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 اإلىداء
 

 ى ا عميً وسمـهحهد رسوؿ ا صمّ ، البشرية الهبعوث رحهة لمعالهيفإلى هعمـ 

خوتي أجمي هف حياتً أفىى الغالي الذي أبي إلى  وا 

 حىوىةال أهي قمبي وهٍجة روحي الدافئ الحىاف ىبع إلى

 هالذي وسىدي في الحياة أخوتي وأخواتي إلى

  اهىا جهيعً  األكـرإلى أرواح الشٍداء 

 التضحيات الجرحي واألسرى أصحابإلى 

 األحبة واألصدقاءِ  األٌؿ جهيع إلى

 البيضاء التي دعهتىي وشجعتىي ولو بكمهة األياديإلى 

 في شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة الزهالء الكراـإلى 

 والسياسة لمدراسات العميااإلدارة أكاديهية  في الكراـالزهالء إلى 

 التي ستحهؿ لواء العمـ والهعرفة هف بعدىاالقادهة األجياؿ  إلى

 عاصهتىا األبدية الشريؼ القدس الهقدسة الهديىة إلى

 فمسطيف األرض التي عشقىاٌا إلى

ويبقى ىابضا في قمبؾ ال  إلى ىفسي أقوؿ حيىها تتهىى حمها دعيً يشرؽ في دعواتؾِ 
تفتحي أذىاِؾ لكؿ هف يقوؿ: هستحيؿ، بؿ سالـ عمى حمهِؾ الذي يقؼ عمى قارعة 

 ، عٍدا هىي يا عظيـ سىمتقيالطريؽ يىتظرؾِ 

 الباحثة                                      
 ميا محمد حيدر الزبدة                                       
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 شكر وتقدير
 

ًِ  َيْشُكرُ  َفِإىََّها َشَكرَ  َوَهف ﴿ :تعالى قاؿ  ﴾ َكِريـ َغِىي   َربي َفِإفَّ  َكَفرَ  َوَهف ِلَىْفِس
 [40]النمل: 

 رواة الترمذي (اَ  يشكر   ال الناَس  يشكر   ال )َمن   ى ا عميً وسمـصمّ  قاؿ

 ىصيحةإلى  أسدىأو  الدراسة ٌذيإىجاز  في ساعدأو ، َهْف أسٍـ كؿإلى  الجزيؿ بالشكر أتقدـ
ًٍاأو   الدراسة. ٌذي عمى الهشرؼ أستاذي بالذكر وأخص، توجي

وتحهمىي كثيرا وصبر  الكثير ووقتً جٍدي هف هىحىي الذي، الشنطي الرحمن عبد محمود الدكتور/
 .عمي والذي لوالي لها رأت ٌذي الرسالة الىور 

 .وبارك لو في وقتو وعممو خير الجزاء عني أجزه المَّيم

 :هف كاًل  الهىاقشة لجىة ألعضاء والتقدير بالشكر أتوجً كها

 داخمًيا. مناقًشا  المدىون إبراىيممحمد  /الدكتور

 خارجًيا. مناقًشا  طوأبو  سامي سميم والدكتور/

لتفضمٍـ بقبوؿ هىاقشة الرسالة والتي أثرت توجيٍاتٍـ وهقترحاتٍـ الرسالة وزادتٍا بريقا وجهاال اسأؿ ا 
 . لٍـ في وقتٍـ وعمهٍـاف يبارؾ 

 والسياسة.اإلدارة أكاديهية  رئيس المدىون ابراىيم محمدلمدكتور/  هوصوؿ والشكر

 .الهتواضع الجٍد ٌذاإىجاز  في َهْف ساٌـ ولكؿ، فيً العاهميف ولٍذا الصرح العمهي الشاهخ وجهيع

 

 ، ،،التوفيق ولي وا
 الباحثة

 ميا محمد حيدر الزبدة

 

 

 



 

 

 ج

 الخالصة
 

التىظيهي لدى األداء  في تحسيفاالستراتيجية  دور ههارسة الرشاقةإلى  التعرؼ الدراسةٌدفت 
 أداةً االستباىة  تـ تطوير، الدراسةأٌداؼ  ولتحقيؽ، العاهميف بشركة توزيع الكٍرباء هحافظات غزة

وتكّوف هجتهع الدراسة ، وكذلؾ تـ استخداـ الهىٍج الوصفي التحميمي، رئيسة لجهع البياىات الضرورية
باستخداـ  ةالباحث تحيث قاه، ( هوظًفا295والبالغ عددٌـ )، هف جهيع العاهميف بالوظائؼ اإلشرافية

( استباىة صالحة لغايات التحميؿ اإلحصائي بىسبة 242وقد تـ استرداد )، أسموب الهسح الشاهؿ
 ( لتحميؿ البياىات.SPSSاالجتهاعية )لمعمـو اإلحصائية  واسُتخدـ برىاهج الرـز، %(91.3استجابة )

 أىميا: عدة نتائج إلى  وتوصمت الدراسة

، بشركة توزيع كٍرباء غزة بشكؿ عاـ بدرجة هتوسطةاالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  هستوى توافر .1
 %(. 62.61وبوزف ىسبي )

 %(.61.67بوزف ىسبي ) كاف بدرجة هتوسطةالتىظيهي األداء  هستوى كشفت الدراسة أفَّ  .2
رًياتأثيًرا  الهختمفةاالستراتيجية  قةالرشاأبعاد  تؤثر جهيع  .3 وقد فسرت ، التىظيهياألداء  في جٌو

فمـ يكف لً اإلجراءات  هف التبايف في الهتغير التابع باستثىاء ُبعد اتخاذ%) 66.7ها ىسبتً )
 تأثير.

 الرشاقةأبعاد  بيف هتوسطات آراء الهبحوثيف حوؿإحصائية  عدـ وجود فروؽ ذات داللة  .4
ؿ العمهي، العهر، )الجىس :إلىُتعزى االستراتيجية  الخبرة، سىوات ، الهسهى الوظيفي، الهٌؤ

 لهكاف العهؿ ولصالح هقر الوسطى. ُتعزى  (. بيىها تبيف وجود فروؽ هعىويةالهقر
 :لهتغيرُتعزى  التىظيهياألداء  عدـ وجود فروؽ هعىوية بيف استجابات العيىة حوؿ هحور .5

ؿ العمهي، الهسهى الوظيفي، سىوات العهر)الجىس،   بيىها توجد فروؽ(. الخبرة، الهقر، الهٌؤ
 .لهكاف العهؿ وكاىت لصالح هقر رفحُتعزى 
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 : أىميا وخرجت الدراسة بجممة من التوصيات

بهراحمٍا الهختمفة والسهاح لمعاهميف واألقساـ االستراتيجية اإلدارة  العهؿ عمى تبىي هفٍوـ .1
لىظـ رقابية لضهاف حسف باإلضافة ، في صياغتٍا وخمؽ بيئة هشجعة عمى تىفيذٌا بالهشاركة

 .تطبيقٍا بالشكؿ الهطموب
لتحاليؿ عمهية لمبيئة الداخمية  باقتىاص الفرص التسويقية استىاًداالعهؿ عمى الهبادرة والهبادأة  .2

  الكفيمة لتحقيؽ ذلؾ.األٌداؼ  والخارجية عمى وجً الخصوص ووضع
عف الخدهات التي تقدهٍا الشركة  رورة العهؿ عمى زيادة هستوى الرضابضأيًضا  أوصتكها  .3

حاجات إلى  لمتعرؼ وذلؾ عبر استخداـ البحوث العمهية واألساليب الهىٍجية ؛لزبائىٍا باستهرار
شباعٍاورغبات الزبائف بٍدؼ تمبيتٍا  حيث ، لٍـ اهستوى الرضإلى  والتعرؼ، عمى الوجً األكهؿ وا 

 ير يجب قياسً باستهرار.هتغ إىًَّ
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Abstract 
 

This study aims at identifying the role of practicing Strategic Agility in 

improving organizational performance of employees of Electricity 

Distribution Company in Gaza Governorates. In order to achieve the study 

objectives, a questionnaire was developed as the main tool to collect 

necessary data, following a descriptive analytical method. The study 

population includes all employees in supervisory staff members which equals 

(295) employees. The researcher used the Complete Census technique and 

(242) returned questionnaires were valid for statistical analysis with a 

response rate of (91.3%). SPSS was used for the purpose of data analysis. 

The most important findings of the study include: 

1. the level of availability of the strategic agility dimensions in Gaza 

Electricity Distribution Company is generally considered medium, with a 

relative weight of 62.61%.  

2. The study revealed that the level of organizational performance was 

medium with a relative weight of (61.67%).  

3. All dimensions of Strategic Agility significantly affect organizational 

performance and explained (66.7%) of the variance in the dependent 

variable, except for the dimension of taking actions which was found to 

have no effect.  

4. No statistically significant differences were found between the average 

of respondents' opinions on the dimensions of Strategic Agility due to 

(Gender, age group, academic qualification, job title , years of experience, 

and headquarters), while significant differences were found due to the work 

place and for middle region headquarter. 

5.  While there are no attributable differences between sample responses 

on organizational performance due to (gender, age group, academic 

qualification, job title, years of experience, and headquarters) whereas there 

were differences due to work place for Rafah headquarter. 
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This study concluded some recommendations, the most important of which 

are: 

1. The need to adopt the concept of Strategic Management at various 

stages and allow all employees and different departments to participate in 

its formulation. In addition to the need for creating an encouraging 

environment to the implementation of this concept with control systems to 

ensure the proper application of it with the required form. 

2.  It is recommended to be initiative and proactive in capturing marketing 

opportunities based on scientific analysis of the internal and external 

environment in particular and setting the objectives to achieve this. 

3.  The study also recommends to constantly increase the level of 

customers’ satisfaction with the services provided by the company 

through the use of scientific research and methodological methods to 

identify the needs and desires of customers in order to fully meet and 

satisfy them in addition to identifying the level of their satisfaction which 

needs to be measured continuously. 
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 ﴾المحتوياتفيرس ﴿
رقم  الموضوع

 الصفحة

  ب آية قرآىية

  ت اإلٌداء

  ث شكر وتقدير

 ج ةصالخلا
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 ذ الهحتوياتفٍرس 

  ص قائهة الجداوؿ

 ط قائهة األشكاؿ

 ط قائهة الهالحؽ

 1 الفصؿ األوؿ

 1 اإلطار العام لمدراسة

 2 هقدهة 1.1

 3 هشكمة الدراسة 2.1

 5 أسئمة الدراسة 3.1

 5 أٌداؼ الدراسة 4.1

 6 أٌهية الدراسة 5.1

 6 ىهوذج وهتغيرات الدراسة 6.1

 7 فرضيات الدراسة 7.1

 8 حدود الدراسة 8.1

 9 هصطمحات الدراسة 9.1
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 10 الدراسة صعوبات 10.1

 11 الفصؿ الثاىي

 11 اإلطار النظري لمدراسة

 12 الرشاقة االستراتيجية – األولالمبحث 

 13 هقدهة 1.1.2

 13 هفٍـو الرشاقة االستراتيجية 2.1.2

 14 أٌهية الرشاقة االستراتيجية 3.1.2

 16 أٌداؼ الرشاقة االستراتيجية 4.1.2

 17 قدرات الرشاقة االستراتيجية 5.1.2

 17 أسباب حاجة الهىظهات لمرشاقة االستراتيجية 6.1.2

 18 هتطمبات تطبيؽ الرشاقة االستراتيجية 7.1.2

 18 عىاصر الرشاقة االستراتيجية 8.1.2

 18 أبعاد الرشاقة االستراتيجية 9.1.2

 22 االستراتيجيةهراحؿ بىاء الرشاقة  10.1.2

 23 خالصة الهبحث 11.1.2

 24 التنظيمياألداء  –المبحث الثاني 

 25 هقدهة 1.2.2

 25 التىظيهياألداء  هفٍوـ 2.2.2

 26 التىظيهياألداء  سهات 3.2.2

 27 التىظيهياألداء  هؤشرات 4.2.2

 28 التىظيهياألداء  أٌهية 5.2.2

 28 التىظيهياألداء  هحددات 6.2.2
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 29 التىظيهياألداء  خصائص 7.2.2

 30 التىظيهياألداء  هستويات 8.2.2

 31 التىظيهياألداء  خطوات قياس 9.2.2

 33 الهتوازفاألداء  التىظيهي باستخداـ بطاقةاألداء  قياس 10.2.2

 36 خالصة الهبحث 11.2.2

 37 شركة توزيع كيرباء محافظات غزة –المبحث الثالث 

 38 هقدهة 1.3.2

 38 الىشأة والتأسيس 2.3.2

 38 رؤية الشركة 3.3.2

 39 رسالة الشركة 4.3.2

 39 أٌداؼ الشركة 5.3.2

 39 ىشاطات الشركة وهجاؿ عهمٍا 6.3.2

 40 قات التي تواجً الشركةو التحديات والهع 7.3.2

 41 خالصة الهبحث 8.3.2

 42 الفصؿ الثالث

 42 الدراسات السابقة

 43 دراسات هتعمقة بالرشاقة االستراتيجية 1.3

 55 التىظيهي باألداءدراسات هتعمقة  2.3

 68 جدوؿ الفجوة البحثية 3.3

 70 الفصؿ الرابع

 70 واإلجراءاتالطريقة 

 71 هقدهة 1.4
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 71 هىٍج الدراسة 2.4

 71 هجتهع وعيىة الدراسة 3.4

 72 أداة الدراسة 4.4

 73 خطوات بىاء االستباىة 5.4

 74 صدؽ االستباىة 6.4

 81 ثبات االستباىة 7.4

 83 الهستخدهةاإلحصائية  األساليب 8.4

 85 الفصؿ الخاهس

 85 تحميؿ البياىات واختبار فرضيات الدراسة وهىاقشتٍا

 86 هقدهة 1.5
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 90 (Ozen et al, 2012الهحؾ الهعتهد في الدراسة ) 3.5

 91 تحميؿ فقرات االستباىة 4.5

 109 اختبار فرضيات الدراسة 5.5

 130 الفصؿ السادس

 130 الىتائج والتوصيات

 131 هقدهة 1.6

 131 ىتائج الدراسة 2.6

 131 الىتائج الهتعمقة بالهتغير الهستقؿ )الرشاقة االستراتيجية(

 131 الىتائج الهتعمقة بالهتغير التابع )األداء التىظيهي(

 132 الىتائج الهتعمقة بالفرضيات

 133 الىتائج الهتعمقة باإلجابة عف أسئمة الدراسة
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 135 توصيات الدراسة 3.6
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 مقدمة:  

تقـو بٍا إجراءات إدارية هف خالؿ سمسمة  أداء عاؿٍ  تحقيؽ هستوىإلى  الحديثة الشركاتتسعى 
سرعة إلى  وبالىظر، لمهحافظة عمى ربحيتٍا وهيزتٍا التىافسية البيئة الداخمية والخارجية بٍدؼ تحسيف

تقمؿ هف تأثير  تيجيات رشيقةصبح هف الضرورة وجود استرااألعهاؿ أ التغييرات الحاصمة في بيئات
الشركات في وقتىا الحالي تركز طاقاتٍا في تقديـ  فَّ كها وأ، تغيرات عمى هستقبؿ الشركةٌذي ال

ذي يسٍؿ عميٍا الا هع التطور التكىولوجي الٍائؿ لمزبائف بسرعة وكفاءة عالية خصوصً  الخدهات
  .هروىة وقدرة عمى البقاءأكثر  تكوف فْ الهٍهة ويساعدٌا أل

واحدة هف الطرؽ الحديثة الهعتهدة لالستجابة لعواهؿ التغيير االستراتيجية  تعد الرشاقةلذا 
إلى  فٍي تٍدؼ، التي يٍيهف عميٍا التغيير وعدـ التأكداألعهاؿ  التىظيهي والتحديات التي تفرضٍا بيئة

التىافسية والحرص عمى  األسواؽدراؾ الزبائف في وا  ، الربحية وزيادة الحصة السوقيةالىجاح في تحقيؽ 
وتطوير الهىتجات والخدهات بها يىسجـ هع  اإلداريالعاهميف وتحسيف التىظيـ أداء  رفع هستوى

 وتٍتـ (.110: 2017، )اىدراوس الهىظهة والحفاظ عمى الزبائفأٌداؼ  التغييرات الهتجددة لتحقيؽ
، ة في بيئة أعهاؿ سريعة التغييرلهواجٍة التحديات الهختمف الشركات بزيادة قدرةاالستراتيجية  الرشاقة
ى يحدث تغيير الهوجودة داخمٍا حتّ همحة لمشركات لهعالجة الهشاكؿ والصعوبات  ضرورةعد تُ حيث 

 . وتطوير يهكف الشركة هف التوجً الهستهر ىحو الفرص الهتاحة

وكي ، األسواؽالتقىيات وتغير  الهىظهات هشكمة هعقدة في ظؿأداء  تحسيفكاف وال يزاؿ 
وتحديد هيزتٍا ، تٍتـ بهعرفة هكاىتٍا هقارىة بهىافسيٍا فْ األداء التىظيهي لمهىظهات يجب أ وريتط

باإلضافة ، لٍا حؿٍ  إيجادهعرفة ىقاط قوتٍا لالستفادة هىٍا وتحديد ىقاط ضعفٍا لهحاولة أي  التىافسية
عيف االعتبار بتحديد فرصٍا التي تستطيع هف خاللٍا تحقيؽ أٌدافٍا وأخذ التٍديدات الخارجية إلى 

التىظيهي ٌو األداء  فَّ هف ٌىا يظٍر لىا أ .(217 :2011، حتى ال تفاجئٍا في الهستقبؿ )بختً
الشركة في ضوء تفاعمٍا هع عىاصر بيئتٍا الداخمية والخارجية لتحقيؽ  أعهاؿهىظوهة هتكاهمة لىتاج 

 تسعى الشركة هف خاللٍااستراتيجية  ً ىتاج لعهمية صياغةإىَّ ف، التىظيهية بكفاءة وفعالية وعميً أٌدافٍا
 . ا عف هىافسيٍاهتهيزً األداء  وذلؾ بجعؿ ؛تحقيؽ رسالتٍاإلى 

غزة شركة خدهاتية اقتصػادية تعهػؿ بذهػة هاليػة خاصػة شركة توزيع كٍرباء هحافظات  حيث إفَّ 
وتتهتع ، (ديػات والهجالس الهحمية والقروية)البم :وههموكة لمسمطة الوطىية الفمسطيىية والسمطات الهحمية

وتعهػؿ بأسػس اقتصػادية لتىفيػذ السياسػات ، بالشخصية الهعىوية واالعتبارية واالسػتقالؿ الهػالي واإلداري
 (11/99)بقػػرار وزاري بػػرقـ  ـ1998وتػػـ تأسيسػػٍا عػػاـ ، الطاقػػة والهػػوارد الطبيعيػػةالتػػي تضػػعٍا وزارة 

أوؿ فػػاتورة  وتػػـ إصػػدار، الشػػركةإلػػى  الصػػالحيات والهٍػػاـ الهتعمقػػة بػػالتوزيع هػػف البمػػديات لجهيػػعلتىتقػػؿ 
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أرجاء هحافظات غزة وهدىٍا  جهيعوتؤدي الشركة هٍاهٍا في ، ـ1998سـ الشركة في أغسطس عاـ با
راٌا ويتبع لٍػا فػروع لتوزيػع الكٍربػاء فػي كػؿ هػف هحافظػة الشػهاؿ وهحافظػة غػزة وهحافظػة الوسػطى وقُ 

وتقدـ الخدهة ، كيمو هتر هربع (360)خدهاتٍا تغطي  إفَّ وبذلؾ ف، وهحافظة خاف يوىس وهحافظة رفح
ٌىػا تسػعى ٌػذي  وهف (www.gedco.ps) وف هواطف فمسطيىي في هحافظات غزةهمي 1.5ألكثر هف 

ا فياالستراتيجية  الرشاقة الدراسة لتىاوؿ هوضوع كٍربػاء هحافظػات  شركة توزيعب التىظيهياألداء  وأثٌر
 .غزة

 
  الدراسة: مشكمة 1.1

تعتبر شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة ٌي الشركة الوحيدة التي تقوـ بتوزيع التيار الكٍربائي 
يعاىي قطاع الكٍرباء هىذ و ، عمى هستوى الهحافظات الخهسكؿ هىزؿ في قطاع غزة إلى  وتوصيمً

تصادية الحصار الخاىؽ والظروؼ االق لهجهوعة هف العواهؿ هىٍا ىتيجةفترة طويمة هف ضعؼ وفتور 
البىية  لصٍيوىي والدهار الذي طاؿالحروب الهتكررة هف قبؿ االحتالؿ اإلى باإلضافة ، هستقرةالغير 

تأثيًرا  رأثَّ ا هجتهعً كؿ ذلؾ ، السياسية الهضطربة ىتيجة االىقساـ األوضاععف  فضاًل ، التحتية لمقطاع
فقد استشعرت وجود قصور ، الهوظفيف بالشركةأحد  وكوف الباحثة، شركة توزيع الكٍرباءأداء  ا فيسمبيً 
الهواطىيف بسبب قطع التيار الكٍربائي  شكاوىارتفاع ىسبة التىظيهي لمشركة والهتهثؿ في األداء  في

. كها كافة االحتياجات الهطموبة ال تمبيٍا ىّ حيث إ، ـالخدهة الهقدهة لٍ جودةوضعؼ بصورة هتكررة 
إضافًة  .هقارىة بالسىوات السابقةهستوى الجباية ىخفاض ىتيجة الباح الشركة أر  في اتراجعً  ٌىاؾ أفَّ 
هيع كؿ عيىة هف العاهميف ولـ يشهؿ الجهقتصر عمى فئة هدعـ التطور والىهو والتدريب  ذلؾ فإفَّ  إلى

 حسب احتياجً. 

( التي 2015، جبر) دراسةىتائج بعض الدراسات السابقة في البيئة الفمسطيىية عمى  واعتهاًدا
دراسة وكذلؾ ، %(52.28هتوسطة )بدرجة كاىت وزارة الصحة ب هؤسسيالاألداء  هستوى أوضحت أفَّ 

في شركة توزيع الكٍرباء هحافظات التكمفة والجودة أبعاد  توافر فَّ أظٍرت أ( والتي 2017، ٌربيد أبو)
ي ىسبة تعتبر هتوسطة64بىسبة )غزة، كاىت   ةالباحث تٌذي الهشكمة قاهوجود ولمتأكد هف . %( ٌو

 الوظائؼهف  اهوظفً ( 30استكشافية هف خالؿ إعداد قائهة استقصاء لعيىة تكوىت هف ) دراسة بعهؿ
هحؿ  التىظيهياألداء  هتغيرالستطالع آرائٍـ حوؿ  بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةاإلشرافية 
 (.1.1الهوضحة في الجدوؿ رقـ )، الدراسة
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 نتائج الدراسة االستكشافية (1 .1جدول )

غير  محايد موافق البند م
 موافق

الوزن 
 النسبي

1.  
زيادة إلى  تعهؿ الشركة عمى زيادة قدرتٍا في استخداـ هواردٌا بها يؤدي

 69.3 8 7 10 .الربحية

 79.9 3 9 13 .هوازىة الهعتهدةللخطة اوفًقا  تحدد الشركة احتياجاتٍا الهالية بدقة  .2
 74.6 3 13 9 .يتـ تخفيض تكاليؼ تقديـ الخدهات بها ال يؤثر عمى جودتٍا  .3
 61.3 10 9 6 .تعهؿ الشركة عمى االستجابة السريعة لهتطمبات الجهٍور  .4
 54.6 13 8 4 .تقـو الشركة بدراسة حاجات الجهٍور وهستوى رضاٌـ بشكؿ دوري  .5
 82.6 3 7 15 كافة. هجاؿ عهمٍا التحسيف الهستهر فيأجؿ  الشركة هفإدارة  تخطط  .6
 89.3 1 6 18 .وسائؿ تكىولوجية حديثة وهتطورةتسعى الشركة لتطوير أدائٍا باستخداـ   .7
 70.6 6 10 9 .الشركة عمى تكويف عالقات طيبة هع العاهميف بداخمٍاإدارة  تحرص  .8
ـ الهٍىيإدارة  تشجع  .9  66.6 6 13 6 .الشركة العاهميف عمى التعمـ وتطوير هساٌر

أداء  تعقد الشركة ورش عهؿ ودورات تدريبية بشكؿ هستهر لتحسيف  .10
 .العاهميف فيٍا

12 10 3 78.6 

11.  
تشرؾ الشركة العاهميف في عهمية اتخاذ القرارات وتشجع العهؿ 

 .الجهاعي
9 7 9 66.6 

 65.3 8 10 7 .توفر الشركة قىوات اتصاؿ خاصة لخدهة الجهٍور والتواصؿ هعٍـ  .12
 66.14 0.24 0.37 0.39 المجموع

 
 ىتائج الدراسة االستكشافية وجود هستوى هتوسط هف أظٍرتوهف خالؿ الجدوؿ السابؽ فقد 

لوسط هقارىة با (%66.14)حيث بمغ الوزف الىسبي ، التىظيهي لشركة توزيع الكٍرباء غزةاألداء 
ي ىسبة ليست بالقميمة خاصة (%24)ىسبة غير الهوافقيف كاىت  فَّ ف أكذلؾ تبيّ ، الحسابي ها إذا  ٌو
ي )، إجاباتٍـ هحايدةكاىت  فْ ليٍا ىسبة هَ أضيؼ إ تبذلٍا  فْ يجب أ اجٍودً ٌىاؾ  فَّ %( هها يعىي أ37ٌو

زيادة رضا ووالء أو  بجودة الخدهاتأو  الهالياألداء  هف االرتقاء بأدائٍا سواء في الشركة لتحقؽ هزيد
في االستراتيجية  الرشاقةما دور " السؤاؿ الرئيس اآلتي:ب ويهكف صياغة هشكمة الدراسة. الهواطىيف

 ."بشركة توزيع كيرباء محافظات غزة؟ التنظيمياألداء  تحسين
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 أسئمة الدراسة:  2.1

 التالية:األسئمة الفرعية ويىبثؽ عف السؤاؿ لرئيس هجهوعة هف 

 ؟ حسب تصور الهبحوثيففي شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة االستراتيجية  الرشاقة هستوىها  -1

 ؟ آلراء العيىةطبًقا  توزيع كٍرباء هحافظات غزةالتىظيهي في شركة األداء  هدىها  -2

 ؟ التىظيهيواألداء االستراتيجية  الرشاقةأبعاد  بيفإحصائية  قة ذات داللةعال توجدٌؿ  -3

ريً تأثيًرا  االستراتيجية الرشاقةأبعاد  تؤثرٌؿ  -4  ؟ التىظيهياألداء  ا فيجٌو

 :الدراسة حوؿ هتغيرات ثيفو الهبحبيف هتوسطات استجابات إحصائية  وجد فروؽ ذات داللةٌؿ ت -5
الهسهى  العهر،،الجىس) :الهتغيرات التاليةإلى  ُتعزى (التىظيهيواألداء ، الرشاقة االستراتيجية)

ؿ العمهي، الوظيفي   (؟الخبرة، الهقرسىوات ، الهٌؤ
 

  الدراسة:أىداف  3.1

ااالستراتيجية  الرشاقةإلى  التعرؼ تٍدؼ الدراسة التىظيهي لدى األداء  تحسيففي  وأثٌر
 الفرعية:األٌداؼ  وذلؾ هف خالؿ، شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةالعاهميف في 

 . في شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةاالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  تطبيؽدرجة لى إ التعرؼ -1

 . التىظيهي في شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةاألداء  قياس هستوى -2

 .التىظيهيواألداء االستراتيجية  الرشاقةأبعاد  وطبيعة العالقة بيفتوضيح اتجاي  -3

)أبعاد  :( بيف استجابة الهبحوثيف حوؿ كؿ هفα ≤ 0.05دراسة الفروؽ عىد هستوى الداللة ) -4
، العهر، يرات الديهغرافية التالية: )الجىسلمهتغتبًعا  التىظيهي(واألداء ، الرشاقة االستراتيجية

ؿ العمهي، الهسهى الوظيفي  . (الخبرة، الهقرسىوات ، الهٌؤ

تساعد شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة وذوي االختصاص  تقديـ الهقترحات التي هف الههكف أفْ  -5
 . التىظيهيواألداء االستراتيجية  لتعزيز أٌهية الربط بيف الرشاقة

 هحافظات غزة . بياف أثر الرشاقة االستراتيجية عمى األداء التىظيهي في شركة توزيع كٍرباء -6

 

 

 



 

 

6 

 الدراسة: أىمية 4.1

ي:، عدة تبرز أٌهية الدراسة هف خالؿ الهوضوع الذي تعالجً الدراسة هف جواىب  ٌو

 األىمية العممية: -

االستراتيجية  الرشاقةفي هوضوع هف خالؿ إضافة هادة عمهية الهكتبة العربية والفمسطيىية  إثراء -1
 .التىظيهياألداء  هستوىوتحسيف 

دارة الهوارد البشريةو األعهاؿ إدارة  الدراسة هف هوضوعات تعتبر ٌذي -2 إذ  ،االستراتيجية اإلدارةو  ا 
والتي تربط الهوضوعيف ، في ٌذا الهجاؿ هف الدراسات القالئؿ - ةحسب عمـ الباحث -تعتبر ٍا ىَّ إ

 . عمى شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةوتطبيؽ الدراسة ، هًعا
 األىمية العممية: -
هػف ، هجهوعة هف التوصيات لصىاع القرار والهسػؤوليف بشػركة توزيػع كٍربػاء هحافظػات غػزةتقديـ  .1

التىظيهػػي داخػػؿ الشػػركة بهػػا يعػػود عميٍػػا بػػالىفع وخاصػػة هػػف خػػالؿ ههارسػػة األداء  شػػأىٍا تحسػػيف
 . بشكؿ هكتسباالستراتيجية  الرشاقة

كة توزيػع يمتـز بٍػا العػاهميف والهسػؤوليف فػي شػر  فْ التي يجب أاالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  براز أٌـإ .2
ا داعهة وهساىدة في تحسيف هستوى حيث، كٍرباء هحافظات غزة  . التىظيهياألداء  يهكف اعتباٌر

والتػي ، أهاـ الباحثيف لتىػاوؿ هثػؿ ٌػذي الهوضػوعات تفتح ٌذي الدراسة الباب واسًعا تأهؿ الباحثة أفْ  .3
 ة زهىية.تحظى باٌتهاـ وقياس كؿ فتر  يجب أفْ 

 :ةاألىمية لمباحث -

واإلدارة  حوؿ هوضوعات هٍهة هف هوضوعات ةستثري الدراسة هعموهات وهعارؼ الباحث  ٌو
 فضاًل ، وأساليبً وطرقًوكذلؾ ستىهي هٍارات البحث العمهي ، والرشاقة االستراتيجية التىظيهياألداء 
 .القيادة واإلدارةالدراسة تعتبر هف هتطمبات الحصوؿ عمى درجة الهاجستير في تخصص  عف أفَّ 

 
 الدراسة:متغيرات نموذج و  5.1

رية، اختيار  (الرشاقة االستراتيجية)المستقل:  المتغير وأبعادٌا ) وضوح الرؤية، الهقدرات الجٌو
 .األٌداؼ االستراتيجية، الهسؤولية الهشتركة، اتخاذ اإلجراءات(

تـ استخداـ بطاقة كابمف لقياس األداء الهتوازف بأبعادٌا األربعة )  (التىظيهي األداء)التابع:  المتغير
 .البعد الهالي، بعد العهميات الداخمية، بعد الىهو والتعمـ، بعد العهالء( 
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 متغيرات الدراسة نموذج ( يوضح 1.1شكل رقم )

 تػػػػػػػػػـ االعتهػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػػةاالسػػػػػػػػػتراتيجية  فيهػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػص الرشػػػػػػػػػاقة ةهػػػػػػػػػف إعػػػػػػػػػداد الباحثػػػػػػػػػ
(Nematizadeh:2017 & Khoshnood) ( ودراسةojha:2008 ). 

 

 الدراسة:فرضيات  6.1

 :الفرضية الرئيسة األولى

االستراتيجية  الرشاقة بيف (α≤0.05)الداللة عىد هستوى إحصائية  توجد عالقة ذات داللة
 . التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةواألداء 

 رع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:ويتف

واألداء  وضوح الرؤية بيف( α≤0.05هستوى الداللة ) عىدإحصائية  توجد عالقة ذات داللة .1
 . التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة

ريةهال بيف( α≤0.05عىد هستوى الداللة )إحصائية  ذات داللةتوجد عالقة  .2 واألداء  قدرات الجٌو
 . التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة

 األٌداؼ اختيار بيف( α≤0.05عىد هستوى الداللة )إحصائية  توجد عالقة ذات داللة .3
 . التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةواألداء االستراتيجية 

 

  المتغير التابع

 الرشاقة االستراتيجية
 وضوح الرؤية.1
 قدرات الجوىريةمال.2
 االستراتيجيةاألىداف  اختيار.3
 المسؤولية المشتركة.4
 جراءاتاتخاذ اإل.5
 

 التابعالمتغير  المتغير المستقل

 
 

 األداء التنظيمي
  

 المتغيرات الشخصية والوظيفية والمتمثلة في:

 الخبرة، المقرعممي، سنوات المؤىل ال، المسمى الوظيفي، العمر، الجنس
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واألداء  الهسؤولية الهشتركة بيف( α≤0.05عىد هستوى الداللة )إحصائية  توجد عالقة ذات داللة .4
 . التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة

واألداء  اإلجراءات بيف اتخاذ( α≤0.05عىد هستوى الداللة )إحصائية  توجد عالقة ذات داللة .5
 . التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة

 الفرضية الرئيسة الثانية:

األداء  ( فيα≤0.05) عىد هستوىإحصائية  داللة ذوتأثيًرا  االستراتيجية الرشاقةتؤثر 
 . بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة التىظيهي

 :الثالثةالفرضية 

الرشاقة )حوؿ هتوسطات استجابات الهبحوثيف بيف إحصائية  داللة ذات فروؽ توجدال 
ؿ العمهي، الهسهى الوظيفي، العهر، الجىس): اآلتية لمهتغيراتُتعزى  (االستراتيجية سىوات ، الهٌؤ
 .(الخبرة، الهقر

 الفرضية الرابعة:

 (التىظيهي األداءحوؿ ) العيىة آراء بيف هتوسطات استجابةإحصائية  داللة ذات فروؽ توجدال 
ؿ العمهي، الوظيفيالهسهى ، العهر، )الجىس: الديهغرافية التالية لمهتغيراتتبًعا  الخبرة، سىوات ، الهٌؤ
 .(الهقر

 
 :الدراسةحدود  7.1

 شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة في لدى العاهميف التىظيهياألداء  تـ دراسة :الموضوعيالحد  .1
 فْ هف الههكف أباقي العواهؿ التي لدراسة ( دوف الىظر الرشاقة االستراتيجيةوالعواهؿ الهؤثرة هف )

  يكوف لٍا أثر.
، الوسطى، غزة، الشهاؿ: )شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة بفروعٍا الخهسة :المكانيالحد  .2

 . رفح(، خاىيوىس
 :في شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةاإلشرافية  تـ دراسة عيىة العاهميف بالوظائؼ البشرى:الحد  .3

 . رئيس شعبة(، رئيس قسـ، هدير دائرة، هدير إدارة، )هدير عاـ

 .ـ2018خالؿ العاـ  تـ تطبيؽ الدراسة :الزمانيالحد  .4
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 : الدراسة مصطمحات 8.1

 :تـ استخداـ الهصطمحات التالية في ٌذي الدراسة

 شركة توزيع كيرباء محافظات غزة(.، التنظيمياألداء ، الرشاقة االستراتيجية)

، االصطالحيالتعريؼ : لمهتطمبات التاليةطبًقا  لهصطمحاتبتعريؼ ٌذي ا ةالباحث قاهت
  اإلجرائي.التعريؼ 

 :الرشاقة االستراتيجية: أوالً 

 :االصطالحيالتعريف 

ت إلحداث هيزة ار واستغالؿ ٌذي التغي، ت السريعةهقدرة الهىظهات عمى التعاهؿ هع الهتغيرا
ذا االستغالؿ لتمؾ الهيزة يتـ بهقدرة الهىظهة عمى استشعار بالفرص ، تىافسية تكوف سباقة إليٍا ٌو

والتٍديدات والهتغيرات وهف قدرتٍا عمى توفير استجابة سريعة لٍذي التغيرات هف خالؿ إعادة تشكيؿ 
يكمة   (.11 :2014، )الشحاتيت االستراتيجيات وهواردٌاٌو

ىٍج استباقي يىبع هف ( Alshalabe et, all., 2017: 290) الشمبي وآخروف ويعرفٍا
وهف ثـ تسخير الهوارد والقدرات ، السرعة والهروىة في االستجابة لكؿ هىظهة تحيط بالهتغيرات البيئية

تسريع اغتىاـ أجؿ  هف، التىظيهية الالزهة إلجراء التغييرات الهطموبة التي تسبؽ ها يقـو بً الهىافسيف
 ات العهالء الهتغيرة.تجىب التٍديدات واالستجابة الحتياج، الفرص

 :اوتعرفيا الباحثة إجرائيً 

التغييرات البيئية السريعة  لمتكيؼ هعاألعهاؿ  هىظهات التي تتخذٌا الجديدة والهبتكرة "األساليب
 ."التي تواجٍٍا بغرض الحصوؿ عمى هيزة تىافسية وخمؽ قيهة هضافة لمهىظهة

 :التنظيمياألداء  :ثانياً 

 :االصطالحي التعريف

هجهوع الهدخالت والهخرجات التي تىتج : "ًالهؤسسي بأىَّ األداء  (69:2014، )الهدٌوف يعرؼ
وهكوىاتٍا هع البيئة الداخمية والخارجية داخؿ الهؤسسة اإلدارة  عف تفاعؿ الهىظوهة الهتكاهمة لعهميات
 ".لتحقيؽ أٌدافٍا التىظيهية بكفاءة وفعالية

أو ، العهمياتأو ، الىشاطاتأو ، الىٍائية لمجٍود"الهحصمة  الهؤسسي بأىًاألداء  كها ويعرؼ
هستويات وذلؾ عمى ، تحقيقٍاإلى  الىتائج التي تسعى الهىظهاتأو  والتي تتعمؽ باألٌداؼ، السموكيات



 

 

01 

والهستوى الكمي )أداء ، والهستوى الوظيفي الجزئي )أداء الوحدات(، الهستوى الفردي :ٌي، ثالث
 (.122:2011، البيئية الهتبادلة()ربابعً التأثيراتهف إطار  الهىظهة ككؿ في

 :اإجرائيً وتعرفو الباحثة 

لمهوارد الهتاحة وفؽ أسس  األهثؿقدرة الهىظهة عمى تحقيؽ أٌدافٍا هف خالؿ االستغالؿ "
 . تضهف لٍا البقاء والىهو والتكيؼ" وهعايير

 :شركة توزيع الكيرباء محافظات غزةتعريف 

بيف السمطة الوطىية الفمسطيىية ههثمة  هحدودة قاهت عمى شراكة صية هساٌهةٌي شركة خصو 
وتعهػؿ عمػى ، في سمطة الطاقة الفمسطيىية ووزارة الهالية وبيف هجهوع البمديػات في هحافظػات غػزة

دارة السمطػة الوطىية الفمسطيىيػة في و  التػي تقػع تػحت سمطػة كافة الهىاطػؽ توزيػع الطاقػة الكٍربائيػة في ا 
شػراؼ الفىي وأعهاؿ الصياىة ف أعهػاؿ الجبايػة والتحصيػؿ واإلوهػا يتبػع ذلؾ ه، حافظػات غػزةه

هوقع شركة توزيع كٍرباء ) ( والضغط الهىخفػضكيمو فولت 22ػات الضغػط العالي )والتطويػر لشبك
 (.//:www.gedco.pshttp، هحافظات غزة

 

 صعوبات الدراسة: 9.1

 : والهتهثمة في إرادتٍاالدراسة خارجة عف  إعداد أثىاء الصعوباتواجٍت الباحثة بعض 

 .التىظيهياألداء  ىدرة الهراجع العربية التي تحدثت في .1

 طاع التيار الكٍربائي بشكؿ هستهر.اىق .2

حضارالتواصؿ هع الهكتبات العالهية  إهكاىيةعدـ  .3 ال تخص كِ  أجىبيةالهزيد هف دراسات  وا 
 .الهتغيريف

 هف هرة.أكثر  زيارة الهقراتإلى  هها أدى بالباحثةاالستباىة  ضعؼ االستجابة في تعبئة .4

 

 

 

 

http://www.gedco.ps/


 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني .2
 طار النظري لمدراسةاإل

 

 .الرشاقة االستراتيجيةالمبحث األول:  1.2
 .التنظيمياألداء المبحث الثاني:  2.2
 .شركة توزيع كيرباء محافظات غزة المبحث الثالث: 3.2
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 :مقدمة 1.1.2

برشاقتٍا وسرعة االستجابة جًدا  تٍتـ بشكؿ كبير األخيرة اآلوىةالهؤسسات في  أصبحت
حيث اصبح ٌذا الهفٍوـ هف الهوجٍات الرئيسية والهمحة لبقاء واستهرار ، لمظروؼ البيئية الهتغيرة

ىجد أف الهؤسسات االستراتيجية  وفيها يتعمؽ بالرشاقة، (37 :2017، )السواعيراألعهاؿ  هىظهات
فقط وهف  أسٍهٍاوزيادة قيـ  أرباحٍاتعظيـ أجؿ  كاىت في السابؽ تسعى جاٌدة هفاألعهاؿ  وهىظهات

كذا استهر التجديد هف، الهصالح أصحاب أجؿ إرضاء ثـ جاء التوجً هف  أخرىأٌداؼ  تحقيؽأجؿ  ٌو
رضاء الهصمحة الخاصة وااللتزاـ إلى باإلضافة ، اطراؼ هتعددة والتوجً صوب الهصمحة العاهة وا 

ا بالهسؤولية االجتهاعية والهحافظة البيئة التي تعيش فيٍا  فَّ وهف ٌىا ىجد أ، عمى البيئة وغيٌر
 وفيجًدا  بىسبة كبيرة أصبحتا واحتهاالت التغيير في ٌذي البيئة تعقيدً أكثر  أصبحتالهؤسسات 

، )القريشي هف ذي قبؿ يضاؼ لٍا عدـ التأكد الذي باتت ىسبتً تزداد بشكؿ كبيرأكثر  قريبة أوقات
 الرشاقة أٌهيةوكذلؾ ، وأٌـ تعريفاتٍااالستراتيجية  بىاء هفٍوـ الرشاقة بالتالي يتـ، (17 :2017

وقدراتٍا االستراتيجية  الرشاقةأٌداؼ  إلى والتعرؼ الحكوهيةأو  سواء الخاصةلمهؤسسات االستراتيجية 
ا االستراتيجية  حاجة الهىظهات لمرشاقة وأسباب وهراحؿ بىاء  وأبعادٌاوهتطمبات تطبيقٍا وعىاصٌر
 . داخؿ الهىظهةاستراتيجية  رشاقة

 :مفيوم الرشاقة االستراتيجية 2.1.2

الرشاقة ، خفة الحركة االستراتيجية: لمرشاقة فكاف هىٍا عدة هفاٌيـ اإلدارية األدبياتتىاولت 
أىٍَّا ( لمرشاقة التىظيهية عمى 111: 2017، )اىدراوس أشارحيث ، والرشاقة االستراتيجية، التىظيهية

التقدـ في البيئة عمى الرغـ هف التغيرات الهستهرة وغير الهتوقعة فٍي استجابة و  هستوى البقاء"
 وأداءالعالهية التي تقدـ هىتجات ذات جودة عالية  األسواؽلتحديات تتهتع بالتغييرات السريعة في 

تكوف الهىظهة رشيقة اليوـ قد تكوف  فْ أسموب ديىاهيكي وها يفترض أهتهيز لتحقيؽ رضا الزبوف فٍي 
قدرة أىٍَّا "عمى االستراتيجية  ( خفة الحركة171: 2015، تعرؼ )البدراىيكها و ، ا"غير رشيقة غدً 

الهتوقعة هف خالؿ  والسٍؿ لتحقيؽ االستجابة لمهواقؼ الهتغيرة غيرالهىظهة عمى التحرؾ السريع 
ىتيجة الهتالكٍا القدرة الحقيقة  أعهالٍااكتساب الهروىة والسرعة التي تهىح الهىظهة القدرة عمى تغيير 

الرشاقة عمى الهستوى  فَّ أإلى  (Sajdak, 2015: 21)وأشار ، التخاذ القرارات في الوقت الهىاسب"
 األثريجي تعىي التوجً الهطموب ىحو البيئة الخارجية الذي يىطوي عمى هسح البيئة وتقييـ االسترات

التغيرات ، القوى التىافسية، التكىولوجية اإلهكاىيات عف فضاًل ، الهحتهؿ لالتجاٌات في صىاعة هعيىة
 الحركةا لخفة ( هفٍوهً 153:2014، هوسوي، ويضع )العابدي، ديىاهيكية القطاع السوقي، في السوؽ

تيجي راتػسـ ااظػىـ تصهي ؿخالف هؿ عهاألافي بيئة رات لتغياجٍة واعمى هػػدرة لقاٌي: "االستراتيجية 
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أها ، طر"لمهخارض لتعدـ اعرات ولتغياي ذيعة لٍرلساالستجابة ؿ اجأ ػفكة هرشػة لمػة عاليػىروهذو 
(Dehaghi & Navabakhsh, 2014: 315 فقد عرفاٌا بقدرة الهىظهة عمى تحقيؽ اىخفاض في )

أو  وتسٍيؿ التقديـ السريع لمهىتج، وجذب الهزيد هف الزبائف، وزيادة حصتٍا في السوؽ اإلىتاجتكاليؼ 
، التي ال تضيؼ قيهة هعيىة األىشطةوالقضاء عمى ، وزيادة القدرة التىافسية لمهىظهة، الخدهة الجديدة

، سريعة التغيير" أعهاؿة في بيئة فف قيادة قدرة الهىظه( بأىٍا: "15: 2013، ٍا )الصاىعتعرفبيىها 
التغيير هف  إتقافبأىٍا االستراتيجية  ( بتعريفً لمرشاقةIdris & AL-Rubaie, 2013: 71وذٌب )

، قصى قدر هف القوة وتوفير ها ٌو ضروري لبقاء الهىظهةالؿ تكييؼ رشاقة الهىظهة لتحقيؽ أخ
بالتغيرات الديىاهيكية في الظروؼ البيئية  اإلحساسقدرة الهىظهات عمى براعة " :ٍابأىَّ وعرفت كذلؾ 

واالستجابة تعزز عف  اإلحساسجٍود  فَّ إإذ ، الفعؿ االستباقيأو  الديىاهيكية والبراعة في رد الفعؿ
 :Mavengere, 2013) الهعرفة والتعمـ التىظيهيإدارة  طريؽ القدرات الجهعية عمى سبيؿ الهثاؿ

ٍا القدرة عمى التكيؼ الهستهر هع التوجً ىَّ ( "بأ(Doz & Kosonen, 2010: 371ووضحٍا، (4
والسعي لخمؽ ليس فقط هىتجات وخدهات ، كوظيفة هف الوظائؼ االستراتيجيةاألعهاؿ  االستراتيجي في

 الرشاقةعرفت ، وطرؽ هبتكرة لخمؽ قيهة هضافة لمهىظهة" جديدة أعهاؿىهاذج أيًضا  جديدة ولكف
االستفادة هف الفرص الهتاحة في أجؿ  ٍا القدرة عمى دعـ ودفع التغيرات الهفاجئة هفبأىَّ االستراتيجية 
ي الظاٌرة التي تساعد في ، السوؽ الهتغيرة الهىتجات والخدهات الهىاسبة في الهكاف الهىاسب  إىتاجٌو

 ال تعىي عدـ وجودستراتيجية اال والوقت الهىاسب بالسعر الهىاسب لمزبائف الهىاسبيف والرشاقة
 هف التخطيط االستراتيجيبداًل  تؤكد عمى التفكير االستراتيجي ورؤية واضحة أىٍَّا إالاستراتيجية 

(Santala, 2009: 39( وعرفٍا كذلؾ )Pesonen, 2009: 13 بالهىظور الذي يشهؿ )األبعاد 
ز عمى هف التركيبداًل  رشاقةأكثر االستراتيجية  واتخاذ القراراتاالستراتيجية  التي تركز عمى جعؿ
 .أداءالرشاقة بوصفٍا قدرة 

، لمرشػاقة االسػتراتيجيةإجرائًيا  اتعريفً  الباحثةُ  تضعُ وهفاٌيـ هف خالؿ ها سبؽ ذكري هف تعريفات 
و كالتالي البيئيـة لمتكيف مع التغييرات األعمال  الجديدة والمبتكرة التي تتخذىا منظمات األساليب: "ٌو

 .السريعة التي تواجييا بغرض الحصول عمى ميزة تنافسية وخمق قيمة مضافة لممنظمة"

 :الرشاقة االستراتيجية أىمية 3.1.2

، (2013، )الصاىع، (2013، )الكبيسي وىوري، (2016، )ٌىية، (2018، سعد( أورد كؿ هف
 عمى أٌهية الرشاقة عدة ىقاط تدؿ( Ojha, 2008و) (Santala, 2009)، (2011، )الهعاضيدي
ي كالتالي، في الهىظهاتاالستراتيجية   : ٌو
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رية لبقاء واستهرار ىجاح الهىظهةأحد  تعتبر الرشاقة - هيزة تىافسية  ىٍَّاإحيث ، الهتطمبات الجٌو
الذي سيهكف الهىظهة هف اهتالؾ رؤية واضحة لهعرفة هوقعٍا بيف األهر ، تتراكـ لتصبح هستداهة

 .الهىافسيف

وذلؾ عف طريؽ هىح  ؛بحيث تهكىٍا هف الىجاح والتفوؽ، هرف عهؿٍ  إطارَ  الهىظهةَ  الرشاقةُ تهىح  -
 .فرؽ العهؿ صالحية واسعة في اتخاذ القرارات بدرجة عالية هف االستقاللية والهروىة

الذي يسهح بتحقيؽ هركز األهر ، اؿ عمى هتطمبات البيئةتهكف الهىظهة هف الرد السريع والفعّ  -
 .هتفوؽتىافسي 

يعد وجود الرشاقة في الهىظهات وسيمة إلدارة التغيرات غير الهتوقعة والهخاطر التي تواجٍٍا هف  -
 .قبؿ الهىظهات األخرى

 إعدادٍا تساعد في ألىَّ  ؛وضبط التغير الهستهرإدارة  تقوـ الرشاقة بتجسيد قدرة الهىظهة عمى -
عادة تىظيـ ، وتطوير الهٍارات، ئؿالهىظهات لقبوؿ التغيير هف خالؿ توليد هجهوعة هف البدا وا 

زالة العوائؽ ، واتخاذ إجراءات حازهة، وتعبئة الهوارد  .التغيير أهاـوا 

ٍا قادرة ألىَّ  ؛ديىاهيكية وسريعة التغيير أعهاؿالىجاح في بيئة  هفتاحَ االستراتيجية  الرشاقةُ  تعتبرُ  -
ي ال تعىي عدـ ، سوؽ هضطربواالستفادة هف الفرص في ، عمى دعـ قيادة التغييرات الهفاجئة ٌو

 عمى التفكير االستراتيجي والرؤية وتؤكد، لكىٍا بديؿ التخطيط االستراتيجياستراتيجية  وجود
 .الواضحة

لمهىظهة القدرة عمى االستجابة السريعة لمتغييرات التي تشٍدٌا البيئة االستراتيجية  توفر الرشاقة -
مٍا إليجاد طرؽ هبتكرة تىافس  هف خالؿ التىبؤ ، ظروؼأي  هف خاللٍا فيالخارجية وتٌؤ

تعبر هف خاللٍا استراتيجية  كها تساٌـ في صياغة رؤية، بالهتغيرات البيئية والتكيؼ هعٍا
 .ترغب في الذٌاب هستقباًل  أيفالهىظهة 

رية لىجاح الهىظهات وضهاف بقائٍا واستهراريتٍاتعد إاالستراتيجية  الرشاقة - ، حدى الهتطمبات الجٌو
هيزة تىافسية تتجهع بهرور الوقت لتصبح هستداهة لتتهكف الهىظهة هف اهتالؾ رؤية جيدة ٍا ىَّ وأ

 لهعرفة هوقعٍا بيف الهتىافسيف.
هػف خػالؿ األعهػاؿ  ا فػي هىظهػاتوههيزً  هًٍهاا تمعب دورً االستراتيجية  الرشاقة فَّ أ وترى الباحثة

وتضػهف البقػاء واالسػتهرار ، األفضػؿالتغييػر ىحػو إلى  حديثة وهتطورة تقود الهىظهة وأساليبههارسات 
 .خدهة ذا جودة عالية وبهيزة تىافسية دائهةأو  في تقديـ هىتج
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 :الرشاقة االستراتيجيةأىداف  4.1.2

إطػار  تتهثػؿ فػيأٌداؼ  ا لتحقيؽ هجهوعةتكوف رشيقة استراتيجيً  فْ إلى أ تسعى الهىظهات اليوـ
 : اآلتيةالهعادلة 
 .(2011، وضيؼ ؛توليد التركيز + السرعة + هىظهة رشيقة )ىوى =االستراتيجية  الرشاقة أىداف

 :يعرؼ بىهوذج الرشاقة االستراتيجيةفي إطار االستراتيجية  الرشاقةأٌداؼ  وتىدرج
 نموذج الرشاقة االستراتيجيةيوضح ( 2 .1جدول )

 العمميات ( –التكنولوجيا  – األفراد) قدرات المؤسسة االستراتيجيةنموذج الرشاقة 

 السبق في التغيير-1
 الفٍـ الجيد لمقوى التي تسبب التغيير. 
 األساسية.األعهاؿ  القياسات الرئيسة لهتابعة هوجٍات 
 األعهاؿ.ببيئة  واإلحاطةوالوعي القوي  اإلدراؾ 

 توليد الثقة-2
 فعالية الههارسات القيادية. 
  كأدوات لتحقيؽ الهيزة التىافسية واألولوياتالتوافؽ بيف الهوارد. 
 االلتزاـ ببىاء فريؽ العهؿ الصحيح وهٍارات لتحقيؽ التهييز. 

 البدء بالفعل-3
  األعهاؿ.في  واألولوياتىظاـ فاعؿ لهواكبة التركيز 
 قدرات فاعمة لصىع القرار في الهستويات الدىيا. 
  الحيمة عمى االىحياز لمعهؿالثقافة الهشجعة وواسعة. 

 تحرير الفكر-4
  اإلبداع.الهىاخ التىظيهي يشجع عمى 
 هف الهتوقع.أكثر  يتـ تحسيف العهميات والهىتجات بشكؿ 
  في كؿ الهستويات األفكارتشجيع الهشاركة وتوليد. 

 تقييم النتائج-5

 الهىظهة بشكؿ يحقؽ التوازف بيف الهقاييس الرئيسةأداء  تطوير بطاقة. 
 وحدة وظيفية هقاييس رئيسة هتوافقةأو  أعهاؿيكوف لكؿ وحدة  فْ أ. 
  ًتقييـ الىتائج أجزاءا هف كيفية تحسيف التعمـ يعد جزء. 
 توفر الىتائج تغذية راجعة. 

 .(2011، وضيف ؛المصدر )نوى
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 :قدرات الرشاقة االستراتيجية 5.1.2

تحتاجٍا االستراتيجية  ٌىاؾ ثالثة قدرات لمرشاقة فَّ أ (Kettunen, 2011: 11) يوضح
 : ٌي، الىهو والتهيز واالستهراريةأجؿ  الهىظهات هف

 ة:الحساسية االستراتيجي -

هدى قدرة الهىظهة عمى تحديد الهتغيرات وفٍهٍا في بيئة إلى االستراتيجية  تشير الحساسية
وذلؾ لمقدرة عمى استغاللٍا بشكؿ يحقؽ الهصمحة لمهىظهة  ؛بىاء رؤية عف الهستقبؿأي  ؛عهمٍا

 . التخطيط التكتيكي الهتطور بشكؿ كمي عمىاالستراتيجية  حساسيةوتعتهد ال، والتهيز عف الهىافسيف
 :االلتزام الجماعي -

إلى  الفريؽ أعضاءبحيث يقود جهيع ، بأكهمٍااإلدارة  ويعىي اتخاذ القرارات بالتكاهؿ هع فريؽ
 ؛قرارات سريعةإلى  تحتاجاالستراتيجية  فالرشاقة، الشخصيةاألعهاؿ  هف تعزيزبداًل  الجهاعيالىجاح 

فٍذا ، الوقت ال يحتهؿ البحث عف بدائؿ ألفَّ  ؛روف التىفيذيوف صعوبة في اتخاذ القراراتيلذلؾ يجد الهد
وذلؾ لتتهكف الهىظهة  ؛والهشاركة في اتخاذ القرار، كافة اإلداريةا هف الهستويات  سريعً يتطمب تحمياًل 

 . هف تحقيؽ رشاقتٍا
 :سيولة الموارد -

والتػي تعىػي ، وااللتزاـ الجهاعي تبقى غير هجدية دوف سيولة الهػوارداالستراتيجية  الحساسية فَّ إ
 ,Santalaخػر حسػب الحاجػة )آإلػى  تكوف الهىظهة قػادرة عمػى تحريػؾ هواردٌػا بهروىػة هػف هكػاف فْ أ

هػػف الهػػديريف  ذلػػؾ ٌػػو هحفظػػة هتىوعػػة هػػف وحػػدات هسػػتقمة وكػػادرٍ  (. والهطمػػوب لتحقيػػؽ3 :2009
 الػػػػدائـ والهسػػػػتهر لإلشػػػػراؼوذلػػػػؾ  ؛عمػػػػى سػػػػير العهػػػػؿ واإلشػػػػراؼيهكػػػػف ىقمٍػػػػـ لمهراقبػػػػة  فالعػػػػاهيف الػػػػذي
 الهٍىيػػػػػػػة الفرديػػػػػػػة فػػػػػػػي الوسػػػػػػػط الهٍىػػػػػػػيالتىهيػػػػػػػة  إلهكاىيػػػػػػػاتوتػػػػػػػوفير رؤيػػػػػػػة واضػػػػػػػحة  ،عمػػػػػػػى العهػػػػػػػؿ

 (.21: 2013، )الصاىع

 :حاجة المنظمة لمرشاقة االستراتيجية أسباب 6.1.2

ىهػػػػا األخطػػػػاءترتكػػػػب  ألىٍَّػػػػاتىتٍػػػػي وتتالشػػػػى لػػػػيس األعهػػػػاؿ  الكثيػػػر هػػػػف هىظهػػػػات فَّ إ  ألىٍَّػػػػا وا 
  هػػػػػػػفكػػػػػػػاًل  أجػػػػػػػابوقػػػػػػػد ، الهعتػػػػػػػادة عمػػػػػػػى كوىٍػػػػػػػا صػػػػػػػحيحة ألهػػػػػػػد بعيػػػػػػػد األهػػػػػػػورفػػػػػػػي فعػػػػػػػؿ  تسػػػػػػػتهر

 Doz & Kosonen, 2010: 32) اليػػـو لمرشػػاقة( عىػػد سػػؤالٍـ عػػف هػػدى حاجػػة الهىظهػػات 
هػػػدة  فَّ حيػػػث إ، شػػػركاتٍـإدارة  التىفيػػػذييف الوقػػػت الكػػػافي فػػػي أهػػػاـ الهػػػديريفً لػػػـ يعػػػد بأىَّػػػاالسػػػتراتيجية 
وذلػؾ بسػبب  ؛بسػبب التغيػر السػريع فػي البيئػةأعمػى  أدائٍػـيكػوف  فْ وهطمػوب هػىٍـ أأقؿ  خدهتٍـ تكوف

 فَّ إدارتٍػا فػإولتجاوز ٌذا الٍجػـو الػذي تتعػرض لػً الشػركات وفػرؽ ، التطور التكىولوجي في العالـ اليوـ
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( 20: 2011، )الهعاضيديأها ، (Ruth, 2008: 30ٌي الهفتاح لتحقيؽ ذلؾ )االستراتيجية  الرشاقة
هت عمى الهىظهات اعتهاد لمهدخؿ التقميدي قد حتّ وفًقا  عهميات التغيير إجراءصعوبة  فَّ أإلى  أشارفقد 

، ويبػػيف )الػػزبف،  لمتعاهػػؿ هػػع التغيػػرات الهتسػػارعة بػػدياًل هػػدخاًل  أىٍَّػػاعمػػى اعتبػػار االسػػتراتيجية  الرشػػاقة
ولمحفػػاظ ، بعػػض الهىظهػػات تهتػػاز بالكفػػاءة العاليػػة فػػي هرحمػػة هعيىػػة هػػف دورة حياتٍػػا فَّ ( أ88: 2013

 الة الستهرار ٌذا التفوؽ.كوسيمة فعّ االستراتيجية  عمى ٌذا التفوؽ والتهيز يىبغي عميٍا اعتهاد الرشاقة
ىا  محػة لمهىظهػات التػي تريػد االسػتهرار ضػرورة هُ االسػتراتيجية  الرشػاقة فَّ أإلػى  تشـير الباحثـةٌو
ويواكػػب التطػػور التكىولػػوجي الٍائػػؿ فػػي ، هػػف تجربػػة عىصػػر جديػػد يرقػػى بالهسػػتوى العػػاـ بػػدَّ  والبقػػاء فػػال
 الهعموهات.

 :متطمبات تطبيق الرشاقة االستراتيجية 7.1.2

ي، ٌىاؾ هتطمبات ضرورية لىجاح تطبيؽ الرشاقة االستراتيجية  :(24: 2015، )الحريزات ٌو
وتهثؿ الجواىب التطبيقية لمتكىولوجيات الهساعدة التي يتعيف استخداهٍا في  :الحديثة التكنولوجيا -

 . تىسيؽ الىشاطات
 . بيف العاهميف في هجاالت العهؿ الهختمفةالتىاسؽ والترابط أي  :التناغم -

 :عناصر الرشاقة االستراتيجية 8.1.2

 : ة لمرشاقة االستراتيجية( العىاصر الرئيسSherehiy, 2008: 9-10ص )لخّ 
 االستجابة السريعة لمتغير. 
 عالية هىتجات ذات جودة. 
 التكاهؿ الهؤسسي الداخمي. 
 استغالؿ القدرات التكىولوجية. 
  الهتغيرات في بيئة العهؿ الخارجيةالتجاوب هع. 
 القدرة عمى استغالؿ الفرص. 
 السرعة والهروىة. 

 :الرشاقة االستراتيجيةأبعاد  9.1.2

االستراتيجية  الهعاصرة والخاصة بالرشاقةاالستراتيجية  األدبياتهف خالؿ هراجعة عدد هف 
، )الهال، (2016، )فاضؿ، (2016، )ٌىية، (2018، )الهوسوي :أهثاؿف أغمب الباحثي فَّ ىجد أ
2013) ،(Khoshnood & Sina, 2017) ،(Abu Radi, 2013) ،(Ojha, 2008 يتفقوف عمى )
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رية، وضوح الرؤية): ٌي، الرشاقة االستراتيجيةأبعاد  أفَّ  ، االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار، القدرات الجٌو
 .هىٍاوفيها يمي توضيح لكؿ ، (اإلجراءات اتخاذ، الهسؤولية الهشتركة

 : وضوح الرؤية -1

العالقات والىتائج  أىواعوالتي تعهؿ تجاي ، تهثؿ الرؤية الشاهمة والواضحة لغايات الهىظهة
ي، (119: 2016، واالبتكار )فاضؿ اإلبداعالٍادفة في  الطهوح واالتجاي الهستقبمي الذي أيًضا  ٌو

عمى هعرفة ظروفٍا الداخمية ا عمى ها تهتمكً هف قدرة اعتهادً ، تعهؿ الهىظهة عمى هحاولة بىاءي
( Abu Radi, 2013: 21ويضيؼ )، (18: 2016، )ٌىية وهحاولة استبصار الظروؼ الخارجية

استغالؿ الفرص أو  توفر لمهىظهة السرعة الضرورية لمتىفيذ واالستقرار الهطموب في استثهار أىٍَّا
فعىدها تواجً ، جاذبية لمهستقبؿأكثر  والرؤية عهمية واقعية ذات هصداقية ،هكف ذلؾها أالهتاحة كمّ 

وتركز ، هتقمبة توفر لٍا الرؤية السرعة الالزهة لتىفيذٌا أعهاؿالهىظهات تحديات هعقدة في ظؿ بيئة 
 وتدفعٍا ىحو استغالؿ الفرص الهرتبط بٍا.، عمى جهيع الشركاء في سمسمة القيهة

في فترات تحوؿ الهىظهات والتغييرات الهٍهة التي  إلحاًحاأكثر  أٌهية الرؤية تصبح فَّ حيث إ
 هف خالؿ:األٌهية  تجري فيٍا وتبرز ٌذي

 هف القرارات التفصيمية. اآلالؼالرؤية تبسط  فَّ حيث إ، وضيح االتجاي العاـ لمتغييرتساعد عمى ت -
 تحفز العاهميف التخاذ األفعاؿ الصحيحة وفؽ االتجاي الهعمف. -
ها كاىت الرؤية هستمٍهة إذا  أفعاؿ العاهميف بسرعة وبطريقة كفؤةتساعد عمى تىسيؽ هختمؼ  -

 بأسموب صحيح هف قبؿ ٌؤالء العاهميف واإلدارات.

وبترابط هىطقي يجعؿ هف ، ا لمعهؿ عمى هختمؼ الهستوياتا أساسيً الرؤية تهثؿ هحركً  فَّ إ
التىفيذ  فَّ  في حيف أا جهياًل حمهً  إالالرؤية بدوف تىفيذ ليست  فَّ كها أ، هة قادرة عمى تحقيؽ غاياتٍاالهىظ

تزود الهىظهة بالسرعة الهطموبة  إىٍَّاحيث ، ا عابثً اىشغااًل  إالدوف اهتالؾ الهىظهة ديىاهيكية ليست 
ويكوف لديٍـ الدافع والحافز الستغالؿ  ،كها تحصؿ الهىظهة عمى اتحاد وتعاوف شركائٍا، لمتىفيذ

 (. ,2013Abu Rady)األداء  فيأعمى  وياتهستإلى  الذي يؤدياألهر ، الفرص الهتاحة
 : المقدرات الجوىرية -2

، )فاضؿ ٌي وعي الهىظهة لمقدرات وكيؼ يهكف استخداـ ٌذي القدرات لخمؽ قيهة لمزبائف
ا )، (119: 2016 ( ٌي الهٍارات الخاصة بالهىظهة والسهات الهعرفية Long, 2000: 25ويعتبٌر

بيىها يعرفٍا ، الههكىة هف رضا الزبائف هقارىة هع الهىافسيفالهستويات أعمى  الهوجٍة ىحو تحقيؽ
والذي يىتج عف الهعارؼ ، الخبرات والتعمـ التىظيهي الهتراكـ في الهىظهة( بأىٍَّا: "16: 2016، )ٌىية

يهكف ، "أىشطتٍا الداخميةأداء  احترافية فعمية فيإلى  والتي تؤدي، األعهاؿ والهٍارات الهطموبة إلىجاز
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رية اتخاذ لمهقدرا والعهمية التي يهكف  ،والىظرية ،الهٍارات التقىية) :هثؿ ،هختمفة أشكاؿٍ ت الجٌو
رية الهىظهة بالسرعة واالستقرار ا، (لمهىظهة االعتهاد عميٍا هطموب لمرشاقة لتزود الهقدرات الجٌو

رية فإلـ تإذا  ًىَّ إ حيث، االستراتيجية ي غير ، لمفرصٍا ستسعى ىَّ فٍـ الهىظهة هقدراتٍا الجٌو ٌو
 (.Abu Radi, 2013: 21) هستعدة الستغاللٍا

رية بعدد هف الخصائص ي كالتالي )هحهد، تتسـ الهقدرات الجٌو  (:2012، ٌو
 :هٍارات التي لٍا عالقة بالٍدؼ الذي تريد الوصوؿ تٍتـ الهىظهة بالهوارد وال عالقتيا باليدف

 ليً.إ
  تهتمكٍا الهىظهات األخرى.الىدرة في الهوارد والقابميات التي ال 
 :تستطيع تقميدٌا لكف  ٍاأىَّ أو  الهىظهات الهىافسة ال تستطيع تقميدٌاأي أفَّ  صعوبة التقميد

 بتكمفة عالية.أو  بصعوبة
 :تستفيد هف هيزاتٍا التىافسية دوف تحويمٍا  فْ إفَّ الهىظهات التي تريد أ غير قابمة لمتحويل

 لمهىافسيف فعميٍا تبىي قدرات غير قابمة لمتحويؿ.
 :عىدها ييأس الهىافسوف هف عدـ قدرتٍـ تحويؿ القدرات فيقوهوف بالدراسة عف  ليس ليا بديل

 توفير بديؿ لٍا.

رية هف الركائز األساسية لتحقيؽ الهيزة  ويهكف القوؿ أفَّ  لبقاء  وأساًساالتىافسية الهقدرات الجٌو
رية خاصة بٍالذا عمى الهىظهات ، واستهرار الهىظهات تٍتـ بشكؿ دائـ  فْ وأ، اهتالؾ هقدرات جٌو

 ليً.دة لتحقيؽ ها تطهح إوهستهر بكيفية اكتساب هقدرات جدي
 :االستراتيجيةاألىداف  اختيار -3

اسػػتعهالٍا لتحديػػد الزبػػائف الػػوعي هػػف قبػػؿ الهىظهػػة لكيفيػػة خمػػؽ القيهػػة والقػػدرة عمػػى إلػػى  يشػػير
هىظهة هٍهػا أي  فَّ إ، (119: 2016، )فاضؿ الذيف سوؼ يعهموف عمى توفير وتزويد الهىظهة بالقيهة

 هجهوعػػػػة هػػػػفأو  اخػػػػدهي تهتمػػػػؾ ٌػػػػدفً أو  إىتػػػػاجياخػػػػتالؼ ىشػػػػاطٍا أو  اكبيػػػػرً أو  اكػػػػاف حجهٍػػػػا صػػػػغيرً 
العميػػا اإلدارة  ويػػتـ صػػياغتٍا هػػف قبػػؿ، تػػرتبط برسػػالة الهىظهػػةاالسػػتراتيجية  األٌػػداؼ واختيػػاراألٌػػداؼ 

تطػوير قػدراتٍا أو  تحقيقً وتأٌيؿ وتعزيػزإلى  ٌي الىتائج التي تسعى الهىظهةاألٌداؼ  ا ها تكوفوغالبً 
 ف تحقػػػػؽ ىجاحٍػػػػاة فٍػػػػو غايػػػػة وهسػػػػعى كػػػػؿ هىظهػػػػة تريػػػػد أالىاشػػػػئأو  هػػػػع الفػػػػرص الحاليػػػػة لمهواءهػػػػة

(Abu Radi, 2013: 21.) 

ضع هستقبمي ٍا و ىَّ ي تسعى الهىظهات لتحقيقٍا بهعىى أالىتائج التاالستراتيجية  األٌداؼ تهثؿ
الهىظهات لجهيع  األساس الهىطقي والهوجً الفعمياألٌداؼ  حيث تعتبر، ليًتطهح الهىظهة لموصوؿ إ
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التوجً االستراتيجي الذي يحهؿ الطهوح والتحدي األٌداؼ  تهثؿأيًضا ، وأىشطتٍاعمى اختالؼ أىواعٍا 
 .(2014، هف تحقيؽ التهيز والريادة في هجاؿ هعيف )رضواف األجؿطويؿ 

ي )درة؛، هىظهة يهكف صياغتٍا وتقسيهٍا لثالث هستوياتأي  فياألٌداؼ  فَّ إ  (:2014، جرادات ٌو
حوؿ الىتائج الكمية  بشكؿ عاـ وشاهؿ وتتركزاألٌداؼ  صاغ ٌذي: تُ األىداف االستراتيجية -

، وتكوف عمى هستوى الهىظهة ككؿ، العميااإلدارة  ويتـ وضعٍا هف قبؿ، الهطموب تحقيقٍا
 .األجؿطويمة أٌداؼ  ٍاوتتصؼ بأىَّ 

ويتـ ، العميا واإلدارة الوسطىاإلدارة  كؿ هفاألٌداؼ  : يشارؾ في صياغة ٌذياألىداف التكتيكية -
ي، ة في الهىظهةاإلدارات الرئيسأو  صياغتٍا عمى هستوى القطاعات ، األجؿهتوسطة أٌداؼ  ٌو

ٍا تهثؿ الوسائؿ التي هف ىَّ وتشتؽ هىٍا حيث إ، االستراتيجيةاألٌداؼ  ا هفتحديدً أكثر  وتكوف
 االستراتيجية.األٌداؼ  خاللٍا تتحقؽ

ويتـ ، اإلشراقيةاإلدارة  الوسطى هعاإلدارة  األٌداؼ : يشارؾ في صياغة ٌذياألىداف التشغيمية -
ي، واألفرادوالوحدات األقساـ  صياغتٍا عمى هستوى األٌداؼ  ا هف وتحديدً تفصياًل أكثر  ٌو
األٌداؼ  وتهثؿ وسائؿ وأساليب تحقيؽ األجؿٍا قصيرة وتهتاز بأىَّ ، التكتيكية وتشتؽ هىٍا

 التكتيكية.

عمى الىحو التالي مهىظهات؛ وذلؾ أٌهية كبيرة بالىسبة لاالستراتيجية  لألٌداؼ فَّ ويهكف القوؿ أ
 (:2014، رضواف)
 تحدد بوضوح هسارات التوجً االستراتيجي لمهىظهة. -1
 كؿ إجرائي قابؿ لمهالحظة والقياس.ترسـ الهستقبؿ الهرغوب لمهىظهة بش -2
ا لإلدارة العميا عىد اختيار البديؿ االستراتيجي  وهعيارً حيث تهثؿ دلياًل  ،ا التخاذ القراراتتعد هرشدً  -3

 الهىاسب.
 التىظيهي.األداء  األساسية الالزهة لتقييـاألٌداؼ  تهثؿ -4
 تساعد عمى حفز العاهميف وشحذ ٌههٍـ ىحو اإلىجاز. -5
أصحاب الهصالح الذيف يهتمكوف القوة إلى  تساعد قادة الهىظهات في توضيح احتياجاتٍـ -6

 والسيطرة.
 :المسؤولية المشتركة  -4

في صىع القرارات التىظيهية هع عبارة عف هشاركة سمسمة القيهة الخاصة بجهيع الشركاء 
طراؼ فاعمة وهتعددة هسؤولية أإلى  كها تشير، (119: 2016، )فاضؿ الهحاسبة هشتركة لمهخرجات

هف االعتهاد عمى تكويف ىتائج بشكؿ بداًل  وهدى هساٌهتٍا في تحقيؽ ىتائج وهخرجات بشكؿ هىفصؿ
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( 18: 2016، )ٌىيةويوضح ، (Khoshnood & Sina, 2017: 222تراكهي وتجهيعي )
ح ىاجـ عف ٌذا الهصطمأي أفَّ  ٍا ىاشئة هف تضافر العهؿ بشكؿ هشترؾىَّ الهسؤولية الهشتركة عمى أ

 كها في حرب االئتالؼ والتحالفات األهثمةذلؾ سوؼ يشهؿ العديد هف  فَّ وأ، الهسؤولية التعاوىية
 أفرادياسي والهسؤولية الهشتركة بيف في الهجاؿ السأو  سواء في الهعىى التجاري والعهمياالستراتيجية 

 : الهىظهة تحدد بالتالي
 .درجة عالية هف الثقة بالهرؤوسيف وقدراتٍـ -
 .استعهاؿ ىظاـ الحوافز الهبىي عمى فعالية الهشاركة -
 أىواعً.وكذلؾ االتصاؿ بجهيع  واألفراددرجة عالية هف التداخؿ بيف الرؤساء  -
 وتقييـ ىتائجً.لعهؿ ا أساليبهشاركة الجهيع في تحسيف  -
 :اإلجراءاتاتخاذ  -5

ٌػو قػػدرة الهىظهػػة عمػػى اسػتخداـ القػػدرات الخاصػػة بٍػػا وقػدرات سمسػػمة القيهػػة الخاصػػة بشػػركائٍا 
ً يعكػس درجػة ىَّ أإلى باإلضافة ، (119: 2016، )فاضؿ ا لمحصوؿ عمى الىتائج والهخرجاتاستراتيجيً 

هعػػيف لمفػػرص الهتاحػػة لٍػػا هثػػؿ فػػرص  إجػػراءالتوجػػً ىحػػو العهػػؿ الػػذي يبػػيف قػػدرة الهىظهػػة عمػػى اتخػػاذ 
 فْ عػػد ٌػػو أوظيفػة ٌػػذا البُ أي أفَّ  ؛تقػديـ هىػػتج جديػػد ولكػف تختمػػؼ فػػي سػػرعة االسػتجابة والىظػػرة الشػػاهمة

 تحقيػػػػؽ الكفػػػػاءة والفاعميػػػػةإلػػػػى  ذلػػػػؾ يػػػػؤدي بالهىظهػػػػة فَّ ؛ ألتضػػػػع الهىظهػػػػة فػػػػي حالػػػػة حركػػػػة هسػػػػتهرة
(Al Rubaie & Idris, 2013: 71.) 

ف تحافظ عمى ا تستطيع الهىظهات أالسابقة تحديدً أبعاد  اختيار الخهسة فَّ أ الباحثةوترى 
وتستقطب زبائف جدد هف خالؿ تكييؼ استراتيجياتٍا لمهتغيرات التي تحدث في البيئة ، زبائىٍا الحالييف

 . الداخمية والخارجية وتوفر الوقت والجٍد والتكمفة
 :جيةمراحل بناء الرشاقة االستراتي 10.1.2

ذي الهراحؿ ، بتحويؿ األعهاؿاألهر  تتقدـ الهىظهات هف خالؿ أربعة هراحؿ عىدها يتعمؽ ٌو
 فَّ أفي حيف ، تعديالت طفيفة وتدريجيةأوؿ هرحمتيف تتضهف  ( فإفَّ 2.1كها ٌي هوضحة بالشكؿ )

الرشاقة  وتهثؿ ٌذي الهراحؿ هدى تىاهي، هرحمتي التصور والتجديد تتطمب إجراءات جذرية وأكثر أٌهية
ي هو ، االستراتيجية  ضحة كالتالي:ٌو
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 مراحل تنامي الرشاقة االستراتيجية يوضح (2.1شكل )

Source: (Santala, 2009) 

 

وهف ، التكيؼ هع البيئة الهحيطة بٍاإلى  الرشاقة تدفع الهىظهة فَّ يالحظ هف الشكؿ السابؽ أ
وبالتالي تستطيع الهىظهة تجديد ، عديدةالذي يولد لديٍا تصورات األهر ، ثـ تسهح بتطور عهمٍا

تفقد  فْ ً هف الطبيعي أىَّ وعىدها تىهو تصبح ىاجحة فإ، استراتيجياتٍا هف خالؿ االعتهاد عمى الرشاقة
تحتاج أيًضا  (2016: 22، تصبح الههارسات صعبة )ٌىيةهف قدرتٍا عمى التكيؼ والتغيير والتجديد و 

وذلؾ لمحفاظ عمى ديهوهة الرشاقة  وأعهالٍا؛الهىظهة في ٌذي الهرحمة إعادة الىظر في ىشاطٍا 
 رشاقة بدوف فَّ ؛ ألعمى الهىظهات الصغيرة االٌتهاـ بذلؾ فَّ كها أ، والتطور واقتىاص الفرص

ا تكوف رشيقً  فْ اقة والحؿ لٍذي الهعضمة ليس فقط أبدوف رشاستراتيجية  هفأفضؿ  ليستاستراتيجية 
تحافظ عمى الهروىة لالستجابة بسرعة لمظروؼ الهتغيرة والفرص أي أفَّ  ،اا استراتيجيً ولكف رشيقً 
 .(Santala, 2009الىاشئة )

 :خالصة المبحث 11.1.2

و توضيح كؿ ها يتعمؽ بالهتغير الهستقؿ لمدراسة أإلى  تطرقت الباحثة في ٌذا الهبحث ال ٌو
ثـ اىتقمت لمحديث عف هفٍـو ، حيث عرضت هقدهة عف الرشاقة االستراتيجية، "الرشاقة االستراتيجية"
ثـ ، الرشاقة االستراتيجيةأٌداؼ  ثـاالستراتيجية  وعرجت عمى أٌهية الرشاقة، الرشاقة االستراتيجية

، بعدٌا وضحت أسباب حاجة الهىظهات لمرشاقة االستراتيجية، تىاولت قدرات الرشاقة االستراتيجية
، عىاصر الرشاقة االستراتيجية أظٍرتثـ ، اىطمقت لبياف هتطمبات تطبيؽ الرشاقة االستراتيجيةوهىٍا 

كخطوة االستراتيجية  وختهت بهراحؿ بىاء الرشاقة، الخهساالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  ثـ تىاولت
 . تطبيقية في تطوير الشركة
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 :مقدمة 1.2.2

، هف الهواضيع الجذابة التي تحهؿ في طياتً البعد االستراتيجي لديىاهيكية العهؿاألداء  يعد
و هف الهفاٌيـ  كفؤة قد ال يكفي استراتيجية  اهتالؾ خطة فَّ حيث إ، األساسية لإلدارة االستراتيجيةٌو

 كوف هخرجات ٌذااألداء  الهىظهة هف خالؿأٌداؼ  ىفذت عمى ىحو يحقؽإذا  إالعادة لتحقيؽ الىجاح 
ا وتعزياألداء   ويحظى، (28: 2013، )حهد ز قدرتٍا التىافسيةتكوف األساس في بقاء الهىظهة وىهٌو
ها في وهف قبؿ الهىظهات وال سيّ التىظيهي كهفٍوـ وههارسة باٌتهاـ هتزايد هف قبؿ الباحثيف األداء 

التىظيهي ٌو األداء  فَّ ويتفؽ أغمب الباحثيف أ، التعقيد والتغير الهستهرظؿ البيئة الهعاصرة الهتسهة ب
ٌو هفٍوـ واسع يشهؿ هعايير ىوعية داخمية  إىَّهاليس اىعكاس لمهعايير الهالية واالقتصادية فحسب 

، العاهميف ؛طراؼ عدةتجاي أاألٌداؼ  وخارجية تعكس قدرة الهىظهة عمى تحقيؽ هجهوعة واسعة هف
 (.304: 2010، )دٌاـ والهجتهع واإلدارة، ئفوالزبا، والهساٌهيف

عمى ، عدة التىظيهي تشهؿ عىاصر هفصمةاألداء  لذا سيقدـ ٌذا الهبحث صورة هوسعة عف
 الىحو التالي:

 التنظيمي:األداء  مفيوم 2.2.2

 التىظيهياألداء  فَّ باألداء وجدت أالسابقة التي تتعمؽ  األدبياتهف خالؿ اطالع الباحثة عمى 
و يعكس قدرة الهىظهة عمى البقاء والىهو وتحقيؽ الهيزة ، الهؤسسي وجٍاف لعهمة واحدةواألداء  ٌو
 . التىافسية

التىظيهي يعكس قابمية وفعالية الهىظهة في األداء  فَّ ( ترى أ9: 2017، )الطالباىي حيث
وتحقيؽ ىتائج هقبولة تستطيع ، هف خالؿ االستجابة لمهتغيرات البيئية األهدالبعيدة  أٌدافٍاتحقيؽ 

( ٌو عبارة عف الدرجة 36: 2016، وعرفتً )بختة، هٍهتٍا بىجاح وتفوؽإىجاز  الهىظهة هف خاللٍا
لعاهميٍا وهدى  اإلداريرة الهىظهة عمى استخداـ هواردٌا التىظيهية هع تحديد السموؾ التي تعكس قد

عىاصر  التىظيهي ٌو عهمية توظيؼاألداء  فَّ أ( 31: 2016، بيىها وضحت )حسوىة، هساٌهتٍـ
، )دعجةأها ، أٌدافٍارسالة الهىظهة وتحقيؽ  إىجاحأجؿ  صحيحة هفإدارية  بطريقة كافة الهىظهة
التي تهارسٍا الوحدات التىظيهية لمقياـ األعهاؿ  ً ٌوىَّ التىظيهي عمى أاألداء  ( فعرؼ157: 2016

ا الذي تقوـ بتىفيذي في الهؤسسة وصواًل   األٌداؼ التي وضعت لٍا عمى ضوءاألٌداؼ   لتحقيؽبدوٌر
 ًىَّ أ التىظيهياألداء  ( يعرؼ112: 2014، )هحهدوأيًضا ، لمهؤسسة وسياستٍا العاهةاالستراتيجية 

التىظيهي الهؤشر األداء  " لذا يعدسمًفاالىتائج التي حددتٍا إلى  ٌو قدرة الهؤسسة واستعدادٌا لموصوؿ"
إلى  (12: 2014، وذٌبت )الزغير، عمى البقاء والىهو أٌدافٍاالذي يقيس ىجاح الهؤسسة في تحقيؽ 

 ضد هخرجات الهقصود بٍاا الىتائج الفعمية لمهؤسسة هقاسً أو  اإلخراجالتىظيهي يضـ األداء  فَّ أ
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ً ىشاط شهولي يعكس هقدرة التىظيهي بأىَّ األداء  ( يعرؼ90: 2010، )وردأها ، (واألٌداؼالغايات )
 األجؿطويمة أٌداؼ  وهعايير هعيىة تضعٍا الهىظهة وفؽ أسسوفؽ  إهكاىاتٍاالهىظهة عمى استغالؿ 

العهميات لجهيع  ٌو هحصمةاألداء  بأف( فيرى Daft, 2008: 30)أها ، لغرض البقاء والىهو والتكيؼ
والذي يعد هرآة ، األداء يىعكس عمى فْ وأ بدَّ  هىٍا الأي  خمؿ فيأي  التي تقوـ بٍا الهؤسسة فإفَّ 

التىظيهي ٌو تخصيص هىاسب األداء  بأفَّ  (Koher, 2003: 121-122) حيث يرى، الهؤسسة
االستراتيجيات بشكؿ واضح فاعمة هتهكىة هف وضع إدارة  لمهوارد البشرية والهادية والهعموهاتية بوجود

التىظيهي ٌو اىعكاس لكيفية األداء  بأفَّ  (wright, 1996: 76) في حيف يشير، لمجهيع وهعروؼ
 . استخداـ الهؤسسة لهواردٌا واستثهاراتٍا بشكؿ يجعمٍا قادرة عمى تحقيؽ أٌدافٍا

ا تضع الباحثة تعريفً   : ًالتىظيهي فٍي ترى أىَّ  لألداءإجرائًيا  اهف خالؿ التعريفات السالؼ ذكٌر
لمموارد المتاحة وفق أسس ومعايير  األمثلقدرة المنظمة عمى تحقيق أىدافيا من خالل االستغالل "

 .تضمن ليا البقاء والنمو والتكيف"

 : التنظيمياألداء  سمات 3.2.2

أو  )الهىظهات العاهة :شكمٍاهٍها كاف ، الهىظهة الهتهيزة في أدائٍا خاصة أدائٍا التىظيهي إفَّ 
ػػػػػػا، الخدهيػػػػػػة(أو  الصػػػػػػىاعية، الخاصػػػػػػة  الهتهثمػػػػػػة فيهػػػػػػا يمػػػػػػي، عػػػػػػدد هػػػػػػف السػػػػػػهاتإلػػػػػػى  يرجػػػػػػع تهيٌز

 :(11-10: 2008، )عرابة الحاج
، العهمي في الهىظهة بالواقعاإلدارة  ٌىاؾ أساليب تسٍـ في ربط الحركة والنشاط:إلى  النزعة .1

، التىظيهي الهتهيزاألداء  في الهىظهات ذاتاإلدارة  حيث تتبع، هروىة وحركةأكثر  ويجعمٍا
إدارة  أيًضا ويجعؿ هىٍا، الهرئيةاإلدارة  وكذلؾ هفٍـو، بالتجواؿاإلدارة  يطمؽ عميًإدارة  أسموب

تباعٍا سياسة الباب اريؽ وذلؾ عف ط، الحصوؿ عمى الهعموهات وتحميمٍاإلى  اتسعى دائهً 
 الهىاسبة.ت ارار وهحاولة اتخاذٌا الق، الهفتوح

تعتبر ٌذي ، العهيؿ ٌو الهحرؾ األساسي لمعهؿ في الهىظهة باعتبار أفَّ  االقتراب من العميل:  .2
ويتأتى ذلؾ عف طريؽ تدريب القيادات عمى قضاء وقت ، الىقطة حجر األساس في تحقيؽ التهيز

هة هىٍـ وكذلؾ الشكاوى الهقد ،رائٍـ وهقترحاتٍـآإلى  لمتعرؼ األكبر هف العهؿ بيف العهالء
 هشاركتٍـ اٌتهاهاتٍـ ورغباتٍـ لهساعدتٍـ في الحصوؿ عميٍا. أي  والعهؿ عمى حمٍا

هحاولة تحقيؽ الربط بيف ىظاـ الحوافز والهقدرة عمى تقديـ  تحفيز األفراد عمى االبتكار والتطوير: .3
االتي ، وذلؾ عف طريؽ تشجيع المقاءات الهباشرة بيف العاهميف، األفكار واالقتراحات  تؤدي بدوٌر

 التطوير والتحسيف الهستهريف في العهميات الهختمفة. إلى 
رية في السيطرة عمى القيم األساسية: .4  الهىظهة.  يتـ ذلؾ بالتركيز والتأكيد عمى بعض القيـ الجٌو
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هرىة  التىظيهي الهتهيز عمى ٌياكؿ تىظيهيةاألداء  تعتهد الهىظهات ذات المرونة التنظيمية: .5
أو  ت الحاصمة في بيئة الهىظهة سواء الداخميةار قدرة كبيرة عمى هواكبة التغي لٍالكف ، وبسيطة

 الخارجية.
 :التنظيمياألداء  مؤشرات 4.2.2

كفاءة أداء  "بياف كهي يقيس فعالية :ًىَّ أعمى األداء  هؤشر (6-5: 2013، إبراٌيـ) يعرؼ
ٌدؼ تـ أو  شكؿ خطة في "NORME" ىظاـ وذلؾ بالىسبة لهعيارأو  الجزء هف عهميةأو  الكؿ

تختمؼ هف ٌدؼ آلخر وهف توجً األداء  حيث هقاييس، "الكميةاالستراتيجية  إطار تحديدي وقبولً في
 : الهىظهة إلىأداء  ويهكف تصىيؼ الجٍات ذات الهصمحة الهباشرة في، آخرإلى  استراتيجي

 الهساٌهوف. 
 الهوظفوف. 
 الهجتهع. 

ألداء الهىظهة تحقؽ عادة هصالحٍـ هف وجٍة ولكؿ فئة هف ٌذي الفئات هؤشرات هحددة 
ـ وقد وضع عالـ الهىظهة التي هف أداء أٌداؼ  هجهوعة هف Peter Druckerالشٍير اإلدارة  ىظٌر

ي كالتالي ،الههكف أف تستخدـ كهؤشرات لألداء التىظيهي في جواىبً الهختمفة  : ٌو
 لهوقؼ التىافسي في أسواؽ الهىظهةا. 
  الهالية والهاديةاستخداـ هوارد الهىظهة. 
 اإلىتاجية. 
 الهسؤولية االجتهاعية. 
 الربحية. 
 تطوير القوى البشرية. 
 العائد عمى االستثهار. 
 القيهة الهضافة. 
 في الهجاؿ التكىولوجي اإلبداع. 

رؤيػػة يعتهػد عميٍػػا فػي صػػورتٍا الهاليػة كاألداء  عمػى هؤشػػراتاألهػػر  لقػد كػػاف التركيػز فػػي بدايػة
العهػػػػاؿ ، )الزبػػػائف :تؤخػػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار اٌتهاهػػػػات األطػػػراؼ األخػػػػرى يجػػػب أفْ ً ىَّػػػػأبشػػػكؿ كبيػػػر إال 
وفػػي ٌػػذي  ،تتعػػارض هػػع تصػػورات الهسػػاٌهيف والتػػي يهكػػف أفْ  ،( كهؤشػػراتإلػػخ ... الهػػورديف الهجتهػػع

 خمػػػػؽ التوافػػػػؽ بػػػػيف األطػػػػراؼ األخػػػػرى وذلػػػػؾ بغػػػػرض ؛الحالػػػػة تظٍػػػػر ضػػػػرورة الىظػػػػرة الهتوازىػػػػة لػػػػألداء
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ػػػذا هػػػا يسػػػهى "بتصػػػور هتعػػػدد األبعػػػاد لػػػألداء"، ألداء الهىظهػػػةلتكػػػوف هؤشػػػرات   ازف"الهتػػػو األداء "أو  ٌو
 .(4: 2007، إدريس؛ )الغالبي
 : التنظيمياألداء  أىمية 5.2.2

دارة الهىظهة في الكشؼ عف جهمة ىواحي إلى األداء  التعرؼ إفَّ  التىظيهي يساعد الباحثيف وا 
 : (6: 2007، هىٍا )البغدادي

 الهحددات البيئية هف خالؿ وضعإلى  الهدى الذي تستطيع الهىظهة في التكيؼ واالستجابةتحديد  -
 . األٌداؼلتحقيؽ تمؾ  ؛وتوظيؼ الهوارد، وبىاء االستراتيجيات، األٌداؼ

يساعد عمى تحديد وبياف هستوى التىسيؽ بيف هكوىات الهىظهة وتصهيهٍا التىظيهي في تىفيذ  -
 . األٌداؼ

الىتائج التي إلى  ظيهي تأتي هف كوىً يهثؿ قدرة الهىظهة واستعدادٌا لموصوؿالتىاألداء  أٌهية -
 . سمًفاحددتٍا 

التىظيهي الهؤشر الذي يقيس ىجاح الهىظهة في تحقيؽ أٌدافٍا وقدرتٍا عمى البقاء األداء  يعد -
 . والىهو

 : التنظيمياألداء  محددات 6.2.2

ي ) ،أربع فئاتإلى  تىقسـ الهحددات  : (Heppell, 2011: 29-32ٌو
عالقات رسهية بيف أعضاء إلى  ويشير ٌيكؿ، التكىولوجياو  تتضهف الٍيكؿ خصائص المنظمة: .1

، الٍيكؿ يتضهف هؤشرات هختمفة كهستوى هف الهركزية ىالحظ أفَّ  يهكىىا أفْ و ، الهىظهة
، وحجـ وحدات العهؿ الهىظهة، ودرجة إضفاء الطابع الرسهي العالقات، والتخصص في الهٍاـ

إلى  (خالٌا تحويؿ الهدخالت )اإلجهاليةالعهميات التي يتـ هف إلى  فالتكىولوجيا يهكىٍا اإلشارة
 هخرجات )الهىتجات الىٍائية(.

البيئة الخارجية تهثؿ كؿ الضغوط الخارجية التي ال يهكف لمشركة سيطرة عميٍا  خصائص البيئة: .2
درجة االستقرار ودرجة عواهؿ عدـ اليقيف و ، ولكىٍا تؤثر عمى قراراتٍا وأىشطتٍا فالدرجة التعقيد

وفيها يخص البيئة الداخمية . التي لديٍا تأثير عمى القرارات الهىظهة هقارىة بالتغييرات البيئية
 . ٍا البيئة االجتهاعية والهواقؼ الثقافية التي تستهد هف تصرفات الهوظفيفتعرؼ بأىَّ 

الهرفؽ بالتىظيـ وباألداء في ٌذا الهىصب هرفؽ  :ٌها ،عاهميفإلى  تىقسـ :خصائص العاممين .3
مة لذلؾ  ،بالتىظيـ يمبي احتياجات الهىظهة عف طريؽ جذب واالحتفاظ وتعبئة القوى العاهمة الهٌؤ

 ،ووضوح وقبوؿ الدور ،لمدوافع واالحتياجات والقدراتوفًقا  بالىسبة ألداء الهوظفيف ذلؾ يختمؼأها 
 ،التىظيهيةاألٌداؼ  وتحسيف ،الشخصيةاألٌداؼ  تحقيؽ فعىدها يكوف الهوظفيف قادروف عمى
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بحيث يهكف لمجهيع  ،فٍىاؾ عالقة تبادؿ بيف الهىظهة والهوظفيف ،الفردياألداء  والتفاىي في
 . تحقيؽ أٌدافٍـ الخاصة

األداء  تأثير عمىإلى  ٌي هجهوعة هف الهحددات تشير مجموعة سياسات وممارسات إدارية: .4
 ٌي:  ،فئاتإلى  وتىقسـ ،التىظيهي

تحديد هساٌهة هختمؼ اإلدارات إلى  الهىظهةأٌداؼ   هف تحديدتشهؿ كاًل  :الفئة األولى -
 .واألفراد لتحقيؽ ٌذي أٌداؼ والجهاعات

 :الفئة فرعية األولى ؛ٌي اكتساب واستخداـ الهوارد يتضهف ثالثة فئات فرعية :الفئة الثانية -
إلى  تشير :والفئة الفرعية الثاىية ،عف طريؽ التكاهؿ والتىسيؽ وتوزيع الهوارد بيف اإلىتاج
إلى  تشير :والفئة الفرعية الثالثة ،الههارسة لتىفيذ وصياىة الهبادئ التوجيٍية والسياسات

 .وضوابط وآليات التغذية الهرتدةاإلدارة  ههارسات
إدارة  ٌذي ههارساتإلى األداء  هف السياسات والههارسات ٌو خمؽ بيئة يفضي :الفئة الثالثة -

 . التطوير وتصهيـ الوظائؼ وتقييـ ٌذي األىشطةو  التدريب، التعييف :هثؿ ،الهوارد البشرية
 . الهىظهةأٌداؼ  عهمية االتصاؿ ٌي وسيمة لهواءهة الهوظفيف ىحو تحقيؽ :الفئة الرابعة -

قيادة وصىع القرار يسهح لمهشاركة العاهميف في اتخاذ القرارات التي تؤثر عمى  :الفئة الخامسة -
يجب تىفيذٌا لتحسيف ىوعية ، السياسات والههارسات لهدير، وقبوؿ القرارات الهتخذة جودة

 . القيادة في الهىظهة
تىظيهي هف الههارسات والسياسات التي تـ تحديدٌا بواسطة التكيؼ واالبتكار ال :الفئة األخيرة -

 . التغيير والتكيؼ لهىظهة ال تزاؿ قائهة عمى تشخيص الهشكمةإدارة  هف القواعد األساسية في
 : التنظيمياألداء  خصائص 7.2.2

وأٌـ ٌذي ، االتي تجعمً ههيزً التىظيهي الذي ىىشدي بهجهوعة هف الخصائص األداء  يتصؼ
 (:23-22 :2002، عدلوىيالخصائص ها يمي )ال

والتجارب السابقة التي تثري ، هف خالؿ الخبرات التراكهية ثبات العهؿ واستهراريهحافظة عمى ال .1
تغيير أو  جيؿ بحيث ال تتأثر الهؤسسة بغيابإلى  وتورث ٌذي الخبرات هف جيؿ، الهؤسسة
 .القيادات

والهشاركة في اتخاذ القرار هف قبؿ الهختصيف والخبراء إلدارة األداء  االعتهاد عمى جهاعية .2
 .ويضهف العهؿ الهؤسسي عمى عدـ تفرد رئيس الهؤسسة باإلدارة والقرار، الهؤسسة
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وذلؾ هف خالؿ اتباع السياسات والىظـ  ؛الهحافظة عمى االستقرار اإلداري والهالي لمهؤسسة .3
 والقواىيف الهعتهدة.

واضح هف إطار  األفراد العاهميف في الهؤسسة ىحو تطوير الهؤسسة فيجهيع  استثهار جٍود .4
األساليب أفضؿ  واختيار، وهشاركة جهاعية في تحقيؽ األٌداؼ، الواجبات والهسؤوليات

 لمهؤسسة عمى هستوى الخدهات التي تقدهٍا. اىظريات اإلدارية التي تحقؽ تفوقً وال
الكفاءات هف خالؿ أفضؿ  واستقطاب، التركيز عمى العىصر البشري وتىهيتً وتأٌيمً باستهرار .5

 الهؤسسة في التوظيؼ.سياسة هتطورة تعتهدٌا 
يضهف العهؿ الهؤسسي خمؽ قيادات بديمة ويتيح الهجاؿ لمهتهيزيف لههارسة تقدهٍـ في الوظائؼ  .6

 العميا.
، العهؿ الفردي تظٍر فيً بصهات صاحبة واضحة ذلؾ أفَّ ، عدـ االصطباغ بصبغة األفراد .7

يىعكس عمى  أفْ  إٌهالً في ثالث ال بدَّ أو ، خرآغموي في أو ، فضعفً في جاىب هف الجواىب
لكف ال يقبؿ الهستوى ىفسً هف القصور في العهؿ الجهاعي الهؤسسي الذي يسعى لمتقويـ ، العهؿ

 .الهستهر لألداء
 التنظيمي:األداء  مستويات 8.2.2

والغايات األٌداؼ  سواء هف حيث، عمى الرغـ هف تعدد وتىوع تصىيؼ هستويات قياس األداء
ً يهكف تهثيمٍا بثالث هستويات حسب إال أىَّ ، هف حيث شهوليتٍا وعهوهيتٍاأو ، التي ترهي إليٍا

(Brown, 2003:ي كاآلتي  ( ٌو
و هستوى قياسالمستوى األول - قطاع هعيف هثؿ قطاع أداء  قياسإلى  ويٍدؼ، العاـاألداء  : ٌو

 والدولة ٌي الجٍة الهسئولة عف ٌذا القياس.، وغيرة، الصحة، التعميـ
و هستوى قياس :المستوى الثاني - الوحدات الفرعية أداء  قياسإلى  دؼٍوي ،التىظيهياألداء  ٌو

ىا تكوف الوحدة اإلدارية ٌي وحدة القياس الهتبعة. وبالرغـ هف احتواء، داخؿ الهؤسسات األداء  ٌو
 فٍو يختمؼ عف، اً يختمؼ عف كؿ واحد هىٍا هىفردً إال أىَّ ، التىظيهي عمى الهستويات السابقة

 ً هحصمة لٍها ولتأثيرات البيئة عميٍها.ألىَّ  ؛العاـاألداء  دي وعفالفر األداء 
التىظيهػي يشػكؿ ٌهػزة الوصػؿ التػي تػربط بػيف الهسػتوى األداء  هسػتوى قيػاس ويػرى )ثابػت( بػأفَّ 
العاـ لمهؤسسات عمى األداء  بالهستوى األعمى الهتهثؿ بقياس، الفردياألداء  األدىى في الهتهثؿ بقياس

اإلجهػػالي األداء  االرتقػػاء بهسػػتوىإلػػى  لتشػػكؿ فػػي هجهمٍػػا سمسػػة هترابطػػة تٍػػدؼ، ككػػؿهسػػتوى الدولػػة 
 التىظيهػػػػػي فػػػػػي اآلتػػػػػياألداء  (. وتتحػػػػػدد الفمسػػػػػفة التػػػػػي يقػػػػػوـ عميٍػػػػػا15: 2001، )ثابػػػػػت لمهؤسسػػػػػات

 :(16: 2000، )هخيهر وآخروف
 بالهىظهة.أكبر  كميأداء  ٌو جزء هف هستوىاألداء  كؿ هستوى هف هستويات إفَّ  -
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القػػائـ عمػػى االٌتهػػاـ بػػاألجزاء دوف إدراؾ ىقػػاط الػػتالهس والحركػػة هػػع بقيػػة أجػػزاء األداء  قيػػاس إفَّ  -
هجهوعػػة هػػف الصػػراعات التػػي تػػؤدي فػػي الىٍايػػة إلػػى  ويقودٌػػا ،الكػػؿ يبعػػد الهؤسسػػة عػػف الهثاليػػة

 لمٍدـ وتشتيت الجٍود.
االختالفػػات والتػػدٌور فػػي إلػػى  إذا حػػدث تفػػوؽ هػػا ىتيجػػة الىظػػرة الجزئيػػة فٍػػو تفػػوؽ هؤقػػت يػػؤدي -

 الهدى البعيد.
إدراؾ طبيعػػػة الىظػػػرة الكميػػػة لػػػألداء التىظيهػػػي ٌػػػو تصػػػاعد لتكاهػػػؿ األفكػػػار والسياسػػػات والػػػىظـ  إفَّ  -

 الهثالية التكاهمية.إلى  لموصوؿ
 إدراؾ االخػتالؼ هػع األجػزاء وصػواًل الىظرة التكاهميػة لػألداء ال تعىػي عػدـ االخػتالؼ بػؿ تعىػي  إفَّ  -

 اإلداري وتحقيؽ اإلبداع اإلداري.األداء  الجهاعية فيإلى  ىس اإلداري والذي يؤديالتجاإلى 

  :التنظيمياألداء  خطوات قياس وتحسين 9.2.2
الهوضوعة ضهف األٌداؼ  الحالي لمهىظهة هعاألداء  في هقارىةاألداء  تتهثؿ عهمية قياس 
الراجعة الضرورية لتقييـ الىتائج واتخاذ خطوات بالتغذية اإلدارة  وذلؾ لتزويد ،لٍااالستراتيجية  الخطة

وتأتي ٌذي الخطوة ضهف الرقابة الهستهرة التي تقوـ بٍا الشركة ، تصحيحية في حاؿ تطمب األهر
أداء  التىظيهي تتطمب األخذ بالحسباف قياساألداء  عهمية قياس (. ويرى الباحث أفَّ 2002، )عصفور
 ،السياسات العاهة لمهىظهةإطار  وأداء الوحدات التىظيهية فيوحداتٍـ التىظيهية إطار  األفراد في

 .البيئة االقتصادية واالجتهاعية والثقافيةإطار  الهىظهة فيأداء  وكذلؾ
ىاؾ العديد هف الخطوات التي تقوـ بٍا  وذلؾ، الكمي لمهىظهةاألداء  الهؤسسة لقياسإدارة  ٌو

 :(2005، )الدوريوفًقا 
ٌىا يتـ تحديد العىاصر التي يتـ إحكاـ الرقابة  :وت قّيمتراقب  يجب أن  التي األداء  تحديد نتائج .1

 .تقاس بهوضوعية وبدرجة عالية هف الثبات تتصؼ بالقدرة والقابمية عمى أفْ  عمى ها يجب أفْ 
 وذلؾ ألفَّ  ؛ٌذي الخطوة تعتبر خطوة بالغة األٌهية إفَّ  صياغة معايير محددة لقياس األداء: .2

ي ، االستراتيجيةاألٌداؼ  عف ا هفصاًل خدـ في قياس الىتائج تهثؿ تعبيرً تست التياألداء  هعايير ٌو
كها األٌداؼ  تحقؽ والتي يتوقع هىٍا أفْ  ،الهقبولةاألداء  بٍذي الصفة التي تشكؿ هقاييس ىتائج

 .يجب
 .كها ٌو ذلؾ باستخداـ الهعايير الهحددة في الخطوة الثاىية :الحالياألداء  قياس .3
األداء  كاىت ىتائجإذا  هعرفة فيهاإلى  وةطوتٍدؼ ٌذي الخ مع المعايير:األداء  مقارنة نتائج .4

أـ ال. وتتوقؼ العهمية الرقابية ٌىا في حالة طابؽ الىتائج هع األٌداؼ  الحالي هتطابقة هع
 .األٌداؼ

 ال فإىًَّ، ال تتوافؽ هع األٌداؼاألداء  وذلؾ في حاؿ كاىت ىتائج التصحيحية:اإلجراءات  اتخاذ .5
وذلؾ  ؛التصحيحية الهىاسبة لهعالجة الهوقؼ باستخداـ التغذية الراجعةاإلجراءات  هف اتخاذ بدَّ 

  :لهعرفة ها يمي



 

 

32 

  ٌؿ االىحرافات بيف الىتائج واألٌداؼ كبيرة وحقيقية وتتطمب إجراءات تصحيحية لتصويبٍا أـ
 .ال

  ُاالستراتيجي أـ ال ىتجت ٌذي االىحرافات كاىت في عهمية التخطيطٌؿ األخطاء التي أ. 
 الهوضوعة أـ الاألٌداؼ  ٌؿ العهميات الهختمفة التي استخدهت في العهؿ هىاسبة إلىجاز. 

الهىظهة لتحسيف إدارة  توظؼ الىتائج هف قبؿ هف البديٍي أفْ ، وبعد إتهاـ عهمية قياس األداء
، زف في الجودةوتتطمب عهمية تطوير وتحسيف الهىظهة تحقيؽ التوا، التىظيهياألداء  وتطوير

لىتائج القياس الذي قاهت بً وفًقا  والتكمفة )في حاؿ كاىت الهىظهة ربحية(، والتكىولوجية، واإلىتاجية
 ويتـ ذلؾ هف خالؿ الخطوات الهوضحة في الشكؿ التالي:، الهىظهة

 التنظيمياألداء  خطوات قياسيوضح ( 2.2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

الهىشود والفعمي.األداء  تحميؿ الهسببات في الفجوة بيف 
.وضع حؿ يتىاسب هع ىتيجة تحميؿ الهسببات 

 معرفة المسببات

.إدخاؿ آلية الهعالجة حيز التىفيذ 
تضهيف هفاٌيـ التغيير التي أو  لمهتابعة وهحاولة تحميؿ تصهيـ ىظاـ

 اليوهية.األعهاؿ  تريدٌا الهىظهة في
 االٌتهاـ بتأثير األهور الهباشرة وغير الهباشرة بالىسبة لمتغيير لضهاف

 تحقيؽ فعالية وكفاءة الهىظهة.

 التطبيق

الهؤسسة ضهف أولويتٍا وقدرتٍاأداء  باختياراألداء  تحميؿ 
العهؿ والهىافسة.أداء  التعرؼ والتحميؿ لموضع الحالي والهتوقع لمهشاكؿ في 

 تحليل األداء

 وهسبباتً.األداء  هىتظهة وشاهمة وهتكاهمة لالستجابة لهشاكؿوضع آلية 
الهؤسسة قبؿ تطبيؽأٌداؼ  هع األخذ بعيف االعتبار تغييراألداء  تطوير 

 لضهاف قبولٍا وتطبيقٍا في كؿ الهستويات.االستراتيجية 

اختيار آلية 

 المعالجة

 التغيير الحاصؿ.وضع وسائؿ هراقبة وهتابعة تركز عمى قياس 
 توفير تغذية راجعة وهبكرة لىتيجة تمؾ الوسائؿ ولتقييـ التأثير الحاصؿ

 التىظيهي.األداء  عمى هحاولة سد الفجوة في
الهىشود.واألداء  الفعمياألداء  الهقارىة وبشكؿ هستهر هع التقييـ الرسهي بيف 

 مراقبة وتقييم األداء
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ها إذا  وكذلؾ لهعرفة، ىجاحٍاأو  تقدهٍابشكؿ دوري لهعرفة هدى األداء  وتقوـ الهىظهة بقياس
التي تضعٍا. األداء  ألٌداؼ الهىظهة وهعاييروفًقا  وذلؾ ؛كاف ٌىالؾ قصور في العهؿ التىظيهي

وتتهثؿ عهمية التقييـ في هقارىة الىتائج الهتوقعة هع الىتائج الفعمية التي تـ تحقيقٍا وهعرفة االىحرافات 
 (.2005، السىوية الهقررة )الدورياألٌداؼ  التىظيهي ككؿ بها يتىاسب هعاألداء  عف الخطط وتقويـ

 : المتوازناألداء  التنظيمي باستخدام بطاقةاألداء  قياس 10.2.2

 اعتهاد هىٍجية واضحة في اسػتخداهٍا لهعموهػات لتحديػدإلى  تسعى أغمب الهىظهات في العالـ
االهطموب األٌداؼ   والتأكيػد عمػى السياسػة الحاليػة ،رد ووضع األولوياتوفي عهمية توزيع الهوا، إىجاٌز

ػػا هػػفأو  اتجاٌػػات البػػراهجأو  الهتػػوازف إحػػدى الوسػػائؿ األداء  وتعػػد بطاقػػة، تمبيػػة األٌػػداؼأجػػؿ  تغييٌر
 عمػػػػػػى ترجهػػػػػػةاألعهػػػػػػاؿ  لهسػػػػػػاعدة كياىػػػػػػاتاالسػػػػػػتراتيجية اإلدارة  اإلداريػػػػػػة الهعاصػػػػػػرة وأداة هػػػػػػف أدوات

 األٌػػػػداؼ باتجػػػػاي تحقيػػػػؽاألداء  ورسػػػػالتٍا وتقيػػػػيـ هسػػػػتوى التقػػػػدـ فػػػػيالخاصػػػػة بالهىظهػػػػة االسػػػػتراتيجية 
 . (101: 2013، وتيقاوي ؛)ساوس

وتتضهف ىوعيف هف الهؤشرات هؤشرات هالية وغير  ،الهتوازف ذات توجً هستقبمياألداء  بطاقة
هيت ولذلؾ سُ  ؛حيث تحافظ البطاقة عمى تحقيؽ التوازف بيف كال الىوعيف هف الهؤشرات ،هالية
 Kaplan andفٍا )رع( و2013، دلهحاهيت وا)سميحاالحقيقي  داءألس اتعك أىٍَّاد يعتقو ،ىةوازلهتبا

Norton, 1992 ورة لعميا صدارة اي لإلطلهالية تعر اغيولهالية س الهقاييف اعة هوهجه" أىٍَّا( عمى
عمى Kaplan and Atkinson (1998 )فٍا رع والحًقا، "هةظلهىداء ايعة إلرسوشاهمة وضحة وا

بع أرعمى وـ تقس هقاييداؼ وٌألى إتيجياتٍا راستواكة رلشاسالة رجهة رتٍا تطسوابـ تتأداة  أىٍَّا
رص لفوا، لتشغيميداء األءة اكفاو، فبائزلاضا ور، لهاليداء األاٌي: و ،ساسيةد أبعاأبعة أرأو  زكائر
 . ولىهـ وافيٍا لمتعمف كة لمعاهميرلشاٌا رفولتي تا

الهتوازف هف هجهوعة هف الهقاييس الهىفصمة والهتصمة التي تعطي صورة األداء  يتكوف ىهوذج
هف خالؿ هجهوعة هف ، العهؿ وتقييهً بصفة هستهرة وهىتظهةأداء  شاهمة وهتكاهمة عف كيفية

، الهالية توضح ىتائج القرارات التي تهت في الهاضياألداء  فهقاييس، الهقاييس الهالية وغير الهالية
تتفاعؿ فيها األداء  فعىاصر، الهستقبمياألداء  هالية )التشغيمية( تقدـ هؤشرات عفوالهقاييس غير ال
ي كاآلتي:  بيىٍا ٌو

ويهثؿ ىتاج ٌذا الهحور هقاييس هوجٍة ، هحاور قياس وتقييـ األداءأحد  : يعدالمنظور المالي .1
هع العهؿ  األعهاؿ هىظهة الستراتيجيةوالوقوؼ عمى هستوى األرباح الهتحققة ، لتحقيؽ األٌداؼ

إلى  عمى تخفيض هستويات التكاليؼ بالهقارىة هع هستويات التكاليؼ لهىظهة وبشكؿ ىسبي
أيًضا  ويركز ٌذا الهحور ،االستراتيجية الهساٌهات والهبادراتأحد  جاىب ٌدؼ الىهو الذي يعد
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عمى حجـ وهستوى الدخؿ التشغيمي والعائد عمى رأس الهاؿ الهستثهر الىاتج هف تخفيض 
 (.103: 2013، وتيقاوي ؛)ساوس لهىتجات حالية وجديدة التكاليؼ وىهو حجـ الهبيعات

 : متمثمة فيما يمي ويشمل المنظور المالي ثالثة مقاييس
عدد هىافذ ، هبيعات الهىشأة وحصتٍا هف السوؽ) :ويتكوف هف هجاالت فرعية قياس نمو الدخل: -

 . (لخإ.. . العهالء الجددعدد ، التوزيع الجديدة وأىهاط التسميـ والتسعير
 .ذات التكمفة الهتدىيةاألعهاؿ  ةىسب، وتتضهف الدخؿ الهحقؽ لكؿ هوظؼ :تحديد تكمفة اإلدارة -
، العائد عمى رأس الهاؿ، وتشهؿ هعدؿ دوراف الىقدية :مجاالت استخدامات قياس األصول -

 . (214: 2004، اإلىتاجية والكفاية )بحيري
يهثؿ العهالء ٌـ فئة هف الهجتهع لديٍـ الرغبة الهىظهة في التأثير عمى سموكٍـ : منظور العمالء .2

بيف الهىظهات والعهالء هبىية عمى توفير القيهة  األساسيةهف خالؿ توفير القيهة لٍـ فالعالقات 
 (.29: 1999، )ٌاهر كيؼ يتـ التأثير عمى سموؾ العهيؿ وتكيفً بشكؿ هعيف

وقػػت الحاضػػر عمػػى وضػػع هتطمبػػات وحاجػػات العهػػالء فػػي قمػػب وتعتهػػد هعظػػـ الهىظهػػات فػػي ال
لها يشكمً ٌذا الجاىػب هػف أٌهيػة كبيػرة تػىعكس فػي ىجػاح الهىظهػة فػي الهىافسػة وبقائٍػا ، استراتيجياتٍا

واسػػتهرارية ىشػػاطٍا الػػذي يتحقػػؽ هػػف خػػالؿ هقػػدرة الهىظهػػة عمػػى تقػػديـ هىتجػػات بىوعيػػة عاليػػة وأسػػعار 
أخػػذت باالعتبػػار تمػػؾ الخصػػائص هػػف خػػالؿ احتوائٍػػا عمػػى هىظػػور العهػػالء األداء  بطاقػػة إفَّ ، هعقولػػة

ػػػػػػاالتػػػػػػي يهثػػػػػػؿ األٌػػػػػػداؼ  الػػػػػػذي يركػػػػػػز عمػػػػػػى تمػػػػػػؾ  لمهىظهػػػػػػةاالسػػػػػػتراتيجية  األٌػػػػػػداؼ تحقيػػػػػػؽ إىجاٌز
دريس ؛)الغالبي  (.2007، وا 

 الىتائج الىاجهة هفأو  لمهحصالت عدة وعاهة أساسيةيشهؿ ٌذا الهىظور عمى هقاييس 
دريس الهصاغة والهىفذة بشكؿ جيد وتشهؿ ٌذي الهقاييس ها يمي )الغالبياالستراتيجية   (:2007، وا 

ىسبة ها ، الهبيعات الكمية لمسوؽإلى  وتتضهف ىسبة هبيعات الهىظهة :حصة المنظمة في السوق -
ىسبة الراضييف عمى ، ىعدد الشكاو ، رضا العهيؿ، يىفقً الهستٍمؾ هف دخؿ لشراء الهىتجات

 . التكمفة لكؿ عهيؿإجهالي ، الربح لكؿ عهيؿإجهالي ، ربحية العهيؿ، ىشاط الهىظهة
 . البيعأو  هتوسط حجـ الصفقة، هعدالت البيع، عدد العهالء الجدد :جمب العمالء -
والفعاليات الداخمية الحيوية التي تتهيز بٍا  األىشطةويقصد بٍا جهيع : منظور العمميات الداخمية .3

ا هف الهىظهات التي هف خاللٍا يتـ هقابمة حاجات العهالء وغايات   وأٌداؼالهىظهة عف غيٌر
ويتهيز ٌذا الهىظور في  ،وتٍتـ بهدى كفاءة العهميات التشغيمية الداخمية في الهىظهة ،الهالكيف

ا هوردً قياس الفعالية باٌتهاهً بالهوارد البشرية  عالقة  يتجاٌؿ أىًَّكها  هًٍهاا ا استراتيجيً باعتباٌر
 .الهىظهة بالبيئة الخارجية
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دريس )الغالبي عمى الىحو التاليأبعاد  ويتكوف ٌذا الهىظور هف ثالثة  : (2007، وا 
والتي تتعمؽ بخمؽ الهىتجات والخدهات والعهميات التي ستقابؿ احتياجات  :عممية االبتكار -

 . العهالء
وتوصيؿ الهىتج والخدهات الهتواجدة لمعهالء  اإلىتاجوتتهثؿ في عهميات  :عممية التشغيل -

لمهىظهات الرائدة في تحسيف جودة التصىيع وتقميؿ وقت االستراتيجية  األساسيةوالهبادرات 
 . التوصؿ لمعهالء

 يؿ الخدهةتوصأو  وتعهؿ عمى توفير الخدهة وهساىدة العهيؿ بعد البيع :خدمة توصيل المبيعات -
 .السمعةأو 

 : (215: 2004، )البحيري وتشمل مقاييس منظور العمميات الداخمية ما يمي
 . ىقطة تعادؿ الوقت، ويتعمؽ بوقت الدخوؿ لمسوؽ :التصميم -
 . األخطاءىسبة ، ىسبة ىفاذ الهخزوف، ىسبة العهميات التي تـ تسميهٍا :التسميم -
 . عدد العهالء اليف ال يشتروف خالؿ العاـ، هتوسط حالة الرضا :خدمات ما بعد البيع -
ىا يتطمب هف هد: منظور التعمم والنمو .4 الهىظهة تحديد البىية التحتية الهىاسبة والالزهة  يريٌو

عهميات الىهو والتعمـ تتحقؽ هف خالؿ  فَّ إ، لمهىظهة بشكؿ صحيحاالستراتيجية  األٌداؼ لتحقيؽ
، ( األفراد العاهميف بجهيع هستوياتٍـKaplan & Atkinson, 1998) :ٌي ،ثالث هوارد بشرية

تحقيؽ أجؿ  ويحدد ٌذا الهىظور القدرات التي تىهو فيٍا الهىظهة هف ،التىظيهيةاإلجراءات ، الىظـ
ذي القدرات تتهثؿ في  ،عهمياتٍا الداخمية عالية الهستوى التي تخمؽ قيهة العهالء والهساٌهيف ٌو

قدرات ، هٍاراتً وهعدالت الدورافو  الهوظؼ وهستوياتًقدرات الهوظؼ التي تقاس باستخداـ فٍـ 
التحفيز والهكافآت وتقاس بعدد اقتراحات كؿ هوظؼ وهعدؿ تطبيؽ االقتراحات ، ىظاـ الهعموهات

دريس )الغالبي  .(2007، وا 

 : (215:2004، وتتمخص مقاييس التعمم والنمو فيما يمي )البحيري
 . الهوظؼ إىتاجية، وتهثؿ في هعدؿ الدوراف :قدرات الموظف -
ي تتهثؿ في عدد العهميات التي حصمت عمى  ،هعدؿ تغطية الهعموهات :تقنية المعمومات - ٌو

 . هعموهات قياسية عمى الجودة ووقت دورة العهالء والتكاليؼ
ىسبة ، وقت تحسيف الهقياس، الهكافآت الهقدهة لمعاهميف :التحفيز وحث العاممين عمى االنضباط -

 . الهتوازفاألداء  وا هقياسالعاهميف الذيف حقق
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 :خالصة المبحث 11.2.2

و إلى  تطرقت الباحثة في ٌذا الهبحث توضيح كؿ ها يتعمؽ بالهتغير التابع لمدراسة أال ٌو
األداء  التىظيهي ثـ اىتقمت لمحديث عف هفٍوـاألداء  حيث عرضت هقدهة عف ،"ظيهيالتىاألداء "

ثـ تىاولت  ،التىظيهياألداء  هؤشرات أٌـثـ حددت  ،التىظيهياألداء  التىظيهي وعرجت عمى سهات
األداء  وهىٍا اىطمقت لبياف خصائص ،التىظيهياألداء  التىظيهي بعدٌا وضحت هحدداتاألداء  أٌهية

وختهت الهبحث  ،التىظيهياألداء  التىظيهي ثـ بدأت في الجاىب العهمي بشرح خطوات قياس وتحسيف
ي بطاقة ،اءاألد بأداة تعد هف أشٍر أدوات قياس  األداةحيث تستخدـ الدراسة ٌذي  ،الهتوازفاألداء  ٌو

 . شركةمالتىظيهي لاألداء  لقياس
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 :مقدمة 1.3.2

قاهت عمى ، تعتبر شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة شركة خصوصية هساٌهة هحدودة
ف هجهوع وبي، الهاليةشراكة بيف السمطة الوطىية الفمسطيىية ههثمة في سمطة الطاقة الفمسطيىية ووزارة 

 .البمديات في هحافظات غزة

وههموكة لمسمطة الوطىية الفمسطيىية ، وتعتبر شركة خدهاتية اقتصادية تعهؿ بذهة هالية خاصة
 .(ويةالبمديات والهجالس الهحمية والقر ) :والسمطات الهحمية

وتعهؿ بأسس  واإلداريوتتهتع الشركة بالشخصية الهعىوية واالعتبارية واالستقالؿ الهالي 
ويقع عمى عاتقٍا توفير وتوزيع ، اقتصادية؛ لتىفيذ السياسات التي تضعٍا وزارة الطاقة والهوارد الطبيعية

هوقع شركة توزيع ولجهيع القطاعات والفئات )، خدهة التيار الكٍربائي لجهيع الهواطىيف في قطاع غزة
 .(http://www.gedco.ps، كٍرباء هحافظات غزة

 :والتأسيس النشأة 2.3.2

 األراضيإلى  أسست شركة توزيع الكٍرباء بهحافظات غزة بعد قدـو السمطة الوطىية الفمسطيىية
هطالب الدوؿ أحد  حيث كاف إىشاء شركة توزيع الكٍرباء، الفمسطيىية وقياـ سمطة الطاقة الفمسطيىية

  الهٍـ.الهاىحة التي تحهمت تقديـ الدعـ لتطوير ٌذا القطاع 

الصالحيات جهيع  لتىتقؿ (11/99)بقرار وزاري برقـ  (ـ1998)شركة عاـ وتـ تأسيس ال
الشركة في أغسطس  باسـوتـ إصدار أوؿ فاتورة ، الشركةإلى  والهٍاـ الهتعمقة بالتوزيع هف البمديات

 .(ـ1998)عاـ 

ويتبع لٍا فروع لتوزيع ، وقراٌا وهدىٍاأرجاء هحافظات غزة جهيع  وتؤدي الشركة هٍاهٍا في
الكٍرباء في كؿ هف هحافظة الشهاؿ وهحافظة غزة وهحافظة الوسطى وهحافظة خاىيوىس وهحافظة 

)هوقع شركة توزيع كٍرباء هميوف فمسطيىي في هحافظات غزة  (2)وتقدـ الخدهة ألكثر هف ، رفح
 (.http://www.gedco.ps، هحافظات غزة

 :رؤية الشركة 3.3.2

أفضؿ  بحيث تصبح في هصاؼ، وعمى جهيع الصعد العالهيةإلى  االرتقاء بهستوى الشركة
وتحقيؽ الرضا الكاهؿ لمهواطف الفمسطيىي الغزي هف خالؿ ، شركات توزيع الكٍرباء اإلقميهية والدولية

بالعهؿ الجهاعي ، وتعزيز اىتهائٍـ لمشركة ،وتشجيع العاهميف عمى اإلبداع ،تحسيف هستهر لمخدهة
)هوقع شركة توزيع والتشاركي هع الهجتهع الهحمي والتعاوف هع الهؤسسات اإلقميهية والدولية الهشابٍة 

 (.http://www.gedco.ps، كٍرباء هحافظات غزة
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 :رسالة الشركة 4.3.2

، ةوبأسعار اقتصادي، الحرص عمى استهرار تزويد الطاقة الكٍربائية اآلهىة والهستقرة لمهشتركيف
دارة وتشغيؿ وصياىة شبكات توزيع الكٍرباء عداد الدراسات ، وىشر وسائؿ ترشيد الطاقة الكٍربائية، وا  وا 

، والتصهيهات الفىية الخاصة بهشاريع توصيؿ التيار الكٍربائي لالستخداهات الهختمفة واألبحاث
)هوقع شركة توزيع كٍرباء وخمؽ فرص عهؿ لمكفاءات الوطىية الهتهيزة ، والهواكبة في ىقؿ التكىولوجيا

 (.http://www.gedco.ps، هحافظات غزة
 :العامة لمشركةاألىداف  5.3.2

)هوقػػػػػع شػػػػػركة توزيػػػػػع كٍربػػػػػاء هحافظػػػػػات غػػػػػزة  التاليػػػػػةاألٌػػػػػداؼ  تحقيػػػػػؽإلػػػػػى  تسػػػػػعى الشػػػػػركة
http://www.gedco.ps) : 

هف الجودة هف خالؿ استخداـ التكىولوجيا الحديثة في تشغيؿ األىظهة  االلتزاـ بهستوى عاؿٍ  -1
 . الكٍربائية والشبكات

الهحافظة عمى الىهو الهطرد والطبيعي في زيادة عدد الهشتركيف وهواجٍة التحديات التي ترافؽ  -2
 . ذلؾ

تطوير بواسطة أفضؿ  الهحافظة عمى عالقة ههيزة هع الهشتركيف هف خالؿ تقديـ خدهة كٍربائية -3
 . ىظـ خدهة الهشتركيف هع هراعاة هواكبة التطور التكىولوجي

هف التعاوف  خمؽ عالقة تكاهمية هع هؤسسات الهجتهع الهحمي والهحافظة عمى هستوى عاؿٍ  -4
 . والتىسيؽ لخدهة الهواطف الفمسطيىي بالصورة الهثمى

 . اإلىجازالههارسات والهحافظة عمى هستوى هتقدـ هف أفضؿ  اعتهاد هعايير التهيز عمى أساس -5
 . إدارة التشغيؿ والهٍاـ وفؽ الهعايير العالهية لألداء وسالهة الهواطف وهوظفي الشركة -6
وتحسيف الكفاءة لدى األداء  تطوير العىصر البشري باستخداـ التكىولوجيا والتدريب الهستهر لرفع -7

 . العاهميف
 . كافة ىشاطات الشركة عمى الذات لتهويؿ هرحمة االعتهادإلى  الوصوؿ -8

 :نشاط الشركة ومجال عمميا 6.3.2

تعهؿ الشركة عمى توزيع الطاقة الكٍربائية وها يتبع ذلؾ هف خدهات الهشتركيف واإلشراؼ 
كها  ،الفىي وأعهاؿ الصياىة والتطوير لشبكات الضغط الهىخفض والضغط الهتوسط وأعهاؿ التحصيؿ

 : (http://www.gedco.ps)هوقع شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة  بها يميتتهثؿ خدهات الشركة 
 . حسب الهعايير والهقاييس الفىيةجهيع  تأهيف الخدهة الكٍربائية واستهراريتٍا لمهستٍمكيف -1
 . هف الجودة واالستقرار بالخدهة لهستوى عاؿٍ  االرتقاء -2
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 . إضافة واستبداؿ الهحوالت التي تغذي شبكات التوزيع -3
 . تطوير أىظهة وأىشطة الوقاية والسالهة وتطوير السالهة البيئية -4
 . تأٌيؿ الشبكات القديهة بشكؿ كاهؿ واستبدالٍا بشبكات حديثة -5
اإلسرائيمية وسرعة إعادة بىاء ها يتـ تدهيري اإلجراءات  هجابٍة الخسائر واألضرار الىاتجة عف -6

صالح األعطاؿ  . وا 
 . لهواكبة زيادة األحهاؿ الىاتجة عف الزيادة في طمب الخدهةصياىة وتطوير شبكات التوزيع  -7
هجاالت عهؿ  جهيعإجراء ها يمـز هف بحوث لوضع الخطط الهستقبمية لمتوسع والتطوير في  -8

 التوزيع.
السعي الهستهر لتطوير وتدريب الكادر البشري العاهؿ في الشركة لمعهؿ بروح واحدة لتمبية  -9

 . الكٍرباء بطريقة هثاليةاحتياجات الهشتركيف لخدهات 
 :قات التي تواجو الشركةو التحديات والمع 7.3.2

هقارىة األعهاؿ  قات لسيرو باء في قطاع غزة تحديات جّهة وهعتواجً شركة توزيع الكٍر 
وهف أٌـ ٌذي التحديات ٌو الحصار الهفروض ، بىظيراتٍا هف الشركات في الضفة الغربية واإلقميـ

وقد تـ ، والذي يعّد هف الهشاكؿ الرئيسة التي تواجً الشركة، االحتالؿعمى هصادر الطاقة هف 
)هوقع شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة  الهحاور التاليةإلى  قاتو تصىيؼ الهع

http://www.gedco.ps): 
 ش ّح المصادر والعجز في الطاقة: 

ذي الكهية ال ، (MWH450) حسب آخر اإلحصائيات تبمغ احتياجات القطاع هف الطاقة ٌو
ا حاليً يهكف تو  ي ،قطاع غزة يتـ تزويدي بالطاقة هف ثالثة هصادر ؛ حيث إفَّ افيٌر الجاىب  :ٌو
ذي الهصادر هجتهعة ال تكاد توفر ىصؼ  ،والجاىب الهصري ،وشركة فمسطيف لمتوليد ،اإلسرائيمي ٌو

في هصادر الطاقة الثالثة  وقد تعرض القطاع لعجز كبير، احتياجات القطاع هف الطاقة الكٍربائية
 :( جاءت عمى الىحو التاليـ2018-2007في الهّدة ها بيف ) اوخصوصً 

ٍا تعرضت لىقص في ال بؿ إىَّ ، عدـ زيادة الطاقة الهزودة هف الخطوط اإلسرائيمية الهغذية لمقطاع -1
وقد اىخفض خالؿ ، (MWH120) الطاقة الهغذية لمقطاعإجهالي  حيث إفَّ  ،كثير هف األحياف

( ـ2018وقد ُأرجع الىقص بعد عودة حكوهة الوفاؽ في عاـ ) (MWH70) إلى (ـ2016عاـ )
ذا شكَّ   .في هصادر الطاقة اا كبيرً ؿ عائقً ٌو

إلى  (MWH140اىخفاض هعدؿ إىتاج الطاقة في هحطة التوليد )شركة فمسطيف( ليىخفض هف ) -2
(MWH50ًفي أحسف حاالت ) ،الهحطة توقفت عف العهؿ في كثير هف األحياف بؿ إفَّ  ال ،
 والذي أدى، (ـ2008تعرض الهحطة لمقصؼ هف الطيراف اإلسرائيمي في عاـ )إلى  عزى ذلؾويُ 

http://www.gedco.ps/
http://www.gedco.ps/
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، تدهير خزاىات الوقود التي كاىت تستوعب هخزوف الهحروقات بها يكفي لهدة ثالثة أشٍرإلى 
التوليد وغياب الهاىحيف بسبب  وصاحب ذلؾ فرض الضرائب عمى الهحروقات الهزودة لهحطة

 الحصار الهفروض عمى قطاع غزة.
قدرة  حيث إفَّ ، األهىية في شهاؿ سيىاء األوضاعاىقطاع الخطوط الهصرية بشكؿ هتكرر بسبب  -3

ي اآلف هتوقفة عف العهؿ هعظـ األوقات.، (MWH25)إلى  ٌذي الخطوط تصؿ في ذروتٍا  ٌو
 ضعف الجباية: 

ىسبة الدفع غير الهىتظـ أها ، (%30الهحصمة هف الشركة ها ىسبتً )ال تتجاوز ىسبة الجباية 
ي هرتبطة بالىشاط االقتصادي، (%60فبمغت ) كها بمغت ، هستوياتًأدىى  والذي يعّد حاليًّا في، ٌو

هشكمة الهرافؽ الحكوهية والهؤسسات أيًضا  وتوجد، (%10ىسبة غير الهمتزهيف بالدفع بصورة ىٍائية )
 استٍالكٍا لمطاقة يهثؿ ىسبة كبيرة هف فٍي تعّد غير همتزهة بالدفع في حيف أفَّ  ،والبمدياتالرسهية 
 االستٍالؾ.إجهالي 
 الفاقد )المفقود( عمى الشبكات:  

والذي قد ، عزى ذلؾ لمفاقد في الشبكاتويُ ، تعاىي الشركة هف عجز في الفاتورة الرئيسة لمقطاع
بيف األحهاؿ الهوزعة بطريقة غير جيدة وبيف االعتداءات التي ( ها %22هف )إلى أكثر  ايصؿ أحياىً 

ذا يشكؿ عب، تتعرض لٍا الشبكة  هجهوع األعباء التي تتحهمٍا الشركة.إلى  يضاؼ اا كبيرً ئً ٌو
 :خالصة المبحث 8.3.2

هف هىطمؽ عهؿ الباحثة في شركة توزيع الكٍرباء واطالعٍا عمى الهعموهات الخاصة بالشركة 
 وأٌدافٍاعف الشركة ثـ استعرضت الىشأة والتأسيس ثـ بيىت رؤية ورسالة الشركة  تحدثت بهقدهة

 . قات التي تواجً الشركةو تهت الهبحث بأبرز التحديات والهعوخ ،وىشاطاتٍا وهجاؿ عهمٍا
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 :الرشاقة االستراتيجيةالدراسات التي تتعمق ب 1.3

 الفمسطينية:الدراسات أواًل: 

في  في تنمية الموارد البشريةاالستراتيجية  دور الرشاقة: "عنوانب، (2018، سعد)دراسة  (1
 ".المؤسسات األىمية الفمسطينية

 في تىهية الهوارد البشرية في الهؤسساتاالستراتيجية  دور الرشاقةإلى  التعرؼ ٌدفت الدراسة
الكبيرة التي تحظى األٌهية  ٌذا الهوضوع في ضوءوقد تىاوؿ الباحث ، الفمسطيىية بقطاع غزةاألٌمية 

، واستخدـ الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي، في تىهية العىصر البشرياالستراتيجية  بٍا الرشاقة
والبالغ ، الفمسطيىيةاألٌمية  في الهؤسساتاإلشرافية  ىت عيىة الدراسة هف أصحاب الوظائؼوتكوَّ 

 . مدراسةل أداةً االستباىة  واستخدـ الباحث ا( هبحوثً 219عددٌـ )

 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 

%( بدرجة 71.327) الفمسطيىية بىسبةاألٌمية  في الهؤسساتاالستراتيجية  يتـ استخداـ الرشاقة .1
و بدرجة هوافقة كبيرة (%74.44)بىسبة  التخطيط وأبعادٌاكبيرة   %(70.8بىسبة ) التىظيـ، ٌو

و بدرجة هوافقة كبيرة و بدرجة هوافقة هتوسطة %(67.9) بىسبة التكىولوجيا، ٌو  .ٌو
بيف تىهية و االستراتيجية  درجة ههارسة الرشاقةبيف إحصائية  ذات داللةطردية توجد عالقة  .2

 . الفمسطيىيةاألٌمية  الهوارد البشرية في الهؤسسات

 وكانت أىم توصيات الدراسة:

 . في الهؤسسات الفمسطيىية بقطاع غزةاالستراتيجية  ضرورة تعزيز استخداـ هفٍـو الرشاقة .1

ا بشكؿ دوري .2  . وضع الخطط والسياسات الفاعمة لتىهية الهوارد البشرية وتقييهٍا وتطويٌر
 تحسين في ودورىا االستراتيجية الرشاقة ممارسة مدى، بعنوان: " (2018، إسماعيلدراسة ) (2

 " . الحكومية غير المنظمات في القرارات جودة

في تحسيف جودة القرارات في الهىظهات غير االستراتيجية  بياف دور الرشاقةإلى  ٌدفت الدراسة
لثالثة وفًقا  وقاهت بتحديد هجتهع الدراسة ،حيث استخدهت الباحثة الهىٍج الوصفي التحميمي ،الحكوهية
 يزيد عدد العاهميف، هف هميوف شيكؿأكثر  هوازىتٍا، سىوات 10هف أكثر  عهر الهىظهة: ٌي ،هعايير

( هف 231اسة هف )ؿ أفراد هجتهع الدر وتهثّ  ،( هىظهة41وبذلؾ بمغ هجتهع الدراسة )، 25فيٍا عف 
 واستخدها ،الهسح الشاهؿ أسموبوتـ استخداـ  ،في الهىظهات غير الحكوهيةاألقساـ  ورؤساء الهديريف

( استباىة 213( استباىة تـ استرداد )231حيث تـ توزيع ) ،ة في جهع البياىاترئيس أداةً االستباىة 
 . %(92.2بىسبة )
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 : وقد أظيرت نتائج الدراسة

 . وتعتبر ىسبة هرتفعة (%81.6)بىسبة االستراتيجية  تهارس الهىظهات غير الحكوهية الرشاقة .1

الحكوهية بىسبة بمغت الدرجة الكمية لمهتغير التابع تحسيف جودة القرارات في الهىظهات غير  .2
 . %( وتعتبر ىسبة هرتفعة وجيدة79.2)

 : وكان أىم توصيات الدراسة

)الرشػػػػػػاقة  :هثػػػػػػؿ ،الحديثػػػػػػة اإلداريػػػػػػةضػػػػػرورة تعػػػػػػرؼ الهىظهػػػػػػات غيػػػػػػر الحكوهيػػػػػػة عمػػػػػػى الهفػػػػػػاٌيـ  .1
 . االستراتيجية( وهحاولة تطبيقٍا بها يتىاسب هعٍا

في عهمية اتخاذ القرارات لتعزيز الشعور بالرضا  اإلداريةالعاهميف في جهيع الهستويات  إشراؾ .2
 . واإلقىاع

األداء  وعالقتيا بتميزاالستراتيجية  مدى ممارسة الرشاقة" :عنوانب، (2016، ىنية)دراسة  (3
 . "ع الصناعات الغذائية في قطاع غزةالمؤسسي لدى قطا

الهؤسسي األداء  بتهيزوعالقتٍا االستراتيجية  هدى ههارسة الرشاقةإلى  التعرؼ ٌدفت الدراسة
تهثمت االستراتيجية  لمرشاقةأبعاًدا  وقد استخدـ الباحث، لدى قطاع الصىاعات الغذائية في قطاع غزة

رية، وضوح الرؤية، )الحساسية االستراتيجية :في ، االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار، الهقدرات الجٌو
 :الهؤسسي تهثمت فياألداء  لمتهيز فيًدا أبعا وتـ استخداـ، سرعة االستجابة(، الهسؤولية الهشتركة

جودة ، جودة الهىتج، رضا العاهميف، رضا الزبائف "هف وجٍة ىظر الشركة"، الهوارد البشرية، )القيادة
الهىاسبة الختبار اإلحصائية  وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي واالختبارات ،العهميات(

واستخدـ الباحث أسموب الحصر الشاهؿ في إجراء ، عف تساؤالت الدراسة ولإلجابةصحة الفرضيات 
حيث اىحصر هجتهع الدراسة في شركات الصىاعات الغذائية الهسجمة كعضو في  ،الدراسة الهيداىية

( 104ولكف تـ توزيع )، ( شركة67) والتي بمغ عددٌا، اتحاد الصىاعات الغذائية في قطاع غزة
( شركات هغمقة ال 8ولوجود )االستباىة  تعبئة( شركات 4وذلؾ لرفض ) ،( شركة55استباىة عمى )

 . %(100وكاىت ىسبة االسترداد )، تعهؿ
 :نمخص أىميا فيما يمي، العديد من النتائجإلى  خمصت الدراسة

الهؤسسي في شركات الصىاعات الغذائية األداء  والتهيز فياالستراتيجية  هستوى ههارسة الرشاقة -1
، %(77.75)االستراتيجية  فقد بمغ الهتوسط الىسبي لمرشاقة، قوية لكال الهتغيريفكاىت بدرجة 

 . %(78.65الهؤسسي )األداء  والهتوسط الىسبي لمتهيز في
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الهؤسسي لدى قطاع األداء  عمى التهيز فياالستراتيجية  لمرشاقةإحصائية  يوجد أثر ذو داللة -2
االستراتيجية  الرشاقةأبعاد  حيث أظٍرت ىتائج الدارسة أفَّ  ،الصىاعات الغذائية في قطاع غزة

ريةار الهقد، )الهسؤولية الهشتركة :ٌي ،الهؤسسي"األداء  الهؤثرة عمى "التهيز في سرعة ، ت الجٌو
ا ضعيؼ االستراتيجية( وأفَّ األٌداؼ  اختيار، االستجابة  .باقي األبعاد تأثيٌر

 : كان أىمياعدة، توصيات إلى  وفي ضوء تمك النتائج خمصت الدراسة

 . شاهمة تتسـ بالهروىة لشركات الصىاعات الغذائيةاستراتيجية  ضرورة وجود خطة .1

 يساعدٌا في الوصوؿ لمتهيز في األداء.، عمى الشركات توفير كادر ذو كفاءة عالية .2

شركات وعالقتيا بالميزة التنافسية لدى االستراتيجية  الرشاقة": عنوانب، (2016، عمرو) دراسة  (4
 ."ت والمعمومات العاممة في فمسطيناالتصاال

، التىظيـ، )التخطيط :بأبعادٌااالستراتيجية  العالقة بيف الرشاقةإلى  التعرؼ ٌدفت الدراسة
االتصاالت القدرة عمى استغالؿ الفرص( بالهيزة التىافسية لدى شركات ، اإلبداع، التكىولوجيا، األفراد

ف هجتهع الدراسة هف شركات االتصاالت والهعموهات العاهمة في تكوَّ ، والهعموهات العاهمة في فمسطيف
ولتحقيؽ ٌدؼ الدراسة تـ االعتهاد  ،فمسطيف حيث بمغ عدد الشركات الهشهولة بالدراسة ثهاىي شركات

بياىات ولقد اعتهدت الباحثة عمى أداتيف لجهع ال ،عمى الهىٍج الوصفي التحميمي بىوعيً الكهي والىوعي
 (7)فقرة هوزعة عمى  (59)فقد قاهت الباحثة بتصهيـ استباىة هكوىة هف ، ةاىالهقابمة واالستبلمدراسة 
برىاهج إلى  ٌذي البياىات إدخاؿحيث تـ ، (85)استباىة استرجع هىٍا  (92)وقد تـ توزيع  ،هجاالت
SPSS التىفيذييف  الهديريفكذلؾ قاهت الباحثة بإجراء هقابالت هع  ،وهعالجتٍا لمخروج بىتائج

تىفيذييف في شركات  هديريف (7)هقابالت هع  (7)حيث تـ إجراء  ،لمشركات الهشهولة بالدراسة
 .سؤااًل  (35)ىت الهقابمة هف وقد تكوَّ  ،االتصاالت والهعموهات العاهمة في فمسطيف

 : أىميا عدة، نتائجإلى  وقد توصمت الدراسة

 . في إبراز الهيزة التىافسية لٍذي الشركات اا إيجابيً ا كبيرً أثرً االستراتيجية  لمرشاقة .1

ي ىسبة هرتفعة (%83.7)االستراتيجية  بمغت ىسبة الرشاقة .2  . ٌو
 : أىميا ،العديد من التوصياتإلى  وقد توصمت الدراسة

 . لمهحافظة عمى هيزتٍا التىافسيةاالستراتيجية  الشركات ىٍج الرشاقةضرورة تبىي  .1

لهػا لػذلؾ هػف أٌهيػة فػي الهحافظػة عمػى الهيػزة  ؛البيئة الخارجيػةضرورة تعزيز التكيؼ هع هتغيرات  .2
 .  لٍذي الشركات
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 العربية:الدراسات ثانًيا: 

في العالقة بين األعمال  الدور الوسيط لكفايات ذكاء: "عنوانب، (2017، السواعيردراسة ) (1
 ."التجارية األردنيةنية في البنوك التنظيمية دارسة ميدا كفايات تكنولوجيا المعمومات والرشاقة

في العالقة بيف كفايات األعهاؿ  بياف أثر الدور الوسيط لكفايات ذكاءإلى  ٌدفت الدارسة
األردىية  ف هجتهع ٌذي الدارسة هف البىوؾ التجاريةوتكوّ  تكىولوجيا الهعموهات والرشاقة التىظيهية.

الهديريف وىوابٍـ وهساعديٍـ  ا هففردً  (384) وتـ أخذ عيىة هالئهة قواهٍا. (13الغ عددٌا )والب
ض ٌذي الدارسة ار ت الرئيسة. ولتحقيؽ أغار بىوؾ التجارية األردىية في اإلداالعاهميف بالاألقساـ  ورؤساء

 .تـ استخداـ الهىٍج الوصفي التحميمي
 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 

والكفايات التقىية  )الكفايات اإلدارية :األعهاؿ لكفايات ذكاءإحصائية  وجود دور وسيط ذو داللة .1
والكفايات الثقافية( في العالقة بيف كفايات تكىولوجيا الهعموهات والرشاقة التىظيهية في البىوؾ 

 .(α ≤ 0.05) عىد هستوى الداللةاألردىية  التجارية

( قد حصمت عمى درجات هرتفعة تراوحت يةالرشاقة التىظيه) الهتغير التابعأبعاد  فَّ أبيىت الدراسة  .2
ا كالتالي: سرعة االستجابة لمزبائف بهتوسط كمي هقدراي ( وجاء ترتيبٍا تىازليً 4.36-3.63)ها بيف 

( وسرعة االستجابة لشركاء 4.04( وسرعة االستجابة لمعهميات بهتوسط كمي هقداري )4.13)
 . هستوى الرشاقة التىظيهية هرتفع أفَّ ( حيث تدؿ الىسب عمى 3.94العهؿ بهتوسط كمي هقداري )

 : كان من أبرزىا ،لدراسة مجموعة من التوصياتقدمت ا

لها لٍا هف أٌهية تىعكس  ؛ت الخاصة بٍاار تهاـ بتكىولوجيا الهعموهات والقداالستهرار في االٌ .1
 . عمى الرشاقة التىظيهية في البىوؾ التجارية األردىية

دراجٍا ضهف استراتيجيات البىوؾ التجارية األعهاؿ  ىشر ثقافة ذكاء .2  . األردىيةوا 
لدى القادة االكاديميين وعالقتيا االستراتيجية  "الرشاقة: عنوانب، (2017، الضموردراسة ) (2

 ". من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريساألردنية  بالتميز التنظيمي لمجامعات

كاديهييف والتهيز لدى القادة األاالستراتيجية  استقصاء العالقة بيف الرشاقةإلى  الدراسةٌدفت 
هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس وهع اختالؼ وجٍات الىظر األردىية  لمجاهعاتالتىظيهي 

ؿ  األكاديهيةباختالؼ الجىس والرتبة  والسمطة الهشرفة والتخصص وهصدر الحصوؿ عمى آخر هٌؤ
الدراسة تـ استخداـ الهىٍج الوصفي االرتباطي وتـ استخداـ أٌداؼ  ولتحقيؽ، وسىوات الخبرة

، األٌداؼ، )وضوح الرؤية :( فقرة هوزعة عمى45هكوىة هف )االستراتيجية  الرشاقة :األولى، استباىتاف
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، األعهاؿالتىظيـ وتىفيذ ، اإلجراءات واتخاذ الشراكة في الهسؤولية، التكىولوجية األساسيةالهقدرات 
( فقرة هوزعة عمى )تهيز القادة 34التهيز التىظيهي هكوىة هف ) :والثاىية، التخطيط االستراتيجي(

تكوىت ، وتـ التأكد هف صدقٍها وثباتٍها، تهيز الثقافة التىظيهية(، تهيز الٍيكؿ التىظيهي، والهرؤوسيف
 .( عضو ٌيئة تدريس470عيىة الدراسة هف )

 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 

تراوحت ها األردىية  لدى القادة االكاديهييف في الجاهعاتاالستراتيجية  درجة ههارسة الرشاقة أفَّ  .1
بيىها درجة ههارستٍـ لمتهيز ، ( وبدرجة ههارسة هتوسطة لجهيع الهجاالت3.28-3.07بيف )

 .( وبدرجة ههارسة هىخفضة لجهيع الهجاالت2.25-2.19التىظيهي تراوحت ها بيف )
لمقادة االكاديهييف هف االستراتيجية  الرشاقةفي درجة ههارسة إحصائية  ذات داللة اٌىاؾ فروقً  أفَّ  .2

والكميات  اإلىاثلهتغيرات الجىس والتخصص لصالح ُتعزى  وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس
 األكاديهيةلهتغيرات الرتبة ُتعزى  إحصائية وعدـ وجود فروؽ ذات داللة، عمى التوالي اإلىساىية

ؿ والسم  .طة الهشرفةوسىوات الخبرة وهصدر الحصوؿ عمى آخر هٌؤ
 : وكان من أبرز توصيات الدراسة

عػػف طريػػؽ تطػػور الخطػػط بهػػا يفػػي بهتطمبػػات الهسػػتفيديف واالسػػتجابة االسػػتراتيجية  تعزيػػز الرشػػاقة .1
 . لمظروؼ البيئية الهتغيرة

والػػػػوالء التىظيهػػػػي االسػػػػتراتيجية  الهزيػػػػد هػػػػف الدراسػػػػات التػػػػي تتىػػػػاوؿ العالقػػػػة بػػػػيف الرشػػػػاقة إجػػػػراء .2
 والحوكهة.

القدرات  الدور الوسيط لمبراعة التنظيمية في العالقة بين" عنوان:ب، (2017، ة)المحاسندراسة  (3
 ". لمصناعات الصيدالنيةاألردنية  الديناميكية والرشاقة التنظيمية دارسة ميدانية عمى الشركات

الديىاهيكية دراسة الدور الوسيط لمبراعة التىظيهية في العالقة بيف القدرات إلى  الدراسةٌدفت 
عيىة أها ، ( شركات6والبالغ عددٌا ) ،لمصىاعات الصيدالىيةاألردىية  والرشاقة التىظيهية في الشركات

 الهديريف وىوابٍـ وهساعديٍـ ورؤساء) :العميا والوسطى اإلدارتيفالدراسة فقد تكوىت هف العاهميف في 
 بعاتّ وقد ، (240والبالغ عددٌـ ) ،الصيدالىيةلمصىاعات األردىية  ( في الشركاتالعاهميفاألقساـ 

 الدراسة.أٌداؼ  الهىٍج الوصفي التحميمي بٍدؼ تحقيؽ
 وقد أظيرت نتائج الدراسة:

الصيدالىية  لمصىاعاتاألردىية  في الشركاتاألعهاؿ  الهتوسطات الحسابية لرشاقة عهميات أفَّ  .1
الدرجة الهرتفعة إلى  يشير( الذي 3.731) ( بهتوسط عاـ بمغ3.845-3.586تراوحت بيف )

 لرشاقة عهميات األعهاؿ. 
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لمصىاعات األردىية  تراوحت الهتوسطات الحسابية لرشاقة االستجابة لمسوؽ في الشركات .2
الدرجة الهرتفعة إلى  ( الذي يشير3.761( بهتوسط عاـ بمغ )3.865-3.700الصيدالىية بيف )

 . لرشاقة االستجابة لمسوؽ
 : الدراسةوكان من أىم توصيات 

ة الهوجً ىحو ىاكإعادة بىائٍا لتكوف بهأو  الحاجة لزيادة اٌتهاـ الشركات ببىاء قدارتٍا الديىاهيكية .1
 . التهيزإلى  البقاء والىهو واالىتقاؿ

لمصىاعات الصيدالىية البشرية بتطوير فمسفتٍا الخاصة تجاي األردىية  ضرورة قياـ الشركات .2
تحقيؽ براعتٍا ورشاقتٍا إلى  ا هف استراتيجيتٍا الٍادفةجزءً القدرات الديىاهيكية بحيث تصبح 

 . التىظيهية
المؤسسي المستدام األداء  فياالستراتيجية  تأثير الرشاقة": عنوانب، (2017، دراسة )القريشي (4

دسة مع استطالع لعينة من دراسة حالة في مديرية توزيع كيرباء محافظة كربالء المق –
 ."المدراء

حيث  ،الهؤسسي الهستداـاألداء  فياالستراتيجية  تأثير الرشاقة إيجادإلى  البحثيٍدؼ ٌذا 
ٌو استجالء  اإلجابةاىطمؽ هف هشكمة هعبر عىٍا بعدد هف التساؤالت الفكرية والتطبيقية والٍدؼ هف 

ٍرباء حيث تـ تطبيؽ ٌذي الدراسة عمى هديرية توزيع ك ،الفمسفة الىظرية والهضاهيف التطبيقية لمهتغيريف
إلى  الباحث لجأ فَّ أوهف الجدير بالذكر  ،اهستجيبً  (66)ف كربالء الهقدسة هف خالؿ عيىة هتكوىة ه

تخدـ هوضوع البحث في الهديرية  أفْ قياس خاصة بالبياىات الالزهة التي هف شأىٍا  أداةتصهيـ 
 الهقابمة في ٌذي الدراسة  وأسموبكها تـ استخداـ الهىٍج الوصفي التحميمي  ،الهبحوثة

 : منياعدة، نتائج إلى  وقد خمصت الدراسة

 . الهؤسسي الهستداـاألداء  عمى تأثيرٌ  في الهديرية الهبحوثةاالستراتيجية  لمرشاقة .1

ي ىسبة هتوسطة (%67.4)االستراتيجية  بمغت ىسبة الرشاقة .2  . ٌو

 : أىميا ،وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات

رشاقة ، رشاقة اتخاذ القرار، رشاقة االستشعار) :هجتهعةاالستراتيجية  بأبعاد الرشاقةاالٌتهاـ  .1
 . الهؤسسي الهستداـاألداء  تحقيؽأجؿ  ( هفالههارسة

فػػي كػػؿ هؤسسػػة وحسػػػب تػػأثيًرا  األكثػػر األبعػػادوهػػا ٌػػػي االسػػتراتيجية  دراسػػة آليػػة تطبيػػؽ الرشػػاقة .2
 . طبيعة عهمٍا
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العالقة التأثيرية بين استراتيجيات االستشعار البيئي والتجديد ": عنوانب، (2016، دراسة )حسين (5
بحث تحميمي آلراء عينة من  ؛االستراتيجية االستراتيجي من خالل الدور الوسيط لمرشاقة

 ."ين في شركة زين العراق لالتصاالتالمدير 

استراتيجيات االستشعار بيف االستراتيجية  تحديد التأثير الوسيط لمرشاقةإلى  يسعى ٌذا البحث
 :استراتيجيات االستشعار البيئي أىواعتحقيؽ ذلؾ تـ اعتهاد أجؿ  وهف ؛البيئي والتجديد االستراتيجي

( وجرى Piercy , 2009) لىإا التىبؤ( استىادً استراتيجية ، التدرجاستراتيجية ، )استراتيجية االىغالؽ
القدرات الجهاعية( ، االستجابة االستراتيجية، االستراتيجية)الحساسية االستراتيجية  الرشاقةأبعاد  اعتهاد
إدارة ، العهمية إبداع) :التجديد االستراتيجيأبعاد  ( فيها تـ اعتهادMavengere, 2013)إلى  استىادا

( وقد تـ اختيار شركة زيف العراؽ لالتصاالت  ,2004Folkeringa et all) إلىا الهعرفة( استىادً 
 ،والوحدات والشعباألقساـ  ا هف رؤساء( عضوً 154خالؿ استهارة استباىة شهمت )ا لمبحث هف هيداىً 

 ،الوصفية اإلحصاءاتوقد تـ استخداـ التحميؿ العاهمي التوكيدي )ىهذجة الهعادلة الٍيكمية( وبعض 
اختيار لها جاء في وفًقا  وتحميؿ االىحدار البسيط وتحميؿ االىحدار الهتعدد الهتدرج ،وتحميؿ االرتباط

 . (Kenny, 1986 &Baron الهتغير الوسيط الهىصوص عميً في دراسة )
 وقد أظيرت نتائج الدراسة:

ا العالقػػػة بػػيف اسػػتراتيجيات االستشػػػعار البيئػػي والتجديػػػد يتوسػػط جزئًيػػاالسػػػتراتيجية  هتغيػػر الرشػػاقة .1
 (.%3.236بمغ ) ركة عيىة البحث بهتوسط حسابي عاؿٍ االستراتيجي عمى هستوى الش

االستجابة الفاعمة التي تسترشد بٍا الهىظهات لمتعاهؿ هع هجهؿ االستراتيجية  تهثؿ الرشاقة .2
ي تتضهف عواهؿ الهروىة والتكيؼ والتحوؿ واالىتقاؿ هف حالة ،التحركات البيئية  ،أخرىإلى  ٌو

 ظهةواألى واألىشطةا عمى رشاقة العهميات والتعاهؿ هع الهستجدات البيئية بسالسة عالية اعتهادً 
 الهعتهدة.

 : وقد أوصت الدراسة

وتعهيؽ أىشطة التفحص والتحسس البيئي لتحركات الهىافسيف االستراتيجية  تعزيز ىشاط الحساسية .1
خاصة ها يتعمؽ بىوع وكـ الخدهات الهقدهة وىوع العروض الهقدهة الستهالة  ،وتقييهٍا باستهرار

 . الهستفيديف وكيفية التأثير بٍـ

والتعاوف الفاعؿ بيف  ،االستراتيجية الرشاقةأبعاد  العهؿ الجهاعي في تىفيذالتأكيد عمى روح  .2
 .األقساـفي هختمؼ الهستويات التىظيهية والعاهميف في هختمؼ  الهديريف
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"عالقة التمكين اإلداري بفرق العمل واثره في تحقيق خفة : عنوانب، (2015، البدراني)دراسة  (6
 ".أربيلمى عدد من مستشفيات محافظة ميدانية عدراسة ، الحركة االستراتيجية

االتصاؿ ) :ٌي ،التهكيف كهتغير تفسيري بأبعاد فرعيةاستراتيجية  أثرهعرفة إلى  تٍدؼ الدراسة
وفاعمية فرؽ العهؿ كهتغير ، (القوة، حفز العاهميف، التأثير، بىاء فرؽ العهؿ، وهشاركة الهعموهات

)الحساسية  :التالية األبعادويتكوف هف  ،كهتغير استجابياالستراتيجية  وخفة الحركة، وسيط
تكوف هجتهع الدراسة هف بعض الهؤسسات . (تدفؽ واىسيابية الهوارد، وحدة القيادة، االستراتيجية

واختير ، ا لمبحث( هجتهعً والجهٍوري، الصحية في هحافظة أربيؿ. تـ اىتقاء كؿ هف هستشفى )رزكاري
( 26)و، هف الهستشفى األولى ا( طبيبً 24شهمت )، الطوارئ كعيىة لمبحث أقساـاألطباء العاهميف في 

الوصفية اإلحصائية  وبتطبيؽ عدد هف األساليب. ا( طبيبً 50العيىة )إجهالي  هف الثاىية ليبمغ اطبيبً 
 .واالختيارية

 وقد أظيرت نتائج الدراسة:

 االستراتيجية. وجود عالقة ارتباط وتأثير واضح لمتهكيف اإلداري عمى خفة الحركة .1

 عد الحساسيةفي حيف حصؿ بُ ، (3.42)االستراتيجية  بمغ الهتوسط الحسابي لهجاؿ الرشاقة .2
 درجة هوافقة هتوسطة. إىٍَّاحيث ، (3.384)عمى هتوسط حسابي االستراتيجية 

 ىم التوصيات:أومن 

 ضرورة العهؿ عمى ىشر ثقافة التهكيف بيف اإلدارات والعاهميف. .1

وتىاسبٍا هع االستراتيجية  الطوارئ هع الخطط وأقساـهة بيف هوارد ءهف الهوا ضرورة خمؽ الهزيد .2
االستراتيجية  لتعزيز الحساسيةاألقساـ  وفي التىسيؽ والتعاوف بيف واألٌداؼحاجات الهرضى 

 وتدفؽ اىسيابية الهوارد وفي تعزيز االلتزاـ الجهاعي.
النسبية لنظم تخطيط موارد المنظمة األىمية  تقييم": عنوانب، (2014، شحاتيتدراسة ) (7

ق الذكاء التنظيمي في والتكامل بينيما في تحقي لالتصال اإللكترونيةاألعمال  وتكنولوجيا
 ."مجموعة نقل

األعهاؿ  الىسبية لىظـ تخطيط هوارد الهىظهة وتكىولوجيااألٌهية  تقييـإلى  ٌدفت الدراسة
ف هجتهع الدراسة هف جهيع وتكوّ  ،والتكاهؿ بيىٍها في تحقيؽ الذكاء التىظيهي لالتصاؿ اإللكتروىية

وهستخدهي األقساـ  عيىة الدراسة فقد شهمت الهديريف وىوابٍـ ورؤساءأها ، العاهميف في هجهوعة ىقؿ
الدراسة تـ تصهيـ استباىة خاصة لجهع أٌداؼ  ولتحقيؽ، (116والبالغ عددٌـ ) (ERP)ىظاـ 

( 53تكوىت هف )إذ  ،جريت في الهوضوععيىة الدراسة بىاء عمى أحدث الدراسات التي أُ البياىات هف 
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 ليبااألستـ استخداـ هجهوعة هف  ،ولتحميؿ البياىات التي تـ جهعٍا واختبار فرضيات الدراسة، فقرة
 . تحميؿ الهسار(، االىحدار الهتعدد، االىحدار البسيط، الوصفي اإلحصاء): هثؿ ،اإلحصائية

 : من أىم نتائج الدراسة وكان

 . هرتفع (4.02)حاز عمى هتوسط حسابي ( الذكاء التىظيهيأبعاد أحد ) عد االستشعاربُ  فَّ أ .1

 . ( هرتفع3.96( حاز عمى هتوسط حسابي )الذكاء التىظيهيأبعاد  حدأ) عد االستجابةبُ  فَّ أ .2

 : وقد أوصت الدراسة

، في بيئة واالستجابة لٍا في الوقت الهىاسب لزيادة قدرة الشركة عمى استشعار التغيرات الحاصمة .1
 ضرورة تضهيف ىظاـ تخطيط هوارد الهىظهة بالهزيد هف الىهاذج التحميمية.

اإللكتروىية األعهاؿ  هف تفعيؿ استخداـ تكىولوجيا بدَّ  لتحسيف هستوى الذكاء التىظيهي لمشركة ال .2
استشعار التغيرات الحاصمة في الذي يهكف الشركة هف األهر  لمتواصؿ هع العهالء والهورديف؛

 حاجات ورغبات العهالء كها يهكىٍا هف استشعار التغيرات في هستوى الطمب وسموؾ الهىافسيف.

 :األجنبيةالدراسات ثالثًا: 

وأثرىا االستراتيجية  "الرشاقة: عنوانب، (Khoshnood & Nematizadeh, 2017دراسة ) (1
 ."اإليرانيةنافسية في البنوك الخاصة في القدرات الت

"Strategic Agility and Its Impact on the Competitive Capabilities in 

Iranian Private Banks". 

وكشؼ أٌهيتٍا في القطاع ، وهحدداتٍااالستراتيجية  شرح هفٍـو الرشاقةإلى  ٌدفت الدراسة
ا عمى القدرات التىافسية لمبىوؾ الخاصة في إيراف ٌذي  فإفَّ ، هف حيث ٌدفٍا، الهصرفي والتحقيؽ تأثيٌر

يتكوف السكاف ، فٍي وصفية ارتباطية، وفيها يتعمؽ بجهع البياىات، الدراسة ٌي دراسة تطبيقية
 ةقاـ ها هجهوع، اإلحصائيوف هف ٌذا البحث هف هديريف وخبراء يعهموف في البىوؾ اإليراىية الخاصة

الدراسات إلى  ٌذي الدراسة التي تستىد أواًل في  هديًرا وخبيًرا هف البىوؾ بتشكيؿ عيىة الدراسة( 150)
عمى القدرات التىافسية وهف ثـ االستراتيجية  جريت تـ تطوير ىهوذج لدراسة تأثير الرشاقةالتي أُ 

تهت هراجعة ٌذا ، ىهذجة وهعادلة بيرسوف لمهعادلة الٍيكمية، باستخداـ اختبارات تحميؿ العواهؿ الهؤكدة
 . الىهوذج واعتهادي

 : نتائج الدراسة وقد أظيرت

 . لٍا تأثير كبير عمى القدرات التىافسية لمبىوؾ الخاصة في إيرافاالستراتيجية  الرشاقة فَّ أ .1
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، (4.18بهتوسػػطات حسػػابية هرتبػػة كهػػا يمػػي: وضػػوح الرؤيػػة )االسػػتراتيجية  الرشػػاقةأبعػػاد  جػػاءت .2
الهسػػػػػػؤوليات هشػػػػػػاركة و ، (3.57) إجػػػػػػراءاتاتخػػػػػػاذ و ، (4.12)االسػػػػػػتراتيجية  األٌػػػػػػداؼ واختيػػػػػػار

ي ىسب هرتفعة، (3.36) األساسيةالقدرات و ، (3.45)  . ٌو
 : وكان من أىم توصيات الدراسة

هف خالؿ عهمية حوار عالي الجودة هع الهستفيديف الداخمييف االستراتيجية  تطوير وضوح الرؤية .1
 )الهوظفيف والهساٌهيف( والهستفيديف الخارجييف )العهالء والهورديف(. 

أجؿ  العميا هفاإلدارة  واستعادة وتحسيف قدرات فريؽ، الدائـ والهستهر والعهؿ الجهاعيالتطوير  .2
 تطوير الروح الهعىوية لمهسؤولية الهشتركة وخمؽ التهاسؾ بيف أعضاء الفريؽ ىحو تحقيؽ

 لمهىظهة.االستراتيجية  لتحقيؽ الرؤيةاالستراتيجية  األٌداؼ
 ."التنظيمياألداء  الرشاقة التنظيمية عمىتأثير ": عنوانب، (ALHADID, 2016دراسة ) (2

"The Effect of Organization Agility on Organization Performance  ."  

حيث تـ تطبيؽ ، الهىظهةأداء  الٍدؼ هف ٌذي الدراسة ٌو استكشاؼ تأثير خفة الحركة عمى
صياغة السائؿ وتوزيعً عمى ٌذي الدراسة عمى هىظهة تكىولوجيا الهعموهات الهوجودة في األردف. تـ 

العميا والهتوسطة. اعتهد الباحث عمى استخداـ تحميؿ بسيط لمكساد لتقدير تأثير خفة اإلدارة  هوظفي
 التىظيهياألداء  الحركة عمى

 : وقد أظيرت نتائج الدراسة

 (.3.8التىظيهي )األداء  بيىها بمغت ىسبة، (4.3بمغت ىسبة الرشاقة التىظيهية ) .1

 . التىظيهيواألداء  بيف الرشاقة التىظيهيةإيجابية  قويةوجود عالقة  .2
"دراسة بعنوان تأثير العوامل : عنوانب، (Dehahi & Navaabakhsh, 2014دراسة ) (3

 .في بمدية اصفان"االستراتيجية  التنظيمية لتنفيذ الرشاقة
"Study the Effect of Organizational Factors to Implementing the Agility 

Strategy in Isfahan Municipality  .  

خفة الحركة في بمدية استراتيجية  تأثير العواهؿ اإلدارية لتىفيذإلى  التعرؼ ٌدفت الدراسة
ذا هسح وصفي. كاىت ، ـ(1972-1971ها بيف )أصفٍاف في الفترة  أداة جهع البياىات عبارة عف ٌو

ىت ةاىاستب تـ استخداـ الهستشاريف األكاديهييف ، ةاىلتأكيد صحة االستبو  ،سؤااًل  (56)هف  تكوَّ
؛ باستخداـ ٌذا لقياس هوثوقية ذلؾ SPSSوتـ استخداـ برىاهج  ،لمهدرسيف وبعض آراء الهديريف

بيف الهديريف  ٌذي االستباىةعمى التوالي. تـ توزيع  (0.974)إلى  Cornbrashتساوي ألفا ، البرىاهج
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درجة في البمدية بطريقة عشوائية. وحصؿ الحجـ اإلحصائي  (13)هف أعمى  والهوظفيف الذيف ٌـ
. تـ تحميؿ البياىات البحثية باستخداـ هختمؼ (325)لمعيىة باستخداـ صيغة كوكراف وهورغاف 

وعالقة  tاختبار و ، فريدهاف فريدهاف، سهيرىوؼ -كولهوغوروؼ ) :هثؿ ،اإلحصائية االختبارات
والرغبة في ، العواهؿ اإلدارية التي تشهؿ التفكير االستراتيجي أفَّ إلى  . يشير تحميؿ البياىات(بيرسوف

 .خفة الحركةاستراتيجية  الة في تىفيذتهكيف الهوظفيف واإلدارة التشاركية ٌي فعّ 
 : ئج الدراسةاوكان من أىم نت

في بمدية أصفٍاف بىسبة االستراتيجية  لمعواهؿ التىظيهية عمى تىفيذ خفة الحركة وجود تأثير عاؿٍ  .1
و هستوى هرتفع3.85)  . ( ٌو

في بمدية أصفٍاف بىسبة االستراتيجية  لمٍيكؿ التىظيهي عمى تىفيذ خفة الحركة وجود تأثير عاؿٍ  .2
 . و هستوى هرتفعٌ( و 3.88)

 : وقد أوصت الدراسة

ىشاء ،والهوظفيف ،واحتراـ القائد ،تكوف ثقافة الهىظهة تستىد عمى الثقة الهتبادلة ضرورة أفْ  .1  ،قيـ وا 
ذي األىواع هف ، (اؿالعهؿ الفعّ و ، التغييرو ثقافة العهؿ الجهاعي وثقافة التعمـ التىظيهي ) :هثؿ ٌو

 رشاقة.أكثر  لتصبح ؛تساعد الهىظهات القيـ يهكف أفْ 

، ٌرهيةأقؿ  وكذلؾ ضرورة تصهيـ ٌيكؿ تىظيهي، ضرورة وجود تىسيؽ بيف وحدات البمدية .2
 التقىيات.وتسٍيؿ استعهاؿ التكىولوجيا لتطبيؽ 

وتأثيرىا عمى التنافسية في االستراتيجية  "الرشاقة: عنوانب، (Abu Radi, 2013) دراسة (4
 .الخاصة"األردنية  المستشفيات

"Strategic Agility and Its Impact on the Operations Competitive 

Capabilities in Jordanian Private Hospitals" 

 عمى القدرات التىافسية في الهستشفياتاالستراتيجية  اكتشاؼ تأثير الرشاقة إلىٌدفت الدراسة 
 ،االستراتيجية وقد حاولت الدراسة اكتشاؼ ٌذا التأثير عف طريؽ هتغيرات الرشاقة، الخاصةاألردىية 

ي اتخاذ ، تقاسـ الهسؤولية، االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار، فٍـ القدرات األساسية، وضوح الرؤية) :ٌو
، (قيادة التكمفة، الهروىة، الهوثوقية، جودة الخدهة، االبتكار) :اإلجراءات( وهتغيرات القدرات التىافسية

وقد طبقت ، ألبعاد الرشاقة االستراتيجيةاألردىية  كها ٌدفت لفحص هدى تطبيؽ الهستشفيات الخاصة
هف اإلدارات وتكوىت عيىة الدراسة ، في عهاف التي تقعاألردىية  الدراسة عمى الهستشفيات الخاصة

 ( استباىة.233حيث بمغ عدد االستباىات الهوزع )، ي الهستشفيات الخاصة األردىيةالعاهمة ف
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 : وقد أظيرت نتائج الدراسة

عد وضوح الرؤية حيث بمغ الهتوسط الحسابي لبُ  ،االستراتيجية الرشاقةأبعاد  وجد درجة قوية عمىت .1
رية )عد الهقدرات بُ و  ،(4.11) عد وبُ  ،(3.96)االستراتيجية  األٌداؼ عد اختياروبُ  ،(4.05الجٌو

 (.3.90الهسؤولية الهشتركة )

وجد اختالفات تً وأىَّ ، وهتغيرات القدرات التىافسيةاالستراتيجية  وجد عالقة بيف هتغيرات الرشاقةت .2
األردىية  لخاصةالهستشفيات ا كها ىتج أفَّ ، في هدى ههارسة الرشاقة في الهستشفيات األردىية
 قادرة عمى خمؽ القيهة واستعهالٍا في اختيار زبائىٍا.

 : وقد أوصت الدراسة

يكوف لٍا  أفْ أجؿ  اإلجراءات هفو  الخاصة رؤيتٍـ في السياساتاألردىية  ترجهة الهستشفيات .1
 تأثير عمى القدرات التىافسية.

زيادة القدرات أجؿ  هفاالستراتيجية  الخاصة بههارسة الرشاقةاألردىية  أوصت الهستشفيات .2
 التىافسية.

التنافسي واألداء االستراتيجية  "الرشاقة: بعنوان، (Ade Oyedijo Ph. D, 2012دراسة ) (5
 .في صناعة االتصاالت النيجيرية: بحث تجريبي"

"Strategic Agility and Competitive Performance in the Nigerian 

Telecommunication Industry: An Empirical Investigation  ."  

التىافسي باستخداـ البياىات الهتولدة واألداء االستراتيجية  ٌذي الورقة العالقة بيف الرشاقة ٌدفت
( شركات في صىاعة االتصاالت في ىيجيريا. تـ استخداـ هقياس هف فئة ليكرت هف 9هف تسعة )

األدبيات الهوجودة لقياس وتقييـ هواقع شركات عيىات بىًدا هستهًدا هف  (21)إلى  خهس ىقاط يستىد
تـ تمخيص ، الهخبريف ةهتعدد اىةة االستراتيجية. باستخداـ استبهختمفة هف السرعأبعاد  االختبار عمى

وهتوسطٍا لمحصوؿ عمى هؤشر رشيؽ االستراتيجية  تقييـ الهستجيبيف عمى جهيع عىاصر خفة الحركة
ي تـ االىتٍاء تال ةاىهف االستباالستراتيجية  تـ إىشاء بياىات الرشاقة، لكؿ شركة هشاركة استراتيجي

تـ جهع بياىات عف ىهو األرباح وعائدات ، ( لكؿ شركةTMTالعميا )اإلدارة  بواسطة أعضاء فريؽ اهىٍ
 . هف سجالت الشركاتاألداء  الهبيعات والقوة الهالية وكفاءة التشغيؿ واستقرار

 : وقد أظيرت نتائج الدراسة

، التكىولوجيا، األفراد، )الهىظهة: األربعةبأبعادٌا االستراتيجية  الهتوسط الحسابي لمرشاقة .1
و هستوى هرتفع3.98) التخطيط( بىسبة  . ( ٌو
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 التىافسي.واألداء االستراتيجية  بيف خفة الحركةإحصائية  وجود عالقة ذات داللة .2
 : وقد أوصت الدراسة

التىافسي واألداء االستراتيجية  الباحثيف عمى فٍـ العالقة بيف الرشاقةيهكف لٍذي الدراسة هساعدة  .1
 في صىاعة االتصاالت في ىيجيريا.أفضؿ  بشكؿ

تعيش وتتكاثر وتىافس بفعالية في أسواقٍا  ذا كاف عمى شركات االتصاالت في ىيجيريا أفْ إ .2
ىساىية وتكىولوجية  فيجب عمى هديريٍا أفْ ، الوطىية واإلقميهية يطوروا سهات وههارسات تىظيهية وا 

 وتخطيطية تجعمٍـ يصبحوف خبيريف بشكؿ استراتيجي.

 
 :التنظيمي باألداءتتعمق التي الدراسات  2.3

 الدراسات الفمسطينية:أواًل: 

األداء  دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى: "عنوانب، (2017، أبو سمرةدراسة ) (1
 ."دارسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية الخاصة"المؤسسي 

الهؤسسي في األداء  دور الخصائص الريادية في تحسيف هستوىإلى  متعرؼل ٌدفت الدراسة
، وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي، الجاهعات الفمسطيىية الخاصة العاهمة في قطاع غزة

واالكاديهييف في الجاهعات  اإلدارييفف هجتهع الدراسة هف العاهميف لجهع البياىات. وتكوّ  أداةً واالستباىة 
والعيىة طبقية عشوائية لجهيع الهستويات ، (259) الفمسطيىية الخاصة في قطاع غزة البالغ عددٌـ

( استباىة 131وتـ استرداد )، ( هفردة155حيث بمغ حجـ العيىة )، الوظيفية في الجاهعات قيد الدراسة
 .%(85بىسبة ) صالحة لمتحميؿ

 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 

ضح حيث اتّ ، الهؤسسي في الجاهعات الفمسطيىية الخاصة في قطاع غزة هرتفعاألداء  هستوى .1
 .%(69.9ذلؾ هف خالؿ حصولً عمى وزف ىسبي )

( بيف الخصائص الريادية لدى α≤0.05عىد هستوى الداللة )إحصائية  توجد عالقة ذات داللة .2
 . الهؤسسياألداء  الجاهعات الفمسطيىية الخاصة وتحسيف هستوىالعاهميف في 

( بيف الخصائص الريادية هجتهعة α≤0.05عىد هستوى داللة )إحصائية  وجود أثر ذو داللة .3
 .الهؤسسياألداء  ا لدى العاهميف في الجاهعات الخاصة وتحسيف هستوىهعً 

 
 : وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أبرزىا
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دعـ الهبادرات الهتعمقة بالريادية وهىح العاهميف في الجاهعات الخاصة هساحة هف الحرية  .1
وتولد ، اإلبداعواالستقاللية في عهمٍـ هف خالؿ توفير بيئة عهؿ تفجر الطاقات وتخمؽ روح 

توسيع في تخصصات الكميات أو  افتتاح كميات جديدةأو  التي تساٌـ في تطوير الخدهات األفكار
 . ةالقائه

، االرتقاء بأداء الجاهعات الفمسطيىية الخاصةأجؿ  العهؿ عمى دعـ أىشطة البحث والتطوير هف .2
 . األداءوعقد ورش عهؿ لبحث سبؿ تطوير 

 -المؤسسي األداء  رأس المال الفكري ودوره في جودة: "عنوانب، (2017، عبد الياديدراسة ) (2
في قطاع  UNRWAدراسة تطبيقية عمى برنامج التربية والتعميم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

 ."غزة

الهؤسسي في برىاهج األداء  رأس الهاؿ الفكري ودوري في جودةإلى  التعرؼ ٌدفت الدراسة
الهىٍج الوصفي واعتهدت الدراسة عمى ، التربية والتعميـ بوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف في قطاع غزة

 واستخدهت، ا( هديرً 268وتـ استخداـ أسموب الحصر الشاهؿ لهجتهع الدراسة الذي بمغ )، التحميمي
وتـ ، وقد تـ توزيعٍا عمى جهيع أفراد هجتهع الدراسة، لمدراسة أداةً  األوليةفي جهع البياىات االستباىة 
 . %( هف االستباىات الهوزعة93بىسبة )، ( استباىة249استرداد )

 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 

 حيث بمغ الوزف الىسبي لجودة ،ي البرىاهج بمغ درجة كبيرةالهؤسسي فاألداء  افر هعايير جودةتو  .1
 .(%75.4)الهؤسسي األداء 

رية وذات داللةاألداء  جودة .2 بكؿ هف إحصائية  الهؤسسي في البرىاهج تتأثر بصورة جٌو
 .رأس الهاؿ العالقاتي(، البشري رأس الهاؿ، )رأس الهاؿ الفكري :الهتغيرات

 : وكان من أىم توصيات الدراسة
 اإلقميهيةأو  هف خالؿ تطبيؽ ىهاذج الجودة والتهيز الهحمية، تبىي فمسفة الجودة والتهيز الهؤسسي .1

الهادية والبشرية  اإلهكاىاتلٍـ خبرة وتجارب عهمية ىاجحة هع هراعاة  فْ واالستعاىة بهَ العالهية أو 
 . وذلؾ لتعزيز القدرة عمى الهىافسة والحصوؿ عمى شٍادات وجوائز التهيز ؛وآليات التطبيؽ

 الربط بيفإلى  والسعي، الهؤسسي في البرىاهج بشكؿ هوضوعي وهىٍجياألداء  تطبيؽ ىظاـ تقييـ .2
وذلؾ الكتشاؼ  ؛وضع هعايير وهقاييس لمرقابة، الهؤسسي والتطوير الوظيفياألداء  تقييـ

 والعهؿ عمى تصحيحٍا والحد هىٍا. االىحرافات

األداء  "أبعاد المنظمة األخالقية ودورىا في تحسين جودة: عنوانب، (2017، دراسة )الغنام (3
 المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية".
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ا في تحسيف جودةأبعاد  إلى التعرؼ ٌدفت الدراسة الهؤسسي األداء  الهىظهة األخالقية ودوٌر
لجهع  أداةً واالستباىة ، وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي، في الهستشفيات الفمسطيىية

ىاصر ف هجتهع الدارسة هف العاهميف في كؿ هف هستشفى غزة األوروبي وهستشفى وتكوّ . البياىات
ة في الهستشفيات قيد ظيفيوالعيىة طبقية عشوائية لجهيع الهستويات الو  ،(1082الطبي والبالغ عددٌـ )

( استباىة صالحة لمتحميؿ بىسبة 265( هفردة، وتـ استرداد )284، حيث بمغ حجـ العيىة )الدراسة
(93)%. 

 : وقد أظيرت نتائج الدراسة

حيث  ،الهؤسسي في الهستشفيات الفمسطيىية في هحافظات غزة هرتفعاألداء  هستوى جودة فَّ إ .1
 %(.76.67اتضح ذلؾ هف خالؿ حصولً عمى وزف ىسبي )

الهىظهة األخالقية أبعاد  ( بيفα ≤ 0.05عىد هستوى داللة )إحصائية  وجود عالقة ذات داللة .2
 الهؤسسي.األداء  لدى العاهميف في الهستشفيات الفمسطيىية وتحسيف جودة

 : وقد أوصت الدراسة

 عمى فترةاألداء  والعهؿ عمى قياس، الهستشفياتالهؤسسي في األداء  تطوير هؤشرات قياس .1
 واستخالص الىتائج وطرح وتطبيؽ التوصيات.، وعهؿ هقارىات هستهرة، هحددة

 . العهؿ عمى استثهار قدرات العاهميف والطاقات الكاهىة لديٍـ لضهاف الوصوؿ لألداء الهتهيز .2
دراسة  –باألداء التنظيمي القيادة التحويمية وعالقتيا : "عنوانب، (2016، حسونةدراسة ) (4

 ".نظمات الدولية العاممة بقطاع غزةميدانية عمى العاممين في الم

التىظيهي لدى العاهميف في واألداء  توضيح العالقة بيف القيادة التحويميةإلى  ٌدفت الدراسة
عمى  والخروج بتوصيات تعهؿ، وهستوى تطبيؽ كؿ هىٍها لدى العاهميف، الهىظهات الدولية بقطاع غزة
ف هجتهع الدراسة هف وتكوّ ، واعتهدت الدراسة الهىٍج الوصفي التحميمي، زيادة االٌتهاـ بٍذا الجاىب

( 82عددٌا )إجهالي  والتي يبمغ، جهيع العاهميف في الهىظهات الدولية التي تعهؿ في قطاع غزة
ى عدد العاهميف ( هىظهات تـ تحديدٌا بىاء عم10وقاهت الباحثة باختيار عيىة هكوىة هف )، هؤسسة

 ا( هوظفً 20بحيث ال يقؿ عدد العاهميف فيٍا عف )حيث حاولت الباحثة اختيار الهىظهات ، فيٍا
 وتـ استخداـ، فئة هف تمؾ الهؤسساتأكبر  عمى التعهيـ ولتهثؿ الىتائجأكبر  إلعطاء الدراسة قدرة

( 203وتـ تعبئة واسترداد ) ،اهبحوثً ( 209حيث تـ توزيعٍا عمى )، ة لجهع البياىاترئيس أداةً االستباىة 
 (.%97)ىسبة االسترداد بمغت أي أفَّ  ،استباىة

 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 
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التىظيهي هف قبؿ أفراد عيىة الدراسة بهتوسط األداء  رجة هرتفعة هف الهوافقة عمى هجاؿوجود د .1
 . %(87حسابي قدري )

األداء  عمىإحصائية  ذا داللةتأثيًرا  يؤثرافاالعتبارات الفردية( ، )التأثير الهثالي :عىصري .2
 . بقطاع غزةالتىظيهي لدى العاهميف في الهؤسسات الدولية 

 : أىميا ،مجموعة من التوصياتإلى  وخمصت الدراسة
هف خالؿ العديد هف التىظيهي في الهىظهات الدولية العاهمة في قطاع غزة األداء  يهكف تحسيف .1

في عهمية اتخاذ القرار هف خالؿ عقد أكثر  الهوظفيف لمهشاركةالىقاط هىٍا فتح الباب أهاـ 
 بيف الهوظفيف. اإليجابياجتهاعات دورية لٍـ واالستهاع لٍـ وتعزيز روح التىافس 

وهىٍا  ،الحديثةاإلدارة  التىظيهي خاصة هبادئاألداء  التركيز عمى الهسببات الخارجية لتحسيف .2
 الهجتهع الذي تعهؿ فيً الهؤسسة وفٍـ الهحيط الخارجي لٍا.القيادة التحويمية هف خالؿ دارسة 

األداء  التقييم الذاتي والتخطيط االستراتيجي وعالقتو بتحسين: "عنوانب، (2015، جبردراسة ) (5
  ".غزة -المؤسسي في وزارة الصحة 

واقع التقييـ الذاتي والتخطيط االستراتيجي بوزارة الصحة بغزة هف إلى  التعرؼ ٌػػدفت الدارسػػة
والكشؼ عف العالقة بيف التقييـ الذاتي والتخطيط ، اإلشرافيةوجٍة ىظر العاهميف في الوظائؼ 

الهؤسسي ثـ دراسة داللة الفروؽ في هتوسطات تقديراتٍـ لمتقييـ الذاتي األداء  االستراتيجي بتحسيف
ؿ ، الجىس) :لمهتغيرات الشخصيةتبًعا  الهؤسسياألداء  االستراتيجي وعالقتٍا بتحسيفوالتخطيط  الهٌؤ

الدراسة استخدهت الباحثة الهىٍج أٌداؼ  ولتحقيؽ، (سىوات الخدهة، الهسهى الوظيفي، العمهي
وعالقتً التقييـ الذاتي والتخطيط االستراتيجي إلى  لمتعرؼ وقاهت بتصهيـ استباىة، الوصفي التحميمي

واستخدهت الباحثة طريقة ، ( فقرة68وتحتوي عمى )، الهؤسسي بوزارة الصحة في غزةاألداء  بتحسيف
 ( استباىة لمتأكد هف صدؽ وثبات30العيىة العشوائية الطبقية حيث تـ توزيع عيىة استطالعية حجهٍا )

( استباىة عمى هجتهع 276وبعد ذلؾ تـ توزيع )، وقد تـ استبعادٌـ هف التحميؿ الىٍائي ،االستباىة
 تـ استخداـ برىاهج الرـزاإلحصائية  ولهعالجة البياىات، (%100)وقد تـ استردادٌا بىسبة  ،الدراسة

 .(SPSS)اإلحصائية 
 الدراسة:وقد أظيرت نتائج 

بيف التقييـ الذاتي والتخطيط االستراتيجي وبيف إحصائية  وجود عالقة طردية قوية ذات داللة .1
 .الهؤسسي بوازرة الصحة في غزةاألداء  تحسيف

الهؤسسي بوازرة الصحة بدرجة األداء  بمغت درجة هوافقة أفراد عيىة الدارسة عمى هحور واقع .2
 . (%52.28هتوسطة بىسبة )
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 : كان أىميا ،مجموعة من التوصياتإلى  وخمصت الدراسة
 الهوظفيفالهؤسسي يتـ العهؿ وفقٍا هف قبؿ األداء  وضع آليات هحددة وههىٍجة لتحسيف .1

 . بالوزارةاإلشرافية  بالوظائؼ
 الهجتهع الهحمي في تخطيط الخدهات الهقدهة.إشراؾ  تعزيز العالقة هع الجهٍور هف خالؿ .2
ميارات التخطيط االستراتيجي لدى قيادات كميات التربية ": عنوانب، (2014، دراسة )أبو حسنة (6

 .ليا" المؤسسياألداء  بتحسين وعالقتوفي الجامعات الفمسطينية 

درجة ههارسة قيادات كميات التربية في الجاهعات الفمسطيىية إلى  ٌدفت الدارسة التعرؼ
الهؤسسي لٍا هف وجٍة ىظر أعضاء الٍيئة األداء  وعالقتٍا بتحسيف، االستراتيجيلهٍارات التخطيط 

باستخداـ الدارسة قاـ الباحث أٌداؼ  ولتحقيؽ، الهىٍج الوصفي التحميمي ـاستخدو  التدريسية فيٍا
قيادات كميات التربية بالجاهعات الفمسطيىية لهٍارات التخطيط  األولى لقياس درجة ههارسة، استباىتيف

والثاىية لقياس درجة ههارسة قيادات كميات التربية في ، فقرة (33)وقد تكوىت هف ، االستراتيجي
ف هجتهع الدارسة وتكوّ  ،فقرة( 20) وقد تكوىت هف، الهؤسسي لٍااألداء  الجاهعات الفمسطيىية لتحسيف

ر، الجاهعة اإلسالهية) :هف جهيع أعضاء الٍيئة التدريسية في كميات التربية في ، وجاهعة األٌز
وقد تـ توزيع أداة ، اعضوً  (149)والبالغ عددٌـ  ـ(2014-2013)لمعاـ الدراسي  (وجاهعة األقصى

هف أفراد هجتهع  (%72)بىسبة أي  ىةاستبا (107)تـ استرداد و  ،الدراسة عمى جهيع هجتهع الدراسة
 .الدراسة

 : وقد أظيرت نتائج الدراسة

 بمغت درجة هوافقة أفراد عيىة الدارسة عمى ههارسة قيادات كميات التربية في الجاهعات .1
 %(.77.18الهؤسسي درجة هرتفعة بىسبة )األداء  الفمسطيىية لتحسيف

أعضاء ٌيئة التدريس لدرجة  تقديراتبيف إحصائية  وجود عالقة طردية هتوسطة ذات داللة .2
 وتقديراتٍـ، تيجيار التخطيط االست لهٍاراتلفمسطيىية اهتالؾ قيادات كميات التربية في الجاهعات ا

 الهؤسسي.األداء  لدرجة ههارستٍـ لتحسيف
 : وقد أوصت الدراسة

 . أٌدافٍاتحقيؽ أجؿ  االستفادة هف جهيع الهوارد البشرية والهادية في كميات التربية هف .1

 . وضع ىظاـ حوافز لمعاهميف وأعضاء الٍيئة التدريسية بكميات التربية .2
 

 :الدراسات العربيةثانًيا: 
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التنظيمي األداء  اثر تكنولوجيا المعمومات في تحقيق: "عنوانب، (2017، الطالبانيدراسة ) (1
 ".دراسة تحميمية في جامعة بابل

وعالقتً الهباشرة بأداء الهىظهة هف جٍة وأٌهية ودور ا هف أٌهية تكىولوجيا الهعموهات اىطالقً 
ا هف روافد التعميـ العالي والبحث العمهي تهد حركة الىهو والتطور تعد رافدً إذ  ،جاهعة بابؿ في الهجتهع

 هع الجٍود البحثية السابقة جاء ٌذا البحث وتواصاًل ، التقىي واالجتهاعي واالقتصادي بهقوهات الىجاح
 واستخدهت الباحثة، ىظري وتطبيقي لمبحثإطار  عميٍها وتبياف العالقة بيىٍـ هف خالؿليسمط الضوء 

ا هف ( فردً 50بمغ حجـ عيىة الدراسة )، لمدراسة واعتهدت الهىٍج الوصفي التحميمي أداةً االستباىة 
)هساعد  :هٍهةإدارية  وتهثمت بالعاهميف الذيف يشغموف هىاصب ،ا( فردً 300)هجتهع الدراسة البالغ 

وذلؾ ، (اإللكتروىيةهسؤولي هركز الحاسبة ، األقساـرؤساء ، هعاوىي العهداء، العهداء، رئيس الجاهعة
ٍـ أصحاب قرار ويهتمكوف قدرة وصالحية كها أىَّ  ،ٍـ يهتمكوف رؤية بعيدة وواضحة عف هىظهتٍـألىَّ 

 الهىظهة.أداء  تسٍـ في تطوير

 وقد أظيرت نتائج الدراسة:

ي ىسبة هرتفعة74) التىظيهي في جاهعة بابؿ بمغ لألداء الهؤشر العاـ إفَّ  .1  . %( ٌو

التىظيهػػػػػػػي بىسػػػػػػػبة األداء  فػػػػػػػيبعػػػػػػػاد تكىولوجيػػػػػػػا الهعموهػػػػػػػات ألإحصػػػػػػػائية  داللػػػػػػػة وأثػػػػػػػر ذوجػػػػػػػود  .2
(71.49%). 

 : وقد أوصت الدراسة

قاهت باستخداـ ها إذا  تجىيٍا أفْ بالهزايا والهىافع التي يهكف لمهىظهة كافة العاهميف  توعية .1
 الدورات والىدوات وورش العهؿ حوؿ ٌذا الهوضوع. إعدادوذلؾ هف خالؿ  ؛تكىولوجيا الهعموهات

هف  الهديريفتساعد  ٍاألىَّ  ؛األداء تكىولوجيا الهعموهات غاية لتحقيؽ هستويات عالية في أصبحت .2
 .الهىظهة أعهاؿتحسيىات فائقة في  إحداث

دراسة  -المؤسسياألداء  أثر التطوير التنظيمي في تحسين": نوانعب، (2016، دراسة )الدعجة (2
الحكومي األداء  لدى الجيات المشاركة في جائزة الممك عبد ا الثاني لتميز –ميدانية 

 ."والشفافية

أثر التطوير التىظيهي لدى الجٍات الهشاركة في جائزة الهمؾ عبد إلى  التعرؼ ٌدفت الدراسة
السعي الحثيث  :هىٍا عدة، ٌذي الدراسة في اعتبارات أٌهيةوتكهف ، الهؤسسياألداء  ا عمى تحسيف

 في تحسيف يوبياف التطوير التىظيهي وأثر ، الجٍات الهشاركة في الجائزةأداء  والهركز ىحو تحسيف
الهؤسسي لدى الجٍات الهشاركة والفائدة التي تقدهٍا لهتخذي القرار في تبىي السياسات األداء 
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 االطالعف هجتهع الدراسة بعد وتكوّ ، تخاذ القرارات الهىاسبة فيها يتعمؽ بتحسيف األداءوا ،الواضحة
هف جهيع الوزارات والهؤسسات العاهة والدوائر ، (ـ2013-2012) عمى دليؿ الجائزة لمدورة السادسة

 ،الحكوهي والشفافيةاألداء  والتي تطبؽ هعايير جائزة الهمؾ عبدا لتهيز ،والسمطات الهستقمة الهشاركة
 استباىة. (375) وتـ توزيع، جٍة( 90) والبالغ عددٌا

 : نتائج الدراسة أظيرتوقد 

، )األٌػػػػػداؼ واالسػػػػػتراتيجيات :بأبعػػػػػاديلمتطػػػػػوير التىظيهػػػػػي إحصػػػػػائية  ةذو داللػػػػػ هٍػػػػػـيوجػػػػػد أثػػػػػر   .1
 تحسػػيف اسػػتخداـ التكىولوجيػػا( فػػي، تىهيػػة وتطػػوير الهػػورد البشػػري، الٍيكػػؿ التىظيهػػي، والتشػػريعات

 الهؤسسي لدى الجٍات الهشاركة بالجائزة.األداء 

التطوير التىظيهي أبعاد  الهؤسسي بعد تطبيؽاألداء  الهتوازف لتحسيفاألداء  بطاقةأبعاد  تأثرت .2
( 4.40عد العهميات الداخمية حصؿ عمى هتوسط حسابي بمغ )بُ  أفَّ ىت الىتائج حيث بيَّ  ،الهختمفة

عد هتمقي الخدهة بهتوسط حسابي جاء بُ  اوأخيرً ( 4.07سط حسابي بمغ )يميً بعد التعمـ والىهو بهتو 
 . (3.95بمغ )

 : وقد أوصت الدراسة

 واألدوارالهؤسسي والعهؿ عمى دراسة الهٍاـ واألداء  تحميؿ واقع حاؿ وحدات التطوير التىظيهي .1
 . التي تقـو بٍا ٌذي الوحدات بٍدؼ بىاء وتعزيز القدرات الهؤسسية لٍا

الهؤسسػػي هػػف خػػالؿ إعػػادة ٌيكمػػة الجٍػػات الهشػػاركة فػػي الجػػائزة بٍػػدؼ التركيػػز األداء  يػػةىوعرفػػع  .2
ا عػػػػف التػػػػداخؿ واالزدواجيػػػػة فػػػػي الهٍػػػػاـ التػػػػي تقػػػػوـ بٍػػػػا كػػػػؿ جٍػػػػة بعيػػػػدً  األساسػػػػيةعمػػػػى الهٍػػػػاـ 
 .والصالحيات

 -المؤسسي األداء  التصدير في تحسيناستراتيجية  دور" :عنوانب، (2015، كحيميدراسة ) (3
 .ة بسكرة"طولق-حالة مؤسسة حدود سميم لتوضيب وتصدير التموردراسة 

وهف ، الهؤسسيإلى األداء باإلضافة  ،التصدير استراتيجيةة هاٌيّ إلى  التعرؼ ٌدفت الدراسة
ري التالي: ها دور  ٌذا الهىطمؽ أردىا اإلجابة عمى إشكالية الهوضوع الهتهثمة في السؤاؿ الجٌو

استراتيجية  تحديد هفٍوـإلى  الهؤسسي؟ حيث تـ التطرؽاألداء  التصدير في تحسيفاستراتيجية 
هف خالؿ التركيز عمى  الهؤسسياألداء  وكذا هساٌهة التصدير في تحسيف، التصدير وأىواعٍا

ف هجتهع الدراسة هف عهاؿ وهوظفي هؤسسة حدود وتكوّ ، الهؤشرات الهالية والهؤشرات غير الهالية
الهؤسسة تـ أٌداؼ  ولموصوؿ لتحقيؽ، ( عاهاًل 200البالغ عددٌـ )سميـ لتوضيب وتصدير التهور 

ي ،استخداـ أدوات هختمفة لجهع البياىاتإلى  المجوء  والهالحظة. ،ووثائؽ الهؤسسة ،الهقابمة :ٌو
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 : أىميا ،عدد من النتائجإلى  وقد توصمت الدراسة

 دراستً َقياسً.ء الهؤسسي يختمف باختالف الهعايير التي تعتهد في داءهفٍَن األ إفَّ  .1

حيث تسهح لٍا بالىهَ َاالستقرار في  ،ء الهؤسسيداءعمى األ بارًزا أثًراإلستراتيجية التصدير  إفَّ  .2
أكبر  عمىؿ قدرة عمى خمق أسَاق جديدة َالحصَ األكثرٌي  تصديًرا األكثرفالهؤسسة  ،السَق

 . حصة في السَق الدَلية

 : ومن توصيات الدراسة

ؿ الخاص هو طرف الدَلة لهزيد هو التحفيزات الجبائية لزيادة العه لمقطاعكبر ء عىاية أطاءإع .1
 التصديري.ؿ دَري في العهؿ التصدير َتفعيؿ االستثهاري َخمق الفائض اإلىتاجي هو أج

 . تقدين الدعن الهالي َالتقىي لمفالحيو لتحسيو الىَعي َالكهي لهىتَج التهَر .2
( عمى ISO 2008/9001الجودة )إدارة  أثر تطبيق نظم" :عنوانب، (2014، موسىدراسة ) (4

 ."م( ىيئة الجمارك السودانية2014-2010) المؤسسي بالمؤسسات الخدميةاألداء  تحسين

األداء  ( عمى تحسيفISO 2008/9001)الجودة إدارة  هعرفة أثر تطبيؽإلى  ٌدفت البحث
إدارة  العالقة بيف تطبيقٍا لىظـطبيعة إلى  التعرؼ وذلؾ هف خالؿ ؛الهؤسسي بٍيئة الجهارؾ السوداىية

براز فاعمية تطبيؽ ىظاـ، وبياف درجة رضا العاهميف، الهؤسسياألداء  الجودة وتحسيف الجودة إدارة  وا 
(2008/9001 ISOوتحقيؽ ) تـ استخداـ الهىٍج ، بٍيئة الجهارؾ السوداىيةاالستراتيجية  األٌداؼ

ت والعاهميف بٍيئة الجهارؾ السوداىية حيث تـ وقد تكوىت عيىة البحث هف هديري اإلدارا ،الوصفي
 .(%84)بىسبة  استباىة( 200) استردادتـ  استباىة( 238توزيع )

 : نتائج الدراسة أظيرتوقد 

( وتحقيؽ  ISO 2008/9001الجودة )إدارة  بيف تطبيؽ ىظـإحصائية  ةوجود عالقة ذات دالل .1
و هستوى هرتفع4.19رضا العاهميف بٍيئة الجهارؾ السوداىية بىسبة )  . ( ٌو

 ( وتحقيؽ ISO 2008/9001الجودة)إدارة  بيف تطبيؽ ىظـإحصائية  ةوجود عالقة ذات دالل .2
و هستوى هرتفع4.13بىسبة )االستراتيجية  األٌداؼ  . ( ٌو

 : الدراسة أوصتوقد 

 األخرىاإلدارات  ببقيةالجودة إدارة  الجهارؾ لىظاـ ٌيئة تطبيؽ ىهستو  بتعزيزضرورة االٌتهاـ  .1
ا   الهؤسسي.األداء  عمى والهٍـ اإليجابيلتأثيٌر
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العهؿ وهواكبة التطورات في  بيئة تحسيف إلىضرورة تبىي براهج التحسيف الهستهر الذي يؤدي  .2
 الحديثة.األعهاؿ  بيئة

 االستخدام لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فيقياس فاعمية " :عنوانب، (2014، دراسة )محمد (5
 . "دراسة تحميمية: التنظيمي لمؤسسات المعموماتاألداء 

فاعمية استخداـ تكىولوجيا الهعموهات واالتصاالت الهستخدهة في إلى  التعرؼ ٌدفت الدراسة
حيث تـ تطوير استهارات ، التىظيهيواألداء  األدواتهؤسسات الهعموهات وتحميؿ العالقة ها بيف ٌذي 

هؤسسات  (7)في  (351)بحثية تتعمؽ بهتغيرات الدراسة وتوزيعٍا عمى عيىة الدراسة والبالغ عددٌا 
وتـ استخداـ األسموب التحميمي الوصفي لهعالجة ، (%75)وكاىت ىسبة االسترداد ، وهراكز بحث

 البياىات.
  :نتائج الدراسة أظيرتوقد 

الكاهؿ واألداء  اإلىترىتبيف استخداـ إحصائية  بيف ذات داللةإيجابية  وجود عالقة ارتباطية .1
ذا ها 0.631حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط ) الهديريف،ا هف وجٍة ىظر هقاسً  لألعهاؿ ( ٌو

التىظيهي لهؤسسات األداء  تكىولوجيا الهعموهات واالتصاالت عمى تحسيف أدواتيؤكد أثر 
 . الهعموهات والهراكز البحثية

الكمي األداء  تكىولوجيا الهعموهات وبيف أدواتبيف هستوى استخداـ إيجابية  وجود عالقة ارتباطية .2
( وبمغت قيهة 0.539حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط ) الهديريف،ا هف وجٍة ىظر هقاسً  لألعهاؿ

T (2.482ي قيهة ه  .يريفقبولة حسب التقدير الذاتي لمهد( ٌو

 : وقد أوصت الدراسة

هكاىياتالهتطورة وبيف االستفادة هف طاقات  اإللكتروىيالهواءهة بيف اهتالؾ أجٍزة الحاسوب  .1  وا 
ً استثهار أىَّ ي التقىيات عمى لتحقيؽ الٍداؼ الرئيسي هف اهتالؾ ٌذأداء األعهاؿ  ٌذي التقىيات في

 . لمهوارد

بىاء جسور التعاوف والتحالؼ العمهي والهعموهاتي بيف هؤسسات الهعموهات وهراكز البحث  .2
 .الهبحوثة في عهميات تصىيع خدهات الهعموهات وتحسيف جودتٍا
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 : األجنبيةالدراسات ثالثًا: 

، ثقافة المنظمة المتعممة" :انعنو ب، (Hussein et all., 2016)حسين وآخرون دراسة  (1
التنظيمي واالبتكار المؤسسي في المؤسسة العامة لمتعميم العالي في ماليزيا: دراسة األداء 

 ".أولية
"Learning Organization Culture, Organizational Performance and 

Organizational Innovativeness in a Public Institution of Higher 

Education in Malaysia: A Preliminary Study". 

التىظيهي واالبتكار هف هىظور ثقافة األداء  الوصوؿ لىظرة ثاقبة في تحقيؽإلى  ٌدفت الدراسة
التىظيهي األداء  ا اختبار هستوى ثقافة الهىظهة الهتعمهة وعالقتٍا هعالهىظهة الهتعمهة. وخصوصً 

 بيف الهىظهة الهتعمهةوهعرفة العالقة  واالبتكار بيف األكاديهييف في هؤسسة التعميـ العالي في هاليزيا.
وهعرفة العالقة بيف الهىظهة الهتعمهة واالبتكار التىظيهي. وقد تـ الحصوؿ عمى ، التىظيهيواألداء 

التعميـ  ا هف هؤسسة التعميـ العالي في هىصب هحاضر. وقد وجد أفَّ أكاديهيً  (40)البياىات هف 
التعاوف وتعمـ الفريؽ لتكوف  أفَّ في حيف وجد ، التىظيهياألداء  عالقة هعأعمى  الهستهر صاحب

 .حد كبير هع االبتكار الهؤسسيإلى  هرتبطة
 : نتائج الدراسة أظيرتوقد 

ي هستوى هرتفع4.84التىظيهي العاـ ىسبة )األداء  بمغ هستوى .1  . ( ٌو

ارتباًطػا  ثقافػة الهىظهػة الهتعمهػة تػرتبطأبعػاد  جهيع أفَّ إلى  تحميؿ االرتباط بيف الهتغيرات يشير أفَّ  .2
 التىظيهي واالبتكار.األداء  ا بكؿ هفوثيقً 

 : وقد أوصت الدراسة

 العالي واالبتكار.األداء  بتبىي ثقافة الهىظهة الهتعمهة كأهر حيوي لضهاف تحقيؽ .1

واالبتكػار التىظيهػي لهػا األداء  استخداـ األدلة التجريبية هف خالؿ دهج ثقافة الهىظهة الهتعمهة هع .2
 تكوف هتطورة في الهستقبؿ. ألفْ  ؛تحقيؽ تطمعات األهةلذلؾ هف أٌهية في 

 التنظيمي باستخدام بطاقةاألداء  تحميل": عنوانب، (Hatian and Irawan, 2015دراسة ) (2
 .المتوازن في بنك جابربانتن في أندونيسيا"األداء 

أبعاد  والتي لديٍا أربعة ،الهتوازفاألداء  الكمي باستخداـ بطاقةاألداء  قياسإلى  ٌدفت الدراسة
والذي جهع  ،حيث استخدـ في البحث الهىٍج االستكشافي، في بىؾ جابرباىتف في أىدوىيسياأداء  لقياس

حيث تـ في ، ىتائج الدراسةإلى  هزيج هف البياىات الوصفية والكهية تبعٍا بالتحميؿ اإلحصائي لموصوؿ
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وذلؾ بفحص هدى تطبيقً لألبعاد األربعة  ؛سيالبىؾ جابرباىتف في أىدوىياألداء  ٌذا البحث تحميؿ
عد العهميات وبُ  ،عد العهالءوبُ  ،البعد الهالي) :ٌي ،حيث كاىت األبعاد األربعة، الهتوازفاألداء  لبطاقة
عد حيث تـ جهع البياىات األولية الالزهة لقياس رضا العهالء في بُ ، (عد التعمـ والىهووبُ  ،الداخمية

واألبعاد األخرى تـ استخداـ البياىات الثاىوية ، عد التعمـ والىهوالهوظفيف في بُ العهالء وقياس رضا 
ف في بىؾ جابرباىتف في هف العهالء والهوظفيف العاهمي احيث كاف هجتهع الدراسة هكوىً ، لقياسٍا

هف عهالء  ( عهياًل 400)و يعهموف لدى البىؾ ا( هوظفً 100، وتشكمت عيىة الدراسة هف )أىدوىيسيا
 .ؾالبى

 : وقد أظيرت نتائج الدراسة

 جيدة.أداء  %( والتي صىفت كىسبة82.45الهتوازف بىسبة )األداء  بىؾ جابرباىتف يطبؽ بطاقة .1

 ٍا جيدة.في هستوى رضا الهوظفيف والتي صىفت عمى أىَّ  (%71.14)حقؽ بىؾ جابرباىتف ىسبة  .2

 : ومن أىم توصيات الدراسة

 . البىؾ وهٍارة العاهميف فيٍا إىتاجيةزيادة عدد هوظفي التدريب لزيادة  .1

 . تهكيف الهوارد البشرية الهتاحة في البىؾ سيزيد هف تطور وتقدـ خدهات البىؾ .2

الوظيفي األداء  أثر التحفيز عمى" :عنوانب، (Zameer et all., 2014)زامير وآخرون دراسة  (3
 ."عة المشروبات الغازية في باكستانفي مجال صنا

"The Impact of Motivation on the Employees Performance in Beverage 

Industry of Pakistan". 

ف في صىاعة الهشروبات في الهوظفيأداء  أثر التحفيز عمى عف لكشؼاٌدفت الدراسة 
، حيث تكوف هجتهع الدراسة هف العاهميف دراسة بحثية أداةً االستباىة  ، وقد استخدـ الباحثوفباكستاف

( في الخهس هدف Gormen Coke and, Pepsi) الهشروبات في الشركات التاليةفي صىاعة 
( حيث تـ اختيار عيىة  Faisalabad, Mutan and Layyah, Lahore, Islamabad) ةالرئيس

 . في كؿ هف الهدف الخهسة ( عاهاًل 150عشوائية تتكوف هف )

 : وقد أظيرت نتائج الدراسة

العاهميف في صىاعة الهشروبات في باكستاف أداء  ا في تحسيفا هٍهً التحفيز)الدافع( يمعب دورً  .1
 . (0.537بىسبة بمغت )

كاىت صىاعة الهشروبات )كوكاكوال وبيبسي إذا  ًأىَّ إلى  تشير الىتائج هف الدراسة الحالية .2
 ،واألهف الوظيفي ،إثراء الوظائؼ :هثؿ ،إلخ( تحفز هوظفيٍا باستخداـ ٌذي األدوات ... وخورهيف



 

 

66 

الهوظؼ يزداد تمقائًيا وتحقيؽ الصىاعة أداء  فإفَّ ، والحوافز اإلضافية األخرى ،الهعقوؿوالراتب 
 ألٌدافٍا بسٍولة.

 : وقد أوصت الدراسة

ا عمى تحفيز الهوظفيفاإلدارة  تضع أفْ  .1 أداء  فيإيجابية  فستقود القادة ىحو زيادة، العميا تركيٌز
 الهوظؼ.

 . ترفع كفاءة صىاعة الهشروبات الغازية بباكستاف لٍـر هاسموتبًعا  تمبية حاجات الهوظفيف .2
المؤسسي في واألداء  العالقة بين التخطيط االستراتيجي: "عنوانب، (Julian, 2013دراسة ) (4

 ".كينيا، المنظمات غير الحكومية
"Relationship between strategic planning and organization’s 

performance in non-governmental organizations (NGOs): a case of action 

aid, Kenya".  

البراهج الهعتهدة أداء  هعرفة كيفية استخداـ التخطيط االستراتيجي في تطويرإلى  ٌدفت الدراسة
واستخدـ الباحث الهىٍج ، هية فيٍاو ٌي دراسة حالة الهىظهات غير الحكو ، في العهؿ اإلغاثي في كيىيا

، ( هؤسسات شريكة في العهؿ اإلغاثي5وقاـ بعهؿ دراسة حالة عمى )، الدراسةالوصفي التحميمي في 
هف اإلدارات العميا  ا( شخصً 12لهقابالت التفاعمية هع )هف خالؿ ا عدة طرؽبثـ قاـ بجهع الهعموهات 

 والتىفيذية

 : وقد أظيرت نتائج الدراسة

ىتيجة استخداـ أدوات التخطيط الهختمفة وذلؾ ، عاٍؿ في العهؿأداء  الهىظهات الهستٍدفة لديٍا إفَّ  .1
 واستخداـ أىظهة هختمفة لمتخطيط االستراتيجي لتحسيف األداء.، كافة هراحؿ العهؿ في

العهػؿ الهؤسسػي أداء  بػيف عهميػة التخطػيط وتحسػيفإحصػائية  ةذات داللػإيجابيػة  ٌىاؾ عالقة إفَّ  .2
 في كيىيا. في الهىظهات غير الربحية التي تعهؿ في هجاؿ العهؿ اإلغاثي

 : وقد أوصت الدراسة

 اإلداري والهؤسسي وغيري.األداء  عهؿ تقييهات لمهشاريع الهىفذة في طبيعة .1

صالبة وهتاىة أكثر استراتيجية  وضع خططأجؿ  هف، قياس الىتائج واألثر لمخدهات الهقدهة .2
 وذات رؤية ورسالة قوية.
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ونقل وتطبيق المعرفة إنشاء ": عنوانب، (Ramirez, 2012 &Kumpikaite دراسة ) (5
 ."التنظيميواألداء  األعمال وأىميتيا لالبتكار في مجال

"Creation, Transfer and Application of Knowledge and its Importance 

for Business Innovation and Organizational Performance". 

الهعرفة عمى إدارة  تأثير تعزيز التفاٌـ وتقديـ دليؿ تجريبي عف كيفيةإلى  تسعى الدراسة
الهعرفة هثؿ إىشاء الهعرفة إدارة  الشركة. يتـ تحميؿ هكوىاتأداء  وتحسيفاألعهاؿ  االبتكار في هجاؿ

التىظيهي عمى الهستوى الىظري والتجريبي. يتـ واألداء  األعهاؿ وىقمٍا وتطبيقٍا وأٌهيتٍا في ابتكار
 :دوؿ أوروبية (10)شركة هف  (160)تـ جهعٍا هف خالؿ اختبار التأثيرات الهتوقعة هع البياىات التي 

يطاليا ،وألهاىيا ،وفرىسا ،والدىهارؾ ،وبمجيكا ،)الىهسا ولىدا ،وا  سباىيا ،وبولىدا ،ٌو  والههمكة الهتحدة(.  ،وا 

 : نتائج الدراسة أظيرتوقد 

والحقوؿ كالٌها هرتبطاف ، يؤثر ىقؿ الهعرفة وتطبيقٍا بشكؿ إيجابي عمى التعمـ التىظيهي .1
الهرتبطة التي تشجع أعضاء الهىظهة هف خالؿ إدخاؿ عىاصر هختمفة عهمية والتغييرات في 

 الهوقؼ والسموؾ لمحفاظ عمى التعمـ الهستهر.

 . (0.733التىظيهي ىسبة )األداء  بمغ هتوسط .2
 : وقد أوصت الدراسة

الهعرفة عمى  تطبيؽ ٌذاالهعرفة لتسٍيؿ إدارة  تعزيز تدريب هوظفيٍا في ىظـ لمهديريفيهكف  .1
ا.أكثر  وجعؿ الهفاٌيـ واألساليب، الشركة  قيهة وهفٍوهة ألعضاء تىظيـ وتسٍيؿ ىشٌر

ٌذي الهعرفة تهثؿ  ألفَّ  ؛يجب عمى الهديريف التشجيع الهوظفيف الستخداـ الهعرفة بسرعة وفعالية .2
 ا البتكار تحسيف ىتائج الشركة.ا قيهً رصيدً 
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 :الفجوة البحثية 3.3
 الفجوة البحثية يوضح (3 .1جدول )

 ما ركزت عميو الدراسة الحالية ما لم تركز عميو الدراسات السابقة ما ركزت عميو الدراسات السابقة

 :من حيث الموضوع -1

الهتغيػػريف أحػػد  تىاولػػت الدراسػػات السػػابقة -
تىاولػػػػػػػػػػت  فهػػػػػػػػػػثاًل ، التػػػػػػػػػػابعأو  الهسػػػػػػػػػػتقؿ

هجهوعػػػػة هػػػػف الدراسػػػػات هتغيػػػػر الرشػػػػاقة 
األداء  تهيز، وربطتً هع )الهوارد البشرية

، كفايات تكىولوجيا الهعموهات، الهؤسسي
 البراعػػػة التىظيهيػػػة(، القػػػدرات الديىاهيكيػػػة

 ؛(2016، ٌىيػػػػػػػػػػػػػػػة) ؛(2018، )سػػػػػػػػػػػػػػػعد
، الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػهور) ؛(2017، السػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعير)

 ؛(2015، البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراىي) ؛(2017
 .(2017، الهحاسىة)

األداء  تىاولػػػػػػت هجهوعػػػػػػة أخػػػػػػرى هتغيػػػػػػر -
)الخصػػػػػػػائص  :التىظيهػػػػػػػي وربطتػػػػػػػً هػػػػػػػع

القيػػػػػػػادة ، رأس الهػػػػػػػاؿ الفكػػػػػػػري، الرياديػػػػػػػة
التقيػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػذاتي والتخطػػػػػػػػيط ، التحويميػػػػػػػػة

، األخالقيػػػةأبعػػػاد الهىظهػػػة ، االسػػػتراتيجي
، )أبػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػهرة تكىولوجيػػػػػػػػػا الهعموهػػػػػػػػػات(

 ؛(2017، عبػػػػػػػػػػػػػػػػد الٍػػػػػػػػػػػػػػػػادي) ؛(2017
 ؛(2015، جبػػػػػػػػػػر) ؛(2016، حسػػػػػػػػػػوىة)
 (.2017، الغىاـ) ؛(2014، حسىة أبو)

هػػف الدراسػػات السػػابقة أي  لػػـ تتىػػاوؿ
عمػػػػػػى حػػػػػػد عمػػػػػػـ الباحثػػػػػػة بالدراسػػػػػػػة 

ا وتطبيقٍػػا عمػػى شػػركة الهتغيػػريف هًعػػ
 . توزيع كٍرباء هحافظات غزة

االسػػػتراتيجية  تػػػـ دراسػػػة أثػػػر الرشػػػاقة
)دراسػػػػػػػػػػػػػػة  التىظيهػػػػػػػػػػػػػػياألداء  فػػػػػػػػػػػػػػي

 الهتغيريف هجتهعيف(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من حيث فئة التطبيق  -2

تىاولػػػت الدراسػػػات السػػػابقة فئػػػات هختمفػػػة  -
 ،االسػػػػػػتراتيجية حػػػػػػوؿ هوضػػػػػػوع الرشػػػػػػاقة

، الفمسػػػػطيىيةاألٌميػػػػة  )الهؤسسػػػػات :هثػػػػؿ
 البىػػػػػػػػوؾ، قطػػػػػػػػاع الصػػػػػػػػىاعات الغذائيػػػػػػػػة

، الهستشػػػػػػػػػػفيات، الجاهعػػػػػػػػػػات، التجاريػػػػػػػػػػة
شػػركات ، شػركات الصػىاعات الصػيدالىية

شػػػركة لػػػـ يػػػتـ تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػى 
 . توزيع كٍرباء هحافظات غزة

 

 

 

 

تػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى شػػركة هٍهػػة 
ػػػػي شػػػػركة توزيػػػػع  فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة ٌو

 . كٍرباء هحافظات غزة
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، ٌىيػػػػػػة) ؛(2018، )سػػػػػػعد االتصػػػػػػاالت(
 ؛(2017، السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعير) ؛(2017

 ؛(2016، حسػيف) ؛(2017، الهحاسىة)
 (.2015، البدراىي)

التىظيهػػػػػي األداء  بالىسػػػػػبة لهوضػػػػػوع أهػػػػػا -
، )الجاهعػػػػات الخاصػػػػة الفمسػػػػطيىية هثػػػػؿ:

وكالػػػػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػػػػوث وتشػػػػػػػػػػػػػغيؿ الالجئػػػػػػػػػػػػػيف 
، الهىظهػػػػػات الدوليػػػػػة بغػػػػػزة، الفمسػػػػػطيىييف

، سػػػػػهرة أبػػػػػو) وزارة الصػػػػػحة الفمسػػػػػطيىية(
 ؛(2017، عبػػػػػػػػػػػػػػػػد الٍػػػػػػػػػػػػػػػػادي) ؛(2017

(؛ 2015، جبػػػػػػػػػػر) ؛(2016، حسػػػػػػػػػػوىة)
 .(2017، الطالباىي) ؛(2017، الغىاـ)

 :من حيث مجتمع الدراسة -3

 .خاصة وحكوهية جاهعات فوهوظ -

 .بىوؾ هوظفو -

 .وزارات والهؤسسات هوظفو -

 .جهيع العاهميف في قطاعات خاصة -

 .هستشفيات فمسطيىية وعربية -

 .هىظهات دولية هوظفو -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لـ تركز الدراسات عمػى العػاهميف فػي 
هػػػػا عػػػػدا بعػػػػض اإلشػػػػرافية  الوظػػػػائؼ

الدراسػػػػػػػػات القميمػػػػػػػػة وطبقػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى 
 . هجتهعات هختمفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػاهميف  ركػػػػػػػػػػزت
كػػػوىٍـ يهتمكػػػوف اإلشػػػرافية  بالوظػػػائؼ

الهعموهػػػػػػػات وأصػػػػػػػحاب القػػػػػػػرار فػػػػػػػي 
 . الشركة
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 :المقدمة 1.4

جراءاتٍا هحورً  الجاىب التطبيقي هف إىجاز  ا يتـ هف خاللًا رئيسً تعتبر هىٍجية الدراسة وا 
إلى  التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿالدراسة، وعف طريقٍا يتـ الحصوؿ عمى البياىات الهطموبة إلجراء 

ا في ضوء أدبيات الدراسة الهتعمقة بهوضوع الدراسة، وبالتالي تحقؽ األٌداؼ  الىتائج التي يتـ تفسيٌر
ا لمهىٍج الهتبع وهجتهع وعيىة وبىاء عمى ذلؾ تىاوؿ ٌذا الفصؿ وصفً ، تحقيقٍاإلى  التي تسعى

ا، وهدى صدقٍا الدراسة، وكذلؾ أداة الدراسة الهستخدهة وطريقة  إعدادٌا وكيفية بىائٍا وتطويٌر
التي استخدهت في تحميؿ البياىات واستخالص الىتائج، اإلحصائية  وثباتٍا، ويىتٍي الفصؿ بالهعالجات
 وفيها يمي وصؼ لٍذي اإلجراءات.

 :منيج الدراسة 2.4

لذي يحاوؿ الدراسة قاهت الباحثة باستخداـ الهىٍج الوصفي التحميمي اأٌداؼ  تحقيؽأجؿ  هف
والعالقة بيف هكوىاتٍا واآلراء التي تطرح ، وتحميؿ بياىاتٍا، هف خاللً وصؼ الظاٌرة هوضوع الدراسة

( الهىٍج 100: 2006، الحهداىي)ويعرؼ ، حولٍا والعهميات التي تتضهىٍا واآلثار التي تحدثٍا
 الراٌىة فٍوأو ، الهعاصرةاألحداث أو  "الهىٍج الذي يسعى لوصؼ الظواٌر :ًبأىَّ  ،الوصفي التحميمي

ويقدـ بياىات عف خصائص هعيىة في ، هشكمةأو  أشكاؿ التحميؿ والتفسير الهىظـ لوصؼ ظاٌرةأحد 
وتتطمب هعرفة الهشاركيف في الدارسة والظواٌر التي ىدرسٍا واألوقات التي ىستعهمٍا لجهع ، الواقع

 البياىات". 

 لممعمومات:وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين 

هصادر البياىات إلى  حيث اتجٍت الباحثة في هعالجة اإلطار الىظري لمدراسة المصادر الثانوية: -1
والدوريات والهقاالت ، والتي تتهثؿ في الكتب والهراجع العربية واألجىبية ذات العالقة ،الثاىوية
لبحث والهطالعة في هواقع وا، واألبحاث والدراسات السابقة التي تىاولت هوضوع الدارسة، والتقارير

 اإلىترىت الهختمفة.
جهع البياىات إلى  لهعالجة الجواىب التحميمية لهوضوع الدراسة لجأت الباحثة المصادر األولية: -2

 لٍذا الغرض. اخصيصً  صههت، كأداة لمدراسةاالستباىة  األولية هف خالؿ
 مجتمع وعينة الدراسة 3.4

عمى هشكمة  ظاٌرة التي يدرسٍا الباحث، وبىاءً جهيع هفردات ال :ًهجتهع الدراسة يعرؼ بأىَّ 
الهختمفة هف اإلشرافية  الهجتهع الهستٍدؼ يتكوف هف جهيع العاهميف بالوظائؼ إفَّ الدراسة وأٌدافٍا ف

ٍـ أصحاب القرار والذيف ىَّ وذلؾ أل ؛ا( هوظفً 371والبالغ عددٌـ )، رئيس شعبة وحتى الهدير العاـ
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حيث  ،إشرافي( ههف يعهموف بهسهى 76وتـ استثىاء عدد )، الهعرفة والهعموهات الهطموبةيهتمكوف 
ويوضح الجدوؿ التالي توزيع هجتهع الدراسة حسب الهقر والهسهى ، ةغير إشرافي أعهااًل ٍـ يهارسوف إىَّ 

 الوظيفي.

 
 مجتمع الدراسة حسب المقر والمسمى الوظيفييوضح توزيع  (4 .1جدول )

 مدير دائرة رئيس قسم رئيس شعبة المقر م
إدارة  مدير

 المجموع فأعمى

 77 9 25 33 10 الرئيسي 1
 38 1 5 14 18 الشهاؿ 2
 64 3 12 23 26 غزة 3
 36 1 3 13 19 الوسطى 4
 45 1 4 20 21 خاىيوىس 5
 34 1 6 15 12 رفح 6

 295 16 55 119 105 المجموع
 %100 %5.4 %18.7 %40 %35.9 النسبة المئوية

-3-1بشركة توزيع كيرباء محافظات غزة بتاريخ  اإلداريةالمصدر: بيانات غير منشورة باالستعانة بإدارة الشؤون 
 .م2018

استخداـ أسموب الحصر "الهسح" الشاهؿ لجهيع أفراد  يتـدقة أكثر  وبٍدؼ الحصوؿ عمى ىتائج
استباىة عمى العاهميف بعد استثىاء العيىة  (265)وقد تـ توزيع  ،( هوظفا 295) هجتهع الدراسة
وتـ استرداد  ،( هوظفا لعدـ دقة استباىاتٍـ ولجوء الباحثة لتفسير ىقاط هبٍهة لديٍـ30) االستطالعية

 .(%91.3)استباىة بىسبة  (242)

 :أداة الدراسة 4.4

 .عديدة كالسرعة وتوفير الوقت والجٍد  وذلؾ لها لٍا هف هيزات ؛ االستباىةتتهثؿ أداة الدراسة ب
التنظيمي بشركة توزيع األداء  وأثرىا فياالستراتيجية  الرشاقة"إلى  لمتعرؼ استباىةتـ إعداد 

 ٌي: ،حيث تتكوف هف ثالث أقساـ رئيسة، "كيرباء محافظة غزة

و عبارة عف البياىات الشخصية لمهستجيبيف القسم األول: - ؿ العمهي،  :ٌو )الجىس، العهر، الهٌؤ
 (.، الهقرالهسهى الوظيفي، سىوات الخبرة
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و عبارة عف الرشاقة االستراتيجية، ويتكوف هف  القسم الثاني: -  (5)فقرة، هوزع عمى  (28)ٌو
دراسة و  (Nematizadeh & Khoshnood: 2017وقد تـ االستعاىة بدراسة ) ،هجاالت
 ( ٌي:2018، )فاضؿ

 :( فقرات.6وضوح الرؤية، ويتكوف هف ) المجال األول 

 :رية، ويتكوف هف ) المجال الثاني  ( فقرات.6الهقدرات الجٌو

 :( فقرات.6االستراتيجية، ويتكوف هف )األٌداؼ  اختيار المجال الثالث 

 :( فقرات.5الهسؤولية الهشتركة، ويتكوف هف ) المجال الرابع 

 :( فقرات.5، ويتكوف هف )اإلجراءاتاتخاذ  المجال الخامس 

و عبارة عف القسم الثالث: -  ( فقرة.16التىظيهي، ويتكوف هف )األداء  ٌو

حسب  ةاىستجابات الهبحوثيف لفقرات االستبوقد تـ استخداـ هقياس ليكرت الخهاسي لقياس ا
 (:4.2جدوؿ )

 درجات مقياس ليكرت الخماسي يوضح (4 .2جدول )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 :االستبانةخطوات بناء  5.4

ا فياالستراتيجية  الرشاقة"إلى  لمتعرؼ قاهت الباحثة بإعداد أداة الدراسة ي التىظيهاألداء  وأثٌر
 :االستباىةواتبعت الباحثة الخطوات التالية لبىاء ، "بشركة توزيع كٍرباء هحافظة غزة

والدراسات السابقة ذات الصمة بهوضوع الدراسة، واالستفادة هىٍا  اإلداريعمى األدب  االطالع -1
 وصياغة فقراتٍا.االستباىة  في بىاء

 وفقراتٍا.االستباىة  هف أساتذة الجاهعات والهشرفيف في تحديد هجاالت اعددً استشارت الباحثة  -2

 .االستباىةتحديد الهجاالت الرئيسة التي شهمتٍا  -3

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ هجاؿ. -4

 في صورتٍا األولية. االستباىة  تـ تصهيـ -5

 هف قبؿ الهشرؼ.االستباىة  تـ هراجعة وتىقيح -6
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اإلدارة أكاديهية ) ( هف الهحكهيف هف أعضاء ٌيئة التدريس في12)عمى االستباىة  تـ عرض -7
روجاهعة ، اإلسالهيةالجاهعة ، والسياسة جاهعة األقصى  . (األٌز

اإلضافة أو  هف حيث الحذؼاالستباىة  راء الهحكهيف تـ تعديؿ بعض فقراتآفي ضوء  -8
 (.2في صورتٍا الىٍائية، همحؽ )االستباىة  والتعديؿ، لتستقر

 :صدق االستبانة 6.4

، (105: 2010، يقيس االستبياف ها وضع لقياسً" )الجرجاوي أفْ " :يعىياالستباىة  صدؽ 
، تدخؿ في التحميؿ هف ىاحية "شهوؿ االستقصاء لكؿ العىاصر التي يجب أفْ  :كها يقصد بالصدؽ

، يدات وآخروفبحيث تكوف هفٍوهة لكؿ هف يستخدهٍا" )عب، ووضوح فقراتٍا وهفرداتٍا هف ىاحية ثاىية
 بطريقتيف:االستباىة  (. وقد تـ التأكد هف صدؽ179: 2001

 صدق آراء المحكمين "الصدق الظاىري": -1

يختار الباحث عدًدا هف الهحكهيف الهتخصصيف في هجاؿ  يقصد بصدؽ الهحكهيف "ٌو أفْ 
عمى االستباىة  ( حيث تـ عرض107: 2010، الهشكمة هوضوع الدراسة" )الجرجاويأو  الظاٌرة
وهىاٌج البحث العمهي وأسهاء األعهاؿ إدارة  في اهتخصصً  (12)هف الهحكهيف تألفت هف  هجهوعة

وقد استجابت الباحثة آلراء الهحكهيف وقاهت بإجراء ها يمـز هف حذؼ ، (2الهحكهيف بالهمحؽ رقـ )
اىظر الهمحؽ  -الىٍائية  افي صورتٍ ةاىاالستب توبذلؾ خرج، وتعديؿ في ضوء الهقترحات الهقدهة

 (.2رقـ )

 صدق المقياس: -2

 :Internal Validity: االتساق الداخمي أواًل 

هع الهجاؿ الذي االستباىة  يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي هدى اتساؽ كؿ فقرة هف فقرات
وذلؾ هف خالؿ حساب  ؛لالستباىةوقد قاهت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي ، ٌذي الفقرة ًتىتهي إلي

وقد تـ ذلؾ ، والدرجة الكمية لمهجاؿ ىفسًاالستباىة  هعاهالت االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاالت
 .اهوظفً  (30)عمى العيىة االستطالعية الهكوىة هف 
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 :"ةاالستراتيجي الرشاقةنتائج االتساق الداخمي لـ " -
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وضوح الرؤية " والدرجة الكمية لممجال يوضح (4 .3جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 723. تهتمؾ الشركة رؤية واضحة تساعدٌا في اتخاذ القرارات.  .1

 0.000* 840. والفٍـ الكاهؿ لرؤية الشركة.يتوفر لدى العاهميف الوضوح   .2

 0.000* 782. .رؤيتٍا وأٌدافٍا العاهة بواقعية تعهؿ الشركة عمى ترجهة  .3

جهاع في الش  .4  0.000* 825. ٍة لمسموؾ في العهؿ.ركة حوؿ الهبادئ والقواعد الُهوج  يوجد اتفاؽ وا 

ىجازاتتفتخر الشركة بها تقدهً هف خدهات   .5  0.000* 610. لمهجتهع الهحمى. وا 

 0.000* 582. الهختمفة. وأقساهٍايوجد تكاهؿ واىسجاـ تاـ بيف وحدات الشركة   .6

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة إحصائًيا  االرتباط دال *

" والدرجة باط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "وضوح الرؤية( هعاهؿ االرت4.3يوضح جدوؿ )
 ؛( α≤ 0.05)هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستوى هعىوية  ف أفَّ والذي يبي  ، الكمية لمهجاؿ

 لها وضع لقياسً. اوبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادقً 
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 " والدرجة الكميةباط بين كل فقرة من فقرات مجال "المقدرات الجوىريةمعامل االرت يوضح (4 .4جدول )
 لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 764. .تهتمؾ الشركة الهٍارات والهعارؼ الضرورية إلىجاز أعهالٍا بكفاءة عالية  .1
 0.000* 595. .الشركة العهميات األكثر أٌهية التي تخمؽ قيهة هضافة لهشتركيٍا ُتحدد  .2
 0.000* 698. هستوى ههكف. ف فيٍا بأفضؿيعمى إبقاء كفاءات وخبرات العاهم تحرص الشركة  .3
 0.000* 693. تهتمؾ الشركة الشٍرة والسهعة الحسىة في الهجتهع.  .4
 0.000* 721. ُتخصص الشركة ها يمـز هف هوارد لتحسيف عهمياتٍا اإلىتاجية والخدهاتية.  .5
 0.000* 626. .لالستجابة ألي تغييرات ههكىةوسائؿ تقىية الهعموهات أفضؿ  تستخدـ الشركة  .6

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة إحصائًيا  االرتباط دال* 

رية " 4.4يوضح جدوؿ ) ( هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ " الهقدرات الجٌو
≤ 0.05)هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستوى هعىوية  ف أفَّ والدرجة الكمية لمهجاؿ، والذي يبي  

αلها وضع لقياسً. اوبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادقً  (؛ 
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" والدرجة االستراتيجية األىداف اختيارباط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل االرت يوضح (4 .5جدول )
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 772. في ضوء رؤيتٍا ورسالتٍا.االستراتيجية  تضع الشركة أٌدافٍا  .1
 0.000* 590. لمشركة هع الفرص الهتاحة أهاهٍا.االستراتيجية  األٌداؼ تتالءـ  .2

3.  
تحقيؽ أٌدافٍا أجؿ  والتقىيات هفاألساليب الحديثة جهيع  تستخدـ الهىظهة

 الهرغوبة.
.646 *0.000 

 0.000* 521. الخدهات بها يتىاسب هع هتطمبات الهستفيديف الهختمفة.أداء  توجد هروىة في  .4

5.  
تُقسـ الشركة الهشتركيف لديٍا لفئات هتىوعة تهكىٍا هف تقديـ الخدهة الهىاسبة لكؿ 

 فئة.
.804 *0.000 

والكفاءات الُههيزة التي تساعدٌا عمى إضافة قيهة  تهتمؾ الشركة القدرات  .6
 لمهشتركيف والهجتهع.

.788 *0.000 

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة إحصائًيا  االرتباط دال *

 األٌداؼ اختيارباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "( هعاهؿ االرت4.5يوضح جدوؿ )
هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستوى هعىوية  ف أفَّ والذي يبي  ، " والدرجة الكمية لمهجاؿيجيةاالسترات

(0.05 ≥α؛) .ًوبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادقًا لها وضع لقياس 
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" والدرجة الكمية باط بين كل فقرة من فقرات مجال "المسؤولية المشتركةمعامل االرت يوضح (4 .6جدول )
 لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.002* 440. تطمب الشركة هف العاهميف التعاهؿ هع األخطاء كفرص لمتعمـ والتحسيف.  .1

 0.000* 776. سٍولة الوصوؿ لمهعموهات التي تٍـ العاهميف إلىجاز هٍاـ عهمٍـ. توفر الشركة  .2

 0.000* 721. الوصوؿ لمهعموهات التي يحتاجوىٍا.تتيح الشركة لهشتركيٍا   .3

4.  
ُتشجع الشركة العاهميف عمى هبدأ تحهؿ الهسؤولية الهشتركة عف الىتائج الىٍائية 

 لمعهؿ. 
.686 *0.000 

5.  
بعهميتي التخطيط  إشراكٍـتحافظ الشركة عمى الهشتركيف بشكؿ كاهؿ هف خالؿ 

ـ لموصوؿ ألفضؿ الىتائج.  والتىفيذ لتعزيز دوٌر
.460 *0.001 

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة إحصائًيا  االرتباط دال *

" باط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "الهسؤولية الهشتركة( هعاهؿ االرت4.6يوضح جدوؿ )
≤ 0.05)هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستوى هعىوية  ف أفَّ والذي يبي  ، والدرجة الكمية لمهجاؿ

αلها وضع لقياسً. االهجاؿ صادقً وبذلؾ يعتبر  (؛ 
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 " والدرجة الكمية لممجالاإلجراءات اتخاذل فقرة من فقرات مجال "معامل االرتباط بين ك يوضح (4 .7جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 776. .العاهميف لديٍا عمى دراية باستراتيجية وغرض الشركة أفَّ تتأكد الشركة هف   .1

 0.000* 652. ُتكيؼ الشركة استراتيجيتٍا لتتالءـ هع الظروؼ الهتغيرة.  .2

3.  
أفضؿ  تىفيذأجؿ  ُتشجع الشركة جهيع األطراؼ عمى الحوار والهىاقشة هف

 .االستراتيجيات
.753 *0.000 

 0.000* 846. التوافؽ بيف العاهميف واستراتيجيات الشركة.تسعى الشركة لتحقيؽ   .4

5.  
التي هف شأىٍا تطوير الهىتجات اإلجراءات  تعهؿ الشركة عمى تحديد

 0.000* 872. والخدهات.

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة إحصائًيا  االرتباط دال *

" والدرجة اإلجراءات اتخاذباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "( هعاهؿ االرت4.7يوضح جدوؿ )
 (؛α≤ 0.05)هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستوى هعىوية  ف أفَّ والذي يبي  ، الكمية لمهجاؿ
 لها وضع لقياسً. ار الهجاؿ صادقً وبذلؾ يعتب
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 :"التنظيمياألداء نتائج االتساق الداخمي لـ " -
 " والدرجة الكمية لممجالالتنظيمياألداء معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يوضح (4 .8جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

1.  
هؿ الشركة عمى خفض تكاليؼ الخدهات غير الضرورية دوف تأثير في تع

 جودتٍا.
.570 *0.000 

 0.014* 357. الشركة هستويات هقبولة هف الربحية خالؿ الثالث سىوات الهاضية.حققت   .2
 0.000* 509. تقـو الشركة بعهؿ تقارير هالية بشكؿ دوري.  .3
 0.000* 609. تقـو الشركة بهراجعة شكاوى الهشتركيف وتقديـ الحموؿ الهىاسبة لٍـ.  .4
 0.000* 644. تقدهٍا الشركة. يوجد هستوى هقبوؿ هف رضا الهشتركيف عف الخدهات التي  .5
 0.000* 724. حاجات الهشتركيف.إلى  لمتعرؼ تحرص الشركة عمى عهؿ بحوث عمهية هستهرة  .6
 0.000* 561. تتصؼ إجراءات العهؿ في الشركة بالوضوح والتسمسؿ الهىطقي.  .7
 0.000* 600. تقـو الشركة بتسويؽ خدهاتٍا هف خالؿ استخداـ التكىولوجيا الحديثة.  .8

9.  
تستطيع الشركة التكيؼ السريع هع الهتغيرات الخارجية لتبقى قادرة عمى الهىافسة 

 0.000* 508. في سوؽ العهؿ.

10.  
تقـو بعهؿ بتحسيىات هستهرة في تقديـ الخدهات بشكؿ ههيز يفوؽ الخدهات التي 

 يقدهٍا الهىافسيف.
.693 *0.000 

 0.000* 661. فيٍا.تقدـ الشركة براهج تدريبة كافية وهالئهة لمعاهميف   .11
 0.000* 578. يوجد عدد هىاسب هف الهوظفيف لدى الشركة يهتمكوف خبرات عمهية وهٍهة.  .12
 0.000* 554. حسب حاجتً وحسب حاجة العهؿ. تشجع الشركة العاهميف لتطوير قدراتٍـ كاًل   .13

14.  
تشجع الشركة العاهميف عمى تقديـ الهقترحات الخاصة بالتحسيف والتطوير بشكؿ 

 دائـ.
.598 *0.000 

15.  
تمتـز الشركة بالهسئولية االجتهاعية وتساٌـ في تطوير الهجتهع الهحمي بأشكاؿ 

 .هختمفة
.684 *0.000 

 0.001* 482. .تساعد الشركة الهشتركيف عىد عمهٍا بعدـ هقدرتٍـ عمى دفع تكاليؼ الخدهة  .16

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة إحصائًيا  االرتباط دال *
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" والدرجة التىظيهياألداء ( هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "4.8جدوؿ )يوضح 
 (؛α ≤ 0.05)هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستوى هعىوية  ف أفَّ والذي يبي  ، الكمية لمهجاؿ

 وبذلؾ يعتبر الهجاؿ صادقًا لها وضع لقياسً.
 :Structure Validityا: الصدق البنائي ثانيً 

التػػي تريػػد األٌػػداؼ  هقػػاييس صػػدؽ األداة الػػذي يقػػيس هػػدى تحقػػؽأحػػد  يعتبػػر الصػػدؽ البىػػائي
ويبػػػػيف هػػػػدى ارتبػػػػاط كػػػػؿ هجػػػػاؿ هػػػػف هجػػػػاالت الدراسػػػػة بالدرجػػػػة الكميػػػػة لفقػػػػرات ، األداة الوصػػػػوؿ إليٍػػػػا

 .اهوظفً  (30)وقد تـ ذلؾ عمى العيىة االستطالعية الهكوىة هف ، االستباىة
 لالستبانةوالدرجة الكمية االستبانة  معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت يوضح (4 .9جدول )

 المجال
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 884. .وضوح الرؤية

رية  0.000* 915. .الهقدرات الجٌو

 0.000* 903. .االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار

 0.000* 946. .الهسؤولية الهشتركة

 0.000* 880. .اإلجراءاتاتخاذ 

 0.000* 974. .الرشاقة االستراتيجية

 0.000* 912. .األداء التنظيمي

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة إحصائًيا  * االرتباط دال

عىد إحصائًيا  دالةاالستباىة  جهيع هعاهالت االرتباط في جهيع هجاالت ( أفَّ 4.9يبيف جدوؿ )
 لها وضعت لقياسً. ةصادقاالستباىة  وبذلؾ تعتبر جهيع هجاالت (؛α ≤ 0.05)هستوى هعىوية 

 :Reliabilityاالستبانة  ثبات 7.4

، هتتالية عدة أعيد تطبيقً هراتإذا  يعطي االستبياف ىفس الىتائج ٌو أفْ االستباىة  يقصد بثبات
ها ٌي أو  درجة يعطي الهقياس قراءات هتقاربة عىد كؿ هرة يستخدـ فيٍا،أي  إلى أيًضا ويقصد بً

، (97: 2010، درجة اتساقً واىسجاهً واستهراريتً عىد تكرار استخداهً في أوقات هختمفة )الجرجاوي
 . اهوظفً  (30)وقد تـ ذلؾ عمى العيىة االستطالعية الهكوىة هف 
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 Cronbach's الدراسة هف خالؿ هعاهؿ ألفا كروىباخ استباىةوقد تحققت الباحثة هف ثبات 
Alpha Coefficient ،( 4.10وكاىت الىتائج كها ٌي هبيىة في جدوؿ.) 

 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  يوضح (4 .10جدول )

 عدد المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.814 6 .وضوح الرؤية

رية  0.770 6 .الهقدرات الجٌو

 0.780 6 .االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار

 0.705 5 .الهسؤولية الهشتركة

 0.836 5 .اإلجراءاتاتخاذ 

 0.945 28 .الرشاقة االستراتيجية

 0.867 16 .األداء التنظيمي

 0.956 44 جميع فقرات االستبانة

قيهة هعاهؿ ألفا كروىباخ هرتفعة لكؿ  ( أفَّ 4.10واضح هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
ذا ، (0.956)االستباىة  بيىها بمغت لجهيع فقرات، (0.945، 0.705حيث تتراوح بيف ) ،هجاؿ ٌو

 ا. الثبات هرتفع وداؿ إحصائيً  يعىى أفَّ 

( قابمة لمتوزيع. وتكوف 2في صورتٍا الىٍائية كها ٌي في الهمحؽ )االستباىة  وبذلؾ تكوف
االستباىة  الدراسة هها يجعمٍا عمى ثقة تاهة بصحة استباىةالباحثة قد تأكدت هف صدؽ وثبات 

 وصالحيتٍا لتحميؿ الىتائج واإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتٍا.

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي

 (K-S) (Kolmogorov-Smirnov Test)سهرىوؼ  -تـ استخداـ اختبار كولهجوروؼ 
وكاىت الىتائج كها ٌي هبيىة في جدوؿ ، كاىت البياىات تتبع التوزيع الطبيعي هف عدهًإذا  الختبار ها

(4.11.) 
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 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي يوضح (4 .11جدول )

القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال
(Sig.) 

 0.919 0.554 .وضوح الرؤية

رية  0.768 0.665 .الهقدرات الجٌو

 0.738 0.684 .االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار

 0.838 0.619 .الهسؤولية الهشتركة

 0.415 0.884 .اإلجراءاتاتخاذ 

 0.991 0.437 .االستراتيجيةالرشاقة 

 0.485 0.837 .األداء التنظيمي

 0.997 0.402 جميع مجاالت االستبانة

هف هستوى أكبر  .(Sigالقيهة االحتهالية ) ( أفَّ 4.11واضح هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
حيث تـ استخداـ  ،توزيع البياىات لٍذي الهجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وبذلؾ فإفَّ  ؛0.05الداللة 

 االختبارات الهعمهية لتحميؿ البياىات واختبار فرضيات الدراسة. 

 
 :المستخدمةاإلحصائية  األساليب 8.4

 Statistical Package forهف خالؿ برىاهج التحميؿ اإلحصائي االستباىة  تـ تفريغ وتحميؿ
the Social Sciences (SPSS) ،التالية:اإلحصائية  وقد تـ استخداـ األدوات 

 (: لوصؼ عيىة الدراسة.Frequencies & Percentagesالىسب الهئوية والتكرارات ) -1

 الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي واالىحراؼ الهعياري. -2

 .االستباىة( لهعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كروىباخ ) -3

إذا  الختبار ها :Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)سهرىوؼ  -اختبار كولهجوروؼ  -4
 كاىت البياىات تتبع التوزيع الطبيعي هف عدهً.

( لقياس درجة االرتباط: يقـو Pearson Correlation Coefficientهعاهؿ ارتباط بيرسوف ) -5
لحساب االتساؽ الداخمي  الباحثةٌذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف هتغيريف. وقد استخدهتً 

 ؾ لدراسة العالقة بيف الهجاالت.والصدؽ البىائي لالستباىة وكذل
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كاىت هتوسط درجة االستجابة قد إذا  ( لهعرفة هاT-Testفي حالة عيىة واحدة ) Tاختبار  -6
ي إلى  وصمت  الباحثةقمت عف ذلؾ. ولقد استخدهتً أو  أـ زادت 3الدرجة الهتوسطة "الحياد" ٌو

 لمتأكد هف داللة الهتوسط لكؿ فقرة هف فقرات االستباىة.

 (.Linear Regression- Model Multipleتحميؿ االىحدار الخطي الهتعدد )ىهوذج  -7

كاف ٌىاؾ إذا  لهعرفة ها :(Independent Samples T-Testفي حالة عيىتيف ) Tاختبار  -8
 بيف هجهوعتيف هف البياىات الهستقمة. إحصائية  فروقات ذات داللة

لهعرفة  (:One Way Analysis of Variance – ANOVA) اختبار تحميؿ التبايف األحادي -9
 هف البياىات.أكثر أو  بيف ثالث هجهوعاتإحصائية  كاف ٌىاؾ فروقات ذات داللةإذا  ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الخامس .5
 تحميل البيانات واختبار فرضيات

 الدراسة ومناقشتيا
 

 

 .المقدمة 1.5
 .البيانات الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق  2.5
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 :مقدمةال 1.5

وذلؾ هف خالؿ اإلجابة ، تحميؿ البياىات واختبار فرضيات الدراسةل ايتضهف ٌذا الفصؿ عرضً 
والتي تـ التوصؿ إليٍا هف خالؿ تحميؿ فقراتٍا، االستباىة  واستعراض أبرز ىتائج ،عف أسئمة الدراسة
لمبياىات الهتجهعة اإلحصائية  لذا تـ إجراء الهعالجات، لمهستجيبيفالبياىات الشخصية والوقوؼ عمى 

لمحصوؿ  (SPSS)لمدراسات االجتهاعية اإلحصائية  تـ استخداـ برىاهج الرـزإذ  الدراسة، استباىةهف 
 عمى ىتائج الدراسة التي تـ عرضٍا وتحميمٍا في ٌذا الفصؿ. 

 :البيانات الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق  2.5

 :البياىات الشخصيةلخصائص عيىة الدراسة وفؽ  وفيها يمي عرٌض 

 :توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس يوضح (5 .1جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 74.4 180 ذكر

 25.6 62 أىثى

 100.0 242 المجموع

 (%25.6)هف عيىة الدراسة ذكور، بيىها  (%74.4)ها ىسبتً  ( أفَّ 5.1يتضح هف جدوؿ )
ويهكف  ،طبيعة الهجتهع الفمسطيىي الذكوريإلى  ارتفاع ىسبة العاهميف هف الذكور وتعزو الباحثة، إىاث

 ثقيمة أحهاؿهكف هف شغؿ وظائؼ تؤثر عمى طبيعتٍا الفسيولوجية هثؿ رفع تالهرأة ال ت تفسير ذلؾ بأفَّ 
في شبكات  إلصالحاتالسٍر لمفجر أو  ع والوصؿ لمكٍرباءبغرض القط األعهدةالصعود عمى أو 

داخؿ الشركة  اإلىاثوهعظـ ها تهارسً  ،األهواؿالتعرض لهشاكؿ الهواطىيف خالؿ جباية أو  الضغط
داريةهكتبية  أعهاؿ ذا هتوافؽ هع تقرير هركز  ،بسيطة وسٍمة وا  الفمسطيىي لسىة  اإلحصاءٌو

 . (%28) اإلىاثبيىها  (%72)وى العاهمة هف الذكور بمغت حوالي ىسبة القُ  والذي يبيف بأفَّ  (ـ2018)
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 :توزيع عينة الدراسة حسب العمر -
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر يوضح (5 .2جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر

 16.5 40 سىة 30أقؿ هف 

 45.5 110 سىة 40هف إلى أقؿ  30هف 

 25.6 62 سىة 50هف إلى أقؿ  40هف 

 12.4 30 سىة فأكثر 50

 100.0 242 المجموع

ـ (%16.5)ها ىسبتً  ( أفَّ 5.2يتضح هف جدوؿ )  (30)هف أقؿ  هف عيىة الدراسة أعهاٌر
ـ هف  (%45.5)، سىة ـ  (%25.6)سىة،  (40)هف إلى أقؿ  (30)تتراوح أعهاٌر تتراوح أعهاٌر
ـ أعها (%12.4)سىة، بيىها  (50)هف إلى أقؿ  40هف الىسبة  فَّ أ وترى الباحثة، سىة فأكثر (50)ٌر

ٌذي الفترة ٌي فترة الشباب والعطاء  فَّ إحيث  (%71.1)سىة تقدر بحوالي  (50-30)تقع بيف  األكبر
 (50)بيىها حازت فئة  ،الهوكمة لٍـاألعهاؿ إىجاز  وتتهيز ببذؿ الجٍود والخبرة الواسعة والقدرة عمى

بعض الهوظفيف يبدأوف في  فَّ وذلؾ أل (%12.4)والتي تقدر بحوالي  ،ىسبةأقؿ  سىة فأكثر عمى
بالتالي  ،االستعداد لمتقاعد فتقؿ الدافعية وحب العهؿ لديٍـ ويصيبٍـ الفتور والهمؿ هف الروتيف اليوهي

ا وتكثر يصاب بأهراض هثؿ الضغط والسكري والتي تؤثر عميٍـ جسديً  اآلخرالعطاء يقؿ والبعض 
 . ىسبة التغيب عف العهؿ

 :توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي -
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي يوضح (5 .3جدول )

% النسبة المئوية العدد المؤىل العممي  

 7.4 18 ثاىوية عاهة

 11.6 28 دبمـو هتوسط

 68.2 165 بكالوريوس 

 12.8 31 دراسات عميا

 100.0 242 المجموع
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مٍـ العمهي ثاىوية عاهة،  (%7.4)ها ىسبتً  ( أفَّ 5.3يتضح هف جدوؿ ) هف عيىة الدراسة هٌؤ
مٍـ العمهي دبموـ هتوسط،  (%(11.6 مٍـ العمهي بكالوريوس، بيىها  (%68.2)هٌؤ  (%(12.8هٌؤ

مٍـ العمهي دراسات عميا شٍادة  فَّ أف االطالع عمى الجدوؿ السابؽ تبيّ ف لمباحثة هف خالؿ وتبيّ ، هٌؤ
ي أعمى  البكالوريوس حصمت عمى لشغؿ  األدىىالحد  أصبحت ٍاإىَّ حيث ، (%68.2)ىسبة ٌو

شٍادة الهاجستير أها ، (واإلدارةالٍىدسة والهحاسبة والبرهجة ) :والتخصصية هثؿاإلشرافية  الوظائؼ
ا لمعهؿ في شركة الكٍرباء حصوؿ الهوظؼ عمى هاجستير فٍي ليس شرطً  ًألىَّ  ؛(%12.8)ىسبتٍا 

ىَّ ( تعميهية)أكاديهية  ليست هؤسسة ا ا وعمهيً هٍىيً  ألىفسٍـجاءت هف باب االجتٍاد وحب التطوير  هاوا 
شٍادة الدبمـو أها ، (مـ الوظيفيواالرتقاء في الس   زيادة في الراتب) :الوظيفية أوضاعٍـرغبة في تحسيف 

بعض الوظائؼ ال تتطمب  فَّ وذلؾ أل ؛اتقريبً  (%18)مت عمى ىسبة الثاىوية العاهة حصو  الهتوسط
الت عمهية عالية  يوالقراء والهحصميف وفىي اةبَ كالجُ  الوظائؼ الكتابية والهٍىية والحرفية) :هثؿ ،هٌؤ

الهىوطة بٍـ هف خالؿ براهج هحددة  باألعهاؿحيث يتـ تدريبٍـ وتأٌيمٍـ لمقياـ ، (الكٍرباء
 . وهتخصصة

 :توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي -
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي يوضح (5 .4جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 5.4 13 فأعمىإدارة  هدير

 16.5 40 هدير دائرة

 45.0 109 رئيس قسـ

 33.1 80 رئيس شعبة

 100.0 242 المجموع

إدارة  هف عيىة الدراسة هسهاٌـ الوظيفي هدير (%5.4)ها ىسبتً  ( أفَّ 5.4يتضح هف جدوؿ )
هسهاٌـ الوظيفي رئيس قسـ، بيىها  (%45.0)هسهاٌـ الوظيفي هدير دائرة،  (%16.5)، فأعمى

 ٌو (%5.3)والذي ىسبتًاإلدارة  هدير فَّ أوتالحظ الباحثة ، ظيفي رئيس شعبةهسهاٌـ الو  (%(33.1
االستراتيجية  الخطط إعدادفٍو يعهؿ كجٍة استشارية تساعد في  ،في الشركة إشرافيهىصب أعمى 

الدوائر حصموا  يروهدأها ، بها يخدـ الصالح العاـ لمشركة األولوياتواتخاذ القرارات الهٍهة وترتيب 
العاهمة  واألقساـالعميا هع الدوائر اإلدارة  فٍـ الجٍة التي تقوـ بتىظيـ وربط عهؿ (%16.5)عمى ىسبة

فحصموا األقساـ  رؤساءأها ، ية الشركةبالشركة وفؽ خطوط السمطة والهسؤولية بها يتىاسب هع ٌيكم
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يأعمى  عمى ذا ال يتىاسب هع رؤساء الشعب الذيف حصم (%45)ىسبة ٌو  ،(%33.1)وا عمى ىسبةٌو
الهؤسسات يقؿ عدد الهستويات أو  في الٍيكؿ التىظيهي لمشركات ألعمىكمها ارتفعىا  األصؿ إفَّ حيث 
 فَّ إحيث ، لهسهيات ال تتـ بطريؽ عادلةبعض توزيعات ا فَّ أولكف ذلؾ يفسر عمى  ،األعمى اإلدارية

بالتالي ال يتـ ، (قراء وفىييفجباة و ) :الغالبية العظهى هف هوظفي الشركة يعهموف في الهجاؿ الهيداىي
إلى باإلضافة  ،يتـ هىحٍـ رئيس قسـ إلرضائٍـٍـ يخدهوف الشركة لسىوات وكهحاولة أىَّ ترقيتٍـ رغـ 

هثؿ فئة ، الحاالت يتـ هىح بعض فئات الهوظفيف رئيس قسـ دوف الهرور برئيس شعبةً في بعض ىَّ أ
ذا يفسر ارتفاع ىسبة رؤساء ،الهٍىدسيف بالىسبة لرؤساء الشعب فغالبيتٍـ يقوهوف أها  األقساـ ٌو

 . إداريةبأعهاؿ هكتبية 
 :توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة -

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة يوضح (5 .5جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 14.5 35 سىوات 5أقؿ هف 

 23.6 57 سىوات 10هف إلى أقؿ  5هف 

 25.6 62 سىة 15هف إلى أقؿ  10هف 

 36.4 88 سىة فأكثر 15

 100.0 242 المجموع

 5هف أقؿ  هف عيىة الدراسة سىوات خبرتٍـ (%(14.5ها ىسبتً  ( أفَّ 5.5يتضح هف جدوؿ )
تتراوح سىوات  (%25.6)سىوات،  10هف إلى أقؿ  5تتراوح سىوات خبرتٍـ هف  (%23.6)، سىوات

 وترى الباحثة، سىة فأكثر 15تٍـ سىوات خبر  (%(36.4سىة، بيىها  15هف إلى أقؿ  10خبرتٍـ هف 
ذا يفسر بأفَّ  15ىسبة كاىت لصالح أعمى  فَّ أ بعض هوظفي الشركة كاىوا يعهموف في  سىة فأكثر ٌو

ا واستهروا بالعهؿ بىفس الطريقة بمدية غزة ثـ اىتقموا لمعهؿ في الشركة بطبيعة عهؿ هتشابٍة تقريبً 
وسرعة  اإلىجازكسبٍـ خبرة ودراية بكؿ ها يتعمؽ بوظيفتٍـ وارتفعت ىسبة ألسىوات هها  اآلليةوبىفس 

 ،سىة فحصموا عمى ىسب هتقاربة 15إلى  5الذيف تتراوح سىوات خبرتٍـ هف أها ، ديٍـودقة العهؿ ل
ذا يعزو ـ هَ أىَّ إلى  ٌو فيٍا وأرسوا ىظاـ وقواعد  األساسيةوضعوا المبىة  فْ ٍـ هف هؤسسي الشركة ٌو

ا، العهؿ  5ىسبة فكاىت لمذيف يعهموف في الشركة هف أدىى  أها، بالتالي ىٍضوا بالشركة وطورٌو
وذلؾ لسد ىقص في  ؛ا هف خالؿ االهتحاىات والهقابالتتـ توظيفٍـ حديثً  ًألىَّ وذلؾ  ؛أقؿ سىوات فها

 . عدد كادر وظيفي هحدد هثؿ الهحاسبيفأو  تخصص هعيف
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 :توزيع عينة الدراسة حسب المقر -
 توزيع عينة الدراسة حسب المقر يوضح (5 .6جدول )

 النسبة المئوية % العدد المقر
 25.6 62 الهقر الرئيسي
 12.0 29 هقر الشهاؿ
 24.0 58 هقر غزة

 8.3 20 هقر الوسطى
 16.9 41 هقر خاىيوىس
 13.2 32 هقر رفح
 100.0 242 المجموع

، هف عيىة الدراسة يعهموف في الهقر الرئيسي (%25.6)ها ىسبتً  ( أفَّ 5.6يتضح هف جدوؿ )
يعهموف في هقر  (%(8.3يعهموف في هقر غزة،  (%(24.0يعهموف في هقر الشهاؿ،  (%(12.0
وتعزو ، يعهموف في هقر رفح (%(13.2بيىها ، يعهموف في هقر خاىيوىس (%16.9)، الوسطى
عدد هشتركي هديىة غزة  فَّ وذلؾ أل ؛اسة في هقري غزة والرئيسيارتفاع ىسبة عيىة الدر  الباحثة
وبسبب هوقع االستراتيجي في هركز هديىة غزة وحهالت التسٍيالت  ،لؼ هشترؾأ (90)تجاوز

ٌذا يتطمب  ،تسويات هاليةأو  شجعت الجهٍور عمى تقديـ طمبات لعهؿ اشتراكات جديدة واإلعفاءات
لذلؾ  ؛وجً بسرعة ودقة عاليةفضؿ أ لىسبة ويقوـ بتقديـ الخدهات عمىعدد هوظفيف كبير يغطي ٌذي ا

 بجهيعبالتالي يتحكـ ، لمهقرات الخهس اإلداراتالهقر الرئيسي ٌو هركز وأيًضا  ،كاىت الىسبة هرتفعة
هساحة هف تفويض الصالحيات باتخاذ  أعطىولكف هدير عاـ الشركة الجديد ، األخرىالهقرات  أعهاؿ

 بالىسبة لهقرات الشهاؿأها ، الهركزية في العهؿ ؿ هف حدةا هها قمّ القرارات دوف الرجوع لً شخصيً 
لوسطى هقر اأها ، خاىيوىس ورفح فىسبٍـ هتقاربة بالتالي يوجد كادر وظيفي يىاسب ويالئـ ٌذي الىسبو 

هقر الوسطى كاف أقؿ استجابة في اإلجابة عف استباىة الدراسة  فَّ وذلؾ أل ؛فحصؿ عمى أدىى ىسبة
 . ( استباىة هف عيىة الدراسة والذيف يشغموف وظائؼ إشرافية36)( استباىة هف اصؿ 20فتـ إجابة )

 :(Ozen et al., 2012)المحك المعتمد في الدراسة  3.5

 الخهاسي هف هقياس ليكرت في الخاليا طوؿ تحديد تـ فقد الدراسة في الهعتهد الهحؾ لتحديد
 الهقياس في قيهةأكبر  عمى تقسيهً ثـ ( وهف4=1-5) الهقياس درجات بيف الهدى حساب خالؿ

 في قيهةإلى أقؿ  ( وبعد ذلؾ تـ إضافة ٌذي القيهة0.80=4/5)أي  الخمية طوؿ عمى لمحصوؿ
ي الهقياس بداية) الهقياس كذا، الخمية لٍذي األعمى الحد لتحديد وذلؾ) صحيح واحد ٌو  طوؿ أصبح ٌو
 :التالي الجدوؿ في هوضح ٌو كها الخاليا



 

 

90 

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة (5 .7جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 ضعيفة جدا 20% -36%هف  1 - 1.80هف 

 ضعيفة 36% - 52%أكبر هف  1.80 - 2.60 أكبر هف

 هتوسطة % 52%- 68أكبر هف  2.60 – 3.40أكبر هف 

 كبيرة 68%- 84%أكبر هف  3.40 – 4.20أكبر هف 

 اكبيرة جدً  84 %-100% أكبر هف 5 - 4.20أكبر هف 

 الهتوسطات اعتهدت الباحثة عمى ترتيب، االستجابة هستوى عمى والحكـ الدراسة ىتائج ولتفسير
 درجة الباحثةحددت  وقد، هجاؿ كؿ في الفقرات وهستوى ةاىلالستب الهجاالت هستوى عمى الحسابية
 .لمدراسة الهعتهد الهحؾ حسب الهوافقة

 ؟ كيرباء محافظات غزة عفي شركة توزياالستراتيجية  ما مستوى الرشاقة -

االستراتيجية  فيها يخص الرشاقةاالستباىة  ٌذا السؤاؿ قاهت الباحثة بتحميؿ فقرات مىلإلجابة ع
 : وأبعادٌا الخهس وجاء عمى الىحو التالي

 فقرات االستبانة:تحميل  4.5

 :"االستراتيجية الرشاقة: تحميل فقرات "أواًل 

 :"وضوح الرؤيةتحميل فقرات مجال " -

 tتـ استخداـ الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري والوزف الىسبي والترتيب وقيهة اختبار 
 (.5.8الىتائج هوضحة في جدوؿ ) .لهعرفة درجة الهوافقة
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لكل  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختباريوضح  (5 .8جدول )
 " وضوح الرؤية فقرة من فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 

 االختبار
القيمة 

 االحتمالية

1.  
تهتمػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػركة رؤيػػػػػػػػػػػة 
واضػػػػػػػػحة تسػػػػػػػػاعدٌا فػػػػػػػػي 

 اتخاذ القرارات.
 0.149 1.04 هتوسط 4 61.40 1.05 3.07

2.  
يتػػػػػػػػػػوفر لػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػاهميف 
الوضػػػػػػوح والفٍػػػػػػـ الكاهػػػػػػؿ 

 لرؤية الشركة.
 0.130 1.13- هتوسط 6 58.51 1.02 2.93

3.  
 تعهػؿ الشػػركة عمػػى ترجهػػة
رؤيتٍػػػػػػا وأٌػػػػػػدافٍا العاهػػػػػػة 

 .بواقعية
 0.235 0.72 هتوسط 5 60.92 0.98 3.05

4.  

جهػػػػاع فػػػػي  يوجػػػػد اتفػػػػاؽ وا 
الشػػػػػػػػركة حػػػػػػػػوؿ الهبػػػػػػػػادئ 
والقواعػػػد الُهوًجٍػػػة لمسػػػموؾ 

 في العهؿ.

 0.025 1.97 هتوسط 2 62.64 1.04 3.13

5.  
تفتخػػػر الشػػػركة بهػػػا تقدهػػػً 

ىجػػػػػػػازاتهػػػػػػػف خػػػػػػػدهات   وا 
 لمهجتهع الهحمى.

 0.000 4.27 هتوسط 1 66.20 1.13 3.31

6.  
يوجػػػد تكاهػػػؿ واىسػػػجاـ تػػػاـ 
بػػػػػػػػػػيف وحػػػػػػػػػػدات الشػػػػػػػػػػركة 

 الهختمفة. وأقساهٍا
 0.029 1.91 هتوسط 3 62.49 1.01 3.12

 0.020 2.07 هتوسط  62.04 0.77 3.10 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.8من جدول )

ىجازاتتفتخر الشركة بها تقدهً هف خدهات لمفقرة الخاهسة "الهتوسط الحسابي  - لمهجتهع  وا 
ذا يعىي أفَّ ، (%66.20)الوزف الىسبي أي أفَّ  (5)الدرجة الكمية هف  (3.31)الهحمى" يساوي   ٌو

حيث تعتبر الشركة الوحيدة  ،ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة
ٍرباء بشكؿ يخدـ فئات هتعددة هف هواطىيف وهؤسسات فٍي تعهؿ عمى توزيع الك ،والهتفردة

 ،والعهؿ تحت الضغط وفي أسوأ الظروؼ ،األحداثولديٍا القدرة عمى هسايرة  ،وجٍات أخرى
الخطوط ، الخط الهصري) وتتابع االىقطاعات الهتكررة في خطوط الكٍرباء الهغذية لمقطاع

هتأخرة هف الميؿ  أوقاتفي  األعطاؿ عف القياـ بإصالحات ( فضاًل هحطة الكٍرباء، اإلسرائيمية
 . وساعات الفجر



 

 

93 

" يساوي وضوح والفٍـ الكاهؿ لرؤية الشركةيتوفر لدى العاهميف اللمفقرة الثاىية "الهتوسط الحسابي  -
ذا يعىي أفَّ ، (%(58.51الوزف الىسبي أي أفَّ  ((2.93 ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ  ٌو

لمهوظفيف بشكؿ فعمي في إشراؾ  ً ال يوجدىَّ أإلى  ذلؾ وتعزو الباحثة ،أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة
وال يتـ العهؿ عمى عقد اجتهاعات وورش العهؿ  ،بىاء رؤية الشركة بالتالي تبىيٍا وااللتزاـ بٍا

لكؿ هىٍا لمعهؿ عمى تحقيؽ ٌذي  األدوارت وتحديد ٌذي الفئاإلى  لتوصيؿ رؤية الشركة ورسالتٍا
 . الكاهؿ لرؤية ورسالة الشركة بكؿ وضوح وشفافية اإلدراؾلذلؾ ال يتوفر لديٍـ  ؛الرؤى

أي أفَّ  (3.10)" يساوي وضوح الرؤيةلهجاؿ "الهتوسط الحسابي  بشكؿ عاـ يهكف القوؿ بأفَّ  -
ذا يعىي ، (%62.04)الوزف الىسبي  هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌىاؾ  أفَّ ٌو

اهتالؾ جٍد إلى  ( تشيرالهتوسطة) ٌذي الىسبة هف الهوافقة فَّ أقرات ٌذا الهجاؿ. ويظٍر لمباحثة ف
 تفتخر بهستوى الخدهات ٍاإىَّ حيث  ،لمشركةاالستراتيجية  العاهميف في الخططإشراؾ  في

 األفرادالهقدهة لمهجتهع الهحمي ويتوفر لديٍا اتفاؽ حوؿ الهبادئ الهوجٍة لسموؾ  واإلىجازات
الشركة ولكف ٌذا الهستوى ليس  وأقساـكها ويظٍر هدى التكاهؿ واالىسجاـ بيف وحدات  ،داخمٍا

 ،الشركة ال تشرؾ العاهميف بشكؿ كبير في تحميؿ بيئتٍا الداخمية والخارجية فَّ ربها أل ؛بالهأهوؿ
بعيدة  واألٌداؼـ صياغة رؤية هستقبمية لٍا هها يوجد لديٍـ ضبابية حوؿ الغاية الهىشودة وعد

بعيدة  وأٌداؼبالتالي يجعؿ عهمية اتخاذ القرارات صعبة وهعقدة هها يقود لترجهة رؤى  ،الهدى
 .عف الواقع الهعاش وطبيعة الظروؼ التي يهر بٍا الشعب الفمسطيىي

( والتي طبقت عمى عيىة هف 2018، الهوسوي)لدراسات كدراسة اتفقت ٌذي الىتائج هع بعض ا -
ي هتوسطة (%61.1)في شركة الكفيؿ بالعراؽ حيث بمغت الىسبة الهديريف ، الضهور)ودراسة ، ٌو
حيث بمغت  ،هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريساألردىية  ( والتي طبقت عمى الجاهعات2017
ي (%65.4)الىسبة  ( والتي طبقت عمى هديرية 2017، القريشي)دراسة ، هتوسطةأيًضا  ٌو

واختمفت ، (%67.4)االستراتيجية حيث بمغت ىسبة الرشاقة ،توزيع كٍرباء كربالء الهقدسة بالعراؽ
حيث حصؿ ٌذا  ،( والتي طبقت عمى الهىظهات غير الحكوهية2018، إسهاعيؿ)هع دراسة 

ي ىسبة هرتفعة (%83.5 )البعد عمى ىسبة ( والتي طبقت عمى شركة 2016، فاضؿ)دراسة ، ٌو
ي ىسبة عالية (%84.4)حيث بمغت الىسبة  ،آسيا سيؿ لالتصاالت الهتىقمة بالعراؽ ، ٌو

Khoshnood & Nematizadeh, 2017))  حيث  اإليراىيةوالتي طبقت عمى البىوؾ الخاصة
ي ىسبة هرتفعة (%83.6)بمغت الىسبة  والتي طبقت عمى  ((Abu-Radi, 2013، ٌو

ي بىسبة كبيرة (%82.2)حيث جاءت الىسبة األردىية  الهستشفيات الخاصة ، ٌىية)ودراسة ، ٌو
( والتي طبقت عمى قطاع الصىاعات الغذائية في قطاع غزة حيث بمغت ىسبة ٌذا البعد 2016

ي ىسبة فوؽ الهتوسط (76.82%)  . ٌو
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 :"المقدرات الجوىريةتحميل فقرات مجال " -

 tتـ استخداـ الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري والوزف الىسبي والترتيب وقيهة اختبار 
 (.5.9الىتائج هوضحة في جدوؿ ) .لهعرفة درجة الهوافقة

لكل  tوقيمة اختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب  يوضح (5 .9جدول )
 "المقدرات الجوىريةفقرة من فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 

 االختبار
القيمة 

 االحتمالية

1.  

تهتمػػػػؾ الشػػػػركة الهٍػػػػارات 
والهعػػػػػػػػػػػارؼ الضػػػػػػػػػػػرورية 
إلىجػػػػػاز أعهالٍػػػػػا بكفػػػػػاءة 

 عالية

 0.000 4.15 هتوسطة 1 65.62 1.05 3.28

2.  
ُتحػػػػػدد الشػػػػػركة العهميػػػػػات 
األكثػػر أٌهيػػة التػػي تخمػػؽ 
 .قيهة هضافة لهشتركيٍا

 0.000 3.81 هتوسطة 3 64.65 0.95 3.23

3.  

عمػػػػػػػى  تحػػػػػػػرص الشػػػػػػػركة
إبقػػػػػػاء كفػػػػػػاءات وخبػػػػػػرات 

ف فيٍػػػػػػػا بأفضػػػػػػػؿ يالعػػػػػػػاهم
 هستوى ههكف.

 0.047 1.68 هتوسطة 5 62.45 1.12 3.12

4.  
تهتمػػػػػػػؾ الشػػػػػػػركة الشػػػػػػػٍرة 
والسػػػػػػػػهعة الحسػػػػػػػػىة فػػػػػػػػي 

 الهجتهع.
 0.000 6.07- ضعيفة 6 51.16 1.13 2.56

5.  

ُتخصص الشركة هػا يمػـز 
هػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػوارد لتحسػػػػػػػػػػػيف 
عهمياتٍػػػػػػػػػػػػػػػا اإلىتاجيػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والخدهاتية.

 0.000 3.51 هتوسطة 4 64.62 1.02 3.23

6.  

أفضػػػػػؿ  تسػػػػتخدـ الشػػػػػركة
وسػػػائؿ تقىيػػػػة الهعموهػػػػات 
لالسػػػػتجابة ألي تغييػػػػرات 

 .ههكىة

 0.000 3.92 هتوسطة 2 64.98 0.99 3.25

 0.010 2.35 هتوسطة  62.20 0.73 3.11 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.9من جدول )

رية إلىجاز أعهالٍا تهتمؾ الشركة الهٍارات والهعارؼ الضرو لمفقرة األولى "الهتوسط الحسابي  -
ذا ، (%(65.62الوزف الىسبي أي أفَّ  (5)الدرجة الكمية هف  3.28))" يساوي بكفاءة عالية ٌو

 ذلؾوتعزو الباحثة  ،ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة أفَّ يعىي 
األردف  إلى لدورات خارجية تبعثٍـإذ  ،ادراؾ الشركة بأٌهية التدريب لصقؿ هٍارات العاهميفإلى 
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يتـ التعاقد هع هؤسسات تدريبية هختمفة في هجاالت وتركيا والضفة الغربية ودورات داخمية حيث 
 . هختمفة هىٍا الٍىدسية والفىية

تهتمؾ الشركة الشٍرة والسهعة الحسىة في الهجتهع" يساوي لمفقرة الرابعة "الهتوسط الحسابي  -
ذا يعىي ، (%51.16)الوزف الىسبي أي أفَّ  (2.56) ٌىاؾ هوافقة بدرجة ضعيفة هف قبؿ  أفَّ ٌو

ٌىاؾ عدـ وعي كاهؿ لدى الهجتهع بحجـ  فَّ أ وترى الباحثةأفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة 
وتحاوؿ توزيع  ،هحدودة إهكاىياتتعهؿ في ضوء  ٍاىَّ إ إذ، التي تحاصر شركة الكٍرباء اإلهكاىيات

ضافًة إلى ،بحيث تصؿ لكؿ هىزؿ في قطاع غزة ،الكهيات الهتوفرة بصورة عادلة ذلؾ حتى  وا 
 اوفي ظؿ الظروؼ الهعاصرة يىظر لٍذهف الهشتركيف  أهوااًل تجبي  فْ أتستهر في عهمٍا يجب 

تتعرض لضغوط و  كها ،بالهسؤولية االجتهاعية اإلحساسً استغالؿ وعدـ أىَّ ( عمى الجبايةاألهر )
ا عمى تصرفات وسموكيات   . قد تكوف ضد قىاعاتٍاسياسية تجبٌر

ريةلهجاؿ "الهتوسط الحسابي  بشكؿ عاـ يهكف القوؿ بأفَّ  - أي أفَّ  (3.11)" يساوي الهقدرات الجٌو
ذا يعىي ، (%62.20)الوزف الىسبي  يىة عمى ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد الع أفَّ ٌو

الشركة لديٍا هوارد بشرية وهادية  أفَّ تفسر الىتيجة السابقة عمى  فْ أويهكف  ،فقرات ٌذا الهجاؿ
ذات كفاءة وخبرة تهكىٍا هف تقديـ خدهاتٍا لمجهٍور بالسرعة والدقة وتواكب التطورات التكىولوجية 

 بقعة داخؿ قطاع غزة هف خالؿ برىاهج سكاداأي  إلى الحديثة هف أجٍزة وهعدات تسٍؿ الوصوؿ
 ،حيث يهتمؾ العاهميف الهٍارات الىظرية والعمهية والفىية والتقىية ،CALL CENTERو GISو

ولكىٍا تواجً حهمة هىاٌضة وهضادة لٍا هف قبؿ الهجتهع الهحمي كوىٍا الشركة الوحيدة التي 
ا الهجتهع ٌي الهسؤولة عف اىقطاع التيار الكٍربائي فترات طويمة  ،توزع الكٍرباء والتي يعتبٌر

هىاطؽ جهيع  ا تبذؿ الجٍود لتوزع الكٍرباء بعدؿ وبتوازف وبشكؿ يغطيولكىٍ ،وبصورة هستهرة
حيث تحاوؿ تخصيص هواردٌا لتحسيف العهمية الخدهاتية ، الجىوبإلى  قطاع غزة هف الشهاؿ

العاهميف بهستوى الكفاءة الهطموب كها وتقوـ بحهالت لتعزيز هكاىتٍا في  إبقاءوتحرص عمى 
الحقائؽ وشرح كؿ ها ٌو هبٍـ لمهحافظة عمى الىسيج الهجتهع وتصحيح صورتٍا وتوضيح 

 . الهجتهعي الصمب والهتهاسؾ ضد الحصار والظمـ واالحتالؿ

 (Khoshnood & Nematizadeh, 2017)واتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة  -
دراسة ، هتوسطة (%67.2)حيث جاءت الىسبة  ،اإليراىيةوالتي طبقت عمى البىوؾ الخاصة 

هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس األردىية  ( والتي طبقت عمى الجاهعات2017، الضهور)
( والتي طبقت عمى عيىة هف 2018، الهوسوي)دراسة و ، هتوسطة (%65.6 )حيث جاءت الىسبة

واختمفت هع دراسة ، هتوسطة (%53.75 )في شركة الكفيؿ بالعراؽ حيث جاءت الىسبة يريفالهد
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طبقت عمى قطاع الصىاعات الغذائية في قطاع غزة حيث جاءت  ( والتي2016، ٌىية)
ي هرتفعة (%82.64)الىسبة ( والتي طبقت عمى الهىظهات غير 2018، إسهاعيؿ)دراسة ، ٌو

ي هرتفعة (%82.7)حيث جاءت ىسبة ٌذا البعد  ،الحكوهية  ((Abu-Radi, 2013دراستي ، ٌو
( والتي طبقت عمى شركة آسيا 2018، فاضؿ)واألردىية  والتي طبقت عمى الهستشفيات الخاصة

ي هرتفعة (%81)حيث جاءت ىسبة ٌذا البعد لكؿ هىٍها  ،سيؿ لالتصاالت الهتىقمة بالعراؽ  . ٌو
 :"يجيةاالسترات األىداف اختيارتحميل فقرات مجال " -

 tتـ استخداـ الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري والوزف الىسبي والترتيب وقيهة اختبار 
 (.5.10الىتائج هوضحة في جدوؿ ) .لهعرفة درجة الهوافقة

لكل  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار يوضح (5 .10جدول )
 "االستراتيجية األىداف اختيارفقرة من فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 

 االختبار
القيمة 

 االحتمالية

1.  
 تضػػػػػػع الشػػػػػػركة أٌػػػػػػدافٍا

فػػػػػي ضػػػػػوء االسػػػػػتراتيجية 
 رؤيتٍا ورسالتٍا.

 0.000 3.79 هتوسطة 3 64.96 1.02 3.25

2.  
 األٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالءـ

لمشػػػركة هػػػع االسػػػتراتيجية 
 الفرص الهتاحة أهاهٍا.

 0.032 1.86 هتوسطة 6 62.25 0.94 3.11

3.  

جهيػػػػع  تسػػػػتخدـ الهىظهػػػػة
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب الحديثػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

تحقيؽ أجؿ  والتقىيات هف
 أٌدافٍا الهرغوبة.

 0.000 4.20 هتوسطة 2 65.36 0.98 3.27

4.  

أداء  توجػػػػػػػد هروىػػػػػػػة فػػػػػػػي
الخدهات بها يتىاسػب هػع 
هتطمبػػػػػػػػػػػات الهسػػػػػػػػػػػتفيديف 

 الهختمفة.

 0.026 1.95 هتوسطة 5 62.50 0.99 3.13

5.  

تُقسػػػـ الشػػػركة الهشػػػتركيف 
لػػػػػػػػػديٍا لفئػػػػػػػػػات هتىوعػػػػػػػػػة 
تهكىٍػػا هػػف تقػػديـ الخدهػػة 

 الهىاسبة لكؿ فئة.

 0.000 3.45 هتوسطة 4 64.73 1.06 3.24

6.  

تهتمػػػػػؾ الشػػػػػركة القػػػػػدرات 
والكفػػػػاءات الُههيػػػػزة التػػػػي 
تسػػػػػػاعدٌا عمػػػػػػى إضػػػػػػافة 
قيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمهشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركيف 

 والهجتهع.

 0.000 5.29 هتوسطة 1 66.72 0.99 3.34

 0.000 5.02 هتوسطة  64.37 0.68 3.22 جميع فقرات المجال معاً  
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 ( يمكن استخالص ما يمي:10-5من جدول )

ى تهتمؾ الشركة القدرات والكفاءات الُههيزة التي تساعدٌا عملمفقرة السادسة "الهتوسط الحسابي  -
الوزف الىسبي أي أفَّ  (5)الدرجة الكمية هف  3.34))" يساوي إضافة قيهة لمهشتركيف والهجتهع

ذا يعىي ، (%(66.72 ، ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة أفَّ ٌو
خدهات ذات قيهة لمهشترؾ  إضافةعمى ذلؾ بحث الشركة بشكؿ هستهر عمى  وتعقب الباحثة

أو  اشتراكاتٍـ لديلمهواطىيف الذيف ليس  حمواًل  أوجدتحيث ، وتتىاسب هع طبيعة العصر
 أويقوهوا بتركيب عدادات ذكية  أفْ الهواطىيف الهتراكـ عميٍـ هبالغ هالية كبيرة عمى الفاتورة 

مت لهوظفي راـ ا وغزة آليات سداد آلي هع البىوؾ بطريقة تىاسب عدادات هسبقة الدفع وسٍّ 
لهاء عمى حيث قاهت بتوزيع التهر وا، كها وقاهت ببادرة جهيمة في شٍر رهضاف ،رواتبٍـ

 . الهغرب أذاف أثىاءالهواطىيف في الشوارع العاهة 

لمشركة هع الفرص الهتاحة أهاهٍا" االستراتيجية  األٌداؼ تتالءـلمفقرة الثاىية "الهتوسط الحسابي  -
ذا يعىي ، (%(62.25الوزف الىسبي أي أفَّ  ((3.11يساوي  ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة  أفَّ ٌو

 ويرجع ذلؾ لعدـ الدراية الكافية هف قبؿ الهوظفيف بهاٌية ،ٌذي الفقرة هف قبؿ أفراد العيىة عمى
لمشركة وكيفية استغالؿ الفرص الهتاحة في السوؽ لزيادة ىقاط قوة الشركة االستراتيجية  األٌداؼ

حيث ال تقوـ الشركة بتحميؿ بيئتٍا الداخمية والخارجية بطرؽ عمهية ، وتقميص ىقاط الضعؼ
قوة وىقاط الضعؼ وال يتـ حيث تفرز الفرص والتٍديدات وىقاط ال، هثاًل  SWOTباستخداـ تحميؿ 

استراتيجية  وال يوجد لديٍا خطة ،تحقيقٍاإلى  تسعىأٌداؼ  وتولد ،هة تىتج استراتيجياتءعهؿ هوا
واضحة وهعههة عمى الهوظفيف هها يمزهٍـ تدريب وتطوير في ٌذا الجاىب لضهاف البقاء 

 . األعهاؿ واالستهرارية في عالـ

" يساوي االستراتيجية األٌداؼ اختيارلهجاؿ "الهتوسط الحسابي  بشكؿ عاـ يهكف القوؿ بأفَّ  -
ذا يعىي ، (%(64.37الوزف الىسبي أي أفَّ  (3.22) ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ  أفَّ ٌو

الشركة تضيؼ خدهات جديدة لمهشتركيف  أفَّ  وترى الباحثة، أفراد العيىة عمى فقرات ٌذا الهجاؿ
هف خالؿ اعتهاد برىاهج هوحد جديد هتطور يجعؿ الهشترؾ يىٍي الهعاهمة عىد هوظؼ قمـ 

بالرغـ هف ذلؾ  ،اإلداريالجهٍور دوف الهرور بأكثر هف جٍة لمتوقيع ويحد هف روتيىية التسمسؿ 
 هات لمهشتركيف لتحقيؽ هروىة بيفتحتاج الشركة لتدريب الكادر الوظيفي الذي يختص بتقديـ الخد

ت يسٍؿ فئاإلى  الخدهات وهتطمبات الهشترؾ الهختمفة وتىظيـ عهمية تقسيـ الهشتركيفأداء 
 تتالءـويحقؽ هستوى هف رضا الهشتركيف والحفاظ عميٍـ حتى  ةالتعاهؿ هع كؿ فئة عمى حد

 . الهوضوعة هع الفرص الهتاحة في سوؽ العهؿاألٌداؼ 
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في شركة  يريف( والتي طبقت عمى عيىة هف الهد2018، الهوسوي)واتفقت ٌذي الىتائج هع دراسة  -
واختمفت هع بعض الدراسات كدراسة ، (%63.75)الكفيؿ بالعراؽ حيث جاءت الىسبة 

(Khoshnood & Nematizadeh, 2017)  حيث  ،اإليراىيةوالتي طبقت عمى البىوؾ الخاصة
( والتي طبقت عمى شركة آسيا سيؿ 2016، فاضؿ)دراسة ، (%82.4)جاءت الىسبة 

( والتي طبقت 2018، إسهاعيؿ)دراسة ، (%82)حيث جاءت الىسبة ،لالتصاالت الهتىقمة بالعراؽ
( 2016، ٌىية)دراسة ، (%81.8)عمى الهىظهات غير الحكوهية حيث جاءت الىسبة لٍذي البعد 

، (%80.30)ع غزة حيث جاءت الىسبة والتي طبقت عمى قطاع الصىاعات الغذائية في قطا
حيث جاءت األردىية  والتي طبقت عمى الهستشفيات الخاصة (Abu-Radi, 2013)دراسة و 

 . (%79.2)الىسبة 
 :"المسؤولية المشتركةتحميل فقرات مجال " -

 tتـ استخداـ الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري والوزف الىسبي والترتيب وقيهة اختبار 
 (.5.11الىتائج هوضحة في جدوؿ ) .درجة الهوافقةلهعرفة 

لكل  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار يوضح (5 .11جدول )
 "المسؤولية المشتركةفقرة من فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 

 االختبار
القيمة 

 االحتمالية

1.  
تطمب الشػركة هػف العػاهميف 
التعاهػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػع األخطػػػػػػػػػػاء 

 كفرص لمتعمـ والتحسيف.
 0.339 0.42 هتوسطة 4 60.58 1.08 3.03

2.  
تػػػػػػػػػػػوفر الشػػػػػػػػػػػركة سػػػػػػػػػػػٍولة 
الوصػػػػوؿ لمهعموهػػػػات التػػػػي 
تٍػػـ العػػػاهميف إلىجػػاز هٍػػػاـ 

 عهمٍـ.
 0.000 5.38 هتوسطة 1 67.08 1.02 3.35

3.  
تتػػػػػػػيح الشػػػػػػػركة لهشػػػػػػػتركيٍا 
الوصػػػػوؿ لمهعموهػػػػات التػػػػي 

 يحتاجوىٍا.
 0.000 3.39 هتوسطة 2 64.96 1.13 3.25

4.  
ُتشػػػػػػػجع الشػػػػػػػركة العػػػػػػػاهميف 
عمػػى هبػػدأ تحهػػؿ الهسػػؤولية 
الهشػػػػػػػػػػتركة عػػػػػػػػػػف الىتػػػػػػػػػػائج 

 الىٍائية لمعهؿ. 
 0.078 1.42 هتوسطة 3 61.99 1.09 3.10

5.  

تحػػػػػػػػػػػافظ الشػػػػػػػػػػػركة عمػػػػػػػػػػػى 
الهشتركيف بشكؿ كاهػؿ هػف 

بعهميتػػػػػػػي  إشػػػػػػػراكٍـخػػػػػػػالؿ 
التخطػػػػػػيط والتىفيػػػػػػذ لتعزيػػػػػػز 
ػػػػػػـ لموصػػػػػػوؿ ألفضػػػػػػؿ  دوٌر

 الىتائج.

 0.000 3.67- هتوسطة 5 54.96 1.07 2.75

 0.012 2.26 هتوسطة  62.16 0.74 3.11 جميع فقرات المجال معاً  
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 ( يمكن استخالص ما يمي:5.11من جدول )

توفر الشركة سٍولة الوصوؿ لمهعموهات التي تٍـ العاهميف إلىجاز لمفقرة الثاىية "الهتوسط الحسابي  -
ذا ، (%67.08)الوزف الىسبي أي أفَّ  (5)الدرجة الكمية هف ( (3.35هٍاـ عهمٍـ" يساوي  ٌو

ذلؾ  الباحثةوتفسر  ،ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة أفَّ يعىي 
وجد اىسيابية في سرياف الهعموهات فمكؿ هوظؼ صفحة شخصية يوجد بٍا كؿ البياىات تً بأىَّ 

ظٍارا والتقييـ السىوي ا وسىويً شٍريً  لألعهاؿ إىجازيوالهعموهات التي يحتاجٍا وىسبة  ىقاط القوة  وا 
ؿ ،هتخصصة لمهٍاـ والتكاليؼ الهوكمة لً إشعاراتوالضعؼ لديً كها يوجد  اتـ  ٌو ـ ال أ إىجاٌز

وسيمة اتصاؿ وتواصؿ سريعة  outlook اإللكتروىيويعد البريد  ،التكاليؼ والهٍاـإىجاز  وهواعيد
لربط باإلضافة  ،بيف الهوظفيف عمى هستوى الهقرات الخهس اإلداريةفي الهكاتبات والقرارات 

كود هعيف  هقر هف خالؿأي  ٌواتؼ الشركة بعضٍا ببعض فأي هوظؼ يستطيع االتصاؿ عمى
هف التهيز والتطوير ورضا العاهميف عف  ابالتالي حقؽ ىوعً ، وهباشرة دوف الرجوع لهوظؼ بدالة

 . الخدهات الهوجٍة لٍـ

 إشراكٍـتحافظ الشركة عمى الهشتركيف بشكؿ كاهؿ هف خالؿ لمفقرة الخاهسة "الهتوسط الحسابي  -
ـ لموصوؿ ألفضؿ البعهميتي التخطيط والتىفيذ لت الوزف أي أفَّ  2.75))" يساوي ىتائجعزيز دوٌر

ذا يعىي ، (%54.96)الىسبي  ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي  أفَّ ٌو
يس بالصورة الكبيرة الهشتركيف في عهمية التخطيط والتىفيذ لإشراؾ  أفَّ  وترى الباحثة، الفقرة

 يضـ هدير عاـ الشركةإدارة  عهميتي التخطيط والتىفيذ تتـ هف خالؿ هجمس فَّ والهأهولة أل
عف  اويعتبروا ىوابً  ،رؤساء البمديات وهوظفيف هف سمطة الطاقة والحكـ الهحمي ووزارة الهاليةو 

بالتالي يقتصر دور الهشتركيف عمى الحصوؿ ، لمشركة اداخميً  احيث يعتبر شأىً  ،الهجتهع ككؿ
  .عمى الخدهات فقط

أي  ((3.11" يساوي الهسؤولية الهشتركةلهجاؿ "الهتوسط الحسابي  بشكؿ عاـ يهكف القوؿ بأفَّ  -
ذا يعىي ، (%62.16)الوزف الىسبي أفَّ  ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة  أفَّ ٌو

كؿ هوظؼ داخؿ الشركة يستطيع الوصوؿ  أفَّ عمى ذلؾ  وتعقب الباحثة، عمى فقرات ٌذا الهجاؿ
ىاؾ وضوح تاـ بالهٍاـ والتكاليؼ الهوكمة لمهوظؼ هف  ،لمهعموهات بطريقة هباشرة وشفافة ٌو
األعهاؿ إىجاز  تأخيري فيأو  بالتالي يتحهؿ تبعات تقصيري، خالؿ وسائؿ االتصاؿ الهختمفة

حيث يستطيع الهشترؾ عهؿ ، ةلمشرك اإللكتروىيذلؾ وجود الهوقع  إضافًة إلى ،الهوكمة لً
هف خالؿ  باشتراكًحساب جديد واالطالع عمى الفواتير واالستٍالكات والهدفوعات الخاصة 

رسالٍالكتروىية إقراءات  إدخاؿويستطيع  ،ً الشخصيةصفحت كها  ،لالعتهاد هف قبؿ الهختصيف وا 
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سديد الهىتشرة في قطاع ويتهكف هف طباعة الفاتورة الشٍرية وتسديدٌا هف خالؿ هراكز وفروع الت
بأوؿ هف خالؿ صفحة الشركة عبر  أواًل  واألحداث األخبارويستطيع الهشتركوف هتابعة  ،غزة

بعد لمهستوى  ولكف الشركة لـ ترؽَ  ،وسائؿ التواصؿ االجتهاعي كالفيسبوؾ وتويتر ويوتيوب
كفرص لمتعمـ والىهو بؿ تحتاج لثقافة  أخطائٍـالهطموب في توجيً العاهميف لديٍا لمتعاهؿ هع 

 كذلؾ الحاؿ هع ثقافة األخرىواالستفادة هف تجارب الشركات والهؤسسات  ،واسعة في ٌذا الهجاؿ
 يخمؽ هيزة ا ٌائاًل السىوات القادهة تشٍد تطورً  ولعؿّ  ،العاهميف في عهميتي التخطيط والتىفيذإشراؾ 

 .تىافسية لمشركة

هف وجٍة األردىية  ( والتي طبقت عمى الجاهعات2017، الضهور)اسة واتفقت ٌذي الىتائج هع در  -
هىاصفة هع بعد اتخاذ  (%65.2 )حيث جاءت فيٍا الىسبة ،ىظر أعضاء ٌيئة التدريس

( والتي طبقت عمى عيىة هف 2018، الهوسوي)قت بشكؿ جزئي هع دراسة فوات، اإلجراءات
 Khoshnood)ودراسة ، (%69.25)في شركة الكفيؿ بالعراؽ حيث جاءت فيٍا الىسبة  الهديريف

& Nematizadeh, 2017)  حيث جاءت فيٍا  ،اإليراىيةوالتي طبقت عمى البىوؾ الخاصة
( والتي 2018، إسهاعيؿ)واختمفت ٌذي الىتيجة هع بعض الدراسات كدراسة ، (%69 )الىسبة

-Abuدراسة ، (%80.4)حيث جاءت ىسبة ٌذا البعد  ،الحكوهيةطبقت عمى الهىظهات غير 
Radi, 2013)) حيث جاءت فيٍا الىسبة األردىية  والتي طبقت عمى الهستشفيات الخاصة

( والتي طبقت عمى قطاع 2016، ٌىية)دراسة ، اإلجراءاتهىاصفة هع بعد اتخاذ  (78%)
، فاضؿ)دراسة و ، (%77.80)حيث جاءت فيٍا الىسبة  ،الصىاعات الغذائية في قطاع غزة

( والتي طبقت عمى شركة آسيا سيؿ لالتصاالت الهتىقمة بالعراؽ حيث جاءت فيٍا 2016
 .(%76.8)الىسبة

 :"اإلجراءات اتخاذتحميل فقرات مجال " -

 tتـ استخداـ الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري والوزف الىسبي والترتيب وقيهة اختبار 
 (.5.12الىتائج هوضحة في جدوؿ ) .لهعرفة درجة الهوافقة

 

 

 

 

 



 

 

010 

 
لكل  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار يوضح (5 .12جدول )

 "اإلجراءات اتخاذفقرة من فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 

 االختبار
القيمة 

 االحتمالية

1.  
 تتأكػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػركة هػػػػػػػػػػف أفَّ 
العػػػاهميف لػػػديٍا عمػػػى درايػػػة 
 باستراتيجية وغرض الشركة

 0.313 0.49- هتوسطة 5 59.34 1.05 2.97

2.  
ُتكيػػؼ الشػػركة اسػػتراتيجيتٍا 
لتػػػػػػػػػػتالءـ هػػػػػػػػػػع الظػػػػػػػػػػروؼ 

 الهتغيرة.
 0.000 4.42 هتوسطة 2 65.37 0.95 3.27

3.  

ُتشػػػػػػػػػػجع الشػػػػػػػػػػركة جهيػػػػػػػػػػع 
األطػػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػوار 

 تىفيػػػػذأجػػػػؿ  والهىاقشػػػػة هػػػػف
 االستراتيجيات أفضؿ 

 0.357 0.37- هتوسطة 4 59.50 1.06 2.98

4.  
تسػػػػػػػػعى الشػػػػػػػػركة لتحقيػػػػػػػػؽ 
التوافػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػاهميف 

 واستراتيجيات الشركة.
 0.277 0.59 هتوسطة 3 60.83 1.08 3.04

5.  

 تعهػػػؿ الشػػػركة عمػػػى تحديػػػد
التػػي هػػف شػػأىٍا اإلجػػراءات 

تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير الهىتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 والخدهات.

 0.000 5.44 هتوسطة 1 67.02 1.00 3.35

 0.010 2.36 هتوسطة  62.44 0.80 3.12 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.12من جدول )

ف شأىٍا تطوير التي هاإلجراءات  الشركة عمى تحديدتعهؿ لمفقرة الخاهسة "الهتوسط الحسابي  -
، (%(67.02الوزف الىسبي أي أفَّ  (5)الدرجة الكمية هف  3.35))" يساوي الهىتجات والخدهات

ذا يعىي  حيث ٌىاؾ لوائح  ،ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة أفَّ ٌو
رئيس قسـ تحديد أو  وقواىيف تضبط سير العهؿ داخؿ الشركة ويطمب هف كؿ هسؤوؿ هدير

بالتالي ٌىاؾ وصؼ وظيفي واضح بىاء  ،التكاليؼ والهٍاـ لكؿ هوظؼ يقع تحت ىطاؽ هسؤوليتً
وطة بً الهىاسبة بها يتىاسب هع طبيعة الهوظؼ والهٍاـ الهى واإلجراءات عميً يتـ تحديد اآلليات

 . هها يطور ويحسف الخدهات الهقدهة
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العاهميف لديٍا عمى دراية باستراتيجية  أفَّ تتأكد الشركة هف لمفقرة األولى "الهتوسط الحسابي  -
ذا يعىي ، (%59.34)الوزف الىسبي أي أفَّ  (2.97)وغرض الشركة" يساوي  ٌىاؾ هوافقة  أفَّ ٌو

العاهميف بالشركة  أفَّ بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة. وتفسر ٌذي الىسبة عمى 
الخطط واالستراتيجيات وعهميات اتخاذ القرارات  إىشاءليس لديٍـ االطالع الكافي حوؿ خطوات 

 يروهد، اإلدارة يروهد، الهدير العاـ) :هثؿ، وتقتصر ٌذي الهٍاـ عمى فئات هحددة ،الهٍهة
ٌذا يعكس  ،األحيافقد تكوف خارج الشركة في بعض  ،وتتـ هف خالؿ اجتهاعات هغمقة ،(الدوائر

لىعدـ قدرتٍـ عمى هعرفة غرض الشركة الرئيسي   . تريد الشركة الوصوؿ أيف وا 

أي أفَّ  (3.12)" يساوي اإلجراءات لهجاؿ "اتخاذالهتوسط الحسابي  بشكؿ عاـ يهكف القوؿ بأفَّ  -
ذا يعىي ، (%62.44)الوزف الىسبي  ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى  أفَّ ٌو

التدابير واالحتياطات جهيع  تعهؿ عمى اتخاذ أفْ عمى ذلؾ  وتعقب الباحثة، فقرات ٌذا الهجاؿ
يطرأ في طارئ أي  ا الهيداىييف لمتعاهؿ هعوخصوصً  ،بؿ الوقاية والسالهة لمعاهميف بٍاوسُ 

والهىخفضات ، الحروب) :هثؿ ،صعب الظروؼأالخدهات في أفضؿ  وذلؾ لضهاف تقديـ ؛الهيداف
تقديـ  أشكاؿوتطور هف ، وتحقيؽ رضا الهشتركيف، لمهحافظة عمى استهرارية الخدهات ؛(الجوية

يعة هع شرائح الهجتهع الهختمفة هها يجعؿ الشركة تكيؼ استراتيجياتٍا هع طب يتالءـالخدهة بها 
حيث تسعى جاٌدة  ،التغيرات السريعة االقتصادية والسياسية واالجتهاعية لدى الشعب الفمسطيىي

 لتحقيؽ هستوى هف التوافؽ بيف العاهميف واالستراتيجيات الهوضوعة لتسيير العهؿ داخؿ الشركة
الداخمية والخارجية في بوتقة الحوار والهىاقشة  األطراؼفي الهقابؿ تجد صعوبة في دهج جهيع و 

واستراتيجيات الشركة أٌداؼ  تىفيذأجؿ  ويهكف االستفادة هىٍا هف ،الفعالة التي تفرز ىتائج قيهة
بمية هف خالؿ وحدة الشركة ال تقيس هستوى هعرفة العاهميف بأغراضٍا وخططٍا الهستق إفَّ حيث 

العميا اإلدارة  ـ بعهؿ ورش عهؿ ولقاءات دورية هعتشجيعٍأو  والهقترحات ىهختصة بالشكاو 
ـ دراؾ العاهميف لرؤية ا  لقياس هدى فٍـ و  أدواتوفي ٌذا الجاىب يمـز استخداـ  ،لتفعيؿ دوٌر

عىدها تٍاجـ أو  هتعمقة بالشركة أسئمةورسالة الشركة ليكوف لديٍـ حصيمة هعرفية حيىها توجً لٍـ 
 . الشركة وتشوي سهعتٍا

هف وجٍة األردىية  ( والتي طبقت عمى الجاهعات2017، الضهور)ىتائج هع دراسة واتفقت ٌذي ال -
، هىاصفة هع بعد الهسؤولية الهشتركة (%65.2)حيث جاءت بىسبة ، ىظر أعضاء ٌيئة التدريس

والتي طبقت عمى الهستشفيات  ((Abu-Radi, 2013واختمفت هع بعض الدراسات كدراسة 
( والتي طبقت عمى عيىة 2018، الهوسوي)دراسة ، (%78 )حيث جاءت بىسبةاألردىية  الخاصة

( 2016، فاضؿ)دراسة ، (%73.45)حيث جاءت بىسبة ، في شركة الكفيؿ بالعراؽ الهديريفهف 
، (%72 )والتي طبقت عمى شركة آسيا سيؿ لالتصاالت الهتىقمة بالعراؽ حيث جاءت بىسبة
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والتي طبقت عمى البىوؾ الخاصة  ((Khoshnood & Nematizadeh, 2017ودراسة 
 .(%71.4)حيث جاءت بىسبة  اإليراىية

 ":الرشاقة االستراتيجية"تحميل جميع فقرات  -

 tتـ استخداـ الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري والوزف الىسبي والترتيب وقيهة اختبار 
 (.5.13الىتائج هوضحة في جدوؿ ) .لهعرفة درجة الهوافقة

 tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار يوضح (5 .13جدول )
 "االستراتيجية لجميع فقرات "الرشاقة

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 

 االختبار
القيمة 

 االحتمالية
 0.020 2.07 هتوسطة 5 62.04 0.77 3.10 .وضوح الرؤية

رية  0.010 2.35 هتوسطة 3 62.20 0.73 3.11 .الهقدرات الجٌو
 0.000 5.02 هتوسطة 1 64.37 0.68 3.22 .االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار

 0.012 2.26 هتوسطة 4 62.16 0.74 3.11 .الهسؤولية الهشتركة
 0.010 2.36 هتوسطة 2 62.44 0.80 3.12 .اإلجراءاتاتخاذ 

الرشاقة جميع فقرات 
 االستراتيجية

 0.001 3.10 هتوسطة  62.61 0.65 3.13

يساوي االستراتيجية  الرشاقةالهتوسط الحسابي لجهيع فقرات  أفَّ ( تبيف 5.13هف جدوؿ )
ذا يعىي ، (%62.61)الوزف الىسبي أي أفَّ  (5)الدرجة الكمية هف  (3.13) ٌىاؾ هوافقة بدرجة  أفَّ ٌو

شركة توزيع  إفَّ حيث  ،بشكؿ عاـاالستراتيجية  الرشاقةهتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى فقرات 
، وضوح الرؤية) :الخهس أبعادٌاهف خالؿ االستراتيجية  كٍرباء هحافظات غزة تهارس الرشاقة

رية ( بدرجة اإلجراءاتاتخاذ ، الهسؤولية الهشتركة، االستراتيجية األٌداؼ اختيار، الهقدرات الجٌو
ٌذي الىسبة هتوسطة لعدـ وجود رؤية واضحة وعدـ قدرة  أفَّ وترى الباحثة . األبعادهتوسطة لجهيع 

ٌىاؾ عواهؿ أخرى  فَّ أو جًدا  الظروؼ هتقمبة وهتغيرة بشكؿ سريع إفَّ إذ  ،الشركة عمى تىبؤ الهستقبؿ
واالىقساـ الفمسطيىي  اإلسرائيميا في ٌذي التىبؤات واالستقراء لمهستقبؿ هىٍا االحتالؿ ا هٍهً تمعب دورً 
رية قد تضررت خالؿ الحروب هف خالؿ  أفَّ إلى باإلضافة  ،والحصار هقدرات الشركة الجٌو

االستٍدافات الهتكررة لهخازف وهرافؽ الشركة كها الحرائؽ التي تعرضت لٍا وىتج عف ذلؾ خسائر 
هف خالؿ استشٍاد بعض العاهميف بالشركة  األرواحخسائر في أيًضا  قدر بالهالييف وطالتهادية ت
العهؿ الرسهية هف خالؿ قصؼ السيارات والهواقع التي يتواجدوف بٍا. بيىها يظٍر لدى  أوقات أثىاء

بالتالي ، األٌداؼ وتحقيؽ اإلىجازٌىاؾ شعور كبير لدى العاهميف بالهسؤولية الهشتركة في  أفَّ الباحثة 
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ٍـ جسد واحد يشاركوف بعضٍـ البعض أىَّ ويشعر العاهموف ب ،يغمب العهؿ الجهاعي عمى العهؿ الفردي
الصعبة هف خالؿ حهالت تبرع بهبالغ  األوضاعفي الهىاسبات الهختمفة ويساعدوف الهوظفيف ذوي 

ذا يتجمى في حاالت الوفاة ،هالية تخصـ هف رواتبٍـ يـ الهوظفيف كها وتقوـ الشركة بتكر  ،ٌو
ذلؾ تتخذ الشركة  فضاًل عف ،ا لجٍودٌـ في خدهة الشركةالهتقاعديف وتقديـ الٍدايا الرهزية تقديرً 

واكتساب هشتركيف جدد هف ، والحفاظ عمى الهشتركيف، في سبيؿ تحسيف العهميات الداخمية إجراءات
ؿ وهدرب عمى العهؿ تحت الضغط إعدادخالؿ  والتهيز في ، يةإضافولساعات ، طاقـ وظيفي هٌؤ

كوىٍا الشركة األعهاؿ  لتحقيؽ تىهية هستداهة وخمؽ هكاىة في عالـ ؛الخدهات الهقدهة لمجهٍور
 . الوحيدة والهتفردة بتوزيع الكٍرباء في قطاع غزة

( والتي طبقت عمى هديرية 2017، القريشي)كدراسة  اتفقت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات
دراسة ، (%67.4)االستراتيجية  حيث بمغت ىسبة الرشاقة ،بالعراؽ كٍرباء هحافظة كربالء الهقدسة

، (%64.72)( والتي طبقت عمى شركة زيف العراؽ لالتصاالت حيث بمغت الىسبة 2016، حسيف)
هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس األردىية  ( والتي طبقت عمى الجاهعات2017، الضهور)دراسة 

( والتي طبقت عمى شركة الكفيؿ بالعراؽ 2018، الهوسوي)دراسة ، (%64.4 )حيث بمغت الىسبة
( والتي طبقت عمى هستشفيات هديىة بغداد 2013، الكبيسي)دراسة ، (%64.26)حيث بمغت الىسبة

( والتي طبقت 2013، الصاىع)واتفقت بشكؿ جزئي هع دراسة ، (%55.2)بالعراؽ حيث بمغت الىسبة
( والتي 2015، البدراىي)دراسة و  (%69.6)جاءت الىسبةحيث  ،الفارجاألردىية  اإلسهىتعمى شركة 

واختمفت ىذه النتائج مع ، %68.5بالعراؽ حيث بمغت الىسبة  أربيؿطبقت عمى هستشفيات هحافظة 
 والتي طبقت عمى هىظهة تكىولوجيا الهعموهات في (Alhadid, 2016)كدراسة  بعض الدراسات

( والتي طبقت عمى شركات االتصاالت 2016، عهرو)دراسة ، (%86)حيث بمغت الىسبةاألردف 
( والتي 2014، هوسوي؛ دراسة )العابدي، %83.6غت الىسبة فمسطيف حيث بم والهعموهات العاهمة في

، السواعير)دراسة ، (%82.4)طبقت عمى شركة كورؾ لالتصاالت الهتىقمة بالعراؽ حيث بمغت الىسبة
، إسهاعيؿ)دراسة ، (%82.2)حيث بمغت الىسبة ،األردىية ( والتي طبقت عمى البىوؾ التجارية2017
، (%81.6)بىسبةاالستراتيجية  ( والتي طبقت عمى الهىظهات غير الحكوهية جاءت الرشاقة2018
حيث بمغت  ،األردىية والتي طبقت عمى الهستشفيات الخاصة ((Abu-Radi, 2013دراسة 
حيث بمغت  ،األردف –ىقؿ  ( والتي طبقت عمى هجهوعة2014، شحاتيت)دراسة  (%80.1)الىسبة
( والتي طبقت عمى شركة آسيا سيؿ لالتصاالت الهتىقمة 2016، فاضؿ)دراسة ، (%79.8)الىسبة
 .(%77.6)حيث جاءت الىسبة ،بالعراؽ
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 ؟ التنظيمي في شركة توزيع كيرباء محافظات غزةاألداء  ما مدى قياس -

التىظيهي األداء  فيها يخصاالستباىة  ٌذا السؤاؿ قاهت الباحثة بتحميؿ فقرات عمىلإلجابة 
 : الهتوازف لكابمف وجاءت عمى الىحو التالياألداء  ةقحسب بطا

 :"تنظيميالاألداء ا: تحميل فقرات "ثانيً 

 tتـ استخداـ الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري والوزف الىسبي والترتيب وقيهة اختبار 
 (.5.14الىتائج هوضحة في جدوؿ ) .لهعرفة درجة الهوافقة

لكل  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار يوضح (5 .14جدول )
 "التنظيمياألداء فقرة من فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 

 االختبار
القيمة 

 االحتمالية

1.  
هؿ الشركة عمى خفض تع

تكاليؼ الخدهات غير 
الضرورية دوف تأثير في 

 جودتٍا.
 0.359 0.36- هتوسطة 10 59.50 1.08 2.97

2.  
حققت الشركة هستويات 
هقبولة هف الربحية خالؿ 

 الثالث سىوات الهاضية.
 0.000 6.70- ضعيفة 16 50.04 1.15 2.50

تقـو الشركة بعهؿ تقارير   .3
 0.000 11.13 كبيرة 1 74.60 1.01 3.73 هالية بشكؿ دوري.

4.  
تقـو الشركة بهراجعة 
شكاوى الهشتركيف وتقديـ 

 الحموؿ الهىاسبة لٍـ.
 0.000 5.56 هتوسطة 4 67.46 1.03 3.37

5.  
يوجػػػػد هسػػػػتوى هقبػػػػوؿ هػػػػف 
رضػػػػػػػػػػا الهشػػػػػػػػػػتركيف عػػػػػػػػػػف 

تقػػػػػػػػػدهٍا الخػػػػػػػػػدهات التػػػػػػػػػي 
 الشركة.

 0.000 4.92- هتوسطة 15 52.91 1.11 2.65

6.  
تحػػرص الشػػركة عمػػى عهػػؿ 
 بحػػػػػػػػػوث عمهيػػػػػػػػػة هسػػػػػػػػػتهرة

حاجػػػػػػػػػػات إلػػػػػػػػػػى  لمتعػػػػػػػػػػرؼ
 الهشتركيف.

 0.001 3.31- هتوسطة 14 55.25 1.10 2.76

7.  
تتصؼ إجراءات العهؿ فػي 
الشػركة بالوضػوح والتسمسػؿ 

 الهىطقي.
 0.353 0.38- هتوسطة 11 59.50 1.03 2.97

8.  
تقػػػػػػػػػػـو الشػػػػػػػػػػركة بتسػػػػػػػػػػويؽ 
خدهاتٍا هف خالؿ استخداـ 

 التكىولوجيا الحديثة.
 0.001 3.21 هتوسطة 5 64.47 1.07 3.22

9.  
تسػػػػػػتطيع الشػػػػػػركة التكيػػػػػػؼ 
السػػػػػػػػػريع هػػػػػػػػػع الهتغيػػػػػػػػػرات 
الخارجيػػة لتبقػػى قػػادرة عمػػى 
 الهىافسة في سوؽ العهؿ.

 0.072 1.47- هتوسطة 12 57.90 1.10 2.89
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 

 االختبار
القيمة 

 االحتمالية

10.  
تقػػػػػػػػػػـو بعهػػػػػػػػػػؿ تحسػػػػػػػػػػيىات 

فػػي تقػػديـ الخػػدهات هسػػتهرة 
بشكؿ ههيز يفوؽ الخػدهات 

 التي يقدهٍا الهىافسيف.
 0.031 1.87- هتوسطة 13 57.42 1.07 2.87

11.  
تقػػػدـ الشػػػركة بػػػراهج تدريبػػػة 
كافيػػػػػػػة وهالئهػػػػػػػة لمعػػػػػػػاهميف 

 فيٍا.
 0.000 5.50 هتوسطة 3 67.67 1.08 3.38

12.  
يوجػػػػػػد عػػػػػػدد هىاسػػػػػػب هػػػػػػف 
الهػػػػػػػػوظفيف لػػػػػػػػدى الشػػػػػػػػركة 
يهتمكػػػػػػػػوف خبػػػػػػػػرات عمهيػػػػػػػػة 

 وهٍهة.
 0.000 8.48 كبيرة 2 71.51 1.05 3.58

13.  
تشػػػػػػػجع الشػػػػػػػركة العػػػػػػػاهميف 

حسػػب  لتطػػوير قػػدراتٍـ كػػاًل 
حاجتػػػػػػػػػً وحسػػػػػػػػػب حاجػػػػػػػػػة 

 العهؿ.
 0.042 1.73 هتوسطة 8 62.44 1.09 3.12

14.  
تشػػػػػػػجع الشػػػػػػػركة العػػػػػػػاهميف 
عمػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػديـ الهقترحػػػػػػػػػات 
الخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالتحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

 والتطوير بشكؿ دائـ.
 0.001 3.29 هتوسطة 6 64.37 1.02 3.22

15.  
تمتػػػػػػـز الشػػػػػػركة بالهسػػػػػػئولية 
االجتهاعيػػػػػػة وتسػػػػػػػاٌـ فػػػػػػػي 
تطػػػػػػوير الهجتهػػػػػػع الهحمػػػػػػي 

 بأشكاؿ هختمفة
 0.041 1.75 هتوسطة 7 62.50 1.11 3.13

16.  
تسػػػػاعد الشػػػػركة الهشػػػػتركيف 
عىػػػد عمهٍػػػػا بعػػػدـ هقػػػػدرتٍـ 

 عمى دفع تكاليؼ الخدهة
 0.200 0.84 هتوسطة 9 61.25 1.15 3.06

 0.022 2.02 هتوسطة  61.76 0.67 3.09 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.14من جدول )

 3.73)" يساويركة بعهؿ تقارير هالية بشكؿ دوريتقوـ الشلمفقرة الثالثة "الهتوسط الحسابي  -
ذا يعىي أفَّ ، (%74.60)الوزف الىسبيأي أفَّ  (5)الدرجة الكمية هف ( ٌىاؾ هوافقة بدرجة كبيرة  ٌو

ألٌهية عهؿ هثؿ ٌذي التقارير وهعرفة هستوى  ترى الباحثةو  ،هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة
الدخؿ الشٍري والسىوي والهخرجات والخصوهات والهديوىيات والسيولة ودرجتٍا لتعرؼ الشركة 

لوجود ىظاـ رقابة هالي خارجي يجبر الشركة باإلضافة  ،وضعٍا الهالي في ظؿ الظروؼ الصعبة
ذا تعزيزٌ  ،بأوؿ أواًل عمى تقديـ التقارير  كها وتقوـ الشركة  ،لهبادئ الشفافية والىزاٌة الهالية ٌو

إىجاز  هستوىوأيًضا  ،ااىخفاضً أو  ابعهؿ تقارير شٍرية عف الهستوى الهالي لكؿ هقر سواء ارتفاعً 
ؿ عاد عمى الشركة بالر  ،كؿ هوظؼ  . الخسارةأو  بحٌو



 

 

017 

ربحية خالؿ الثالث سىوات حققت الشركة هستويات هقبولة هف اللهتوسط الحسابي لمفقرة الثاىية "ا -
ذا يعىي ، (%50.04)الوزف الىسبيأي أفَّ ( 2.50)" يساويالهاضية ٌىاؾ هوافقة بدرجة  أفَّ ٌو

هىٍا عدة  سبابألً يعود ذلؾ بأىَّ  وتفسر الباحثة ،ضعيفة هف قبؿ أفراد العيىة عمى ٌذي الفقرة
الضرائب ، عمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر عدـ تسديد الفواتير ذات القيهة العالية هف قبؿ الهشتركيف

كها  ،الهترتبة عمى الشركة هف قبؿ السمطة الفمسطيىية هقابؿ توفير وقود لهحطة توليد الكٍرباء
في  اآلليت ىسبة السداد بالتالي قمّ  ،تقميص لرواتب هوظفي السمطة األخيرةا في السىة وظٍر جميً 

الوضع االقتصادي والفقر والبطالة الذي ىعيشً في إلى باإلضافة  ،البىوؾ لهوظفي سمطة راـ ا
 . واقعىا الحالي

أي أفَّ ( 3.09)التىظيهي" يساوي األداءلهجاؿ "الهتوسط الحسابي  بشكؿ عاـ يهكف القوؿ بأفَّ  -
ذا يعىي ، (%61.76)الوزف الىسبي ٌىاؾ هوافقة بدرجة هتوسطة هف قبؿ أفراد العيىة عمى  أفَّ ٌو

قياـ الشركة بعهؿ تقارير هالية  أفَّ إلى  ٌذي الىسبة الهتوسطة وتعزو الباحثة، فقرات ٌذا الهجاؿ
الكوادر  أفَّ كها ، بشكؿ دوري يدؿ عمى وجود ىظاـ رقابة ههتاز وقوي هف داخؿ وخارج الشركة

مة بدقة وسرعة وكفاءة األعهاؿ إىجاز  يتهتعوف بهٍارات وقدرات تهكىٍـ هفو  البشرية الهوجودة هٌؤ
خدهة لمهشتركيف أفضؿ  لتقديـاألداء  وتٍتـ برفع هستوى ،بحيث تىتقي بعىاية العاهميف بٍا
جراءاتوتؤسس بىية تحتية هف عهميات  باإلضافة ، كةالكمي لمشر األداء  هستهرة لالرتقاء بجودة وا 

اتفاؽ الشركة هع ىخبة هف الهدربيف الدولييف والهتهيزيف لتقديـ براهج تدريبية لمهوظفيف تىاسب إلى 
كها وتقـو  ،كؿ تخصص هثؿ الهٍىدسيف هها يساعدٌـ عمى تطوير اىفسٍـ واالرتقاء بجودة العهؿ

ؿ كؿ ىهوذج لمجٍة حوَ ا ويُ الهشتركيف هف خالؿ ىهاذج يتـ تعبئتٍا يدويً  ىالشركة بهراجعة شكاو 
ويتـ التواصؿ هع الهشتركيف إلبالغٍـ بىتيجة  ،الهختصة بتقديـ الحموؿ الهىاسبة لكؿ حالة

و  ،الهقرات ببعضٍاجهيع  اعتهاد براهج هوحدة تربط األخيرة اآلوىةلوحظ في وأيًضا  ،الشكوى ٌو
و  ،ها يعرؼ بالىظاـ الهوحد فمكؿ هوظؼ كود شخصي يتهكف بً هف استخداـ ٌذا الىظاـ حتى ٌو

لصفحات التواصؿ االجتهاعي باإلضافة  ،قىاة يوتيوب خاصة بالشركة إىشاءكها وتـ  ،في هىزلً
ذا يظٍر هدى تفعيؿ وسائؿ  ،اإلذاعاتوالحهالت هف خالؿ  واإلعالىاتالفيسبوؾ   اإلعالـٌو

في الهقابؿ تستطيع الشركة  ،كة وهواكبة التطورات الحديثةالشر أٌداؼ  والتكىولوجيا في تحقيؽ
 أدائٍاتفوؽ قدرتٍا وتؤثر في  أهورٌىاؾ  ،التكيؼ السريع هع الهتغيرات الخارجية ولكف بحدود

كبير بيف التكيؼ هع التغيرات  بالتالي ٌي في تحدٍ  ،بشكؿ هباشر كاالحتالؿ والحصار واالىقساـ
فٍي تقوـ بعهؿ  ،األعهاؿ ية لعدـ وجود هىافسيف حقيقييف في سوؽالبيئية وتحقيؽ الهىافسة السوق

في هجاؿ أها  فٍىاؾ ىوع هف الركوف والخضوع ،تحسيىات طفيفة في تقديـ الخدهات بشكؿ ههيز
فْ  ،البحوث العمهية تفتقر الشركة لبحوث عمهية هتخصصة تعالج الهشكالت الهوجودة كاف بدأ  وا 
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 أزهاتتدارؾ ذلؾ هف خالؿ قياـ بعض الهوظفيف بالشركة بعهؿ دراسات ورسائؿ عمهية حوؿ 
فيها يتعمؽ برضا الهشتركيف أها  ،وقراراتٍا وهسؤوليتٍا االجتهاعية وهواضيع أخرى وأدائٍاالشركة 

وذلؾ بسبب جٍؿ الهشتركيف بسياسات  ؛عف الخدهات التي تقدهٍا الشركة فمـ يحقؽ الهأهوؿ
و هرفوض تهاهً  ،التحايؿ عمى الشركةإلى  بعضٍـ أويمج ،ت الشركة الهتبعةوقرارا ا وتعاقب ٌو

و يضعٍـ تحت طائمة الهسؤوليةأو  السرقةأو  عميً الشركة ويتـ تغريهٍـ  ،تركيب القالبات ٌو
لـ يفٍـ سبب تصرؼ الشركة بٍذي إذا  بالتالي ،بهبالغ هالية لعدـ تكرار ٌذا الفعؿ هرة أخرى

ولكف الشركة تقوـ بتوضيح  ويكوف هستوى رضاٌـ عف الشركة هقبواًل  ،يثير السخط العاـالصورة 
بالغكؿ ها ٌو هبٍـ  ذلؾ كمً لـ تحقؽ الشركة هستوى  إضافًة إلىوتحذير بالهخالفات التي تتـ  وا 

 ،ااالقتصادية الصعبة وعدـ تهكف الهشتركيف هف دفع الفواتير شٍريً  لألوضاعهف الربحية ىتيجة 
والديوف  ،اإلسرائيميواالحتالؿ  ،واالىقساـ ،والحصار ،ميص رواتب هوظفي سمطة راـ ا وغزةوتق

وها يتـ تحقيقً هف دخؿ  ،الهتراكهة عمى الشركة ىتيجة فرض الضرائب هف قبؿ االحتالؿ والسمطة
زويد يدفع لمسمطة الوطىية الفمسطيىية لت اآلخريذٌب جزء هىً لدفع رواتب لهوظفي الشركة والجزء 

التىظيهي األداء  بأفَّ  وتعقب الباحثة ،قطاع غزة بالوقود الالـز لتشغيؿ هحطة توليد الكٍرباء
حسب طبيعة وظروؼ وسياسة الهؤسسة ويتأثر بالهتغيرات البيئية  ألخرىيختمؼ هف هؤسسة 
ولعؿ شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة لٍا وضع خاص كوىٍا الشركة  ،الداخمية والخارجية

 . دة الهسؤولة عف توزيع الكٍرباء في هحافظات قطاع غزةالوحي
( والتي طبقت عمى 2013، وتيقاوي ؛ساوس)كدراسة اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات  -

، (% 66.8)التىظيهياألداء  حيث جاءت فيٍا ىسبة ،هؤسسة الكٍرباء والغاز )سوىمغاز( بالجزائر
حيث جاءت  ،الهؤسسات االقتصادية الجزائرية ( والتي طبقت عمى2016، وأهيف ؛بختة)دراسة 

( والتي طبقت عمى هؤسسة 2017، عهرات)دراسة ، (%64.8)التىظيهياألداء  فيٍا ىسبة
، جبر)دراسة ، (%58.45)الهؤسسياألداء  حيث جاءت فيٍا ىسبة ،الجزائرية لمهياي وحدة بسكرة

األداء  ( والتي طبقت عمى وزارة الصحة بغزة حيث جاءت فيٍا ىسبة2015
( والتي طبقت عمى 2017، سهرة أبو)واتفقت بشكؿ جزئي هع دراسة ، (%52.28)الهؤسسي

، جابر)دراسة ، (%69.9)الهؤسسياألداء  حيث جاء هستوى ،الجاهعات الفمسطيىية الخاصة
حيث  ،الهغرب –( والتي طبقت عمى الهؤسسات التعميهية في الهعٍد التقىي بالصويرة 2014

( 2016، حسوىة)كدراسة  واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات، (%68.4)جاءت الىسبة
األداء  حيث جاءت ىسبة ،والتي طبقت عمى العاهميف في الهىظهات الدولية العاهمة بقطاع غزة

 البشرية األدوية( والتي طبقت عمى شركات صىاعة 2013، عاهر)دراسة ، (%87)التىظيهي
( والتي طبقت 2016، هبارؾ)دراسة ، (%82.76)التىظيهياألداء  حيث جاءت ىسبة ،األردىية
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األداء  حيث جاء ىسبة ،في هحافظات قطاع غزة األصغرعمى هؤسسات التهويؿ 
حيث  ،( والتي طبقت عمى جاهعة بابؿ بالعراؽ2017، طالباىي)دراسة ، (%81.25)الهؤسسي

طبقت عمى قطاع ( والتي 2016، ٌىية)دراسة ، (%79.2)التىظيهياألداء  جاءت ىسبة
، (%78.65)الهؤسسياألداء  حيث جاءت ىسبة التهيز في ،الصىاعات الغذائية في قطاع غزة

األداء  حيث جاءت ىسبة ،األردىية ( والتي طبقت عمى البىوؾ التجارية2014، فحدادي)دراسة 
( والتي طبقت عمى شركات الصىاعات الغذائية في 2013، حهد)دراسة ، (%78.45)التىظيهي
( والتي طبقت 2014، الزغير)دراسة ، (%78.4)التىظيهياألداء  حيث جاءت ىسبة، األردف

 أبو)دراسة ، (%78.2)التىظيهياألداء  حيث جاءت ىسبة ،األردىية عمى قطاع البىوؾ التجارية
حيث جاءت  ،( والتي طبقت عمى قيادات كميات التربية في الجاهعات الفمسطيىية2014، حسىة

( والتي طبقت عمى الهستشفيات 2017، غىاـ)دراسة ، (%77.18)الهؤسسياألداء  ىسبة تحسيف
( 2017، عبد الٍادي)دراسة ، (%76.67)الهؤسسياألداء  حيث جاء هستوى جودة ،الفمسطيىية

في قطاع  UNRWAوالتي طبقت عمى برىاهج التربية والتعميـ بوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف 
( والتي طبقت عمى 2014، الهدٌوف)دراسة ، (%75.4)الهؤسسياألداء  حيث جاءت جودة ،غزة

األداء  حيث جاءت ىسبة تهيز ،وزارة التربية والتعميـ العالي في هحافظات غزة
( والتي طبقت عمى الهستشفيات الخاصة بعهاف 2014، عميـأبو ) دراسة، (%74.89)الهؤسسي

( والتي طبقت 2017، ذيابات)دراسة و ، (%74.8)التىظيهياألداء  حيث جاءت ىسبة ،األردف –
 . (%71.2)التىظيهياألداء  حيث جاءت ىسبة ،األردف –عمى هديىة الحسف الصىاعية 

 :اختبار فرضيات الدراسة 5.5

 بيف الرشاقة α ≤ 0.05 داللة ىعىد هستو إحصائية  توجد عالقة ذات داللة الفرضية األولى: -
 كٍرباء هحافظات غزة. التىظيهي بشركة توزيعواألداء االستراتيجية 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.، الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار "هعاهؿ بيرسوف لالرتباط"
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التنظيمي بشركة توزيع كيرباء واألداء االستراتيجية  معامل االرتباط بين الرشاقة يوضح (5 .15جدول )
 محافظات غزة

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 بيف وضوح الرؤية α ≤ 0.05 داللة ىعىد هستو إحصائية  توجد عالقة ذات داللة
 0.000* 658. .بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة التىظيهيواألداء 

رية α ≤ 0.05 داللة ىعىد هستو إحصائية  توجد عالقة ذات داللة  بيف القدرات الجٌو
 0.000* 714. .التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةواألداء 

 األٌداؼ بيف اختيار α ≤ 0.05 داللة ىعىد هستو إحصائية  توجد عالقة ذات داللة
 0.000* 722. التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة.واألداء االستراتيجية 

بيف الهسؤولية  α ≤ 0.05 داللة ىعىد هستو إحصائية  توجد عالقة ذات داللة
 0.000* 787. التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة.واألداء  الهشتركة

 اإلجراءات بيف اتخاذ α ≤ 0.05 داللة ىعىد هستو إحصائية  توجد عالقة ذات داللة
 0.000* 756. التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة.واألداء 

 بيف الرشاقة بيف α ≤ 0.05 داللة ىعىد هستو إحصائية  توجد عالقة ذات داللة
 0.000* 814. التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة.واألداء االستراتيجية 

 .α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو إحصائًيا  االرتباط دال *

.( Sigالقيهة االحتهالية ) أفَّ و ( 814.0 ).هعاهؿ االرتباط يساوي أفَّ ( 5.15جدوؿ )يبيف 
ي (0.000)تساوي ذا يدؿ عمى وجود عالقة طردية قوية ذات  ،(0.05)هف هستوى الداللةأقؿ  ٌو ٌو
حيث  ،التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةواألداء االستراتيجية  بيف الرشاقةإحصائية  داللة
وجود الرؤية  فَّ وذلؾ أل ؛التىظيهي باألداء ارتباط ىسبةأعمى  بعد الهسؤولية الهشتركة حصؿ عمى إىًَّ

عمى الجهيع التعاوف والعهؿ بروح الجهاعة وتغميب هصمحة الجهاعة عمى  بأفَّ  واإلحساسالهشتركة 
بالتالي سيتـ تدريب الهوظفيف هع  ،هصمحة الفرد فالكؿ يتعاوف عمى سد الثغرات التي تواجً الشركة

ضٍـ البعض دوف خوؼ هف خالؿ التفاعؿ الهشترؾ وسيتـ ىقؿ الهعارؼ بيف بع ،بعضٍـ البعض
 ،جسد واحد هترابط أىٍَّـحيف يشعر الجهيع  ،والهحبة اإلخالصوستطغى روح  ،البىاء والتقارب بيىٍـ

 ؛ىسبة ارتباطأقؿ  بيىها بعد وضوح الرؤية حصؿ عمى، الشركةأداء  بالتالي يعزز، أدائٍـٌذا يعزز 
ارتباًطا  واقع همهوس فحتى ترتبطإلى  تبقى ىظرية ها لـ تترجـ أٌهيتٍاعمى الرغـ هف  ٍاألىَّ وذلؾ 
 . واقع عهمي يهكف تطبيقًإلى  تتحوؿ أفْ التىظيهي يجب  باألداء اإيجابيً 

 تأخذ أفْ يجب عمى الشركة األعهاؿ  الهرغوبة في عالـاألداء  لتحقيؽ ىتائج أىًَّ وترى الباحثة
وكي تصبح الشركة رشيقة  ،واألحداثبعيف االعتبار العواهؿ التي تجعمٍا هرىة وهستجيبة لمتطورات 

هف رضا الهشتركيف والعاهميف فيٍا واكتساب الخبرات الضرورية  تحقؽ هستوى عاؿٍ  أفْ  استراتيجيا البدَّ 



 

 

000 

ية في البيئة الهحيطة التي تقود الشركة لكي تتىاسب هع التغييرات االقتصادية والسياسية واالجتهاع
 تطبيؽ الرشاقة أفَّ وتحفز الشركة عمى التعديؿ هف استراتيجيتٍا القائهة لتضهف البقاء والىهو والربح كها 

التىظيهي واف الشركات ذات األداء  بأبعادٌا الخهس داخؿ الشركة يحسف هف هستوىاالستراتيجية 
لهوجً لمزبائف فيها يتعمؽ بالتسميـ في الوقت ااألداء  تحسيفإلى  هستوى رشاقة استراتيجي عالي تهيؿ

 باألداءيقفز  أفْ واالبتكار عىصر هٍها ال يجب التغافؿ عىً الذي هف شأىً  اإلبداعكها يعد  الهحدد
التىظيهي قفزة ىوعية ويحقؽ هيزة تىافسية تضع الشركة في هصاؼ الشركات الكبرى والهٍهة في قطاع 

التكىولوجية الحديثة التي تساعد عمى هشاركة الهعارؼ وتطوير  أدواتالستخداـ باإلضافة  غزة.
لرأس الهاؿ البشري وبىاء ٌيكؿ تىظيهي فاعؿ وهؤثر واالرتقاء بالهوارد  األهثؿالهٍارات واالستغالؿ 

الذي تقوـ عميً عالوة عمى ذلؾ عىد االٌتهاـ بقدرات الرشاقة  واألساسالبشرية الذي ٌـ كىز الشركة 
فإف الشركات ، تصهيـ وتىفيذ ٌذي القدرات بشكؿ جيدو  ة والكفاءة واالستجابة والسرعةالهروى األربع

، جذب الزبائف، زيادة الزبائف، تقديـ هىتج جديد لمسوؽ) :التاليةاألداء  ستحقؽ تحسًىا في هؤشرات
في وهعدؿ االستثهار وصا، والشركة حصة السوؽ، واالحتفاظ بالزبائف، والهبيعات هقارىة بالهىافسيف

 . تىظيهي هتفوؽأداء  حيث تخمؽ هيزة تىافسية هستداهة بالتالي تؤدي، (الربح

والتي كشفت عف دور الرشاقة  (Lee & Others, 2017)اتفقت ٌذي الدراسة هع دراسة 
التىظيهي في دولتي كوريا واألداء  اإلداريةهتهثمة بالقدرات التىظيهية في العالقة بيف أىظهة التحكـ 

كبيرة بيف )هروىة إيجابية  وجود عالقة أظٍرتوالتي  (Dalvi & Others, 2013)دراسة ، والياباف
كأبعاد ، الهروىة(، ىظـ الهعموهات الهتكاهمة، الهساءلة، سرعة االبتكار، وتعدد هٍارات الهوظفيف

والتي كشفت عف  (Ebrahimpour & Others, 2012)دراسة ، التىظيهيواألداء  لمرشاقة التىظيهية
( لدى هصاىع 0.99كبيرة بيف قدرات الرشاقة وأداء الشركة في هستوى الثقة )إيجابية  وجود عالقة

( والتي بيىت وجود عالقة طردية قوية بيف ههارسة 2016، ٌىية) دراسة، يرافإالهىزلية في  األجٍزة
رية، تراتيجية)الحساسية االس: التالية باألبعادوالهتهثمة االستراتيجية  الرشاقة  اختيار، الهقدرات الجٌو

األداء  وبيف التهيز في، سرعة االستجابة(، الهسؤولية الهشتركة، وضوح الرؤية، االستراتيجيةاألٌداؼ 
( والتي وضحت بأف 2017، القريشي) دراسة، الهؤسسي لدى قطاع الصىاعات الغذائية في قطاع غزة

)رشاقة  :االستراتيجية الرشاقةأبعاد  %( بيف1) ٌىاؾ عالقات ذات داللة هعىوية عىد هستوى
الهؤسسي الهستداـ عمى هدراء األداء  وهتغير، رشاقة الههارسة(، رشاقة اتخاذ القرار، االستشعار

( والتي أظٍرت Alhadid, 2016دراسة )، العراؽ –هديرية توزيع كٍرباء هحافظة كربالء الهقدسة 
 . باألردفالتىظيهي في هىظهات تكىولوجيا الهعموهات واألداء  وجود عالقة قوية بيف الرشاقة التىظيهية

التىظيهي فإف الباحثة تستعيف واألداء االستراتيجية  ة الدراسات التي ربطت بيف الرشاقةما لقىظرً 
العوائد أو  في تحقيؽ الكثير هف الهتغيراتاالستراتيجية  ببعض الدراسات التي بيىت عالقة الرشاقة
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وبيف االستراتيجية  ( والتي بيىت وجود عالقة طردية بيف درجة ههارسة الرشاقة2018، سعد)كدراسة 
( والتي وضحت وجود 2016، عهرو)دراسة ، الفمسطيىيةاألٌمية  تىهية الهوارد البشرية في الهؤسسات

، األفرادو ، التىظيـو ، )التخطيط :بأبعادٌااالستراتيجية  عالقة ارتباطية هوجبة طردية بيف الرشاقة
، الحريزات)دراسة ، (تحقيؽ الهيزة التىافسيةو ، القدرة عمى استغالؿ الفرصو ، اإلبداعو ، التكىولوجياو 

)القدرة  :االستراتيجية ( والتي أظٍرت أف ٌىاؾ عالقة ارتباط تشابكي بيف عواهؿ خفة الحركة2015
، اإلبداع) :التىافسيةوعواهؿ القدرة ، التكيؼ هع البيئة(، الهروىة والسرعة، عمى استغالؿ الفرص

، الضهور)دراسة ، في شركات الصىاعات الٍىدسية، الهروىة والسرعة(، تحسيف الجودة لمهىتجات
والتهيز التىظيهي االستراتيجية  بيف الرشاقةإيجابية  ( والتي أظٍرت وجود عالقة ارتباطية2017

( والتي بيىت وجود 2018 ،هوسويدراسة )، هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريساألردىية  لمجاهعات
في تعزيز البراعة التسويقية باستكشاؼ واستغالؿ االستراتيجية  عالقة ارتباط هعىوية هوجبة لمرشاقة

 قوية بيف خفة الحركةإيجابية  ( والتي وضحت وجود عالقة2014، وغباش ؛الهال)دراسة ، الفرص
والتي كشفت  (Alhadid, 2016)دراسة ، العراقيةالتجديد االستراتيجي لهتخذي القرار في وزارة الىفط و 

، األردفالتىظيهي في هىظهة تكىولوجيا الهعموهات في واألداء  وجود عالقة قوية بيف الرشاقة التىظيهية
التىافسي واألداء االستراتيجية  والتي أظٍرت وجود عالقة كبيرة بيف الرشاقة (Oyedijo, 2012)دراسة 

 . يريةلدى شركات االتصاالت الىيج
( α≤0.05) عىد هستوىإحصائية  ذو داللةتأثيًرا  االستراتيجية تؤثر الرشاقةالفرضية الرئيسة الثانية: 

  .التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزةاألداء  في

 الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ االىحدار الخطي الهتعدد والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 تحميل االنحدار المتعدد  يوضح (5 .16جدول )

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة
 0.000 3.870 0.491 الهقدار الثابت
 0.031 1.875 0.099 .وضوح الرؤية

رية  0.046 1.683 0.113 .الهقدرات الجٌو
 0.005 2.810 0.186 .االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار

 0.001 3.513 0.349 .الهسؤولية الهشتركة
 0.349 0.938 0.081 .اإلجراءاتاتخاذ 

 0.667هعاهؿ التحديد الُهعدَّؿ=  0.821 هعاهؿ االرتباط =
 0.000القيهة االحتهالية =  F  =96.618قيهة االختبار 

 



 

 

003 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:5.16جدول )من النتائج الموضحة في 

ذا يعىي أف، (0.667)وهعاهؿ التحديد الُهعدَّؿ= ، (0.821)هعاهؿ االرتباط = - هف  (%66.7)ٌو
تـ تفسيري هف خالؿ العالقة التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة األداء  التغير في

التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء األداء  عواهؿ أخرى تؤثر فيإلى  الخطية والىسبة الهتبقية قد ترجع
 . هحافظات غزة

هها يعىي ( 0.000)القيهة االحتهالية تساوي ، كها أفَّ (96.618) الهحسوبة بمغت Fقيهة االختبار -
االستراتيجية  بيف الرشاقةإحصائية  رفض الفرضية الصفرية والقبوؿ بوجود عالقة ذات داللة

 التىظيهي بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة. واألداء 
وضوح " ٌي: بشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة التىظيهياألداء تبيف أف الهتغيرات الهؤثرة في " -

رية، الرؤية بيىها تبيف ضعؼ ، الهسؤولية الهشتركة، االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار، الهقدرات الجٌو
التىظيهي األداء  ىسبة ربط هعأقؿ  ٌذا البعد عمى حيث حصؿ، اإلجراءات اتخاذ تأثير هتغير

الهتبعة داخؿ الشركة قد تكوف غير ىاضجة وغير سميهة وال تتخذ اإلجراءات  أفَّ وذلؾ يفسر عمى 
العاهميف بالشركة ليسوا عمى دراية كاهمة باستراتيجيات  إفَّ حيث ، عمهية صحيحة أسسعمى 

وغرض الشركة وال يشاركوف في عهميات التخطيط والتىفيذ واتخاذ القرارات الهٍهة كها واف الشركة 
أفضؿ  تىفيذأجؿ  هف األطراؼلـ تخمؽ جو هف الحوار والهىاقشة الصحي والبىاء هع جهيع 

ع لمهعموهات واالحتفاظ بالهشتركيف واستغالؿ الفرص االستراتيجيات هف توفير الوصوؿ السري
 . الهتاحة بالوقت الهىاسب

 معادلة االنحدار: -

رية() 0.113( + وضوح الرؤية) 0.099+  0.491= األداء التنظيمي   الهقدرات الجٌو

 ()الهسؤولية الهشتركة 0.349االستراتيجية( + األٌداؼ  )اختيار 0.186+ 

 (اإلجراءاتاتخاذ ) 0.081+ 
هف خالؿ الفٍـ االستراتيجية  القدرة التىافسية الىاجهة عف الرشاقةإلى  ذلؾ وتعزو الباحثة

الفعاؿ واالستغالؿ السريع والحاسـ لمفرص بحيث تستفيد الهىظهات هف الزبائف لتحقيؽ هىتجات 
يصة التىظيهي فالشركات الرشيقة حر األداء  ربحية واغتىاـ ٌذي الفرص باستهرار يعززأكبر  وخدهات

عمى خمؽ ىهاذج تجارية جديدة وتغييرات كبيرة في عهمياتٍا واالستجابة التىظيهية لمتغييرات تعهؿ عمى 
حيث هع الوقت ، األعهاؿ الصدهات واالضطرابات في بيئات أهاـتجىب الهخاطر كها تجعمٍا هرىة 

األداء  تحسيف واىخفاض التكاليؼ بالتالي األرباحكفاءة هها يعىي ارتفاع أكبر  تصبح الهىظهات



 

 

004 

الهوجً لمزبائف ويجعؿ الهىظهات توظؼ تقييـ وتطوير لمهىتجات والخدهات الجديدة وتعالج جواىب 
ىساىيةالقصور والضعؼ وتهكف الهدراء هف اتباع ههارسات تىظيهية   وتكىولوجية وتخطيطية تجعمٍـ وا 

 بالتالي لديٍا "اقتصادات، اكاىت الشركة رشيقة استراتيجيً  فإفْ االستراتيجية  هروىة هف الىاحيةأكثر 
الهعرفة تولد ابتكارات إدارة  حيث تكوف الشركة في دورة فعالة هف توليد الهعرفة هع هكوف، "الهعرفة

هتفوقة تسهح لمشركة بتحسيف أدائٍا التىظيهي حيث يهتمؾ كؿ هوظؼ القدرة عمى فٍـ االحتياجات 
سؤاؿ قد يكوف لدى أي  األقؿ وبشكؿ جزئي يهكف ألي هوظؼ اإلجابة عمىالهختمفة لمزبائف عمى 

ؿ الكوادر البشرية تأٌياًل  ذا التطبيؽ لمرشاقة يٌؤ مٍـ هواكبيف التطور ا يجع ههتازً الزبوف ببساطة ٌو
 . سرعة التغيرات ويصىعوف قيهة هضافة لمشركةوهتكيفيف هع 

والتي كشفت وجود تأثير  ( ,2017Kessioواتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة )
رأس الهاؿ ، االبتكار الهىقطع، )الٍيكؿ التىظيهي والسياسات :والهتهثمة فياالستراتيجية  ألبعاد الرشاقة

التجاري األعهاؿ  الهشاريع الصغيرة والهتوسطة في قطاعأداء  ( فياإلداريالدعـ وااللتزاـ ، البشري
لٍا تأثير إيجابي كبير االستراتيجية  الرشاقة أفَّ  والتي بيىت (Orojloo, 2016) دراسة، كيىيا-بىيروبي
والتي أظٍرت أف تحكـ أىظهة  (Okotoh, 2015) دراسة، اإليراىيةالتىظيهي لدى البىوؾ األداء  عمى

 )هتغيرات الرشاقة :االستراتيجية الهوارد البشرية والتحالفاتإدارة  تطبيقاتو  تكىولوجيا الهعموهات
 دراسة، التشغيمياألداء  عمى إيجابيلٍا تأثير  أفريقيالمعالهة التجارية في شرؽ تبًعا ، (االستراتيجية

 في هديرية توزيع كٍرباء كربالء الهقدسةاالستراتيجية  لمرشاقة أفَّ ( التي وضحت 2017، القريشي)
 وضحت وجود أثر ذو داللة( والتي 2016، ٌىية) دراسة، الهؤسسي الهستداـاألداء  واضحا عمىتأثيًرا 

الصىاعات الغذائية في  الهؤسسي لدى قطاعاألداء  عمى التهيز فياالستراتيجية  لمرشاقةإحصائية 
األداء  الهؤثرة عمى "التهيز فياالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  قطاع غزة حيث أظٍرت ىتائج الدارسة أف

رية الهقدرات، )الهسؤولية الهشتركة :الهؤسسي" ٌي األٌداؼ  اختيار، سرعة االستجابة ،الجٌو
ا ضعيؼ وأفَّ ، االستراتيجية(  . باقي األبعاد تأثيٌر

الباحثة تستعيف  التىظيهي فإفَّ واألداء االستراتيجية  ا لقمة الدراسات التي ربطت بيف الرشاقةىظرً 
هع هتغيرات أخرى وهىٍا تتفؽ هع دراسة االستراتيجية  ببعض الدراسات التي أثبتت أثر لمرشاقة

، )الهسؤولية الهشتركة :االستراتيجية ( والتي بيىت وجود أثر ألبعاد الرشاقة2018، إسهاعيؿ)
، في تحسيف جود القرارات، االلتزاـ الجهاعي(، االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار، الحساسية االستراتيجية

ا في إبراز الهيزة ا إيجابيً ا كبيرً أثرً االستراتيجية  ( والتي وضحت أف لمرشاقة2016، عهرو)دراسة 
 ( والتي أظٍرت أف ٌىاؾ عالقة تأثير ذات داللة2017، عوجة)دراسة ، التىافسية لٍذي الشركات

( والتي كشفت 2015، الحريزات)دراسة ، في السموؾ الريادياالستراتيجية  هعىوية لمرشاقةإحصائية 
التكيؼ هع ، الهروىة والسرعة، )القدرة عمى استغالؿ الفرص :تيجيةاالسترا وجود تأثير هباشر لمخفة
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، تأثير هباشر عمى القدرات التىافسية لشركات الصىاعات الٍىدسيةوأيًضا  العهمياتأداء  في، البيئة(
، )وضوح الرؤية :بأبعادٌا الهختمفةاالستراتيجية  الرشاقة أفَّ ( والتي بيىت 2018، الهوسوي)دراسة 

رية(األساسية الهقدرات   ( لٍااإلجراءاتاتخاذ ، هشاركة الهسؤولية، االستراتيجيةاألٌداؼ  تحديد، )الجٌو
 ( والتي أظٍرت وجود تأثير لمرشاقة2013، الصاىع)دراسة ، ا في البراعة التسويقيةهعىويً  اإيجابيً تأثيًرا 

تحقيؽ الفعالية التىظيهية التكىولوجيا( في ، األفراد، التىظيـ، )التخطيط :بهتغيراتٍااالستراتيجية 
، الفارجاألردىية  اإلسهىتىوعية الهخرجات( في شركة ، التكيؼ البيئي، األٌداؼ)تحقيؽ  :بهتغيراتٍا
)وضوح  :بأبعادٌااالستراتيجية  والتي كشفت وجود تأثير كبير لمرشاقة (Abu Radi, 2013)دراسة 
( عمى اإلجراءاتاتخاذ ، الهسؤولية الهشتركة، االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار، األساسيةالهقدرات ، الرؤية

&  (Nematizadeh, 2017دراسة ، األردىيةالقدرات التىافسية التشغيمية لمهستشفيات الخاصة 
Khoshnood) وضوح الرؤية :هف خالؿ أبعادٌااالستراتيجية  والتي بيىت وجود تأثير كبير لمرشاقة( ،

عمى ، (اإلجراءاتاتخاذ ، الهسؤولية الهشتركة، االستراتيجيةٌداؼ األ اختيار، األساسيةالهقدرات 
والتي أظٍرت وجود تأثير  (Oyedijo, 2012)دراسة ، اإليراىيةالقدرات التىافسية في البىوؾ الخاصة 

 . التىافسي لدى شركات االتصاالت الىيجيريةاألداء  عمىاالستراتيجية  كبير لمرشاقة
حوؿ ( α ≤ 0.05عىد هستوى داللة )إحصائية  ال توجد فروؽ ذات داللةالفرضية الرئيسة الثالثة: 

ؿ العمهي، العهر، )الجىس: لمبياىات الشخصيةُتعزى  (االستراتيجية)الرشاقة  ، الهسهى الوظيفي، الهٌؤ
 .سىوات الخبرة(

 ويشتؽ هف ٌذي الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

حول )الرشاقة ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )إحصائية  ال توجد فروق ذات داللة -
  الجنس.إلى  ت عزى االستراتيجية(

 لعيىتيف هستقمتيف " والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:T الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار "
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 الجنس –" مستقمتينلعينتين  - T" نتائج اختبار يوضح (5 .17جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.947 0.067- 3.11 3.10 .وضوح الرؤية
رية  0.413 0.820- 3.18 3.09 .الهقدرات الجٌو

 0.599 0.526 3.18 3.23 .االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار
 0.430 0.790- 3.17 3.09 .الهسؤولية الهشتركة

 0.737 0.337- 3.15 3.11 .اإلجراءاتاتخاذ 

 0.671 0.426- 3.16 3.12 اجميع المجاالت معً 

 Tالهقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيهة االحتهالية 5.17هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
استىتاج أىً ال لجهيع الهجاالت، وبذلؾ يهكف ( 0.05) هف هستوى الداللةأكبر  "لعيىتيف هستقمتيف -

حيث هف  الجىسإلى  ُتعزى بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية  توجد فروؽ ذات داللة
الخهس يستطيع كال الجىسيف التكيؼ هع عواهؿ التغيير االستراتيجية  الرشاقةأبعاد  خالؿ استخداـ

واهتالؾ الهيزة االستراتيجية  ههارسة الرشاقة أفَّ إلى  ذلؾ وتعزو الباحثةاألعهاؿ  السريعة في بيئة
 واإلىاثالتىافسية في هجاؿ العهؿ غير هرتبط بجىس الهوظؼ فٍو هتاح لجهيع الهوظفيف هف الذكور 

 . حيث يحصموف عمى ىفس الفرصة في التدريب والتطوير والتأٌيؿ والهسؤولية االجتهاعية

بيىت عدـ وجود فروؽ  ( والتي2016، واتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة )عهرو
، إسهاعيؿدراسة )، لمجىسطبًقا  لدى العاهميف في شركات االتصاالت والهعموهات العاهمة في فمسطيف

، والذكور في الهىظهات غير الحكوهية اإلىاث( والتي أظٍرت عدـ وجود فروؽ في الجىس لدى 2018
العاهميف في قطاع  ( والتي أوضحت أف ال وجود الختالفات في الجىس2016، دراسة )ٌىية

( والتي طبقت عمى 2018، هع دراسة )سعدأيًضا  تتفؽو ، الصىاعات الغذائية في قطاع غزة
لمجىس. واختمفت ٌذي الىتائج هع ُتعزى  عدـ وجود فروؽأيًضا  الفمسطيىية وبيىتاألٌمية  الهؤسسات

ياالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  ( التي كشفت وجود فروؽ لهتغير الجىس في2017، دراسة )الضهور  :ٌو
في  اإلىاث( وذلؾ لصالح اإلجراءات اتخاذ، الشراكة في الهسؤولية، واألٌداؼوضوح الرؤية )

 .األردىيةالجاهعات 
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حول )الرشاقة ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )إحصائية  ال توجد فروق ذات داللة -
  العمر.إلى  ت عزى االستراتيجية(

 استخداـ اختبار "التبايف األحادي" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:الختبار ٌذي الفرضية تـ 
 العمر - ي"األحاد التباين" نتائج اختبار يوضح (5 .18جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
30 

30- 
من أقل 

40 

40- 
من أقل 

سنة 50  

سنة  50
 فأكثر

 0.619 0.595 2.99 3.13 3.07 3.22 .وضوح الرؤية

رية  0.867 0.242 3.12 3.09 3.09 3.20 .الهقدرات الجٌو

 0.709 0.461 3.34 3.20 3.18 3.25 .االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار

 0.800 0.335 3.19 3.04 3.10 3.16 .الهسؤولية الهشتركة

 0.664 0.527 3.18 3.03 3.12 3.23 .اإلجراءاتاتخاذ 

 0.880 0.223 3.16 3.11 3.11 3.20 اجميع المجاالت معً 

قابمة الختبار اله (.Sig)( تبيف أف القيهة االحتهالية 5.18هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
لجهيع الهجاالت، وبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال توجد  (0.05) هف هستوى الداللةأكبر  "األحادي التبايف"

الهوظفيف  إفَّ حيث  العهرإلى  ُتعزى بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية  فروؽ ذات داللة
ـعمى اختالؼ   يستطيعوف تقديـ خدهات ذات جودة ودقة عالية لمهشتركيف باستهرار دوف كمؿ أعهاٌر

العهر ال يشكؿ عائقا في التقدـ  أفَّ  وترى الباحثةهمؿ ويعهموف تحت الضغط وفي اصعب الظروؼ أو 
 . والرقي ورفع الهستوى العاـ لمشركة ولمعاهميف فيٍا

( والتي بيىت عدـ وجود فروؽ 2016، واتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة )عهرو
، إسهاعيؿدراسة )، لمعهرطبًقا  ات العاهمة في فمسطيفلدى العاهميف في شركات االتصاالت والهعموه

، لدى العاهميف في الهىظهات غير الحكوهية األعهار( والتي أظٍرت عدـ وجود فروؽ في 2018
ال وجود الختالفات في عهر العاهميف في قطاع الصىاعات  ( والتي أوضحت أفَّ 2016، دراسة )ٌىية

األٌمية  ( والتي طبقت عمى الهؤسسات2018، دراسة )سعدهع أيًضا  وتتفؽ، الغذائية في قطاع غزة
 .لمعهرُتعزى  عدـ وجود فروؽأيًضا  الفمسطيىية وبيىت
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حــــول )الرشــــاقة ( α ≤ 0.05عنــــد مســــتوى داللــــة )إحصــــائية  ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة -
  المؤىل العممي.إلى  ت عزى االستراتيجية(

 التبايف األحادي" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:"الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار 
 المؤىل العممي –" األحادي التباين" نتائج اختبار يوضح (5 .19جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

ثانوية 
 عامة

دبموم 
 بكالوريوس متوسط

دراسات 
 عميا

 0.102 2.089 3.30 3.03 3.34 3.09 .وضوح الرؤية

رية  0.677 0.508 3.20 3.08 3.22 3.09 .الهقدرات الجٌو

 0.547 0.710 3.35 3.18 3.27 3.31 .االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار

 0.551 0.704 3.22 3.06 3.23 3.15 .الهسؤولية الهشتركة

 0.836 0.285 3.15 3.09 3.24 3.16 .اإلجراءاتاتخاذ 

 0.361 1.073 3.26 3.08 3.26 3.16 اجميع المجاالت معً 

الهقابمة الختبار  (.Sig)( تبيف أف القيهة االحتهالية 5.19هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
لجهيع الهجاالت، وبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال توجد ( 0.05)هف هستوى الداللة أكبر  "األحادي التبايف"

ؿ العمهي حيث إلى  ُتعزى بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية  داللةفروؽ ذات   إفَّ الهٌؤ
الت عمهية بعيىٍا بؿ االستراتيجية  ههارسة الرشاقة ٌىاؾ هوظفيف قد اكتسبوا هف  إفَّ ال تتطمب هٌؤ

 أفَّ ا تفٍهٍـ لٍذي الهفاٌيـ واستخداهٍا كهإلى  خالؿ الدورات التدريبية جزء كبير هف الهعارؼ أدى
جود الخدهات لمجهٍور دوف حصولٍـ و أفضؿ  يقدهوف (الجباة والقراء والفىييف) :بعض الهوظفيف هثؿ

ؿ عمهي عالي  . عمى هٌؤ

ال وجود  ( والتي أوضحت أفَّ 2016، واتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة )ٌىية
ؿ العمهي لمعاهميف في قطاع الصىاعات الغذائية في قطاع غزة ، إسهاعيؿدراسة )، الختالفات في الهٌؤ

ؿ العمهي لدى العاهميف في الهىظهات غير الحكوهية2018 ، ( والتي أظٍرت عدـ وجود فروؽ في الهٌؤ
 عدـ وجود فروؽيًضا أ الفمسطيىية وبيىتاألٌمية  ( والتي طبقت عمى الهؤسسات2018، دراسة )سعد

ؿ العمهيُتعزى   بعد الرشاقة أفَّ ( والتي كشفت 2016، واختمفت ٌذي الىتائج هع دراسة )عهرو، لمهٌؤ
القدرة عمى استغالؿ الفرص( جاء لصالح حهمة الهاجستير في شركات االتصاالت )االستراتيجية 

 والهعموهات العاهمة في فمسطيف.
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حــــول )الرشــــاقة ( α ≤ 0.05عنــــد مســــتوى داللــــة )إحصــــائية  ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة -
  المسمى الوظيفي.إلى  ت عزى االستراتيجية(

 الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادي" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 المسمى الوظيفي –" األحادي "التباين نتائج اختبار يوضح (5 .20جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
مدير دائرة  .(

 فأعمى
رئيس 

 قسم
رئيس 

 شعبة

 0.767 0.265 3.15 3.07 3.09 .وضوح الرؤية

رية  0.674 0.395 3.12 3.14 3.03 .الهقدرات الجٌو

 0.940 0.062 3.21 3.21 3.25 .االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار

 0.513 0.668 3.03 3.14 3.16 .الهسؤولية الهشتركة

 0.771 0.260 3.07 3.15 3.15 .اإلجراءاتاتخاذ 

 0.953 0.048 3.11 3.14 3.14 اجميع المجاالت معً 

الهقابمة الختبار  (.Sig)( تبيف أف القيهة االحتهالية 5.20هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
لجهيع الهجاالت، وبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال توجد  (0.05) هستوى الداللة هفأكبر  "األحادي التبايف"

 إفَّ الهسهى الوظيفي حيث إلى  ُتعزى بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية  فروؽ ذات داللة
بصدؽ االستباىة  فقرات عف اإلجابةالذيف شهمتٍـ عيىة الدراسة يستطيعوف اإلشرافية  الوظائؼ أصحاب
داخؿ الشركة تعهؿ بآلية هوحدة تصب في  اإلداريةالهىظوهة  أفَّ ة وتعقب الباحثة عمى ذلؾ وشفافي

في تحقيؽ رؤية  اإلداريةالهصمحة العاهة لمشركة ويتعاوف جهيع العاهميف عمى اختالؼ هستوياتٍـ 
 . ورسالة الشركة

أىً ال  ( والتي أوضحت2018، إسهاعيؿواتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة )
، دراسة )ٌىية، يوجد اختالفات في الهسهى الوظيفي لدى العاهميف في الهىظهات غير الحكوهية

ُتعزى  ( والتي طبقت في قطاع الصىاعات الغذائية في قطاع غزة وأظٍرت عدـ وجود فروؽ2016
( والتي بيىت عدـ وجود فروؽ في الهسهى الوظيفي لدى 2018، دراسة )سعد، لمهسهى الوظيفي

( والتي 2016، واختمفت ٌذي الىتائج هع دراسة )عهرو، الفمسطيىيةاألٌمية  لعاهميف في الهؤسساتا
ُتعزى  حيث كشفت وجود فروؽ، طبقت عمى شركات االتصاالت والهعموهات العاهمة في فمسطيف

 . لهتغير الهسهى الوظيفي وذلؾ لصالح الهدراء
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حــــول )الرشــــاقة ( α ≤ 0.05عنــــد مســــتوى داللــــة )إحصــــائية  ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة -
 لخبرة.سنوات اإلى  ت عزى االستراتيجية(

 الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادي" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 لخبرةسنوات ا –" األحادي التباين" نتائج اختبار يوضح (5 .21جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
5 

 سنوات

أقل  -5
 10من 

 سنوات

10- 
من أقل 

15 

سنة  15
 فأكثر

 0.878 0.227 3.11 3.12 3.04 3.17 .وضوح الرؤية

رية  0.982 0.056 3.11 3.13 3.08 3.13 .الهقدرات الجٌو

 0.700 0.476 3.24 3.13 3.25 3.27 .االستراتيجيةاألٌداؼ  اختيار

 0.652 0.545 3.08 3.06 3.12 3.25 .الهسؤولية الهشتركة

 0.500 0.791 3.04 3.10 3.16 3.28 .اإلجراءاتاتخاذ 

 0.886 0.215 3.12 3.10 3.12 3.21 اجميع المجاالت معً 

الهقابمة الختبار  (.Sig)( تبيف أف القيهة االحتهالية 5.21هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
لجهيع الهجاالت، وبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال توجد ( 0.05)هف هستوى الداللة أكبر  "األحادي التبايف"

 لخبرة وذلؾ الفسىوات اإلى  ُتعزى بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية  فروؽ ذات داللة
 لمعاهميف في الشركة ال تتطمب سىوات هف الخبرة فٍي بسيطة وسٍمة ويستطيعالهوكمة األعهاؿ إىجاز 
 . فرد القياـ بٍاأي 

 . الهاضي تهتزج بروح الحاضر والهستقبؿ أصالة أفَّ ويتبيف لمباحثة هها سبؽ 

( والتي طبقت عمى شركات 2016، واتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة )عهرو
دراسة ، لسىوات الخبرةُتعزى  العاهمة في فمسطيف وبيىت عدـ وجود فروؽاالتصاالت والهعموهات 

( والتي كشفت عدـ وجود فروؽ في سىوات الخبرة لدى العاهميف في الهىظهات غير 2018، إسهاعيؿ)
( والتي أوضحت أىً ال يوجد اختالفات في الهسهى الوظيفي لدى 2016، دراسة )ٌىية، الحكوهية

( والتي طبقت عمى 2018، دراسة )سعد، اعات الغذائية في قطاع غزةالعاهميف في قطاع الصى
 هع دراسةأيًضا  تتفؽو ، لسىوات الخبرةُتعزى  الفمسطيىية وأظٍرت عدـ وجود فروؽاألٌمية  الهؤسسات
 . األردىية( والتي أظٍرت عدـ وجود فروؽ في سىوات الخبرة بالجاهعات 2017، )الضهور
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حــــول )الرشــــاقة ( α ≤ 0.05عنــــد مســــتوى داللــــة )إحصــــائية  ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة -
 .المقرإلى  ت عزى االستراتيجية(

 الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادي" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 المقر –" األحادي التباين" نتائج اختبار يوضح (5 .22جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
المقر  .(

 الرئيسي
مقر 

 الوسطى غزة
مقر 
 رفح

مقر 
 خانيونس

مقر 
 الشمال

 0.095 1.899 3.09 3.02 3.32 3.40 2.93 3.12 .وضوح الرؤية

رية  0.025* 2.613 3.08 2.94 3.38 3.46 3.01 3.08 .الهقدرات الجٌو

األٌداؼ  اختيار
 .االستراتيجية

3.17 3.19 3.47 3.37 3.14 3.16 1.100 0.361 

 0.038* 2.181 3.09 2.93 3.36 3.41 3.00 3.11 .الهسؤولية الهشتركة

 0.201 1.468 3.12 2.96 3.33 3.38 3.00 3.16 .اإلجراءاتاتخاذ 

 0.042* 2.352 3.10 3.00 3.36 3.43 3.02 3.12 اجميع المجاالت معً 

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة إحصائًيا  الفرق بين المتوسطات دال* 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:5.22من النتائج الموضحة في جدول )

هف هستوى أقؿ  "األحادي "التبايف الهقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيهة االحتهالية 
رية" :لمهجاليف (0.05)الداللة " والهجاالت هجتهعة هعا وبذلؾ الهشتركةالهسؤولية ، الهقدرات الجٌو

إلى  ُتعزى بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية  يهكف استىتاج أىً توجد فروؽ ذات داللة
هقر الوسطى يغطي  عمى ذلؾ أفً  وتعقب الباحثة، صالح الذيف يعهموف في هقر الوسطىوذلؾ ل الهقر

وحتى هشارؼ هىطقة القرارة، عدد االشتراكات الهوجودة بً  الهساحة ها بيف بداية هىطقة الهغراقة
ميف تأٌيؿ عمهيًا وفىيًا عاِؿ الهستوى  (130) اشتراكا، عدد العاهميف بً (45038)حوالي هوظفا، هٌؤ

هف خالؿ تدريب وتطوير هستهر ويهتمكوف هعارؼ وهٍارات تواكب كؿ ها ٌو جديد في هجاؿ 
ذا الهقر تىفيذ هشاريع إىارة أبراج القسطؿ وديكا وهديىة حهد تكىولوجيا الهعموهات، وهها يحسب لٍ

لألسرى والهحرريف خالؿ يوـ واحد لكؿ هىٍـ، باإلضافة لتىظيهٍـ العديد هف الىدوات التوعوية لطمبة 
الهدارس، كها ويتهيزوف بوجود عالقات طيبة هع الهؤسسات والهراكز الهحيطة بهىطقة الهقر، وهها 

غيري هف الهقرات وجود حس عاٍؿ هف تحهؿ الهسئولية واستغالؿ الهوارد الهادية يهيز ٌذا الهقر عف 
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لمهقر االستغالؿ األهثؿ بصورة هستجيبة لمتغيرات الخارجية، ىاٌيؾ عف وجود إدارة هبدعة تقدـ كافة 
أشكاؿ الدعـ الهادي والهعىوي لمهوظفيف عمى اختالؼ هستوياتٍـ وتستخدـ اسموب راِؽ في التعاهؿ هع 

لهوظفيف، وتحدد اإلدارة بدقة جهيع االجراءات والههارسات التي هف شأىٍا التشجيع عمى زيادة ا
 . اإلىتاجية ورفع الروح الهعىوية لمهوظفيف

هف هستوى أكبر  (.Sig)أها بالىسبة لباقي الهجاالت فقد تبيف أف القيهة االحتهالية 
بيف هتوسطات تقديرات إحصائية  ات داللةوبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال توجد فروؽ ذ (0.05)الداللة

العاهموف بالشركة جهيعٍـ يعهموف تحت  إفَّ الهقر حيث إلى  ُتعزى عيىة الدراسة حوؿ ٌذي الهجاالت
أبعاد  أفَّ  وترى الباحثةهظمة واحدة ويتبعوف ىفس التعميهات والقواىيف الخاصة بسير العهؿ بالشركة 

ريةباستثىاء بعدي االستراتيجية  الرشاقة  " ال يشكؿ فرقا ذا داللة"الهسؤولية الهشتركةو ""الهقدرات الجٌو
 . بالىسبة لهتغير الهقرإحصائية 

 ( والتي كشفت عدـ وجود فروؽ2016، كدراسة )ٌىية واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
باقي أها ، هكاف العهؿ( لدى العاهميف في قطاع الصىاعات الغذائية في قطاع غزة) لمهقرُتعزى 

 . الدراسات السابقة فمـ تتىاوؿ هتغير الهقر حسب عمـ الباحثة
حوؿ ( α ≤ 0.05عىد هستوى داللة )إحصائية  ال توجد فروؽ ذات داللة الفرضية الرئيسة الرابعة:

ؿ العمهي، العهر، )الجىس لمبياىات الشخصية:ُتعزى  )األداء التىظيهي( ، الهسهى الوظيفي، الهٌؤ
 .سىوات الخبرة(

 ويشتؽ هف ٌذي الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 حول )األداء التنظيمي(( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )إحصائية  ال توجد فروق ذات داللة -
  الجنس.إلى  ت عزى

 لعيىتيف هستقمتيف" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:T الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 الجنس –" لعينتين مستقمتين - T" نتائج اختبار يوضح (5 .23جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.276 1.092- 3.17 3.06 .األداء التىظيهي
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 الهقابمة الختبار (.Sig)( تبيف أف القيهة االحتهالية 5.23هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
"T - وبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال توجد فروؽ (0.05)هف هستوى الداللة أكبر  "لعيىتيف هستقمتيف ،

 الف الهورد البشري هٍـ الجىسإلى  ُتعزى بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية  ذات داللة
وتقديـ الخدهة وال  اإلىتاجيةالكفاءة إلى باإلضافة  يطاؿ الجىسيف عمى حد سواءفالتطوير والتدريب جًدا 

التىظيهي لكال األداء  أفَّ  وترى الباحثة، واألىثىالهوكمة بيف الذكر األعهاؿ إىجاز  يوجد تهييز في
األداء  هف جودة الخدهات الهقدهة لمهشتركيف ويرفع ىسبة الجىسيف عمى حد سواء يحقؽ هستوى عاؿٍ 

 ( هف خالؿ العهميات الداخمية والتطوير والىهو ووضع الخطط واالستراتيجيات لتحقيؽالربحية) الهالي
 . القهةإلى  الشركة ووصولٍاأٌداؼ 

( والتي طبقت عمى قطاع 2016، كدراسة )ٌىية واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
، )الهدٌوف دراسة، لمجىسُتعزى  الصىاعات الغذائية في قطاع غزة وأظٍرت اىً ال توجد فروؽ

( والتي كشفت عدـ وجود فروؽ في الجىس لدى العاهميف بوزارة التربية والتعميـ العالي في 2014
( والتي أوضحت عدـ وجود اختالفات في الجىس لدى 2016، دراسة )حسوىة، هحافظات غزة

( والتي أظٍرت عدـ 2017، سهرة أبودراسة )، العاهميف في الهىظهات الدولية العاهمة بقطاع غزة
( والتي 2017، دراسة )غىاـ، لمجىسطبًقا  وجود فروؽ لدى العاهميف بالجاهعات الفمسطيىية الخاصة

، دراسة )هحاهيد، لهتغير الجىسُتعزى  طبقت عمى الهستشفيات الفمسطيىية وبيىت عدـ وجود فروؽ
لدى هديري البىوؾ  واإلىاثر ( والتي أوضحت أىً ال يوجد اختالفات في الجىس بيف الذكو 2015

( والتي طبقت عمى برىاهج التربية والتعميـ بوكالة غوث 2017، الٍادي دراسة )عبد، األردىيةالتجارية 
؛ دراسة )ساوس، لمجىسُتعزى  في قطاع غزة وبيىت عدـ وجود فروؽ UNRWAوتشغيؿ الالجئيف 

، عاهميف بهؤسسة سوىمغاز بالجزائر( والتي أظٍرت عدـ وجود فروؽ في الجىس لدى ال2013، تيقاوي
لمجىس في الهؤسسة الجزائرية لمهياي تبًعا  ( والتي كشفت عدـ وجود فروؽ2017، دراسة )عهرات

( والتي طبقت عمى الجٍات الهشاركة في جائزة الهمؾ عبد 2016، واختمفت هع دراسة )دعجة، ببسكرة
 توجد فروؽ في الىوع االجتهاعي أىًَّالحكوهي والشفافية حيث أوضحت األداء  ا الثاىي لتهيز

 . اإلىاث( وذلؾ لصالح الجىس)

 حول )األداء التنظيمي(( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )إحصائية  ال توجد فروق ذات داللة -
  العمر.إلى  ت عزى

 التالي يوضح ذلؾ:التبايف األحادي" والجدوؿ "الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار 
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 العمر –" األحادي التباين" نتائج اختبار يوضح (5 .24جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

أقل من 
30 

30- 
من أقل 

40 

40- 
من أقل 

50 
 سنة

50 
سنة 
 فأكثر

 0.911 0.179 3.01 3.10 3.09 3.13 .األداء التىظيهي

الهقابمة الختبار  (.Sig)( تبيف أف القيهة االحتهالية 5.24هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
 ، وبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال توجد فروؽ ذات داللة(0.05) هف هستوى الداللةأكبر  "األحادي التبايف"

فالشركة تهزج بيف خبرة الهاضي ، العهرإلى  ىُتعز  بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية 
العاهميف داخؿ الشركة أداء  طبيعة أفَّ وروح التجديد في الحاضر والهستقبؿ وتعقب الباحثة عمى ذلؾ 

ـ  ىهاغير هرتبط بعهٌر الهٍاـ والتكاليؼ الهوكمة اليٍـ والخبرة إىجاز  بهدى الكفاءة وهستوى وا 
الت العمهية التي يحصموف  عميٍا ويتـ قياس ذلؾ هف خالؿ التقارير الشٍرية والتقييـ السىوي والهٌؤ

 . يضاؼ لرصيد الهوظؼ اسمبيً أو  اإيجابيً ا الذي يعطي هؤشرً 
( والتي طبقت عمى قطاع 2016، كدراسة )ٌىية اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات

 دراسة، أعهار العاهميف لديٍـالصىاعات الغذائية في قطاع غزة وأوضحت اىً ال يوجد اختالفات في 
( والتي طبقت عمى وزارة التربية والتعميـ العالي في هحافظات غزة وبيىت عدـ وجود 2014، )الهدٌوف

( والتي أظٍرت عدـ وجود فروؽ في أعهار 2016، دراسة )حسوىة، ألعهار العاهميفتبًعا  فروؽ
( والتي طبقت عمى 2017، سهرة أبو)دراسة ، العاهميف في الهىظهات الدولية العاهمة بقطاع غزة

( 2017، دراسة )غىاـ، لهتغير العهرُتعزى  الجاهعات الفمسطيىية الخاصة وكشفت عدـ وجود فروؽ
، دراسة )هحاهيد، لمعهرطبًقا  والتي طبقت عمى الهستشفيات الفمسطيىية حيث كشفت عدـ وجود فروؽ

، الٍادي دراسة )عبد، األردىية( بيىت أىً ال توجد اختالفات في أعهار هديري البىوؾ التجارية 2015
( والتي أظٍرت عدـ وجود فروؽ في هتغير العهر لدى برىاهج التربية والتعميـ بوكالة غوث 2017

( والتي طبقت عمى 2013، تيقاوي؛ ة )ساوسدراس، في قطاع غزة UNRWAوتشغيؿ الالجئيف 
( 2017، دراسة )عهرات، لهتغير العهرُتعزى  ؤسسة سوىمغاز بالجزائر وأوضحت عدـ وجود فروؽه

واختمفت ٌذي ، لمعهرطبًقا  والتي طبقت عمى الهؤسسة الجزائرية لمهياي ببسكرة وكشفت عدـ وجود فروؽ
ا  ( والتي طبقت عمى الجٍات الهشاركة في جائزة الهمؾ عبد2016، الىتائج هع دراسة )الدعجة

( 30)توجد فروؽ في العهر وذلؾ لصالح فئة  أىًَّ أظٍرتالحكوهي والشفافية حيث األداء  الثاىي لتهيز
 . سىة فها دوف
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 حول )األداء التنظيمي(( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )إحصائية  ال توجد فروق ذات داللة -
  المؤىل العممي.إلى  ت عزى

 "التبايف األحادي" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار
 المؤىل العممي –" األحادي "التباين نتائج اختبار يوضح (5 .25جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
ثانوية  .(

 عامة
دبموم 
 بكالوريوس متوسط

دراسات 
 عميا

 0.486 0.817 3.25 3.05 3.14 3.09 .األداء التىظيهي

الهقابمة الختبار  (.Sig)( تبيف أف القيهة االحتهالية 5.25هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
 ، وبذلؾ يهكف استىتاج أىً ال توجد فروؽ ذات داللة(0.05)هف هستوى الداللة أكبر  "األحادي التبايف"

ؿ العمهيإلى  ُتعزى تقديرات عيىة الدراسةبيف هتوسطات إحصائية  عيىة  أفَّ ٌذا يدلؿ عمى و  الهٌؤ
التٍا العمهية قادرة عمى  وتعزو ، بدقة عاليةاالستباىة  فقرات عف اإلجابةالدراسة عمى اختالؼ هٌؤ

الشركة تهتمؾ كوادر بشرية تواكب التطورات التكىولوجيا وتطور هف ىفسٍا هف  أفَّ إلى  ذلؾالباحثة 
ؿ عمهي عالي  أفَّ إلى باإلضافة  خالؿ الدورات وورش العهؿ ىهابعض الوظائؼ ال تتطمب هٌؤ  وا 

 . هعرفة بسيطة بطبيعة العهؿ يحقؽ هخرج ههيز

طبقت عمى قطاع  ( والتي2016، اتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة )ٌىية
ؿ العمهيُتعزى  الصىاعات الغذائية في قطاع غزة وبيىت عدـ وجود فروؽ ، )الهدٌوف دراسة، لمهٌؤ

 ( والتي طبقت عمى وزارة التربية والتعميـ العالي في هحافظات غزة وأظٍرت عدـ وجود فروؽ2014
ؿ العمهيطبًقا  الهىظهات الدولية  ( والتي طبقت عمى العاهميف في2016، دراسة )حسوىة، لمهٌؤ

ؿ العمهي لديٍـ ( 2017، سهرة أبودراسة )، العاهمة بقطاع غزة وأوضحت عدـ وجود فروؽ في الهٌؤ
ؿ العمهيتبًعا  والتي طبقت عمى الجاهعات الفمسطيىية الخاصة وكشفت عدـ وجود فروؽ دراسة ، لمهٌؤ

ود فروؽ بالىسبة لهتغير ( والتي طبقت عمى الهستشفيات الفمسطيىية وأظٍرت عدـ وج2017، )غىاـ
ؿ العمهي والتي األردىية  ( والتي طبقت عمى هديري البىوؾ التجارية2015، دراسة )هحاهيد، الهٌؤ

ؿ العمهي ( والتي طبقت عمى 2017، الٍادي دراسة )عبد، أوضحت عدـ وجود بالىسبة لهتغير الهٌؤ
في قطاع غزة والتي أظٍرت عدـ  UNRWAبرىاهج التربية والتعميـ بوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف 

ؿ العمهيُتعزى  وجود فروؽ ( والتي طبقت عمى هؤسسة سوىمغاز 2013، تيقاوي؛ دراسة )ساوس، لمهٌؤ
ؿ العمهيُتعزى  اختالفاتال توجد  أفَّ بالجزائر والتي بيىت  ( والتي 2017، دراسة )عهرات، لمهٌؤ
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ؿ العمهيُتعزى  عدـ وجود اختالفات طبقت عمى الهؤسسة الجزائرية لمهياي ببسكرة والتي بيىت ، لمهٌؤ
( والتي طبقت عمى الجٍات الهشاركة في جائزة الهمؾ 2016، واختمفت ٌذي الىتائج هع دراسة )الدعجة

ؿ التعميهي  أىًَّ أظٍرتالحكوهي والشفافية حيث األداء  عبد ا الثاىي لتهيز توجد فروؽ في الهٌؤ
 .دوف وذلؾ لصالح فئة الثاىوية العاهة فها

 حول )األداء التنظيمي(( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )إحصائية  ال توجد فروق ذات داللة -
  المسمى الوظيفي.إلى  ت عزى

 التبايف األحادي" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:"الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار 
 المسمى الوظيفي –" األحادي "التباين نتائج اختبار يوضح (5 .26جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
مدير دائرة  .(

 فأعمى
رئيس 

 قسم
رئيس 

 شعبة

 0.816 0.204 3.11 3.10 3.04 .األداء التىظيهي

الهقابمة الختبار  (.Sig)( تبيف أف القيهة االحتهالية 5.26هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
 ال توجد فروؽ ذات داللة أىًَّ، وبذلؾ يهكف استىتاج (0.05) هف هستوى الداللةأكبر  "األحادي التبايف"

جهيع العاهميف  إفَّ حيث ، الهسهى الوظيفيإلى  ُتعزى بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية 
وجهػػيعٍـ عمػػى اطػػػالع كاهػػػؿ بػػػالخطط والبػػػراهج ، اإلشػػرافيةبالشركة ٌػػـ هػػف أصػػحاب الوظػػائؼ 

 أفْ وبالتػػػالي توجػػػد لػػػديٍـ رؤيػػػة وهفٍػػػوـ واضػػػح لهعظػػػـ القضػػػايا والتػػػي هػػػف شػػػأىٍا ، والسياسػػػات
الهؤسسي هف األداء  هيػػػة تحسػػػيفٍػػػـ جهػػػيعٍـ يػػػروف أٌالتىظيهي وأىَّ األداء  تعهػػػؿ عمػػػى تحسػػػيف

 هىظور هتقارب.

( والتي أظٍرت عدـ وجود فروؽ 2015، جبر)واتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة 
( والتي طبقت عمى قطاع 2016، دراسة )ٌىية، في الهسهى الوظيفي لدى العاهميف بوزارة الصحة بغزة

، )الهدٌوف دراسة، لمهسهى الوظيفيطبًقا  وجود فروؽ الصىاعات الغذائية في قطاع غزة وبيىت عدـ
 ( والتي طبقت عمى وزارة التربية والتعميـ العالي في هحافظات غزة وأظٍرت عدـ وجود فروؽ2014
( والتي طبقت عمى العاهميف في الهىظهات الدولية 2016، دراسة )حسوىة، لمهسهى الوظيفيُتعزى 

( 2017، سهرة أبودراسة )، لمهسهى الوظيفيتبًعا  د اختالفاتالعاهمة بقطاع غزة وكشفت اىً ال توج
دراسة ، والتي طبقت عمى الجاهعات الفمسطيىية الخاصة وبيىت عدـ وجود فروؽ في الهسهى الوظيفي

( والتي طبقت عمى الهستشفيات الفمسطيىية وأوضحت عدـ وجود فروؽ في الهسهى 2017، )غىاـ
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ال  أىًَّوكشفت األردىية  لتي طبقت عمى هديري البىوؾ التجارية( وا2015، دراسة )هحاهيد، الوظيفي
( والتي طبقت عمى برىاهج 2017، الٍادي دراسة )عبد، توجد اختالفات في الهسهى الوظيفي لديٍـ

 في قطاع غزة وأوضحت عدـ وجود فروؽ UNRWAالتربية والتعميـ بوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف 
( والتي طبقت عمى هؤسسة سوىمغاز بالجزائر 2013، تيقاوي؛ و )ساوسدراسة ، لمهسهى الوظيفيطبًقا 

( والتي طبقت عمى 2017، دراسة )عهرات، لمهسهى الوظيفيُتعزى  عدـ وجود فروؽ وأظٍرت
أي  ولـ تختمؼ هع، لمهسهى الوظيفيتبًعا  الهؤسسة الجزائرية لمهياي ببسكرة وأظٍرت عدـ وجود فروؽ

 . دراسة سابقة حسب عمـ الباحثة
 حول )األداء التنظيمي(( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )إحصائية  ال توجد فروق ذات داللة -

 لخبرة.سنوات اإلى  ت عزى

 الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادي" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 لخبرةسنوات ا –" األحادي التباين" نتائج اختبار يوضح (5 .27جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
5 

 سنوات

أقل  -5
 10من 

 سنوات

10- 
من أقل 

15 

15 
سنة 
 فأكثر

 0.724 0.441 3.02 3.12 3.12 3.14 األداء التىظيهي.

الهقابمة الختبار  (.Sig)( تبيف أف القيهة االحتهالية 5.27هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
 ً ال توجد فروؽ ذات داللة، وبذلؾ يهكف استىتاج أىَّ (0.05)هف هستوى الداللة أكبر  "األحادي التبايف"

فالهوظؼ يستطيع العطاء ، لخبرةسىوات اإلى  ُتعزى بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية 
، قصرت ويتـ بذؿ جٍود جبارة لالرتقاء بالشركة أـهدة زهىية لعهمً طالت أي  وخدهة الشركة في

سىة  15هف إلى أقؿ  سىوات 5ويالحظ هف خالؿ الجدوؿ تساوي هتوسطات سىوات الخبرة هف فترة 
الخبرة ال تقاس بالسىوات فقط بؿ يتـ توظيؼ العاهميف بىاء عمى كفاءاتٍـ  أفَّ إلى  ذلؾ وتعزو الباحثة
يستقطب هف لً خبرة عالية في هجاؿ العهؿ الهستٍدؼ بوضع شروط هالئهة لطبيعة وهٍاراتٍـ و 

 . بالشركةاألداء  حيث يخضع جهيع العاهميف لىفس الدورات والبراهج التي هف شأىٍا تحسيف، العهؿ

 ( والتي كشفت عدـ وجود فروؽ2016، اتفقت ٌذي الىتائج هع بعض الدراسات كدراسة )ٌىية
( والتي 2014، )الهدٌوف دراسة، رة في قطاع الصىاعات الغذائية في قطاع غزةلسىوات الخبتبًعا 

لسىوات ُتعزى  وأظٍرت عدـ وجود فروؽ، طبقت عمى وزارة التربية والتعميـ العالي في هحافظات غزة
ً ال توجد اختالفات في سىوات الخبرة لدى العاهميف ( والتي أوضحت أىَّ 2016، دراسة )حسوىة، الخبرة
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( والتي طبقت عمى الجاهعات 2017، سهرة دراسة )ابو، الهىظهات الدولية العاهمة بقطاع غزةفي 
( والتي طبقت 2017، دراسة )غىاـ، لسىوات الخبرةطبًقا  الفمسطيىية الخاصة وبيىت عدـ وجود فروؽ

، يددراسة )هحاه، لهتغير سىوات الخبرةتبًعا  عمى الهستشفيات الفمسطيىية وبيىت عدـ وجود فروؽ
دراسة ، األردىية( والتي أظٍرت عدـ وجود فروؽ في سىوات الخبرة لدى هديري البىوؾ التجارية 2015
( والتي طبقت عمى برىاهج التربية والتعميـ بوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف 2017، الٍادي )عبد

UNRWA ؛ ساوسدراسة )، لهتغير سىوات الخبرةُتعزى  وأوضحت عدـ وجود فروؽ، في قطاع غزة
تبًعا  وأوضحت عدـ وجود فروؽ، ( والتي طبقت عمى هؤسسة سوىمغاز بالجزائر2013، تيقاويو 

بيىت عدـ وجود اختالفات في سىوات الخبرة لدى  ( والتي2017، دراسة )عهرات، لسىوات الخبرة
( والتي 2016، واختمفت ٌذي الىتائج هع دراسة )الدعجة، العاهميف بالهؤسسة الجزائرية لمهياي ببسكرة

حيث ، الحكوهي والشفافيةاألداء  طبقت عمى الجٍات الهشاركة في جائزة الهمؾ عبد ا الثاىي لتهيز
 قؿ.أوذلؾ لصالح فئة الخبرة سىة فها  كشفت وجود فروؽ في هتغير سىوات الخبرة

 حول )األداء التنظيمي(( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )إحصائية  ال توجد فروق ذات داللة -
 .المقرإلى  ت عزى

 الختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادي" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 المقر –" األحادي التباين" نتائج اختبار يوضح (5 .28جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
المقر  .(

 الرئيسي
مقر 

مقر  الوسطى غزة
 رفح

مقر 
 خانيونس

مقر 
 الشمال

 0.040* 2.372 3.02 3.03 3.40 3.32 2.98 3.03 األداء التىظيهي.

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة إحصائًيا  * الفرق بين المتوسطات دال

 الهقابمة الختبار (.Sig)القيهة االحتهالية  أفَّ ( تبيف 5.28هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ )
ً توجد لجهيع الهجاالت، وبذلؾ يهكف استىتاج أىَّ  (0.05) هف هستوى الداللةأقؿ  "األحادي التبايف"

وذلؾ لصالح الذيف ، الهقرإلى  ُتعزى بيف هتوسطات تقديرات عيىة الدراسةإحصائية  فروؽ ذات داللة
لكوىٍا هىطقة حدودية ىظًرا  ؛الهشتركيفعدد هف أقؿ  يعهموف في هقر رفح. حيث هقر رفح يعد فيً

عيىة الدراسة في ٌذا  إفَّ حيث  ،قمة عدد العاهميف بالهقرإلى باإلضافة  وبعيدة عف هركز هديىة غزة
عمى ذلؾ أف هقر رفح  وتعقب الباحثة، اإلشرافية الوظائؼ أصحابا فقط هف هوظفً  (34)الهقر ٌي 

هحوؿ كٍربائي، تغذي هىطقة رفح ( 100)ألؼ ىسهة، يوجد بً أكثر هف  (250) يقدـ خدهاتً لحوالي
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هوظفا، وتقدر عجج االشتراكات بالهقر قرابة  (120) يبمغ عدد العاهميف بًبأربع خطوط كٍباء، 
و أقؿ هقر في عدد االشتراكات، هف خالؿ البياىات السابقة يتضح لىا اف عدد  (33874) اشتراكا ٌو

ؿ عمهي  الكوادر البشرية العاهمة بالهقر يتىاسب هع عدد االشتراكات الهوجودة وتمؾ الكوادر ذات هٌؤ
حهمة شٍادة البكالوريوس ويعهموف في ىفس تخصصٍـ االكاديهي والبعض اآلخر  فعالي هعظهٍـ ه

هف حهمة شٍادة الهاجستير، ٌذي الكوادر البشرية تعهؿ ضهف براهج خدهاتية حديثة تتكيؼ هع 
التغيرات السريعة في البيئة الهحيطة، وهها يحسب لمهقر اٌتهاهٍـ بشكاوى الهواطىيف بكؿ سالسة 
وشفافية ودراستٍا وعرضٍا عمى جٍات االختصاص إليجاد حموؿ في أسرع وقت ههكف، وهها 

بً أيضا الىشاطات الرياضية واالجتهاعية حيث احتؿ ٌذا الهقر الهركز األوؿ عدة هرات عمى يتهيزوف 
التوالي في هسابقات كرة القدـ التي تتـ بيف الهقرات سىويا، كها وهساٌهتٍـ في الوقفة االحتجاجية 

الىساىي لمهطالبة بتوفير هستشفى الئؽ وهجٍز تجٍيزا كاهال في هديىة رفح، كها وكاف لٍـ الدور ا
الكبير في افطار السائقيف الهتأخريف عف بيوتٍـ اثىاء أذاف الهغرب بتقديـ التهر والهاء ضهف حهالت 

 . إفطار الصائهيف في شٍر رهضاف الهبارؾ 

لـ تتفؽ ٌذي الىتائج هع الدراسات السابقة لعدـ تىاوؿ بعض الدراسات لهتغير الهقر حسب عمـ 
( والتي طبقت عمى قطاع 2016، )ٌىية بعض الدراسات كدراسة واختمفت ٌذي الىتائج هع، الباحثة

، ودراسة )الهدٌوف، لهتغير الهقرتبًعا  وأظٍرت عدـ وجود فروؽ، الصىاعات الغذائية بقطاع غزة
 ( والتي طبقت عمى وزارة التربية والتعميـ العالي في هحافظات غزة التي كشفت عدـ وجود فروؽ2014
 . (الهقر) لهتغير هكاف العهؿطبًقا 
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 مقدمة: 1.6

وذلؾ بعد إجراء التحميؿ  ؛يتضهف ٌذا الفصؿ همخصًا ألٌـ الىتائج التي توصمت إليٍا الدراسة
أٌـ التوصيات الهقترحة في إلى  اإلحصائي لبياىات االستباىات الخاصة بعيىة الدراسة. كها يتطرؽ

غزة -باءالتىظيهي لشركة توزيع الكٍر األداء  والتي قد تساعد في تحسيف هستوى ،ضوء ىتائج الدراسة
 هف خالؿ هزيد هف االٌتهاـ بالرشاقة االستراتيجية.

 :نتائج الدراسة 2.6

 النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل )الرشاقة االستراتيجية(:

بشكؿ عاـ كاف بدرجة هوافقة هتوسطة بىسبة  الرشاقة االستراتيجيةهستوى  أظٍرت الىتائج أفَّ 
 غزة. وجاء ترتيب –بشركة توزيع كٍرباء اإلشرافية  بالوظائؼهف وجٍة ىظر العاهميف ، (62.61%)

بىسبة االستراتيجية  األٌداؼ حيث كاف في الهرتبة األولى بعد اختيار، الرشاقة االستراتيجيةأبعاد 
الهقدرات وكاف بعد ، (%62.44)بىسبة اإلجراءات  اتخاذتالي بالهرتبة الثاىية بعد ، (64.37%)

رية بىسبة  .الهسؤولية الهشتركةوجاء بالهرتبة الرابعة بعد ، بالهرتبة الثالثة (%62.04) الجٌو
 . (%62.04)تالي بالهرتبة الخاهسة واألخيرة: بعد وضوح الرؤية بىسبة ، (62.16%)

 النتائج المتعمقة بالمتغير التابع )األداء التنظيمي(:

التىظيهي في شركة توزيع كٍرباء غزة كاىت األداء  هستوىإجهالي  أفَّ كشفت ىتائج الدراسة 
ركة تقوـ الشالترتيب األوؿ بيف الفقرات "وجاءت الفقرة الثالثة ب، (%61.67)هتوسطة بوزف ىسبي 

بدرجة هوافقة  (%74.60)الوزف الىسبي أي أفَّ  (؛3.73)" يساوي بعهؿ تقارير هالية بشكؿ دوري
لشركة يهتمكوف يوجد عدد هىاسب هف الهوظفيف لدى ا" في الترتيب الفقرة الثاىية عشرهرتفعة. تالٌا 

بدرجة ، (%71.51)الوزف الىسبي أي أفَّ  (؛3.58)" بهتوسط حسابي يساوي خبرات عمهية وهٍهة
ربحية خالؿ حققت الشركة هستويات هقبولة هف الحازت الفقرة الثاىية والتي تىص "هوافقة كبيرة. بيىها 

حيث الهتوسط  ،تيب األخير هقارىة بالوزف الىسبي لباقي الفقراتعمى التر  ."الثالث سىوات الهاضية
ة ضعيفة. وجاءت الفقرة بدرجة هوافق، (%50.04)الوزف الىسبي أي أفَّ  (؛2.50)الحسابي لٍا يساوي 

بهتوسط حسابي  ."ف عف الخدهات التي تقدهٍا الشركةيوجد هستوى هقبوؿ هف رضا الهشتركيالخاهسة "
 بدرجة هوافقة هتوسطة. (%52.91)سبي بوزف ى (2.65)يساوي 
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 النتائج المتعمقة بالفرضيات:

 النتائج الخاصة بالعالقة بين المتغيرين: -1
( α 0.05 ≥عىد هستوى )إحصائية  وجود عالقة طردية قوية ذات داللةإلى  خمصت الدراسة

(. كها 0.814العالقة ) وبمغ هعاهؿ ارتباط، التىظيهيواألداء  هجتهعةاالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  بيف
التىظيهي ٌو بعد األداء  فيإحصائية  ذو داللةارتباًطا  االستراتيجية الرشاقةأبعاد  أكثر أظٍرت أفَّ 

، (0.756تالي بعد اتخاذ القرارات بهعاهؿ )، (0.787حيث كاىت قيهة االرتباط )، الهسئولية الهشتركة
رية ، (0.722الرتباط )حيث كاف هعاهؿ ا، االستراتيجية األٌداؼ ثـ اختبار ثـ بعد الهقدرات الجٌو

حيث وجدت  ،عد وضوح الرؤيةوجاء في الهرتبة األخيرة بُ ، (0.714ارتبط بعالقة هوجبة تساوي )
ا )األداء  عالقة طردية بيىً وبيف  (.0.658التىظيهي هقداٌر

 النتائج الخاصة باألثر بين المتغيرين: -2

ريً تأثيًرا  تؤثراالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  أظٍرت ىتائج الدراسة أفَّ   فيإحصائًيا  وداؿ اجٌو
 ،هف التبايف والتغير في الهتغير التابع )األداء التىظيهي( (%66.7)التىظيهي وتفسر ها ىسبتً األداء 
تأثيًرا  أٌـ العواهؿ خارج ىطاؽ الدراسة. بيىت ىتائج الدراسة أفَّ  ىقد يعود لعواهؿ أخر باقي التغير  وأفَّ 
تالي وضوح الرؤية ، االستراتيجيةاألٌداؼ  ثـ اختبار، التىظيهي ٌو الهسئولية الهشتركةاألداء  في

رية  .االتىظيهي ضعيفً األداء  ( فياإلجراءاتبيىها كاف تأثير ُبعد )اتخاذ ، وأخيرًا الهقدرات الجٌو
 النتائج المتعمقة بالفروق اإلحصائية: -3

عدـ  عمى الىحو اآلتي:، لكؿ هف الهتغيريفاإلحصائية  بالفروؽأظٍرت الدراسة الىتائج الهتعمقة 
 ُتعزىاالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  بيف هتوسطات آراء الهبحوثيف حوؿإحصائية  وجود فروؽ ذات داللة

ؿ العمهي، العهر، الجىس) :لهتغيرإلى  . بيىها تبيف (الخبرة، الهقرسىوات ، الهسهى الوظيفي، الهٌؤ
وضوح ، باستثىاء ُبعد )اتخاذ اإلجراءات، لهكاف العهؿ ولصالح هقر الوسطىُتعزى  وجود فروؽ هعىوية

لهكاف العهؿ. عدـ وجود فروؽ هعىوية بيف تبًعا  االستراتيجية( فمـ توجد فروؽاألٌداؼ  اختيار، الرؤية
ؿ العمهي، العهر، الجىس) :لهتغيرُتعزى  التىظيهياألداء  استجابات العيىة حوؿ هحور لهسهى ا، الهٌؤ

 لهكاف العهؿ وكاىت لصالح هقر رفح.ُتعزى  بيىها توجد فروؽ. الخبرة، الهقر(سىوات ، الوظيفي
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 :النتائج المتعمقة باإلجابة عمى أسئمة الدراسة

 وتحقيؽ أٌدافٍا هوضحة في الجدوؿ اآلتي:
 النتائج المتعمقة باإلجابة عن أسئمة الدراسة وتحقيق أىدافيا يوضح (6 .1جدول )

 مجال تحققو اليدف

 الرشاقةأبعاد  ها ٌو هستوى ههارسة السؤال األول:
في شركة توزيع كٍرباء غزة حسب رأي االستراتيجية 
 أفراد العيىة؟

 الرشاقةأبعاد  واقعإلى  التعرؼ اليدف األول:
 كٍرباء غزة.في شركة توزيع االستراتيجية 

 (. 5.13جدول )إلى  (5.8تم تحميل النتائج من جدول )

بشكؿ عاـ االستراتيجية  الرشاقةأبعاد  هستوى أظٍرت الىتائج أفَّ 
هف وجٍة ىظر ، (%62.61)كاف بدرجة هوافقة هتوسطة بىسبة 

غزة. وكاف –بشركة توزيع كٍرباء اإلشرافية  العاهميف بالوظائؼ
بىسبة االستراتيجية  األٌداؼ اختيارفي الهرتبة األولى ُبعد 

وبالهرتبة الخاهسة واألخيرة: بعد وضوح الرؤية ، (64.37%)
 . (%62.04)بىسبة 

التىظيهي في شركة األداء  ها هستوىالسؤال الثاني: 
 توزيع كٍرباء غزة؟

التىظيهي األداء  الكشؼ عف هستوى اليدف الثاني:
 الهبحوثيف؟في شركة توزيع كٍرباء غزة كها يتصوري 

 (5.22جدول )إلى  (5.14تم تحميل النتائج من جدول )

التىظيهػػػي فػػػي األداء  هسػػػتوىإجهػػػالي  أفَّ كشػػػفت ىتػػػائج الدراسػػػة 
شػػػػػػػركة توزيػػػػػػػع كٍربػػػػػػػاء غػػػػػػػزة كاىػػػػػػػت هتوسػػػػػػػطة بػػػػػػػوزف ىسػػػػػػػبي 

ثػػة بالترتيػب األوؿ بػػيف الفقػػرات وجػاءت الفقػػرة الثال، (61.67%)
 ،(3.73)" يسػاوي دوريكؿ تقـو الشػركة بعهػؿ تقػارير هاليػة بشػ"

بدرجػػة هوافقػػة هرتفعػػة. بيىهػػا  (%74.60)الػػوزف الىسػػبي أي أفَّ 
حققت الشركة هسػتويات هقبولػة حازت الفقرة الثاىية والتي تىص "

عمػػػػى الترتيػػػػب  ."ربحيػػػػة خػػػػالؿ الػػػػثالث سػػػػىوات الهاضػػػػيةهػػػػف ال
األخيػػػػر هقارىػػػػة بػػػػالوزف الىسػػػػبي لبػػػػاقي الفقػػػػرات حيػػػػث الهتوسػػػػط 

الػػػػػػػػػػػوزف الىسػػػػػػػػػػػػبي أي أفَّ  (؛2.50)ي الحسػػػػػػػػػػػابي لٍػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػاو 
 بدرجة هوافقة ضعيفة.، (50.04%)

إحصػائية  وجد عالقػة ذات داللػةتٌؿ السؤال الثالث: 
 الرشػػػػػػػػػػاقةأبعػػػػػػػػػػاد  ( بػػػػػػػػػػيفα≤0.05عىػػػػػػػػػػد هسػػػػػػػػػػتوى )

التىظيهػػػػػػػي فػػػػػػػي شػػػػػػػركة توزيػػػػػػػع واألداء االسػػػػػػػتراتيجية 
 كٍرباء غزة؟

أبعاد  بياف اتجاي وطبيعة العالقة بيف اليدف الثالث:
 التىظيهي.واألداء االستراتيجية  الرشاقة

 ( 5.15تم تحميل النتائج وىي في الجدول رقم )

 بػيفإحصػائية  بيىت الىتائج وجود عالقة طرديػة قويػة ذات داللػة
وبمػػػػػغ ، التىظيهػػػػػيواألداء  هجتهعػػػػػةاالسػػػػػتراتيجية  الرشػػػػػاقةأبعػػػػػاد 

أبعػػػاد  أكثػػر أفَّ (. كهػػػا أظٍػػرت 0.814هعاهػػؿ ارتبػػاط العالقػػة )
األداء  فػػػػػيإحصػػػػػائية  ذو داللػػػػػةارتباًطػػػػػا  االسػػػػػتراتيجية الرشػػػػػاقة

حيػػػػػث كاىػػػػػت قيهػػػػػة ، عػػػػػد الهسػػػػػئولية الهشػػػػػتركةالتىظيهػػػػػي ٌػػػػػو بُ 
وجػػػػػاء بعػػػػػد وضػػػػػوح الرؤيػػػػػة فػػػػػي الهرتبػػػػػة ، (0.787االرتبػػػػػاط )

التىظيهػػي األداء  حيػػث وجػػدت عالقػػة طرديػػة بيىػػً وبػػيف، األخيػرة
ا )  (.0.658هقداٌر
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 مجال تحققو اليدف

عىد إحصائية  ٌؿ يوجد أثر ذو داللة السؤال الرابع:
 فياالستراتيجية  ( ألبعاد الرشاقةα≤0.05هستوى )
 التىظيهي؟األداء 

 فياالستراتيجية  هعرفة أثر الرشاقة اليدف الرابع:
 التىظيهي.األداء 

تـــــم اســـــتخدام تحميـــــل االنحـــــدار المتعـــــدد باســـــتخدام طريقـــــة 
Stepwise)( وىو موضح في جدول )5.16.) 

تأثيًرا  تؤثراالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  أفَّ أظٍرت ىتائج الدراسة 
ريًا وداؿ التىظيهي وتفسر ها ىسبتً األداء  فيإحصائًيا  جٌو

باستثىاء ، هف التبايف والتغير في )األداء التىظيهي( (66.7%)
 التىظيهي.األداء  ( ليس لً تأثير فياإلجراءاتُبعد )اتخاذ 

 ٌػػػػػػؿ توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة الســــــؤال الخــــــامس:
( بػػػػيف هتوسػػػػطات α≤0.05عىػػػػد هسػػػػتوى )إحصػػػػائية 

)الرشػػػػػػاقة  :اسػػػػػػتجابات أفػػػػػػراد العيىػػػػػػة حػػػػػػوؿ هتغيػػػػػػري
لمهتغيػػػػػرات ُتعػػػػػزى ، التىظيهػػػػػي(واألداء ، االسػػػػػتراتيجية
 الديهغرافية 

بيف اإلحصائية  : الكشؼ عف الفروؽاليدف الخامس
هتغيػري هتوسطات تقديرات أفراد العيىػة حػوؿ كػؿ هػف 

التىظيهػي( فػي واألداء ، الدراسة )الرشاقة االسػتراتيجية
لمهتغيػػرات الشخصػػية ُتعػػزى  شػػركة توزيػػع كٍربػػاء غػػزة

 والوظيفية.

 Independent t Test & ANOVAتم استخدام تحميل 
( فيما يخص 5.22إلى  5.17كما ىو موضح في الجداول )

الجداول وفي ، الرشاقة االستراتيجيةأبعاد  الفروق حول
األداء  ( فيما يخص الفروق حول5.28إلى  5.23)

 . التنظيمي

بػػػػيف إحصػػػػائية  أظٍػػػػرت الىتػػػػائج عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة
 ُتعزىاالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  هتوسطات آراء الهبحوثيف حوؿ

ػؿ العمهػي، العهػر، لهتغير الجػىسإلى  ، الهسػهى الػوظيفي، الهٌؤ
 مهقػػػػرلُتعػػػػزى  وجػػػػود فػػػػروؽ هعىويػػػػة. بيىهػػػػا تبػػػػيف بػػػػرةسػػػػىوات الخ
لصػػػالح هقػػػر الوسػػػطى. عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ هعىويػػػة بػػػيف وكاىػػػت 

 :لهتغيػػػرُتعػػػزى  التىظيهػػػياألداء  اسػػػتجابات العيىػػػة حػػػوؿ هحػػػور
ػػػؿ العمهػػػي، العهػػػر، الجػػػىس) سػػػىوات ، الهسػػػهى الػػػوظيفي، الهٌؤ

 وكاىت لصالح هقر رفح. مهقرلُتعزى  . بيىها توجد فروؽ(الخبرة

تقػػػػػديـ ىتػػػػػائج وتوصػػػػػيات يهكػػػػػف  الســـــادس:اليـــــدف 
األداء  لتعزيػػػػز هسػػػػتوىاالسػػػػتفادة هىٍػػػػا والبىػػػػاء عميٍػػػػا 

هارسػػػػػػػػػػػة الرشػػػػػػػػػػػاقة واالٌتهػػػػػػػػػػػاـ بزيػػػػػػػػػػػادة ه التىظيهػػػػػػػػػػػي
 .االستراتيجية

 (.139صفحة )إلى  (131هوضح هف صفحة )
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 :توصيات الدراسة 3.6

ا في تحسيفاالستراتيجية  الرشاقةأبعاد  لهوضوع ةهف خالؿ دراسة الباحث األداء  ودوٌر
، وهف خالؿ ها توصؿ إليً هف ىتائج بعد تطبيؽ أدوات الدراسة الهستخدهة، التىظيهي في قطاع غزة

 الباحثة توصي باآلتي:  فإفَّ 
 :الرشاقة االستراتيجية –المستقل  توصيات خاصة بالمتغير

الشركة الهستقبمية ورسالتٍا تشجيع العاهميف بالشركة عمى الهشاركة الفاعمة في رسـ هعالـ رؤية  .1
ىجاز ـ لمعهؿ عمى تحقيقٍا وا  الهوضوعة وبها يىسجـ األٌداؼ  لتوليد القىاعة بأٌهيتٍا لديٍـ ولحفٌز

هكاىيات الشركة  .هع تمؾ الرؤية وا 
ضرورة العهؿ عمى تحسيف سهعة الشركة وصورتٍا الذٌىية لدى الهواطىيف والهراجعيف عبر بىاء  .2

يجابية هف الهسئولية االجتهاعية أكبر  وتحهؿ دور ،وتقديـ الخدهات بجودة عالية ،عالقات طيبة وا 
 اتجاي البيئة التي تعهؿ فيٍا الشركة. 

 الحفاظ عمى العاهميف هف ذوي الهٍارة والكفاءة الهوجوديف بالشركة وتىهية هواٌبٍـ وقدراتٍـ .3
فساح  عداد البراوا  طالؽ العىاف إلبداعاتٍـ لتحقيؽ التهيز وا  هج التدريبية الهتخصصة لٍـ الهجاؿ وا 

 ألداء الهٍاـ وحسب االحتياجات التطويرية. ؛كؿ حسب االحتياجات
وتشجيع العاهميف عمى الهشاركة  ،بهراحمٍا الهختمفةاالستراتيجية اإلدارة  العهؿ عمى تبىي هفٍوـ .4

تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية في ضوء إلى  واالستىاد في صياغتٍا ،األٌداؼ ووضع
بحيث تكوف قابمة  ،الذكيةاألٌداؼ  الهتاحة لمشركة هع التركيز عمى خصائص اإلهكاىيات

لىظـ رقابية لضهاف حسف تطبيقٍا بالشكؿ باإلضافة  ،لمتحقيؽ وخمؽ بيئة هشجعة عمى تىفيذٌا
 .الهطموب

داخمية ا لتحاليؿ عمهية لمبيئة الالعهؿ عمى الهبادرة والهبادأة باقتىاص الفرص التسويقية استىادً  .5
 . الكفيمة لتحقيؽ ذلؾاألٌداؼ  والخارجية عمى وجً الخصوص ووضع

العهؿ عمى اكتساب الهزايا التىافسية هف حيث توفير الهروىة العالية والتكيؼ السريع لمتعاهؿ هع  .6
سرعة إلى باإلضافة ، الظروؼ الهتغيرة في البيئة لتبقى قادرة عمى االستهرار في سوؽ العهؿ

ورغبات الزبائف وتقديـ تحسيىات هستهرة في الخدهات بشكؿ ههيز يفوؽ  االستجابة لطمبات
وتصميح ، وسرعة االستجابة، زيادة عدد ساعات وصؿ التيار الكٍربائي) :هثؿ، توقعاتٍـ وحاجاتٍـ

 .(وعهؿ هشاريع خيرية لمهجتهع، األعطاؿ
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 :التنظيمياألداء  –توصيات خاصة بالمتغير التابع 
فساح  ،والتي تتعاهؿ هع الشركة ببىاء خطط الشركة ،الهختمفة الهعىيةاألطراؼ إشراؾ   .1 الهجاؿ وا 

ـ واالستفادة هف الهىاقشات كتغذية  ،ودراسة هشاكمٍـ ،هساحة لمحوارإتاحة  لٍـ لمتعبير عف أفكاٌر
ا فرص لمتعمـ  وتحسيف جودة الهىتج والخدهة وبالتالي زيادة رضا الزبائف. ،الراجعة باعتباٌر

، وذلؾ لضهاف استهراريتٍا خالؿ السىوات الهقبمة ؛ٍا الهاليئالشركة عمى تحسيف أدا تعهؿ أفْ  .2
وهراعاة تحقيؽ التوزاف الهطموب بيف هراعاة حاجة الزبائف خاصة في ٌذي األوضاع الهعيشية 

 الصعبة وتحقيؽ ٌاهش ربح هقبوؿ لمشركة.
وذلؾ عبر  ؛لزبائىٍا باستهرارعف الخدهات التي تقدهٍا الشركة الرضا  العهؿ عمى زيادة هستوى .3

حاجات ورغبات الزبائف بٍدؼ تمبيتٍا إلى  لمتعرؼ استخداـ البحوث العمهية واألساليب الهىٍجية
شباعٍا هتغير يجب قياسً  إىًَّحيث  ،لٍـالرضا  هستوىإلى  والتعرؼ، عمى الوجً األكهؿ وا 
 باستهرار.

غير الضرورية جعؿ إجراءات العهؿ اإلجراءات  وذلؾ إللغاء ؛تعزيز هفٍـو إعادة ٌىدسة العهميات .4
في الشركة تتهيز بالبساطة والوضوح والتسمسؿ الهىطقي. واالٌتهاـ بترتيب التسٍيالت الداخمية 

 داخؿ الشركة.
 :خطة عمل لتنفيذ التوصيات

كها في جدوؿ رقـ ، بىاًء عمى ىتائج وتوصيات الدراسة قاهت الباحثة بإعداد خطة عهؿ لتىفيذٌا
(6.2) 

 خطة عمل لتنفيذ التوصيات يوضح (6 .2)جدول 

الجية المسؤولة  البرامج واألنشطة التوصية م
 عن التنفيذ

المدة 
 الزمنية

1.  

تشػجيع العػػاهميف بالشػػركة عمػػى الهشػػاركة 
الفاعمػػػػة فػػػػي رسػػػػػـ هعػػػػالـ رؤيػػػػة الشػػػػػركة 

القىاعػػػػػػػػػة الهسػػػػػػػػػتقبمية ورسػػػػػػػػػالتٍا لتوليػػػػػػػػػد 
ـ لمعهػػػػػؿ عمػػػػػى  بأٌهيتٍػػػػػا لػػػػػديٍـ ولحفػػػػػٌز

ىجػػػػػػاز الهوضػػػػػػوعة األٌػػػػػػداؼ  تحقيقٍػػػػػػا وا 
هكاىيػػػات  وبهػػػا يىسػػػجـ هػػػع تمػػػؾ الرؤيػػػة وا 

 .الشركة

الشركة هبدأ الهشػاركة إدارة  تبىي -
 .األدىى اإلداريةلمهستويات 

عقػػد المقػػاءات وورش العهػػؿ ليػػتـ  -
هػػف خاللٍػػا تعزيػػز الهشػػاركة فػػي 

بػػرات عهميػة التخطػػيط وتبػػادؿ الخ
والهعموهػػػػػػػػػػات والهعػػػػػػػػػػارؼ بػػػػػػػػػػيف 

 .الهستويات الهختمفة
ة أتفعيػػػػػػػؿ ىظػػػػػػػـ الحػػػػػػػوافز لهكافػػػػػػػ -

أٌػػػػػداؼ  العػػػػاهميف الػػػػػيف يحققػػػػػوف
 .الهىظهة

 .العميا اإلدارة -
 اإلدارات. يروهد -
 .الدوائر يروهد -
 .األقساـرؤساء  -

كؿ 
 سىتيف
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الجية المسؤولة  البرامج واألنشطة التوصية م
 عن التنفيذ

المدة 
 الزمنية

2.  

العهػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تحسػػػػػػػيف سػػػػػػػهعة الشػػػػػػػركة 
وصػػػػػػػػػورتٍا الذٌىيػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدى الهػػػػػػػػػواطىيف 

بىػػػػػاء عالقػػػػػات طيبػػػػػة  والهػػػػػراجعيف عبػػػػػر
يجابيػػػة وتقػػػديـ الخػػػدهات بجػػػودة عاليػػػة  وا 

هػػػػػػػػػػػف الهسػػػػػػػػػػػئولية أكبػػػػػػػػػػػر  وتحهػػػػػػػػػػػؿ دور
االجتهاعيػػة اتجػػاي البيئػػة التػػي تعهػػؿ فيٍػػا 

 .الشركة

عالهيػػةحهػػالت تسػػويقية عهػػؿ  -  وا 
لتحسػػػػػػػػيف صػػػػػػػػورة الشػػػػػػػػركة فػػػػػػػػي 

 .الهجتهع
زيػػػػػػػػادة الهسػػػػػػػػؤولية االجتهاعيػػػػػػػػة  -

بالهشػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػي بىػػػػػػػػاء هسػػػػػػػػاجد 
يجعػػػؿ  وهؤسسػػػات ههػػػاوهػػػدارس 

 .أفضؿ صورتٍا في الهجتهع
يف ىسػػػػػػػب التوظيػػػػػػػؼ فػػػػػػػي تحسػػػػػػػ -

 .شركة الكٍرباء
العهػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى تطبيػػػػػػػػؽ هبػػػػػػػػادئ  -

العدالػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػداوؿ توزيػػػػػػػػػػع 
 .الكٍرباء

 أقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  -
 .الشركة

بشكؿ 
 هستهر

3.  

الحفػػػاظ عمػػػى العػػػاهميف هػػػف ذوي الهٍػػػارة 
والكفػػػػػػػاءة الهوجػػػػػػػوديف بالشػػػػػػػركة وتىهيػػػػػػػة 

فسػػػػػػػػػاح  هػػػػػػػػػواٌبٍـ وقػػػػػػػػػػدراتٍـ الهجػػػػػػػػػػاؿ وا 
طالؽ العىاف إلبداعاتٍـ لتحقيؽ التهيػز  وا 
عداد البراهج التدريبية الهتخصصة لٍػـ  وا 
كػػػػػػؿ حسػػػػػػب االحتياجػػػػػػات ألداء الهٍػػػػػػاـ 

 .التطويريةوحسب االحتياجات 

اعتهػػػػػػاد ىظػػػػػػاـ رواتػػػػػػب وحػػػػػػوافز  -
وتعويضػػػات هغػػػري يحػػػافظ عمػػػى 
الهوظفيف وال يتجٍػوف لمعهػؿ فػي 

 أخرى. أهاكف
خػالؿ تىهية هواٌب العاهميف هف  -

دورات تدريبيػػػػػة هسػػػػػتهرة وىوعيػػػػػة 
 .خارجيةأو  سواء داخمية

العػػػاهميف لىشػػػر  أهػػػاـفػػػتح البػػػاب  -
لهعرفػػػػػة وتبادلٍػػػػػا بػػػػػيف بعضػػػػػٍـ ا

 .البعض

 .الهوارد البشرية -
 .العالقات العاهة -

بشكؿ 
 هستهر

4.  

اإلدارة  العهػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػى تبىػػػػػػػػػػػػي هفٍػػػػػػػػػػػػـو
وتشػػجيع بهراحمٍػػا الهختمفػػة االسػػتراتيجية 

األٌػداؼ  ووضعالهشاركة عمى عاهميف ال
تحميػؿ البيئػة إلػى  في صػياغتٍاواالستىاد 

 اإلهكاىيػاتالداخمية والخارجية فػي ضػوء 
الهتاحػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػركة هػػػػػػػػع التركيػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى 

بحيػث تكػوف  ،الذكيػةاألٌداؼ  خصائص
وخمػػػؽ بيئػػة هشػػػجعة عمػػػى قابمػػة لمتحقيػػػؽ 

لػػػىظـ رقابيػػػة لضػػػهاف باإلضػػػافة  ،تىفيػػػذٌا
 .حسف تطبيقٍا بالشكؿ الهطموب

ىدوات وورشات عهؿ لىشر عهؿ  -
اإلدارة  ثقافػػػػػػػػػػػػػة أٌهيػػػػػػػػػػػػػة تبىػػػػػػػػػػػػػػي

 .االستراتيجية
 هشاركة العاهميف في بىاء الخطة -

 .في جهيع هراحمٍااالستراتيجية 
العهػػؿ عمػػى تفعيػػؿ وحػػدة الرقابػػة  -

فػػػي الشػػػركة لمرقابػػػة عمػػػى جهيػػػع 
وهقارىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػً األداء  هخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 .الهخطط لًأو  بالهأهوؿ

 دائػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػدريب -
 .والتطوير

 .التخطيطدائرة  -
 .دائرة الرقابة -

بشكؿ 
 هستهر
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الجية المسؤولة  البرامج واألنشطة التوصية م
 عن التنفيذ

المدة 
 الزمنية

5.  

العهػػػؿ عمػػػى الهبػػػادرة والهبػػػادأة باقتىػػػاص 
الفػرص التسػػويقية اسػػتىادًا لتحاليػػؿ عمهيػػة 
لمبيئػػػػػة الداخميػػػػػػة والخارجيػػػػػة عمػػػػػػى وجػػػػػػً 

الكفيمػػػػػػػة األٌػػػػػػداؼ  الخصػػػػػػوص ووضػػػػػػػع
 .لتحقيؽ ذلؾ

الهختمفػػػػػة فػػػػػي  األدواتاسػػػػػتخداـ  -
لبيئػػة الداخميػػة والخارجيػػة تحميػػؿ ا
 .لمشركة

العهػػػػػػؿ عمػػػػػػى اسػػػػػػتثهار الفػػػػػػرص  -
التػػػػي  اإلهكاىيػػػػاتؽ الهتاحػػػػة وفػػػػ

 .تهمكٍا الشركة

 .الهدير العاـ -
 اإلدارات. يروهد -
 .الدوائر يروهد -

بشكؿ 
 هستهر

6.  

العهؿ عمى اكتساب الهزايا التىافسػية هػف 
والتكيػػػػػؼ  حيػػػػػث تػػػػػوفير الهروىػػػػػة العاليػػػػػة

فػي لمتعاهؿ هع الظروؼ الهتغيػرة  السريع
االسػػػتهرار فػػػػي  البيئػػػة لتبقػػػى قػػػػادرة عمػػػى

سػػػػػػػرعة إلػػػػػػػى باإلضػػػػػػػافة  ،سػػػػػػوؽ العهػػػػػػػؿ
 ،االسػػػػػػػتجابة لطمبػػػػػػػات ورغبػػػػػػػات الزبػػػػػػػائف

تحسػػػيىات هسػػػتهرة فػػػي الخػػػدهات وتقػػػديـ 
 يفػػػػوؽ توقعػػػػاتٍـ وحاجػػػػاتٍـ بشػػػػكؿ ههيػػػػز

هثػػػػؿ زيػػػػادة عػػػػدد سػػػػاعات وصػػػػؿ التيػػػػار 
الكٍربػػػػػائي وسػػػػػرعة االسػػػػػتجابة وتصػػػػػميح 

  .وعهؿ هشاريع خيرية لمهجتهع األعطاؿ

الكهيػػػػػػػػػػػػة  األسػػػػػػػػػػػػاليباسػػػػػػػػػػػػتخداـ  -
والىوعيػػػػػػػة فػػػػػػػي التىبػػػػػػػؤ بتغيػػػػػػػرات 

 .البيئة الهحيطة بالشركة
الػػػػػػػػػرد بسػػػػػػػػػػرعة عمػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػكاوي  -

الجهٍػػػور والتعاهػػػؿ هعٍػػػا بجديػػػة 
ودراسػػػػػػػػتٍا والعهػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى حػػػػػػػػؿ 

 .هشكالتٍـ
 األطػػػػػػػػػػراؼ أهػػػػػػػػػاـفػػػػػػػػػتح البػػػػػػػػػػاب  -

آرائٍػػػػـ إلػػػػى  الهختمفػػػػة لالسػػػػتهاع
وهقترحػػػػػػاتٍـ لتبػػػػػػادؿ الهعموهػػػػػػات 
هػىٍـ ههػا يطػور ويحسػف الشػػركة 
هػػػػػػػػػف هىظػػػػػػػػػور رؤيػػػػػػػػػة جهاعيػػػػػػػػػة 

 .األطراؼبهشاركة جهيع 

دائػػػػػػرة خػػػػػػدهات  -
 .الهشتركيف

بشكؿ 
 هستهر

7.  

األطػػراؼ الهختمفػػة الهعىيػػة والتػػي إشػػراؾ 
 تتعاهػػؿ هػػع الشػػركة ببىػػاء خطػػط الشػػركة

فسػاح  ـوا   الهجػاؿ لٍػػـ لمتعبيػر عػف أفكػػاٌر
هسػػػاحة لمحػػػوار ودراسػػػة هشػػػاكمٍـ إتاحػػػة 

واالستفادة هف الهىاقشات كتغذية الراجعة 
ػػػػا فػػػػرص لمػػػػتعمـ وتحسػػػػيف جػػػػودة  باعتباٌر
الهىػػػػػػتج والخدهػػػػػػة وبالتػػػػػػالي زيػػػػػػادة رضػػػػػػا 

 .الزبائف

اسػػػػػػػػػػتقطاب خبػػػػػػػػػػراء هختصػػػػػػػػػػيف  -
لمشركة استراتيجية  لتصهيـ خطة
 .لمسىوات الهقبمة

عقد لقاءات وحوارات لمشركة هع  -
الجهٍػػػػػػػػػػور والهعىيػػػػػػػػػػيف وتبػػػػػػػػػػادؿ 

والهقترحػػػػػػػػػػػػات لحػػػػػػػػػػػػؿ  األفكػػػػػػػػػػػػار
 .الهشاكؿ الهطروحة

عهػػػػؿ تقػػػػارير شػػػػٍرية بهخرجػػػػات  -
المقػػػاءات وورش العهػػػؿ وتقييهٍػػػا 

العػػػػػاهميف بالشػػػػػركة أداء  وهراقبػػػػػة
ضفاء هرة تجعػؿ تحسػيىات هسػت وا 

 األفضؿ.الشركة تتجً ىحو 

 .دائرة التخطيط -
يب دائػػػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػػػدر  -

 .والتطوير
 .دائرة الرقابة -
 

بشكؿ 
 شٍري



 

 

039 

الجية المسؤولة  البرامج واألنشطة التوصية م
 عن التنفيذ

المدة 
 الزمنية

8.  

ٍػػػػػا ئأف تعهػػػػؿ الشػػػػػركة عمػػػػى تحسػػػػػيف أدا
وذلػؾ لضػهاف اسػتهراريتٍا خػالؿ  ؛الهالي

وهراعػاة تحقيػػؽ التػػوزاف ، السػىوات الهقبمػػة
الهطمػػػػػػوب بػػػػػػيف هراعػػػػػػاة حاجػػػػػػة الزبػػػػػػائف 
خاصػػػػػػة فػػػػػػي ٌػػػػػػذي األوضػػػػػػاع الهعيشػػػػػػية 
الصػػػػػػعبة وتحقيػػػػػػؽ ٌػػػػػػاهش ربػػػػػػح هقبػػػػػػوؿ 

 .لمشركة

تحسيف طػرؽ الجبايػة والتحصػيؿ  -
 .هف الهواطىيف

عهػػػػػػػػػػػػؿ حهػػػػػػػػػػػػالت وتسػػػػػػػػػػػػٍيالت  -
لمهشػػػػػػػػػػتركيف لعهػػػػػػػػػػؿ اشػػػػػػػػػػتراكات 

تسػػػديد هبػػػالغ هسػػػتحقة أو  جديػػػدة
 .عميٍـ

تخفػػػػػػيض قيهػػػػػػة تكػػػػػػاليؼ رسػػػػػػـو  -
 .عهؿ االشتراكات

 .دائرة الجباية -
دائػػػػػػػػػػػرة خػػػػػػػػػػػدهات  -

 .الهشتركيف
 .الدائرة الهالية -

 
بشكؿ 
 شٍري

9.  

 عػػػػفالرضػػػػا  العهػػػػؿ عمػػػػى زيػػػػادة هسػػػػتوى
الخػػػػدهات التػػػػي تقػػػػدهٍا الشػػػػركة لزبائىٍػػػػا 

وذلػػػؾ عبػػػر اسػػػتخداـ البحػػػوث  ؛باسػػػتهرار
إلػى  لمتعػرؼ العمهية واألسػاليب الهىٍجيػة

حاجػػػات ورغبػػػات الزبػػػائف بٍػػػدؼ تمبيتٍػػػا 
شػػػباعٍا  والتعػػػرؼ عمػػػى الوجػػػً األكهػػػؿ وا 

ً هتغيػر ىَّػإحيػث ، لٍـالرضا  هستوىإلى 
 .يجب قياسً باستهرار

رضػا عهؿ بحوث لقياس هستوى  -
 .العاهميفوأيًضا  الزبائف

العهػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى تحسػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػودة  -
 أربعػػػػػػةالخدهػػػػػػة الهقدهػػػػػػة خػػػػػػالؿ 

 أهكف.وعشروف ساعة ها 
وضػػػع الحمػػػوؿ البديمػػػة فػػػي حػػػاؿ  -

  .الحروب :هثؿ، أزهاتحدوث 

دائػػػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػػػدريب  -
 .والتطوير

 .دائرة التخطيط -
دائػػػػػػػػػػػػػرة الوقايػػػػػػػػػػػػػة  -

 .والسالهة
 .دائرة الصياىة -

بشكؿ 
ىصؼ 
 سىوي

10.  

 ؛إعػػػػادة ٌىدسػػػػة العهميػػػػاتتعزيػػػػز هفٍػػػػـو 
غيػػر الضػػرورية اإلجػػراءات  وذلػػؾ إللغػػاء

جعػػؿ إجػػراءات العهػػؿ فػػي الشػػركة تتهيػػز 
بالبسػػػاطة والوضػػػػوح والتسمسػػػػؿ الهىطقػػػػي 
واالٌتهػػػػػاـ بترتيػػػػػب التسػػػػػٍيالت الداخميػػػػػة 

 .داخؿ الشركة

جػػراءات تحديػػد جهيػػع عهميػػات -  وا 
 .الهعاهالت داخؿ الشركة

لغػػػػاء العهميػػػػات إ إهكاىيػػػػةدراسػػػػة  -
غيػػػػػػػػػػػػػػر الضػػػػػػػػػػػػػػرورية وتبسػػػػػػػػػػػػػػيط 

 .الهعقدةالعهميات 
اإلدارة  جمػػػب فريػػػؽ هخػػػتص فػػػي -

ٌىدسػػػػة و  لتطبيػػػؽ هبػػػادئ الجػػػودة
 اإلدارية.العهميات 

الشػػػػػػركة  أقسػػػػػػاـهحاولػػػػػػة ترتيػػػػػػب  -
ث تسػػػٍؿ العهميػػػة الخدهاتيػػػة بحيػػػ
 .قٍاو وال تع

دائػػػػػػػػػػػرة الشػػػػػػػػػػػؤوف  -
 .اإلدارية

دائػػػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػػػدريب  -
 .والتطوير

 .دائرة التخطيط -

بشػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
ىصػػػػػػػػػػػػػػؼ 

 سىوي
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 الدراسات المستقبمية المقترحة: 4.6

ي دور الإ .1 التىظيهي هع تطبيقٍا عمى األداء  في تعزيزاالستراتيجية  رشاقةعادة ٌذي الدراسة ٌو
 .(شركة توليد الكٍرباء، الوزارات الحكوهية) :هثؿ، بيئات أخرى هختمفة

التىظيهي بيف شركة الكٍرباء األداء  تعزيزفي االستراتيجية  رشاقةإجراء دراسة هقارىة ألثر ال .2
 في القطاع الخاص. وشركات كبيرة

العدالة ، القيادة التبادلية، )القيادة التحويمية :هثؿ، دراسة أثر عواهؿ وهتغيرات هستقمة أخرى .3
ٍا تفسر التبايف في الهتغير التابع لعمّ ، التىظيهياألداء  الهىاخ التىظيهي( في تعزيز، التىظيهية

و )أفضؿ  بىسبة  %(.66.7هها توصمت إليً الدراسة الحالية ٌو

، الرضا الوظيفي، )األداء الوظيفي :هثؿ، هتغيرات هعدلة أخرىأو  دراسة أثر هتغيرات وسيطة .4
االستراتيجية  رشاقةالأبعاد  تشارؾ الهعرفة( في العالقة بيف، االستغراؽ الوظيفي، االلتزاـ التىظيهي
 لمعالقة بيف الهتغيرات الهتىوعة.أكبر  التىظيهي ربها تقود لتفسيراتاألداء  وتحسيف هستوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
 

 المصادر. 
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 :المصادر أواًل:

 القراف الكريـ. 

 الحديث الشريؼ. 
 

 :جع العربيةالمرا ا:ثانيً 

 الكتب : 

الدار الجاهعية لمطباعة ، اإلسكىدرية، 1ط، األداءتوازن  إدارة .(ـ2004). سعد صادؽ، البحيري
 .والىشر والتوزيع

ير، ثابت دار قباء ، هصر، القاٌرة، )د. ط(، كيف تقيم أداء الشركات والعاممين(. ـ2001) .ٌز
 لمىشر.

 هطبعة أبىاء الجراح.، فمسطيف، 2ط، القواعد المنيجية لبناء االستبيان .(ـ2010). زياد، الجرجاوي

، عهاف، )د. ط(، البحث العممي أساسيات مناىج البحث العممي:. (ـ2006). هوفؽ، الحهداىي
 جاهعة عهاف العربية لمدراسات العميا.، هؤسسة الوراؽ لمىشر، األردف

-االستراتيجية في القرن الحادي والعشرين اإلدارة. (2014). ىاصر، جراداتو  ؛عبد الباري، درة
 دار وائؿ لمىشر.، األردف، 1ط، النظرية والتطبيق

، األردف، )د. ط(، وعمميات وحاالت دراسيةاالستراتيجية مفاىيم  اإلدارة .(ـ2005) .زكريا، الدوري
 دار اليازوري العهمية لمىشر.

مفيومو وأدواتو  :البحث العممي .(ـ2001) .وعبد الحؽ، كايد ؛وعدس، عبد الرحهف ؛ذوقاف، عبيدات
 دار الفكر لمىشر والتوزيع.، عهاف، )د. ط(، وأساليبو

 دار ابف حـز لمىشر والتوزيع.، لبىاف، )د. ط(، العمل المؤسسي .(ـ2002) .هحهد، العدلوىي

 دار الهسيرة لمىشر.، عهاف، 2ط، أصول التنظيم واألساليب .(ـ2002) .هحهد، عصفور

منظور منيجي  –االستراتيجية  اإلدارة. (ـ2007). هحهد، وائؿو  إدريس؛، هحسفو  ؛طاٌر، الغالبي
 دار وائؿ لمىشر. ، األردف، )د. ط(، متكامل

، )د. ط(، قياس األداء المؤسسي لألجيزة الحكومية .(ـ2000) .وآخروفعبد العزيز ، هخيهر
 الهىظهة العربية لمتىهية اإلدارية.، جاهعة الدوؿ العربية، القاٌرة
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االستعداد لمتغيير االستراتيجي من خالل تفعيل دور . (ـ2011). حهدأ، ضيؼو  ؛طً، ىوي
 جاهعة سعد دحمب.، الجزائر، )د. ط(، التكنولوجيا بالمؤسسة االقتصادية

اليندسة الكيفية التي تغير بيا المنظمة المتمركزة حول  إعادةنتائج . (ـ1999). هايكؿ، ٌاهر
 .واإلعالـلمىشر  اإلبداعفاؽ آدار ، الرياض، )د. ط(، العمميات العمل والحياة

 

 جالت العمميةالم : 

دراسة حالة في شركة  :الرشاقة التىظيهية تحقيؽ جودة الهىتوج باستعىاؿ(. م2017). اىدراوس، رفؿ
ص (، 99(، العدد )23الهجمد )، العراؽ، واإلداريةمجمة العموم االقتصادية الىعهاف العاهة، 

 .125-103ص
(. أثر التحميؿ االستراتيجي الداخمي في تحسيف األداء التىظيهي لمهؤسسات، ـ2016). بختة، بطاٌر

 .114-89ص، ص (6) ، العددوالماليةالمجمة الجزائرية لالقتصاد 

بفرؽ العهؿ وأثري في تحقيؽ خفة الحركة  اإلداري(. عالقة التهكيف ـ2015)إيهاف. البدراىي، 
لمعموم  األنبارمجمة جامعة ، أربيؿاالستراتيجية دراسة هيداىية عمى عدد هف هستشفيات هحافظة 

 . 187-161ص، ص (17العدد )، (14) ، الهجمدواإلداريةاالقتصادية 

مجمة اإلدارة عالقة وتأثير الذاكرة التىظيهية في األداء التىظيهي،  .(ـ2007). البغدادي، عادؿ ٌادي
 .160-159ص، ص (65ع )، واالقتصاد

دراسة استطالعية -تقييـ األداء الهىظهي هف خالؿ عواهمً الحرجة (.ـ2010). دٌاـ، عبد الستار
، واإلداريةلمعموم االقتصادية  األنبارمجمة جامعة والحراريات في الفموجة،  اإلسهىتهقارىة في هعهمي 

 .332-303ص، ص (3) عددال، (2) هجمدال

أثر استراتيجيات إدارة الهعرفة في األداء التىظيهي الختبار الدور الوسيط  (.ـ2017). ذيابات، بساـ
، اإلسالميةمجمة اإلدارة واالقتصاد بالجامعة دراسة تطبيقية في هديىة الحسف الصىاعية،  -لمريادة
 .176-157صص ، (2) ، العدد(25) الهجمد

(. أثر هحددات الرشاقة االستراتيجية عمى التهيز التىظيهي دراسة تطبيقية ـ2014). رضواف، طارؽ
، ص (3) عددال، كمية التجارة، جاهعة طىطا، مجمة التمويل والتجارةعمى قطاع االتصاالت بهصر، 

 .44-1ص

(. تقييـ األداء التىظيهي باستخداـ أسموب بطاقة األداء ـ2013). وتيقاوي، العربي ؛ساوس، الشيخ
 .111-100ص، ص (2) ، العددمجمة أداء المؤسسات الجزائريةالهتوازف في هؤسسة سوىمغاز، 
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دراسة تحميمية في  ثر تكىولوجيا الهعموهات في تحقيؽ األداء التىظيهي:أ(. ـ2017) .الطالباىي، خولة
، العراؽ، الهجمد مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد لمدراسات االقتصادية واإلدارية والماليةجاهعة بابؿ، 

 .20-1صص ، (1) ، العدد(9)
(. تشخيص هؤشرات الذكاء االستراتيجي ـ2014). ٌاشـ، هٍديو  ؛رزاؽ، الهوسويو  ؛العابدي، عمي

دراسة تحميمية في شركة كورؾ  :خفة الحركة االستراتيجيةلضهاف السيادة االستراتيجية هف خالؿ 
  (.31)عدد (، ال10)هجمد ال، واإلداريةمجمة الغري لمعموم االقتصادية لالتصاالت الهتىقمة في العراؽ، 

(. دور رأس الهاؿ الفكري في تحقيؽ األداء التىظيهي الهتهيز ـ2008). عرابة الحاج، عبد الغىي
كمية ، "إدارة وقياس رأس الهاؿ الفكري في هىظهات األعهاؿ العربية": بعىوافلمهىظهات، همتقى دولي 

هايو، ص  14و 13، الجزائر، يوهي العموم االقتصادية والعموم التجارية والتسيير جامعة بميدة
 .11-10ص

ار دراسة تحميمية  –(. دور خفة الحركة االستراتيجية في تعزيز السموؾ الريادي ـ2017). عوجً، أٌز
 ، العراؽ، الهجمدواإلداريةمجمة الغري لمعموم االقتصادية ، األشرؼراء عيىة هف هدراء فىادؽ الىجؼ آل
 .305-279ص، ص (1)، العدد(14)

بحث هيداىي  -األعهاؿ (. أبعاد الرشاقة االستراتيجية وتكييفٍا في هىظهات ـ2016). فاضؿ، عال
 ، العراؽ، الهجمدواإلداريةة العموم االقتصادية مجمتحميمي في شركة آسيا سيؿ لالتصاالت الهتىقمة، 

 .137-112ص، ص (94) ، العدد(22)

( عمى خفة الحركة OOAD(. تأثير هبادئ حمقة )ـ2013). ىوري، أسهاءو  ؛الكبيسي، صالح الديف
، كمية اإلدارة واالقتصاد في مجمة الدنانيردراسة هيداىية في عدد هف هستشفيات بغداد،  :االستراتيجية

 .202-170ص، ص (3) عددالجاهعة بغداد، 

(. أثر إدارة عالقات الزبائف في األداء التىظيهي هف وجٍة ىظر ـ2015). الهحاهيد، إسعود وآخروف
، (11) ، الهجمداألعمالالمجمة األردنية في إدارة دراسة هيداىية،  :هديري البىوؾ التجارية األردىية

 .599-573ص، ص (3) العدد

(. أثر ههارسة إدارة الهعرفة في استخداـ بطاقة األداء ـ2013). سميحات، ىهرو  ؛الهحاهيد، إسعود
المجمة األردنية في إدارة دراسة هيداىية عمى الشركات الصىاعية هتوسطة وصغيرة الحجـ،  –الهتوازىة 

 .21-1ص، ص (1) ، العدد(9) ، الهجمداألعمال
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قياس فاعمية االستخداـ لتكىولوجيا الهعموهات واالتصاالت في األداء  (.ـ2014) .هحهد، حيدر حسف
، اإللكترونيةمركز الحاسبة ، ةالمستنصريالجامعة ، ةتحميميالتىظيهي لهؤسسات الهعموهات: دراسة 

 .(2، 1)(، العدد 15الهجمد )

ا في خفة الحركة االستراتيجية  (.ـ2011). الهعاضيدي، هعف وعد  –قدرات تقىية الهعموهات وأثٌر
 عددال، اإلداريةالمجمة العراقية لمعموم دراسة استطالعية في الشركة العاهمة لمهستمزهات الطبية ىيىوى، 

 .108-85ص، ص (29)

(. أثر خفة الحركة في التجديد االستراتيجي ـ2013). غباش، فاضؿ راضي؛ و الهال، عبد الرحهف
، واالقتصادية اإلداريةمجمة القادسية لمعموم بحث تحميمي،  –لهتخذي القرار في وزارة الىفط العراقية 

 .102-75صص ، (3) عددال، (16) هجمدال

ا في األداء التىظيهي (.ـ2010). ا وحسف، عبد ؛ورد، حسيف راسة د-إدارة االحتواء العالي وأثٌر
مجمة القادسية لمعموم استطالعية آلراء عيىة هف هوظفي الشركة العاهة لمصىاعات الكٍربائية، 

 .96-85ص، ص (1) ، العدد(12) ، العراؽ، الهجمدواالقتصادية اإلدارية
 

 الرسائل العممية: 

دراسة حالة هؤسسة -(. تقييـ األداء التىظيهي باستخداـ بطاقة األداء الهتوازفـ2013). ، بشكيإبراٌيـ
 ، جاهعة قاصدي هرباح، ورقمة، الجزائر.رسالة ماجستيرسوىا طراؾ ىاحية حوض بركاوي، 

ا في تحسيف جودة القرارات في ـ2018). ، سهاءإسهاعيؿ (. هدى ههارسة الرشاقة االستراتيجية ودوٌر
ر، جاهعة رسالة ماجستير غير منشورةالهىظهات غير الحكوهية،   ، غزة، فمسطيف.األٌز

دراسة هيداىية -في تحسيف األداء التىظيهي لمهؤسسات SWOT(. دور تحميؿ ـ2011). بختً، بطاٌر
 ، جاهعة هستغاىـ، الجزائر.دكتوراهرسالة غاىـ، لهؤسستي هتيجي وسوىمغاز بهست

وعالقتً بتحسيف األداء الهؤسسي في  االستراتيجيالتقييـ الذاتي والتخطيط  (.ـ2015). جبر، ىجوى
 ، أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف.رسالة ماجستيرغزة،  –وازرة الصحة 

رة عالقات الزبائف في األداء التىظيهي باستخداـ بطاقة األداء (. أثر إداـ2014). حداديف، ريىاتا
، األوسط، جاهعة الشرؽ رسالة ماجستير، األردىيةدراسة هيداىية في البىوؾ التجارية  –الهتوازف 
 .األردفعهاف، 
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هٍارات التخطيط االستراتيجي لدى قيادات كميات التربية في الجاهعات  (.ـ2014). حهدأحسىة، أبو 
، كمية التربية، الجاهعة اإلسالهية رسالة ماجستيرالفمسطيىية وعالقتٍا بتحسيف األداء الهؤسسي لٍا، 

 بغزة، فمسطيف.

ى العاهميف "دراسة هيداىية عم (. القيادة التحويمية وعالقتٍا باألداء التىظيهيـ2016). لٍاـإحسوىة، 
ر، جاهعة رسالة ماجستيرفي الهىظهات الدولية العاهمة بقطاع غزة"،   ، غزة، فمسطيف.األٌز

(. العالقة التأثيرية بيف استراتيجيات االستشعار البيئي والتجديد االستراتيجي ـ2016). حسيف، عادؿ
ديريف في شركة زيف هف خالؿ الدور الوسيط لمرشاقة االستراتيجية بحث تحميمي آلراء عيىة هف اله

 ، جاهعة كربالء، العراؽ.رسالة ماجستيرالعراؽ لالتصاالت، 

(. أثر تكاهؿ سمسمة التوريد عمى األداء التىظيهي ودور االضطراب البيئي، ـ2013). حهد، زيىة
 ، جاهعة الشرؽ األوسط، األردف.األعهاؿ، كمية إدارة رسالة ماجستير غير منشورة

أثر التطوير التىظيهي في تحسيف األداء الهؤسسي دراسة هيداىية لدى (. ـ2016). الدعجة، فراس
، دكتوراهرسالة الجٍات الهشاركة في جائزة الهمؾ عبد ا الثاىي لتهيز األداء الحكوهي والشفافية، 

 جاهعة أبو بكر بمقايد، الجزائر.

دراسة تطبيقية عمى  - (. أثر تطبيؽ الىظاـ الرشيؽ عمى األداء العهمياتيـ2011). الربابعً، رؤى
مة العاهمة في هديىة الحسف الصىاعية في  رسالة ماجستير غير ربد، أالشركات الصىاعية الهٌؤ

 جاهعة العمـو اإلسالهية العالهية، عهاف، األردف.، منشورة

(. أثر خصائص الهعموهات االستراتيجية في تحقيؽ الخفة االستراتيجية ودور ـ2013). الزبف، ىور
رسالة ، األردفدراسة تطبيقية عمى شركة ألبا ٌاوس في  –الستراتيجية كهتغير هعدؿ القدرات ا

 .األردف، األوسطهىشورة، جاهعة الشرؽ  ماجستير غير

اـ دراسة -(. أثر إدارة الهعرفة في العالقة بيف ذكاء األعهاؿ واألداء التىظيهيـ2014). الزغير، ٌر
 .األردف، عهاف، األوسط، جاهعة الشرؽ رسالة ماجستير، األردىيةتطبيقية في قطاع البىوؾ التجارية 

دراسة حالة هؤسسة الهطاحف -(. تأثير القيادة التحويمية عمى أداء الهىظهةـ2014)إيهاف. زياىي، 
 ، جاهعة هحهد خيضر، بسكرة، الجزائر.رسالة ماجستيرالكبرى لمجىوب، 

دور الرشاقة االستراتيجية في تىهية الهوارد البشرية في الهؤسسات األٌمية  (.ـ2018). سعد، عهر
 ، أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف.رسالة ماجستيرالفمسطيىية، 
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دور الخصائص الريادية في تحسيف هستوى األداء الهؤسسي: دارسة " (.ـ2017). سهرة، حاـزأبو 
، أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات رسالة ماجستير، "الخاصة الفمسطيىيةتطبيقية عمى الجاهعات 

 العميا، غزة، فمسطيف.

وجيا الدور الوسيط لكفايات ذكاء األعهاؿ في العالقة بيف كفايات تكىول (.ـ2017). السواعير، هوسى
، جاهعة رسالة ماجستيردراسة هيداىية في البىوؾ التجارية األردىية،  الهعموهات والرشاقة التىظيهية:

 .األردف، عهاف، األوسطالشرؽ 

(. تقييـ األٌهية الىسبية لىظـ تخطيط هوارد الهىظهة وتكىولوجيا األعهاؿ ـ2014). الشحاتيت، ضياء
، رسالة ماجستيرتحقيؽ الذكاء التىظيهي في هجهوعة ىقؿ،  لالتصاؿ والتكاهؿ بيىٍها في اإللكتروىية

 .األردف، عهاف، األوسط، جاهعة الشرؽ األعهاؿكمية 

دراسة حالة لشركة  –(. أثر هحددات الرشاقة في الفاعمية التىظيهية ـ2013) .سالـ إيهافالصاىع، 
 األوسط، عهاف، األردف.، جاهعة الشرؽ رسالة ماجستير غير منشورةاألردىية الفارج،  اإلسهىت

(. الرشاقة االستراتيجية لدى القادة االكاديهييف وعالقتٍا بالتهيز التىظيهي ـ2017). الضهور، هعتصـ
، األوسط، جاهعة الشرؽ رسالة ماجستيرلمجاهعات األردىية هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس، 

 .األردفعهاف، 

دراسة  –والهروىة التصىيعية عمى األداء التىظيهي  يةاإلىتاج(. أثر الكفايات ـ2013). عاهر، هوسى
، جاهعة الشرؽ األوسط، عهاف، رسالة ماجستيرالبشرية األردىية،  األدويةهيداىية في شركات صىاعة 

 األردف.

(. رأس الهاؿ الفكري ودوري في جودة األداء الهؤسسي: دراسة تطبيقية ـ2017). عبد الٍادي، هيسوف
رسالة في قطاع غزة،  UNRWAعمى برىاهج التربية والتعميـ بوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف 

 ، أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف.ماجستير

األداء التىظيهي في الهستشفيات الخاصة في  في اإلداري(. أثر التهكيف ـ2014). عميـ، طالبأبو 
 .األردف، عهاف، األوسط، جاهعة الشرؽ رسالة ماجستيرعهاف، 

(. دور التغيير التىظيهي في تحسيف أداء الهؤسسة هف هىظور بطاقة األداء ـ2017). عهرات، أسهاء
، جاهعة هحهد خيضر، رسالة ماجستيردراسة حالة الهؤسسة الجزائرية لمهياي وحدة بسكرة،  –الهتوازف 
 الجزائر.

(. الرشاقة االستراتيجية وعالقتٍا بالهيزة التىافسية لدى شركات االتصاالت ـ2016). عهرو، ٌبة
 ، جاهعة الخميؿ، الخميؿ، فمسطيف. رسالة ماجستيروالهعموهات العاهمة في فمسطيف، 
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ا في تحسيف جـ2017). الغىاـ، جٍاد ودة األداء الهؤسسي في (. أبعاد الهىظهة األخالقية ودوٌر
 اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف.رسالة ماجستير، أكاديمية الفمسطيىية،  الهستشفيات

دراسة حالة  –(. تأثير الرشاقة االستراتيجية في األداء الهؤسسي الهستداـ ـ2017). القريشي، ياسر
، جاهعة رسالة ماجستيرفي هديرية توزيع كٍرباء كربالء الهقدسة هع استطالع لعيىة هف الهدراء، 

 القادسية، العراؽ.

الة دور استراتيجية التصدير في تحسيف األداء الهؤسسي دراسة ح (.ـ2015). كحيمي، الجبالية
، جاهعة هحهد خيضر، رسالة ماجستيرطولقة بسكرة،  -هؤسسة حدود سميـ لتوضيب وتصدير التهور

 بسكرة، الجزائر.

دراسة  -األصغر (. الرقابة االستراتيجية وعالقتٍا برفع أداء هؤسسات التهويؿ ـ2016). دٌـأهبارؾ، 
ر، جاهعة رسالة ماجستيرهيداىية في هحافظات قطاع غزة،   ، فمسطيف.، غزةاألٌز

التىظيهية في العالقة بيف القدرات الديىاهيكية  لمبراعة(. الدور الوسيط ـ2017). ، لهيسالهحاسىة
، رسالة ماجستيروالرشاقة التىظيهية: دراسة هيداىية عمى الشركات األردىية لمصىاعات الصيدالىية، 

 .األردف، عهاف، األوسطجاهعة الشرؽ 

ريةـ2012). هحهد، صفاء دراسة آلراء عيىة -(. دور عهميات إدارة الهعرفة في بىاء الهقدرات الجٌو
 ، جاهعة الكوفة، العراؽ.رسالة ماجستير غير منشورةهف أساتذة الهراكز العمهية البحثية والخدهية، 

(. عهميات إدارة الهعرفة وعالقتٍا بتهيز األداء الهؤسسي: دراسة ـ2014) .الهدٌوف، هحهود عطا
، أكاديهية رسالة ماجستير غير منشورةة عمى وزارة التربية والتعميـ العالي هحافظات غزة، تطبيقي

 اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف. 

ا في تحقيؽ البراعة التسويقيةـ2018). الهوسوي، كوثر دراسة تحميمية  - (. الرشاقة االستراتيجية ودوٌر
 ، جاهعة الكوفة، العراؽ. رسالة ماجستيرالكفيؿ،  عيىة هف الهدراء في شركة آلراء

( عمى تحسيف األداء ISO 2008/9001أثر تطبيؽ ىظـ إدارة الجودة ) (.ـ2015). هوسى، فيصؿ
، جاهعة دكتوراهرسالة ـ( ٌيئة الجهارؾ السوداىية، 2014-2010) الهؤسسي بالهؤسسات الخدهية

 السوداف لمعمـو والتكىولوجيا، السوداف.

 دراسة حالة: - (. دور الهسؤولية االجتهاعية في تحقيؽ الهيزة التىافسيةـ2017). بيد، ياسرٌر أبو 
، أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، غزة، رسالة ماجستيرشركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة، 

 فمسطيف.
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(. هدى ههارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتٍا بتهيز األداء الهؤسسي لدى ـ2016). ٌىية، هحهد
 ، الجاهعة اإلسالهية، غزة، فمسطيف.رسالة ماجستيرقطاع الصىاعات الغذائية في قطاع غزة، 
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 (1ممحق رقم )
 أسماء المحكمين

 

 مكان العمل الوظيفة االسم ـ

 والسياسةاإلدارة  أكاديهية هشارؾ أستاذ د. هحهد الهدٌوف 1

 اإلسالهيةالجاهعة  أستاذ هشارؾ الروسأبو  د. ساهي 2

رجاهعة  هشارؾ أستاذ األغاد. وفيؽ  3  األٌز

 اإلسالهيةالجاهعة  هشارؾ أستاذ د. وسيـ الٍابيؿ 4

رجاهعة  هشارؾ أستاذ د. هحهد فارس 5  األٌز

 اإلسالهيةالجاهعة  هساعد أستاذ د. ياسر الشرفا 6

 كمية فمسطيف التقىية هساعد أستاذ األيوبيد. هىصور  7

 األقصىجاهعة  هساعد أستاذ د. هىصور هىصور 8

 والسياسةاإلدارة  أكاديهية أستاذ هساعد د. خميؿ هاضي 9

 األقصىجاهعة  هساعد أستاذ اشرؼ هشهش د. 10

 وزارة الىقؿ والهواصالت هساعد أستاذ د. ايهف راضي 11

 التطبيقية خاىيوىسالعمـو كمية  هساعد أستاذ د. حساـ الىفار 12
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 (2ممحق رقم )
 النيائيةفي صورتيا االستبانة 

 

 ، ،............................. المحترم/ة: ...........السيد/ة

 
 ، ،،تحية طيبة وبعد

 

 الموضوع: تعبئة استبانة بحث عممي

 
بشركة توزيع  التنظيمياألداء  وأثرىا فياالستراتيجية  الرشاقةتقـو الباحثة بإجراء دراسة بعىواف: "

اإلدارة أكاديهية  عمى درجة الهاجستير هف البرىاهج الهشترؾ بيفوذلؾ لمحصوؿ " كيرباء محافظات غزة
 تخصص القيادة واإلدارة. –والسياسة لمدراسات العميا وجاهعة األقصى بغزة 

ف في شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة ٌـ األكثر هعرفة ودراية بالوضع يوإليهاف الباحثة بأف العاهم
إلى  ٍـ خير ُهعيف لموصوؿوأىَّ  ،كوىٍـ أٌؿ خبرة واختصاص، الدراسةالقائـ بالىسبة لألداء التىظيهي هحؿ 

لمتكـر هف حضرتكـ بالهساعدة في االستباىة  تضع بيف أيديكـ ٌذي ً يسر الباحثة أفْ فإىَّ ، الهعموهات الهطموبة
لهوضوعية راجيف هىكـ الدقة وا، إتهاـ ٌذي الدراسة عف طريؽ اإلجابة عف األسئمة التي تتضهىٍا ٌذي االستباىة

الحصوؿ  يتـالبياىات التي  لتحسيف هتغيرات الدراسة، هؤكديف لكـ أفَّ أفضؿ  هعموهاتإلى  أهاًل في الوصوؿ
 . عميٍا ستبقى سرية ولف تستخدـ سوى ألغراض البحث العمهي فقط

 
 / ميا محمد حيدر الزبدةالباحثة
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 أواًل: البيانات الشخصية:

 اإلجابة مناسبة:إلى  المربع الذي يشير( في √يرجي التفضل بوضع إشارة )
 أىثى                 ذكر             :الجنس -
  سىة 40ألقؿ هف  -30              30هف أقؿ          :العمر -

 سىة فأكثر 50           سىة 50ألقؿ هف -40               
 هتوسطدبمـو             ثاىوية عاهة        :المؤىل العممي -

 دراسات عميا              بكالوريوس                             
 هدير دائرة          فأعمىإدارة  هدير        :المسمى الوظيفي -

 رئيس شعبة               رئيس قسـ                                
  سىوات 10ألقؿ هف -5              سىوات 5هف أقؿ           :سنوات الخبرة -

 سىة فأكثر15               15 ألقؿ-10هف                           
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 ثانيًا: محاور وفقرات االستبانة:
 :المحور األول: المتغير المستقل )الرشاقة االستراتيجية(

أهاـ درجة هوافقة سيادتكـ عمى كؿ فقرة هف الفقرات الخاصة بهستوى  (√يرجى وضع عالهة )
 في شركة توزيع كٍرباء هحافظات غزة:االستراتيجية  الرشاقة

 الرشاقة االستراتيجية الرقم

غير موافق بشدة )
1) 

غير موافق )
2) 

محايد )
موافق ) (3
موافق بشدة ) (4

5) 

 الب عد األول: وضوح الرؤية
      رؤية واضحة تساعدٌا في اتخاذ القرارات.تهتمؾ الشركة  1
      يتوفر لدى العاهميف الوضوح والفٍـ الكاهؿ لرؤية الشركة. 2
      تعهؿ الشركة عمى ترجهة رؤيتٍا وأٌدافٍا العاهة بواقعية  3

جهػػػاع فػػػي الشػػػركة حػػػوؿ الهبػػػادئ والقواعػػػد الُهوًجٍػػػة  4 يوجػػػد اتفػػػاؽ وا 
  لمسموؾ في العهؿ.

     

ىجازاتتفتخر الشركة بها تقدهً هف خدهات  5       لمهجتهع الهحمى. وا 
      الهختمفة. وأقساهٍايوجد تكاهؿ واىسجاـ تاـ بيف وحدات الشركة  6

 الب عد الثاني: المقدرات الجوىرية

تهتمؾ الشركة الهٍارات والهعارؼ الضرورية إلىجػاز أعهالٍػا بكفػاءة  7
 .عالية

     

العهميػػػػات األكثػػػػر أٌهيػػػػة التػػػػي تخمػػػػؽ قيهػػػػة هضػػػػافة ُتحػػػػدد الشػػػػركة  8
  .لهشتركيٍا

     

ف فيٍػػا بأفضػػؿ يعمػػى إبقػػاء كفػػاءات وخبػػرات العػػاهم تحػػرص الشػػركة 9
 هستوى ههكف.

     

      تهتمؾ الشركة الشٍرة والسهعة الحسىة في الهجتهع. 10

ُتخصػػػص الشػػػركة هػػػا يمػػػـز هػػػف هػػػوارد لتحسػػػيف عهمياتٍػػػا اإلىتاجيػػػة  11
 والخدهاتية.

     

وسػػػػائؿ تقىيػػػػة الهعموهػػػػات لالسػػػػتجابة ألي أفضػػػػؿ  تسػػػػتخدـ الشػػػػركة 12
 .تغييرات ههكىة

     

 االستراتيجيةاألىداف  الب عد الثالث: اختيار
      في ضوء رؤيتٍا ورسالتٍا.االستراتيجية  تضع الشركة أٌدافٍا 13
      الهتاحة أهاهٍا.لمشركة هع الفرص االستراتيجية  األٌداؼ تتالءـ 14

تحقيػؽ أجػؿ  األساليب الحديثة والتقىيػات هػفجهيع  تستخدـ الهىظهة 15
 أٌدافٍا الهرغوبة. 

     

الخدهات بها يتىاسب هع هتطمبػات الهسػتفيديف أداء  توجد هروىة في 16
 الهختمفة.

     

     تُقسـ الشركة الهشتركيف لديٍا لفئات هتىوعة تهكىٍا هف تقديـ  17
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 الهىاسبة لكؿ فئة. الخدهة

تهتمؾ الشركة القدرات والكفاءات الُههيزة التي تساعدٌا عمى إضافة  18
 قيهة لمهشتركيف والهجتهع.

     

 الب عد الرابع: المسؤولية المشتركة:

تطمػػػب الشػػػركة هػػػف العػػػاهميف التعاهػػػؿ هػػػع األخطػػػاء كفػػػرص لمػػػتعمـ  13
 والتحسيف.

     

توفر الشركة سػٍولة الوصػوؿ لمهعموهػات التػي تٍػـ العػاهميف إلىجػاز  14
 هٍاـ عهمٍـ. 

     

      تتيح الشركة لهشتركيٍا الوصوؿ لمهعموهات التي يحتاجوىٍا. 15

ُتشػػجع الشػػركة العػػاهميف عمػػى هبػػدأ تحهػػؿ الهسػػؤولية الهشػػتركة عػػف  16
 الىتائج الىٍائية لمعهؿ. 

     

 إشػػػراكٍـتحػػػافظ الشػػػركة عمػػػى الهشػػػتركيف بشػػػكؿ كاهػػػؿ هػػػف خػػػالؿ  17
ـ لموصوؿ ألفضؿ الىتائج.  بعهميتي التخطيط والتىفيذ لتعزيز دوٌر

     

 اإلجراءاتالب عد الخامس: اتخاذ 

العػاهميف لػديٍا عمػى درايػة باسػتراتيجية وغػرض  تتأكد الشركة هف أفَّ  17
 الشركة

     

      استراتيجيتٍا لتتالءـ هع الظروؼ الهتغيرة.ُتكيؼ الشركة  18

 تىفيػذأجػؿ  ُتشجع الشركة جهيع األطراؼ عمى الحوار والهىاقشة هػف 19
 االستراتيجيات أفضؿ 

     

      تسعى الشركة لتحقيؽ التوافؽ بيف العاهميف واستراتيجيات الشركة. 20

تطػػػػوير التػػػػي هػػػػف شػػػػأىٍا اإلجػػػػراءات  تعهػػػػؿ الشػػػػركة عمػػػػى تحديػػػػد 21
 الهىتجات والخدهات.
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 ىذه مجموعة من العبارات خاصة بالشركة: ،لمتغير التابع )األداء التنظيمي(المحور الثاني: ا

 الفقرات 

غير موافق بشدة )
1) 

غير موافق )
2) 

محايد )
موافق ) (3
موافق بشدة ) (4

5) 

دوف هػػؿ الشػػركة عمػػى خفػػض تكػػاليؼ الخػػدهات غيػػر الضػػرورية تع 1
 تأثير في جودتٍا.

     

حققػػت الشػػركة هسػػتويات هقبولػػة هػػف الربحيػػة خػػالؿ الػػثالث سػػىوات  2
 الهاضية.

     

      تقـو الشركة بعهؿ تقارير هالية بشكؿ دوري. 3

تقػػػـو الشػػػركة بهراجعػػػة شػػػكاوى الهشػػػتركيف وتقػػػديـ الحمػػػوؿ الهىاسػػػبة  4
 لٍـ.

     

عػف الخػدهات التػي تقػدهٍا  يوجد هستوى هقبوؿ هف رضا الهشتركيف 5
 الشركة.

     

تحػػػػرص الشػػػػركة عمػػػػى عهػػػػؿ بحػػػػوث عمهيػػػػة هسػػػػتهرة لمتعػػػػرؼ إلػػػػى  6
 حاجات الهشتركيف.

     

      تتصؼ إجراءات العهؿ في الشركة بالوضوح والتسمسؿ الهىطقي. 7

تقػػػػـو الشػػػػركة بتسػػػػويؽ خػػػػػدهاتٍا هػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخداـ التكىولوجيػػػػػا  8
 الحديثة.

     

الشركة التكيؼ السػريع هػع الهتغيػرات الخارجيػة لتبقػى قػادرة تستطيع  9
 عمى الهىافسة في سوؽ العهؿ.

     

تقـو بعهؿ بتحسيىات هستهرة في تقػديـ الخػدهات بشػكؿ ههيػز يفػوؽ  10
 الخدهات التي يقدهٍا الهىافسيف.

     

      تقدـ الشركة براهج تدريبة كافية وهالئهة لمعاهميف فيٍا. 11

عدد هىاسب هف الهوظفيف لدى الشركة يهتمكوف خبرات عمهية  يوجد 12
 وهٍهة.

     

حسػػب حاجتػػً وحسػػب  تشػػجع الشػػركة العػػاهميف لتطػػوير قػػدراتٍـ كػػاًل  13
 حاجة العهؿ.

     

عمى تقديـ الهقترحات الخاصة بالتحسيف  العاهميفَ  تشجع الشركةُ  14
 والتطوير بشكؿ دائـ.

     

بالهسئولية االجتهاعية وتساٌـ في تطوير الهجتهع تمتـز الشركة  15
 .الهحمي بأشكاؿ هختمفة

     

تساعد الشركة الهشتركيف عىد عمهٍا بعدـ هقدرتٍـ عمى دفع  16
 .تكاليؼ الخدهة

     

 
 حسن تعاونكمعمى لكم  اشاكرً 

 


