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 ملخص البحث

التعرف على طبيعة العالقة بين الحساسية االستراتيجية والتميز فى إلى هدف البحث 

والتميز فى األداء  الشراكة فى المسئوليةتحديد  العالقة بين ، مع األداء التنظيمى 

، والتميز فى األداء التنظيمى وضوح الرؤية توصيف العالقة بين ، والتنظيمى 

والتميز فى األداء اختيار األهداف االستراتيجية  بيان العالقة بينباالضافة إلى 

داء التنظيمى والتميز فى األ تنفيذ األعمال التعرف على العالقة بين، وأخيراً التنظيمى 

من  مفردة (313من خالل عينة عشوائية بيسطة قدرها ) ، بالشركة محل الدراسة

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة العاملين والمديرين بشركات الصناعات الوطنية 

وجود ذات داللة احصائية بين الحساسية االستراتيجية والتميز فى األداء التنظيمى، و

ئية بين الشراكة فى المسئولية والتميز فى األداء التنظيمى ، عالقة ذات داللة احصا

ووجود عالقة ذات داللة احصائية بين وضوح الرؤية والتميز فى األداء التنظيمى ، 

مع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين اختيار األهداف االستراتيجية والتميز فى 

حصائية بين تنفيذ األعمال والتميز األداء التنظيمى ، وأخيراً وجود عالقة ذات داللة ا

 .فى األداء التنظيمى بالشركة محل الدراسة
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Abstract 

The aim of the research is to identify the nature of the 

relationship between strategic sensitivity and excellence in 

organizational performance, while defining the relationship 

between partnership in responsibility and excellence in 

organizational performance, and describing the relationship 

between clarity of vision and excellence in organizational 

performance, in addition to explaining the relationship between 

choosing strategic goals and excellence in organizational 

performance, Finally, to identify the relationship between 

business implementation and excellence in the organizational 

performance of the company under study, through a random 

sample of 313 single workers and managers in the national 

industries, and the study found a statistically significant 

relationship The relationship between strategic sensitivity and 

excellence in organizational performance, and the presence of a 

statistically significant relationship between partnership in 

responsibility and excellence in organizational performance, and 

the presence of a statistically significant relationship between 

clarity of vision and distinction in organizational performance, 

with a statistically significant relationship between the choice of 

strategic goals and excellence in organizational performance 

Finally, there is a statistically significant relationship between 

business implementation and excellence in organizational 

performance of the company under study. 
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 مقدمة. 1

تسعى المنظمات باختالف أنواعها وأحجامها إلى تحقيق التفوق والتميز في أدائها 

ضمانا لنموها واستمرارها وبقاءها وبخاصة عملها في ظل بيئة تنافسية غير مؤكدة، 

ولكى تتمكن منمعرفة موقعها التنافسىفى بيئتها المتغيرة بقصد زيادة حصتها السوقية 

استدامة خدماتها ، ولتحقيق ذلك فعلى المنظمات أن تتخذ مجموعة من والعمل على 

 الرشاقة التنظيمية االجراءات مع وضع استراتيجيات تمكنها من قدرتها على التكيف و

لتحسين وتنويع خدماتها بما يالئم تطلعات ورغبات عمالئها والتعرف على القيمة 

 (1)المدركة من طرفهم أمالً فى تميز أدائها التنظيمى.

إن التميز فى األداء التنظيمى هو سلوك يحدث نتيجــة أو هو استجابة لمهمة لذا ف

الذات واألداء قد يكون  معينة سواء تم فرضها من اآلخرين أو تم القيام بها من تلقاء

استجابة يمكن تحديدها بأنها أفعال أو ردود أفعال يحمل مبادئة عضو معين في 

جماعة تنظيمية ويمثل في نفس الوقت تحركها لكل الكيان التنظيمي، وهو كذلك قدرة 

الفرد على تحقيق التوقعات الوظيفية في نواحي عديدة ككمية وجودة اإلنتاج 

 (2) العتمادية والجهد والعناية في العملواالبتكار واإلبداع.والتخطيطوالتعاونوا

كما يتطلب تحقيق ذلك التميز توافر عدة مقومات لعل من بينها تبني الرشاقة التنظيمية 

والتي هي األخرى أضحت من المواضيع المهمة خاصة في ظل التحول إلى 

جاالت الحياة ، اقتصاديات المعرفة وما يشهده العالم من تطور تقني شمل كل م

 )3 (وتأثرت بها منظمات األعمال بشكل مباشر أو غير مباشر.
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 . اإلطار النظرى والدراسات السابقة2

 . اإلطار النظرى2/1

الرشاقة التنظيمية  هى قدرة المنظمة على إعادة تشكيل الرشاقة التنظيمية . 2/1/1

استراتيجياتها ففى بيئتها الحالية من خالل الترقب المستمر والتكيف مع متطلبات 

 (4) أبعاد الرشاقة التنظيمية  تتمثل فيما يلى: وتتمثلواحتياجات العمالء، 

  الخارجية من الحساسية االستراتيجية: وتعكس قدرة المنظمة التكيف مع البيئة

 حيث صياغة استراتيجية مفتوحة مع رسالتها وأهدافها.

   الشراكة فى المسئولية: والتى تعكس اعتماد المنظمة على مشاركة جميع

أقسامها فى تحمل المسؤولية والذي ينتج عنها استخدام نظام الحوافز المبنى 

 على فعالية المشاركة .

 ة المنظمة  رؤية واضحة عن وضوح الرؤية : من حيث االقدرة  على صياغ

 ما ترغب أن تكون عليه فى المستقبل،وتسخدم رؤييتها كمرشد لكافة قراراتها.

   اختيار األهداف االستراتيجية : وتتمثل فى تتوائم أهداف المنظمة مع الفرص

المتاحة مما يساهم فى تقسيم العمالء إلى فئات متنوعة وتقديم خدمات مناسبة، 

الزمة للتطوير، والقدرة على تحديد االجراءات التى فى ضوء الكفاءات ال

 تطور خدماتها

   تنفيذ األعمال : من حيث قدرة المنظمة على تحديد االجراءات التى تطور

خدماتها، ومناقشة العاملين حول التوجهات المستقبلية، وتقييم أداء الخدمات 

 المقدمة بصورة مستمرة.

 . التميز فى األداء التنظيمى 2/1/2

تعددت نماذج التميز فى األداء منها النموذج األوروبى الذي يقوم على المفاهيم و

 (5)التالية: 
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   تحقيق النتائج المستهدفة: حيث يتوقف التميز في األداء التنظيمى علي تحقيق

 النتائج لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة كافة.

  .التركيز علي العميل: للتأكد من رضاه عن تميز الخدمات 

  القيادة وثبات الهدف: سلوك القيادة يعمل علي توضيح الهدف داخل بيئة

 المنظمة، ويمكن موظفيها من تحقيق التميز.

  اإلدارة بالعمليات: من خالل إدخال التحسينات باستخدام الحقائق التي تتضمن

 تصورات أصحاب المصالحة.

 .تنمية األفراد ومشاركتهم: لتحقق إمكانات أفضل للموظفين 

  ستمرار في التعلم واالبداع والتحسين.اال 

  تنمية وتطوير الشراكات : من خالل الثقة وتبادل المعرفة والتكامل مع

 شركائها.

 . المسؤولية االجتماعية للمنظمة 

 . الدراسات السابقة2/2

 . الدراسات المتعلقة بالرشاقة التنظيمية .2/2/1

إلى توضيح أهمية الرشاقة التنظيمية   (6) (Romeedy,2019-Al)هدفت دراسة 

بأبعادها ) الحساسية االستراتيجية ،اإلدراك، االختبار، التنفيذ( في تحقيق الميزة 

التنافسية من خالل دراسة تأثيرها على االبتكار وجودة الخدمة وموثوقية التسليم 

للطيران،  ومرونة العملية وقيادة التكلفة،  على عينة عشوائية من العاملين في مصر

وتوصلت إلى أن شركة مصر للطيران تتميز بأنها شركة رشيقة، وأن الرشاقة 

التنظيمية تؤثر بشكل كبير على الميزة التنافسية في مصر للطيران، حيث تؤثر بشكل 

كبير على موثوقية التسليم، يليها االبتكار،ثم المرونة وجودة الخدمة وأخيرا قيادة 

من حيث  (7) (Arbussa, et al ,2017)ة هدفت دراسة التكلفة، واتفقت معها دراس

ربط الرشاقة التنظيمية  بأبعادها ) التكنولوجيا ،مرونة الموارد، الحساسية 

( للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوصلت إلى BMاالستراتيجية( ونموذج األعمال )
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ات الصغيرة مالئمة جزئية )للقيادة ومرونة الموارد(إلطار العمل االستراتيجي للشرك

والمتوسطة، كما أن )الحساسية اإلستراتيجية( أكثر أهمية بالنسبة للشركات الصغيرة 

من حيث بيان تأثير الرشاقة (8)(Senaji,2017,Atienoوالمتوسطة، ودراسة )

التنظيمية   على األداء من خالل إدارك المنظمات لفعالية الخدمة على عينة من 

ت الحكومية في كينيا؛وتوصلت إلى وجود عالقة المديرين والعاملين في الشركا

إيجابية كبيرة بين الرشاقة التنظيمية واألداء التنظيمي، كما أن متغيرات العمر، 

والخبرة العملية، والموقف التنظيمي، تتمتع بعالقة إيجابية كبيرة مع الرشاقة التنظيمية 

إطار مفاهيمياً للتعرف هدفت إلى اقتراح (9)(2112)القعيد ، للمنظمة، أما دراسة 

على تأثير أبعاد الرشاقة التنظيمية  بأبعادها ) الحساسية االستراتيجية ، وضوح 

الرؤية، تحديد األهداف ، اتخاذ االجراءات(  على أداء التسويق السياحي األردني، 

يوفر النموذج المقترح منصة لتعزيز الفهم واالتجاه لوضع تصور لرشاقة استراتيجية 

من أجل تحسين األداء التسويقي ، وأشارت نتائج التحليل إلى أن الرشاقة مناسبة 

التنظيمية  تستخدم على مستوى عال في مكاتب السياحة األردنية، كما أظهرت النتائج 

أن الحساسية االستراتيجية والمرونة االستراتيجية ومعدل االستجابة لها أيضا تأثير 

 إيجابي في األداء التسويقي.

 الدراسات المتعلقة بالتميز فى األداء.. 2/2/2

إلى تقييم إدارة األداء من خالل  (10) (Fechete, Nedelcu,2019)هدفت دراسة 

نموذج التميز فى األداء التنظيمى بواسطة مجموعة من المؤشرات التي تستخدم بشكل 

رئيسي لتقييم جوانب االستدامة ألنظمة التصنيع مثل)تكاليف التصنيع، وجودة 

نيع، واستهالك الطاقة(، وتوصلت إلى أن نموذج التميز فى األداء هو أداة مهمة التص

القيادة ، السياسات واالستراتيجيات ، لتحسين التخطيط من خالل أبعاده المختلفة) 

التركيز علي المتعاملين ، إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد والمعلومات، معيار 

فى تصميم وتوفير (11)(Hussain, et al ,2018)سة واتفقتت معها دراالعمليات(، 

أداة قياس موثوقة لمساعدة المنظمات فى تحقيق التميز التنظيمي من خالل العديد من 
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األبعاد وهى :الحكومة واإلستراتيجية، وتنفيذ العملية، وأداء االستدامة، واألداء المالي، 

أداء االبتكار، ورأس المال البشري، وتوصلت إلى أن مجاالت التقييم التي تقارن أداء 

المؤسسة تُعد فرص لتحسين عمليات األعمال المرتبطة بها، والتي سيساهم تحقيقها في 

هدفت إلى تقييم (12) (Jankalov,Jankal,2018)أما دراسة مستقبل مستدام، 

االستدامة وفقا لنماذج التميز فى األداء التنظيمى مع مراعاة الجوانب البيئية 

واالقتصادية واالجتماعية لالستدامة من خالل االعتماد على معلومات تم جمعها من 

وثائق حول  خالل مراجعة شاملة لألدب )منشورات األبحاث، دراسات البحوث،

نماذج التميز في العمل( مع التوصل إلى النموذج األقرب إلى النموذج المقترح هو 

القيادة، "إطار التميز في األعمال في سنغافورة" والذي يعتمد على األبعاد التالية )

الموارد البشرية ،العمليات والمتعاملين، تحقيق النتائج، التعلم واالبداع (، وذلك على 

التى هدفت إلى استكشاف مدى مالءمة نماذج (13)(Adamek,2018) دراسةعكس 

" EFQM"(  من خالل نموذج التميز األوروبى BEMsالتميز فى األداء التنظيمى )

بأبعاده ) تحقيق النتائج المستهدفة، التركيز علي العميل ، القيادة وثبات الهدف، اإلدارة 

في التعلم واالبداع والتحسين، تنمية  بالعمليات، تنمية األفراد ومشاركتهم،االستمرار

( CSلتشمل االستدامة المؤسسية )وتطوير الشراكات،  المسؤولية االجتماعية للمنظمة(

( ، NQAsبالتطبيق على المنظمات التشيكية الممنوحة لجوائز الجودة الوطنية )

توصلت إلى أن هناك نقص واضح في نهج المنظمات تجاه مبادئ أو أدوات إدارة 

 راتيجية مناسبة لتنفيذ التميز التنظيمى وانعكاسه على استدامة الشركات.إست

 التعليق على الدراسات السابقة. 

 (2112)القعيد، ، (Al-Romeedy,2019) دراسةأشارت بعض الدراسات منها 

(Atieno,Senaji,2017،) (Arbussa, et al ,2017) ،  إلى قياس الرشاقة

)الحساسية الممثلة في التنظيمية  من خالل األبعاد التالية من خالل استخدام األبعاد 

االستراتيجية، الشراكة فى المسئولية، وضوح الرؤية ، اختيار األهداف االستراتيجية ، 

 ,Fechete) ركزت الدراسات السابقة ومنها دراسةكما ، تنفيذ األعمال(
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Nedelcu,2019) ،(Hussain, et al ,2018) ، Jankalov,Jankal,2018 ،)

(Adamek,2018) ، من خالل نموذج التميز  التميز فى األداء التنظيمىعلى قياس

، القيادة ، نتائج األفراد،  نتائج األداء الرئيسية ، نتائج  األوروبى بأبعاده )العمليات

األثر على  ،دارة األفرادالعمالء ، الموارد والشراكة ، السياسة االستراتيجية، إ

 (.المجتمع

 . مشكلة البحث3

ضعف إلمام المديرين يتضح من نتائج الدراسات السابقة أن مشكلة البحث تتمثل فى" 

والعاملين بأهمية للرشاقة التنظيمية بالشركة محل الدراسة مما ال يعزز من تحقيق 

 التميز فى األداء التنظيمى".

 التساؤالت التالية:وتثير هذه المشكلة عدداً من 

  والتميز فى األداء التنظيمى بالشركة  الحساسية االستراتيجيةما العالقة بين

 محل الدراسة؟

  والتميز فى األداء التنظيمى بالشركة الشراكة فى المسئولية ما العالقة بين

 محل الدراسة؟

  والتميز فى األداء التنظيمى بالشركة محل وضوح الرؤية ما العالقة بين

 دراسة؟ال

 والتميز فى األداء التنظيمى اختيار األهداف االستراتيجية  ما العالقة بين

 بالشركة محل الدراسة؟

 والتميز فى األداء التنظيمى بالشركة محل تنفيذ األعمال  ما العالقة بين

 الدراسة؟
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 . أهداف البحث4

 يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية:

  والتميز فى األداء  الحساسية االستراتيجيةالتعرف على طبيعة العالقة بين

 التنظيمى بالشركة محل الدراسة.

  والتميز فى األداء التنظيمى بالشركة  الشراكة فى المسئوليةتحديد  العالقة بين

 محل الدراسة.

  والتميز فى األداء التنظيمى بالشركة محل وضوح الرؤية توصيف العالقة بين

 الدراسة.

 والتميز فى األداء التنظيمى يار األهداف االستراتيجية اخت بيان العالقة بين

 بالشركة محل الدراسة.

 والتميز فى األداء التنظيمى بالشركة تنفيذ األعمال  التعرف على العالقة بين

 محل الدراسة.

 . فروض البحث5

 فروض البحث فى الفروض التالية: يمكن صياغة

  والتميز فى األداء  االستراتيجيةالحساسية توجد عالقة ذات داللة احصائية بين

 التنظيمى بالشركة محل الدراسة.

  والتميز فى األداء  الشراكة فى المسئوليةتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين

 التنظيمى بالشركة محل الدراسة.

  والتميز فى األداء وضوح الرؤية توجد عالقة ذات داللة احصائية بين

 التنظيمى بالشركة محل الدراسة.

  والتميز فى اختيار األهداف االستراتيجية توجد عالقة ذات داللة احصائية بين

 األداء التنظيمى بالشركة محل الدراسة.
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  والتميز فى األداء التنظيمى تنفيذ األعمالتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين

 بالشركة محل الدراسة.

 

 . أهمية البحث 6

 األهمية النظرية  6/1

  الذي يتناوله البحث والذي يتمثل فى االتجاه االستراتيجي أهمية الموضوع

للشركات نحو رشاقتها التنظيمية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الحالية، 

 فضالً عن سعيها لتحقيق التميز فى أدائها التنظيمي.

  التى تناولت  -حدود علم الباحث بالبيئة الكويتية -ندرة الدراسات السابقة في

 ين متغيرات البحث .العالقة ب

 

 . األهمية العملية6/2

شركة الصناعات الوطنية الكويتية والتى  ترجع أهمية البحث العملية إلى إستهداف

تُعد الشركة الرائدة واألكثر كفاءة في مجال تصنيع مواد البناء والمواد اإلنشائية في 

راحل التنمية فى تنفيذ جميع م منطقة الخليج العربي والشرق األوسط، كما شاركت

في دولة الكويت، حيث أنشأت وطورت العديد من المصانع ومواد البناء الالزمة 

لتلبية احتياجات المشاريع التنموية المختلفة. كما قامت باالستثمار إلنشاء عدة مصانع 

تعد في معظمها األكبر من نوعها في الشرق األوسط من حيث الطاقة اإلنتاجية، بلغ 

عن عام % 27مليون دينار بزيادة قدرها  77.3نحو 2018م صافى األرباح لعا

 9.52لتصبح % 17،ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها زيادة المبيعات بنسبة  2017

مليون دينار بزيادة  7.8مليون دينار. فيما بلغ األداء التشغيلي للشركة خالل هذا العام 

 (14)مليون دينار. 2.8عن العام الماضي البالغة % 7قدرها 
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 . منهج البحث7

 محل للظاهرة الراهن الوضع تفسير على يقوم الذي الوصفي، المنهج على الباحث إعتمد

 وتفسير تحليل إجراء بجانب هذا الظاهرة، وظروف األبعاد وتحديد والبحث الدراسة

 خالل من البحث منهجية استعراض للباحث يمكن كما بالظاهرة، الخاصة البيانات

  : التالية العناصر

 البيانات ومصادر نوع تحديد .7/1

 من االستقصاء أسلوب على للدراسة الالزمة األولية البيانات جمع عند الباحثان اعتمد

 البحث مجتمع مفردات سؤال تم حيث ، االلكتروني والبريد الشخصية المقابالت خالل

 التنظيمية، الرشاقة أبعاد حول آرائهم عن الدراسة محل بالشركة والعاملين المديرين من

 التنظيمي. األداء فى والتميز

 البحث وعينة مجتمع .7/2

عدددهم يتمثل مجتمع البحث فى بالغ  سة ال حل الدرا جميع المديرين والعاملين بالبنوك م

ية ،  31/12/2019( موظف حتى 1700) ستويات الوظيف لف الم مد فى مخت قد اعت و

حث  الباحث عينة عشوائية بسيطة من الشركة، فقد تم تحديد حجم العينة عند مجتمع الب

قة  مل ث سابق بمعا طأ  %95ال حدود خ نة %5و جم العي كان ح يث  فردة ،  313، ح م

 ويمكن توزيع عينة البحث كما هو موضح في الجدواللتالي:
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 (1جدول رقم )

 توزيع عينة البحث من الشركة محل الدراسة

 

 البيانات جمع وأساليب طرق .7/3

 ،للمديرين والعاملين بالبنوك محل الدراسة توجيهها تم استقصاء قائمة بإعداد الباحث قام

 : يلي ما االستمارة وشملت

 عبارة. (12) وعددها  التنظيمية بالرشاقة تتعلق عبارات : األول الجزء 

 عبارة. (26) وعددها التنظيمى األداء فى بالتميز تتعلق عبارات : الثانى الجزء 

 . حدود البحث8

 تتمثل حدود البحث فيما يلى:

لرشــاقة التنظيميــة بأبعادهــا ا: يقتصــر موضــوع البحــث علــى * حدددود موضددوعية 

فة ) ضوح المختل سئولية، و فى الم شراكة  ستراتيجية، ال سية اال يار الحسا ية ، اخت الرؤ

مال يذ األع ستراتيجية ، تنف فة األهداف اال عاده المختل مى بأب فى األداء التنظي يز  ( والتم

يات) موارد  العمل مالء ، ال تائج الع سية ، ن تائج األداء الرئي فراد،  ن تائج األ يادة ، ن ، الق

 ( األثر على المجتمع ،والشراكة ، السياسة االستراتيجية، إدارة األفراد

 توزيع حجم العينة  العدد الشركة

 اإلدارة العليا 
25 4 

 18 95 الوسطىاإلدارة 

 291 1580 اإلدارة التنفيذية

 313 1700 اإلجمالى
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: تم تطبيق البحث على المديرين والعاملين بشركة الصناعات الوطنية  حدود مكانية* 

 الكويتية.

 .2019/2020: تم تطبيق البحث في الفترة الزمنية للعام الدراسى  * حدود زمنية
 

 . الدراسة الميدانية 2

ــــاء . الثبددددات: 2/1 ــــات االستقص ــــن ثب ــــق م ــــا للتحق ــــل ألف ــــاب معام ــــم حس ت

باخ هدف اختبارCronbach's Alphaلكرون لك ب مة ، وذ تراوح قي بات األداة، وت ث

حد  من الوا مل  مة المعا بت قي ما اقتر صحيح، وكل حد ال صفر والوا بين ال فا  مل أل معا

وقددد جدداءت النتددا ج كمددا هدد  الصــحيح دل ذلــك علــى وجــود الثبــات بدرجــة عاليــة، 

 :موضحة ف  الجدول التال  
 

 ( 2جدول )

 معامالت الثبات لمحاور الدراسة

 معامل الثبات عدد الفقرات المحاور

 0.87 22 الرشاقة التنظيمية 

 0.881 41 التميز فى األداء التنظيمى

 0.862 96 ثبات االستقصاء ككل 

 Spss* المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 

ويتضح من الجدول السابق قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االستقصاء وكانت 

ومن ثم  (15)كرونباخ -( وهو الحد األدنى المقبول لمعامل ألفا0.7) جميعها أكبر من 
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تشير الى صالحية االستقصاء واألخذ بنتائج  أداة البحث مقبولة بأن القول يمكن

 .الدراسة 

 واالنحراف المعياري للرشاقة التنظيمية الوسط الحساب . 2/2

 ( 3جدول )

 المقاييس األساسية لمحاور الرشاقة التنظيمية

 الرشاقة التنظيمية
الوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 معامل االختالف

 27.39 1.032 3.769 الحساسية االستراتيجية

 21.83 0.882 4.041 الشراكة فى المسئولية

 24.6 0.996 4.04 وضوح الرؤية 

 22.11 0.895 4.050 اختيار األهداف االستراتيجية 

 25.7 1.02 3.96 تنفيذ األعمال

 23.9 0.951 3.975 الرشاقة التنيظيمة

 Spss* المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 

ويوضح الجدول السابق بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لمحاور الرشاقة 

الكلى ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن آراء أفراد التنظيمية وأيضا المحور 

العينة قد اتجهت جميعها نحو الموافقة والحياد ومنها ما تراوحت قيم الوسط الحسابى 

الشراكة ( للمحاور جميعها، وقد تبين أن أقل المحاور اختالفاً تمثل فى )4 – 3.7بين )

وهو ما يشير الى تجانس اآلراء  %21.83( حيث بلغ معامل االختالف فى المسئولية
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الحساسية تجاه هذا المحور، كما تبين أن أكثر المحاور اختالفاً تمثل فى )

وهو ما يشير الى عدم تجانس  %27.39( حيث بلغ معامل االختالف االستراتيجية

 االراء تجاه هذه الفقرة.

 ىللتميز فى األداء التنظيم. الوسط الحساب  واالنحراف المعياري 2/3

 (4جدول )

 لمحاور التميز فى األداء التنظيمىالمقاييس األساسية  

  التميز فى األداء التنظيمى
الوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

معامل 

 االختالف

 26.9 1.004 3.73 العمليات

 15.7 0.632 4.39 القيادة 

 3.9 نتائج األفراد

 

1.33 34.1 

 22.3 0.864 3.87 نتائج األداء الرئيسية

 46.5 1.48 3.18 نتائج العمالء

 38.5 1.24 3.22 الموارد والشراكة

 43.3 1.31 3.02 السياسة االستراتيجية

 39.39 1.32 3.33 إدارة األفراد

 30.1 1.11 3.68 األثر على المجتمع

 32.1 1.14 3.55 التميز فى األداء التنظيمى

 Spss* المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 
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ويوضح الجدول السابق بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لمحاور التميز فى األداء 

التنظيمى وأيضا المحور الكلى ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن آراء أفراد 

 العينة قد اتجهت جميعها نحو الموافقة والحياد:

 -لعمليات( للمحاور )ا3.87 – 3.01حيث تراوحت قيم الوسط الحسابى بين ) -

-الموارد والشراكة-نتائج العمالء-نتائج االداء الرئيسية-نتائج األفراد-القيادة

وقد تبين أن أقل ، األثر على المجتمع( -أداء األفراد-السياسة االستراتيجية

وهو  %15.7المحاور اختالفاً تمثل فى )القيادة( حيث بلغ معامل االختالف 

تبين أن أكثر المحاور ، كما المحور ما يشير الى تجانس اآلراء تجاه هذا

وهو ما  %46.5اختالفاً تمثل فى )نتائج العمالء( حيث بلغ معامل االختالف 

 يشير الى عدم تجانس االراء تجاه هذه الفقرة.

 . اختبار الفروض2/4

والتميز  الحساسية االستراتيجيةالفرض األول : توجد عالقة ذات داللة احصا ية بين 

 .بالشركة محل الدراسةظيمى فى األداء التن

 (5) جدول 

 تحليل نتا ج االنحدار للفرض األول 

 B المتغير المستقل
الخطأ 

 المعياري
Beta  قيمةt المتغير التابع 

الحساسية 

 االستراتيجية

0.31

1 
0.028 0.676 

39.41

2 

التميز فى األداء 

 التنظيمى

 .spssمخرجات المصدر:

ــر  ــارات متغي ــع عب ــار "ت" لجمي ــيم اختب يظهــر مــن خــالل الجــدول الســابق أن ق

ية  ستوى معنو ند م ية ع قوة  0.05الحساسية االستراتيجية ذات داللة معنو هذا  بين  وي
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مل  باط ومعا مل االرت من معا العالقة االنحدارية ، كما أن مستوى الداللة الخاصة بكل 

جود 0.05االنحدار أقل من قيمة  ني و صائية مما يع لة إح شارة ، وأن عالقة ذات دال إ

صائية  لة إح ية ذات دال باط طرد معامل االرتباط موجبة مما يعني أنه توجد عالقة ارت

بــين الحساســية االســتراتيجية والتميــز فــى االداء التنظيمــى، وقيمــة مســتوى المعنويــة 

كل  حدار ك لة االن ل ANOVAالختبار معاد ستوى الدال مة م من قي قل  بار ف( أ ة )اخت

ميم 0.05 ية تع تالي إمكان قدر وبال حدار الم موذج االن لى ن مما يعني إمكانية االعتماد ع

فرض األول  بول ال حث ق كن للبا سبق يم ما  نتائج العينة على المجتمع محل الدراسة، م

فى  يز  ستراتيجية والتم سية اال بين الحسا صائية  لة اح جد عالقة ذات دال القائل بأنه تو

 .ة محل الدراسةبالشركاألداء التنظيمى 

والتميز  الشراكة فى المسئوليةالفرض الثانى : توجد عالقة ذات داللة احصا ية بين 

 .بالشركة محل الدراسةفى األداء التنظيمى 

 (6) جدول 

 تحليل نتا ج االنحدار للفرض  الثان 

 B المتغير المستقل
الخطأ 

 المعياري
Beta  قيمةt المتغير التابع 

الشراكة فى 

 المسئولية
1.212 1.322 1.811 23.447 

التميز فى األداء 

 التنظيمى.

 

 Spssمخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر:

شراكة  ير ال بارات متغ يع ع بار "ت" لجم قيم اخت يظهر من خالل الجدول السابقأن 

ية  ستوى معنو ند م ية ع لة معنو سئوليةذات دال قة  0.05فى الم قوة العال هذا  بين  وي

حدار  مل االن باط ومعا االنحدارية، كما أن مستوى الداللة الخاص بكل من معامل االرت
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مة  من قي قل  ق 0.05أ جود عال ني و ما يع صائيةم لة إح مل ، وأن ة ذات دال شارة معا إ

بين  صائية  لة إح ية ذات دال باط طرد قة ارت جد عال نه تو ني أ ما يع بة م باط موج ارت

بار  ية الخت ستوى المعنو مة م مى ، وقي فى األداء التنظي الشراكة فى المسئولية والتميز 

لة  ANOVAمعادلة االنحدار ككل  ما  0.05)اختبار ف( أقل من قيمة مستوى الدال م

نة  تائج العي ميم ن يعني إمكانية االعتماد على نموذج االنحدار المقدر وبالتالي إمكانية تع

توجد عالقة  على المجتمع محل الدراسة، مما سبق يمكن للباحثقبول الفرض الثانى بأنه

بين  سئوليةذات داللة احصائية  فى الم شراكة  مى  ال فى األداء التنظي يز  شركة والتم بال

 .محل الدراسة

والتميز فى وضوح الرؤية الفرض الثالث: توجد عالقة ذات داللة احصا ية بين 

 .بالشركة محل الدراسةاألداء التنظيمى 
 

 (7) جدول 

 تحليل نتا ج االنحدار للفرض الثالث

 المتغير التابع tقيمة  Beta الخطأ المعياري B المتغير المستقل

 25.827 1.787 1.126 1.418 وضوح الرؤية  
التميددددز فددددى األداء 

 التنظيمى

 .Spssمخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر:

ير  بارات متغ يع ع بار "ت" لجم قيم اخت سابقأن  جدول ال خالل ال من  هر  ضوح يظ و

ية،  0.05ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية الرؤية ويبين هذا قوة العالقة االنحدار

ية ذات  باط طرد جد عالقة ارت نه تو ني أ ما يع بة م باط موج مل االرت شارة معا نت إ كا

مىداللة إحصائية بين  فى األداء التنظي ستوى وضوح الرؤية والتميز  مة م نت قي ، وكا

ستوى  ANOVAل المعنوية الختبار معادلة االنحدار كك مة م من قي قل  )اختبار ف( أ

ية  0.05الداللة  تالي إمكان قدر وبال مما يعني إمكانية االعتماد على نموذج االنحدار الم
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فرض  بول ال حث ق كن للبا سبق يم ما  تعميم نتائج العينة على المجتمع محل الدراسة، م

ية والتم ضوح الرؤ بين و صائية  لة اح قة ذات دال جد عال نه تو لث بأ فى األداء الثا يز 

 التنظيمى بالشركة محل الدراسة.

اختيار األهداف االستراتيجية الفرض الرابع : توجد عالقة ذات داللة احصا ية بين 

 .بالشركة محل الدراسةوالتميز فى األداء التنظيمى 

 (8)جدول 

 تحليل نتا ج االنحدار للفرض  الرابع 

 المتغير التابع tقيمة  Beta الخطأ المعياري B المتغير المستقل

اختيار األهداف 

 االستراتيجية
1.332 1.144 1.712 31.578 

التميز فى االداء 

 التنظيمى

 Spssمخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر:

يار  ير اخت بارات متغ يع ع بار "ت" لجم قيم اخت سابق أن  جدول ال خالل ال من  هر  يظ

ية  ستوى معنو ند م ية ع لة معنو ستراتيجية ذات دال هداف اال قوة  0.05األ هذا  بين  وي

جد عالقة  نه تو ني أ ما يع بة م العالقة االنحدارية ، وكانت إشارة معامل االرتباط موج

ن اختيار األهداف االستراتيجية والتميز فى األداء ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بي

كل  حدار ك لة االن  ANOVAالتنظيمى، كما كانت قيمة مستوى المعنوية الختبار معاد

مما يعني إمكانية االعتماد على نموذج  0.05)اختبار ف( أقل من قيمة مستوى الداللة 

ما  سة، م حل الدرا مع م نة على المجت تائج العي االنحدار المقدر وبالتالي إمكانية تعميم ن

بين  صائية  لة اح قة ذات دال جد عال نه تو بع بأ فرض الرا بول ال حث ق كن للبا سبق يم

 جية والتميز فى األداء التنظيمى بالشركة محل الدراسة.اختيار األهداف االستراتي

والتميز فى  تنفيذ األعمالالفرض الخامس : توجد عالقة ذات داللة احصا ية بين 

 .بالشركة محل الدراسةاألداء التنظيمى 
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 (2) جدول

 الخامستحليل نتا ج االنحدار للفرض 

 المتغير التابع tقيمة  Beta الخطأ المعياري B المتغير المستقل

 213.16 1.721 1.116 1.452 تنفيذ األعمال
فى األداء التميز 

 التنظيمى

 Spssمخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر:

ير  بارات متغ يع ع بار "ت" لجم قيم اخت سابق أن  جدول ال خالل ال من  يذ يظهر  تنف

، االنحدارية ويبين هذا قوة العالقة 0.05ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية األعمال

ية ذات كما أن  باط طرد جد عالقة ارت نه تو ني أ ما يع بة م باط موج إشارة معامل االرت

بين  صائية  لة إح مال ودال يذ األع يز تنف مى، التم ستوى فى األداء التنظي مة م نت قي كا

ستوى  ANOVAالمعنوية الختبار معادلة االنحدار ككل  مة م من قي قل  )اختبار ف( أ

ية مما يعن 0.05الداللة  تالي إمكان قدر وبال ي إمكانية االعتماد على نموذج االنحدار الم

فرض  تعميم نتائج بول ال حث ق كن للبا سبق يم ما  العينة على المجتمع محل الدراسة، م

فى األداء  يز  مال والتم يذ األع بين تنف صائية  لة اح قة ذات دال جد عال نه تو خامس بأ ال

 .التنظيمى بالشركة محل الدراسة

 . النتا ج 2/5

 توصل البحث للنتائج التالية :

من  الرشاقة التنظيمية اختلفت أهمية متطلبات  - ية  صناعات الوطن شركة ال فى 

ستراتيجية  هداف اال يار األ خالل أبعادها المختلفة حيث فى المرتبة األولى اخت

ويليهـا الشـراكة فـى المســئولية ويليهـا وضـوح الرؤيــة ويليهـا تنفيـذ األعمــال 

 اً الحساسية االستراتيجية.وأخير
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خالل  - من  مى  فى األ داء التنظي سعت الشركة محل الدراسة إلى تحقيق التميز 

تائج األفراد ،  ها ن يادة، ويلي لى الق بة األو فى المرت أبعاده أبعاده المختلفة حيث 

ويليها األثر على المجتمع ، ويليها إدارة األفراد، ويليها نتائج األداء الرئيسية ، 

 ويليها الموارد والشراكة ، ويليها نتائج العمالء وأخيراً السياسة االستراتيجية

ــة  - ــائج الدراســة الميداني ــرت نت ــين ووجــأظه ــة احصــائية ب ــة ذات دالل د عالق

 الحساسية االستراتيجية والتميز فى األداء التنظيمى بالشركة محل الدراسة.

شراكة  أظهرت نتائج الدراسة الميدانية وجود - عالقة ذات داللة احصائية بين ال

 بالشركة محل الدراسة. التنظيميفى المسئولية والتميز فى األداء 

ضوح  أظهرت نتائج الدراسة الميدانية وجود - بين و عالقة ذات داللة احصائية 

 بالشركة محل الدراسة. التنظيميالرؤية والتميز فى األداء 

يار  أظهرت نتائج الدراسة الميدانية وجود - بين اخت صائية  لة اح عالقة ذات دال

 بالشركة محل الدراسة. التنظيميوالتميز فى األداء  اإلستراتيجيةاألهداف 

جود - ية و سة الميدان تائج الدرا يذ  أظهرت ن بين تنف صائية  لة اح عالقة ذات دال

 األعمال والتميز فى األداء التنظيمى بالشركة محل الدراسة

 . التوصيات2/6

لى العمل المنظمات مواصلة ضرورة - شاقة  ع عال للر ظام ف طوير ن متالك وت ا

يع أ ملشي بحيث فيهااإلستراتيجية  شاقة شهذا النظام جم ستراتيجية كال للر اإل

لى بما يساعدها، التنافسية،التكنولوجية،والتجارية يازة ع مات ح يدة المعلو  المف

 .التنافسية التي تعطيها ميزة السبق

مات قبليالمست اعتماد تخطيط السيناريو - ية وكشف للمنظ يق الفاعل  اآلراء لتحق

 االبداع. نحو المستقبلية والميول واالتجاهات

 علــى االبداعيــة وتشــجيعهم وقــدراتهم البصــرية الطاقــات ضــرورة اســتغالل -

 والتطوير. واالبتكار لمبادرةا
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ية لوائح ضرورة وضع - حول أهم ية  ية  تنظيم شاقة التنظيم بداع وإدارةالر  اال

 ؤتمرات.والم العمل خالل ورشالتنافسية من  الميزة تحقيق في ودورها
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