسػقف معيغ ،كيعبخ ىحا السػقف عغ تحجيج

سمػكي ،محجد يختز بسا يجب القياـ بو ،كما يجب تجشبو مغ مػاقف كأفعاؿ2

إف الغخض مغ اتخاذ قخار ىػ تحجيج السريخ بالشدبة لؤلعساؿ كالػاجبات ،كلسػاجية مذكمة قائسة بغخض
الدعي بجج إلى الشيايات الدعيجة التي تعسل اإلدارة لمػصػؿ إلييا ،أيزا يذيخ جاد الخب ()521 ،5116
نقبلً عغ ىاريدػف بأف عسمية اتخاذ الق اخرات إنيا إصجار حكع معيغ عسا يجب أف يفعمو السخء في مػقف

معيغ ،كذلظ بعج الفحز الجقيق لمبجائل السختمفة التي يسكغ اف يتبعيا ،كيذيخ إلييا في مكاف آخخ بقػلو "7

إ ف اتخاذ القخار ىػ لحطة اختيار بجيل معيغ بعج تقييع بجائل مختمفة عمى أساس تػقعات معيشة لستخح القخار"

 ،أيزاً يعتبخ القخار خيار كاع لمترخؼ أك لمتفكيخ بصخيقة معيشة ،كفي ضخكؼ معيشة ( Al-Tarawneh ,

2)2012

كمغ ذلظ تعخؼ الباحثة القخار 7بأنو مدار الفعل الحؼ يختاره السقخر لحل مذكمة ما ،أك استغبلؿ فخصة
تسكشو مغ تحقيق أىجافو ،كما يصسح إليو في مشطستو غيخ الحكػمية2

 2.2.2ماىية الجؾدة:

يعخؼ قامػس اكدفػرد الجػدة بأنيا درجة التسيد كاألفزمية ،كسا تع تعخيف الجػدة حتى نيايات القخف

العذخيغ بأنيا الفحز كالديصخة عمى السػاصفات ،أما األف فيي تعشي جػدة السشتج كالخجمة كسا يخيج الدبػف،

كأيزا تعشي جػدة العسميات ،باإلضافة الى جػدة األمػر الستعمقة بالبيئة التي تؤثخ عمى السشتج كتتأثخ بو

بخاصة ،كنذاط األعساؿ عامة (العمي ،) 5115،كسا ذكخ الجبػرؼ (  )5101إف الجػدة ىي اإلجادة
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كالتسيد كالتفػؽ كالشػعية كتتعمق بالكيف كليذ بالكع ،كيعخفيا الصائي كقجادة (  )5115بأنيا درجة الخضا
التي تحققيا الخجمة لمعسبلء مغ خبلؿ تمبية حاجاتيع كرغباتيع كتػقعاتيع ،كعخفتيا الجسعية االمخيكية لمجػدة

 7بأنيا الييئة أك الخرائز الكمية لمدمعة أك الخجمة التي تعكذ قجرتيا عمى تمبية حاجات صخيحة

كضسشية ،بيشسا تعخفيا السشطسة الجكلية لمسعاييخ ( : ISOإنيا الخرائز الكمية لكياف ( نذاط ،أك عسمية،

أك الدمعة ،أك خجمة ،أك مشطسة ،أك نطاـ ،أك فخد ،أك مديج مشيا التي تعكذ في قجرتو عمى اشباع حاجات
صخيحة كضسشية ،في حيغ كضح جػدة (  ) 5111عمى أنيا مجػ السصابقة مع الستصمبات ،فكمسا كانت

مػاصفات السشتج مصابقة لستصمبات العسيل ،كمسا كاف السشتج ذا نػعية جيجة ،كأشارت السػاصفات الجكلية7

 )ISO) 9000 :2000بأف الجػدة ىي درجة تمبية مجسػعة الخرائز السػركثة في السشتج لستصمبات

العسيل 2

 2.2.3جؾدة الق اخرات

إ ف جػدة الق اخرات التي تتخح مغ قبل السدتػيات اإلدارية تعتسج عمى مجػ تػافخ السعمػمات الستاحة لستخحؼ

القخار ،حيث إف الحكع عمى جػدة الق اخرات يتع بشاء عمى مجخميغ ،السجخل األكؿ كىػ أكثخ السجاخل كضػحاً
كقبػالً مغ الشاحية العمسية ،حيث يتع تقييع الق اخرات في ضػء الشتائج الستختبة عمييا ،فإذا كانت الشتائج
الستختبة عمى القخار مقبػلة ،اعتبخ القخار صحيحاً ،مع األخح بعيغ االعتبار الفتخة الدمشية التي يتع مغ خبلليا
تقييع القخار ،كقج تؤدؼ بعس الق اخرات إلى نتائج مخغػبة في فتخة زمشية قريخة ،كلكغ تؤدؼ إلى نتائج غيخ
مخغػبة عمى السجػ الصػيل  2بيشسا يتزسغ السجخل الثاني لتقييع الق اخرات تحجيج أفزل قخار اتخح في ضػء

الطخكؼ التي تػافخت عشج صشع القخار ،يتسيد ىحا السجخل بأنو يأخح في االعتبار ميارات متخحؼ القخار التي
يتع تقييسيا في ضل الحاؿ مػضػع القخار ،كما تػفخ مغ معمػمات كمػارد (أبػ سبت2)5112 ،

إف مغ السختكدات األساسية إلدارة الجػدة الذاممة ،الق اخرات السبشية عمى الحقائق ،حيث إف اتخاذ الق اخرات
الرائبة ال يتحقق اشبلقا دكف المجػء العتساد الحقائق الػاقعية سيسا كإف ذلظ مغ أكثخ األنذصة في تعديد
نجاح إدارة الجػدة الذاممة ،األمخ الحؼ يتصمب تػفيخ نطع السعمػمات فعالة كاعتساد األفخاد العامميغ أنفديع،

إذ أنيع أكثخ قجرة في إدراؾ الحقائق برػرة أكثخ كفعالية مغ الق اخرات التي تعتسج عمى الحجس كالتخسيغ

(حدػنة 2)5105،

كمسا سبق فإف جػدة الق اخرات 7ىي الق اخرات التي تعتسج عمى الحقائق الػاقعية كالسعمػمات كالسػارد ،كيذارؾ

في اتخاذىا العامميغ أنفديع ،لتكػف أكثخ تقببل عشج تشفيحىا ،كتحقق نتائج إيجابية مخغػبة عمى السجػ
القريخ كالسجػ الصػيل2

 2.2.4أىسية اتخاذ القخار
تعتبخ عسمية اتخاذ القخار لب أك جػىخ كضيفة السجيخ ،عمى الخغع أف التخصيط ،التشطيع ،التػجيو ،كالخقابة
يعجكا الػضائف الخئيدية لئلدارة ،إال أنيع يترمػف بػضػح بالق اخرات 2حيث إف الحاجة التخاذ ق اخرات فعالة

أكثخ أىسية مغ التخصيط ،كتطيخ عسمية اتخاذ الق اخرات أساساً ألف السجيخ يقػـ بتحجيج ىجفو أك أىجافو ،كىػ
يحاكؿ الػصػؿ الي ىحه األىجاؼ ،كبجكف الق اخرات ال يسكغ لمػضائف الجػىخية لئلدارة أف تأخح مكانيا ،كسا
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أف عسمية اإلدارة بكامميا ال يسكغ أف تػجج ،كعمى ىحا فإف عسمية اتخاذ الق اخرات تشتذخ في جسيع السدتػيات
اإلدارية ،كيقػـ بيا كل مجيخ ،كتػجج في كل جدء مغ أجداء السذخكع ،كتتعامل مع كل مػضػع محتسل

(العبلؽ2)5115،

حيث إ نو عشج مسارسة كضيفة التخصيط تقػـ اإلدارة باتخاذ ق اخرات في كل مخحمة مغ مخاحل كضع الخصة
سػاء عشج كضع اليجؼ ،أك رسع الدياسات ،أك إعجاد البخامج ،أك تحجيج السػارد السػائسة ،أك اختيار أفزل

الصخؽ كاألساليب لتذغيميا ،كعشجما تزع اإلدارة التشطيع السبلئع لسياميا السختمفة كأنذصتيا الستعجدة فإنيا

تتخح قخار بذأف الييكل التشطيسي كنػعو كحجسو كأسذ تقديع اإلدارات كاالقداـ ،كاألفخاد الحيغ تحتاج إلييع

لمقياـ باألعساؿ السختمفة ،كنصاؽ اإلشخاؼ السشاسب ،كخصػط الدمصة كالسدؤكلية كاالتراؿ ،كعشجما يقػـ
السجيخ بػضيفتو القيادية فإ نو يتخح مجسػعة مغ الق اخرات سػاء عشج تػجيو مخؤكسيو كتشديق مػجػداتيع ،أك

استثارة دكافعيع كتحفيدىع عمى األداء الجيج كحل مذكبلتيع ،كعشجما تؤدؼ اإلدارة كضيفة الخقابة فإنيا أيزا

تتخح ق اخرات بذأف تحجيج السعاييخ السبلئسة لقياس نتائج األعساؿ ،كالتعجيبلت التي سػؼ تجخييا عمى الخصة،

كالعسل عمى ترحيح األخصاء إف كججت ،كىكحا تجخؼ عسمية اتخاذ الق اخرات في دكرة مدتسخة مع استسخار

العسمية اإلدارية نفديا (العبادؼ كآخخكف2)5116،

كمسا سبق يتزح أف أىسية اتخاذ الق اخرات تشبع مغ تأثيخىا السباشخ في جسيع السدتػيات اإلدارية كعبلقتيا مع

الػضائف اإلدارية ،حيث إنو بجكف الق اخرات سيتػقف العسل في جسيع أركاف السشطسة نط اًخ لكػف الق اخرات
جػىخ العسمية اإلدارية ،كحاجة ممحة لتحقيق أىجاؼ السشطسة2

 2.2.5عشاصخ عسمية اتخاذ القخارات

ىشاؾ عجة عشاصخ لعسمية اتخاذ القخار وىي كالتالي (حسػد ،المػزؼ7)5115،

-0

صانع القخار :قج يكػف فخداً أك جساعة أك جية ما ،كيتستع متخح القخار بالدمصة التي تخػلو لحلظ2

 -5مؾضؾع القخار :إف القخار عادة ما يختبط بسذكمة أك ضاىخة يرار التخاذ ق اخرات بذأف معالجتيا أك
ترحيح انحخاؼ اك تعجيل سمػؾ معيغ إزائيا2

 -3األىجاف والجافعية 7حيث إف القخار الستخح عبارة عغ سمػؾ اك ترخؼ معيغ مغ أجل تحقيق ىجؼ
محجد ،كمغ السعخكؼ أف كراء كل عسل أك سمػؾ دافعاً ،ككراء كل دافع حاجة معيشة يخاد إشباعيا،
كبشاء عميو ال يتخح قخار إال إذا كاف مغ كراءه دافع لتحقيق ىجؼ محجد2

 -1البيانات والسعمؾمات :إ ف عسمية تػفيخ البيانات كالسعمػمات بالكسية السصمػبة كالشػعية السبلئسة
كباألكقات السشاسبة تذكل الخكغ األساسي في عسمية نجاح القخار كاتخاذه ،حيث كمسا تػافخت البيانات

باألسمػب السشاسب كمسا كاف القخار أكثخ استجابة كتحقيقا ألىجافو2

 -2البجائل :يسثل البجيل مزسػف القخار الحؼ سػؼ يتخح لحل مذكمة ما ،حيث إنو مغ الشادر تػافخ حل
كاحج لسذكمة ،فستخح القخار الجيج ىػ الحؼ يختار البجيل األندب كاألفزل مغ بيغ البجائل الستاحة

لحل السذكمة2
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 -3البيئة السشاسبة التخاذ القخار :تذكل البيئة الجاخمية كالبيئة الخارجية كشبيعة السشاخ التشطيسي السخاد
اتخاذ القخار في إشاره قاعجة أساسية في نجاح القخار السخاد اتخاذه ،كمغ ىحه العػامل البيئية كفاءة
العامميغ ،كالقيػد السالية كالدياسات العامة لمسشطسة ،كغيخىا مغ العػامل التي تذكل السشاخ التشطيسي
البلزـ لشجاح القخار السدمع اتخاذه في ضل الطخكؼ كالسعالع البيئية السختمفة2

 2.2.6أنؾاع الق اخرات

تعجدت األدبيات اإلدارية في محاكلة لترشيف الق اخرات كتحجيج أنػاعيا ،حيث إف الق اخرات التي تتخح في
السشطسات كثيخة كمتشػعة نتيجة لتعجد كتبايغ السذكبلت التي تػاجييا ،كسا أف الػسيمة التي تدتخجـ في اتخاذ

أؼ قخار تتػقف عمى شبيعة السذكمة مػضػع البحث (عباس 2)5100،ستحاكؿ الباحثة استعخاض اىؼ

الترشيفات الخاصة بالق اخرات كالتالي:

الق اخرات الفخدية كالجساعية (عباس7)5100،

-0

 القخار الفخدؼ 7ىػ ذلظ القخار الحؼ يشفخد السجيخ باتخاذه دكف أف يذارؾ أك يذاكر السعشييغ
بسػضػع القخار2

 القخار الجساعي 7ىػ القخار الحؼ يكػف ثسخة جيج كمذاركة جساعية كالق اخرات الرادرة مغ
مجالذ اإلدارة2

كال شظ أ ف األكؿ يعكذ األسمػب البيخكقخاشي الستدمط في اإلدارة بيشسا يسثل الثاني األسمػب
-5

الجيسقخاشي ليا2

القخارات االرتجالية كالق اخرات الخشيجة (االسصل7)5100،

 الق اخرات االرتجالية 7ىي الق اخرات الدخيعة التي تتخح بذكل عذػائي كغيخ مشصقي ،كدكف

اإلسشاد إلى أبدط القػاعج كالسقػمات األساسية التي تتصمبيا عسمية صشع كاتخاذ الق اخرات
الدميسة 2ىحا الشػع مغ الق اخرات غالباً ما يكمف اإلدارة كقتاً كجيجاً كبيخيغ إضافة إلى
إضعافيا لثقة الجساىيخ ،كأصحاب العبلقة باإلدارة كالقائسيغ عمييا2

 الق اخرات الخشيجة 7ىي الق اخرات الػاعية كالسجركسة ،كالتي تتزافخ في عسمية صشعيا كاتخاذىا
كافة السقػمات العمسية كالسدتمدمات األساسية التي مغ شأنيا زيادة الجقة كمزاعفة الشتائج

اإليجابية التي تؤدؼ إلى تحقيق األىجاؼ2

 -3الق اخرات التشطيسية كالق اخرات الذخرية (العبادؼ كآخخكف7)5116،
 الق اخرات التشطيسية 7ىي الق اخرات التي مغ حق السجيخ بحكع الدمصة التي يتستع بيا أف

يرجرىا ،كيتسكغ عغ شخيقيا تفػيس الدمصة لؤلخخيغ ،كيؤكج سمصتو كمقجرتو عمى إدارة

أعساؿ السشطسة ،كسا تزسغ قػاعج كتعميسات عامة كشاممة تمتدـ بيا األقداـ كالذعب لتشطيع
كتشديق أعساؿ كنذاط أفخادىا كتحجيج صبلحيتيا كشخيقة تعامميع مع الجسيػر2
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 الق اخرات الذخرية 7ىي ق اخرات فخدية يتخحه السجيخ برفتو الذخرية العادية كتعكذ ميػلو
كقيستو الحاتية ،كسا يسكغ أف تذسل ىحه الق اخرات مجسػعة الق اخرات االدارية التي ترجر بحق

األشخاص تشفيحاً لسا تزسشتو الق اخرات التشطيسية2

 -1الق اخرات االستخاتيجية ،الق اخرات اإلدارية ،الق اخرات التذغيمية (حخيع7)5103 ،

 الق اخرات االستخاتيجية 7تذسل ق اخرات غيخ مبخمجة ،ككضع األىجاؼ كالخصط شػيمة
السجػ ،كتعالج مذكبلت ججيجة كغامزة ،كالسعمػمات الستػافخة قميمة كتحتاج إلى اجتياد
كتفكيخ إبجاعي كخبلؽ ،كسا تقػـ اإلدارة العميا برشع تمظ الق اخرات2

 الق اخرات اإلدارية 7ىي مغ صشع اإلدارة الػسصى كتتشاكؿ ق اخرات مبخمجة (مغ تشطيع
كاشخاؼ كتحفيد) كتتعمق بسذكبلت ركتيشية متكخرة مغ حيث السعمػمات متػفخة2

 الق اخرات التذغيمية 7ىي ق اخرات تشفيحية تتخح في اإلدارة الجنيا ،تعالج السذاكل اليػمية
الستكخرة2

 -2الق اخرات شػيمة األجل كالق اخرات قريخة األجل (إدريذ 7)5112،

 ق اخرات شػيمة األجل 7تتبلزـ مع درجات عالية مغ عجـ التأكج بالسدتقبل كمتغيخاتو،
كىشاؾ صعػبة في تػفيخ السعمػمات الكافية كالجقيقة ،كتتدايج احتساالت التغييخ ،حيث

تسيل ىحه الق اخرات أف تكػف استخاتيجية مختبصة بستغيخات عامة2

 ق اخرات قريخة األجل 7تشرب عمى فتخات زمشية قريخة ،حيث تتدايج معيا درجة التأكج
كاليقيغ ،كيسكغ تػفيخ السعمػمات الكافية كالتفريمية كاألكثخ دقة ليا ،كتختبط بستغيخات
يسكغ التحكع كالديصخة عمييا2

 2.2.7عخوف اتخاذ القخارات

تتفاكت الطخكؼ التي تحيط بعسمية اتخاذ القخار مغ حيث درجة التأكج كيسكغ ترشيف ىحه الطخكؼ مغ

حيث درجة التأكج إلى ثبلثة أقداـ (حخيع 7)5103،

 -0ضخكؼ التأكج 7حيث تكػف البجائل الستػافخة لحل السذكمة كمخدكد كتكمفة كبلً مشيا معخكفاً كمعمػماً،
كليذ ىشاؾ أؼ مجاؿ لعشرخ أك عامل الحع أف يتجخل بيغ البجيل كمخدكده2

 -5ضخكؼ السخاشخة 7يتع اتخاذ القخار في ضخكؼ السخاشخة حيشسا تكػف البجائل الستػافخة معمػمة
كمعخكفة ،ككحلظ احتساالت حجكثيا كالفػائج (التكاليف) السحتسمة لكل بجيل ،كىحا الشػع مغ األنػاع

األكثخ شيػعاً ،فالبجائل معخكفة ،كلكغ الشتائج مذكػؾ فييا2

 -3عجـ التأكج 7ىػ األكثخ صعػبة بالشدبة لمسجيخ كذلظ ألف البجائل غيخ معخكفة ككحلظ احتساالت
حجكثيا كالعػائج السحتسمة لكل بجيل2

 2.2.8خظؾات عسمية اتخاذ القخارات

يسخ القخار عشج اتخاذه بالعجيج مغ السخاحل كالخصػات كسا ىػ معخكؼ كمتفق عمييا ،كىي كالتالي7
 -0تعخيف كتحجيج السذكمة
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تعشي السذكمة كجػد تفاكت أك اختبلؼ بيغ الػضع الحالي كالػضع السخغػب أك السشذػد ،كىكحا يتزح كجػد
مذكمة حيشسا يتع كضع األىجاؼ ،كيتع تحجيج مجػ خصػرة السذكمة لمسشطسة مغ خبلؿ قياس الفجػة بيغ

مدتػػ األداء السخغػب مغ األىجاؼ ،كمدتػػ األداء الفعمي ،كسا يسكغ اعتبار الفخص مغ بيغ السذكبلت،
إال أف الفخص يجب البحث عشيا كاكتذافيا (حخيع2)5103 ،

 -5تحميل السذكمة

يقػـ متخح القخار بترشيف السذكمة كتحجيج شبيعتيا كمجػ تعقجىا كنػعية الحل األمثل لسػاجيتيا ،كمغ
ثع بياف أنػاع البيانات كالسعمػمات السصمػبة كمرادرىا كحجسيا كالػسائل التي تداعج في الحرػؿ

عمييا ،كمغ ثع القياـ بعسمية تحميل السعمػمات كتفديخىا (االسصل 2)5100،
 -3تحجيج اك تشسية االستخاتيجيات البجيمة " بجائل حل "

يقػـ السجيخ بتشسية بجائل لمسذكمة مػضع االىتساـ ،كالتي سػؼ يختار مغ بيشيا البجيل السشاسب التخاذ

القخار ،حيث تعتسج ىحه الخصػة عمى اإلبجاع كاالبتكار كالػاقعية خاصة بالشدبة لمسذاكل غيخ الخكتيشية أك
غيخ الستكخرة (ادريذ2)5112 ،

 -1تقييع االستخاتيجيات البجيمة

تعتبخ ىحه السخحمة مغ السخاحل الذاقة كالرعبة لجػ أؼ مجيخ ،فيي تحتاج إلى كقت كبيخ كجيج كإلى تفكيخ

مشطع ،حيث إف تحجيج مدايا كعيػب كل استخاتيجية ليذ باألمخ الييغ ،فالشتائج الستػقعة مغ كل بجيل ال

تطيخ برػرة فعمية إال في السدتقبل ،كلحلظ عشج تقييع كل بجيل يجب أف تدتخجـ كمسا أمكغ تمظ الصخؽ
الكسية لسعخفة الشتائج اإليجابية كالدمبية التي تتختب عمى ذلظ ،كأف يتع التقييع كفقا لسعاييخ محجدة كمعخكفة

(جاد الخب2)5116 ،

 -2اختيار االستخاتيجيات السثمى " اتخاذ القخار"

بعج إجخاء التقييع الدابق لسدايا كعيػب كل استخاتيجية مغ استخاتيجيات الحل السصخكحة ال يكػف أماـ السجيخ

إال أف يدتجسع كل مغ قػاه الفكخية كالحىشية ،كمغ خبلؿ مداعجيو كمدتذاريو لكي يختار البجيل األندب،
حيث إف اتخاذ قخار ما ،قج يكػف مشاسباً لسشطسة ما ،كغيخ مشاسباً لسشطسة أخخػ ،فالسدايا كالعيػب ندبية،
كىشاؾ أمػر أخخػ يجب أف تؤخح في الحدباف ،كلحلظ فإف القخار الخشيج ىػ الحؼ يأخح كافة الطخكؼ
كالشػاحي في االعتبار عشج اختيار البجيل (جاد الخب2)5116 ،

 -3تشفيح االستخاتيجيات

إ ف الخصػة التالية بعج اختيار البجيل ىػ تشفيح البجيل لحل السذكمة أك استغبلؿ فخصة معيشة ،حيث يقػـ
السجيخ بإعجاد الخصط لمتعامل مع متصمبات السػقف ،حيث قج يتصمب األمخ إعادة تخريز لمسػارد ككضع
ميدانية محجدة ،كججكؿ زمشي لمتشفيح ،كسا قج يتصمب تحجيج لمسدؤكليات عغ السياـ السشصػية عغ تشفيح القخار،

كترسيع مقاييذ تدتخجـ لقياس مجػ التقجـ أك الشجاح ،حيث إف مثل ىحه االعتبارات تداعج عمى تحػيل

القخار إلى تشفيح فعاؿ في التصبيق (إدريذ 2)5112،
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 -4التقييع كالخقابة عمى التشفيح

يتع في ىحه السخحمة متابعة الجيات كاألقداـ كاألفخاد لدبل تصبيق القخار كمدتػػ اإلنجاز الحؼ يتحقق

كالسذكبلت أ ك العقبات التي تخافق عسمية التشفيح كمحاكلة معالجتيا لكي يرار الى متابعة التشفيح بجقة

كنجاح ،حيث تتزسغ ىحه السخحمة جسيع اإلجخاءات التقييسية لفاعمية التشفيح كتحجيج مدتػػ اإلنجاز
كالعقبات السخافقة لعسمية التشفيح (حسػد ،المػزؼ 2)5115 ،كتتزح ىحه الخصػات في الذكل التالي7
تعخيف كتحجيج السذكمة
تحميل السذكمة
تحجيج أك تشسية االستخاتيجيات البجيمة " بجائل حل "
تقييع االستخاتيجيات البجيمة
اختيار االستخاتيجيات السثمى " اتخاذ القخار"
تشفيح االستخاتيجيات

التقييع كالخقابة عمى التشفيح
شكل رقؼ ( 2.3خظؾات عسمية اتخاذ القخار

السرجر :مؽ إعجاد الباحثة باالعتساد عمى (جاد الخب ( ، 2009،عباس ( ، 2011،حسؾد
والمؾزي( ، 2008،األسظل. 2011،

 2.2.9العؾامل السؤثخة في عسمية اتخاذ القخارات

ىشاؾ العجيج مغ العػامل تؤثخ في عسمية اتخاذ القخارات مغ أىسا كسا أكردىا (الحػراني7)5103 ،

 -0القيع كالسعتقجات 7لمقيع كالسعتقجات تأثيخ كبيخ في اتخاذ القخار كدكف أف يتعارض ذلظ مع حقائق كشبيعة
الشفذ البذخية كتفاعميا في الحياة2
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 -5السؤثخات الذخرية 7حيث إف لكل فخد شخريتو التي تختبط باألفكار كالسعتقجات التي يحسميا ،كالتي

تؤثخ عمى القخار الستخح مغ قبمو ،بالتالي يكػف القخار متصابقاً مع تمظ األفكار كالتػجيات الذخرية

لمفخد2

 -3السيػؿ كالصسػحات 7ميػؿ الفخد كشسػحاتو ليا دكر ميع في اتخاذ القخار ،حيث أنيا تكػف نابعة مشيا
دكف الشطخ لمشتائج السادية أك الحدابات السػضػعية الستختبة عمى ذلظ2

 -1العػامل الشفدية 7ليا تأثيخ عمى اتخاذ القخار ،فإزالة التػتخ كاالضصخاب كالحيخة كالتخدد ليا تأثيخ كبيخ في
انجاز العسل كتحقيق األىجاؼ كالصسػحات كاآلماؿ التي يدعى إلييا الفخد2

 -2البيئة الخارجية 7حيث تتأثخ السشطسة بسحيصيا الخارجي ،كمغ ىحه العػامل البيئية الخارجية الطخكؼ

االقترادية كاالجتساعية كالدياسية الدائجة في السجتسع ،كالسشافدة السػجػدة في الدػؽ كالسدتيمكيغ،

كالتذخيعات كالتصػرات التقشية كالعادات االجتساعية كالثقافية2

كمسا سبق عمى متخح القخار مخاعاة جسيع العػامل ،نط اًخ ألف الق اخرات تيجؼ لتحجيج الػسائل السشاسبة

لتحقيق أىجاؼ السشطسة كتخجسة خصصيا ككيفية استغبلؿ السػارد البلزمة الستسخار العسل ،كبشاء ىيكميا
التشطيسي كتحجيج مدار العبلقات كقشػات االتراؿ مع العامميغ2

 2.2.10الرعؾبات التي تؾاجو عسمية اتخاذ القخارات:

تمعب الق اخرات دك ًار كبي اًخ في مياـ متخحؼ القخار ،األمخ الحؼ يتصمب مغ السشطسة تقييع السقجرة لجػ متخحؼ

القخار ،باإلضافة إلى االستسخار في تشسية مياراتيع في ىحا السجاؿ ،كضخكرة تػفيخ كافة الزخكريات كالعػامل

التي تداعج عمى اتخاذ الق اخرات الدميسة التي تيجؼ إلى الػصػؿ إلى ىجؼ السشطسة ،كبحلظ يتع تحليل كل
الرعػبات التي تػاجو متخحؼ الق اخرات.

ومؽ أىؼ الرعؾبات الستعمقة بعسمية اتخاذ الق اخرات ما يمي ( أبػ سبت7 )5112 ،

 -1نجرة كجػد حل كاحج سميع ،أك صحيح لمسذكمة السعخكضة ،كلكغ في مػاقف عجيجة قج يكػف

ىشاؾ أكثخ مغ حل يسكغ أف يكػف مقبػالً ،كمػفقاً لسقياس تفريل السػضػع.

 -2عجـ تػصيل الق اخرات لمسدئػليغ عشج تشفيحىا في الػقت السشاسب ،كبصخيقة مشاسبة.
 -3مشاىزة الق اخرات في حالة فخضيا عمى العامميغ في السدتػيات التشفيحية.

 -4عجـ القجرة عمى تحجيج األىجاؼ التي يسكغ أف تتحقق مغ خبلؿ عسمية صشع القخار.

 -5صعػبة التعخؼ عمى مدايا كعيػب البجائل الستػقعة في البيئة ،التي تعسل بيا السشطسة.
 -6صعػبات تتعمق بذخرية متخح القخار ،أك كقػعو تحت تأثيخ بعس العػامل التشفيحية ،كيزاؼ إلى

ذلظ درجة ذكاءه كخبخاتو كقجراتو العمسية كالعقمية كالجدجية.

 -4عجـ إدراؾ السجيخ لمسذكمة كتحجيجىا بجقة ،مسا يؤدؼ إلى أف تشرب ق اخراتو عمى حل السذاكل الفخعية
مغ ىحه السذكمة ،كعجـ التعخض إلى السذكمة الحقيقية2

أيزا مغ الرعػبات التي تعتخض عسمية اتخاذ الق اخرات ( 7) Grunig , Kuhn , 2013

 كثخة السعاييخ لتقييع بجائل حل السذكمة235

 كثخة بجائل الحل السحتسمة2 -كجػد العجيج مغ الديشاريػىات السحتسمة في البيئة2

 عجـ كجػد نسػذج شامل لتحجيج عػاقب بجائل حل السذكمة2عمى الخغع مغ كثخة الرعػبات إال أف ىشاؾ أساليب يسكغ استخجاميا لتحديغ عسمية اتخاذ القخار2

كمسا سبق تخػ الباحثة أف ىشاؾ العجيج مغ الرعػبات التي تػاجو عسمية اتخاذ الق اخرات ،كبالتالي البج مغ
تػافخ اإلمكانيات البلزمة كالسرادر كاألساليب التي تداعج عمى التخفيف مغ ىحه الرعػبات ،حتى تتسكغ

السشطسة مغ اتخاذ ق اخرات ذات جػدة عالية2
 525200معاييخ جؾدة الق اخرات

تتػقف درجة جػدة الق اخرات عمى حدب ما ذكخىا (الشرخ7)5102،
 حجع البيانات الستاحة لستخح القخار كمجػ دقتيا2 القجرة عمى تحميل البيانات كاستخبلص الشتائج2 القجرة عمى التشبؤ2 ميارة كخبخة الذخز متخح القخار2 مذاركة الجيات األخخػ السداعجة2 التػقيت2 2.2.12أساليب تحديؽ عسمية اتخاذ القخارات:
ىشالظ مجسػعة مغ األساليب يسكغ اتباعيا لتحديغ كتصػيخ الق اخرات اإلدارية كفقاً لسا أكرد كل مغ (عمياف،
( )5114االسصل ( )5100،حسػد ،المػزؼ 7)5115،

 -0فيع السذكمة اإلدارية عمى نحػ تاـ ،مسا يداعج عمى إيجاد البجائل السشاسبة ليا2

 -5إشخاؾ العامميغ في عسمية صشع القخار ،مسا يداعج عمى زيادة فيسيع لمقخار كدعسيع لو ،كعجـ
معارضتو2

 -3تجشب العػاشف كاألىػاء الذخرية أثشاء اتخاذ القخار ،مسا يديج مغ مػضػعيتو2

 -1تفػيس سمصة اتخاذ الق اخرات العادية كالخكتيشية إلى مجراء الجكائخ كاألقداـ كالذعب ،مسا يداعج السجراء
عمى التفخغ التخاذ الق اخرات السيسة كالحداسة2

 -2التحميل البيئي ،حيث أف دراسة كتحميل أثخ البيئة الخارجية كالجاخمية يعصي صػرة كاضحة عغ شبيعة
الفخص كالتيجيجات كنقاط القػة كالزعف لمسشطسة2

 -3إيجاد الحمػؿ (الق اخرات) اإلبجاعية كالسبتكخة لمسذكبلت ،كعجـ االعتساد قجر اإلمكاف عمى حمػؿ جاىدة أك
سبق تبشييا في ق اخرات سابقة ،إال عشج الزخكرة2
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 -4تبشي مبجأ السخكنة في اتخاذ الق اخرات ،بسعشى إمكانية تعجيل القخار الستخح عشجما تدتجج أمػر تقتزي
ذلظ2

 -5إيجاد نطاـ معمػمات إدارؼ محػسب ،يداعج عمى امجاد السجراء بالسعمػمات البلزمة ليع التخاذ الق اخرات
الرحيحة2

 -6اإلفادة مغ أخصاء الساضي كعجـ الػقػع فييا ثانية2

 -01التخكؼ في اتخاذ القخار كعجـ االستعجاؿ فيو اال في الحاالت الصارئة2
 -00األخح بعيغ االعتبار درجة تأثيخ القخار عمى العامميغ السشفحيغ لو ،فيع ليدػا آالت تجار حدب الخغبة2

أيزا يسكغ اتباع مجسػعة مغ اإلرشادات لتحديغ عسمية اتخاذ الق اخرات ،يقػؿ ىيمبخكنخ إنو " ليذ ىشاؾ

شيء في العالع شائع كمعتاد ،كأيزا صعب لجرجة ال تصاؽ مثل القخار الرعب " كالتخاذ ق اخرات أكثخ فعالية
ىشاك قائسة إرشادية يسكؽ اتباعيا (العبلؽ 7)5115،

 تختيب الحقائق :إف اتخاذ القخار الفعاؿ أمخ يعتسج عمى الحقائق كليذ اآلراء الذخرية كىحه الحقائقمتعمقة بحقيقة السذكمة ،كما ىي البجائل كسمبياتيا كإيجابياتيا حيث إف أكثخ السجيخيغ جػدة كخبخة

يعمسػف أنو عشجما تكػف السذكمة مدتعرية عمى الحل فبل بج أف ىشاؾ نقراً في الحقائق حيث يقػمػف
بإعادتيا مخة أخخػ شمباً لمسديج مغ البيانات2

 استذارة األحاسيذ الذخرية :حيث تدتصيع أف تذعخ إذا كاف القخار يتفق مع شبيعتظ الجاخمية ألنويحقق لظ شعػ اًر عطيساً بالخاحة ،حيث إف الق اخرات الجيجة مغ أعطع السيجئات ،كغالباً الق اخرات الديئة

تثيخ القمق ،كليحا استذخ أحاسيدظ الجاخمية ،كال تيسل حجسظ كتخسيشظ2

 التأكج مؽ سالمة الؾقت :إف سمػؾ أغمب الشاس يكػف بأمدجتيع التي يسخكف بيا ،كلقج تػصل الباحثػففي جامعة كػلػمبيا أف الفخد حيغ تيبط معشػياتو ،فإف ترخفاتو تكػف عجكانية ،أما حيغ تكػف أمدجتيع

-

جيجة فإف سمػكياتيع تتأرجح نحػ التدامح كالتػازف.

عجم التخكيد الدائج عمى نياية القخار 7يجب عمى السجيخيغ عجـ التخكيد عمى نياية القخار
(الدقا2)5116،

أيزا ذكخ كخدؼ ( )5101عجة نقاط لتحديؽ عسمية اتخاذ الق اخرات:
يسكغ تحديغ عسمية اتخاذ الق اخرات في السشطسات باتباع بعس القػاعج اإلرشادية كىي7
 -ضخكرة تػافخ السخكنة الحىشية كالسشصق التي تكفل اإللساـ بالعشاصخ السمسػسة ،كغيخ السمسػسة،

كالعاشفة الخشيجة ،كالتي تداعج التحميل السشصقي لكل حالة بسفخدىا ،كالتي تتصمب التسييد بيغ الحقائق

كالقيع في كل قخار2

 -تػفيخ القشاعة الكافية لمقخار ،كذلظ بالجفاع عغ أسباب القخار كتفديخ أىجافو كالتي أدت التخاذه (ىشا

القخار الخشيج)2
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 تػفيخ الػقت الكافي لعسمية اتخاذ القخار ،بحيث ال يكػف ىحا الػقت أكثخ أك أقل مغ البلزـ ،ألف الػقتاألقل مغ البلزـ يؤدؼ الى اتخاذ ق اخرات غيخ ناضجة أما الػقت األكثخ مغ البلزـ يؤدؼ الى تعقج

السذكمة التي استجعت الحاجة أساساً التخاذ القخار2

 -قبػؿ فكخة التغييخ ،ألف الطخكؼ كالسػاقف ال تطل ساكشة بل ىي دائسة التغيخ كالحخكة كلحلظ يقع

عمى عاتق متخح القخار أف يكػف مدتعجاً إلجخاء التغيخات البلزمة في السػاقف كالطخكؼ التي تتساشى مع

نتائج القخار2

كمسا سبق يسكغ لستخحؼ الق اخرات اتباع بعس األساليب التي يخكنيا مشاسبة ،كالتي قج تداعجىع في تحديغ

القخرات قادرة عمى تحقيق الغخض مشيا2
عسمية اتخاذ القخار حتى تكػف ا

 2.2.13العالقة بيؽ الخشاقة االستخاتيجية وجؾدة الق اخرات

يشطخ لمخشاقة االستخاتيجية عمى أنيا تػجو مشتطع نحػ التغييخ عشجما يكػف مصمػباً ،حيث تتسثل الخشاقة
االستخاتيجية بقجرة السشطسة عمى االستسخار ،كذلظ بإدراؾ كاستكذاؼ كاالستجابة لستصمبات البيئة بذكل فاعل

كمصمػب2

إ ف الق اخرات الجيجة ىي تمظ السعتسجة عمى القجر الكافي مغ السعمػمات ذات الجػدة كالجقة ،حيث تسثل
الق اخرات العسػد الفقخؼ لمسشطسات ،كتدداد خصػرتيا كمسا زاد حجع السشطسة كتعمقيا بجسيػر كبيخ مغ الشاس،
لحلظ عمى السشطسات أف تعصي ليا االىتساـ األكبخ2

حيث تعتبخ الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية جػىخ العسمية اإلدارية ،كنط اًخ ألىسيتيا فإنيا تتأثخ بكل

السسارسات التي تسارسيا السشطسة ،سػاء السسارسات اإلدارية ،كالسالية ،كالتكشػلػجيا كغيخىا مغ األمػر التي
تشعكذ عمى الق اخرات سػاء بالدمب أك باإليجاب ،حيث ذكخ مصخ ( )5115أف كجػد أىجاؼ كاستخاتيجيات
كاضحة كتشسية ركح العسل الجساعي كالعسل كفخيق مغ شأنو أف يديج مغ فاعمية الق اخرات في السؤسدات

االىمية ف ي قصاع غدة ،كسا أف عمى السشطسة تعجيل أىجافيا كاستخاتيجياتيا باستسخار استجابة لمتغيخات

السحيصة ،مع أخح رغبات السجتسع باالعتبار عشج كضع أىجافيا كاستخاتيجياتيا تؤدؼ لديادة فعالية الق اخرات

اإلدارية ليحه السشطسات ،أيزا إف إشخاؾ العامميغ بالسؤسدات االىمية الفمدصيشية في العسمية اإلدارية ،

كاستخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة يداىع في فعالية الق اخرات اإلدارية ،كأكصت دراسة السبل كغباش() 5103
بزخكرة كضػح الخؤية مغ خبلؿ إشاعة ركح السذاركة في اتخاذ القخار ،كتبادؿ اآلراء كاألفكار األمخ الحؼ

يتصمب مغ السشطسة نذخ كتخكيج أىجافيا كافكارىا كرؤيتيا االستخاتيجية بيغ العامميغ 2

كسا كججت الباحثة أف مػضػع الخشاقة االستخاتيجية يؤثخ عمى الق اخرات حيث ذكخ الدبغ(  )5103أف الخشاقة
ىي مفتاح نجاح السشطسات في البيئة الدخيعة حيث تسكغ السشطسة مغ تحقيق الكثيخ مغ األىجاؼ بجقة

كسخعة ،كتداىع في تحديغ السخكد التشافدي لمسشطسة ،حيث أنيا تسشح السشطسة اشار عسل مغ خبلؿ تستع

فخؽ العسل بربلحيات كاسعة كمسارسات التخاذ الق اخرات بجرجة عالية مغ االستقبللية ،كسا أشار الحخيدات (

 ) 5102أف خفة الحخكة أؼ الخشاقة االستخاتيجية تسشح السشطسة إشار بيئة عسل تتدع بالسخكنة حتى تتسكغ

السشطسة مغ الشجاح كالتفػؽ مغ خبلؿ تستع فخؽ العسل بربلحيات كاسعة ،كاتخاذ الق اخرات بجرجة عالية مغ
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االستقبللية كالسخكنة ،ككضح ىشية ( )5103أف السشطسات الخشيقة تسيل إلى البلمخكدية كتعجد االتراالت

كاالختراصات ،كاليجؼ مغ ذلظ الػصػؿ الى مشطسة تحارب الجسػد بػجػد فخيق عسل كفؤ كمتعاكف يعتسج

اتخاذ الق اخرات برػرة جساعية2

أيزا تػصمت دراسة الكبيدي كنػرؼ ( )5103إلى كجػد عبلقة ارتباط كتأثيخ كاضح لسبادغ حمقة القخار في

خفة الحخكة االستخاتيجية ،كحلظ إف زيادة مدتػيات التشػع في تقشيات العسل ،كاليياكل التشطيسية ،كالقجرات
كالسػارد البذخية يؤدؼ إلى زيادة في رفع مدتػيات خفة الحخكة االستخاتيجية2

كمسا سبق تخػ الباحثة أف امتبلؾ السشطسة لمحداسية االستخاتيجية كاالنفتاح كاالستبرار عمى قجر كبيخ مغ
السعمػمات ،كأيزا امتبلكيا كمعخفتيا بسقجراتيا الجػىخية التقشية كالشطخية كالعسمية ،كسا أف كجػد رؤية كاضحة
مسكغ أف يداعج عمى تحديغ جػدة الق اخرات ،أيزا عسمية القخار تقػـ عمى الجيػد الجساعية السذتخكة ،حيث

أف الذعػر بالسدؤكلية السذتخكة يداعج في االلتداـ الجساعي حيث يؤثخ في تشفيح القخار بسا يتشاسب مع

األىجاؼ االستخاتيجية السختارة ،األمخ الحؼ مغ شأنو يسكغ أف يحدغ جػدة الق اخرات كفي ىحا البحث
ستحاكؿ الباحثة التعخؼ عمى أنو إذا كاف ىشاؾ دكر لمخشاقة في تحديغ جػدة الق اخرات2

خالصة السبحث

إف الق اخرات الستخحة مغ قبل السشطسات يجب أف تكػف ذات جػدة عالية ،أؼ تحقق أىجافيا ،حيث إف
السشطسات في العرخ الحؼ نعير ف يو تػاجو الكثيخ مغ التحجيات التي نتجت عغ التقجـ الكبيخ كالعػلسة

كالثػرة السعمػماتية كالتكشػلػجيا ،األمخ الحؼ أدػ إلى زيادة السشافدة مع كبخ حجسيا كتعجد أنذصتيا كتعقجىا،
كىحا يتصمب عجـ االعتساد عمى الصخؽ التقميجية في اتخاذ الق اخرات ،بل يحتاج أف يكػف ىشاؾ شخؽ كأدكات

ججيجة تسكشيا مغ اتخاذ الق اخرات في الػقت السشاسب ،كباالعتساد عمى السعمػمات الرحيحة ،مع مخاعاة كبلً
مغ البيئة الجاخمية كالخارجية ،كذلظ لحل السذكبلت ،كاستغبلؿ الفخص التي تتشاسب كتحقق أىجاؼ السشطسة

في البقاء كالتصػر كالشسػ2
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مقجمة
تحطى السشطسات غيخ الحكػمية باىتساـ كذلظ لجكرىا التشسػؼ ،حيث أنيا تعتبخ ضاىخة عالسية بجأت بالطيػر
بعج الحخب العالسية الثانية في أكركبا الذخقية كالغخبية كالػاليات الستحجة االمخيكية ،كتدايج دكرىا مع تدعيشات

القخف الساضي ألجل مكافحة الفداد في السجتسعات الشامية كالستقجمة عمى الدػاء ،حيث يعػد ضيػر
السشطسات في الحياة البذخية مع بجاية نذػء ثغخات ناتجة عغ تحمل الجساعات األكلية بالسجتسع كاألسخة

كالقبيمة مغ قياميا بػضائفيا الخئيدية ،فعسمت السشطسات عمى سج تمظ الثغخات ،كبجأت ىحه السشطسات تشسػ

كتتصػر تجريجياً في كافة نذاشات السجتسع اإلنداني السعاصخ خاصة في ضل عرخ العػلسة ،كلمسشطسات
غيخ الحكػمية عجة مرصمحات مشيا 7السشطسات األىمية ،القصاع الثالث ،الجسعيات الخيخية ،كمؤسدات

السجتسع السجني 2

 2.3.1تعخيف وماىية السشغسات غيخ الحكؾمية
تصمق عجة مرصمحات عمى السشطسات غيخ الحكػمية  ،كالسشطسات غيخ الخبحية  ،كالسشطسات االىمية

كغيخىا  ،كلكغ يسكغ القػؿ أف كميا تؤدؼ إلى نفذ السعشى ،كيذيخ ىحا السرصمح الى "اتحاد أك جسعية أك

مؤسدة أك صشجكؽ خيخؼ أك مؤسدة (شخكة ) ال تدعى لمخبح أك أؼ شخز اعتبارؼ آخخ ال يعتبخ بسػجب
الشطاـ القانػني السعشي جدءاً مغ القصاع الحكػمي ،كال يجار ألغخاض تحقيق الخبح " مرصمح مشطسات غيخ
حكػمية ليذ مرصمحاً قانػنياً ،كلكشو يدتخجـ لئلشارة إلى الييئات غيخ الحكػمية التي ال تدعى لمخبح
كالعاممة في األنذصة االجتساعية أك التشسية" (عياش 2)5115،

كسا تعسل السشطسات غيخ الحكػمية سػاء بذكل مدتقل أك جشباً إلى جشب مع ككاالت السعػنة الثشائية مغ

البمجاف الستقجمة ،كمذغمي البشية التحتية لمقصاع الخاص كرابصات السداعجة الحاتية كالحكػمات السحمية
(2)Werker & Ahmed , 2007

كقج قامت الباحثة بعخض مجسػعة مغ التعاريف كسا في الججكؿ التالي7
ججول ( : 2.3مفاىيؼ السشغسات غيخ الحكؾمية

الباحث

مفيؾم السشغسات غيخ الحكؾمية

الذػبكي5104 ،

مشطسات خاصة تصػعية كغيخ ىادفة لمخبح ،كتعسل بذكل مدتقل عغ
الحكػمة ،كتداىع في تشسية السجتسع ،كقج أنذئت مغ قبل مجسػعة مغ

األشخاص في إشار السجتسع السجني ،يعسمػف لخجمة السجتسع كتحقيق الخفاىية

لو ،كسا أف العائج السادؼ لبخامجيا يػجو لتسػيل أنذصة السشطسة بذكل أساسي2
الدخاج5104 ،

ىي مشطسة مدتقمة بحاتيا بسشأػ عغ القصاع الحكػمي أك القصاع الخاص فيي

قائسة عمى أساس التصػع كال تيجؼ لتحقيق الخبح ،فيي تدعى لتقجيع خجمات
متشػعة كمختمفة لفئة معيشة مغ السجتسع كفق اليجؼ كالخسالة التي كججت مغ

أجميا السشطسة2
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العذي5103 ،

كفقا لتعخيف األمع الستحجة بأنيا أؼ عسل شػعي لسجسػعة مغ السػاششيغ ،يتع

إنذائو عمى السدتػػ اإلقميسي أك الػششي أك الجكلي ،تقجـ مجسػعة متشػعة مغ
الخجمات اإلندانية ،كليا دكر في رصج الدياسات كتذجيع السذاركة الدياسية

عمى السدتػػ السجتسعي ،كاشبلع الحكػمات عمى شػاغل السػاششيغ2

(

Nonprofit

and

Voluntary

of

Journal

International

Organization, VOI.13:2002 p217
الحمػ5105 ،

ىي مشطسات مدتقمة في إدارتيا عغ الحكػمة ،كىي مشطسات غيخ ىادفة لمخبح
كذات أىجاؼ كرسالة محجدة لخجمة فئة محجدة في السجتسع2

ناصخ5100 ،

كفق قانػف الجسعيات األىمية لفمدصيغ رقع ( )0لعاـ  5111عمى أنيا شخرية

معشػية مدتقمة ،تشذأ بسػجب اتفاؽ بيغ عجد ال يقل عغ سبعة أشخاص لتحقيق

أىجاؼ مذخكعة تيع الرالح العاـ دكف استيجاؼ جشي الخبح بيجؼ اقتدامو
بيغ األعزاء أك لتحقيق مشفعة شخرية2

الغػؿ5100 ،

مشطسات مدتقمة عغ الحكػمة ،كال تدتيجؼ الخبح ،كإف أىجافيا مػجية لمرالح

& Werker

ىي مشطسات خاصة تيتع باألىجاؼ اإلندانية كالتعاكنية كليذ باألىجاؼ

2007، Ahmed

التجارية ،كتدعى لمتخمز مغ السعاناة ،كالتػعية بحاجات الفقخاء ،كحساية

العاـ كلخفاىية السجتسع2

البيئة ،كتػفيخ الخجمات االجتساعية كاألساسية ،كالقياـ بتشسية السجتسع في
البمجاف الشامية2

السرجر :إعجاد الباحثة بعج االطالع عمى الجراسات الدابقة
كمسا سبق تعخؼ الباحثة السشطسات غيخ الحكػمية اجخائياً7

بأنيا مشطسات مدتقمة عغ القصاع الحكػمي كالقصاع الخاص ،تشذأ عمى السدتػػ الػششي كاإلقميسي كالجكلي،
ال تيجؼ لمخبح ،كتقػـ عمى أساس التصػع ،ليا صفة قانػنية كىياكل تشطيسية كرؤية كرسالة محجدة تدعى

لتقجيع خجمات متشػعة كمختمفة لفئات متشػعة كمختمفة2

 2.3.2تظؾر السشغسات غيخ الحكؾمية

تصػر العسل في السشطسات غيخ الحكػمية الفمدصيشية عمى مجار الدشػات ،حيث بجأ مغ أكائل القخف العذخيغ،

كعايذت الحكع العثساني كاالحتبلؿ البخيصاني ،كذركة نذاط العرابات الرييػنية كاحتبلؿ إسخائيل أراضي

فمدصيغ عاـ العاـ  ،0615كسا شيجت الحكع األردني لمزفة الغخبية كالسرخؼ لقصاع غدة العاـ ،0634
كاتدع نذاشيا خبلؿ ىحه الفتخة بالصابع الخيخؼ كاإلغاثي ،كركد عمى بعس السجاالت دكف غيخىا ،فطيخت

جسعيات محػ األمية كجسعيات تعشى بذؤكف السخأة (الكفارنة 2)5105 ،أما في الدبعيشات مغ  0641حتى
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 ، 0655لع تتبمػر لمسشطسات رؤية تشسػية ،حيث تسثمت استخاتيجياتيا في تعديد صسػد الذعب الفمدصيشي
في مػاجية االحتبلؿ الرييػني ،كلع تذيج ىحه الفتخة تصػر كنذػء مؤسدات تشسػية ميشية تقجـ خجمات
نػعية لمسجتسع الفمدصيشي ،حيث اقترخ تقجيع الخجمات عمى السؤسدات اإلسخائيمية كاألردنية ،كبعس
مشطسات األمع الستحجة ،كبعس السشطسات األمخيكية كاألكربية (عبج اليادؼ ،)5111 ،أما في الثسانيشات

 0655حتى  ، 0654تسيدت ىحه الفتخة مغ االنتقاؿ مغ استخاتيجية تعديد الرسػد كالسقاكمة إلى مخحمة

التشسية ،مسا ساىع في التػجو إلى إنذاء مشطسات ذات شابع تشسػؼ كاالتحادات كالمجاف الدراعية ،كالرحية،

كالشدػية ،كالشقابية ،أما في فتخة االنتفاضة األكلى حتى عاـ  ، 0663تسحػر الشذاط األساسي حػؿ

التحزيخ لبشاء الجكلة الفمدصيشية السدتقمة األمخ الحؼ تصمب نذػء مشطسات ججيجة ميشية كمتخررة (أبػ
كخيع ،)5103،أما بعج اتفاقية أكسمػ بمػرت السشطسات رؤية كاضحة كاقعية لصبيعة أىجافيا كبخامجيا

كنذاشيا ،حيث تػصمت إلى فيع دقيق كعسيق ألدكارىا كخاصة عبلقتيا بالدمصة الػششية الفمدصيشية مغ

جية ،كالسجتسع الفمدصيشي مغ جية أخخػ حيث استشجت ىحه الخؤية إلى7

 اإلسياـ الجاد كالحقيقي كالفعاؿ في مقاكمة االحتبلؿ اإلسخائيمي مغ جية كبشاء الجكلة الفمدصيشيةالسدتقمة مغ جية أخخػ2

 -اإلسياـ في بشاء مجتسع ديسقخاشي2

 السداىسة في تمبية احتياجات السجتسع السحمي ،كالعسل عمى بمػرة رؤيتو كنساذج تخبػية مبتكخة كمدتشجةالى السجتسع (عبج اليادؼ2)5111 ،

أما خبلؿ فتخة االنتفاضة الثانية  ،5111كاالنقداـ الفمدصيشي عاـ  ،5113ساعج ضعف دكر الدمصة
كعجـ قجرتيا عمى تمبية االحتياجات األساسية لمسػاششيغ ،كاستسخار مسارسات االحتبلؿ في الزفة الغخبية

كقصاع غدة في تخاجع الجكر التشسػؼ لمسشطسات عمى حداب الجكر اإلغاثي كتقجيع خجمات الجعع الشفدي،

كإحجاث تغييخ كبيخ في أجشجة السشطسات (أبػ كخيع2)5103 ،

 2.3.3أىسية السشغسات غيخ الحكؾمية

تشبع أىسية السشطسات غيخ الحكػمية مغ الجكر الحؼ تمعبو في السجتسعات اإلندانية السعاصخة ،كذلظ مغ

خبلؿ السداعجات الرحية كالتعميسية كالخعاية االجتساعية التي يدتفيج مشيا الفئات السختمفة لمسشطسات،

ككحلظ إسياميا بإحجاث التغييخ االجتساعي كالدياسي في السجتسع ،باإلضافة الى مخاكد خجمية كرعائية لدج

الثغخات في أداء الدياسات العامة ،كتشبع أىسيتيا مغ دكرىا الخئيدي بتػفيخ أكجو الخعاية كبخامج التشسية في

السجتسع (الدخاج 2)5104،

كلعبت السشطسات غيخ الحكػمية الفمدصيشية خبلؿ العقجيغ الساضييغ دك اًر ميساً في تػفيخ خجمات كاسعة
شسمت مجاالت الحياة  7التشسية كالتعميع كالرحة كاإلعبلـ كحقػؽ اإلنداف كالسخأة ،كمخاكد البحػث كالتجريب
السيشي ،باإلضافة إلى خجمات إغاثة قجمتيا الجسعيات الخيخية كلجاف الدكاة كي تػاجو مذكبلت الفقخ التي
أكججىا االحتبلؿ  ،كسا ساىع كجػد ىحه السشطسات في التأثيخ عمى اتجاىات العسمية التشسػية في فمدصيغ،
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حيث كاف ليا دكر حيػؼ في تقجيع الخجمات األساسية خبلؿ كجػد االحتبلؿ ،كسا أنيا مازالت تقجـ خجماتيا

في ضل كجػد الدمصة الفمدصيشية بالتعاكف مع مشطسات الدمصة الفمدصيشية (الذػبكي 2)5104،

كسا تبخز أىسية السشطسات غيخ الحكػمية مغ خبلؿ الخجمات التي تقجميا ،حيث تقجـ العجيج مغ الخجمات

مشيا (العذي 7)5103،

-0

تػفيخ خجمات في مجاالت أساسية مشيا رعاية االيتاـ كاالسخ السحتاجة2

-3

رعاية السعاقيغ كالعجدة كإعادة تأىيميع2

-2

إنذاء مذخكعات إنتاجية كتػفيخ فخص العسل2

-4

إيجاد نػاد رياضية كاجتساعية كمخاكد ثقافية كفشية2

-5
-1
-3

إنذاء مجارس كرياض أشفاؿ كمخافق تخبػية2

تقجيع خجمات صحية كزراعية كاجتساعية عمى السدتػيات السختمفة2

متابعة كتػثيق الحقػؽ اإلندانية السشتيكة2

 2.3.4دور السشغسات غيخ الحكؾمية

تقػـ السشطسات غيخ الحكػمية الفمدصيشية بشذاشات تشسػية مباشخة لتحديغ نػعية الحياة لسئات اآلالؼ مغ

السػاششيغ ،كخرػصاً الفئات الفقيخة كالسدتزعفة ،كتذسل نذاشاتيا تقجيع الخجمات الرحية كالتعميسية
كالخعاية االجتساعية ،إضافة إلى الشذاشات السػجية لخمق فخص العسل كمكافحة الفقخ كتقجيع اإلقخاض

الرغيخ ججاً ،كتذغيل شبكات األماف لسختمف شخائح كشبقات السجتسع الفمدصيشي 2كقج شيج عسل السشطسات

غيخ الحكػمية الفمدصيشية تصػ اًر في مجاالت عسل ىحه السشطسات ،بحيث أصبحت تخكد عمى مجاالت حقػؽ

االنداف ،كالجيسقخاشية ،كحقػؽ السخأة كالصفل ،كقج عسمت ىحه السشطسات في مختمف مشاشق قصاع غدة كعمى
مدتػػ جسيع السحافطات الفمدصيشية ،مسا كسع إعجاد السدتفيجيغ مشيا ،كسا تسيدت بذكل عاـ بقجرات مالية
كبإدارييغ ككػادر عمى مدتػػ رفيع (الكفارنة2)5105 ،

أيزا ىشاك مؽ يعتبخ أن لمسشغسات غيخ الحكؾمية أدوار وواجبات تجاه السجتسع مشيا:
-0

تعسل السشطسات غيخ الحكػمية كػكبلء لػكاالت السداعجة الجكلية ،كالتي تعسل بشاء عمى مرالح

-5

تعتبخ السشطسات غيخ الحكػمية بسثابة كسائل اجتساعية إلحجاث التغييخ في ضل سياسات

-3

القػػ اإلمبخيالية عبخ العجيج مغ السشطسات ،كالبشظ الجكلي ،كككاالت التشسية الحكػمية الغخبية2

الخرخرة ،كتخاجع دكر الجكلة ،كقاعجة التحػؿ الجيسقخاشي ،كتشطيع السػاششيغ مغ اجل السذاركة
الفاعمة في العسمية التشسػية السعتسجة أساسا عمى البذخ2

تقػـ السشطسات غيخ الحكػمية بالجفاع عغ الحقػؽ الػششية ،كتقجيع الخجمات األساسية ،كتعديد

السجتسع السجني ،كتذجيع الحػار ،كتسكيغ السجتسع (الذػبكي 2)5104،
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 2.3.5مجاالت عسل السشغسات غيخ الحكؾمية

تعسل السشغسات غيخ الحكؾمية ضسؽ عجة مجاالت مشيا:

تتكػف السشطسات غيخ الحكػمية كمؤسدات السجتسع السجني في قصاع غدة مغ الجسعيات األىمية كالخيخية
كالسؤسدات غيخ اليادفة لمخبح ،سػاء أكانت محمية أك دكلية  ،كبمغ تعجاد السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع

غدة حتى العاـ  )453( 5105مؤسدة ،كفقاً لجليل الجسعيات الخيخية كالييئات األىمية السحمية الرادر عاـ

( )5101كتعسل ىحه السشطسات في تدع مجاالت تخجـ السجتسع الفمدصيشي ،كقج تدايجت الحاجة إلى عسل

ىحه السشطسات كخرػصاً بعج انجالع انتفاضة األقرى ،كتخدؼ األكضاع االقترادية كالسعيذية لمسجتسع
الفمدصيشي ،كىحه السجاالت التدع ىي زراعة كبيئة ،ثقافة كرياضة ،ديسقخاشية كحقػؽ إنداف ،تشسية

اقترادية ،صحة كإعادة تأىيل ،تشسية اجتساعية ،خجمات اجتساعية ،إغاثة ،مخأة كشفل (محدغ 2)5115،
 2.3.6أىجاف السشغسات غيخ الحكؾمية:

ذكخ كل مغ شبات كالمػح ( )5102عجة أىجاؼ لمسشطسات غيخ الحكػمية مشيا7
-0

تتيح الفخصة لسذاركة السػاششيغ كتحسل مدؤكلية اإلدارة كالتشفيح كالتسػيل لسذخكعات كبخامج ىحه

-5

تعصي مجاالً كاسعاً لمذخاكة الفاعمة لمسػاششيغ في الحياة السجنية كاالجتساعية كاالقترادية2

-1

كبيخ في السجتسع مغ خبلؿ تقجيسيا لمسداعجات الرحية كالتعميسية كالخعاية االجتساعية2
تمعب دك اًر اً

السشطسة2

-3

تجعع الجيسقخاشية في السجتسع2

-2

تعتع بقزايا السجتسع الكبخػ كالبصالة كالفقخ2

-3
-4

تداىع بفاعمية في إحجاث التغيخات االجتساعية كالدياسية في السجتسع2
تدج الثغخة في الخجمات السقجمة مغ الحكػمة2

 2.3.7خرائص السشغسات غيخ الحكؾمية

تستاز السشطسات غيخ الحكػمية ببعس الخرائز كالدسات مشيا التالي (الغػؿ7)5100 ،

-

-

الجسعيات كالسشطسات غيخ الحكػمية تشطيسات رسسية تيتع بتقجيع خجمات مباشخة ،أك غيخ مباشخة

إلشباع احتياجات السجتسع ،كتحقيق الخفاىية االجتساعية لمسػاششيغ2

تقػـ السشطسات غيخ الحكػمية عمى الجيػد التصػعية لجساعة مغ األفخاد السيتسيغ بالخجمة العامة

يتػلػف تشطيسيا ،كإدارتيا في إشار الشطاـ العاـ ،أك القػانيغ أك التذخيعات التي تشطع العسل
االجتساعي التصػعي2

تعج الجسعيات كالسشطسات غيخ الحكػمية مؤسدات اجتساعية خارج الدػؽ االقترادية كالتشافذ فيي

ال تدعى إلى الخبح السادؼ كغخض أساسي لمػجػد ،إنسا تقػـ عمى تػفيخ الخجمات التي تقابل
-

احتياجات السػاششيغ2

لكل مؤسدة فمدفة تدتسج سياستيا مغ الشطاـ األساسي ليا ،كليا حق تذخيع المػائح كتعجيل ىحه
المػائح شالسا استمدـ األمخ في سيػلة كيدخ أكثخ مغ السشطسات الحكػمية2
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-

أسمػب العسل في ىحه السشطسات يستاز بالسخكنة ،حيث تدتصيع تعجيل نطاميا ،كقػاعج العسل فييا بل

كأىجافيا كجيازىا اإلدارؼ ،فيي التي تحجد لشفديا الشطع كالقػاعج اإلدارية السالية السخنة ،كبأسمػب

أكثخ شػاعية لتشاسب متصمبات أؼ تغيخ يحجث في السجتسع2
-

تعج السشطسات غيخ الحكػمية أكثخ انصبلقاً في خجماتيا ،كأكثخ قجرة عمى التججيج كاالبتكار كإجخاء

التجارب لتصػر العسل بيا ،ككحلظ الدخعة في تقجيع الخجمات كالتقميل قجر اإلمكاف مغ اإلجخاءات

اإلدارية الصػيمة2
-

تػفخ السشطسات غيخ الحكػمية جيج كبيخ ،ربسا قج يقع عمى الجكلة ،كمشيا القياـ بالسذخكعات

االجتساعية ذات الرمة القػمية الكبخػ2

كسا كضح محدغ( )5115بعس خرائز السشطسات غيخ الحكػمية7

-

اف تدتفيج مغ الرجقات كاليبات الشقجية مغ قبل األفخاد كالذخكات ،اك التبخع بالػقت ،أك استقصاع

مغ الخاتب كالتخكات2

-

أف تكػف أدكات جمب مشافع لآلخخيغ أؼ مشافع تدتفيج مشيا فئات خاصة ،أك جسيع الشاس2

-

الحخص عمى تخؾ مجاؿ كاسع مغ حخية التحخؾ كالسبادرة لسجالذ األمشاء التي تجيخ ىحه السؤسدات

-

حرػؿ السؤسدة الخيخية عمى قجر كبيخ مغ العسل التبخعي كالحؼ يعتبخ أغمي عشاصخ اإلنتاج في

-

تتمقى السؤسدات الخيخية دعسا حكػمياً يأخح أشكاال مختمفة كاإلعفاءات الزخيبية كاإلعفاءات في

-

تخزع الييئات كالسؤسدات الخيخية لخقابة ضخيبية صارمة2

لتقخر في كل زماف أكلػيات العسل كمػاششو2
االقتراديات الغخبية2

الخسػـ ،كسا تتمقى مشحاً مغ الحكػمة السخكدية إضافة الى دعع الدمصات السحمية2
 2.3.8معؾقات عسل السشغسات غيخ الحكؾمية

تػاجو السشطسات غيخ الحكػمية العجيج مغ التحجيات التي ليا ارتباط بالبشاء السؤسدي (الحمػ 7)5105،

20
25
23
21
22

مذكبلت تتعمق بالبشية التشطيسية 7مثل ضعف البشاء السؤسدي كالسخكدية كعجـ مبلئسة السقخات

ألنذصة كعسل السشطسة2

مذكبلت في القيادة كاإلدارة 7مثل ضعف أىمية أكثخ مجالذ اإلدارة في السشطسات كالتجخبلت

الخارجية في ق اخرات كأعساؿ السشطسة2

مذكبلت في السػارد البذخية 7كعجـ تػافخ الكادر السؤىل كالستخرز كنقز الخبخاء كالفشييغ2

مذكبلت السػارد السالية 7مثل محجكدية السػارد السالية ،كعجـ استثسار مػارد السشطسة كاالعتساد

األساسي عمى التبخعات كاليبات2

مذكبلت في بخامج التدػيق كالتخكيج ألنذصة السشطسة 7حيث ىشاؾ ضعف في التخكيج اإلعبلمي
ألنذصة السشطسة2
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23
24

مذكبلت في األنطسة كالمػائح كأساليب العسل 7حيث ال يكػف ىشاؾ تصػيخ لؤلساليب كالمػائح الجاخمية
الستبعة2

مذكبلت في االستخاتيجية كالخؤية كالخسالة 7نتيجة ضعف التخصيط ألنذصة كمػارد السشطسة2

أيزا ىشاؾ معػقات أخخػ كسا ذكخىا (أبػ الكاس  )5102،مشيا7

 .1التسؾيل

حيث تعتبخ مغ أىع السذكبلت التي تعخقل عسل السشطسات غيخ الحكػمية ،كتمعب السداعجات السادية

دكر محػرؼ في تحجيج اتجاىات عسل السشطسات غيخ الحكػمية ،كتتأثخ فخصة الحرػؿ عمى التسػيل
بشػعية الشذاط كالتػجييات كاألىجاؼ السعمشة مغ قبل ىحه السشطسات سػاء كاف التسػيل مغ جية محمية أك

دكلية ،كسا أ ف التشافذ عمى مرادر التسػيل يذكل عائق كبيخ في الحرػؿ عمى التسػيل البلزـ
(حساد2)5101،

 .2الؾضع الدياسي
إف نػعية السشاخ الدياسي كعجـ استقخار كحالة االنقداـ الفمدصيشي ،كاألجشجات الدياسية لمحكػمات
الستتالية كلمسسػليغ الجاعسيغ ،كمحجكدية التشقل كالحخكة ،تعج مغ العػامل التي تؤثخ عمى عسل كفعالية
السشطسات غيخ الحكػمية كتحج مغ نذاشيا كاستقبلليتيا كحخيتيا في الحخكة كآلية اتخاذ القخار فييا كتزع

قيػداً عمى إدارتيا (الذػبكي2)5104 ،

 .3ضعف البشاء السؤسدي ونقص القجرات البذخية
إف الشقز في الكػادر كالسيارات كالخبخاء الفشييغ كاإلدارييغ لمقياـ بشذاشات السشطسات غيخ الحكػمية قج
يعػؽ مغ تصػرىا ،باإلضافة الى ضعف البشاء السؤسدي 2كىحاف العامبلف أساسياف في تشذيط دكر

السشطسات غيخ الحكػمية كالذخاكة مع الحكػمة ،كسا أف أىع عشاصخ نجاح السشطسات ىي قجرتيا عمى
تػفيخ الخبخات كالكفاءات عمى جسيع السدتػيات اإلدارية في السشطسة ،كالحؼ مغ شأنو أف يحقق تقجيع

خجمات نػعية ،كيحقق اىجاؼ السشطسة2

 .4ضعف التشديق والتشغيؼ بيؽ السشغسات غيخ الحكؾمية
إف سػء كضعف الػعي بأىسية التشديق بيغ السشطسات غيخ الحكػمية ،كعجـ تػحيج الجيػد في قزية
معيشة كالبيئة كحقػؽ اإلنداف أك الفقخ ،يؤدؼ إلى تذتت الجيػد البلزمة لتحقيق األىجاؼ السخجػة (أبػ

الكاس 2)5102،

 .5غياب االستخاتيجيات اإلنسائية
إف غياب التخصيط كاالستخاتيجيات اإلنسائية التي يجب أف تزعيا السشطسات غيخ الحكػمية لتدييخ كتشذيط
عسميا ،يعتبخ مغ أىع السعػقات لجكر ىحه السشطسات في التشسية السحمية  ،كالججيخ بالحكخ أف دكر السشطسات

غيخ الحكػمية مازاؿ ضعيفاً كغيخ ممسػس  ،لحلظ فإف الذخاكة السصمػبة مع الدمصة ما تداؿ مػضع ججؿ رغع

تدايج عجد ىحه السشطسات ،كتشػع أنذصتيا ،كاتداع دائخة عسميا جغخافياً ،كمذاركتيا في السؤتسخات العالسية،

مسا كسع أ فقيا كانفتاحيا كزاد مغ كعييا بالقزايا ذات األىسية الحاسسة السذتخكة التي ركدت عمييا معطع
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تػصيات تمظ السؤتسخات لتحديغ نػعية الحياة كمشيا قزايا الفقخ ،كالجفاع عغ حقػؽ االنداف ،كمحػ األمية
األبججية كالقانػنية ،كتسكيغ السخأة ،كقزايا الشػع االجتساعي ،كالسداكاة بيغ السخأة كالخجل ،كقزايا البيئة،
كالتشسية البذخية السدتجامة ،كالعسل السشتج ،كادماج الفئات السيسذة في السجتسع ،كقزايا الدكاف ،كالرحة

اإلنجابية ،كالتشسية السحمية ،كالعسل عمى بشاء القجرات السؤسدية كالبذخية (حساد2)5101 ،

 2.3.9مقتخحات لتظؾيخ أداء السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة

ذكخت العذي ( )5103مجسػعة مغ السقتخحات التي يسكغ اعتبارىا أساس لتصػيخ عسل السشطسات غيخ
الحكػمية ،كالبشاء عمييا لتحديغ مدتػػ أداء اإلدارة العميا في تمظ السشطسات ،كىي كالتالي7

 -0يسكغ تعديد التفكيخ االستخاتيجي لجػ السشطسات ،حيث يسكغ ليحه البخامج أف تشسي ميارة تصػيخ
الديشاريػىات لمتعاشي مع السدتقبل ،كسا يجب االىتساـ بتصػيخ رسائل كأىجاؼ كاضحة إلدارة

-5

الجسعيات كالعامميغ فييا كىحا يتصمب مذاركة العامميغ في إعجادىا كي يحخص الجسيع عمى تصبيقيا2

تػعية السشطسات بزخكرة كضع خصة استخاتيجية كاضحة ،مبشية عمى دراسة احتياجات السجتسع

الفمدصيشي كتػعيتيا حػؿ آليات التخصيط السالي الدميع حدب الخصة االستخاتيجية2

 -3العسل عمى تحديغ مدتػػ االستقخار الػضيفي في السشطسات ،مغ خبلؿ تصػيخ نطاـ مكافأة نياية
الخجمة ،كتػفيخ صشجكؽ الزساف االجتساعي ،كتػفيخ األماف السدتقبمي في حاؿ التقاعج2

 -1تذجيع فخص التصػر السؤسدي الحاتي ،كحفدىع عمى تحديغ قجراتيع التعميسية كخبخاتيع ،ككضع بخامج
تجريبية كاضحة2

 -2انذاء مذاريع إنتاجية تسمكيا الجسعيات لتقميل االعتساد عمى التسػيل الخارجي الحؼ ىػ في معطسو غيخ
مدتقخ2

 2.3.10تعجاد السشغسات غيخ الحكؾمية العاممة في قظاع غدة
بمغ عجد السشطسات غيخ الحكػمية العاممة في قصاع غدة ( )506مقدسة عمى السحافطات الخسذ (شساؿ
غدة ،غدة ،خانيػنذ ،رفح ،الػسصى) اما مجاالت عسميا فيي كالتالي7
ججول (2.4

مجال العسل
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1
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1
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مشطسات السدشيغ
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السرجر :إعجاد الباحثة باالعتساد عمى السعمؾمات الستؾفخة مؽ وزارة الجاخمية

 2.3.11واقع القخارات في السشغسات غيخ الحكؾمية

يتزح مغ الجراسة االستصبلعية التي أجختيا الباحثة أف ىشاؾ مغ يعتسج عمى االجتياد الذخري عشج اتخاذ

الق اخرات ،كآخخكف يقػمػف بالتعامل مع السذاكل دكف تػافخ معمػمات ،األمخ الحؼ يؤثخ سمباً عمى اتخاذ

الق اخرات ،كعمى جػدتيا ،فكيفية التعامل مع السذاكل قج يؤثخ عمى شبيعة عسل السشطسة ،كسا أف كجػد

مذاكل في محيصة في كل مغ البيئة الجاخمية كالخارجية يعصل اتخاذ القخار كيؤثخ عميو ،حيث إنو مغ البلزـ

التعامل مع ىحه السذكبلت كحميا لزساف استغبلؿ الفخص التي قج تتػفخ نط اًخ لػقتية حجكثيا ،كنط اًخ لسا قج
يكػف ليا مغ تأثيخ عمى السشطسة ،كسا أف ىشاؾ مختريغ قادريغ عمى اتخاذ الق اخرات ،أيزا يعصى بعس
السخؤكسيغ صبلحيات التخاذ الق اخرات في الحاالت الصارئة  ،في حيغ أف  %54يقػلػف أف الق اخرات الستخحة

ال تختبط بخؤية السشطسة كأىجافيا االستخاتيجية  ،أيزا  %52يذيخكف إلى أنو ال تتع مذاركة فخؽ العسل في
حل السذاكل ،حيث ال تتػفخ درجة عالية مغ الثقة في السخؤكسيغ كقجرتيع عمى اتخاذ الق اخرات ،كسا ال يتػفخ
قجر كبيخ مغ االنفتاح كاالشبلع كالسعمػمات البلزمة التخاذ الق اخرات ،األمخ الحؼ يؤثخ عمى جػدتيا ،أيزا

ىشاؾ  %55يخكف أنو ال تتػفخ السخكنة الكافية لتعجيل الق اخرات بسا يتبلءـ مع التصػرات الخارجية ،في حيغ

أف  %05يذيخكف إلى عجـ تػفخ الخبخة كالسيارة الكافية التخاذ الق اخرات كال يػجج رؤية كاضحة عشج اتخاذ

الق اخرات ،في حيغ أشار  %04إلى عجـ كجػد آلية التخاذ الق اخرات في الحاالت الصارئة  ،كإف  %02ذكخكا
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أف السشطسة ال تخاعي الطخكؼ الجاخمية كالخارجية عشج اتخاذ الق اخرات  ،كأشار (عياش )5115،أف أساليب
اتخاذ القخار في السشطسات األىمية تتخاكح بيغ الخبخة الذخرية كاالستذارات مغ داخل السشطسة كخارجيا،

باإلضافة إلى المجاف ككرش العسل ،مسا يجؿ عل الشسط الجساعي في اتخاذ القخار ،أما أبػ نحمة ()5104
أكجت أف ىشاؾ العجيج مغ السشطسات تعتسج في ق اخراتيا عمى شخز كاحج ،حيث يتع الفرل بيغ اإلدارة

كالحكع  ،أؼ يقػـ السجيخ باتخاذ الق اخرات دكف مذاركة اآلخخيغ أؼ كفق االجتياد الذخري دكف مخاعاة

لمعػامل السحيصة بو ،كسا يتع إقراء كل مفاىيع العسل التذاركي أيزا ىشاؾ مشطسات أخخػ تترف
بالبيخكقخاشية في اتخاذ الق اخرات ،األمخ الحؼ يعصل اتخاذ القخار في الػقت السشاسب ،كيجعل السشطسة جامجة

ال تتستع بالسخكنة كاالستقبللية التخاذ ق اخرات فعالة ،كنط اًخ لمتغيخات السعقجة كالرعبة التي تػاجييا ىحه

السشطسات ،كألىسية الق اخرات كتأثيخىا عمى كافة جػانب السشطسة ،األمخ الحؼ يتصمب مشيا تغييخ كتصػيخ
فمدفتيا االستخاتيجية لتحديغ ق اخراتيا كتحقيق أىجافيا ،في حيغ كضح البكخؼ ( )5104أف مغ أىع
الرعػبات التي تػاجو متخحؼ الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية ،ىي عجـ كجػد أنطسة كلػائح كالشطاـ

السالي كالشطاـ اإلدارؼ ،األمخ الحؼ يؤدؼ إلى تفخد شخز كاحج باتخاذ الق اخرات كحلظ كجػد إشكالية كانقداـ
في مجالذ اإلدارة ،مسا يؤدؼ إلى تجاخل في الربلحيات كصعػبة اتخاذ الق اخرات ،حيث يتع اتخاذىا بذكل
استثشائي  ،في حيغ أف الق اخرات التي تتعمق ببعس السذاريع كالبخامج الستعجدة ،يتع فييا مذاركة فخيق العسل
بسقتخح القخار الحؼ يتساشى مع السذخكع ،حيث يتع تفػيس العامميغ في بعس السشطسات ضسغ إشار

القانػف ،كيتع اعصائيع مداحة التخاذ الق اخرات السشاسبة ،أما في مشطسات أخخػ يسمى القخار عمى العامميغ،
كبالتالي ال يتكيف القخار مع البيئة السحيصة 2

خالصة السبحث

تعتبخ السشطسات غيخ الحكػمية مغ مكػنات كتخكيبة السجتسعات ،حيث تمعب دك اًر كبي اًخ في كثيخ مغ

الجػانب الحياتية لمذعػب ،كتؤثخ فييا عمى كافة األصعجة ،األمخ الحؼ زاد مغ أىسيتيا ،كليحا السشطسات دكر
تاريخي يتصػر مع تصػر الذعػب ،خاصة في فمدصيغ نط اًخ لمطخكؼ التي يعيذيا الذعب الفمدصيشي تحت
االحتبلؿ حيث لعبت ىحه السشطسات ،كمازالت تمعب دك اًر في تخفيف مغ السعاناة كالطمع القائع كتػفيخ بعس

احتياجات السجتسع ضسغ أىجاؼ تدعى لتحقيقيا2
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مقجمة
اشمعت الباحثة عمى العجيج مغ الجراسات الدابقة بالمغتيغ العخبية كاإلنجميدية ذات الرمة بسػضػع البحث
كذلظ مغ خبلؿ البحث في السػاقع االلكتخكنية كقػاعج البيانات البحثية السختمفة ،كاالشبلع عمى الكتب

كالجكريات كزيارة السكتبات السحمية ،حيث كججت الباحثة العجيج مغ الجراسات التي تشاكلت مػضػع الخشاقة
االستخاتيجية كجػدة الق اخرات حيث اختمفت ىحه الجراسات مغ عجة جػانب ،مشيا ابعاد الجراسة ،مجتسع

الجراسة ،أدكات الجراسة كغيخىا 2حيث انتقت الباحثة الجراسات التي رأت أنيا األقخب لسػضػع الجراسة كذلظ

مغ خبلؿ ارتباشيا مع متغيخات الجراسة ،سػاء الستغيخ السدتقل (الخشاقة االستخاتيجية) أك الستغيخ التابع

(تحديغ جػدة الق اخرات)2

3.1

الجراسات الستعمقة بالخشاقة االستخاتيجية

 3.1.1الجراسات السحمية

دراسة (سعج ، 2017،بعشؾان" دور الخشاقة االستخاتيجية في تشسية السؾارد البذخية في السؤسدات األىمية
الفمدظيشية".
ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى دكر الخشاقة االستخاتيجية في تشسية السػارد البذخية في السؤسدات
األىمية الفمدصيشية كتكػف مجتسع الجراسة مغ الجسعيات الخيخية العاممة في قصاع غدة حيث تع أخح عيشة
عذػائية شبقية كشبقت استبانة عمى ( )541مغ مجالذ اإلدارة كالسجراء كرؤساء األقداـ كتع استخجاـ السشيج
الػصفي التحميمي 2ومؽ أىؼ الشتائج7
 يتع استخجاـ الخشاقة االستخاتيجية في السؤسدات األىمية بشدبة ( )402354بجرجة كبيخة2 يػجج عبلقة شخدية بيغ درجة مسارسة الخشاقة االستخاتيجية كبيغ تشسية السػارد البذخية2 عجـ كجػد فخكؽ في متػسصات إجابات السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية كالسػارد البذخيةتعدػ لمستغيخات الجيسغخافية (الجشذ ،العسخ ،السؤىل العمسي ،السدسى الػضيفي ،عجد سشػات
الخجمة)2
مؽ أىؼ التؾصيات:
 ضخكرة تعديد مفيػـ الخشاقة االستخاتيجية في السؤسدات الفمدصيشية في قصاع غدة2 كضع الخصط كالدياسات الفاعمة لتشسية السػارد البذخية كتقييسيا كتصػيخىا بذكل دكرؼ2دراسة (ىشية ، 2016 ،بعشؾان "مجى مسارسة الخشاقة االستخاتيجية وعالقتيا بتسيد األداء السؤسدي لجى

قظاعات الرشاعات الغحائية في قظاع غدة ".

ىجفت الجارسة إلى التعخؼ عمى مجػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية كعبلقتيا بتسيد األداء السؤسدي لجػ

قصاع الرشاعات الغحائية في قصاع غدة ،كاستخجـ الباحث أسمػب الحرخ الذامل في إجخاء الجراسة
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السيجانية ،حيث انحرخ مجتسع الجراسة في شخكات الرشاعات الغحائية السدجمة كعزػ في اتحاد
الرشاعات الغحائية في قصاع غدة ،كالتي بمغ عجدىا ( )34شخكة كاستخجـ الباحث االستبانة كأداة لمجراسة2
مؽ أىؼ نتائج الجراسة:

 مدتػػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية كالتسيد في األداء السؤسدي في شخكات الرشاعات الغحائية كانتبجرجة قػية لكبل الستغيخيغ2

 يػجج أثخ ذك داللة إحرائية لمخشاقة االستخاتيجية عمى التسيد في األداء السؤسدي لجػ قصاعالرشاعات الغحائية في قصاع غدة2

-

حرل مجاؿ الخشاقة االستخاتيجية عمى متػسط حدابي ندبي  ،%44242حيث حرل بعج الحداسية

االستخاتيجية عمى متػسط حدابي ندبي  ،%44256كسا حرل بعج كضػح الخؤية عمى متػسط حدابي
ندبي  ،%43255أيزا حرل بعج السقجرات الجػىخية عمى متػسط حدابي ندبي  ،%55231أما بعج

اختيار األىجاؼ االستخاتيجية حرل عمى متػسط حدابي ندبي  ،%51231كأخي اًخ حرل بعج
السدؤكلية السذتخكة عمى متػسط حدابي ندبي 2%44251

مؽ أىؼ التؾصيات:

 -ضخكرة كجػد خصة استخاتيجية شاممة تتدع بالسخكنة لذخكات الرشاعات الغحائية2

 -عمى الذخكات تػفيخ كادر ذك كفاءة عالية ،يداعجىا في الػصػؿ لمتسيد في األداء2

 3.1.2الجراسات العخبية

دراسة (الحخيدات  ، 2015بعشؾان " أثخ الخفة االستخاتيجية في ضؾء القجرات التشافدية لمذخكات عمى

األداء العسمياتي ".

ىجفت الجراسة إلى تػضيح أثخ الخفة االستخاتيجية في ضػء القجرات التشافدية في تصػيخ أداء العسميات في

شخكات الرشاعات اليشجسية األردنية ،كالتعخؼ عمى درجة العبلقة االرتباشية التذابكية بيغ عػامل الخفة
االستخاتيجية ( القجرة عمى استغبلؿ الفخص ،السخكنة كالدخعة ،كالتكيف مع البيئة ) كعػامل القجرة التشافدية (

اإلبجاع ،تحديغ الجػدة لمسشتجات ،السخكنة كالدخعة ) في شخكات الرشاعة اليشجسية ،كاستخجـ الباحث

السشيج التحميمي الػصفي االستجاللي ،كتكػف مجتسع الجراسة مغ العامميغ في شخكات الرشاعة اليشجسية كتع

تػزيع استبانة عمى عيشة تتكػف ( )533مػضفاً 2
مؽ أىؼ نتائج الجراسة:

 -درجة السػافقة عمى كل عامل مغ عػامل الخفة االستخاتيجية كاف مختفعاً2

 ىشاؾ عبلقة تخابصية تذابكية بيغ عػامل الخفة االستخاتيجية كعػامل القجرة التشافدية2 أشارت الجراسة إلى كجػد تأثيخ مباشخ ذك داللة إحرائية لمخفة االستخاتيجية في أداء العسميات لذخكاتالرشاعة اليشجسية2

مؽ أىؼ التؾصيات:
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 العسل عمى زيادة التكيف مع البيئة الجاخمية كالخارجية التي تعسل بيا الذخكات الرشاعية األردنية لسا لحلظمغ أثخ عمى القجرة التشافدية لمذخكات2

 العسل عمى زيادة االىتساـ بالقجرة عمى استغبلؿ الفخص التي يػفخىا الدػؽ األردني لسا لحلظ مغ أثخ عمىنجاح شخكات الرشاعة اليشجسية في األردف2

دراسة (البجراني ، 2015 ،بعشؾان "عالقة التسكيؽ اإلداري بفخق العسل وأثخه في تحقيق خفة الحخكة

االستخاتيجية ،دراسة ميجانية عمى عجد مؽ مدتذفيات محافغة اربيل ".

تيجؼ ىحه الجراسة الى معخفة أثخ استخاتيجية التسكيغ كستغيخ تفديخؼ بأبعاد فخعية ىي (االتراؿ كمذاركة

السعمػمات ،بشاء فخؽ العسل ،التأثيخ ،حفد العامميغ ،القػة) كفاعمية فخؽ العسل كستغيخ كسيط ،كخفة الحخكة
االستخاتيجية كستغيخ استجابي ،كيتكػف مغ األبعاد التالية (الحداسية االستخاتيجية ،كحجة القيادة ،تجفق

كانديابية السػارد) 2تكػف مجتسع الجراسة مغ بعس السؤسدات الرحية في محافطة أربيل 2تع انتقاء كل مغ

مدتذفى (رزكارؼ ،كالجسيػرؼ) مجتسعا لمبحث ،كاختيخ األشباء العامميغ في أقداـ الصػارغ كعيشة لمبحث،

شسمت ( )51شبيب مغ السدتذفى األكلى ،ك ( )53شبيب مغ الثانية ليبمغ إجسالي العيشة ( )21شبيب2
كبتصبيق عجد مغ األساليب اإلحرائية الػصفية كاالختيارية وكان مؽ أىؼ الشتائج:

-

كجػد عبلقة ارتباط كتأثيخ كاضح لمتسكيغ اإلدارؼ عمى خفة الحخكة االستخاتيجية2

بمغ الستػسط الحدابي لسجاؿ الخشاقة االستخاتيجية  ،32152في حيغ حرل بعج الحداسية االستخاتيجية

عمى متػسط حدابي  32351حيث إنيا درجة مػافقة متػسصة2

مؽ أىؼ التؾصيات:

 -ضخكرة العسل عمى نذخ ثقافة التسكيغ بيغ اإلدارات كالعامميغ2

 -ضخكرة خمق السديج مغ السػائسة بيغ مػارد كأقداـ الصػارغ مع الخصط االستخاتيجية كتشاسبيا مع حاجات

السخضى كاألىجاؼ ،كفي التشديق كالتعاكف بيغ األقداـ لتعديد الحداسية االستخاتيجية كتجفق انديابية

السػارد كفي تعديد االلتداـ الجساعي2

دراسة (رضؾان" ، 2014 ،أثخ محجدات الخشاقة االستخاتيجية عمى التسيد التشغيسي ،دراسة تظبيقية عمى
قظاع االتراالت مرخ".

ىجفت ىحه الجراسة الى تحجيج أثخ محجدات الخشاقة االستخاتيجية (كضػح الخؤية ،اختيار األىجاؼ
االستخاتيجية ،فيع القجرات األساسية ،الذخاكة في السدؤكلية ،التكشػلػجيا ،تشفيح األعساؿ كاألنذصة) عمى
تحقيق التسيد التشطيسي ،حيث تسثل مجتسع البحث العامميغ في جسيع السدتػيات اإلدارية في شخكات

االتراالت في مرخ ،كبمغت عيشة الجراسة ( )531مفخدة2
مؽ أىؼ الشتائج:

 كجػد أثخ ذك داللة معشػية لسحجدات الخشاقة االستخاتيجية في تحقيق التسيد التشطيسي ،أيزا كجػداختبلفات معشػية بيغ الذخكات محل الجراسة فيسا يتعمق بجرجة تػافخ محجدات الخشاقة االستخاتيجية2
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 كجػد تأثيخ معشػؼ إيجابي بيغ درجة تػافخ محجدات الخشاقة االستخاتيجية ككل مغ تسيد القادة كتسيدالسخؤكسيغ2

مؽ أىؼ التؾصيات:
 ضخكرة العسل عمى تخجسة رؤية الذخكة لسجسػعة مغ األىجاؼ كاألنذصة األساسية ،كتعديد القجرات-

األساسية لمذخكة كالتي تتزسغ السعارؼ كالسيارات2

ضخكرة تبشي ثقافة تشطيسية تخكد عمى الذخاكة في السدؤكلية عغ الشتائج بيغ جسيع األشخاؼ السعشية

بالذخكة كقبػؿ السبادرة لمتغييخ ،كجعل الدياؽ التشطيسي أكثخ مخكنة2

دراسة (الدبؽ 2013،بعشؾان " أثخ خرائص السعمؾمات االستخاتيجية في تحقيق الخفة االستخاتيجية ودور

القجرات التشافدية كستغيخ معجل – دراسة تظبيقية عمى شخكة ألبا ىاوس في األردن.

ىجفت الجراسة الى بياف أثخ خرائز السعمػمات االستخاتيجية في تحقيق الخفة االستخاتيجية كدكر القجرات

التشافدية كستغيخ معجؿ في شخكة ألبا ىاكس في األردف ،كقج تكػف مجتسع الجراسة مغ كافة العامميغ في
شخكة ألبا ىاكس في كل السػاقع التابعة ليا ،بيشسا شسمت عيشة الجراسة كافة السجيخيغ كرؤساء األقداـ
كمذخفي اإلنتاج العامميغ في الذخكة كالسػاقع التابعة ليا كالبالغ عجدىع ( )45فخداً2
مؽ أىؼ الشتائج:

يػجج عبلقة كأثخ لخرائز السعمػمات االستخاتيجية في تحقيق خفة الحخكة االستخاتيجية لذخكة البا ىاكس
األردف ،كسا أف الذخكة تسارس الخشاقة االستخاتيجية بجرجة قػية2
مؽ أىؼ التؾصيات:

ضخكرة اعتساد السعمػمات االستخاتيجية في شخكة ألبا ىاكس ،كذلظ لمجكر االستخاتيجي لسخخجاتو ،كالستسثمة
بالسعمػمات االستخاتيجية كمسا تتستع بو ىحه السعمػمات مغ خرائز تداىع بذكل كبيخ في عسمية صشع

القخار2

دراسة (العابجي ،السؾسؾي ، 2014 ،بعشؾان "تذخيص مؤشخات الحكاء االستخاتيجي لزسان الديادة

االستخاتيجية مؽ خالل خفة الحخكة االستخاتيجية ،دراسة تحميمية في شخكة كؾرك لالتراالت الستشقمة في

العخاق ".

ىجفت الجراسة إلى تذخيز مؤشخات الحكاء االستخاتيجي لزساف الديادة االستخاتيجية مغ خبلؿ خفة الحخكة

االستخاتيجية ،كسا ىجفت إلى محاكلة تحجيج مدتػػ خفة الحخكة االستخاتيجية لمذخكة كاختبار العبلقة التخابصية

مغ الشاحية التصبيقية ،كالعسل عمى تجديجىا في إشار العبلقة بيغ الحكاء االستخاتيجي كخفة الحخكة
االستخاتيجية في الديادة االستخاتيجية ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )55شخز مغ الذخكة2

مؽ أىؼ الشتائج:

متغيخ خفة الحخكة االستخاتيجية يسثل استجابة كاضحة لمذخكة حػؿ التكيف كاالستجابة لمتغيخات في مجاؿ

الخجمات السقجمة لمدبائغ ،كىحا ما يجعل الذخكة خفيفة استخاتيجيا في التعامل مع زبائشيا2
مؽ أىؼ التؾصيات:
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ضخكرة اعتساد الذخكة عمى مؤشخات الحكاء االستخاتيجي كخفة حخكة السػارد كالعسميات كاليياكل في الذخكة
بسا يزسغ تحقيق الديادة االستخاتيجية2

دراسة (السال ،غباش ، 2013 ،بعشؾان "أثخ خفة الحخكة في التججيج االستخاتيجي لستخحي القخار في وزارة

الشفط العخاقية ".

ىجفت الجراسة إلى بياف العبلقة كاألثخ بيغ أبعاد خفة الحخكة كأبعاد التججيج االستخاتيجي كإدراؾ ىحا الجكر
مغ قبل عيشة مغ متخحؼ القخار في ك ازرة الشفط ،كاعتسج ىحا البحث السشيج التصبيقي ،بحيث يتألف مغ
مقياسيغ ىسا خفة الحخكة ،كالتججيج االستخاتيجي ،حيث تع استخجامو لتعديد ىحه السفاىيع كالتخكيد عمييا

لستخحؼ القخار 2بمغت عيشة البحث ( )503مػزعة عمى السجراء العامميغ كمعاكنييع كرؤساء األقداـ كالذعب
كالػحجات2

مؽ أىؼ الشتائج:
أثبت البحث مرادقة األدكات الحالية العبلقة التخابصية الػثيقة بيغ خفة الحخكة كالتججيج االستخاتيجي ،ككذف
البحث كجػد عبلقة إيجابية قػية بيغ متغيخات البحث2
مؽ أىؼ التؾصيات:

-

تبشي السشطسات خفة الحخكة االستخاتيجية عمى كفق متغيخاتيا مسا يخمق بيئة داعسة لتصبيقيا2

كضػح الخؤية مغ خبلؿ إشاعة ركح السذاركة في اتخاذ القخار كتبادؿ اآلراء كاألفكار فزبل عغ ذلظ

ىشاؾ حاجة لمقياـ بشذخ كتخكيج أىجافيا كأفكارىا كرؤيتيا االستخاتيجية بيغ العامميغ2

دراسة (الرانع ، 2013 ،بعشؾان " أثخ محجدات الخشاقة االستخاتيجية في الفاعمية التشغيسية ،دراسة حالة

لذخكة االسسشت األردنية الفارج ".

ىجفت ىحه الجراسة الى كصف أثخ محجدات الخشاقة االستخاتيجية بأبعادىا (التشطيع ،التخصيط ،األفخاد،
التكشػلػجيا) في تحقيق الفاعمية التشطيسية في شخكة ترشيع اإلسسشت الفارج األردنية ،كتكػنت عيشة الجراسة

مغ ( )33فخداً2
مؽ أىؼ الشتائج:

يػجج تأثيخ ذك داللة إحرائية لمخشاقة االستخاتيجية بستغيخاتيا في تحقيق الفاعمية التشطيسية في شخكة
اإلسسشت األردنية الفارج2
مؽ أىؼ التؾصيات:

إجخاء السديج مغ الجراسات فيسا يتعمق بتأثيخ محجدات الخشاقة االستخاتيجية في تحقيق الفاعمية التشطيسية في
قصاعات أخخػ2

دراسة (Abu Radi , 2013

بعشؾان " الخشاقة االستخاتيجية وتأثيخىا عمى التشافدية في السدتذفيات األردنية الخاصة"
"Strategic Agility and Its Impact on the Operations Competitive
"Capabilities in Jordanian Private Hospitals
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ىجفت الجراسة ىػ اكتذاؼ تأثيخ الخشاقة االستخاتيجية عمى القجرات التشافدية في السدتذفيات األردنية
الخاصة ،كقج حاكلت الجراسة اكتذاؼ ىحا التأثيخ عغ شخيق متغيخات الخشاقة االستخاتيجية كىي ) كضػح

الخؤية ،فيع القجرات األساسية ،اختيار األىجاؼ االستخاتيجية  ،تقاسع السدؤكلية ،اتخاذ اإلجخاءات) كمتغيخات
القجرات التشافدية ) االبتكار ،جػدة الخجمة ،السػثػقية ،السخكنة ،قيادة التكمفة( ،كسا ىجفت لفحز مجػ
تصبيق السدتذفيات الخاصة األردنية ألبعاد الخشاقة االستخاتيجية  ،كقج شبقت الجراسة عمى السدتذفيات

الخاصة األردنية التي تقع في عساف  ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ اإلدارات العاممة في السدتذفيات الخاصة
األردنية  ،حيث بمغ عجد االستبانات السػزع ( )533استبانة2
ومؽ أىؼ الشتائج:

-

يػجج عبلقة بيغ متغيخات الخشاقة االستخاتيجية كمتغيخات القجرات التشافدية ،كأنو يػجج اختبلفات في
مجػ مسارسة الخشاقة في السدتذفيات األردنية ،كسا نتج أف السدتذفيات الخاصة األردنية قادرة عمى

-

خمق القيسة كاستعساليا في اختيار زبائشيا2

يػجج درجة قػية مغ السػافقة عمى أبعاد الخشاقة االستخاتيجية حيث بمغ الستػسط الحدابي لبعج كضػح

الخؤية ( )1200كبعج السقجرات الجػىخية ( )1212كبعج اختيار األىجاؼ االستخاتيجية ( )3263كبعج
السدؤكلية السذتخكة (2)3261

ومؽ أىؼ التؾصيات:

تخجسة السدتذفيات األردنية الخاصة رؤيتيع في الدياسات كاإلجخاءات مغ أجل أف يكػف ليا تأثيخ عمى

القجرات التشافدية ككحلظ أكصت السدتذفيات األردنية الخاصة بسسارسة الخشاقة االستخاتيجية مغ اجل زيادة
القجرات التشافدية ،كسا أكصت بزخكرة زيادة سخعة االستجابة مغ اجل زيادة القجرة التشافدية.
دراسة (Idris & AL-Rubaie , 2013

دراسة بعشؾان "أثخ التعمؼ االستخاتيجي في الخشاقة االستخاتيجية "

"Examining the Impact of Strategic Learning on Strategic Agility".

ىجفت الجراسة إلى اختبار أثخ التعمع االستخاتيجي عمى الخشاقة االستخاتيجية في شخكة ألبا ىاكس باألردف،

كقج اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي ،ككانت عيشة الجراسة( )22مغ السجيخيغ كرؤساء األقداـ
كالسيشجسيغ2

مؽ أىؼ الشتائج:
-

كاف أبخزىا كجػد تأثيخ داؿ إحرائيا بيغ التعمع االستخاتيجي كالخشاقة االستخاتيجية في شخكة البا ىاكس

في األردف ،كسا تػصمت إلى أف مدتػػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية في شخكة ألبا ىاكس كاف قػياً

ججاً2
مؽ أىؼ التؾصيات:
-

ضخكرة امتبلؾ الذخكات اليقطة االستخاتيجية لتحديغ مدتػيات الخشاقة كتحقيق الخيادة كالتسيد في

مجاليا.
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دراسة (السعاضيجي ، 2011،بعشؾان " قجرات تقشية السعمؾمات وأثخىا في خفة الحخكة االستخاتيجية دراسة
استظالعية في الذخكة العامة لمسدتمدمات الظبية ".

ىجفت الجراسة إلى اختبار كتحميل عبلقتي االرتباط بيغ قجرات تكشػلػجيا السعمػمات كاالستعجاد لمتغيخ
االستخاتيجي القائع عمى فكخة استثسار فمدفة خفة الحخكة االستخاتيجية الستسثمة في )التخكيد ،كالدخعة،

كالسخكنة( ،كقج تع تشفيح الجانب التصبيقي مغ الجراسة في الذخكة العامة لؤلدكية كالسدتمدمات الصبية في

نيشػػ ،كيمغ عجد عيشة الجراسة ( )15مجيخ مغ مجراء اإلدارة العميا كالػسصى في الذخكة2
مؽ أىؼ الشتائج:

إف تحقيق خفة الحخكة االستخاتيجية لمسشطسة يعتسج عمى خصػات متتابعة كمتدمدمة تؤىميا لبلستفادة مغ
السدايا التي تحققيا تمظ الخفة ،كسا انو يػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ قجرات تكشػلػجيا السعمػمات
كقجرات خفة الحخكة االستخاتيجية في الذخكة2

مؽ أىؼ التؾصيات:

ضخكرة تبشي السشطسات لخارشة شخيق صحيحة المتبلؾ خفة الحخكة االستخاتيجية كعشاصخىا ،لسا ليا مغ
أثخ في تحديغ استعجاد السشطسة لمتغيخ البيئي بسختمف أشكالو.

دراسة (الكبيدي ،ونؾري" ، 2013 ،تأثيخ مبادئ حمقة القخار ( OOADعمى خفة الحخكة االستخاتيجية،
دراسة ميجانية في عجد مؽ مدتذفيات بغجاد ".

ىجفت ىحه الجراسة إلى تذخيز مدتػػ عبلقة كتأثيخ مبادغ حمقة القخار )(OODAفي خفة الحخكة
االستخاتيجية ،كقج تع انتقاء مدتذفى مجيشة الصب ،كمدتذفى اليخمػؾ كسجتسع لمجراسة ،كتع اختيار األشباء

العامميغ في أقداـ الصػارغ كعيشة لمبحث ،كبمغ أجسالي مجسػع العيشة ( )23شبيباً ،كبتصبيق عجد مغ

األساليب اإلحرائية2
مؽ أىؼ الشتائج:
-

-

كجػد عبلقة ارتباط كتأثيخ كاضح لسبادغ حمقة القخار في خفة الحخكة االستخاتيجية2

إف زيادة مدتػيات التشػع في تقشيات العسل ،كاليياكل التشطيسية ،كالقجرات كالسػارد البذخية يؤدؼ إلى
زيادة في رفع مدتػيات خفة الحخكة االستخاتيجية ،كسا نتج عغ الجراسة أف مدتػػ مسارسة الخشاقة
االستخاتيجية كاف ضعيفاً لجػ عيشة الجراسة بستػسط حدابي ( )5243كبمغ متػسط الحداسية

االستخاتيجية (2)5244

مؽ أىؼ التؾصيات:

ىشاؾ حاجات كاضحة ألف يجرؾ القائسػف عمى أقداـ الصػارغ في مدتذفيات بغجاد لتحفيد سخعة تقجيع
خجماتيع كاالستجابة لؤلحجاث البيئية لمتجخل الدخيع عشج الصمب ،بسا يدسح في إحجاث مديج مغ التعديدات،
كإحجاث السديج مغ التغيخات اإليجابية2
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دراسة (مرظفى ، 2010،بعشؾان "بعض متظمبات خفة الحخكة االستخاتيجية في ضؾء تخابط أدوات تقاسؼ

السعخفة وابعاد التعمؼ االستخاتيجي ،دراسة استظالعية آلراء عيشة مؽ مجيخي شخكة اسيا سيل لالتراالت
الستشقمة ".

ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة مجػ انعكاس أثار فمدفتي التعمع االستخاتيجي كالتقاسع بالسعخفة عمى خفة
الحخكة االستخاتيجية ،كالتي تديع في تحديغ قجرة السشطسة عمى البقاء كالشسػ ،شبقت ىحه الجراسة عمى عيشة

مغ األفخاد العامميغ في شخكة (آسيا سيل لبلتراالت الستشقمة في محافطة الدميسانية كالبالغ عجىع ()45
فخداً ،أيزا اختارت الباحثة ( )55فخدا إلجخاء السقابمة الذخرية2
مؽ أىؼ الشتائج:
-

ثبػت كجػد عبلقة ارتباط بيغ تقاسع السعخفة كالتعمع االستخاتيجي ،كأف ىشاؾ عبلقة تأثيخ ليحه العبلقة

في خفة الحخكة االستخاتيجية لمذخكة السبحػثة2

 بمغت درجة السػافقة عمى بعج الحداسية االستخاتيجية بستػسط حدابي ( )32120بيشسا بمغ الستػسطالحدابي لبعج االلتداـ الجساعي ( )1211كىي درجة فػؽ الستػسط2

مؽ أىؼ التؾصيات:

تػفيخ بيئة مبلئسة كداعسة تجرؾ أىسية تقاسع السعخفة كالتعمع االستخاتيجي ،صياغة خصط كبخامج لتفعيل ىاتيغ

العسميتيغ عمى مدتػػ الذخكة ،كنذخ كتصػيخ ثقافة التقاسع بالسعخفة كالتعمع االستخاتيجي2

 3.1.3الجراسات األجشبية

دراسة ( Khoshnood , Nematizadeh , 2017بعشؾان
Strategic Agility and Its Impact on the Competitive Capability in Iranian
Private Banks.
أثخ الخشاقة االستخاتيجية عمى القجرات التشافدية في البشؾك الخاصة في إيخان.
ىجفت ىحه الجراسة إلى بياف العبلقة بيغ أبعاد الخشاقة االستخاتيجية كالقجرات التشافدية لمبشػؾ الخاصة

اإليخانية ،كقج استخجمت الجراسة االستبانة كأداة لجسع البيانات كتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )021مغ السجراء
كالخبخاء الحيغ يعسمػف في السرارؼ اإليخانية الخاصة2
مؽ أىؼ الشتائج:

-

يػجج عبلقة ارتباط إيجابية بيغ الخشاقة االستخاتيجية كالقجرات التشافدية كسا يػجج أثخ لبعج كضػح الخؤية

عمى القجرات التشافدية2

 يػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ ابعاد الخشاقة االستخاتيجية كالقجرات التشافدية2مؽ أىؼ التؾصيات:

-

تصػيخ رؤية استخاتيجية مغ خبلؿ حػارات عالية الجػدة بيغ السػضفيغ الجاخمييغ كالعسبلء الخارجييغ2

تصػيخ السدؤكلية السذتخكة كتعديد االلتداـ الجساعي بيغ أعزاء العسل عغ شخيق تقػية االتراالت

كتصػيخ الثقة بيشيع2
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دراسة (Dehahi & Navaabakhsh , 2014

دراسة بعشؾان تأثيخ العؾامل التشغيسية لتشفيح الخشاقة االستخاتيجية في بمجية اصفان.

"Study the Effect of Organizational Factors to Implementing the
"Agility Strategy in Isfahan Municipality.

ىجفت الجراسة إلى تحجيج تأثيخ العػامل اإلدارية لتشفيح الخشاقة االستخاتيجية في بمجية أصفياف،
كقج استخجـ الباحث أسمػب السدح الػصفي ككانت عيشة الجراسة مغ مجراء كمػضفي اإلدارة العميا ككزعت

( )532استبانة بصخيقة عذػائية ،كتكػنت االستبانة مغ ( )23فقخة2
مؽ أىؼ الشتائج:

 كجػد تأثيخ عاؿ لمعػامل التشطيسية عمى تشفيح خفة الحخكة االستخاتيجية في بمجية أصفياف2 -كجػد تأثيخ عاؿ لمييكل التشطيسي عمى تشفيح خفة الحخكة االستخاتيجية في بمجية أصفياف2

مؽ أىؼ التؾصيات:
-

ضخكرة أف تكػف ثقافة السشطسة تدتشج عمى الثقة الستبادلة كاحتخاـ القائج كالسػضفيغ ،كإنذاء قيع مثل

ثقافة العسل الجساعي ،كثقافة التعمع التشطيسي كثقافة التغييخ ،كثقافة العسل الفعاؿ كىحه األنػاع مغ القيع

يسكغ أف تداعج السشطسات لتربح أكثخ رشاقة ،كعبلكة عمى ذلظ في السشطسات الخشيقة يجب أف تحجد
جسيع العقبات بيجؼ تحقيق الدخعة السصمػبة لمقزاء عمييا2

-

ضخكرة كجػد تشديق بيغ كحجات البمجية ،ككحلظ ضخكرة ترسيع ىيكل تشطيسي أقل ىخمية ،كتدييل

استعساؿ التكشػلػجيا لتصبيق التقشيات.

دراسة )(Oyedijo , 2012

دراسة بعشؾان "الخشاقة االستخاتيجية واألداء التشافدي في قظاع االتراالت في نيجيخيا – دراسة تظبيقية "

"Strategic Agility and Competitive Performance in the Nigerian
Telecommunication Industry: An Empirical Investigation".

ىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى العبلقة بيغ الخشاقة االستخاتيجية كاألداء التشافدي في قصاع االتراالت في

نيجيخيا ،كتكػف مجتسع الجراسة مغ ) (9شخكات نيجيخية تعسل في ىحا السجاؿ ،كقج كانت عيشة الجراسة مغ

كافة أعزاء اإلدارة العميا في كل شخكة كقج استخجمت استبانة تتكػف مغ ) (20فقخة.
مؽ أىؼ الشتائج:

كجػد عبلقة ذات داللة معشػية بيغ الخشاقة االستخاتيجية كاألداء التشافدي ،كأف الخشاقة االستخاتيجية تؤثخ

عمى األداء التشافدي في شخكات االتراالت الشيجيخية محل الجراسة كبيحا تعتبخ الخشاقة االستخاتيجية معامل
تشبؤ جيج لؤلداء التشافدي.

دراسة (Attafar,2012

دراسة بعشؾان " الستظمبات التشغيسية الالزمة لتشفيح ،الخشاقة االستخاتيجية في السشغسات– دراسة حالة

مجسؾعة االنتخاب الرشاعية".
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"Study of Required Organizational Base for Implementation of
Agility Strategy in Organizations - Case Study: Industrial Entekhab
Group".
ىجفت الجراسة إلى بياف الستصمبات البلزمة لتشفيح الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات بذكل عاـ،

ككحالة دراسة في مجسػعة االنتخاب الرشاعية ،كقج تع اعتساد أسمػب العيشة العذػائية الختيار العيشة،
كتكػنت مغ جسيع السجراء في الذخكة كقج تع تػزيع ( )511استبانة2

مؽ أىؼ الشتائج:

إف البشية التحتية لتشفيح الخشاقة االستخاتيجية كاألكثخ أىسية يتع تجسيعيا في ثبلث عػامل ،كىي عامل
تشطيسي ،كيتزسغ الييكل التشطيسي ،كاالستخاتيجية ،كالتكشػلػجيا ،كالثقافة ،كالعسميات ،كالعامل الثاني ىػ

العامل اإلدارؼ ،كيذسل التفكيخ االستخاتيجي كمذاركة اإلدارة ،كتسكيغ العامميغ ،أما العامل الثالث فيػ
العامل الفخدؼ كيذسل السدتػػ السيشي ،كالجافعية ،كااللتداـ2
دراسة (Kettunen , 2010

بعشؾان "تظؾر الخشاقة اإلنتاجية والخشاقة االستخاتيجية في الذخكات التقشية".
"Agile Product Development and Strategic Agility in Technology
Firms".
ىجفت ىحه الجراسة إلى كضع إشار متكامل الستخاتيجية األعساؿ كتصػيخ مشيجيات السشتجات في ضل ضخكؼ

محجدة في بيئات األسػاؽ السعقجة كسخيعة التغيخ ،ألف الذخكات تحتاج إلى الخشاقة االستخاتيجية لمحفاظ عمى
السيدة التشافدية في العرخ الخاىغ ،كقج تع اختار شخكات تكشػلػجيا السعمػمات في فشمشجة لكي تصبق عمييا
ىحه الجراسة ،حيث كانت أداة الجراسة السقاببلت كأجخيت مقاببلت شخرية مع السجراء التشفيحييغ،

مؽ أىؼ الشتائج:

كجج أنو مع خبخة الذخكات خبلؿ الدشػات الساضية كجػد جدء مغ نسػذج الجراسة قج تحقق ،كىشاؾ أثار

إيجابية متػقعة كججت في العسميات التذغيمية لمذخكات2
مؽ أىؼ التؾصيات:

ضخكرة اعتساد األساليب الستصػرة في تصػيخ السشتجات مغ خبلؿ الخشاقة االستخاتيجية شػيمة األمج ،كالسبادرة
بقبػؿ التغيخ في جسيع األقداـ لجػ الذخكة بجال مغ تجشبو2

دراسة (Ojha,2008

دراسة بعشؾان "أثخ الخشاقة االستخاتيجية عمى القجرات التشافدية واألداء السالي".
"Impact of Strategic Agility on Competitive Capabilities and
"Financial Performance
ىجفت الجراسة إلى معخفة أثخ الخشاقة االستخاتيجية عمى القجرات التشافدية كاألداء السالي ،ككيف يسكغ إعجاد
استخاتيجية لبشاء الكفاءات السصمػبة لمحرػؿ عمى الخشاقة االستخاتيجية ،باإلضافة لتأثيخ الخشاقة االستخاتيجية

عمى األداء التذغيمي كالسالي تحت مدتػيات مختمفة مغ االضصخاب البيئي ،كاستيجفت ىحه الجراسة

السشطسات الرشاعية في الػاليات الستحجة ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ السجراء التشفيحييغ ليحه السرانع ،حيث
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بمغ عجد العيشة ( )0531مرشعاً مػزعيغ عمى ( )50قصاع مغ قصاعات الرشاعة السختمفة ،حيث كاف لكل
قصاع صشاعي نريب( )31مرشعاً مغ السرانع التي لجييا ( )011مػضف فسا فػؽ2
مؽ أىؼ الشتائج:

أف مدتػػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية لجػ الذخكات السبحػثة كاف قػياً ،كأف الخشاقة االستخاتيجية مفيجة

في مدتػيات معتجلة مغ االضصخابات البيئية ،كلكغ ليذ عشج حالة االضصخابات السشخفزة اك العالية ،ففي

ىحه الحالة تكػف تكمفة استخجاـ الخشاقة االستخاتيجية عالية ،كسا أف الكفاءة التذغيمية ليا عبلقة شخدية
بالخشاقة االستخاتيجية ،أما بالشدبة لؤلداء السالي فميذ ليا تأثيخ عميو.

 3.2الجراسات الستعمقة بتحديؽ جؾدة الق اخرات
 3.2.1الجراسات السحمية

دراسة (حسج ، 2016 ،بعشؾان "عالقة الحكاء العاطفي بجؾدة الق اخرات اإلدارية ،دراسة ميجانية عمى

الجامعات الفمدظيشية في محافغات قظاع غدة ".

ىجفت الجراسة إلى دراسة العبلقة بيغ الحكاء العاشفي كجػدة الق اخرات اإلدارية لجػ العامميغ في لمجامعات

الفمدصيشية في محافطات قصاع غدة ،كاستخجمت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي كاالستبانة كأداة في جسع
البيانات األكلية ،ككزعت بصخيقة عذػائية شبقية حيث بمغ مجتسع الجراسة ( )112فخدأ2
مؽ أىؼ الشتائج:

-

كجػد عبلقة شخدية ذات داللة إحرائية بيغ أبعاد الحكاء العاشفي كجػدة الق اخرات اإلدارية في الجامعات

الفمدصيشية في قصاع غدة2

 كجػد مدتػػ عاؿ مغ الحكاء العاشفي لجػ السجيخيغ العامميغ في الجامعات الفمدصيشية في قصاع غدة،كحلظ كجػد مدتػػ عاؿ مغ جػدة الق اخرات اإلدارية لجػ السجيخيغ العامميغ في الجامعات الفمدصيشية في

قصاع غدة2

مؽ أىؼ التؾصيات:
 العسل عمى حل السذكبلت التي تعتخض العامميغ ،كتحقيق الذعػر بالخاحة كاألماف ليع ،كالعسل عمىتػفيخ الكػادر البذخية السخترة في تصبيقات الحكاء العاشفي2

 -أف يكػف ىشاؾ تصػيخ مغ قبل إدارة الجامعات لسيارات السجيخيغ الحيغ يتخحكف الق اخرات2

دراسة (حسيج ، 2016 ،بعشؾان "دور ومسارسة إدارة فخق العسل في تحديؽ مدتؾى األداء واتخاذ الق اخ ارت
بؾزارة الجاخمية واالمؽ الؾطشي ،الذق السجني ".

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر مسارسة أسمػب إدارة فخؽ العسل في تحديغ مدتػػ األداء كاتخاذ

الق اخرات بػ ازرة الجاخمية ،الذق السجني بقصاع غدة ،كقج استخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي لكػنو
يتشاسب مع مػضػع الجراسة ،كلتحقيق أىجاؼ الجراسة ،تع ترسيع استبانة تتكػف مغ ( )20فقخة مػزعة عمى

أربعة محاكر رئيدية بغخض جسع البيانات2
مؽ أىؼ الشتائج:
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-

اىتساـ اإلدارة العميا بأسمػب إدارة فخؽ العسل حرل عمى متػسط حدابي ندبي ( )% 25235بيشسا

مسارسة أسمػب فخؽ العسل بالػ ازرة حرل عمى متػسط حدابي ندبي (2)%31214

 عسمية اتخاذ الق اخرات اإلدارية بالػ ازرة حرمت عمى متػسط حدابي ندبي (2)%31255مؽ أىؼ التؾصيات:

العسل عمى زيادة اىتساـ اإلدارة العميا بأسمػب إدارة فخؽ العسل بالػ ازرة ،كالعسل عمى زيادة مسارسة أسمػب

فخؽ العسل في جسيع مجاالت الػ ازرة كالعسل عمى إعجاد دكرات ككرش عسل تبيغ أىسية فخؽ العسل2

دراسة (حساد ، 2016 ،بعشؾان " دور محجدات ترسيؼ اليياكل التشغيسية في تحديؽ جؾدة اتخاذ الق اخرات

االدارية في جياز الذخطة الفمدظيشية ".

ىجفت ىحه الجراسة لمتعخؼ عمى دكر محجدات ترسيع اليياكل التشطيسية في تحديغ جػدة اتخاذ الق اخرات
اإلدارية في جياز الذخشة الفمدصيشية في قصاع غدة ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ الزباط العامميغ في جياز

الذخشة الفمدصيشية حسمة الػضيفية السحػرية عمى مدتػػ مشاشق العسل في قصاع غدة ،كبمغت عيشة الجراسة
( )053مفخدة2

مؽ أىؼ الشتائج:

-

يػجج عبلقة ذات داللة احرائية بيغ محجدات ترسيع اليياكل التشطيسية كاتخاذ الق اخرات االدارية في

-

جسيع عشاصخ السحجدات تتدع بفاعمية بشدب متقاربة كبفخكؽ ضئيمة في دكر الييكل التشطيسي بتحديغ

-

بمغ الستػسط الحدابي لسجاؿ اتخاذ الق اخرات ( ،)3216كيعشي ذلظ أف ىشاؾ درجة مػافقة متػسصة عمى

جياز الذخشة الفمدصيشية في قصاع غدة2

جػدة اتخاذ الق اخرات االدارية في جياز الذخشة الفمدصيشية2
ىحا السجاؿ2

مؽ أىؼ التؾصيات:
-

زيادة االىتساـ بتصبيق محجدات ترسيع اليياكل التشطيسية في جياز الذخشة كزيادة الصػاقع الخبيخة بيحا
الذأف2

مخاجعة اليياكل التشطيسية بذكل دكرؼ مع كل ما يذسمو الييكل التشطيسي مغ محجدات بسا يتبلءـ مع

كاقع العسل كالطخكؼ الجاخمية كالخارجية2

دراسة (الؾادية  ، 2015،بعشؾان "عالقة نغؼ السعمؾمات اإلدارية بجؾدة الق اخرات اإلدارية ،دراسة حالة في
وزارة التخبية والتعميؼ العالي في قظاع غدة ".

ىجفت الجارسة الي التعخؼ عمى العبلقة بيغ نطع السعمػمات اإلدارية كجػدة الق اخرات اإلدارية في ك ازرة التخبية

كالتعميع العالي في قصاع غدة ،كاستخجـ أسمػب العيشة الصبقية السدحية ،حيث تع تػزيع ( )514استبانة،

مؽ أىؼ الشتائج:
-

كجػد عبلقة بيغ جػدة الق اخرات اإلدارية كنطع السعمػمات اإلدارية في ك ازرة التخبية كالتعميع العالي2

كاقع جػدة الق اخرات اإلدارية في ك ازرة التخبية كالتعميع العالي في قصاع غدة إيجابي بشدبة (2)%33216
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مؽ أىؼ التؾصيات:
-

حث اإلدارة العميا عمى زيادة دعع تػفيخ السدتمدمات الخاصة بتذغيل نطع السعمػمات اإلدارية في
الػ ازرة2

الحخص عمى إشخاؾ العامميغ في تقييع فاعمية البخامج مغ قبل العامميغ بذكل مدتسخ كالعسل عمى
الػزرة في تحقيق
زيادة التشديق بيغ أقداـ كدكائخ الػ ازرة السختمفة لسا ليا مغ أثخ بالغ في نجاح ا

أىجافيا2

دراسة (عبيج  ، 2015بعشؾان " أبعاد إدارة السعخفة وعالقتيا بعسمية اتخاذ القخار ،دراسة ميجانية عمى

البشؾك التجارية في قظاع غدة".

ىجفت الجراسة إلى كذف العبلقة بيغ أبعاد إدارة السعخفة )تكشػلػجيا السعمػمات ،السػارد البذخية ،السذاركة
التشطيسية الثقافة التشطيسية( كعسميات اتخاذ الق اخرات لجػ الفئة اإلدارية في البشػؾ التجارية في قصاع غدة،
ككحلظ بياف أثخ الستغيخات (الجشذ ،العسخ ،السؤىل العسمي ،سشػات الخبخة ،مكاف العسل ،عسخ السشطسة(

عمى متػسصات تقجيخات السجراء لمعبلقة بيغ أبعاد إدارة السعخفة كعسمية اتخاذ الق اخرات.
مؽ أىؼ الشتائج:

-

كجػد مؤشخ إيجابي عمى مجػ إدراؾ الفئة اإلدارية في البشػؾ التجارية في القصاع لسفيػـ إدارة السعخفة

كأبعاده كبالتالي تػضيف ىحه السفاىيع في عسمية اتخاذ الق اخرات2

إدراؾ السبحػثيغ ألىسية عسمية اتخاذ الق اخرات جاءت عالية في البشػؾ التجارية في القصاع حيث بمغ

الستػسط الحدابي الشدبي  %53ليحا السجاؿ ،كذلظ يعتبخ مؤشخ إيجابي عمى التػجو العاـ لتػضيف
كافة الدبل العمسية كالسعخفية في عسمية اتخاذ الق اخرات2

مؽ أىؼ التؾصيات:
-

زيادة االىتساـ بأبعاد إدارة السعخفة كتفعيميا في البشػؾ كالتي تمعب دك اًر بالغاً في ازدىار البشػؾ

-

إتباع األساليب كالػسائل العمسية كالعسمية في عسمية اتخاذ الق اخرات الستعمقة بسريخ كمدتقبل مشطسة

كتصػرىا ،كدفعيا نحػ اتخاذ ق اخرات سميسة مغ شأنيا تحجيج مريخ أفزل ليا.

ابتجاء مغ تحجيج السذكمة كجسع السعمػمات كتحميل البجائل الخاصة ،ثع تقييسيا كصػالً إلى
األعساؿ
ً
اختبار أفزل البجائل مغ خبلؿ القخار األمثل.

دراسة (أبؾ زور  2014،بعشؾان " ضغؾط العسل وعالقتيا باتخاذ الق اخرات اإلدارية في وزارة السالية في

قظاع غدة"

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى ضغػط العسل ،كعبلقتيا باتخاذ الق اخرات اإلدارية في ك ازرة السالية في

قصاع غدة ،كاستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي كتكػف مجتسع الجراسة مغ متخحؼ القخار في ك ازرة
السالية بقصاع غدة البالغ عجدىع ( )021مػضفاً كتع استخجاـ أسمػب العيشة الذاممة2
مؽ أىؼ الشتائج:
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-

يتع إشخاؾ العامميغ في اتخاذ الق اخرات كإفداح السجاؿ أماـ العامميغ لمحرػؿ عمى فخص التقجـ كالخقي
الػضيفي2

بمغ الستػسط الحدابي الشدبي لسجاؿ اتخاذ الق اخرات اإلدارية ( ،)%31210كيعشي ذلظ أف ىشاؾ درجة

مػافقة متػسصة عمى ىحا السجاؿ2

مؽ أىؼ التؾصيات:
-

ضخكرة تػفيخ بيئة عسل مشاسبة لمعامميغ الػ ازرة كتشسية العبلقات االجتساعية فيسا بيشيع ،كضخكرة
التخكيد عمى أىسية اتباع األساليب العمسية عشج اتخاذ الق اخرات كتشسية السيارات القيادية اإلدارية مغ

خبلؿ بخامج تجريبية في كيفية التعامل مع السذاكل التي تعتخض اتخاذ القخار2

دراسة (حدؾنة  2012بعشؾان " معؾقات استخجام األساليب الكسية وعالقتيا بجؾدة الق اخرات اإلدارية،
دراسة ميجانية لمبشؾك العاممة في فمدظيؽ ".

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى أىع معػقات استخجاـ األساليب الكسية بجػدة الق اخرات اإلدارية في البشػؾ

العاممة في فمدصيغ ،كذلظ لمتعخؼ عمى مدتػػ معخفة السجيخيغ باألساليب الكسية ،كمجػ حاجتيع

الستخجاميا ،كدرجة تصبيقيع ليا في أعساليع ،تع استخجاـ االستبانة لتحقيق غخض الجراسة ،حيث شسمت

الجراسة ( )00بشكاً مغ البشػؾ العاممة في قصاع غدة،
مؽ أىؼ الشتائج:

-

كجػد عبلقة شخدية بيغ الستغيخات السدتقمة كبيغ جػدة الق اخرات اإلدارية2

كجػد عبلقة عكدية بيغ أسمػب التجخبة كالخصأ في اتخاذ الق اخرات اإلدارية كبيغ جػدة الق اخرات

اإلدارية2

مؽ أىؼ التؾصيات:
-

االىتساـ بالبعج التعميسي كالتجريبي ،كتكثيف تجريب مجراء السرارؼ2

إنذاء مخاكد بحػث متخررة لتصػيخ األساليب الكسية بسا يتػافق مع القصاع السرخفي2

دراسة (االسظل ، 2011،بعشؾان " بظاقة األداء الستؾازن وعالقتيا بعسمية اتخاذ الق اخرات اإلدارية ،دراسة
تظبيقية عمى السرارف الؾطشية بقظاع غدة".

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى العبلقة بيغ بصاقة األداء الستػازف بأبعادىا األربعة (السالي ،العسبلء،

العسميات الجاخمية ،التعمع كالشسػ) كعسمية اتخاذ الق اخرات اإلدارية في السرارؼ الػششية بقصاع غدة ،كتكػف

مجتسع الجراسة مغ متخحؼ الق اخرات بالسرارؼ الػششية كالبالغ عجدىع ( )45فخداً2
مؽ أىؼ الشتائج:

-

كجػد قجرة عالية عمى اتخاذ الق اخرات اإلدارية بالسرارؼ الػششية الفمدصيشية بقصاع غدة كفق السشيجية

العمسية حيث بمغ الستػسط الحدابي الشدبي  %51224عمى فقخات مجاؿ عسمية اتخاذ الق اخرات
اإلدارية ،كسا تقػـ السرارؼ باستخجاـ مقاييذ مالية كأخخػ غيخ مالية لتذخيز مذاكل العسل
كتحجيج االنحخافات في األداء كاتخاذ الق اخرات اإلدارية الترحيحية2
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-

يػفخ تصبيق بصاقة األداء الستػازف السعمػمات السصمػبة التخاذ الق اخرات كسا أشارت الجراسة إلى كجػد

عبلقة إيجابية بيغ تصبيق بصاقة األداء الستػازف كعسمية اتخاذ الق اخرات اإلدارية2

مؽ أىؼ التؾصيات:
-

ضخكرة تبشي تصبيق بصاقة األداء الستػازف كفق السشيجية الرحيحة ،كسا يسكغ اعتساد البصاقة كأداة
لقياس األداء كاالستفادة مشيا لتصػيخ نطع السعمػمات اإلدارية كذلظ بيجؼ اتخاذ الق اخرات اإلدارية

-

كتخشيجىا2

ضخكرة استغبلؿ الحمػؿ التكشػلػجية الحجيثة في تصبيق بصاقة األداء الستػازف2

دراسة (قاسؼ ، 2011 ،بعشؾان " أثخ الحكاء االستخاتيجي عمى عسمية اتخاذ الق اخرات دراسة تظبيقية عمى
السجراء في مكتب غدة اإلقميسي التابع لألونخوا ".

ىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى أثخ الحكاء االستخاتيجي عمى عسمية اتخاذ القخارات لمسجراء العامميغ في مكتب

غدة اإلقميسي التابع لؤلكنخكا ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ  61مجي اًخ ،حيث استخجـ أيزا أسمػب الحرخ

الذامل2

مؽ أىؼ الشتائج:
كجػد عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ عشاصخ الحكاء االستخاتيجي كعسمية اتخاذ الق اخرات لمسجراء ،كسا

أضيخت الجراسة عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ استجابات السبحػثيغ حػؿ أثخ الحكاء
االستخاتيجي ،عمى عسمية اتخاذ القخار2

مؽ أىؼ التؾصيات:

تذكيل كحجة لمحكاء االستخاتيجي ميستيا تدكيج األكنخكا بالسعمػمات السصمػبة كاالسياـ في رسع معالع مدتقبميا
برجد السدتفيجيغ مغ خجماتيا كقشػات التعامل معيع ،كإجخاء تقييسات لمسخاشخ السحيصة بيا ،كمخاقبة

التغيخات التي تؤثخ في أنذصتيا ،ثع مداعجة مجراءىا في اتخاذ السػقف السشاسب إزائيا ،كذلظ يداعج في رسع
حياة البلجئيغ في قصاع غدة2

دراسة (الدقا ، 2009 ،بعشؾان "أثخ ضغؾط العسل عمى عسمية اتخاذ الق اخرات دراسة ميجانية عمى

السرارف العاممة في قظاع غدة ".

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى أبخز ضغػط العسل التي تػاجييا القيادة اإلدارية في السرارؼ العاممة في

قصاع غدة ،كالتعخؼ عمى مدتػػ ضغط العسل كاآلثار الستػقعة ليا عمى عسمية اتخاذ الق اخرات ،كتكػف
مجتسع الجراسة مغ فئة متخحؼ الق اخرات في السرارؼ العاممة في قصاع غدة ،كشبقت الجراسة عمى عيشة

عذػائية مكػنة مغ ( )003فخداً2
مؽ أىؼ الشتائج:
-

كجػد عبلقة شخدية بيغ كل مغ (عبء العسل ،صخاع الجكر ،غسػض الجكر) كعسمية اتخاذ الق اخرات،
كأثبتت كجػد عبلقة شخدية ذات داللة إحرائية بيغ تجني فخص التقجـ كالشسػ الػضيفي كعسمية اتخاذ

الق اخرات2
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-

بمغ الستػسط الحدابي لفقخات عسمية اتخاذ الق اخرات  2231كىي أقل مغ الستػسط2

-

إعصاء السديج مغ االىتساـ بالكادر البذخؼ فيسا يخز مػضػع ضغػط العسل كعسمية اتخاذ الق اخرات2

مؽ أىؼ التؾصيات:

-

تشسية ميارات القيادات اإلدارية مغ خبلؿ بخامج تجريبية في كيفية التعامل مع السذاكل التي تعتخض

اتخاذ الق اخرات ،كفي كيفية التعامل مع ضخكؼ البيئة السحيصة الستغيخة باستسخار كخرػصاً في قصاع
غدة2

 3.2.2الجراسات العخبية

دراسة (صالح  ، 2016،بعشؾان "أثخ استخجام االتراالت اإلدارية الفعالة عمى تحديؽ عسمية اتخاذ

الق اخرات (دراسة مدحية عمى قظاع الرشاعات الشديجية في الداحل الدؾري ".

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ فعالية كسائل االتراالت اإلدارية في قصاع الرشاعات الشديجية في
الداحل الدػرؼ ،كدكرىا في تحديغ عسمية اتخاذ الق اخرات .اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي ،كأسمػب

السدح االجتساعي ،كشسل مجتسع الجراسة جسيع العامميغ اإلدارييغ (مجيخ عاـ كفخعي ،رؤساء أقداـ ،كدكائخ
كشعب( في قصاع الرشاعات الشديجية في الداحل الدػرؼ ،كالستسثمة بالذخكة العامة لمخيػط القصشية
بالبلذقية ،كشخكة جبمة الحجيثة لمغدؿ ،كالبالغ عجدىع ( )43عامبلً2

مؽ أىؼ الشتائج:
-

الفعالية الكبيخة لػسائل االتراالت اإلدارية )السكتػبة كالمفطية كالرػرة( في عسمية اتخاذ الق اخرات في
فعالة بجرجة متػسصة ،أما كسائل
الذخكة محل الجراسة ،بيشسا كانت كسائل االتراؿ غيخ المفطية ّ
االتراؿ اإللكتخكنية فيي غيخ فعالة.

-

كجػد عبلقة شخدية ذات داللة معشػية بيغ استخجاـ كسائل االتراؿ ،كتحديغ عسمية اتخاذ الق اخرات

-

كجػد عبلقة عكدية ذات داللة معشػية بيغ معػقات استخجاـ كسائل االتراالت اإلدارية ،كتحديغ

في الذخكة2

عسمية اتخاذ الق اخرات في الذخكة محل الجراسة.

دراسة (دمحم  2015،بعشؾان "أىسية الحكاء االستخاتيجي في عسمية اتخاد الق اخرات ،دراسة ميجانية لسؤسدة

فختيال ".

ىجفت ىحه الجراسة إلى تػضيح أىسية الحكاء االستخاتيجي في عسمية اتخاذ القخار بالتصبيق عمى مؤسدة

فختياؿ كحجة عشابة ،باالعتساد عمى كجية نطخ مجيخ اإلدارة بالسؤسدة حيث تع إجخاء مقابمة معو ،كقج تع
تصبيق السشيج الػصفي كالتحميمي في ىحه الجراسة2

مؽ أىؼ الشتائج:
-

تعتسج السؤسدة السبحػثة برػرة مقبػلة الى حج بعيج عمى تصبيق أبعاد الحكاء االستخاتيجي في عسمية
اتخاذ القخار بالسؤسدة2

يػجج قجر عاؿ مغ التشطيع كالفعالية في الجػانب العامة لديخ الشذاط في السؤسدة2
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مؽ أىؼ التؾصيات:
-

إعصاء أىسية أكبخ لعسمية التشديق بيغ السرالح اإلدارية مغ أجل تفعيل عسمية اتخاذ القخار2

-

العسل عمى تذخيز كضعية االستخاتيجية لمسؤسدة مغ خبلؿ االعتساد عمى مكاتب البحث كاالستذارة

-

العسل عمى تكخيذ كل مغ االستذخاؼ كتفكيخ الشطع ،الخؤيا السدتقبمية لجػ متخحؼ القخار بالسؤسدة2

التي تتػلى ىحه السيسة بتصبيق السرفػفات االستخاتيجية لسعخفة الػضع االستخاتيجي في السؤسدة2

دراسة (Al Shraah , 2015

دراسة بعشؾان "أثخ استخجام أساليب اتخاذ القخار عمى السشغسة الستعمسة :دراسة تظبيقية عمى الذخكات

الرشاعية العامة في األردن"2
"The impact of Decision Making Styles on Organizational Learning: An
"Empirical Study on the Public Manufacturing Companies in Jordan
ىجفت ىحه الجراسة إلى بياف تأثيخ أساليب صشع القخار عمى السشطسة الستعمسة في شخكات الترشيع األردنية،
استخجمت كل مغ االستبانة كالسقابمة في جسع البيانات ،كتكػف مجتسع الجراسة مغ  025مفخدة ،حيث أف

الجراسة شبقت عمى  43شخكة ،اعتسجت الجراسة عمى أسمػب السدح الذامل ،كتػصمت الجراسة إلى أنو يسكغ
تحديغ السشطسة الستعمسة مغ خبلؿ أساليب صشع القخار السخنة كالستكاممة ،فيي تديل األشكاؿ األفقية

كا لعسػدية مغ التفاعل بيغ القادة في السشطسات مغ خبلؿ عسمية صشع القخار حيث يعج أداة لتجريب قادة
السدتقبل ،كفقاً لحلظ إف عقمية القادة تؤثخ في الشيج االستخاتيجي لبقاء السشطسة كنسػىا ،كسا أكضحت الشتائج
أف أساليب صشع القخار الحاسسة اليخمية تؤثخ بذكل إيجابي عمى السشطسة الستعمسة ،مع أف ىحا التحدغ

يكػف بذكل بصيء 2

دراسة (الغدالي ، 2012 ،بعشؾان "أثخ القيادة التحؾيمية عمى فعالية عسمية اتخاذ القخار في شخكة التأميؽ

األردنية ".

ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ أثخ القيادة التحػيمية عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار في شخكات التأميغ

األردنية ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ السجيخيغ العامميغ في اإلدارة العميا كالػسصى في شخكات التأميغ األردنية .
مؽ أىؼ الشتائج:

أف مدتػػ تػافخ القيادة التحػيمية بأبعادىا (التأثيخ السثالي ،التحفيد ،االعتبارية الفخدية ،االستثارة الفكخية،

التسكيغ) في شخكات التأميغ األردنية كاف مختفعاً ،كأف مدتػػ تػافخ فاعمية عسمية اتخاذ القخار في شخكات

التأميغ األردنية كاف مختفعاً.

-

بمغ الستػسط الحدابي لفقخات مجاؿ فاعمية اتخاذ القخار  123042كىي درجة مختفعة2

كجػد أثخ ذؼ داللة إحرائية لمقيادة التحػيمية بأبعادىا) التأثيخ السثالي ،التحفيد ،االعتبارية الفخدية،
االستثارة الفكخية ،التسكيغ( عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار في شخكات التأميغ األردنية2

مؽ أىؼ التؾصيات:
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-

تعديد االعتساد عمى أسمػب القيادة التحػيمية في إدارة شخكات التأميغ األردنية كذلظ لديادة فاعمية
عسمية اتخاذ القخار فييا2

تعديد اىتساـ القادة العامميغ في شخكات التأميغ األردنية باستذارة العامميغ عشج اتخاذ الق اخرات ،مسا

يديج مغ فاعميتيا كيديل قبػليع ليا2

دراسة (العبيجي  ، 2012بعشؾان "أثخ مسارسة اإلدارة بالتجؾال عمى فعالية عسمية اتخاذ الق اخرات دراسة
تظبيقية عمى الجامعات الخسسية األردنية ".

ىجفت الجراسة إلى بياف أثخ مسارسة اإلدارة بالتجػاؿ عمى فاعمية اتخاذ الق اخرات في الجامعات األردنية

الخسسية ،كتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع السجيخيغ كمداعجييع العامميغ في الجامعات األردنية الخسسية،
كالبالغ عجدىع ( )413مجي اًخ كمجيخة2
مؽ أىؼ الشتائج:

إف ترػرات السجيخيغ في الجامعات األردنية الخسسية لسسارسة اإلدارة بالتجػاؿ ،كفاعمية عسمية اتخاذ الق اخرات
جاءت بجرجة مختفعة ،كسا يػجج أثخ ذا داللة إحرائية لسسارسة اإلدارة بالتجػاؿ بأبعادىا عمى فاعمية اتخاذ

الق اخرات2

مؽ أىؼ التؾصيات:
ضخكرة ربط مشيجية اإلدارة بالتجػاؿ في آلية عسمية اتخاذ الق اخرات التي تحقق اندجاـ مع األىجاؼ
االستخاتيجية السػضػعة كالسخاد تحقيقيا في الجامعات األردنية الخسسية2

دراسة (جخادات وآخخون ، 2008 ،بعشؾان "دور نغؼ السعمؾمات اإلدارية في جؾدة صشاعة الق اخرات

اإلدارية ،دراسة تظبيقية في بشػ اإلسكان لمتجارة والتسؾيل ".

ىجفت ىحه الجراسة إلى إلقاء الزػء عمى كاقع استخجاـ نطع السعمػمات اإلدارية في جػدة عسمية صشع القخار

اإلدارؼ في بشظ اإلسكاف لمتجارة كالتسػيل في األردف ،كاكتذاؼ السذاكل كالرعػبات التي تؤثخ عمى عسمية
اتخاذ الق اخرات ،كدكر نطع السعمػمات اإلدارية في جػدة اتخاذ الق اخرات في البشظ2
مؽ أىؼ الشتائج:

-

كجػد ارتباط كثيق بيغ نطع السعمػمات اإلدارية كعسمية جػدة صشع القخار كاألثخ الكبيخ في جػدة صشع

-

كفاءة كفعالية نطع السعمػمات اإلدارية السػجػدة في مرخؼ اإلسكاف لمتجارة كالتسػيل2

القخار اإلدارؼ مغ حيث البعج الدمشي كالبعج الذكمي كبعج السحتػػ لشطع السعمػمات2

مؽ أىؼ التؾصيات:

ضخكرة استسخار مرخؼ اإلسكاف لمتجارة كالتسػيل في تصػيخ ،كتحجيث نطع السعمػمات السػجػدة لجيو،
كمحاكلة الػصػؿ إلى أحجث التقشيات في ىحا السجاؿ كالعسل عمى تػفيخ أدكات تكشػلػجيا السعمػمات غيخ

السػجػدة لجييع حالياً2
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 3.2.3الجراسات األجشبية

دراسة (Mathanika, Tharshiga, Yogendrarajah,2017

بعشؾان "العؾامل الجيسغخافية وصشاعة قخار السدتثسخ الفخدي".
Demographic Factors and Individual Investor’s Decision Making
ىجفت ىحه الجراسة لسعخفة أثخ الستغيخات الجيسغخافية عمى اتخاذ قخار االستثسار الفخدؼ ،في أقداـ GN 47

السػجػدة في مجمذ جفشا البمجؼ حيث تع اختيار  51فخقة عمى أساس التعجاد الدكاني كاستخجمت االستبانة
كأداة لجسع البيانات ،كسا تع استخجاـ العجيج مغ التحاليل اإلحرائية2
مؽ أىؼ الشتائج:

لمعػامل الجيسغخافية مثل الدغ ،الحالة االجتساعية ،كالجخل الذيخؼ عبلقة كبيخة في قخار االستثسار ،في حيغ

أف الجشذ ،السدتػػ التعميسي ليذ ليسا عبلقة في قخار االستثسار ،ايزاً ىشاؾ اختبلؼ ىشاؾ اختبلؼ كبيخ
في اتخاذ الق اخرات االستثسارية بيغ األفخاد مغ مجسػعات الجخل السختمفة2
مؽ أىؼ التؾصيات:

زيادة الػعي بأنذصة االستثسار ،ايزاً تصبيق الجراسة لمػصػؿ إلى عجد أكبخ مغ السدتجيبيغ في مشاشق
مختمفة ،عقج بخامج تػعية تذسل جسيع السشاشق2

دراسة (Waizs,Imam,Kashim, 2016

بعشؾان "صشع القخار كأداة لمتظؾيخ السؤسدي (دراسة حالة في محكسة العجل العميا في مجيشة بخنؾ

ماديغؾري ".
Decision Making as A Tool for Organization Development (A Case Study of
Borno State High Court of Justice Maiduguri.

ىجفت ىحه الجراسة لمتعخؼ عمى العسميات الستػفخة في محكسة العجؿ العميا في كالية بخنػ كذلظ لتحديغ عسمية

اتخاذ القخار فييا ،حيث تع اختيار  21مػضفاً بذكل عذػائي مغ العامميغ في محكسة العجؿ العميا،
كاستخجمت االستبانة كأداة لجسع البيانات ،كتع استخجاـ األساليب اإلحرائية لتحميل البيانات2
مؽ أىؼ الشتائج:

اتخاذ القخار الفعاؿ يسكغ أف يحدغ مغ أداء السشطسة ،كسا أف اتخاذ القخار سيحدغ السشطسة إذا تع تشفيحهبذكل صحيح ،أيزاً تقػـ السشطسة العميا باتباع الصخؽ السشاسبة عشج اتخاذ الق اخرات2

مؽ أىؼ التؾصيات:

عمى قادة السشطسة تقييع كل مذكمة مغ أجل فيسيا بذكل صحيح كإيجاد حمػؿ مشاسبة لديادة فعاليةالسشطسة كاتخاذ القخار ،كلتحديغ عسمية صشع القخار عمى القائج األخح بعيغ االعتبار القػاعج الستبعة في صشع

القخار2
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دراسة (K.A & Banatunde & S.A 2013

دراسة بعشؾان "نغام السعمؾمات السحاسبية كؾسيمة التخاذ القخار في شخكات األغحية والسذخوبات في

نيجيخيا "
"Accounting Information System as an Aid to Decision Making in Food and
"Beverages Companies in Nigeria

ىجفت ىحه الجراسة إلى بياف تأثيخ نطع السعمػمات السحاسبية في مداعجة السشطسات في اتخاذ القخار الدميع

الفعاؿ ،كاستخجمت الجراسة االستبانة كأداة لجسع البيانات ،كتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع العامميغ في
شخكات السشتجات الغحائية العاممة في نيجيخيا ،كقج تع اختيار  011مػضف مغ  4شخكات لمسشتجات الغحائية

 ،كعمى كجو التحجيج السػضفػف الحيغ يدتخجمػف نطاـ السعمػمات السحاسبية في تشفيح كضائفيع كمدؤكلياتيع ،
كتػصمت الجراسة إلى أف نطاـ السعمػمات السحاسبية يعج أداة ال غشى عشيا في عسمية صشع القخار  ،كيشرح

السشطسات باالستثسار في أدكات تكشػلػجيا السعمػمات  ،ألنيا تحدغ كفاءتيا كفعاليتيا كادائيا العاـ 2
دراسة ( Barzegar , et al , 2013

دراسة بعشؾان" العالقة بيؽ الحكاء العاطفي وجؾدة اتخاذ القخار عشج مجراء السدتذفى ".
"The Relationship between Emotional Intelligence and Decision Making
Quality in Hospital Mangers".
ىجفت الجراسة إلى بياف الحكاء العاشفي عشج مجيخؼ السدتذفى كتأثيخه عمى زيادة اإلنتاجية كاألداة ،كإعصاء
األىسية التخاذ القخار في العسميات اإلدارية ،كسا أنيا تكذف العبلقة بيغ الحكاء العاشفي كجػدة اتخاذ القخار

عشج مجيخؼ السدتذفى ،كتع استخجاـ االستبانة أداة لجسع البيانات ،ككزعت عمى  31فخداً مغ مجيخؼ

السدتذفى ،كاستخجـ السشيج الػصفي التحميمي ،حيث تػصمت الجراسة إلى كجػد عبلقة ذات داللة إحرائية
بيغ الحكاء العاشفي لجػ السجيخيغ كجػدة اتخاذ القخار ،أيزا اـ مجيخؼ السدتذفى يتأثخكف بالحكاء العاشفي2

دراسة (Wood , 2012

دراسة بعشؾان " الفخوق الفخدية في أساليب اتخاذ القخار كجليل عمى اتخاذ القخار الجيج".

"Individual Differences in Decision Making Styles as Predictors of Good
Decision Making ".

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى العبلقة بيغ أساليب اتخاذ الق اخرات كنػعية اتخاذ الق اخرات ،كاستكذاؼ

ىحه العبلقة التخاذ القخار الجيج ،كتفحز أبعاد اتخاذ القخار السبجئي كأساسو ،باإلضافة الى نػعية اتخاذ

الق اخرات العامة ،كاعتسجت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ،حيث استخجمت االستبانة أداة لجسع البيانات،
كتكػف مجتسع الجراسة مغ شبلب تشاىد أعسارىع  51سشة يجرسػف في جامعة بػليشج قخبغ ستيت في كالية

أكىايػ االمخيكية ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ  003شالباً2
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مؽ أىؼ الشتائج:

إف اتخاذ القخار العقبلني ذك عبلقة إيجابية مع اتخاذ القخار السقارف ،كإف اتخاذ القخار بالتجشب كاتخاذ القخار

العفػؼ كاف نتيجة سمبية ضسغ السقارنة بأقخانو عشج اتخاذ القخار ،كأف اتخاذ القخار العقبلني أك السشصقي يؤدؼ
الى نتائج إيجابية2

دراسة )Seitovirta ,2011

دراسة بعشؾان " دور خجمات الحكاء االستخاتيجي في اتخاذ الق اخرات في الذخكات ".

"The Role of Strategic Intelligence Services in Corporate Decision Making".

ىجفت ىحه الجراسة إلى كصف دكر الحكاء االستخاتيجي في اتخاذ الق اخرات في الذخكات ،أك معخفة كيفية

اتخاذ اإلدارة العميا لمق اخرات في الذخكة ،كإنتاج مقتخح حػؿ دكر الحكاء االستخاتيجي في اتخاذ الق اخرات في

السدتقبل ،ككيفية تصػيخ كضيفة الحكاء االستخاتيجي بذكل أفزل لجعع اتخاذ القخار ،كاعتسجت الجراسة السشيج
الػصفي التحميل ،كاستخجمت كل مغ االستبانة كالسقاببلت كتكػف مجتسع الج ارسة مغ أعزاء الذخكة متخحؼ

القخار ،ككانت عيشة الجراسة مغ عساؿ شخكة  XYZالفشمشجية التي تدكد الرشاعات الثقيمة بالخجمات
كالتكشػلػجيا2

مؽ أىؼ الشتائج:
الحكاء االستخاتيجي أرضية كقاعجة التخاذ الق اخرات ،يدكد الحكاء االستخاتيجي متخحؼ القخار بالسعمػمات

الجاخمية كالخارجية البلزمة ،كيعج الحكاء االستخاتيجي أداة اتراؿ تداعج في السشاقذات مع مختمف

السدتثسخيغ2

مؽ أىؼ التؾصيات:
ضخكرة تحديغ األنذصة في الذخكة كيشقدع ذلظ إلى قدسيغ 7تحديغ تجفق السعمػمات داخل شبكة الذخكة
كتحديغ التفاعل كتشديق العسميات بيغ الجيات الفاعمة كالسؤثخة في الذخكة ،ثع البجء بتحديغ مدتػػ

الخجمات فييا2

دراسة (YRJO-Koskinen ,et al ,2010

دراسة بعشؾان " تأثيخ الثقافة التشغيسية عمى استخجام السعمؾمات في صشع القخار داخل الخجمات الرحية

الحكؾمية في ريف بؾركيشافاسؾ ".

"The Influence of Organizational Culture on Information Use in the Decision
Making within Government Health Services in Rural Burkina Faso ".

ىجفت الجراسة إ لى بياف تأثيخ الثقافة التشطيسية عمى استخجاـ السعمػمات الرحية الخكتيشية في اإلدارة

كالتخصيط داخل السشطسات الرحية الحكػمية عمى مدتػػ السقاشعات كالسخافق الرحية في مشصقة نػنا

الرحية ،كاستخجمت السقاببلت أسمػباً لمحرػؿ عمى البيانات ،حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ  51مجي اًخ مغ
مجراء الس اخكد الرحية في مشصقة نػنا الرحية2
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مؽ أىؼ الشتائج:
أف السجيخيغ العامميغ في جسيع السدتػيات في السخاكد الرحية كانػا مصمعيغ عمى السعمػمات الرحية
الخكتيشية2

مؽ أىؼ التؾصيات:

اقتخاح استخاتيجيات لمتغمب عمى القيػد الثقافية في استخجاـ السعمػمات2

 3.3التعميق عمى الجراسات الدابقة

اتزح لمباحثة مغ خبلؿ عخضيا لمجراسات الدابقة كجػد اىتساـ كبيخ كتػجو إيجابي نحػ مػضػع الخشاقة

االستخاتيجية كاالىتساـ بجػدة الق اخرات ،كتعخض الباحثة فيسا يمي أكجو االستفادة مغ الجراسات الدابقة كاكجو

االتفاؽ كاالختبلؼ2

أوجو االستفادة مؽ الج ارسات الدابقة
مغ خبلؿ االشبلع عمى الجراسات الدابقة تحقق لمباحثة العجيج مغ الفػائج ،حيث ساعجت الباحثة فيسا يمي7

أ – تحجيج مذكمة الجراسة كتداؤالتيا2
ب -تحجيج متغيخات الجراسة2

ج -صياغة فخضيات الجراسة كأىجافيا2

د -تحجيج مجتسع الجراسة2

ق -اختيار مشيجية الجراسة  ،األدكات كاألساليب اإلحرائية السدتخجمة2

ك -بشاء اإلشار الشطخؼ2

ز -صياغة فقخات االستبانة2

ح -تػجيو الباحثة لسخاجع مختمفة عخبية أك أجشبية 2

ط -الخبط بيغ نتائج ىحه الجراسة  ،كالجراسات الدابقة 2
أوجو االتفاق واالختالف بيؽ الجراسات الدابقة

الجراسات الستعمقة بالخشاقة االستخاتيجية

20

تشاكلت دراسة كاحجة محمية مػضػع الخشاقة االستخاتيجية ،كأشارت إلى عبلقة الخشاقة بتسيد األداء

السؤسدي ،حيث إف بعس الذخكات الغحائية تسارس الخشاقة االستخاتيجية كإف ىشاؾ عبلقة بيغ

مسارسة الذخكات لمخشاقة االستخاتيجية كالتسيد في األداء السؤسدي لمذخكات ،تسثمت ىحه الجراسة

بجراسة (ىشية 2)5103،
25

تشاكلت عجة دراسات عخبية مػضػع الخشاقة االستخاتيجية فسعطع ىحه الجراسات ىجفت الى تػضيح
أىسية مسارسة الخشاقة االستخاتيجية كما ليا مغ دكر فعاؿ في جعل السشطسة متسيدة في أدائيا مثل

(دراسة ىشية ( )5103،د ارسة الحخيدات ( )5102،رضػاف ،)5101 ،كسا اتفقت الجراسة مع بعس

الجراسات في األبعاد كالستغيخات الفخعية ،حيث اتفقت مع دراسة (ىشية(Abu Radi, ( )5103،

2(Ojha , 2008( )Oyedij , 2012( 2013
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23

تشاكلت مجسػعة مغ الجراسات األجشبية مػضػع الخشاقة االستخاتيجية كبيشت أىسيتيا كأثخ الخشاقة
االستخاتيجية كعبلقتيا بالقجرات التشافدية كاألداء السالي كسا في دراسة (Oyedijo ( )Ojha ,2008

 ), 2012كمتصمبات تشفيحىا كسا في دراسة ( )Attafar, 2012

الجراسات الستعمقة بجؾدة الق اخرات


ال يػجج الى حج عمع الباحثة دراسة محمية تصخقت الى مػضػع الخشاقة االستخاتيجية كدكرىا في



تشاكلت الجراسات الدابقة الق اخرات كستغيخ تابع فسشيا بحث في جػدة الق اخرات كتحديغ عسمية اتخاذ

تحديغ جػدة الق اخرات2

القخار مثل دراسة (حسج ( )5103،حسيج ( )5103،حساد ( )5103،صالح ( )5103،الػادية،

( )5102حدػنة ( )5105،جخدات كآخخكف  )5115،أما دراسة (عبيج( )5102 ،األسصل

( )5100،قاسع ( )5100،الدقا  )5116،فتشاكلت عسمية اتخاذ الق اخرات ،بيشسا تشاكلت دراسة
(الغدالي )5105 ،ك (العبيجؼ )5105 ،فعالية عسمية اتخاذ الق اخرات2

 تشاكلت العجيج مغ الجراسات األجشبية مػضػع الق اخرات فتحجث ( )Al Shraah ,2015عغ أثخ
استخجاـ أساليب اتخاذ القخار ،بيشسا تحجثت دراسة ( )Barzegar , et al , 2013عغ جػدة اتخاذ

القخار  ،كسا تحجثت دراسة ( )Seitovirta , 2011عغ دكر الحكاء االستخاتيجي في اتخاذ الق اخرات

 ،كضحت دراسة ( )Wood , 2012العبلقة بيغ أساليب اتخاذ القخار كنػعيتو 2

ما يسيد ىجه الج ارسة

 تعتبخ ىحه الجراسة ىي الثانية محمياً عمى حج عمع الباحثة التي تبحث في مػضػع الخشاقة
االستخاتيجية2

 تتسيد الجراسة الحالية بانيا الجراسة األكلى محميا عمى حج عمع الباحثة التي تبحث في الخشاقة
االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية2

 تتسيد ىحه الجراسة مغ الجراسات القبلئل عمى حج عمع الباحثة التي تبحث في دكر الخشاقة
االستخاتيجية في تحديغ جػدة الق اخرات2
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الفجؾة البحثية
أىؼ نتائج الجراسات الدابقة
 20الجراسة التي ركدت عمى

ججول (3.1
الجراسة الحالية

الفجؾة البحثية
 -0قمة كنجرة الجراسات عمى حج

اىتست الجراسة الحالية بجراسة مجػ مسارسة

الستغيخ السدتقل 7عبلقة

عمع الباحثة التي تشاكلت

الخشاقة االستخاتيجية كدكرىا في تحديغ جػدة

الخشاقة االستخاتيجية بستغيخات

العبلقة بيغ متغيخات الجراسة

الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية مؽ

متعجدة عمى اعتبارىا مدتقمة

الحالية2

في بعس الجراسات كتابعة في  -5تختمف مع أغمب الجراسات
دراسات أخخػ2
 25كاف مجاؿ التصبيق
(السدتذفيات ،الػ ازرات،

الدابقة مغ حيث اليجؼ
كمجاؿ التصبيق حيث ال يػجج

خالل:

 -0الكذف عغ مجػ مسارسة السشطسات غيخ
الحكػمية لمخشاقة االستخاتيجية2
 -5اختبار شبيعة العبلقة بيغ الخشاقة

شخكات االتراالت كاألدكية

دراسة ركدت عمى مجاؿ

تصبيق (السشطسات غيخ

االستخاتيجية كجػة الق اخرات2

كاإلسسشت كالرشاعات

الحكػمية) كسا لع تدتخجـ

اليشجسية)

متغيخات الجراسة في ىحا

االستخاتيجية في تحديغ جػدة القخارات2

 23الجراسة التي ركدت عمى

الستغيخ التابع بعبلقتو مع

متغيخات أخخػ ككاف تابعا ليا

السجاؿ2

 -3عجـ كجػد د ارسة فمدصيشية
جسعت بيغ الستغيخيغ2

كىي (الحكاء العاشفي ،نطع

 -3التعخؼ عمى دكر ابعاد الخشاقة
 -1تحجيج الفخكقات في متػسصات إجابات
السبحػثيغ حػؿ (الخشاقة االستخاتيجية

كتحديغ جػدة الق اخرات) في السشطسات

غيخ الحكػمية تعدػ لمستغيخات الجيسغخافية2

 -2تقجيع تػصيات لتعديد الخشاقة االستخاتيجية

السعمػمات اإلدارية ،اليياكل

في السشطسات غيخ الحكػمية2

التشطيسية ،األساليب الكسية)2
 21ككاف مجاؿ التصبيق
(الجامعات ،البشػؾ التجارية،
الػ ازرات ،السشطسات غيخ
الحكػمية ،الذخكات)2

السرجر :مؽ إعجاد الباحثة
خالصة السبحث

بعج استصبلع الجراسات الدابقة كججت الباحثة أف ىشاؾ قرػر في الجراسات التي تشاكلت مػضػع الخشاقة
االستخاتيجية عمى الرعيج السحمي ،كلكغ ىشاؾ العجيج مغ الجراسات التي تع تشفيحىا عمى الرعيج العخبي كفي

العالع ،أما فيسا يتعمق بتحديغ جػدة الق اخرات كججت الباحثة أنو تع تشاكؿ السػضػع بصخيقة كاسعة مع عجد
كاسع مغ الستغيخات ،سػاء عمى الرعيج السحمي أك العالسي ،كلحلظ قخرت الباحثة تشفيح ىحه الجراسة ،حيث

ستكػف الجراسة الثانية عمى الرعيج السحمي عمى حج عمع الباحثة2
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مقجمـــــــــــــــــــــة
اف تأصيل الرفة العمسية في البحػث االكاديسية تتصمب مغ القائع عمى البحث عخض كتػضيح اإلجخاءات
السشيجية التي اتبعيا في دراستو كما تزسغ ذلظ مغ ضػابط كخصػات مشيجية عمسية 2إف البحث العمسي

الستيغ يقػـ عمى الشطخة الفاحرة لمطاىخة السجركسة كذلظ مغ خبلؿ التعسق في أبعادىا كتحجيج العبلقات

بيشيا كبيغ مختمف الطػاىخ األخخػ ،لحلظ عمى الباحثة عجـ االكتفاء بالجانب الشطخؼ الحؼ ييجؼ إلى
تػضيح مجسػعة مغ االفتخاضات الشطخية حػؿ الطاىخة السجركسة ،بل عمييا تجعيع ذلظ بجانب ميجاني
باستخجاـ األدكات البحثية السختمفة 2كيأتي ىحا الفرل مغ الجراسة كالفرل الحؼ يميو بكافة اإلجخاءات

السيجانية كالسشيجية اإلحرائية الػصفية كالتحميمية لشسػذج الجراسة ،كما يتختب عمييا مغ مؤشخات كأرقاـ

إحرائية ليا داللتيا العمسية 2حيث تدتعخض الباحثة في ىحا الفرل الخصػات التي اتبعتيا ،كالتي تتسثل في
تحجيج ككصف السشيج البحثي السبلئع لمجراسة ،تحجيج مجتسع كعيشة الجراسة ،كصف الخرائز الذخرية

ألفخاد مجتسع الجراسة ،كصف أداة الجراسة كتحجيج محتػاىا ،جسع كتشطيع بيانات الجراسة ،صجؽ كثبات أداة

الجراسة ،كأساليب التحميل االحرائي التي تع االعتساد عمييا في تحميل بيانات الجراسة2
 4.1مشيج الجراسة

اعتسج البحث عمى إجخاءات السشيج الػصفي التحميمي ،إذ يدتخجـ ىحا السشيج كأسمػب مغ أساليب البحث

العمسي التي تعتسج عمى دراسة الطػاىخ البحثية كسا تػجج في الػاقع ،كييتع بػصفيا كالتعبيخ عشيا كيفياً أك

كسياً أك بكبلىسا معاً ،فالتعبيخ الكيفي يرف لشا الطاىخة أك الدسة السجركسة كيػضح خرائيا ،أما التعبيخ

الكسي فيعصيشا كصفاً رقسياً يػضح ىحه الدسة أك حجسيا (العدكخؼ 2)5113 ،كقج استخجمت الباحثة ىحا
السشيج لجراسة "مجى مسارسة الخشاقة االستخاتيجية ودورىا في تحديؽ جؾدة الق اخرات في السشغسات غيخ

الحكؾمية"2

 4.2مجتسع الجراســــــــة
تيجؼ الجراسة بذكل عاـ لتدميط الزػء عمى مجتسع السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة كالتي بمغ

عجدىا ( )819مشطسة حدب إحرائية اإلدارة العامة لمذئػف العامة كالسشطسات غيخ الحكػمية بػ ازرة الجاخمية

بتاريخ  15ديدسبخ لعاـ  25104كباعتبار الجراسة ميتسة بتدميط الزػء عمى السشطسات غيخ الحكػمية

الفاعمة في السجتسع ،تع تحجيج مجتسع السشطسات غيخ الحكػمية القابمة لمجراسة كفق ثبلثة معاييخ كىي)0( 7

السػازنة لمسشطسة أكثخ مغ مميػف شيكل )5( ،عسخ السشطسة أكثخ مغ  01سشػات )3( ،عجد السػضفيغ

العامميغ في السشطسة يديج عغ  52مػضف ،حيث استشجت الباحثة الى إفادة مغ اإلدارة العامة لمذئػف العامة
كالسشطسات غيخ الحكػمية بػ ازرة الجاخمية كفقاً لمسعاييخ الثبلثة الدابقة كتع تحجيج مجتسع الجراسة ()10

مشطسة ،كبحل ظ يربح مجتسع الجراسة ىػ السشطسات غيخ الحكػمية األكثخ فاعمية في قصاع غدة ،كبحلظ تع
عسل حرخ شامل لسجتسع الجراسة كفقاً لمسعاييخ الثبلثة2

كيتسثل أفخاد مجتسع الجراسة بالسجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة ،لحا تع

تخريز استبانة كحج أدنى ككحج أقرى ( )05استبانة لكل مشطسة ،كبحلظ يكػف عجد االستبانات التي تع
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تػزيعيا ( )530كلكغ السدتخد مشيا بمغ ( )503استبانة ،كلع تدتبعج أؼ مغ االستبيانات نط اخ لتحقيقيا
الذخكط السصمػبة ،ما يجعل ندبة االستخداد تتخصي حاجد ال ػ ( )%61لتبمغ ( )%6525كىي تعتبخ ندبة

مختفعة ججاً ،يسكغ االعتساد عمييا بقػة في تعسيع نتائج الجراسة2

 4.3الؾصف اإلحرائي ألفخاد مجتسع الجراسة حدب البيانات الذخرية
ججول ( : 4.1الؾصف االحرائي ألفخاد مجتسع الجراسة حدب البيانات الذخرية (متغيخ الجشذ

الجشذ

العجد

الشدبة %

ذكخ

136

63.8

أنثى

77

36.2

يتزح مغ ججكؿ ( )120اف ما ندبتو ( )%3325مغ عيشة الجراسة مغ الحكػر ،بيشسا ( )%3325مغ

االناث2

كتفدخ الباحثة أف ندبة الحكػر أكثخ مغ اإلناث قج يعػد الى أف السجتسع الفمدصيشي ذكػرؼ حيث بمغت ندبة

الحكػر كاالناث كفق مخكد اإلحراء الفمدصيشي ،ذكػر ( )%2125إناث (( )%1625الجياز السخكدؼ

لئلحراء الفمدصيشي  )5104،عمى الخغع مغ تقارب ندبة الحكػر كاإلناث إال اف السجتسع الفمدصيشي ذكػرؼ
الفكخ كالتػجو حيث أف الشدبة األكبخ مسغ يذغمػف السشاصب العميا ىع مغ الحكػر ،أما فيسا يتعمق بشدبة

اإلناث فشجج انيا تتػافق مع تػجيات السشطسات غيخ الحكػمية بزخكرة تعديد مذاركة اإلناث في العسل2
ججول ( 4.2الؾصف االحرائي ألفخاد مجتسع الجراسة حدب البيانات الذخرية (متغيخ العسخ

العسخ

العجد

الشدبة %

أقل مؽ  30سشة

-30أٌقل مؽ  40سشة

28

13.1

110

51.6

-40أقل مؽ  50سشة

48

22.5

27

12.7

 50سشة فسا فؾق

يتزح مغ ججكؿ ( )125اف ندبة السذاركيغ بعسخ (أقل مغ  31سشة) ( ،)%0320بيشسا بمغت ندبة
السذاركيغ بعسخ ( )11-31سشة ( ،)%2023كبمغت ندبة السذاركيغ بعسخ ( )11-21سشة ( ،)%5522في
حيغ أف أعسار باقي السذاركيغ تبجأ مغ ( )11سشة فأكثخ كشكمػا ندبة (2)%0524

كتفدخ الباحثة إلى ارتفاع ندبة السذاركيغ بعسخ( )11-31سشة إلى أف شبيعة عسل السشطسات غيخ

الحكػمية الحؼ يحتاج إلى جيج كبيخ كمتشػع ،حيث تتشػع مجاالتيا فيػ بحاجة إلى قجرات شابة قادرة عمى
العصاء كبحؿ الجيج كتستمظ رؤية مدتقبمية ججيجة تسكغ السشطسة مغ زيادة فعاليتيا دكرىا في مجاؿ عسميا2
ججول ( 4.3الؾصف االحرائي ألفخاد مجتسع الجراسة حدب البيانات الذخرية (متغيخ عجد سشؾات الخبخة

عجد سشؾات الخبخة

العجد

الشدبة %

أقل مؽ  5سشؾات

14

6.6

-5أقل مؽ  10سشؾات

83

39.0
78

-10أقل مؽ  15سشة

65

30.5

 15سشة فأكثخ

51

23.9

يتزح مغ ججكؿ ( )123اف السذاركيغ بالجراسة يقدسػف عمى نحػ ( )%323سشػات خبختيع أقل مغ خسذ

سشػات )%36( ،سشػات خبختيع تتخاكح بيغ (-2أقل مغ  )01سشػات ،بيشسا ( )%3122مغ السذاركيغ
سشػات خبختيع تتخاكح ما بيغ (-01أقل مغ  )02سشة ،في حيغ أف الباقيغ بشدبة ( )%5326سشػات خبختيع

تديج عغ خسذ عذخ سشة2

كتفدخ الباحثة أف ( )%36مغ السذاركيغ تتخاكح سشػات خبخاتيع بيغ (-2أقل مغ  )01سشػات أف السشطسات

غيخ الحكػمية تحاكؿ السحافطة عمى ذكؼ الخبخة ،ككحلظ تحاكؿ العسل عمى استيعاب الخخيجيغ الذباب،

كذك الخبخات العالية ،أما ما ندبتو ( )%323مغ السذاركيغ يستمكػف خبخات أقل مغ  2سشػات نط اًخ ألف
السشطسات تختار أصحاب الخبخات العالية ليكػنػا مجراء كرؤساء أقداـ ،حيث ناد اًر ما يتػلى قميمي الخبخات

مشاصب كسجيخ أك رئيذ قدع2

ججول ( 4.4الؾصف االحرائي ألفخاد مجتسع الجراسة حدب البيانات الذخرية (متغيخ السدسى الؾعيفي

السدسى الؾعيفي

العجد

الشدبة %

مجيخ مؤسدة

33

15.5

مجيخ مذاريع

28

13.1

مجيخ مالي

19

8.9

مجيخ بخامج

مجيخ شؤون السؾعفيؽ

38

17.8

16

7.5

رئيذ قدؼ

72

33.8

لؼ يدتجيب

7

3.3

يتزح مغ ججكؿ ( )121أف رؤساء األقداـ الشدبة األكبخ ( )%3325مغ مجتسع الجراسة كيمييع عمى

التختيب مجراء البخامج بشدبة ( ،)%0425كمجراء السؤسدات ( ،)%0222كمجراء السذاريع ( ،)%0320كيمييع

مجراء السالييغ ( )%526كمجراء شؤكف السػضفيغ ( ،)%422أما بقية السذاركيغ الحيغ لع يدتجيبػا (2)%422

كتفدخ الباحثة إلى أف الشدبة األكبخ مغ رؤساء األقداـ ( )%3325حيث يتبلءـ بذكل جيج مع الييكل
التشطيسي لتمظ السشطسات ،كالتي غالباً ما يسثل بيا رئيذ القدع الشدبة األكبخ2

ججول ( 4.5الؾصف االحرائي ألفخاد مجتسع الجراسة حدب البيانات الذخرية (متغيخ السؤىل العمسي

السؤىل العمسي

العجد

الشدبة %

دبمؾم

23

10.8

بكالؾريؾس

144

67.6

ماجدتيخ

44

20.7

79

دكتؾراه

0.9

2

يتزح مغ ججكؿ ( )122اف غالبية السذاركيغ كانػا يحسمػف درجة البكالػريػس بشدبة ( )%3423كدرجة

الساجدتيخ بشدبة ( ،)%5124أما الباقيغ فذكمػا ندبة قميمة مغ حسمة الجبمػـ كدرجة الجكتػراه2

كتفدخ الباحثة أف الشدبة األكبخ ( )%3423مغ حسمة البكالػريػس بأف متصمبات العسل في تمظ السشطسات

يذتخط فييا الحرػؿ عمى درجة البكالػريػس كحج أدنى ،األمخ الحؼ يعكذ حخص السشطسات غيخ الحكػمية

عمى تػضيف الكػادر ذات السؤىبلت العمسية ،األمخ الحؼ يديج مغ كفاءة كفعالية أداء السشطسات2

 4.4جسع وتشغيؼ بيانات الجراسة

قامت الباحثة بجسع بيانات الجراسة مغ خبلؿ تػزيع االستبانة السعجة خريراً ليحا الغخض ،حيث تع تػزيع
االستبانة عمى مجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية العاممة بقصاع غدة ،حيث قاـ األفخاد

السذاركيغ في الجراسة باإلجابة عمى فقخات االستبانة بستابعة كإشخاؼ مغ الباحثة ،مغ خبلؿ التػاصل عمى

الجيات السعشية عبخ كسائل االتراؿ السختمفة مثل الديارة السيجانية كاالتراؿ الياتفي كالسخاسمة االلكتخكنية،

حيث كانت عسمية جسع البيانات في الفتخة الػاقعة ما بيغ  5104/05/04حتى  ،5105/0/31كخبلؿ ىحه
الفتخة حرمت الباحثة عمى العجد الستػفخ مغ االستبانات كالبالغ ( )503استبانة ،كقامت الباحثة بعج ذلظ

بتفحز البيانات كتشطيسيا لمتأكج مغ خمػىا مغ أؼ أخصاء محتسمة في مخحمة اإلدخاؿ االلكتخكني ،حيث

استخجمت الججاكؿ التك اخرية كالسقاييذ الػصفية لجسيع الستغيخات ككانت البيانات سميسة ،كجاىدة إلجخاء

التحميل اإلحرائي2
 4.5أداة الجراسة

اعتسجت الباحثة في ىحه الجراسة بذكل أساسي عمى االستبانة كأداة بحثية لجسع البيانات ،حيث أف االستبانة
تتزسغ مجسػعة مغ األسئمة أك الجسل الخبخية الستعمقة بسػضػع الجراسة ،كالتي يصمب مغ السذاركيغ

اإلجابة عمييا بغخض قياس متغيخات الجراسة كفقاً لئلجابات ،كتكػف اإلجابة عمى األسئمة كفق شخيقة عمسية
يحجدىا الباحث بسا يتشاسب مع أغخاض البحث (عػدة كممكاكؼ2)0665 ،

أ .خظؾات إعجاد أداة الجراسة (االستبانة

تع إعجاد أداة الجراسة بسا يػافق مػضػع البحث ،كذلظ لجراسة "مجى مسارسة الخشاقة االستخاتيجية ودورىا في
تحديؽ جؾدة الق اخرات في السشغسات غيخ الحكؾمية" ،حيث قامت الباحثة بسخاجعة الجراسات الدابقة التي

تتعمق بسػضػع الجراسة ككيفية إعجاد االستبانة كتختيب فقخاتيا كصياغتيا بالذكل السبلئع الحؼ يشاسب مػضػع
الجراسة ،كمغ ثع قامت الباحثة بإعجاد مدػدة أكلية لبلستبانة بغخض عخضيا عمى السذخؼ مغ أجل تقييسيا،

حيث تع الشقاش حػؿ مبلئسة فقخات االستبانة كمتغيخاتيا لقياس ما كضعت لقياسو كقجرتيا عمى التعبيخ عغ

مزسػف الجراسة ،بعج مخاجعة السذخؼ لبلستبانة ،تع إعادة تختيب محاكر كأبعاد االستبانة كإعادة صياغة
بعس الفقخات كفق التعجيبلت التي أبجاىا السذخؼ 2كمغ ثع تع ترسيع االستبانة في صػرتيا األكلية كعخضيا

عمى عجد مغ السحكسيغ مغ ذكؼ الخبخة كاالختراص في مجاؿ البحث ،كالسمحق رقع ( )5يبيغ أسساء
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أعزاء لجشة التحكيع ،كأخي اًخ في ضػء آراء السحكسيغ تع تعجيل بعس فقخات االستبانة مغ حيث الححؼ أك
اإلضافة أك التعجيل لتدتقخ االستبانة في صػرتيا الشيائية كسا في ممحق رقع (2)0

ب .محتؾى أداة الجراسة

تكػنت أداة الجارسة مغ قدسييغ رئيديغ ،حيث يسثل القدع األكؿ البيانات الذخرية ألفخاد مجتسع الجراسة،
في حيغ أف القدع الثاني يتسثل في محاكر الجارسة الخئيدية كأبعادىا الفخعية ،التي تدتخجـ لقياس متغيخات

الجراسة ،حيث تتكػف الجراسة مغ نػعيغ مغ الستغيخات ،األكؿ يتسثل في الستغيخ السدتقل "الخشاقة

االستخاتيجية" كالحؼ تع قياسو مغ خبلؿ ( )10فقخة مػزعة عمى ( )3أبعاد ،أما الستغيخ الثاني كيسثل الستغيخ

التابع "تحديؽ جؾدة الق اخرات" كالحؼ تع قياسو مغ خبلؿ ( )51فقخة ،كبحلظ تربح االستبانة مكػنة مغ
( )30فقخة ،كالججكؿ ( )123يػضح محتػيات محاكر الجراسة كاألبعاد السكػنة ليا2
ججول ( : 4.6يؾضح تؾزيع فقخات أداة الجراسة عمى السحاور واألبعاد السكؾنة ليا

السحاور

السحؾر األول

عجد

البعج

الؾصف

األول

الحداسية االستخاتيجية

9

الثاني

السقجرات الجؾىخية

7

الثالث

وضؾح الخؤية

6

الخابع

اختيار األىجاف االستخاتيجية

7

الخامذ

السدؤولية السذتخكة

6

الدادس

االلتدام الجساعي

6

الفقخات

أبعاد السحؾر األول ككل ويتسثل بالستغيخ السدتقل "الخشاقة االستخاتيجية"

41

يتسثل السحؾر بالستغيخ التابع "تحديؽ جؾدة الق اخرات"

20

السحؾر الثاني

61

مجسؾع الفقخات
ج .ترحيح أداة الجراسة (االستبانة

استخجمت الباحثة تجريج خساسي كفق مقياس ليكخت ( )Likert Scaleلترحيح أداة الجراسة ،بحيث تعخض

فقخات االستبانة عمى مجتسع الجراسة ،كمقابل كل فقخة خسذ إجابات تحجد مدتػػ مػافقتيع عمييا كتعصى

اإلجابات أكزاف رقسية تسثل درجة اإلجابة عمى الفقخة يدتفاد مشيا في التعبيخ عغ مدتػػ انخفاض أك ارتفاع
السػافقة عمى فقخات كبشػد االستبانة ،كالججكؿ ( )124يػضح ذلظ2

ججول ( : 4.7ترحيح أداة الجراسة بخسذ درجات وفق مقياس ليكخت

اإلجابة

مؾافق بذجة

مؾافق

محايج

غيخ مؾافق

الجرجة

2

1

3

5

81

غيخ مؾافق
بذجة
0

يتزح مغ الججكؿ أعبله أنو كمسا انخفزت الجرجة السسشػحة لئلجابة كمسا زادت درجة الخفس أك عجـ
السػافقة عمييا ،حيث نجج أف الفقخة التي يتع السػافقة عمييا بذجة تأخح الجرجة ( ،)2كالفقخة التي يتع السػافقة

عمييا تأخح الجرجة ( ،)1أما الفقخة التي تكػف نتيجة اإلجابة عمييا محايج تأخح الجرجة ( ،)3في حيغ أف الفقخة

التي تكػف اإلجابة عمييا بعجـ السػافقة تأخح الجرجة ( ،)5كأخي اًخ الفقخة التي تتع عجـ السػافقة عمييا بذجة تأخح

الجرجة ( ،)0كلتحجيج مدتػػ السػافقة عمى كل فقخة مغ الفقخات ككل محػر ككل بعج ضسغ أداة الجراسة ،تع
االعتساد عمى قيسة الػسط الحدابي كقيسة الػزف الشدبي كالججكؿ ( )125أدناه يػضح مدتػيات السػافقة
استشاداً لخسدة مدتػيات (مشخفس ججاً ،مشخفس ،متػسط ،مختفع ،مختفع ججاً)2

ججول ( : 4.8مدتؾيات السؾافقة عمى فقخات محاور وأبعاد الجراسة

مدتؾى

السؾافقة
الؾسط

الحدابي
الؾزن الشدبي

مشخفض ججا
أقل مغ 0251
أقل مغ %33

مشخفض

متؾسط

مختفع

مختفع ججا

 0251إلى

 5231إلى

 3211إلى

أكبخ مغ

 %33إلى

 %25إلى

 %35إلى

أكبخ مغ

%2026

%3426

%5326

%51

3236

5226

1206

1251

كىحا يعصي داللة كاضحة عمى أف الستػسصات التي تقل عغ ( )0251تجؿ عمى كجػد درجة مشخفزة ججاً

مغ السػافقة عمى الفقخة أك البعج أك السحػر ،بسعشى كجػد درجة مختفعة ججاً مغ الخفس ،أما الستػسصات التي
تتخاكح بيغ ( )0251-5226فيي تجؿ عمى كجػد درجة مشخفزة مغ السػافقة ،بسعشى درجة مختفعة مغ
الخفس عمى الفقخة أك البعج أك السحػر ،بيشسا الستػسصات التي تتخاكح بيغ ( )5231-3236فيي تجؿ عمى
كجػد درجة متػسصة مغ السػافقة أك كجػد درجة حيادية تجاه الفقخة أك البعج أك السحػر السقرػد ،كسا أف

الستػسصات التي تتخاكح بيغ ( )3211-1206تجؿ عمى كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة ،في حيغ أف

الستػسصات التي تداكؼ أك تديج عغ ( )1251تجؿ عمى كجػد درجة مختفعة ججاً مغ السػافقة ،كىحا التقديع تع
تحجيجه كفق مقياس ليكخت الخساسي الحؼ تع اعتساده في ترحيح أداة الجراسة2

 4.6العيشة االستظالعية (Pilot Study

العيشة االستصبلعية ىي نػع مغ أنػاع العيشات التي يدتخجميا الباحثػف قبل اإلجخاء الشيائي لمجراسة السيجانية،
كيكػف استخجاميا ذا أىسية كبيخة عشجما تكػف معخفة الباحث بديصة بسػضػع بحثو ،مسا يداىع في تعديد
معخفتو حتى يتدشى لو التعسق في دراستو كالتػسع في جسيع جػانبيا ،كتسثل العيشة االستصبلعية نقصة

انصبلؽ في البحث العمسي بذقيو الشطخؼ كالتصبيقي كتسثل الخصػة األكلى لمجراسة السيجانية ،كتكػف بسثابة
شسأنة لمباحث كبسثابة تعديد لبلستسخار في دراستو ،كسا كيعتسج عمييا غالباً في تحجيج مدتػػ صجؽ كثبات

أداة الجراسة 2كبشاء عمى ذلظ قامت الباحثة بجراسة عيشة استصبلعية عذػائية مكػنة مغ ( )32مذاركاً 2حيث
بمغت ندبة الحكػر ( )%4420بيشسا بمغت ندبة االناث ( ،)%5526بسختمف السدسيات الػضيفية2
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 4.7صجق وثبات أداة الجراسة (االستبانة
صجؽ كثبات أداة الجراسة ىع أسمػباف لقياس مجػ صحة أداة الجراسة (االستبانة) ،كيسكغ تعخيف الرجؽ
عمى أنو مجػ قجرة السقياس عمى كصف أك تقجيخ ما صسع لقياسو ،ككجػد درجة عالية مغ الرجؽ يجؿ عمى

غياب األخصاء السشيجية في أداة الجراسة ،كيعكذ السفيػـ السفتخض كالحقيقي لمسقياس 2في حيغ أف الثبات
يعشي إلى أؼ درجة يسكغ االعتساد عمى أداة الجراسة لزساف نفذ الشتائج عشج التصبيق الستكخر ألداة الجراسة،

أؼ أنو في حاؿ استخجاـ باحث آخخ لشفذ أداة الجراسة تحت نفذ الطخكؼ سيتػصل لشفذ الشتائج تقخيباً،
كىحا يعشي أف الجراسة التي تتستع بجرجة عالية مغ الثبات2)Jonathan Weiner, 2007( 2

أ .صجق أداة الجراسة

 .1الرجق السختبط بالسحتؾى (Content validity

يعتبخ صجؽ السحتػػ الخصػة األكلى لقياس صجؽ أداة الجراسة ،حيث يعتبخ أنو التحقق مغ تسثيل السقياس

لمسحتػػ السخاد قياسو ،كعميو فإف تحقيق درجة عالية مغ صجؽ السحتػػ لمسقياس ما ىي إال داللة عمى أف

فقخات السقياس تسثل نصاؽ الدمػؾ السخاد قياسو تسثيبلً جيجاً (األنرارؼ 2)5111 ،بيشسا يذيخ صجؽ السحتػػ
إلى محتػػ األداة كشكميا كمجػ مبلئسة السحتػػ كشسػلو لمسػضػع قيج الجراسة ،كلتحقيق ىحا الشػع مغ
الرجؽ فبل بج مغ تحجيج مجاؿ السحتػػ الحؼ نخيج قياسو كبشاء أسئمة أك فقخات تسثل السػضػع قيج الجراسة،

كمغ ثع تقجيع السحتػػ كاألسئمة لمخبخاء كالسختريغ ليقػمػا بفحز الفقخات مشصقياً كتقجيخ مجػ تسثمييا
كبشاء عمى ذلظ تع عخض االستبانة عمى عجد مغ
لمسحتػػ السخاد قياسو (البصر كاخخكف2)5113 ،
ً
ا لسحكسيغ مغ مختمف الجامعات كالتخررات ،حيث قجـ السحكسيغ العجيج مغ التعجيبلت عمى أداة الجراسة،
كقامت الباحثة باألخح بيحه التعجيبلت كأعادت صياغة االستبانة في ضػء السبلحطات التي قجميا السحكسيغ،

حتى أخحت االستبانة شكميا الشيائي2

 .2الرجق البشائي (Construct validity
يعتبخ الرجؽ البشائي أحج مقاييذ األداء الحؼ يقيذ مجػ تحقق األىجاؼ التي تخيج األداة الػصػؿ إلييا،

كيبيغ مجػ ارتباط كل محػر مغ محاكر الجراسة بالجرجة الكمية لبلستبانة ،ككحلظ مجػ ارتباط كل بعج مغ

أبعاد الجراسة مع السحاكر الخئيدية لمجراسة 2حيث يتع حداب معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية لبلستبانة
مع السحاكر كاألبعاد السكػنة ليا كذلظ مغ خبلؿ شخيقة الرجؽ البشائي ،كالججكؿ ( )126يػضح معامبلت

االرتباط عمى مدتػػ السحاكر الخئيدية ،حيث بمغ معامل ارتباط السحػر األكؿ بالجرجة الكمية لبلستبانة

"الخشاقة االستخاتيجية" ( ،)12643بيشسا بمغ معامل ارتباط السحػر الثاني "تحديؽ جؾدة الق اخرات" (2)12621

كعمى مدتػػ األبعاد الفخعية لمسحػر األكؿ تخاكحت معامبلت االرتباط بيغ البعج الخامذ "السدؤولية

السذتخكة" ( ،)12453كالبعج الخابع "اختيار األىجاف االستخاتيجية" (2)12530

كحيث أف جسيع معامبلت االرتباط (الرجؽ) ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  1212فإف ذلظ يذيخ لػجػد

درجة مختفعة مغ الرجؽ البشائي لمبيانات التي تع جسعيا مغ أفخاد العيشة االستصبلعية2
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ججول ( : 4.9معامالت االرتباط (الرجق بيؽ الجرجة الكمية لالستبانة والسحاور واألبعاد الفخعية

القدؼ

القدؼ األول

السحؾر

الؾصف

الفقخات

االرتباط

الجاللة

األول

الحداسية االستخاتيجية

9

*0.000 0.820

الثاني

السقجرات الجؾىخية

7

*0.000 0.776

الثالث

وضؾح الخؤية

6

*0.000 0.781

الخابع

اختيار األىجاف االستخاتيجية

7

*0.000 0.861

الخامذ

السدؤولية السذتخكة

6

*0.000 0.726

الدادس

االلتدام الجساعي

6

*0.000 0.838

41

*0.000 0.976

20

*0.000 0.954

محاور القدؼ األول ككل ويتسثل بالستغيخ السدتقل "الخشاقة
االستخاتيجية"

القدؼ الثاني

عجد

معامل

مدتؾى

يتسثل القدؼ بالستغيخ التابع "تحديؽ جؾدة الق اخرات"
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 .3صجق االتداق الجاخمي

يقرج باالتداؽ الجاخمي مجػ ارتباط درجات األبعاد كالسحاكر مع درجات الفقخات السكػنة ليا ،ككحلظ ارتباط
درجات األبعاد كالسحاكر مع درجة أداة الجراسة ككل 2كيتع التحقق مغ كجػد صجؽ االتداؽ الجاخمي مغ

خبلؿ حداب معامبلت االرتباط بيغ درجة كل فقخة كالجرجة الكمية لمبعج أك السحػر الحؼ تشتسي إليو ،كذلظ
بيجؼ التحقق مغ مجػ صجؽ االستبانة ككل ،كفيسا يمي عخض لشتائج التحقق مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي

لفقخات االستبانة حدب األبعاد كالسحاكر2

 3.1صجق االتداق الجاخمي ألبعاد السحؾر األول "الخشاقة االستخاتيجية"

 3.1.1صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج األول "الحداسية االستخاتيجية"
يتزح مغ خبلؿ الججكؿ ( )1201أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات البعج األكؿ "الحداسية

االستخاتيجية" ،جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  ،1212حيث تخاكحت قيع معامبلت صجؽ االتداؽ
لفقخات البعج بيغ ( )12215لمفقخة التاسعة التي تشز عمى "يتسيد قادة السشطسة بامتبلكيع أليات التفكيخ

السشطع كالحجس كالقجرة عمى السبادرة" ك ( )12450لمفقخة الدادسة التي تشز عمى "تخكد السشطسة بذكل كبيخ
عمى التحديغ السدتسخ ألدائيا"2
ججول ( : 4.10معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج األول "الحداسية االستخاتيجية"

رقؼ
0

الفقخة
تستمظ السشطسة شخؽ حجيثة في العسل كاألنطسة كالتقشيات التكشػلػجيا الستصػرة لتعدز
رشاقتيا االستخاتيجية2
84

معامل

مدتؾى

االرتباط

الجاللة

*0.000 1.581

5

تحخص السشطسة عمى إشخاؾ العامميغ في عسمية التخصيط االستخاتيجي بذكل مشفتح

*0.000 1.594

3

تستمظ السشطسة الخؤية الػاضحة لشذاشاتيا السدتقبمية ككيفية مػاجية التحجيات

*0.000 1.688

1

تعسل السشطسة عمى مذاركة العامميغ بحػارات داخمية عالية الجػدة لتحػيل الشطخة

الفخدية نحػ االستخاتيجية إلى اتجاه جساعي مذتخؾ2

*0.000 1.613

2

تبحؿ السشطسة جيػد متػاصمة لحذج شاقاتيا كإمكانياتيا

*0.000 1.685

3

تخكد السشطسة بذكل كبيخ عمى التحديغ السدتسخ ألدائيا

*0.000 1.721

4

تتعمع السشطسة مغ تجاربيا الدابقة كتتجشب األخصاء

*0.000 1.696

5

تتقبل السشطسة األفكار الخارجية كتحخص عمى مشاقذتيا باستسخار

*0.000 1.674

6

يتسيد قادة السشطسة بامتبلكيع آليات التفكيخ السشطع كالحجس كالقجرة عمى السبادرة

*0.001 1.548
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 3.1.2صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الثاني "السقجرات الجؾىخية"
يتزح مغ خبلؿ الججكؿ ( )1200أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات البعج الثاني "السقجرات

الجػىخية" ،جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  ،1212حيث تخاكحت قيع معامبلت صجؽ االتداؽ
لفقخات البعج بيغ ( )12114لمفقخة األكلى التي تشز عمى "يتػفخ لجػ السشطسة الجراية الكافية بالسيارات التي

يستمكيا العاممػف" ك( )12513لمفقخة الدابعة التي تشز عمى "تصمع السشطسة عمى السعارؼ التي يستمكيا

العاممػف"

ججول ( : 4.11معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الثاني "السقجرات الجؾىخية"

الفقخة

رقؼ

معامل

مدتؾى

االرتباط

الجاللة

0

يتػفخ لجػ السشطسة الجراية الكافية بالسيارات التي يستمكيا العاممػف

*0.007 1.447

5

تحخص السشطسة عمى إبقاء كفاءات كخبخات العاممػف فييا عمى اعمى مدتػياتيا

*0.000 1.598

3

تستمظ السشطسة السيارات الزخكرية إلنجاز العسل كتمبية حاجات مدتفيجييا

*0.000 1.762

1

تستمظ السشطسة الدسعة كالذيخة الجيجة في السجتسع

*0.000 1.731

2

يتػفخ لجػ السشطسة الجراية الكاممة بالخبخات التي يستمكيا العاممػف

*0.000 1.794

3
4

تستمظ السشطسة األساليب الحجيثة كالستصػرة في ادارة عسمياتيا الجاخمية
تصمع السشطسة عمى السعارؼ التي يستمكيا العاممػف

*0.000 1.666
*0.000 1.806
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 3.1.3صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الثالث "وضؾح الخؤية"
يتزح مغ خبلؿ الججكؿ ( )1205أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات البعج الثالث "كضػح الخؤية"،

جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  ،1212حيث تخاكحت قيع معامبلت صجؽ االتداؽ لفقخات البعج
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بيغ ( ) 12451لمفقخة الثانية التي تشز عمى "يتع تخجسة رؤية السشطسة كأىجافيا العامة بػاقعية" ك ()12464
لمفقخة الثالثة التي تشز عمى "يػجج لجػ العامميغ كضػح لخؤية السشطسة"2
ججول ( : 4.12معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الثالث "وضؾح الخؤية"

الفقخة

رقؼ

معامل

مدتؾى

االرتباط

الجاللة

0

يػجج أىجاؼ كاضحة لجػ السشطسة

*0.000 1.753

5

يتع تخجسة رؤية السشطسة كأىجافيا العامة بػاقعية

*0.000 1.724

3

يػجج لجػ العامميغ كضػح لخؤية السشطسة

*0.000 1.797

1

يػجج اتفاؽ في السشطسة حػؿ السبادغ كالقػاعج السػجية لمدمػؾ في تشفيح عسمياتيا

*0.000 1.745

2

يػجج تكامل كاندجاـ تاـ بيغ كحجات السشطسة كأقداميا

*0.000 1.742

3

تػجج رؤية كاضحة لمسشطسة حػؿ ما تخيج أف تكػف عميو مدتقببلً حيث إنيا مػجية

لدمػكيا كمخشجة ليا في كافة أعساليا

*0.000 1.747
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 3.1.4صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الخابع "اختيار األىجاف االستخاتيجية"
يتزح مغ خبلؿ الججكؿ ( )1203أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات البعج الخابع "اختيار األىجاؼ

االستخاتيجية" ،جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  ،1212حيث تخاكحت قيع معامبلت صجؽ االتداؽ
لفقخات البعج بيغ ( )12231لمفقخة الدادسة التي تشز عمى "تقػـ السشطسة بتصػيخ أىجاؼ مخحمية محجدة قابمة

لمقياس كمختبصة باألىجاؼ االستخاتيجية" ك ( )12521لمفقخة الثالثة التي تشز عمى "تتشاسب شبيعة الخجمات

السقجمة مع خرائز القصاعات التي تقجـ ليا تمظ الخجمة"2

ججول ( : 4.13معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الخابع "اختيار األىجاف االستخاتيجية"

الفقخة

رقؼ

معامل

مدتؾى

االرتباط

الجاللة

0

تقػـ السشطسة بػضع األىجاؼ االستخاتيجية في ضػء رؤيتيا كرسالتيا

*0.000 1.677

5

تتػائع األىجاؼ االستخاتيجية مع الفخص الستاحة

*0.000 1.803

3

تتشاسب شبيعة الخجمات السقجمة مع خرائز القصاعات التي تقجـ ليا تمظ الخجمة

*0.000 1.850

1

تػجج مخكنة في أداء الخجمات بسا يتشاسب مع متصمبات السدتفيجيغ السختمفة

*0.000 1.677

2

تدتخجـ السشطسة كافة األساليب الحجيثة كالتقشيات مغ أجل تحقيق أىجافيا السخغػبة

*0.000 1.786

3
4

تقػـ السشطسة بتصػيخ أىجاؼ مخحمية محجدة قابمة لمقياس كمختبصة باألىجاؼ
االستخاتيجية
تيتع السشطسة بخؤيتيا كرسالتيا كأىجافيا االستخاتيجية لتحقيق االستجابة كالخشاقة
السصمػبة

*دالة إحرائية عشج مدتػػ 21212
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*0.000 1.564
*0.000 1.805

 3.1.5صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الخامذ "السدؤولية السذتخكة"
يتزح مغ خبلؿ الججكؿ ( )1201أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات البعج الخامذ "السدؤكلية

السذتخكة" ،جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  ،1212حيث تخاكحت قيع معامبلت صجؽ االتداؽ
لفقخات البعج بيغ ( )12253لمفقخة األكلى التي تشز عمى "تصمب السشطسة مغ العامميغ التعامل مع األخصاء

كفخص لمتعمع كالتحديغ" ك ( )12451لمفقخة الدادسة التي تشز عمى "تتعامل السشطسة مع كافة األشخاؼ
السعشية باعتبارىع شخكاء في السدؤكلية عغ تحقيق الشتائج الشيائية"2

ججول ( : 4.14معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الخامذ "السدؤولية السذتخكة"

الفقخة

رقؼ

معامل

مدتؾى

االرتباط

الجاللة

0

تصمب السشطسة مغ العامميغ التعامل مع األخصاء كفخص لمتعمع كالتحديغ

*0.001 1.526

5

تعسل السشطسة عمى سيػلة الػصػؿ إلى السعمػمات التي تيع السدتفيجيغ

*0.000 1.631

3

تػفخ السشطسة لمعامميغ فييا سيػلة الحرػؿ عمى السعمػمات البلزمة لعسميع

*0.000 1.657

1
2
3

تذجع السشطسة العامميغ عمى مبجأ السدؤكلية السذتخكة كأف الكل مدؤكؿ عغ الشتائج
الشيائية
تحافع السشطسة عمى السدتفيجيغ بذكل كامل مغ خبلؿ إشخاكيع في التخصيط كالتشفيح
لمسذاريع
تتعامل السشطسة مع كافة األشخاؼ السعشية باعتبارىع شخكاء في السدؤكلية عغ تحقيق
الشتائج الشيائية

*0.000 1.624
*0.000 1.769
*0.000 1.780
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 3.1.6صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الدادس "االلتدام الجساعي"
يتزح مغ خبلؿ الججكؿ ( )1202أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات البعج الدادس "االلتداـ

الجساعي" ،جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  ،1212حيث تخاكحت قيع معامبلت صجؽ االتداؽ
لفقخات البعج بيغ ( )12331لمفقخة األكلى التي تشز عمى "تدعى السشطسة لبلحتفاظ بحكؼ الخبخة كالكفاءة" ك

( ) 12513لمفقخة الثالثة التي تشز عمى "يطيخ العامميغ رغبتيع بااللتداـ كالػالء لمسشطسة خاصة في السػاقف
التي تتصمب مشيع التزحية بسرالحيع الذخرية"2
ججول ( : 4.15معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الدادس "االلتدام الجساعي"

معامل

مدتؾى

االرتباط

الجاللة

رقؼ

الفقخة

0

تدعى السشطسة لبلحتفاظ بحكؼ الخبخة كالكفاءة

0.000 *0.664

5

تستمظ السشطسة نسط قيادؼ كإدارة تشفيحية تذجع عمى العسل الجساعي

0.000 *0.791

3

يطيخ العامميغ رغبتيع بااللتداـ كالػالء لمسشطسة خاصة في السػاقف التي تتصمب مشيع
التزحية بسرالحيع الذخرية
87

0.000 *0.846

1
2
3

تستمظ السشطسة قػاعج كتعميسات كاضحة لكل الػحجات التشطيسية
يقجر العاممػف مدؤكلياتيع كمجػ انعكاسيا عمى ديسػمة نذاشات اآلخخيغ في
السشطسة

يجرؾ العاممػف أىسية دكرىع في العسل كأثخ التباشؤ في إنجازه عمى مدتػيات انجاز
اىجاؼ السشطسة

0.000 *0.686
0.000 *0.762
0.000 *0.767

*دالة إحرائية عشج مدتػػ 21212

 3.2صجق االتداق الجاخمي لفقخات السحؾر الثاني "تحديؽ جؾدة الق اخرات"
يتزح مغ خبلؿ الججكؿ ( )1203أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السحػر الثاني "تحديغ جػدة

الق اخرات" ،جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  ،1212حيث تخاكحت قيع معامبلت صجؽ االتداؽ
لفقخات السحػر بيغ ( )12322لمفقخة الثانية التي تشز عمى "يتع مخاعاة الطخكؼ الجاخمية كالخارجية عشج

اتخاذ الق اخرات" ك ( )12526لمفقخة الدادسة عذخ التي تشز عمى "يتع استخجاـ أسمػب السفاضمة بيغ البجائل
السختمفة عشج اتخاذ القخار في السشطسة"2
ججول ( : 4.16معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات السحؾر الثاني "تحديؽ جؾدة الق اخرات"

الفقخة

رقؼ

معامل

مدتؾى

االرتباط

الجاللة

0

تختبط ق اخرات السشطسة بأىجافيا االستخاتيجية

*0.001 1.542

5

يتع مخاعاة الطخكؼ الجاخمية كالخارجية عشج اتخاذ الق اخرات

*0.036 1.355

3

تختبط الق اخرات الستخحة بخؤية كرسالة السشطسة

*0.000 1.689

1

تحقق الق اخرات الستخحة أىجاؼ السشطسة

*0.000 1.716

2

تعسل السشطسة عمى مذاركة جسيع السدتػيات اإلدارية في صشع القخار

*0.000 1.745

3

يػجج قاعجة معمػمات يتع تحجيثيا باستسخار كيعتسج عمييا عشج اتخاذ الق اخرات

*0.000 1.791

4

تستاز السعمػمات الستػفخة بالسخكنة مسا يؤدؼ الى سخعة اتخاذ الق اخرات الخشيجة

*0.000 1.840

5
6

يتع اتخاذ الق اخرات بشاء عمى السعمػمات كتحميل الفخص في البيئة السحيصة كليذ
االجتياد الذخري
يتستع متخح القخار بالسخكنة البلزمة التخاذ القخار الحؼ يتشاسب مع السػقف

*0.000 1.752
*0.000 1.768

 01يتػفخ عجد مشاسب مغ البجائل الستاحة أماـ متخحؼ الق اخرات في السشطسة

*0.000 1.704

 00يتع ترشيف البجائل حدب أىسيتيا لمسشطسة

*0.000 1.733

 05تتستع الق اخرات بعامل االقشاع كالخضا لمعامميغ السشفحيغ في السشطسة

*0.000 1.672

03

يتع تحجيج السذكمة التي تحتاج إلى قخار تحجيجاً كاضحاً مسا يسكغ مغ اتخاذ القخار

الدميع بذأنيا

*0.000 1.753

 01تتػفخ لجػ السشطسة الخشاقة كالخفة الستغبلؿ الفخص مغ خبلؿ ق اخراتيا

*0.000 1.680

 02يتع مخاجعة الق اخرات كتقييع إيجابياتيا كسمبياتيا

*0.000 1.669
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 03يتع استخجاـ أسمػب السفاضمة بيغ البجائل السختمفة عشج اتخاذ القخار في السشطسة
04

تؤمغ السشطسة بالسيارات كالخبخات التي تسمكيا الختيار أفزل بجيل عشج اتخاذ

الق اخرات

*0.000 1.859
*0.000 1.752

 05يتع اختيار البجيل الحؼ يحقق أعمى عائج كأقل تكمفة

*0.000 1.728

 06تكػف الق اخرات الستخحة مبلئسة كمتشاسبة مع الطخكؼ السحيصة

*0.000 1.663

 51يتػافخ لجػ السشطسة السخكنة الكافية لتعجيل الق اخرات بسا يتبلءـ مع التصػرات السختمفة *0.000 1.825

*دالة إحرائية عشج مدتػػ 21212

 .4الرجق التسييدي (Discriminant Validity

يػضح الججكؿ ( )1204مؤشخات الرجؽ التسييدؼ ألبعاد كمحاكر الجراسة ،حيث تع حداب قيع الرجؽ
التسييدؼ مغ خبلؿ نتائج التحميل العاممي ،حيث تحدب مغ خبلؿ حداب الجحر التخبيعي لشدبة التبايغ التي
يذتقيا العامل الكامغ ( ،)Latent Factorكتعتبخ القيع التي تفػؽ  1221تجؿ عمى كجػد درجة مقبػلة مغ

الرجؽ التسيدؼ ،فبالشدبة لسحاكر كأبعاد الجراسة كاف الحج األدنى لسعامبلت الرجؽ التسييدؼ  ،12246كتذيخ
ىحه الشتائج إلى كجػد مدتػػ جيج مغ الرجؽ التسييد ألداة الجراسة2

ججول ( : 4.17مؤشخات صجق التسييدي لمسحاور وأبعادىا الفخعية

السحؾر

السحؾر األول

عجد

الرجق

البعج

الؾصف

األول

الحداسية االستخاتيجية

9

الثاني

السقجرات الجؾىخية

7

0.698

الثالث

وضؾح الخؤية

6

0.752

الخابع

اختيار األىجاف االستخاتيجية

7

0.754

الخامذ

السدؤولية السذتخكة

6

0.672

الدادس

االلتدام الجساعي

6

0.756

41

0.579

20

0.720

الستغيخ السدتقل "الخشاقة االستخاتيجية"
السحؾر الثاني

الستغيخ التابع "تحديؽ جؾدة الق اخرات"

الفقخات

التسيدي
0.649

ب .ثبات أداة الجراسة

الثبات يختز بسجػ الػثػؽ بالجرجات التي نحرل عمييا مغ تصبيق االختبار ،بسعشى أف الجرجات أك الشتائج
يجب أال تتأثخ بالعػامل التي تعػد إلى أخصاء الرجفة ،فيػ يعشي دقة االختبار أك اتداقو ،ككسا أف معشى

الثبات ىػ ضساف الحرػؿ عمى نفذ الشتائج تقخيباً إذا أعيج تصبيق االختبار عمى نفذ السجسػعة مغ

األفخاد ،كذلظ يعشي قمة تأثيخ عػامل الرجف ة أك العذػائية ،فيػ يحجد الجقة التي تقيذ بيا أداء أؼ شيء
تقيدو (ىاشع حدغ 2)5113 ،كفي ىحه الجراسة تع استخجاـ كل مغ شخيقة ألفاكخكنباخ كشخيقة جتساف
(التجدئة الشرفية) كشخيقة الثبات السخكب لكل محػر كبعج كذلظ لقياس ثبات أداة الجراسة ،حيث تخاكحت قيع
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معامل ألفاكخكنباخ بيغ ( ،)12616 - 12413ككحلظ ككانت جسيع قيع معامل جتساف لمتجدئة الشرفية

تتجاكز القيسة ( ،)1241كبالشدبة لقيع الثبات السخكب ( )Composite Reliabilityالتي يحدب استشاداً
إلى نتائج التحميل العاممي ،فقج تجاكزت جسيعيا القيسة الحخجة ( )1251حيث أف أدنى قيسة بمغت ()12555
كىحا يجؿ عمى الثبات العالي لستغيخات الجراسة ،كالججكؿ ( )1205يػضح ذلظ 2كتذيخ جسيع الشتائج الدابقة
لػجػد درجة مختفعة مغ الثبات في البيانات التي تع جسعيا مغ أفخاد العيشة االستصبلعية ،كعميو يسكغ

االعتساد عمييا كتحميميا كتفديخ نتائجيا كتعسيسيا عمى مجتسع الجراسة2

ججول ( : 4.18نتائج اختبارات ثبات محاور وأبعاد أداة الجراسة

القدؼ

السحؾر

الؾصف

عجد

طخيقة

الفقخات

الفاكخونباخ

طخيقة جتسان
(التجدئة
الشرفية

الثبات
السخكب

األول

الحداسية االستخاتيجية

9

0.823

0.903

0.865

الثاني

السقجرات الجؾىخية

7

0.820

0.888

0.864

القدؼ

الثالث

وضؾح الخؤية

6

0.840

0.903

0.886

األول

الخابع

اختيار األىجاف االستخاتيجية

7

0.859

0.843

0.895

الخامذ

السدؤولية السذتخكة

6

0.746

0.832

0.828

الدادس

االلتدام الجساعي

6

0.846

0.914

0.888

41

0.947

0.978

0.950

20

0.949

0.964

0.955

الستغيخ السدتقل "الخشاقة االستخاتيجية"
القدؼ
الثاني

الستغيخ التابع "تحديؽ جؾدة الق اخرات"

 4.8التؾزيع الظبيعي لستغيخات الجراسة

يدتخجـ اإلحرائيػف نػعيغ مغ االختبارات اإلحرائية الختبار الفخضيات ،الشػع األكؿ االختبارات السعمسية

( )Parametric Testsكالشػع الثاني االختبارات البلمعمسية ( ،)Non-Parametric Testsكيذتخط
الستخجاـ االختبارات السعمسية شخط التػزيع الصبيعي لمبيانات السخاد إجخاء االختبارات اإلحرائية عمييا ،بيشسا

تدتخجـ االختبارات البلمعمسية كبجيل لبلختبارات السعمسية في حاؿ عجـ تحقق شخط التػزيع الصبيعي لمبيانات،

كلكغ ذلظ يكػف فقط في حاؿ العيشات الرغيخة التي يقل حجسيا عغ ( )31مفخدة ،بيشسا العيشات التي يديج

حجسيا عغ ( )31مفخدة يسكغ التخمي عغ شخط التػزيع الصبيعي ،كذلظ كفقاً لسا تقخه نطخية الشياية السخكدية

(ربيع،5114،ص ،)000كسا تػصل ( )Geoff Norman,2010إلى أنو يسكغ استخجاـ االختبارات

السعمسية مع بيانات مقياس ليكخت الخساسي بغس الشطخ عغ حجع السجتسع كبي اًخ أك صغي اًخ ،كبغس الشطخ

عغ البيانات تتبع التػزيع الصبيعي أـ ال ،كفي ىحه الجراسة سيتع استخجاـ االختبارات السعمسية كفقاً لمدببيغ
الدابق ذكخىع دكف المجػء لمتحقق مغ شخط التػزيع الصبيعي لمبيانات2
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 4.9األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة
اعتسجت الجراسة عمى الحدمة اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية ( Statistical Package for Social
 )Sciences-SPSS V.25في معالجة كتحميل بيانات الجراسة ،مغ خبلؿ استخجاـ مجسػعة مغ األساليب
اإلحرائية الػصفية كاالستجاللية والتي تسثمت فيسا يمي7

أ2

شخيقة ألفاكخكنباخ ) ،(Cronbach's Alphaشخيقة جتساف لمتجدئة الشرفية (—Guttman Split
 ،)Halfكالتحميل العاممي لحداب مؤشخ الثبات السخكب ( )Composite reliabilityكذلظ بغخض

ب2

قياس الثبات في البيانات2

معامبلت ارتباط بيخسػف البديصة ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس الرجؽ البشائي
كصجؽ االتداؽ الجاخمي ،ككحلظ التحميل العاممي لقياس الرجؽ التسييدؼ ( Discriminant

2)validity
ج2

الججاكؿ التك اخرية كالشدب السئػية لػصف مجتسع الجراسة حدب الستغيخات الذخرية ،ككحلظ التحقق

د2

 الػسط الحدابي ( )Meanكالػزف الشدبي كذلظ لسعخفة مجػ ارتفاع أك انخفاض استجابات مفخدات

مغ سبلمة البيانات كالتأكج مغ خمػىا مغ أخصاء اإلدخاؿ2

الجراسة عمى الفقخات كالسحاكر الخئيدة كأبعادىا ،كاالنحخاؼ السعيارؼ (7)Standard Deviation
لمتعخؼ عمى مجػ انحخاؼ استجابات مفخدات الجراسة لكل فقخة مغ الفقخات عغ كسصيا الحدابي،
إلى جانب السحاكر كأبعادىا ،فكمسا اقتخبت قيستو مغ الرفخ تخكدت االستجابات كانخفس تذتتيا،

كاختبار ( )One Sample T-testالختبار متػسصات اإلجابات عمى فقخات كمحاكر كأبعاد

االستبانة حػؿ القيسة ( )3التي تعبخ عغ الجرجة الحيادية2
ق2

 تحميل التبايغ األحادؼ ( )One way ANOVAكاختبار ()Independent Samples T-test
الختبار الفخكؽ في متػسصات إجابات أفخاد مجتسع عمى متغيخات الجراسة كفقاً لمستغيخات الذخرية،

حيث يدتخجـ اختبار ( )ANOVAلمسقارنة بيغ ثبلثة مجسػعات مدتقمة أك أكثخ ،بيشسا اختبار (T-

ك2

 )testيدتخجـ لمسقارنة بيغ مجسػعتيغ مدتقمتيغ2

معامل االنحجار الخصي البديط كمعامل االنحجار الخصي الستعجد لقياس أثخ الستغيخ السدتقل عمى
الستغيخ التابع2
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الفرل الخامذ
تحميل البيانات وتفديخ ومشاقذة الشتائج
مقجمة
5.1نتائج تحميل محاور وابعاد الجراسة
 5.2تحميل الشتائج الستعمقة بالبعج األول "الخشاقة االستخاتيجية "
 5.3تحميل الستعمقة بالسحؾر الثاني "تحديؽ جؾدة الق اخرات"
 5.4اختبار صحة الفخضيات
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مقجمة
يتزسغ ىحا الفرل عخضاً لتحميل البيانات كاختبار فخضيات الجراسة كذلظ مغ خبلؿ اإلجابة عمى أسئمة

الجراسة كاستعخاض أبخز نتائج االستبانة التي تع التػصل إلييا مغ خبلؿ تحميل فقخاتيا ،لحا تع إجخاء

السعالجات اإلحرائية لمبيانات السجتسعة مغ استبانة الجراسة ،إذ تع استخجاـ بخنامج الخزـ اإلحرائية
لمجراسات االجتساعية ( (SPSSلمحرػؿ عمى نتائج الجراسة التي تع عخضيا كتحميميا في ىحا الفرل2

 5.1نتائج تحميل محاور وأبعاد الجراسة

يػضح الججكؿ ( )220السقاييذ الػصفية لسحاكر كأبعاد الجراسة في السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة،

كتتكػف متغيخات الجراسة مغ محػريغ رئيديغ ،كيتسثل السحػر األكؿ بػ "أبعاد الخشاقة االستخاتيجية" ،حيث
تخاكحت متػسصات أبعاد السحػر األكؿ بيغ البعج الثالث "كضػح الخؤية" كبمغت قيسة الستػسط الحدابي

( 1205مغ  )2كبػزف ندبي ( )%5322كالبعج الخامذ "السدؤكلية السذتخكة" كبمغت قيسة الستػسط الحدابي

( 1215مغ  )2كبػزف ندبي ( ، )%5122كتعدك الباحثة ذلظ إلى إدراؾ السشطسات غيخ الحكػمية أىسية أف
تكػف عمى درجة عالية مغ الحداسية االستخاتيجية ،كفيع لسقجراتيا الجػىخية كمياراتيا كخبخاتيا ،ك أف تكػف
رؤيتيا كاضحة لجسيع العامميغ لجييا ،كأف تكػف نتائجيا كأىجافيا االستخاتيجية محجدة  ،كضخكرة تستع كشعػر
العامميغ كالسجراء فييا بالسذاركة في السدؤكلية  ،كحلظ يعدز االلتداـ الجساعي الثقة في األمخ الحؼ أثخ

إيجابي عمى السشطسات2

كبذكل عاـ بمغ الستػسط الحدابي لمسحػر األكؿ "أبعاد الخشاقة االستخاتيجية" ( 1215مغ  )2كبػزف ندبي

( )%5023حيث تذيخ ىحه الشتيجة إلى كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ في
السشطسات غيخ الحكػمية ،كذلظ يجؿ عمى قجرتيع في مػاجية التغييخات في بيئة األعساؿ مغ خبلؿ ترسيع
أنطسة استخاتيجية ذك مخكنة عالية في السشطسات ،كتعدك الباحثة ذلظ إلى أنو عمى الخغع مغ عجـ معخفتيا

بسرصمح الخشاقة االستخاتيجية ،إال أنيع يصبقػنو حيث إف الطخكؼ تفخض عمييع التعامل مع الستغيخات البيئة

كإف عمى السشطسات التبلؤـ مع ىحه الستغيخات لمبقاء كاالستسخار كالتفػؽ عمى السشافديغ ،كإال ستكػف غيخ
قادرة عمى االستسخار ،كسا فج يعػد ذلظ الى الذخكط التي يزعيا السسػؿ الخارجي لتمظ السشطسات ،إضافة

إلى الخقابة مغ قبل الجيات الحكػمية ،الجيػاف ،كالخقابة مغ ك ازرة الجاخمية  ،كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة

(سعج )5104،حيث كانت ىشاؾ مػافقة بجرجة كبيخة حيث قج يخجع ذلظ لتذابو مجتسعي الجراسة السكػف مغ
السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية2

بيشسا بمغ متػسط الحدابي لمسحػر الثاني "تحديغ جػدة الق اخرات" ( 3263مغ  )2كبػزف ندبي ()%4625

كتذيخ ىحه الشتيجة إلى كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ
الحكػمية ،كيجؿ ذلظ عمى قجرة السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات عمى اتخاذ مجسػعة مغ الخصػات

السشاسبة لمتػصل إلى األىجاؼ السصمػبة ،ككحلظ التػصل إلى حل لمسذكبلت كىحا يداىع في تحديغ جػدة
الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة  ،كتعدك الباحثة إلى أف السشطسات غيخ الحكػمية عمى
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كعي كإدراؾ كفيع بأىسية تحديغ جػدة ق اخراتيا األمخ الحؼ يشعكذ عمى أدائيا لكي تتسكغ مغ تحقيق أىجافيا
كالتسيد عغ غيخىا مغ السشطسات 2

كالذكل ( )220يػضح األكزاف الشدبية لسحاكر كأبعاد الجراسة2

كسا تذيخ الشتائج أف قيسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط اإلجابات تديج عغ القيسة ( )3التي تعبخ عغ
السػقف الحيادؼ ألفخاد مجتسع أـ ال ،كانت جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  1212ككانت جسيع

الستػسصات تديج عغ القيسة ( ،)3كيذيخ ذلظ ألف متػسط اإلجابة عمى كل محػر ككحلظ عمى كل مغ بعج

مغ أبعاد السحػر األكؿ تديج عغ القيسة ( )3زيادة جػىخؼ كذات داللة إحرائية ،عشج مدتػػ  ،1212كيذيخ

ذلظ إلى مػقف أفخاد مجتسع الجراسة تجاه أبعاد السحػر األكؿ "الخشاقة االستخاتيجية" ككحلظ السحػر الثاني
"تحديغ جػدة الق اخرات" يتجياف نحػ السػقف اإليجابي ،كىحه الشتيجة تذيخ إلى كجػد مػافقة مغ قبل السجراء
كرؤساء األقداـ حػؿ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية كدكرىا في تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ

الحكػمية في قصاع غدة2
ججول ( : 5.1نتائج التحميل اإلحرائي لسحاور وأبعاد الجراسة
الحدابي

االنحخاف
السعياري

الؾزن

الشدبي

Tإختبار

الجرجة الكمية لمسحؾر األول "الخشاقة االستخاتيجية"

4.08

0.49

81.6%

*31.98

1

البعج األكؿ 7الحداسية االستخاتيجية

4.03

0.55

80.6%

*27.22

4

2

البعج الثاني 7السقجرات الجػىخية

4.13

0.54

82.7%

*30.62

2

3

البعج الثالث 7كضػح الخؤية

4.18

0.59

83.5%

*28.91

1

4

البعج الخابع 7اختيار األىجاؼ االستخاتيجية

4.09

0.55

81.8%

*29.14

3

5

البعج الخامذ 7السدؤكلية السذتخكة

4.02

0.55

80.5%

*27.06

5

6

البعج الدادس 7االلتداـ الجساعي

4.03

0.64

80.6%

*23.64

4

3.96

0.57

79.2%

*24.45

#

الستؾسط

السحاور

الجرجة الكمية لمسحؾر الثاني "تحديؽ جؾدة الق اخرات"

قيسة

التختيب

مالحغة 7الستؾسط الحدابي 7متػسط إجابات السدتجيبيغ ،االنحخاف السعياري 7انحخاؼ القيع عغ كسصيا الحدابي ،الؾزن الشدبي 7يتع حدابيا مغ
خبلؿ (الستػسط الحدابي ،)%011*2/اختبار  7Tاختبار لعيشة كاحج حػؿ القيسة ( * ،)3دالة إحرائية عشج مدتػػ 21212
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األوزاى الٌسبيت لوحاور وأبعاد الذراست
83.50%

84.00%
82.70%

83.00%
82.00%

81.80%

81.60%
80.60%

81.00%

80.50%

80.60%

80.00%

79.20%

79.00%
78.00%
77.00%
الدرجةالكلية
للمحوراألول
"الرشاقة
االستراتيجية"

البعداألول:
الحساسية
االستراتيجية

البعدالثاني:
المقدرات
الجوهرية

البعدالثالث:
وضوحالرؤية

البعدالخامس :البعدالسادس :الدرجةالكلية
البعدالرابع:
اختياراألهداف المسؤولية االلتزامالجماعي للمحورالثاني
"تحسينجودة
المشتركة
االستراتيجية
القرارات"

الذكل ( 5.1يؾضح األوزان الشدبة لسحاور وأبعاد الجراسة

 5.2تحميل نتائج الستعمقة بأبعاد السحؾر األول "الخشاقة االستخاتيجية"

 5.2.1تحميل الشتائج الستعمقة بالبعج األول "الحداسية االستخاتيجية"

يػضح الججكؿ ( )225السقاييذ الػصفية لفقخات البعج األكؿ "الحداسية االستخاتيجية" في السشطسات غيخ

الحكػمية في قصاع غدة ،كيتكػف البعج مغ ( )6فقخات ،حيث نجج أف الفقخة الدادسة التي تشز عمى "تخكد
السشطسة بذكل كبيخ عمى التحديغ السدتسخ ألدائيا" ،احتمت السختبة األكلى كذلظ بستػسط حدابي (4.23

مغ  )2كبػزف ندبي (،)%84.7يعشي ذلظ أف ىشاؾ مػافقة بجرجة مختفعة ججاً مغ قبل أفخاد مجتسع الجراسة
عمى ىحه الفقخة كيعدػ ذلظ إلى أف السشطسات تدعى دائساً لمتسيد كالبقاء في أعمى مدتػياتيا لمتفػؽ عمى
السشطسات التي تشافديا ،كقج اتفقت ىحه الشتائج مع دراسة (ىشية  )5103،التي شبقت في شخكات الرشاعات

الغحائية في قصاع غدة ،حيث كانت ىشاؾ مػافقة بجرجة قػية عمى ىحه الفقخة  ،كسا اتفقت مع دراسة (البجراني
 )5102،حيث كانت ىشاؾ مػافقة عمى أف الذخكات تيتع بعسميات التحدغ السدتسخ ،إال أف الشتائج اختمفت
مع دراسة (الكبيدي كنػرؼ  )5103 ،حيث كانت درجة السػافقة دكف الستػسط 2

بيشسا احتمت الفقخة الخابعة التي تشز عمى "تعسل السشطسة عمى مذاركة العامميغ بحػارات داخمية عالية

الجػدة لتحػيل الشطخة الفخدية نحػ االستخاتيجية إلى اتجاه جساعي مذتخؾ" في السختبة األخيخة ،كذلظ بستػسط

حدابي ( 3255مغ  )2كبػزف ندبي ( ،)%4321عمى الخغع مغ أف ىحه الفقخة في السختبة األخيخة ،إال أف
ىشاؾ درجة مػافقة مختفعة كيعدػ ذلظ عمى حخص بعس السشطسات عمى مذاركة العامميغ في كتػحيج
جيػدىع نحػ أىجاؼ مذتخكة ،حيث تحتاج السشطسات إلى تصػيخ كتحديغ ذلظ ،كاختمفت ىحه الشتيجة مع

دراسة (الكبيدي ،كنػرؼ )5103 ،حيث كانت درجة السػافقة متػسصة2

كبذكل عاـ بمغ متػسط البعج ككل ( 1213مغ  )2كبػزف ندبي ( )%5123حيث تذيخ ىحه الشتيجة إلى

كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية2
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كسا تذيخ نتائج أف قيسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط االجابات تديج عغ القيسة ( )3التي تعبخ عغ

السػقف الحيادؼ ألفخاد السجتسع أـ ال ،كانت جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  1212ككانت جسيع
الستػسصات تديج عغ القيسة ( ،)3كيذيخ ذلظ ألف متػسط اإلجابة عمى كل فقخة مغ فقخات البعج تديج عغ

القيسة ( )3زيادة جػىخية كذات داللة إحرائية ،عشج مدتػػ  ،1212كيذيخ ذلظ ألف مػقف أفخاد مجتسع

الجراسة تجاه فقخات البعج األكؿ "الحداسية االستخاتيجية" يتجو نحػ السػقف اإليجابي ،كىحه الشتيجة تذيخ إلى
كجػد مػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ حػؿ بعج "الحداسية االستخاتيجية" في السشطسات غيخ الحكػمية
في قصاع غدة  ،كتعدك الباحثة ذلظ إلى أف السشطسات غيخ الحكػمية تخكد عمى التصػر كالتحدغ حتى

تدتصيع القياـ بعسميا ،كتعسل عمى تفادؼ األخصاء الدابقة ،حيث تدتفيج مغ الجركس الستعمسة ،كسا إنيا
تستمظ اإلمكانيات كالتقشيات التكشػلػجيا شخؽ ججيجة في العسل ،كسا إنيا مشفتحة عمى البيئة كتشاقر باستسخار

األفكار الحجيثة القادمة مغ خارج السشطسات ،األمخ الحؼ يسكشيا مغ فيع الستغيخات البيئية السختمفة ،كبشاء
رؤية مدتقبمية مغ خبلؿ التشبؤ بالتغيخات الستػقعة األمخ الحؼ يسكشيا مغ اتخاذ اإلجخاءات البلزمة لسػاجية

كالتكيف مع السدتقبل حيث تعير ىحه السشطسات في بيئة غيخ مدتقخة أمشياً كسياسياً ،كنقز إمكانيات
الحرػؿ عمى التسػيل عمى الخغع مغ ذلظ ال تحجث التغيخات بصخيقة مفاجأة ،حيث يكػف ىشاؾ دالالت
كإ شارات األمخ الحؼ يتصمب مغ متخحؼ القخار أف يكػنػا عمى درجة قػية مغ الحداسية االستخاتيجية 2
كاتفقت ىحه الشتائج مع دراسة (ىشية )5103 ،كتعدك الباحثة االتفاؽ إلى تقارب بيئة العسل ،كىي بيئة العسل

السحمية ،كإف كاف ىشاؾ اختبلؼ في بيئة العسل السحمية ،كاختمفت مع دراسة (البجراني  )5102،ك (الكبيدي

كنػرؼ ،)5103 ،حيث كانت السػافقة عمى ىحا البعج بجرجة دكف الستػسط ،كسا جاءت درجة السػافقة فػؽ

الستػسط في دراسة (مرصفى2)5101 ،

ججول ( : 5.2ممخص لشتائج التحميل اإلحرائي لفقخات البعج األول "الحداسية االستخاتيجية"
#
1
2
3
4
5
6
7
8

فقخات

الستؾسط
الحدابي

تّتٍه إٌّظّخ طشق زذ٠ثخ ف ٟاٌؼًّ وبألٔظّخ
ٚاٌتمٕ١بد اٌتىٌٕٛٛخ١ب اٌّتطٛسح ٌتؼضص سشبلتٙب
االعتشات١د١خ.
تسشص إٌّظّخ ػٍ ٝاششان اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟػٍّ١خ
اٌتخط١ظ االعتشات١د ٟثشىً ِٕفتر
تّتٍه إٌّظّخ اٌشؤ٠خ اٌٛاضسخ ٌٕشبطبتٙب اٌّغتمجٍ١خ
ٚو١ف١خ ِٛاخٙخ اٌتسذ٠بد
تؼًّ إٌّظّخ ػٍِ ٝشبسوخ اٌؼبٍِ ٓ١ثسٛاساد داخٍ١خ
ػبٌ١خ اٌدٛدح ٌتس ً٠ٛإٌظشح اٌفشد٠خ ٔسٛ
االعتشات١د١خ اٌ ٝاتدبٖ خّبػِ ٟشتشن.
تجزي إٌّظّخ خٛٙد ِتٛاطٍخ ٌسشذ طبلبتٙب
ٚاِىبٔ١بتٙب
تشوض إٌّظّخ ثشىً وج١ش ػٍ ٝاٌتسغ ٓ١اٌّغتّش
ألدائٙب
تتؼٍُ إٌّظّخ ِٓ تدبسثٙب اٌغبثمخ ٚتتدٕت األخطبء
تتمجً إٌّظّخ األفىبس اٌخبسخ١خ ٚتسشص ػٍٝ
ِٕبلشتٙب ثبعتّشاس
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االنحخاف
السعياري

الؾزن

قيسة

الشدبي

Tإختبار

التختيب

4.02

0.76

80.5%

*19.78

4

3.92

0.83

78.3%

*16.07

8

3.98

0.81

79.6%

*17.63

6

3.82

0.79

76.4%

*15.13

9

4.19

0.75

83.8%

*23.19

2

4.23

0.72

84.7%

*24.99

1

4.12

0.80

82.4%

*20.39

3

3.99

0.74

79.8%

*19.55

5

9

٠تّ١ض لبدح إٌّظّخ ثبِتالو ُٙأٌ١بد اٌتفى١ش إٌّظُ
ٚاٌسذط ٚاٌمذسح ػٍ ٝاٌّجبدسح
الجرجة الكمية لمبعج األول

3.97

0.78

79.4%

*18.27

4.03

0.55

80.6%

*27.22

7

مالحغة 7الستؾسط الحدابي 7متػسط إجابات السدتجيبيغ ،االنحخاف السعياري 7انحخاؼ القيع عغ كسصيا الحدابي ،الؾزن الشدبي 7يتع حدابيا مغ
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 5.2.2تحميل الشتائج الستعمقة بالبعج الثاني "السقجرات الجؾىخية"
يػضح الججكؿ ( )223السقاييذ الػصفية لفقخات البعج الثاني "السقجرات الجػىخية" في السشطسات غيخ

الحكػمية في قصاع غدة ،كيتكػف البعج مغ ( )4فقخات ،حيث نجج أف الفقخة الخابعة التي تشز عمى "تستمظ
السشطسة الدسعة كالذيخة الجيجة في السجتسع" ،احتمت السختبة األكلى كذلظ بستػسط حدابي ( 4.50مغ )2

كبػزف ندبي ( ، )%90كيعشي ذلظ أف درجة السػافقة مختفعة ججاً كتعدك الباحثة ذلظ إلى أف شبيعة عسل
تمظ السشطسات ىػ إنداني بالجرجة األكلى ييجؼ إلى مداعجة الفئات السيسذة في السجتسع بالتالي يعدز مغ

سسعتيا الصيبة في السجتسع ،كاتفقت ىحه الشتائج مع دراسة (ىشية  )5103،كدراسة ()Abu Radi , 2013

حيث كانت السػافقة بجرجة عالية كأيزاً اتفقت مع دراسة (2)Ojha , 2008

بيشسا احتمت الفقخة الدابعة التي تشز عمى "تصمع السشطسة عمى السعارؼ التي يستمكيا العاممػف" في السختبة

األخيخة كذلظ بستػسط حدابي ( 3265مغ  )2كبػزف ندبي ( ،)%4521كيعدػ ذلظ إلى أف السشطسات تيتع

بالخبخات كالسيارات التي يستمكيا العامميغ أكثخ مغ السعارؼ أك أف العامميغ ال يتحجثػف أك ال يخغبػف

بإضيار السعارؼ التي يستمكػىا2

كبذكل عاـ بمغ متػسط البعج ككل ( 1203مغ  )2كبػزف ندبي ( ،)%5524حيث تذيخ ىحه الشتيجة إلى

كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية2

كسا تذيخ نتائج أف قيسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط اإلجابات تديج عغ القيسة ( )3التي تعبخ عغ

السػقف الحيادؼ ألفخاد السجتسع أـ ال ،كانت جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  1212ككانت جسيع
الستػسصات تديج عغ القيسة ( ،)3كيذيخ ذلظ ألف متػسط اإلجابة عمى كل فقخة مغ فقخات البعج تديج عغ

القيسة ( )3زيادة جػىخية كذات داللة إحرائية ،عشج مدتػػ  ،1212كيذيخ ذلظ ألف مػقف أفخاد مجتسع

الجراسة تجاه فقخات البعج الثاني "السقجرات الجػىخية" يتجو نحػ السػقف اإليجابي ،كىحه الشتيجة تذيخ الى
كجػد مػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ حػؿ بعج "السقجرات الجػىخية" في السشطسات غيخ الحكػمية في
قصاع غدة  ،حيث تؤكج ىحه الشتيجة أف أفخاد مجتسع الجراسة لجييع دراية بالخرائز الفخيجة كالسيارات

العمسية كالشطخية كالفشية كالتقشية التي يستمكيا العامميغ لجييا ،األمخ الحؼ يديل مغ كضع الذخز السشاسب

في السكاف السشاسب لتحقيق ما تصسح إليو السشطسة ،كيخجع ذلظ إلى ارتباط السشطسة كعسميا بالسشطسات
الجكلية كاإلقميسية ،كبالتالي ىحا االرتباط بالسسػؿ الخارجي مغ شأنو أف يفخض عمى تمظ السشطسات العسل

بأساليب متقجمة ككحلظ محاكلة استقصاب ما ىػ أفزل مغ السػارد السالية كالبذخية ،كقج اتفقت ىحه الشتيجة

مع دراسة (ىشية  )5103،كدراسة ( )Abu Radi , 2013التي أشارت إلى أف السجراء كرؤساء األقداـ عمى
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مدتػػ عالي مغ االشبلع كالفيع لمسقجرات الجػىخية في السدتذفيات األردنية الخاصة  ،كسا اتفقت أيزا مع
دراسة ( )Ojha , 2008حيث كانت السػافقة بجرجة قػية 2
ججول ( : 5.3ممخص لشتائج التحميل اإلحرائي لفقخات البعج الثاني "السقجرات الجؾىخية"
#
1
2
3
4
5
6
7

فقخات

الحدابي

االنحخاف
السعياري

الؾزن

الشدبي

Tإختبار

4.15

0.72

82.9%

*23.16

3

4.09

0.80

81.9%

*20.07

4

4.16

0.64

83.3%

*26.49

2

4.50

0.60

90.0%

*36.69

1

4.08

0.80

81.7%

*19.73

5

4.03

0.74

80.7%

*20.49

6

3.92
4.13

0.80
0.54

78.4%
82.7%

*16.79
*30.62

7

الستؾسط

٠تٛفش ٌذ ٜإٌّظّخ اٌذسا٠خ اٌىبف١خ ثبٌّٙبساد اٌتٟ
ّ٠تٍىٙب اٌؼبٍِْٛ
تسشص إٌّظّخ ػٍ ٝئثمبء وفبءاد ٚخجشاد اٌؼبٍِْٛ
فٙ١ب ػٍ ٝاػٍِ ٝغت٠ٛبتٙب
تّتٍه إٌّظّخ اٌّٙبساد اٌضشٚس٠خ إلٔدبص اٌؼًّ
ٚتٍج١خ زبخبد ِغتف١ذٙ٠ب
تّتٍه إٌّظّخ اٌغّؼخ ٚاٌشٙشح اٌد١ذح ف ٟاٌّدتّغ
٠تٛفش ٌذ ٜإٌّظّخ اٌذسا٠خ اٌىبٍِخ ثبٌخجشاد اٌتٟ
ّ٠تٍىٙب اٌؼبٍِْٛ
تّتٍه إٌّظّخ األعبٌ١ت اٌسذ٠ثخ ٚاٌّتطٛسح ف ٟاداسح
ػٍّ١بتٙب اٌذاخٍ١خ
تطٍغ إٌّظّخ ػٍ ٝاٌّؼبسف اٌتّ٠ ٟتٍىٙب اٌؼبٍِْٛ
الجرجة الكمية لمبعج الثاني

قيسة

التختيب

مالحغة 7الستؾسط الحدابي 7متػسط إجابات السدتجيبيغ ،االنحخاف السعياري 7انحخاؼ القيع عغ كسصيا الحدابي ،الؾزن الشدبي 7يتع حدابيا مغ
خبلؿ (الستػسط الحدابي ،)%011*2/اختبار  7Tاختبار لعيشة كاحج حػؿ القيسة ( * ،)3دالة إحرائية عشج مدتػػ 21212

 5.2.3تحميل الشتائج الستعمقة بالبعج الثالث "وضؾح الخؤية"

يػضح الججكؿ ( )221السقاييذ الػصفية لفقخات البعج الثالث "كضػح الخؤية" في السشطسات غيخ الحكػمية

في قصاع غدة ،كيتكػف البعج مغ ( )3فقخات ،حيث نجج أف الفقخة األكلى التي تشز عمى "يػجج اىجاؼ

كاضحة لجػ السشطسة" ،احتمت السختبة األكلى كذلظ بستػسط حدابي ( 4.48مغ  )2كبػزف ندبي

( ،)%89.6يعشي ذلظ أف ىشاؾ درجة مػافقة مختفعة ججاً بيغ أفخاد عيشة الجراسة ،كتعدك الباحثة ذلظ إلى
اىتساـ السشطسات بػضع أىجاؼ كاضحة تكػف قادرة عمى إرشاد العامميغ لكيفية تخجستيا عمى أرض الػاقع
حيث مغ خبلؿ ذلظ ستكػف السشطسة قادرة عمى تحقيق رؤيتيا  ،ك اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة (ىشية،
2)5103

بيشسا احتمت الفقخة الخامدة التي تشز عمى "يػجج تكامل كاندجاـ تاـ بيغ كحجات السشطسة كاقداميا" في

السختبة األخيخة كذلظ بستػسط حدابي ( 1213مغ  )2كبػزف ندبي ( ، )%5123كيعشي ذلظ أف ىشاؾ درجة

مختفعة مغ السػافقة مغ قبل أفخاد مجتسع الجراسة عمى الخغع مغ ارتفاع درجة السػافقة ،إال أف ىحه الفقخة
جاءت في السختبة األخيخة مقارنة مع البشػد األخخػ ،حيث تحتاج السشطسات إلى جعل التكامل كاالندجاـ

برػرة أكبخ بجالً مغ التشافذ بيغ ىحه األقداـ ،األمخ الحؼ قج يؤثخ سمباً عمى السشطسة  ،كاتفقت ىحه الشتيجة

مع دراسة (ىشية  )5103،حيث كانت ىشاؾ درجة مػافقة مختفعة 2

كبذكل عاـ بمغ متػسط البعج ككل ( 1205مغ  )2كبػزف ندبي ( ،)%5322حيث تذيخ ىحه الشتيجة إلى

كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية2
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كسا تذيخ نتائج أف قيسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط اإلجابات تديج عغ القيسة ( )3التي تعبخ عغ

السػقف الحيادؼ ألفخاد السجتسع أـ ال ،كانت جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  1212ككانت جسيع
الستػسصات تديج عغ القيسة ( ،)3كيذيخ ذلظ ألف متػسط اإلجابة عمى كل فقخة مغ فقخات البعج تديج عغ

القيسة ( )3زيادة جػىخية كذات داللة إحرائية ،عشج مدتػػ  ،1212كيذيخ ذلظ ألف مػقف أفخاد مجتسع

الجراسة تجاه فقخات البعج الثالث "كضػح الخؤية" يتجو نحػ السػقف اإليجابي ،كىحه الشتيجة تذيخ إلى كجػد
مػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ حػؿ بعج "كضػح الخؤية" في السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة

 ،حيث تؤكج ىحه الشتيجة عمى أف السشطسات تستمظ رؤية مدتقبمية تػجو سمػكيا كأدائيا كلجييا أىجاؼ كاضحة

لمكادر البذخؼ الحؼ تستمكو يدتصيع مغ خبلليا الػصػؿ ليحه األىجاؼ تحقيق ك رؤيتيا السدتقبمية
كشسػحاتيا ،كسا تعدك الباحثة ذلظ إلى تػفخ خصة استخاتيجية متكاممة لجػ تمظ السشطسات تداىع بذكل

أفزل في تػافخ رؤية كرسالة كأىجاؼ مدتقبمية مشاسبة ،حيث يذتخط عمى تمظ السشطسات كجػد خصة
استخاتيجية مدتقبمية تعسل مغ خبلليا لزساف استس اخرية عسميا ،كقج اتفقت ىحه الشتائج مع دراسة كبلً مغ
(ىشية  ،)5103،حيث بيشت أف الذخكات السبحػثة تؤمغ بأف عمى الكادر البذخؼ أف يكػف مصمع عمى
رؤيتيا كأىجافيا لمعسل عمى تحقيقيا ،كيخجع ذلظ إلى إدراؾ الذخكات أىسية كجػد رؤية كاضحة تقػدىا نحػ

االستسخار كالبقاء كالتسييد ،كسا اتفقت مع دراسة ( )Abu Radi , 2013ك( ،)Ojha ,2008حيث كاف
ىشاؾ مػافقة بجرجة قػية عمى ىحا البعج 2

ججول ( : 5.4ممخص لشتائج التحميل اإلحرائي لفقخات البعج الثالث "وضؾح الخؤية"
#

فقخات

1
2
3

ٛ٠خذ أ٘ذاف ٚاضسخ ٌذ ٜإٌّظّخ
٠تُ تشخّخ سؤ٠خ إٌّظّخ ٚأ٘ذافٙب اٌؼبِخ ثٛالؼ١خ
ٛ٠خذ ٌذ ٜاٌؼبٍِٚ ٓ١ضٛذ ٌشؤ٠خ إٌّظّخ
ٛ٠خذ اتفبق ف ٟإٌّظّخ زٛي اٌّجبدئ ٚاٌمٛاػذ
اٌّٛخٙخ ٌٍغٍٛن ف ٟتٕف١ز ػٍّ١بتٙب
ٛ٠خذ تىبًِ ٚأغدبَ تبَ ثٚ ٓ١زذاد إٌّظّخ
ٚالغبِٙب
تٛخذ سؤ٠خ ٚاضسخ ٌٍّٕظّخ زٛي ِب تش٠ذ اْ تىْٛ
ػٍِ ٗ١غتمجال ز١ث أٙب ِٛخٙخ ٌغٍٛوٙب ِٚششذح ٌٙب
ف ٟوبفخ اػّبٌٙب
الجرجة الكمية لمبعج الثالث

4
5
6

الحدابي
4.48
4.25
4.08

السعياري
0.68
0.70
0.75

الؾزن

قيسة

الشدبي
89.6%
85.1%
81.6%

Tإختبار
*31.89
*26.08
*20.98

1
2
4

4.15

0.75

83.0%

*22.39

3

4.03

0.87

80.6%

*17.28

6

4.06

0.72

81.2%

*21.46

5

4.18

0.59

83.5%

*28.91

الستؾسط

االنحخاف

التختيب
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 5.2.4تحميل الشتائج الستعمقة بالبعج الخابع "اختيار األىجاف االستخاتيجية"
يػضح الججكؿ ( )222السقاييذ الػصفية لفقخات البعج الخابع "اختيار األىجاؼ االستخاتيجية" في السشطسات

غيخ الحكػمية في قصاع غدة ،كيتكػف البعج مغ ( )4فقخات ،حيث نجج أف الفقخة األكلى التي تشز عمى

"تقػـ السشطسة بػضع األىجاؼ االستخاتيجية في ضػء رؤيتيا كرسالتيا" ،احتمت السختبة األكلى ،كذلظ بستػسط
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حدابي ( 4.27مغ  )2كبػزف ندبي ( ،)%85.4كيعشي ذلظ كجػد مػافقة بجرجة مختفعة ججاً عمى ىحه الفقخة
 ،كتعدك الباحثة ذلظ أف السشطسات حخيرة عمى أف تكػف أىجافيا االستخاتيجية مبلئسة كمتشاسبة مع كل مغ
الخؤية كالخسالة التي تتبشاىا 2

بيشسا احتمت الفقخة الدادسة التي تشز عمى "تقػـ السشطسة بتصػيخ أىجاؼ مخحمية محجدة قابمة لمقياس

كمختبصة باألىجاؼ االستخاتيجية" في السختبة األخيخة كذلظ بستػسط حدابي ( 3262مغ  )2كبػزف ندبي

( ،)%4620كيعشي ذلظ كجػد مػافقة مختفعة عمى الخغع مغ أنيا في أخخ تختيب الفقخات ،كتعدك الباحثة ذلظ

أنو عمى الخغع مغ تػافخ اإلمكانيات كاإلجخاءات البلزمة إال أف ىشاؾ نػع مغ التقريخ قج يكػف بدبب شبيعة
السذاريع السشفحة أك أف الطخكؼ غيخ مشاسبة لػضع مثل ىحه األىجاؼ2

كبذكل عاـ بمغ متػسط البعج ككل ( 1216مغ  )2كبػزف ندبي ( )%5025حيث تذيخ ىحه الشتيجة إلى

كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية2

كسا تذيخ نتائج أف قيسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط اإلجابات تديج عغ القيسة ( )3التي تعبخ عغ

السػقف الحيادؼ ألفخاد السجتسع أـ ال ،كانت جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  1212ككانت جسيع
الستػسصات تديج عغ القيسة ( ،)3كيذيخ ذلظ إلى أف متػسط اإلجابة عمى كل فقخة مغ فقخات البعج تديج عغ

القيسة ( )3زيادة جػىخية كذات داللة إحرائية ،عشج مدتػػ  ،1212كيذيخ ذلظ ألف مػقف أفخاد مجتسع

الجراسة تجاه فقخات البعج الخابع "اختيار األىجاؼ االستخاتيجية" يتجو نحػ السػقف اإليجابي ،كىحه الشتيجة
تذيخ إ لى كجػد مػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ حػؿ بعج "اختيار األىجاؼ االستخاتيجية" في

السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة  ،حيث تؤكج ىحه الشتيجة عمى أف السشطسات تقػـ بػضع أىجاؼ
استخاتيجية مشاسبة لخؤيتيا كرسالتيا ،كمتػائسة مع الفخص الستػفخة كالقصاعات التي تقجـ ليا الخجمة مع تػفخ

مخكنة في تقجيع ىحه الخجمات ،كاستخجاـ أساليب تقشية حجيثة حتى تتسكغ السشطسات مع تحقيق أىجافيا
كالػصػؿ الى ما تصسح إليو  ،كاتفقت ىحه الشتائج مع دراسة كل مغ (ىشية  )5103،حيث تقػـ الذخكات

بػضع أىجاؼ كاضحة مغ أجل الػصػؿ إلييا ك (  )Abu Radi , 2013ك ( )Ojha , 2008حيث كانت

السػافقة بجرجة قػية 2

ججول ( : 5.5ممخص لشتائج التحميل اإلحرائي لفقخات البعج الخابع "اختيار األىجاف االستخاتيجية"
#
1
2
3
4
5
6

الحدابي

االنحخاف
السعياري

الؾزن

الشدبي

Tإختبار

4.27

0.71

85.4%

*25.99

1

4.05

0.78

80.9%

*19.70

5

4.20

0.66

83.9%

*26.56

2

4.07

0.70

81.3%

*22.09

4

4.00

0.80

80.0%

*18.22

6

3.95

0.75

79.1%

*18.52

7

الستؾسط

فقخات
تم َٛإٌّظّخ ثٛضغ األ٘ذاف االعتشات١د١خ ف ٟضٛء
سؤ٠تٙب ٚسعبٌتٙب
تتٛائُ األ٘ذاف االعتشات١د١خ ِغ اٌفشص اٌّتبزخ
تتٕبعت طج١ؼخ اٌخذِبد اٌّمذِخ ِغ خظبئض
اٌمطبػبد اٌت ٟتمذَ ٌٙب تٍه اٌخذِخ
تٛخذ ِشٔٚخ ف ٟأداء اٌخذِبد ثّب ٠تٕبعت ِغ
ِتطٍجبد اٌّغتف١ذ ٓ٠اٌّختٍفخ
تغتخذَ إٌّظّخ وبفخ األعبٌ١ت اٌسذ٠ثخ ٚاٌتمٕ١بد ِٓ
اخً تسم١ك أ٘ذافٙب اٌّشغٛثخ
تم َٛإٌّظّخ ثتط٠ٛش أ٘ذاف ِشزٍ١خ ِسذدح لبثٍخ
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قيسة

التختيب

7

ٌٍم١بط ِٚشتجطخ ثبأل٘ذاف االعتشات١د١خ
تٙتُ إٌّظّخ ثشؤ٠تٙب ٚسعبٌتٙب ٚأ٘ذافٙب االعتشات١د١خ
ٌتسم١ك االعتدبثخ ٚاٌششبلخ اٌّطٍٛثخ
الجرجة الكمية لمبعج الخابع

4.10

0.69

82.0%

*23.24

4.09

0.55

81.8%

*29.14

3
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 5.2.5تحميل الشتائج الستعمقة بالبعج الخامذ "السدؤولية السذتخكة"
يػضح الججكؿ ( )223السقاييذ الػصفية لفقخات البعج الخامذ "السدؤكلية السذتخكة" في السشطسات غيخ

الحكػمية في قصاع غدة ،كيتكػف البعج مغ ( )3فقخات ،حيث نجج أف الفقخة الثانية التي تشز عمى "تعسل
السشطسة عمى سيػلة الػصػؿ إلى السعمػمات التي تيع السدتفيجيغ" ،احتمت السختبة األكلى ،كذلظ بستػسط

حدابي ( 4.16مغ  )2كبػزف ندبي ( ،)%83.2كيعشي ذلظ أف ىشاؾ مػافقة بجرجة مختفعة ججاً  ،كتعدك

الباحثة ذلظ إلى تػافخ نطع معمػمات كبخامج تديل الػصػؿ ليحه السعمػمات2

بيشسا احتمت الفقخة الخامدة التي تشز عمى "تحافع السشطسة عمى السدتفيجيغ بذكل كامل مغ خبلؿ

إشخاكيع في التخصيط كالتشفيح لمسذاريع" في السختبة األخيخة كذلظ بستػسط حدابي ( 3250مغ  )2كبػزف
ندبي ( ،)%4325عمى الخغع مغ درجة السػافقة السختفعة عمى ىحا البشج إال أف بعس السشطسات تجج صعػبة

في إشخاؾ أشخاص مغ خارج السشطسة في عسمية التخصيط كالتشفيح ،حيث يشطخ إلى عسمية التخصيط كالتشفيح
كذأف داخمي لمسشطسة ،كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة كل مغ (ىشية  )5103،ك( 2) Abu Radi , 2013

كبذكل عاـ بمغ متػسط البعج ككل ( 1215مغ  )2كبػزف ندبي ( )%5122حيث تذيخ ىحه الشتيجة إلى

كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية2

كسا تذيخ نتائج أف قيسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط االجابات تديج عغ القيسة ( )3التي تعبخ عغ
السػقف الحيادؼ ألفخاد السجتسع أـ ال ،كانت جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  1212ككانت جسيع
الستػسصات تديج عغ القيسة ( ،)3كيذيخ ذلظ ألف متػسط اإلجابة عمى كل فقخة مغ فقخات البعج تديج عغ

القيسة ( )3زيادة جػىخية ،كذات داللة إحرائية ،عشج مدتػػ  ،1212كيذيخ ذلظ ألف مػقف أفخاد مجتسع

الجراسة تجاه فقخات البعج الخامذ "السدؤكلية السذتخكة" يتجو نحػ السػقف اإليجابي كىحه الشتيجة تذيخ إلى
كجػد مػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ حػؿ بعج "السدؤكلية السذتخكة" في السشطسات غيخ الحكػمية
في قصاع غدة  ،حيث تؤكج ىحه الشتيجة عمى أف السشطسات تعسل عمى جعل الجسيع شخكاء في السدؤكلية،

سػاء العامميغ لجييا كحلظ األشخاؼ السعشية ،كذلظ مغ أجل تحقيق األىجاؼ السخاد الػصػؿ إلييا كىحا يتػافق

مع شبيعة عسل تمظ السشطسات ،كالتي بجكرىا تتعامل مع العامميغ كالسدتفيجيغ كجيات حكػمية كجيات رقابية
داخمية كخارجية ،كبالتالي ىشاؾ ضخكرة لسذاركة الجسيع بالسدؤكلية ،ككحلظ تػفيخ قجر مغ الذفافية في تػفيخ
السعمػمات البلزمة لكافة األشخاؼ ،كقج اتفقت ىحه الشتائج مع دراسة (ىشية  )5103،ك ( Abu Radi ,

 ) 2013ك ( ،)Ojha , 2008حيث كانت السػافقة بجرجة قػية 2
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ججول ( : 5.6ممخص لشتائج التحميل اإلحرائي لفقخات البعج الخامذ "السدؤولية السذتخكة"
#
1
2
3
4
5
6

فقخات
تطٍت إٌّظّخ ِٓ اٌؼبٍِ ٓ١اٌتؼبًِ ِغ األخطبء
وفشص ٌٍتؼٍُ ٚاٌتسغٓ١
تؼًّ إٌّظّخ ػٍ ٝعٌٛٙخ اٌٛطٛي اٌ ٝاٌّؼٍِٛبد
اٌت ٟت ُٙاٌّغتف١ذٓ٠
تٛفش إٌّظّخ ٌٍؼبٍِ ٓ١فٙ١ب عٌٛٙخ اٌسظٛي ػٍٝ
اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌؼٍُّٙ
تشدغ إٌّظّخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍِ ٝجذأ اٌّغإ١ٌٚخ
اٌّشتشوخ ٚأْ اٌىً ِغإٚي ػٓ إٌتبئح إٌٙبئ١خ
تسبفع إٌّظّخ ػٍ ٝاٌّغتف١ذ ٓ٠ثشىً وبًِ ِٓ
خالي ئششاو ُٙف ٟاٌتخط١ظ ٚاٌتٕف١ز ٌٍّشبس٠غ
تتؼبًِ إٌّظّخ ِغ وبفخ األطشاف اٌّؼٕ١خ ثبػتجبسُ٘
ششوبء ف ٟاٌّغإ١ٌٚخ ػٓ تسم١ك إٌتبئح إٌٙبئ١خ
الجرجة الكمية لمبعج الخامذ

الحدابي

السعياري

الؾزن

قيسة

الشدبي

Tإختبار

4.05

0.76

80.9%

*20.18

3

4.16

0.64

83.2%

*26.48

1

4.11

0.70

82.2%

*23.25

2

4.04

0.78

19.378* 80.8%

4

3.81

0.89

76.2%

*13.30

6

3.97

0.74

79.4%

*19.18

5

4.02

0.55

80.5%

*27.06

الستؾسط

االنحخاف

التختيب
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 5.2.6تحميل الشتائج الستعمقة بالبعج الدادس "االلتدام الجساعي"
يػضح الججكؿ ( )224السقاييذ الػصفية لفقخات البعج الدادس "االلتداـ الجساعي" في السشطسات غيخ

الحكػمية في قصاع غدة ،كيتكػف البعج مغ ( )3فقخات ،حيث نجج أف الفقخة األكلى التي تشز عمى "تدعى

السشطسة لبلحتفاظ بحكؼ الخبخة كالكفاءة" ،احتمت السختبة األكلى كذلظ بستػسط حدابي ( 4.11مغ  )2كبػزف
ندبي ( ،)%82.2كيعشي ذلظ كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل أفخاد مجتسع الجراسة ،كتعدك الباحثة

ذلظ إلى اىتساـ السشطسة بالسحافطة عمى الكادر البذخؼ ذك الخبخة كالكفاءة مسا يداعجىا في تحقيق أىجافيا2

بيشسا احتمت الفقخة الخامدة التي تشز عمى "يقجر العاممػف مدؤكلياتيع كمجػ انعكاسيا عمى ديسػمة

نذاشات اآلخخيغ في السشطسة" في السختبة األخيخة كذلظ بستػسط حدابي ( 3266مغ  )2كبػزف ندبي

( ،)%4625عمى الخغع مغ ارتفاع درجة السػافقة إال أف بعس العامميغ في السشطسات ال يقجركف أىسية
مدؤكلياتيع كأنيا تشعكذ عمى نذاط اآلخخيغ ،حيث أف عجـ قياـ بعس العامميغ بسياميع قج يؤدؼ الى تعصل

العسل ،كىحا يتصمب مغ السشطسات أف تػضح أىسية قياـ كل فخد بسدؤكلياتو تجشباً لتأخخ كتعصيل العسل2
كبذكل عاـ بمغ متػسط البعج ككل ( 1213مغ  )2كبػزف ندبي ( ،)%5123حيث تذيخ ىحه الشتيجة إلى
كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية2

كسا تذيخ نتائج أف قيسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط اإلجابات تديج عغ القيسة ( )3التي تعبخ عغ

السػقف الحيادؼ ألفخاد السجتسع أـ ال ،كانت جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  1212ككانت جسيع
الستػسصات تديج عغ القيسة ( ،)3كيذيخ ذلظ ألف متػسط اإلجابة عمى كل فقخة مغ فقخات البعج تديج عغ

القيسة ( )3زيادة جػىخية كذات داللة إحرائية ،عشج مدتػػ  ،1212كيذيخ ذلظ ألف مػقف أفخاد مجتسع

الجراسة تجاه فقخات البعج الدادس "االلتداـ الجساعي" يتجو نحػ السػقف اإليجابي كىحه الشتيجة تذيخ إلى
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كجػد مػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ حػؿ بعج "االلتداـ الجساعي" في السشطسات غيخ الحكػمية في
قصاع غدة  ،كتؤكج ىحه الشتيجة عمى أىسية االلتداـ الجساعي  ،حيث تستمظ السشطسات أنساط قيادية كإدارية

تذجع العسل الجساعي كيجرؾ العاممػف أىسية الجكر الحؼ يمعبػنو حتى ال يتباشأ العسل في السشطسة  ،كسا
يطيخ البعس كالئيع كذلظ بتغمب مرمحة السشطسة عمى مرالحو الذخرية ،ككحلظ تػافخ مجكنة سمػؾ

أخبلقي لجػ تمظ السشطسات تعسل مغ خبلليا ،كىحا يؤدؼ درجة عالية مغ االلتداـ ،كقج اتفقت ىحه الشتائج مع

دراسة (مرصفى ،)5101 ،حيث كانت درجة السػافقة فػؽ الستػسط ،كقج يخجع ذلظ إلى تذابو مجتسعي

الجراسة ،حيث شبقت عمى مجسػعة مغ مجيخؼ شخكة آسيا سيل لبلتراالت الستشقمة في العخاؽ ،بيشسا اختمفت
مع دراسة ( الكبيذ كنػرؼ ،)5103 ،حيث كانت السػافقة دكف الستػسط في أقداـ الصػارغ في عجد مغ

مدتذفيات بغجاد ،كقج يخجع ذلظ الى اختبلؼ شبيعة عسل السشطسات عغ السدتذفيات كحلظ اختبلؼ

الطخكؼ السحيصة2

ججول ( : 5.7ممخص لشتائج التحميل اإلحرائي لفقخات البعج الدادس "االلتدام الجساعي"
الستؾسط

#

فقخات

1

تغؼ ٝإٌّظّخ ٌالزتفبظ ثز ٞٚاٌخجشح ٚاٌىفبءح
تّتٍه إٌّظّخ ّٔظ ل١بدٚ ٞئداسح تٕف١ز٠خ تشدغ ػٍٝ
اٌؼًّ اٌدّبػٟ
٠ظٙش اٌؼبٍِ ٓ١سغجت ُٙثبالٌتضاَ ٚاٌٛالء ٌٍّٕظّخ
خبطخ ف ٟاٌّٛالف اٌت ٟتتطٍت ِٕ ُٙاٌتضس١خ
ثّظبٌس ُٙاٌشخظ١خ
تّتٍه إٌّظّخ لٛاػذ ٚتؼٍّ١بد ٚاضسخ ٌىً اٌٛزذاد
اٌتٕظ١ّ١خ
٠مذس اٌؼبٍِِ ْٛغإ١ٌٚبتِٚ ُٙذ ٜأؼىبعٙب ػٍٝ
دِّٛ٠خ ٔشبطبد ا٢خش ٓ٠ف ٟإٌّظّخ
٠ذسن اٌؼبٍِ ْٛأّ٘١خ دٚسُ٘ ف ٟاٌؼًّ ٚأثش اٌتجبطإ
ف ٟئٔدبصٖ ػٍِ ٝغت٠ٛبد أدبص ا٘ذاف إٌّظّخ
الجرجة الكمية لمبعج الدادس

2
3
4
5
6

االنحخاف

الؾزن

قيسة

التختيب

الحدابي
4.11

السعياري
0.94

4.04

0.89

80.8%

4.00

0.87

80.0%

*16.70

4.01

0.76

80.2%

*19.42

3

3.99

0.75

79.8%

*19.22

5

4.04

0.72

80.8%

*21.25

2

4.03

0.64

80.6%

*23.64

الشدبي
82.2%

Tإختبار
*17.15

1

*17.16

2
4

مالحغة 7الستؾسط الحدابي 7متػسط إجابات السدتجيبيغ ،االنحخاف السعياري 7انحخاؼ القيع عغ كسصيا الحدابي ،الؾزن الشدبي 7يتع حدابيا مغ
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 5.3تحميل الشتائج الستعمقة بالسحؾر الثاني "تحديؽ جؾدة الق اخرات"
يػضح الججكؿ ( )225السقاييذ الػصفية لفقخات السحػر الثاني "تحديغ جػدة الق اخرات" في السشطسات غيخ

الحكػمية في قصاع غدة ،كيتكػف السحػر مغ ( )51فقخة ،حيث نجج أف الفقخة األكلى التي تشز عمى " تختبط

ق اخرات السشطسة بأىجافيا االستخاتيجية " ،احتمت السختبة األكلى كذلظ بستػسط حدابي ( 4.14مغ  )2كبػزف

ندبي ( ،)%82.8كيعشي ذلظ كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل أف اخد مجتسع الجراسة ،كيعدػ ذلظ إلى

مجػ اىتساـ السشطسات بأف تكػف ق اخراتيا تشدجع مع أىجافيا االستخاتيجية ،كذلظ كي تشجح في تحقيق ما
تربػ اليو ،حيث أف ىحه األىجاؼ تكػف شػيمة االجل كتراغ مغ قبل اإلدارة العميا ،كتتخكد حػؿ الشتائج
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السصمػب تحقيقيا ،كسا أنيا بحاجة إلى تزافخ كافة جيػد كإمكانيات العامميغ كالسشطسة لتحقيقيا نط اًخ ألنيا
تؤثخ عمى بقاء كاستسخار السشطسة 2

أ ما فيسا يتعمق " بسخاعاة الطخكؼ الجاخمية كالخارجية عشج اتخاذ الق اخرات" كانت ىشاؾ درجة مختفعة مغ

السػافقة كذلظ بستػسط حدابي ( 1216مغ  ،)2كتعدك الباحثة إلى أنو مغ الزخكرؼ لمسشطسات غيخ

الحكػمية أف تأخح بعيغ االعتبار ىحه الطخكؼ لسا ليا مغ تأثيخ إيجابي كسمبي عمى الق اخرات الستخحة كاتفقت
ىحه الشتيجة مع دراسة ( االسصل  )5100 ،حيث كانت ىشاؾ درجة مػافقة مختفعة كقج يخجع ذلظ الى تذابو

مجتسع الجراسة حيث تكػنت مغ مجراء كرؤساء األقداـ في البشػؾ ،بيشسا اختمفت مع دراسة (حسيج )5103،

حيث كانت درجة السػافقة دكف الستػسط كقج يخجع ذلظ إلى اختبلؼ شبيعة العسل حيث شبقت ىحه الجراسة
في ك ازرة الجاخمية2

أما فيسا يتعمق ب فقخة "يتػافخ لجػ السشطسة السخكنة الكافية لتعجيل الق اخرات بسا يتبلءـ مع التصػرات السختمفة "
بمغ متػسصيا الحدابي ( ،)3266أؼ أف ىشاؾ درجة مختفعة مغ السػافقة لجػ السبحػثيغ ،حيث تعدك الباحثة

ذلظ إلى أنو مغ الزخكرات التي تفخضيا البيئة غيخ السدتقخة أف تتستع السشطسات بالسخكنة الكافية لتعجيل

ق اخراتيا ،كقج اتفقت ىحه الجراسة مع كل مغ دراسة (األسصل  )5100،كيخجع ذلظ إلى تذابو الطخكؼ
السحمية السحيصة ،حيث كانت درجة السػافقة مختفعة ،كاختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة (أبػ زكر ،)5101 ،

حيث كانت درجة السػافقة دكف الستػسط ،كقج يخجع ذلظ إلى شبيعة اتخاذ القخار في الػ ازرة الحؼ يتع كفق
ىيكمية محجدة 2

بيشسا احتمت الفقخة الثانية عذخ التي تشز عمى "تتستع الق اخرات بعامل اإلقشاع كالخضا لمعامميغ السشفحيغ في

السشطسة " في السختبة األخيخة ،كذلظ بستػسط حدابي ( 3242مغ  )2كبػزف ندبي ( ،)%4126كيعشي ذلظ

أف ىشاؾ درجة مختفعة مغ السػافقة إال أنيا في السختبة األخيخة ،كتعدك الباحثة ذلظ أف اتخاذ الق اخرات يتع مغ

قبل اإلدارة العميا في السشطسة ،كليذ العامميغ األمخ الحؼ قج يذعخىع بعجـ الخضا كاالقتشاع عشج التشفيح نط اًخ

لعجـ مذاركتيع في اتخاذ الق اخرات ،حيث تفخض الق اخرات عمييع ،األمخ الحؼ قج يشعكذ سمباً عمى السشطسة،

كلحلظ تحتاج السشطسة أف تذخؾ العامميغ في اتخاذ الق اخرات لتعديد الخضا كاإلقشاع لجييع  ،كاختمفت ىحه

الشتيجة مع دراسة (الػادية  )5102،حيث كانت ىشاؾ درجة متػسصة مغ السػافقة ،حيث يسكغ أف يخجع ذلظ
إلى شبيعة اتخاذ القخار في ك ازرة التخبية كالتعميع الحؼ يتع كفق ىيكمية محجدة2

كبذكل عاـ ،بمغ متػسط السحػر ككل ( 3263مغ  )2كبػزف ندبي ( )%4625حيث تذيخ ىحه الشتيجة إلى

كجػد درجة مختفعة مغ السػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية2

كسا تذيخ نتائج أف قيسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط االجابات تديج عغ القيسة ( )3التي تعبخ عغ

السػقف الحيادؼ ألفخاد السجتسع أـ ال ،كانت جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  ، 1212ككانت جسيع
الستػسصات تديج عغ القيسة ( ،)3كيذيخ ذلظ أف متػسط اإلجابة عمى كل فقخة مغ فقخات السحػر تديج عغ

القيسة ( )3زيادة جػىخية كذات داللة إحرائية ،عشج مدتػػ  ،1212كيذيخ ذلظ ألف مػقف أفخاد مجتسع

الجراسة تجاه فقخات السحػر الثاني "تحديغ جػدة الق اخرات" يتجو نحػ السػقف اإليجابي كىحه الشتيجة تذيخ إلى
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كجػد مػافقة مغ قبل السجراء كرؤساء األقداـ حػؿ محػر "تحديغ جػدة الق اخرات" في السشطسات غيخ
الحكػمية في قصاع غدة  ،كتعدك الباحثة ذلظ إلى أف السشطسات غيخ الحكػمية لجييا اإلمكانيات لتحديغ

قخراتيا تكػف مختبصة بأىجافيا االستخاتيجية كبخؤيتيا كرسالتيا ،كتخاعي الطخكؼ
جػدة ق اخراتيا ،حيث إف ا
السحيصة لسا ليا مغ تأثيخ عمى الق اخرات  ،أيزا تتػافخ السخكنة لمتسكغ مغ تعجيل الق اخرات كفق الطخكؼ،
كتتػافخ السعمػمات السحجثة كالسيارات كالخبخات ،كيتع كضع بجائل مشاسبة كبياف أىسيا كالسفاضمة بيغ البجائل

الختيار البجيل الحؼ يتشاسب مع الطخكؼ كالحؼ يحقق أعمى عائج كأقل تكمفة ،كلكغ تحتاج السشطسات أف
تعدز مذاركة جسيع العامميغ في السدتػيات اإلدارية برػرة أكبخ ،كأيزا تقييع إيجابيات كسمبيات كل بجيل

قبل اختيار البجيل األفزل ،كأف تكػف رشيقة أكثخ لتتسكغ مغ استغبلؿ الفخص ،كاالعتساد األكثخ عمى
السعمػمات بجال مغ االجتياد الذخري ،باإلضافة لتعديد عاممي الخضا كاإلقشاع لسشفحؼ الق اخرات كي تتسكغ

السشطسات مغ البقاء كاالستسخار كتحقيق ميدة تشافدية 2

كاتفقت ىحه الجراسة مع دراسة (حسج  )5103،التي بيشت كجػد درجة مػافقة مختفعة مغ قبل أفخاد العيشة

لجػدة الق اخرات اإلدارية في الجامعات الفمدصيشية في محافطات قصاع غدة حيث قج يعػد ىحا االتفاؽ نط اخ
الرتفاع السؤىبلت العمسية لسجتسع الجراسة نط اخ النيع مغ حاممي الذيادات العمسية كاألكاديسية العميا  ،كسا

اتفقت مع دراسة (الػادية  ،)5102 ،حيث ىشاؾ درجة مػافقة مختفعة مغ جػدة الق اخرات اإلدارية لجػ

العامميغ في ك ازرة التخبية كالتعميع في قصاع غدة ،أيزا اتفقت مع دراسة (عبيج  ،) 5102،حيث كانت ىشاؾ
درجة مػافقة مختفعة حػؿ عسمية اتخاذ الق اخرات ،كاتفقت مع دراسة (حدػنة  ،)5105،حيث كانت ىشاؾ
درجة مػافقة مختفعة حػؿ جػدة الق اخرات اإلدارية لجػ العامميغ في البشػؾ العاممة في فمدصيغ كقج يخجع ىحا

االتفاؽ لتذابو مجتسعي الجراسة حيث تع تصبيقيا عمى السجراء ،أيزا اتفقت مع دراسة (الغدالي ،)5105 ،

حيث كانت ىشاؾ درجة مػافقة مختفعة عمى مجاؿ فاعمية عسمية اتخاذ القخار لجػ العامميغ في شخكات

التأميغ األردنية كيسكغ اف يعػد ىحا االتفاؽ لتذابو مجتسعي الجراسة حيث تكػف مجتسع الجراسة مغ السجراء
العامميغ في اإلدارة العميا كاإلدارة الػسصى ،كسا اتفقت مع دراسة (العبيجؼ  ،الحػامجة  ،)5105،حيث كانت
ىشاؾ درجة مػافقة مختفعة عمى فاعمية الق اخرات اإلدارية مغ قبل العامميغ في الجامعات األردنية الخسسية

حيث قج يعػد ىحا االتفاؽ لتذابو مجتسعي الجراسة الحؼ تكػف مغ السجراء كمداعجييع ،كاتفقت مع دراسة
(األسصل ،)5100 ،حيث كانت ىشاؾ درجة مػافقة مختفعة حػؿ عسمية اتخاذ الق اخرات اإلدارية كتعدك الباحثة
ىحا االتفاؽ نط اًخ لتصبيقيا عمى متخحؼ الق اخرات بالسرارؼ الػششية2

كاختمفت ىحه الجراسة مع دراسة (حساد  ،)5103،حيث كانت ىشاؾ درجة مػافقة متػسصة في تحديغ جػدة

اتخاذ الق اخرات اإلدارية في جياز الذخشة الفمدصيشية ،أيزا اختمفت مع دراسة (حسيج  ،)5103،حيث كانت

درجة السػافقة متػسصة حػؿ عسمية اتخاذ الق اخر بػ ازرة الجاخمية كاألمغ الػششي ،الذق السجني ،أيزا اختمفت
مع دراسة (أبػ زكر  ،)5101،حيث كانت ىشاؾ درجة مػافقة متػسصة حػؿ اتخاذ الق اخرات اإلدارية ،كسا

اختمفت مع دراسة (الدقا  )5116،التي أشارت إلى عجـ مػافقة أفخاد العيشة عمى مجاؿ عسمية اتخاذ القخار،
كقج يخجع ىحا االختبلؼ نط اًخ الختبلؼ مجتسعات الجراسة عغ الجراسة الحالية2
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ججول ( : 5.8ممخص لشتائج التحميل اإلحرائي لفقخات السحؾر الثاني "تحديؽ جؾدة الق اخرات"
الستؾسط

#

فقخات

1

تشتجظ لشاساد إٌّظّخ ثأ٘ذافٙب االعتشات١د١خ
٠تُ ِشاػبح اٌظشٚف اٌذاخٍ١خ ٚاٌخبسخ١خ ػٕذ اتخبر
اٌمشاساد
تشتجظ اٌمشاساد اٌّتخزح ثشؤ٠خ ٚسعبٌخ إٌّظّخ
تسمك اٌمشاساد اٌّتخزح أ٘ذاف إٌّظّخ
تؼًّ إٌّظّخ ػٍِ ٝشبسوخ خّ١غ اٌّغت٠ٛبد اإلداس٠خ
ف ٟطٕغ اٌمشاس
ٛ٠خذ لبػذح ِؼٍِٛبد ٠تُ تسذ٠ثٙب ثبعتّشاس ٠ٚؼتّذ
ػٍٙ١ب ػٕذ اتخبر اٌمشاساد
تّتبص اٌّؼٍِٛبد اٌّتٛفشح ثبٌّشٔٚخ ِّب ٠إد ٞئٌٝ
عشػخ اتخبر اٌمشاساد اٌشش١ذح
٠تُ اتخبر اٌمشاساد ثٕبء ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ٚتسًٍ١
اٌفشص ف ٟاٌج١ئخ اٌّس١طخ ١ٌٚظ االختٙبد اٌشخظٟ
٠تّتغ ِتخز اٌمشاس ثبٌّشٔٚخ اٌالصِخ التخبر اٌمشاس
اٌز٠ ٞتٕبعت ِغ اٌّٛلف
٠تٛفش ػذد ِٕبعت ِٓ اٌجذائً اٌّتبزخ أِبَ ِتخزٞ
اٌمشاساد ف ٟإٌّظّخ
٠تُ تظٕ١ف اٌجذائً زغت أّ٘١تٙب ٌٍّٕظّخ
تتّتغ اٌمشاساد ثؼبًِ االلٕبع ٚاٌشضب ٌٍؼبٍِٓ١
إٌّفز ٓ٠ف ٟإٌّظّخ
٠تُ تسذ٠ذ اٌّشىٍخ اٌت ٟتستبج اٌ ٝلشاس تسذ٠ذا
ٚاضسب ِّب ّ٠ىٓ ِٓ اتخبر اٌمشاس اٌغٍ ُ١ثشأٔٙب
تتٛفش ٌذ ٜإٌّظّخ اٌششبلخ ٚاٌخفخ العتغالي اٌفشص
ِٓ خالي لشاساتٙب
٠تُ ِشاخؼخ اٌمشاساد ٚتم ُ١١ئ٠دبث١بتٙب ٚعٍج١بتٙب
٠تُ اعتخذاَ أعٍٛة اٌّفبضٍخ ث ٓ١اٌجذائً اٌّختٍفخ ػٕذ
اتخبر اٌمشاس ف ٟإٌّظّخ
تإِٓ إٌّظّخ ثبٌّٙبساد ٚاٌخجشاد اٌت ٟتٍّىٙب
الخت١بس أفضً ثذ ً٠ػٕذ اتخبر اٌمشاساد
ٌ
٠تُ اخت١بس اٌجذ ً٠اٌز٠ ٞسمك أػٍ ٝػبئذ ٚألً تىٍفخ
تى ْٛاٌمشاساد اٌّتخزح ِالئّخ ِٚتٕبعجخ ِغ اٌظشٚف
اٌّس١طخ
٠تٛافش ٌذ ٜإٌّظّخ اٌّشٔٚخ اٌىبف١خ ٌتؼذ ً٠اٌمشاساد
ثّب ٠تالءَ ِغ اٌتطٛساد اٌّختٍفخ
الجرجة الكمية لمسحؾر الثاني

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

االنحخاف

الؾزن

قيسة

التختيب

الحدابي
4.14

السعياري
0.69

4.09

0.75

81.9%

4.11
4.09

0.72
0.73

82.2%
81.9%

*22.60
*21.95

3.92

0.90

78.5%

*15.04

10

3.98

0.85

79.5%

*16.78

6

3.93

0.76

78.7%

*18.04

9

3.85

0.84

76.9%

*14.77

12

3.93

0.77

78.6%

*17.60

9

3.82

0.78

76.3%

*15.23

13

3.95

0.74

79.0%

*18.68

7

3.75

0.86

74.9%

*12.61

14

3.93

0.78

78.6%

*17.32

9

3.90

0.82

77.9%

*15.89

11

3.92

0.91

78.4%

*14.84

10

3.95

0.82

79.1%

*17.02

7

4.08

0.71

81.5%

*22.11

4

3.93

0.87

78.7%

*15.74

9

3.94

0.82

78.9%

*16.75

8

3.99

0.79

79.7%

*18.17

5

3.96

0.57

79.2%

*24.45

الشدبي
82.8%

Tإختبار
*24.27

1

*21.21

3
2
3

مالحغة 7الستؾسط الحدابي 7متػسط إجابات السدتجيبيغ ،االنحخاف السعياري 7انحخاؼ القيع عغ كسصيا الحدابي ،الؾزن الشدبي 7يتع حدابيا مغ
خبلؿ (الستػسط الحدابي ،)%011*2/اختبار  7Tاختبار لعيشة كاحج حػؿ القيسة ( * ،)3دالة إحرائية عشج مدتػػ 21212

 5.4اختبار صحة فخضيات الجراسة
تتسثل نقصة البجء في الجانب العسمي ألؼ دراسة بحثية ىي كضع فخكض ( )Hypothesesحػؿ الطاىخة
السخاد دراستيا ،كتع اختبار فخضيات الجراسة كسا يمي7
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 5.4.1الفخضية الخئيدية األولى

تشص الفخضية الخئيدية األولى عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ

مجى مسارسة الخشاقة االستخاتيجية ودورىا في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام في

السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة".

كيتفخع مغ ىحه الفخضية ستة فخضيات فخعية ،تع التحقق مغ صحتيا مغ خبلؿ حداب أسمػب االنحجار
الخصي البديط كالستعجد ،حيث تع دراسة تأثيخ كل متغيخ مغ الستغيخات السدتقمة التي تسثل أبعاد "الخشاقة

االستخاتيجية" عمى الستغيخ التابع "تحديغ جػدة الق اخرات" باستخجاـ االنحجار البديصػ ،كمغ ثع تع دراسة تأثيخ

الستغيخات السدتقمة معاً عمى الستغيخ التابع باستخجاـ نسػذج االنحجار الستعجد ،حيث إحرائياً يتع اختبار
الفخضية العجمية ( )Hoالتي تفتخض عجـ كجػد أثخ ذك داللة إحرائية مقابل الفخضية البجيمة ( )H1التي

بشاء عمى قيسة مدتػػ الجاللة
تفتخض كجػد أثخ ذك داللة إحرائية ،كيتع الحكع عمى نتيجة االختبار ً
السحدػبة لبلختبار ( )Sigحيث يتع رفس الفخضية العجمية كالتػصل لرحة الفخضية البجيمة في حاؿ كانت

قيسة ( )Sigأقل مغ مدتػػ  1212كيقاؿ عشجىا أف االختبار معشػؼ كيعشي ذلظ كجػد أثخ جػىخؼ كذك داللة
إحرائية ،كيتع قبػؿ الفخضية العجمية في حاؿ كانت قيسة ( )Sigأعمى مغ  1212كندتشج عشج إذف عجـ

كجػد أثخ ذك داللة إحرائية2

كفيسا يمي نتائج اختبار الفخضيات الفخعية كالفخضية الخئيدية لمتحقق مغ كجػد أثخ لمستغيخات السدتقمة

(الحداسية االستخاتيجية ،السقجرات الجػىخية ،كضػح الخؤية ،اختيار األىجاؼ االستخاتيجية ،السدؤكلية
السذتخكة ،االلتداـ الجساعي) ،عمى الستغيخ التابع الستسثل في "تحديغ جػدة الق اخرات" كالججكؿ ( )226يػضح

نتائج اختبار الفخضيات الفخعية التي تشبثق مغ الفخضية الخئيدية األكلى2
ججول ( : 5.9نتائج تقجيخ نسؾذج االنحجار الخظي البديط ألبعاد الخشاقة االستخاتيجية في تحديؽ جؾدة الق اخرات

#

الستغيخات السدتقمة
الفخضيات الفخعية

معامل
ارتباط

بيخسؾن

الحج

الثابت

معامل

االنحجار

معامل

التحجيج

معشؾية الشسؾذج عشج مدتؾى .0.0
مدتؾى

F

الجاللة

الشتيجة

1

الحداسية االستخاتيجية

1.735

1.882

1.764

1.541

*247.75

1.111

معشػؼ

2

السقجرات الجػىخية

1.695

1.917

1.736

1.483

*196.78

1.111

معشػؼ

3

كضػح الخؤية

1.693

1.168

1.669

1.481

*164.44

1.111

معشػؼ

4

اختيار األىجاؼ االستخاتيجية

1.747

1.755

1.784

1.558

*266.50

1.111

معشػؼ

5

السدؤكلية السذتخكة

1.768

1.755

1.797

1.589

*302.78

1.111

معشػؼ

6

االلتداـ الجساعي

1.732

1.317

1.658

1.536

*243.40

1.111

معشػؼ

(r

(a

(B
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 5.4.1.1الفخضية الفخعية األولى

تشص الفخضية الفخعية األولى عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ

الحداسية االستخاتيجية في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام في السشغسات غيخ الحكؾمية
في قظاع غدة".

كمغ خبلؿ نتائج الججكؿ ( )226ندتشتج كجػد ارتباط خصي شخدؼ بيغ الحداسية االستخاتيجية كتحديغ
جػدة الق اخرات ،حيث بمغ معامل االرتباط بيغ الستغيخيغ ( ،)12432كبالشطخ إلى نتائج تحميل االنحجار
الخصي البديط نبلحع أف ىشاؾ تأثيخ مػجب لمحداسية االستخاتيجية في تحديغ جػدة الق اخرات ،حيث بمغ

معامل االنحجار الخصي البديط ( )12431كىحا يعشي أف الديادة في مدتػػ الحداسية االستخاتيجية بسقجار

درجة كاحجة سيؤدؼ إلى تحديغ جػدة الق اخرات بسقجار ( )12431درجة ،كذلظ في ضل غياب تأثيخ باقي

الستغيخات األخخػ ،كسا كبمغ معامل التحجيج لشسػذج االنحجار ( )12211كىحا يعشي أف متغيخ الحداسية
االستخاتيجية يفدخ ( )%21مغ تبايغ متغيخ تحديغ جػدة الق اخرات مغ كجية نطخ السجراء كرؤساء األقداـ

في السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة2

كسا كيبلحع أف مدتػػ داللة اختبار ( )F-Testبمغت ( ،)12111كىي قيسة أقل مغ مدتػػ  ،1212كىحا
يذيخ إلى معشػية نسػذج االنحجار الخصي البديط الحؼ يقيذ تأثيخ الحداسية االستخاتيجية في تحديغ جػدة

الق اخرات ،كبالتالي معشػية متغيخ الحداسية االستخاتيجية عشج مدتػػ داللة 21212

وىحه الشتيجة تؤكج صحة الفخضية الفخعية األولى التي تشص عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج

مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ الحداسية االستخاتيجية في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام
في السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة".

كتعدك الباحثة ذلظ إلى أف امتبلؾ السشطسات قجرة ديشاميكية استيعابية تسكشيا مغ خبلؿ السعمػمات التي

حرمت عمييا االستجابة لمتغيخات البيئية السختمفة ،األمخ الحؼ يشعكذ عمى ق اخراتيا التي البج أف تتبلءـ مع

الطخكؼ الستاحة2

 5.4.1.2الفخضية الفخعية الثانية

تشص الفخضية الفخعية الثانية عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ

امتالك السقجرات الجؾىخية في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام في السشغسات غيخ الحكؾمية

في قظاع غدة".

كمغ خبلؿ نتائج الججكؿ ( ،)226ندتشتج كجػد ارتباط خصي شخدؼ بيغ السقجرات الجػىخية كتحديغ جػدة

الق اخرات ،حيث بمغ معامل االرتباط بيغ الستغيخيغ ( ،)12362كبالشطخ إلى نتائج تحميل االنحجار الخصي
البديط نبلحع أف ىشاؾ تأثيخ مػجب لمسقجرات الجػىخية في تحديغ جػدة الق اخرات ،حيث بمغ معامل

االنحجار الخصي البديط ( ،)12433كىحا يعشي أف الديادة في مدتػػ امتبلؾ السقجرات الجػىخية بسقجار

درجة كاحجة سيؤدؼ إلى تحديغ جػدة الق اخرات بسقجار ( )12433درجة ،كذلظ في ضل غياب تأثيخ باقي
الستغيخات األخخػ ،كسا كبمغ معامل التحجيج لشسػذج االنحجار ( ،)12153كىحا يعشي أف متغيخ السقجرات
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الجػىخية يفدخ ( )%1523مغ تبايغ متغيخ تحديغ جػدة الق اخرات مغ كجية نطخ السجراء كرؤساء األقداـ في
السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة2

كسا كيبلحع أف مدتػػ داللة اختبار ( )F-Testبمغت ( ،)12111كىي قيسة أقل مغ مدتػػ  ،1212كىحا
يذيخ إلى معشػية نسػذج االنحجار الخصي البديط الحؼ يقيذ تأثيخ السقجرات الجػىخية في تحديغ جػدة

الق اخرات ،كبالتالي معشػية متغيخ السقجرات الجػىخية عشج مدتػػ داللة 21212

وىحه الشتيجة تؤكج صحة الفخضية الفخعية الثانية التي تشص عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج

مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ امتالك السقجرات الجؾىخية في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء
األقدام في السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة".

كتعدك الباحثة ذلظ أف إدراؾ السشطسات غيخ الحكػمية لقجراتيا كخرائريا الفخيجة التي تسيدىا عغ غيخىا
يسكشيا مغ تػجيييا نحػ الفخصة السشاسبة ،كذلظ الستغبلليا األمخ الحؼ يؤثخ إيجابياً عمى الق اخرات الستخحة
التي تكػف متبلئسة مع قجراتيا كخبخاتيا2
 5.4.1.3الفخضية الفخعية الثالثة

تشص الفخضية الفخعية الثالثة عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ

وضؾح الخؤية في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام في السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع

غدة".

كمغ خبلؿ نتائج الججكؿ ( )226ندتشتج كجػد ارتباط خصي شخدؼ بيغ كضػح الخؤية كتحديغ جػدة

الق اخرات ،حيث بمغ معامل االرتباط بيغ الستغيخيغ ( ،)12363كبالشطخ إلى نتائج تحميل االنحجار الخصي
البديط ،نبلحع أف ىشاؾ تأثيخ مػجب لػضػح الخؤية في تحديغ جػدة الق اخرات ،حيث بمغ معامل االنحجار

الخصي البديط ( )12336كىحا يعشي أف الديادة في مدتػػ كضػح الخؤية بسقجار درجة كاحجة سيؤدؼ إلى
تحديغ جػدة الق اخرات بسقجار ( )12336درجة ،كذلظ في ضل غياب تأثيخ باقي الستغيخات األخخػ ،كسا كبمغ

معامل التحجيج لشسػذج االنحجار ( )12151كىحا يعشي أف متغيخ كضػح الخؤية يفدخ ( )%1521مغ تبايغ
متغيخ تحديغ جػدة الق اخرات مغ كجية نطخ السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع
غدة2

كسا كيبلحع أف مدتػػ داللة اختبار ( )F-Testبمغت ( ،)12111كىي قيسة أقل مغ مدتػػ  ،1212كىحا
يذيخ إلى معشػية نسػذج االنحجار الخصي البديط الحؼ يقيذ تأثيخ كضػح الخؤية في تحديغ جػدة الق اخرات،

كبالتالي معشػية متغيخ كضػح الخؤية عشج مدتػػ داللة 21212

وىحه الشتيجة تؤكج صحة الفخضية الفخعية الثالثة التي تشص عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج

مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ وضؾح الخؤية في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام في

السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة".
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كتعدك الباحثة ذلظ أف امتبلؾ السشطسات غيخ الحكػمية صػرة ذىشية لمسدتقبل ،كشسػحات كآماؿ كرؤية
كاضحة السعالع في كل أرجاء السشطسة مغ شأنو أف يداعج السجراء كرؤساء األقداـ عمى تحديغ جػدة

ق اخرتيع ،حيث إنو كمسا كانت ىشاؾ تػجو مدتقبمي كاضح سيعسل كسخشج لستخحؼ الق اخرات مغ أجل تحقيقو2
 5.4.1.4الفخضية الفخعية الخابعة

تشص الفخضية الفخعية الخابعة عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ

اختيار األىجاف االستخاتيجية في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام في السشغسات غيخ

الحكؾمية في قظاع غدة".

كمغ خبلؿ نتائج الججكؿ ( ،)226ندتشتج كجػد ارتباط خصي شخدؼ بيغ اختيار األىجاؼ االستخاتيجية

كتحديغ جػدة الق اخرات ،حيث بمغ معامل االرتباط بيغ الستغيخيغ ( ،)12414كبالشطخ إلى نتائج تحميل
االنحجار الخصي البديط نبلحع أف ىشاؾ تأثيخ مػجب الختيار األىجاؼ االستخاتيجية في تحديغ جػدة

الق اخرات ،حيث بمغ معامل االنحجار الخصي البديط ( )12451كىحا يعشي أف الديادة في مدتػػ اختيار
األىجاؼ االستخاتيجية بسقجار درجة كاحجة سيؤدؼ إلى تحديغ جػدة الق اخرات بسقجار ( )12451درجة ،كذلظ
في ضل غياب تأثيخ باقي الستغيخات األخخػ ،كسا كبمغ معامل التحجيج لشسػذج االنحجار ( )12225كىحا يعشي

أف متغيخ اختيار األىجاؼ االستخاتيجية يفدخ ( )%2225مغ تبايغ متغيخ تحديغ جػدة الق اخرات مغ كجية
نطخ السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة2

كسا كيبلحع أف مدتػػ داللة اختبار ( )F-Testبمغت ( ،)12111كىي قيسة أقل مغ مدتػػ  ،1212كىحا

يذيخ إلى معشػية نسػذج االنحجار الخصي البديط الحؼ يقيذ تأثيخ اختيار األىجاؼ االستخاتيجية في تحديغ

جػدة الق اخرات ،كبالتالي معشػية متغيخ اختيار األىجاؼ االستخاتيجية عشج مدتػػ داللة 21212

وىحه الشتيجة تؤكج صحة الفخضية الفخعية الخابعة التي تشص عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج

مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ اختيار األىجاف االستخاتيجية في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء
األقدام في السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة".

كيعدػ ذلظ إلى أ ف قياـ السشطسات غيخ الحكػمية بتحجيج الشتائج شػيمة األمج التي تخغب في تحقيقيا،

يداعجىا في تحجيج مدارات التػجو االستخاتيجي لمسشطسة ،كيخشجىا في اتخاذ الق اخرات ،حيث إنيا دليبلً

كمعيا اًر عشج اختيار البجيل السشاسب2
 5.4.1.5الفخضية الفخعية الخامدة

تشص الفخضية الفخعية الخامدة عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ

السدؤولية السذتخكة في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام في السشغسات غيخ الحكؾمية في

قظاع غدة".

كمغ خبلؿ نتائج الججكؿ ( )226ندتشتج كجػد ارتباط خصي شخدؼ بيغ السدؤكلية السذتخكة كتحديغ جػدة

الق اخرات ،حيث بمغ معامل االرتباط بيغ الستغيخيغ ( ،)12435كبالشطخ إلى نتائج تحميل االنحجار الخصي
البديط نبلحع أف ىشاؾ تأثيخ مػجب لمسدؤكلية السذتخكة في تحديغ جػدة الق اخرات ،حيث بمغ معامل
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االنحجار الخصي البديط ( )12464كىحا يعشي أف الديادة في مدتػػ السدؤكلية السذتخكة بسقجار درجة كاحجة
سيؤدؼ إلى تحديغ جػدة الق اخرات بسقجار ( )12464درجة ،كذلظ في ضل غياب تأثيخ باقي الستغيخات

األخخػ ،كسا كبمغ معامل التحجيج لشسػذج االنحجار ( )12256كىحا يعشي أف متغيخ السدؤكلية السذتخكة يفدخ
( )%2526مغ تبايغ متغيخ تحديغ جػدة الق اخرات مغ كجية نطخ السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات
غيخ الحكػمية في قصاع غدة2

كسا كيبلحع أف مدتػػ داللة اختبار ( )F-Testبمغت ( ،)12111كىي قيسة أقل مغ مدتػػ  ،1212كىحا
يذيخ إلى معشػية نسػذج االنحجار الخصي البديط الحؼ يقيذ تأثيخ السدؤكلية السذتخكة في تحديغ جػدة

الق اخرات ،كبالتالي معشػية متغيخ السدؤكلية السذتخكة عشج مدتػػ داللة 21212

وىحه الشتيجة تؤكج صحة الفخضية الفخعية الخامدة التي تشص عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج

مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ السدؤولية السذتخكة في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام
في السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة".

كتعدك الباحثة ذلظ إلى أف الذخاكة في السدؤكلية مغ قبل العامميغ كالسجراء مغ شأنو أف يذعخىع بإنتسائيع

كأىسيتيع في السشطسة ،األمخ الحؼ يشعكذ عمى ق اخرات السجراء التي ستكػف متػافقة مع رغبات كشسػحات
العامميغ مع رغبات كشسػحات السشطسة ،مسا سيداىع في تحديغ جػدة الق اخرات2

 5.4.1.6الفخضية الفخعية الدادسة

تشص الفخضية الفخعية الدادسة عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ

االلتدام الجساعي في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام في السشغسات غيخ الحكؾمية في

قظاع غدة".

كمغ خبلؿ نتائج الججكؿ ( )226ندتشتج كجػد ارتباط خصي شخدؼ بيغ االلتداـ الجساعي كتحديغ جػدة

الق اخرات ،حيث بمغ معامل االرتباط بيغ الستغيخيغ ( ،)12435كبالشطخ إلى نتائج تحميل االنحجار الخصي
البديط نبلحع أف ىشاؾ تأثيخ مػجب لبللتداـ الجساعي في تحديغ جػدة الق اخرات ،حيث بمغ معامل االنحجار

الخصي البديط ( ،)12325كىحا يعشي أف الديادة في مدتػػ االلتداـ الجساعي بسقجار درجة كاحجة سيؤدؼ إلى
تحديغ جػدة الق اخرات بسقجار ( )12325درجة ،كذلظ في ضل غياب تأثيخ باقي الستغيخات األخخػ ،كسا كبمغ

معامل التحجيج لشسػذج االنحجار ( ،)12233كىحا يعشي أف متغيخ االلتداـ الجساعي يفدخ ( )%2323مغ
تبايغ متغيخ تحديغ جػدة الق اخرات مغ كجية نطخ السجراء كرؤساء األقداـ في السشطسات غيخ الحكػمية في

قصاع غدة2

كسا كيبلحع أف مدتػػ داللة اختبار ( )F-Testبمغت ( ،)12111كىي قيسة أقل مغ مدتػػ  ،1212كىحا
يذيخ إلى معشػية نسػذج االنحجار الخصي البديط الحؼ يقيذ تأثيخ االلتداـ الجساعي في تحديغ جػدة

الق اخرات ،كبالتالي معشػية متغيخ االلتداـ الجساعي عشج مدتػػ داللة 21212
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وىحه الشتيجة تؤكج صحة الفخضية الفخعية الدادسة التي تشص عمى "وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج

مدتؾى داللة ( α≥0.05بيؽ االلتدام الجساعي في تحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام في

السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة".

كتعدك الباحثة ذلظ إلى أف االلتداـ الجساعي يديج التساسظ داخل السشطسة ،كيعتبخ عامل محفد لمعامميغ الحؼ

يسكغ السشطسة مغ زيادة جػدة ق اخراتيا ،حيث يكػف ىشاؾ شعػر لجػ جسيع العامميغ أف القخار ممدـ كعمييع

تحقيقو كمدؤكليغ عشو جسيعيع2

كلجراسة تأثيخ الستغيخات السدتقمة (أبعاد الخشاقة االستخاتيجية) معاً عمى الستغيخ التابع (تحديغ جػدة

الق اخرات) ،تع استخجاـ أسمػب تحميل االنحجار الخصي الستعجد ،كمغ خبلؿ تقجيخ معامبلت االنحجار

لمستغيخات السدتقمة يتع تحجيج حجع األثخ لكل متغيخ مغ الستغيخات السدتقمة عمى الستغيخ التابع ،كالججكؿ رقع

( )5.11يػضح نتائج تحميل االنحجار الخصي الستعجد2
ججول رقؼ ( : 00..نسؾذج اال نحجار الخظي الستعجد لقياس تأثيخ أبعاد الخشاقة االستخاتيجية عمى تحديؽ جؾدة الق اخرات
الستغيخ التابع "تحديؽ جؾدة الق اخرات"
الستغيخات

معامالت
االنحجار

قيسة

اختبار
""T

مدتؾى
الجاللة

التختيب

الحج الثابت

1.138-

-0.207

0.836

---

الحداسية االستخاتيجية

*0.183

2.809

0.005

2

السقجرات الجػىخية

0.078

1.198

0.232

5

كضػح الخؤية

0.076

1.294

0.197

6

اختيار األىجاؼ االستخاتيجية

*0.179

2.465

0.015

3

السدؤكلية السذتخكة

*0.331

5.389

0.000

1

االلتداـ الجساعي

*0.138

2.388

0.018

4

معشؾية الشسؾذج
F

*88.17

Sig.

1.111

معامل

التحجيج

1.721

*التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى .1010

مغ خبلؿ الججكؿ الدابق يتزح أف قيسة معامل التحجيج بمغت ( ،)12451كتعشي ىحه القيسة أف الستغيخات
السدتقمة (أبعاد الخشاقة االستخاتيجية) السجرجة بالشسػذج تفدخ ما ندبتو  %45مغ التغيخ في الستغيخ التابع

(تحديغ جػدة الق اخرات) ،كالشدبة الستبقية كالتي تبمغ  %55تعدػ لعػامل كمتغيخات أخخػ غيخ مجرجة
بالشسػذج باإلضافة ألخصاء التقجيخ العذػائية ،كبذكل عاـ يبلحع مغ خبلؿ اختبار ( )Fمعشػية نسػذج

االنحجار الخصي الستعجد حيث مدتػػ داللة االختبار ( )12111أقل مغ 21212

كسا نبلحع مغ خبلؿ الججكؿ أف البعج الخامذ "السدؤكلية السذتخكة" جاءت في السختبة األكلى مغ حيث

التأثيخ عمى تحديغ جػدة الق اخرات ،حيث بمغ حجع التأثيخ ( ،)12330ككاف ىحا التأثيخ ذك داللة إحرائية
عشج مدتػػ  ،1212كيعشي ذلظ أف تحدغ مدتػػ السدؤكلية السذتخكة بجرجة كاحجة سيداىع في تحديغ

مدتػػ جػدة الق اخرات بسقجار ( )12330درجة ،كذلظ في ضل ثبات تأثيخ باقي الستغيخات السدتقمة األخخػ2
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كفي السختبة الثانية مغ حيث التأثيخ عمى جػدة الق اخرات يأتي البعج األكؿ بتأثيخ مقجاره ( )12053ككاف ىحا

التأثيخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ  ،1212كيعشي ىحا أف تحديغ مدتػػ الحداسية االستخاتيجية بسقجار
درجة كاحجة سيداىع في تحديغ جػدة الق اخرات بسقجار ( )12053درجة ،كذلظ في ضل ثبات تأثيخ باقي

الستغيخات السدتقمة األخخػ2

بيشسا في السختبة الثالثة مغ حيث التأثيخ عمى جػدة الق اخرات يأتي البعج الخابع بتأثيخ مقجاره ( ،)12046ككاف

ىحا التأثيخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ  ،1212كيعشي ىحا أف تحدغ مدتػػ اختيار األىجاؼ

االستخاتيجية بسقجار درجة كاحجة سيداىع في تحديغ مدتػػ جػدة الق اخرات بسقجار ( )12046درجة ،كذلظ

في ضل ثبات تأثيخ باقي الستغيخات السدتقمة األخخػ2

اما في السختبة الخابعة مغ حيث التأثيخ عمى جػدة الق اخرات يأتي البعج الدادس بتأثيخ مقجاره ( ،)12035ككاف
ىحا التأثيخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ  ،1212كيعشي ىحا أف تحدغ مدتػػ االلتداـ الجساعي بسقجار

درجة كاحجة سيداىع في تحديغ مدتػػ جػدة الق اخرات بسقجار ( )12035درجة ،كذلظ في ضل ثبات تأثيخ
باقي الستغيخات السدتقمة األخخػ2

اما الستغيخات (السقجرات الجػىخية ،ككضػح الخؤية) ال يػجج ليا تأثيخ معشػؼ في تحديغ جػدة الق اخرات2

وبحلػ ندتشتج صحة الفخضية الخئيدية األولى التي تشص عمى ""وجؾد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى

داللة ( α≥0.05بيؽ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية وتحديؽ جؾدة الق اخرات لمسجراء ورؤساء األقدام في
السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة".

كمغ الججكؿ الدابق ( )2201يتبيغ أ ف الستغيخات السدتقمة التي تداىع في تحديغ جػدة الق اخرات حدب

أىسيتيا شبقا لقيسة اختبار 7T

 في السختبة األكلى السدؤكلية السذتخكة حيث بمغ حجع التأثيخ ()12330 -في السختبة الثانية الحداسية االستخاتيجية حيث بمغ حجع التأثيخ ()12053

 في السختبة الثالثة اختيار األىجاؼ االستخاتيجية حيث بمغ حجع التأثيخ()12046 -في السختبة الخابعة االلتداـ الجساعي حيث بمغ حجع التأثيخ()12035

 -في حيغ ال يػجج لستغيخؼ السقجرات الجػىخية ككضػح الخؤية أؼ تأثيخ معشػؼ في تحديغ جػدة الق اخرات2

كمسا سبق تخػ الباحثة أنو مغ الزخكرؼ عمى السشطسات غيخ الحكػمية امتبلؾ مقػمات الخشاقة
االستخاتيجية ،لسا ليا مغ دكر كبيخ في مداعجة كتدييل تكيف السشطسات مع الطخكؼ البيئية ،كاستغبلؿ
الفخص التي تػفخىا البيئة الخارجية ،حيث إف تػفخ الحداسية االستخاتيجية سيجعميا تتػقع بسا سيحرل ك

فيسيا لسقجراتيا الجػىخية ،ككضػح رؤيتيا كاختيار أىجافيا االستخاتيجية ،سيسكشيا مغ استغبلؿ الفخص التي
تتشاسب مع إمكانياتيا ك الذعػر بالسدؤكلية السذتخكة مغ قبل العامميغ في السشطسة ،كالتداميع بالعسل

سيسكشيا مغ تشفيح خصصيا ،األمخ الحؼ سيشعكذ عمى ق اخراتيا الستخحة ،حيث أف ىحه الق اخرات ستكػف قادرة

عمى تحقيق ما تيجؼ إليو السشطسات 2
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كاتفقت ىحه الجراسة مع دراسة (ىشية  )5103،التي بيشت أف ىشاؾ أثخ لستغيخات الخشاقة االستخاتيجية
(السقجرات الجػىخية ،سخعة االستجابة ،السدؤكلية السذتخكة ،اختيار األىجاؼ االستخاتيجية ) في تسيد األداء

السؤسدي في شخكات الرشاعات الغحائية في قصاع غدة ،كسا اتفقت مع دراسة (رضػاف )5101 ،التي أكجت
أف متغيخات الخشاقة االستخاتيجية الستسثمة في (كضػح الخؤية ،تشفيح االعساؿ كاألنذصة ،التكشػلػجيا ،اختيار
األىجاؼ االستخاتيجية ،فيع السقجرات األساسية ،الذخاكة في السدؤكلية ) تؤثخ في التسيد التشطيسي في شخكات
االتراالت في مرخ  ،كسا اتفقت مع دراسة (الرانع  )5103 ،التي تػصمت إلى أف الفاعمية التشطيسية في

شخكة اإلسسشت األردنية الفارج تتأثخ بسحجدات الخشاقة االستخاتيجية الستسثمة في (التخصيط ،التشطيع ،األفخاد،
التكشػلػجيا )  ،كسا اتفقت مع دراسة ( )Abu Radi , 2013التي تػصمت إلى أف متغيخات الخشاقة

االستخاتيجية (السدؤكلية السذتخكة ،سخعة االستجابة ،اختيار األىجاؼ االستخاتيجية ،السقجرات الجػىخية،
كضػح الخؤية) ليا تأثيخ عمى القجرات التشافدية في السدتذفيات األردنية الخاصة ،كسا اتفقت مع دراسة

( )Ojha , 2008التي أكجت عمى أف مدتػػ الخشاقة االستخاتيجية يشعكذ عمى تحديغ القجرات التذغيمية
لمذخكات ،كال يشعكذ عمى األداء السالي 2
 5.4.2الفخضية الخئيدية الثانية

تشص الفخضية الخئيدية الثانية عمى " وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ( α≤0.05في
متؾسظات استجابة السبحؾثيؽ حؾل الخشاقة االستخاتيجية تعدي لستغيخات الجيسؾغخافية (الجشذ ،العسخ،
عجد سشؾات الخبخة ،السدسى الؾعيفي ،السؤىل العمسي في السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة.
كلمتحقق مغ صحة ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار ( )Tفي حاالت العيشتيغ السدتقمتيغ الختبار الفخكؽ التي

تعدػ لستغيخ الجشذ ،بيشسا تع استخجاـ اختبار تحميل التبايغ األحادؼ ( )One Way ANOVAالختبار
الفخكؽ التي تعدػ لمستغيخات األخخػ التي تتكػف مغ أكثخ مغ مجسػعتيغ ،كفيسا يمي اختبار الفخضية
الخئيدية الثانية ،كفقاً لمستغيخات الجيسػغخافية كالججكؿ ( )2200يػضح ذلظ2
ججول ( : 00..يؾضح نتائج اختبار الفخوق في متؾسظات استجابات السبحؾثيؽ حؾل الخشاقة االستخاتيجية تعدي لمستغيخات
الجيسؾغخافية
الستؾسط

الؾزن

ذكؾر

4.06

81.3%

0.52

إناث

4.10

82.1%

0.44

أقل هي  0.سٌت
-0.أٌقل هي  0.سٌت
 -0.أقل هي  0.سٌت
 0.سٌت فوا فوق

4.18
4.07
3.98
4.16

العسخ
0.44
83.6%
0.50
81.5%
0.53
79.6%
0.42
83.2%
عجد سشؾات الخبخة

أقل هي  0سٌواث
-0أقل هي  ..سٌواث
-..أقل هي  .0سٌت

4.13
4.09
4.10

الستغيخات الجيسؾغخافية

الحدابي

الشدبي

االنحخاف
السعياري

T-test

Sig

الشتيجة

الجشذ

82.5%
81.8%
82.0%

0.48
0.47
0.51
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T=0.594-

=.0221F

=.00.0F

.0000

.022.

.022.

عجم وجؾد فخوق

عجم وجؾد فخوق

عجم وجؾد فخوق

 .0سٌت فأكثر

4.02

80.4%

هذير هؤسست
هذير هشاريع
هذير هالي
هذير براهج
هذير شؤوى الووظفيي
رئيس قسن
لن يستجيب

4.20
4.01
4.04
4.12
4.18
4.03
3.89

84.0%
80.1%
80.8%
82.5%
83.6%
80.6%
77.8%

دبمؾم

4.05

81.0%

0.38

4.08

81.7%

0.51

0.52
السدسى الؾعيفي

بكالؾريؾس
دراسات عميا

.

4.07

81.5%

0.36
0.57
0.35
0.46
0.50
0.55
0.54
السؤىل العمسي

=.03.0F

=.0.00F

.0020

.0302

عجم وجؾد فخوق

عجم وجؾد فخوق

0.48

0تع دمج السؤىل العمسي (0ماجدتيخ ،الجكتػراه) في فئة ججيجة (دراسات عميا) كذلظ لقمة عجدىع2

يػضح الججكؿ ( )2200نتائج اختبار الفخكؽ في استجابات السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في

السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لمستغيخات الجيسػغخافية (الجشذ ،العسخ ،عجد سشػات الخبخة ،السدسى

الػضيفي ،السؤىل العمسي)" ،ككانت نتائج الفخضية كسا يمي7
 5.4.2.1متغيخ الجشذ:

حيث تذيخ الشتيجة إلى أف مدتػػ الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ  ،1212كبمغت قيسة الجاللة السحدػبة

( ،)Sig=0.553كتذيخ ىحه الشتيجة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ
حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ الجشذ ،كبحلظ ندتشتج قبػؿ الفخضية

العجمية التي تفتخض "عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في استجابات

السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ الجشذ"2
 5.4.2.2متغيخ العسخ:

حيث تذيخ الشتيجة إلى أف مدتػػ الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ  ،1212كبمغت قيسة الجاللة السحدػبة

( ،)Sig=0.280كتذيخ ىحه الشتيجة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ
حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ العسخ ،كبحلظ ندتشتج قبػؿ الفخضية

العجمية التي تفتخض "عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في استجابات

السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ العسخ"2
 5.4.2.3متغيخ عجد سشؾات الخبخة:

حيث تذيخ الشتيجة إلى أف مدتػػ الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ  ،1212كبمغت قيسة الجاللة السحدػبة

( ،)Sig=0.821كتذيخ ىحه الشتيجة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ
حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ عجد سشػات الخبخة ،كبحلظ ندتشتج قبػؿ
الفخضية العجمية التي تفتخض "عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في
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استجابات السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ عجد سشػات
الخبخة"2

 5.4.2.4متغيخ السدسى الؾعيفي:

حيث تذيخ الشتيجة إلى أف مدتػػ الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ  ،1212كبمغت قيسة الجاللة السحدػبة

( ،)Sig=0.486كتذيخ ىحه الشتيجة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ
حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ السدسى الػضيفي ،كبحلظ ندتشتج قبػؿ
الفخضية العجمية التي تفتخض "عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في

استجابات السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ السدسى

الػضيفي"2

 5.4.2.5متغيخ السؤىل العمسي:

حيث تذيخ الشتيجة إلى أف مدتػػ الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ  ،1212كبمغت قيسة الجاللة السحدػبة

( ،)Sig=0.958كتذيخ ىحه الشتيجة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ
حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي ،كبحلظ ندتشتج قبػؿ
الفخضية العجمية التي تفتخض "عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في

استجابات السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي"2

كبيشت الشتائج عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) )α≤0.05في متػسصات إجابات
استجابة السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية تعدػ لمستغيخات الجيسغخافية (الجشذ ،العسخ ،عجد سشػات

الخبخة ،السدسى الػضيفي ،السؤىل العمسي)2

كتعدك الباحثة الشتيجة بعجـ كجػد فخكؽ في متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ الخشاقة االستخاتيجية تعدػ

لمستغيخات جسيعيا إلى عجة أسباب 7أف السعاييخ السػضػعة لمسشطسات جعمت مشيا مشطسات متقاربة في

الحجع كالسػازنة كأعجاد مػضفييا ،كسا أنيا تشتسي لقصاع كاحج كىػ القصاع غيخ الحكػمي ،أيزاً قج يكػف
ىشاؾ تذابو في أنطسة العسل كاإلج اخءات كحلظ في الخجمات التي تقجميا ،أيزاً تسخ جسيع ىحه السشطسات

بشفذ األكضاع األمشية كالدياسية كاالقترادية كاالجتساعية ،كسا أف تذابو ضخكؼ العسل حيث كبل الجشديغ

يعسبلف في نفذ الطخكؼ كالتحجيات ،أيزاً تجرؾ السشطسات أف ىشاؾ ضخكرة لتحديغ جػدة الق اخرات كي
تكػف قادرة عمى التكيف مع الطخكؼ الستغيخة حتى تدتصيع أف تدتسخ كتتصػر ،أيزاً تقارب السؤىل العمسي

لجػ السبحػثيغ ،حيث أف % 3423مغ حسمة البكالػريػس كسا أف  %5124مغ حسمة الساجدتيخ 2

كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة (ىشية  )5103،التي بيشت عجـ كجػد فخكؽ في استجابات السبحػثيغ حػؿ

الخشاقة االستخاتيجية تعدػ لمستغيخات الجيسغخافية ،كسا اتفقت مع دراسة (سعج )5104،حيث يخجع ذلظ لتذابو
مجتسعي الجراسة2
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 5.4.3الفخضية الخئيدية الثالثة

تشص الفخضية الخئيدية الثالثة عمى "وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ( α≤0.05في

متؾسظات استجابة السبحؾثيؽ حؾل تحديؽ جؾدة الق اخرات تعدي لستغيخات الجيسؾغخافية (الجشذ ،العسخ،

عجد سشؾات الخبخة ،السدسى الؾعيفي ،السؤىل العمسي في السشغسات غيخ الحكؾمية في قظاع غدة.

كلمتحقق مغ صحة ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار ( )Tفي حاالت العيشتيغ السدتقمتيغ الختبار الفخكؽ التي

تعدػ لستغيخ الجشذ ،بيشسا تع استخجاـ اختبار تحميل التبايغ األحادؼ ( )One Way ANOVAالختبار

الفخكؽ التي تعدػ لمستغيخات األخخػ التي تتكػف مغ أكثخ مغ مجسػعتيغ ،كفيسا يمي اختبار الفخضية

الخئيدية الثالثة كفقاً لمستغيخات الجيسػغخافية كالججكؿ ( )2205يػضح ذلظ2

ججول ( : 00.2يؾضح نتائج اختبار الفخوق في متؾسظات استجابات السبحؾثيؽ حؾل تحديؽ جؾدة الق اخرات تعدي لمستغيخات
الجيسؾغخافية

الستؾسط

الؾزن

الحدابي

الشدبي

ذكؾر

3.97

79.4%

0.58

إناث

3.94

78.9%

0.55

أقل هي  0.سٌت
-0.أٌقل هي  0.سٌت
 -0.أقل هي  0.سٌت
 0.سٌت فوا فوق

4.04
3.95
3.89
4.06

أقل هي  0سٌواث
-0أقل هي  ..سٌواث
-..أقل هي  .0سٌت
 .0سٌت فأكثر

4.08
3.94
4.00
3.90

هذير هؤسست
هذير هشاريع
هذير هالي
هذير براهج
هذير شؤوى الووظفيي
رئيس قسن
لن يستجيب

4.05
3.94
4.06
4.05
4.12
3.84
3.77

دبمؾم

الستغيخات الجيسؾغخافية

االنحخاف
السعياري

T-test

Sig

الشتيجة

الجشذ

العسخ
0.53
80.7%
0.57
78.9%
0.65
77.8%
0.47
81.3%
عجد سشؾات الخبخة
0.44
81.6%
0.57
78.8%
0.59
80.0%
0.58
78.1%
السدسى الؾعيفي
0.41
81.0%
0.58
78.7%
0.48
81.1%
0.48
81.0%
0.47
82.4%
0.70
76.8%
0.57
75.4%

=.0222T

=.01.0F

=.00..F

=.0220F

.0110

.0000

.0010

.0201

عجم وجؾد فخوق

عجم وجؾد فخوق

عجم وجؾد فخوق

عجم وجؾد فخوق

السؤىل العمسي
بكالؾريؾس
دراسات عميا

.

3.81

76.3%

0.47

3.97

79.3%

0.59

4.01

80.2%

=.0300F

0.55

0

0تع دمج السؤىل العمسي (ماجدتيخ ،الجكتػراه) في فئة ججيجة (دراسات عميا) كذلظ لقمة عجدىع2
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.003.

عجم وجؾد فخوق

يػضح الججكؿ ( )2205نتائج اختبار الفخكؽ في استجابات السبحػثيغ حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في

السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لمستغيخات الجيسػغخافية (الجشذ ،العسخ ،عجد سشػات الخبخة ،السدسى

الػضيفي ،السؤىل العمسي)" ،ككانت نتائج الفخضية كسا يمي7
 5.4.3.1متغيخ الجشذ:

حيث تذيخ الشتيجة إلى أف مدتػػ الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ  ،1212كبمغت قيسة الجاللة السحدػبة

( ،)Sig=0.774كتذيخ ىحه الشتيجة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ
حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ الجشذ ،كبحلظ ندتشتج قبػؿ الفخضية
العجمية التي تفتخض "عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في استجابات

السبحػثيغ حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ الجشذ" 2كتعدك الباحثة
ذلظ إلى تذابو بيئة العسل بيغ الجشديغ ،كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة (قاسع  )5100،ك(الدقا ،)5116،

حيث بيشت عجـ كجػد فخكؽ حػؿ عسمية اتخاذ الق اخرات تعدػ لستغيخ الجشذ ،حيث أف الجشديغ يستمكاف

نفذ القجرات عمى اتخاذ الق اخرات ،كاختمفت مع دراسة (حسج  ،) 5103،حيث كانت ىشاؾ فخكؽ حػؿ

نطخ ألف العجد األكبخ مغ العامميغ في الجامعات ىع مغ الحكػر
إجابات السبحػثيغ لرالح الحكػر،
اً
ك(حدػنة )5105،التي أكجت عمى كجػد فخكؽ حػؿ جػدة الق اخرات تعدػ لستغيخ الجشذ ،حيث أف عجد
العامبلت اإلناث أقل بكثيخ مغ الحكػر في البشػؾ العاممة في فمدصيغ2
 5.4.3.2متغيخ العسخ:

حيث تذيخ الشتيجة إلى أف مدتػػ الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ  ،1212كبمغت قيسة الجاللة السحدػبة

( ،)Sig=0.544كتذيخ ىحه الشتيجة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ
حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ العسخ ،كبحلظ ندتشتج قبػؿ الفخضية

العجمية التي تفتخض "عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في استجابات

السبحػثيغ حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ العسخ" 2كتعدك الباحثة ذلظ

إلى أف السبحػثيغ بغس الشطخ عغ أعسارىع مغ ذك الخبخة كالسيارة ،األمخ الحؼ يشعكذ عمى أدائيع في

العسل ،كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة (الػادية  )5102،ك (قاسع  )5100،ك(الدقا  )5116،التي أكجت عمى

عجـ كجػد فخكؽ حػؿ جػدة الق اخرات تعدػ لستغيخ العسخ ،بيشسا اختمفت مع دراسة (حسج )5103،ك(حدػنة

 )5105،التي أكجت عمى كجػد فخكؽ حػؿ جػدة الق اخرات تعدػ لستغيخ العسخ ،كقج يخجع ذلظ الى اختبلؼ
مجتسع الجراسة ،حيث شبقت دراسة حسج عمى الجامعات الفمدصيشية بيشسا شبقت دراسة حدػنة في البشػؾ2

 5.4.3.3متغيخ عجد سشؾات الخبخة:

حيث تذيخ الشتيجة إلى أف مدتػػ الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ  ،1212كبمغت قيسة الجاللة السحدػبة

( ،)Sig=0.676كتذيخ ىحه الشتيجة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ
حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ عجد سشػات الخبخة ،كبحلظ ندتشتج
قبػؿ الفخضية العجمية التي تفتخض "عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في
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استجابات السبحػثيغ حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ عجد سشػات
الخبخة"2

كتعدك الباحثة ذلظ إلى أف السجراء كرؤساء األقداـ يجركػف األىسية الكبيخة التخاذ ق اخرات بجػدة عالية كالسيسا

أف أكثخ مغ  %63مغ السجراء كرؤساء األقداـ لجييع سشػات خجمة أكثخ مغ  2سشػات في العسل بتمظ

السشطسات ،كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة (الػادية  )5102،الحؼ تػصل إلى أنو ال تػجج فخكؽ حػؿ جػدة

الق اخرات تعدػ لستغيخ عجد سشػات الخبخة نط اًخ ألف السجراء كرؤساء األقداـ يجب أف يتػافخ لجييع الخبخة
الكافية لتػلي ىحه السشاصب ،حيث تذابو مجتسع الجراسة مع الجراسة الحالية ،بيشسا اختمفت مع دراسة (حسج

 )5103،التي أكجت عمى كجػد فخكؽ حػؿ جػدة الق اخرات تعدػ لستغيخ عجد سشػات الخبخة ،كقج يخجع ذلظ
لمخبخات السختمفة التي يستمكيا السجراء كالعامميغ في الجامعات2

 5.4.3.4متغيخ السدسى الؾعيفي:

حيث تذيخ الشتيجة إلى أف مدتػػ الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ  ،1212كبمغت قيسة الجاللة السحدػبة

( ،)Sig=0.267كتذيخ ىحه الشتيجة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ
حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ السدسى الػضيفي ،كبحلظ ندتشتج قبػؿ
الفخضية العجمية التي تفتخض "عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في

استجابات السبحػثيغ حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ السدسى

الػضيفي"2

كتعدك الباحثة ذلظ إلى تذابو السدسى الػضيفي فجسيع السبحػثيغ مغ السجراء كرؤساء األقداـ ،كاتفقت ىحه

الشتيجة مع دراسة (الػادية  )5102،التي بيشت عجـ كجػد فخكؽ في مدتػػ جػدة الق اخرات تعدػ لستغيخ

السدسى الػضيفي ،حيث شبقت عمى السجراء كرؤساء األقداـ في ك ازرة التخبية كالتعميع  ،كاختمفت مع دراسة

(حسج )5103،التي أكجت عمى كجػد فخكؽ حػؿ جػدة الق اخرات يعدػ لستغيخ السدسى الػضيفي نط اًخ ألف
السدسيات الػضيفية كسجيخ الجامعة كعسجاء الكميات تحتاج درجة عالية مغ السؤىبلت العمسية كالخبخات ،ك

دراسة (الدقا  )5116 ،حيث أكجت عمى كجػد فخكؽ حػؿ جػدة الق اخرات تعدػ لستغيخ السدسى الػضيفي
حيث كاف لرالح رؤساء األقداـ 2

 5.4.3.5متغيخ السؤىل العمسي:

حيث تذيخ الشتيجة إلى أف مدتػػ الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ  ،1212كبمغت قيسة الجاللة السحدػبة

( ،)Sig=0.390كتذيخ ىحه الشتيجة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السبحػثيغ

حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي ،كبحلظ ندتشتج قبػؿ
الفخضية العجمية التي تفتخض "عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في

استجابات السبحػثيغ حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي"2

كتعدك الباحثة ذلظ إلى أف الشدبة األكثخ مغ السبحػثيغ كانػا مغ حسمة الساجدتيخ ،ثع البكالػريػس ،كاتفقت

ىحه الشتيجة مع دراسة (الػادية  ،)5102،حيث أكجت عمى أنو ال تػجج فخكؽ حػؿ جػدة الق اخرات تعدػ
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لمسؤىل العمسي حيث أغمب السبحػثيغ كانػا مغ حسمة البكالػريػس ثع الساجدتيخ نط اًخ لصبيعة العسل الحؼ
يتصمب درجة البكالػريػس كحج أدنى لمتػضيف ،بيشسا اختمفت مع دراسة (حسج  )5103،التي بيشت كجػد

فخكؽ حػؿ جػدة الق اخرات تعدػ لمسؤىل العمسي نط اًخ ألف تصبيقيا في الجامعات ،كالتي تكػف فييا السؤىبلت
العمسية عالية ججاً2

تبيغ الشتائج عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في استجابات السبحػثيغ

حػؿ تحديغ جػدة الق اخرات تعدػ لمستغيخات الجيسغخافية (الجشذ ،العسخ ،عجد سشػات الخبخة ،السدسى

الػضيفي ،السؤىل العمسي)2
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مقجمة
ستدتعخض الباحثة في ىحا الفرل أىع كأبخز نتائج الجراسة التي تع التػاصل إلييا مغ خبلؿ تحميل فقخات
كمجاالت الجراسة كاختبار الفخضيات ،حيث ستقػـ الباحثة بعخض تػصياتيا في ضل ىحه الشتائج التي
حرمت عمييا كستقجـ اقتخاحات لمجراسات السدتقبمية2

 6.1نتائج الجراسة

 6.1.1نتائج متعمقة بالستغيخ السدتقل

الشتائج الستعمقة بسجى مسارسة الخشاقة االستخاتيجية في السشغسات غيخ الحكؾمية:
تسارس السشطسات غيخ الحكػمية الخشاقة االستخاتيجية بشدبة  %5023حيث كاف تختيب األبعاد كفقا لؤلكزاف

الشدبية كالتالي7

 كضػح الخؤية بشدبة %5322 -السقجرات الجػىخية بشدبة %5524

 اختيار األىجاؼ االستخاتيجية بشدبة %5025 الحداسية االستخاتيجية بشدبة %5123 -االلتداـ الجساعي بشدبة %5123

 السدؤكلية السذتخكة بشدبة %5122كتعتبخ ندبة تػافخ أبعاد الخشاقة االستخاتيجية في السشطسات غيخ الحكػمية بشدبة مختفعة ،مسا يعشي أف ىحه

السشطسات تسارس الخشاقة االستخاتيجية عمى الخغع أنو تػجو استخاتيجي ججيج ،األمخ الحؼ يجعميا قادرة عمى
التكيف كالتعامل مع التغيخات التي تػاجييا2

_ أضيخت الشتائج أنو عمى الخغع مغ عجـ معخفة السشطسات بسرصمح الخشاقة االستخاتيجية ،إال أنيع يسارسػنو
بشدبة مختفعة2

 :6.1.2نتائج متعمقة بالستغيخ التابع

الشتائج الستعمقة بتحديؽ جؾدة الق اخرات في السشغسات غيخ الحكؾمية:
-

بمغت الجرجة الكمية لمستغيخ التابع تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية بشدبة ()%4625

كتعتبخ ندبة مختفعة كجيجة إال إنيا بحاجة الى السديج مغ االىتساـ مغ قبل إدارات السشطسات غيخ
الحكػمية2

 أضيخت الشتائج أف ق اخرات السشطسة في السشطسات غيخ الحكػمية تكػف مختبصة بأىجافيا االستخاتيجيةكبخؤيتيا كرسالتيا2

-

تقػـ السشطسات غيخ الحكػمية بسخاعاة الطخكؼ الجاخمية كالخارجية عشج اتخاذ الق اخرات لكي تحقق

أىجافيا2

 أضيخت الشتائج أف السشطسات غيخ الحكػمية عمى ثقة بسا تسمكو مغ إمكانيات الختيار أفزل بجيل2122

-

يػجج مخكنة كافية في السشطسات غيخ الحكػمية لتعجيل الق اخرات بسا يتشاسب مع ما تتعخض لو
السشطسات2

يتػفخ في السشطسات قاعجة بيانات لسدتفيجييا يسكغ االعتساد عمييا كتستاز السعمػمات كمتخح الق اخرات

بالسخكنة لتتشاسب الق اخرات مع السػقف2

 أضيخت الشتائج أف الق اخرات غيخ مقشعة كمخضية لسشفحييا كتحتاج الى تحديغ2 :6.1.3نتائج متعمقة بالفخضيات

الشتائج الستعمقة بأثخ أبعاد الخشاقة االستخاتيجية في تحديؽ جؾدة الق اخرات في السشغسات غيخ الحكؾمية:

 أضيخت الشتائج كجػد أثخ ذك داللة احرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05لجسيع متغيخات الخشاقةاالس تخاتيجية (الحداسية االستخاتيجية ،السقجرات الجػىخية ،كضػح الخؤية ،اختيار األىجاؼ االستخاتيجية،
السدؤكلية السذتخكة ،االلتداـ الجساعي) في تحديغ جػدة الق اخرات ،حيث أف الديادة في مدتػػ أحج

الستغيخات بسقجار درجة كاحجة في ضل غياب الستغيخات األخخػ سيؤدؼ الى تحديغ جػدة الق اخرات كذلظ
-

حدب تحميل االنحجار الخصى البديط2

تتحدغ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية كذلظ بتأثخىا بستغيخات الخشاقة االستخاتيجية

(السدؤكلية السذتخكة ،الحداسية االستخاتيجية ،اختيار األىجاؼ االستخاتيجية ،االلتداـ الجساعي) بيشسا ال
تتأثخ تأثي اخ إحرائيا بالستغيخات (السقجرات الجػىخية ،كضػح الخؤية) حدب تحميل االنحجار الخصي

الستعجد2

 6.1.4الشتائج الستعمقة بالستغيخات الجيسغخافية:
 ارتفاع ندبة الحكػر في السشطسات غيخ الحكػمية التي أجخيت فييا الجراسة حيث بمغ  %3325مقارنةباإلناث 2%3325

 ارتفاع ندبة العامميغ مغ الفئة العسخية ( 31سشة إلى أقل مغ  )11بشدبة  %2023في السشطسات غيخالحكػمية التي أجخيت فييا الجراسة2

 ارتفاع ندبة سشػات الخجمة مغ ( 2سشػات إلى أقل مغ  01سشػات) بشدبة  % 3621في السشطسات-

غيخ الحكػمية التي أجخيت فييا الجراسة2

ارتفاع ندبة الحاصميغ عمى مؤىل عمسي بكالػريػس بشدبة  %3423في السشطسات غيخ الحكػمية التي

أجخيت فييا الجراسة2

 -عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في متػسصات استجابة السبحػثيغ

حػؿ الخشاقة االستخاتيجية تعدؼ لستغيخات الجيسػغخافية (الجشذ ،العسخ ،عجد سشػات الخبخة ،السدسى

الػضيفي ،السؤىل العمسي) في السشطسات غيخ الحكػمية2

 عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05في استجابات السبحػثيغ حػؿتحديغ جػدة الق اخرات تعدػ لمستغيخات الجيسغخافية (الجشذ ،العسخ ،عجد سشػات الخبخة ،السدسى

الػضيفي ،السؤىل العمسي) في السشطسات غيخ الحكػمية2
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وتتمخص الشتائج الستعمقة بالفخضيات كالتالي:
ججول (6.1

م

الشتيجة

الفخضية
يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ ()α ≥ 0.05

كقج انتيى التحميل اإلحرائي إلى رفس

بيغ مجػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية كتحديغ جػدة

الفخضية العجمية كقبػؿ الفخضية البجيمة حيث

الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية2

إنو يػجج أثخ لستغيخات الخشاقة االستخاتيجية
(الحداسية االستخاتيجية ،اختيار األىجاؼ

األكلى

االستخاتيجية ،السدؤكلية السذتخكة ،االلتداـ
الجساعي) أما الستغيخات (السقج ارت الجػىخية،
ككضػح الخؤية) ال يػجج ليا تأثيخ معشػؼ في

تحديغ جػدة الق اخرات
األكلى (أ)

األكلى
( ب)
االكلى
(ج)

األكلى
( د)

يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ ()α ≥ 0.05

كقج انتيى التحميل اإلحرائي إلى رفس

بيغ الحداسية االستخاتيجية كتحديغ جػدة الق اخرات في

الفخضية العجمية كقبػؿ الفخضية البجيمة

يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ ()α ≥ 0.05

كقج انتيى التحميل اإلحرائي إلى رفس

بيغ امتبلؾ السشطسة السقجرات الجػىخية كتحديغ جػدة

الفخضية العجمية كقبػؿ الفخضية البجيمة

الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية2

الفخعية (ب)

يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ ()α ≥ 0.05

كقج انتيى التحميل اإلحرائي إلى رفس

السشطسات غيخ الحكػمية2

بيغ كضػح رؤية السشطسة كتحديغ جػدة الق اخرات في

الفخعية (أ)

الفخضية العجمية كقبػؿ الفخضية البجيمة (ج)

السشطسات غيخ الحكػمية2
يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ ()α ≥ 0.05

بيغ اختيار األىجاؼ االستخاتيجية كتحديغ جػدة الق اخرات

كقج انتيى التحميل اإلحرائي إلى رفس

الفخضية العجمية كقبػؿ الفخضية البجيمة (د)

في السشطسات غيخ الحكػمية.
يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ ()α ≥ 0.05

األكلى(ق) بيغ السدؤكلية السذتخكة كتحديغ جػدة الق اخرات في
السشطسات غيخ الحكػمية2

يػجج أثخ ذك ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ (≥ 0.05
األكلى (ك)  )αبيغ االلتداـ الجساعي كتحديغ جػدة الق اخرات في
السشطسات غيخ الحكػمية2

كقج انتيى التحميل اإلحرائي إلى رفس
الفخضية العجمية كقبػؿ الفخضية البجيمة (ق)
كقج انتيى التحميل اإلحرائي إلى رفس
الفخضية العجمية كقبػؿ الفخضية البجيمة (ك)

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ( )α ≥ 0.05كقج انتيى التحميل اإلحرائي لقبػؿ الفخضية
الثانية

بيغ متػسصات إجابات السبحػثيغ حػؿ مجػ مسارسة

السشطسة لمخشاقة االستخاتيجية تعدػ لمستغيخات الجيسغخافية
التالية (العسخ ،الجشذ ،سشػات الخبخة ،السدسى الػضيفي،
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العجمية كرفس الفخضية البجيمة

السؤىل العمسي)2

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ (≥ 0.05

الثالثة

 )αبيغ متػسصات إجابات السبحػثيغ حػؿ تحديغ جػدة

الق اخرات تعدػ لمستغيخات الجيسغخافية التالية (العسخ ،الجشذ،

كقج انتيى التحميل اإلحرائي لقبػؿ الفخضية
العجمية كرفس الفخضية البجيمة

سشػات الخبخة ،السدسى الػضيفي ،السؤىل العمسي)2

السرجر :مؽ إعجاد الباحثة

 6.2الشتائج الستعمقة بتحقيق أىجاف الجراسة
مزسؾن اليجف

م

ججول (6.2

كيفية تحقيقو

مجى التحقق

 0تقجيع أساس نطخؼ كمفاىيسي حػؿ مػضػعات الجراسة ،الفرل الثاني السبحث األكؿ-الخشاقة تع تحقيقو
االستخاتيجية

الخشاقة االستخاتيجية ،جػدة الق اخرات

السبحث الثاني –جػدة الق اخرات
 5الكذف عغ مجػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية في الفرل الخامذ ججكؿ ()2-0

تع تحقيقو

 3التعخؼ عمى مدتػػ جػدة الق اخرات في السشطسات غيخ الفرل الخامذ ججكؿ ()2-5

تع تحقيقو

السشطسات غيخ الحكػمية

الحكػمية
 1قياس أثخ أبعاد الخشاقة االستخاتيجية في تحديغ جػدة الفرل الخامذ ججكؿ ()2-01

تع تحقيقو

الق اخرات في السشطسات غيخ الحكػمية
 2تحجيج الفخكقات بيغ متػسصات إجابات السبحػثيغ الفرل الخامذ

ججكؿ ( )2-00الخشاقة االستخاتيجية،

الخشاقة االستخاتيجية ،كجػدة الق اخرات

تع تحقيقو

الفرل الخامذ
ججكؿ ( )2-05جػدة الق اخرات
 3تقجيع تػصيات تداعج أصحاب الق اخرات حػؿ مػضػعات الفرل الدادس ججكؿ ()3-3
الجراسة

السرجر مؽ اعجاد الباحثة
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تع تحقيقو

 6.3التؾصيات
20

ضخكرة تعخؼ السشطسات غيخ الحكػمية عمى السفاىيع اإلدارية الحجيثة مثل (الخشاقة االستخاتيجية)
كمحاكلة تصبيقيا بسا يتشاسب معيا2

25

تعديد مذاركة العامميغ في عسمية التخصيط االستخاتيجي لمسشطسة ،ألنيع الحيغ عمى اتراؿ مباشخ

23

التعخؼ عمى أىجاؼ كشسػحات العامميغ كجعميا تتساشى مع أىجاؼ كشسػحات السشطسة2

22

ضخكرة اشبلع السشطسات عمى السعارؼ التي يستمكيا العاممػف ،كذلظ لتعديدىا مغ أجل االستفادة

21

بالسدتفيجيغ ،حيث يكػنػف عمى اشبلع عمى حاجاتيع أكثخ مغ السجراء2

إشخاؾ السجراء في دكرات تجريبية حػؿ آليات التفكيخ الدميسة ككيفية عسل السبادرات2
مشيا2

23

اتباع السشطسات غيخ الحكػمية الصخؽ الحجيثة في إدارة العسميات الجاخمية ،مثل نطاـ إدارة الجػدة،

24

تعديد االندجاـ كالتكامل بيغ الػحجات كاألقداـ العاممة في السشطسات غيخ الحكػمية ،األمخ الحؼ

كغيخىا مغ األنطسة2

يشعكذ إيجابيا عمى أداء السشطسات2

25

تدخيخ السشطسات غيخ الحكػمية لكافة إمكانياتيا كأساليبيا كتقشياتيا الحجيثة مغ أجل تحقيق أىجافيا

26

كضع أىجاؼ مخحمية مغ قبل السشطسات غيخ الحكػمية يتع تحقيقيا كتكػف مختبصة باألىجاؼ

201

ضخكرة تػعية العامميغ بأىسية الجكر الحؼ يمعبػنو في العسل نط اًخ الرتباشو بأداء اآلخخيغ كانعكاسو

200

إشخاؾ السدتفيجيغ كاألشخاؼ السعشية في عسمية التخصيط كالتشفيح نط اًخ ألنيع عمى معخفة كاشبلع

205

تعديد االعتساد عمى السعمػمات الستػفخة لجػ السشطسة عشج اتخاذ الق اخرات بجالً مغ االعتساد عمى

203

إشخاؾ العامميغ في جسيع السدتػيات اإلدارية في عسمية اتخاذ الق اخرات لتعديد الذعػر بالخضا

201

كضع عجد بجائل مشاسب عشج اتخاذ الق اخرات2

203

ضخكرة عسل السشطسات غيخ الحكػمية عمى تػفيخ بيئة مبلئسة تتػافخ فييا اإلمكانات السادية كالسالية

202

السخغػبة.

االستخاتيجية2

عمى أداء السشطسة2

بحاجتيع أكثخ مغ غيخىع2

االجتياد الذخري2
كاالقشاع2

قياـ السشطسات غيخ الحكػمية بسخاجعة جسيع إيجابيات كسمبيات الق اخرات الستخحة2

كالبذخية كالسعمػماتية كنطع العسل كاآلليات السشاسبة لمتحػؿ إلى مشطسة رشيقة استخاتيجياً.
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 6.3.1خظة زمشية مقتخحة لتشفيح التؾصيات
ججول (6.3

التؾصيات

الؾقت

الية التشفيح

الجية السعشية بالتشفيح

الالزم
ضخكرة تعخؼ السشطسات غيخ السخاجعة السدتسخة لمسجبلت شيخياً
كالسجبلت

الحكػمية عمى السفاىيع اإلدارية العمسية

الحجيثة مثل (الخشاقة االستخاتيجية) االلكتخكنية،
كمحاكلة تصبيقيا بسا يتشاسب معيا

كابتعاث

كإرساؿ

السجراء

كرؤساء

األقداـ

لجكرات

تجريب

خارجية

محمية

اإلدارة العميا كاإلدارة التشفيحية في
السشطسات غيخ الحكػمية

إقميسية

كدكلية لمتعخؼ عمى تمظ

السفاىيع كزيادة السعارؼ
كالسيارات

في

كالخبخات

تصبيقيا
تعديد مذاركة العامميغ في عسمية اعتساد السذاركة الػاسعة 3-0
التخصيط
ألنيع

االستخاتيجي
عمى

اتراؿ

لمسشطسة لمعامميغ في إعجاد الخصة شيػر

اإلدارة العميا في السشطسات غيخ
الحكػمية

مباشخ االستخاتيجية

بالسدتفيجيغ ،حيث يكػنػف عمى -مذاركة

في

العامميغ

اشبلع عمى حاجاتيع أكثخ مغ السدتػيات اإلدارية السختمفة

السجراء2

(العميا ،الػسصى ،الجنيا)

في

اعجاد

االستخاتيجية لمسشطسة

الخصة

 عقج الجكرات كالمقاءاتليتع مغ خبلليا تعديد
السذاركة

عسمية

في

التخصيط كتبادؿ الخبخات
كالسعمػمات كالسعارؼ بيغ

السدتػيات السختمفة
-تبشي إدارة السشطسة مبجأ

السذاركة

لمسدتػيات

اإلدارية األدنى
التعخؼ عمى أىجاؼ كشسػحات عقج لقاءات اجتساعية خارج شيخيا

اإلدارة العميا كاإلدارة التشفيحية في

العامميغ كجعميا تتساشى مع اىجاؼ نصاؽ العسل يسكغ مغ

السشطسات غيخ الحكػمية
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خبلليا التعخؼ عمى أىجاؼ

كشسػحات السشطسة

كشسػحات العامميغ
إشخاؾ السجراء في دكرات تجريبية  -التعاقج مع مختريغ في كل
حػؿ آليات التفكيخ الدميسة ككيفية ىحا السجاؿ

 -تخريز جدء مغ

عسل السبادرات

السشطسة

مػازنة

 3اإلدارة العميا كاإلدارة التشفيحية في

شيػر

السشطسات غيخ الحكػمية

لبخامج

التجريب التعمع

ضخكرة اشبلع السشطسات عمى  -عقج جمدات لتبادؿ كل

السعارؼ التي يستمكيا العاممػف ،األفكار كاآلراء بيغ العامميغ شيخيغ

اإلدارة التشفيحية في السشطسات غيخ

الحكػمية

كذلظ لتعديدىا مغ أجل االستفادة -استخجاـ أدكات متشػعة
لجسع البيانات حػؿ قجرات

مشيا

كمعارؼ العامميغ
استبياف،

(اختبار،

مقاببلت)

اتباع السشطسات غيخ الحكػمية  -السخاجعة الجكرية ألنطسة 3-3

الصخؽ الحجيثة في إدارة العسميات العسل كتحجيثيا باستسخار
-

الجاخمية

التعاقج

كاستذارييغ

بتمظ الصخؽ
تعديد

االندجاـ

الػحجات

كاألقداـ

خبخاء

مع

شيػر

اإلدارة العميا في السشطسات غيخ
الحكػمية

متخرريغ

كالتكامل

بيغ عقج جمدات حػارية لتدييل 3-0

اإلدارة العميا كاإلدارة التشفيحية في

العاممة

في عسمية االتراؿ كالتػاصل شيػر

السشطسات غيخ الحكػمية

السشطسات غيخ الحكػمية األمخ بيغ األقداـ

الحؼ يشعكذ إيجابياً عمى أداء
السشطسات

تدخيخ السشطسات غيخ الحكػمية -تبشي اليات كاستخاتيجيات 3-3

اإلدارة العميا كاإلدارة التشفيحية في

لكافة إمكانياتيا كأساليبيا كتقشياتيا تسكشيا مغ تحقيق أىجافيا شيػر

السشطسات غيخ الحكػمية

الحجيثة مغ اجل تحقيق أىجافيا بخبصيا بتمظ األساليب

-بشاء أنطسة رقابية فعالة

السخغػبة

لزساف تحقيق ذلظ

كضع أىجاؼ مخحمية مغ قبل تقديع الخصة االستخاتيجية 3-3
السشطسات

غيخ

الحكػمية

يتع إلى

تحقيقيا كتكػف مختبصة باألىجاؼ كتحقيقيا

اىجاؼ

مخحمية شيػر
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اإلدارة العميا في السشطسات غيخ
الحكػمية

االستخاتيجية
اإلدارة العميا في السشطسات غيخ

ضخكرة تػعية العامميغ بأىسية تقجيع مكافئات تحفيدية بشاء شيخياً

الحكػمية

الجكر الحؼ يمعبػنو في العسل نط اًخ عمى األداء
الرتباشو بأداء االخخيغ كانعكاسو

عمى أداء السشطسة

إشخاؾ السدتفيجيغ كاالشخاؼ السعشية عقج جمدات حػارية يتع -3
في عسمية التخصيط كالتشفيح نط اخ فييا تبادؿ اآلراء كاألفكار
ألنيع عمى معخفة كاشبلع بحاجتيع

اإلدارة العميا في السشطسات غيخ

شيػر3

الحكػمية

أكثخ مغ غيخىع
تعديد االعتساد عمى السعمػمات تبشي أنطسة معمػمات مخنة شيخياً
الستػفخة لجػ السشطسة عشج اتخاذ كمحجثة باستسخار

اإلدارة العميا في السشطسات غيخ
الحكػمية

الق اخرات بجال مغ االعتساد عمى
االجتياد الذخري

إشخاؾ

العامميغ

في

جسيع تبشي

ىيكمية

إلشخاؾ شيخياً

السدتػيات اإلدارية في عسمية اتخاذ العامميغ في اتخاذ الق اخرات

الق اخرات لتعديد الذعػر بالخضا

اإلدارة العميا في السشطسات غيخ
الحكػمية

كاإلقشاع
كضع عجد بجائل مشاسب عشج اتخاذ عقج جمدات حػارية لشقاش شيخياً
ككضع البجائل السشاسبة

الق اخرات

قياـ السشطسات غيخ الحكػمية عقج جمدات لمشقاش كتبادؿ شيخياً
بسخاجعة جسيع إيجابيات كسمبيات األفكار حػؿ الق اخرات

اإلدارة العميا في السشطسات غيخ
الحكػمية
اإلدارة العميا في السشطسات

الق اخرات الستخحة
ضخكرة

عسل

السشطسات

غيخ استذارة السختريغ في ىحا كل

الحكػمية عمى تػفيخ بيئة مبلئسة السجاؿ
تتػافخ

فييا

اإلمكانات

شيػر

السادية

كالسالية كالبذخية كالسعمػماتية كنطع

العسل كاآلليات السشاسبة لمتحػؿ الى
مشطسة رشيقة استخاتيجياً
السرجر :مؽ إعجاد الباحثة
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 3اإلدارة العميا في السشطسات غيخ
الحكػمية

 6.4الجراسات السقتخحة
تقتخح الباحثة إجخاء السديج مغ الجراسات فيسا يتعمق بسػضػع الخشاقة بذكل عاـ ،كالخشاقة االستخاتيجية بذكل
خاص في السشطسات الحكػمية ،كغيخ الحكػمية كالذخكات العاممة في قصاع غدة2

-

عبلقة الخشاقة االستخاتيجية بالتسيد التشطيسي2

-

أثخ الخشاقة االستخاتيجية عمى الفاعمية التشطيسية2

-

أثخ الخشاقة االستخاتيجية عمى األداء السالي2

-

كيفية تصبيق متصمبات الخشاقة االستخاتيجية2

ربط جػدة الق اخرات مع متغيخات أخخػ2
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السرادر والسخاجع
القخاف الكخيع
أبػ الكاس ،السعترع باهلل" 2)5102( 2أخبلقيات السيشة كدكرىا في األداء الػضيفي لمعامميغ في السشطسات
غيخ الحكػمية بقصاع غدة " ،رسالة ماجدتيخ ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا ،غدة2

أبػ زكر ،رامي بكخ"2)5101( 2ضغػط العسل كعبلقتيا باتخاذ الق اخرات اإلدارية في ك ازرة السالية في قصاع

غدة" ،رسالة ماجدتيخ ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا ،غدة2

أبػ سبت ،صبخؼ" 2)5112( 2تقييع دكر نطع السعمػمات اإلدارية في صشع الق اخرات اإلدارية في الجامعات
الفمدصيشية في قصاع غدة" ،رسالة ماجدتيخ ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

أبػ كخيع ،أيسغ دمحم أحسج" 2)5103( 2عبلقة نطع السعمػمات اإلدارية في تحديغ األداء اإلدارؼ ،دراسة
ميجانية بالتصبيق عمى السشطسات غيخ الحكػمية " ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ ،غدة2

إدريذ ،ثابت 2)5112( 2إدارة االعساؿ ،نطخيات كنساذج كتصبيقات ،الجار الجامعية ،مرخ2

األسصل ،فادؼ "2)5100( 2بصاقة األداء الستػازف كعبلقتيا بعسمية اتخاذ الق اخرات ،دراسة تصبيقية عمى
السرارؼ الػششية في قصاع غدة" ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ ،غدة2

بجر ،دمحم األنرارؼ. )5111( 2قياس الذخرية ،دار الكتاب الحجيث ،الكػيت2

البجراني ،إيساف دمحم عبج أحسج )5102( 2عبلقة التسكيغ اإلدارؼ بفخؽ العسل كأثخه في تحقيق خفة الحخكة
االستخاتيجية ،دراسة ميجانية عمى عجد مغ مدتذفيات محافطة أربيل" ،مجمة جامعة االنبار لمعمػـ االقترادية
كاإلدارية 2030-054 ،01 ،047

البصر ،دمحم ،كآخخكف 2)5113( 2كتاب مشاىج البحث العمسي ،دار السيدخة لمشذخ كالتػزيع كالصباعة ،عساف2
جاد الخب ،سيج دمحم 2 )5116( 2نطع السعمػمات اإلدارية ،األساسيات كالتصبيقات اإلدارية ،كمية التجارة
باإلسساعيمية ،جامعة قشاة الدػيذ2

الجبػرؼ ،ميدخ 2 )5101( 2إدارة الجػدة جػانب نطخية كتجارب كاقعية ،معيج اإلدارة العامة ،مخكد البحػث،
السسمكة العخبية الدعػدية2

جخادات ،عبج الشاصخ أحسج ،العجمػني ،محسػد دمحم ،السذاقبة ،زياد دمحم" 2)5115( 2دكر نطع السعمػمات

اإلدارية في جػدة صشاعة الق اخرات اإلدارية ،دراسة تصبيقية في بشظ اإلسكاف لمتجارة كالتسػيل" ،مجمة جامعة
تذخيغ لمعمػـ االقترادية كالقانػنية 7ـ ،30ع20

الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي (5104/3/2،)5104
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1867

جػدة ،محفػظ 2)5111( 2إدارة الجػدة الذاممة مفاىيع كتصبيقات ،الصبعة األكلى ،دار كائل لمشذخ كالتػزيع2

الحخيدات ،دمحم "2)5102( 2أثخ الخفة االستخاتيجية في ضػء القجرات التشافدية لمذخكات عمى األداء

العسمياتي ،دراسة تصبيقية في شخكات الرشاعات اليشجسية في األردف" ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الذخؽ

األكسط ،األردف2
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حخيع ،حديغ 2 )5103( 2مبادغ اإلدارة الحجيثة ،دار كمكتبة الحامج ،عساف ،األردف2
حدػنة ،عراـ الجيغ دمحم صالح "2)5105( 2معػقات استخجاـ األساليب الكسية كعبلقتيا بجػدة الق اخرات
اإلدارية ،دراسة ميجانية لمبشػؾ العاممة في فمدصيغ" ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ ،غدة2

الحمػ ،أحسج فتحي"2)5105( 2دكر تصبيق مبادغ الحكع الخشيج في السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة
في تحقيق التشسية السدتجامة " ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

حساد ،رشاد" 2)5101( 2تقييع السذاريع في السشطسات غيخ الحكػمية بقصاع غدة " ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة
األزىخ ،غدة2

حساد ،مشرػر " 2)5103( 2دكر محجدات ترسيع اليياكل التشطيسية في تحديغ جػدة اتخاذ الق اخرات االدارية

في جياز الذخشة الفمدصيشية " ،رسالة ماجدتيخ ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا ،غدة2

حسج ،نيى عبج الخحسغ تػفيق "2)5103( 2عبلقة الحكاء العاشفي بجػدة الق اخرات اإلدارية دراسة ميجانية عمى
الجامعات الفمدصيشية في محافطات قصاع غدة" ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ ،غدة2

حسػد ،خزيخ كاضع ،المػزؼ ،مػسى 2)5115( 2مبادغ إدارة االعساؿ ،الصبعة األكلى ،إثخاء لمشذخ كالتػزيع،
عساف2

حسيج ،أحسج" 2)5103( 2دكر كمسارسة إدارة فخؽ العسل في تحديغ مدتػػ األداء كاتخاذ الق اخ ارت بػ ازرة
الجاخمية كاألمغ الػششي ،الذق السجني" ،رسالة ماجدتيخ ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا ،غدة2

الحػراني ،نػاؿ " 2)5103( 2مقارنة بيغ كيفية اتخاذ القخار بيغ السجراء كالسجيخات ،دراسة حالة عمى بخنامج
التخبية كالتعميع بػكالة الغػث الجكلي – غدة" ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

درة ،عبج البارؼ ،جخادات ،ناصخ 2)5101( 2اإلدارة االستخاتيجية في القخف الحادؼ كالعذخيغ – الشطخية
كالتصبيق ،الصبعة األكلى ،دار كائل لمشذخ كالتػزيع2

ربيع ،أسامة 2)5114( 2التحميل اإلحرائي باستخجاـ بخنامج  – SPSSالجدء األكؿ ،-الصبعة الثانية كمية
التجارة ،جامعة السشػفية2

رضػاف ،شارؽ " 2)5101( 2أثخ محجدات الخشاقة االستخاتيجية عمى التسيد التشطيسي دراسة تصبيقية عمى

قصاع االتراالت مرخ" ،مجمة التسػيل كالتجارة 7كمية التجارة ،جامعة ششصا ،ع(20-11، )3

الدبغ ،نػر"2)5103( 2أثخ خرائز السعمػمات االستخاتيجية في تحقيق الخفة االستخاتيجية كدكر القجرات
االستخاتيجية كستغيخ معجؿ 7دراسة تصبيقية عمى شخكة ألبا ىاكس في األردف" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،

جامعة الذخؽ األكسط ،األردف2

الدخاج ،أالء عبج هللا رجب"2)5104( 2القيادة االستخاتيجية كأثخىا في تحديغ جػدة الحياة الػضيفية ،دراسة
ميجانية عمى السشطسات غيخ الحكػمية بقصاع غدة" ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ ،غدة2

سعج ،عسخ "2)5104( 2دكر الخشاقة االستخاتيجية في تشسية السػارد البذخية في السؤسدات األىمية
الفمدصيشية" ،رسالة ماجدتيخ ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا ،غدة2
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الدقا ،ميدػف سميع" 2 )5116( 2أثخ ضغػط العسل عمى عسمية اتخاذ الق اخرات دراسة ميجانية عمى السرارؼ
العاممة في قصاع غدة " ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

شبات ،جبلؿ إسساعيل ،المػح ،نبيل عبج شعباف" 2)5102( 2دكر السشطسات االىمية في تصػيخ السػارد

البذخية في السؤسدات الرحية "دراسة حالة مدتذفى العػدة في قصاع غدة "2

الذػبكي ،رنا جياد إسساعيل" 2)5104( 2السشطسة الستعمسة كدكرىا في تعديد أخبلقيات العسل ،دراسة ميجانية
عمى السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة " ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ ،غدة2

صالح ،كاتخيغ" 2 )5103( 2أثخ استخجاـ االتراالت اإلدارية الفعالة عمى تحديغ عسمية اتخاذ الق اخرات
(دراسة مدحية عمة قصاع الرشاعات الشديجية في الداحل الدػرؼ) " ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة تذخيغ،

سػريا2

الرانع ،إيساف"2)5103( 2أثخ محجدات الخشاقة االستخاتيجية الفاعمية التشطيسية 7دراسة حالة لذخكة االسسشت
األردنية الفارج" ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الذخؽ األكسط ،األردف.

صياـ ،أماؿ " 2 ) 5101( 2تصبيق التخصيط االستخاتيجي كعبلقتو بأداة السؤسدات األىمية الشدػية في قصاع
غدة" ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ ،قصاع غدة2

الصائي ،رعج ،قجادة ،عيدى 2)5115( 2إدارة الجػدة الذاممة ،الصبعة العخبية ،دار اليازكرؼ العمسية لمشذخ
كالتػزيع2

العابجؼ ،عمي ،السػسػؼ ،ىذاـ" 2)5101( 2تذخيز مؤشخات الحكاء االستخاتيجي لزساف الديادة
االستخاتيجية مغ خبلؿ خفة الحخكة االستخاتيجية ،دراسة تحميمية في شخكات كػرؾ لبلتراالت الستشقمة في

العخاؽ" ،مجمة الغخؼ لمعمػـ االقترادية كاإلدارية 2034-013،)30(5،

العبادؼ ،ىاشع ،كالغدالي ،فاضل ،كالفتبلكؼ ،ماجج " 2)5116( 2أىسية دكر تقػيع األداء الجامعي في تحقيق
الكفاءة كالفاعمية في اتخاذ الق اخرات " ،بحث مشذػر ،مجمة القادسية لمعمػـ االقترادية كاإلدارية 7السجمج
الحادؼ عذخ ،العجد الثاني2

عباس ،أنذ عبج الباسط 2)5100( 2إدارة االعساؿ كفق مشطػر معاصخ ،الصبعة األكلى ،دار السديخة لمشذخ

كالتػزيع ،عساف ،األردف2

عبج اليادؼ ،عدت" )5111( 2رؤية أكسع لجكر السشطسات االىمية الفمدصيشية في عسمية التشسية " كرقة
مفاىيع ،مخكد بيداف لمبحػث كاإلنساء ،راـ هللا ،فمدصيغ2

عبيج ،غادة "2)5102( 2أبعاد إدارة السعخفة كعبلقتيا بعسمية اتخاذ القخار ،دراسة ميجانية عمى البشػؾ التجارية

في قصاع غدة " ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ ،غدة2

العبيجؼ ،أمل دمحم ،الحػامجة ،نزاؿ صالح"2)5105( 2أثخ مسارسة اإلدارة بالتجػاؿ عمى فعالية عسمية اتخاذ
الق اخرات دراسة تصبيقية عمى الجامعات الخسسية األردنية" ،مجمة دكرية نرف سشػية ترجر عغ كمية اإلدارة

كاالقتراد جامعة البرخة 7ـ ،3ع200

العدكخؼ ،عبػد عبج هللا 2)5113( 2مشيجية البحث العسمي في العمػـ الشفدية كالتخبػية ،دار الشسيخ ،دمذق2
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العذي ،نياؿ شفيق" 2)5103( 2أثخ التفكيخ االستخاتيجي عمى أداء اإلدارة العميا في السشطسات غيخ
الحكػمية العاممة في مجاؿ التأىيل في قصاع غدة " ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2
العبلؽ ،بذيخ 2)5115( 2اإلدارة الحجيثة ،نطخيات ،دار اليازكرؼ العمسية لمشذخ كالتػزيع ،عساف ،األردف2

العمي ،عبج الدتار 2)5115( 2تصبيقات في إدارة الجػدة الذاممة ،الصبعة األكلى ،دار السديخة لمشذخ
كالتػزيع2

عمياف ،ربحي"2)5114( 2أسذ اإلدارة السعاصخة " ،الصبعة األكلى ،دار صفاء لمشذخ كالتػزيع ،عساف2
عػدة ،أحسج ،ممكاكؼ ،فتحي 2)0665( 2أساسيات البحث العمسي ،مكتبة الكتانيػ ،إربج2

عياش ،جابخ "2)5115( 2كاقع استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات كحل السذكبلت لجػ السؤسدات

األىمية في قصاع غدة" ،رسالة ماجدتيخ ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

الغالبي ،شاىخ ،إدريذ ،كائل 2)5114( 2اإلدارة االستخاتيجية مغ مشطػر مشيجي متكامل ،الصبعة األكلى ،
دار كائل لمشذخ كالتػزيع 2

الغدالي ،حافع عبج الكخيع "2)5105( 2أثخ القيادة التحػيمية عمى فعالية عسمية اتخاذ القخار في شخكات
التأميغ األردنية" ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الذخؽ األكسط ،األردف2

الغػؿ ،نبيل إبخاىيع "2)5100( 2العبلقة بيغ تػضيف العامميغ كمبلئسة األفخاد لسشطساتيع 7دراسة تصبيقية عمى
السؤسدات غيخ الحكػمية العاممة في قصاع غدة " ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة األزىخ ،غدة2

قاسع ،سعاد حخب" 2)5100( 2أث خ الحكاء االستخاتيجي عمى عسمية اتخاذ الق اخرات دراسة تصبيقية عمى السجراء

في مكتب غدة اإلقميسي التابع لؤلكنخكا " ،رسالة ماجدتيخ ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

الكبيدي ،صبلح الجيغ ،كنػرؼ ،أسساء"2)5103( 2تأثيخ مبادغ حمقة القخار ( )OOADعمى خفة الحخكة
االستخاتيجية 7دراسة ميجانية في عجد مغ مدتذفيات بغجاد" ،مجمة الجنانيخ 7كمية اإلدارة كاالقتراد في جامعة

بغجاد ع(2515-041، )3

كخدؼ ،أحسج الديج"2)5101( 2العػامل السؤثخة في عسمية اتخاذ الق اخرات في السشطسة ،مجكنة التشسية البذخية
كالتصػيخ اإلدارؼ  53،فبخايخ ،5105

"http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/197295".

الكفارنة ،كفاء مفيج "2)5105( 2دكر السشطسات غيخ الحكػمية الفمدصيشية في تعديد خبخة العامميغ فييا "،
رسالة ماجدتيخ ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

محدغ ،دمحم فايق "2)5115( 2مجػ التداـ السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع غدة بتجييد كعخض القػائع
السالية كفقا لستصمبات السعيار السحاسبي الجكلي رقع ( 7)0دراسة تصبيقية " ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،

السحاسبة كالتسػيل ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

دمحم ،صفاء "2)5105( 2دكر عسميات إدارة السعخفة في بشاء السقجرات الجػىخية 7دراسة آلراء عيشة مغ أساتحة
السخاكد العمسية البحثية كالخجمية" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة الكػفة ،العخاؽ2
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دمحم ،لعبليسية"2)5102( 2أىسية الحكاء االستخاتيجي في عسمية اتخاد الق اخرات ،دراسة ميجانية لسؤسدة فختياؿ"،
رسالة ماجدتيخ ،جامعة دمحم خزيخ ،الجدائخ2
مداعجة ،ماجج 2)5103( 2اإلدارة االستخاتيجية 7مفاىيع ،عسميات ،حاالت تصبيقية ،الصبعة األكلى ،دار
السديخة لمشذخ كالتػزيع كالصباعة2

مرصفى ،إيساف " 2)5101( 2بعس متصمبات خفة الحخكة في ضػء تخابط أدكات تقاسع السعخفة كأبعاد التعمع

االستخاتيجية ،دراسة استصبلعية آلراء عيشة مغ مجيخؼ شخكة آسيا سيل لبلتراالت الستشقمة في العخاؽ "،

أشخكحة دكتػ اره ،جامعة السػصل ،العخاؽ2

مصخ ،عراـ دمحم حسجاف" 2)5115( 2التصػيخ التشطيسي كأثخه عمى فعالية الق اخرات اإلدارية في السؤسدات
األىمية في قصاع غدة " ،رسالة ماجدتيخ ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

السعاضيجؼ ،معغ كعج "2)5100( 2قجرات تقشية السعمػمات كأثخىا في خفة الحخكة االستخاتيجية ،دراسة

استصبلعية في الذخكة العامة لمسدتمدمات الصبية ،نيشػػ" ،السجمة العخاقية لمعمػـ اإلدارية-52 ،)56(47
2015

السبل ،عبج الخحسغ ،غباش ،فاضل راضي " 2)5103( 2أثخ خفة الحخكة في التججيج االستخاتيجي لستخحؼ

كزرة الشفط العخاقية " بحث تحميمي ،مجمة القادسية لمعمػـ اإلدارية كاالقترادية 7ـ ،3ع23
القخار في ا

ناصخ ،حدغ محسػد "2)5101( 2األنساط القيادية كعبلقتيا باألداء الػضيفي في السشطسات األىمية الفمدصيشية

مغ كجية نطخ العامميغ " ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

الشرخ ،مجحت 2)5102( 2مقػمات التخصيط كالتفكيخ االستخاتيجي الستسيد ،الصبعة الثانية ،السجسػعة
العخبية لمتجريب كالشذخ ،القاىخة ،مرخ2

ىشية ،دمحم "2)5103( 2مجػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية كعبلقتيا بتسيد األداء السؤسدي لجػ قصاع
الرشاعات الغحائية في قصاع غدة" ،رسالة ماجدتيخ ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة2

الػادية ،دمحم سسيح دمحم"2)5102( 2عبلقة نطع السعمػمات اإلدارية بجػدة الق اخرات اإلدارية ،دراسة حالة في
ك ازرة التخبية كالتعميع العالي في قصاع غدة" ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ ،غدة2
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ميحرلا نمحرلا هللا

جامعة االزىخ – غدة
عسادة الجراسات العميا
كمية االقتراد والعمؾم اإلدارية
قدؼ ادارة االعسال
تعبئة استبانة لجراسة ماجدتيخ

تقػـ الباحثة بإعجاد دراسة حػؿ 7مجػ مسارسة الخشاقة االستخاتيجية كدكرىا في تحديغ جػدة الق اخرات في السشطسات
غيخ الحكػمية ،كذلظ الستكساؿ متصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في إدارة االعساؿ مغ جامعة االزىخ بغدة،

حيث ستدتخجـ الباحثة االستبانة السخفقة لجسع البيانات البلزمة ليحه الجراسة ،كإيساناً مغ الباحثة بأىسية مػضػع
الجراسة كدكرىا في تصػيخ السشطسات غيخ الحكػمية ،كيقيشاً مشيا بجعسكع لمبحث العمسي ،فإنيا تأمل مغ سيادتكع

التكخـ باإلجابة عمى عبارات ىحه االستبانة2

كإذ تتقجـ الباحثة لكع بػافخ الذكخ كالتقجيخ عمى حدغ تعاكنكع معيا ،فإنيا تؤكج لكع أف السعمػمات التي سػؼ تحرل
عمييا مغ قبمكع سيتع التعامل معيا بدخية تامة ،كلغ تدتخجـ إال ألغخاض البحث العمسي ،ككميا أمل في إجابتكع عغ
جسيع فقخات االستبانة بجقة كمػضػعية سعياً لمػصػؿ لشتائج صحيحة كصادقة2
شاكخيؽ لكؼ حدؽ تعاونكؼ

الباحثة
سساء جسيل أحسج إسساعيل
0599050794
البيانات الذخرية:
الجشذ

أنثى

ذكخ

العسخ

أقل مغ  31سشة
مغ  11إلى أقل مغ 21

مغ  31إلى أقل مغ 11

 21سشة فسا فػؽ

عجد سشؾات الخبخة

أقل مغ  2سشػات

مغ  01سشػات إلى أقل مغ 02
السدسى الؾعيفي
مجيخ مؤسدة

مجيخ بخامج

السؤىل العمسي
دبمػـ

مغ  2سشػات إلى أقل مغ 01
 02سشة فأكثخ
مجيخ مالي

مجيخ مذاريع

مجيخ شؤكف السػضفيغ

رئيذ قدع

بكالػريػس

دكتػراه

ماجدتيخ

أوالا 7الخشاقة االستخاتيجية كتعشي 7القجرة عمى مػاجية التغييخات في بيئة األعساؿ مغ خبلؿ ترسيع نطاـ
استخاتيجي ذك مخكنة عالية لمسشطسة مغ أجل االستجابة الدخيعة لو كلمتغيخات كعجـ التعخض لمسخاشخ2
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الخقؼ

مؾافق

السحؾر

بذجة

مؾافق

محايج

غيخ

مؾافق

غيخ مؾافق
بذجة

البعج األول :الحداسية االستخاتيجية :االنفتاح واالستبرار واالستذعار عمى قجر كبيخ مؽ السعمؾمات مؽ خالل الحفاظ عمى العالقات مع
مجسؾعة متشؾعة مؽ االفخاد والسشغسات.

1
2
3
4

تستمظ السشطسة شخؽ حجيثة في العسل كاألنطسة كالتقشيات التكشػلػجيا الستصػرة
لتعدز رشاقتيا االستخاتيجية2

تحخص السشطسة عمى إشخاؾ العامميغ في عسمية التخصيط االستخاتيجي بذكل
مشفتح
تستمظ السشطسة الخؤية الػاضحة لشذاشاتيا السدتقبمية ككيفية مػاجية التحجيات
تعسل السشطسة عمى مذاركة العامميغ بحػارات داخمية عالية الجػدة لتحػيل الشطخة
الفخدية نحػ االستخاتيجية الى اتجاه جساعي مذتخؾ

5

تبحؿ السشطسة جيػد متػاصمة لحذج شاقاتيا كإمكانياتيا

6

تخكد السشطسة بذكل كبيخ عمى التحديغ السدتسخ ألدائيا

7

تتعمع السشطسة مغ تجاربيا الدابقة كتتجشب األخصاء

8

تتقبل السشطسة األفكار الخارجية كتحخص عمى مشاقذتيا باستسخار

9

يتسيد قادة السشطسة بامتبلكيع آليات التفكيخ السشطع كالحجس كالقجرة عمى السبادرة

البعج الثاني :السقجرات الجؾىخية :الخبخات والتعمؼ التشغيسي الستخاكؼ في السشغسة والحي يشتج عؽ السعارف والسيارات السظمؾبة إلنجاز االعسال
والتي تؤدي الى احتخافية فعمية في أداء نذاطاتيا الجاخمية.

10
11

يتػفخ لجػ السشطسة الجراية الكافية بالسيارات كالخبخات التي يستمكيا العاممػف

تحخص السشطسة عمى إبقاء كفاءات كخبخات العاممػف فييا عمى اعمى مدتػياتيا

12

تستمظ السشطسة السيارات الزخكرية إلنجاز العسل كتمبية حاجات مدتفيجييا

13

تستمظ السشطسة الدسعة كالذيخة الجيجة في السجتسع

14
15
16

يتػفخ لجػ السشطسة الجراية الكاممة بالخبخات التي يستمكيا العاممػف
تستمظ السشطسة األساليب الحجيثة كالستصػرة في إدارة عسمياتيا الجاخمية

تصمع السشطسة عمى السعارؼ التي يستمكيا العاممػف

البعج الثالث :وضؾح الخؤية  :الظسؾح واالتجاه السدتقبمي الحي تعسل السشغسة عمى محاولة بشاءه اعتساد عمى ما تستمكو مؽ قجرة عمى معخفة
عخوفيا الجاخمية ومحاولة استبرار الغخوف الخارجية.
17

يػجج أىجاؼ كاضحة لجػ السشطسة

18

يتع تخجسة رؤية السشطسة كأىجافيا العامة بػاقعية

19

يػجج لجػ العامميغ كضػح لخؤية السشطسة

20

يػجج اتفاؽ في السشطسة حػؿ السبادغ كالقػاعج السػجية لمدمػؾ في تشفيح عسمياتيا

21

يػجج تكامل كاندجاـ تاـ بيغ كحجات السشطسة كاقداميا

22

تػجج رؤية كاضحة لمسشطسة حػؿ ما تخيج أف تكػف عميو مدتقببلً حيث إنيا مػجية
لدمػكيا كمخشجة ليا في كافة أعساليا

البعج الخابع :اختيار األىجاف االستخاتيجية :تسثل األىجاف الشيائية التي تدعى السشغسات الى تحقيقيا عبخ األنذظة والسيام واألعسال التي
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تؤدييا.
23

تقػـ السشطسة بػضع األىجاؼ االستخاتيجية في ضػء رؤيتيا كرسالتيا

24

تتػائع األىجاؼ االستخاتيجية مع الفخص الستاحة

25

تتشاسب شبيعة الخجمات السقجمة مع خرائز القصاعات التي تقجـ ليا تمظ الخجمة

26

تػجج مخكنة في أداء الخجمات بسا يتشاسب مع متصمبات السدتفيجيغ السختمفة

27

تدتخجـ السشطسة كافة األساليب الحجيثة كالتقشيات مغ أجل تحقيق أىجافيا السخغػبة

28
29

تقػـ السشطسة بتصػيخ أىجاؼ مخحمية محجدة قابمة لمقياس كمختبصة باألىجاؼ
االستخاتيجية
تيتع السشطسة بخؤيتيا كرسالتيا كأىجافيا االستخاتيجية لتحقيق االستجابة كالخشاقة

السصمػبة

البعج الخامذ :السدؤولية السذتخكة :أن تكؾن السدؤولية غالبا بيؽ اثشيؽ أو أكثخ مؽ األطخاف الفاعمة لسداىستيؼ في تكؾيؽ نتائج
ومخخجات بذكل مشفرل بجالا مؽ االعتساد عمى تكؾيؽ نتائج بذكل تخاكسي تجسيعي.

30

تصمب السشطسة مغ العامميغ التعامل مع األخصاء كفخص لمتعمع كالتحديغ

31

تعسل السشطسة عمى سيػلة الػصػؿ إلى السعمػمات التي تيع السدتفيجيغ

32

تػفخ السشطسة لمعامميغ فييا سيػلة الحرػؿ عمى السعمػمات البلزمة لعسميع

33
34
35

تذجع السشطسة العامميغ عمى مبجأ السدؤكلية السذتخكة كأف الكل مدؤكؿ عغ
الشتائج الشيائية
تحافع السشطسة عمى السدتفيجيغ بذكل كامل مغ خبلؿ إشخاكيع في التخصيط
كالتشفيح لمسذاريع
تتعامل السشطسة مع كافة األشخاؼ السعشية باعتبارىع شخكاء في السدؤكلية عغ

تحقيق الشتائج الشيائية

البعج الدادس :االلتدام الجساعي :تسدػ االفخاد بالسشغسة ووالئيؼ ليا واالعتقاد القؾي بأىجافيا وقيسيا .

36

تدعى السشطسة لبلحتفاظ بحكؼ الخبخة كالكفاءة

37

تستمظ السشطسة نسط قيادؼ كإدارة تشفيحية تذجع عمى العسل الجساعي

38
39
40
41

يطيخ العامميغ رغبتيع بااللتداـ كالػالء لمسشطسة خاصة في السػاقف التي تتصمب

مشيع التزحية بسرالحيع الذخرية

تستمظ السشطسة قػاعج كتعميسات كاضحة لكل الػحجات التشطيسية
يقجر العاممػف مدؤكلياتيع كمجػ انعكاسيا عمى ديسػمة نذاشات اآلخخيغ في
السشطسة

يجرؾ العاممػف أىسية دكرىع في العسل كأثخ التباشؤ في إنجازه عمى مدتػيات انجاز
أىجاؼ السشطسة

ثاني ا :تحديؽ جؾدة الق اخرات :مجسؾعة مؽ الخظؾات الرحيحة والسشاسبة يقؾم الذخص السدؤول باتباعيا لمؾصؾل لألىجاف السظمؾبة أو
التؾصل إلى حل مذكمة ما.
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42

تختبط ق اخرات السشطسة بأىجافيا االستخاتيجية

43

يتع مخاعاة الطخكؼ الجاخمية كالخارجية عشج اتخاذ الق اخرات

44

تختبط الق اخرات الستخحة بخؤية كرسالة السشطسة

45

تحقق الق اخرات الستخحة أىجاؼ السشطسة

46

تعسل السشطسة عمى مذاركة جسيع السدتػيات اإلدارية في صشع القخار

47

يػجج قاعجة معمػمات يتع تحجيثيا باستسخار كيعتسج عمييا عشج اتخاذ الق اخرات

48

تستاز السعمػمات الستػفخة بالسخكنة مسا يؤدؼ إلى سخعة اتخاذ الق اخرات الخشيجة

49

يتع اتخاذ الق اخرات بشاء عمى السعمػمات كتحميل الفخص في البيئة السحيصة كليذ
االجتياد الذخري

50

يتستع متخح القخار بالسخكنة البلزمة التخاذ القخار الحؼ يتشاسب مع السػقف

51

يتػفخ عجد مشاسب مغ البجائل الستاحة أماـ متخحؼ الق اخرات في السشطسة

52

يتع ترشيف البجائل حدب أىسيتيا لمسشطسة

53

تتستع الق اخرات بعامل اإلقشاع كالخضا لمعامميغ السشفحيغ في السشطسة

54

يتع تحجيج السذكمة التي تحتاج إلى قخار تحجيجاً كاضحاً مسا يسكغ مغ اتخاذ القخار
الدميع بذأنيا

55

تتػفخ لجػ السشطسة الخشاقة كالخفة الستغبلؿ الفخص مغ خبلؿ ق اخراتيا

56

يتع مخاجعة الق اخرات كتقييع ايجابياتيا كسمبياتيا

57

يتع استخجاـ أسمػب السفاضمة بيغ البجائل السختمفة عشج اتخاذ القخار في السشطسة

58

تؤمغ السشطسة بالسيارات كالخبخات التي تسمكيا الختيار أفزل بجيل عشج اتخاذ
الق اخرات

59

يتع اختيار البجيل الحؼ يحقق أعمى عائج كأقل تكمفة

60

تكػف الق اخرات الستخحة مبلئسة كمتشاسبة مع الطخكؼ السحيصة

61

يتػافخ لجػ السشطسة السخكنة الكافية لتعجيل الق اخرات بسا يتبلءـ مع التصػرات
السختمفة
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مؾافق

محايج

غيخ

مؾافق

غيخ مؾافق
بذجة

قائسة السحكسيؽ
الجامعة

االسؼ
نياية التمباني

جامعة األزىخ

رامد بجيخ

جامعة األزىخ

سامي أبػ الخكس

الجامعة اإلسبلمية

دمحم السجىػف

أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا

أكخـ سسػر

الجامعة اإلسبلمية

كفيق األغا

جامعة األزىخ

ياسخ الذخفا

الجامعة اإلسبلمية

خالج دىميد

الجامعة اإلسبلمية

يػسف بحخ

الجامعة اإلسبلمية

محسػد الذشصي

اكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا

إبخاىيع عابجيغ

جامعة القجس السفتػحة

دمحم جػدت فارس

جامعة االزىخ
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