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 شكر وثناء
يرفعععهلل ال انعععنيا انكعععاا نعععكتو  انعععنيا    عععاا ان  عععو     " القالـــ  فـــي ةتابـــه الةـــري  ت ـــالى الحمـــد     

ا  ع يــــه  صــــ ى) ا " والصــــالة والســــال  ع ــــى فخــــر الةالنــــات ســــيدنا محمــــد بــــن عبــــد درجعععع  

 آله وصحبه أجم ين. وع ى )وس  
ـــــــىب ـــــــد أن مـــــــن ا     ـــــــى  ت ـــــــالى ع  ـــــــاني إل ـــــــد  بشـــــــةره وامتن بإتمـــــــا  هـــــــذه الرســـــــالة أتق

التـــي ةانـــت لهـــا الر ـــ  الةبيـــر فـــي صـــق   (ايمـــان بشـــير محمـــد الـــدكتورة) أســـتاذتي المشـــرفة
جــــاه ال  مــــي الصــــحي  أســــير فــــي االتمــــدة البحــــل وبالشــــة  الــــذه ج  نــــي  فــــيخبراتــــي ال  ميــــة 

ــــي إتمــــا  هــــذا ال مــــ  فجزاهــــا  ــــر ف ــــي ةــــان لهــــا األثــــر الةبي ــــة القيمــــة الت بر ــــ  توجيهاتهــــا ال  مي
 خير الجزاء. ت الى ا  

ـــــدكتور )إلـــــى  والثنـــــاءواعترافـــــًا بالجميـــــ  الةبيـــــر ااقـــــد  أســـــمى آيـــــات الشـــــةر    األســـــتاذ ال
صــــــحي  مســــــار باحــــــل وتلــــــدوره الةبيــــــر فــــــي تن ــــــي  أفةــــــار ال (معــــــن وعــــــد اهلل المعاضــــــيدي

 الـــــدكتور ثـــــائر األســـــتاذ)مث ـــــة ب واالقتصـــــاد مت اإلدارةة ة يـــــة مـــــاد، والشـــــةر الجزيـــــ  ل البحـــــل
ـــد ســـعدون ـــدكتور عـــالء  األســـتاذ)والم ـــاون ال  مـــي  (احم والم ـــاون  (اليمـــاني عبـــد الســـالمال

 .(الدكتور احمد حسين الجرجري) اإلداره
ـــرحمن(وألرواح مـــن هـــ  أةـــر  منـــا جمي ـــا وخاصـــة اخـــي الشـــهيد النقيـــب  ـــد ال ـــد عب ـــد خال ، )محم

الـــــى مـــــن أ ـــــاءوا لـــــي  متنـــــان والثنـــــاء واالحتـــــرا أتقـــــد  برـــــالق اال ىالـــــذه ال يـــــوف ووفـــــاًء ل ر ـــــ 
ــــده  ال زيــــزين ــــاء وال ــــازلوا عــــن حقــــوقه  إلر ــــالي وال ــــي  فــــي هن ف ةمــــا  طريقــــي وســــاندوني وتن

لى من الشةر الجزي ، و   .ةي العزيز تزوج الى رفيقة دربي  ت   ل دف نيوتشج ني دالمًا تا 
وختامًا ال يس ني إال أن أتوجه بة  مشاعر الحب وال رفان إلى ة  جهد مخ ص ل  يت    

المولى أن يوفق  أنجاز هذه الرسالة سال  في أسهمتذةره وقد  لي يد المساعدة ولو بة مة 
 .ولي التوفيقت الى ب دنا ال زيز وا   لخدمةالجميع 

 
احمد خالد عبدالرحمن



 

I 
 

 المستخلص

ـــــــى دور التراصـــــــا  الدراســـــــة الحاليـــــــة تـــــــرو   ـــــــى الت ـــــــرا ع  فـــــــي م ـــــــمون أهـــــــدافها ال
ــــــــة، االســــــــتراتيجي  ب ب ــــــــاده الســــــــت )االتصــــــــاالت، القيمــــــــة، الحوةمــــــــة، الشــــــــراةة، البنيــــــــة التحتي
آلراء عينــــــة مــــــن التدريســــــيين  اســــــتطالعيةبدراســــــة فــــــي ت زيــــــز الترــــــوق المن مــــــي، المهــــــارات( 

ـــــور الجام ـــــة، اذ تحـــــددت مشـــــة ة الدراســـــة  ومـــــديره الوحـــــدات والشـــــ ب  بالتســـــاؤ فـــــي ة يـــــة الن
 ميـــــــداناذ تمثـــــــ   ،دور التراصـــــــا االســـــــتراتيجي فـــــــي ت زيـــــــز الترـــــــوق المن مـــــــي عـــــــن الـــــــرلين

تمثــــ  بة يــــة النــــور  الدراســــةمجتمــــع الدراســــة بجميــــع الة يــــات االه يــــة فــــي محاف ــــة نينــــوى، امــــا 
مـــــن رؤســـــاء األقســـــا  ومـــــدراء الوحـــــدات  شخصـــــاً  (90)مـــــن الدراســـــة  الجام ـــــة، وتةونـــــت عينـــــة

ـــــور الجام ـــــةمـــــن  والشـــــ ب والتدريســـــين ـــــة الن االســـــتبانة وســـــي ة  واســـــت م ت جمي هـــــا، اقســـــا  ة ي
ــــــــات ــــــــى البيان ــــــــي اذ  ل حصــــــــو  ع  ــــــــي ف ــــــــت الدراســــــــة المــــــــنه  الوصــــــــري التح ي   ،إجراءاتهــــــــاتبن

ي الدراســــــة مجموعــــــة مــــــن الوســــــال  االحصــــــالية )الوســــــط الحســــــابي، واالنحــــــراا واســـــتاخدمت فــــــ
ط البســـــــــيط وتح يـــــــــ  االنحـــــــــدار ومصـــــــــروفة االرتبـــــــــا ،الم يـــــــــاره، ومســـــــــتوى االجابـــــــــة الترتيبيـــــــــة

ــــــــى الحزمــــــــة البرمجيــــــــةالبســــــــيط ــــــــك صــــــــم   وبنــــــــاءً  ،(SPSSV.25) ، وباالعتمــــــــاد ع  ــــــــى ذل ع 
ب ادهـــــا، أغيـــــرات الدراســـــة الرليســـــة و ر بـــــين متمخطــــط فر ـــــي يو ـــــ  عالقـــــات االرتبـــــاط والتــــ ثي

 ومـــــن ذه ال القـــــات،الررعيـــــة التـــــي تو ـــــ  هـــــمنـــــه مجموعـــــة مـــــن الرر ـــــيات الرليســـــة وانبثقـــــت 
مســــــتويات م نويــــــة عالقــــــة ارتبــــــاط وبوجــــــود  جات التــــــي توصــــــ ت إليهــــــا الدراســــــةأبــــــرز االســــــتنتا

المبحــــــول عاليــــــة بــــــين التراصــــــا االســــــتراتيجي والترــــــوق المن مــــــي، اذ ة مــــــا زاد ترةيــــــز الة يــــــة 
فيهــــــا ع ــــــى التراصــــــا االســــــتراتيجي، ة مــــــا أدى ذلـــــــك لالرتقــــــاء بــــــالتروق المن مــــــي تجــــــاه مـــــــا 
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 المقدمة
ــــــــــز  الســــــــــيما ، و بمن مــــــــــات األعمــــــــــا  الم اصــــــــــرةلمحيطــــــــــة الم طيــــــــــات البيليــــــــــة ا تتمي

المســـــتمر والمتســـــار    هـــــاتغيير و  ت قيـــــدهابشـــــدة من مـــــات الت  ـــــي  ال ـــــالي ومنهـــــا الت  ـــــي  األه ـــــي 
او فشــــــــ ها مرهونــــــــًا بقــــــــدرتها ع ــــــــى هــــــــا يج ــــــــ  نجاحممــــــــا وارترــــــــا  م ــــــــدالت المنافســــــــة فيهــــــــا 

ه يؤه هـــــا لتبــــــوء االســـــتجابة الســــــري ة لهـــــذه التغيــــــرات بهـــــدا تقــــــدي  خـــــدماتها ع ــــــى النحـــــو الــــــذ
ــــى منافســــيها،  ــــي قطــــا  أعمالهــــا، وتروقهــــا ع  ــــع الصــــدارة ف ــــادة الم حو ــــة  والســــيماموق ب ــــد الزي

ــــــات  ــــــي اعــــــداد الة ي ــــــق الترــــــوق الــــــذه االه يــــــة ف ــــــات وجودهــــــا وتحقي ــــــي تســــــ ى جاهــــــدة ألثب الت
ــــــي قطــــــا  اعمالهــــــا يميزهــــــا ــــــة التراصــــــا اإلســــــتراتيجي  وتســــــتمد الدراســــــة أهميتهــــــا مــــــن، ف اهمي

، مـــــن تنســـــيق وتةامـــــ  نشـــــاطاتها وعم ياتهـــــا المن مـــــات تمةـــــيندورًا جوهريـــــًا فـــــي  الـــــذه يمـــــارن
ــــــي ت مــــــ  فيهــــــا والتراصــــــا م هــــــا واجــــــراء  إعــــــادة الن ــــــر فــــــي بالمراج ــــــة المســــــتمرة ل بيلــــــة الت

وبمـــــــــا يمةنهـــــــــا مـــــــــن االســـــــــتجابة وتشـــــــــخيص مةـــــــــامن  ـــــــــ رها مقوماتهـــــــــا وعناصـــــــــر قوتهـــــــــا، 
التهديـــــدات التـــــي ت يـــــق عم هـــــا والحـــــد مـــــن  ،واســـــتثمارها الرـــــرص ستةشـــــااالة يـــــل تحرةـــــات البيل

ســــــ ي المن مــــــات واللتغيــــــرات التــــــي تواجههــــــا لهــــــذه اســــــتجابة االســــــرعة أصــــــبحت  اذ، وتقــــــدمها
لمن مــــــات اليـــــــو  الطامحـــــــة ل محاف ـــــــة ع ـــــــى موق هـــــــا  ل وصــــــو  الـــــــى الترـــــــوق مط ـــــــب أســـــــان

التنافســــــــي وتطــــــــويره نحــــــــو األف ــــــــ . ومــــــــن هنــــــــا تب ــــــــورت فةــــــــرة دراســــــــة مو ــــــــو  التراصــــــــا 
ـــــور الجام ـــــة االســـــت ـــــة الن ـــــى ة ي ـــــار ع  ـــــع االختي ـــــز الترـــــوق المن مـــــي ووق ـــــي ت زي راتيجي ودوره ف
 ودها وت زيز مةانتها.ة ية فتية تس ى ألثبات وج ألنهاااله ية 

ـــــوتحقيقـــــًا لمـــــا تقـــــد  جـــــاءت ه ـــــة الدراســـــة فـــــي أرب ـــــة فصـــــو ، خا الرصـــــ  األو   صية ي
رةــــــــز األو  ع ــــــــى اذ ن، ، ومنهجيــــــــة الدراســــــــة فــــــــي إطــــــــار مبحثــــــــيل جهــــــــود الم رفيــــــــة الســــــــابقة

ومجـــــــاالت اإلفـــــــادة منهـــــــا، ومـــــــا يميـــــــز الدراســـــــة الحاليـــــــة. وتطـــــــرق الســـــــابقة  الجهـــــــود الم رفيـــــــة
ــــــو المبحــــــل الثــــــاني لمنهجيــــــة الدراســــــة،  لمتغيــــــر التراصــــــا االســــــتراتيجي، اني الرصــــــ  الثــــــص خا

نواعــــــــــه أهميتــــــــــه و أتراصــــــــــا االســــــــــتراتيجي و ل مرهــــــــــو  النشــــــــــ ة والفــــــــــي مبحثــــــــــين تنــــــــــاو  األو  
ـــــــ ـــــــاني هومةونات ال وامـــــــ  المـــــــؤثرة و التراصـــــــا االســـــــتراتيجي مســـــــتويات ، وت ـــــــمن المبحـــــــل الث

ــــــه، هفيــــــ ــــــات تحقيق ــــــه ، ومتط ب ــــــي تواجــــــه تحقيق م  الرصــــــ  تشــــــاب ــــــاد قياســــــه، و أو والتحــــــديات الت
مرهـــــــو  النشــــــ ة والمتغيــــــر الترــــــوق المن مــــــي فــــــي مبحثــــــين، طــــــرح األو  ع ــــــى دراســــــة الثالــــــل 

، وجــــــــاء المبحــــــــل الثــــــــاني لصــــــــه ودوافــــــــع تبنيــــــــهتــــــــه وأهدافــــــــه وخصاهميأ ترــــــــوق المن مــــــــي، و ل
ب ــــــاد أالنمــــــاذج و ه و مــــــداخ  الترــــــوق المن مــــــي ومراحــــــ  وم وقــــــات ومتط بــــــات تحقيقــــــو مبــــــاد  ب

جانـــــب ال م ـــــي فـــــي مبحثـــــين، ت ـــــمن األو  وصـــــا متغيـــــرات بالالرصـــــ  الرابـــــع  وجـــــاء، قياســـــه
ــــــــاو  اوتشخيصــــــــهاالدراســــــــة  ــــــــاني اختبــــــــار الرر ــــــــيات، ، وتن ــــــــي االســــــــتنتاجات و لمبحــــــــل الث الت
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 المن مـــــةتوصـــــ ت اليهـــــا الدراســـــة، وأعطيـــــت فـــــي  ـــــولها عـــــدد مـــــن المقترحـــــات التـــــي قـــــد تريـــــد 
.ال ام ة في قطاعها والمن مات األخرىالمبحول فيها، 
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 الفصل األول

 الجهود المعرفية السابقة ومنهجية الدارسة

الرصــــــ  الــــــى الت ــــــرا ع ــــــى مجموعــــــة مــــــن الجهــــــود الم رفيــــــة هــــــذا تهــــــدا م طيــــــات  
 :ع ى وفق ماي تيمبحثين بات ال القة بالدراسة الحالية، وعرض منهجيتها السابقة ذ

 
 

 

الفص
ل االول

 

الجهود المعرفية
 

السابقة 
و 

منهجية الدراسة
 

 المبحث األول

 الجهود المعرفية
 السابقة

 المبحث الثاني

 منهجية الدراسة

األجنبية  السابقة الجهود المعرفيةعرض 
 والعربية

 السابقة الجهود المعرفيةمن  االفادة

 ما يميز الدراسة الحالية

 اهدافهأهميتها و أشكلة الدراسة و م

 الفرضي للدراسة األنموذج

ها الدراسة ومنهجها ومجتمع اترضيف
 وعينتها

حدود الدراسة، وأسلوب جمع البيانات 
 وأدواتها 

 التحليل االحصائي واختبار البيانات أساليب

 ( مخطط انسياب مباحث وفقرات الفصل االول1) الشكل
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 المبحث األول

 الجهود المعرفية السابقة

ــــــاء قاعــــــدة رصــــــينة ترتةــــــز ع يهــــــا الدراســــــة الحاليــــــة، اذ   ــــــى بن يهــــــدا هــــــذا المبحــــــل إل
مصــــــدرًا مهمــــــًا اشــــــتق منــــــه الباحــــــل فهــــــ  شــــــام  لم طيــــــات  الجهــــــود الم رفيــــــة الســــــابقةشــــــة ت 

، وبنـــــاء تصـــــور عـــــن التوجـــــه المرتـــــرض لهـــــا، وأســـــهمت اي ـــــًا فـــــي ومتغيراتهـــــا دراســـــة الحاليـــــةال
برقــــرتين تب ــــًا ل متغيــــرات الرليســــة  الجهــــود الم رفيــــةتقــــدي  التــــ طير الن ــــره. لــــذا ســــت رض هــــذه 

 االفـــــادةل دراســـــة، )التراصـــــا االســـــتراتيجي والترـــــوق المن مـــــي(. انطالقـــــًا منهـــــا لتو ـــــي  مجـــــا  
 ت، وما يميز الدراسة الحالية منها.من هذه الدراسا

 المتعلقة بالتراصف االستراتيجي: الجهود المعرفيةأوال: 
  األجنبية:الدراسات  -1

 ((Al Khalifa, 2016 الباحث والسنة 1

 

 عنوان الدراسة

The impact of strategic alignment on the performance of 

public organization in Bahrin. 

ـــــــــ ثير الترا ـــــــــي المن مـــــــــات ال امـــــــــةت ـــــــــى األداء ف ـــــــــي  صـــــــــا االســـــــــتراتيجي ع  ف
 .البحرين

 هدف الدراسة

تهـــــدا هـــــذه الدراســـــة إلــــــى بيـــــان تـــــ ثير التراصــــــا االســـــتراتيجي بـــــين األعمــــــا  
وتةنولوجيـــــــــــا الم  ومـــــــــــات ع ـــــــــــى األداء التن يمـــــــــــي ل من مـــــــــــات ال امـــــــــــة فـــــــــــي 

 البحرين وبيان ال وام  التي تؤثر ع ى هذا التراصا.

اســــــة مجتمــــــع الدر 
 وعينتها

وتةونــــــــت عينــــــــة  ،فــــــــي البحــــــــرينةافــــــــة يتمثــــــــ  المجتمــــــــع بالمن مــــــــات ال امــــــــة 
ةـــــــان اذ ين فـــــــي مجـــــــا  تةنولوجيـــــــا الم  ومـــــــات مـــــــن المـــــــدراء التنريـــــــذي الدراســـــــة
 ( مديرَا.163عدده  )

ـــــــات باســـــــتخدا  اســـــــتبانة تـــــــ  توزي هـــــــا باالعتمـــــــاد  أداة الدراسة ـــــــرتـــــــ  جمـــــــع البيان شـــــــبةة  عب
 اإلنترنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز أ ب
تنتاجات االســــــــــــــــــــ

التـــــــــي توصــــــــــلت 
 اليها الدراسة

ــــــــى األداء الدراســــــــة وجــــــــدت هــــــــذه  ــــــــ ثير إيجــــــــابي ل تراصــــــــا االســــــــتراتيجي ع  ت
تشـــــــير إلـــــــى أن نجـــــــاح تةنولوجيـــــــا الم  ومـــــــات و التن يمـــــــي ل من مـــــــات ال امـــــــة. 

ونجــــــاح ن ــــــا  الم  ومــــــات لــــــه تــــــ ثير ةبيــــــر ع ــــــى التراصــــــا االســــــتراتيجي فــــــي 
 المن مات ال امة في البحرين.
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 اتالتوصي

الترةيز ع ــــــــى ال وامـــــــ  الخارجيــــــــة بـــــــت زيـــــــز أنمـــــــوذج التراصــــــــا االســـــــتراتيجي 
مـــــة والقـــــوانين وال ـــــوال  والق ـــــايا االقتصـــــادية والثقافيـــــة( لم رفـــــة مـــــا هـــــو وة)الح

ت ثيرهــــــا فــــــي تحقيــــــق التراصــــــا االســــــتراتيجي ، وت ثيرهــــــا المشــــــترك ع ــــــى األداء 
 التن يمي.

 ((Wahlin &Karlsson,2017 الباحث والسنة 2

 

 عنوان الدراسة

The Existence of Digital Strategies and Their 

Alignment with Business Strategies for Small and 

Medium-sized Swedish Manufacturing Firms. 

وجـــــــود االســـــــتراتيجيات الرقميـــــــة وتراصـــــــرها مـــــــع اســـــــتراتيجيات ال مـــــــ  لشـــــــرةات 
 . الحج التصنيع السويدية الصغيرة والمتوسطة

 هدف الدراسة

استةشــــــــــاا ةيــــــــــا تتــــــــــ ثر المشــــــــــاريع الصــــــــــغيرة والمتوســــــــــطة الحجــــــــــ  داخــــــــــ  
، وال ســـــيما إذا ةانـــــت لـــــديها الرقميـــــة وال مـــــ  بهـــــا بالتقنيـــــاتالصـــــناعة التحوي يـــــة 
ةيـــــا تتراصــــا هـــــذه االســـــتراتيجيات الرقميـــــة مـــــع تو ـــــ  اســــتراتيجيات رقميـــــة و 

 استراتيجية ال م  الشام ة.

مجتمعععععر الدراسعععععة 

 هاوعينت

مــــن الشــــرةات الصــــغيرة والمتوســــطة المشــــارةة فــــي  تــــ  إجــــراء دراســــة ع ــــى ســــت
فــــي منطقـــــة ســـــةون بالســـــويد  مـــــن بـــــين مجموعــــة ةبيـــــرة مـــــن الشـــــرةات التصــــنيع

 وال ينة ه  مجموعة من المديرين التنريذيين في ت ك الشرةات.

 أداة الدراسة
 ،ن الرليســـــيينالمقـــــابالت مـــــع المـــــديرين التنريـــــذيي تمـــــت الدراســـــة باالعتمـــــاد ع ـــــى

 شرةات.الجمع البيانات من و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ رز ب
االســــــــــــــــــــتنتاجات 
التـــــــــي توصــــــــــلت 

 اليها الدراسة

ـــــت ترتقـــــر عمو  إلـــــى  مـــــاً وجـــــدت هـــــذه الدراســـــة أن الشـــــرةات المبحـــــول فيهـــــا ةان
تتمتـــــــــــــع بمســـــــــــــتوى مـــــــــــــنخرض مـــــــــــــن التراصـــــــــــــا و  ،االســـــــــــــتراتيجيات الرقميـــــــــــــة

 االستراتيجي.

 التوصيات

 اً جــــــزءبوصـــــرها بالتقنيــــــات الرقميـــــة  تت  ـــــق تـــــيالاالســـــتثمارات والقــــــرارات  ت زيـــــز
ـــــق أهـــــدافها االســـــتراتيجية الشـــــام ة ألعمـــــا ال امـــــة لســـــتراتيجيات الًا داعمـــــ  لتحقي

وت قيـــــــد المنـــــــت   المن مـــــــةبحجـــــــ   تـــــــي تتمثـــــــ مـــــــع  ـــــــرورة مراعـــــــاة ال وامـــــــ  ال
 وعم ية اإلنتاج وتةوين س س ة القيمة ونو  المنت  وعم ية التسويق.

 ((Miyamoto,2018 الباحث والسنة 3

 

 عنوان الدراسة
Strategic Alignment Maturity and ITS Effect ON 

Organizational Performance of Japanese Small and Medium 

Enterprises  
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 للمشججججج     المنظمججججج علجججججا ا  ا   التراصجججججت اتيجججججتراره    رججججج  هر  نضججججج 

 .الصغهرة  المتويطة ف  اله ب ن

 هدف الدراسة

وى ن ــــــ  التراصــــــا االســــــتراتيجي وتحديــــــد ةيــــــا تن ــــــر الشــــــرةات تقيــــــي  مســــــت
راصـــــــا االســـــــتراتيجي، الصــــــغيرة والمتوســـــــطة اليابانيــــــة إلـــــــى مســـــــتوى ن ــــــ  الت

ـــــى األ وارتباطـــــه ـــــ مـــــد القريـــــبع  ـــــين ن ـــــ  باألداء التن يمـــــي ب ـــــة ب تح يـــــ  ال الق
ـــــــــــاد  ألهـــــــــــداا ال مـــــــــــ  وتةنولوجيـــــــــــا  التراصـــــــــــا االســـــــــــتراتيجي والرهـــــــــــ  المتب

 مديرين التنريذيين لألعما  وتةنولوجيا الم  ومات.الم  ومات بين ال

مجتمــــــع الدراســــــة 
 وعينتها

ـــــــ   لشـــــــرةات اليابانيـــــــة الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة تمثـــــــ  مجتمـــــــع الدراســـــــة با وقـــــــد ت
نـــــــات ثالثمالـــــــة وأرب ـــــــين شـــــــرةة يابانيـــــــة فـــــــي الجـــــــزء الشـــــــمالي مـــــــن اتح يـــــــ  بي
 اليابان.

مــــــع المقــــــابالت  راســــــة متغيــــــرات البحــــــلتبانة م ــــــدة لدتــــــ  اعتمــــــاد اســــــتمارة اســــــ أداة الدراسة
 .واعتماد نمذجة الم ادلة الهية ية الشخصية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز أ ب
االســــــــــــــــــــتنتاجات 
التـــــــــي توصــــــــــلت 

 اليها الدراسة

ـــــــــــرتبط عوامـــــــــــ  ـــــــــــا الم  ومـــــــــــات االســـــــــــتراتيجي لتراصـــــــــــا الن ـــــــــــ   ت تةنولوجي
واألعمـــــا  ل شـــــرةات اليابانيـــــة الصـــــغيرة والمتوســـــطة الحجـــــ  ع ـــــى نحـــــو إيجـــــابي 

 الية باألداء التن يمي. من الناحية اإلحص

 التوصيات

ت زيـــــــز االتصـــــــاالت بـــــــين مـــــــديره األعمـــــــا  وتةنولوجيـــــــا الم  ومـــــــات وتخطـــــــيط 
 الحوةمـــــةو القيمـــــة و  الســـــتة )المهـــــارات SAMM نمـــــوذج األعمـــــا  فـــــي مةونـــــات

تحقيــــق أع ـــــى مســــتويات مــــن التـــــرابط لالبنيـــــة التحتيــــة(، و  الشــــراةةو  االتصــــاالتو 
 يابانية.ل شرةات الصغيرة والمتوسطة ال

 

 العربية: الجهود المعرفية -2

 (2015،مقراني) الباحث والسنة 1

 

 عنوان الدراسة
ــــــة والخارجيــــــة واثرهــــــا  ةيريــــــة المواءمــــــة االســــــتراتيجية بــــــين عوامــــــ  البيلــــــة الداخ ي

دراســـــــة حالـــــــة مؤسســـــــة اتصـــــــاالت -ع ـــــــى أداء المـــــــوارد البشـــــــرية فـــــــي المن مـــــــة
 -الجزالر بوس ادة

 هداف الدراسةأ
ى طبي ــــــــــة المواءمــــــــــة االســــــــــتراتيجية ل ناصــــــــــر البيلــــــــــة الداخ يــــــــــة الت ــــــــــرا ع ــــــــــ

والخارجيــــــــة والــــــــى أه مــــــــدى تــــــــؤثر ةـــــــــ  هــــــــذه ال ناصــــــــر ع ــــــــى أداء المـــــــــوارد 
 البشرية.

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

ـــــــــة ) ـــــــــي بوســـــــــ ادة و ـــــــــمت ال ين ـــــــــر ف ( 40تمثـــــــــ  بمؤسســـــــــة اتصـــــــــاالت الجزال
 مو ا.
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 .متغيرات البحل اعتماد استمارة استبانة م دة لدراسة أداة الدراسة

 االستنتاجاتأبرز 

التي توصلت اليها 

 الدراسة

ان المن مـــــة تهـــــت  بتحقيـــــق الموالمـــــة االســـــتراتيجية بـــــين عناصـــــر البيلـــــة الداخ يـــــة 
ــــــــــة، و  ــــــــــة ب ب ادهــــــــــا والخارجي ــــــــــة الداخ ي ــــــــــاك اداراك مــــــــــن المبحــــــــــوثين ان ل بيل هن

ــــــــ  ال م ــــــــرة ةونهــــــــا تمث ــــــــي ( أهميــــــــة ةبي ــــــــات )الهيةــــــــ  التن يمــــــــي، الن ــــــــا ، الق  ي
 واالليات التي تساه  بشة  ف ا  في الت ثير ع ى أداء الموارد البشرية. 

 التوصيات
ومحاولــــــة تنميتهــــــا بشــــــة  مســــــتمر ت زيــــــز دور المــــــوارد البشــــــرية لــــــدى المن مــــــة 

 وتوليد ثقافة لتبني التغييرات الحاص ة في البيلة الخارجية.

 (2016)العبادي وآخرون،  الباحث والسنة 2

 

 دراسةعنوان ال
ــــــي " ــــــق النجــــــاح التن يمــــــي" بحــــــل تح ي  التراصــــــا االســــــتراتيجي ودوره فــــــي تحقي

 ."آلراء عينة من المو رين في ة ية التخطيط ال مرانيل جام ة الةوفة

 هداف الدراسةأ

 .هت زيز س وةيات التراصا االستراتيجي ودعم .1
 تشجيع ممارسة س وك التراصا االستراتيجي ل  ام ين. .2
ـــان .3  فـــي الهامـــة الم ـــايير إحـــدى ي ـــد االســـتراتيجي اصـــاالتر  ان ســـ وك بي

 التن يمي. النجاح تحقيق

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

ــــــ  مجتمــــــع الدراســــــة فــــــي جام ــــــة الةوفــــــة،  تتمثــــــ  ال ينــــــة بمجموعــــــة مــــــن و يتمث
االفـــــــراد ال ـــــــام ين فـــــــي جام ـــــــة الةوفـــــــة ل ة يـــــــة التخطـــــــيط ال مرانـــــــي و شـــــــم ت 

 ( مو رًا في مخت ا المستويات.44ال ينة )
 ت  اعتماد استمارة استبانة م دة لدراسة متغيرات البحل. أداة الدراسة

 االستنتاجاتأبرز 

التي توصلت اليها 

 الدراسة

 بــــــين بال القــــــات تت  ــــــق مشــــــاة  مــــــن المنســــــجمة غيــــــر ال مــــــ  بيلــــــة ت ــــــاني .1
ــــــي ال مــــــ  زمــــــالء ــــــي وتتســــــبب عــــــد  الراحــــــة تج ــــــب والت  الســــــ بية الســــــ وةيات ف
لالنطباعـــــــــات  نتيجــــــــة أهـــــــــدافها، تحقيــــــــق فـــــــــي المن مــــــــة نجـــــــــاح ع ــــــــى وتــــــــؤثر

 .عم ه  اتجاه ل  ام ين الس بية والمشاعر
 المن مــــــة قــــــدرة فــــــي عديــــــدة تت  ـــــق عوامــــــ  ع ـــــى التن يمــــــي النجــــــاح ي تمـــــد .2

 وتســــــــــ ى واالجتماعيــــــــــة، التةنولوجيــــــــــة واالقتصـــــــــادية التغيـــــــــرات مواةبــــــــــة ع ـــــــــى
ـــــى تقـــــو  تن يميـــــة، ســـــ وةيات عـــــن ل بحـــــل المن مـــــات  ع ميـــــة رشـــــيدة أســـــن ع 

 .القوية المنافسة    في أدالها، بمستوى االرتقاء ع ى المن مة تساعد

 التوصيات

 أن تقــــو  وناجحــــة منســــجمة عمــــ  بيلــــة إيجــــاد فــــي ترغــــب التــــي المن مــــات ع ــــى
المن مــــــة  داخـــــ  األفــــــراد بـــــين بتــــــوفير وســـــال  تزيــــــد التراعـــــ  فيهـــــا ال  يـــــا اإلدارة

 .المن مة هدااأ تحقيق في ال ام ين اهتما  زيادة إلى مما يؤده
 (2018،حسن ومصطفى) الباحث والسنة 3
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 عنوان الدراسة
 دراســــــة' االســــــتراتيجية المواءمــــــة تحقيــــــق فــــــي االســــــتراتيجية القيــــــادة مهــــــارات دور

 فـــي االنتاجيـــة المصـــانع مـــن عـــدد مـــديره مـــن عينـــة آلراء اســـتطالعية
 "دهوك محاف ة

 هدف الدراسة

 االســــتراتيجية المواءمــــة تحقيــــق فــــي ةاالســــتراتيجي القيــــادة مهــــارات دور تحديــــد
 األعما . من مات لدى

 لــدى تشــخيص مســتوى مهــارات القيــادة االســتراتيجية والمواءمــة االســتراتيجية 
 المبحوثة المن مات في االدارية القيادات

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

ــــدان ــــة المصــــانع مــــن عــــددهــــو الدراســــة  مي ــــي اإلنتاجي والبــــال   دهــــوك محاف ــــة ف
ـــــــة المـــــــدراء ورؤســـــــاء 12عـــــــدده  ) ـــــــ  بةاف ( م مـــــــ ، امـــــــا مجتمـــــــع الدراســـــــة تمث

 شخصًا. (30األقسا ، وال ينة )

 أداة الدراسة
االعتمــــــاد ع ــــــى تــــــ  اعتمــــــاد اســــــتمارة اســــــتبانة م ــــــدة لدراســــــة متغيــــــرات البحــــــل ب

ـــــــــان) ـــــــــرات الم تمـــــــــدة فـــــــــي Lekertمقي ـــــــــان اب ـــــــــاد المتغي ـــــــــي قي ( الخماســـــــــي ف
 الدراسة.

 االستنتاجاتأبرز 

وصلت اليها التي ت

 الدراسة

عالقـــــــــــة م نويـــــــــــة بــــــــــــين مهـــــــــــارات القيـــــــــــادة االســـــــــــتراتيجية والمواءمــــــــــــة  هنـــــــــــاك
 م نــــــوه لمهــــــارات القيــــــادة االســــــتراتيجية فــــــي االســــــتراتيجية، وهنــــــاك تــــــ ثير

 .االستراتيجية المواءمة

 التوصيات 

الوعي بمهارات القيادة االســــــــــــتراتيجية ع ى جميع مســــــــــــتويات المن مة عن  ت زيز
 القيادة االســتراتيجية وورشــات عم  تؤةد أهمية مهارات تدريبية وراتد فت  طريق
 االستراتيجية. المواءمة تحقيق في ودورها

 

 بالتفوق المنظمي التي تتعلق الجهود العرفيةثانياً: 

 األجنبية: الجهود المعرفية -1

 

 (Al-Adaileh,2017) الباحث والسنة 1

 

 عنوان الدراسة
The Level of IT-business Strategic Alignment and Its Impact 

on Organizational Excellence: A Study of the Jordanian 

Mining Sector 

 علا  أ ر   ا عم ل المعلوم ت ركنولوجه  بهن اتيتراره   التراصت مستوى

 ا   ن  التعد ن قط ع   اية: المنظم  التفوق

ــــــــ ثير هدف الدراسة ــــــــان ت ــــــــي قطــــــــا  التراصــــــــا االســــــــترا بي ــــــــوق المن مــــــــي ف ــــــــى التر تيجي ع 
 .الت دين االردني

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

وتكونلللللي معع نلللللا مللللل  معمللللل رم   مألر نللللل  معتعللللل    تمثلللللج معمبتمللللل     للللل  
 ( م  رمَ.150إ مر ا مختلفا وك   ع  هم ) من صب ف  معع ملو 

 .عبم  مع   ن ي مست  نا مستم رة معتم   تم أداة الدراسة
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ستنتاجات برز االأ
التي توصلت اليها 

 الدراسة

ــــــــا الم  ومــــــــات واألعمــــــــا   ــــــــين تةنولوجي أن مســــــــتوى التراصــــــــا االســــــــتراتيجي ب
ـــــــي متوســـــــط  ـــــــي قطـــــــا  الت ـــــــدين األردن ـــــــوق المن مـــــــي ف بحســـــــب ومســـــــتوى التر

 التراصــــــــــاالمــــــــــدراء. ووجــــــــــدت الدراســــــــــة أيً ــــــــــا أن مســــــــــتوى  وجهــــــــــة ن ــــــــــر
تـــــــــ ثير إحصـــــــــالي االســـــــــتراتيجي بـــــــــين تةنولوجيـــــــــا الم  ومـــــــــات واألعمـــــــــا  لـــــــــه 

 .المن مي التروقمه  ع ى إيجابي 

 التوصيات
ـــــــوق مســـــــتوى أن ـــــــه  المشـــــــارةين تصـــــــورات حســـــــب المن مـــــــي التر متوســـــــط وع ي

 عــــن طريـــــق م الجـــــة. المســـــتوى هــــذا لتحســـــين الجهــــود مـــــن المزيــــد بـــــذ  ينبغــــي
 .التروق تحسين في تسه  أن يمةن التي ال وام  جميع

 Al Shobaki et al.,2017 الباحث والسنة 2

 

 عنوان الدراسة
Learning Organizations and Their Role in Achieving 

Organizational Excellence in the Palestinian Universities 

ال  معجججج ت  فجججج  المنظمجججج  التفججججوق رحقهجججج  فجججج      هجججج  المتعلمججججة المنظمجججج ت

 الفلسطهنهة.

 هدف الدراسة

ـــــــــــاهي   -1 ـــــــــــى مر وأهميتهـــــــــــا  هـــــــــــاطبيقاتوتالمن مـــــــــــات المت  مـــــــــــة الت ـــــــــــرا ع 
 االعتراا بتروق المن مات. ف اًل عنل جام ات ل تروق في إدارة األداء 

فــــي الجام ـــــات الر ســــطينية مـــــن من ـــــور  المن مـــــيتحديــــد مســـــتوى الترــــوق   -2
 اإلدارة ال  يا.

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

عــــــدد أفــــــراد الدراســــــة  اذ ةــــــانتمثــــــ  مجتمــــــع الدراســــــة بالجام ــــــات الر ســــــطينية، 
 في اإلدارة ال  يا. اً مو ر( 344)

 ت  استخدا  استمارة االستبانة ة داة رليسة لجمع البيانات. أداة الدراسة

برز االستنتاجات أ
التي توصلت اليها 

 الدراسة

الحاجــــــــة إلــــــــى تطــــــــوير االســــــــتراتيجيات المناســــــــبة ل جام ــــــــة، وتطــــــــوير البنيــــــــة 
فــــــــــي المجــــــــــالين  التحتيــــــــــة التةنولوجيــــــــــة، واعتمــــــــــاد الجام ــــــــــات إلدارة الم رفــــــــــة

نشــــــاء  األةـــــاديمي و االداره، ألن الم رفـــــة هــــــي جـــــوهر عمـــــ  هــــــذه األقســـــا ، وا 
ـــــزة،  ـــــة فـــــي الجام ـــــات لتبنـــــي مشـــــاريع بحثيـــــة أةاديميـــــة متمي حا ـــــنات تةنولوجي

 وحمايتها، ودعمها، وتسويقها.

 التوصيات
ـــــا الحديثـــــة  ـــــرورة تطـــــوير اســـــتراتيجيات مناســـــبة ل جام ـــــة وتو يـــــا التةن ولوجي

تــــوفير البيلــــة المناســــبة التــــي تحقــــق الترـــــوق  ف ــــاًل عــــن، لم  ومــــاتفــــي ن ــــ  ا
 ل مؤسسات الت  يمية.

 (Nenadal et al,.2018) الباحث والسنة 3

 
 عنوان الدراسة

Organizational Excellence: Approaches, Models and Their 

Use at Czech Organizations 

 مها في المن مات التشيةية.: المناه  والنماذج واستخداالمن ميالتروق 
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 هدف الدراسة

ـــــــوق فـــــــي المن مـــــــات التشـــــــيةية  ـــــــد لنمـــــــاذج التر ـــــــد عوامـــــــ  التمةـــــــين والروال تحدي
 ال امة.

ثـــــــار تطبيـــــــق نمـــــــاذج الترـــــــوق ع ـــــــى زيـــــــادة حصـــــــتها الســـــــوقية آالت ـــــــرا ع ـــــــى 
 وربحية المن مات.

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

 وتةونــــــتة ال امــــــة، أجريــــــت الدراســــــة ع ــــــى مجموعــــــة مــــــن المن مــــــات التشــــــيةي
 في من مات  تشيةية متنوعة. عامالً  (321)ال ينة من 

 ، والمقابالت.داني باستخدا  استمارة االستبيانت  استخدا  البحل المي أداة الدراسة

برز االستنتاجات أ
التي توصلت اليها 

 الدراسة

مـــــــا يج ــــــ  المن مــــــة متروقـــــــة وم ،ميــــــزة تنافســــــية المن مـــــــييــــــوفر الترــــــوق  -1
 التي تقد  منتجات أو خدمات مماث ة.  هاجمي ن مات األخرى عن الم

األدوات الالزمـــــــــة لت زيـــــــــز  المن مـــــــــييـــــــــوفر االلتـــــــــزا  المســـــــــتمر بـــــــــالتروق  -2
 في بناء عالقات قوية مع الزبالن.ستساعد بدورها  مما، المنتجات

ـــــــى المشـــــــارةة  التوصيات ـــــــوق بنجـــــــاح، تشـــــــجيع ال ـــــــام ين ع  ـــــــق نمـــــــاذج التر يتط ـــــــب تطبي
 ت  يمه  وتدريبه  وتحريزه .الراع ة و 

 
 العربية: الجهود المعرفية  -2

 (2016)حافظ وعبدالوهاب، الباحث والسنة 1
ـــــــات جـــــــودة عنوان الدراسة  ـــــــي وان ةاســـــــها ال ـــــــالي الت  ـــــــي  متط ب ـــــــوق  تحقيـــــــق ف  المن مـــــــيالتر

 رين.نهوال بغداد لجام تي ميدانية دراسة

 هدف الدراسة
الت  ـــــــي  ال ـــــــالي وان ةاســـــــاتها ع ــــــــى  الت ـــــــرا ع ـــــــى طبي ـــــــة متط بـــــــات جـــــــودة

ــــــوق  ــــــات  المن مــــــيمســــــتوى التر ــــــان ال الق ــــــي جــــــام تي بغــــــداد والنهــــــرين، وقي ف
 الت ثيرية بين متط بات جودة الت    ال الي والتروق التن يمي.

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

ـــــــ   ـــــــات بمجتمـــــــع الدراســـــــة يتمث فـــــــي جـــــــام تي بغـــــــداد والنهـــــــرين،  هـــــــاجمي الة ي
ــــــدان الدر يتمثــــــ  و  ــــــانون، مي ــــــي الهندســــــة والق ــــــة برؤســــــاء تمث ــــــت و اســــــة بة يت ال ين

 األقسا  والتدريسين في ة يتي الهندسة والقانون.

 ت  اعتماد منه  دراسة الحالة. أداة الدراسة

برز االستنتاجات أ
التي توصلت اليها 

 الدراسة

لجـــــــودة الت  ــــــــي   هــــــــاجمي ســـــــج ت النتـــــــال  اإلحصــــــــالية ان عالقـــــــات االرتبـــــــاط 
ةانـــــت قويـــــة وذات داللـــــة م نويـــــة وةـــــذلك عالقــــــات  المن مـــــيلترـــــوق ال ـــــالي وا

التـــــ ثير، ممـــــا يشـــــير الـــــى وجـــــود ان ةـــــان لمتط بـــــات جـــــودة الت  ـــــي  ال ـــــالي فـــــي 
 التروق التن يمي.

ع ـــــى الة يـــــات تحــــــديل خططهـــــا الدراســــــية باســـــتمرار، وعمــــــ  األقســـــا  ال  ميــــــة  التوصيات
 ور الم رفي باستمرارع ى تحديل المناه  والمرردات وبما يواةب التط
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 (2018)العبادي وحمد اهلل،  الباحث والسنة 2
 التن يمي. التروق تحقيق في الرةره الما ران  أب اد ت ثير عنوان الدراسة 

بــــــــين ران المـــــــــا   هاوترســـــــــير تشــــــــخيص طبي ــــــــة عالقـــــــــات االرتبــــــــاط والتــــــــ ثير  هدف الدراسة
 .المن ميالرةره والتروق 

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

مجتمـــــع الدراســـــة بشـــــرةات االنابيـــــب النرطيـــــة، وتمث ـــــت ال ينـــــة بمجموعـــــة يتمثـــــ  
فـــــــي شــــــرةة خطـــــــوط االنابيـــــــب  مــــــن االفـــــــراد ال ــــــام ين والقيـــــــادات االســــــتراتيجية

 ( مو رًا في مخت ا المستويات.81شم ت ال ينة ) اذالنرطية 

 .الً ا( سؤ 49من ) تتةونت  اعتماد استمارة استبانة  أداة الدراسة

االستنتاجات  برزأ
التي توصلت اليها 

 الدراسة

 التن يمي في المن مات المبحوثة. توفر مستوى جيد ل تروق -1
التخطـــــــــــــيط و واب ـــــــــــــاده )القيـــــــــــــادة  المن مـــــــــــــيوجـــــــــــــود اهتمـــــــــــــا  بـــــــــــــالتروق  -2

القيــــــــان و  الترةيــــــــز ع ــــــــى قــــــــوة ال مــــــــ و  الترةيــــــــز ع ــــــــى الزبــــــــونو  االســــــــتراتيجي
دارة الم رفة  والنتال (. والتح ي  وا 

ـــــال  -3 ـــــب االب ـــــاد  ا هـــــرت النت ـــــادة أةثـــــر اذ حســـــب أهميتهـــــا بترتي ـــــت القي ةان
وبتشــــتت ق يــــ  مقارنــــة بب ــــد الترةيــــز ع ــــى قــــوة ال مــــ  الــــذه جــــاء  االب ــــاد اتراقــــاً 

 حسب إجابات ال ينة.باةثر االب اد تشتتًا واختالفًا 

 التوصيات

مــــــــن م ــــــــايير الترــــــــوق  االفــــــــادة ــــــــرورة قيــــــــا  الشــــــــرةة المبحــــــــول فيهــــــــا مــــــــن  .1
ليــــــات مســــــتقب ية آال مــــــ  ع ـــــى و ــــــع خطــــــط و بدعي  ذلــــــك وتــــــةافــــــة التن يمـــــي 

قامــــــــــــة دورات ونـــــــــــدوات التخصصــــــــــــية الهادفــــــــــــة لت ريــــــــــــا لتحقيـــــــــــق ذلــــــــــــك ، وا 
ن المـــــــا  أور  المن مـــــــيب هميـــــــة الترـــــــوق جمي هـــــــا المـــــــو رين فـــــــي المســـــــتويات 

 الرةره في المن مة.

 (2019)نادر وجاسم، الباحث والسنة 3
: بحــــــل ميــــــداني فــــــي المن مــــــيفــــــي تحقيــــــق الترــــــوق  دور القيــــــادة االســــــتراتيجية عنوان الدراسة 

 شرةة الرارن ال امة احدى تشةيالت وزارة الصناعة. 

الت ــــــرا ع ــــــى طبي ــــــة ال القــــــة بــــــين القيــــــادة االســــــتراتيجية والترــــــوق التن يمــــــي،  هدف الدراسة
 في تحقيق التروق التن يمي. هاوت ثير اختبار دور القيادة االستراتيجية و 

مجتمع الدراسة 
 ينتهاوع

تةونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن اذ ع الدراســـــة بشـــــرةة الرـــــارن ال امـــــة، تمثـــــ  مجتمـــــ
 .اً ( مدير 123المدراء وةان عدده  )

 ة في الدراسة.داة رليسأبوصرها ت  االعتماد ع ى االستبانة  أداة الدراسة
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أبرز االستنتاجات 
التي توصلت اليها 

 الدراسة

ا فــــــي تحقيــــــق الترــــــوق التن يمــــــي ممــــــا دورًا مهمــــــ تمــــــارن القيــــــادة االســــــتراتيجية 
 يؤةد وجود عالقة ارتباط وت ثير بينه .

 التوصيات

ــــوق التن يمــــي بــــين ال ــــام ين  ــــة التر ــــى ترســــيخ ونشــــر ثقاف مــــن  اً جمي ــــال مــــ  ع 
ــــــــرد بهــــــــا المن مــــــــة  ــــــــي تنر ــــــــات الت ــــــــدرات والقاب ي ــــــــل االهتمــــــــا  بتطــــــــوير المق حي

ـــــــة واال وتقـــــــديمها الســـــــ ـــــــي تتســـــــ  بالحداث ـــــــاء صـــــــورة لبـــــــدا  ع او الخـــــــدمات الت بن
 ذهنية إيجابية لدى زبالنها.

 

  الجهود المعرفية السابقةثالثا : مجاالت اإلفادة من 

ــــــاءً    ــــــة بن ــــــي  جــــــاءت الدراســــــة الحالي ــــــ  طرحــــــه ف ــــــى مــــــا ت ــــــةع  الســــــابقة  الجهــــــود الم رفي
فــــــي إعــــــداد اإلطــــــار الن ــــــره  متهأســــــ، اذ ة يهمــــــا  تراصــــــا االســــــتراتيجي والترــــــوق المن مــــــيل

ــــــد ل دراســــــة الحا ــــــة الدراســــــة وصــــــياغة مشــــــة تها، وتحدي ــــــة، وتصــــــمي  منهجي ــــــة المناســــــبة، لي ال ين
توصـــــ ت ، ومـــــا الدراســـــات االخـــــرى توصـــــ ت إليـــــه مـــــع مـــــا االســـــتنتاجاتومقارنـــــة واداة القيـــــان، 

مــــــن مقترحــــــات، ف ــــــاًل عــــــن األســــــاليب اإلحصــــــالية المســــــت م ة، ممــــــا ســــــه  اختيــــــار مــــــا  اليــــــه
 يناسب الدراسة الحالية منها.

 ا يميز الدراسة الحاليةرابعا : م
الســـــابقة التـــــي تناولـــــت التراصـــــا االســـــتراتيجي او الترـــــوق المن مـــــي  الجهـــــودرةـــــزت م  ـــــ    .1

ــــى  ــــر واحــــد منهــــا ع  ــــمتغي ــــاط التراصــــا االســــتراتيجي ي ــــرات أخــــرى، ةارتب ــــاألداءرتبط مــــع متغي  ب
ـــــــذه ارتـــــــو المن مـــــــي، او بـــــــالميزة التنافســـــــية، او تةن وجيـــــــا الم  ومـــــــات،  بط الترـــــــوق المن مـــــــي ال

ـــــــر  ـــــــدريب المـــــــوارد البشـــــــرية.أب ـــــــدا ، او ت ـــــــرات.ن المـــــــا  الرةـــــــره او االب  .. وغيرهـــــــا مـــــــن المتغي
مــــــا يميزهــــــا مالدراســــــة الحاليــــــة الــــــى ربــــــط التراصــــــا االســــــتراتيجي بــــــالتروق المن مــــــي، ســــــ ت و 

 عن الدراسات األخرى.
طـــــال  حســـــب اب) مـــــن الموا ـــــيع الحديثـــــة فـــــي البيلـــــة ال راقيـــــةالتراصـــــا االســـــتراتيجي يا ـــــد   .2
ــــــــاو  ي ممــــــــا. لباحــــــــل(ا ــــــــر )التراصــــــــا هــــــــذا شــــــــة  عــــــــاماًل داف ــــــــًا ونقطــــــــة انطــــــــالق لتن المتغي

 االستراتيجي(.
ـــــادة وعـــــي .3 ـــــة زي ـــــ الة ي ـــــي واالســـــترادة منهـــــا  ب ـــــاد التراصـــــا اإلســـــتراتيجي ة بالمبحوث ـــــق ف تحقي

 تحقيق التروق المن مي.لمع بيلتها  مةالمواء
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ــــق فــــي ميــــدان مهــــ  .4 ــــة، التطبي تــــي لهــــا دور مهــــ  فــــي رفــــد ســــوق ال  يتمثــــ  بالجام ــــات االه ي
مهــــــارات الفــــــراد مــــــن ذوه أة، باحتياجاتــــــه مــــــن ال مــــــ  الــــــذه لــــــ  ي ــــــد ي تــــــرا بال مالــــــة النمطيــــــ

التـــــي تـــــؤه ه  لخـــــوض ميـــــادين ال مـــــ  وقيـــــادة من مـــــات االعمـــــا  واالرتقـــــاء  ةرـــــاءةالخبـــــرات و الو 
 بالمجتمع في    ال روا الراهنة.
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 المبحث الثاني
 منهجية الدراسة

 لة الدراسةوال : مشكأ

ـــــى تحقيـــــق النجـــــاح والترـــــوق فـــــي عم ياتهـــــا   ـــــع م  ـــــ  من مـــــات األعمـــــا  اليـــــو  إل تتط 
ــــافن اً جمي ــــ ونشــــاطاتها ــــق عاتحقيــــق الةرــــاءة والرل، وتتن ــــى تحقي ــــة فــــي أدالهــــا، التــــي تقودهــــا ال  ي

أهــــــدافها وغاياتهــــــا، وبنــــــاء مرةــــــز اســــــتراتيجي متميــــــز يحقــــــق لهــــــا النمــــــو والبقــــــاء وي ــــــمن لهــــــا 
التــــي تتســــ  بــــالتغيير لــــة الديناميةيــــة التــــي ت مــــ  فيهــــا، فــــي  ــــ  البي عم ياتهــــاتطــــوير وتحســــين 

المســـــتمر، وشـــــدة المنافســـــة ع ـــــى المـــــوارد البشـــــرية والماديـــــة، ولةـــــي تـــــتمةن مـــــن ت بيـــــة حاجـــــات 
م هـــــــــــا، دف هـــــــــــا ذلـــــــــــك ل بحـــــــــــل عـــــــــــن مـــــــــــداخ  والمت ـــــــــــام ين الزبـــــــــــالن  ورغبـــــــــــات وتط  ـــــــــــات

ـــــة واســـــتراتيجيات وف ســـــرات إداريـــــة متجـــــددة وغيـــــر تق ـــــة، تمةنهـــــا مـــــن مواةبـــــة مســـــتجدات بيل  يدي
 مـــــــدخ  وات ـــــــ  مـــــــن مراج ـــــــة الدراســـــــات الســـــــابقة اناالعمـــــــا ، ومـــــــا يتط بـــــــه ســـــــوق ال مـــــــ ، 

حـــــد المـــــداخ  التــــي تحقـــــق لمن مـــــات االعمـــــا  المرونـــــة والتةيـــــا أالتراصــــا االســـــتراتيجي ي ـــــد 
 مـــــ  ينـــــت  ان ان ـــــدا  او  ـــــ ا االنســـــجا  فـــــي بيلـــــة الاذ المســـــتمر مـــــع المســـــتجدات البيليـــــة، 

ــــة لممــــا  وعــــد  القــــدرة ع ــــى اســــتثمار الرــــرص ومواجهــــة عمــــ  عنــــه عالقــــات  م ــــطربة ومخيب
ه  فــــــي تحقيـــــــق ســــــع ــــــى نحــــــو اســـــــتراتيجي فــــــي المن مــــــة يا التهديــــــدات وان تحقيــــــق التراصــــــا 

بيلـــــة ال مـــــ  والـــــذه بـــــدوره يـــــن ةن ع ـــــى مـــــدى قـــــدرة هـــــذه المن مـــــات مـــــن تحقيـــــق التـــــوازن فـــــي 
الباحــــل ل قيــــا  بالدراســــة الحاليــــة بوصــــرها محاولــــة ل ت ــــرا ع ــــى مــــا حرــــز مالترــــوق فــــي ادالهــــا، 

التراصـــــــا االســـــــتراتيجي ودوره فـــــــي تحقيـــــــق الترـــــــوق المن مـــــــي فـــــــي المن مـــــــة المبحـــــــول فيهـــــــا 
ـــــرلينالتســـــاؤ  واتســـــاقًا مـــــع مـــــا تقـــــد  فـــــان  )ة يـــــة النـــــور الجام ـــــة(. ـــــذه يمةـــــن ان يشـــــة   ال ال

ـــــة ـــــوق " مـــــا دور التراهـــــو  األســـــان لمشـــــة ة الدراســـــة الحالي ـــــز التر صـــــا االســـــتراتيجي فـــــي ت زي
 يمةـــــــن اثـــــــارة التســـــــاؤالت الررعيـــــــة االتيـــــــة تحديـــــــداً اذ المن مـــــــي فـــــــي ة يـــــــة النـــــــور الجام ـــــــة " 

 :ي تي ع ى وفق مالمشة ة الدراسة 

هـــــ  هنـــــاك تصـــــور وا ـــــ  لمتغيـــــره الدراســـــة التراصـــــا االســـــتراتيجي والترـــــوق المن مـــــي  -1
تــــدرك عينـــة الدراســــة فــــي ة يــــة النــــور هــــ  و لـــدى عينــــة الدراســــة فــــي ة يـــة النــــور الجام ــــة  

ـــــــــة دالجام ـــــــــة مت ـــــــــمنات ةـــــــــ  مـــــــــن التراصـــــــــا االســـــــــتراتيجي والترـــــــــوق المن مـــــــــي ب الل
 ب اده  أ
ــــــــة التراصــــــــا االســــــــتر  -2 ــــــــة أب ــــــــاده )االتصــــــــاالت والقيمــــــــةمــــــــا عالق  والحوةمــــــــة اتيجي بدالل

ـــــة والشـــــراةة ـــــة التحتي ـــــالتروق المن مـــــي  والبني ـــــى وفـــــق رأوالمهـــــارات( ب ـــــة الدراســـــة ع  ه عين
 ة ية النور الجام ة  في



 

 15   
 

 الحوةمـــــــــةو  القيمـــــــــةو  ب ـــــــــاده )االتصـــــــــاالتثير التراصـــــــــا االســـــــــتراتيجي بداللـــــــــة أمـــــــــا تـــــــــ  -3
ـــــالتروق المن مـــــي و الشـــــراةة و  ـــــة والمهـــــارات( ب ـــــة التحتي ـــــى البني ـــــة هرأ وفـــــقع   الدراســـــة عين

 الجام ة  النور ة ية في
 ثانيا : أهمية الدراسة

ة فــــــــي حقــــــــ  اإلدارة االســــــــتراتيجية، تت امــــــــ  الدراســــــــة الحاليــــــــة مــــــــع متغيــــــــرين ذا أهميــــــــ 
 بالم طيات االتية:من هذا المنط ق تت خص أهمية الدراسة و والمن مة 

ــــي الطروحــــات ال -1 ــــة ف ــــى الحداث ــــًا يحــــاو  االرتةــــاز ع  ــــة طرحــــًا فةري ــــ  الدراســــة الحالي تــــي تمث
ـــــــق ـــــــوق المن مـــــــي  تت   مـــــــن المو ـــــــوعات التـــــــي تناولهـــــــا  ألنهـــــــابالتراصـــــــا االســـــــتراتيجي والتر

 ة  متغير ع ى انرراد او مرتبطة بمتغيرات أخرى.الباحثون 
ـــــــــاهيمي لألاطـــــــــر  -2 ـــــــــال رض المر ـــــــــ  ب ـــــــــة الدراســـــــــة بب ـــــــــدين األو  ن ـــــــــره يتمث تتجســـــــــد أهمي

ــــــــــره الدراســــــــــة )التراصــــــــــا االســــــــــتراتيجي والترــــــــــوق  ــــــــــة ذات الصــــــــــ ة بمتغي والم الجــــــــــات الرةري
 .المن مي(، والثاني ميداني يتمث  بتح ي  م امين الواقع واستقصاء توجهاتها 

ــــــورة -3 ــــــوق المن مــــــي الدراســــــة  ب  عديــــــد مــــــن المؤشــــــرات لقيــــــان التراصــــــا االســــــتراتيجي والتر
 التي يمةن اإلفادة منها في الدراسات المستقب ية التي ستبحل في هذين المتغيرين.

الجهــــود الم رفيــــة الســــابقة ق ــــة  ف ــــاًل عــــندراســــة حديثــــة  مــــن ةونهــــاتنبثــــق أهميــــة الدراســــة  -4
التـــــي ان بحســـــب اطـــــال  الباحـــــل مو ـــــو  فـــــي البيلـــــة ال راقيـــــة هـــــذا اللالدراســـــات المقدمـــــة فـــــي 

حداثــــــة  ف ــــــاًل عــــــنوجــــــدت فهــــــي تحتــــــاج الــــــى تغطيــــــة واثــــــراء وتنــــــو  فــــــي دراســــــة المو ــــــو ، 
 أهمية ةبيرة في الوقت الحا ر. ذه ألنه يجمع بين متغيرينالمو و  في حد ذاته 

لتحقيــــــق الترــــــوق  ةزمــــــال)ة يــــــة النــــــور الجام ــــــة( بالمقترحــــــات ال ةالمبحوثــــــ المن مــــــةتزويــــــد  -5
ــــذه يقــــو  بــــه هــــذا الميــــدان ب قســــامه ةافــــة فــــي  اوالتميــــز فــــي أدالهــــ انطالقــــًا مــــن أهميــــة الــــدور ال

 عم ية تنمية المجتمع.
 هداف الدراسة ثالثا : أ

ـــــــي االهتمامـــــــات مـــــــع وانســـــــجاماً  وتســـــــاؤالتها الدراســـــــة بمشـــــــة ة استرشـــــــاداً     أ هرتهـــــــا الت
تـــــــرو  الدراســـــــة  المن مـــــــات، فـــــــي رـــــــوق المن مـــــــيالتو  االســـــــتراتيجي التراصـــــــا لـــــــدور األدبيـــــــات

 :هي األهداا من عدد تحقيق إلى ع ى نحو رلين
ـــــة ومت ـــــمناته نشـــــر الـــــوعي بمرـــــاهي  التراصـــــا االســـــتراتيجي  -1 والترـــــوق المن مـــــي فـــــي الة ي

 .ةالمبحوث
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ــــــوق المن مــــــي -2 ــــــرات الدراســــــة التراصــــــا االســــــتراتيجي، والتر ــــــي  وتشخيصــــــها وصــــــا متغي ف
 الة ية المبحول فيها.

فر ــــي يو ــــ  ال القة والت ثير بين متغيرات الدراســــة ف ــــاًل عن التحقق من  مخططع و ــــ -3
 .االنموذجالجدوى ال  مية لهذا 

 ،القيمةو  ،االتصـــــــــــــاالتأب ادها )لتراصـــــــــــــا االســـــــــــــتراتيجي بداللة تح ي  عالقة االرتباط بين ا -4
رؤية عينة الدراســـــة  وفقع ى (، والتروق المن مي والمهارات ،التحتية البنيةو  ،والشـــــراةة ،والحوةمة

 في ة ية النور الجام ة. 
 ،والقيمة ،االتصـــــــــــــــاالتأب ادها )بين التراصــــــــــــــا االســــــــــــــتراتيجي بداللة تح ي  عالقة الت ثير  -5

وفق رؤية عينة الدراســـــة ع ى (، والتروق المن مي والمهارات ،التحتية البنيةو  ،والشـــــراةة ،والحوةمة
 في ة ية النور الجام ة.

قترحات المستندة ع ى نتال  الدراسة من ش نها تطوير متغيرات الدراسة تقدي  مجموعة من الم -6
 الحالية لدى ة ية النور الجام ة.

 الفرضي للدراسة  المخططرابعا : 

ـــــت الدراســـــة   فـــــي  ـــــوء الم ـــــامين المؤشـــــرة فـــــي مشـــــة ة الدراســـــة  فر ـــــياً  مخططـــــاً تبن
تجاهـــــــات أهـــــــدافها وفـــــــي إطـــــــار محاولتهـــــــا لترجمـــــــة مشـــــــة ة الد راســـــــة الـــــــى متغيـــــــرات الحاليـــــــة وا 

يــــــربط المتغيــــــر المســــــتق  )التراصــــــا االســــــتراتيجي( ب ب ــــــاده التــــــي  مخططــــــاً تبنــــــت اذ إجراليــــــة، 
  ع ـــــــى الجهـــــــود الم رفيـــــــة االطالبـــــــتـــــــ  تحديـــــــدها باالعتمـــــــاد ع ـــــــى أراء وطروحـــــــات البـــــــاحثين 

التـــــي تـــــ  طرحهـــــا فـــــي البنـــــاء الن ـــــره ل دراســـــة، والمتغيـــــر الم تمـــــد )الترـــــوق المن مـــــي( الســـــابقة 
الشـــــــة  ويو ـــــــ   .وطروحـــــــاته   ب ـــــــادها التـــــــي حـــــــددت اي ـــــــًا باالعتمـــــــاد ع ـــــــى اراء البـــــــاحثينب
 الرر ي ل دراسة. المخطط( 2)

 

 

 

 

 



 

 17   
 

  
 
 
 
 

   
  
    

 
 
 
  
 
 

 الفرضي للدراسة المخطط( 2الشكل )

 لرسالةعداد الباحل باالعتماد ع ى المصادر الواردة في االشة  من إ

 خامسا : فرضيات الدراسة

ـــــــي ســـــــيت  اختبارهـــــــا  اســـــــتنادًا الـــــــى مشـــــــة ة الدراســـــــة وأهـــــــدافها صـــــــيغت الرر ـــــــيات االتيـــــــة الت
 ميدانيًا:

 الفرضية الرئيسة األولى: -أ
ـــــــــة  يـــــــــرتبط التراصـــــــــا االســـــــــتراتيجي بـــــــــالتروق المن مـــــــــي مجتم ـــــــــًا ب القـــــــــة إيجابيـــــــــة ذات دالل

 .في الة ية المبحول فيها إحصالية
 ها الرر يات االتية:ويترر  من

داللـــــة إحصـــــالية فـــــي  تـــــرتبط االتصـــــاالت بـــــالتروق المن مـــــي ب القـــــة إيجابيـــــة م نويـــــة ذات -1
 .الة ية المبحوثة

ـــــــة إحصـــــــالية فـــــــي  -2 ـــــــة م نويـــــــة ذات دالل ـــــــالتروق المن مـــــــي ب القـــــــة إيجابي ـــــــرتبط القيمـــــــة ب ت
 .ةالة ية المبحوث

التفوق 

 القيادي
التفوق 

 الخدمي
التفوق 

 المعرفي

 المنظميالتفوق 

 المهارات

 

البنية 

 التحتية
بناء  الحوكمة الشراكة

 القيمة
 االتصاالت

 

 

 ستراتيجياإل أبعاد التراصف

 عالقا مالرت   
 عالقة االثر
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ـــــــة إحصـــــــالية فـــــــي  تـــــــرتبط الحوةمـــــــة بـــــــالتروق المن مـــــــي ب القـــــــة إيجابيـــــــة م نويـــــــة ذات -3 دالل
 .ةالة ية المبحوث

تـــــــرتبط الشـــــــراةة بـــــــالتروق المن مـــــــي ب القـــــــة إيجابيـــــــة م نويـــــــة ذات داللـــــــة إحصـــــــالية فــــــــي  -4
 الة ية المبحول فيها.

تــــرتبط البنيــــة التحتيـــــة بــــالتروق المن مــــي ب القـــــة إيجابيــــة م نويــــة ذات داللـــــة إحصــــالية فـــــي  -5
 .ةالة ية المبحوث

ب القـــــــة إيجابيـــــــة م نويـــــــة ذات داللـــــــة إحصـــــــالية فـــــــي  تـــــــرتبط المهـــــــارات بـــــــالتروق المن مـــــــي -6
 .ةالة ية المبحوث

 الفرضية الرئيسة الثانية: -ب
يـــــــؤثر التراصـــــــا االســـــــتراتيجي فـــــــي الترـــــــوق المن مـــــــي ايجابيـــــــًا وم نويـــــــًا فـــــــي الة يـــــــة   

 المبحول فيها، ويترر  منها الرر يات االتية:
 .ةالة ية المبحوثتؤثر االتصاالت في التروق المن مي إيجابيًا وم نويًا في  -1
 .ةتؤثر القيمة في التروق المن مي إيجابيًا وم نويًا في الة ية المبحوث -2
 .ةتؤثر الحوةمة في التروق المن مي إيجابيًا م نويًا في الة ية المبحوث -3
 .ةتؤثر الشراةة في التروق المن مي إيجابيًا وم نويًا في الة ية المبحوث -4
 .ة مي إيجابيًا وم نويًا في الة ية المبحوثتؤثر البنية التحتية في التروق المن -5
 .ةتؤثر المهارات في التروق المن مي إيجابيًا وم نويًا في الة ية المبحوث -6

 سادسا : منهج الدراسة

المــــــــنه  )الوصــــــــري التح ي ــــــــي( هــــــــو المــــــــنه  الم تمــــــــد فــــــــي الدراســــــــة اذ ي تمــــــــد ع ــــــــى  
ــــوف ــــات وتبويبهــــا وتح ي هــــا وترســــيرها، وي ــــع البيان ــــة المبحوثــــةر وصــــرًا تجمي ، وي ــــد ترصــــي يًا ل حال

منهجـــــــًا ماللمـــــــًا لدراســــــــة ال ـــــــواهر االجتماعيــــــــة والســـــــ وةية، ويســـــــتند ع ــــــــى التح يـــــــ  الشــــــــام  
ــــ ثير لمتغيراتهــــا، و  ــــات االرتبــــاط والت ــــد الدراســــة، وترســــير عالق ــــد آل مشــــة ة قي ــــ  تحدي ثارهــــا مــــن ث

 ل وصو  الى النتال  الخاصة بها.

 سابعا : مجتمع الدراسة وعينتها

مجتمـــــــع امــــــا ، محاف ـــــــة نينــــــوىالدراســــــة بجميـــــــع الة يــــــات االه يــــــة فــــــي ميــــــدان  تمثــــــ   
بة يــــــة النــــــور الجام ــــــة احــــــدى تشــــــةيالت وزارة الت  ــــــي  ال ــــــالي والبحــــــل ال  مــــــي  الدراســــــة تمثــــــ 

ـــــوى، ـــــي محاف ـــــة نين ـــــة ف ـــــة ال ام  حـــــدى الجام ـــــات االه ي ـــــة مـــــن  وا  ـــــة الدراســـــة عين و ـــــمت عين
الوحـــــدات والشـــــ ب فـــــي الة يـــــة المبحوثـــــة، وةـــــان عـــــدده   رؤســـــاء األقســـــا  والتدريســـــيين ومـــــدراء
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مــــــن خــــــال  عمديــــــة )قصــــــدية( ( لجميــــــع اقســــــا  ة يــــــة النــــــور الجام ــــــة، واختيــــــرت بطريقــــــة 90)
 .التوزيع االلةتروني الستمارة االستبيان

 المبحوثة:  الكليةنبذة تأريخيه عن 
د الت  ـــــي  ال ـــــالي بـــــدأت عامهـــــا الدراســـــي األو  لتةمـــــ  مشـــــه اذ( 2013ت سســـــت الة يـــــة ســـــنة ) 

يـــــــات الحةوميــــــــة اه يـــــــة تحمـــــــ  رســـــــالة الة  أةاديميـــــــةرفـــــــده بمؤسســـــــات ب المحاف ـــــــةفـــــــي هـــــــذه 
ةمــــا  دراســــته  إوترــــت  نوافــــذ جديــــده امــــا  الــــراغبين ب الط بــــةفــــاق قبــــو  آورصــــانتها وتوســــع مــــن 

مـــــــن  اً عــــــدد حاليـــــــاً ت ـــــــ  الة يــــــة و ، الجام يــــــة لمــــــن  ـــــــاق الت  ــــــي  الحةـــــــومي عــــــن اســــــتي ابه 
يوجــــد  اذمنهــــا مـــا هـــو قــــدي  ي ـــود الـــى عــــا  الت ســـين ومنهـــا مــــا هـــو مســـتحدل  ل  ميـــةااألقســـا  

 االتية: قسا االفيها 
 )صباحية )دراسةطب األسنان  -1
 ) صباحية ومسالية )دراسةتقنيات المختبرات الطبية  -2
 (صباحية ومسالية )دراسة القانون -3
 (صباحية ومسالية )دراسة الريا يةالتربية  -4
 (ومساليةصباحية  راسة)د اإلنة يزيةال غة  -5
 (صباحية ومسالية )دراسةال غة ال ربية  -6

اذ ا ـــــيا مـــــؤخرًا اقســـــا  أخـــــرى لحاجـــــة ســــوق ال مـــــ  والط ـــــب ع ـــــى هـــــذه األقســـــا  ثــــ    
 ةان البد ل ة ية من مراعات متط بات البيلة التي ت م  فيها لذا ا افت األقسا  االتية:

 (صباحية )دراسةالصيدلة  -7
 (ومساليةصباحية  )دراسة البصريات تقنيات -8
 (ومساليةصباحية  )دراسة والسونارتقنيات األش ة   -9

 (ومساليةصباحية  )دراسة تقنيات صناعة األسنان -10
 ) ومساليةصباحية  )دراسة تقنيات التخدير -11

ـــــــي او  ءاً ســـــــوا اً وم روفـــــــ اً متمرســـــــ اً يتدريســـــــ اً الة يـــــــة ةـــــــادر  ت ـــــــ    ـــــــى المســـــــتوى المح  ع 
ـــــدرجات اذ  الخـــــارجي، ـــــى ال ـــــةال  ميحمـــــ  اع  ـــــة  ي ـــــه تجرب ـــــهولدي ـــــره طوي  ةـــــادر  ف ـــــاًل عـــــن وخب

ـــــــه مجهـــــــزة ب حـــــــدل التقنيـــــــات و  وةرـــــــوء،اداره وفنـــــــي متمـــــــرن  ـــــــل مختبـــــــرات ع مي  وأحـــــــدلت ثي
 ف ـــــاًل عــــــنالوســـــال  الت  يميـــــة تجاورهـــــا قاعــــــات ل محا ـــــرات الن ريـــــة بمـــــا يســــــتوعب الط بـــــة 

 .وجود عدد من األقسا  الداخ ية المةيرة والمؤثثة
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ــــــى ت   ــــــة ع  ــــــي مجاالتهــــــا الثالثــــــة ت مــــــ  الة ي ــــــي ف ــــــق اهــــــداا الت  ــــــي  ال ــــــالي ال راق حقي
يــــــؤه ه  لخــــــوض ميــــــادين ال مــــــ  واألدارة واألنتــــــاج  اً ع ميــــــ اً الةبــــــرى وهــــــي اعــــــداد الط بــــــة اعــــــداد

تح ـــــــير األســـــــرة التدريســـــــية ع ـــــــى انتـــــــاج البحـــــــول بودعـــــــ  حرةـــــــة البحـــــــل ال  مـــــــي  ،وقيادتهـــــــا
ـــــدوات والمـــــ النشـــــاطاتالمبتةـــــرة واقامـــــة  ـــــة ةالن ـــــي ال  مي ال  ميـــــة  النشـــــاطاتؤتمرات والمشـــــارةة ف

مــــد الجســـــور مـــــع بخدمـــــة المجتمـــــع  وأخيــــراً والنشــــر فـــــي المجـــــالت ال  ميــــة المحةمـــــة والرصـــــينة، 
مةـــــامن ال طـــــاء ال  مـــــي والم رفـــــي وانتهـــــاج ةـــــ  مـــــا مـــــن شـــــ نه ان يخـــــد  بيلـــــة التـــــوطن وت بيـــــة 

نــــة المشــــةالت م اي باتجــــاهمــــع تخصصــــات الة يــــة وتوجيــــه البحــــول  تالءمهــــاالحاجــــات حســــب 
 .الموجودة في الواقع واقتراح الح و  لها

 رؤية الكلية:
وتنميـــــة مهـــــاراته  ال  ميـــــة لةـــــي  صـــــحيحًا، اً ع ميـــــ أعـــــداداً ال مـــــ  ع ـــــى اعـــــداد الط بـــــة   

فـــــي  الديمومـــــةيســـــتطي وا ان ي بـــــوا متط بـــــات ميـــــادين ال مـــــ  واألنتـــــاج ويبـــــدعوا فيهـــــا بمـــــا يحقـــــق 
 .بالمجتمع رتقاءاال خ الةوادر التي تحاف  ع ى مبدأ 

 :رسالة الكلية
ـــــى  - أوالً  ـــــوا ع ـــــى حاجـــــة المجتمـــــع الر  يـــــة ال ـــــة متط بـــــات ســـــوق  االختصاصـــــات،الوق وم رف

 .والمسوح والقراءات الميدانيةالستبيان ابال م  
ــــاً  ــــ – ثاني ــــوفير مختبــــرات مؤثث ــــة ل  مــــ   ةت ــــاخ مناســــب ل ط ب ــــ مين من ــــة وت ب حــــدل األجهــــزة ال  مي

 .المط وبة الجودةرات ع ى وفق مواصرات ع يها وت ثيل هذه المختب
وت ـــــــريره  بالتقنيـــــــات والةشـــــــوفات  والحديثـــــــة المتطـــــــورةتـــــــدريب الط بـــــــة ع ـــــــى األجهـــــــزة  – ثالثـــــــاً 

 .في ميدان تخصصه  الجديدة
 :أهداف الكلية

عـــــــداد الط بـــــــة ليةونـــــــوا مالةـــــــات إتســــــ ى الة يـــــــة الـــــــى تحقيـــــــق اهـــــــداا الت  ــــــي  ال ـــــــالي ب - أوال
 .ى مواق ها في قطاعات ال م  واالدارة واألنتاجع مية مقتدرة تذهب ال

فــــــــي حقــــــــو  التخصــــــــص  ال  ميــــــــةتجهيــــــــز الط بــــــــة ب حــــــــدل الم  ومــــــــات والةشــــــــوفات  - ثانيــــــــا
 .في الة ية المرتوحةالمخت رة 

 ثامنا : حدود الدراسة 

حـــــدى الجام ـــــات االه يـــــة  ـــــمن تحـــــددت بة يـــــة النـــــور الجام ـــــة وهـــــي إ الحـــــدود المةانيـــــة: -1
ــــــــي  ال ــــــــالي والبحــــــــل ال  مــــــــي المتواجــــــــدة فــــــــي محاف ــــــــة نينــــــــوىل ناحيــــــــة تشــــــــةيالت وزارة الت   

 برط ة.
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مــــن ال ــــام ين ومــــدراء شــــ ب ورؤســــاء أقســــا  مــــن أســــاتذة دود البشــــرية: ت ــــمنت عــــدد الحــــ -2
 .المبحوثة في الة ية

 2019أي ـــــو  الحـــــدود الزمانيـــــة: أجريـــــت الدراســـــة الميدانيـــــة فـــــي المـــــدة الواق ـــــة بـــــين شـــــهر  -3
 .2020 يارآوشهر 
 : اسلوب وأدوات جمع البياناتتاسعا  

 :ع ى وفق ما ي تي ع ى المصادر األولية والثانوية في جمع البيانات اعتمدت الدراسة 

 المصادر األولية لجمع البيانات -1
مــــــــن التدريســــــــيين  اعتمــــــــاد االســــــــتبانة وتوزي هــــــــا ع ــــــــى عينــــــــةبتــــــــ  الحصــــــــو  ع يهــــــــا   

وتــــــــ  ترريغهــــــــا وتح ي هــــــــا نيــــــــًا، الةترو قســــــــا  فــــــــي ة يــــــــة النــــــــور الجام ــــــــة ورؤســــــــاء الشــــــــ ب واأل
( باســــــتخدا  االختبــــــارات اإلحصــــــالية، SPSSباالعتمــــــاد ع ــــــى البرمجــــــة اإلحصــــــالية الجــــــاهزة )

  وصو  الى دالالت ذات قيمة، ومؤشرات تدع  مو و  الدراسة.ل
 المصادر الثانوية لجمع البيانات  -2
ـــــــــ  الحصـــــــــو  ع يهـــــــــا    ـــــــــب والـــــــــدوريات والرســـــــــال  الجام يـــــــــة ال بت ربيـــــــــة مراج ـــــــــة الةت

ًء ع ـــــى نحـــــو واألجنبيـــــة الورقيـــــة وااللةترونيـــــة واالنترنـــــت المت  قـــــة بالمو ـــــو  قيـــــد الدراســـــة ســـــوا
. والهـــــدا مـــــن ال جـــــوء جمي هـــــا التـــــي ســـــاعدت فـــــي مراحـــــ  الدراســـــةمباشـــــر او غيـــــر مباشـــــر، 

الـــــــى المصـــــــادر الثانويـــــــة فـــــــي هـــــــذه الدراســـــــة هـــــــو الت ـــــــرا ع ـــــــى األســـــــن والطرالـــــــق ال  ميـــــــة 
اخـــــذ تصـــــور عـــــا  عـــــن اخـــــر المســـــتجدات التـــــي حـــــدثت  ومـــــن ثـــــ راســـــة، الســـــ يمة فـــــي ةتابـــــة الد

 وتحدل في مجا  الدراسة الحالية.
 أداة الدراسة  -3
ـــــ  تصـــــمي  اســـــتبانة ةـــــ داة لجمـــــع ب ـــــد اســـــتقراء    ـــــة الســـــابقة، ت ـــــد مـــــن الجهـــــود البحثي عدي

 :هما البيانات من عينة الدراسة اذ تةونت من قسمين
التحصــــــــي  ية ل مبحــــــــوثين وهـــــــي )ال مـــــــر و ت الشخصـــــــالقســـــــ  األو  يحتـــــــوه ع ــــــــى البيانـــــــا -

 (.ومدة الخدمة وال نوان الو يري الدراسي
 القس  الثاني يحتوه ع ى محورين: -
  المحـــــــور األو : يتمثـــــــ  فـــــــي متغيـــــــر التراصـــــــا االســـــــتراتيجي واعتمـــــــد فيـــــــه ع ـــــــى مقيـــــــان

رة عبــــرت عــــن ( فقــــ30ت ــــمن )تــــ  اجــــراء ب ــــض الت ــــديالت ع يــــه مــــن قبــــ  المحةمــــين جــــاهز 
ب ـــــاد، وقــــد وزعـــــت الرقــــرات ع ـــــى النحــــو الـــــذه تــــ  وصـــــره فــــي الجـــــدو  ددة بســــتة أأب ــــاده المحـــــ

(5.) 
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 ــــاني: يتمثــــ  فــــي متغيــــر الترــــوق المن مــــي ــــان جــــاهز المحــــور الث ــــى مقي ــــه ع  اذ  واعتمــــد في
ب ــــــاد تـــــــ  ثالثــــــة أ شــــــم لــــــتالل  الة يــــــة المبحوثـــــــة ويصــــــياغتها  اعـــــــادة تــــــ  ( فقــــــرة15ت ــــــمن )

 (.1اإلشارة اليها في الجدو  )
 بعادها والمصادر المعتمدة في بناء االستبانة( متغيرات الدراسة وأ1) جدولال

 ت
المتغهرات 

 الرئهسهة

اتبع   

 الفرعهة

 صت 

 الفقرات

عد  

 الفقرات
 المص    لمعتمدة

 ا ت

المعلوم ت 

الشخصهة 

 فرا  عهنة 

 الد اية

-- -- 5 -- 

   نه 
التراصت 

 اتيتراره  

𝑋1 اترص تت − 𝑋5 5 

(Wahlin & 

Karlsson,2017) 

AL- 

 

𝑋6 الحوكمة − 𝑋10 5 

𝑋11 القهمة − 𝑋15 5 

𝑋16 الشراكة − 𝑋20 5 

𝑋21 البنهة التحتهة − 𝑋25 5 

𝑋26 المه  ات − 𝑋30 5 

   لث 
التفوق 

 المنظم 

التفوق 

 القه  ي
𝑋31 − 𝑋35 5 

(Waswas & 

Jwaifell,2019 

(Al Shobaki et 

al.,2017) 

التفوق 

 الخدم 
𝑋36 − 𝑋40 5 

التفوق 

 المعرف 
𝑋41 − 𝑋45 5 

  45  الم موع  

 عداد الباحل باالعتماد ع ى المصادر الواردة في الدراسة.الجدو  من إ

ــــارات االســــتبانة: ــــة لرحــــص االســــت اختب ــــة والب دي ــــارات القب ي ــــت عــــدد مــــن االختب بانة ل ت ةــــد أجري
ـــــرات ال ـــــان المتغي ـــــى قي ـــــي تتصـــــ مـــــن صـــــدقها وثباتهـــــا وقـــــدرتها ع  ـــــد  ت ـــــة وتحدي بالدراســـــة الحالي
 ي تي: ع ى وفق ما صالحيتها لجمع البيانات الميدانية، وةانت االختبارات 

ــــة: -1 ــــارات القبلي ــــ  توزي هــــا النهــــالي  االختب ــــى االســــتبانة قب ــــت ع  ــــي أجري ــــارات الت هــــي االختب
ـــــى افـــــراد عينـــــة الد الســـــابقة والبحـــــول  الجهـــــود الم رفيـــــةراســـــة، وب ـــــد ان اعـــــدت باعتمـــــاد ع 

 ذات الص ة، التي تمث ت بما ي تي:
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اعــــــدت االســــــتبانة بصــــــيغتها األوليــــــة ع ــــــى وفــــــق المصــــــادر ال  ميــــــة  الصــــــدق الظــــــاهري: -أ
المتــــــوفرة التــــــي أتــــــي  ل باحــــــل الحصــــــو  ع يهــــــا، وعر ــــــت ع ــــــى عــــــدد مــــــن الســــــادة الخبــــــراء 

( ألبــــداء آرالهــــ  بشــــ ن 3فــــي مجــــا  ال  ــــو  اإلداريــــة م حــــق )والمتخصصــــين ع ــــى نحــــو خــــاص 
صـــــياغتها  ا ي ـــــمن و ـــــوح فقراتهـــــا ودقـــــةاالســـــتبانة ع ـــــى قيـــــان متغيـــــرات الدراســـــة، وبمـــــ قـــــدرة

ــــة وج  هــــا مرهومــــة لــــدى االفــــراد المســــتجيبين. اذ أجريــــت عــــدد مــــن  ــــة وال م ي مــــن الناحيــــة ال  مي
ــــــــد اخــــــــذت االســــــــتمارة الت ــــــــديالت والتصــــــــحيحات بحســــــــب مالح ــــــــات الســــــــادة المح ةمــــــــين، وق

صــــــــيغتها النهاليــــــــة باالعتمــــــــاد ع ــــــــى راه األةثريــــــــة مــــــــن الســــــــادة المحةمــــــــين بصــــــــحة فقراتهــــــــا 
جـــــــاهز لقيـــــــان التراصـــــــا مـــــــع ال  ـــــــ  اعتمـــــــاد مقيـــــــان  وماللمتهـــــــا لقيـــــــان متغيـــــــرات الدراســـــــة.

 الذه أجريت ع يه ب ض الت ديالت من المحةمين.االستراتيجي 
ل ة ع ـــــى الســـــادة المحةمـــــين والخبـــــراء ل ت ـــــرا ع ـــــى عديـــــد مـــــن األســـــطرحـــــت  الشـــــمولية: -ب

مــــــدى شــــــمولية االســــــتبانة لمتغيــــــرات الدراســــــة واب ادهــــــا وفــــــي  ــــــوء اجابــــــاته  وآرالهــــــ  أ ــــــيرت 
عــــدد مــــن الرقــــرات وحــــذا عــــدد اخــــر منهــــا ةمــــا اســــتبد  عــــدد منهــــا برقــــرات أةثــــر دقــــة وماللمــــة 

 (.2في الم حق )صارت االستبانة بصيغتها النهالية، ةما هي ع يه  لذال دراسة 
ــــــات: -ت ــــــات ) الثب ــــــق تح يــــــ  الثب ــــــة ( Reliability Analaysisطب ــــــا بطريق ــــــاخ الر ةرونب
(Cronbach-Alpha ألنــــــه مــــــن األســــــاليب المر ــــــ ة فــــــي تقــــــدير ثبــــــات االســــــتبانة ل رقــــــرات ،)

حســـــــب م امـــــــ  ب( SPSSالوصــــــرية، وب ـــــــد ترريـــــــ  البيانـــــــات باســــــت ما  البرنـــــــام  االحصـــــــالي )
ب ادهـــــا اذ ةانـــــت النتـــــال  أســـــان متغيـــــرات الدراســـــة الرليســـــة وأ ة ع ـــــىالثبـــــات ل بـــــارات االســـــتبان

ـــــــي الجـــــــدو  ) ـــــــ (، اذ 6ةمـــــــا هـــــــو مو ـــــــ  ف ـــــــات  ب  ـــــــرات م امـــــــ  الثب ـــــــة فق ـــــــى مســـــــتوى ةاف ع 
(. امـــــا ع ــــــى مســـــتوى ةـــــ  متغيـــــر مـــــن متغيــــــرات 0.05( وبمســـــتوى م نويـــــة )0.82االســـــتبانة )

ـــــــــرا ـــــــــت لرق ـــــــــات ةان ـــــــــى قيمـــــــــة لم امـــــــــ  الثب ـــــــــين ان اع  ـــــــــد تب ـــــــــر التراصـــــــــا الدراســـــــــة فق ت متغي
(، واقـــــ  قيمـــــة ةانـــــت لـــــدى فقـــــرات ب ـــــد القيمـــــة  ـــــمن متغيـــــر 0.82االســـــتراتيجي التـــــي ب غـــــت )

ـــــي ب غـــــت ) ـــــوق المن مـــــي بم امـــــ  ثبـــــات  (.0.76التراصـــــا االســـــتراتيجي الت ـــــر التر وجـــــاء متغي
( واقـــــ  قيمـــــة ةانــــــت 0.84( اذ ةانـــــت اع ـــــى قيمـــــة لب ـــــد الترـــــوق الم رفـــــي ب غـــــت )0.81ب ـــــ  )

ــــاده ب غــــت )لب ــــد الترــــوق  ــــات بــــين (، 0.77القي ــــاقي م ــــامالت الثب ــــك القــــي وتراوحــــت ب ــــاقي  ت  لب
( نتـــــال  2يو ـــــ  الجـــــدو  )و يؤشـــــر الثبـــــات ال ـــــالي لرقـــــرات االســـــتبانة.  ممـــــافقـــــرات االســـــتبانة، 

 ةرونباخ.الرا تح ي  الثبات بطريقة 
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 كرونباخ الفا ( معامل الثبات بطريقة 2الجدول )

 عدد ال بارات (ةرونباخرا القيمة الثبات) المتغير ت

1 
التراصا 
 االستراتيجي

 5 0.81 االتصاالت
 5 0.76 القيمة
 5 0.84 الحوةمة
 5 0.82 الشراةة

 5 0.78 البنية التحتية
 5 0.82 المهارات

 30 0.82 المؤشر الة ي ل تراصا االستراتيجي  2

3 
التروق 
 المن مي

 5 0.77 التروق القياده
 5 0.82 الخدمي التروق

 5 0.84 التروق الم رفي
 15 0.81 المؤشر الة ي ل تروق المن مي 4
 45 0.82 المؤشر الة ي لرقرات االستبانة 5

 .نتال  التح ي  االحصاليعداد الباحل باالعتماد ع ى الجدو  من إ

اثنــــــــاء توزيــــــــع فــــــــي شــــــــم ت مجموعــــــــة االختبــــــــارات التــــــــي أجريــــــــت  االختبــــــــارات البعديــــــــة: -2
هـــــــذه ال م يـــــــة وتمـــــــت ع ـــــــى افـــــــراد ال ينـــــــة المســـــــتجيبة واســـــــترجاعها،  اوب ـــــــدهمارات االســـــــت

ـــــــــروض بســـــــــبب جالحـــــــــة ةورونـــــــــا الةترونيـــــــــًا ن ـــــــــرًا ل ـــــــــروا الح ـــــــــ وةانـــــــــت هـــــــــذه ر المر
 ي تي: ع ى وفق مااالختبارات 

 :ق اختبــــــار االتســـــــاق الــــــداخ ي باســـــــت ما  م امــــــ  االرتبـــــــاط يـــــــطبتــــــ  ت االتســــــاق الـــــــداخلي
(Spearman بـــــين فقـــــرات )قـــــي  االرتبـــــاط  واشـــــارتب ـــــاد متغيـــــرات الدراســـــة، ةـــــ  ب ـــــد مـــــن أ

ــــ ــــين الرق ــــتالز  ب ــــى شــــدة ال ــــان متغيــــرات الم نويــــة ال ، وأب ادهــــا الدراســــةرات المســــت م ة فــــي قي
ــــــوى اســــــ ممــــــا ــــــدع  صــــــدق محت ــــــه، وتشــــــير ي ــــــ  االتســــــاق تمارة االســــــتبانة وعبارات ــــــال  تح ي نت

 تي:الى اآلالداخ ي 
( 6-1االســـــــتراتيجي: بينـــــــت النتـــــــال  فـــــــي الجـــــــداو  ) االتســـــــاق الـــــــداخ ي لرقـــــــرات التراصـــــــا -أ

( قـــــــــــي  االتســـــــــــاق الـــــــــــداخ ي لرقـــــــــــرات متغيـــــــــــر التراصـــــــــــا 4الم رو ـــــــــــة فـــــــــــي الم حـــــــــــق )
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االســـــتراتيجي واب ـــــاده، اذ تو ـــــ  هـــــذه النتـــــال  وجـــــود عالقـــــات ارتبـــــاط م نويـــــة فـــــي اغ ـــــب 
(، ممـــــــا يـــــــد  ع ـــــــى 0.01( و )0.05عنـــــــد مســـــــتويات م نويـــــــة )ات، ال القـــــــات بـــــــين الرقـــــــر 

 ب اده. ك الرقرات في قيان هذا المتغير وأحية ت صال
 ــــــ  مــــــن النتــــــال  الــــــواردة فــــــي الجــــــدو  االتســــــاق الــــــداخ ي لرقــــــرات الترــــــوق المن مــــــي: يت  -ب

قـــــــي  االتســـــــاق الـــــــداخ ي ل بـــــــارات متغيـــــــر الترـــــــوق اغ ـــــــب ( ان 4(  ـــــــمن الم حـــــــق )7-9)
ـــــــد مســـــــتويات ) ـــــــة بينهـــــــا عن ـــــــات م نوي ـــــــ وممـــــــا(، 0.01( و)0.05المن مـــــــي ذات عالق د  ي

 .ب ادهوأ ع ى صالحية ت ك الرقرات في قيان هذا المتغير

 عاشرا : أساليب التحليل االحصائي:
ـــــــــ   ـــــــــق  تطبق ـــــــــار فر ـــــــــيات الدراســـــــــة وتحقي عـــــــــدد مـــــــــن األســـــــــاليب اإلحصـــــــــالية الختب

 متط بات الجانب ال م ي، بحسب الرقرات االتية:
اة الدراســـــــة ألد هواختبـــــــار الثبـــــــات ( لرحـــــــص Cronbach-Alphaم امـــــــ  الثبـــــــات بطريقـــــــة ) -1

 الحالية.
اختبــــــــارات اســــــــتيراء بيانــــــــات الدراســــــــة الحاليــــــــة لشــــــــروط التح يــــــــ  الم  مــــــــي وهــــــــي التوزيــــــــع  -2

(، واختبــــــــــار االســــــــــتقاللية باعتمــــــــــاد Shapiro-Wilk( باســــــــــت ما  مؤشــــــــــر )Zالطبي ــــــــــي )
( لتحقــــــــــق Leveneق اختبــــــــــار )يــــــــــطبتــــــــــ  ت(، و Tolerance( ومؤشــــــــــر )VIFمؤشــــــــــرات )

 من شرط تجانن التباين.
بــــــــالتةرارات، والنســــــــب الملويــــــــة، واالوســــــــاط الحســــــــابية، تــــــــي تتمثــــــــ  ين الوصــــــــرية الالمقــــــــاي -3

 .وتشخيصهاالدراسة متغيرات واالنحرافات الم يارية لوصا 
ـــــة ) -4 ـــــاط البســـــيط والمت ـــــدد بطريق ـــــين Spearmanاالرتب ـــــاط ب ـــــى عالقـــــات االرتب ( ل ت ـــــرا ع 

 متغيرات الدراسة.
غير المستق  في المتغير الم تمد، واالنحدار االنحدار الخطي البسيط ل ت را ع ى ت ثير المت -5

 ( ل ت را ع ى ت ثير اب اد المتغير المستق  في المتغير الم تمد.Stepwiseالمتدرج بطريقة )
 الحادي عشر: اختبار بيانات الدراسة:

ـــــد صـــــالحية بيانـــــات الدراســـــة الحاليـــــة لشـــــروط  تـــــ  تطبيـــــق   عـــــدد مـــــن االختبـــــارات لتحدي
ـــــــــ  االحصـــــــــالي  ـــــــــد بهـــــــــدا التح ي ـــــــــارات  انتحدي ـــــــــة تخ ـــــــــع لالختب ـــــــــارات الدراســـــــــة الحالي اختب

 الم  مية او االختبارات الالم  مية، ةما ي تي:



 

 26   
 

ل ت ــــــرا ع ــــــى شــــــة  التوزيــــــع الطبي ــــــي لبيانــــــات الدراســــــة الحاليــــــة  :Normalityاختبــــــار  -أ
ــــــــع الطبي ــــــــي، لتحقــــــــق مــــــــن مــــــــدى اســــــــو  ــــــــار )تيرالها لشــــــــروط التوزي -Shapiroاســــــــت م  اختب

Wilkألجـــــراءلبيانـــــات تتبـــــع التوزيـــــع الطبي ـــــي، فســـــتطبق االختبـــــارات الم  ميـــــة (، فـــــاذا ةانـــــت ا 
ــــيالت اإلحصــــالية الالزمــــة الختبــــار فر ــــيات الدراســــة، امــــا عنــــد عــــد  خ ــــوعها لشــــروط  التح 

بــــــالرجو  الــــــى نتــــــال  وتبــــــين التوزيــــــع الطبي ــــــي، فالبــــــد مــــــن اســــــت ما  االختبــــــارات الالم  ميــــــة. 
الطبي ــــــــي تشــــــــير الــــــــى ان قيمــــــــة مســــــــتوى الم نويــــــــة  ( ان نتــــــــال  اختبــــــــار التوزيــــــــع3الجــــــــدو  )

ــــــت أ.Sigالمحســــــوبة ) ــــــة االفترا ــــــي ل دراســــــة( ةان ــــــر مــــــن مســــــتوى الم نوي ــــــة البالغــــــة  ةب الحالي
يــــــد  ع ــــــى ان بيانــــــات الدراســــــة ت خــــــذ شــــــة  التوزيــــــع  وممــــــاب ــــــاد الدراســــــة، ( ولجميــــــع أ0.05)

ى مســــــتوى اب ــــــاد الطبي ــــــي المط ــــــوب ســــــواء ةانــــــت ع ــــــى مســــــتوى المتغيــــــرات الرليســــــة، او ع ــــــ
هـــــــذه الحقيقـــــــة، اذ ةانـــــــت ( المحســـــــوبة Zقـــــــي  )وتؤةـــــــد المتغيـــــــر المســـــــتق  ع ـــــــى نحـــــــو منرـــــــرد، 

قـــــ  مـــــن قيمهـــــا الجدوليـــــة، وباالســـــتناد الـــــى األوســـــاط الحســـــابية واالنحرافـــــات الم ياريـــــة جمي هــــا أ
 لة  متغير وب د.

 ( اختبار التوزيع الطبيعي3الجدول )
 

الوسط  المتغيرات وأب ادها ت
 بيالحسا

االنحراا 
 الم ياره

Z 

 المحسوبة

Z 

 الجدولية
Sig. 

 

 

 

1 

 0.127 4.521 0.907 0.74954 4.2267 االتصاالت

 0.425 4.357 0.828 0.73518 4.2044 القيمة

 0.324 4.011 0.935 0.78318 4.2304 الحوةمة

 0.410 4.158 0.945 0.80139 4.0069 الشراةة

 0.218 5.151 0.831 0.83010 4.1400 البنية التحتية

 0.342 4.192 0.877 0.72739 4.3048 المهارات

 0.425 4.524 0.902 0.77113 4.1855 التراصا االستراتيجي

 0.367 4.217 0.964 0.69136 4.2022 التروق المن مي 2

 

 عداد الباحل من نتال  التح ي  االحصالي.المصدر: إ

الدراســــــــة البــــــــد مــــــــن الةشــــــــا عــــــــن  ــــــــاهرة  لتحديــــــــد اســــــــتقاللية متغيــــــــرات االســــــــتقاللية: -ب
ـــــــاط الـــــــذاتي بـــــــين المتغيـــــــرات المســـــــتق ة، ول ت ةـــــــد مـــــــن عـــــــد  وجـــــــود ارتبـــــــاط عـــــــا   بـــــــين  االرتب

ــــــــرات المســــــــتق ة ) ــــــــ  ت( Multicollinearityالمتغي ــــــــطبت ــــــــاين ي ــــــــار م امــــــــ  ت ــــــــخ  التب ق اختب
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Variance Inflation Factory) (VIF) )( واختبــــار التبــــاين المســــموحTolerance )
شــــرط عــــد  تجــــاوز م امــــ  ت ــــخ  ع ــــى ب ــــاد المتغيــــرات المســــتق ة فــــي الدراســــة، ب ــــد مــــن أ لةــــ 

ـــــاين ( أل5ل قيمـــــة ) (VIF)التبـــــاين  ـــــار التب ـــــات الدراســـــة مـــــن النـــــو  الوصـــــري، وقيمـــــة اختب ن بيان
ـــــــذا ن حـــــــ  مـــــــن النتـــــــال  فـــــــي الجـــــــدو  )0.05ةبـــــــر مـــــــن )( أToleranceالمســـــــموح ) ( ان 4( ل

(، اذ ةانـــــت بـــــين 5تقــــ  عـــــن )جمي هـــــا  متغيـــــرات ل (VIF)ن قــــي  اختبـــــار م امـــــ  ت ــــخ  التبـــــاي
ةبــــــر مــــــن (، وهــــــي أ0.367-0.072قــــــي  اختبــــــار التبــــــاين بــــــين )(، ووق ــــــت 2.622-4.231)
 (، وي د هذا مؤشرًا ع ى عد  وجود ارتباط عا   بين اب اد المتغير المستق .0.05)

 ( اختبار االستقاللية4الجدول )

 VIF Tolerance أب اده المتغير 

 التراصا االستراتيجي

 0.352 2.682 االتصاالت

 0.331 3.215 القيمة

 0.367 2.622 الحوةمة

 0.072 4.231 الشراةة

 0.277 3.725 البنية التحتية

 0.142 4.021 المهارات

 عداد الباحل من نتال  التح ي  االحصالي.المصدر: إ    

اخ ـــــــ ت بيانـــــــات الدراســـــــة  ل تحقـــــــق مـــــــن شـــــــروط تجـــــــانن التبـــــــاينتجـــــــانس التبـــــــاين:  -ل
هـــــــذا االختبـــــــار عنـــــــدما يةـــــــون عـــــــدد مرـــــــردات يصـــــــ   ( لهـــــــذا الغـــــــرض، اذ Leveneالختبـــــــار )

ت ان ات ال ينـــــة متســـــاوية لةـــــ  متغيـــــر، وثبـــــعـــــدد مرـــــرد النال ينـــــة لبيانـــــات الدراســـــة متســـــاويًا، 
( الــــــــواردة فــــــــي Leveneنتــــــــال  اختبــــــــار ) وتشــــــــيربيانــــــــات الدراســــــــة تتبــــــــع التوزيــــــــع الطبي ــــــــي، 

المحســــــــوبة إلحصــــــــالية  (.Sig( الــــــــى تحقيــــــــق شــــــــرط تجــــــــانن التبــــــــاين، الن قــــــــي  )5و )الجــــــــد
(Leveneةانـــــــــت جمي هـــــــــا أ ) اذ يب ــــــــــ ةبـــــــــر مـــــــــن مســــــــــتوى الم نويـــــــــة االفترا ـــــــــي ل دراســـــــــة 
ــــــة المحســــــوبة (، وب غــــــت أ0.05) ، ةب ــــــد الشــــــراةل( 0.095) (.Sig)قــــــ  قيمــــــة لمســــــتوى الم نوي

شــــرط تجــــانن التبــــاين لبيانـــــات  ي ــــد لــــذات. ( لب ــــد االتصــــاال0.712ع ــــى قيمــــة لهــــا )وةانــــت أ
 حسب المؤشرات اإلحصالية المذةورة.بالدراسة الحالية متحققًا 
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 Levene( اختبار تجانس التباين بطريقة 5الجدول )
 

 ت
 .Levene Sig المتغيرات وأب ادها

 

 

 

1 

 0.712 0.502 االتصاالت

 0.512 0.721 القيمة

 0.623 0.343 الحوةمة

 0.095 2.209 ةالشراة

 0.307 1.147 البنية التحتية

 0.122 2.182 المهارات

 0.532 0.601 التراصا االستراتيجي

 0.146 2.015 التروق المن مي 2

 عداد الباحل من نتال  التح ي  االحصالي.المصدر: إ    
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 الفصل الثاني

 التراصف االستراتيجي
Strategic Alignment 

الرصـــــ  الـــــى بنـــــاء إطـــــار مرـــــاهيمي فـــــي التراصـــــا االســـــتراتيجي  تهـــــدا م طيـــــات هـــــذا 
 (3ليمث  قاعدة يمةن االرتةاز ع يها في توصيا م امينه ةما في الشة  )

 
   الثاني( مخطط انسياب مباحل وفقرات الرص  3شة  )

 
ج معث ن

ص
معف

  
ب

رمت 
ست

ال
ف م

ص
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معت
 

 األولالمبحث 

اإلطار المفاهيمي 

للتراصف 

 االستراتيجي

  المبحث الثاني

مضامين التراصف 

 االستراتيجي 

 مفهوم التراصف االستراتيجي

 تمهيد

 أهمية التراصف االستراتيجي

 أنواع التراصف االستراتيجي

 مكونات التراصف االستراتيجي

 العوامل المؤثرة على التراصف االستراتيجي

 متطلبات تحقيق التراصف االستراتيجي

 تحديات تحقيق التراصف االستراتيجي

 ستراتيجيبعاد التراصف االأ

 نشأة التراصف االستراتيجي

 مستويات التراصف االستراتيجي
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 : تمهيد

ةثيــــــــر مــــــــن من مــــــــات راتيجي أحــــــــد االهتمامـــــــات الرليســــــــة لأصـــــــب  التراصــــــــا االســــــــت  
ــــى اســــتقرارها النســــبي والبقــــاء فــــي  ــــع  حرــــا لاالعمــــا     التغيــــرات المتســــارعة التــــي تشــــهدها  

ــــى تحقيــــق  ــــة، لــــذا نجــــدها تســــ ى باســــتمرار ال ــــين  المواءمــــةبيلــــة االعمــــا  ذات التنافســــية ال الي ب
عم ياتهـــــا، وتوحيــــــد اســـــتراتيجية المن مــــــة وبيلتهـــــا الداخ يــــــة، لتحقيـــــق االنســــــجا  واالتســـــاق بــــــين 

ل  مـــــ  بــــــروح الرريـــــق، ل حـــــد مــــــن مشـــــةالت ال مــــــ  وتـــــوفير بيلــــــة وتشــــــجي ه   جهـــــود ال ـــــام ين
عمــــــ  مســــــتقرة، وتراصــــــا إمةانياتهــــــا الماديــــــة واالعمــــــا  والنشــــــاطات، والتراصــــــا مــــــع بيلتهــــــا 

ـــــــة لتحقيـــــــق أقصـــــــى إســـــــترادة  ي ـــــــد اذ  اواًل، االبقـــــــاء فـــــــي مجـــــــا  اعمالهـــــــمـــــــن تمةنهـــــــا الخارجي
 والبنيـــــــة التحتيـــــــة والشـــــــراةة وةمـــــــةوالح والقيمـــــــة التراصـــــــا االســـــــتراتيجي ب ب ـــــــاده )االتصـــــــاالت

ـــــــة التـــــــي تخطـــــــو بهـــــــا المن مـــــــات ل ق ـــــــاء ع ـــــــى ال ـــــــ ا  والمهـــــــارات( مـــــــن الخطـــــــوات الر ال
الـــــــداخ ي والخـــــــارجي وم الجتـــــــه، وت  ـــــــي  قـــــــدرتها ع ـــــــى اســـــــتثمار مواردهـــــــا المتاحـــــــة وتحقيـــــــق 

  .ثانياً  أهدافها

تراتيجي يـــــــًا ل تراصـــــــا االســـــــوبموجــــــب مـــــــا تقـــــــد  ســـــــيتناو  هـــــــذا الرصــــــ  اطـــــــارًا مراهيم 
( مخطــــط انســــياب مباحــــل وفقــــرات 3مــــن الرقــــرات التــــي عر ــــت فــــي الشــــة  ) اً عديــــديت ــــمن 

 هذا الرص .
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 المبحث األول

 اإلطار المفاهيمي للتراصف االستراتيجي

 توطئة

ــــــــــى التراصــــــــــا ن ــــــــــريا   ــــــــــة مســــــــــتمرة مــــــــــن بوصــــــــــره  االســــــــــتراتيجي إل ــــــــــراتعم ي  التغيي
فـــــــي والتطـــــــورات تها بـــــــين اســـــــتراتيجي االنســـــــجا  تحقيـــــــقل من مـــــــات التـــــــي ت ـــــــمن الت ـــــــديالت و 

منافســـــة تســـــودها ال بيلـــــة ســـــري ة التغيـــــرالمن مـــــات فـــــي  ـــــ  هـــــذه نجـــــاح يرـــــرض اذ  محيطهـــــا،
الداخ يـــــة  وبيلتهــــا تهابــــين اســـــتراتيجيواالنســــجا  تحقيــــق التنـــــاغ  دمــــة التــــي يشـــــهدها ال ــــال  المحت

ن ناحيــــــــة، والنشــــــــاطات مــــــــ الممارســــــــاتوبــــــــين  بــــــــين اســــــــتراتيجية المن مــــــــة المواءمــــــــةتحقيــــــــق ل
فــــــــي تحســــــــين ها لتســــــــاعدوتحقيــــــــق التراصــــــــا بــــــــين اســــــــتراتيجية المن مــــــــة وبيلتهــــــــا الخارجيــــــــة 

ناو  هـــــــذا المبحـــــــل اإلطـــــــار المرـــــــاهيمي تســـــــيو  .خـــــــرىأ مـــــــن ناحيـــــــة ى اعمالهـــــــا والبقـــــــاءمســـــــتو 
 :نوا ، والمةونات(والمرهو ، واالهمية، واأل من حيل )النش ة،ل تراصا االستراتيجي 

 ستراتيجي:نشأة التراصف االوال : أ

ـــــــــــــى مدرســـــــــــــة الت ـــــــــــــود التراصـــــــــــــا االســـــــــــــتراتيجي  جـــــــــــــذور  ـــــــــــــي اإلدارة إل تصـــــــــــــمي  ف
ــــــى مــــــدى التطــــــابق، االســــــتراتيجية،  ــــــداخ ي ل من مــــــة و التــــــي تشــــــير ال التناســــــق، بــــــين الهيةــــــ  ال

ـــــة،  مـــــن فةـــــرة أن المن مـــــات يجـــــب أن تســـــ ى  االســـــتراتيجي التراصـــــا اذ نشـــــ وبيلتهـــــا الخارجي
ـــــــــة  ـــــــــى مطابق ـــــــــب المـــــــــو إل ـــــــــة  اردومواءمـــــــــة وترتي ـــــــــاءات والم رف ـــــــــي تمت ةهـــــــــا والقـــــــــدرات والةر الت
ـــــــــي ت مـــــــــ  فيهـــــــــواســـــــــتخدامها  ـــــــــة التنافســـــــــية الت ـــــــــدع  هـــــــــذا التراصـــــــــا مـــــــــع البيل المن مـــــــــة  ال

ل من مــــــــــات  اً اســــــــــتباقي اً ســــــــــ وةالتراصــــــــــا االســــــــــتراتيجي يمثــــــــــ   اذ. (56،2019الحســــــــــيناوه،)
ـــــــــين  ـــــــــق ب ـــــــــي محيطهـــــــــا، نتيجـــــــــة ل تواف ـــــــــ ثير ف ـــــــــر )االســـــــــتراتيجية مةـــــــــونينل ت والهيةـــــــــ   أو أةث

ليةــــــون  تمامــــــاً  والتةنولوجيــــــا والثقافــــــة والبيلــــــة( لــــــذا يجــــــب أن يةــــــون الهيةــــــ  التن يمــــــي مناســــــباً 
والتغيـــــــــــــــر تنافســـــــــــــــية ال شـــــــــــــــديدة ع ـــــــــــــــى دعـــــــــــــــ  تنريـــــــــــــــذ االســـــــــــــــتراتيجية فـــــــــــــــي بيلـــــــــــــــة قــــــــــــــادراً 

(Roelfsema,2014,10 .) 
 بــــــــين اعمــــــــا بتحقيــــــــق التــــــــرابط االســــــــتراتيجي  ل تراصــــــــاالدراســــــــات المبةــــــــرة  تاهتمــــــــ 

ــــــذه، ةلمن مــــــا ــــــاً  ال ــــــيمــــــا  غالب ــــــط  ي ن ــــــة،رب ــــــة باالســــــتراتيجية الة ي اذ ان  االســــــتراتيجيات الررعي
االســــــــتراتيجيات الررعيــــــــة األعمــــــــا  و  مــــــــة بــــــــين اســــــــتراتيجيةوالمواءالتطــــــــابق  ي ــــــــمنالتشــــــــارك 

(Etien,2006,21 .)التراصــــــــــــــــا االســــــــــــــــتراتيجي لألعمــــــــــــــــا  منــــــــــــــــذ   هــــــــــــــــر مصــــــــــــــــط   اذ
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ــــــات ــــــه مــــــن المن مــــــ ،الثمانين ــــــي التســــــ ينيات،وازداد االهتمــــــا  ب ــــــة  ات ف ــــــات مخت ر ولةــــــن بمرادف
شـــــــــة  المرهـــــــــو  اعتمـــــــــد مرهـــــــــو  التراصـــــــــا االســـــــــتراتيجي، ويتأو  مـــــــــن ( Luftman) وي ـــــــــد

ـــــــة ـــــــ  التراصـــــــا " عم ي ـــــــة اشـــــــتقاقية مـــــــن مصـــــــط حين التراصـــــــا واالســـــــتراتيجية، اذ يمث  بطريق
 الة يــــــةة ســــــتراتيجياالعنــــــد اســــــتنباط االســــــتراتيجيات الررعيــــــة مــــــن  ايــــــت  تحقيقهــــــ التــــــيالتنســــــيق 

من ومــــة مــــن ال م يــــات  تمثــــ ، امــــا االســــتراتيجية "(Isal et al.,2016,660)"   من مــــةل
المتةام ــــــة، ذات ال القــــــة بتح يــــــ  البيلــــــة الداخ يــــــة والخارجيــــــة، وصــــــياغة اســــــتراتيجية مناســــــبة، 
ــــــق ميــــــزة اســــــتراتيجية ل من مــــــة وت  ــــــي  إنجازهــــــا فــــــي  وتطبيقهــــــا وتقويمهــــــا، بمــــــا ي ــــــمن تحقي

ــــــ االعمــــــ نشــــــاطات مت ــــــددة صــــــياغة وتنريــــــذ وتقيــــــي  القــــــرارات  ا  المخت رــــــة". او "هــــــي فــــــن وع 
 (. 281،2018الو الا التي تمةن المن مة من تحقيق أهدافها")الجرجره،

حســــب الدراســــات الن رية وال م ية، بالتراصــــا االســــتراتيجي  مصــــط   اخت رت ترســــيرات
لرغ  من وجود ب ض ع ى اأخرى  بمرادفاتمصــــــــــــــط   التراصــــــــــــــا  ب ض الباحثين اســــــــــــــتبد و 

 Elhari)حسـب التطور التاريخي لمرهو  التراصـا وفق وجهات ن ره  ب ع ىاالختالفات الق ي ة 
& Bounabat,2011,1 .)(  6ةما يو حها الجدو )اآلتي: 

التطور التاريخي لمفهوم التراصف حسب ب الباحثون( المرادفات التي تناولها 6جدول )ال
 االستراتيجي

 مرردات المرادفة ل تراصاال  الباحللالسنة
(Henderson and 

Venkatraman,1989) 
 Coordinationالتنسه  / 

(Porter, 1996) المالئمة/  Fit  

(Reich and Benbasat, 1996) الربط Linkage /  

(Chen et al., 1996; Luftman, 

1997) 
  / Harmony رن غم

(Ciborra, 1997)  التآز / Synergy 

(Weill and Broadbent, 1998) التك مل Integration /  

(Smaczny, 2001)  اندم جFusion /  

Luftman,2001)) رراصت Alignment /  

 عداد الباحل باعتماد المصادر الواردة في الرسالة.المصدر: إ

هــــو اعـــــ   اً مرهومـــــالتراصـــــا االســــتراتيجي بوصــــره وممــــا ســــبق يمةـــــن اإلشــــارة الــــى ان 
اتيجي لــــــذا ســــــيت  اعتمــــــاد التراصــــــا االســــــتر ةــــــر مــــــن مرادفــــــات لــــــه. واشــــــم  وي ــــــ  ةــــــ  مــــــا ذ
 ين ما وردت.ل داللة ع ى هذه المرردات أ



 

38 
 

 لإلدارة االســـــــــتراتيجية من وجهة ن رالتراصـــــــــا القاعدة الن رية واألســـــــــاســـــــــية ويشـــــــــة  
(Nesrine,2012,31) هي سباباال  ديد منل: 

ـــــي(  اتسياســـــ -1 ـــــي األعمـــــا  )النمـــــوذج االســـــتراتيجي األول ـــــةرةـــــتالت ـــــى مرهـــــو  المطابق  ز ع 
  موارد التن يمية مع الررص والتهديدات في البيلة الخارجية.او التراصا ل

ســـــــــتخد  ياإلدارة االســـــــــتراتيجية مراهيمهـــــــــا وأســـــــــاليبها مـــــــــن الرـــــــــرو  األخـــــــــرى، اذ تســـــــــتمد  -2
ــــــــــي  ــــــــــدة مجــــــــــاالت التراصــــــــــا ف االقتصــــــــــاد الصــــــــــناعي، الســــــــــ وك اإلداره ومنهــــــــــا )عدي

 .... وغيرها(والتسويق
ــــــــي اإلدارة االســــــــتراتيجية، أدرجــــــــت ا -3 لدراســــــــات مرهــــــــو  التراصــــــــا صــــــــراحًة او  ــــــــمنيًا ف

 تو ي  الق ايا االستراتيجية الم قدة.ل
ـــــد مـــــن اان التراصـــــا  -4 ـــــ  ال دي ـــــ اً مرهومـــــبوصـــــره المـــــدراء ســـــتخد  مـــــن قب   هـــــارإل اً م ياري

 المختارة. يةهمية توقيت ال ناصر الم قدة ل من مة مع التنريذ الر ا  لالستراتيجأ
 مفهوم التراصف االستراتيجي:: ثانيا  

ة التراصــــــا ت ــــــود الــــــى الر ــــــ  "رصــــــا" ان أصــــــ  ة مــــــأشــــــار قــــــامون الم ــــــاني الــــــى   
ــــان  ومــــن امث تهــــا، الــــذه ي نــــي الوقــــوا فــــي صــــا واحــــد ــــى أه تراصــــا الن ان ــــ  ب  ــــه  ال

 .لتآزر والقوة وتقريب وجهات الن رالتي تد  ع ى الترابط وا االخر ب ض

بانــــــــه "الترتيــــــــب فــــــــي خــــــــط  "Alignment" تراصــــــــا( الWebsterقــــــــامون ) وعــــــــرا
فــــــراد او المجــــــاميع حــــــو  ق ــــــية او وجهــــــة حالــــــة االترــــــاق او الت ــــــاون بــــــين األ او هــــــو مســــــتقي 

ــــع الصــــحي  أو ــــد الموق ــــق  ن ــــر مشــــترةة. او انــــه تحدي ــــة ت ــــدي  األجــــزاء فيمــــا يت   ب  ــــها حال
ــــــــربط بــــــــين األ"بــــــــالب ض االخــــــــر هــــــــداا . وي ــــــــرا التراصــــــــا فــــــــي مجــــــــا  األعمــــــــا  ب نــــــــه ال

ــــا ــــب فهًم ــــة وأهــــداا ال ــــام ين، ويتط  ــــين  مشــــترًةا المن مي لرســــالة وأهــــداا المن مــــة والتنســــيق ب
  (.61،2019ه )عبد الرحي ،ة  هدا والخطة المو وعة لتنريذ

، اهتما  ةبير المن مات توليهاة التي ســــالمتط بات الرلي من ي د التراصــــا االســــتراتيجيو 
ي ـــــمن الذه فه  المن مة لبيلتها الداخ ية ه "انع ى الى التراصـــــا ( Higgins,1994يشـــــير)اذ 

فهمها  واي ـــــاً ومواردها المخت رة،  نشـــــاطاتهالها القدرة ع ى تشـــــخيص جوانب القوة وال ـــــ ا في 
 الطرالقي نى قدرتها ع ى تحديد الررص والتهديدات المحتم ة، وأن أف ـــــــــــــــ  مما ل بيلة الخارجية 

 واســـتخدامها هاوت زيز  القوة نقاط تســـم  بتقوية التي هي ةالبيلي ل تغيرات التي ت زز من االســـتجابة
 أو ال ــــ ا جوانب من التخ ص المحتم ة، ومحاولة التهديدات وتجنب المتاحة الررصســــتثمار ال
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 التهديدات تحوي  تمةنها من وو ع خطط وصياغة استراتيجيات ممةن حد أدنى إلى أثارها تق ي 
 (.17،2011)ثوابته، لصال  المن مة مزايا إلى

وبصــــــدد الت ــــــرا ع ــــــى اســــــهامات عــــــدد مــــــن البــــــاحثين فــــــي تحديــــــد مرهــــــو  التراصــــــا 
 المرهو .هذا ( وجهات ن ر عدد من الباحثين حو  7االستراتيجي يو   الجدو  )

 ( مفهوم التراصف االستراتيجي من وجهة نظر عدد من الباحثين7الجدول )

 ت
اسم الباحث/ 

 السنة
 المفهوم

1 Kaplan,2001,40 

التن ـــــي  والمن مـــــة مـــــع االســـــتراتيجية  طراااصـــــهـــــو 
الم تمــــــــدة، بم نــــــــى ان يــــــــت  ربــــــــط عناصــــــــر التوجــــــــه 

صـــــــحي  مـــــــع المســـــــتويات  ع ـــــــى نحـــــــواالســـــــتراتيجي 
 اذتتـــــاب ي  ع ـــــى نحـــــوواإلطـــــار التن يمـــــي المخـــــتص 

ـــــــق  يصـــــــب  ال مـــــــ  متجـــــــه بصـــــــورته الشـــــــمولية لتحقي
 أداء أف  .

2 Barth, 

2003,134 

ب والرؤى ال ـــرورية مجموعة من اآلليات واألســـاليهو 
يجاد التةام   لمســــــــــــاعدة من مات األعما  في إدامة وا 

ومحيطهــــا  ةمخت رــــالبين مةونــــات المن مــــة الــــداخ يــــة 
الخارجي بما يمةنها من بناء ن ا  اســـــــــتراتيجي ل تحة  

 و بط مجريات أعمالها.

3 Gmsih,2004,10 
نه  يهـــــدا إلى مواءمـــــة تطبيق التةنولوجيـــــا في هو 

 مع استراتيجية المن مة. البيلة الخارجية

،  الغ لب     سإ 4

21،2009 

تحقيق التقــــارب في الغــــايــــات، وان ةــــ  جزء من  هو
ســـــــ ســـــــ ة القيمة في المن مة ت م  ع ى تحقيق الهدا 

 نرسه.

5 Elhari& 

Bounabat,2010,180 

 ويمث هو بذ  الجهد ل وصــــــو  إلى مســــــتوى أف ــــــ ، 
مناســــــــــــبة اداة ف الة ل ــــــــــــمان ان بيلة ال م  ت د بيلة 

 وتةون دالما مو ع اهتما  المنافسين.
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6 Michel & 

Nihel,2013,2 

 ل ـــــــمانالت ديالت والتغييرات  من مســـــــتمرةعم ية  هو
ســـــــتراتيجية  األعما  إســـــــتراتيجية بين االنســـــــجا   ن  وا 
 الم  ومات.

7  

Morrison.,2014,1  

ترابط  طريق عن األعمــــــا  طريقــــــة لره  طبي ــــــةهو 
 لهاوالذه يســـــــــــم   المن مة،ت ال م يات واســـــــــــتراتيجيا

لى ةيا يمةن تحقيق رؤيتهـــا  هــــالبقــــابــــالتــــ مــــ  في  وا 
  ل مستقب .

 80،2015يه م ، 8

 اآلليــات من مجموعـة تت ــــــــــــــمنة دينــاميةيــ عم يــةهو 
 إدامة ع ىالمن مة  لمســـــــاعدة واألســـــــاليب ال ـــــــرورية

يجاد  والنشــــــاطات األعما  ي ــــــبط اســــــتراتيجي ن ا  وا 
 ،ةمخت رـــال التن يميـــة تع ى المســــــــــــــتويـــاهـــا في ويتحة 
 أهداا بين الت ـــــارب في الوقو  تجنب ع ى ويســـــاعد
 في االستثمار وتوجهاتها االستراتيجية لمشرو المن مة 
 الم  ومات.  تةنولوجيا

 61،2019،عبد الرحهم 9

ما مالربط بين االهداا التن يمية واهداا االفراد. هو 
اق، يتط ب فه  مشترك لرسالة واهداا المن مة واالتس

والتطابق، والتناســـــــــــــب، والتةام ، والتماســـــــــــــك بين ة  
 هدا والخطة المو وعة لتنريذه.

 60،2019الحسهن  ي، 10

عم يـــة مســــــــــــــتمرة، تتط ـــب دعمـــًا قويـــًا من اإلدارة هو 
أجواء عم  مناسبة  لتةوينال  يا، وعالقات عم  جيدة 

وزر  البهجـة بين اع ـــــــــــــــاء الرريق واالفراد ال ـام ين، 
قيــــادة قويــــة، وتحــــديــــد  رة وجود ــــــــــــــرو  ف ــــــــــــــاًل عن

فه  شـــــــــــــــام  و ألولويات، والثقة والتواصـــــــــــــــ  الر ا ، ا
 لألعما  والتغيرات البيلية.

 . الدراسةعداد الباحل باالعتماد ع ى المصادر الواردة في الجدو  من إ

( تبـــــاين وجهـــــات ن ـــــر البـــــاحثين فـــــي تحديـــــد مرهـــــو  التراصـــــا 7ن حـــــ  مـــــن الجـــــدو  )
ـــــــه  ـــــــب ض االســـــــتراتيجي، اذ تناول ـــــــق مـــــــدخ  التراصـــــــا بـــــــين األال ـــــــى وف ـــــــا عع  مـــــــا  وتةنولوجي
ـــــــى خـــــــرون الم  ومـــــــات وعر ـــــــه آ ـــــــب ض ع  ـــــــداخ ي والخـــــــارجي وطرحـــــــه ال وفـــــــق التراصـــــــا ال
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لبيلـــــة التـــــي ت مـــــ  فيهـــــا المن مـــــة. وفـــــق مـــــدخ  التةيـــــا مـــــع المتغيـــــرات البيليـــــة  ـــــمن اع ـــــى 
ع ـــــى ان التراصـــــا  اجتم ـــــتة هـــــا الـــــرغ  مـــــن هـــــذا التبـــــاين اال اننـــــا ن حـــــ  ان المرـــــاهي  وع ـــــى 

هـــــو عم يـــــة تـــــرابط ل بيلـــــة الداخ يـــــة والخارجيـــــة وتةـــــون مســـــتمرة ومتغيـــــرة وتتط ـــــب مراقبـــــة البيلـــــة 
 باالســـــتناد الـــــى مـــــا ســـــبق يمةـــــن اســـــتنتاج المرهـــــو  التـــــي ت مـــــ  فيهـــــا المن مـــــة والتةيـــــا م هـــــا.

ــــي ل تراصــــا االســــتراتيجي ب  ــــة شــــام ة االجرال ــــة ديناميةي ــــه "عم ي ــــى تحقيــــو ن ق مســــتمرة ترةــــز ع 
الداخ يــــــــة التــــــــي تمت ةهــــــــا التوافــــــــق بــــــــين التغيــــــــرات فــــــــي البيلــــــــة الخارجيــــــــة والمــــــــوارد والقــــــــدرات 

تجنـــــب ل، وتوجيههــــا الرليســــةيتط ــــب ذلــــك اليق ــــة المســــتمرة لتةييــــا النشــــاطات المن مــــة، ممــــا 
 .اختال  التراصا"

 ثالثا : أهمية التراصف االستراتيجي

ـــــو  االعمـــــا  من مـــــات تتواجـــــد ـــــة  ـــــ  فـــــي الي ـــــزداد متغيـــــرة يةيـــــةدينام بيل  شـــــدة فيهـــــا ت
ـــــن ةن المنافســـــة، ـــــة هـــــذه وت ـــــى الحال ـــــة عامـــــة ســـــواءً  المن مـــــات ع  ـــــة،  منهـــــا اإلنتاجي او الخدمي
ـــــزداد ـــــة التراصـــــا االســـــتراتيجي اذ ت ـــــي  ـــــ أهمي ـــــة، وتســـــ ىف لتراصـــــا  المن مـــــات   هـــــذه البيل
 مرنــــــــة مــــــــع االخـــــــــذ باالعتبــــــــار التقنيـــــــــات ديناميةيـــــــــة اعمــــــــا  و ــــــــع اســـــــــتراتيجياتباعمالهــــــــا 

ــــــى حصــــــتها الســــــوقية وموق هــــــا التنافســــــي،  لمتطــــــورةا التــــــي تمةــــــن المن مــــــات مــــــن الحرــــــا  ع 
لمواجهـــــــة البيلـــــــة الم ـــــــطربة  وتمةنهـــــــا مـــــــن تقـــــــدي  أف ـــــــ  الخـــــــدمات او المنتجـــــــات باســـــــتمرار

  (Luftman,2005,5) .وشديدة التنافسية

الــــــــى أن التراصــــــــا اإلســــــــتراتيجي يســــــــاعد  (,Morrison,2014 (2 ت دراســــــــةوأشــــــــار 
ـــــــى تطـــــــو  ـــــــات بـــــــين االســـــــتراتيجيات وال م يـــــــات، اذ ع   اســـــــت ما يســـــــم  ير فهـــــــ  وا ـــــــ  ل  الق

ـــــــى  ـــــــالترةير ع  ـــــــق  أمـــــــدالتراصـــــــا اإلســـــــتراتيجي ل من مـــــــة ب دورة حياتهـــــــا، ويمةنهـــــــا مـــــــن تحقي
ـــــة و رؤيتهـــــا ل مســـــتقب ،  ـــــي تناســـــب وتنســـــج  مـــــع بيل ـــــد عم ياتهـــــا الت يمةـــــن المن مـــــات مـــــن تحدي

 االســــــتراتيجي التراصــــــا تبــــــرت  ((Etien,2006,21ال مــــــ  وفقــــــًا الســــــتراتيجياتها. امــــــا دراســــــة 
 هــــــدفاً  بوصــــــره أهميتــــــهع ــــــى الدراســــــة  تؤةــــــد ةمـــــا، يــــــهحالـــــة أو و ــــــع ال بــــــد مــــــن الوصــــــو  إل

  .الخارجيةو  الداخ ية بالتغيرات يت ثر متغيراً 

ـــــــــــــــي دراســـــــــــــــته ( 60،2019الحســـــــــــــــيناوه، ويؤةـــــــــــــــد ) ـــــــــــــــة التراصـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــى أهمي ع 
إذ ةــــــــان  رليســــــــة،ق ــــــــية إداريــــــــة  عامــــــــاً  (20) فــــــــي غ ــــــــونالتــــــــي أصــــــــبحت ، االســــــــتراتيجي

ـــــ  هـــــذا التراصـــــا م ترفـــــ ـــــق مث ـــــه، و  اً االهتمـــــا  بتحقي ـــــذه ب ـــــذه ال ـــــًا مـــــا يةـــــون تنري محـــــدودًا، غالب
ــــىفــــي المن مــــة غيــــر مــــدرةين  ال ــــام ين عنــــدما يةــــون والســــيما ــــذلك،  لم ن التراصــــا، ونتيجــــة ل



 

42 
 

ــــــة  ةالمن مــــــادارة تبحــــــل   هاجياتتراصــــــا اســــــتراتي تمةنهــــــا مــــــنباســــــتمرار عــــــن ممارســــــات إداري
 .متغيرات بيلية داخ ية وخارجيةتوفر من يمع ما 

 بان التراصــــــــــا االســــــــــتراتيجي (Hirschheim et Sabherwal,2001)ويرى ة  من   
 (:281،2015تي )منصوره،يستمد أهميته باآل

الهيةـــــــ  والمـــــــوارد والقـــــــدرات التن يميـــــــة التـــــــي تمةـــــــن مـــــــن  بتوافـــــــقان أداء المن مـــــــة يـــــــرتبط  -1
 راتيجية.تنريذ القرارات االست

ـــــــرة بحســـــــب مـــــــا يحـــــــد -2 ـــــــا مســـــــتمرة ومتغي ـــــــة تةي مـــــــن  لي ـــــــد التراصـــــــا االســـــــتراتيجي عم ي
 تغيرات في البيلة.

اســــــــــــــتراتيجية االعمــــــــــــــا  تـــــــــــــؤثر ت ـــــــــــــد عم يــــــــــــــة التراصـــــــــــــا ذات اتجاهــــــــــــــات مت ــــــــــــــددة اذ  -3
 باالستراتيجيات الررعية األخرى وتت ثر بها.

 زي ــــــــــــــز االســــــــــــــتراتيجي  ان التراصــــــــــــــا( Mazumder,2015,32) وتبــــــــــــــين دراســــــــــــــة
ـــــة، ليصـــــبحوا مـــــن االســـــتراتيجيين ويمةـــــن األعمـــــا  اســـــتراتيجية ـــــر  تطـــــوير مهـــــاراته  التح ي ي أةث

 اذ يحـــــــاف  .المط وبـــــــة والبـــــــرام  والتطبيقـــــــات البيانـــــــات تـــــــوفيرب المســـــــتقب  قــــــدرة ع ـــــــى مواجهـــــــة
ــــــــالي التراصــــــــا ــــــــى المث ــــــــ ال مــــــــ  اســــــــتراتيجية ع  ــــــــى إدارةوي ززهــــــــا ب ــــــــة البن  ل م  ومــــــــات التحتي
 ويقــــــــو  االســــــــتراتيجية فــــــــي اإلدارة ال  يــــــــا بصــــــــياغة نالمــــــــديرو  اذ يقــــــــو  ،المخت ــــــــا وال م يــــــــات
 إدارةبــــــــ االســــــــتراتيجيات هــــــــذه بتنريــــــــذ المن مــــــــات فــــــــي المســــــــتويات التنريذيــــــــة داخــــــــ  المــــــــدراء

 .داخ  المن مات وتو يرها الستثمار الررص وتجنب او الحد من التهديدات الم  ومات

أن في  (Jorfi et al.,2011) دراســــة ( مع216،2016وتترق دراســــة )ال باده واخرون،
ل مان تحقيق االنسجا  واالستقرار في بيلة  فاع ةأداة  انهأهمية التراصا االستراتيجي تةمن في 

 ت زيز فه  ع ى ي م و  من المنافســـين، مســـتهدفة التي تةون الناجحة األعما  ال م  المهمة ألداء
في  االســــــتراتيجية، الم  ومات وفه  أهمية تراصــــــاال وأهمية تحقيق لقيمة في اإلدارة ال  يا المدراء
 مان  مع ناجحة عم  بيلة تحقيق في يساه  اإلستراتيجي التراصا اذ ان ال م ، أهداا تحقيق

اســتراتيجيات  دع ل والنشــاطات األعما  تخطيط مع بالتزامن االســتراتيجي التخطيط م  ومات فرتو 
 وو ـــع إســـتراتيجية المســـتدامة، التنافســـية ميزةال تحقيق في والمشـــارةة أف ـــ ، ع ى نحو األعما 

بما بدال من الممارســـــــــة التق يدية  ل من مة التنافســـــــــية االحتياجات مع ل وحدات واالقســـــــــا  تنســـــــــج 
 أن (Mazumder,2015,33)دراســـــة بين . وفي االتجاه نرســـــه تالنجاح ل من مة ي ـــــمن ســـــرعة

 من ةثير  من مات، اذ تســـــــتخدمه فيالتنافســـــــية ل الميزة مهمًا لتحقيق تراصـــــــا االعما  مصـــــــدراً 
عن اختال  التي تنت   الة رة وتق ي  الدخو  ل منافســــــــــــــين الجدد، أما  حواجز إلنشـــــــــــــــاء األحيان

عادةاو عدمه التراصا   .االعما  عم يات تصمي  وا 
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ع ى أهميــــة التراصــــــــــــــا  (Ayoup & Omar,2016,88)وتؤةــــد دراســـــــــــــــــة ةــــ  من 
 وهية ها(، وأن متها )أفرادها المخت رة مةوناتها صـــــــــــــاترا من يمةنها اذ ل من مات االســـــــــــــتراتيجي

 يؤده وقد متراصـــــــــــرة،الغير بالمن مات  مقارنة االســـــــــــتراتيجية أهدافها تحقيق ع ى زز قدرتها وي
 األهداا مث  فيها مرغوب غير آثار إلى اســـتراتيجياً  المخت رة المةونات بين التراصـــا في الرشـــ 

اذ  ،بالةام  تنريذها أو فهمها يمةن ال التي والمقايين ســـــا ،األق بين المتناســـــقة غير االســـــتراتيجية
 األولوية إعطاء ويســــــــــه  التراصــــــــــا تحقيقها، اإلخراق في أو ل خطر األهداا تت رض أن يمةن

ويجنب المن مة تحم   ةاا ع ى نحو تموي ها أو تحســــــينها أو الرليســــــة واالســــــتثمارات ل مشــــــاريع
 قاتل  ال حاسماً  فهماً  يتط ب المن مة الستراتيجيات الناج  ان التنريذ ف اًل عن تةاليا الت دي ،

  .المرجوة والنتال  والنشاطات الموارد بين

 رابعا : أنواع التراصف االستراتيجي:

بخصـــــــــوص أنـــــــــوا  راء البـــــــــاحثين فـــــــــي  ـــــــــ  ادبيـــــــــات اإلدارة االســـــــــتراتيجية ت ـــــــــددت آ
الـــــــــى وجـــــــــود  (Tarland,  &Lilja (2016,45 ,دراســـــــــة شـــــــــيرالتراصـــــــــا االســـــــــتراتيجي، اذ ت

ــــوعين مــــن التراصــــا ــــاً  ن ــــداخ يي ــــ   ،وخارجيــــاً  االســــتراتيجي داخ ي ــــرارات التــــ التراصــــا ال  يالق
 المنتجـــــــــات وتطــــــــوير ،ومراج تهــــــــا االعمــــــــا  عم يــــــــات وتصــــــــمي  التن يمــــــــي بالهيةــــــــ  تــــــــرتبط

 البيلـــــــة الخـــــــارجي التراصـــــــا ويت ـــــــمنراتيجيات التـــــــي تتبناهـــــــا المن مـــــــة، واالســـــــت والمهـــــــارات،
 تحقيــــــق  ــــــرورةع ــــــى  (Mazumder,2015,31) ت دراســــــة من مــــــات. فيمــــــا أةــــــدل التنافســــــية
 تةـــــــون أن الخـــــــارجي التراصـــــــا والخـــــــارجي، اذ ي ـــــــمن الـــــــداخ ي المســـــــتويين ع ـــــــى التراصـــــــا

 تةــــــــــون ويجــــــــــب أن واعمــــــــــا  المنافســــــــــين، الصــــــــــناعة مــــــــــع منســــــــــجمة األعمــــــــــا  اســــــــــتراتيجية
رورة و ـــــالتن يميـــــة،  وال م يـــــات التحتيـــــة البنـــــى مـــــع متوافقـــــة االســـــتراتيجيات الداخ يـــــة ل وحـــــدات

ــــــى التحتيــــــة البنيــــــة امتــــــداد  صــــــاالترا يرةــــــز الاذ والمــــــوردين(،  الخــــــارج )الزبــــــالن ل من مــــــات إل
ـــــــــىاالســـــــــتراتيجي  ـــــــــة ع  ـــــــــة البيل ـــــــــط الداخ ي ـــــــــ ثر أن يجـــــــــب وانمـــــــــا فق  المصـــــــــ حة ب صـــــــــحاب يت

( 2015،43،مقرانــــــيوبهــــــذا الخصــــــوص اترقــــــت دراســــــات ةــــــ  مــــــن ) .ويــــــؤثر فــــــيه  الخــــــارجيين
ثالثــــــة إلــــــى ع ــــــى تقســــــي  التراصــــــا االســــــتراتيجي  (326،2014، والمنصــــــوره منصــــــورهال)و 

 .شبةيالخارجي و الداخ ي و الهي: أنوا  

 والةراءات والمهارات الموارد بين مةءوالموا التوافقتحقيق عم ية و : وهالتراصـــــــــف الداخلي -1
 التراصــــا لتحقيق اا مهم عامالً  ت دالتي  )المقدرات التي تم ةها المن مة(، المن مة داخ والقدرات 

وثقافة االنســــــــــــجا  بين الهية  التن يمي  ع ى، ةما يد  هذا التراصــــــــــــا داخ ي توجهوتةون ذات 
 المواردالمســــــــــــــتنــدة الى  ةالن ر  ع ى النو  من التراصــــــــــــــا هــذا ي تمــدو  ،المن مــة ون ــا  اإلدارة
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)RBV(*1  في اً الدســـــــ اً توجهبوصـــــــرها  القرن الما ـــــــي من الثمانينات منتصـــــــا في هرت التي 
 الميزةتحقيق  لمصــــادر ترســــيرها في الداخ ية الجوانب ع ى اهتمامهااذ ترةز  ،االســــتراتيجية اإلدارة

 األرباح في مســـــتويات االختالاســـــبب  وترســـــر الخارجية، البيلة ع ى ترةيزها من أةثر التنافســـــية
 من بينهافيما  الفاتع ى االخت بناءً ت المتماث ة والمتشـــابهة من حيل النشـــاط تحققها المن ما التي
 . ةهاتالتي تم الموارد والقدرات حيل
لخارج، فب د ان يت  اي تمد هذا النو  من التراصـــــــــا ع ى  التوجه نحو  التراصــــــف الخارجي: -2

جه ، تتوثقافة المن مة بين االســـتراتيجية والهية  التن يمي يهوالحرا  ع تحقيق التراصـــا الداخ ي 
اذ يســـــــــتند تح ي  ســـــــــ وك ، المن مة ات م  فيه التي"البيلة" المن مات الى التراصـــــــــا مع المحيط 

 تتســـــ  باالســـــتقرار ع ى التي ت م  فيها المن مة اعتقاد وهو أن البيلةالمن مات في الســـــابق ع ى 
  إلى مجا  األعما االســــــتراتيجيةوالمتوســــــط، الى ان ت  إدخا  مرهو   القريباق  تقدير في االمد 

ن اما  بوصــــــــــــــرهاالرؤية التق يدية التي ةانت تن ر إلى المن مة أدى الى تحوالت ةبيرة عن مما 
من  ن رية الن   ت د لذا .البيلة الخارجية بما فيها من متغيراتمغ قا ةوحدة اقتصــادية من زلة عن 

 ة دراسة المن مة ةة  مع األخذ ب ين االعتبار ال القات المتداخ  رورةأبرز الن ريات التي ترى 
 يجيةاالســـــــــتراتع ى القرارات ت ثير مع بيلتها. وينت  عن هذه ال القة  المن مة بين أجزالها، وعالقة

 ل تغيرات م مقاً  أه ع ى ســــــــــ وةها االســــــــــتراتيجي الذه يقت ــــــــــي بدوره فهماً ، لمن مةالمتخذة في ا
 .ةمخت رال  ب ادهاب البيلية

ــــــو  هــــــذايحــــــدل  الشــــــبكي: التراصــــــف -3 ــــــدمامــــــن التراصــــــا  الن  فــــــيالمن مــــــات  ترةــــــر عن
، األو  التراصــــــا جــــــزليينســــــتحواذ ع ــــــى من مــــــات أخــــــرى، ولــــــه واال ءار شــــــوال الــــــدم  عم يــــــات
ــــــالع  مــــــن لةــــــ راتيجي االســــــت ــــــذه يوجــــــب  التن يمــــــيالتراصــــــا  والثــــــاني المشــــــتره،و الب  دمــــــ ال

ــــــة ب ــــــد مباشــــــرة ال م يــــــات ــــــي المن مــــــات ءاالشــــــر  عم ي ، ويســــــتخد  التراصــــــا الشــــــبةي اي ــــــا ف
ــــات مخت رــــة وتمــــارن اعمــــا  ونشــــاطات   ــــك وحــــدات اعمــــا  اســــتراتيجية ت مــــ تالتــــي تم فــــي بيل

2*مخت رــــــــة عــــــــن ت ــــــــك التــــــــي تمارســــــــها فــــــــي الب ــــــــد اال  )الشــــــــرةات المت ــــــــددة الجنســــــــيات( ، اذ 
ــــــ مخت رــــــة، وقــــــدرات ومهــــــارات مــــــواردهــــــذه الوحــــــدات االســــــتراتيجية  تســــــتخد   تراصــــــاال يــــــت  ذال
الوحـــــــدات  ههـــــــذ تقـــــــو و  األعمـــــــا  االســـــــتراتيجية، وحـــــــدات مســـــــتوى ع ـــــــى البيلـــــــةو  المـــــــواردبـــــــين 

 لها وتراصرها.  الرردية الهياة  تجميعب شبةة االستراتيجية بتةوين
                                                           

1* (RBV )based view resource 
  
عمللل ج ك  لللرة عللل  رة عليللل و  ومع  تللل ي ومعث  فللل ي  وتعملللج معبنسللل  يه  هللل  من ملللا  معشلللرك ي متعللل  ة  *2

فللل   سلللومة ع  للل ة وتتومبللل  فللل  عشلللرمي معللل وج معماللل فا وتسلللتن  فللل   نشللل ت   معميور لللا علللل  مألسلللومة 
مع وع لللا فللل  مععللل عم  و  عتللل ع   كلللو  عللل د هلللست معشلللرك ي موبلللو مي ومسلللتثم رمي وعمل للل ي وشلللرك ي ت  علللا 

رمت ب ا وم مرمي إقل م لللللللللا تتع ملللللللللج مللللللللل    تللللللللل ي معمللللللللل ج مختلفلللللللللا  )ع   للللللللللا مو يللللللللل مي مسلللللللللت
 (.2019 11ومزغ ش 
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الى افقي  الداخ ي قســــ  التراصــــا االســــتراتيجي (Brierley,2018,15) دراســــة وحســــب
 وعموده:

 لة  الذه ي من تحقيق الره التراصا بين األقسا  والوحدات،  : يشير الىالتراصف االفقي -1
فيما  والتواصــ  وتحقيق الت اون واإلجراءات ل  م يات   والوحدات المخت رةواالقســا اإلدارات في فرد

االستراتيجي  الهدا مع متوافًقا ومنسجماً  دالًما يةون أن يجب الذه المشترك تحقيق الهدالبينه  
ع ى تحقيق  األفقي التراصـــــا ي م ف عم ياتها، بالمن مات الراغبة بتحســـــين يت  ق اما فيما ال ا .

 اً او عنصــــر  اً مةون يتط ب اذ المن مة، داخ  مخت ا اإلدارات في ال ام ين األشــــخاص ينالتوافق ب
نرســه أو تاب ين  القســ  من ةانوا ســواءً   ــمن المن مة ال ام ين بين االتصــا  بجودة يتمث  إ ــافي

 & Ayoup)دراســـــــــــــة صـــــــــــــا المن مة. وت خارج ي م ون واألشـــــــــــــخاص الذين ألقســـــــــــــا  اخرى،

Omar,2016,88)  االفقي بانها "عم ية تحقيق االنســـــجا  عن طريق االتصـــــا  الراع  التراصـــــا
 داخ  القس  او المستوى الو يري وتنسيق جهود ال ام ين فيه لتحقيق اهدافه  المشترةة".

 والتنريــــذ الرهــــ  الــــذه يمثــــ  توافــــق ســــياي ــــًا بالتراصــــا الرأ ويــــدعى العمــــودي: التراصــــف -2
مــــــن  )تنريذيــــــة، وســــــطى، ع يــــــا( مخت رــــــة ةهرميــــــ مســــــتويات الــــــذين ي م ــــــون فــــــي ال ــــــام ين بــــــين

التنريـــــــذيين، اذ يشـــــــير هـــــــذا النـــــــو  مـــــــن التراصـــــــا الـــــــى  المـــــــدراء واي ـــــــاً  ،المتـــــــدربين ال ـــــــام ين
مــــــن قبــــــ  ال ــــــام ين بمــــــا يتســــــق مــــــع الم نــــــى وم ناهــــــا طريقــــــة الرهــــــ  المشــــــترك ل مصــــــط حات 

ــــــذين يمةــــــن اعتبــــــاره  أة ــــــذه او المــــــو رين االخــــــرين، ال  ثــــــر ترهمــــــاً الــــــذه قصــــــده المــــــدير التنري
عـــــن طريــــق قنـــــوات  ا يتط بـــــه ذلــــك مــــن اتصـــــا  ف ــــا  لتنريـــــذ االعمــــا  المحــــددةمــــل مو ــــو  وم

 . (Brierley,2018,15)ةافةاتصا  وا حة بين المستويات 
 ع ى مجا  ان التراصــــــا ال موده يرةز (Dumas et al., 2018,487)وترى دراســــــة   

 النتال  تحقيق أج  من والمجموعات األفراد تراع  طريق عن المن مة في والتواصـــــــــــــــ  الت اون
 في المســــــــت م ة الرســــــــمية بالقنوات المجا  هذا ويت  ق ت اونية، من قب  المن مة بطريقة المط وبة
وحدات  في مراهي  وا ـــــحة ومرهومة المن مة، واســـــت ما  في المصـــــ حة أصـــــحاب بين التواصـــــ 

دراسة صره وت. واالتصا  الر ا  اص التو  لت زيز التحتية الالزمة البنية االعما  ةافة، ومدى توفر
(Ayoup & Omar,2016,88) والقرارات ال م  وخطط واألهداا االســـتراتيجيات تراصـــا بانه 
 والمن مة ةة (. ووحدات االعما  المن مة )الو يرية مستويات جميع في

األفقي والتراصـــــــــــا  التراصـــــــــــا أنفترى  (Alagaraja et al.,2015,27)دراســـــــــــة  اما  
 التراصـــــــا يحدد حين في المن مة ســـــــياق عم  تحدد التي وال م يات األن مة نةاليشـــــــ ال موده
 في حافزة التراصـــــــا ي م و  باإل ـــــــافة الى ذلك، ل تراصـــــــا. التن يمية الحدود والثقافي الهية ي
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 ( من ورات4الشـــــــة  ). المن مة فيه تحقيق تســـــــه  التي النشـــــــاطات الحواجز وتحريز إزالة عم ية
 وأنواعه. التراصا االستراتيجي
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ــــو   ــــا يمةــــن الق ــــىوهن ــــد أنــــوا   ع  ــــي تحدي ــــاحثين ف ــــي وجهــــات ن ــــر الب ــــرغ  مــــن االخــــتالا ف ال

اال انهـــــــا ترةــــــــز بمجم هـــــــا ع ــــــــى التراصـــــــا الــــــــداخ ي بـــــــين مةونــــــــات االســــــــتراتيجي التراصـــــــا 
من مــــــة المن مــــــة مــــــن عــــــام ين وهياةــــــ  وثقافــــــة المن مــــــة اذ ال يمةــــــن تجاهــــــ  أه فــــــرد فــــــي ال

ـــــة التـــــي ت مـــــ  فيهـــــا  ـــــؤده الـــــى اخـــــتال  التراصـــــا، والتراصـــــا الخـــــارجي مـــــع البيل ـــــك ي الن ذل
المن مـــــة ومنهـــــا بيلـــــة الصـــــناعة التـــــي تنتمـــــي اليهـــــا المن مـــــة ومواةبـــــة التغيـــــرات التـــــي تحصـــــ  

 وفق ما يستجد في هذه البيلة.ع ى فيها وت دي  عم ياتها ونشاطاتها 
 ياإلستراتيج التراصف مكوناتخامسا : 

من مات المتةونة أعما  الفي مجا  االســـتراتيجي  التراصـــاالتتابع المنطقي لجوانب  ي د
لج   هذه الوحدات  والتي ت م  في مناطق مخت رة  رورياً من وحدات أعما  إستراتيجية مت ددة 

أن  ي ني مما ،من جانب آخر ةة أهداا المن مة  تحقيق والتقد  نحومن جانب،  تماســــــــةاً أةثر 
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وع ى ل من مة ةة   التخطيطية ال م يةلوحدات األعما  مع  التخطيطية ال م يةمراح   بطترايت  
كج بلن  نو رن، ) ت دراســـــــــــــــــة ةـــ  من(. وقـــد حـــدد26،2009ادرين والغـــالبي،)نحو شـــــــــــــــــامـــ  

 أربع في التراصــاتتجســد مالم  هذا اذ الشــام  مةونات التراصــا االســتراتيجي  (332،2009
 هي: ةرليس مةونات

 االستراتيجية الى تحقيق التماسك مة: تشير المواء(Strategic Fit)االستراتيجية  مةءالموا -1
تتحقق اذ  ،المن مة ةالمخت رة إلســــــــــتراتيجي المةوناتوتحدد  تنرذ التي لجميع النشــــــــــاطات الداخ ي
 تراصـــــاد الى اليقو  مماي الداخ  إطار األداء في ال م  تدفقيجره  عندماة االســـــتراتيجية مءالموا

ت خذ الخرالط  لذا المســــــــــــــتهدفة، الماليةالنتال   وتحقيق ه واهدافوالزبالن رغبات ال ام ين  باتجاه
 بن ر مع االخــذ واألفراد والتةنولوجيــاال م يــات  بينمــة المواء دور مه  في ايجــاداالســــــــــــــتراتيجيــة 

 .(288،2015،ه)منصــــــور  ل مســــــاهمين أداء أف ــــــ تحقيق و ، ل زبالن قيمة أع ىتحقيق االعتبار 
 تســـــ ى تن يمية عم ية" مة االســـــتراتيجية ب نهاالمواء (1106،2018حســـــن ومصـــــطرى،) راوي 
تحقق وهذا ي الخارجية المتغيرات من بها يحيط وما ل من مة البيلة الداخ ية بين التوافق تحقيق الى

 ع ى ت م  المن مات( الى ان 41، 2015،مقراني)وتشـــــــــــير  .االســـــــــــتراتيجية" القيادة عن طريق
 تراها التي حو  األب اد االستراتيجية المواءمة بناء من بد الاذ  ،فيها رةالز النجاح قويةوت استدامة

 ب  تشــــــــير إلى حاجة عم يات ،االهداا ع ى اتراق األفراد ال ام ين مجرد ليســــــــت فهيمناســــــــبة، 
 المواءمة وتبدأاجراءاتها  ـــــــــــــمن اســـــــــــــتراتيجية المن مة.  ت طيرالى  والو يرية التن يمية الوحدات

عن طريق  وذلك الى المســـــــــتويات األخرى،وتنتق   المن مة في مســـــــــتوى أع ى من الســـــــــتراتيجيةا
  .ةافة االتجاهاتوبفي المن مة  واألفراد قوالرر  والو الا الوحدات من لة  المواءمة

توحيد بهذا التراصـــــــــا  يتحقق (Organizational Alignment): المنظمي التراصــــــف -2
بتحقيق  يســـــم وع ى نحو جمي ها  المن مة مســـــتويات في ودةالموجوالنشـــــاطات  الو الا مخت ا
ان ( 332،2009ك بلن  نو رن، ) بينوي (.288،2015،لها )منصـــــــــــورهوتناســـــــــــق  تةام  أع ى

لذا يجب ان تدار عم ية  ،ن مي تتط ب الت اون  ــــــــــــــمن حدود المن مةمطبي ة التراصــــــــــــــا ال
المحاســـــبة وتحديد بالتراصـــــا ذا هجيد وتحديد إدارة تتحم  مســـــؤولية إنجاح  ع ى نحوالتراصـــــا 

اذ  ،وعم يات وا ــــحة ل تراصــــاوتحديد مقايين ة، المســــؤولية ل وصــــو  الى عم ية تراصــــا فاع 
التي وت من استمراره واتخاذ اإلجراءات التصحيحية  ،عم ية القيان مهمة في إدارة التراصا ت د

 .التراصــاتؤده الى زيادة ها وجمي وتطوير المنتجات  ،واالحترا  بالزبالن ،تدريب ال ام ين ت ــ 
قسا  أال ام ين في ة   لألفرادتوحيد وتةام  وتزامن الجهود المشترةة بن مي مالتراصا ال ويتحقق
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مخت ا ووحدات المن مة وو ــع الية لتحديد االســتراتيجية عند ة  مســتوى ونق ها ومشــارةتها بين 
 تحقيق األهداا. التراصا مدى توجه وحدات المن مة نحو هذا يقينو المستويات، 

 التراصــــــــــــــا ان: (Human Capital Alignment)تراصـــــــــف راس المال البشـــــــــري  -3
 ب ين خذاأل من البد الذ ل من مة،الخارجية و البيلة الداخ ية بين  التوازن لتحقيقاالستراتيجي عم ية 

ه في ل  م يات التي تجر  وا ــــحاً  فهماً  تتط بالتي ال م ية،  هذه في البشــــره المورد دور االعتبار
 عد  فري حالة ،تنريذها إلى وصـــوالً صـــياغة االســـتراتيجية من عم ية  اً ءبدةافة  المن مة مســـتويات

يجب  الذ ســـــــتواجه الرشـــــــ ، فإنها ،متحرزين ل تنريذ غير أنه  أولالســـــــتراتيجية  نم يال ااالفراد  فه 
ات لوحدات االخذ ب ين االعتبار اهداا ال ام ين وتحريزه  وتدريبه  عند و ــــــــــــــع االســــــــــــــتراتيجي

ك بلن )شــــــــــير وي. (288،2015، )منصــــــــــوره البشــــــــــره الما  التراصــــــــــا لرانتحقيق لاالعما  

في االســــــــــــتراتيجية تصــــــــــــاب في قمة المن مة ولةن يجب ان تنرذ ان الى ( 334،2009 نو رن، 
برام  التراصــــــــــــــا النتال  المط وبة مال  يةن لدى االفراد  ال تحقق القاعدة من قب  ال ام ين، لذا

 . ين است داد والتزا  شخصي لمساعدة وحداته  ومن ماته  ع ى تحقيق األهداا االستراتيجيةال ام
نظمـــــة تراصــــــــــف -4 لرقـــــابـــــة أ تخطيط وا ل  Planning And Control Systems) ا

Alignment)   المن مة، بإســــــتراتيجيةالتخطيط وعم يات الرقابة  ربط أن مةبالتراصــــــا  هذ يت 
، )منصــــــــــورهومراقبة األداء  من مةفي ال المخت رةلنشــــــــــاطات زمة لتنريذ االوتخصــــــــــيص الموارد ال

هذه الى ان  (350،2009ك بلن  نو رن، ) تشــــــــــــــير دراســـــــــــــــةذاته وفي االتجـاه  .(288،2015
الموارد وتوجيه االعما  وترشــــيد النتال   وتخصــــيصاإلدارة ع ى تو ــــي  االتجاه  تســــاعداألن مة 

عم ية التخطيط الخريطة االســـــــــــتراتيجية   تو ـــــــــــو المن مة الوصـــــــــــو  اليه،  ترغبباالتجاه الذه 
ذلك يجب ان يخطط المدراء  ف ــــــــــاًل عناألســــــــــان المنطقي الســــــــــتراتيجياتها، التي ت د ل من مة 

تخطيط المشـــــــــــــــاريع  عن طريقويت  ذلك  ،التنريذيون لتوفير الموارد الالزمة لتنريذ االســــــــــــــتراتيجية
هداا االســــــــــــــتراتيجية ل  م يات وال ام ين ذ ان األ، اوالتخطيط ل موارد البشــــــــــــــرية وربط الميزانيات

 والزبالن والمساهمين محددة ومرتبطة بمجموعة من عالقات السبب والنتيجة. 
ــــادة التنفيذيــــة -5 نمــــوذج التراصــــا الشــــام  أ ًا يبنــــى ع يــــهساســــ: ي ــــد دعــــ  اإلدارة ال  يــــا أالقي

وا ـــــ  ( ويتمثـــــ  هـــــذا الـــــدع  بالت بلـــــة ل تغييـــــر عـــــن طريـــــق تصـــــمي  5الـــــذه يو ـــــحه الشـــــة  )
ل م يــــــــــة التغييــــــــــر وادارتهــــــــــا بمــــــــــا ي ــــــــــمن اســــــــــتجابة ال ــــــــــام ين ل  م يــــــــــة، وتو ــــــــــي  الرؤيــــــــــة 

ــــق ــــة ل تحقي ــــى اهــــداا قاب  ــــه  ،االســــتراتيجية وترجمتهــــا ال ــــود المن مــــة الوصــــو  الي وايصــــا  مــــا ت
 لصــــــياغة ومراج ــــــة االســــــتراتيجية ةــــــ  مــــــا حــــــدل فريــــــقت ســــــين و الــــــى ةافــــــة ال ــــــام ين فيهــــــا. 

 .(Naidoo,2011,70)تغير في البيلة  طار  او
التنريــــــــذ النــــــــاج  ل تراصــــــــا االســــــــتراتيجي دعــــــــ  اإلدارة يتط ــــــــب القــــــــو   نــــــــاوهنــــــــا يمةن  
المســــــــؤولة عــــــــن ت بلــــــــة ال ــــــــام ين  ألنهــــــــاالتراصــــــــا  هــــــــذا ب هميــــــــة والتزامهــــــــا وايمانهــــــــا ال  يــــــــا



 

49 
 

تط ـــــب اي ـــــًا تحقيـــــق التوافـــــق ، ويي  الروالـــــد التـــــي يحققهـــــا ل من مـــــةل تغييـــــر، وتو ـــــوتـــــوجيهه  
ـــــين المءوالموا ـــــات األرب ـــــة م ـــــا )االســـــتراتيجيةمـــــة ب ـــــة ةون والمـــــوارد البشـــــرية  والوحـــــدات التن يمي

أن مــــــة التخطــــــيط والرقابــــــة( اذ ت ــــــد هــــــذه المةونــــــات مرشــــــدًا ل مــــــدراء التنريــــــذيين فــــــي المن مــــــة و 
 الر ا .  االستراتيجي لتحقيق التراصا
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 المبحث الثاني

 التراصف االستراتيجي

 امل المؤثرة، المتطلبات، التحديات، واالبعاد()المستويات، العو 

 توطئة
وفق اراء عدد من ع ى  االســـتراتيجيمســـتويات التراصـــا عر ـــا ليت ـــمن هذا المبحل   
عم يــات التخطيط االســــــــــــــتراتيجي، و التي ت ــــــــــــــ  حج  المن مــة، فيــه ال وامــ  المؤثرة و  البــاحثين،

متط بات تحقيق التراصا االستراتيجي  ه وأصناعة التي تنتمي لها المن مة، الو الالت ةد البيلي، و 
ب اد أ ومن ث  ،التحديات التي تواجه تطبيق التراصــــــــا االســــــــتراتيجي ف ــــــــاًل عن في المن مات.

 .االستراتيجي لتراصاا
 اإلستراتيجي التراصف اوال : مستويات

 أســــــان عديــــــد مــــــن الدراســــــات مســــــتوى ن ــــــ  التراصــــــا االســــــتراتيجي ع ــــــىاختبــــــرت   
ــــى الرــــرده مــــن المســــتوى ة المخت رــــة، بــــدءاً المن مــــ مســــتويات فــــي  وبمــــا التن يمــــي، المســــتوى إل

ــــــك ــــــة، ذل ــــــي  اقســــــا  المن مــــــة ةاف ــــــق أن ينبغــــــيالت ــــــادةب  ــــــها  تتواف ــــــب ض اآلخــــــر لإلف  مــــــع ال
ان  الــــــــــــى (Symons,2005,4)وتشــــــــــــير دراســــــــــــة  .التراصــــــــــــا االســـــــــــتراتيجي مــــــــــــن الةام ـــــــــــة

او مراحــــــ  يو ــــــحها الجــــــدو  التراصــــــا االســــــتراتيجي فــــــي المن مــــــة يمــــــر بخمســــــة مســــــتويات 
 تي:( اآل8)

ومراحله ( مستويات التراصف االستراتيجي8جدول )  

 الوصف المرحلة المستوى

ال يوجد  0
 تراصا

 ان ــــــدا  تــــــا  ل جهــــــود التــــــي تســــــ ى لتحقيــــــق التراصــــــا يوجــــــد
بــــــــين األقســــــــا  واســــــــتراتيجية األعمــــــــا  والبيلــــــــة االســــــــتراتيجي 

 التنافسية.

 تراصا محدود 1

مــــــــــن المن مــــــــــة بالحاجــــــــــة الــــــــــى تراصــــــــــا يوجــــــــــد اعتــــــــــراا 
الوحــــــــدات واالقســــــــا  مــــــــع اســــــــتراتيجية االعمــــــــا ، اال انــــــــه ال 
توجـــــد عم يـــــات موحـــــدة لتحقيقـــــه مـــــع وجـــــود محـــــاوالت فرديـــــة 

 مجزأة  من وحدات االعما .
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 جزليتراصا  2

د المن مــــــة ونشــــــاطات قيــــــبوجــــــود وعــــــي بق ــــــايا التراصــــــا 
ــــــــذه، االســــــــتراتيجي التطــــــــوير لتحقيــــــــق التراصــــــــا   شــــــــمي ال

ــــــــة، اال ان ب ــــــــض  ال م يــــــــات، الهياةــــــــ  والنشــــــــاطات الت  يمي
اســـــــــتراتيجيات التراصـــــــــا تقتصــــــــــر ع ـــــــــى ب ـــــــــض وحــــــــــدات 
األعمـــــــــا  وال تشـــــــــم  المن مـــــــــة ةةـــــــــ  مـــــــــع وجـــــــــود ب ـــــــــض 

ـــــــــد مـــــــــن التراصـــــــــا   االســـــــــتراتيجيالمحـــــــــاوالت لقيـــــــــان الروال
 .هاوتحديد

عم ية محددة  3
 رفة   وما 

 ةقبـــــــــو  وفهـــــــــ  الحاجـــــــــة إلـــــــــى تحقيـــــــــق تراصـــــــــا إســـــــــتراتيجي
ـــــد مجموعـــــة  ـــــت  تحدي األعمـــــا  مـــــع االســـــتراتيجيات األخـــــرى ي
ـــــــي التخطـــــــيط  أساســـــــية مـــــــن ال م يـــــــات وتوثيقهـــــــا ودمجهـــــــا ف
اإلســـــــــتراتيجي والتشـــــــــغي ي، مـــــــــع تطـــــــــوير م ـــــــــايير القيـــــــــان، 

ـــــــة النشـــــــاط ت  ، وتحديـــــــد المســـــــؤولية بو ـــــــوح، ومةافـــــــومراقب
 .ع ى أسان النتال 

ال م يات  4
 المحسنة

األعمـــــــــا  مـــــــــع  اتيجيةفهـــــــــ  متقـــــــــد  لتراصـــــــــا إســـــــــتر  يوجـــــــــد
 مراج ـــــــة ال م يـــــــات وتـــــــت  االســـــــتراتيجيات الررعيـــــــة األخـــــــرى،

إلـــــى مســـــتوى أف ـــــ  ل ممارســـــات الخارجيـــــة، ع ـــــى  هـــــاوتنقيح
المســــــــتمر والمقارنــــــــة مــــــــع نمــــــــاذج  أســــــــان نتــــــــال  التحســــــــين

مســــــــتوى الن ــــــــ  ل من مــــــــات األخــــــــرى، واالســــــــت انة بــــــــدع  
تســــــــتخد  المن مــــــــة م ــــــــايير وا ــــــــحة اذ  خــــــــارجيين، خبــــــــراء

المراقبـــــة والتقيــــي  الــــذاتي، وتحديــــد توق ـــــات فــــي  ترشــــد بهــــاتس
 التواص .بالتراصا 

 

Source: Craig Symons, 2005, IT and Business Alignment: Are We There Yet? 

Forrester Research, Cambridge, 13 April. 

ــــــ (Chan & Huff)دراســــــة  وحــــــددت هــــــا فيو مراحــــــ  تمــــــر أمســــــتويات  ةثالث
تـــــــــدرك ، ) )الـــــــــوعي، التةامـــــــــ ، والتوافـــــــــقهـــــــــي قـــــــــق التراصـــــــــا االســـــــــتراتيجي المن مـــــــــات لتح

ــــــيالمن مــــــات  ــــــب مســــــاندة بســــــيطة ف ــــــوعي، أن ن ــــــ  وحــــــداتها ليســــــت مةات ــــــة ال ــــــدرك و  .مرح  ت
 مــــــع جنـــــب إلـــــى جنبـــــا ت مــــــ  بهـــــا مرح ـــــة التةامـــــ ، أن ن ــــــ  الم  ومـــــات الخاصـــــةفـــــي اإلدارة 

التن يمــــــات  مـــــع أن متهــــــا ع ــــــى دمـــــ فـــــي مرح ــــــة التوافـــــق  ت مــــــ  اإلدارةو ، التجاريـــــة عم ياتهـــــا
  .(298،2015االستراتيجية )منصوره،
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ــــــــــــــاك خمــــــــــــــن مســــــــــــــتويات لن ــــــــــــــ  التراصــــــــــــــا  Luftman دراســــــــــــــة وتــــــــــــــرى ان هن
ــــــى اإلســــــتراتيجي فــــــي المن مــــــات اســــــتناداً  ســــــتة م ــــــايير )االتصــــــاالت، الحوةمــــــة، الشــــــراةة،  ال

لم رفـــــة مســــــتوى هـــــا ة القيمـــــة، البنيـــــة التحتيـــــة، المهـــــارات( يـــــت  قيــــــان مســـــتوى هـــــذه الم ـــــايير 
 ـــــــمن ةـــــــ  م يـــــــار مـــــــن هـــــــذه و . (AlKhalifa,2016,20)ن ـــــــ  التراصـــــــا االســـــــتراتيجي 

يــــــت  تقييمهــــــا باالعتمــــــاد  (،6الشـــــة  ) يو ــــــحهاالم ـــــايير، يوجــــــد عــــــدد مـــــن الممارســــــات التــــــي 
ــــــى تصــــــنيا مــــــن خمســــــة مســــــتويات ــــــى  ،ع  ــــــي  ةــــــ  ممارســــــة، تحصــــــ  الممارســــــة ع  ب ــــــد تقي
ــــت  حســــا اذ ب متوســــط درجــــة لةــــ  م يــــار مــــن الم ــــايير الســــتة. متوســــط درجــــة، وفــــي النهايــــة ي

يســـــاعد ن ـــــا  التصـــــنيا فـــــي حســـــاب مســـــتوى ن ـــــ  التراصـــــا االســـــتراتيجي فـــــي المن مـــــات. 
 (:Wahlin & Karlsson,2017,28)وهذه المستويات هي 

 ((Initial or ad-hoc processes ال م يات األولية أو المخصصة: المستوى األو  1-

 ((Committed processesالم تزمة  ال م يات المستوى الثاني: 2-

 ((Established, focused processesوالمرةزة  المستقرة ال م ياتالمستوى الثالل:  3-

 ((Improved, managed processes والمدارةالمحسنة  ال م ياتالمستوى الرابع:  4-

 ((Optimized processesالمث ى  ال م ياتالمستوى الخامن:  5-

 مــــــــــن وجهــــــــــة ن ــــــــــرل تراصــــــــــا االســــــــــتراتيجي مســــــــــتويات الخمســــــــــة ال (6الشــــــــــة  )ص ي خــــــــــو 

Luftman ع ى وفق ما ي تي: 
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 1المستوى 

 

           

 

  

 Luftmanل  اإلستراتيجي التراصف نضج مستويات( 6الشكل )

Source: Chumo, Dr. Kiyeng P., (2016) " Information Systems Strategic Alignment 

Maturity Levels: Corporate and Project Implementation Perspectives" Information 

and Knowledge Management, Vol.6, No.2. 

 مععمل  ي معمثل 

 المركزة  الق ئمة العمله ت

 معم مرةمععمل  ي معميسنا و

 ي معملتزمامععمل  

 

 المخصصة أ  ا  لهة العمله ت

 .ش ملا رسم ا  :مالتص الي -
 .معخ رب    معشرك   إع  تمت  رم ميإبتت ن   :معمعلوم ي وب  تكنوع ق ما -
 .ومعشرك   معمن ما ا    متك مل  :معمعلوم ي تكنوعوب   يوكما -
 .ألعم جمم  مسترمت ب ا وتك  ف    معمعلوم ي تكنوعوب  منسب م   :رمكامعش -
 .معشرك    ت ور تت ورمع ن ا معتيت اه   -
 .معمن ما ف  معمك فآي /  بمعت ر / معتعل م :معم  رمي -

 .موحدة مترابطة،: اترص تت -

 .محد  ة مشتركة قهمة التكلفة، كف  ة اجرا ات: المعلوم ت ركنولوجه  قهمة -

 . لمنظمةب ةموجه: المعلوم ت ركنولوجه  حوكمة -

 .ا عم ل ره هةاإيتر قه  ة من المعلوم ت ركنولوجه  رمكهن: الشراكة -

 .الشرك   م  متك ملةالبنهة التحتهة: ا -

 . المن ف  المخ طر رش  ك:  ات المه  -

   مت ا  س  ا. ي ب   عالتص ال ف م يه مالتص ال -

 .معمن ما ق   ة  عويا معتكلفات ل ج   كف  ة سمي مبرم مي :معمعلوم ي تكنوعوب   اهق م -

 .معمن ما  ني   بم   ف  صلا سمي عمل ا :معمعلوم ي وب  تكنوع يوكما -

 .إ  مع   نه عل  لصرم ع ن ر  عمل ا عل ميرك   وصف   موبو  معمعلوم ي تكنوعوب  معشرمكاه  -

 .معمن ما ع ر متك ملامع ن ا معتيت اه   -

 .مألعم ج تشغ ج معت ن   معتومز  عخ ما م مزو ع ق ما إنش   :معم  رمي -

 .معمعلوم ي تكنوعوب   ف م / مي و ة  عم ج :مالتص الي -

 .معتكلفا عكف  ة  معوصوج   او  ف  ميمربإ :معمعلوم ي تكنوعوب   ق ما -

 .مالستب  ا سر عا  ن و ي  و  ف   مستود عل  تكت ك ا :معمعلوم ي تكنوعوب   يوكما -

 .مس ع  ف  معمن ما ه و ور  موبو  معمعلوم ي تكنوعوب    :معشرمكا -

 (.معتنف س  عم ن م   مع رمرمي  عم ن م) عمع ماليمع ن ا معتيت اه ت تصر عل  م  -

  ي معو  ف ا.معمستو  ع ر تختلف :رميمعم   -

 .معمعلوم ي عتكنوعوب   ف م ع م :مالتص الي -

 .ت ن امع معم    س  عض :معمعلوم ي تكنوعوب   اق م -

 .مألوعو  ي يسب  تف عل ا و تكلفا  مركز رسم ا  غ ر عمل ا :معمعلوم ي تكنوعوب   يوكما -

 .مألعم ج مم رساف   تكلفا معمعلوم ي تكنوعوب  تع    :معشرمكا -

 .) مإلعكترون  ومع ر   )معمي س ا  ت ل   ا همع ن ا معتيت ا-

 .ف   معت ن  معت ر ب  قل لا مك فأة ة معمخ  ر معمعلوم ي تكنوعوب   تتيمج  :معم  رمي -



 

55 
 

ب ـــــــــــاد الســـــــــــتة ل تراصـــــــــــا األهـــــــــــذه المســـــــــــتويات الخمســـــــــــة مـــــــــــن الن ـــــــــــ  تغطـــــــــــي و 
ــــــــي  التراصــــــــا االســــــــتراتيجي وأ هــــــــرت  ــــــــر مالءمــــــــة لتقي االســــــــتراتيجي وت ــــــــد هــــــــي األداة األةث

  صالحية مقبولة لمخت ا المةونات.

الى  ــــرورة إعطاء أهمية  (Coleman & Papp,2006,247)وتشــــير دراســــة ة  من 
وتؤةد (. 6ةبيرة ل م ية تقيي  التراصــا االســتراتيجي باســتخدا  المســتويات المو ــحة في الشــة  )

ع ى مقدار االهتما  الذه يجب اعطاله ل م يات األعما  واالقســـــــــا  األخرى فيها ومنها  الدراســـــــــة
  المن مة. فإذا ل  يةن هنالك تراصــــا في المن مة، تةنولوجيا الم  ومات ومدى توافقه  م ًا داخ

تمنع المن مة من التنافن في بيلتها او ســــــــــــــياقها التنافســــــــــــــي، وي تبر  تبرز مشــــــــــــــةالتفبالت ةيد 
ع ى مسؤو  تنريذه المو رين اإلداريين ه  األةثر اه ية إلجراء هذا التقيي  ةالرلين التنريذه )أو أ

الى دع  من اإلدارة ال  يا في المن مة ع ى نحو يحتاج يجي التراصا االستراتالن ، في المن مة(
ع ى أســــاســــه تحديد نقاط ال ــــ ا داخ  المن مة، وبمجرد االنتهاء من هذا التقيي  يت  و مســــتمر، 

، يجب تحديد األماةن التي تحتاج الى م الجة وى ن ــــــــ  التراصــــــــا االســــــــتراتيجيوتحديد مســــــــت
. اذ تهاوصــياغ مةن من إعادة تشــةي  االســتراتيجيةال ــ ا، والذه يســه  التخطيط ب يد االمد وي

إعادة التقيي  المســــــــتمر وادخا  بالذه يتحقق لي هو نق  المن مة إلى التراصــــــــا، ان الهدا النها
 (Wahlin & Karlsson,2017,28)وتو ـــــــ  دراســـــــة  عن إعادة التقيي . التي تنت الت ديالت 

. موجود غير التراصا لتحقيق المط وب واص والت ثابتة عم يات توجد ال المستوى االو ، انه في
 والتموي  التســـــــويق )مث  األخرى والو الا الم  ومات تةنولوجيا تقو  الخامن، المســـــــتوى اما في

 مســــتوى أع ى إلى المن مات ل وصــــو  تســــ ى م ًا ويجب أن اســــتراتيجياتها ... وغيرها( بتصــــمي 
 أداء لمقارنة اً م يار بوصــــرها  تراتيجياالســــ ل تراصــــا المحســــوبة النتيجة اســــت ما  ل ن ــــ  ويمةن

 (Sholihah et al.,2019,12)وفي االتجاه نرســه ترى دراســة  .المن مات المنافســة مع المن مة
 والقدرات والهياة  تحقيق التوافق والتناســــــــــــب بين ال م يات يتط باالســــــــــــتراتيجي ان التراصــــــــــــا 

 التراصا االستراتيجي، ن   نموذج يف مو حة المت ددة األب اد هذه. واالستراتيجيات وال القات
 الم ــايير لجميع متوازنــاً  اً تطوير  يتط ــب التراصــــــــــــــان ــــــــــــــ   إن( (Luftman,2000,10 ويؤةــد

وتوفر . فرد او وحدة او قســ  في المن مة أه الســتة مع الت ةيد ع ى عد  إمةانية إهما  األســاســية
فإنها  ذلك، ومع. المخت رة ل ن   ال ناصر االساسية لخصالص جيدة مستويات الن   هذه رؤية

 في مســــــتوى اخر أع ى، م ين إلى ن ــــــ  مســــــتوى النتقا  منال تقد  اقتراحات محددة ل تطوير ل
 ل تراصـــــــــا من ت ثيرات. ما فه  ال م ية هذه االقتراحات تتط باذ . م ين تن يمي ســـــــــياق  ـــــــــوء

تحتاج  تيجياالســـــترا التراصـــــا ن ـــــ  تقيي  ان آلية (Gutierrez et al.2007,2)دراســـــة  رىوت
ما مو . ذلك تحسين يمةن وةيا التراصا، من موقرها لتحديد المن مة داخ  النشاطات هذه لتقيي 
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 يقان أن يمةن وان ةان م قد م ع ة  أن هو  Luftman (2001)الذه قدمه التصـــــــــنيايميز 
 واختباره هذا تطبيق وت . االســـــــــــتراتيجي( )التشـــــــــــغي ي، التةتيةي، تن يمي مســـــــــــتوى أه في عم ياً 

 المســـــــــتويات بين التراصـــــــــا يقين جديد نموذجأ إلنشـــــــــاء Luftman ن ـــــــــ  نموذج باســـــــــت ما 
 & Vuالمن مـــــــات. وفيمـــــــا ي ي شـــــــــــــــرح لهـــــــذه المســـــــــــــــتويـــــــات  في المخت رـــــــة التن يميـــــــة

Micliuc,2010,7)): 

ــــة العمليــــات -1  اســــتراتيجية ةفــــي هــــذا المســــتوى أيــــ توجــــد ال :المخصصــــة العمليــــات أو األولي
 توجـــــــد وال مـــــــع االســـــــتراتيجيات الررعيـــــــة األخـــــــرى فـــــــي المن مـــــــة،اعمـــــــا  منســـــــجمة ومتراصـــــــرة 

ــــــــي يوجــــــــد وال اتصــــــــا  و يريــــــــة بــــــــين األقســــــــا ، عم يــــــــات  بــــــــين التواصــــــــ الن  لألعمــــــــا ، راع 
ــــــــب ض، ب  ــــــــها دور تــــــــدرك ال الوحــــــــدات واالقســــــــا   ــــــــ يا، االقســــــــا   جامــــــــدة، عالقــــــــات ال

 تة رة. أنها ع ى الم  ومات تةنولوجيا ويان ر إلى
ـــــــات -2 ـــــــةالمل العملي ـــــــت  :تزم ـــــــز ي ـــــــي هـــــــذا المســـــــتوى ت زي ـــــــة ف ـــــــين ال الق  اقســـــــا  ووحـــــــدات ب

ــــــ  أنهــــــ  رغــــــ  المن مــــــة، ــــــب ض ب  ــــــه  ومســــــؤوليات أدوار يرهمــــــوا ل ــــــا يقتصــــــر تمامــــــًا، ال  وهن
ــــــى التراصــــــا ــــــى المواقــــــع أو االقســــــا  أو الو ــــــالا ع  ــــــزا  الن ــــــرة ال ــــــة ل وحــــــدات، والت  الجغرافي
ـــــا ـــــة، الم  ومـــــات تةنولوجي ـــــى انهـــــا تة ر ـــــايين او م ـــــاييروال يوجـــــد  ع  ـــــاعالت  مق لألعمـــــا ، التر

ـــــين واالتصـــــاالت ـــــى اســـــان األقســـــا  قالمـــــة ب ـــــرز الم ـــــامالت، ع  ـــــات ب ـــــض وتب ـــــا  عم ي  االنتق
 .الرنية وتطويرها الو يرة، واالهتما  بالمهارات مستوى ع ى الو يرية

دارة الترـــــاه  إنشـــــاء المســــتوى، هـــــذا فـــــي يـــــت  :والمركـــــزة القائمـــــة العمليـــــات -3  بـــــين األقســـــا  وا 
 وتبـــــــرز ،جمي هـــــــا المن مـــــــة أنحـــــــاء التراصـــــــا االســـــــتراتيجي فـــــــي اســـــــتخدا وي هـــــــر األعمـــــــا ، 

ــــة تةنولوجيــــا ــــي دعــــ  األعمــــا ، اً مهمــــ عــــامالً بوصــــرها  الم  ومــــات أهمي ــــرغ  وع ــــى ف  أن مــــن ال
ــــــت  الم  ومــــــات تةنولوجيــــــا ــــــة، ت ــــــدالزال ــــــ  التحقــــــق تة ر  االســــــتثمارية، مــــــن إمةاناتهــــــا اال انــــــه ت
الن ـــــــ ،  ع ــــــى المســـــــتوى هــــــذا يــــــد  فـــــــيممــــــا  الـــــــو يري لتقــــــاطعوا لألعمـــــــا  راعــــــي و هــــــور
 .ل مدراء مهمة ومهارات االعما  الرنية المهارات وتصب 

ـــــد تنريـــــذ يـــــت  :المحســـــنة والمـــــداره العمليـــــات -4 ـــــات مـــــن عدي  االســـــتراتيجي، التراصـــــا عم ي
األقســـــــا   ومشـــــــارةة األعمـــــــا ، لقســـــــ  الم  ومـــــــات قســـــــ  تةنولوجيـــــــا فهـــــــ  فـــــــي وتق ـــــــيص الرجـــــــوة

ــــي توالوحــــدا ــــرارات دعــــ  ف ــــت و  قيمــــة، ذو اً عنصــــر بوصــــرها  وت هــــر الق ــــى الن ــــر ي ــــا إل  تةنولوجي
فــــــي احــــــدال  اً مســــــاعد عــــــامالً بوصــــــرها  قيمــــــة خــــــدمات وتحقــــــق تقــــــد  أنهــــــا ع ــــــى الم  ومــــــات

 التنافســــــية، الميــــــزة لتحقيــــــق التحتيــــــة البنيــــــة مــــــن المن مــــــة ديوتســــــتر التغييــــــرات فــــــي المن مــــــات،
 ب  ـــــها الوحـــــدات واالقســـــا  المخـــــاطر وتتقاســـــ  واســـــع، نطـــــاق ع ـــــى التراصـــــا اســـــت ما  ويـــــت 
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 الرنيــــــة المهــــــارات مــــــع جنــــــب إلــــــى جنبــــــا الــــــو يري والتقــــــاطع او التةامــــــ  ،اآلخــــــر الــــــب ض مــــــع
 .ومهارات االعما 

واالســـــــتراتيجيات  األعمـــــــا  بـــــــين اســـــــتراتيجية التراصـــــــا تبنـــــــي يـــــــت  العمليـــــــات المثلـــــــى: -5
 )الشـــــــرةاء الخارجيـــــــة الجهـــــــات مـــــــع رفـــــــةالم  المن مـــــــة وتشـــــــارك ،المن مـــــــةب وتنريـــــــذها الررعيـــــــة
 الــــــــى وتســــــــه  الوصـــــــو  الم  ومـــــــات تةنولوجيــــــــا وتمةـــــــن ... وغيــــــــره (، والمـــــــوردين، والزبـــــــالن
 وتخطـــــــيط لألعمـــــــا  االســــــتراتيجي التخطـــــــيط دمــــــ  والمـــــــوردين، ويـــــــت  ل زبــــــالن القيمـــــــة سالســــــ 
 .وخارجها المن مة، أنحاء جميع في الم  ومات تةنولوجيا

ــــــرى الدراســــــة الحال   ــــــة وت ــــــي  ن ــــــ  التراصــــــا االســــــتراتيجي ذات أهمي ــــــة تقي ــــــة ان عم ي ي
ـــــــى ةبيـــــــرة لمن مـــــــات االعمـــــــا ، والســـــــيما  ( اذ Luftmanوفـــــــق المســـــــتويات التـــــــي حـــــــددها )ع 

 مـــــ  وال ،تمةنهـــــا مـــــن تحديـــــد موق هـــــا مـــــن التراصـــــا واةتشـــــاا جوانـــــب ال ـــــ ا او االخـــــتال 
صــــــــو  الــــــــى مســــــــتويات التقيي  والمراج ــــــــة المســـــــتمرة ل و ع ـــــــى اتخــــــــاذ إجــــــــراءات تصـــــــحيحية بــــــــ

 متقدمـــــة تمةـــــن المن مـــــة ب قســـــامها ووحـــــداتها مـــــن ال مـــــ  ع ـــــى نحـــــو منســـــج  لتحقيـــــق أهـــــدافه 
 .ويتناغ  م ها

  لتراصف االستراتيجيا نجاح المؤثرة علىعوامل الثانيا : 

لتحقيــــــق التراصــــــا االســــــتراتيجي ونجاحــــــها  الدعامــــــة االساســــــية النجــــــاح عوامــــــ  تمثــــــ  
التــــــي ت يــــــق تحقيــــــق التراصــــــا او  الصــــــ وبات   فــــــي تق يــــــ هاذ تســــــ ،فــــــي من مــــــات األعمــــــا 

 ع ـــــــى المن مـــــــة مـــــــن الترةيـــــــز وتمةـــــــن اخـــــــتال  التراصـــــــا"،بــــــــ " ىتجنـــــــب الوقـــــــو  فيمـــــــا يســـــــم
 ةـــــ  تقيـــــي  ت زيـــــز الوصـــــو  لـــــه ونجاحـــــه عـــــن طريـــــق شـــــ نها مـــــن التـــــي ال وامـــــ  مـــــن مجموعـــــة
رة أةبـــــر ع ـــــى قـــــد لهـــــا يةـــــون لـــــذا التن يميـــــة، بيلتهـــــا فـــــي الحاســـــمة النجـــــاح عوامـــــ  مـــــن عامـــــ 
 & Thompson) لتحســـين عم ياتهـــا وتحقيـــق أهـــدافها المناســـبة االســـتراتيجيات صـــياغة

James,1999,183). 

( Chan & Reich,2007,307)مع دراســـــة  (299،2015،)المنصـــــورهوتترق دراســـــة 

ع ى وفق  ونجاحه تحقيق التراصا االستراتيجي ال وام  التي تؤثر ع ى عديد منك لع ى ان هنا
 :يما ي ت

 حجم المنظمة -1
او  ال ــام ينعــدد عــديــد من الم ــايير ومنهــا ع ى وفق يؤثر حج  المن مــة الــذه يقــان 

ت ثيره باالســــتراتيجي ع ى التراصــــا ... وغيرها، او القيمة الم ــــافة اإليرادات او نشــــاط المن مة 
 فالمن مات الصـــــغيرة والمتوســـــطة تمي  إلى أن تةون مرتبة ع ى اســـــان ،ع ى حوةمة المن مات

ثر تؤ ةما ، (Chan et al.,2006,30) الو الا ةالحســابات، و التســويق والموارد البشــرية وغيرها
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ـذه الهياة  التن يمية التي تمث   ـار الـ ـة تاإلطـ ـدد المن مـ ـات  طريقه عنحـ محتــوى ونوعية ال القـ
ـسا   ـدات واألقـ ـمان  الو يريةالداخ ية بين الوحـ ـ   ـ ـن أجـ ـوب والت  التنسيقمـ ـ ـا لب  ـا بينهـ ـاون فيمـ ـ

ـات  ـر ت ـك ال القـ ـداا المحـددة، وت هـ ـس طة باألهـ ـ ـك ، واوالمسؤوليةخطـوط ال التــصاالت بـين ت ـ
ــــدات ـــــ الهياة  المرةزية من الحاجة إلى اآلليات اذ تق    ، ع ى تحقيق التراصا االستراتيجي،الوحـ

او  أســـــــــــــــان الوحداتالى ان تةون مرتبة ع ى تمي  المن مات الةبيرة ، و التراصــــــــــــــا ت ززالتي 
الهياة  الالمرةزية  فيها، واســتخدا التي ت م   الجغرافية بحســب المناطق األقســا  الموزعة جغرافياً 

مما يج   التنســــــــيق ع ى مســــــــتوى المن مة أةثر  ،هذه الوحدات او األقســــــــا  نشــــــــاطاتلتنســــــــيق 
ت زيز التراصـــــا االســـــتراتيجي) الحةي  تبرز الحاجة إلى وجود آليات وا ـــــحة ل ومن ث  ،صـــــ وبة

انـــه ة مـــا زاد حج   يجـــدذلـــك اذ  (Qatawneh,2019,46)يؤةـــد ، و (307،2015والقصــــــــــــــير،
ف ن الهياة  المرةزية ل من مات  ومن ث االســـتراتيجي،  تحديات تحقيق التراصـــا ادتالمن مات ز 

 .ن ماتاالستراتيجي لهذه الم الصغيرة تقد  مزايا فيما يت  ق بتحقيق التراصا

 عمليات التخطيط االستراتيجي -2
نحو جيد  ىبرزت أهمية عم يات التخطيط اإلســـــــــتراتيجي المتطورة الشـــــــــام ة والمحددة ع 

التخطيط االســــتراتيجي بانه  اذ عارا ،(Chan et al.,2006,29)منذ ســــب ينيات القرن ال شــــرين 
وتحديد الررص  "أســــــــــــــ وب ع مي يقو  ع ى رصــــــــــــــد جوانب القوة وال ــــــــــــــ ا في البيلة الداخ ية،

المشـــــــــارةة بتنريذها  متاب ةوالتهديدات في البيلة الخارجية والقيا  بو ـــــــــع الخطط االســـــــــتراتيجية و 
ي د التخطيط و ( 28،2017الجماعية من أع ـــــــــاء المن مة لتنريذ األهداا االســـــــــتراتيجية")عوده،

الوا ـــــــحة دون التخطيط تحديد األهداا من  فال يمةنالمن مة في  ال نصـــــــر األســـــــانالو يرة و 
الى إعاقة التنريذ الر ا   وواق يتها يودهالتي تســـــــ ى المن مات لتحقيقها، وعد  و ـــــــوح األهداا 

 اليه المن مة وبالتالي تشـــــــــــــتيت جهود ال ام ين وخروج التراصـــــــــــــا ما تصـــــــــــــبووالوصـــــــــــــو  الى 
ال يوجد هناك ما يجمع االفراد لتحقيقه ل د   ومن ث  ،عن الغاية األســـــــــــاســـــــــــية منه االســـــــــــتراتيجي

. ول نهوض بواقع أه من مة يجب و ــــــــــــع (Volk & Zerfass,2018,436) و ــــــــــــوح الخطة
اســــــتراتيجي لتحقيق أهداا محددة  ع ى نحووتحســــــين الخطط المصــــــممة لتوجيه الموارد والجهود 

مع  تهاومواءمتراصـــــا األهداا والغايات لالخطط تو ـــــع و تقرب المن مة من رؤيتها ورســـــالتها. 
 الجهود بما ي ززذ باالعتبار المتغيرات البيلية، مع االخ لمســــــــــــــتقب يةا رســـــــــــــــالة المن مة وأهدافها

 الررص، من واالفادة الداخ ية، ال ــــــــــــــ ا نقاط وتحديد الحالية، القوة نقاط ع ى ل ترةيز المبذولة
 .(Sholihah et al.,2019,14)ذاته  الوقت في الخارجية التهديدات مقاومةو 

 تأكد البيئي )االضطراب البيئي(ال ال -3
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خارج نطاق المن مة، ومن هذه ال وام  الموجودة  وام  الب االســـــتراتيجي  ثر التراصـــــايت
ةبير الذه له ت ثير  المن مة،عم   إطار، أو درجة التغير وعد  االســـــتقرار في الالت ةد البيليهو 

والقالمين ع يها المن مات   اما ي د التحده األســـــــــان االســـــــــتراتيجي، لذا التراصـــــــــا ع ى تحقيق
مسـتمر الى  ع ى نحويسـ ى المدراء و ، ق ـايا المسـتقب  بشـ ن الالت ةدالت ام  مع  هوها يومسـؤول

 Moini et)دراســـة  را تو . (Chawla et al.,2012,201)مة من ماته  مع هذه البيلات ءموا

al.,2013,580) الزبالن ت ـــــــــــــ  التي الخارجية ل من مات البيلة في التق ب "البيلي ب نه الالت ةد، 
الالت ةد  من المرتر ة المســــــــتويات ترتبط ، اذال مالية" والنقابات الحةوميةواإلجراءات  ن،المنافســــــــي

 فرها،تو  باحتما  ت  قتي تال والم رفة القرارات، ببدال  المت  قة والم رفة بنقص الم  ومات البيلي
 بة  ترتبطالتي  والنتال  والمنافع الة ا تقدير او احتســـــــاب ع ى القرار قدرة متخذ ع ى يؤثر مما
 .قرار

ما يســـمى بحالة  يولد البيلي ت ةدالالإن الى ( 458،2016)حماده وع ي، دراســـة شـــيرتو 
إلى حالة الالت ةد التا  في  يقودعد  اليقين لدى متخذه القرارات، أه عد  و ـــــوح األحدال، مما 

، وآليات تهواهمي االســـــــــــتراتيجي،تؤثر اال ـــــــــــطرابات البيلية ع ى التراصـــــــــــا  الذ، اتخاذ القرارات
أن اال ـــــــطرابات المرتبطة بالتغييرات المتةررة في المنتجات أو الموردين أو  ف ـــــــاًل عنتحقيقه، 

األع ى الى األســــــــــــــر  أةثر  التخطيط منالزبالن أو عم يات اإلنتاج أو البيلة التنافســــــــــــــية ج  ت 
ة لتحديد ة دا األســــر إلى  األع ىق   هذا اال ــــطراب من فالدة عم ية التخطيط من إذ صــــ وبة. 

 Chan)دراســـة  وتجد ،التخطيطهذا ب التي ترتبطالمشـــةالت  ولتجنب ب ض .التطبيقات التنافســـية

& Reich,2007,308) المنه  التةيري أقـــ  ، اذ ان  ــــــــــــــرورة اتبـــا  منه  تخطيطي متةيا
وأةثر اهتماًما بالتغيير التدريجي الدقيق  ،اهتماًما بالمســــــــــــــتوى األع ى واألهداا المحددة مســــــــــــــبًقا

 المستمر. والتطور

 الصناعة -4
حيــــل االنرتــــاح ع ــــى مــــن ت مــــ  من مــــات االعمــــا  اليــــو  فــــي بيلــــة ديناميةيــــة م قــــدة   

ــــة ــــة التــــي احــــدثتها ال ولمــــة ،األســــواق ال المي ــــر  ت ــــد ، والتــــيوتالشــــي الرواصــــ  الجغرافي مــــن اةب
ه أل التحـــــديات التـــــي تواجـــــه من مـــــات االعمـــــا ، والن البقـــــاء والنمـــــو واالســـــتمرار تمثـــــ  اهـــــداا

دارة التغييـــــرات والتةيـــــا مـــــع  من مـــــة مهمـــــا ةـــــان نشـــــاطها ةـــــان البـــــد لهـــــا مـــــن مواةبـــــة التقـــــد  وا 



 

60 
 

ــــالبيلال ــــروا  ــــك  التــــي ت مــــ  فيهــــا، وت ــــرا الصــــناعة بة ي نهــــا "مجموعــــة المتغيــــرات التــــي تمت 
ع ـــــــى جميـــــــع المن مـــــــات ال ام ـــــــة فـــــــي صـــــــناعة مـــــــا، والتـــــــي تقـــــــد  خـــــــدمات أو  مباشـــــــراً  تـــــــ ثيراً 

 .(9،2016و قاب ة لإلحال  فيما بينها)عمرو،منتجات متماث ة أ
ان الصـــناعة التي ت م  الى  (Qatawneh,2019,34) وفي االتجاه نرســـه تشـــير دراســـة
الصـــناعات ســـري ة التغيير تج   فالر ا ،  االســـتراتيجي فيها المن مة توثر ع ى تحقيق التراصـــا

ةما وموارد شــحيحة،  ،صــادهعندما يةون هناك رةود اقت والســيماعم ية التراصــا أةثر صــ وبة، 
 وتزيــد ع ى التراصــــــــــــــا، ب ض المراحــ  من دورة الحيــاة التن يميــة التي تمر فيهــا المن مــة تؤثر

ودوره في االستراتيجي أهمية التراصا من المنافسة الةبيرة في الصناعة التي تنتمي لها المن مة 
قدرة ع ى  أةثريج   المن مات مما  األخرى،تحقيق التوافق بين المن مة وبيلتها وبين المن مات 

مقارنًة بالمن مات ال ام ة  او خدماتها واسواقها،مع منتجاتها  تتوافقتبنيها الستراتيجيات باالبتةار 
 في منطقة او سوق مستقرة نسبًيا.

أةثر صــــــ وبة في المن مات وترى الدراســــــة الحالية ان التراصــــــا االســــــتراتيجي يصــــــب  
ومتباعدة جغرافيًا مما يتط ب من اإلدارة ال  يا م ـــــــــــاعرة جهودها  الةبيرة التي تم ك فرو  مت ددة

وحشد مواردها وتوجيهها نحو تحقيق التراصا االستراتيجي، وال م  ع ى و ع خطط استراتيجية 
ناريوهات مت ددة لمواجهة يمتناغمة ومنســــجمة بين ةافة اقســــامها والوحدات التاب ة لها وو ــــع ســــ

مع  بما يتناســــباذ القرارات القالمة ع ى الم رفة ببدال  ة  قرار، واتخ ،حاالت اال ــــطراب البيلي
مما يتط ب بحســـــــــب الصـــــــــناعة التي تنتمي لها المن مة ويتباين الالت ةد ما هو محتم  الحدول، 

 منها اليق ة المستمرة من اج  البقاء.

 في المنظماتالتراصف االستراتيجي  تحقيقمتطلبات ثالثا : 

ــــــت دراســــــة )الحســــــيناو  ــــــرحي ،65،2019ه،اترق ــــــد ال ــــــي 20،2014( مــــــع دراســــــة )عب ( ف
لتحقيـــــق  عديـــــد مـــــن الطرالـــــقالـــــى  اذ أشـــــارت تحديـــــد متط بـــــات تحقيـــــق التراصـــــا االســـــتراتيجي

حـــــــدى االســـــــتراتيجي،التراصـــــــا  هـــــــو البـــــــدء مـــــــن االع ـــــــى ثـــــــ  التـــــــدرج نحـــــــو  الطرالـــــــقهـــــــذه  وا 
 العمـــــا ،ا اتمســـــتوى وحـــــد فـــــيان تبـــــدأ مـــــن المنتصـــــا  هـــــيك طريقـــــة اخـــــرى لـــــوهنا االســـــر ،

ــــــب و المن مــــــة. فــــــي اذ ان ب ــــــض المن مــــــات تبــــــدأ ال مــــــ  بالتراصــــــا مــــــع بدايــــــة ال مــــــ   يتط 
ع ـــــى واحـــــدة او اثنـــــين مـــــن وحـــــدات االعمـــــا  قبـــــ  التطبيـــــق ع ـــــى  اً تجريبيـــــ اً اختبـــــار  االمـــــرهـــــذا 

ـــــــ  ،(65،2019)الحســـــــيناوه، ةةـــــــ  مســـــــتوى المن مـــــــة ـــــــاتال وتتمث ـــــــق  ال ـــــــرورية متط ب لتحقي
لتـــــتمةن فرهـــــا يجـــــب تو التـــــي  ال وامـــــ  ال ديـــــد مـــــنفـــــي  المن مـــــات،التراصـــــا االســـــتراتيجي فـــــي 

تحقيـــــق التراصـــــا االســـــتراتيجي فـــــي الواقـــــع ال م ـــــي بـــــين االهـــــداا االســـــتراتيجية  المن مـــــة مـــــن
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بـــــــين المصـــــــ حة ال امـــــــة و  األمـــــــد، األمـــــــد وقريبـــــــة بـــــــين النتـــــــال  ب يـــــــدةو  التشـــــــغي ية،واالهـــــــداا 
ويمةــــــن تحديــــــد اهـــــــ   (،20،2014،رحي )عبــــــد الــــــفيهـــــــا  ل من مــــــة ومصــــــال  االفــــــراد ال ــــــام ين

 :ع ى وفق اآلتي المتط بات

 ادارة التغيير -1
مـــــع طبي ــــة الةـــــون،  وتتناســــقالتغييــــر امــــر  ـــــروره وحتمــــي فهــــو عم يـــــة مســــتمرة  ان

فالحيــــاة فــــي طبي تهــــا متجــــددة ومتغيــــرة، والتغييــــر  ــــاهرة يخ ــــع لهــــا الةــــون، وجوانــــب الحيـــــاة 
ـــــــة،  ـــــــاة الشخصـــــــية وتت ـــــــرض المخت ر ـــــــر أي ـــــــا، والن المن مـــــــة ت ـــــــد أنمـــــــاط الحي ـــــــي  ل تغيي والق

وتتـــــ ثر مـــــن مةونـــــات المجتمـــــع ف نهـــــا ال ت مـــــ  بم ـــــز  عنـــــه وتةـــــون عر ـــــة ل تغيـــــرات  اً مةونـــــ
 ".(86،2018هزا  ومحمد،)فيها وتؤثر  بها

أو من مــــــة مــــــن  فــــــرداً  تنقــــــ إدارة التغييــــــر ( ان 64،2019وتبــــــين دراســــــة )الحســــــيناوه،
ــــى و ــــع مرغــــوب ــــه و ــــع حــــالي إل ــــر اذ ان. ب ــــدعو اليــــه إدارة التغيي ــــذه ت  هــــدا االن ــــباط ال
البشــــــــرية وتطبيقهــــــــا وقياســــــــها ومراقبتهــــــــا فــــــــي مشــــــــرو   المــــــــواردهــــــــو تخطــــــــيط إجــــــــراءات إدارة 

 .او تجاوزها التغيير، مما يزيد من فرص تحقيق النتال  المتوق ة

تغييـــــر فـــــي االعمـــــا  ه أعنـــــد  هـــــور انـــــه  (13،2014،)عبـــــد الـــــرحي  دراســـــة وتو ـــــ 
رات فــــي بيلــــة ال مــــ  او البيلــــة يــــع ــــى حــــدول تغي التــــي تقــــو  بهــــا المن مــــة بنــــاءاً طات او النشــــا

ــــب إعــــادة تصــــمي  ال مــــ   ــــك يتط  ــــة ل من مــــة ةإ ــــافة خــــط او وحــــدة او الغالهــــا فــــان ذل الداخ ي
اقنــــــا  ع يهــــــا المن مــــــة فــــــي عم يــــــة ادارة التغييــــــر  تــــــنج ولةــــــي ع ــــــى نحــــــو ةامــــــ  او جزلــــــي، 

 تق يـــــ  مـــــن المقاومـــــة لو تراصـــــا أهـــــدافه  مـــــع أهـــــدافها، ال ـــــام ين فيهـــــا بـــــه عـــــن طريـــــق  االفـــــراد
حها و ـــــيعنــــد و ــــع الخطـــــة االســــتراتيجية االعتبــــار مجموعــــة متط بـــــات ع يهــــا ان ت خــــذ فـــــي 

 (.7)الشة  
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 ( متطلبات احداث التغيير وضمان تنفيذ االستراتيجية7شكل )ال
يير واالبداع اإلداري في المنظمات الحكومية في دول مجلس التغ" 2014: عبد الرحي  محمد عبد الرحي ،المصدر

 المؤتمر الثالل لم اهد اإلدارة ال امة والتنمية اإلدارية،، التعاون لدول الخليج العربي: تجارب ورؤى مستقبلية"
 .2014ل6ل25-23ل رترة من 

 ـبـــــــتـــــــي تتمثـــــــ  ( ان وجـــــــود متط بـــــــات تنريـــــــذ االســـــــتراتيجية وال7يت ـــــــ  مـــــــن الشـــــــة  ) 
رؤيــــــة، والمهــــــارات، والحــــــوافز، والمــــــوارد، وخطــــــة ال مــــــ ( ع ــــــى نحــــــو مجتمــــــع ســــــيؤده الــــــى ال)

ـــــــة غيـــــــاب وســـــــيحدل عم يـــــــة تغييـــــــر ناجحـــــــة،  ـــــــ  فـــــــي عم يـــــــة تنريـــــــذ أه فـــــــي حال متط ـــــــب خ 
ــــة االرتبــــاك،  ــــة تحــــدل حال ــــاب الرؤي ــــة غي ــــى ويــــؤده االســــتراتيجية، فرــــي حال ــــاب المهــــارات ال غي

ــــــر، ويســــــبب غيــــــاب حــــــدول التــــــوتر، وغيــــــاب الحــــــوافز يــــــؤده الــــــى ا ــــــبطء فــــــي عم يــــــة التغيي ل
 عند غياب خطة عم  وا حة يت  الرجو  الى البداية.و ل تنريذ،  اً الموارد احباط

 )المقايين( المؤشرات -2
المؤشــــــر درجة تحقيق الهدا يقين اذ وقياســــــه  لرقابة االداءمؤشــــــرات األداء هي وســــــي ة   

ت بر عن التدابير األســـــاســـــية التي تقين ، و فهي تربط بين األداء الر  ي والم ايير المحددة مســـــبقاً 
عبد )النشاطات لمن مة مع أف   امؤشرات مدى تراصا عم يات هذه الأداء المن مة، اذ ت ةن 
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مؤشــــرات األداء الرليســــة  (Kerschke et al,2018,13)وت را دراســــة . (463،2018الســــتار،
لتحقيق و أدالها  لتطوير من مةالمجموعة من أدوات ال ـــــبط ل قيان الةمي التي تســـــتخدمها بانها "
تخت ا هذه المؤشـــرات في و ) والتح ي  ،، المقارنةبــــــــــــــــــ )المالح ةوالتشـــغي ية  االســـتراتيجيةأهدافها 

( ان مؤشـــــــــرات األداء هي 23،2014، رى دراســـــــــة )عبد الرحيوتاألولويات"، بحســـــــــب  المن مات
االعما ، وعندما ترتبط هذه  "وســــــــــــــال  لمتاب ة تقد  األداء باتجاه تحقيق اهداا المن مة او وحدة

المؤشـــــــــرات مع االســـــــــتراتيجية ف نها تســـــــــاعد المن مة او وحدة االعما  او أصـــــــــحاب المصـــــــــ حة 
الخارجيين )المســـــــتثمرين والموردين والمجتمع( ع ى فه  اهداا المن مة وةيرية تحقيقها ع ى نحو 

، وما هو داء مناســــــــباً أ ي دما  لوصــــــــايســــــــم  قيان األداء ل من مة بتحديد طريقة عم ية و  جيد".
ر األســــان لتغيير الســــ وك  ة وتوفالالمســــ ان تســــه يمةن لمؤشــــرات األداء الرليســــة و  ،لين ةذلك
ةام  يمةن أن  ع ى نحومؤشــــــرات اما متغيرات محددة اليمةن أن تةون و ، االســــــاســــــيةوالمبادرات 

نا  القرار بن رة ثاقبة ع ى عم يات  ت والنتال  التي او متنوعة مث  ال م يا المن مة،تزود صــــــــــــــ
ـــــــد  ت دراســـــــــــــــــــــةنرـــــــفي حين صـــــــــــــــا  ..(Bergeron,2018,39)مراقبتهـــــــا الى يهـــــــدفون  )عب

 :ع ى وفق ما ي تيالرليسية مؤشرات االداء  (463،2018،رالستا
مـــــن قبـــــ   المؤشــــرات الرنيـــــة: تقــــين هـــــذه المؤشــــرات الةرـــــاءة اإلنتاجيــــة ل مـــــوارد المســــتخدمة -1

ـــــك بالمخرجـــــات )المنتجـــــات  مـــــدخالت ومـــــنالمن مـــــة وجهـــــود ال ـــــام ين بوصـــــرها  ـــــة ذل ـــــ  مقارن ث
 عن استخدا  ال ناصر اإلنتاجية. التي تنت النهالية( 

ع ـــــــى أداء المشـــــــرو  ودورهـــــــا فـــــــي  بترتـــــــتـــــــي تالمؤشـــــــرات االجتماعيـــــــة: تقـــــــين االثـــــــار ال -2
 تحقيق الرفاهية االقتصادية ل مجتمع.

ي -3 جـــــاد ال القـــــة بـــــين المؤشـــــرات الماليـــــة: تـــــرتبط هـــــذه المؤشـــــرات بـــــالقوال  الماليـــــة ل من مـــــة وا 
 فقراتها ومن هذه المؤشرات مؤشر الربحية ومؤشر السيولة.

متط بـــــات  اســـــتنباط يمةـــــن انـــــه ىالـــــ (Hatch & Youell,2019,3) دراســـــةوتشـــــير  
 :ع ى وفق ما ي تي االستراتيجي، التراصا لتحقيق اخرى

ــــــىع تحــــــت  التــــــيالخارجيــــــة،  والتــــــ ثيرات المصــــــ حة أصــــــحاب لمتط بــــــات الوا ــــــ  الرهــــــ  -1   
 والزبــــــالن بــــــالمو رين تتمثــــــ  التــــــي المصــــــ حة أصــــــحاب مــــــن عديــــــد احتياجــــــات إدراك المن مــــــة
 األولــــــى الخطــــــوة ت ــــــد إذ االحتياجــــــات هــــــذه ت بيــــــة ع ــــــى وال مــــــ  البيلــــــة ... وغيــــــره ، وأنصــــــار
 .ل من مة القيمة لتوليد الحاسمة

 س ســــــ ة مــــــن تتةــــــون مســــــتمرة عم يــــــة االســــــتراتيجية صــــــياغة تمثــــــ  ســــــتراتيجية،اال صــــــياغة -2
 يـــــت  التـــــي ل من مـــــة األداء ومقـــــايين األهـــــداا اذ تحـــــدد االســـــتراتيجية التةراريـــــة، الخطـــــوات مـــــن
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 فـــــي مســـــتمر نحـــــو ع ـــــى مراقبتهـــــا يـــــت  التـــــي والتوق ـــــات والميزانيـــــات ال مـــــ  خطـــــط فـــــي دمجهـــــا
 عنها. واإلبالب وتح ي ها الر  ية األعما  مقاب 

ـــــات األن مـــــة -3 ـــــي وال م ي ـــــة تراتيجيةاالســـــ توصـــــي  مـــــن تمةـــــن الت  صـــــ ة وذات متســـــقة بطريق
 . المن مة اجزاء لجميع ومناسبة

اذ . االســــــتراتيجية تنريــــــذ ع ــــــى ل  مــــــ  ومؤه ــــــة مجهــــــزة عاليــــــاً  تــــــدريباً  مدربــــــة مــــــوارد بشــــــرية -4
ـــــــع انحـــــــاء ـــــــي جمي ـــــــة ف ـــــــة إداري ـــــــب عم ي ـــــــة، والمجـــــــاالت المن مـــــــة تتط  ـــــــي دور لهـــــــاو  الو يري  ف

 القيمــــــــة المن مــــــــة، وتحقيــــــــق تم ةهــــــــا التــــــــي األخــــــــرى والمــــــــوارد الموجــــــــودات اســــــــتخدا  تحســــــــين
 بالمنافســـــــــــــــــــــــــــــــين يت  ـــــــــــــــــــــــــــــــق فيمـــــــــــــــــــــــــــــــا فريـــــــــــــــــــــــــــــــد موقـــــــــــــــــــــــــــــــا اتخـــــــــــــــــــــــــــــــاذ أو إنشـــــــــــــــــــــــــــــــاءب

Drnevich&Croson,2013,11)). 
 الخ ــــــ  حــــــدول وأمــــــاةن القصــــــور، أو األداء تحــــــدد  ــــــ ا التــــــي المرتــــــدة التغذيــــــة آليــــــات -5

 ريــــــذعم يــــــة تن التــــــي ت يــــــد التصــــــحيحية اإلجــــــراءات التخــــــاذ بســــــرعة، بــــــه المســــــموح الحــــــد عــــــن
ـــــــــى اذ يت ـــــــــين. الصـــــــــحي  مســـــــــارها إلـــــــــى االســـــــــتراتيجية عم يـــــــــة  تةـــــــــون أن  ـــــــــمان اإلدارة ع 

ــــــــة قويــــــــة عم يــــــــة واالتصــــــــاالت االســــــــتراتيجية صــــــــياغة  اذ المســــــــتمرة والمراج ــــــــة ل تــــــــدقيق وقاب 
 مـــــن يمةـــــن بمـــــا اســـــتراتيجي نحـــــو ع ـــــى األعمـــــا  فـــــي المســـــت م ة المـــــوارد تراصـــــا مـــــن تمةـــــن
 .((Johnson et al.,2014,14األمر  لز  إذا الخارجي ل جمهور اإلدارة إجراءات تبرير
الدراسة الحالية ان اه  متط بات تطبيق التراصا االستراتيجي تتمث   تجدواستنادًا لما سبق  

و وح الخطط االستراتيجية التي تتبناها المن مات، وتبني اهداا واق ية بالره  الوا   لمتط بات و 
المنرذون ل م  المن مة اذ  وألنه منها  اً  مة بوصره  جزءفي المن الصحاب المص حةوايصالها 

االداء التي تسه  قيان بو وح ، وتحديد م ايير االداء ه  ةافةودعمال ام ين تحتاج لمساعدة 
 وتحديد االنحرافات وم الجتها.

 الستراتيجيا التراصفتطبيق  هتواج التي التحدياترابعا : 
الى مجموعة من التحديات التي تواجه تطبيق  في دراســــــــــــــاته الباحثين  عدد منيشــــــــــــــير   

 & Naidoo,2011,72(   )Chan)(   Brierley,2018,10)وهي التراصـــــــا االســـــــتراتيجي 

Reich,2007,299:) 

ــــــقال تحــــــدياتال -1 ــــــي تتعل ــــــة ت ــــــة بالمعرف ــــــص الم رف ــــــ  نق مــــــدراء  ألن اً أساســــــي اً تحــــــدي: يمث
ـــــاليســـــوا دالمـــــا ع ـــــى در الوحـــــدات واالقســـــا    ،ألساســـــية ومحرةـــــات الصـــــناعةباألعمـــــا  اة تامـــــة ي
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تيجية المن مـــــة والتغيـــــرات التـــــي قـــــد اتامـــــة بإســـــتر  م رفـــــةوأي ـــــا المـــــدراء التنريـــــذيين لـــــين لـــــديه  
 الى اآلتي:التحديات ، وتقس  ع يها تطرأ

 تيجية المن مــــــةاإســـــتر  فـــــي ب ـــــض األحيــــــان تةـــــون :معروفــــــة غيـــــر المنظمــــــة تيجيةاإســـــتر  -أ
 تحـــــدياً  يشـــــة  ممـــــا التةيـــــا وصـــــ بة  ـــــحةوا غيـــــر فهـــــي م روفـــــة، نـــــتاة نوأ م روفـــــة، غيـــــر
 ة وا ــــــــــحةتيجياإســــــــــتر  وجـــــــــود ترتــــــــــرضاالســـــــــتراتيجي  التراصــــــــــا نمـــــــــاذج م  ــــــــــ  ألن ةبيـــــــــراً 
 .االستراتيجي والتي تسه  تحقيق التراصا وقاب ة ل تةيا  لألعما

ـــــص  -ب ـــــوعي نق ـــــة ال ـــــى :التراصـــــف بأهمي ـــــرغ  ع  ـــــق االســـــتراتيجي  التراصـــــا أن مـــــن ال يحق
 ألهميـــــــة مـــــــدرةين غيـــــــر األعمـــــــا  مـــــــدراء مـــــــن عديـــــــد أن إال قيمـــــــة ل من مـــــــة،وي ـــــــيا  فوالـــــــد

ةثيــــر مــــن  ه  فــــي حــــ ســــي ن التراصــــاأ فــــي  ــــ يا لــــديه  اعتقــــاد أو االســــتراتيجي تراصــــاال
 . األعما  مشاة 

تســــ ى اتخــــاذ القــــرارات: عــــن عمليــــة بــــاإلدارة العليــــا المســــؤولة  تــــي تتعلــــقال التحــــديات -2
ـــــــق التراصـــــــا  ـــــــى نحـــــــواالســـــــتراتيجي المن مـــــــات لتحقي ـــــــين اســـــــتراتيجية األقســـــــا   ع  مســـــــتمر ب

ــــــة ــــــة التاب ــــــة لهــــــا واســــــتراتيجية المن مــــــة الة ي ــــــزا   ،والوحــــــدات الررعي اال ان هــــــذا التراصــــــا الي
ـــــدما ًا،محـــــدود ـــــى ان المـــــدراء عن ـــــك ال ـــــة ي جـــــ وي ـــــود ذل ـــــة طارل ون الـــــى  يواجهـــــون تحـــــديات بيلي

دون ن مــــــ ذلــــــكالــــــذه يمةــــــنه  مــــــن الــــــو يري ومــــــوق ه   خبــــــرته صــــــنع القــــــرارات ع ــــــى أســــــان 
عــــــالق يحــــــو  دون تحقيــــــق  يمثــــــ  ممــــــا ،الرجــــــو  الــــــى مــــــدراء الوحــــــدات األخــــــرى فــــــي المن مــــــة

 التراصا الر ا . 
ــالتغيير تي تتعلقال التحــديــات -3 فيـــه : يتمثـــ  هـــذا التحـــده بـــالتغيير الـــذه ترغـــب التنظيمي ب

ومحاولة لة الخارجية البي رات فيوتغيمن تغييرات في البيلة الداخ ية أ ما يطر  ع ى وفقالمن مة 
اال ان هذا التغيير عادة ما يواجه بمقاومة من االفراد ال ام ين بســـــــــبب  فيما بينها،مة ءتحقيق الموا

تدهور يقود الى  ممااعتادوا ع ى ت ديتها بطريقة م ينة،  التيرات التي سيحدثها في االعما  يالتغي
ية مع البنية التحتية بنيتها التحت تنســــــــــج التراصــــــــــا بين اقســــــــــا  ووحدات المن مة التي يجب ان 

 ,.Dumas et al)ومن وجهة ن ر  .االســــــــــــــتراتيجي  تراصــــــــــــــال نجاحالل من مة ةة  لتحقيق 

يةمن التحده في إنشــــــاء ن ا  يقو  ع ى تراصــــــا النشــــــاطات واإلجراءات والمقايين  (2018,10
عام ين مهمين لتحقيق التراصــــــــا في جميع المســــــــتويات  يذةراذ  .من أع ى إلى أســــــــر  المن مة

 الهرمية في المن مة وهما:

 االست داد والرغبة في التغيير -1
قـــــدرة اإلدارة ال  يـــــا ع ـــــى صـــــنع واتخـــــاذ القـــــرارات بةرـــــاءة وف اليـــــة،  فـــــي التـــــي تتمثـــــ  :القـــــدرة -2

 .ودورها في تخصيص الموارد
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 ان عم يـــــة تحقيـــــق التراصـــــا االســـــتراتيجي تواجـــــه يمةـــــن القـــــو وفـــــي إطـــــار مـــــا ســـــبق   
 وعـــــد  باألعمـــــا ، الم رفـــــة إلـــــى االفتقـــــار التحـــــديات هـــــذه أهـــــ  تت ـــــمن مـــــن التحـــــديات، اً عديـــــد

 االســـــــــتراتيجي التراصـــــــــا تحقيـــــــــق بقيمـــــــــة اإليمـــــــــان و ـــــــــ ا االعمـــــــــا ، اســـــــــتراتيجية و ـــــــــوح
ـــــــــىوفوالـــــــــده ـــــــــي التراصـــــــــا تحقيـــــــــق ، اذ ال يمةـــــــــن الوصـــــــــو  ال ـــــــــت إذا ال م يـــــــــة الحيـــــــــاة ف  ةان

شــــــترةين، واالفتقــــــار  ــــــ ا اإلرادة وعــــــد  التــــــزا  الم ف ــــــاًل عــــــن غيــــــر وا ــــــحة، االســــــتراتيجية
  الى دع  اإلدارة ال  يا والتنسيق المشترك.

 بعاد التراصف االستراتيجيخامسا : أ

عديـــــد مـــــن البـــــاحثين ع ـــــى تحديـــــد أب ـــــاد التراصـــــا االســـــتراتيجي التـــــي يو ـــــحها اترـــــق  
ــــــــــ اذ( 9الجـــــــــدو  ) ـــــــــت ب ـــــــــة،  تمث  ـــــــــة التحتي )االتصـــــــــاالت، القيمـــــــــة، الحوةمـــــــــة، الشـــــــــراةة، البني

تناســـــب طبي ـــــة المن مـــــة  ألنهـــــا ـــــود ســـــبب اختيـــــار هـــــذه االب ـــــاد لهـــــذه الدراســـــة والمهـــــارات(، وي
 .والبيلة التي ت م  فيها المبحول فيها

 Alaceva and) (Chatzoglou et al., 2011) (Gerow et al., 2014) منواشــــــــار ة  

Rusu, 2015) ق مرج ية عندما يت   بمثابة قالمةالتي ت د اب اد التراصـــــــــــا االســـــــــــتراتيجي  الى
-Meta)فيها تح ي   (Luftman)ما، اذ اعتمد التراصــــــــــــا االســــــــــــتراتيجي لمن مة  بتقيي األمر 

Analysis)  ب اد باســــت ما  ةد من صــــحة هذه األت  الت و  ،(78)دراســــة من أصــــ   (71)تناو  و
دولة مخت رة  (18)صـــــــناعة مخت رة وخمســـــــة مناطق عالمية، و  (16)ادلة دراســـــــات شـــــــام ة من 

حســـــــب بان هذه المقايين غير مصـــــــنرة . (Luftman et al.,2015,12) ا ع (13)تغطي فترة 
الم ايير  ان تحددلذا يجب ع ى المن مات  ،ب  ــــــــــــــها ت ثير أةبر من غيرهالو  القوة،األهمية أو 
وهــذا . (Alghazi,2017,15)وبيلتهــامع حــالــة المن مــة  وتتالء قــاب يــة ل تطبيق  أةثرالتي ت تبر 

 لم ايير:ا شرح لهذه ي تيفيما ة، و ما انتهجته الدراسة الحالي

 Communicationsاالتصاالت  -1
ــــــة  مصط  هو  االتصا   ــــــة الالتينيـ ــــــه"  ((Communicationمشتق من الة مـ ويقصد بـ

(، 653،2019اشخاص)ع ي واخرون، بين شخصين أو مجموعة  تشارك الم نى وج  ــــــــــــــــه عاماً 
بين االفراد والجماعات  والم رفةفةار عم ية تباد  األ"نها  ( ب58،2017)الشـــــــــمره، ويشـــــــــير اليها

" ، وترى دراســـــــــــــــــة يجـــاد فه  مشــــــــــــــترك لتحقيق هـــدا م ينإلالـــذين ي م ون في من مـــة واحـــدة 
( ان االتصــــاالت هي "الرةيزة األســــاســــية بين اإلدارة ال  يا وجميع إدارات 70،2019)الحســــيناوه،

ي، فاالتصاالت  رورية في أه المن مة لما تقو  به من مها  وو الا تيسر ال م  اإلداره والرن
من مة مهما ةان حجمها اذ ان اه قصور في ن ا  االتصاالت من شانه ان يؤخر عم ية تشارك 
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االتصـــــــاالت الى  (2018،26،فتيحةو  )نصـــــــيرة،قســـــــمت دراســـــــة و  الم رفة مع اإلدارات األخرى".
 قسمين:

  نق  الم  ومات والم رفة داخ  المن مة بين مخت ا مســــتوياتها ويهت  ب يت و  :الداخلياالتصـــال
 رجوة منه. مبين ال ام ين لتحقيق األهداا ال

  هدا الى تحقيق التراه  بين ييت  بين المن مة والبيلة التي ت م  فيها، و و  :الخارجياالتصــــــال
االخرين،  وأصـــــحاب المصـــــ حةوالزبالن ، ومجهزينالمن مة وبين جمهورها الخارجي من موردين، 

 صــــــــــــياغةعند اتخاذ القرارات او  تســــــــــــت م   الجتها وتحوي ها الى م رفةومالمهمة  البياناتوجمع 
 االستراتيجيات.

ه ألاالتصــــاالت عم ية مهمة وحيوية  نب  (217،2016ن،)ال باده واخرو وتؤةد دراســــة  
نشــاء عم يات نق  الم  ومات  ت داذ  .القرارات المتخذة فيها وحاســ  لنجاحمن مة وامر  ــروره  وا 

بين اإلدارات  الراع عم  المن مة. وان االتصــــــا   إلســــــنادال م يات المهمة  االتصــــــا  من قنوات
قامة عالقة وا ــــــحة بين اإلدارة ال  يا والوســــــطى والتنريذية. وتجدر إل  ــــــرورهالمخت رة ل من مة 

 ةفي أي نالتنريذي اءالمدر  طريق عناإلشــــــــــــارة إلى أن االتصــــــــــــا  بين وحدات األعما  يت  توجيهه 
 النا   لألعما  بر الية االتصا .يز التراصا يتم ،لذامن مة. 

 (:35،2005ويمةن تحديد عدد من األهداا التي يس ى االتصا  إلى تحقيقها )ةران، 

 ه وأف الاالفراد  يقو  االتصـــا  بالتنســـيق بين تصـــرفات االفراد: اذ ســـ وكتحقيق التنســـيق بين  .1
ال ام ين ارة عن مجموعة من عب المن مةتصــــــــب  االتصــــــــا   ومن دونةافة،  المن مةأقســــــــا  في 

يرقد  ومن ث ألداء مها  مســـــــــتق ة عن ب  ـــــــــها،  اآلخر الب ضعن ي م ون منرصـــــــــ ين ب  ـــــــــه  
تتحو  المن مة إلى تحقيق األهداا الشــــــــخصــــــــية ع ى حســــــــاب  لذا، المن مةالتنســــــــيق بين أفراد 

 .األهداا ال امة
توجيه س وك األفراد لالمهمة مشارةة الم رفة: يساعد االتصا  ع ى تباد  الم رفة ال رورية و  .2

 .المن مة باتجاه تحقيق األهداا
في عم ية اتخاذ القرارات اذ يحتاج الى م رفة م ينة  ماً مه اتخاذ القرارات: لالتصـــــــــــــــا  دوراً  .3

 تنريذ القرار وتقيي  نتالجه. ومن ث وتقيي  البدال   المشةالتلتحديد 
م ين ع ى الت بير عن ســــــــــ ادته  الت بير عن المشــــــــــاعر الوجدانية: يســــــــــاعد االتصــــــــــا  ال ا .4

 وأحزانه ، ومخاوفه  وثقته  باآلخرين.
تحقيق في  عنصـــــــــر رلين الراع  ان االتصـــــــــا  (Silvius et al.,2009,8)وترى دراســـــــــة  

هدا  ال ام ين فيهايمةن اعتبار المن مة متراصــــرة عندما يةون لجميع و  االســــتراتيجي التراصــــا
أدواره  الشخصية. وال يمةن مشارةة وجهات  ستراتيجيةاالمشترك ورؤية مشترةة وفه  ةيا تدع  
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الذه يرســــــــر ويو ــــــــ  احتياجات الر ا   االتصــــــــا  طريق عنإال  ال ام ينالن ر المشــــــــترةة بين 
أن أحد أه  متط بات التراصـــــــــا و  ،ورؤيته  وقيمه  وأهدافه  واســـــــــاليبه  اآلخر  ب ضلب  ـــــــــه  

الذه يشــــير إلى أن "نجاح االعما  ي تمد و من االتصــــاالت،  مســــتوى عا   وجود هو االســــتراتيجي 
التي يص ب نق ها  ل  ام ين،مث  الم رفة والخبرة الشخصية  وتبادلها،ع ى مشارةة الموارد الذاتية 

  ، وبالتالي فهي ت طي قيمة جوهرية ل من مة ".لألخرينوتق يدها وايصالها 
مراعاتها عند األســــل ة التي يجب  (Wahlin & Karlsson,2017,27)حددت دراســــة و  

  ة  مرة اآلخر  ب ضلب  ــــــــه   وال ام ونتقيي  م ايير االتصــــــــا  هي: ه  يتره  رجا  األعما  
باالتصــــــــــــا  والتواصــــــــــــ  بطريقة ف الة مع الشــــــــــــرةاء  المن مةوبســــــــــــهولة يتواصــــــــــــ ون  ه  تقو  

 والمستشارين  ه  تنشر المن مة الت    والم رفة داخ ًيا 

االتصـــــــاالت هي بمثابة ح قة وصـــــــ  بين اإلدارة ال  يا  ان ومن هذا المنط ق يمةن القو  
 وتتحددمن ناحية، وبين المن مة والبيلة التي ت م  بها من ناحية أخرى.  واقسا  ووحدات المن مة

، الذه يت ثر بالقي  والم تقدات المشــترةة بين ال ام ين ومســتوى التراع  اإلنســانيبفاع ية االتصــا  
في المن مات  الراع االتصـــا   ويتط ب .قيق التراصـــا االســـتراتيجيالتي تســـه  تح لديه  الثقافة
  .وعم يات تسه  عم ية االتصا وبنى تحتية هياة  

 Value القيمة -2
الذه ي ني  Valere من الر   Valorem الالتينية ال غة الى ة مة )القيمة( مصدر ي ود 

 يجدها، ومنه  من اً راها ســــــــــــــ وةت ددت مراهي  القيمة لدى الباحثين فالب ض ياذ ، اً أن تةون قوي
(، وعرفها 67،2018اخرون اف ا  ونشــــــــاطات ســــــــ وةية )طاســــــــين،يجدها اتجاهات واهتمامات، و 
"قدرة المن مة ع ى تق ي  التة رة المصـــــــاحبة ل نشـــــــاط او بانها ( 16،2010)الم ا ـــــــيده وحميد،

ع ى مةانتها في الســوق زيادة االيرادات  ــمن امةانيتها المتاحة واةتســاب ميزة تنافســية ل محاف ة 
 ALghazi et)دراســــــــــــــــة  وتجــدعن طريق اعتمــاد الوســــــــــــــــالــ  المتــاحــة لتحقيق ذلــك الهــدا". 

al.,2017,5) القيمة قيان  يمةنو  ،تقيي  مزاياها الماليةبيت ا  قيان القيمة لمن مة ما اتإجراء ان
تقو  اإلدارة و  ،لوجيةالمؤشــــرات المالية والمزايا التةنو من خال  مشــــاري ها  خرجاتبما  اتفي المن م

ال  يا بتح ي  نتال  هذه التقييمات في محاولة لتحســــــــــــــين عالقات تةنولوجيا الم  ومات واألعما . 
 الناتجةالقيمة  طريق عنتحديد القدرة التنافسية لألعما  فيما يت  ق بتراصا األعما   يت ا ومن ث  

 في المن مة. عما  االخرى األعن ة  وحدات 

ع ـــــــى اتبـــــــا  مجموعـــــــة مـــــــن االجـــــــراءات با ـــــــافة وتوليـــــــد القيمـــــــة  ويمةـــــــن ل من مـــــــات 
 (:17،2010حميد،و )الم ا يده،  وفق ما ي تي
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ـــــق امتالةهـــــا حصـــــة  -1 ـــــى ايجـــــاد مةـــــان ل من مـــــة فـــــي الســـــوق التنافســـــية عـــــن طري ال مـــــ  ع 
تحقيــــــــق التميــــــــز ع ــــــــى ه يتصــــــــا بالمنافســــــــة الشــــــــديدة، ولفــــــــي الســــــــوق الــــــــذ والســــــــيماســــــــوقية 

ة اجتــــذاب خبــــراء ومستشــــارين اداريــــين وافــــراد يمت ةــــون مهـــــارات المنافســــين يجــــب ع ــــى المن مــــ
 ادارية وفنية عالية. 

و ـــــع اســـــتراتيجية تســـــ ى الـــــى تحقيـــــق بقــــدرة المن مـــــة ع ـــــى تح يـــــ  البيانـــــات والم  ومــــات  -2
 اهداا المن مة.

ــــــيص البيانــــــات والم  ومــــــات التــــــي ال ت ــــــيا قيمــــــة ل من مــــــة وال تســــــاعد فــــــي عم يــــــة  -3 تق 
 ن ة رة االحترا  بها.صنع القرارات وتزيد م

تحســـــين قاب يـــــة المن مـــــة فـــــي اقامـــــة عالقـــــات وطيـــــدة مـــــع مخت ـــــا المن مـــــات التـــــي تـــــدع   -4
 نشاطاتها عن طريق الدخو  في تحالرات او التةام  او المشاريع المشترةة.

 التخ ص من دور الوسطاء وتحقيق تواص  مباشر مع الزبون. -5
هـــــــــذا ة ل من مـــــــــة لتـــــــــرابط ( الـــــــــى أهميـــــــــة توليـــــــــد القيمـــــــــ75،2018ويشـــــــــير )طاســـــــــين، 

 القيمــــة توليــــدهــــدا ب فيمــــا يت  ــــق والســــيماطرحــــه بقــــوة،  وأحــــدال ت ــــززرهــــو  بمرــــاهي  جديــــدة مال
ــــــذه أصــــــب   من مــــــات والمســــــاهمين والمســــــتريدين ل ــــــوبال ــــــز  مرةــــــز اهتمــــــا  وهــــــدا مط  الترةي

فـــــي تحســـــين القيمـــــة، ( 71،2019لـــــدى )الحســـــيناوه، ويتمثـــــ  الهـــــدا مـــــن إدارة القيمـــــة  .ع يـــــه
ــــــــى وتم ــــــــة ال ــــــــك الرؤي ــــــــه القيمــــــــة وايصــــــــا  ت  ــــــــد رؤيتهــــــــا لمــــــــا تمث  ةــــــــين المن مــــــــات مــــــــن تحدي

دارة موجوداتهــــــــا، وتحســــــــين القيمــــــــة  المســــــــتريدين، ومــــــــن ثــــــــ  اختيــــــــار االســــــــتثمارات وتنريــــــــذها وا 
 باستخدا  الموارد المتاحة، وتحقيق مستوى مقبو  من المخاطرة.

 Governanceالحوكمة  -3
ت ني "التوجيــه او التي "، kubernaeinاليونــانيــة " ة مــة "الحوةمــة" من الة مــة اشــــــــــــــتقــت  

رزوقي )وت را دراســة . (71،2019)الحســيناوه، الســيطرة ع ى مجموعة من االفراد أو المجاميع"
 التراصــــــــا من المن مة تمةن التي واآلليات وال م يات "الهياة حوةمة ال (124،2015وموســــــــى،

الى ان  (ALghazi et al.,2017,5)ير دراسة وتشها". مت ةن وت زز قي  و  االستراتيجي ألعمالها
 لمن مات الحوةمة ت د واحدة من اهتمامات اإلدارة ال  يا فيما يت  ق بالتراصــــــــــــــا االســــــــــــــتراتيجي

 ،2014 حاف ،دراســــــــــــــة ) تحددوفي ذات االتجاه ألعما  ع ى مدار ال قود الثالثة الما ــــــــــــــية. ا
 :ع ى وفق ما ي تي أهمية الحوةمة (276

القواعــــــــــد  تطبيــــــــــقفــــــــــي المن مــــــــــة ع ــــــــــى الت ةــــــــــد مــــــــــن  ال  يــــــــــااالدارة الحوةمــــــــــة  تســــــــــاعد -1
 لديها. ل  ام ين واالجراءات المحددة
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أةثـــــــر مـــــــن  تنافســـــــية بميـــــــزةجيـــــــد تتمتـــــــع  ع ـــــــى نحـــــــوالمن مـــــــات التـــــــي تطبـــــــق الحوةمـــــــة  -2
 المن مات التي ال تطبق الحوةمة.

 ل من مات. والمالية اإلنتاجيةالةراءة  تحسينفي  أساسياً  عنصراً  ت د -3
ل من مـــــــات  وال م يـــــــات التشـــــــغي ية ال ـــــــام ينيـــــــت  بموجبـــــــه رقابـــــــة وتقيــــــي  اداء  ن امـــــــاً  ت ــــــد -4

 جيد وف ا . ع ى نحو
ـــــ   مســـــوغات( 8 ،2010 الموســـــوه،)دراســـــة  وتجـــــد    هـــــور الحوةمـــــة واتباعهـــــا مـــــن قب

 :ع ى وفق ما ي تيالمن مات 

 تســـــــا  حجـــــــ  المن مـــــــات وحاجتهـــــــا ل بحـــــــل عـــــــن مصـــــــادر اتتمثـــــــ  ب :خارجيـــــــة مســـــــوغات
 ممـــــاحرةـــــة رؤون األمـــــوا  عبـــــر الـــــدو   وتزايـــــد الماليـــــةتتمثـــــ  باألســـــواق  اذأقـــــ  ة رـــــة  تمويـــــ 

ـــــــى تصـــــــرفات المـــــــدراء، و هـــــــور نـــــــو  مـــــــن الشـــــــك فـــــــي  آليـــــــاتأدى إلـــــــى  ـــــــ ا  الرقابـــــــة ع 
م  ومـــــات ةاذبـــــة عـــــن الو ـــــع  إعطـــــاء طريـــــق عـــــنالخاصـــــة بالمن مـــــات  البيانـــــات مصـــــداقية
ـــــاء ل من مـــــة،المـــــالي  خر ـــــةالخســـــالر  وا  ـــــاح  هـــــاروا   الحقيقي ـــــةأرب ـــــي  ع يهـــــاي تمـــــد  وهمي عـــــادة ف

تقيــــــي  الو ــــــع المــــــالي ل من مــــــة ممــــــا أن ةــــــن ســــــ بًا ع ــــــى ت ــــــك األســــــواق وع ــــــى المن مـــــــات 
وقــــــو   النتيجــــــة تةانــــــلــــــذا فــــــي االســــــتثمار فــــــي المن مــــــة،  الــــــراغبين المســــــتثمرينمــــــن  وغيرهــــــا
 ن مـــــاتمو  ومســـــتثمرينباالســـــتثمار مـــــن حةومـــــات  الم نيـــــة، ممـــــا دفـــــع بالجهـــــات ماليـــــةازمـــــات 

 ل الج هذه األزمات. ال روريةإلى االهتما  بالحوةمة بوصرها من الوسال  
 ــــة مســــوغات ــــة بترةيــــز يســــمى هــــور مــــا  ادى : داخلي ــــي امــــتالك مجموعــــة  الم ةي التــــي ت ن

 لتحقيــــــقع ــــــى موجــــــودات المن مــــــة واســــــتخدامها  والســــــيطرةمــــــن األســــــه   ةبيــــــرةصــــــغيرة لنســــــبة 
مـــــن  ق يـــــ عـــــدد  يمت ةـــــونالمســـــاهمين ممـــــن  بقيـــــةمنـــــافع ومصـــــال  خاصـــــة بهـــــ  ع ـــــى حســـــاب 

 وصــــــياغتهااألســــــه  إلــــــى حالــــــة مــــــن عــــــد  التــــــوازن ألم  ومــــــاتي أه م رفــــــة اإلدارة بالم  ومــــــات 
المســـــاهمون  يمت ـــــكال  حـــــينمةافـــــ ته  فـــــي  ويرفـــــعمصـــــالحها وبمـــــا ي  ـــــ   ياللـــــ ثـــــ  نشـــــر مـــــا 

ـــــة الـــــدو  ل وصـــــو   الصـــــغار القـــــدرة ل ع حـــــواجز و ـــــل والمســـــاهمينم  ومـــــات دف ـــــت هـــــذه الحال
 األغ بيـــــةتـــــوفير حمايـــــة لمصـــــال  لع ـــــى مـــــوارد المن مـــــة  األق يـــــةهـــــذه  ســـــيطرةدون مـــــن تحـــــو  

لـــــذا ت ـــــد إلدارة المن مـــــة  مـــــاهرينتهـــــدا هـــــذه الحـــــواجز إلـــــى إيجـــــاد مـــــدراء و مـــــن المســـــاهمين 
ـــــةالحوةمـــــة مرهـــــو  مـــــرادا لمرهـــــو  الرقابـــــة  ـــــى تصـــــحي   الداخ ي ـــــي ت مـــــ  ع  عمـــــ   وت ـــــدي الت

 .الداخ يةجهزة الرقابية األ عن طريقاإلدارة 
 والتســــــــــ ســــــــــ  الر ا  التقارير هية  الى ان الحوةمة تحدد (Alghazi,2017,5)ويشــــــــــير  

المن مة.  داخ  القرار اتخاذ بو ــــــوح ســــــ طة الذه ي هربالتراصــــــا  يت  ق فيما ل من مة الهرمي
 التقارير لهياة  حوةمتها مدى فاع ية طريق عن ن ـــ  تراصـــا المن مة تحديد يت  لذلك، ونتيجة
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ع ى ان ن ــــــــ   (Wahlin & Karlsson,2017,27) أةدت دراســــــــةو الهرمية.  والتســــــــ ســــــــالت
ةيرية تحديد ســ طة  ت ــ ويت ــمن أســل ة االســتراتيجي، الحوةمة هو أحد عوام  التقيي  ل تراصــا 

وح  الصـــــــراعات والمســـــــؤولية بين مخت ا أصـــــــحاب المصـــــــ حة داخ   ،محددة ل موارد والمخاطر
  مشاريع التي يت  اختيارها ل ترةيز ع يها واالستثمار فيها وتحديد أولوياتها.ما الو  ،المن مة

الحوةمـــــة "ال م يـــــة التــــي يحـــــدد فيهــــا التس ســـــ  الهرمـــــي واعتمــــادًا ع ـــــى مــــا ســـــبق تمثــــ    
ــــى نحــــو مباشــــر فــــي اد ــــات، والسياســــات التــــي تــــؤثر ع  ارة ل ســــ طة، وقنــــوات االتصــــا ، واالولوي

ـــــة والبشـــــرية  وتوجيههـــــا نحـــــو  طريقـــــة ت ـــــمن االســـــت ما  الســـــ ي  والر ـــــا  لهـــــابالمـــــوارد التن يمي
 ".االستراتيجي تحقيق التراصا

 Partnershipالشراكة  -4

ــــــــات والممارســــــــات    ــــــــي الن ري ــــــــاهي  الحديثــــــــة نســــــــبيًا ف ي ــــــــد مرهــــــــو  الشــــــــراةة مــــــــن المر
 او لمجـــــاميعاو اةثـــــر او بـــــين ا من متـــــينبـــــين  والر ـــــا المقبوليـــــة وفرويـــــ االقتصـــــادية واالداريـــــة

 المن مـــــاتبـــــين  الشـــــراةةمـــــن  مخت رـــــة أنـــــوا  وهنالـــــكفـــــي عمـــــ  م ـــــين  ل مشـــــارةةفـــــراد االبـــــين 
 االســــــــــــتراتيجيةمت ــــــــــــددة وجمي هــــــــــــا تحــــــــــــاو  الوصــــــــــــو  الــــــــــــى الشــــــــــــراةات  مســــــــــــتوياتولهــــــــــــا 

( فالشــــــــراةة هـــــــي "أنمــــــــوذج مــــــــن 17،2017ومــــــــن وجهــــــــة ن ـــــــر )لرتــــــــه،(، 5،2009)الطـــــــالي،
ـــــــرات  عالقـــــــات التقـــــــارب والت ـــــــاون بـــــــين المن مـــــــات لتحقيـــــــق ـــــــق تبـــــــاد  الخب ـــــــد عـــــــن طري الروال

ـــــى أســـــواق جديـــــدة  والحصـــــو  ع ـــــى التةنولوجيـــــا والتســـــهيالت اإلنتاجيـــــة والصـــــناعية والـــــدخو  ال
ـــــــــــــــزة التنافســـــــــــــــية"، ـــــــــــــــة وت ةيـــــــــــــــد المي ي ـــــــــــــــرا و  ف ـــــــــــــــال عـــــــــــــــن تخريـــــــــــــــا المخـــــــــــــــاطرة المالي

ـــــــى انهـــــــا " ةةراالشـــــــ( 72،2019)الحســـــــيناوه، ـــــــةع  ـــــــو  التبادليـــــــة ال الق ـــــــي تق ـــــــى الت  اســـــــان ع 
 ل متغيــــــرات نتيجــــــة المن مــــــات تواجههــــــا ان يمةــــــن التــــــي التن يميــــــة المخــــــاطر وتجــــــاوز المنر ــــــة
 مهــــــارات مــــــن شــــــريك ةــــــ  يمت ةــــــه مــــــا طريــــــق عــــــن المخــــــاطر هــــــذه وتجــــــاوز المخت رــــــة البيليــــــة

ــــــــرات ــــــــة وخب ــــــــا بشــــــــره مــــــــا  وران وم رف ــــــــب م  ومــــــــات وتةنولوجي ــــــــدات لتجن ــــــــة التهدي  الخارجي
 مـــــع ل تةيـــــا االساســـــية الوســـــال  إحـــــدى راةةالشـــــ ت ـــــدو  ."الســـــوق فـــــي ممةـــــن اب ـــــد امـــــد والبقـــــاء

ع ـــــى  وبنـــــاءً  .النـــــادرة بـــــالموارد ةةشـــــراال والســـــيما والم ـــــطربة، غيـــــر المؤةـــــدة البيليـــــة المتغيـــــرات
 (:18،2017)لرته،ما ي تي الطروحات واألفةار السابقة تصنا الشراةة التن يمية الى 

 يرةــــز هـــذا النـــو  ع ــــىاذ  ظمـــة:بالبيئــــة الداخليـــة للمن التــــي تتعلـــقالشـــراكة التنظيميـــة  -أوال
 :ما ي تي

اهـــــداا المن مــــــة وخططهـــــا: مــــــن حيــــــل وجـــــود رؤيــــــة وا ــــــحة لألســـــاليب التــــــي ينتهجهــــــا  -1
، التـــــي تحـــــدد فـــــي  ـــــ  منـــــاخ اداره ها واهدافـــــتـــــه ا منهجيع ـــــى وفـــــق ةـــــ  شـــــريك وتنريـــــذ القـــــرارات 
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ا ةــــ  ف ـــا  مـــع  ـــرورة تواجـــد قــــي  وقواعـــد وقـــوانين تؤيـــد ممارســـة الشــــراةة وم رفـــة قـــي  واهـــدا
  رورة وجود مشارةة حقيقية بين الشرةاء. ف اًل عنشريك، 

ـــــاد   -2 ـــــاه  المتب ـــــادة التر ـــــى زي ـــــؤده هـــــذه الشـــــراةة ال ـــــي المن مـــــة: ت ـــــين ال ـــــام ين ف الشـــــراةة ب
 استشـــــ اربمـــــا يـــــؤده الـــــى ال ـــــام ين واإلدارة مـــــن جهـــــة أخـــــرى، بـــــين ال ـــــام ين مـــــن جهـــــة وبـــــين 

ــــب ال ــــام ين، ومــــن ثــــ  الســــ ي لتوحيــــد الجهــــود وتوجيههــــا نحــــو تحقيــــق األهــــداا،  االدارة لمطال
تحريــــز ال ــــام ين نحـــــو لوال مــــ  ع ــــى تــــوفير الثقـــــة والمصــــداقية المتبادلــــة بــــين الرـــــرق المشــــارةة 

ــــة  ــــين الشــــرةاء عــــن طريــــق و ــــع بــــرام  عمــــ  مشــــترةة ورؤي ــــادة األداء، وتحقيــــق الشــــرافية ب زي
تحديــــــــد أدوار تنريــــــــذ األهــــــــداا المو ــــــــوعة و لوا ــــــــحة لألســــــــاليب التــــــــي يتب هــــــــا ةــــــــ  شــــــــريك 

 الشرةاء ع ى نحو وا   لتحقيق التوازن في إدارة الشراةة.
: يرةـــز هـــذا النـــو  ع ـــى بالبيئـــة الخارجيـــة للمنظمـــة التـــي تتعلـــقالشـــراكة التنظيميـــة  -ثانيـــا

ال القــــــة التراع يــــــة بــــــين المن مــــــات وبيلتهــــــا الخارجيــــــة التــــــي ت ــــــ  المــــــوردين الــــــذين يمث ـــــــون 
المن مــــة، والهــــدا مــــن هــــذه ال القــــة اتهــــا ع ــــى مخرجــــات مصــــدر ل م رفــــة عــــن المــــوارد وت ثير 

ـــــي الوقـــــت المناســـــب لتحقيـــــق  ـــــالتجهيز ف ـــــاد  ل م  ومـــــات وااللتـــــزا  ب ـــــات وثيقـــــة وتب تةـــــوين عالق
لتـــــــوفير  ًا رليســـــــاً الشـــــــراةة مـــــــع المـــــــوردين مصـــــــدر  تا ـــــــداقـــــــ  ة رـــــــة وعالقـــــــات ب يـــــــدة األمـــــــد، اذ 

مـــــع الزبـــــالن الـــــذين يشـــــة ون مصـــــدر تحقيـــــق الشـــــراةة  ف ـــــاًل عـــــنالمهـــــارات اإلداريـــــة والتقنيـــــة. 
دمــــــه المن مــــــة مــــــن خــــــدمات او منتجــــــات مهــــــ  ل م رفــــــة عــــــن طريــــــق التغذيــــــة ال ةســــــية لمــــــا تق

الزبــــــالن ى حاجــــــات الت ــــــرا ع ــــــ ف ـــــاًل عــــــنمةنهــــــا مــــــن اتخــــــاذ إجــــــراءات تصــــــحيحية، التـــــي ت
ل مـــــ  ع ـــــى ت بيتهـــــا. واخيـــــرًا، يمةـــــن إقامـــــة شـــــراةة مـــــع المنافســـــين الـــــذين يمت ةـــــون وا ه ورغبـــــات

 محاف ـــــة ع ـــــى الحصـــــة الســــــوقية لمـــــن هـــــذه الشــــــراةة  واالفـــــادة صـــــ بة التق يــــــدمـــــوارد وم رفـــــة 
ـــــ )ل ــــذه ي ــــرا  من مــــة وزيادتهــــا. وهــــذا مــــا يســــمى ب حســــب وجهــــة ن ــــر بالت ــــاون التنافســــي( ال
التــــــي تتةــــــرر  النشــــــاطاتة مــــــن  ســــــ يــــــة تت ــــــمن س عم ("69،2018الســــــب اوه،و  الم ا ــــــيده)

اون مــــن أجــــ  المنافســــة عبــــر التةامــــ  والــــدع  المتبــــاد  ى أســــان الت ــــ ــــفــــي الوقــــت المناســــب ع
ــــــى مخرجــــــات ذات قيمــــــة عاليــــــة  ي هــــــات وتحو البــــــين المــــــدخ ــــــداخ يينالمصــــــال   ألصــــــحابإل  ال
 .المنافسة"في  األساسيةدا ت زيز قدرات المن مة هوالخارجيين ب

ل جوء المن مات الى  ان الســــــــبب األســــــــان (Vinichenko et al.,2019,100)ويبين 
ة تغيرات البيلية المتســـــــــــارعة. اجهة هو الرغبة في تجميع قدرات وامةانيات الشـــــــــــرةاء لمو الشـــــــــــراة

الشراةة سواء الداخ ية بين وحدات المن مة او الخارجية بين المن مات بالغة األهمية لمساهمتها و 
ت دد وتنو  الجهات المشــــــــارةة في عم ية بفي التراصــــــــا االســــــــتراتيجي وتطوير قدرات الشــــــــرةاء 

الت ةيد ع ى الهداا المترق ع يها بين الشـــــــــرةاء، و ت  ي  قيمة ال م  الجماعي لتحقيق ا، و ةالتنمي
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توزيع األدوار بين لق وتدعي  المصــــــداقية، و أهمية تدفق الم  ومات بشــــــرافية واالفصــــــاح عن الحقا
يد بالموارد النادرة وتوح المشــــــارةةليات وت ميق الره  المشــــــترك بينه ، و الشــــــرةاء والمها  والمســــــؤو 

  تق ي  المخاطر عن طريق الشراةة.الجهود، و 

وحدات واقسا  المن مة الشراةة "عالقة ت اونية بين  واستنادًا الى الطروحات السابقة تمث 
و تق ي  حج  المخاطر المالية والتن يمية لمن مات ال ام ة في النشـــــــــاط نرســـــــــه لتجاوز أاذاتها او 

 وم  وماتية رات ومهارات وموارد مادية وبشــــــــــريةمما يمت ةه ة  شــــــــــريك من خب االفادةعن طريق 
والوصو  الى التراصا  من اج  مواجهة التهديديات البيلية المحتم ة والتراصا م هاوبنى تحتية 
 ".االستراتيجي

 Infrastructureالبنية التحتية  -5
تشـــــــتم  ع ى الهية  التن يمي، ، و القيمة في توليد تمث  البنية التحتية عنصـــــــرًا أســـــــاســـــــياً 

بتشةي  ت ك  يت  قلإلدارة ال  يا أن تمارن س طتها فيما  يمةناذ  ،وثقافة المن مةالرقابة،  ن مةوا
، لمن مـةا هيةـ ع ى أنهـا جزء من  ال  يـاالجوانـب في المن مـة، إال  أنـه ينبغي الن ر إلى اإلدارة 

األخرى المرتبطة  النشاطاتبتشةي  البنية التحتية ل من مة، وةذلك اداء ة   مما يمةنها من القيا 
 اتالمتط ب توفر الى التحتية البنية مصط   ويشير .(218،2016،)ال باده وآخرون القيمة بتوليد

 التــي والةرؤة، السري ة االتـصا  ووســال  الحديثة، والم ــدات االجهــزة مثــ  ال رورية واألساسية،
 (:172،2015لصال ،)ا ما ي تيع ى وفق  األساسية مــن الخصالص ب ــدد تتــس 

 الم  ومات تقنية قطا  يشهدهفي    التطور التقني الذه  والسيماوالمتسار   المستمر التجديد -1
  اهدافها ان ل  تواةب هذه التغيرات. قدرة المن مات ع ى تحقيق ي يق الذه واالتصاالت

يثة د ال جز واحتياجات المن مات من االجهزة الحدتوفير اســــــــــــتثمارات ةبيرة تســــــــــــتخد  لســــــــــــ -2
 والم دات.
 إلى (Ojha et al.,2016,218)حســــــــــــــب دراســــــــــــــة ب التن يمية التحتية البنية تشــــــــــــــيرو 
 في المن مــة تختــاره الــذه الموقع دع  إلى تهــدا التي الــداخ يــة بــالترتيبــات المت  قــة االختيــارات
 حيل من Henderson and Venkatraman)) من التن يمية التحتية البنية وت را. الســــــــــــوق
 واألدوار التن يمي الهيةــــ  حو  خيــــارات األو ، التن يمي الب ــــد يت ــــــــــــــمناذ " اد،أب ــــ ثالثــــة

عداد التقارير، وال القات والمســؤوليات  ال م  ســير تو ــ  ال م يات التي إلى الثاني الب د يشــير وا 
 الذه الثالل الب د وي ـــــــــ  ة،الرليســـــــــ التن يمية بالنشـــــــــاطات  قيا ل به المرتبطة الم  ومات وتدفق
 التي ةالرليســــ المها  إلنجاز الالزمة األع ــــاء بقدرات التي تت  ق الخيارات المهارات، يهع  يط ق
 . المن مة استراتيجية تدع 
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لتحقيــــــق  تــــــوفير البنيــــــة التحتيــــــة المرنــــــة ــــــرورة  Chevez,2010,17))دراســــــة  وتجــــــد
ــــــــات وتبنــــــــي ، التراصــــــــا االســــــــتراتيجي النــــــــاج  وتطــــــــوير  والم ــــــــدات الحديثــــــــة المبتةــــــــرة،التقني

 .في تقدي  أف   الخدمات والمنتجات ل زبالن واالسها م ية تحسين األعما ، ع

التراصــــــا  البنى التحتية في تحقيق الى دور (Al Khalifa,2016,19)وتشــــــير دراســــــة 
 وهياة  الم  ومات وأن مة لألعما  ال م يات تصـــــــــــــمي  اعادة عن طريق لألعما  االســـــــــــــتراتيجي

 الحدود ع ى اســان األعما ، بين التراصــا تحقيق في أســان دور التي لها الم  ومات تةنولوجيا
فيما إذا  التراصــــا من وتحديد مجا  الهدا األعما ، تراصــــا عند الحســــبان في أخذها يت  التي

 أو ةة  المن مة مســــــتوى أو ،(قســــــ  أو أعما  وحدة مث ) المن مة من جزلي مســــــتوى ةان ع ى
 الةبيرة(.)المن مات  الخارجيين وشرةالها المن مة مستوى

ــــــى  ــــــالســــــابقة  الطروحــــــاتواســــــتنادًا ال ــــــة التحتف ــــــاألجهزة والم ــــــدات ان البني ــــــ  "ب ــــــة تتمث ي
ـــــــاز واآل ـــــــي تمت ـــــــين ال ـــــــام ين الت ـــــــة المشـــــــترةة ب ـــــــة التن يمي ـــــــة، والثقاف ـــــــات، والهياةـــــــ  التن يمي لي

 ، وحاجتهــــــــا الــــــــىوتحقيــــــــق التراصــــــــا االســــــــتراتيجي لألعمــــــــا بمرونتهــــــــا ودورهــــــــا فــــــــي انجــــــــاز 
 بما يمةن المن مة من البقاء في البيلة التنافسية".لتجنب تقادمها التحديل المستمر 

 Skillsالمهارات  6 -

يشـــــير مصـــــط   المهـــــارات الـــــى تـــــوفير القـــــدرات الشخصـــــية لـــــدى االفـــــراد ال ـــــام ين ةـــــي 
المهــــارات مط بــــًا اساســــيًا لــــألداء  ت ــــدمــــن القيــــا  بــــب ض االعمــــا  ع ــــى نحــــو جيــــد، لــــذا  ايتمةنــــو 

ت البشـــــرية، وتتمثـــــ  بالبراعـــــة التـــــي تمةـــــن المـــــديرين مـــــن اداء المهـــــا  الراعـــــ  لم  ـــــ  النشـــــاطا
دراســــــــــة  وتجــــــــــدها(. 146،2017الشــــــــــمره واخــــــــــرون،)المناطــــــــــة بهــــــــــ  ع ــــــــــى نحــــــــــو متميــــــــــز 

ــــــوافي، ــــــدى الســــــ وةيات المةتســــــبة او الواجــــــب تو ( "مجموعــــــة مــــــن الم رفــــــة و 5،2018)ال فرهــــــا ل
ـــــي  ـــــي المن مـــــة، والت ـــــراد ال ـــــام ين ف ـــــة منهـــــا  تةمـــــناالف ـــــيالغاي ـــــى األداء األمثـــــ   ف الوصـــــو  ال

فتن ــــــــر  (Evans,2015,53)المهــــــــا  وتحقيــــــــق األهــــــــداا المخططــــــــة"، امــــــــا دراســــــــة  إلنجــــــــاز
ن ترقـــــى رات والخصـــــالص الشخصـــــية التـــــي يمةـــــن أمـــــزي  مـــــن القـــــد"الـــــى المهـــــارات ع ـــــى انهـــــا 

 ".المن ميال م  في بيلة ال م   مشةالتبال م يات ال ق ية والرةرية لمواجهة 

ـــــــ (Brauns,2013,1406)وت هـــــــر دراســـــــة  ـــــــة المهـــــــارات ل مـــــــدراء وال ـــــــام ين ف ي أهمي
 االســــــتراتيجية، لتنريــــــذ مهمــــــة ن المهــــــارات والم رفــــــةبــــــ  تجــــــدتحقيــــــق التراصــــــا االســــــتراتيجي اذ 

ــــــق أن ل من مــــــات يمةــــــن وال ــــــاء والنمــــــو تحق  وموهبــــــة ومهــــــارات أفةــــــار دونمــــــن  أهــــــدافها والبق
 الـــــى ان (Volk & Zerfass,2018,439)وتشـــــير دراســـــة  .الم رفـــــة ذوه ال ـــــام ين مـــــن

ــــــــدرات، يتوجــــــــب توفرهــــــــا فــــــــي المــــــــدراء او  مهــــــــاراتتتط ــــــــب التراصــــــــا االســــــــتراتيجي  إدارة وق
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 ال ناصــــــر الترةيــــــز ع ــــــى تح يــــــ  عم يــــــة التراصــــــا، فهــــــ تتط ــــــب القــــــالمين ع ــــــى المن مــــــة، و 
 .والثقافات ل  ام يين واالتصاالت، والقي ، الراع ة،

 مـــــــــن مجموعـــــــــة إلـــــــــى المـــــــــدراء يحتـــــــــاجون( بـــــــــ ن 16،2018دراســـــــــة )الـــــــــوافي، وتجـــــــــد
 اصــــناا ثالثــــة المهــــارات إلــــى هــــذه تصــــنيا ويمةــــن ،جيــــد ع ــــى نحــــو عم هــــ لت ديــــة  المهــــارات

  هي:

 المنـــــاط ال مـــــ  بطبي ـــــة المـــــدراء بم رفـــــة تخـــــتصالتـــــي : التخصصـــــية أو الرنيـــــة المهـــــارات -1
 .بةراءة المشةالت ح  ع ى وقدرته وخصالصه، به 
ــــــى الت امــــــ هــــــي القــــــدر : الســــــ وةية المهــــــارات -2 اآلخــــــرين وفهــــــ  الســــــ وك اإلنســــــاني  مــــــع ة ع 

 .واختيار أس وب الت ام  المناسب مع االفراد
ــــة: -3 ــــي  المهــــارات الرةري ــــرالت ــــدرة المــــدراء ع ــــى الترةي ــــى ق ــــؤ تشــــير ال ــــي والتنب  والحةــــ  المنطق

ــــى ــــى نحــــو ســــ ي ، واتخــــاذ القــــرارات المناســــبة  األمــــور ع  ــــا ع  ــــالز  مــــن هــــذه  المســــتوىويخت  ال
بــــــاختالا موقــــــع المــــــدير فــــــي الهــــــر  التن يمــــــي، وت ــــــ  مهــــــارات التصــــــور واالبــــــدا  المهــــــارات 

 واالبتةار واتخاذ القرارات الصالبة.
( 11،2014و)حجاج، (208،2012احمد ومحمد،) الباحثوناعتمد ه وفي االتجاه نرســــــــــــ

يرةز ع ى جانبين أســـــــاســـــــيين من اذ مجا  اإلدارة تقســـــــي  م اصـــــــر ل مهارات،  دراســـــــته  في في
 بالجانب اإلنساني واالجتماعي الذه يتمث الم مـــــــــــــون  الجانب الم نـــــــــــــوه غيـــــــــــــر وهما راتالمها

امتالك ان  (Rao,2010,1) ، ويرىالتي يصــــ ب مالح تها  Soft Skills) ة)المهارات الســــ ســــ
ـــاأن يتميز يجب يات ال رورية التي و المهارات الس سة وال مــــ  ع ــــى تنميتهــــا أصب  من األول  بهـ

ـــــ بة  الجانب ث ويتم، الررد ـــــون بالجانب الرني من المهارات )المهارات الصـ  Hard)الماده الم مـ

Skills  ) يمةن المهارات الســــــــــــــ ســــــــــــــة وقاب ة ل ت  ي  اذ من  أةثر تحديداً  وت داو )مهارات المجا
 .التقنية المط وبة في مجا  ال م يات واألدواتت ريرها وقياسها وتشم  المهارات 

 المه  في التراصــــــا الن ــــــ  عام  (Lilja & Tarland,2016,14)وبحســــــب دراســــــة 
 المو رين نو  ع ى ال ام  هذا اذ يرةز المن مة، في ت مينها يت  التي المهارات االستراتيجي هو

 ةانت إذا ما تقيي  ل من مة يمةناذ  المن ور، هذاب. والثقافة والت  ي  والتدريب والتحريز المط وبين،
 عن بالمســؤولية يشــ رون أو الســريع الت    ع ى قادرين نالمو رو  يةون ان أو التغيير، ع ى قادرة

 االبتةار.
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 الفصل الثالث

 التفوق المنظمي
Organizational Excellence 

ــــاء إطــــار مرــــاهيمي فــــي   ــــى بن ــــات هــــذا الرصــــ  ال ليمثــــ   الترــــوق المن مــــيتهــــدا م طي
 .(8م امينه ةما في الشة  )اطره اعدة يمةن االرتةاز ع يها في توصيا ق

  لفصل الثالث( مخطط انسياب مباحث وفقرات ا8الشكل )
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 :تمهيد

ــــــــوق المن مــــــــي أحــــــــد مقومــــــــات النجــــــــاح االســــــــتراتيجي لمن مــــــــات األعمــــــــا   ي ــــــــد التر
ـــــــي ترر ـــــــها الةبيـــــــرة فـــــــي  ـــــــ  التحـــــــديات  والســـــــيماالم اصـــــــرة،  ـــــــمتط بـــــــات الالت ـــــــى  ةالبيلي ع 

ـــــى الـــــمن مـــــات األعمـــــا   ـــــي تمارســـــها،  المخت رـــــةمهـــــا ونشـــــاطاتها احجأمـــــن  رغ ع  ـــــ  إالت ذ يمث
ســـــــاليب تهـــــــدا إلـــــــى رفـــــــع مســـــــتوى األداء إلـــــــى أمتةـــــــاماًل يت ـــــــمن  منهجـــــــاً الترـــــــوق المن مـــــــي 
ـــــى مســـــتوياته ـــــب القصـــــور المن مـــــي وم الجتهـــــ ،أع  ـــــ، اوفهـــــ  جوان لمراج ـــــة المســـــتمرة التقيي  واب
ــــة بمــــا يألداء المن مــــة  شــــديدة التنافســــية وهــــذا  عمــــا اال ــــمن لهــــا البقــــاء واالســــتمرارية فــــي بيل

لــــــذا لــــــ  ت ــــــد تجــــــده األســــــاليب القديمــــــة التــــــي  .هــــــو الهــــــدا االســــــتراتيجي األهــــــ  ل من مــــــات
ت تمـــدها المن مـــات نر ــــًا فـــي  ــــ  هـــذه التطــــورات فةـــان لزامـــًا ع يهــــا التوجـــه نحــــو الت امـــ  مــــع 

الترـــــوق التـــــي تتمثـــــ  بــــــ )هـــــا الترـــــوق المن مـــــي ب ب ـــــاده أســـــاليب أةثـــــر حداثـــــة وأةثـــــر نر ـــــًا، ومن
القيــــاده والخــــدمي والم رفــــي( التــــي تســــ ى المن مـــــات عــــن طريــــق تطبيقــــه مواجهــــة المتغيـــــرات 

 .الذه يمةنها من تحقيق التروق ع ى منافسيهاوتحقيق مستوى من األداء ال الي 

لمن مـــــي يت ـــــمن راهيميـــــًا ل ترـــــوق اوبموجـــــب مـــــا تقـــــد  ســـــيتناو  هـــــذا الرصـــــ  اطـــــارًا م 
فقــــــرات هــــــذا ( مخطــــــط انســــــياب مباحــــــل و 8مــــــن الرقــــــرات التــــــي عر ــــــت فــــــي الشــــــة  ) اً عديــــــد

  الرص .
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 المبحث األول

 اإلطار المفاهيمي للتفوق المنظمي

 توطئة

ب د التطورات الةبيرة التي شــــــهدها ال ال   والســــــيمازاد اهتما  المن مات بالتروق المن مي  
 ،الغت الحدودو  ق  ت التباعد ةة ال نةبوتية وتقنيات االتصا  التيبال ولمة وتطور الشب التي تتمث 
المن مات الى تبني التروق في عم ياتها وما تقدمه من ســــــــــــــ ع او خدمات وال م  ع ى  مما دفع

 الذ  بقاء في    المنافسة ال المية.لمواةبة التغيرات والتطورات وتقدي  األف   ع ى نحو مستمر 
من حيل  ل تروق المن ميالن رية و  ةالمراهيميــــــ  المرتةــــــــــــزات يتو  سيرةز هذا المبحل ع ــــــــــــى

 .(الدوافعو الخصالص، و األهداا، و األهمية، و المرهو ، و النش ة، )
 وتطورهُ  نشأة التفوق المنظميأوال : 

 & Peters( ب ــــــــد نشــــــــر 1982الترــــــــوق المن مــــــــي فــــــــي عــــــــا  ) مصــــــــط   هــــــــر 

Waterman) ) ةتـــــابه  البحـــــل عـــــن الترـــــوق(In search Excellence) ن درســـــا يال ـــــذ
ـــــه ) ـــــة( من مـــــة أمريةيـــــة 43في مجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن ع ـــــى مـــــدى عـــــامين، وحـــــددا فيـــــه  متروق
أحـــــد المجـــــاالت المهمـــــة بوصـــــره االهتمـــــا  بـــــالتروق  أصـــــالص المشـــــترةة بيـــــنه ، وب ـــــدها بـــــدالخ

البحــــــل عــــــن ال ــــــام ين بلمســــــاعدة المن مــــــات الحديثــــــة ع ــــــى النمــــــو واالزدهــــــار أســــــان وشــــــرط 
والحرـــــا  ع ـــــيه  لتوليـــــد  ه وتـــــو ير ه ين ل  مـــــ  فـــــي المن مـــــة، فهـــــو  ـــــروره الســـــتقطابالمـــــاهر 

ت ـــــــود اذ (. 131،2015بدعـــــــة )ال ـــــــزاوه وهاشـــــــ ،بيلـــــــة منســـــــجمة ومســـــــتجيبة مـــــــع األفةـــــــار الم
ــــة التــــي تشــــة  مجتم ــــة  ــــات اإلداري نشــــ ة الترــــوق المن مــــي الــــى مجموعــــة مــــن المرــــاهي  والن ري

ـــــت فـــــي  اإلطـــــار الن ـــــره ل ترـــــوق المن مـــــي عـــــن ـــــي بحث ـــــة المخت رـــــة الت ـــــق المـــــدارن الرةري طري
 (:29،2017مو و  التروق المن مي ومنها )حسين،

 مرهو  الةراءة ة سان ل تروق المن مي. تي أط قتاإلدارة ال  مية ال مدرسة -1
 تال القــــــات اإلنســــــانية التــــــي اهتمــــــت بالحاجــــــات االجتماعيــــــة ل  ــــــام ين، وا ــــــاف مدرســــــة -2

( المن مــــــةحيــــــاة  نوعيــــــةو ثقافــــــة المن مــــــة، و مــــــ  الجمــــــاعي، ال و )فــــــرق ال مــــــ ،  خــــــرىعوامــــــ  أ
 في إيجاد مرهو  التروق المن مي. اسهمتالتي 
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ـــــى انهـــــا  -3 المـــــداخ  الحديثـــــة التـــــي ت تـــــرا بـــــاألثر البيلـــــي ع ـــــى المن مـــــة، وتن ـــــر اليهـــــا ع 
ـــــة  ـــــة ومتراع  ـــــة متةام  ـــــ  و ن ـــــا  مرةـــــب يتةـــــون مـــــن أن مـــــة فرعي ـــــة التـــــي مـــــن ث حـــــددت الراع ي

 التروق المن مي.هداا المن مة ومن ث  تحقيق ترةز ع ى تحقيق ا
 1940وعــــــا   1880م  ــــــ  الن ريــــــات اإلداريــــــة ل رتــــــرة األولــــــى مــــــا بــــــين عــــــا  افتر ــــــت  -4

أن المن مــــة ن ــــا  مغ ـــــق ع ــــى البيلـــــة وال تتــــ ثر بهــــا واســـــتمرت الجهــــود ال  ميـــــة فــــي محـــــاوالت 
ـــــــى ـــــــة الحديثـــــــة إل ـــــــوق المن مـــــــي، وتوصـــــــ ت المـــــــداخ  اإلداري ـــــــاهي  ل تر ـــــــة  تقـــــــدي  مر ـــــــة بيل أهمي

ـــــذه يؤةـــــد أهميـــــة  الراع يـــــةو هـــــور مرهـــــو   ،األعمـــــا  وت ثيرهـــــا المباشـــــر ع ـــــى أداء المن مـــــة ال
ــــــى نشــــــاط  ــــــة المــــــؤثرة ع  تحقيــــــق أهــــــداا المن مــــــة مــــــع االخــــــذ فــــــي االعتبــــــار المتغيــــــرات البيلي

 (.61،2015)بوسال ، المن مة
ن في اإلدارة و باحثقا  الاذ عصـــــــــــر النه ـــــــــــة اليابانية وتروقها ع ى الصـــــــــــناعات االمريةية،  -5

بدراســـــــــــــــة الطريقة اليابانية الم تمدة في إدارة من ماته  ب د ما حققه اليابانيون من تروق وتميز 
 William)اليابانية ل باحل  (z)االمريةية ون رية  (x,y)تنافسي، و هرت ع ى أثر ذلك ن رية 

Ouchi)   ت ـــارا ع يهـــا في التي جـــاءت بهـــدا الربط بين اإلجراءات اإلداريـــة الم، 1981عـــا
 الواليات المتحدة االمريةية مع اإلجراءات المستخدمة في اليابان.

ـــــــوق  (Deming)أســـــــ وب إدارة الجـــــــودة الشـــــــام ة وأفةـــــــار  -6 ـــــــى التر ـــــــي رةـــــــزت اي ـــــــًا ع  الت
ــــــد ا ،) ــــــة التــــــي ال يمةــــــن التغا ــــــي عنهــــــا ان ف ســــــرة الترــــــوق 255،2018عب (. ولةــــــن الحقيق

مـــــن نمـــــاذج الترـــــوق المن مـــــي التـــــي ســـــيت  ان ن ح ـــــه يمةـــــن  ممـــــاةانـــــت وليـــــدة جـــــوالز الجـــــودة 
 التطرق لها الحقًا.

المن مـــــــات لتحقيـــــــق الترـــــــوق ( ان ســـــــ ي 202،2018)ال بـــــــاده وحمـــــــدا ،دراســـــــة  وتؤةـــــــد 
ـــ  ســـبقها  اً هـــدفبوصـــره المن مـــي  ـــد ال ح ـــة، ب ـــ  يةـــن ولي ـــى و ، ب مـــد ب يـــدل ـــادر ع  الق يـــ  منهـــا ق
ـــــك فـــــي ســـــبب ال وي ـــــودتحقيقـــــه،  ـــــى نحـــــوت ـــــك المن مـــــات ال ت ـــــي ان إدارات الـــــى ذل ةامـــــ   ع 
 .المن مي التروق متط بات
 مفهوم التفوق المنظميثانيا : 

وبوصــــره  ،يشــــتق الترــــوق فــــي ال غــــة ال ربيــــة مــــن الر ــــ  فــــاق وفــــاق الشــــي بم نــــى عــــاله 
ة التميـــــز، والرف ـــــو االرتقـــــاء، و الغ بـــــة، و النجـــــاح، و البراعـــــة، لـــــه مرادفـــــات عديـــــدة منهـــــا  اً مصـــــط ح

 هـــــــا الترـــــــرد واالخـــــــتالا مـــــــع الـــــــتمةن الـــــــذه يحقـــــــق الترـــــــوق ع ـــــــى االخـــــــرين التـــــــي ت نـــــــي جمي
ه ويؤيــــــــــــــــده فــــــــــــــــي هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــرأ (208،2016النصــــــــــــــــراوه،ســــــــــــــــ يد و ع ــــــــــــــــيه  ) وال هــــــــــــــــور
  .(58،2018)الشروقي،
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نحو حســــــــن  بانه عم  الشــــــــيء ع ى" Excellenceالتروق " (Webster)وعرا قامون        
والحرا  ه  جمي صـــــحاب المصـــــ حة أليمة المســـــتمرة وبمســـــتوى عالي من االحترافية و " توفير الق

 .(Webster ،2016)ع يها" 

الــذه يط ق  (Excellence) Organizationalي ــد التروق المن مي فاصــــــــــــــطالحــا امــا        
 من المراهي  الحديثة نســـــــــبياً  (High Performance)احيانًا باألداء ال الي ب ض الباحثين ع يه 

بةيرية تحقيق نتال   ترتبطةره وف ســـــــــــــري لإلدارة ي تمد ع ى منهجية أســـــــــــــ وب ف" هوففي اإلدارة، 
م موسة في المن مة لتحقيق التوازن في ت بية احتياجات جميع األطراا، سواء أصحاب المص حة 

 & Waswas)" أو المجتمع ةةــــ ،  ــــــــــــــمن ثقــــافــــة الت    واإلبــــدا  والتحســــــــــــــين المســــــــــــــتمر

Jwaifell,2019,55)هــدا ل من مــات التي ترغــب في البقــاء والنمو  . لــذا ي ــد التروق المن مي
 (Excellenceوقـــــــد ارتبط هـــــــذا المصــــــــــــــط   بمصــــــــــــــط حـــــــات أخرى منهـــــــا األداء المتروق 

Performance) دارة الــتــرــوق ردت فــي الــبــحــول الــتــي و  ((Excellence Management وا 
 مونم ـــــــلا من حيلالرغ  من انها تخت ا في مســـــــمياتها اال انها تقترب ع ى والرســـــــال  ال  مية 

دراســــــــــة )حاف   وتجد(، 163،2017ت تمد ع ى ذات النماذج واألفةار )ال باده وحمد ا ،  ألنها
ب ــــاد التي لتميز المن مي بــــداللــــة نمــــاذجــــه واأل( ان التروق المن مي هو ا212،2019واخرون،
 يتناولها.

البــــــــاحثين عــــــــدد مــــــــن ه أر  وفــــــــقع ــــــــى ( مرــــــــاهي  الترــــــــوق المن مــــــــي 10وي ــــــــرض الجــــــــدو  ) 
 السابقة: الجهود الم رفيةعتماد ع ى باال

( مفهوم التفوق المنظمي من وجهة نظر عدد من الباحثين10الجدول )  

 المفهوم اسم الباحث والسنة ت
1 Hertz,2011,46  مــــــنه  متةامــــــ  إلدارة األداء المن مــــــي الــــــذه ينــــــت  عنــــــه

إ ـــــافة قيمـــــة لجميـــــع األطـــــراا المت ام ـــــة مـــــع المن مـــــة، 
مة المن ميــــــة، وتحســــــين فاع يــــــة والمســــــاهمة فــــــي االســــــتدا

ــــــــــــــدرات المن ميــــــــــــــة الشــــــــــــــام ة، والــــــــــــــت    المن مــــــــــــــي  الق
 والشخصي.

2 Alnaweigah, 

2013,177 
 وتهيلـــــــة فـــــــرص التنميـــــــة، تـــــــوفير ع ـــــــى المن مـــــــات قـــــــدرة

 مشـــــــــــةالت والصـــــــــــحيحة وم الجـــــــــــة المحرـــــــــــزة ال ـــــــــــروا
 براع ية. األداء
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3 Mohan & 

Gomathi,2014,561 
ـــــــــ ـــــــــة المن مي ـــــــــذه مـــــــــنه  متةامـــــــــ  ل تنمي دارة األداء ال ة وا 

ـــــــــى نحـــــــــويرةـــــــــز  ـــــــــى تمةـــــــــين المـــــــــو رين  أســـــــــان ع  ع 
ـــــــر و  ـــــــدراته  وج  هـــــــ  أةثـــــــر مهـــــــارة إلدارة التغيي تحســـــــين ق

ع ــــى  متميــــزســــيقود المن مــــة ألداء  وممــــافــــي المن مــــة، 
 وفق الم ايير.

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف   4
،وعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالوهاب

144،2016 

نمــــــــط ف ســــــــري يت ــــــــمن مجموعــــــــة مــــــــن مؤشــــــــرات األداء 
وعــــــة مــــــن الســــــ وةيات والقــــــدرات المــــــالي والتشــــــغي ي ومجم
م رفـــــــة ال اليـــــــة التـــــــي يتمتـــــــع بهـــــــا والمهـــــــارات الرةريـــــــة وال

التـــــي يـــــت  توجيههـــــا نحـــــو ن فـــــي المن مـــــة و فـــــراد ال ـــــام األ
 تحقيق نتال  تتروق بها ع ى المنافسين.

5 Al Shobaki et 

al.,2017,45 
عم يــــــة الترــــــوق فــــــي الممارســــــات التــــــي  تت ــــــمن التقيــــــي  

ة المن مــــــة، وموق هــــــا التنافســـــــي، الــــــذاتي لتحســــــين ف اليـــــــ
ــــي ال مــــ  داخ هــــا، ومشــــارةة  ــــة ف  اً جمي ــــ ال ــــام ينوالمرون

 عـــــــنمن مــــــة ل  مـــــــ  م ــــــا الفــــــي ةــــــ  قســـــــ  مــــــن أقســـــــا  
ــــــــق ــــــــع  طري ــــــــة النشــــــــاطاتفهــــــــ  جمي ــــــــى إزال ، وال مــــــــ  ع 

 .التروقاألخطاء، وتحسين ال م ية نحو تحقيق 
 مــــــة ع ــــــى النحــــــو قــــــدرة اإلدارة ال  يــــــا ع ــــــى تحريــــــك المن 255،2018عبدا ، 6

ـــــــــذه يحقـــــــــق اســـــــــتراتيجية المن مـــــــــة حاجـــــــــات  وي بـــــــــي ،ال
ـــــــــــات ةـــــــــــ  أصـــــــــــحاب المصـــــــــــ حة فـــــــــــي المن مـــــــــــة  ورغب

( ... وغيرهـــــــــا)الزبــــــــالن، ال ــــــــام ين، المجتمــــــــع، الحةومــــــــة
ــــــــــة التطــــــــــوير المســــــــــتقب ية ل من مــــــــــة  ف ــــــــــال عــــــــــن عم ي

 والمجتمع الذه تنتمي اليه .
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراوه  7

 192،2018واخرون،
 واســـــتدامتها ب وغهـــــاالـــــى   مـــــاتالمن تســـــ ى مثاليـــــة حالـــــة
 ع ـــــى باالعتمـــــاد الحاســـــمة الرـــــرص اســـــتثمار طريـــــق عـــــن

ــــــــذه تيجيااالســــــــتر  التخطــــــــيط ــــــــب ال ــــــــا  يتط   المن مــــــــة قي
ــــــــــإجراءات  ــــــــــدة اســــــــــتثناليةب ــــــــــى تســــــــــاعدها األمــــــــــد ب ي  ع 

 .البيلية تاالمتغير  مخت ا مع التةيا
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   8

 307،2019وعمير،
 بتســــــــخير عالمتوقــــــــاء األد يرــــــــوق بــــــــ داء المن مــــــــة تميــــــــز
ــــــة المــــــوارد ــــــة والبشــــــرية المادي قامــــــة ةاف ــــــات وا  ــــــدة عالق  جي
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ـــــــــــة م هـــــــــــا المت ـــــــــــام ين مـــــــــــع ـــــــــــى والت ـــــــــــرا ةاف  أداء ع 
 .وال  ا القوة نقاط وتشخيص منافسيها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر  9 ن
 231،2019وجاس ،

المقــــــــدرات والقاب يــــــــات التــــــــي تنرــــــــرد بهــــــــا المن مــــــــة عــــــــن 
طريــــــق تقــــــديمها الســــــ ع والخــــــدمات التــــــي تتســــــ  بالحداثــــــة 

بنــــــــاء الصــــــــورة الذهنيــــــــة اإليجابيــــــــة لا  واالصــــــــالة واالبــــــــد
ــــــــــة  ــــــــــي بيل ــــــــــاده ف ــــــــــع الري ــــــــــق الموق ــــــــــدى زبالنهــــــــــا لتحقي ل

 االعما .
 عداد الباحل باالعتماد ع ى المصادر الواردة في الرسالة.المصدر من إ

( تبـــــاين وجهـــــات ن ـــــر البـــــاحثين فـــــي تحديـــــد مرهـــــو  الترـــــوق 10يت ـــــ  مـــــن الجـــــدو  ) 
ــــب ض ع ــــى ــــه ترــــوق  المن مــــي، اذ تناولــــه ال ــــق ممارســــات المن مــــةع ــــى ان  يرــــوق المتوقــــع، وف

ـــــه مـــــنه  آ ويجـــــده ـــــى ان يســـــ ى إل ـــــافة قيمـــــة ل مت ـــــام ين مـــــع  إلدارة األداءمتةامـــــ  خـــــرون ع 
ـــــة مثاليـــــة تســـــ ى المن مـــــة ل وصـــــو  ويشـــــير اليـــــه  ،المن مـــــة بمـــــا هـــــا يلاالـــــب ض ع ـــــى انـــــه حال

المن مــــــة التــــــي تمةنهــــــا  األخــــــرى، وحــــــدده اخــــــرون بقــــــدرات وقاب يــــــاتيميزهــــــا ع ــــــى المن مــــــات 
 من التغيير والتطوير لتجاوز ال قبات وتحقيق التميز ع ى المنافسين.

يمةـــــــــن اســـــــــتنتاج المرهـــــــــو  االجرالـــــــــي ل ترـــــــــوق  الطروحـــــــــات الســـــــــابقةباالســـــــــتناد الـــــــــى  
جراءاتهـــــا ل وصـــــو  الـــــى و ـــــع لالمن مـــــة ف ســـــرة تنتهجهـــــا المن مـــــي بانـــــه "  تحريـــــك عم ياتهـــــا وا 

ــــــى التةيــــــا مــــــع المتط بــــــات البيليــــــة، والمنافســــــة مثــــــالي يــــــدو  ألمــــــد ب يــــــد وي منحهــــــا القــــــدرة ع 
 عالميًا". 

 أهمية التفوق المنظميثالثا : 

 اذالترــــــــوق المن مــــــــي ( الــــــــى أهميــــــــة 202،2018)ال بــــــــاده وحمــــــــدا ،تشــــــــير دراســــــــة  
ق يــــــتحقوقــــــادرة ع ــــــى ه  فــــــي ت زيــــــز عمــــــ  المن مــــــة وفاع يتهــــــا ويج  هــــــا من مــــــة مبتةــــــرة يســــــ

ن األداء عـــــن طريـــــق تحديـــــد يحســـــيســـــاه  اي ـــــًا فـــــي تع يـــــة قياداتهـــــا، و رســـــالتها عـــــن طريـــــق فا
يســــــــم  ل من مــــــــة و عناصــــــــر القــــــــوة واســــــــتثمارها، وتشــــــــخيص عناصــــــــر ال ــــــــ ا وم الجتهــــــــا، 

التقيي  الـــــــذاتي، ويســـــــه  اجـــــــراء المقارنـــــــات مـــــــع بـــــــقيـــــــان مـــــــدى التقـــــــد  والتحســـــــن فـــــــي أدالهـــــــا 
، والترةيــــز ع ــــى ران مــــنه  وتحديــــد موقــــع المن مــــة ،المن مــــات ال ام ــــة فــــي نشــــاطات مماث ــــة

التنميــــــة ويحقــــــق اي ــــــًا فــــــي ترــــــوق المن مــــــة وتطورهــــــا،  عنصــــــر أســــــان ألنــــــهالمــــــا  البشــــــره 
 الترةيز ع ى النتال .بالمستدامة 
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 بوصــرهان أهمية التروق المن مي تةمن فترى ( Hashemy et al.,2016,8) اما دراســة 
من تحقيق التوازن بين احتياجات تتمةن ل ،نموذج لنمو وتحســــــــــــــين المن مات في جميع الجوانبأ

 الحرص ع ى تحقيق أع ى مستوى من الر ا.و ، اً جمي  ه وتوق ات المستريدين
مو وتحســـين مســـتوى نل  عامالً بوصـــره التروق  اهمية( 32،2015)حناوه، تو ـــ  دراســـة  

عن طريق ةسب ر ا جميع  ،ب ادها ويزيد من احتمالية نجاحها في األمد الب يدأالمن مة في ة  
تحســــــــين ف الية لتوازن بينه ، وي م  ع ى توليد وتقوية ونشــــــــر ثقافة التغيير  وتحقيقالمســــــــتريدين 

 يمث  طريقة شام ة لتحسين أداء المن مة. اذالمن مة 
)عبد  عديد من الدراســــــــــات ع ى تحديد أهمية التروق المن ميت نرســــــــــه اترقاالتجاه  وفي 

 (71،2019و)القريشــــــــــــــي، (231،2019)نـــادر وجـــاســــــــــــــ ،( و231،2019الغرور وصــــــــــــــــال ، 
 :(213،2016)س يد والنصراوه،و (Nenadal et at.,2018,48)و
 عاماًل اساسيًا لت زيز عم  المن مة وفاع يتها. ي تبر -1
 بدا  ع ى مستوى المن مة.بتةار واإلهتما  باإليمةن من األ -2
 الموارد البشرية وال القات بين ال ام ين.قدرات وقاب يات تطوير  -3
االســــتراتيجي ل مـــــوارد البشــــرية، اذ ي مــــ  ع ــــى توجيههـــــا نحــــو الترةيــــز ع ـــــى ت زيــــز الــــدور  -4

لـــــــه دور اســـــــتراتيجي وتـــــــ ثير ةبيـــــــر فـــــــي تحقيـــــــق اهـــــــداا  مـــــــورداً  ألنهـــــــا ،ال م يـــــــات والخـــــــدمات
 المن مة.

 تةـــــوينه  فـــــي اتيجية المن مـــــة واهـــــدافها، ممـــــا يســـــيـــــرتبط الترـــــوق المن مـــــي مباشـــــرة باســـــتر  -5
 مستقب ية ل من مة.الرؤية ال
 والنشاطات واالستراتيجيات.ل من مة اع  مع الموارد الداخ ية يتر -6
ـــــــة مـــــــن التـــــــوازن بـــــــين حاجـــــــات المن مـــــــة وال ـــــــام ين   -7 ـــــــى الزبـــــــالن، ويحقـــــــق حال يرةـــــــز ع 

 وأصحاب المص حة ع ى نحو شام .
بمــــــا يحقــــــق المنــــــافع التــــــي ت هــــــر فــــــي حســــــين االداء الــــــذه يرــــــوق المتوقــــــع، يرةــــــز ع ــــــى ت -8

 طوير االداره.االمد الب يد والترةيز ع ى الت
 ان ل تروق أهمية ةبيرة في عم  المن مات بغض رىفت( 53،2018)األفنده ، دراسة اما 

الن ر عن طبي ة األعما ، ونوعية النشـــــــــــــاطات التي تمارســـــــــــــها المن مات، ويمةن تحديد أهمية 
 :بما ي تيالتروق 

 ات.تخريض الة رة وتحقيق جودة عالية ل منتجات والخدمات التي تقدمها المن م -1
يقتــــــرن الترــــــوق بقــــــدرة المن مــــــة ع ــــــى تحقيــــــق منــــــافع م ــــــاعرة لمنتجاتهــــــا وخــــــدماتها بمــــــا  -2

 يحقق جذبًا ل زبالن.
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يزيـــــد قـــــدرة وقاب يـــــة المن مـــــة ع ـــــى جـــــذب الةرـــــاءات المتميـــــزة والمـــــوارد النـــــادرة لبنـــــاء ميـــــزة   -3
ــــــق  ــــــد  اســــــتثمارتنافســــــية عــــــن طري ــــــة والخارجيــــــة فــــــي المن مــــــة لمواجهــــــة ت قي الةرــــــاءات الداخ ي

 لبيلة المتغيرة.ا
ـــــــارًا   -4 ـــــــوق م ي ـــــــ  التر ـــــــى نجـــــــاح المن مـــــــات، هميمث ـــــــدة  بإيجـــــــادمـــــــًا ل حةـــــــ  ع  نمـــــــاذج جدي

واســــــع وان  ع ــــــى نحــــــوة ومتاحــــــة فــــــأن النمــــــاذج القديمــــــة لهــــــا قــــــد أصــــــبحت م رو ، اذ باســـــتمرار
 المنافسين ع ى ع   تا  بها.

ق إن تحقيـــــــق الترـــــــوق يتط ـــــــب مـــــــن المن مـــــــة و ـــــــع اســـــــتراتيجيات تمةنهـــــــا مـــــــن التطبيـــــــ  -5
 ال م ي الستدامة التروق والتميز.

 ( ان التروق يمةن المن مة من المحاف ة ع ى مةانتها78،2014وأ ـــــــــــــــاا )المدهون، 
 ل واســـــتقرارها، اذ تشـــــير المةانة الى الموقع التنافســـــي ل من مة بين المن مات ال ام ة في النشـــــاط

طريق المقارنة المســتمرة ألدالها وقدرتها ع ى تحقيق الميزة التنافســية واســتدامتها عن  هالمجا  نرســ
الداخ ي الذه يمث  القدرات الذاتية  االستقرارمع أداء المن مات المنافسة، اما االستقرار يشير الى 

والموارد التي تم ةها المن مة، والذه ي تبر أســـــــــان ل مراج ة الداخ ية وجزًء أســـــــــاســـــــــيًا في عم ية 
 التخطيط االستراتيجي في المن مة.

البيلة التي من التطورات والتغيرات التي تحدل في  تنبعان أهمية التروق  لقو يمةن ا لذا 
التي تحت  ع يهــا التةيا م هــا وتقــدي  ةــ  مــا هو جــديــد، اذ البــد لهــا من ت مــ  فيهــا المن مــات 

 مالية،و ، التروق والتميز ع ى المن مات األخرى بتســـــــــــــخير ة  ما تمت ةه من قدرات وموارد مادية
بما يؤه ها من ةســـــــــب ر ـــــــــا جديدة مبتةرة تروق التوق ات، لتقدي  منتجات ماتية ، وم  و وبشـــــــــرية

قامة عالقات جيدة مع ة   الزبالن، ويت دى االحترا  بالزبالن الحاليين الى اةتســـــــاب زبالن جدد وا 
 .والتروق ، وبذلك ت من البقاء والنموالمن مة أصحاب المص حة والمجتمع الذه ت م  فيه

 ي فوق المنظماهداف الترابعا : 

ع ى   حصــــــــو ل المراهي  من ســــــــ ســــــــ ة تطبيق ع ىة المن م قدرة المن مي التروق ي هر 
( إن التروق المن مي يســـــ ى 92،2016الوهاب، دراســـــة )عبد وتبين .المســـــتقب ية المرغوبة النتال 

  من مــة،ل م ــــــــــــــــافــة قيمــةوتوليــد  واإلبــدا  بــاالبتةــار في االهتمــا  المتمث ــة إلى تحقيق األهــداا
 المشـــارةة، وتوجيه ع ى  وتشـــجي ه البشـــرية الموارد وتطوير اإلدارية، ل  م ية والتحســـين المســـتمر

دراســـــة  وتجد .تحقيق ر ـــــا الزبونلجهود ال ام ين  رةز ع ىتو  نحو المســـــتقب ، اإلدارة ممارســـــات
 مؤه ة ولديها عام ة قوة تةوين هو المن مي التروق من الهدا إن (307،2019)عبد ا  وعمير،

وتطوير ، رغبــاته  تحقق جوهريــة قيمــةوتوليــد  ،الزبون توق ــات تروق إنتــاج منتجــات ع ى القــدرة
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 االتصـــــــــا  وتشـــــــــجيع واإلبدا  االبتةار تشـــــــــجيععن طريق  المن مة أهداا تحقيق اتجاه الوعي
 الر ا .

ـــــــــى إن  (Ahmed,2010,42)وتؤةـــــــــد دراســـــــــة  ـــــــــق ع  ـــــــــة مـــــــــن تحقي هـــــــــدا المن مـــــــــات الحديث
  :هما دينب  التروق يرتةز ع ى

الســــــــ ي الــــــــى تحقيــــــــق الترــــــــوق الــــــــذه ي ــــــــمن لهــــــــا ان تةــــــــون مخرجاتهــــــــا متروقــــــــة ع ــــــــى  -1
 المنافسين.

ــــــــق الترــــــــوق فــــــــي ةــــــــ  مــــــــا يصــــــــدر عــــــــن اإلدارة مــــــــن  -2 ن   الــــــــقــــــــرارات و العمــــــــا  و االتحقي
 السرعة والدقة والجودة في ال م .بر اليات، واستثمار الررص المتاحة الو 

الى ( 73،2019،القريشــــــــــــيو ) (Ringrose,2013,445) وت ــــــــــــيا دراســــــــــــة ة  من 
االهتمــا  بررق ال مــ  داخــ   تبني التروق المن ميباألهــداا التي تســــــــــــــ ى المن مــات لتحقيقهــا 

اإلدارة  توجيه ممارســـــــــات، و المن مة لتحقيق التناســـــــــق واالســـــــــتدامة واالتصـــــــــا  الراع  فيما بينها
 المستقب . نحو ونشاطاتها
المن مي يمةن المن مــات من مواجهــة  ( ان التروق16،2016)بــالحمر،دراســــــــــــــــة وترى  

ســـ ت  طورات التقنية والم  وماتية، لذافي    تســـار  الت والســـيماطبي ة المنافســـة التي ت م  فيها 
 الةثير من المن مات الى تبني منه  التروق المن مي الذه يحقق األهداا االتية:

  هذا التروق.فه  تطبيقات ومباد  نماذج التروق المن مي واستخدامها في إدارة 
   في المن مة.ةافة لدى ال ام ين  هوم ايير  هوأسس هومراهيمالتروق ترسيخ مباد 
  حسب متط بات م ايير التروق الم تمدة في المن مة.بمتاب ة نتال  التقيي  الذاتي ل تروق 
  فيما يت  ق بالتروق.ةافة قسا  المن مة ألتوفير مرج ية 

الراغبة بتحقيق التروق ن المن مات ب  (Nenadal et at.,2018,49)وت ـــــــيا دراســـــــة  
 ان ترةز ع ى تحقيق األهداا االتية:ينبغي 

 .الزبون تحقيق ر ا -1
 .االستراتيجي ل من مة والتخطيط الرؤية الوصو  الى  -2
 .بها الخاصة القي  من ثقافة توليد -3
 .واإلدارة في المن مة القيادة من ة  دم  -4
 .نجاز من قب  ال ام ينوتحريز الرغبة في اإل بالمشارةة االهتما  -5
 .األداء تحسين -6
 .التقد  في ة  المجاالت من اج  تحقيق التروق قيان -7
 .التغييرات إدارة -8
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ومما ســــــــــــبق من طروحات الباحثين يمةن التوصــــــــــــ  الى ان التروق المن مي يهدا الى  
ه  في يســــــ ممااالرتقاء ب داء ال ام ين في المن مة وتشــــــجي ه  ع ى التنافن اإليجابي فيما بينه ، 

في مجـــا  عم هـــا، وي زز قـــدرتهـــا ع ى  التروقتوليـــد أفةـــار إبـــداعيـــة خالقـــة تمةن المن مـــة من 
مواجهة التغيرات المتســــارعة في البيلة التي ت م  فيها، عن طريق اجراء التغييرات المســــتمرة ع ى 

من  ادةاألفالطرالق التي تؤده فيها اعمالها وت دي  النشـــــــــــاطات واإلجراءات، ويمةن المن مة من 
تجارب المن مات الناجحة والمتروقة، والمســـــــــــــــاهمة في ت زيز دور المن مات في خدمة المجتمع 

 جديد ومبتةر ومتطور. ورفده بة  ما هب
 التفوق المنظميخامسا : خصائص 

 ـــــدد مــــــن يتميـــــز بان الترـــــوق المن مــــــي  (308،2019)عبــــــد ا  وعميـــــر،تـــــرى دراســـــة   
 أســـــــــبقيات تحديــــــــدو  المن مــــــــي، لــــــــألداء لمســــــــتمرا التحســــــــين أهمهــــــــال من مــــــــات  الخصــــــــالص
 تيجياترااإلســــــــــــت وتطــــــــــــوير والتشــــــــــــغي ية، تيجيةااالســــــــــــتر  ل مســــــــــــتويات األساســــــــــــية اإلجــــــــــــراءات

ـــــين وا الوا ـــــ  والتشـــــخيص ،اوتةام هـــــ ـــــالنل شـــــرةاء المحتم   األهـــــداا مطابقـــــةو  وعالقـــــاته ، لزب
 ت ـــــــــك حقيـــــــــقلت المشـــــــــترةة الجهـــــــــود وتوحيـــــــــد وتنســـــــــيق ،والمهـــــــــا  ال م يـــــــــاتو  النشـــــــــاطات مـــــــــع

  االتــــــــز  بمــــــــا ي ــــــــمن تحقيــــــــق لالتصــــــــاالت مشــــــــترةة لغــــــــة اســــــــت ما  ف ــــــــاًل عــــــــن األهــــــــداا،
ان  نرســــــــه فــــــــي االتجــــــــاه( 221،2016)الزيــــــــده وةمونــــــــة،دراســــــــة  وتجــــــــد عــــــــاليين. ومشــــــــارةة
 :بما ي تيتةمن التروق المن مي خصالص 

مـــــن  يقـــــود الـــــى تحســـــين عم يـــــات االعمـــــا  وبالتـــــالي يـــــؤده الـــــى تحقيـــــق مســـــتويات عاليـــــة -1
 .االداء

ـــــي  -2 ـــــا  ب عمـــــا  ومهمـــــات المن مـــــة وف ـــــة ال ـــــام ين ل قي ـــــة لةاف ـــــى المشـــــارةة الراع  يســـــاعد ع 
 .ةافة المجاالت

ــــي المن مــــة  اً ي ــــد مؤشــــر  -3 ــــاء بالتزاماتهــــا وال مــــ  ع ــــى  مــــن يمةنهــــااذ ل نجــــاح المــــالي ف اإلير
 ربط األهداا بالموارد المتاحة.

 ل ام ين في المن مة.توفير رؤية متةام ة عن فاع ية ال م  ومستوى أداء ا -4
ــــــين التخطــــــيط االســــــتراتيجي وخطــــــط ال مــــــ  يســــــ -5 ــــــق التةامــــــ  ب ــــــي تحقي ــــــته  ف ــــــذ  ووق التنري

 ب يد األمد.
 يساعد القادة ع ى تحديد األولويات التن يمية ورقابة االعما  وتح ي  ن   ال م . -6
  :هي ( مزايا أخرى213،2016)س يد والنصراوه، دراسة  ياتو   
 يق الميزة التنافسية ل  ام ين والمن مة.لتحق اً رليس اً ي د مصدر  -7
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 .هاونوع الذه يتوقا ع ى حج  المن مة الب يديوفر قاعدة ل نجاح التن يمي ع ى األمد  -8
الترـــــــوق المن مـــــــي فـــــــي  خصـــــــالص( تةمـــــــن 42،2019المـــــــولى،)ومـــــــن وجهـــــــة ن ـــــــر   

ي فـــــ ال ـــــام ينبـــــ داء  الثقـــــة وت زيـــــز، ننحـــــو الزبـــــو  التوجـــــه ع ـــــى ترةـــــز تن يميـــــة ثقافـــــة إيجـــــاد
وزيــــــــادة  ال ـــــــام ين م نويـــــــات ورفــــــــع االجتماعيـــــــة، والمســـــــؤولية المشــــــــارةة تحســـــــين، و المن مـــــــة

ـــــــي يؤدونهـــــــا ر ـــــــالا ـــــــي و  ،عـــــــن االعمـــــــا  الت ـــــــة وال ـــــــام ين اإلدارة ت   ـــــــد ةيري  المشـــــــاةالت تحدي
وتترـــــق دراســـــة  .ع يهـــــا والســـــيطرة ح هـــــا ليتمةنـــــوا مـــــن أصـــــغر وحـــــدات إلـــــى وتجزلتهـــــا هـــــاوتح ي 

( 35،2017)حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين،و (117،2017جرة،و)هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا (26،2018)الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ي،
ـــــــى تحديـــــــد  (43،2016)حجـــــــازه،و ـــــــق مـــــــا المهمـــــــة  الخصـــــــالصمجموعـــــــة مـــــــن ع  ع ـــــــى وف

 :ي تي
ــــــــي تثيــــــــر التحــــــــده  -1 ــــــــق ل اً مصــــــــدر ي ــــــــد  ممــــــــاقبــــــــو  األعمــــــــا  الت ــــــــوق المن مــــــــي، اذ يحق  تر

 ل من مات فرص النمو والت    السريع، وتحسين ال م يات.
ــــادات الةرــــؤة،  -2 ــــوفير القي ــــيت ــــي تحريــــز ال هــــادور  ممــــا يو ــــ قــــدوة، رها بوصــــت مــــ   الت مهــــ  ف

 والتشجيع ع يه. التروق لدى ال ام ين
تحمـــــــــ  المصـــــــــاعب التـــــــــي تو ـــــــــ  مســـــــــتويات قـــــــــدرة المن مـــــــــات ع ـــــــــى تحمـــــــــ  األزمـــــــــات  -3

 يسه  في صق  قدرات المن مة وتروقها. مماومواجهتها، 
ــــي -4 ــــوفر ف ــــة خبــــرات خــــارج نطــــاق عم هــــا، ومنهــــا خدمــــة المجتمــــع  يت ــــذه المن مــــات المتروق ال

  ت م  فيه وما تقدمه من الررص الةتساب التميز في األداء.
 الخصالص االتية: (70،2015)بوسال ،وأ اا 

اختيــــــار أف ــــــ  األســـــــاليب بالدقــــــة: التــــــي ت ــــــزز دقــــــة ن ــــــا  التنبـــــــؤ الخــــــاص بالمن مــــــات،  -5
 بؤ في الت ثير ع ى تروق المن مة.لت دية المها ، وبناء مناخ تن يمي يؤةد أهمية دقة التن

لــــــــت    المســــــــتمر: اذ ان المن مــــــــات المتروقــــــــة تنقــــــــ  بــــــــذور الــــــــت    مــــــــن البيلــــــــة الخارجيــــــــة ا -6
 ي زز من تروقها المن مي. مماوتزرعها في بيلتها الداخ ية 

 تحقيـــــق طرـــــراتلجـــــذريًا إعـــــادة تصـــــمي  عم يـــــات اعمالهـــــا  وت نـــــيإعـــــادة هندســـــة ال م يـــــات:  -7
ـــــدرة ةبيـــــرة فـــــي األداء،  ـــــق ع يهـــــا بالهن ـــــر  (Reengineering)التـــــي يط  التـــــي ترةـــــز ع ـــــى تغيي

 ال م يات من دون الو الا والنشاطات.
ـــــــة وتب ورهـــــــا فـــــــي مرهـــــــو  شـــــــام  يحـــــــدد لنتيجـــــــة و      ـــــــة الحديث تةامـــــــ  التوجهـــــــات اإلداري

التـــــــي يجـــــــب توفرهـــــــا فـــــــي  هـــــــاة المن مـــــــي منطـــــــق الترـــــــوق الـــــــذه يجمـــــــع خصـــــــالص الترـــــــوق 



 

90 
 

ترــــــــــــــوق خصــــــــــــــالص ال تحــــــــــــــددت (Khosravi,2017,13)حســــــــــــــب دراســــــــــــــة بو المن مــــــــــــــات، 
 :بما ي تيالمن مي 

    الخروج عــــــن الــــــنمط البيروقراطــــــي فــــــي اإلدارة، وتحقيــــــق االنســــــجا  بــــــاالتجــــــاه نحــــــو ال مــــــ
مجموعـــــات عمــــــ  صـــــغيرة ومت ــــــددة بفـــــي ال مـــــ  اذ تــــــت  م الجـــــة المشـــــاة  بطريقــــــة صـــــحيحة، 

 االختصاصات.
 ت امـــــ  مـــــع ال القـــــة الوثيقـــــة بالمت ـــــام ين مـــــع المن مـــــة واالســـــتجابة الســـــري ة لمقترحـــــاته ، وال

 احتياجاته  عن طريق األفةار غير التق يدية.
  والترةيز ع ى االعما  التي تجيدها المن مة.االستقاللية التن يمية في ال م ، 
  والترشـــــيق فـــــي حجـــــ  المن مـــــة اتبـــــا  المرةزيـــــة والالمرةزيـــــةبرقابـــــة ذاتيـــــة فاع ـــــة ومرونـــــة ،

 .ومستويات هية ها التن يمي
تةمن في األســـــاســـــية المن مي ان خصـــــالص التروق  ((Araya,2019,17 وترى دراســـــة 

 والحقالق، تنمية بال م يات والهدا، اإلدارة الزبالن، وحدة القيادة ع ى الترةيزتحســــــــــــــين النتال ، 
 .ال امة الشراةات، والمسؤولية والتحسين واالبتةار، تنمية المستمر ال ام ين واشراةه ، الت  ي 

ما ية ان التروق المن مي يحقق ال ديد من المزايا أهمها ومن هذا المنط ق ترى الدراســـــــــــــــة الحال
 :ي تي
 .واستدامتها الى زيادة الحصة السوقية وربحية المن مة التروق يؤده -1
 المن مة. هتجاه ما تقدمووالله يحقق ر ا الزبون  -2
 تحريز ال ام ين ع ى المشارةة وطرح ما هو جديد.بالوصو  الى االبدا  واالبتةار،  -3
التغييرات التن يمية نتيجة مشـــــــــــــــارةة ال ام ين وقناعته  وترهمه  ألهمية ما ســــــــــــــهولة اجراء  -4

 يقومون به.
 الت ديالت والتحسينات المستمرة.بتطوير األداء باستمرار  -5

 من قبل المنظمات المنظميتبني التفوق  سادسا : دوافع
بير في مجا   هور التةتالت اإلق يمية، واالقتصـــــــــــــــادية، والدولية، والتقد  التقني الةان ل  

التحو  النوعي في ترةيبة الموارد البشــــــــــــــرية ال ام ة في جميع و االتصــــــــــــــاالت وتباد  الم  ومات، 
والخبرات، دف ت  الم رفةالمن مات الم اصــــرة، وســــهولة التواصــــ  بين االفراد والجماعات وتباد  

ه يتط ب المن مات الى االتجاه نحو تبني ف ســــــــــــــرة التروق المن مي الذوغيرها هذه األســــــــــــــباب 
الموارد الداخ ية والخارجية ب ف ـــــــ  الطرالق، ل ـــــــمان بقالها واســـــــتمرارها في    البيلة  اســـــــتثمار

 (.150،2014)ال مامي، شديدة التنافسية ومواجهة التحديات الراهنة
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 دوافع التميز التنظيمي

 تغيير ثابت وسريع

 جيا المعلوماتكنولوت تنامي الشعور بالجودة الحفاظ على المكان والمكانة

( الى األسباب 21،2018و)أبو عودة،  (Waswas & Jwaifell,2019,56)وخ صت دراسة  
 :لتروق المن مي وهيالتي تدفع المن مات لتبني ا

 ها وقراراتها.اتالتي تؤثر ع ى نشاط بالمن مةالتغير السريع في ال روا البيلية المحيطة  -1
  هور المنافسين الجدد.بفال ولمة االقتصادية غيرت حدود المنافسة  :المنافسة غير المحدودة -2
ت تدرك أنها يجب من المن ما اً عديدزيادة في الجودة المط وبة ج  ت ال: تزايد مرهو  الجودة -3

في  اً أساسي اً أصبحت الجودة م يار  ا منافسة بنجاح، لذلومتميزة ان تقد  خدمات ذات جودة عالية 
 تحقيق التروق المن مي. 

 واســت مالهاوتوزي ها  الم رفة لتوليد المســت م ةثورة تةنولوجيا الم  ومات: تن ةن في الوســال   -4
 صرية.، مةتوبة، سم ية وبصرية، باً جمي   شةالهاب
الحرا  ع ى مةانة المن مة: الســـــــــــ ي نحو التروق ي ـــــــــــمن ل من مة الحرا  ع ى حصـــــــــــتها  -5

ومةانتها الســــــوقية، فالتميز في الو الا وال م يات الداخ ية يمةن المن مة من توســــــيع حصــــــتها 
 (.32،2017ن،يالسوقية وزيادة أرباحها مقارنًة بالمنافسين)حس

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 ( دوافع التفوق المنظمي9)الشكل 
بالمن مـــــــة  التن يمـــــــي التميـــــــز تحقيـــــــق فـــــــي التحوي يـــــــة القيـــــــادة ، "دور2018 صـــــــياحي، خ ـــــــر،األ :المصـــــــدر

 بو ـــــياا محمـــــد دةتـــــوراه، جام ـــــة طروحـــــةأ ،"بـــــوعريري  ببـــــرج ةونـــــدور مجمـــــع حالـــــة فـــــي دراســـــة، االقتصــــادية
 الجزالر".

تتبنى التروق المن مي تبقى  ان المن مات التي (Al-Amarat,2019,10)دراســــة  رىتو 
التي  المتميزةقادرة ع ى المنافســـــة، وتخرض تةاليا أداء اعمالها وتبدأ ســـــ ســـــ ة التروق من القيادة 

 منافسة بال حدود
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مو رين متروقين يقدمون خدمات متروقة ل زبالن، وتحقيق مســـتويات أداء متروقة تتجاوز  تســـتقطب
 .وتقود الى نتال  مالية جيدةتوق ات ال

ان الترــــــــوق المن مــــــــي يحقــــــــق التــــــــوازن الــــــــى  (61،2018وقي،)الشــــــــر دراســــــــة  وتشــــــــير
والنتــــال  المرغوبــــة لةــــ  مــــنه ، ويمةــــن المن مــــة مــــن االســــتثمار  المت ــــام ين مــــع المن مــــةلةــــ  

ــــالي األف ــــ  لموارد ــــى نحــــو مث ــــى م ــــدالت هــــا ةافــــة وتو يرهــــا ع  بمــــا يمةنهــــا مــــن تحقيــــق اع 
فــــي اتجـــــاه  الســــبب الـــــرلين الــــى( 131،2013)الجنــــابي وعـــــابر، وتوصـــــ ت دراســــة فــــي النمــــو.

التطــــــورات المتســــــارعة فــــــي بيلــــــة فــــــي يةمــــــن والــــــذه المن مــــــات نحــــــو تبنــــــي الترــــــوق المن مــــــي 
ـــــــر بـــــــالطرالق التـــــــي تج ـــــــ  ال ـــــــام ين  التـــــــي المن مـــــــات  يبـــــــدعون فـــــــي انجـــــــازتســـــــتدعي الترةي
غيــــر تق يــــده يتجــــاوز حــــدود الم ــــايير المحــــددة ةمــــًا ونوعــــًا، ويتروقــــون فيــــه  ع ــــى نحــــوأعمــــاله  
ــــــــذه يصــــــــب  عــــــــ، فــــــــي المن مــــــــات المنافســــــــةمســــــــتويات أداء ال ــــــــام ين ع ــــــــى  تمةــــــــين ل مالً اال

  تروق ع ى المن مات األخرى.يمنحها القدرة لمما لمن مة ا

أخـــــــرى لتبنـــــــي الترـــــــوق المن مـــــــي  دوافـــــــع (Malkawi,2018,151) دراســـــــة وطرحـــــــت
ـــــ اذمـــــن المن مـــــات  ـــــذه يمةـــــن ي ـــــهوفر األســـــان ال ـــــوفر  عـــــن طريق  اي ـــــاً تطـــــوير المن مـــــة، وي

 مســـــتوياتطرالـــــق متةام ـــــة ومنســـــقة لتحقيـــــق نتـــــال  م موســـــة، وتحديـــــد ال القـــــات المتبادلـــــة بـــــين 
 ويهيـــــــ اإلدارة، وتق ـــــــيص النشـــــــاطات التـــــــي ال ت ـــــــيا قيمـــــــة، ويـــــــوفر برنـــــــام  لقيـــــــان األداء، 

 عما .، وزيادة قيمة األالب يد مداألمنصة ل نجاح المن مي ع ى 
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 المبحث الثاني
 متضمنات التفوق المنظمي

 توطئة
 وصـــــو  الـــــى لتســـــ ى المن مـــــات الـــــى تنســـــيق مواردهـــــا وتشـــــغي ها فـــــي تةامـــــ  وتـــــرابط   

مخرجــــات مـــــن منتجــــات او خـــــدمات ذات جــــودة متروقـــــة تســــتهدا بهـــــا ب ــــوب حاجـــــات وتوق ـــــات 
. المرتبطــــــة بهــــــا وتوجيــــــه مواردهــــــا الســــــتثمار الرــــــرص والحــــــد مــــــن التهديــــــدات جميــــــع األطــــــراا

المن مــــــي ومداخ ــــــه، والمراحــــــ  التــــــي تــــــؤده ل وصــــــو   ســــــيتناو  هــــــذا المبحــــــل مبــــــاد  الترــــــوق
متط بــــــات تحقيــــــق الترــــــوق و دون تحقيــــــق الترــــــوق، مــــــن الــــــى الترــــــوق والم وقــــــات التــــــي تحــــــو  

   :ع ى وفق ما ي تيب اده، وأ المن مي ونماذجه
 :المنظميالتفوق  ئمباداوال : 

 ((In Search of Excellenceةتابهما في Peters & Waterman) (1983, حدد

وهي  بها األخذ ت  إذا التروق ب وب من المن مات تمةين ش نها من مباد  تس ةالبحل عن التروق 
االنتــاجيــة عن طريق األفراد، و االســــــــــــــتقالليــة والريــادة، و من الزبــالن،  االقترابو االنحيــاز ل  مــ ، (
االةتراء و مة، باألعما  التي تتقنها المن  االةتراءو ى األعما  األســــــاســــــية ذات القيمة، الترةيز ع و 

بالهية  التن يمي البســـــــــيط ذه المســـــــــتويات اإلدارية المحدودة واألعداد الق ي ة من مو ري اإلدارة 
حيثما اقت ــــــت الحاجة وااللتزا  ن والشــــــدة في اإلدارة في آن واحد أســــــ وبي ال ي اســــــت ما و ال  يا، 

 (.Qawasmeh & Bourini,2016,96) (بالقي  الرليسة ل من مة

  مباد  المن مات المتروقة والتي تتةون من االتي: (157،2014)ال مامي، دراسةحددت 

ال ــــــــام ين انســــــــجا  أفةــــــــار بالتوافــــــــق واالنســــــــجا  فــــــــي التخطــــــــيط والتن ــــــــي  الــــــــذه يتحقــــــــق  -1
 .ةافةفي المستويات اإلدارية  ه واتجاهات ه وس وةيات

ارات فـــــي ، أه مـــــنحه  ســــ طات اتخـــــاذ القـــــر ةافـــــةال ـــــام ين فـــــي المســــتويات اإلداريـــــة  تمةــــين -2
 .التخصصحدود اختصاصاته ، وقبو  ال ام ين تحم  المسؤولية في مجا  

التةامــــــــ  بــــــــين ســــــــ وةيات ال ــــــــام ين واتجاهــــــــاته  مــــــــن ناحيــــــــة، وبــــــــين األهــــــــداا المحــــــــددة  -3
 ومستويات األداء المط وبة من ناحية أخرى.

 مبادى ل تروق ةما ي ي: (35،2015)حناوه،وأ افت دراسة 
، والسياســـــــــات الزبـــــــــالن متط بـــــــــاتوجيـــــــــه وتَ يـــــــــادة ق  ق عـــــــــن طريـــــــــتحقيـــــــــق تقـــــــــد  خـــــــــارجي  -4

 والممارسات في البيلة الخارجية المحيطة بالمن مة، بداًل من االستجابة لها.
 .مستدامةإدارة األزمات وتنمية القدرات والمهارات الالزمة لتحقيق ميزة تنافسية  -5
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التغيـــــــرات التـــــــي مواةبـــــــة لالقـــــــدرة ع ـــــــى إدارة التغييـــــــر التن يمـــــــي براع يـــــــة بتحقيـــــــق الترـــــــوق  -6
 تحدل في البيلة الخارجية المحيطة.

إدراك وفهـــــــ  دور ةـــــــ  فـــــــرد عامـــــــ  فـــــــي المن مـــــــة، ودرجـــــــة مســـــــاهمته فـــــــي الجهـــــــود التـــــــي  -7
 من مة.ل يبذلها والمها  المسؤو  عنها باألداء الة ي 

 ع ى يتوجبة التي األســـاســـي المباد ( الى ان 102،2018وخ صـــت دراســـة )األخ ـــر،
 :ما ي تيت   و  ،مراعاتهاو الى تحقيق التروق  تس ى التي رةالم اص األعما  من مات

عنــــــد  التوقــــــا ل من مــــــة ينبغــــــي فــــــال مســــــتمرة، عم يــــــة الترــــــوق أه ان عم يــــــة: االســــــتمرارية -1
 مــــع والوقــــوا ل ــــوراء الرجــــو  إلــــى ألن ذلــــك يــــؤده ال م يــــة، وتنتهــــي الترــــوق مــــن م ــــين مســــتوى

 .التررد والتروق عن المن مات ب يداً  بقية
 يقتصــــــــر وال ة يــــــــة، وبصــــــــرة المن مــــــــة أجــــــــزاء جميــــــــع أه ان الترــــــــوق يشــــــــم : ةالشــــــــمولي -2

ــــــى بقصــــــر  واال ستصــــــاب المن مــــــة اخــــــرى، دونمــــــن  المن مــــــة فــــــي م ينــــــة جزليــــــة الترــــــوق ع 
 .الن ر في تحديد مرهو  التروق

ـــــــــى الترةيـــــــــز -3  فـــــــــي المن مـــــــــة ع يـــــــــه ســـــــــتةون تحديـــــــــد مـــــــــا أه: المســـــــــتقب ية التوق ـــــــــات ع 
 تحقيــــــق لهــــــا ي ــــــمن مــــــام لبيلــــــة المن مــــــة، المســــــتقب ية ق ــــــاتالتو  دراســــــة و ــــــرورة المســــــتقب ،

 .والتميز السبق
ـــــى الترةيـــــز -4 ـــــق مصـــــادر ع  ـــــى الترةيـــــزأه : والترـــــوق الصـــــدارة تحقي ةـــــ  مـــــا مـــــن شـــــ نه  ع 

ــــــوق، ــــــق التر ــــــب تحقي ــــــدة ال ي ــــــود ويشــــــغ  المن مــــــة بمــــــا الجهــــــود ةــــــ  مــــــا ي ــــــ ا وتجن  بالرال
 .ل تروق الرليسة المراتي  عن تبت د ويج  ها ع يها،

ــــر االبتةــــار تشــــجيع -5 ــــد : والترةي ــــدا  االبتةــــار ف ســــرة شــــيو  ان المب ــــاد  أهــــ  مــــن واإلب  المب
ــــداً  ل ترــــوق األساســــية ــــاب أو الرشــــ  مــــن الخــــوا عــــن ب ي  الالزمــــة الصــــالحيات إعطــــاء مــــع ال ق
اهمـــــا  االبـــــدا  واالبتةـــــار يق ـــــي ع ـــــى  المةافـــــآت ل مبتةـــــرين والمبـــــدعين، اذ ان ورصـــــد لـــــذلك،

 .  المنافسة الشديدةوجيزة في   فترة وجود المن مات ب د
 إلـــــىالمن مـــــات انهـــــا وصـــــ ت  عتقـــــادوا حســـــانان ا ل ـــــت   : بالحاجـــــة المســـــتمر اإلحســـــان -6

 المســــــتمر الشـــــ ور يةمـــــن فــــــي ، اذ ان نجــــــاح المن مـــــاتهالرشـــــ  اً ييمثـــــ  مرتاحــــــًا أساســـــ الةمـــــا 
ـــــذلك، الـــــدؤوب والســـــ ي ل ـــــت    بالحاجـــــة ـــــى  وصـــــو ل ل ـــــرتب إل نحـــــو ع ـــــى  طاألف ـــــ  وهـــــو مـــــا ي
 التحسين المستمر.بالتطوير و  مباشر

ل  ام ين  االســــــــــــــتقرار ويحقق ايجابية عم  أجواء توليد ع ى يشــــــــــــــجع: ل  م  المالل  المناخ -7
 ورســـــــ  القرارات في اتخاذ المشـــــــارةة حيل من ب هميته الثقة والشـــــــ ور  ال ام ين ويمن  والمن مة،
 الس بية اآلثار  هور من ت اني س ي  ميتن ي مناخ توفر ال التي التن يمية، والمن مات السياسات
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. واتســـــــــــاقًا مع والتميز" التحســـــــــــين في الرغبة وتالشـــــــــــي اإلنتاجية، الحيوية وتدني وعد  "الالمباالة
جـــــــالزة الم ـــــــك عبـــــــد ا  )التي حـــــــددتهـــــــا  المن مي مبـــــــاد  التروقالطروحات السابقة جاءت 

 :لتت من ما ي تي( 19،2015،الثاني
 عن طريق تره  وتوقع وت بية احتياجاته  وتوق اته . إ افة قيمة ل زبالن:  -1
من مــــــات المتروقــــــة والمتميــــــزة أثــــــر إيجــــــابي ع ــــــى المجتمــــــع ل  تحمــــــ  المســــــؤولية المســــــتقب ية: -2

ال مـــــ  ع ـــــى تطـــــوير الجوانـــــب  نرســـــهوفـــــي الوقـــــت  هوتحســـــينأدالهـــــا تطـــــوير بالـــــذه ت مـــــ  فيـــــه 
وفهــــــ  وم رفــــــة ، ت مــــــ  فيهــــــا االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة والبيليــــــة فــــــي قطاعــــــات األعمــــــا  التــــــي

ــــــي  مشــــــترةة لخدمــــــة  ــــــة اســــــتخدامها لصــــــياغة ق ــــــاءات التــــــي تم ةهــــــا وةيري أف ــــــ  القــــــدرات والةر
 المجتمع.

رعايــــــــة االبتةــــــــار واالبــــــــدا : المن مــــــــات المتروقـــــــــة تحقــــــــق مســــــــتويات متقدمــــــــة فـــــــــي األداء  -3
زمــــــــة وتنقــــــــي  األفةــــــــار الجديــــــــدة ومــــــــن ثــــــــ  تســــــــخير المــــــــوارد الال واختبــــــــاراالبتةــــــــار المنــــــــت   ب

لتوليـــــد األفةـــــار  هـــــاوتبنيلتحقيقهــــا  ـــــمن األطـــــر الزمنيـــــة الماللمـــــة، واســـــتخدا  منهجيـــــة منت مـــــة 
 .اإلبداعية وترتيبها وفق األولويات

ـــــة: تح ـــــى المن مـــــات المتروقـــــة بوجـــــود قـــــادة قـــــادرين ع ـــــى صـــــياغة خطـــــط بالقيـــــادة  -4 الرؤي
 ـــــى صـــــناعة القـــــرارات بالمرونـــــة والقـــــدرة ع ويتح ـــــونمســـــتقب ية قـــــادرة ع ـــــى تحوي هـــــا إلـــــى واقـــــع، 

ـــــديه  والخبـــــرة الســـــابقة، ويتصـــــرون بالشـــــرافية وتحمـــــ  المســـــؤولية  الم رفـــــةبنـــــاًء ع ـــــى  المتـــــوفرة ل
 بالمن مة والمجتمع ةة  عن نتال  أداء من ماته . المصحةتجاه جميع اصحاب 

ــــــــةاإلدارة بال م يــــــــات: المن مــــــــات  -5 ــــــــى ترجمــــــــ المتروق االســــــــتراتيجيات  ةت ــــــــرا بقــــــــدرتها ع 
ع ـــــى قـــــدرة المن مـــــة ع ـــــى  مترابطـــــة، ومشـــــاريع وهياةـــــ  تن يميـــــة تـــــدعمها ت ةيـــــداً إلـــــى عم يـــــات 

ل مشــــــــــاريع والمن مــــــــــة تطبيــــــــــق التغييــــــــــرات المط وبــــــــــة وبالســــــــــرعة المناســــــــــبة، واإلدارة الراع ــــــــــة 
 .والترةيز ع ى عم يات التحسين

تحديــــــــد الةرــــــــاءات والمهــــــــارات ومســــــــتويات أداء ويــــــــت  ذلــــــــك بال ــــــــام ين:  بــــــــاألفرادالنجــــــــاح  -6
التخطـــــــــيط الر ـــــــــا  لجـــــــــذب واالحترـــــــــا  ، و االســـــــــتراتيجي التوجـــــــــهالمط وبـــــــــة لتحقيـــــــــق   ينال ـــــــــام

ـــــة عمـــــ   ـــــق اهـــــداا المن مـــــة، و ـــــمان وجـــــود بيل ـــــة لتحقي وتطـــــوير المواهـــــب والقـــــدرات المط وب
 صحية ومتوازنة.

تحقيــــــــق نتـــــــــال  متوازنـــــــــة: تحقـــــــــق المن مـــــــــات المتروقــــــــة نتـــــــــال  بـــــــــاهرة ومســـــــــتدامة ت بـــــــــي  -7
ع ــــى االمـــــدين القريـــــب والب يـــــد فـــــي إطـــــار  جمـــــي ه  المصـــــ حة ب صـــــحاباالحتياجــــات الخاصـــــة 

ــــي ت مــــ  فيهــــا المن مــــ ــــة الت ــــة وت تــــز  ، ةالبيل ــــت   لالســــتراتيجية بــــالمن مــــات المتروق التطبيق المن
والنتيجـــــــة،  الســـــــببوالسياســـــــات الداعمـــــــة لهـــــــا لتحقيـــــــق النتـــــــال  مـــــــع التحديـــــــد الوا ـــــــ  ل القـــــــة 

 .وتحقيق أع ى مستويات الثقة ألصحاب المص حة
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 ثانيا : مراحل التفوق المنظمي
 ديد من المراح  اترقت في تحديدها دراســـــــــــــــة ة  من ر عم ية تطبيق التروق المن مي بتم
 (:93،2015( و )س ده،21،2016)بالحمر،

 :عديدة ع ى وفق ما ي تي: تت من هذه المرح ة خطوات تخطيط التفوق المرحلة األولية -1
 م يات التح ي  االســتراتيجي، بالداخ ية والخارجية  دراســة الو ــع الحالي ل من مة والمتغيرات -أ

 وتحديد التوجهات االستراتيجية.
 تحديد التوجه االستراتيجي )الرؤية والرسالة واالهداا(. -ب
 تحديد إجراءات ال م ، وال م  ع ى تحسينها. -ت
 و ع الم ايير واالسن لقيان النتال . -ل
 البيلية وت ثيراتها المحتم ة ع ى المن مة.و ع آليات المتاب ة والتقيي  ل ت را ع ى التغيرات  -ج
 وممارساتها المتميزة.  هاوتجاربالمن مات األخرى من خبرات  االفادة -ح
 ت   هذه المرح ة الخطوات االتية: تنفيذ التفوق:الثانية مرحلة ال -2
 نشر مراهي  التروق وتو ي  ةيرية تطبيقها. -1
 نشر رسالة تت من التزا  المن مة بالتروق ومبادله. -2
 أداة ل تقوي  واةتشاا الرجوات.ستخدا  نماذج التروق بوصرها ا -3
 بالتحسين. ةو ع خطط ل تحسين المستمر، وتحديد المواقع ذات األولوي -4
 مراقبة خطط التطوير والتحسين. -5
 المحاف ة ع ى األهداا المتحققة. -6

 :بما ي تيويت  ذلك  استدامة التفوق:الثالثة مرحلة ال -3

 ع ى استرادة ممةنة.و يحقق أاستخدا  التقنية ع ى نح -أ
 ةافة.المستويات تشجيع ال ام ين ع ى الت    في   -ب
 .جمي اً  نشر الم رفة بين ال ام ين  -ت
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 ( مراحل التفوق المنظمي10شكل )ال

 عداد الباحل باالطال  ع ى المصادر الواردة في الرسالة.مصدر: من إال

في مراح  لتحقيق التروق المن مي  وجودالى  (Araya,2019,17)وخ صـــــــــــــــت دراســـــــــــــــة 
 هي:المن مات 

ــــد الو ــــع الحــــالي ل من مــــة:  -1 هــــذه المرح ــــة المن مــــة مــــن فهــــ  وتحديــــد الحالــــة تمةــــن تحدي
 التقيي  الذاتي ل من مة.بالراهنة لها، ويت  ذلك 

ســـــين، تحديــــد األولويـــــات: يـــــت  فــــي هـــــذه المرح ـــــة فهــــ  نقـــــاط القـــــوة الحاليــــة، ومجـــــاالت التح -2
 ل تروق ومقارنتها مع استراتيجية المن مة. ةوالمراهي  األساسي

ـــــذاتي ل من مـــــة خارطـــــة  -3 ـــــوفر التقيـــــي  ال ـــــى تحســـــين: اذ ي ـــــي بحاجـــــة ال ـــــد المجـــــاالت الت تحدي
 ترصي ية ل  ام ين فيها عن مواطن ال  ا التي تحتاج الى تحسين.

  معتيل ج مالسترمت ب. 

 . تي    معتوبه مالسترمت ب 

 تي    إبرم مي مععمج. 

  .وا  معمع   ر ومعم    س 

 معمت  عا ومعت   م. 

  مالف  ة م  تب رب معمن م ي

 مألخرد.

       نشر مف ه م معتفوة وك ف ا ت. 
 مالعتزمم   عتفوة وم   ته. 
 .معتم   نم سج معتفوة 
 وا  خ   معتيس   معمستمر. 
 عمي ف ا عل  مأله مف معمي  ام. 

  معتم   معت  نا معي  ثا عتي  ة  ك ر

 .مف  ة

 .تعلم معع مل   ف  معمستو  ي ك فا 

   بم ع    نشر معمعرفا     معع مل. 
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ت ــــدي  بي المن مــــة، ليــــات التحســــين: تحــــدد هــــذه المرح ــــة ةيريــــة تنريــــذ التحســــين فــــتحديــــد آ -4
اســـــــتراتيجية المن مــــــــة، وو ــــــــع المقــــــــايين الوا ــــــــحة، وتحديــــــــد الممارســــــــات الجيــــــــدة ل  ــــــــام ين 

 التي تمةنه  من توحيد جهوده  لتحقيق األهداا.
 ثالثا : مداخل التفوق المنظمي 

هـــا جمي ـــًا تـــدور حو  ثالثـــة دبيـــات التي تنـــاولـــت مرهو  التروق المن مي اال انت ـــددت األ
( و)الســـــوداني 99،2017)هاجرة، محاور أســـــاســـــية اترقت في تحديدها دراســـــة ة  من  ومداخ  أ

ــــــحــــــيصــــــــــــــــــــي،237،2017وحــــــيـــــــدر، ــــــب ـــــــد 46،2016)حــــــجـــــــازه،( و29،2016( و)ال ( و)عــــــب
 ( وةاالتي:141،2016الوهاب،

ــــوق بنــــاء   -1 ــــة:التف ــــى ممارســــات المنظم ــــى ان الهــــدا األســــان يشــــير عل  هــــذا المــــدخ  ال
حـــــــدال نق ــــــــة نوعيــــــــة فــــــــي المن مــــــــات يتمثـــــــ  فــــــــي إق المن مـــــــي مـــــــن تطبيــــــــق م ـــــــايير الترــــــــو 

وتطويريـــــة فـــــي األداء المن مـــــي، ويســـــاعد القيـــــادة ع ـــــى توســـــيع طموحاتهـــــا فـــــي تحقيـــــق الةرـــــاءة 
ــــى المســــ ــــي األداء وصــــواًل ال ــــز ف ــــى اثــــراء روح المنافســــة فــــي توى ال ــــالمي، والتمي بمــــا يشــــجع ع 

ى دراســــــــــة (. وتــــــــــر 29،2016)البحيصــــــــــي،جمي هــــــــــا  مجــــــــــاالت عمــــــــــ  المن مــــــــــة ونشــــــــــاطاتها
( ان الترــــــــــوق فــــــــــي الممارســـــــــات يت ــــــــــمن التقــــــــــوي  الــــــــــذاتي 237،2017)الســـــــــوداني وحيــــــــــدر،

لتحســــــين فاع يــــــة المن مــــــة وموقرهــــــا التنافســــــي، ويحقــــــق المرونــــــة فــــــي ال مــــــ ، واشــــــراك جميــــــع 
 ه  ل  مــــــ  م ــــــًا بــــــروح الرريــــــق عــــــن طريــــــق فهــــــ  يشــــــجوتةافــــــة ل ــــــام ين فــــــي اقســــــا  المن مــــــة ا

 ألخطاء، وتحسين ال م ية نحو تحقيق التروق.النشاطات وال م  ع ى تجاوز ا
يبــــــين هــــــذا المــــــدخ  حالــــــة الترــــــوق والترــــــرد فــــــي أداء  تفــــــوق المنظمــــــة علــــــى مثيالتهــــــا: -2

ـــــ ويةـــــون الترـــــوقالمن مـــــة ع ـــــى مثيالتهـــــا مـــــن المن مـــــات ال ام ـــــة فـــــي المجـــــا  نرســـــه،  الخبرة ب
وء والنـــــــاج  ةرـــــــيـــــــن ةن ع ـــــــى األداء ال ممـــــــاوالم رفـــــــة الصـــــــريحة واالجراليـــــــة لمن مـــــــة م ينـــــــة 

ان هــــــــذا المـــــــــدخ  ( 238،2017)الســــــــوداني وحيــــــــدر،دراســــــــة رى (. وتــــــــ46،2016)حجــــــــازه،
ع ــــــى اســــــان تراع هــــــا مــــــع عناصــــــر  يقــــــو من ومــــــة متةام ــــــة لنتــــــال  اعمــــــا  المن مــــــة  يمثــــــ 

بيلتهـــــــا الداخ يـــــــة والخارجيـــــــة التـــــــي تقودهـــــــا نحـــــــو الترـــــــرد والتميـــــــز اإليجـــــــابي عـــــــن غيرهـــــــا مـــــــن 
 ن الوصو  الى أهدافها.المن مات المنافسة ويمةنها م

ـــــائن: -3 ـــــات الزب ـــــوق توقع ـــــق أداء يف ـــــذلها  تحقي ـــــي تب ـــــى الجهـــــود الت يرةـــــز هـــــذا المـــــدخ  ع 
تحســــــينها لالمن مـــــات فـــــي تحديـــــد توق ــــــات الزبـــــون عـــــن الخـــــدمات او المنتجــــــات التـــــي تقـــــدمها 

(. وتؤةـــــــد دراســـــــة 29،2016)البحيصـــــــي،ة هـــــــا وتطويرهـــــــا لتقـــــــدي  مـــــــا يرـــــــوق ت ـــــــك التوق ـــــــات 
 مطــــــــالبه  وفهــــــــ  ع ــــــــى الزبــــــــالن الت ــــــــرا فــــــــي هــــــــذا االتجــــــــاه  ــــــــرورة (46،2016)حجــــــــازه،

والمتط بــــــــات  االحتياجـــــــات ت ــــــــك بت بيـــــــة ةافــــــــة المن مـــــــة ال ـــــــام ين فــــــــي واهتمــــــــا  واحتياجـــــــاته 
ع ــــــى  المصــــــ حة ألصــــــحاب المنــــــافع التوقــــــع، ويحقــــــق يرــــــوق  داءبــــــ غيــــــر المتوق ــــــة المســــــتقب ية
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ــــوازن نحــــو ــــراد والمجتمــــع، مت ــــى وال مــــ  لألف ــــدي  اســــتدامةو  تطــــوير ع  ــــالن، م ــــافة قيمــــة تق  ل زب
 لتحقيــــق وســــ ها فــــي مــــا ةــــ  وبــــذ  المن مــــة، فيهــــا ت مــــ  التــــي وتخطــــي المتط بــــات الروتينيــــة

 التوق ــــــــات لتحقيــــــــق بوســــــــ ها مــــــــا ةــــــــ  ع ــــــــى بــــــــذ  والقــــــــدرة التنافســــــــي، األداء فــــــــي االســــــــتدامة
 .المص حة( )أصحاب جمي اً  م نيينل  المستقب ية

 
 

 

 

 

 

 

 

حقيق التفوق المنظمي( مداخل ت11شكل )  

الدراسة في الواردة المصادر باعتماد الباحل عدادإ من: المصدر  

مــــــــــدخ  التقيـــــــــي  الــــــــــذاتي الـــــــــذه يرتةــــــــــز  (Khosravi,2017,12)وأ ـــــــــافت دراســـــــــة  
ـــــى مبـــــدأ البحـــــل المســـــتمر عـــــن ال  شـــــام ة نـــــه "ن ـــــرةتحســـــينات ألداء المن مـــــات، وي ـــــرا ب ع 

تفوق المنظمة في 

 ممارستها

 إي مث ن لا نوع ا

وت و ر ا ف  مأل م  

 معمن م 

توس    موي ي مع    ة 

  إثرم  روح معمن فسا ف

 مب الي مععمج بم   

تفوق المنظمة على 

 مثيالتها

التررد في أداء المن مة 

 تراع  المن مة مع
عناصر بيلتها الداخ ية 

 والخارجية

 

تحقيق أداء يفوق 

 توقعات الزبائن

توق ات الزبالن  تحديد
 وتحسينها

تقدي  قيمة م افة ل زبون 
 تحقيق المنافع ألصحاب

 المص حة والمجتمع
تحقيق االستدامة في 

 األداء التنافسي

 التقييم الذاتي

 البحل المستمر عن
 ألداءالتحسينات 

 المن مة
 ربط قي  المن مة

 باستراتيجياتها
 ربط قدرات المن مة

عمالها مع أونتال  
 األهداا االستراتيجية

مداخل التفوق 
 المنظمي
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المتحققـــــــة ومقارنتهـــــــا بنمـــــــاذج الترـــــــوق  نتـــــــال وال المن مـــــــة لةـــــــ  نشـــــــاطات ومنت مـــــــة ومنهجيـــــــة
ــــي  إلــــى ويان ــــر "،المن مــــي ــــه ع ــــى الــــذاتي التقي وتــــرى  الترــــوق المن مــــي، مــــن يتجــــزأ ال جــــزء أن

ي  المـــــــدخالت لتحســـــــين ( ان الهـــــــدا األساســـــــي منـــــــه هـــــــو تقيـــــــ258،2018دراســـــــة )عبـــــــد ا ،
ع األهــــــداا عم يــــــة التخطــــــيط ع ــــــى النحــــــو الــــــذه يــــــربط قــــــدرات المن مــــــة ونتــــــال  اعمالهــــــا مــــــ

وفـــــق ع ـــــى عديــــد مـــــن المزايـــــا منهــــا قيـــــان أداء المن مــــة راتيجية والماليـــــة ل من مــــة، ولـــــه االســــت
ــــر  ــــى نحــــو من ــــورات مت ــــددة ومترابطــــة، وي فاعــــ  وموثــــوق بط قــــي  المن مــــة باســــتراتيجياتها، ع 

فــــــي المن مـــــة لــــــه  وســـــه  االســــــتخدا ، ويحقـــــق التــــــرابط المن مـــــي، وي طــــــي فةـــــرة ان ةــــــ  فـــــرد
 ه  في تنريذ االستراتيجية.ان يسقيمة ويمةن 

 معوقات التفوق المنظميرابعا : 

ع ـــــى اخـــــتالا  هـــــاجمي حالـــــة صـــــحية تســـــ ى إليهـــــا المن مـــــات  المن مـــــيالترـــــوق  ي ـــــد
الق يــــ  مــــن هــــذه المن مــــات مــــن الوصــــو  إلــــى هــــذا الهــــدا، يــــتمةن وأهــــدافها، لةــــن  نشــــاطاتها

ــــدة تحــــدياتو  تلم وقــــا مواجهتهــــال دعــــ  والتــــزا  اإلدارة ال  يــــا لتحقيــــق االفتقــــار إلــــى  هــــا، منعدي
الترــــوق، والقيــــود ع ــــى المــــوارد التــــي تمةــــن المن مــــة مــــن تحقيــــق الترــــوق ســــواء ةانــــت ماديــــة او 

، والخــــــوا مــــــن التغييــــــر ومقاومتــــــه، وعــــــبء ال مــــــ ، واالفتقــــــار او ماليــــــة او م  وماتيــــــة بشــــــرية
ع ــــــــى  لقـــــــدرةوعـــــــد  ا ــــــــ ا مشـــــــارةة ال ـــــــام ين، و إلـــــــى الت  ـــــــي  الشـــــــام  لتحســـــــين الجـــــــودة، 

  (.Fontes,2016,11)التةيا المستمر ل تغيرات في البيلة الخارجية ل من مة 

ـــــــق  ـــــــوق المن مـــــــي تتحق ـــــــاء اســـــــتراتيجية التر ال مـــــــ  الجمـــــــاعي وت ـــــــافر جهـــــــود بان بن
دراســــة ها تجميــــع ال ــــام ين فــــي المن مــــة وســــ يه  الــــى مواجهــــة التحــــديات وال قبــــات التــــي صــــنر

 :ما ي تي( الى 34،2017)حسين،

االســـــت داد والرغبـــــة فـــــي تغييـــــر الو ـــــع الحـــــالي، بســـــبب التةـــــاليا التـــــي يرر ـــــها  ا ـــــ  -1
 التغيير.

ـــــــي  -2 ـــــــة أصـــــــحاب الســـــــ طة ف ـــــــي تتبناهـــــــا المن مـــــــة ورغب ـــــــة الت ـــــــة البيروقراطي الهياةـــــــ  والثقاف
 ع يها. الحرا 

 عما . ة ع ى الطرالق التي تؤدى بها األالمحاف -3
ـــــــرق   ـــــــ ا مســـــــاندة ال مـــــــ  الجمـــــــاعي مـــــــن قبـــــــ  المن مـــــــة، او  ـــــــ ا -4 فـــــــي تشـــــــةي  ف

 ال م .
 ذوه المهارات والخبرات. وعد  استقطاباختيار وت يين المو رين وال ام ين  سوء -5
   ا أن مة التحريز والرواتب وتقادمها وارتةازها ع ى أسن شخصية. -6
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مـن مخرجـات المن مـة.  افـادته وتط  اته ، ومـدى  ته ورغبااهما  حاجات الزبالن  -7
وتحـــــد مـــــن تواجـــــه المن مـــــات  م وقـــــات اخـــــرىب( 107،2019)األخ ـــــر،دراســـــة  وجـــــاءت 

غمــــوض ب ــــض قــــوانين وأن مــــة المن مــــة التــــي تحقيــــق الترــــوق ومنهــــا، فــــي امةانياتهــــا وقــــدراتها 
ـــــــي يجـــــــب إتباعهـــــــا  ـــــــديناميةيات الت ـــــــات وال ـــــــقتصـــــــا اآللي ـــــــوق واســـــــتدامته،  لتحقي يبنـــــــى اذ التر

المن مـــــــة،  مـــــــةااللتـــــــزا  بالتشـــــــري ات وأن  ف ـــــــاًل عـــــــنالترـــــــوق ع ـــــــى أســـــــان إيجـــــــاد الح ـــــــو ، 
التو يــــــا ويةــــــون ة، اســــــتقطاب أف ــــــ  ال ــــــام ين مــــــن ذوه الةرــــــاءات المتميــــــز الحــــــرص ع ــــــى و 

د  قــــــ ف ــــــاًل عــــــن، ةشخصــــــيال القــــــات الاو ع ــــــى أســــــان ق عشــــــوالية الــــــوفــــــق طر ع ــــــى غالبــــــًا 
االتجــــــــاه لت ــــــــدي ها، ممــــــــا يج  هــــــــا عــــــــاجزة عــــــــن مســــــــايرة  وغيــــــــابأن مــــــــة الرواتــــــــب والحــــــــوافز 
 ــــــ ا البنيــــــة و مــــــنه ،  ينبــــــالةرولواالحترــــــا   ســــــب والء ال ــــــام ينمســــــتويات األداء ال اليــــــة وة

ــــــــــ ( 46،2017)الشــــــــــهراني، وحــــــــــددت دراســــــــــة .ة الالزمــــــــــة لتحقيــــــــــق الترــــــــــوق المن مــــــــــيالتحتي
 الم وقات تتمث  باآلتي: من مجموعة

غيـــــاب الرؤيـــــة االســـــتراتيجية التـــــي تـــــدع  ثقافـــــة الترـــــوق والتميـــــز، والترةيـــــز ع ـــــى األهـــــداا  -1
 األمد. قريبة
الت امـــــــ   واهمــــــا ، وبــــــطء االســــــتجابة لهـــــــا، البيليـــــــةهتمــــــا  بمراقبـــــــة المتغيــــــرات  ــــــ ا اال -2

 .م ها بالطرالق التي ت ود ع ى المن مة بالنرع والرالدة
توافــــــق بــــــين رؤيــــــته  الشخصــــــية وبــــــين وال يوجــــــد ، غيــــــر وا ــــــحة قــــــرارات القيــــــادات ال  يــــــا -3

 .الم  ومات والحقالق الر  ية
ـــــروتين -4 فـــــي األعمـــــا ، ممـــــا يحـــــبط روح المبـــــادرة فـــــي  تبنـــــي ن ـــــا  إداره  ـــــ يا يســـــوده ال

ـــــــــة، المن مـــــــــة ـــــــــة ال ةســـــــــية  وق  ـــــــــة االهتمـــــــــا  بالتغذي ـــــــــوفر الم رف ـــــــــي ت لتحســـــــــين المنتجـــــــــات الت
 .والخدمات

 :أخرى منها( م وقات 124،2017دراسة )هاجرة، وتجد 
  من مات.ل سري ة نتال  في تحقيق الت ج  
 وتطويرها التجارب  كت لتةييا الس ي من دون األخرى المن مات تجارب تق يد. 
 يتط بها التروق. التي الماللمة البيلة إعداد قب  التطبيق تقرر المن مات 
الطروحـــــــات الســـــــابقة  ف ـــــــاًل عـــــــن ترـــــــوق المن مـــــــي لالدراســـــــة الحاليـــــــة م وقـــــــات  وتـــــــدرج       

ــــد التــــي  ــــة اق ــــي المن مــــات، وق  ــــان ةرــــاءة األداء ف ــــاب م ــــايير ومؤشــــرات قي الهتمــــا  تتمثــــ  بغي
ـــــــــإجراء ـــــــــ ب ـــــــــدال ـــــــــدريب والن ـــــــــرام  الت ـــــــــالتروق المن مـــــــــي وأدورات وب ـــــــــي ت ـــــــــرا ب ـــــــــه وات الت هميت

ل من مـــــات ومبادلـــــه ومتط باتـــــه وطرالـــــق الوصـــــو  الـــــى تحقيقـــــه، وعـــــد  تـــــوفر الم رفـــــة بالروالـــــد 
 التي تجنيها المن مات من تحقيقيه.
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 المنظمي متطلبات تحقيق التفوقخامسا : 

مجموعة من األســــــــــــــن الداعمة والمحرزة  يتط ب التطبيق الناج  ل تروق المن مي توفير
 تتمثــ التمةن من الوصــــــــــــــو  إلى نتــال  متروقــة وعــاليــة  طريقهــا عنلتوفير إدارة أداء متميزة يت  

)عبــــــد الوهــــــاب ( و39،2017( و)الشــــــــــــــهراني،231،2019)عبــــــد الغرور وصـــــــــــــــــــال ، بــــــاآلتي
 (:25،2014وس يمان،

ـــــــــر عـــــــــن التوجهـــــــــات المســـــــــتقب  -1 ـــــــــة ت ب ية ل من مـــــــــة ت ـــــــــمن صـــــــــياغة اســـــــــتراتيجية متةام 
 مجموعة من ال ناصر ال رورية الواجب اعتمادها.

 هياة  تن يمية مرنة تتالء  مع التغيرات المحيطة. -2
ة لــــــــــدع  صــــــــــنع القــــــــــرار ن ــــــــــ  م  ومــــــــــات ف الــــــــــبنــــــــــاء شــــــــــبةات اتصــــــــــاالت متةام ــــــــــة و   -3

 .االستراتيجي في المن مة
  مـــــة ومةوناتهـــــاوتر ي ـــــه فـــــي مســـــتويات المن جـــــودة الشـــــام ةال متطـــــور لت ةيـــــد ن ـــــا بنـــــاء   -4

 يحدد مواصرات وشروط الجودة وآليات الرقابة وتصحي  االنحرافات.
المـــــــوارد البشــــــــرية  ت ـــــــد اذ، مـــــــوارد البشـــــــرية وتحريـــــــزه  وتمةيـــــــنه ن ـــــــا  متطـــــــور إلدارة ال  -5

ـــــــروة المن مـــــــة  ـــــــى المن مـــــــة اســـــــتثمار  موجـــــــود مـــــــن موجوداتهـــــــا هـــــــ وأمصـــــــدر ث ويقت ـــــــي ع 
 وال م  ع ى تنميتها. جيد ع ى نحوالةراءات والخبرات و  المهاراتو  القدرات

ــــــدع  البيلــــــي ل من مــــــة  اتالتــــــزا  القيــــــاد  -6 ال  يــــــا فــــــي المن مــــــة بالســــــ وةيات التــــــي تــــــؤمن ال
 لتحقيق اهدافها الرليسية.

 :باآلتيمتط بات تتمث   (Abu Naser & Al Shobaki,2017,13)وي يا 
 المحـــــرك الــــــرلين اذ ي ـــــد ، ـــــى الزبـــــونالتواصـــــ  الر ـــــا  والترةيــــــز عبالتحســـــين المســـــتمر   -7

جاتـــــــه ومـــــــن هـــــــذا المنط ـــــــق البـــــــد ل من مـــــــة مـــــــن االهتمـــــــا  بتحديـــــــد احتيا ،لنشـــــــاطات المن مـــــــة
ـــــــب األ ـــــــق ر ـــــــاه وربمـــــــا يتط  ـــــــى مـــــــر اســـــــ ادها وتحقي ـــــــوقفهـــــــو الحـــــــاة  والريصـــــــ  ع  اإلدارة  تر

 وأدالها.
 هـــــــاوتحســـــــين مجمـــــــ  عم ياتومتةام ـــــــة تحويـــــــ  أعمـــــــا  المن مـــــــة إلـــــــى عم يـــــــات مترابطـــــــة  -8

 .وان متها
ــــــــة وال مــــــــ  الجمــــــــاعي، واالتصــــــــا  واالنســــــــجا ،  -9 ــــــــى الثق ــــــــز ع  ــــــــال   ألن ــــــــرورة الترةي نت

 .وخارجياً  اعما  المن مة تت ثر بجودة ال القات التي يت  تةوينها داخ ياً 
،  م يــــــــات الــــــــت    المســــــــتمرةبالمن مــــــــة تــــــــت     ألن، الم رفيــــــــة النشــــــــاطاتالترةيــــــــز ع ــــــــى  -10

ــــــة، فاالســــــتي اب الســــــريع ل م  ومــــــات ــــــي البيل ــــــرات ف ــــــاخ عمــــــ  ،ومســــــايرة التغي ــــــد من ــــــ وتولي دع  ي
 .قود الى التروق المن مييمما  اإلبدا  واالبتةار
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 .زمةالال اتخاذ القرارات من ل تمةن بةراءة والم رفة الم  ومات است ما  -11
 ،الخــــــارجي التقيــــــي  عم يــــــات انت ــــــار دونمـــــن  المن مــــــات و ــــــا أل المســــــتمرة المراج ـــــة -12

ـــــال  فيهـــــا أوجـــــه ال ـــــ ا عـــــن والةشـــــا ـــــد، و المتحققـــــة والنت ـــــب تحدي ـــــوة جوان ـــــادة ومـــــدى الق  االف
 .قدراتها وتنمية بناء يف واستثمارها منها

( ان التروق المن مي يتط ب القيا  بمها  192،2018)الحدراوه واخرون، وتذةر دراســـــــــة
فة ثقـا لتوليـد، وبـذ  الجهود التروق ــــــــــــــروريـة تتمثـ  بتوجيـه ال م يـات واإلجراءات بـاتجـاه تحقيق 

، وت ســــــــــين ثقافة تن يمية ت م  ع ى مواءمة مو ري المن مة المن مة فيل جودة وع مية تح ي ية 
 (AL-azzam et al,.2017,9)ومن وجهة ن ر دراســــــــــة  من حيل القي  والم تقدات واألهداا.

ــــــــــــــــــ تحقيق التروق المن مي  يمةن P’s4*3)بـ المتروقة،  والشــــراةات المتروقين، األشــــخاص )أه (،
 النجـــاح متط بـــات المتروقـــة(، وي ــــــــــــــيا ان من أه  والمنتجـــات المتروقـــة، والتقنيـــات توال م يـــا

 والسـياسات الوا ـحة، والرسـالة ل من مات الراغبة في تحقيق التروق هي امتالك المن مات ل رؤية
 .خالقيات الماللمة لر سرة التروقواأل والقي  واالستراتيجيات الجيدة،

الترــــــــوق المن مــــــــي يتط ــــــــب تصــــــــمي  ال مــــــــ  ( ان 35،2017)حســــــــين،دراســــــــة  وتجــــــــد
ــــــــة ســــــــ يمة،  ــــــــة ع مي ــــــــتحدو بطريق ــــــــه ي ــــــــوب الوصــــــــو  الي ــــــــقد األداء المط  ــــــــه  وطرال الوصــــــــو  ل
نريـــــــذ يتط ـــــــب الترـــــــوق تـــــــوفير مســـــــت زمات األداء الماديـــــــة والتقنيـــــــة لتو والنتـــــــال  المتوق ـــــــة منـــــــه، 
ــــــد ل مــــــوارد ا واالســــــتثماراالعمــــــا ، ومتاب ــــــة األداء،  ــــــي تســــــالجي    فــــــي إعطــــــاءهالقتصــــــادية الت

 المن مة في ن ر الزبالن.او خدمات منتجات عن جيدة  انطبا 

ــــــق  ــــــى وف ــــــرى الدراســــــة مــــــا ســــــبق ع  ــــــة ت ــــــالحالي ــــــوق ه يمةــــــن حصــــــر بان ــــــات التر متط ب
 : ما ي تي ت  ة يدعد مجاميع في مي منال

ــــــــات اســــــــتراتيجية -1 ــــــــة متط ب داري ــــــــوق وا  ــــــــق التر ــــــــا لتحقي ــــــــدع  اإلدارة ال  ي ــــــــ  ب ــــــــة: تتمث  وتن يمي
ـــــــوفير البي ـــــــي  ـــــــوء التوجـــــــه االســـــــتراتيجي الوا ـــــــ  وايصـــــــاله ل  ـــــــام ين وت ـــــــه ف ـــــــة الماللمـــــــة ل ل

 عمـــــــا األ تصـــــــمي  التـــــــي تت ـــــــمن ومـــــــنحه  الســـــــ طة والتمةـــــــين، ومتط بـــــــات إداريـــــــة وتن يميـــــــة
 مــــــة بــــــين ال ــــــام ين،اليهــــــا، والترةيــــــز ع ــــــى المواء الوصــــــو  وطرالــــــق م ــــــايير وتحديــــــد المتروقــــــة
 .المستمر سينالتح ل مان المستمر والتقيي  والمراج ة

                                                           
3* p's4 ه  تش ر مع , Excellent processes and xcellent partnershipsExcellent people, E

technologies, and Excellent products 
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ــــــــالموارد البشــــــــرية -2 ــــــــات خاصــــــــة ب : تت ــــــــمن اســــــــتقطاب المــــــــوارد البشــــــــرية مــــــــن ذوه متط ب
ـــــــى  المهـــــــارات والخبـــــــرات ل  مـــــــ  فـــــــي المن مـــــــة وتـــــــدريبه  وتحريـــــــزه  ومةافـــــــ ته  لتشـــــــجي ه  ع 

  االبدا  واالبتةار.
ــــالن -3 ــــة حاجــــات الزب ــــات خاصــــة بت بي ــــالن وفهــــ  حاجــــاته  متط ب : التوجــــه المســــتمر نحــــو الزب

 ثار في استدامة تروق المن مة في اذهان الزبالن.اته  وتجاوز توق اته  لما له من آورغب
متط بــــات تقنيــــة: تتمثــــ  بتــــوفير ن ــــا  اتصــــاالت متطــــور وف ــــا  ي مــــ  ع ــــى ربــــط اقســــا   -4

ــــــة  ــــــى اتاحــــــة الم رف وتســــــهي  ايصــــــالها ونق هــــــا المن مــــــة، ون ــــــا  م  ومــــــات متةامــــــ  ي مــــــ  ع 
 قــــــد االجتماعــــــات والنــــــدوات المســــــتمرة بوتشــــــجيع الــــــت    رة، وتقنيــــــات اإلنتــــــاج المتطــــــو ل  ــــــام ين 

 لتروق المن مة ع ى منافسيها. ومن ث التي تقود ل وصو  ل تحسين المستمر، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( متطلبات تحقيق التفوق المنظمي12الشكل )

 الدراسة.عداد الباحل باالعتماد ع ى المصادر الواردة في المصدر من إ

 فوق المنظمي: نماذج التسادسا  

التفوق 

 المنظمي

 

 متطلبات تقنية

 نظ م ارص تت  اضح

  فع ل

ك ملنظ م معلوم ت مت 

ررابط اقس م المنظمة 

نقل المعرفة 

رش ه  التعلم 

التحسهن المستمر 

 متطلبات الزبائن

  الت را ع ى احتياجات
 الزبون.

.تجاوز توق ات الزبون 
.استدامة ر ا الزبون 

 متطلبات الموارد البشرية

استقطاب الةراءات 
تدريب ال ام ين 
تحريز ال ام ين 
تمةين ال ام ين 

 

تيجية وإدارية متطلبات استرا

 وتنظيمية

   توجه استراتيجي وا 
هياة  تن يمية مرنة 
التزا  اإلدارة ال  يا 
 ق فة رنظهمهة رركز علا 

 التفوق

بين  الترةيز ع ى الموالمة
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 المن مي التروق ويخ ـــع الشـــام ة، الجودة ان األصـــ  في تطوير نماذج التروق هو إدارة 
 القوة ونقاط ل من مة، البشـــــرية الموارد وخصـــــالص  ،ال م وبيلة الثقافة، منها  ديد من ال ناصـــــرل

 يف النجاح عن ةشـــــــــاي المن مي التروقف بالمن مة، تحيط التي والتهديدات والررص ،وال ـــــــــ ا
 المن مي األداء لتقيي  ومناســــــــــــــبة شــــــــــــــام ة أداة هنماذج وت د وتطويره، وتشــــــــــــــخيصــــــــــــــه المن مة

Golmohammadi et al.,2016,1282).) 

أن أســــان نماذج المراج ة األدبية ل دراســــات التي تناولت نماذج التروق المن مي أ هرت  
اليات الو  في ( (Malcolm Baldrigeلة و  بالدرج هي انموذج مافي ثالثة نماذج  ةمتجذر  التروق

 (Deming) نـكمدي أوروبـا وجـالزة في (EFQM)نموذج األوربي ل تروق واأل األمريةيــة،تحــدة الما 
 شرح لهذه النماذج. وما ي تي، اليابان في

 (Deming) : أنموذج ديمنجاوال  
و ــــــ ت أســــــن و ، الترــــــوقنمــــــوذج ديمــــــن  األســــــان الــــــذه انط قــــــت منــــــه نمــــــاذج أيا ــــــد  

  نتيجـــــــة العتـــــــراا اتحـــــــاد ال  مـــــــاء والمهندســـــــين اليابـــــــانيين بجهـــــــود 1951 هــــــذه الجـــــــالزة عـــــــا 
ــــــــدةتور  فــــــــي مجــــــــا   والســــــــيماومســــــــاهمته فــــــــي الصــــــــناعة اليابانيــــــــة ، وي يــــــــا  أدوارد ديمــــــــن ال

ـــــــى  ـــــــمان الجـــــــودة ل منتجـــــــات األســـــــاليب اإلحصـــــــالية ل ـــــــبط الجـــــــودة ، ويرةـــــــز النمـــــــوذج ع 
ـــــــدمها المن مـــــــة  ـــــــي تق ـــــــو  من مـــــــة ديمـــــــن اذ  .(Almekhlafi,2018,162)والخـــــــدمات الت  ،تق

، وذلــــــك المن مــــــيب مــــــ  جــــــالزة ل من مــــــات التــــــي تحقــــــق إنجــــــازات مهمــــــة فــــــي مجــــــا  الترــــــوق 
ــــى وفــــق م ــــايير األ نمــــوذج الــــذه يرةــــز ع ــــى  ــــمان الجــــودة ل منتجــــات والخــــدمات، ويقــــو  ع 

دارة التن ـــــي ، و نمـــــوذج ع ـــــى م ـــــايير )سياســـــات الجـــــودة ومراقبتهـــــا، اال جمـــــع و الـــــت    والنشـــــر، و ا 
ــــــــات  التخطــــــــيط و النتــــــــال ، و  ت ةيــــــــد الجــــــــودة،و المراقبــــــــة، و واســــــــتخدا  م  ومــــــــات الجــــــــودة، البيان

ـــــــثالل فلـــــــات وهـــــــ  )المن مـــــــات اليابانيـــــــة، واألفـــــــراد اليابـــــــانيون،  ل مســـــــتقب (، وتمـــــــن  الجـــــــالزة ل
)ســـــــــــــــــــــــــ يد  دراســـــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــيرتو  (.56،2019والمن مـــــــــــــــــــــــــات األخـــــــــــــــــــــــــرى( )المـــــــــــــــــــــــــولى،

 :يه األنموذج ( الى م ايير212،2016والنصراوه،

وشــــــــــرح تت ــــــــــمن ال م يــــــــــات المســــــــــتخدمة فــــــــــي و ــــــــــع التــــــــــي : (Policies)السياســــــــــات  -1
 السياسات، التي تتب ها المن مة.

: وهي مدى اســـــــتخدا  فرق ال م  (Organization & Development)التن ي  والتطوير  -2
 وتوزيع االختصاصات، وطبي ة ال القة مع األطراا الخارجية.

لــــــــى مــــــــدى اســــــــتخدا  الم  ومــــــــات فــــــــي المن مــــــــة، : تشــــــــير ا(Information)الم  ومــــــــات  -3
 وطرالق الت ام  مع الم  ومات حا  استالمها من المصادر الداخ ية والخارجية.
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ـــــــــي اذ ت: (planning)التخطـــــــــيط ل مســـــــــتقب   -4 ـــــــــى الخطـــــــــط الت المن مـــــــــة  ت ـــــــــ هاشـــــــــير ال
لتحســـــين الجـــــودة فـــــي المســـــتقب ، مـــــع ا هـــــار الموقـــــا الحـــــالي ل جـــــودة واالهـــــداا التـــــي تســـــ ى 

 لتحقيقها، ومدى االلتزا  بتحقيق ت ك الخطط. الخطط
تدريب ال ام ين ذوه  نشــاطاتو ــ  الذه ي: (Education & Training)الت  ي  والتدريب  -5

 ال القة بالجودة، والخطط المستقب ية ل ت  ي  والتدريب في ق ايا الجودة.
ـــــــــذه : (Standardization)التنمـــــــــيط  -6 ـــــــــي ن ـــــــــ  ال ـــــــــى الم ـــــــــايير المســـــــــتخدمة ف يشـــــــــير ال

 الجودة وةيرية تطبيقها وأساليب تحديثها.
هـــــــذا الم يــــــار األســــــاليب المخت رـــــــة التــــــي تتب هــــــا المن مـــــــة  اذ يبــــــين: (Control)الرقابــــــة  -7

 ل ت ةد من جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لزبالنها.
 Malcolm Baldrige National Quality Award بــالــدريجم وللكمــا : أنموذجثــانيــا  

(MBNQA) 

ــــــ   ــــــ  مــــــن هــــــذا االنمــــــوذج تمــــــاداع ت ــــــي األمريةــــــي الةــــــونغرن قب  لرفــــــع 1987 عــــــا  ف
ــــإدارة الــــوعي مســــتوى ــــى والت ــــرا الجــــودة ب  بنجــــاح أن مــــة طبقــــت التــــي األمريةيــــة الشــــرةات ع 
 مســــــتوى حققــــــت التــــــي المن مــــــات تجــــــارب نقــــــ ي مــــــ  هــــــذا االنمــــــوذج ع ــــــى اذ الجــــــودة،  إدارة

ــــــى متميــــــز فــــــي االداء ــــــز أخــــــرى، من مــــــات إل  مــــــن مجموعــــــات ثــــــالل بوجــــــود مــــــوذجاألن ويتمي
ـــــــقاذ  الم ـــــــايير، ـــــــى المجموعـــــــة تت    المجموعـــــــةتخاطـــــــب و  األعمـــــــا ، من مـــــــات بنشـــــــاط األول
ــــــــــــــة ــــــــــــــة، المن مــــــــــــــات الثاني ــــــــــــــة والمجموعــــــــــــــة الت  يمي الصــــــــــــــحية  المن مــــــــــــــات تناســــــــــــــب الثالث

(Almekhlafi,2018,164). 

ة ممـــــا لتحقيـــــق اهـــــداا عديـــــدة ل من مـــــات االمريةيـــــ Malcolm Baldrigeنمـــــوذج يســـــ ى أ
هـــــــــذه  (Alsaleh,2016,104) ت دراســـــــــةيج  هـــــــــا مقبولـــــــــة ع ـــــــــى نطـــــــــاق واســـــــــع وقـــــــــد حـــــــــدد

 :بما ي تياألهداا 

 إيجاد روح المنافسة في مجا  التروق وخدمة المجتمع بين المن مات االمريةية. -1
 و ع أسن ارشادية لتقيي  الذاتي. -2
 تحسين الجودة.لتوحيد سياسة المن مات  -3
 في المنافسة والحصو  ع ى الجالزة.الدعاية ل من مات التي تروز  -4

 األساســـــــية والمرـــــــاهي  القـــــــي  مـــــــن مجموعـــــــة ع ـــــــى نمـــــــوذجفـــــــي هـــــــذا األ التقيـــــــي  م ـــــــاييرتبنـــــــى 
 والمرـــــاهي  القـــــي  هـــــذه تجميـــــع يـــــت اذ . ذات األداء ال ـــــالي المن مـــــات والموجـــــودة فـــــي المترابطـــــة
 .(13)يو حها الشة   مرتبطة فلات سبع في األساسية
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 للتفوق المنظمي Malcolm Baldrige( انموذج 13الشكل )

Source: Alsaleh, Ghadah., 2016, "Do the Standards of the National Commission for 

Academic Accreditation& Assessment (NCAAA) Lead to Organization Excellence. 

 متط بـــــات مـــــن ةـــــ  م يـــــار مجموعـــــةيت ـــــمن  نمـــــوذج مـــــن مجموعـــــة مـــــن الم ـــــايير،يتةـــــون اال
 (:124،2018و )األخ ر،  ((Alsaleh,2016,106األداء 

ـــــــى القيـــــــادة: يرةـــــــز -1 لمن مـــــــة مـــــــن االنشـــــــاطات واألســـــــاليب التـــــــي تمةـــــــن  هـــــــذا الم يـــــــار ع 
مهـــــــا ةبــــــار المـــــــدراء، فهــــــو ي ةــــــن رؤيـــــــة اإلدارة ال  يــــــا وقي ســــــ وةيات تحقيــــــق الترــــــوق، وتقيـــــــي 

 والقانونيـــــــــة األخالقيـــــــــة ودورهـــــــــا فـــــــــي توليـــــــــد بيلـــــــــة عمـــــــــ  إيجابيـــــــــة، واهتمامهـــــــــا بالمســـــــــؤوليات
 . والمجتم ية

 ال مـــــــ  وخطـــــــط االســـــــتراتيجية التوجهـــــــات تطـــــــوير االســـــــتراتيجي: يهـــــــت  بةيريـــــــة التخطـــــــيط -2
وتحويــــــ  الرؤيــــــة واالهــــــداا الــــــى واقــــــع م مــــــون عــــــن طريــــــق الخطــــــط  التقــــــد  والنمــــــو، وقيــــــان

التنافســـــية، واجـــــراء  والبيلـــــة الب يـــــد االمـــــد ع ـــــى المن مـــــة نجـــــاح ع ـــــى اي ـــــاً التشـــــغي ية، ويرةـــــز 
 .التغيرات التي ت من تحسين األداء وفاع يته

2 

    مالسترمت ب معتخ 
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 متط بـــــات تحديـــــد وةيريـــــة والســـــوق الزبـــــالن: يرةـــــز ع ـــــى االهتمـــــا  بالزبـــــالن ع ـــــى الترةيـــــز  -3
ـــــــى ت بيتهـــــــا وتجاوزهـــــــا، وتوق ـــــــات ـــــــالن وال مـــــــ  ع  ـــــــة الزب ـــــــاء وةيري ـــــــات بن ـــــــالن، ال مـــــــع ال الق زب
ر اله   تقدي  منتجات تروق ما يقدمه المنافسون.بوةسب زبالن جدد،  به  واالحترا  وا 

دارة تح يــــــــ  الم  ومــــــــات -4 وتحوي هــــــــا الــــــــى وتح ي هــــــــا بجمــــــــع الم  ومــــــــات  الم رفــــــــة: تهــــــــت  وا 
منهــــــا فــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات وحــــــ   لإلفــــــادةوتوفيرهــــــا بالوقــــــت المناســــــب وخزنهــــــا ونق هــــــا م رفــــــة 

بمــــــا يحقــــــق الرليســــــة ل من مــــــة،  ال م يــــــات التــــــي تــــــدع  والبــــــرام  ألجهــــــزةوتــــــوفير ا المشــــــةالت،
 .جمي ها االستراتيجية واألهداا ال م يات مواءمة

ل  مـــــــ  فـــــــي المن مـــــــة وتمةيـــــــنه   باســـــــتقطاب أف ـــــــ  ال ـــــــام ين هـــــــت البشـــــــرية: ت المـــــــوارد  -5
ع ــــــى النحــــــو الــــــذه ي ــــــمن تحقيــــــق أداء عــــــالي، ويتط ــــــب ذلــــــك إيجــــــاد منــــــاخ تن يمــــــي يحقــــــق 

نجاز االعما  وتطوير مهاراته  وقدراته  التزا   .عالي ل  ام ين نحو تحقيق األهداا وا 
ـــــةال م يـــــات: ت إدارة  -6 ـــــات المن مـــــة إدارة هـــــت  بةيري ـــــاج ل م ي ـــــدع  والتســـــ ي  اإلنت ـــــات ال  وعم ي

 . إليراء بط بات الزبالن وتحقيق رغباته وتحسينها ل ةالرليس
 ل حرـــــــا ةافـــــــة  فـــــــي المجـــــــاالتمـــــــة الترةيـــــــز ع ـــــــى تحســـــــين أداء المن ت ـــــــمن النتـــــــال : ت -7

 واألداء الزبـــــالن، ر ـــــا: وهـــــي ةالرليســـــ األعمـــــا  مجـــــاالت فـــــي بالنتـــــال  يهـــــت  اذ. تروقهـــــا ع ـــــى
ـــــــت  ال ام ـــــــة، والقـــــــوى الســـــــوق، وأداء المـــــــالي والقيـــــــادة،  التشـــــــغي ية، والر اليـــــــة الخدمـــــــة،ل  والمن

 .بالمنافسين مقارنةً  المن مة أداء يقينو 
 European Foundation for (EFQM)وربي للتفوق أنموذج المركز األ  ا :الثـــــثـــــ

Quality Management 

هـــــــــي من مـــــــــة غيــــــــر ربحيـــــــــة تـــــــــ  ، و 1988 فـــــــــي عــــــــا ( EFQM)من مـــــــــة ت سســــــــت  
 ,Bosch, Renault, Fiat)ت سيســـها مـــن قبـــ  أرب ـــة عشـــر شـــرةة أوروبيـــة م روفـــة منهـــا 

BT, Paul and Electrolux) ،ـــــد ا تهـــــامهم ـــــوق فـــــي األداء وتولي ـــــز التر ـــــدرة ت زي لق
ــــــع أنحــــــاء ال ــــــال ،  ــــــي جمي ــــــة ف ــــــي المن مــــــات األوروبي ــــــا، وف ــــــي أوروب ــــــة ف إذ التنافســــــية التن يمي

ع ــــى س ســــ ة مــــن المرــــاهي  والقــــي  األساســــية التــــي ت ــــد  ــــرورية لتحقيــــق  بنــــاءً نمــــوذج ي مــــ  األ
 & Heydari)هــــا حجمو  المن مــــة و ــــالا بغــــض الن ــــر عــــن المتميــــز األداء التن يمــــي

Davoodi,2013,1988). 
 مـــــــنه "( بـــــــان نمـــــــوذج المرةـــــــز األوربـــــــي هـــــــو 135،2018دراســـــــة )األخ ـــــــر، وتجـــــــد 
دارة الجـــــودة األعمـــــا ، بيلـــــة تحـــــديات لمواجهـــــة شـــــام  تن يمـــــي و وهـــــ تنافســـــية، ميـــــزة تحقيـــــقل وا 
ــــة اإلدارة قالــــطر  مــــع متةامــــ  مــــنه  ــــوي  الذةي ــــذاتي ل تق ــــة الم ــــايير ومــــع ال ــــى التح ي ي  النحــــو ع 
 .في تقدي  الخدمات والمنتجات" لتروقا لتحقيق اإلمةانيات ينش  الذه
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في ي ــد اطــارًا منهجيــًا لتقيي  أداء المن مــات الــذه نموذج تتبنى المن مــة األوربيــة هــذا األ 
ع ى تطويره وتحديثه ونشر تقنياته وعناصره، ومن  جوالزه،  التي تقو ، فهي والتروقجودة مجا  ال

 التروقت زيز قدراتها التنافســـية، وتحقيق  ة لمســـاعدة المن مات ع ىيشـــة  أحد األطر الرليســـ فهو
ره ي  واقع إدارات المن مات ومدى تقدمها يأه  م اييرها، وةما ي د أداة مهمة لتق ىأحد بوصــــــــــــــ

عناصـــــر هما  قســـــمين، الىتنقســـــ   التي  ناصـــــرعديد من ال نموذج األوربيوقوتها، ويت ـــــمن األ
، الشــــرةات والمواردو ت واالســــتراتيجيات، الســــياســــاو الموارد البشــــرية، و ) القيادة، التمةين وتت ــــمن 

نتال  و خدمة المجتمع، و ر ـــــــــــــا الزبالن، و تت ـــــــــــــمن )ر ـــــــــــــا ال ام ين، التي ال  ميات( والنتال  و 
 (.56،2019)المولى، ومؤشرات األداء(

ــــــــو   ــــــــى وهــــــــي  (EFQM)نمــــــــوذج أم ــــــــايير  (Khosravi,2017,52) دراســــــــة ذةرت ع 
 :وفق ما ي تي

  هـــــــذه الم ـــــــايير ال ناصـــــــر المســـــــاعدة التـــــــي ترةـــــــز م ـــــــايير التمةـــــــين )الممةنـــــــات(: ت ـــــــ -1
ـــــى االعمـــــا  المط وبـــــ  مـــــا يـــــ تيمـــــن المن مـــــة القيـــــا  بهـــــا لتحقيـــــق أف ـــــ  النتـــــال  وت ـــــ   ةع 

 (:41،2015)حناوه،
ـــــي  -أ ـــــات التحســـــين الت ـــــة فـــــي دعـــــ  وتطـــــوير عم ي ـــــادات اإلداري ـــــى ســـــ وك القي ـــــادة: تشـــــير ال القي

 تحقق التروق التن يمي.
 والرسالة. ةر الى ةيرية تنريذ المن مة ل رؤيشيتا التي  السياسات واالستراتيجيات: -ب
شـــــــير الـــــــى ةيريـــــــة إدارة المن مـــــــة لمواردهـــــــا البشـــــــرية، وتطـــــــوير وتحديـــــــد تالمـــــــوارد البشـــــــرية:  -ت

ـــــرق ال مـــــ  والمن مـــــة ةةـــــ ، وتخطـــــيط النشـــــاطات  ـــــى نحـــــوقـــــدرات ال ـــــام ين فيهـــــا وف ـــــ ع  دع  ي
 .السياسات واالستراتيجيات وفاع ية ال م يات في المن مة

اســـــــتخدا  وتوزيـــــــع و  يـــــــة الحصـــــــو  ع ـــــــى المـــــــوارد وادارتهـــــــا،شـــــــير الـــــــى ةيرالتـــــــي تالمـــــــوارد:  -ل
 الموارد المتاحة بةراءة وفاع ية.

 شير الى ةيرية ادارة المن مة ل م ياتها ومراج تها وتحسينها.التي تال م يات:  -ج
صـــــر تشـــــم  النتـــــال  المتحققـــــة او المتوق ـــــة، وتتةـــــون مـــــن أربـــــع عناالتـــــي م ـــــايير النتـــــال :  -2

 :(Almekhlafi,2018,164)ع ى وفق ما ي تي 
ــــــذه ر ــــــا الزبون)المســــــتريدين(:  -أ ــــــق ر ــــــا ال ــــــه المن مــــــة لتحقي ــــــو  ب ــــــى ةــــــ  مــــــا تق يشــــــير ال

 الزبالن. 
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يشــــــير الــــــى ةــــــ  مــــــا تقــــــو  بــــــه المن مــــــة مــــــن اجــــــ  تحقيــــــق الــــــذه ر ــــــا االفــــــراد ال ــــــام ين:  -ب
 ر اه .

ــــــي والــــــدولي  مجتمــــــعل المن مــــــة  تقدمــــــهشــــــير الــــــى ةــــــ  مــــــا التــــــي تخدمــــــة المجتمــــــع:  -ت المح 
 .نشاطاتهاحسب 

 ىع ــــمــــن نتــــال  شــــير الــــى ةــــ  مــــا تحققــــه المن مــــة التــــي ت ة )االعمــــا (:نتــــال  األداء الرليســــ -ل
 أدالها المخطط.وفق 
يـــــت  الوصـــــو  الـــــى ثـــــ  تت ـــــمن م ـــــايير النتـــــال  مـــــا تحصـــــ  ع يـــــهل تحققـــــه المن مـــــة،   

طريــــق التغذيــــة الراج ــــة  م ــــايير التمةــــين، ويــــت  تحســــين عوامــــ  التمةــــين عــــن تطبيــــقبالنتــــال  
 .( م ايير االنموذج األوربي ل تروق المن مي14الشة  )ويو    من النتال 

 
 

 
 

 ( معايير االنموذج األوربي للتفوق المنظمي14الشكل )
Source: Jens J. Dahlgaard et al.,2013," Business excellence models: limitations, 

reflections and further development" Total Quality Management & Business 

Excellence, Vol. 24, No. 5. 

  (Infinity Model) المنظمي: أنموذج الالمتناهية للتفوق رابعا  
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لتوجيـــه التروق  (Beechner & Hamilton,1997)نموذج من قبـــ  صــــــــــــــم  هـــذا األ 
 ،مث يــه األداءهمــا )أمتغيرين نموذج من في ةــ  مةــان في المن مــة، اذ يتةون هــذا اال المن مي

تراتيجي عندما يتوحد ويتةام  مع والتطوير االســـتراتيجي(، ويا هر هذا االنموذج ان التطوير االســـ
ـــهأ ـــه يقود الى التروق المن  مث ي ـــان ـــابي وعـــابر،)مي األداء ف ـــدأ ال م يـــة اذ (. 134،2012الجن تب

مع  يتناســــــــــــــقتحدد التوجه والذه بالتطوير االســــــــــــــتراتيجي في المن مة عن طريق قياداتها التي 
مث يه األداء الموجهة نحو او التقدير، وتوجه اي ــــــــــــــًا عم ية أ األهداا وأن مة المةاف ة واالعتراا

تةون الدرون المت  مة من قب  فرق  في مراج ة النتال ، لذانات  هذه ال م ية يتمث  اذ الزبون، 
اتيجية وعن طريق هذه المراج ات تنق  التحسـين المسـتمر مدخالت لمراج ة محتوى الخطة االسـتر 

خال  مرح ة في ومن ث  تنق  الى وحدات االعما  واالقســــــا  األخرى  ،الم رفة الى القيادات ال  يا
( 145،2015حاف  وعبان،) دراسة شير(. وت211،2016ذج )س يد والنصراوه،التن ي  من النمو 

بين التطوير االستراتيجي وأمث يه األداء تنسيق  لان مدخ  هذا األنموذج هو استخدا  الم رفة الى 
( وان تطبيقه يتط ب وجود قيادة تتحم  ةام  المســؤولية وقيامها بتقيي  15التي يو ــحها الشــة  )

 ال والد، وبرام  التحريز، وتةيرها مع عوام  النجاح الحاسمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( انموذج الالمتناهية للتفوق المنظمي15الشكل )

ـــــــد، المصـــــــدر: حـــــــاف ، عبـــــــد " االعتمـــــــاد األةـــــــاديمي وتطبيقـــــــات 2015الناصـــــــر ع ـــــــك، وعبـــــــان، حســـــــين ولي
 .ردن، عمان، األالجودة في المؤسسات الت  يمية " الطب ة األولى، المنه 
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 التشـــــابه، أوجـــــه مـــــن عديـــــد نمـــــاذج الترـــــوق المن مـــــي،لان مـــــا طـــــرح فـــــي  ـــــوء ن حـــــ   
اســـــتمرار اعمـــــا   مةـــــني ال دونهـــــامـــــن  نمـــــوذج مجموعـــــة مـــــن الم ـــــايير التـــــيأاذ يت ـــــمن ةـــــ  

جميـــــع النمـــــاذج ترةـــــز ع ـــــى  عمالهـــــا والترـــــوق ع ـــــى المنافســـــين، وانالمن مـــــات ونجاحهـــــا فـــــي ا
القيـــــادة لمالهـــــا مـــــن أهميـــــة فـــــي توجيـــــه ودعـــــ  نشـــــاطات المن مـــــة واعمالهـــــا، وتمةـــــين ال ـــــام ين 
مـــــن توليـــــد األفةـــــار اإلبداعيـــــة، وترةـــــز ع ـــــى المـــــورد البشـــــره ةونـــــه المـــــورد األهـــــ  فـــــي تحقيـــــق 

 باإل ـــــافة الـــــى ترةيزهـــــارـــــوق عـــــن طريـــــق مســـــاهمته فـــــي األداء وتحقيـــــق اهـــــداا المن مـــــة، الت
ع ـــــى إدارة الم رفـــــة وتخزينهـــــا ونق هـــــا واالعتمـــــاد ع يهـــــا فـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات وحـــــ  المشـــــةالت، 

ـــــ واالهتمـــــا  ـــــار ب ـــــ  م ي ـــــذه يمث ـــــه ال ـــــه وتجـــــاوز توق ات ـــــق حاجات ـــــق  اً مهمـــــ اً الزبون وتحقي فـــــي تحقي
الزبــــــــون ور ــــــــا ال ــــــــام ين ونتــــــــال   ًا قيــــــــان النتــــــــال  وت ــــــــ  ر ــــــــاالترـــــــوق المن مــــــــي، واخيــــــــر 

عمــــا  التــــي تمةــــن مــــن م رفــــة موقــــع المن مــــة مــــن منافســــيها، ويؤشــــر االخــــتالا األساســــي األ
ـــــين النمـــــاذج هـــــو  ـــــي  التســـــميةب ـــــل الم ـــــمون، واالخـــــتالا ف ـــــق مـــــن حي األساســـــية اال انهـــــا تتر

نمـــــــوذج وأ Demingوذج نمــــــالمح ـــــــي )أميــــــدان مــــــن  الجـــــــالزة منهــــــا مــــــا هـــــــو ع ــــــى المســــــتوى 
Malcolm Baldrigeـــــــى المســـــــتوى اإلق يمـــــــي )األ نمـــــــوذج ( ومنهـــــــا مـــــــا هـــــــو مطبـــــــق ع 

 .( EFQM االوربي

 ابعاد التفوق المنظمي سابعا : 

 Al)( و 48،2019( و)ةام  واخرون،72،2019ة  من )القريشــــــــــي، ت دراســــــــــاتاترق 

hila et al.,2017,7 )(Abu Naser & ALShobaki,2017,12) ب اد التروق ديد أع ى تح
وق الم رفي( وســـــــــــــيت  اعتماد هذه الخدمي، والتر القياده، والتروق )التروق التي تشـــــــــــــم  المن مي

، الدراســــــة عينة المن مة وطبي ة الدراســــــة مع توجهات انســــــجاما األةثر ألنهاب اد في دراســــــتنا األ
 :ةالدراس في الم تمدة المن مي التروق اب اد من ب د تو ي  لة  ي تي وفيما

   Excellence Leadershipالتفوق القيادي وال : أ

 المحــــــرك ذ تمثــــــ إ ،المن مـــــات فــــــي النجــــــاح عناصـــــر هــــــ أ إحــــــدى الةرـــــؤة القيــــــادة  ـــــدتا  
ــــه المن مــــة ل  مــــ   ســــاناأل ــــى لتوجي ــــادة وهادفــــة، وا ــــحة عمــــ  ســــتراتيجيةإ وفــــقع  هــــي  فالقي
 ت ــــاونه  ةســــب جــــ أ مــــن ده وارشــــا وتــــوجيهه  االفــــراد ال ــــام ين فــــي التــــ ثير ع ــــى الرــــرد قــــدرة "

 جـــــــ  تحقيـــــــق األهـــــــداا المحـــــــددة"أ مـــــــن الةرـــــــاءة مـــــــن درجـــــــة بـــــــ ع ى ال مـــــــ  ع ـــــــى وتحريـــــــزه 
نهـــــــا  ب( القيـــــــادة 229،2019ت ـــــــرا دراســـــــة )نــــــادر وجاســـــــ ،و (. 307،2018)الرفي ــــــي وعبـــــــد،

االســـــــتخدا  ب"القـــــــدرة ع ـــــــى رســـــــ  الرؤيـــــــة المســـــــتقب ية لب ـــــــوب األهـــــــداا وال مـــــــ  ع ـــــــى تحقيقهـــــــا 
ـــــــزه  الر ـــــــا  لإلم ةانـــــــات الماديـــــــة والبشـــــــرية المتاحـــــــة والتـــــــ ثير فـــــــي ســـــــ وةيات ال ـــــــام ين وتحري
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"عم يــــــة ن القيـــــادة بـــــ  (Kish,2016,11)وتبــــــين دراســـــة لتحقيـــــق النتـــــال  المرغوبـــــة ل من مـــــة". 
التـــــ ثير ع ـــــى االخـــــرين لرهـــــ  واالترـــــاق حـــــو  مـــــا يجـــــب القيـــــا  بـــــه وةيريـــــة القيـــــا  بـــــه، وتســـــهي  

 حقيق األهداا المشترةة".الجهود الرردية والجماعية لت

لــــــى "قـــــدرة القالــــــد ( ا184،2017ودانـــــوك،، فــــــي دراســـــة )حســــــينيشـــــير ترــــــوق القيـــــادة و  
ـــــــىالتـــــــ ثير  فـــــــي ـــــــرا  حريـــــــاته  ووجهـــــــات ن ـــــــره  وتمةيـــــــنه  مـــــــن  ع  ســـــــ وةيات االخـــــــرين واحت

وتـــــوفير الرـــــرص  واســـــتثمارهـــــداا المن مـــــة، عم يـــــة التنميـــــة لتحقيـــــق اهـــــدافه  وأ المشـــــارةة فـــــي
عمــــــا  التــــــي تثيــــــر التحــــــده ع ــــــى نحــــــو يســــــاعد المن مــــــة ع ــــــى يريــــــة وقبــــــو  األالرــــــرص التطو 

( أهميــــــة القيــــــادة فــــــي 121،2019االخ ــــــر،) وتو ــــــ  دراســــــةمواجهـــــة البيلــــــات الم ــــــطربة". 
التــــــي تــــــدفع ة هــــــا  م يــــــات والنشــــــاطات حــــــرك األســــــان ل تحقيــــــق الترــــــوق المن مــــــي اذ ت ــــــد الم

تــــــــي ترغــــــــب بتحقيــــــــق الترــــــــوق يجــــــــب ان باتجــــــــاه تحســــــــين األداء وتروقــــــــه، اذ ان المن مــــــــات ال
وترجمتهــــا  ةافــــة، المن مــــةمســــتويات ع ــــى نشــــرها فــــي  ويحرصــــوايمت ــــك قادتهــــا القــــي  والرؤيــــة 

دراســــــــة  وتــــــــرىاألطــــــــراا ذات ال القــــــــة بالمن مــــــــة. فــــــــي اف ــــــــاله  عنــــــــد الت امــــــــ  مــــــــع جميــــــــع 
ـــــاده وحمـــــد ا ، ـــــادة القويـــــة امـــــر  ـــــروره لنجـــــاح الترـــــوق اان ( 163،2018)ال ب ذ وجـــــود القي

قــــــــدرتها ع ــــــــى بيتمثــــــــ  دورهــــــــا بالــــــــدع  والمــــــــؤازرة والت ييــــــــد لتحقيــــــــق الترــــــــوق ولتحســــــــين األداء 
 التحريز والتوجيه ومشارةة المرؤوسين.

 ع ـــــــى اً مباشـــــــر  اً تـــــــ ثير  المتروقـــــــة  قيـــــــادةأن لالـــــــى ( 318،2018دراســـــــة )احمـــــــد، وتشـــــــير 
 مـــــا تمت ـــــكب والتميــــز الترــــوق واالبـــــدا  نحـــــو بالتوجـــــه ال ـــــام ين وتشــــجي ه  فــــراداأل قـــــدرات تنميــــة

 تبنيهــــــاو  التق يــــــد، عــــــن يبت ــــــد الــــــذه المتجــــــدد الترةيــــــر تمةنهــــــا مــــــن الوصــــــو  الــــــى مــــــن قــــــدرات
الم  ومـــــــات والم رفـــــــة واألفةـــــــار  لتشـــــــجيع ال ـــــــام ين ع ـــــــى تبـــــــاد  المرتـــــــوح البـــــــاب اســـــــتراتيجية
 ، ودعـــــــ  االتصـــــــاالتةالتهالمشـــــــ جديـــــــدة ح ـــــــو  اقتراحـــــــات وابتةـــــــار الـــــــى ل وصـــــــو  المتجـــــــددة
 وتـــــوجيهه  ال ـــــام ين، فـــــي التـــــ ثير القـــــدرة ع ـــــى المتروقـــــة  قيـــــادةف  االفـــــراد، وبـــــين بينهـــــا المباشـــــرة
 درجـــــــة مـــــــن بــــــ ع ى ومشـــــــارةته  الراع ــــــة فـــــــي ال مـــــــ  ت ـــــــاونه  ل ــــــمان وتحريـــــــزه  وارشــــــاده 
ان الـــــــــى ( 33،2014)البحيصـــــــــي،وتشـــــــــير دراســـــــــة المرســـــــــومة.  االهـــــــــداا تحقيـــــــــقل ،الةرــــــــاءة
ـــــز بالقيـــــادة  ـــــة  مهـــــاراتالالمتروقـــــة تتمي ـــــي القيادي ـــــةالت  ،تمةنهـــــا مـــــن تةـــــوين عالقـــــات عمـــــ  فاع 

القـــــادة مجموعـــــة هـــــؤالء  وصـــــو  الـــــى أفةـــــار جديـــــدة، ويتبنـــــى لوتشـــــجع المنافســـــة بـــــين ال ـــــام ين 
 ،مـــــن النشـــــاطات لتشـــــجيع  هـــــور الترـــــوق فـــــي المن مـــــة، منهـــــا تبنـــــي نمـــــط القيـــــادة الديمقراطيـــــة

والم رفــــــة انســــــياب الم  ومــــــات واالعتمــــــاد ع ــــــى الن ــــــا  الالمرةــــــزه فــــــي ال مــــــ  الــــــذه يســــــه  
ــــــين اإلدارة وال ــــــام ين مباشــــــرة واال ــــــي تمةــــــن جمي هــــــا بت ــــــاد عــــــن الحــــــواجز البيروقراطيــــــة، ب الت

 القالد من تشخيص األخطاء ونواحي القصور والنقص وعالجها. 
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 اذ اإلدارة، ع يها ت تمد رةيزة أه  هو القياده ان التروق (Al hila et al.,2017,7)دراسة  وتبين
 ومنها ان يم ك مهارات تمةنه من التنبؤ بالمســــــــــتقب  ل قالد فالقة قدرات الم اصــــــــــرة اإلدارة  بتتط

 اآلخرين ودع  الم رفة، والمرونة عصــــــــــــر يرر ــــــــــــها التي والتغيرات التطورات مواةبة من ليتمةن
 .المن مة في استراتيجي تغيير حدالإل

تـــــــي تمةـــــــن مـــــــن  ـــــــة ال( خصـــــــالص القيـــــــادة الراع38،2017ســـــــين،)ح ت دراســـــــةوحـــــــدد 
 تحقيق التروق المن مي باآلتي:

 فراد والمجموعات في المن مة.تطبيق مبدا الت اون بين األ 

 .الثقة ب داء ال ام ين ومشارةته  لتنمية الش ور بالمسؤولية وتوفير بيلة عم  ماللمة 

  يــــــــؤده الــــــــى ت بلــــــــة الجهــــــــودل مــــــــ  بــــــــروح الرريــــــــق يحرــــــــز ال ــــــــام ين ممــــــــا ن ااإليمــــــــان بــــــــ 
 .وتوحيدها

 والت ام  م ها. المشةالتقدرة ع ى مواجهة ال 

 ستراتيجية  رورية لتحقيق التروق المن مي.الن ر الى التحسين المستمر بوصره ا 

 .االلتزا  بالس وك األخالقي في الت ام  مع أصحاب المص حة 

 .ال م  ع ى ت زيز سياسة المن مة في االستجابة ل ق ايا البيلية الخ راء 

أهميــــــة فــــــي تحقيــــــق المتروقــــــة الدراســــــة الحاليــــــة ان ل قيــــــادة  تجــــــدوفــــــي  ــــــوء مــــــا تقــــــد   
ـــــــى االفـــــــراد ال ـــــــام ين وتـــــــوجيهه   ـــــــي التـــــــ ثير ع  ـــــــدرتها ودورهـــــــا ف ـــــــوق المن مـــــــي تتمثـــــــ  بق التر
وتمةيـــــــنه  مــــــــن توليـــــــد األفةــــــــار اإلبداعيــــــــة التـــــــي تســــــــه  ع ــــــــى المن مـــــــة الوصــــــــو  ل ترــــــــوق، 

المـــــورد البشـــــره  ي ـــــدهـــــدافه ، اذ أأهـــــدافها و تحريـــــزه  ل مشـــــارةة الراع ـــــة فـــــي تحقيـــــق ت بلـــــته  و و 
 ه  مورد من مواردها.ًا ال يتجزأ من المن مة وأجزء

  Service Excellence ثانيا : التفوق الخدمي

 الزبالن احتياجات لت بية جيداً  تصميماً  والمصممة المتروقة الخدمات تقدي  عم ية أصبحت  
التي  ال ناصــــــــر من  ديدب ذلك تحقيق المن مات، ويت  لم    بالنســــــــبة حاســــــــماً  هدفاً  ومتط باته 

 في والتخصـــــــص )المرونة الجيدة الخدمة خصـــــــالص مع مراعاة ،وتدفقها الخدمة تصـــــــمي  ت ـــــــ 
 الزبالن لتقيي  اإليجابية ثاراآل تةوين في مباشــــــــــــر ع ى نحو الخدمة المتروقة ه تســــــــــــ اذ ،الخدمة(
 تحســــين إلى وتســــ يمها الخدمات تقدي  عم يةوتؤده  متميزة بالةام ، الخدمة عندما تةون والســــيما

 .Mohamed, et al.,2018,6200))الخدمة  في التروق حو  بالزبالن الخاصـــــــــــة التصـــــــــــورات
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 مع تطويرها "هو الخدمة في التروق( Al Shobaki,2017,12)  &Abu Naserوت را دراسة 
 ال اســــــتثنالية، الن زبالنها طرحها ب ســــــ ار من المن مة تمةن فريدة إ ــــــافة صــــــرات وخصــــــالص

بانه  الخدمي تروقال". وي را الرريدة خصــــالصــــهال بدي ة منتجات ع ى بســــهولة الحصــــو  يمةنه 
 المستويات إلى الزبالنوتوق ات  احتياجات تتجاوز التي الخدمات تقدي  التي تؤدى في "النشاطات

 (Al-Lozi et al,.2017,17)"  نرســــــــــــــها الخدمة تقد  التي األخرى المن مات عن تميزه  التي
 اتقدي  لمســــــــــــة ا ــــــــــــافية تتجاوز بها توق ات الزبون وتج  هبانها " (46،2016،رفها )حجازهوي 

ف ـــ  ل زبالن المرتقبين بما يحقق النجاح اال واالختياراما  الزبالن الحاليين،  االنســـبدالما البدي  
  ."ال ا  ل من مة والتروق

رــــــــــوق ن الوصــــــــــو  الــــــــــى الت( بــــــــــ 988،2018)المشــــــــــهداني وتةــــــــــالن،دراســــــــــة  وتجــــــــــد 
الخـــــــدمي يحتـــــــاج لنشـــــــر ثقافـــــــة الخدمـــــــة المتروقـــــــة وان ترســـــــيخ هـــــــذه الثقافـــــــة هـــــــو امـــــــر شـــــــبيه 

ة مــــــا ةانــــــت  وة مــــــا ةانــــــت مغروســــــة مبةــــــراً  ،اذ يــــــت  ت  يمهــــــا ل  ــــــام ين ،بالتنشــــــلة االجتماعيــــــة
 :ع ى وفق ما ي تيلترسيخ ثقافة الخدمة المتروقة عديدة نشاطات  وتبرزمن أا

ـــــار مقـــــدم -1 ـــــة، ه الخطـــــوة الرليســـــي الخدمـــــة: ت ـــــد هـــــذاختي ـــــد ثقافـــــة الخدمـــــة المتروق ة فـــــي تولي
ـــــت  الت ـــــرا  ـــــديه  مجموعـــــة مـــــن الصـــــرات واالنمـــــاط الســـــ وةية، منهـــــا ي ـــــى ال ـــــام ين الـــــذين ل ع 

 والخ ريات الثقافية واالست دادات والتوجهات المناسبة لها.

د ترســـــيخ ثقافـــــة الخدمـــــة المتروقـــــة المط وبـــــة تهـــــت  المن مـــــات ب ـــــلالخدمـــــة:  تـــــدريب مقـــــدمي -2
فيـــــــه مـــــــن التطبيـــــــع االجتمـــــــاعي يـــــــت     اً اختيـــــــار المرشـــــــحين المناســـــــبين بتـــــــدريبه  اذ ي ـــــــد نوعـــــــ

 ال ام ون في المن مة أهدافها وقيمها وما يميزها عن المن مات األخرى.

ي المخالطـــــة االجتماعيـــــة لمقـــــدمي الخدمـــــة: هـــــي ال م يـــــات التـــــي يـــــت    عـــــن طريقهـــــا مقـــــدم -3
 جتماعية ال رورية ل قيا  ب دواره  في المن مة.اال ةرفالخدمة القي  والس وةيات والم 

مـــــــا ي ــــــزز الشــــــ ور باالنتمــــــاء ويولـــــــد الم ةيــــــة النرســــــية لمقـــــــد  مالخدمــــــة:  تمةــــــين مقــــــدمي -4
 ن نجاحه من نجاح المن مة وفش ه من فش ها.االحسان ب الخدمة أه 

 الخـــــدمي ل ترـــــوقب ـــــاد ثالثـــــة أ (2016ل ت  ـــــي  ال ـــــالي، ةاديميـــــة ال ربيـــــة البريطانيـــــةاأل)وحـــــددت 
 (16يو حها الشة  )
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 الخدمي التفوقبعاد أ( 16شكل )ال

 www.abahe.co.uk .2016 ال الي، ل ت  ي  البريطانية ال ربية ةاديميةاأل :المصدر

 لطــــالبي بالنســــبة أهميتهــــا ومــــدى المقدمــــة الخدمــــة نــــو  ت ــــد: ذاتهــــا الخدمــــة األول: نــــوع البعــــد
 فالخدمــــــة الخدمــــــة، ت ــــــك تطــــــوير ع ــــــى لمونالقــــــا منــــــه ينط ــــــق أن يجــــــب الخدمــــــة أساســــــاً  ت ــــــك
 نرســــها الدرجـــةوب نرســــه الوقـــت فـــي يقاب هــــا أن يجـــب طالبيهـــا جانــــب ةبيـــرة مـــن أهميــــة لهـــا التـــي
ــــديمها لين عــــنالمســــؤو  مــــن األهميــــة مــــن ــــق فــــي يرغبــــون ةــــانوا إذا خاصــــة تق  فــــي الترــــوق تحقي
 ع ـــــى ةبيـــــرة رجـــــةبد منصـــــباً  اهتمامـــــه ســـــيةون طالـــــب الخدمـــــة فـــــالزبون وتقـــــدي  الخـــــدمات، أداء

ـــــدمي ترـــــوق ع ـــــى حةمـــــه ســـــيةونو أولوياتـــــه،  قالمـــــة فـــــي عاليـــــة مرتبـــــة تمثـــــ  التـــــي الخدمـــــة  مق
 .الخدمة بهذه ةبير حد إلى مت ثراً  أداله  في الخدمة

 ومســــــتوى واالجتماعيــــــة الثقافيــــــة المتغيــــــرات تشــــــة : الخدمــــــة طالــــــب طبيعــــــة الثــــــاني: البعــــــد
ــــي  ــــ ةالرليســــ المالمــــ  الخدمــــة لطــــالبي الت   ــــب ســــ وك تحــــدد يالت ــــد الخدمــــة طال ــــه عن  مــــع ت ام 
 الزبــــــون فهــــــ  ويــــــرتبط. الخدمــــــة ت ــــــك أداء فــــــي الترــــــوق ع ــــــى حةمــــــه وم ــــــايير الخدمــــــة مقــــــدمي

ــــــوب والرســــــو  الخدمــــــة، ع ــــــى بحصــــــوله الخاصــــــة واإلجــــــراءات ل ــــــدورة المســــــتندية  دف هــــــا المط 
 مــــــة المن ع ــــــى يجــــــب لــــــذا ةبيــــــر بهــــــذه المتغيــــــرات، حــــــد إلــــــى الخدمــــــة ع ــــــى مقابــــــ  حصــــــوله

ـــــة ـــــي الراغب ـــــق ف ـــــة مســـــتويات تحقي ـــــي تقـــــدي  الخدمـــــة مـــــن عالي ـــــز ف ـــــي  ت خـــــذ أن الترـــــوق والتمي ف
ـــــــرات ـــــــار المتغي ـــــــة االعتب ـــــــة الثقافي ـــــــب ل جمهـــــــور والمســـــــتوى الت  يمـــــــي ،واالجتماعي  الخدمـــــــة طال

 .التي تقدمها الخدمات لتطوير األسان والمحرك الذه ي د المنط ق

   عا 

 معخ ما

م  م  

 معخ ما
   ع   معخ ما

معتفوة 

 معخ م 
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 التـــــدريبو  ال  مـــــي والت هيـــــ  الثقـــــافي المســـــتوى يســـــه  :الخدمـــــة مقـــــدم طبيعـــــة: الثالـــــث البعـــــد
 بمســـــتوى طالبيهـــــا إلـــــى اتالخـــــدم تقـــــدي  ويمةـــــنه  مـــــن ،الخـــــدمات مقـــــدمي إعـــــداد فـــــي المناســـــب

ــــذه  مــــن ــــ  ومــــن الخدمــــة، طــــالبي حاجــــات إشــــبا  فــــي يســــاه الترــــوق ال ــــق ث  لهــــ ، الر ــــا تحقي
 تســــــم  ل ــــــوابط وفقــــــاً  اختيــــــاره  يــــــت ، و الخدمــــــة مقــــــدمي اختيــــــار فــــــي الدقــــــة مراعــــــاة يجــــــب اذ
 التي سيشغ ونها.الو الا  متط بات معوخبراته   وقدراته  مهاراته  توافقب

( مجموعــــــــة مــــــــن القواعــــــــد التــــــــي ت مــــــــ  ع ــــــــى 34،2014دراســــــــة )البحيصــــــــي، وتجــــــــد 
 تطوير الية تقدي  الخدمات ل مستريدين منها:

 لتقابـــــــ  المقدمـــــــة الخـــــــدمات بمســـــــتوى االرتقـــــــاء األولـــــــى وتشـــــــم  بالدرجـــــــة الزبـــــــون و ـــــــع -1
 الوجـــــه ع ـــــى تقـــــديمها ومحاولـــــة الزبـــــالن رغبـــــات فهـــــ  محاولـــــة تشـــــم  ةمـــــا الزبـــــونتوق ـــــات 
 .األمث 

 تــــت  أن ب ــــد ل زبــــون والمســــاعدة ال ــــون يــــد مــــد طريــــق عــــن وذلــــك األمــــد ب يــــدة عالقــــة بنــــاء -2
 .بشراله قا  بما راض الزبون أن من والت ةد عم ية البيع

ــــــى  ــــــراوالت لهــــــ ، االســــــتما  طريــــــق عــــــن الزبــــــالن مــــــع التواصــــــ  -3  وآليــــــات احتياجــــــاته  ع 
 الخدمة له . تقدي  التحسين في

 ل زبالن. المقدمة الخدمة في ال ام ين لدى الجودة  مان مرهو  ت زيز ع ى ال م  -4

ان الترــــــوق الخــــــدمي هــــــو تقــــــدي  ةــــــ  مــــــا ي بــــــي وفــــــق مــــــا ســــــبق ويمةــــــن القــــــو  ع ــــــى  
ــــــالن والمســــــتريدين مــــــن خــــــدمات المن مــــــة ويرــــــوق توق ــــــاته ، واســــــ تدامته ل حرــــــا  حاجــــــات الزب

اســـــــــتقطاب أف ـــــــــ  بالن جـــــــــدد، واســـــــــتهداا مســـــــــتريدين او زبـــــــــ ،ع ـــــــــى المســـــــــتريدين الحـــــــــاليين
ــــــ ثير وأمهــــــره  ال ــــــام ين  ــــــه مــــــن ت ــــــزه  لمــــــا ل ــــــنه  واشــــــراةه  وتحري ــــــي المن مــــــة وتمةي ل  مــــــ  ف

 ايجابي ع ى التروق في تقدي  الخدمات.

 Knowledge Excellence المعرفي تفوقالثالثا : 

ــــى  (Aldalimy et al.,2019,17) فــــي دراســــةم رفــــة يشــــير مرهــــو  ال   مــــزي  "ال
وفـــــــي ذات . والمن مــــــة" ال ــــــام ين لـــــــدى المتراةمــــــة ةيــــــالم رف والقـــــــدرات والمهــــــارات الخبــــــرة مــــــن

 هـــــو الم رفــــي ترـــــوقال ان الــــى (Hijazi & Al-hroot,2013,65) تــــرى دراســـــةاالتجــــاه 
وهـــــــذه  ،"م ةهـــــــا المن مـــــــةالتـــــــي ت االخـــــــرى المـــــــوارد عـــــــن تميزهـــــــا خصـــــــالص امـــــــتالك الم رفـــــــة"

 التـــــي م موســـــةال غيـــــرو ال ـــــام ين  يمت ةهـــــا التـــــي والقـــــدرات والمهـــــارات الخبـــــرات الخصـــــالص هـــــي
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 التنافســـــية ل ميـــــزة الوصـــــو  مـــــن المن مـــــات تـــــتمةن طريقهـــــا عـــــنو او تق يـــــدها،  قياســـــها يصـــــ ب
 التي ت من لها البقاء.

 القيمة توليد ع ى يرةز الب د ان هذاع ى ( 194،2018)الحدراوه واخرون، وتؤةد دراسة 
 وقت وتق ي  التن يمي، والت    والتحســـين المســـتمر، بالتقيي ، ويهت  ،جمي ه  المصـــ حة صـــحابأل

 ت بي التي الجديدة الخدمات تصــــمي  وةيرية التشــــغي ية، والةراءة والمرونة ال م ية، والرشــــاقة انجاز
 مقارنة بالمن مات ومراقبتها ءاألدا مســــــــــــــتويات واالهتما  برصــــــــــــــد ،وتط  اته  الزبالن احتياجات
 & Nevo) ت دراســـةمماث ة. وأشـــار  وخدمات تقد  منتجات التي المن مات من وغيرها المنافســـة

Chan,2007,584) التي واالستراتيجيات والتقنيات السياسات من مجموعة ت   الم رفة الى ان 
 الةراءة مط وبة لتحســـينال ال روا تحســـين طريق عن قدراتها التنافســـية لدع  تســـتخدمها المن مة

( ع ى  ــــــــــرورة 126،2015)ال زاوه وهاشــــــــــ ، دراســــــــــة ؤةد ال ام ين. وت بين والت اون واالبتةار
ســتخدا  أف ــ  الوســال  واألســاليب الةتســابها، ونق ها ب اهتما  من مات االعما  بالم رفة وادارتها 

، من اجــ  تحســــــــــــــين وتحوي هــا من فرد الى اخر او بين االفراد والمجموعــات ع ى نحو جمــاعي
الو الا والنشــــــــاطات المخت رة التي تمارســــــــها المن مة لتنج  وتتروق في تحقيق أهدافها ويمةنها 

 .المن مات المنافسة والتروق ع يهامن مجارات 

ب إدارة الم رفــــــــة يتط ــــــــالم رفــــــــي ان تحقيــــــــق الترــــــــوق  (Cruz,2018,20) دراســــــــة رىوتــــــــ     
ـــــي يشـــــير لهـــــا ب  ـــــاء الت وتحوي هـــــا واالختيـــــار والتجميـــــع لمصـــــادر الم  ومـــــات نهـــــا " ةيريـــــة االنتق

وحر هـــــــا فـــــــي وســـــــط ماللـــــــ  حـــــــديل ومتطـــــــور، وبثهـــــــا بصـــــــرة دالمـــــــة ومســـــــتمرة الـــــــى م رفـــــــة 
ـــــة ســـــاليببوســـــال  وال مســـــتريدين  ـــــرارات المناســـــبة". مخت ر ـــــي اتخـــــاذ الق ، لةـــــي يســـــه  تطبيقهـــــا ف

ــــــــــرى دراســــــــــة    ان الم رفــــــــــة مهمــــــــــة ل من مــــــــــات مــــــــــن اجــــــــــ (Alnaweigah,2013,176)وت
ـــــق فـــــرز  ـــــوق فـــــي اعمالهـــــا، اذ تمةنهـــــا مـــــن تطـــــوير عم ياتهـــــا واجراءاتهـــــا عـــــن طري ـــــق التر تحقي

تاحتهـــــا لوتبويبهـــــا الم رفـــــة ال ـــــام ين الجـــــدد، ونقـــــ  مـــــا موجـــــود منهـــــا  ةافـــــة والســـــيما  ـــــام ين ، وا 
 لدى االفراد الى قواعد البيانات عن طريق إدارة الم رفة.

 إلــــــــــى فــــــــــة بحســــــــــب مصــــــــــدرهاالم ر  (Alnaweigah,2013,176)وصــــــــــنرت دراســــــــــة  
 واالســــــتراتيجيات الــــــت    مــــــن االفــــــادة ع ــــــى وقــــــدراتها المن مــــــة، تجــــــارب تمث هــــــا التــــــي داخ يــــــة،

ــــــــات ــــــــراد والتقنيــــــــات وال م ي ــــــــة تتجســــــــد والمجموعــــــــات، لألف  بوصــــــــره  بــــــــاألفراد أبرزهــــــــا وخارجي
ـــــة، صـــــان ي ـــــات اإلنترنـــــت) ال امـــــة والبيلـــــة الم رف ا الصـــــناعة التـــــي تنتمـــــي لهـــــ وبيلـــــة ،(والمةتب
 (.البحل ومراةز والجام ات والزبالن المنافسين)المن مة 

بنــــــــاء الترــــــــوق  فيهــــــــا( األســــــــاليب التــــــــي يمةــــــــن 37،2016بــــــــالحمر،)ت دراســــــــة وحــــــــدد 
 :ع ى وفق ما ي تيالمن مي باستخدا  الم رفة 



 

119 
 

 ـــــــة ـــــــاء ن ـــــــا  متةامـــــــ  لجمـــــــع الم رف ، وج  هـــــــا متاحـــــــة واســـــــترجاعهاوتصـــــــنيرها وحر هـــــــا  بن
 ل جميع.

 من الوصو  الى الم رفة بسهولة او تقديمها إليه  عند الحاجة. تمةين ال ام ين 

  ــــــة الت امــــــ  مــــــع ــــــى ةيري ــــــدريب ال ــــــام ين ع  ــــــة ت ــــــوا  الم رف ــــــوطر أن ق توثيقهــــــا، وتخزينهــــــا، ال
عادة انتاجها.  وا 

 ــــــــوق المن مــــــــي مــــــــن ال ــــــــروره ان تةــــــــون التةن ــــــــق التر ــــــــا و المن مــــــــات الســــــــاعية لتحقي لوجي
 ف ــــــــاًل عــــــــنات ال صـــــــر، ومتطــــــــورة ومتقدمـــــــة، المســـــــتخدمة فيهــــــــا ذات طـــــــابع يواةــــــــب متغيــــــــر 

  رورة استخدا  األجهزة والبرمجيات الحديثة والمتطورة في جميع انحاء المن مة.

ــــــو   لن ــــــا  متةامــــــ  امــــــتالك المن مــــــة ان الترــــــوق الم رفــــــي هــــــو  وممــــــا ســــــبق يمةــــــن الق
 ،لجمـــــــع الم رفـــــــة وتصـــــــنيرها وحر هـــــــا واســـــــترجاعها وتمةـــــــين ال ـــــــام ين مـــــــن الوصـــــــو  اليهـــــــا

ــــةوال بمــــا ي ــــمن لهــــا ، فــــي عم يــــات مخت رــــة  مــــ  ع ــــى اســــتخدامها لتحقيــــق الترــــوق لمــــدة طوي 
 التــــــــي ت مــــــــ  فــــــــي النشــــــــاط نرســــــــه غيرهــــــــا مــــــــن المن مــــــــات األخــــــــرىتحقيــــــــق الترــــــــوق ع ــــــــى 

 .واستدامته
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 المبحث الثالث

 أوجه العالقة النظرية بين متغيرات الدراسة

ن متغيـــــرات الدراســـــة )التراصـــــا بـــــيالن ريـــــة طبي ـــــة ال القـــــة  ت هـــــذه الرقـــــرة لتبـــــينجـــــاء 
االســــتراتيجي، والترــــوق المن مــــي( عــــن طريــــق الدراســــات والبحــــول التــــي تطرقــــت ل  القــــة بــــين 
ــــة مــــن  ــــه الدراســــة الحالي ــــت الي ــــر مباشــــر، بهــــدا ت زيــــز مــــا ذهب ــــى نحــــو غي ــــرات ع  هــــذه المتغي

ان بيلــــــــــــة ( Al-Adaileh,2017,87)دراســـــــــــة اذ تشـــــــــــير  ،وجـــــــــــود عالقـــــــــــة بـــــــــــين متغيراتهـــــــــــا
ـــــــي هياة هـــــــا التن يميـــــــة األعمـــــــا ـــــــر ف ـــــــى إعـــــــادة الترةي ـــــــر المن مـــــــات ع  ـــــــر تجب   ســـــــري ة التغي

ـــــــة ـــــــة التن يمي ـــــــوق والر الي ـــــــق التر ـــــــى ان التراصـــــــا وعم ياتهـــــــا لتحقي ، ةمـــــــا اةـــــــدت الدراســـــــة ع 
وتحقيـــــق اع ـــــى مســـــتوى  ،االســـــتراتيجي ي مـــــ  ع ـــــى تنســـــيق عمـــــ  األقســـــا  والوحـــــدات الو يريـــــة

مســــاندة اإلدارة ال  يــــا فــــي التنريــــذ النــــاج ، ولــــه أثــــر مــــن مشــــارةته  فــــي صــــياغة االســــتراتيجية و 
 تحقيق التروق لها.  ومن ث مباشر في تحسين أداء المن مات، 

ـــــــى ان أبـــــــرز مبـــــــاد 157،2014مـــــــامي،)ال  وتبـــــــين دراســـــــة  المن مـــــــات المتروقـــــــة  ( ال
هـــــــو تحقيقهـــــــا االنســـــــجا  والتوافـــــــق فـــــــي التخطـــــــيط والتن ـــــــي  عـــــــن طريـــــــق تراصـــــــا ســـــــ وةيات 

 في المن مة.ةافة في المستويات ةاره  واتجاهاته  وأفال ام ين 

ـــــــى ان التراصـــــــا 80،2015وتؤةـــــــد دراســـــــة )ســـــــها ،   ـــــــى االســـــــتراتيجي ( ع  ي مـــــــ  ع 
مــــــع هــــــذه ةافــــــة مواردهــــــا ارجيــــــة وال مــــــ  ع ــــــى تراصــــــا المن مــــــة بالبحــــــل فــــــي المتغيــــــرات الخ

 المتغيرات لت من االستمرار والتروق ع ى المن مات المنافسة لها.

 لتحسين أمر مه  االستراتيجي التراصا نأ (Al-Surmi et al.,2016,6)سة درا وتجد 
 بين التوافق إلى االفتقــــار حقيق التروق المن مي، وأنتل رلين نجــــاح وعــــامــــ  المن مي، األداء

ــالمخــاطر محروا الررعيــة االخرى ســــــــــــــتراتيجيــاتاالو  األعمــا   القــدرة إلى انخرــاض يؤده ممــا ب
 التنافسية ل من مة.

التراصــــــــــــــا  ان Kamruzzaman & (Anuar (2017,1049,دراســـــــــــــــة وتو ــــــــــــــ   
. والبيلة الو يرية وال م يات والهية  االســــتراتيجية بين الموجودة التوافق ي ةن درجة االســــتراتيجي

 ال الي المتباد  الت زيز يؤدهو هذه ال ناصـر،  بين المواءمة مع عالية بدرجة ال الي األداء ويرتبط
 .فالًقا أداءً  وتولد التن يمية الر الية التي ت زز مةالمواء نم عالية درجة بينه  إلى

دور التراصــــا االســــتراتيجي أن الى  (Salimian et al.2012,12020) دراســــة شــــيروت
في النجاح والتروق  مهماً  مع اســــــــتراتيجية المن مة يؤده دوراً بين اســــــــتراتيجية الوحدات واالقســــــــا  
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يمةن أن تؤثر و رها ع ى االمد الب يد أمر غير مؤةد نجاح المن مات واســــــــــــــتمرا اذ ان، ل من مة
لذا تســـــتخد  المن مات مجموعة من  ،يرات المســـــتمرة في البيلة الخارجية والداخ ية ع ى أدالهاالتغ

 أدالها.المداخ  من اج  ت زيز أعمالها وتحسين 

 مةيتط ب تحقيق توافق ومواء المن مي ان التروق ترى (Araya,2019,13) اما دراســـــــــة
ي ت ـــــمن تحقيق الت ل  م يات الجيدة اإلدارة وت د .ل من مات االســـــتراتيجية األهداا مع ل م ياتا

 الجيد والمتروق. لألداء البداية مة بين مواردها نقطةالمواء

 من تحقيق التنريذيين المدراء أن التراصــــــــــــا يمةن (Fontes,2016,11)وترى دراســــــــــــة 
 اذ ي تمد المنافســــــة، من التروق ع ى المن مات ن مةالم يمةن الذه ال م يات ن ا  التةام  ودم 

 من المن مة في وانســــــــجامه مة ال ام ين مواء ع ى ت م  تن يمية ثقافة إنشــــــــاء ع ى التةام  هذا
 واألهداا. والم تقدات القي  حيل

 ع ى ي تمــد المن مي التروقالى ان  (Seyedi et al.,2015,1305)دراســــــــــــــــة  وتؤةــد 
في  والشــــــــــــــرةاء الذين ي دون ح قات المن مة وال ام ين والموردين وافق بينوالت المترابطة ال القة
  .الخاصة بالمن مة القيمة س س ة تحقيق

التراصـــــــا االســـــــتراتيجي المراج ة والتقيي  المســـــــتمر ل بيلة التي ت م  فيها المن مة يوفر  
قاب ة ل ت دي   الةتشـــــــــــــــاا المتغيرات البيلية الداخ ية والخارجية وتصــــــــــــــمي  هياة  تن يمية مرنة

مســـــــتويات عالية من الثقة المتبادلة بين اإلدارة وال ام ين ف ـــــــاًل عن والتةيا مع هذه المتغيرات، 
ع ى أســــــــــــــــان الترــاه  واالحترا  واالنرتــاح المتبــاد  الــذه يؤده الى االلتزا  التن يمي ع ى  تقو 

التي اع  لالتصــاالت، ريق تطوير ن ا  فمســتوى الررد والجماعة، وتحقيق التواصــ  الر ا  عن ط
 .(Rosemann& Brocke,2014,54-46)ت د  رورية لتحقيق التروق المن مي 

فــــــــــي التراصــــــــــا االســــــــــتراتيجي الــــــــــى دور  (Alagaraja,2015,18)وتشــــــــــير دراســــــــــة  
ــــــــرابط ــــــــق ت ــــــــة تحقي ــــــــة  البيل ــــــــات بالبيل ــــــــة ل من مــــــــة مــــــــن األشــــــــخاص والمنتجــــــــات وال م ي الداخ ي

ـــــ  الصـــــناعة والمســـــته ةين  ـــــز األداء لالمح يـــــين وال ـــــالميين وأســـــواق المنتجـــــين الخارجيـــــة مث ت زي
مـــــة جميـــــع ال وامـــــ  الداخ يـــــة )االفـــــراد ال ـــــام ين والمـــــوارد ءانـــــه ي مـــــ  ع ـــــى مواةمـــــا  ،التن يمـــــي

ع ـــــــــى نحـــــــــو مســـــــــتمر لتحســـــــــين أداء االعمـــــــــا . اذ تـــــــــؤثر  ه وتـــــــــوافق ه وانســـــــــجاموال م يـــــــــات( 
ـــــة )البيلـــــة التســـــويقية وبيلـــــة الصـــــن اعة وال ولمـــــة( مجتم ـــــة ع ـــــى نجـــــاح عوامـــــ  البيلـــــة الخارجي

ــــة ــــة والداخ ي ــــدفع ال وامــــ  الخارجي ــــى  م ــــاً  المن مــــات وبقالهــــا وتروقهــــا، وت ــــا المن مــــات إل التةي
التــــي تســــاعد المــــديرين ع ــــى فهــــ  عم يــــة صــــنع و والتحســــين ع ــــى نحــــو مســــتمر  ،اتالتغييــــر مــــع 

ال يمةــــــن اذ  ،جيــــــةوعالقتهــــــا بت زيــــــز تراصــــــا المةونــــــات التن يميــــــة الداخ يــــــة والخار  ،القــــــرارات
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فــــــي فهــــــ  عم يــــــة تقيــــــي  أداء  اً اساســــــي اً عنصــــــر  بوصــــــرهتجاهــــــ  أهميــــــة التراصــــــا االســــــتراتيجي 
فــــــــــي تحســــــــــين األداء  اً حاســــــــــم ع ــــــــــى مخت ــــــــــا المســــــــــتويات وعــــــــــامالً  هاوتحســــــــــينالمن مــــــــــات 

ــــات ــــراد وال م ي ــــق تةامــــ  األف ــــوق ع ــــى  التن يمــــي عــــن طري ــــى التر بمــــا يمةنهــــا مــــن الوصــــو  ال
 .نرسه في النشاطالمن مات ال ام ة 
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 الفصل الرابع

 الجانب العملي

تهدا م طيات هذا الرص  الى عرض الجانب ال م ي ل دراسة في الرقرات المؤشرة ل دراسة في 
 (.17الشة  )

 
 

 ( مخطط انسياب مباحث وفقرات الفصل الرابع17الشكل )
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الجانب العملي 
 

وصف متغيرات الدراسة 
 ولاأل المبحث  وتشخيصها

الوصف 
 لتشخيصوا

 المبحث الثاني

 اختبار الفرضيات

 االستنتاجات والمقترحات
 والدراسات المستقبلية

 اختبار فرضيات الدراسة

األهمية الترتيبية لمتغيرات 
 الدراسة

 الثالثالمبحث 

 االستنتاجات 
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 المبحث األول

 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها

ي ـــــــــات التةراريـــــــــة والنســـــــــب الملويـــــــــة واالوســـــــــاط الحســـــــــابية واالنحرافـــــــــات اعتمـــــــــدت التوز  
متغيـــــــرات الدراســـــــة الحاليـــــــة واب ادهـــــــا، بحســـــــب نتـــــــال  التح يـــــــ  االحصـــــــالي لوصـــــــا الم ياريـــــــة 

 التي يمةن عر ها فيما ي تي:

 اوال : التراصف االستراتيجي الوصف والتشخيص

آلراء ال ينــــــة المســــــتجيبة  قــــــرة بالوصــــــا حــــــاالت االترــــــاق او عدمــــــهنتنــــــاو  فــــــي هــــــذه الر 
 ي تي: ه متغير التراصا االستراتيجي ع ى وفق ماتجا

تبـــــين مــــن نتـــــال  وصـــــا هــــذا الب ـــــد فـــــي الجـــــدو   وتشخيصـــــه: وصـــــف بعـــــد االتصـــــاالت -1
ــــراد ال ي11) ( %84.6التــــي ب غــــت نســــبة )ةافــــة ع ــــى مســــتوى الرقــــرات نــــة لــــديه  اترــــاق ( ان اف

ــــــي هــــــذا التوجــــــه )نســــــبة عــــــد  اال وب غــــــت، (X1-X5)تجــــــاه الرقــــــرات  ــــــاق ف بوســــــط و ( %2.6تر
ـــــــداره ) ـــــــداره )4.2267حســـــــابي مق ـــــــاره مق ـــــــانحراا م ي (، ويمةـــــــن ترســـــــير ذلـــــــك 0.7495(، وب

التــــي تصــــا هــــذا الب ــــد  ــــمن ةافــــة ع ــــى مســــتوى الرقــــرات  ادراك جيــــدن افــــراد ال ينــــة لــــديه  بــــ 
ــــة ع ــــى ان الة يــــة المبحــــول فيهــــا ــــر التراصــــا االســــتراتيجي ممــــا ي طــــي داللــــة أولي لــــديها  متغي

ــــة ــــة اتصــــاالت وا ــــحة ســــواء ةانــــت داخ ي المت ــــام ين م هــــا مــــن و مــــع ال ــــام ين فيهــــا  او خارجي
الم رفــــــة مشــــــارةة ة التــــــي ت مــــــ  فيهــــــا، بمــــــا ي ــــــمن لهــــــا الط بــــــة والمجتمــــــع الــــــذه يمثــــــ  البيلــــــ

ــــي ت تمــــده هــــا، اذ ي ــــد ب ــــد االتصــــاالت مــــن األوتبادل ــــة ل تراصــــا االســــتراتيجي الت ب ــــاد الجوهري
 حول فيها في تحقيق التروق المن مي وذلك وفق اراء ال ينة المستجيبة.الة ية المب

ب غــــت الرقــــرات  امــــا ع ــــى المســــتوى الجزلــــي لةــــ  فقــــرة مــــن فقــــرات قيــــان هــــذا الب ــــد فقــــد  
(X3) ( بـــــــين والم رفــــــة االفةـــــــار لتبــــــاد  ونـــــــدوات عمــــــ  ور  الة يـــــــة ادارة تقــــــي التــــــي تت ـــــــمن 

ـــــــراد ـــــــى االف ـــــــة(الو  تخصصـــــــاته  مـــــــع ينســـــــج  نحـــــــو ع  ـــــــذ  (X5)و  يري ـــــــنص )تب ـــــــي ت  ادارة الت
 الخــــــدمات ع ــــــى واالطــــــال  الخارجيــــــة البيلــــــة مــــــع التواصــــــ  اجــــــ  مــــــن جهــــــدها قصــــــارى الة يــــــة

ع ــــى نســــبة اترــــاق ع ــــى مســــتوى فقــــرات هــــذا الب ــــد اذ ب غــــت المنافســــين( أ يقــــدمها التــــي الت  يميــــة
ـــــــــــــــــــــ  )92%) ـــــــــــــــــــــاره 4.4444( و)4.4889(، وبوســـــــــــــــــــــط حســـــــــــــــــــــابي ب  ـــــــــــــــــــــانحراا م ي (، وب
يـــــــــد  ع ــــــــى ان افــــــــراد ال ينــــــــة المســـــــــتجيبة  ممــــــــاع ــــــــى التــــــــوالي، ( 0.72066( و )0.67449)

ــــون فيهــــا إدارة يجــــدون ان  ــــة التــــي ي م  ــــدوات ودورات تدريبيــــة مــــن اجــــ  الة ي ــــي  ور  عمــــ  ون تق
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وتبــــــــاد  األفةــــــــار والم رفــــــــة وبمــــــــا ينســــــــج  مــــــــع اختصاصــــــــاته   التواصــــــــ  مــــــــع ال ــــــــام ين فيهــــــــا
 وصـــــو  الـــــى مســـــتويات عاليـــــة مـــــن األداء، باإل ـــــافة الو يريـــــة ودعمهـــــ  فـــــي تطـــــوير قـــــدراته  ل

الـــــى اســـــتدامة تواصـــــ ها مـــــع البيلـــــة التـــــي ت مـــــ  فيهـــــا ل ت ـــــرا ع ـــــى الرـــــرص التـــــي مـــــن الممةـــــن 
نســـــــبة و اســـــــتثمارها ومواجهـــــــة التحـــــــديات واالطـــــــال  ع ـــــــى الخـــــــدمات التـــــــي يقـــــــدمها المنافســـــــين. 

 مـــــــن ةجـــــــزء االفـــــــراد اءبـــــــآر  الة يـــــــة ادارة ت خـــــــذالتـــــــي تت ـــــــمن ) (X4)اترـــــــاق لم ـــــــمون الرقـــــــرة 
( وبوســـــــط حســـــــابي ب ـــــــ  %66بمســـــــتويات ب غـــــــت ) التن يميـــــــة( القـــــــرارات صـــــــنع فـــــــي المشـــــــارةة

ــــــــاره )( 3.8111) ــــــــانحراا م ي ــــــــرون ان 0.97381ب ــــــــة ي ــــــــراد ال ين ــــــــى ان اف (، وهــــــــي تشــــــــير ال
ال مـــــ  ســـــير التـــــي تـــــن   إدارة الة يـــــة ت خـــــذ بـــــآراء ال ـــــام ين فيهـــــا فـــــي صـــــنع القـــــرارات التن يميـــــة 

 مة واالنسجا  واستقرار بيلة ال م .المواءبما يحقق 
 ( المقاييس الوصفية لبعد االتصاالت11الجدول )

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

 مقياس االستجابة

 الفقرات
ال اتفق 

 بشدة

 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 عد  % عد  % عد  % عد  % عد  %

0.66329 4.1778 0% 0 0% 0 15% 13 53% 48 32% 29 X1 

0.71544 4.2222 0% 0 2% 2 10% 9 51% 46 37% 33 X2 

0.67449 4.4889 0% 0 1% 1 7% 6 34% 31 58% 52 X3 

0.97381 3.8111 2% 2 6% 6 26% 23 40% 36 26% 23 X4 

0.72066 4.4444 0% 0 2% 2 6% 6 36% 32 56% 50 X5 

0.74954 4.2267 

0.4% 2.2% 12.8% 

 

 معدلال 41.8% 42.8%

المؤشر  84.6% 2.6%

 الكلي

 المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ 

ال ينــــة وع ــــى ( اترــــاق فــــي اراء 12: بينــــت نتــــال  التح يــــ  فــــي الجــــدو  )وصــــف بعــــد القيمــــة -2
وب غــــــــت ، (X6-X10)( تجــــــــاه الرقــــــــرات %84.8نســــــــبة ) التــــــــي ب غــــــــتمســــــــتوى ةافــــــــة الرقــــــــرات 

(، 4.2044( وجـــــاء هـــــذا بوســـــط حســـــابي مقـــــداره )%1.8جـــــه )رـــــاق فـــــي هـــــذا التو نســـــبة عـــــد  االت
ـــــــداره ) ـــــــاره مق ـــــــانحراا م ي ـــــــ ن أ0.73518ب ـــــــك ب ـــــــديه  (، ويمةـــــــن ترســـــــير ذل ـــــــة ل ـــــــراد ال ين راء اف

ـــــي تصـــــا هـــــذا الب ـــــد  ـــــمن متغيـــــر التراصـــــا تصـــــور وا ـــــ  ع ـــــى  مســـــتوى ةافـــــة الرقـــــرات الت
 فيهـــــــــا ل  ـــــــــام ينيمثـــــــــ  قـــــــــدرة الة يـــــــــة المبحـــــــــول فيهـــــــــا ع ـــــــــى تحقيـــــــــق القيمـــــــــة  اذاالســـــــــتراتيجي 

والمت ــــــــام ين م هــــــــا عــــــــن طريــــــــق اجــــــــراء التقيــــــــي  الــــــــدوره ل تغيــــــــرات الحاصــــــــ ة فــــــــي الخــــــــدمات 



 

126 
 

مــــــــــة ممةنــــــــــة الت  يميــــــــــة المقدمــــــــــة، واالعتمــــــــــاد ع ــــــــــى التحســــــــــين المســــــــــتمر لتحقيــــــــــق اقصــــــــــى قي
 بما يميزها عن المنافسين.ل مستريدين من خدماتها 

ب غــــت الرقــــرات  ا الب ــــد فقــــدامــــا ع ــــى المســــتوى الجزلــــي لةــــ  فقــــرة مــــن فقــــرات قيــــان هــــذ 
(X7)  ـــــي ـــــي اثـــــراء ال مـــــ  وتوســـــي ه  اعتمـــــاد)تـــــنص ع ـــــى الت ادارة الة يـــــة التحســـــين المســـــتمر ف

 الت  يميـــــــــة الخـــــــــدمات توثـــــــــق الة يـــــــــة )ادارةع ـــــــــى ان تـــــــــنص و  (X8)و  (الراع يـــــــــةبمـــــــــا يحقـــــــــق 
ــــــى مســــــتوى االداء( أ ةرــــــاءة عــــــن ل ت بيــــــر المقدمــــــة ــــــى نســــــبة اترــــــاق ع  فقــــــرات هــــــذا الب ــــــد اذ ع 

بـــــــــــــــانحراا م يـــــــــــــــاره (، 4.2111( و)4.2889بوســـــــــــــــط حســـــــــــــــابي ب ـــــــــــــــ  )(، %91ب غـــــــــــــــت )
يــــــــــد  ع ــــــــــى ان افــــــــــراد ال ينــــــــــة المســــــــــتجيبة  ممــــــــــا( وع ــــــــــى التــــــــــوالي، 0.695( و )0.62251)

ـــــون فيهـــــا إدارة يجـــــدون ان  ال مـــــ  اثـــــراء مـــــن اجـــــ  ت تمـــــد التحســـــين المســـــتمر الة يـــــة التـــــي ي م 
والتجديــــــد باســــــتمرار  الت  يميــــــة التــــــي تقــــــدمها، وتوثيــــــق الخــــــدمات وتوســــــي ه بمــــــا يحقــــــق الراع يــــــة

تجـــــــره ادارة الة يـــــــة تقيـــــــي  دوره لمـــــــدى منر ـــــــة ) (X9)نســـــــبة اترـــــــاق لم ـــــــمون الرقـــــــرة و . فيهـــــــا
( 3.9222بوســـــط حســـــابي ب ـــــ  )( %69بمســـــتويات ب غـــــت ) الم  ومـــــات(االســـــتثمار فـــــي تقانـــــة 
ـــــــة 0.88974بـــــــانحراا م يـــــــاره ) ـــــــى ان افـــــــراد ال ين ـــــــة ان  يجـــــــدون(، وهـــــــي تشـــــــير ال إدارة الة ي

تجـــــــره تقيـــــــي  دوره لالســـــــتثمارات فـــــــي تقانـــــــة الم  ومـــــــات لتحديـــــــد مـــــــدى اســـــــهامها فـــــــي تحقيـــــــق 
 األهداا االستراتيجية ل ة ية.

 ( المقاييس الوصفية لبعد القيمة12الجدول )

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 مقياس االستجابة

ال اتفق  الفقرات
 بشدة

 دةاتفق بش اتفق محايد ال اتفق

 عد  % عد  % عد  % عد  % عد  %

0.74619 4.2222 0% 0 2% 2 12% 11 47% 42 39% 35 X6 

0.62251 4.2889 0% 0 0% 0 9% 8 53% 48 38% 34 X7 

0.69511 4.2111 0% 0 3% 3 6% 5 58% 52 33% 30 X8 

0.88974 3.9222 1% 1 3% 3 27% 24 40% 36 29% 26 X9 

0.70808 4.3556 0% 0 0% 0 13% 12 38% 34 49% 44 X10 

0.73518 4.2044 

0.2% 1.6% 13.4% 
 

 المعدل 37.6% 47.2%

المؤشر  84.8% 1.8%

 الكل 
 المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ 
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( اترـــــاق فـــــي اراء 13: بينـــــت نتـــــال  وصـــــا التح يـــــ  فـــــي الجـــــدو  )وصـــــف بعـــــد الحوكمـــــة -3
( تجــــــاه %84.2لتــــــي تصــــــا هــــــذا الب ــــــد ب غــــــت نســــــبته )ا ال ينــــــة وع ــــــى مســــــتوى ةافــــــة الرقــــــرات

(، امـــــا نســـــبة عـــــد  االترـــــاق فـــــي %12.4فـــــي حـــــين ب غـــــت نســـــبة محايـــــد ) (X11-X15)الرقــــرات 
ع ـــــى مـــــن ( وهـــــو أ4.2304( وجـــــاء هـــــذا بوســـــط حســـــابي مقـــــداره )%3هـــــذا التوجـــــه فقـــــد ب غـــــت )

ــــــ0.7831(، وبــــــانحراا م يــــــاره مقــــــداره )3الوســــــط الرر ــــــي ) ــــــان(، ويمةــــــن ترســــــير ذل اراء  ك ب
 ـــــــمن متغيـــــــر التراصـــــــا  فر فقـــــــرات هـــــــذا الب ـــــــدتـــــــو  افـــــــراد ال ينـــــــة لـــــــديه  تصـــــــور وا ـــــــ  عـــــــن

الــــذه يمثــــ  امــــتالك إدارة الة يــــة المبحــــول فيهــــا ل حوةمــــة الجيــــدة التــــي تمةنهــــا مــــن االســــتراتيجي 
ــــــــدأ الشــــــــرافية  ــــــــى مب ــــــــة ال مــــــــ  واعتمادهــــــــا ع  ــــــــي تحةــــــــ  بيل ــــــــالقوانين والتشــــــــري ات الت ــــــــزا  ب االلت

 الذه يمةنها من تحقيق التروق في االداء.لة ءوالمسا
التي  (X11) الرقرة ب غت فقد الب د هذا قيان فقرات من فقرة لة  الجزلي المستوى ع ى اما 

االداء(  في الجودة يحقق وبما ال م  بيلة تحة  التي والتشــــــــري ات بالقوانين الة ية ادارة تنص )ت تز 
ب    حســــــــــــــابي بوســــــــــــــط ،(%96)ب غت  الب د هذا فقرات مســــــــــــــتوى ع ى اتراق نســــــــــــــبة ع ىع ى أ

ـــاره انحرااو  ،(4.4889) ـــد  ممـــا ،(0.6225) م ي ـــة المبحول فيهـــا ت تز   ان ع ى ي إدارة الة ي
 التروق في عم ها،وتحقيق  يمةنها من االســــــتمرار التي تحة  بيلة ال م  وبما بالقوانين والتشــــــري ات

 م ام ة الة ية في المو رون ت قي)ع ى ص والتي تن (X13) الرقرة لم مون ةانت فقد اتراق نسبةو 
 ب   حســــابي بوســــط( %64) ب غت ال مر( بمســــتويات او الجنن عن الن ر بغض  وعادلة متةافلة

الة ية  إدارة ان يرون ال ينة افراد ان الى تشــــــــــــــير وهي ،(1.0647) م ياره انحرااو ( 3.8889)
لتمييز بين الجنن او ال مر بمــا ع ى تحقيق ال ــدالــة في ت ــام هــا مع ال ــام ين من دون ا تحرص

 .ي من عد  حدول ارباك في ال م  التن يمي نتيجة لش ور ال ام ين بالم ام ة التمييزية
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 ( المقاييس الوصفية لبعد الحوكمة13الجدول )

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 مقياس االستجابة

 دةاتفق بش اتفق محايد ال اتفق ال اتفق بشدة الفقرات
عد % عد  % عد  % عد  % عد  %

  

0.6225 4.4889 0% 0 1% 1 3% 3 41% 37 55% 49 X11 

0.8238 4.1333 0% 0 3% 3 18% 16 41% 37 38% 34 X12 

1.0647 3.8889 1% 1 10% 9 26% 23 26% 23 38% 34 X13 

0.8244 4.2889 1% 1 3% 3 7% 6 43% 39 46% 41 X14 

0.6285 4.3778 0% 0 0% 0 8% 7 47% 42 46% 41 X15 

0.7831 4.2304 

0.4% 3% 12.4% 

 

 المعدل 44.6% 39.6%

المؤشر  84.2% 3.4%

 الكلي

 المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ 

 ع ــــى ال ينــــة اراء فــــي اتراقــــاً ( 14) الجــــدو  فــــي التح يــــ  نتــــال  يثبــــت: الشــــراكة بعــــد وصــــف -4
-X16)الرقــــــرات  تجــــــاه( %74) نســــــبته ب غــــــت الب ــــــد هــــــذا اتصــــــ التــــــي ةافــــــة الرقــــــرات مســــــتوى

X20)، حســــــابي بوســــــط هــــــذا وجــــــاء( %20.6) التوجــــــه هــــــذا مــــــع االترــــــاق عــــــد  نســــــبة وب غــــــت 
 مقــــــــــداره م يــــــــــاره وبــــــــــانحراا ،(3) الرر ــــــــــي الوســــــــــط مــــــــــن ع ــــــــــىأ وهــــــــــو( 4.0069) مقــــــــــداره

 لتراصــــــاا متغيــــــر  ــــــمن الب ــــــد هــــــذال ال ينــــــة افــــــراد بــــــادراك ذلــــــك ترســــــير ويمةــــــن ،(0.80139)
ـــــذه االســـــتراتيجي ـــــ  ال ـــــدة ودعمهـــــا لهـــــا وتشـــــجيع ال ـــــام ين  يتمث ـــــة لألفةـــــار الجدي ـــــ  إدارة الة ي بتقب

ــــة و ع ــــى توليــــد األفةــــار البنــــاءة التــــي تمةــــن الة يــــة مــــن الترــــوق ع ــــى منافســــيها،  ت مــــ  إدارة الة ي
ع ــــــى تــــــوفير بيلــــــة عمــــــ  منســــــجمة بــــــين ال ــــــام ين، وتهــــــت  بتشــــــارك الم رفــــــة التــــــي ت ــــــزز بيلــــــة 

  م .ال
 الرقـــــرة ب غـــــت فقـــــد الب ـــــد هـــــذا قيـــــان فقـــــرات مـــــن فقـــــرة لةـــــ  الجزلـــــي المســـــتوى ع ـــــى امـــــا 
(X17)  ــــــى والتــــــي تــــــنص ــــــرلين بــــــين ال مــــــ  بيلــــــة فــــــي االنســــــجا  قتحقــــــ الة يــــــة ادارة ان)ع   ال

ـــــــى ـــــــاق نســـــــبة والمـــــــرؤون( اع   ( وبوســـــــط%83) ب غـــــــت الب ـــــــد هـــــــذا فقـــــــرات مســـــــتوى ع ـــــــى اتر
 الة يــــــة إدارة ان ع ــــــى يــــــد  وهــــــذا ،(0.76184) رهم يــــــا وبــــــانحراا ،(4.1222) ب ــــــ  حســــــابي
بـــــين الـــــرلين والمـــــرؤون مـــــن فيهـــــا ت مـــــ  ع ـــــى تحقيـــــق االنســـــجا  فـــــي بيلـــــة ال مـــــ   المبحـــــول

خـــــــال  إعطـــــــاء المـــــــرؤون الحريـــــــة فـــــــي ابـــــــداء راليـــــــه عـــــــن االعمـــــــا  التـــــــي يقـــــــو  فيهـــــــا وتقـــــــدي  
 ب غــــــت (X20) الرقــــــرة لم ــــــمون اترــــــاق نســــــبة، و اقتراحــــــات مــــــن شــــــانها تطــــــوير طريقــــــة ال مــــــ 

 تشـــــــــير وهــــــــي ،(0.92685) م يــــــــاره وبــــــــانحراا( 3.5222) ب ــــــــ  حســــــــابي وبوســــــــط( 52%)
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ـــــــى تتبـــــــع ن ـــــــا  عـــــــاد  لاليرـــــــادات ويتناســـــــب مـــــــع  الة يـــــــة إدارة ان يجـــــــدون ال ينـــــــة افـــــــراد ان ال
 .االختصاصات الموجودة في الة ية
 ( المقاييس الوصفية لبعد الشراكة14الجدول )

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 بيالحسا

 مقياس االستجابة

ال اتفق  الفقرات
 بشدة

 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
0.74795 4.1889 0% 0 0% 0 20% 18 41% 37 39% 35 X16 

0.76184 4.1222 0% 0 3% 3 14% 12 51% 46 32% 29 X17 

0.89833 3.8444 0% 0 11% 10 16% 14 51% 46 22% 20 X18 

0.69022 4.1333 0% 0 0% 0 18% 16 51% 46 31% 28 X19 

0.92685 3.5222 1% 1 12% 11 35% 31 38% 34 14% 13 X20 

0.80139 4.0069 

0.2% 5.2% 20.6% 

 
 المعدل 27.6% 46.4%

المؤشر  74% 5.4%

 الكلي

 المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ 

ــــد وصــــف -5 ــــة التحت بع ــــةالبني ــــال  او ــــحت :ي ــــ  نت ــــي اتراقــــاً ( 15) الجــــدو  فــــي التح ي  اراء ف
 الرقــــرات تجــــاه( %83) نســــبته ب غــــت الب ــــد هــــذا تصــــا التــــي الرقــــرات ةافــــة مســــتوى ع ــــى ال ينــــة

X21-X25))، ــــــاق عــــــد  نســــــبة امــــــا ــــــد التوجــــــه هــــــذا مــــــع االتر  هــــــذا وجــــــاء( %11.4) ب غــــــت فق
 م يـــــــاره وبـــــــانحراا ،(3) الرر ـــــــي الوســـــــط مـــــــن اع ـــــــى وهـــــــو( 4.14) مقـــــــداره حســـــــابي بوســـــــط
ـــــــك ترســـــــير ويمةـــــــن ،(0.83011) مقـــــــداره ـــــــديه  ادراك ال ينـــــــة افـــــــراد اراء بـــــــان ذل  تـــــــوافرحـــــــو   ل
 الة يـــــــة إدارة بتـــــــوفير يتمثـــــــ  والـــــــذه االســـــــتراتيجي التراصـــــــا متغيـــــــر  ـــــــمن الب ـــــــد هـــــــذا فقـــــــرات

ناطـــــة البنيـــــة التحتيـــــة الالزمـــــة ل  مـــــ  التن يمـــــي وبمـــــا يســـــاعد ال ـــــام ين ع ـــــى ت ديـــــة االعمـــــا  الم
ـــــــى مواةبـــــــة التغيـــــــرات  بهـــــــ  وتـــــــوفير أجـــــــواء مريحـــــــة تســـــــه  انســـــــيابية ال مـــــــ ، ةمـــــــا تحـــــــرص ع 
الحاصــــ ة فــــي بيلــــة ال مــــ  عــــن طريــــق تبنــــي التقنيــــات الحديثــــة والم ــــدات المتطــــورة وبمــــا ي ــــمن 

 لها التروق في مجا  اعمالها. 
 قـــــرةالر ب غـــــت فقـــــد الب ـــــد هـــــذا قيـــــان فقـــــرات مـــــن فقـــــرة لةـــــ  الجزلـــــي المســـــتوى ع ـــــى امـــــا 

((X21 الة يــــة ادارةان )ع ــــى والتــــي تــــنص  الب ــــد هــــذا فقــــرات مســــتوى ع ــــى اترــــاق نســــبة اع ــــى 
المتطـــــورة( اذ  والم ـــــدات واآلالت الحديثـــــة التقانـــــة وجـــــود حيـــــل مـــــن مناســـــبةال ال مـــــ  بيلـــــة تـــــوفر
 وهــــــــذا ،(0.63611) م يــــــــاره وبــــــــانحراا ،(4.3333) ب ــــــــ  حســــــــابي وبوســــــــط( %91) ب غــــــــت
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ت مـــــ  ع ـــــى تـــــوفير األجهـــــزة والم ـــــدات  المبحـــــول الة يـــــة ون بـــــان إدارةاالفـــــراد يـــــر  ان ع ـــــى يـــــد 
 الرقـــــرة لم ـــــمون اترـــــاقو ، مـــــع التغيـــــرات التـــــي تشـــــهدها البيلـــــة تتناســـــبالحديثـــــة والمتطـــــورة التـــــي 

(X24)  ـــــــى والتـــــــي تـــــــنص ـــــــوفر فيهـــــــا الة يـــــــة مبـــــــانيان )ع  النرســـــــية(  الراحـــــــة وســـــــال  ةافـــــــة تت
ـــــــــــــ   م يـــــــــــــاره وبـــــــــــــانحراا( 3.9) ب ـــــــــــــ  حســـــــــــــابي وبوســـــــــــــط( %71) ب غـــــــــــــت وبمســـــــــــــتويات ب 

ــــى تشــــير وهــــي ،(1.03912) ــــة افــــراد ان ال ــــوفير بيلــــة عمــــ   إدارة ان يــــرون ال ين ــــة تهــــت  بت الة ي
 تحقق الراحة النرسية ل  ام ين فيها.
 ( المقاييس الوصفية لبعد البنية التحتية15الجدول )

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 مقياس االستجابة

ق ال اتف الفقرات
 بشدة

 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
0.63611 4.3333 0% 0 0% 0 9% 8 49% 44 42% 38 X21 
0.93916 4.1667 0% 0 9% 8 10% 9 37% 33 44% 40 X22 
0.70312 4.3333 0% 0 1% 1 10% 9 43% 39 46% 41 X23 
1.03912 3.9 1% 1 12% 11 16% 14 38% 34 33% 30 X24 
0.86181 4.1 1% 1 4% 4 12% 11 48% 43 35% 31 X25 

0.83011 4.14 

 المعدل 40% 43% 11.4% 5.2% 0.4%
المؤشر  83% 5.6%

 الكلي
 المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ 

 ال ينـــــة اراء فـــــي اتراقـــــاً ( 16) الجـــــدو  فـــــي التح يـــــ  نتـــــال  اشـــــرت :المهـــــارات بعـــــد وصـــــف -6
 الرقــــــرات تجــــــاه( %90.4) نســــــبته ب غــــــت الب ــــــد هــــــذا تصــــــا التــــــي الرقــــــرات ةافــــــة مســــــتوى ع ــــــى

(X26-X30)، هـــــــذا وجـــــــاء( %7.4) ب غـــــــت فقـــــــد التوجـــــــه هـــــــذا مـــــــع االترـــــــاق عـــــــد  نســـــــبة امـــــــا 
ـــــى وهـــــو( 4.3048) مقـــــداره حســـــابي بوســـــط ـــــانحراا ،(3) الرر ـــــي الوســـــط مـــــن اع  ـــــاره وب  م ي
ــــــداره ــــــك ترســــــير ويمةــــــن ،(0.72739) مق ــــــان ذل ــــــة افــــــراد اراء ب  الب ــــــد هــــــذا تصــــــور وا ــــــ  ال ين
بالمهـــــارات التــــي تمثـــــ   الة يــــة إدارة باهتمـــــا  يتمثــــ  والـــــذه االســــتراتيجي التراصـــــا متغيــــر  ــــمن

ــــــالز  توفرهــــــا  ــــــدىالقــــــدرات ال ــــــى إنجــــــاز االعمــــــا  المناطــــــة بهــــــ ،  يســــــاعده  ال ــــــام ين وبمــــــا ل ع 
 . ويساعد الة ية ع ى ب وب اهدافها
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 الرقـــــــرة ب غـــــــت فقـــــــد الب ـــــــد هـــــــذا قيـــــــان فقـــــــرات مـــــــن فقـــــــرة  لةـــــــ الجزلـــــــي المســـــــتوى ع ـــــــىو  
(X29) مــــــــع ل تةيــــــــا مو ريهــــــــا اســــــــت داد ع ــــــــى ترةــــــــز الة يــــــــة ادارةان ) ع ــــــــى والتــــــــي تــــــــنص 

ــــرات ــــة التقنيــــة التغيي ــــدرين وتقنيــــات الحاســــوب ةاســــت ما  الحديث ــــى الت  اترــــاق نســــبة الحديثــــة( اع 
 ،(4.5444)  ــــــــــ ب حســــــــــابي وبوســـــــــط( %95) ب غــــــــــت اذ الب ــــــــــد هـــــــــذا فقــــــــــرات مســــــــــتوى ع ـــــــــى

ـــــــــى يـــــــــد  ممـــــــــا، (0.67311) م يـــــــــاره وبـــــــــانحراا ـــــــــراد ان ع  ـــــــــة إدارة نبـــــــــ  يجـــــــــدون االف  الة ي
تحــــــرص ع ــــــى امــــــتالك ال ــــــام ين فيهــــــا ل مهــــــارات التــــــي تج  هــــــ  ع ــــــى اســــــت داد  فيهــــــا المبحـــــول

ـــــــة، ـــــــدرين الحديث ـــــــات الت ـــــــة ةمهـــــــارات اســـــــت ما  الحاســـــــوب وتقني ـــــــرات التقني ـــــــا مـــــــع المتغي  ل تةي
ـــــــاق نســـــــبةو  ـــــــرة نلم ـــــــمو  اتر ـــــــة ادارة عمـــــــ تت ـــــــمن )التـــــــي ( X27) الرق ـــــــى الة ي  يةـــــــون ان ع 

 ب غــــــــت بــــــــالمو ا( وبمســـــــتويات المنـــــــاط ال مـــــــ  مــــــــع ومنســـــــج  متوافــــــــق الـــــــو يري التخصـــــــص
 وهــــــــــي ،(0.81833) ب ــــــــــ  م يــــــــــاره وبــــــــــانحراا( 4.0667) ب ــــــــــ  حســــــــــابي وبوســــــــــط( 83%)

خصـــــــــص تحـــــــــرص ع ـــــــــى ان يةـــــــــون ت الة يـــــــــة إدارة ان يجـــــــــدون ال ينـــــــــة افـــــــــراد ان الـــــــــى تشـــــــــير
ــــــدراته  ن متوافــــــق ومنســــــج  مــــــع طبي ــــــة ال مــــــ  ال ــــــام ي ــــــة ق ــــــي تنمي ــــــه دور ف ــــــذه ل ومهــــــاراته  ال

 ز والتروق ل ة ية المبحول فيها.بما يحقق التميالقيا  ب دواره  ليةونوا اةثر است دادًا ع ى 

 ( المقاييس الوصفية لبعد المهارات16الجدول )

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 ابةمقياس االستج

ال اتفق  الفقرات
 بشدة

 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
0.6439 4.3667 0% 0 0% 0 8% 8 46% 41 46% 41 X26 

0.81833 4.0667 0% 0 7% 6 10% 9 53% 48 30% 27 X27 

0.68002 4.3778 0% 0 1% 1 8% 7 43% 39 48% 43 X28 

0.67311 4.5444 0% 0 2% 2 3% 3 32% 29 63% 56 X29 

0.71893 4.3333 1% 1 0% 0 8% 7 47% 42 44% 40 X30 

0.72739 4.3048 

 المعدل 46.2% 44.2% 7.4% 2% 0.2%
المؤشر  90.4% 2.2%

 الكلي
 المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ 
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 الوصف والتشخيص ثانيا : التفوق المنظمي

آلراء ال ينـــــــة المســـــــتجيبة قـــــــرة بالوصـــــــا حـــــــاالت االترـــــــاق او عدمـــــــه هـــــــذه الرنتنـــــــاو  فـــــــي  
 ي تي:ما  ع ى وفقتجاه متغير التروق المن مي من اب اد م ينة 

( 17: بينــــت مــــن نتــــال  التح يــــ  فــــي الجــــدو  )وصــــف بعــــد التفــــوق القيــــادي وتشخيصــــه -1
ـــــــة وع ـــــــة الرقـــــــرات التـــــــي ب غـــــــتاترـــــــاق فـــــــي اراء ال ين ـــــــى مســـــــتوى ةاف ( تجـــــــاه %87.8نســـــــبة )  

( وجــــــاء هــــــذا %0.4نســــــبة عــــــد  االترــــــاق فــــــي هــــــذا التوجــــــه )وب غــــــت ، (X31-X35)الرقــــــرات 
ــــــــــداره ) ــــــــــداره )4.2422بوســــــــــط حســــــــــابي مق ــــــــــاره مق (، ويمةــــــــــن 0.66858(، وبــــــــــانحراا م ي

التــــي تصــــا هــــذا ةافــــة ترســــير ذلــــك بــــان اراء افــــراد ال ينــــة لــــديه  اترــــاق ع ــــى مســــتوى الرقــــرات 
ــــــوق المن مــــــ ــــــدرة الة يــــــة المبحــــــول فالب ــــــد  ــــــمن متغيــــــر التر ــــــ  ق ــــــى تحقيــــــق ي اذ يمث يهــــــا ع 

قــــدرة قيــــادة الة يــــة ع ــــى التــــ ثير فــــي ســــ وةيات ال ــــام ين فيهــــا واحتــــرا  آرالهــــ  الترــــوق المن مــــي ب
وحريــــــاته  ووجهـــــــات ن ــــــره  وتمةيـــــــنه  مــــــن المشـــــــارةة فــــــي عم يـــــــة التنميــــــة لتحقيـــــــق أهـــــــدافه  

 وأهدافها.
ب غــــــت الرقــــــرة  يــــــان هــــــذا الب ــــــد فقــــــدع ــــــى المســــــتوى الجزلــــــي لةــــــ  فقــــــرة مــــــن فقــــــرات قو  

(X33)  ــــي ــــد  ع ــــىالت ــــادات حــــرص) ت ــــة فــــي القي ــــوفير الة ي ــــة ع ــــى ت  لنجــــاح مناســــبة عمــــ  بيل
(، %92اع ـــــــى نســـــــبة اترـــــــاق ع ـــــــى مســـــــتوى فقـــــــرات هـــــــذا الب ـــــــد اذ ب غـــــــت ) (الت  يميـــــــة ال م يـــــــة

يــــــــد  ع ـــــــــى ان  ممــــــــا(، 0.61494(، وبــــــــانحراا م يــــــــاره )4.3222وبوســــــــط حســــــــابي ب ــــــــ  )
ت مــــــ  ع ــــــى تــــــوفير بيلــــــة الة يــــــة التــــــي ي م ــــــون فيهــــــا إدارة ل ينــــــة المســــــتجيبة يجــــــدون ان افــــــراد ا

ــــــي نشــــــاطها.  ــــــة واالســــــتمرار ف ــــــة الت  يمي ــــــت و عمــــــ  ت ــــــمن لهــــــا نجــــــاح ال م ي ــــــاق ةان نســــــبة اتر
ـــــرة  ـــــي تت ـــــمن ) (X35)لم ـــــمون الرق ـــــ والت ـــــادات تاقب ـــــي القي ـــــة ف ـــــر الة ي  خطـــــوةبوصـــــرها  التغيي

( 4.2111( وبوســـــــــــط حســـــــــــابي ب ـــــــــــ  )%85ويات ب غـــــــــــت )وبمســـــــــــت الة يـــــــــــة( بـــــــــــ داء لالرتقـــــــــــاء
إدارة الة يــــــــة لتقبــــــــ  افــــــــراد ال ينــــــــة  إدراك(، وهــــــــي تشــــــــير الــــــــى 0.69511وبــــــــانحراا م يــــــــاره )

ـــــود الـــــى التغييـــــر اإليجـــــابي وتـــــدعمها    الة يـــــة وتحقيـــــق الرتقـــــاء ب مـــــلاألفةـــــار الجديـــــدة التـــــي تق
 عمالها.التروق في مجا  أ
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 ة لبعد التفوق القيادي( المقاييس الوصفي17الجدول )

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 مقياس االستجابة
 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق ال اتفق بشدة الفقرات

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
0.68741 4.2778 0% 0 0% 0 13% 12 46% 41 41% 37 X31 

0.66442 4.3111 0% 0 0% 0 11% 10 47% 42 42% 38 X32 

0.61494 4.3222 0% 0 0% 0 8% 7 52% 47 40% 36 X33 

0.68112 4.0889 0% 0 2% 2 12% 11 60% 54 26% 23 X34 

0.69511 4.2111 0% 0 0% 0 15% 14 48% 43 37% 33 X35 

0.66858 
 

4.2422 
 

 المعدل 37.2% 50.6% 11.8% 0.4% 0%
المؤشر  87.8% 0.4%

 الكلي
 من نت ئ  التحلهل اتحص ئ المصد : إعدا  الب حث 

( 18: بينــــت مــــن نتــــال  التح يــــ  فــــي الجــــدو  )وتشخيصــــه الخــــدميوصــــف بعــــد التفــــوق  -2
( تجـــــاه الرقـــــرات %82نســـــبة ) ةافـــــة التـــــي ب غـــــتع ـــــى مســـــتوى الرقـــــرات اترـــــاق فـــــي اراء ال ينـــــة 

(X36-X40)( وجـــــاء هـــــذا بوســـــط %2.8د  االترـــــاق فـــــي هـــــذا التوجـــــه ب غـــــت )، امـــــا نســـــبة عـــــ
(، ويمةـــــــن ترســـــــير ذلـــــــك 0.71693بـــــــانحراا م يـــــــاره مقـــــــداره )(، 4.1111) حســـــــابي مقـــــــداره

التـــــي تصـــــا هـــــذا الب ـــــد  ـــــمن متغيـــــر ةافـــــة اراء افـــــراد ال ينـــــة ع ـــــى مســـــتوى الرقـــــرات  باترـــــاق
قـــــدرة الة يـــــة المبحـــــول فيهـــــا ع ـــــى تحقيـــــق الترـــــوق المن مـــــي عـــــن  ي ةـــــنالترـــــوق المن مـــــي اذ 
يــــــة ع ــــــى تقــــــدي  خــــــدمات تتجــــــاوز توق ــــــات التــــــي تزيــــــد قــــــدرة الة  وال م يــــــات طريــــــق النشــــــاطات

 الزبالن )الط بة( واحتياجاته  والوصو  الى مستويات تميزها عن المن مات االخرى.
ب غـــــت الرقـــــرة  امـــــا ع ـــــى المســـــتوى الجزلـــــي لةـــــ  فقـــــرة مـــــن فقـــــرات قيـــــان هـــــذا الب ـــــد فقـــــد 

(X38)  بمـــــاوالتميــــز  الجــــودة مســـــتويات اع ــــى الــــى ل وصــــو  الة يـــــة ادارة ســــ ي) تت ــــمنالتــــي 
اع ـــــى نســـــبة اترـــــاق ع ـــــى مســـــتوى فقـــــرات هـــــذا  (المنافســـــة ع ـــــى قـــــادرة ع ميـــــة مخرجـــــات ي ـــــمن

(، وبـــــــــــــــانحراا م يـــــــــــــــاره 4.2778(، وبوســـــــــــــــط حســـــــــــــــابي ب ـــــــــــــــ  )%91الب ـــــــــــــــد اذ ب غـــــــــــــــت )
الة يــــــــة التـــــــــي إدارة يــــــــد  ع ـــــــــى ان افــــــــراد ال ينـــــــــة المســــــــتجيبة يجـــــــــدون ان  ممــــــــا(، 0.68741)

ت الترـــــوق والجـــــودة فـــــي الخـــــدمات الت  يميـــــة تســـــ ى ل وصـــــو  الـــــى اع ـــــى مســـــتوياي م ـــــون فيهـــــا 
بمــــــا ي ــــــمن لهــــــا الوصــــــو  لمخرجــــــات ع ميــــــة قــــــادرة ع ــــــى المنافســــــة فــــــي ســــــوق تــــــي تقــــــدمها ال

ـــــــرة و ال مـــــــ .  ـــــــاق لم ـــــــمون الرق ـــــــي  (X39)نســـــــبة اتر ـــــــىالت ـــــــة ادارةان ) تـــــــنص ع   تجـــــــره الة ي
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ــــــــة داخــــــــ  المســــــــتريدين الحتياجــــــــات ودوره شــــــــام  مســــــــ  وبمســــــــتويات ب غــــــــت  وخارجهــــــــا( الة ي
ــــــى 0.8466( وبــــــانحراا م يــــــاره )3.8111( وبوســــــط حســــــابي ب ــــــ  )64%) (، وهــــــي تشــــــير ال

ان إدارة الة يــــــــة تجــــــــره مســــــــ  شــــــــام  الحتياجــــــــات المســــــــتريدين مــــــــن داخــــــــ  الة يــــــــة وخارجهــــــــا 
 وال م  ع ى ت بيتها ل حرا  ع ى تروقها والتراصا مع المستجدات الخارجية.

 خدمي( المقاييس الوصفية لبعد التفوق ال18الجدول )

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 مقياس االستجابة

 الفقرات
ال اتفق 
 بشدة

 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
0.75913 4.0889 0% 0 4% 4 11% 10 56% 50 29% 26 X36 

0.66891 4.1556 0% 0 2% 2 16% 14 51% 46 31% 28 X37 

0.68741 4.2778 0% 0 2% 2 7% 6 52% 47 39% 35 X38 

0.8466 3.8111 0% 0 6% 5 30% 27 42% 38 22% 20 X39 

0.62261 4.1667 0% 0 0% 0 12% 11 59% 53 29% 26 X40 

0.71693 
 

4.1111 
 

 المعدل 30% 52% 15.2% 2.8% 0%

المؤشر  82% 2.8%

 الكلي

  المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ

( 19: بينــــت مــــن نتــــال  التح يــــ  فــــي الجــــدو  )وتشخيصــــه المعرفــــيوصــــف بعــــد التفــــوق  -3
( تجـــــــاه %84.4نســـــــبة ) ةافـــــــة والتـــــــي ب غـــــــتاترـــــــاق فـــــــي اراء ال ينـــــــة وع ـــــــى مســـــــتوى الرقـــــــرات 

( وجـــــاء %1.6الترـــــاق فـــــي هـــــذا التوجـــــه فقـــــد ب غـــــت )، امـــــا نســـــبة عـــــد  ا(X40-X45)الرقـــــرات 
(، ويمةـــــــن 0.68857حراا م يـــــــاره مقـــــــداره )(، وبـــــــان4.2644هـــــــذا بوســـــــط حســـــــابي مقـــــــداره )

التــــي تصــــا هــــذا ةافــــة ترســــير ذلــــك بــــان اراء افــــراد ال ينــــة لــــديه  اترــــاق ع ــــى مســــتوى الرقــــرات 
ــــــدرة الة يــــــة المبحــــــول فيهــــــا  ــــــ  ق ــــــوق المن مــــــي اذ يمث ــــــى تحقيــــــق الب ــــــد  ــــــمن متغيــــــر التر ع 

لمهــــــارات والخبــــــرات بالقــــــدرات وا التــــــي تتمثــــــ الم رفــــــة التــــــي تمت ةهــــــا الة يــــــة ب الترـــــوق المن مــــــي
بمـــــا يحقـــــق اســــها او تق يـــــدها مـــــن قبــــ  االخـــــرين المتــــوفرة لـــــدى ال ـــــام ين فيهــــا والتـــــي يصـــــ ب قي

 لها التروق ع ى منافسيها.
ب غـــــت الرقـــــرة  امـــــا ع ـــــى المســـــتوى الجزلـــــي لةـــــ  فقـــــرة مـــــن فقـــــرات قيـــــان هـــــذا الب ـــــد فقـــــد 

(X45) ( ــــــي  الة يــــــة تســــــت م التــــــي تــــــنص ــــــي الت   ــــــدع  االلةترون ــــــي ا بــــــرام  ل ــــــى  (فيهــــــا لت   اع 
ــــــــرات هــــــــذا الب ــــــــد اذ ب غــــــــت ) ــــــــى مســــــــتوى فق ــــــــاق ع  ــــــــ  %98نســــــــبة اتر (، وبوســــــــط حســــــــابي ب 
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يـــــــد  ع ـــــــى ان افـــــــراد ال ينـــــــة المســـــــتجيبة  ممـــــــا(، 0.49781(، وبـــــــانحراا م يـــــــاره )4.7222)
ت تمـــــد ع ـــــى الت  ـــــي  االلةترونـــــي والتقنيـــــات الحديثـــــة الة يـــــة التـــــي ي م ـــــون فيهـــــا إدارة يجـــــدون ان 
يصــــــا  الم رفــــــة ومشــــــارةتها والــــــذه لــــــه دور فــــــي مواجهــــــة ال قبــــــات التــــــي ت تــــــرض فــــــي مجــــــا  إ

ســــير ال م يــــة الت  يميــــة مــــن  ــــروا امنيــــة او صــــحية لمــــا تــــوفره مــــن تســــهيالت تتجــــاوز الحــــدود 
ـــــــة.  ـــــــدي  خـــــــدماتها الت  يمي ـــــــة فـــــــي تق ـــــــة والزماني  (X44)نســـــــبة اترـــــــاق لم ـــــــمون الرقـــــــرة و المةاني

 التــــــدرين هيلــــــة أع ــــــاء تنجزهــــــا التــــــي ال  ميــــــة لبحــــــولا الة يــــــة ادارة تو يــــــاوالتــــــي تت ــــــمن )
ـــــــ  )%70وبمســـــــتويات ب غـــــــت ) المجتمـــــــع( لخدمـــــــة ـــــــانحراا 3.9444( وبوســـــــط حســـــــابي ب  ( وب

ان إدارة الة يـــــــــة تو ـــــــــا  يجـــــــــدون(، وهـــــــــي تشـــــــــير الـــــــــى ان افـــــــــراد ال ينـــــــــة 0.9039م يـــــــــاره )
تواجــــــــه التــــــــي ةالت بحوثهــــــــا ال  ميــــــــة التــــــــي ينجزهــــــــا أع ــــــــاء هيلــــــــة التــــــــدرين لم الجــــــــة المشــــــــ

المجتمــــــع والت ــــــرا ع ــــــى متط بــــــات افــــــراده بوصــــــره البيلــــــة التــــــي ت مــــــ  فيهــــــا وتحــــــاو  خدمتــــــه 
 لإليراء بمسؤوليتها االجتماعية تجاهه.

 ( المقاييس الوصفية لبعد التفوق المعرفي19الجدول )

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 مقياس االستجابة

 الفقرات
ال اتفق 
 بشدة

 اتفق بشدة فقات محايد ال اتفق

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
0.59387 4.3889 0% 0 0% 0 6% 5 50% 45 44% 40 X41 

0.79039 4.0667 0% 0 1% 1 25% 22 41% 37 33% 30 X42 

0.65686 4.2 0% 0 0% 0 14% 12 53% 48 33% 30 X43 

0.90394 3.9444 0% 0 7% 6 23% 21 39% 35 31% 28 X44 

0.49781 4.7222 0% 0 0% 0 2% 2 23% 21 75% 67 X45 

0.68857 
 

4.2644 
 

 المعدل 43.2% 41.2% 14% 1.6% 0%

المؤشر  84.4% 1.6%

 الكلي

 المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ 
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 ثالثا : األهمية الترتيبية للمتغيرات 

ــــ  االمتحصــــ  ع يهــــاعتمــــدت نســــبة االســــتجابة   لةــــ  مــــن االب ــــاد  االحصــــالي نتــــال  التح ي
والمتغيــــرات ل دراســــة الحاليــــة، لترتيبهــــا ع ــــى وفــــق أهميتهــــا مــــن وجهــــة ن ــــر افــــراد عينــــة الدراســــة، 

 ي تي:  ع ى وفق ماوةانت النتال  

ـــــر التراصـــــف االســـــتراتيجي -أ ـــــة ألبعـــــاد متغي ـــــة الترتيبي ـــــي الجـــــدو  األهمي ـــــال  ف : تو ـــــ  النت
. تراصــــــا االســــــتراتيجي ول متغيــــــر نرســــــهغيــــــر الب ــــــاد متلةــــــ  ب ــــــد مــــــن أ نســــــبة االســــــتجابة (20)

ــــذا ــــك  ل ــــة وذل ــــل األهمي ــــى مــــن حي ــــة األول ــــ  المرتب ــــان ب ــــد المهــــارات احت ب غــــت  بنســــبة اســــتجابةف
فـــــــي الترتيـــــــب  الشــــــراةة(، فـــــــي حـــــــين جــــــاء ب ـــــــد 4.3048( وبوســـــــط حســــــابي )%84.6) اقيمتهــــــ

وتراوحــــــت (، 4.0069( وبوســــــط حســــــابي ب ــــــ  )%74) اب غــــــت قيمتهــــــ وبنســــــبة اســــــتجابةاألخيــــــر 
 ب اد متغير التراصا االستراتيجي األخرى بين هذين الب دين. أ

ب ــــــــاد متغيــــــــر د ال ينــــــــة لــــــــديه  اترــــــــاق ع ــــــــى ترتيــــــــب أوفــــــــي هــــــــذا داللــــــــة ع ــــــــى ان افــــــــر   
ت ديـــــة الة يـــــة اثنـــــاء فـــــي مـــــن حيـــــل أهميـــــة ترةيـــــزه  ع ـــــى ت ـــــك األب ـــــاد التراصـــــا االســـــتراتيجي 

 ع ى وفق الصيغة االتية: ، ألعمالها
 (232،2016رـــــــــق مـــــــــع دراســـــــــة )ال بـــــــــاده واخـــــــــرون،ذا مـــــــــا يت، وهـــــــــ ـــــــــد المهـــــــــاراتاألو : ب 

( اذ تمثــــــ  بالب ــــــد األخيــــــر مــــــن حيــــــل األهميــــــة 185،2019واخت ــــــا عــــــن دراســــــة )الحســــــيناوه،
 .الترتيبية

 (185،2019، وهذا ما يتوافق مع دراسة )الحسيناوه،الثاني: ب د القيمة. 
 ( اذ اخـــــذ 185،2019اســـــة )الحســـــيناوه،، وهـــــذا مـــــا ال يترـــــق مـــــع در الثالـــــل: ب ـــــد االتصـــــاالت

 .ولىالب د األهمية الترتيبية األ هذا
 .ـــــــا عـــــــن دراســـــــة )الحســـــــيناوه، الرابـــــــع: ب ـــــــد الحوةمـــــــة ـــــــة 185،2019اخت  ( اذ اخـــــــذ األهمي

 الترتيبية الخامسة.
  وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا ال يتوافــــــــــــــق مــــــــــــــع دراســــــــــــــة )ال بــــــــــــــاده ، البنيــــــــــــــة التحتيــــــــــــــةالخــــــــــــــامن: ب ــــــــــــــد

 يمث  األهمية الترتيبية الثانية في دراسته. ( اذ ةان هذا الب د232،2016واخرون،
  :( اذ يمثــــــــ  185،2019وهــــــــذا مــــــــاال يتوافــــــــق مــــــــع دراســــــــة )الحســــــــيناوه،، الشــــــــراةةالســــــــادن

 الب د الثالل من حيل األهمية الترتيبية.
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 ( األهمية الترتيبية ألبعاد متغير التراصف االستراتيجي20الجدول )

معامل  الترتيب
 االختالف

االنحراف 
 اريالمعي

الوسط 
 الحسابي

 مقاييس االستجابة

عدم  ت المتغير وابعاده
االتفاق 
% 

االتفاق  محايد %
% 

 1 االتصاالت %84.6 %12.8 %2.6 4.2267 0.7495 17.73 الثالث
 2 القيمة  %84.8 %13.4 %1.8 4.2044 0.7351 17.49 الثاني
 3 الحوكمة %84.2 %12.4 %3.4 4.2304 0.7831 18.51 الرابع
 4 الشراكة %74 %20.6 %5.4 4.0069 0.8013 20.00 الخامس
 5 البنية التحتية %83 %11.4 %5.6 4.1401 0.8301 20.05 السادس
 6 المهارات %90.4 %7.4 %2.2 4.3048 0.7273 16.90 االول

-----
-- 

متغير التراصف  83.5% 13% 3.5% 4.1855 0.77113 18.42
 االستراتيجي 
 الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ  المصد : إعدا 

( 21: تو ـــــ  النتـــــال  فـــــي الجـــــدو  )األهميـــــة الترتيبيـــــة ألبعـــــاد متغيـــــر التفـــــوق المنظمـــــي -ب
ــــر نرســــه،ب ــــاد متغمــــن أ لةــــ  ب ــــد نســــبة االســــتجابة ــــوق المن مــــي ول متغي ــــر التر ــــ  ي ــــذا احت ب ــــد  ل

ـــــــك  غـــــــت قيمتهـــــــا بنســـــــبة اســـــــتجابة ب الترـــــــوق القيـــــــاده المرتبـــــــة األولـــــــى مـــــــن حيـــــــل األهميـــــــة وذل
(، وجـــــــــاء ب ـــــــــد الترـــــــــوق الم رفـــــــــي باألهميـــــــــة الترتيبيـــــــــة 4.2422( وبوســـــــــط حســـــــــابي )87.8%)

(، فـــــي حـــــين جـــــاء ب ـــــد 4.2644( وبوســـــط حســـــابي )%84.4) تب غـــــ وبنســـــبة اســـــتجابةالثانيـــــة 
( وبوســـــط حســـــابي %82) اب غـــــت قيمتهـــــ وبنســـــبة اســـــتجابةالترـــــوق الخـــــدمي فـــــي الترتيـــــب األخيـــــر 

ب ـــــــاد متغيــــــــر الترــــــــوق ع ـــــــى ترتيــــــــب أافــــــــرد ال ينــــــــة اترـــــــاق  ــــــــى عممــــــــا يـــــــد  (. 4.1111ب ـــــــ  )
ب ـــــاد اثنـــــاء أداء عمـــــ  ة يـــــته ، وع ـــــى وفـــــق مـــــن حيـــــل أهميـــــة ترةيـــــزه  ع ـــــى ت ـــــك األالمن مـــــي 

 الصيغة االتية: 
 وهذا ما يترق مع دراسة ، األو : التروق القياده(Al Shobaki, et al,2017,80). 
 مع دراســــة  ، وهذا ما ال يترقالثاني: التروق الم رفي(Al Shobaki, et al,2017,80)  اذ جاء

 الب د باألهمية الترتيبية الثالثة.
  ( اذ 327،2018حمـــــــد،دراســـــــة )أ خـــــــالا مـــــــا جـــــــاءت بـــــــه، وهـــــــذا الثالـــــــل: الترـــــــوق الخـــــــدميو

ــــــة الترتيبيــــــة ــــــل األهمي  Al)وتترــــــق مــــــع دراســــــة  .جــــــاء هــــــذا الب ــــــد بالترتيــــــب األو  مــــــن حي

Shobaki, et al,2017,80). 
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 ( األهمية الترتيبية ألبعاد متغير التفوق المنظمي21الجدول )

 الترتيب
معامل 

 االختالف

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

 مقاييس االستجابة

عدم  ت المتغير وابعاده

االتفاق 

% 

محايد 

% 

االتفاق 

% 

 1 التفوق القيادي %87.8 %11.8 %0.4 4.2422 0.66858 %15.76 االول
 2 التفوق الخدمي %82 %15.2 %2.8 4.1111 0.71693 %17.49 الثالث
 3 التفوق المعرفي %84.4 %14 %1.6 4.2644 0.68857 %16.15 الثاني
  التفوق المنظميمتغير  84.7% 13.6% % 1.7 4.2022 0.69136 16.45 -----

 المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ 

لةــــ  نســــبة االســــتجابة : تو ــــ  النتــــال  فــــي الجــــدو  ئيســــيةاألهميــــة الترتيبيــــة للمتغيــــرات الر  -ت
من مـــــي جـــــاء ب هميـــــة ترتيبيـــــة أولـــــى متغيــــر مـــــن متغيـــــرات الدراســـــة. اذ تبـــــين ان متغيـــــر الترـــــوق ال

(، وجــــــاء متغيــــــر التراصــــــا 4.2022( وبوســــــط حســــــابي )84.7) اقيمتهــــــ بنســــــبة اســــــتجابة ب غــــــت
( وبوســـــــط حســـــــابي ب ـــــــ  83.5) اب غـــــــت قيمتهـــــــ وبنســـــــبة اســـــــتجابة مقاربـــــــةاالســـــــتراتيجي ب هميـــــــة 

(. وفـــــــي هـــــــذا داللـــــــة ع ـــــــى ان افـــــــراد ال ينـــــــة لـــــــديه  اترـــــــاق ع ـــــــى ان متغيـــــــر الترـــــــوق 4.1855)
ــــاء أداء الة يــــة المبحــــول فيهــــا  ــــر أهميــــة مــــن متغيــــر التراصــــا االســــتراتيجي فــــي اثن المن مــــي أةث

 لمهامها في البيلة التي ت م  بها.
 لدراسة الرئيسة( األهمية الترتيبية لمتغيرات ا22الجدول )

معامل 
 االختالف

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 مقاييس االستجابة

عدم االتفاق  ت بعادهأالمتغير و 
االتفاق  محايد % %

% 

 1 التراصف االستراتيجي  83.5% 13% 3.5% 4.1855 0.77113 18.42
 2  التفوق المنظمي 84.7% 13.6% 1.7% 4.2022 0.69136 16.45
 المؤشر الكلي 84.1% 13.3% 2.4% 4.1938 0.7312 17.435

 المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ 
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 المبحث الثاني

 اختبار فرضيات الدراسة

تنـــــاو  فــــــي هــــــذا المبحـــــل التح يــــــ  الميــــــداني ل رر ــــــيات التـــــي اعتمــــــدتها الدراســــــة لترســــــير   
 ها وبموجب الرقرات االتية:ال القات بين متغيراتها والتحقق من سريان أنموذج

 اوال : اختبار فرضيات االرتباط
الختبــــــــــار الرر ــــــــــية  (Spearman)اســــــــــت م  م امــــــــــ  االرتبــــــــــاط البســــــــــيط والمت ــــــــــدد بطريقــــــــــة 

برر ــــية االرتبـــــاط ومـــــا يترـــــر  عنهــــا مـــــن فر ـــــيات فرعيـــــة، ألنـــــه  التـــــي تتصـــــ الرليســــية األولـــــى 
ــــــــى عالقــــــــات االرت بــــــــاط بــــــــين متغيــــــــرات الدراســــــــة ذات األداة اإلحصــــــــالية المناســــــــبة ل ت ــــــــرا ع 

بحســــب الرقـــــرات ن مــــدى صــــحت ت ـــــك الرر ــــية وتب اتهـــــا البيانــــات الوصــــرية، وســـــيت  التحقــــق مـــــ
 االتية:

( ذات ال القـــــــة بتح يـــــــ  23: يتبــــــين مـــــــن النتــــــال  فـــــــي الجــــــدو  )تحليــــــل االرتبـــــــاط الكلـــــــي -1
ـــــاك عال ـــــي لهـــــا ان هن ـــــى المســـــتوى الة  ـــــرات الدراســـــة الرليســـــة وع  ـــــين متغي ـــــاط ب ـــــة ارتبـــــاط االرتب ق

ـــــــوق المن مـــــــي وبم امـــــــ  ـــــــر التراصـــــــا االســـــــتراتيجي والتر ـــــــين متغي ـــــــة ب ـــــــة وم نوي ـــــــاط إيجابي  ارتب
 (t)قيمـــــــة م امـــــــ  االختبـــــــار وب غـــــــت (. 0.00عنـــــــد مســـــــتوى م نويـــــــة )( و 0.858ب غـــــــت قيمتـــــــه )

( 0.00( عنــــــــــد مســــــــــتوى )1.990( الجدوليــــــــــة وهــــــــــي )tمــــــــــن قيمــــــــــة ) أةبــــــــــر( وهــــــــــي 15.670)
 ــــــى هــــــذه النتيجــــــة يمةــــــن االســــــتنتاج ان ثمــــــة مســــــتويات م نويــــــة ع وبنــــــاءً (، 88وبدرجــــــة حريــــــة )

ــــــتالز  اإليجــــــابي بــــــين التراصــــــا االســــــتراتيجي والترــــــوق المن مــــــي، وانــــــه ة مــــــا زاد  عاليــــــة مــــــن ال
ـــــى التراصـــــا االســـــتراتيجي ة مـــــا أدى ذلـــــك الـــــى االرتقـــــاء  يـــــز الة يـــــة المبحوثـــــةترة المســـــتجيبة ع 

ــــالتروق المن مــــي اتجــــاه مــــا تقدمــــه مــــن خــــدمات ت ــــة ل مســــتريدين مــــن خــــدماتها والمت ــــام ين ب   يمي
ــــــــى  م هــــــــا مقارنــــــــة بالمن مــــــــات المنافســــــــة. ويمةــــــــن مــــــــن نتــــــــال  تح يــــــــ  عالقــــــــات االرتبــــــــاط ع 

التــــي تــــنص ع ــــى انــــه   فر ــــية الدراســــة الرليســــة األولــــى المســــتوى الة ــــي لمتغيــــرات الدراســــة قبــــو 
ـــــي الة يـــــة ـــــرتبط التراصـــــا االســـــتراتيجي بـــــالتروق المن مـــــي مجتم ـــــًا ف المبحـــــول فيهـــــا ب القـــــة  )ي

 إيجابية ذات داللة إحصالية(.
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 لتراصف االستراتيجي في التفوق المنظميالكلية لرتباط قيم معامل اال ( 23الجدول )
 
 
 
 

      P≤ 0.05,   N =90, df =88 
 معمص ره إع م  مع  يث م  نت تج معتيل ج ماليص ت .

اعتمــــدت نتــــال  التح يــــ  وترســــيرها  ت مــــق فــــي فهــــ  عالقــــات االرتبــــاط ل تحليــــل االرتبــــاط الجزئــــي: -2
ع ـــــــى المســـــــتوى الجزلـــــــي لتحقيـــــــق ذلـــــــك، بحســـــــب اب ـــــــاد المتغيـــــــر المســـــــتق  وعالقتهـــــــا بـــــــالمتغير 

 ( وجود ال القات االرتباطية االتية: 24م تمد، اذ يو   الجدو  )ال
ــــــت  -أ ــــــر الترــــــوق المن مــــــي إيجابيــــــة، ةان ــــــين ب ــــــد االتصــــــاالت وبــــــين متغي ــــــة االرتبــــــاط ب عالق

( المحســــــوبة tوقيمــــــة )(، 0.00( وم نويــــــة عنــــــد مســــــتوى داللــــــة )0.770) ب ــــــ  وبم امــــــ  ارتبــــــاط
يمةـــــــن االســـــــتنتاج بانـــــــه  لـــــــذا(، 1.990( وهـــــــي اةبـــــــر مـــــــن قيمتهـــــــا الجدوليـــــــة )11.321ب غـــــــت )

ذلـــــــك فـــــــي رفـــــــع  أســـــــه ة مـــــــا زاد ترةيـــــــز الة يـــــــة المبحـــــــول فيهـــــــا ع ـــــــى ب ـــــــد االتصـــــــاالت ة مـــــــا 
 ـــــتالز  اإليجـــــابي بينهمـــــا، وبهـــــذه النتيجـــــة يمةـــــن قبـــــو  لمســـــتويات الترـــــوق المن مـــــي لـــــديها وذلـــــك 

ع ـــــــى انـــــــه التـــــــي تـــــــنص يســـــــة األولـــــــى الرر ـــــــية الررعيـــــــة األولـــــــى والمتررعـــــــة مـــــــن الرر ـــــــية الرل
)تـــــــرتبط االتصـــــــاالت بـــــــالتروق المن مـــــــي ب القـــــــة إيجابيـــــــة م نويـــــــة ذات داللـــــــة إحصـــــــالية فــــــــي 

 الة ية المبحول فيها(.
 المن مـــــــي ( ان عالقـــــــة االرتبـــــــاط بـــــــين القيمـــــــة وبـــــــين متغيـــــــر الترـــــــوق24 هـــــــر الجـــــــدو  )أ  -ب

 وقيمـــــة ،(0.00)داللـــــة  مســـــتوى عنـــــد وم نويـــــة( 0.729)ب ـــــ   ارتبـــــاط بم امـــــ  إيجابيـــــة، ةانـــــت
(t( المحســـــــــوبة ب غـــــــــت )1.990( وهـــــــــي اةبـــــــــر مـــــــــن قيمتهـــــــــا الجدوليـــــــــة )9.990 ،)يمةـــــــــن لـــــــــذا 

 فـــــي ذلـــــك أســـــه  ة مـــــا القيمـــــة ب ـــــد ع ـــــى فيهـــــا المبحـــــول الة يـــــة ترةيـــــز زاد ة مـــــا بانـــــه االســـــتنتاج
 النتيجـــــة وبهـــــذه بينهمـــــا، اإليجـــــابي الـــــتالز  بســـــبب وذلـــــك لـــــديها المن مـــــي الترـــــوق مســـــتويات رفـــــع

 تــــــنص التــــــي األولــــــى الرليســــــة الرر ــــــية مــــــن والمتررعــــــة الثانيــــــة لررعيــــــةا الرر ــــــية قبــــــو  يمةــــــن
تـــــرتبط القيمـــــة بـــــالتروق المن مـــــي ب القـــــة إيجابيـــــة م نويـــــة ذات داللـــــة إحصـــــالية فـــــي ) انـــــه ع ـــــى

 (.الة ية المبحول فيها
 المن مـــــي الترـــــوق متغيـــــر وبـــــين الحوةمـــــة بـــــين االرتبـــــاط عالقـــــة ان( 24) الجـــــدو   هـــــرأ  -ت

( tوقيمـــــة ) ،(0.00) داللـــــة مســـــتوى عنـــــد وم نويـــــة( 0.708) ارتبـــــاط مـــــ وبم ا إيجابيـــــة، ةانـــــت
 االســـــتنتاج يمةـــــن لـــــذا(، 1.990( وهـــــي اةبـــــر مـــــن قيمتهـــــا الجدوليـــــة )9.405المحســـــوبة ب غـــــت )

 رفــــــع فــــــي ذلــــــك أســــــه  ة مــــــا الحوةمــــــة ب ــــــد ع ــــــى فيهــــــا المبحــــــول الة يــــــة ترةيــــــز زاد ة مــــــا بانــــــه

 التراصا االستراتيجي       
    

 التروق المن مي         
 

م ام  
 االرتباط

T  مستوى
 الجدولية المحسوبة الم نوية

0.858 15.670 1.990 0.000 
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ـــــــديها المن مـــــــي الترـــــــوق مســـــــتويات  قبـــــــو  يمةـــــــن النتيجـــــــة وبهـــــــذه بينهمـــــــا، جـــــــابياإلي  ـــــــتالز ل ل
تــــرتبط ) انــــه ع ــــى تــــنص التــــي األولــــى الرليســــة الرر ــــية مــــن والمتررعــــة الثالثــــة الررعيــــة الرر ــــية

الحوةمــــة بــــالتروق المن مــــي ب القــــة إيجابيــــة م نويــــة ذات داللــــة إحصــــالية فــــي الة يــــة المبحــــول 
 (.فيها
ــــــة ان( 24) الجــــــدو   هــــــرأ -ل ــــــين االرتبــــــاط عالق ــــــر وبــــــين الشــــــراةة ب ــــــوق متغي  المن مــــــي التر

وقيمـــــة  ،(0.00) داللـــــة مســـــتوى عنـــــد وم نويـــــة( 0.851) ب ـــــ  ارتبـــــاط وبم امـــــ  إيجابيـــــة، ةانـــــت
(t( المحســــــــوبة ب غــــــــت )1.990( وهــــــــي اةبــــــــر مــــــــن قيمتهــــــــا الجدوليــــــــة )15.201،) يمةــــــــن لــــــــذا 

ــــه االســــتنتاج ــــة ترةيــــز زاد ة مــــا بان ــــى فيهــــا المبحــــول الة ي ــــكذ أســــه  ة مــــا الشــــراةة ب ــــد ع  ــــي ل  ف
ـــــك لـــــديها المن مـــــي الترـــــوق مســـــتويات رفـــــع  يمةـــــن النتيجـــــة وبهـــــذه بينهمـــــا، اإليجـــــابي  ـــــتالز ل وذل
ــــو  ــــي األولــــى الرليســــة الرر ــــية مــــن والمتررعــــة الراب ــــة الررعيــــة الرر ــــية قب ــــى تــــنص الت  انــــه ع 

تــــــرتبط الشــــــراةة بــــــالتروق المن مــــــي ب القــــــة إيجابيــــــة م نويــــــة ذات داللــــــة إحصــــــالية فــــــي الة يــــــة )
 (.ول فيهاالمبح
 الترــــــــوق متغيــــــــر وبــــــــين البنيــــــــة التحتيــــــــة بــــــــين االرتبــــــــاط عالقــــــــة ان( 24) الجــــــــدو  ا هــــــــر  -ج

 ،(0.00) داللــــــة مســــــتوى عنــــــد وم نويــــــة( 0.689) ارتبــــــاط وبم امــــــ  إيجابيــــــة، ةانــــــت المن مــــــي
 يمةـــــن لـــــذا(، 1.990( وهـــــي اةبـــــر مـــــن قيمتهـــــا الجدوليـــــة )8.918( المحســـــوبة ب غـــــت )tوقيمـــــة )
 ذلــــك أســــه  ة مــــا البنيــــة التحتيــــة ب ــــد ع ــــى فيهــــا المبحــــول الة يــــة ترةيــــز زاد اة مــــ بانــــه االســــتنتاج

 يمةــــــن النتيجــــــة وبهــــــذه بينهمــــــا، اإليجــــــابي  ــــــتالز ل لــــــديها المن مــــــي الترــــــوق مســــــتويات رفــــــع فــــــي
 ع ـــــى تـــــنص والتـــــي األولـــــى الرليســـــة الرر ـــــية مـــــن والمتررعـــــة الخامســـــة الررعيـــــة الرر ـــــية قبـــــو 
ــــه ــــا) ان ــــة ب ــــة التحتي ــــة إحصــــالية فــــي تــــرتبط البني ــــة ذات دالل لتروق المن مــــي ب القــــة إيجابيــــة م نوي

 (.الة ية المبحول فيها
 المن مــــــي الترــــــوق متغيــــــر وبــــــين المهــــــارات بــــــين االرتبــــــاط عالقــــــة ان( 24) الجــــــدو  ا هــــــر -ح

( tوقيمـــــة ) ،(0.00) داللـــــة مســـــتوى عنـــــد وم نويـــــة( 0.763) ارتبـــــاط وبم امـــــ  إيجابيـــــة، ةانـــــت
 يمةــــــــــن لــــــــــذا(، 1.990هــــــــــي اةبــــــــــر مــــــــــن قيمتهــــــــــا الجدوليــــــــــة )( و 11.073المحســــــــــوبة ب غــــــــــت )

 فــــي ذلــــك أســــه  ة مــــا المهــــارات ب ــــد ع ــــى فيهــــا المبحــــول الة يــــة ترةيــــز زاد ة مــــا بانــــه االســــتنتاج
ـــــديها المن مـــــي الترـــــوق مســـــتويات رفـــــع ـــــتالز ل ل ـــــو  يمةـــــن النتيجـــــة وبهـــــذه بينهمـــــا، اإليجـــــابي    قب

ــــــى الرليســــــة الرر ــــــية مــــــن والمتررعــــــة السادســــــة الررعيــــــة الرر ــــــية ــــــنص التــــــي األول ــــــى ت ــــــه ع   ان
ـــــة ) ـــــة إحصـــــالية فـــــي الة ي ـــــة ذات دالل ـــــة م نوي ـــــة إيجابي ـــــالتروق المن مـــــي ب الق ـــــرتبط المهـــــارات ب ت

 (.المبحول فيها
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 ألبعاد التراصف االستراتيجي في التفوق المنظمي الجزئية( قيم معامالت االرتباط 24الجدول )
 أب اد التراصا االستراتيجيارتباط 

 روق المن ميفي الت
م ام  
 االرتباط

T  مستوى
 الجدولية المحسوبة الم نوية

 0.000 1.990 11.321 0.770 االتصاالت
 0.000 1.990 9.990 0.729 القيمة
 0.000 1.990 9.405 0.708 الحوةمة
 0.000 1.990 15.201 0.851 الشراةة

 0.000 1.990 8.918 0.689 البنية التحتية
 0.000 1.990 11.073 0.763 المهارات

P≤ 0.05  ,   N =90 ,   df =88      

 المصد : إعدا  الب حث من نت ئ  التحلهل اتحص ئ 

 ثانيا : اختبار فرضيات التأثير

ب ادها في المتغير الم تمد فقد ثير لمتغيرات الدراســــــة المســــــتق ة وأل ت را ع ى عالقات الت  
بم ام  االنحدار البســــيط والمت دد اذ ســــيت   التي تتمث  اســــت م ت األداة اإلحصــــالية المناســــبة لذلك

 التحقق من مدى صحة فر ية الت ثير الرليسة الثانية وفر ياتها الررعية، بحسب الرقرات االتية:
 التحليل على مستوى المتغيرات الرئيسة  -1

اســــة طبــــق اختبــــار تح يــــ  االنحــــدار البســــيط ل ت ــــرا ع ــــى ال القــــات الت ثيريــــة بــــين متغيــــرات الدر 
( الـــــــى وجـــــــود تـــــــ ثير م نـــــــوه 25الرليســـــــة، وأشـــــــارت نتـــــــال  التح يـــــــ  المو ـــــــحة فـــــــي الجـــــــدو  )

ع ـــــــى مســـــــتوى الرقـــــــرة الة ـــــــي لمتغيـــــــر التراصـــــــا االســـــــتراتيجي فـــــــي متغيـــــــر الترـــــــوق المن مـــــــي و 
( ةانــــــــــت أةبــــــــــر مــــــــــن قيمتهــــــــــا 244.908المحســــــــــوبة والبالغــــــــــة ) (F)بحســــــــــب قيمــــــــــة بينهمــــــــــا، 
( ممـــــــا يشـــــــير الـــــــى م نويـــــــة التـــــــ ثير 88.1ت حريـــــــة )( وبـــــــدرجا3.967) التـــــــي ب غـــــــتالجدوليـــــــة 

ــــــــك ان مســــــــتوى الم نويــــــــة المحســــــــوبة ممــــــــا (. و 0.05وعنــــــــد مســــــــتوى ) ــــــــي  (.Sig)يؤيــــــــد ذل والت
(، ةانـــــت اقـــــ  مـــــن قيمـــــة مســـــتوى الم نويـــــة االفترا ـــــية والتـــــي اعتمـــــدتها 0.000قيمتهـــــا ) ب غـــــت

ــــــ ثير ل تراصــــــا االســــــ0.05الدراســــــة البالغــــــة ) تراتيجي فــــــي الترــــــوق (، ويمةــــــن ترســــــير داللــــــة الت
 ي تي: ع ى وفق ماالمن مي باعتماد فقرات م ادلة االنحدار األخرى، 

ل ترـــــــــوق  ب هـــــــــور( 20.522) (0B)فـــــــــي  ـــــــــوء م ادلـــــــــة االنحـــــــــدار قيمـــــــــة الثابـــــــــت تبـــــــــين  -أ
مســــــــاوية  ن قيمــــــــة التراصــــــــا االســــــــتراتيجي وأب ــــــــاده( عنــــــــدما تةــــــــو 20.522المن مــــــــي مقــــــــداره )

ات بمســــتويلترــــوق المن مــــي يســــتمد م  ــــ  ســــماته ن ابــــ  ةل صــــرر. لــــذا يمةــــن ترســــير هــــذه النتيجــــ
 الذه ت تمده الة ية المبحول فيها. جيدة من التراصا االستراتيجي 
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( فــــــي 1( هــــــي داللــــــة ع ــــــى ان تغيــــــرًا مقــــــداره )0.321ب غــــــت ) (1B)قيمــــــة الميــــــ  الحــــــده   -ب
( فــــــــي الترــــــــوق 0.321متغيــــــــر التراصــــــــا االســــــــتراتيجي ســــــــيؤده ل تب يــــــــة الــــــــى تغيــــــــر مقــــــــداره )

لمن مـــــــي، وهـــــــو تغيـــــــر مقبـــــــو  يمةـــــــن االســـــــتناد ع يـــــــه فـــــــي ترســـــــير ال القـــــــة الت ثيريـــــــة ل متغيـــــــر ا
 المستق  التراصا االستراتيجي في المتغير المستجيب التروق المن مي.

ــــــد ب غــــــت ) (2R)قيمــــــة   -ت ــــــى ان مــــــا نســــــبته )0.736فق ــــــر %73( وهــــــي تشــــــير ال ( مــــــن التغي
ـــــــذه يحـــــــدل فـــــــي الترـــــــوق المن مـــــــي يمةـــــــن ان ن ـــــــزوها الـــــــى التراصـــــــا االســـــــتراتيجي، أه ان  ال

ـــــــر المســـــــتجيب ب غـــــــت ) ـــــــر المســـــــتق  فيمـــــــا يحـــــــدل ل متغي (، ةمـــــــا %73القيمـــــــة الترســـــــيرية ل متغي
ـــــــة  ـــــــة المتبقي ـــــــى ان النســـــــبة الت ثيري ـــــــي ب غـــــــتتشـــــــير هـــــــذه النتيجـــــــة ال ( ت ـــــــود ل وامـــــــ  %27) الت

ـــــــه الدراســـــــة الحاليـــــــة. ـــــــي األنمـــــــوذج االفترا ـــــــي الـــــــذه اعتمدت ـــــــر م ـــــــمنة ف ـــــــة أخـــــــرى غي  ت ثيري
وباالســــــتناد الــــــى هــــــذه النتيجــــــة يمةــــــن قبــــــو  الرر ــــــية الرليســــــة الثانيــــــة والتــــــي تــــــنص ع ــــــى انــــــها 
ــــــة المبحــــــول  ــــــي الة ي ــــــًا ف ــــــًا وم نوي ــــــوق المن مــــــي ايجابي ــــــي التر ــــــؤثر التراصــــــا االســــــتراتيجي ف )ي

 فيها(.
 ( تأثير التراصف االستراتيجي في التفوق المنظمي25الجدول )

 N =90(  0.05 P≤)  3.967=  (88.1) معب وع ا  Fق ما

 ع م  مع  يث م  نت تج معتيل ج ماليص ت .معمص ره إ

 التحليل على مستوى االبعاد  -2
ب ـــــــاد التراصـــــــا االســـــــتراتيجي فـــــــي أةـــــــ  ب ـــــــد مـــــــن ر لل ت ـــــــرا ع ـــــــى مســـــــتويات التـــــــ ثي 

نتــــــــال  التح يــــــــ   توب تح يــــــــ  االنحــــــــدار البســــــــيط، واشــــــــار الترــــــــوق المن مــــــــي فقــــــــد طبــــــــق أســــــــ 
 :ي تي ( تشير الى ما30المذةورة في الجدو  )

ـــــ ثير م نـــــوه لالتصـــــاالت فـــــي متغيـــــر الترـــــوق المن مـــــي، بحســـــب بعـــــد االتصـــــاالت -أ : تبـــــين ت
( وهـــــــــي أةبـــــــــر مـــــــــن قيمتهـــــــــا الجدوليـــــــــة 11.305ي ب غـــــــــت )التـــــــــ (t)قيمـــــــــة م امـــــــــ  االختبـــــــــار 

(، 3.967( وهـــــــــي أةبـــــــــر مـــــــــن قيمتهـــــــــا الجدوليـــــــــة )127.800) (F)وب غـــــــــت قيمـــــــــة  ،(1.990)
( .Sigم نويـــــــة التـــــــ ثير قيمـــــــة مســـــــتوى الم نويـــــــة المحســـــــوبة ) ويؤةـــــــد( 88.1وبدرجـــــــة حريـــــــة )
ـــــي ب غـــــت ) ـــــة االفترا ـــــية ل د0.000والت ـــــ  عـــــن مســـــتوى الم نوي راســـــة والبالغـــــة (، وهـــــي قيمـــــة تق

ب غـــــــت قيمتـــــــه  (2R)ةمـــــــا تشـــــــير م ادلـــــــة االنحـــــــدار الـــــــى ان قيمـــــــة م امـــــــ  االنحـــــــدار  (.0.05)
( مـــــن التغيـــــر الـــــذه يحصـــــ  فـــــي %59.3(، وهـــــذه النتيجـــــة تشـــــير الـــــى ان مـــــا نســـــبته )0.593)

 المحسوبة  .Sigقيمة  المحسوبة  Fقيمة  2Rقيمة  Bقيمة  االنموذج
 - - - 20.522 (0B) الثابت

 0.000 244.908 0.736 0.321 التراصف االستراتيجي
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الترـــــــوق المن مـــــــي ي ـــــــود الـــــــى ب ـــــــد االتصـــــــاالت وهـــــــي قيمـــــــة ترســـــــيرية ذات مســـــــتوى متوســـــــط. 
ــــى هــــذه الن ــــه يمةــــن قبــــو  فر ــــية وت سيســــًا ع  ــــ ثيرتيجــــة فان ــــى والمتررعــــة مــــن الرر ــــية  الت األول

تـــــــؤثر االتصـــــــاالت فـــــــي الترـــــــوق المن مـــــــي إيجابيـــــــًا الرليســـــــة الثانيـــــــة والتـــــــي تـــــــنص ع ـــــــى انـــــــه )
 (.وم نويًا في الة ية المبحول فيها

: تبــــــين تــــــ ثير م نــــــوه ل قيمــــــة فــــــي متغيــــــر الترــــــوق المن مــــــي، بحســــــب قيمــــــة بعــــــد القيمــــــة -ب
(، 1.990( وهـــــــي أةبـــــــر مـــــــن قيمتهـــــــا الجدوليـــــــة )9.977التـــــــي ب غـــــــت ) (t)ختبـــــــار م امـــــــ  اال

وبدرجـــــــة حريـــــــة (، 3.967( وهـــــــي أةبـــــــر مـــــــن قيمتهـــــــا الجدوليـــــــة )99.543) (F)وب غـــــــت قيمـــــــة 
والتــــــــي ب غــــــــت ( .Sig)م نويــــــــة التــــــــ ثير قيمــــــــة مســــــــتوى الم نويــــــــة المحســــــــوبة  ويؤةــــــــد( 88.1)
ـــــــة اال0.000) ـــــــ  عـــــــن مســـــــتوى الم نوي (. 0.05فترا ـــــــية ل دراســـــــة والبالغـــــــة )(، وهـــــــي قيمـــــــة تق

ب غـــــــــت مـــــــــا قيمتـــــــــه  (2R)ةمـــــــــا تشـــــــــير م ادلـــــــــة االنحـــــــــدار الـــــــــى ان قيمـــــــــة م امـــــــــ  االنحـــــــــدار 
( مـــــن التغيـــــر الـــــذه يحصـــــ  فـــــي %53.1(، وهـــــذه النتيجـــــة تشـــــير الـــــى ان مـــــا نســـــبته )0.531)

 وت سيســـــاً الترـــــوق المن مـــــي ي ـــــود الـــــى ب ـــــد القيمـــــة وهـــــي قيمـــــة ترســـــيرية ذات مســـــتوى متوســـــط. 
الثانيـــــة والمتررعـــــة مـــــن الرر ـــــية الرليســـــة  التـــــ ثيرع ـــــى هـــــذه النتيجـــــة فانـــــه يمةـــــن قبـــــو  فر ـــــية 

ــــه ) ــــًا فــــي الة يــــة الثانيــــة والتــــي تــــنص ع ــــى ان تــــؤثر القيمــــة فــــي الترــــوق المن مــــي إيجابيــــًا وم نوي
 (.المبحول فيها

ــــوق المن مــــي، بحســــب قيمــــة بعــــد الحوكمــــة -ل ــــر التر ــــ ثير م نــــوه ل حوةمــــة فــــي متغي ــــين ت : تب
، (1.990أةبــــــــر مــــــــن قيمتهــــــــا الجدوليــــــــة )( وهــــــــي 9.399التــــــــي ب غــــــــت ) (t) امــــــــ  االختبــــــــار م

وبدرجـــــــة حريـــــــة (، 3.967( وهـــــــي أةبـــــــر مـــــــن قيمتهـــــــا الجدوليـــــــة )88.339) (F)وب غـــــــت قيمـــــــة 
ـــــــة المحســـــــوبة  ويؤةـــــــد( 88.1) ـــــــ ثير قيمـــــــة مســـــــتوى الم نوي ـــــــي ب غـــــــت ) (.Sig)الت (، 0.000والت

(. ةمـــــــا تشـــــــير 0.05فترا ـــــــية ل دراســـــــة والبالغـــــــة )وهـــــــي قيمـــــــة تقـــــــ  عـــــــن مســـــــتوى الم نويـــــــة اال
(، وهـــــــذه 0.501ب غـــــــت مـــــــا قيمتـــــــه ) (2R)م ادلـــــــة االنحـــــــدار الـــــــى ان قيمـــــــة م امـــــــ  االنحـــــــدار 

( مـــــن التغيـــــر الـــــذه يحصـــــ  فـــــي الترـــــوق المن مـــــي %50.1النتيجـــــة تشـــــير الـــــى ان مـــــا نســـــبته )
ع ــــى هــــذه النتيجــــة  ي ــــود الــــى ب ــــد الحوةمــــة وهــــي قيمــــة ترســــيرية ذات مســــتوى متوســــط. وت سيســــا

الثالثــــة والمتررعـــــة مــــن الرر ــــية الرليســـــة الثانيــــة والتــــي تـــــنص  التــــ ثيرفانــــه يمةــــن قبــــو  فر ـــــية 
 (.م نويًا في الة ية المبحول فيهاو تؤثر الحوةمة في التروق المن مي إيجابيًا ع ى انه )

 : تبـــــين تـــــ ثير م نـــــوه ل شـــــراةة فـــــي متغيـــــر الترـــــوق المن مـــــي، بحســـــب قيمـــــةبعـــــد الشـــــراكة -ج
 ،(1.990( وهـــــــي أةبـــــــر مـــــــن قيمتهـــــــا الجدوليـــــــة )15.195التـــــــي ب غـــــــت ) (t)م امـــــــ  االختبـــــــار 

ــــــة (، 3.967( وهــــــي أةبــــــر مــــــن قيمتهــــــا الجدوليــــــة )230.881) (F)وب غــــــت قيمــــــة  وبدرجــــــة حري
والتـــــــــي ب غـــــــــت  (.Sig)م نويـــــــــة التـــــــــ ثير قيمـــــــــة مســـــــــتوى الم نويـــــــــة المحســـــــــوبة  ويؤةـــــــــد( 88.1)
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(. 0.05) التــــــي تب ــــــ الم نويــــــة االفترا ــــــية ل دراســــــة (، وهــــــي قيمــــــة تقــــــ  عــــــن مســــــتوى 0.000)
ـــــــــى ان قيمـــــــــة م امـــــــــ  االنحـــــــــدار  ـــــــــة االنحـــــــــدار ال ـــــــــه  (2R)ةمـــــــــا تشـــــــــير م ادل ب غـــــــــت مـــــــــا قيمت

ـــــى ان مـــــا نســـــبته )0.724) ـــــر الـــــذه يحصـــــ  فـــــي %72.4(، وهـــــذه النتيجـــــة تشـــــير ال ( مـــــن التغي
ـــــوق المن مـــــي ي ـــــود الـــــى ب ـــــد الشـــــراةة وهـــــي قيمـــــة ترســـــيرية ذات مســـــتوى عـــــا لي. وت سيســـــا التر

الراب ـــــة والمتررعـــــة مـــــن الرر ـــــية الرليســـــة  التـــــ ثيرع ـــــى هـــــذه النتيجـــــة فانـــــه يمةـــــن قبـــــو  فر ـــــية 
تــــؤثر الشــــراةة فــــي الترــــوق المن مــــي إيجابيــــًا وم نويــــًا فــــي الة يــــة الثانيــــة والتــــي تــــنص ع ــــى انــــه )

 (.المبحول فيها
ـــــة -ح ـــــة التحتي الترـــــوق المن مـــــي، فـــــي متغيـــــر  ل بنيـــــة التحتيـــــة: تبـــــين تـــــ ثير م نـــــوه بعـــــد البني

( وهــــــي أةبــــــر مــــــن قيمتهــــــا الجدوليــــــة 8.906التــــــي ب غــــــت ) (t)بحســــــب قيمــــــة م امــــــ  االختبــــــار 
ــــــــــة )79.317) (F)، وب غــــــــــت قيمــــــــــة (1.990) ــــــــــر مــــــــــن قيمتهــــــــــا الجدولي  (،3.967( وهــــــــــي أةب

 (.Sig)م نويــــــــة التــــــــ ثير قيمــــــــة مســــــــتوى الم نويــــــــة المحســــــــوبة  ويؤةــــــــد( 88.1وبدرجــــــــة حريــــــــة )
ــــة االفترا ــــية ل دراســــة  (،0.000والتــــي ب غــــت ) ــــ  عــــن مســــتوى الم نوي ــــ وهــــي قيمــــة تق ــــي تب   الت

ـــــى ان قيمـــــة م امـــــ  االنحـــــدار 0.05) ـــــة االنحـــــدار ال ب غـــــت مـــــا قيمتـــــه  (2R)(. ةمـــــا تشـــــير م ادل
ـــــى ان مـــــا نســـــبته )0.475) ـــــر الـــــذه يحصـــــ  فـــــي %47.5(، وهـــــذه النتيجـــــة تشـــــير ال ( مـــــن التغي

ــــــى ب ــــــد  ــــــوق المن مــــــي ي ــــــود ال ــــــةالتر ــــــة التحتي ــــــو .  البني وهــــــي قيمــــــة ترســــــيرية ذات مســــــتوى مقب
وت سيســــا ع ــــى هــــذه النتيجــــة فانــــه يمةــــن قبــــو  فر ــــية التــــ ثير الخامســــة والمتررعــــة مــــن الرر ــــية 

تــــــؤثر البنيــــــة التحتيــــــة فــــــي الترــــــوق المن مــــــي إيجابيــــــًا الرليســــــة الثانيــــــة والتــــــي تــــــنص ع ــــــى انــــــه )
 (.وم نويًا في الة ية المبحول فيها

ــــد المهــــارات -خ ــــ ثيبع ــــين ت فــــي متغيــــر الترــــوق المن مــــي، بحســــب قيمــــة  ل مهــــاراتر م نــــوه : تب
(، 1.990( وهـــــــي أةبـــــــر مـــــــن قيمتهـــــــا الجدوليـــــــة )11.071التـــــــي ب غـــــــت ) (t)م امـــــــ  االختبـــــــار 

ــــــة (، 3.967( وهــــــي أةبــــــر مــــــن قيمتهــــــا الجدوليــــــة )122.572) (F)قيمــــــة  وب غــــــت وبدرجــــــة حري
والتـــــــــي ب غـــــــــت ( .Sig)ة م نويـــــــــة التـــــــــ ثير قيمـــــــــة مســـــــــتوى الم نويـــــــــة المحســـــــــوب ويؤةـــــــــد( 88.1)
(. 0.05) التــــــي تب ــــــ (، وهــــــي قيمــــــة تقــــــ  عــــــن مســــــتوى الم نويــــــة االفترا ــــــية ل دراســــــة 0.000)

ـــــــــى ان قيمـــــــــة م امـــــــــ  االنحـــــــــدار  ـــــــــة االنحـــــــــدار ال ـــــــــه  (2R)ةمـــــــــا تشـــــــــير م ادل ب غـــــــــت مـــــــــا قيمت
ـــــى ان مـــــا نســـــبته )0.582) ـــــر الـــــذه يحصـــــ  فـــــي %58.2(، وهـــــذه النتيجـــــة تشـــــير ال ( مـــــن التغي

ــــى ب ــــد  الترــــوق المن مــــي وهــــي قيمــــة ترســــيرية ذات مســــتوى متوســــط. وت سيســــا  المهــــاراتي ــــود ال
ــــ ثير السادســــة والمتررعــــة مــــن الرر ــــية الرليســــة  ــــه يمةــــن قبــــو  فر ــــية الت ــــى هــــذه النتيجــــة فان ع 

تــــــؤثر المهــــــارات فــــــي الترــــــوق المن مــــــي إيجابيــــــًا وم نويــــــًا فــــــي الثانيــــــة والتــــــي تــــــنص ع ــــــى انــــــه )
 (.الة ية المبحول فيها
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 ( تأثير ابعاد التراصف االستراتيجي في التفوق المنظمي26ل )الجدو

 N =90(  0.05 P≤)  1.990=  (88.1) معب وع ا Tق ما 

 .نت تج معتيل ج ماليص ت معمص ره إع م  مع  يث م  

 التأثير المتدرج -3
ــــر التراصــــا االســــتراتيجي فــــي متغيــــر الترــــوق   ــــى فهــــ  أوســــع لتــــ ثير اب ــــاد متغي ل ت ــــرا ع 

، لتحديـــــد التـــــدرج فـــــي (Stepwise)المن مـــــي تـــــ  ال جـــــوء الـــــى تطبيـــــق انحـــــدار المت ـــــدد بطريقـــــة 
ـــــ ثير ألب ـــــاد المتغيـــــر المســـــتق  فـــــي المتغيـــــر الم تمـــــد، وتحديـــــد أهم يـــــة ت ـــــك االب ـــــاد ل ترةيـــــز الت

ــــال  الم رو ــــة  ع يهــــا فــــي الة يــــة المبحــــول فيهــــا فــــي تحقيــــق الترــــوق المن مــــي، اذ ا هــــرت النت
 ت ثيرية هي: مراح ( ثالثة 27في الجدو  )

يو ـــــــ  هـــــــذا النمـــــــوذج حســـــــب نتـــــــال  التح يـــــــ  ان لب ـــــــد الشـــــــراةة تـــــــ ثيرًا  النمـــــــوذج األول: -أ
األخـــــــرى لمتغيـــــــر التراصـــــــا االســـــــتراتيجي، اع ـــــــى فـــــــي ت زيـــــــز الترـــــــوق المن مـــــــي مـــــــن االب ـــــــاد 

ــــــر مــــــن قيمتهــــــا 230.881المحســــــوبة البالغــــــة ) (F)بحســــــب مــــــا تشــــــير اليــــــه قيمــــــة  (، وهــــــي أةب
ــــــــة البالغــــــــة ) ــــــــة )3.967الجدولي ــــــــدرجات حري ــــــــي  (t)(، وةــــــــذلك قيمــــــــة 88.1( وب المحســــــــوبة والت

( وبدرجــــــــــة حريــــــــــة 1.990( وهــــــــــي أةبــــــــــر مــــــــــن قيمتهــــــــــا الجدوليــــــــــة البالغــــــــــة )15.192ب غــــــــــت )
(، وهــــــي 0.000المحســــــوبة والتــــــي ب غــــــت )( .Sig)(. ويؤةــــــد م نويــــــة هــــــذا التــــــ ثير قيمــــــة 88.1)

(. ةمــــــا ان القيمــــــة 0.05قيمــــــة تقــــــ  ةثيــــــرًا عــــــن مســــــتوى الم نويــــــة االفترا ــــــي ل دراســــــة البــــــال  )
(، أه ان هـــــذا النمـــــوذج يرســـــر مـــــا 0.724قـــــد ب غـــــت ) (2R)الترســـــيرية لهـــــذا الب ـــــد وحســـــب قيمـــــة 

تغيـــــر الـــــذه يحصـــــ  فـــــي الترـــــوق المن مـــــي والـــــذه ي ـــــود لب ـــــد الشـــــراةة ( مـــــن ال%72.4نســـــبته )
( ت ــــــود ل وامــــــ  ترســــــيرية أخــــــرى ال يت ــــــمنها هــــــذا االنمــــــوذج. وبنــــــاءًا %27.6وان مــــــا نســــــبتها )

ع ــــــى هــــــذه النتــــــال  فانــــــه مــــــن الممةــــــن االســــــتنتاج ان الة يــــــة المبحــــــول فيهــــــا إذا ارادت تحســــــين 

 قيمة iBقيمة  0B قيمة األبعاد
2R 

 T قيمة

  المحسوبة

 Fقيمة 

 المحسوبة

 المحسوبة Sig قيمة

 0.000 127.800 11.305 0.593 1.683 25.253 االتصاالت

 0.000 99.543 9.977 0.531 1.480 29.746 القيمة 

 0.000 88.339 9.399 0.501 1.378 31.644 الحوكمة

 0.000 230.881 15.195 0.724 1.625 28.643 الشراكة

 0.000 79.317 8.906 0.475 1.172 36.400 البنية التحتية
 0.000 122.572 11.071 0.582 1.577 26.618 المهارات
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ـــــات نجاح ـــــق متط ب ـــــي الترـــــوق المن مـــــي فيهـــــا وتحقي ـــــز ف ـــــان ع يهـــــا الترةي ـــــي هـــــذا المجـــــا  ف هـــــا ف
 عم ها بمستويات عالية ع ى ب د الشراةة لديها.

ـــــــاني:  -ب ـــــــوذج الث ـــــــ  ان لب ـــــــده الشـــــــراةة  النم ـــــــال  التح ي يو ـــــــ  هـــــــذا النمـــــــوذج حســـــــب نت
والمهـــــارات تـــــ ثيرًا اع ــــــى فـــــي ت زيـــــز الترــــــوق المن مـــــي مـــــن االب ــــــاد األخـــــرى لمتغيـــــر التراصــــــا 

(، وهـــــي أةبـــــر 147.951المحســـــوبة البالغـــــة ) (F)اليـــــه قيمـــــة  االســـــتراتيجي، بحســـــب مـــــا تشـــــير
المحســــــوبة  (t)(، وةــــــذلك قــــــي  87.2( وبــــــدرجات حريــــــة )3.115مــــــن قيمتهــــــا الجدوليــــــة البالغــــــة )

( وع ـــــى التــــــوالي وهـــــي أةبـــــر مــــــن قيمتهـــــا الجدوليـــــة البالغــــــة 0.4321( و)8.545والتـــــي ب غـــــت )
المحســـــــوبة والتـــــــي  (.Sig)ثير قـــــــي  (. ويؤةـــــــد م نويـــــــة هـــــــذا التـــــــ 87( وبدرجـــــــة حريـــــــة )1.990)

ـــــــة 0.000( و)0.000ب غـــــــت ) ـــــــرًا عـــــــن مســـــــتوى الم نوي ـــــــ  ةثي ـــــــوالي، وهـــــــي قيمـــــــة تق ـــــــى الت ( ع 
(. ةمــــــا ان القيمــــــة الترســــــيرية لهــــــذين الب ــــــدين وحســــــب قيمــــــة 0.05االفترا ــــــي ل دراســــــة البــــــال  )

(2R) ( مـــــــن التغيــــــــر %77.3(، أه ان هــــــــذا النمـــــــوذج يرســـــــر مــــــــا نســـــــبته )0.773قـــــــد ب غـــــــت )
الــــــذه يحصــــــ  فــــــي الترــــــوق المن مــــــي والــــــذه ي ــــــود لب ــــــده الشــــــراةة والمهــــــارات وان مــــــا نســــــبتها 

( ت ــــــــود ل وامــــــــ  ترســــــــيرية أخــــــــرى ال يت ــــــــمنها هــــــــذا االنمــــــــوذج. وبنــــــــاءًا ع ــــــــى هــــــــذه 22.7%)
النتــــــــال  فانــــــــه مــــــــن الممةــــــــن االســــــــتنتاج ان الة يــــــــة المبحــــــــول فيهــــــــا إذا ارادت تحســــــــين الترــــــــوق 

ت نجاحهـــــا فـــــي هـــــذا المجـــــا  فـــــان ع يهـــــا الترةيـــــز فـــــي عم هـــــا المن مـــــي فيهـــــا وتحقيـــــق متط بـــــا
 بمستويات عالية ع ى ب ده الشراةة والمهارات م ًا.

ـــــــوذج الثالـــــــث:  -ت ـــــــ  ان ألب ـــــــاد الشـــــــراةة  النم ـــــــال  التح ي يو ـــــــ  هـــــــذا النمـــــــوذج حســـــــب نت
والمهــــــارات والبنيــــــة التحتيـــــــة تــــــ ثيرًا اع ـــــــى فــــــي ت زيــــــز الترـــــــوق المن مــــــي مـــــــن االب ــــــاد األخـــــــرى 

ـــــــــر  ـــــــــه قيمـــــــــة لمتغي المحســـــــــوبة البالغـــــــــة  (F)التراصـــــــــا االســـــــــتراتيجي، بحســـــــــب مـــــــــا تشـــــــــير الي
(، 86.3( وبــــــدرجات حريــــــة )2.725(، وهــــــي أةبــــــر مــــــن قيمتهــــــا الجدوليــــــة البالغــــــة )104.822)

( وع ـــــــــى التـــــــــوالي 0.234( و)3.022( و)7.784المحســـــــــوبة والتـــــــــي ب غـــــــــت ) (t)وةـــــــــذلك قـــــــــي  
(. ويؤةـــــد م نويـــــة هـــــذا 86( وبدرجـــــة حريـــــة )1.990وهـــــي أةبـــــر مـــــن قيمتهـــــا الجدوليـــــة البالغـــــة )

( ع ـــــــــــــى 0.028( و )0.003( و)0.000المحســـــــــــــوبة والتــــــــــــي ب غـــــــــــــت ) (.Sig)التــــــــــــ ثير قـــــــــــــي  
ــــال  ) (. ةمــــا 0.05التــــوالي، وهــــي قيمــــة تقــــ  ةثيــــرًا عــــن مســــتوى الم نويــــة االفترا ــــي ل دراســــة الب

(، أه ان 7850.قــــــد ب غــــــت ) (2R)ان القيمــــــة الترســــــيرية لهــــــذه االب ــــــاد مجتم ــــــة وحســــــب قيمــــــة 
( مــــــن التغيــــــر الــــــذه يحصــــــ  فــــــي الترــــــوق المن مــــــي %78.5هــــــذا النمــــــوذج يرســــــر مــــــا نســــــبته )

( ت ــــــــود %21.5والــــــــذه ي ــــــــود ألب ــــــــاد الشــــــــراةة والمهــــــــارات والبنيــــــــة التحتيــــــــة وان مــــــــا نســــــــبتها )
ل وامــــ  ترســــيرية أخــــرى ال يت ــــمنها هــــذا االنمــــوذج. وبنــــاءًا ع ــــى هــــذه النتــــال  فانــــه مــــن الممةــــن 

ـــــــــق االســـــــــتنتا ـــــــــوق المن مـــــــــي فيهـــــــــا وتحقي ـــــــــة المبحـــــــــول فيهـــــــــا إذا ارادت تحســـــــــين التر ج ان الة ي
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متط بـــــات نجاحهــــــا فــــــي هــــــذا المجـــــا  فــــــان ع يهــــــا الترةيــــــز بمســـــتويات عاليــــــة فــــــي عم هــــــا ع ــــــى 
 اب اد الشراةة والمهارات والبنية التحتية م ًا.

التصـــــاالت ويمةـــــن مـــــن نتـــــال  التح يـــــ  المتـــــدرج االســـــتنتاج ب ـــــ ا او عـــــد  تـــــ ثير اب ـــــاد ا 
ــــــة ألب ــــــاد  ــــــ ثير بمســــــتويات عالي ــــــر الترــــــوق المن مــــــي، وان ثمــــــت ت والقيمــــــة والحوةمــــــة فــــــي متغي

 الشراةة والمهارات والبنية التحتية في التروق المن مي ع ى وفق التح ي  المذةور.
 التراصف االستراتيجي في التفوق المنظمي ألبعاد المتدرج تأثيرال( 27الجدول )

 N =90 ،(P≤0.05 )(، 2.725( و)3.115( و)3.967)الجدولية  F(، قيمة 1.990الجدولية = ) T قيمة
 .ع م  مع  يث م  نت تج معتيل ج ماليص ت معمص ره إ

  

المتغهرات  نموذجا 

الداخلة 

 ب لنموذج

 قهمة 

 B   

 قهمة

R² 

 Fقهمة 

 المحسوبة

 tقهمة  

 المحسوبة

ت   ج 

 الحر ة

 قهمة

Sig. 

 - - - - - 28.643 - الث بت

 

 ا  ل

 0.000 1 15.192 230.881 0.724 1.625 الشراكة

88 

89 

 - - - - - 23.027 - الث بت

 

 الث ن 

 0.000 2 8.545 147.951 0.773 1.193 الشراكة

87 

 0.000 89 0.4321 0.653 المه  ات

 - - - - - 22.532 - الث بت

 

 الث لث

 0.000 3 7.784 104.822 0.785 1.106 الشراكة

 0.003 86 3.022 0.495 المه  ات

البنهة 

 التحتهة

0.271 0.234 89 0.028 



 

149 
 

 المبحث الثالث

 ومقترحات الدراسات المستقبلية االستنتاجات والمقترحات

  هـــــرتالتـــــي  ال القـــــاتلطبي ـــــة  الً مـــــن جوانـــــب ن ريـــــة، وتح ـــــي اســـــتنادًا إلـــــى مـــــا تـــــ  إست را ـــــه
ــــــي ــــــار أنمــــــوذج  ف ــــــة، اختب ــــــي الدراســــــة الرر ــــــي وفر ــــــياتها الرليســــــة والررعي وجهــــــت الباحــــــل الت
التوصــــيات ل وقــــوا ع ـــــى تقــــدي  عــــدد مـــــن  ـــــولها  التـــــي ســــيت  فــــي االســــتنتاجات صــــياغة نحــــو

ــــــــين ــــــــ  بحثهــــــــا ب ــــــــة التــــــــي ت ــــــــدي  عــــــــدد مــــــــن و ا، مــــــــالدراســــــــة وأب ادهه متغيــــــــر  اتجاهــــــــات ال الق تق
 : يوةما ي ت، الخاصة بالدراسات المستقب يةالمقترحات 

 االستنتاجات اوال : 
 ســــــتنتاجاتالتــــــي تــــــ  طرحهــــــا وفــــــق االو ة تناولــــــت هــــــذه الرقــــــرة مــــــا خ صــــــت اليــــــه الدراســــــة الحاليــــــ

 :االتية
أ هرت نتال  وصــــــا متغير التراصــــــا اإلســــــتراتيجي وتشــــــخيصــــــه عن طريق اب اده المتمث ة  .1
 ي:االتصاالت، القيمة، الحوةمة، الشراةة، البنية التحتية، المهارات( ما ي ت)بــ

حقق با د المهارات أع ى نســــــبة اســــــتجابة وفق آراء المبحوثين في الة ية المبحوثة، االمر الذه  -أ
ع ى اســــــــــتقطاب االفراد الموهوبين وت يينه  من ذوه يرســــــــــر لنا رغبة حرص إدارة الة ية المبحوثة 

المهارات ال الية في مجا  تخصـــــــــصـــــــــه ، وال م  ع ى اشـــــــــراةه  في دورات تدريبية تج  ه  ع ى 
تقنيات التدرين الحديثة مث  اســـــــتخدا  الصـــــــروا الســـــــيما ، و ل ت ام  مع التغيرات التقنيةســـــــت داد ا

 االلةترونية.

مقارنة باألب اد األخرى )االتصـــاالت، القيمة، الحوةمة، حقق با د الشـــراةة أق  نســـبة اســـتجابة  -ب
المبحوثة  الة يةدارة إ حرص، وهذا يؤشــــــــر إيجابيةةانت اال انها  من قب  المبحوثينالبنية التحتية( 
ال م  ع ى االخذ الشـــــراةة في بيلة ال م  و وتبذ  قصـــــارى جهدها لتر ي  البا د هذا بع ى االهتما  

دعمها باســـــــــتمرار، وتتي  مشـــــــــارةة الم رفة، وت تمده منهجًا   األفةار الجديدة و قبا  ام ين وتَ بآراء ال
 لتطوير بيلة عم ها.

الثانية بناًء ع ى نسبة االستجابة ل مبحوثين، وفي ذلك داللة   د القيمة األهمية الترتيبيةاحت  با  -ت
تحقيق القيمة ل مت ام ين م ها عن طريق اجراء تقيي  دوره ع ى حرص إدارة الة ية المبحوثة ع ى 

ل خدمات التي تقدمها وت م  ع ى توثيقها، وتهت  ب م يات التحســـــــــين المســـــــــتمرة ســـــــــ يًا منها لب وب 
 قطا  اعمالها. التروق ع ى ال ام ين في

ان  د االتصاالت في األهمية الترتيبية الثالثة وفق اراء المبحوثين، وفي هذا داللة ع ى جاء با  -ل
وتهت  بــاألخــذ بــآراله  حو   ع ى التواصـــــــــــــــ  مع ال ــام ين فيهــاإدارة الة يــة المبحوثــة تمت ــك القــدرة 
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يجاد االعما  المناطة به  وتقي  اجتماعات دورية ل ت را ع ى ال قبات الت ي تواجهه  في ال م  وا 
البيلة الخارجية ل ت را ع ى اه  المســــــــــــــتجدات ومواةبة ح و  مناســــــــــــــبة لها، ةما تتواصــــــــــــــ  مع 

 التطورات في تقنيات االتصاالت الحديثة بما ي من لها تحقيق التروق المن مي.

لة ع ى حقق با د الحوةمة األهمية الترتيبية الراب ة وفق اســــــــــــــتجابات المبحوثين، وفي ذلك دال -ج
رؤية وا ــــــــــــــحة في تطبيقها ل قوانين والتشــــــــــــــري ات التي تحة  بيلة ال م  امتالك الة ية المبحوثة 

اعتمادها مبدأ الشـــــرافية والمســـــالة الذه يمةنها من تحقيق التروق في األداء، ب يًدا حرصـــــها ع ى و 
نســـــــــجا  بين مما له دور في الحد من مشـــــــــةالت ال م  وتحقيق اال عن التمييز بين ال ام ين فيها،

 اإلدارة وال ام ين.

شـــــــة  با د البنية التحتية لمتغير التراصـــــــا االســـــــتراتيجي األهمية الترتيبية الخامســـــــة وفق اراء  -ح
توفير بيلة عم  ماللمة من ع ى وال م  جاهدة المبحوثين، وهذا يؤشــــــــــــــر حرص الة ية المبحوثة 

ديثة والمختبرات المتطورة وتوفير حيل المةان واألجواء المناســــــبة وحرصــــــها ع ى توفير التقانة الح
توفير ةافة مســت زمات ال م  حرصــها ع ى أماةن الســتراحة الط بة وةوادرها الو يرية، إ ــافة الى 

 المةتبي.

ـــــ  .2 ــــــ التروق )أ هرت نتال  وصا متغير التروق المن مي وتشخيصه عن طريق اب اده المتمث ة بـ
 :القياده، التروق الخدمي، التروق الم رفي( ما ي تي

حقق با د التروق القياده  ــــــــــــــمن اب اد التروق المن مي األهمية الترتيبية األولى اذ اخذ اع ى  -أ
اختيار وحرصــها ع ى الة ية المبحوثة  اهتما  ادارةنســبة اســتجابة وفق اراء المبحوثين، وهذا يؤشــر 

 مية، واســـــــــــتخدا  قياداتها ال  مية واإلدارية من ذوه المهارات اإلدارية والقيادية ع ى وفق م ايير ع
ســــياســــة الباب المرتوح عن طريق تخصــــيصــــها الوقت الةافي لالســــتما  الى ال ام ين فيها والط بة 

 وال م  ع ى ح  مشةالته .

شـــــــة   با د التروق الم رفي من خال  الرقرات الخمســـــــة الم برة عنه نســـــــبة اســـــــتجابة فاع ة  -ب
التروق المن مي، االمر الذه يمةن ترســـــــيره  محققًا المرتبة الثانية من حيل األهمية الترتيبية ألب اد

قدرات ةوادرها االةاديمية واإلدارية عن طريق اشراةه  في برام  بقدرة الة ية المبحوثة ع ى تطوير 
تدريبية م دة لهذا الغرض، وحرصـــــها ع ى امتالك الم رفة ومشـــــارةتها مع ال ام ين فيها لتحســـــين 

 تقدمها.عم ياتها وتطوير خدماتها الت  يمية التي 

حقق با د التروق الخدمي من خال  نســـــــبة اســـــــتجابة المبحوثين ل رقرات التي ت بر عن هذا  -ت
وبنســبة إيجابية عالية، ويرســر هذا االمر الب د المرتبة األخيرة  ــمن اب اد متغير التروق المن مي 

درات حرص الة ية المبحوثة ع ى تحقيق الر ــــــــا ل رلة المســــــــتهدفة عن طريق االســــــــترادة من المبا
المجتم ية لتطوير خدماتها وتحســـــــينها، واجراء مســـــــوحات دورية وشـــــــام ة الحتياجات المســـــــتريدين 

 االجتماعية في تقدي  خدماتها. ةوالمجتمع وال م  ع ى ت بيتها ةجزء من المسؤولي
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 بين وايجابية م نوية ارتباط عالقات وجود االرتباط  القاتاالحصـــــــــــــالي ل تح ي  نتال  ا هرت -3
 الدور لنا يرســــــر وهذا والجزلي، الة ي المســــــتويين ع ى والتروق المن مي ســــــتراتيجياإل التراصــــــا

 .في الة ية المبحوثة التروق المن مي ت زيز في اإلستراتيجي ل تراصا الراع 

بـــــــالرغ  مـــــــن عالقـــــــة االرتبـــــــاط القويـــــــة بـــــــين المتغيـــــــرات الرليســـــــية ل دراســـــــة، اال انهـــــــا ةانـــــــت  -4
ا االســــــتراتيجي اذ اخــــــذ ب ــــــد الشــــــراةة الترتيــــــب األو  متباينــــــة ع ــــــى مســــــتوى االب ــــــاد ل تراصــــــ

تـــــاله ب ـــــد االتصـــــاالت، ثـــــ  المهـــــارات، ثـــــ  القيمـــــة، والحوةمـــــة، وأخيـــــرا ب ـــــد البنيـــــة التحتيـــــة مـــــن 
، وفــــــي هــــــذا داللــــــة ع ــــــى اهتمــــــا  الة يــــــة المبحوثــــــة حيــــــل ارتباطهــــــا بتحقيــــــق الترــــــوق المن مــــــي

الستةشـــــــــاا المتغيـــــــــرات البيليـــــــــة بمتغيـــــــــر التراصـــــــــا االســـــــــتراتيجي بداللـــــــــة اب ـــــــــاده وتســـــــــخرها 
 .لت زيز التروق المن ميوالتراصا م ها 

يجابيـــــــة بـــــــين  -5 ا هـــــــرت نتـــــــال  تح يـــــــ  االنحـــــــدار الخطـــــــي البســـــــيط عالقـــــــة تـــــــ ثير م نويـــــــة وا 
حقيقــــــــة تــــــــ ثير  زالمتغيـــــــر المســــــــتق  والم تمــــــــد ع ــــــــى المســــــــتويين الة ــــــــي والجزلــــــــي، ممــــــــا ي ــــــــز 

ـــــوق المن مـــــي.  ـــــز التر ـــــر اب ـــــاد التراصـــــا اإلســـــتراتيجي فـــــي ت زي ـــــ  أث ةمـــــا أشـــــارت نتـــــال  تح ي
المتغيـــــر المســـــتق  فـــــي المتغيـــــر الم تمـــــد ع ـــــى المســـــتوى الجزلـــــي إلـــــى  هـــــور عالقـــــات التـــــ ثير 

 :متباينة وةما ي ي

يجابية لب د الشراةة في التروق المن مي، إذ ةان هذا الب د  -أ أ هر التح ي  عالقة ت ثير م نوية وا 
 الة يةإدارة اهتما   يد  ع ىاصـــــــــا اإلســـــــــتراتيجي، وهذا ذو ت ثير م نوه أع ى من بقية أب اد التر 

تتقب  األفةار الجديدة تشــــــــارك الم رفة مع ةوادها و هذا الب د ةونه مرتبط ببيلة ال م  اذ المبحوثة ب
لمــا لهــا من دور في تحريزه  واثــارة  التي من شــــــــــــــــانهــا تطوير بيلــة ال مــ  واالخــذ بــآراء ال ــام ين

 .الحمان لديه  لتقدي  المزيد

يجابية اال انها أ هر التح ي  عالقة ت ثير م نوية  -ب ، وترســـــــر هذه البنية التحتية لب د ـــــــ يرة وا 
التي من شـــانها توليد  المناســـبة ل  م  االماةنبتوفير المبحوثة  الة يةإدارة النتيجة محدودية اهتما  

وقد المالية والمادية ربما لق ة مواردها  ،أجواء عم  مريحة وتوفير أماةن الســتراحة ةوادرها وط بتها
 في ت زيز التروق المن مي.يتسبب ذلك ب  رها 

يجابية لب د االتصاالت في التروق المن مي، اذ ةان هذا  -ت أ هر التح ي  عالقة ت ثير م نوية وا 
الب د ذو ت ثير م نوه بمســــــــتوى متوســــــــط، وترســــــــر هذه النتيجة باهتما  إدارة الة ية المبحوثة ع ى 

داخ ية مع ال ام ين فيها والط بة عن طريق عقد االجتماعات الدورية والندوات استدامة اتصاالتها ال
ل تحديد ال قبات التي تواجهه  وال م  ع ى إيجاد الح و  المناســــــبة لها، ةما تبذ  قصــــــارى جهدها 
من اج  اســـــــــتدامة االتصـــــــــا  مع البيلة الخارجية والت را ع ى ما يقدمه المنافســـــــــين من خدمات 

 صا م ه  وت زيز تروقها ع يه .ت  يمية والترا
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يجابية لب د المهارات في التروق المن مي، اذ ةان هذا  -ل أ هر التح ي  عالقة ت ثير م نوية وا 
الة ية المبحوثة بتو يا الب د ذو ت ثير م نوه بمســتوى متوســط، وترســر هذه النتيجة باهتما  إدارة 

لتي تمةنها من تحقيق التروق في مجا  ا من ذوه المهارات ال اليةواســــــــــــــتقطاب االفراد الموهوبين 
ليتمةنوا  ع ى ان يةون التخصـــص الو يري متوافق ومنســـج  مع ال م  المناط بالمو او ، اعمالها

 من أداء االعما  المناطة به .

يجابية لب د  -ج في التروق المن مي، اذ ةان هذا الب د  القيمةأ هر التح ي  عالقة ت ثير م نوية وا 
ع ى اعتماد  إدارة الة ية المبحوثة بحرص، وترســــــــــر هذه النتيجة مقبو وى ذو ت ثير م نوه بمســــــــــت

التحسين المستمر من اج  اثراء ال م  وتوسي ه بما يحقق الراع ية وت  ي  القيمة المقدمة ل  ام ين 
 فيها والمت ام ين م ها.

يجابية لب د االحصـــــــــــــــالي التح ي   بين -ح ن مي، اذ في التروق الم الحوةمةعالقة ت ثير م نوية وا 
 إدارة الة ية المبحوثة بحرص، وترســـــر هذه النتيجة مقبو ةان هذا الب د ذو ت ثير م نوه بمســـــتوى 

ع ى اعتماد مبدا الشـــــــافية والمســـــــال ة في تطبيق القوانين واألن مة، من دون التمييز ع ى أســـــــان 
الى التروق في  الجنن او ال مر، وااللتزا  بالتشــــــــــــري ات والقوانين التي تحة  بيلة ال م  ل وصــــــــــــ 

 اعمالها.

بينت نتال  تح ي  االنحدار المتدرج عن  هور ت ثير لب د الشــــــــــراةة في المرح ة األولى إذ جاء  -6
الة يـة إدارة بـ هميــة تـ ثير عـاليــة في ت زيز التروق المن مي، وترســــــــــــــر هـذه النتيجــة بزيـادة اهتمــا  

تمرار التي تمةنها من إدارة التغيير المبحوثة بالشــراةة عن طريق تقب  األفةار الجديدة ودعمها باســ
 لتتمةن ب د ذلك من ت زيز تروقها المن مي.

الشــــــــــــــراةـــة   هور تـــ ثير لألب ـــادأ هرت نتـــال  تح يـــ  االنحـــدار المتـــدرج في مرح تـــه الثـــانيـــة  -7
واســـــتقطاب االفراد الموهوبين من المبحوثة إلى تو يا  الة ية، األمر الذه ي زز ســـــ ي والمهارات

 .ومشارةة الم رفة م ه  بما يمةنها من ت زيز التروق لديها ،ل اليةذوه المهارات ا

اشرت نتال  تح ي  االنحدار المتدرج خروج االب اد األخرى ل تراصا االستراتيجي من األنموذج  -8
 وقد ي ود ذلك لمحدودية ت ثيره في التروق المن مي.

 المقترحات ثانيا : 
الة يـــــة  إلدارة يمةـــــن تقـــــدي  ب ـــــض المقترحـــــاتهــــا الســـــتنتاجات التـــــي تـــــ  التوصـــــ  اليع ــــى وفقـــــًا ا

 هي: المبحوثة

 التراصــــــــا عــــــــن لمــــــــدراءها الــــــــوعي ةبيــــــــر وت ميــــــــق اهتمــــــــا  المبحوثــــــــة الة يــــــــة إدارة إيــــــــالء -1
 تقــــــدي  فــــــي المبحوثــــــة الة يــــــة عمــــــ  اســــــتمرار  ــــــمان والترــــــوق المن مــــــي بهــــــدا اإلســــــتراتيجي،

 .لة يةا لخدمات والله  ث  ومن المستريدين ر ا وتحقيق خدماتها
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 اداء ع ـــــى وفاعـــــ  إيجـــــابي تـــــ ثير لـــــه مـــــدخ  انـــــه ع ـــــى االســـــتراتيجي التراصـــــا الـــــى الن ـــــر -2
 واالخـــــــذ متط باتـــــــه تـــــــوفير ع ـــــــى وال مـــــــ  فيهـــــــا، ال ـــــــام ين األفـــــــراد وع ـــــــى ألعمالهـــــــا، المن مـــــــة
 .له الحاسمة النجاح عوام  باالعتبار

يلــــة التــــي ت مــــ  فيهــــا الــــذه يمثــــ  الب المح ــــي المجتمــــع مــــع والتواصــــ  الت ةيــــد ع ــــى االنرتــــاح -3
ــــة، ــــة المبحوث ــــات الة ي ــــى متط ب ــــى ت بيتهــــا ال مــــ ، ســــوق ل ت ــــرا ع  ــــي والمســــاهمة وال مــــ  ع   ف

 المشةالت عن طريق توجيه البحول الم دة لهذا الغرض. من عديد ح 
ــــــى يتوجــــــب -4  تحتيــــــة بنــــــى وتــــــوفير والبيلــــــة ال ــــــام ين بــــــين االتصــــــاالت ادامــــــة الة يــــــة إدارة ع 

 ابـــــــداء مـــــــن وتمةيـــــــنه  ترـــــــاع ه  ت ـــــــمن مريحـــــــة عمـــــــ  اجـــــــواء فيروتـــــــو  لالتصـــــــاالت، متطـــــــورة
 .واستدامته التروق الى الوصو  الى يوده وبما ال م  عن آراله 

 يقـــــــــدمها التـــــــــي ل خـــــــــدمات مســـــــــحية دراســـــــــات بـــــــــ جراء المبحوثـــــــــة الة يـــــــــة فـــــــــي اإلدارة قيـــــــــا  -5
 ينهات ـــــم طريـــــق عـــــن النتـــــال  مـــــن واالســـــترادة خـــــدماتها مـــــن المســـــتريدين ومتط بـــــات المنافســـــين

وت ــــــــزز الترــــــــوق  التراصــــــــا اســــــــتدامة مــــــــن تمةنهــــــــا التــــــــي القيمــــــــة لت زيــــــــز اســــــــتراتيجياتها فــــــــي
 .المن مي لديها

الت ةيـــــد ع ـــــى توافـــــق تخصصـــــات االفـــــراد ال ـــــام ين وانســـــجامها مـــــع االعمـــــا  المناطـــــة بهـــــ    -6
ممــــــا يزيــــــد مــــــن مســــــتوى الحمــــــان فــــــي أداء االعمــــــا ، واشــــــراةه  فــــــي بــــــرام  تدريبيــــــة ونــــــدوات 

 .المن مي التروق ت زيز اج  من الرريق بروح ال م  وتشجيع راته ،لتطوير مها
زيــــــادة  عــــــن طريــــــقالة يــــــة المبحوثــــــة اهتمامهــــــا بالبنيــــــة التحتيــــــة وذلــــــك إدارة  ــــــرورة إيــــــالء  -7

وتــــــوفير المختبــــــرات الحديثــــــة  والمســــــاحات الخ ــــــراء، تهيلــــــة االبنيــــــة المناســــــبة،ل الــــــدع  المــــــالي
 قع.ل المةتبي الذه يتناسب مع الواواالثا

الة يـــــــة المبحوثـــــــة اهتمامـــــــًا بت  ـــــــي  القيمـــــــة لةـــــــ  مـــــــن ال ـــــــام ين فيهـــــــا إدارة  ـــــــرورة إيـــــــالء  -8
ــــــى مــــــا تقدمــــــه مــــــن  ــــــق ادخــــــا  التحســــــينات المســــــتمرة ع  والمســــــتريدين مــــــن خــــــدماتها عــــــن طري

 خدمات ت  يمية وبحثية ت زز من تروقها.
ي ما وأنهـــــا حديثـــــة الســـــ ،الة يـــــة المبحوثـــــة اهتمـــــا  ةبيـــــر بـــــالتروق الخـــــدميإدارة  ـــــرورة إيـــــالء  -9

فــــــت  اقســــــا  ال هـــــد وأن أمامهــــــا الةثيــــــر مــــــن التطــــــوير بالخــــــدمات التــــــي يتط ــــــب طرحهــــــا، منهــــــا 
انشــــــــاء مراةــــــــز بحثيــــــــة تقــــــــد  استشــــــــارات ودراســــــــات جــــــــدوى ل مشــــــــاريع االقتصــــــــادية، جديــــــــدة، و 

 وعيادات طبية، اسوة بالخدمات التي تقدمها الجام ات الحةومية.
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عــــــن طريـــــــق ة المبحوثــــــة بــــــالتروق القيــــــاده الة يـــــــرة زيــــــادة اهتمــــــا  إدايوصــــــي الباحــــــل ب -10
داريــــــة ومــــــن الرلــــــات الشــــــبابية التــــــي لــــــديها تط  ــــــات ورؤى مســــــتقب ية  اختيــــــار قيــــــادات ع ميــــــة وا 

 الستدامة تروقها.
ــــــي عــــــن طريــــــق اشــــــراك ةوادرهــــــا  -11 ــــــة المبحوثــــــة اهتمامــــــًا بــــــالتروق الم رف ــــــالء إدارة الة ي إي

ت الم رفيــــــة واســــــتخدا  الت  ــــــي  االلةترونــــــي لــــــدع  االةاديميــــــة ببــــــرام  تدريبيــــــة لمواةبــــــة التطــــــورا
 وتسهي  نق  الم رفة.

ــــا :  ــــي تشــــجيع : الدراســــات المســــتقبلية الُمقترحــــةثالث ــــى التوســــع ف ــــاحثين ع  التراصــــا دراســــة الب
ــــــه وح ــــــى المن مــــــات اإلنتاجيــــــة والخدميــــــة ألهميت ــــــى االســــــتراتيجي وتطبيقــــــه ع  داثتــــــه وخاصــــــة ع 

 وفيما ي ي ب ض الدراسات المستقب ية: البيلة ال راقية، والتروق المن مي

فـــــــي المن مــــــــات  ع ـــــــى األداء التن يمـــــــيوأثرهـــــــا  وقـــــــات تطبيـــــــق التراصـــــــا االســـــــتراتيجي م -1
 .ال راقية

 اسهامات التراصا االستراتيجي في التةيا مع المتغيرات البيلية. -2
.زيادة الحصة السوقية لمن مات القطا  الخاص التروق المن مي ودوره في  -3
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المصادر

 صادر باللغة العربية:الم

 القران الكريم

 طاريح والرسائل الجامعيةاوال : األ

 فـــــي الوظيفيـــــة الحيـــــاة جـــــودة أثـــــر، " 2018أبـــــو عـــــودة، محمـــــود إســـــماعي  إســـــماعي ،  -1
 قطــــاع فـــي المـــدني المجتمــــع منظمـــات علـــى تطبيقيـــة ســــةادر  المؤسســـي التميـــز تحقيـــق
ــــــي إدارة االعمــــــا ، ، غــــــزة" ــــــة التجــــــار رســــــالة ماجســــــتير ف  -ة، الجام ــــــة اإلســــــالمية، غــــــزةة ي

 ف سطين.
التنظيمـــــي  التميـــــز تحقيـــــق فـــــي التحويليـــــة القيـــــادة دور، " 2018األخ ـــــر، صـــــياحي،  -2

ـــــة دراســـــة) االقتصـــــادية بالمؤسســـــة ـــــع حال ـــــرج كونـــــدور مجم ("، أطروحـــــة بـــــوعريريج بب
ة يــــــة ال  ــــــو  االقتصــــــادية والتجاريــــــة وع ــــــو  التســــــيير، دةتــــــواره فــــــي ف ســــــرة ع ــــــو  التســــــيير، 

 الجزالر. -ة محمد بو ياا، المسي ةجام 
دور القـــــوى الدافعـــــة اإلســـــتراتيجية ، " 2018األفنـــــده، ن مـــــان محمـــــود فهمـــــي عبـــــد ا ،  -3

فــــي تحقيــــق التفــــوق التنافســــي دراســــة ميدانيــــة دراء عينــــة مــــن القيــــادات اإلداريــــة فــــي 
ــــة ــــة العراقي دارة ة يــــة اإل"، رســــالة ماجســــتير فــــي إدارة االعمــــا ، عــــدد مــــن المصــــارف األهلي

 ال راق. -واالقتصاد، جام ة الموص ، الموص 
ــــــن محمــــــد،   -4 ــــــد الــــــرحمن ب ــــــت عب ــــــالحمر، االء بن " مســــــتوى تطبيــــــق ممكنــــــات ، 2016ب

ـــ   ـــى مستشـــفى جامعـــة المل ـــة عل التميـــز التنظيمـــي فـــي المنظمـــات العامـــة )دراســـة تطبيقي
، ، رســـــالة ماجســــتير فــــي اإلدارة ال امـــــةعبــــد العزيــــز بجـــــدة مــــن وجهـــــة نظــــر اإلداريــــين("
 الس ودية. -ة ية االقتصاد واإلدارة، جام ة الم ك عبد ال زيز، جدة

ــــين دور"  2016 ،محمــــود الم طــــي البحيصــــي، عبــــد -5 ــــي العــــاملين تمك ــــق ف ــــز تحقي  التمي
، رســــالة ("غــــزة قطــــاع محافظــــات فــــي التقنيــــة الكليــــات علــــى ميدانيــــة راســــة)د المؤسســــي

ــــــو  اإلماجســــــتير فــــــي ادارة االعمــــــا ،  ــــــة االقتصــــــاد وال   ــــــة، جام ــــــة االزهــــــر، غــــــزةة ي  -داري
 ف سطين.

" دور التمكــــــــين اإلداري فــــــــي التميــــــــز التنظيمــــــــي دراســــــــة ، 2015بوســـــــال ، أبــــــــوبةر،  -6
المديريـــــة الجهويـــــة ل نتـــــاج -ميدانيـــــة علـــــى شـــــركة ســـــوناطرا  البتروليـــــة الجزائريـــــة 
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ـــــي ف ســـــرة إدارة االعمـــــا ، بحاســـــي الرمـــــل" ـــــي بةـــــر ب قايـــــد، ، أطروحـــــة دةتـــــوراه ف جام ـــــة اب
 ال  و  االقتصادية، التسيير وال  و  التجارية، الجزالر.ة ية 

"آثــــر الموائمــــة االســــتراتيجية بــــين عوامــــل البيئــــة ، 2011ثوابتــــه، حســــن محمــــد حســــن،   -7
ــــي األردن" ــــة ف ــــو  التجاري ــــى أداء البن ــــة عل ، رســــالة ماجســــتير فــــي إدارة الداخليــــة والخارجي

 ألردن.ا -ة ية االعما ، جام ة الشرق األوسط، عماناالعما ، 
ــــــوعطيط جــــــال  -8 الــــــوظيفي  بــــــاألداء وعالقتــــــه التنظيمــــــي االتصــــــال،" 2009، الــــــدين، ب

ــــة دراســــة) ــــى ميداني ، رســــالة ماجســــتير ("عنابــــة ســــونلغاز بمؤسســــة المنفــــذين العمــــال عل
ة يـــــــــة ال  ــــــــــو  اإلنســـــــــانية وال  ــــــــــو  فـــــــــي الســــــــــ وك التن يمـــــــــي وتســــــــــيير المـــــــــوارد البشــــــــــرية، 

 .الجزالر -ينة، قسنطينةاالجتماعية، جام ة منتوره محمود قسنط
ــــــاص  "، 2014حجــــــاج، عــــــال ن ــــــي  عمــــــر،  -9 ــــــة اقتن دور المهــــــارات الناعمــــــة فــــــي عملي

ــــي قطــــاع غــــزة ــــة علــــى الوظــــائف اإلداريــــة ف ــــة دراســــة تطبيقي رســــالة  "،الوظــــائف اإلداري
 .ف سطين -ة ية التجارة، الجام ة اإلسالمية، غزةماجستير في إدارة االعما ، 

 المؤسســـــــي بـــــــالتميز وعالقتـــــــه التوظيـــــــف "، 2016حجـــــــازه، نهـــــــا  موســـــــى شـــــــحدة،  -10
، رسـالة ماجسـتير ("غـزة قطـاع الحكوميـة غيـر األهليـة المنظمـات علـى ميدانيـة دراسـة)

 .ف سطين -ة ية االقتصاد وال  و  اإلدارية، جام ة االزهر، غزةفي ادارة االعما ، 
 التميـــــــــز تحقيـــــــــق فـــــــــي االجتماعيـــــــــة المســـــــــؤولية دور، " 2017حســــــــين، عبـــــــــده،   -11

ماجســتير بالشــلف"،  ومشــتقاته اإلســمنت مؤسســة حالــت دراســة للمؤسســة نظيمــيالت
ة يـــــــة ال  ـــــــو  االقتصـــــــادية والتجاريـــــــة وع ـــــــو  التســـــــيير، جام ـــــــة عبـــــــد فـــــــي ع ـــــــو  التســـــــيير، 

 .الجزالر -الحميد بن بادين مستغان ، مستغان 
ــــــــي 2019الحســــــــيناوه، اســــــــحاق ناصــــــــر حســــــــين،  -12 ،" التراصــــــــف االســــــــتراتيجي ودوره ف

ـــز خصـــا ـــي تعزي ـــة ف ـــدرات الجوهري ـــدور الوســـيط للمق ـــة المتعلمـــة مـــن خـــالل ال ئص المنظم
، المنظمـــــات "دراســـــة تحليليـــــة دراء اعضـــــاء مجـــــالس الكليـــــات فـــــي جامعـــــة ذي قــــــار"

ــــــى مج ــــــن أطروحــــــة دةتــــــوراه   -ة يــــــة االدارة واالقتصــــــاد جام ــــــة ةــــــربالء، ةــــــربالءمقدمــــــة ال
 ال راق.

يــــــــز التنظيمــــــــي فـــــــــي األداء " دور سياســــــــات التم، 2015حنــــــــاوه، ســــــــوزان اليــــــــان،  -13
ـــي ســـوريا" ـــة والخاصـــة ف ـــين المصـــارف العام ـــة ب ، أطروحـــة دةتـــوراه الســـياقي دراســـة مقارن

 .سوريا-ة ية االقتصاد، جام ة ح ب، ح بفي ف سرة إدارة االعما ، 
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 المحــــــــاذاة أثــــــــر قيــــــــاس نمــــــــوذج بنــــــــاء فــــــــي مســــــــاهمة"، 2015ســـــــها ، موســــــــى،   -14
ــــا تيجيةااإلســــتر  ــــت لتكنولوجي ــــى االنترن  ســــةاوالمتوســــطة در  الصــــغيرة المؤسســــات ءأدا عل
ــــــة" العلمــــــة الصــــــناعية بالمنطقــــــة والمتوســــــطة الصــــــغيرة المؤسســــــات مــــــن عينــــــة  والي

ـــــو  االقتصـــــادية، ""ســـــطيف ـــــي ال   ـــــوراه ف ـــــة ، أطروحـــــة دةت ـــــو  االقتصـــــادية والتجاري ـــــة ال   ة ي
 الجزالر. -وع و  التسيير، جام ة محمد خي ر بسةرة

 فـــــــي المتعلمـــــــة دور المنظمـــــــة"، 2017، ا  عبـــــــد بـــــــن محمـــــــد بنـــــــت الســـــــه ي، أســـــــي   -15
ــــــق ــــــز تحقي ــــــدى المؤسســــــي التمي ــــــب ل ــــــوي اإلشــــــراف مكات ــــــي الترب ــــــة ف ــــــاض مدين  الري

عمــــــادة الدراســـــات ال  يــــــا، "، رســـــالة ماجســــــتير فـــــي اإلدارة التربويـــــة، )مقترحــــــة)اســـــتراتيجية 
 جام ة الم ك س ود، الس ودية.

ــــه،   -16 ــــد رب ــــع، " 2013ســــهمود، إيهــــاب عب ــــ إدارة واق ــــي زالتمي ــــة ف  وســــبل األقصــــى جامع
"، رســــالة ماجســــتير فــــي القيــــادة EFQMلمتميــــز ل األوروبــــي لنمــــوذجا ضــــوء فــــي تطويرهــــا
 ف سطين. -اةاديمية اإلدارة والسياسة، غزةواإلدارة، 

ــــــي،   -17  علــــــى البشــــــرية المــــــوارد إدارة ممارســــــات تــــــأثير، " 2018الشــــــروقي، خ يرــــــة ع 
"، رســـــالة ماجســـــتير فـــــي ال  ـــــو  بحـــــرينال بمملكـــــة الداخليـــــة رةاوز  فـــــي المؤسســـــي التميـــــز

 اإلدارية واألمنية، االةاديمية الم ةية ل شرطة، ة ية تدريب ال باط، البحرين.
 العامــــــة الموازنــــــة إعــــــداد عمليــــــة فــــــي الحاكميــــــةدور ، "2008، أنــــــور أثيــــــر شــــــريا،  -18

ـــــة ـــــي للدول ـــــة" دراســـــة العـــــراق ف ـــــوراه أطروحـــــة ،حال ـــــة، دةت  جام ـــــة، واالقتصـــــاد اإلدارة ة ي
 ال راق. -، بغدادبغداد

 فــــــــي األكاديميــــــــة الكفــــــــاءات إدارة دور "، 2017الشــــــــهراني، نــــــــورة عبــــــــد ا  حــــــــزا ،   -19
عمـــــادة ، رســـــالة ماجســـــتير فـــــي التربيـــــة، خالـــــد" الملـــــ  بجامعـــــة التنظيمـــــي التميـــــز تحقيـــــق

 الدراسات ال  يا، جام ة الم ك خالد، الس ودية.
ـــــــق فـــــــي المؤسســـــــية الحوكمـــــــة دور "، 2018ط اســـــــين، ع الشـــــــة،   -20 ـــــــي القيمـــــــة خل  ف

ـــــة ســـــةادر  المؤسســـــة ـــــن عين ـــــو  االقتصـــــادية، "المؤسســـــات م ـــــي ال   ـــــوراه ف ، أطروحـــــة دةت
ـــو  التســـيير،  ـــو  االقتصـــادية والتجاريـــة وع  ، ســـطيا عبـــان فرحـــات جام ـــةة يـــة ال  

 .الجزالر -سطيا
"التخطــــــيط اإلســــــتراتيجي فــــــي مــــــدارس نينــــــوى ، 2019عبــــــد ا ، ةــــــر  توفيــــــق محمــــــد،  -21

ــــــة ــــــع و  :األهلي ــــــرح"الواق ة يــــــة اإلدارة ، رســــــالة ماجســــــتير فــــــي إدارة االعمــــــا ، أنمــــــوذج مقت
 واالقتصاد، جام ة الموص ، ال راق.
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ــــــة، وردة، مــــــزغي ، صــــــراء،   -22 ــــــددة الجنســــــيات"، 2019عطاي ي ، رســــــالة " الشــــــركات متع
 .جام ة ماه ق مه، الجزالرماجستير في القانون، 

ـــــة األعمـــــال ل"، 2016ا،عمـــــرو، صـــــال  وليـــــد يوســـــ  -23 ـــــل بيئ ـــــة فـــــي تحلي صـــــناعة األدوي
ة يــــــــة الدراســــــــات ال  يــــــــا فــــــــي جام ــــــــة ، رســــــــالة ماجســــــــتير فــــــــي إدارة االعمــــــــا ، فلســــــــطين"

 ف سطين. -الخ ي ، الخ ي 
" معوقـــــات تطبيـــــق التخطـــــيط االســـــتراتيجي فــــــي ، 2017عـــــوده، عـــــالء خالـــــد عـــــوده،   -24

، رســـــالة الجامعـــــات الحكوميـــــة فـــــي بغـــــداد مـــــن وجهـــــة نظـــــر أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس"
 .جام ة الشرق األوسط، عمان، األردناإلدارة والقيادة التربوية، ماجستير في 

ـــــة "، 2019، ةـــــا   ســـــ د القريشـــــي، ســـــناء  -25 ـــــان ديمقراطي ـــــل مك ـــــر العم ـــــاعلي كمتغي  تف
ـــــين ـــــادة ب ـــــة القي ـــــز الحقيقي ـــــة ، رســـــالة ماجســـــتير فـــــي إدارة االعمـــــا ، التنظيمـــــي" والتمي ة ي

 ال راق. -اإلدارة واالقتصاد، جام ة القادسية، ذه قار
ـــــان، ســـــ ي   -26 ـــــدى دراســـــة "، 2005، ةر ـــــي االتصـــــال فعاليـــــة م  المؤسســـــة فـــــي التنظيم

ــــي ودوره ــــرارات اتخــــاذ ف ــــة، "التنظيميــــة الق ــــو  التربي ــــنرن وع  ــــ  ال ــــي ع  ، رســــالة ماجســــتير ف
 -ة يـــــة ال  ـــــو  اإلنســـــانية وال  ـــــو  االجتماعيـــــة، جام ـــــة منتـــــوره محمـــــود قســـــنطينة، قســـــنطينة

 .الجزالر
ــــــز ، 2014، المــــــدهون، محمــــــود عطــــــا عمــــــر  -27 " عمليــــــات إدارة المعرفــــــة وعالقتهــــــا بتمي

ـــي محافظـــة غـــزة  ـــيم العـــالي ف ـــة علـــى وزارة التربيـــة والتعل االداء المؤسســـي دراســـة تطبيقي
ـــــــادة واإلدارة، " ـــــــا، غـــــــزة، رســـــــالة ماجســـــــتير القي ـــــــة اإلدارة والسياســـــــة ل دراســـــــات ال  ي  -اةاديمي

 ف سطين.
تراتيجية بــــين عوامــــل البيئــــة الداخليــــة " كيفيــــة الموائمــــة االســــ، 2015مــــري ، مقرانــــي،   -28

والخارجيـــــة وأثرهـــــا علـــــى أداء المـــــوارد البشـــــرية فـــــي المنظمـــــة )دراســـــة حالـــــة مؤسســـــة 
جام ـــــــة محمـــــــد ، رســـــــالة ماجســـــــتير فـــــــي ع ـــــــو  التســـــــيير، اتصـــــــاالت الجزائـــــــر بوســـــــعادة("

 الجزالر. -بو ياا المسي ة
والتخطــــــــيط تيجي للمنظمــــــــة اتوافــــــــق التخطــــــــيط اإلســــــــتر  ،"2015منصــــــــوره، رقيــــــــة،   -29

أطروحــــة ، أثــــره علــــى تحقيــــق عوامــــل التفــــوق التنافســــي"و  اإلســــتراتيجي لــــنظم المعلومــــات
ـــــــو  االقتصـــــــادية،  ـــــــوراه فـــــــي ال   ـــــــو  التســـــــيير، دةت ـــــــة وع  ـــــــو  االقتصـــــــادية والتجاري ـــــــة ال   ة ي

 الجزالر. -جام ة محمد خي ر بسةرة



 

158 
 

ـــــــان، الموســـــــوه  -30 ـــــــه،  ناصـــــــر إين  ةوحوكمـــــــ المعلومـــــــات تكنولوجيـــــــا أثـــــــر"، 2010عة 
 العراقيـــة الشـــركات مـــن عينـــة فـــي تطبيقيـــة دراســـة الســـلوكية تحقيـــق الرقابـــة فـــي الشـــركات

ــــــــة الحكوميــــــــة) ، ةــــــــربالء جام ــــــــة ،واالقتصــــــــاد اإلدارة ة يــــــــة ماجســــــــتير، رســــــــالة ،")واالهلي
 ال راق. -ةربالء

ــــز ، 2019المــــولى، مثنــــى عبــــد الوهــــاب،   -31 ــــإدارة الجــــودة الشــــاملة والتمي ــــر التوجــــه ب " أث
الميــــزة التنافســـية المســـتدامة فــــي الكليـــات االهليـــة دراســــة تطبيقيـــة علــــى التنظيمـــي فـــي 

ـــــي العـــــراق"، ـــــة مـــــن الكليـــــات االهليـــــة ف ـــــي إدارة االعمـــــا ،  عين ة يـــــة رســـــالة ماجســـــتير ف
 السودان. -الدراسات ال  يا، جام ة السودان ل   و  والتةنولوجيا، الخرطو 

الخـــــارجي فـــــي و  الـــــداخلي االتصـــــال واقـــــع"، 2018، فتيحـــــة، بورعـــــدة، نصـــــيرة، عســـــنون  -32
، رســـــالة "حالـــــة مليانـــــة دراســـــة بخمـــــيس بونعامـــــة الجياللـــــي جامعـــــة نمـــــوذج المؤسســـــة

ة يـــــــة ال  ـــــــو  اإلنســـــــانية وال  ـــــــو  االجتماعيـــــــة، ماجســـــــتير فـــــــي ع ـــــــو  االعـــــــال  واالتصـــــــا ، 
 م يانة، الجزالر. خمين بون امة الجياللي جام ة

 المتميـــــز األداء تحقيـــــق فـــــي يةالبشـــــر  المـــــوارد تســـــيير دور ، "2017هـــــاجرة، غـــــان ،   -33
 الخدميــــة المؤسســــات مــــن مجموعــــة حالــــة دراســــة) الخدميــــة المؤسســــة فــــي للعــــاملين
ـــــة ـــــة العمومي ـــــو  التســـــيير، المســـــيلة("،  لوالي ـــــوراه فـــــي ف ســـــرة ع  ـــــو  أطروحـــــة دةت ـــــة ال   ة ي

 الجزالر. -االقتصادية والتجارية وع و  التسيير، جام ة محمد بو ياا، المسي ة
 البشــــــــرية المــــــــوارد تثمــــــــين فــــــــي المهــــــــارات تقيــــــــيم دور"، 2015، هيشــــــــر، ســــــــميرة  -34

 عمـــر–الجافـــة للمنـــاطق والتقنـــي العلمـــي البحـــث مركـــز حالـــة دراســـة الجزائريـــة بالمؤسســـة
ة يــــــة ال  ــــــو  االقتصــــــادية "، أطروحــــــة دةتــــــوراه فــــــي تســــــيير المن مــــــات، بســــــكرة البرنــــــاوي

 ر.الجزال -والتجارية وع و  التسيير، جام ة محمد خي ر بسةرة
" دور إدارة المعرفــــة فــــي تحقيــــق التميــــز التنظيمــــي دراســــة ، 2019وهيبــــة، بــــن م تــــوق، -35

، رســـــالة ماجســـــتير فـــــي ع ــــــو  اســـــتطالعية فـــــي مؤسســـــة اتصـــــاالت الجزائـــــر بالمســـــيلة"
ــــــة ــــــو  االقتصــــــادية واالداري ــــــة ال   ــــــو  التســــــيير،  التســــــيير، ة ي جام ــــــة محمــــــد بو ــــــياا، وع 

 الجزالر. -المسي ة
ــــوافي، حمــــزة،   -36 ــــق الميــــة التنافســــية دراســــة 2018ال ــــارات كمــــدخل لتحقي ، "تســــيير المه

ـــــــالجزائر"،  ـــــــال ب ـــــــاتف النق ـــــــاملين اله ـــــــين متع ـــــــة ب ـــــــو  مقارن ـــــــوراه فـــــــي ال   أطروحـــــــة دةت
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ة يــــــة ال  ــــــو  االقتصــــــادية وال  ــــــو  التجاريــــــة وع ــــــو  التســــــيير، جام ــــــة ال ربــــــي االقتصــــــادية، 
 .الجزالر -بن مهيده، ا  البواقي

 يات(ثانيُا: البحوث )الدور 

 فـــــي ودورهـــــا القياديـــــة األنمـــــاط"، 2012، منـــــاا محمـــــد، دينـــــا عبـــــد ا ، أحمـــــد، ميســـــون -1
 والعــــاملين اإلدارات قيــــادات مــــن عينــــة دراء اســــتطالعية العــــاملين دراســــة مهــــارات تنميــــة
ـــــة شـــــبكة فـــــي ـــــاء مديري ة يـــــة اإلدارة واالقتصـــــاد، جام ـــــة الموصـــــ ، مج ـــــة  "،نينـــــوى كهرب

 (.109، ال دد )(34تنمية الرافدين، المج د )
أداة اإلدارة فــــــــي  :القابليــــــــة االمتصاصــــــــية للمعرفــــــــة "، 2018ب، احمــــــــد، جنــــــــان شــــــــها -2

مج ــــــــة ة يــــــــة اإلدارة واالقتصــــــــاد ل دراســــــــات االقتصــــــــادية "، تحقيــــــــق التفــــــــوق التنظيمــــــــي
 (.3(، ال دد )10واإلدارية، المج د )

ـــــــز تحقيـــــــق " ،2016محمـــــــد، ب ةبيـــــــر، خ يـــــــدة -3  ةالمنظمـــــــ خـــــــالل مـــــــن التنظيمـــــــي التمي 
، مج ــــــة االقتصــــــاد الجديــــــد، المج ــــــد خمــــــين م يانــــــة-جام ــــــة الجــــــياله بون امــــــةالمتعل مــــــة"، 

 (.14(، ال دد )1)
ــــــــق ، 2018الجرجــــــــره، خ ــــــــر خ يــــــــ  شــــــــيخو،  -4 ــــــــي تحقي " دور اإلدارة االســــــــتراتيجية ف

ـــــى عـــــدد مـــــن  ـــــي المنظمـــــات الصـــــناعية )دراســـــة اســـــتطالعية عل ـــــوق التســـــويقي ف التف
، مج ــــــة ال  ــــــو  اإلنســــــانية لجام ــــــة زاخــــــو،  ("الشــــــركات الصــــــناعية فــــــي محافظــــــة دهــــــو 

 (.1( ال دد )6المج د )
 التفــــوق فــــي العمــــل أخالقيــــات أثــــر، " 2013الجنــــابي، محمــــد حســــين، عــــابر ســــ د عبــــد،  -5

الة يــــة التقنيـــــة الرشــــيد"،  مصـــــرف وفــــروع العامــــة اإلدارة فـــــي تطبيقيــــة دراســــة التنظيمــــي
 ة.اإلدارية بغداد، مج ة ال  و  االقتصادية واإلداري

ــــد -6 ــــر "، 2014، ع ــــك الناصــــر حــــاف ، عب ــــة أث ــــي الحوكم ــــة األزمــــات معالجــــة ف  التنظيمي
ــــي اســــتطالعية دراســــة ــــة الشــــركة ف ــــة" للســــكة العام ــــةالحديدي ــــو   جام ــــة بغــــداد ، مج  ل   

 (.42، ال دد )الجام ة االقتصادية
 جــــودة متطلبــــات" ، 2016حــــاف ، عبــــد الناصــــر ع ــــك، عبــــد الوهــــاب، اثــــار عبــــد الحةــــي ،  -7

ـــ ـــق فـــي وانعكاســـها العـــالي يمالتعل ـــة التظيمـــي دراســـة التفـــوق تحقي  بغـــداد لجـــامعتي ميداني
 (.22(، ال دد )92، مج ة ال  و  االقتصادية واإلدارية، المج د )والنهرين"
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 دور" ، 2019، ســـــ يد حمـــــد، ســـــؤدد، جاســـــ  محمـــــد، نســـــرينك، ع ـــــ الناصـــــر حـــــاف ، عبـــــد -8
ــــل اســــتراتيجية ــــي وأثرهــــا التكام ــــق ف ــــز تحقي ــــيالتن التمي ــــة دراســــة ظيم ــــي تطبيقي ــــرة ف  دائ

 (.16"، ة ية اإلدارة واالقتصاد، جام ة بغداد، مج ة دنانير، ال دد )والتطوير البحث
الحــــــدراوه، رافــــــد حميــــــد، الجنــــــابي، ســــــجاد محمــــــد، الموســــــوه، الميــــــالي، حــــــاة  احســـــــوني،  -9

ــــادة دور ، "2018 ــــي المســــتدامة القي ــــق ف ــــوق تحقي ــــة دراســــة التنظيمــــي التف ــــي تحليلي  ف
 (.49، ال دد )الةوفة دراسات مرةز مج ة"، الدولي األشرف النجف مطار

 "، 2018الحـــــــدراوه، رافـــــــد حميـــــــد، الجنـــــــابي، ســـــــجاد محمـــــــد، الموســـــــوه، ةـــــــوثر حميـــــــد،  -10
ـــى دور ـــة البن ـــة دارســـة التنظيمـــي الجهـــل مـــن الحـــد فـــي المعرفـــة إلدارة التحتي  ءاألر  تحليلي
 واالقتصــــاد اإلدارة ة يــــة  ــــةمج"، االشــــرف النجــــف بلديــــة مديريــــة فــــي العــــاملين مــــن عــــدد

 (.3(، ال دد )10المج د )والمالية،  واإلدارية االقتصادية ل دراسات
ـــــــرك يوســـــــا، مصـــــــطرى، رنةـــــــين مـــــــردان،  -11 ـــــــادة ، 2018حســـــــن، زي " دور مهـــــــارات القي

ــــة مــــن  ــــق المواءمــــة االســــتراتيجية "دراســــة اســــتطالعية الراء عين ــــي تحقي االســــتراتيجية ف
 االنســـــانية ال  ـــــو  مج ـــــة، يـــــة فـــــي محافظـــــة دهـــــو "مـــــديري عـــــدد مـــــن المصـــــانع االنتاج

 (.4(، ال دد )9زاخو، مج د ) لجام ة
ـــــي الحةـــــي ، ليـــــل -12  االســـــتراتيجي الوضـــــوح"، 2015، أحمـــــد القصـــــير، ناتاليـــــاا، يوســـــ ع 

العراقيــة"،  األهليــة المصــارف مــن لعينــة تطبيقيــة دراســة التنظيمــي بــالركود وعالقتــه
 (.35(، ال دد )12رية، مج د )مج ة الغره ل   و  االقتصادية واالدا

" تـــــــأثير المرونـــــــة ، 2016حمـــــــاده، انتصـــــــار عبـــــــان، ع ـــــــي، لبنـــــــى قحطـــــــان محمـــــــد،  -13
االســــتراتيجية والالتاكـــــد البيئـــــي فــــي الصـــــحة التنظيميـــــة بحـــــث ميــــداني فـــــي عـــــدد مـــــن 

 (.8، مج ة دنانير، ال دد )الشركات الصناعية العراقية"
ــــد ا ،  -14 ــــوك، احمــــد عب ــــر احمــــد، دان ــــدرات الجوهريــــة فــــي ، 2017حســــين، م ر " دور الق

ـــز التنظيمـــي ـــق التمي ـــة  -تحقي ـــاملين  دراءدراســـة اســـتطالعية تحليلي ـــراد الع ـــة مـــن االف عين
 (.111(، ال دد )40، مج ة اإلدارة واالقتصاد، السنة )في معمل سمنت كركو "

ـــــــة ، 2015، رزوقـــــــي، غـــــــان ، موســـــــى، عمـــــــار جبـــــــار -15 ـــــــات الداخلي ـــــــوافر االلي "مـــــــدى ت
ــــوان الرقابــــة الماليــــة"للحوكمــــة المؤسســــي ، مج ــــة ال  ــــو  االقتصــــادية ة ومســــارات عمــــل دي
 (.83(، ال دد )21واإلدارية، المج د )
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أثــــــر القــــــدرات االســــــتراتيجية ، " 2018الرفي ــــــي، ع ــــــي عبــــــود، عبــــــد،  ــــــرغا  حســــــن،  -16
ـــي تحقيـــق التميـــز التنظيمـــي دراســـة تطبيقيـــة فـــي الشـــركة العامـــة للســـمنت الجنوبيـــة" ، ف

 (.1(، ال دد )15االقتصادية واإلدارية، المج د ) مج ة الغره ل   و 
، 2016الزيـــــده، نـــــا   جـــــواد عبـــــد ســـــ مان، ةمونـــــة، ع ـــــي عبـــــد األميـــــر عبـــــد الحســـــين،   -17
دور ســـلوكيات القيـــادة اإلداريـــة فـــي تحقيـــق التفـــوق التنظيمـــي بحـــث ميـــداني فـــي عينـــة " 

ــــة" ــــة العراقي ــــن المصــــارف االهلي ــــة، ام ــــو  اإلداري ــــة ل    ــــة ال راقي ــــد )، المج  (، ال ــــدد 12لمج 
(49.) 
دور الـــــــــتعلم التنظيمـــــــــي فـــــــــي تفعيـــــــــل إدارة التميـــــــــز ، " 2015ســـــــــ ده، عالشـــــــــة،  -18

 (.30"، الجزالر، مج ة الحةمة ل دراسات االجتماعية، ال دد )بالمنظمة
" أدارة االلتـــــزام العـــــالي ، 2016ســـــ يد، هـــــدي  ةـــــا  ، النصـــــراوه، حيـــــدر غـــــازه محمـــــد،  -19

ـــي  ـــوق المنظم ـــي تحقيـــق التف ـــا ف ـــديرين فـــي ودوره ـــن الم ـــة م بحـــث اســـتطالعي ألراء عين
، ة يــــــة اإلدارة واالقتصــــــاد، جام ــــــة شــــــركة الفــــــرات العامــــــة للصــــــناعات الكيماويــــــة بابــــــل"

 (.89(، ال دد )22بغداد، مج ة ال  و  االقتصادية واإلدارية، المج د )
، " تطبيــــــــق معــــــــايير 2017مــــــــوات صــــــــيهود، حيــــــــدر، زيــــــــد ع ــــــــي،  يع ــــــــالســــــــوداني،  -20

ــــات ألنمــــو  ــــز األوربــــي الممكن ــــب المفــــت  العــــام  EFQM2013ذج التمي ــــيم أداء مكت لتقي
، ة يـــــــــة اإلدارة واالقتصـــــــــاد، جام ـــــــــة بغـــــــــداد، مج ـــــــــة ال  ـــــــــو  االقتصـــــــــادية وزارة الصـــــــــحة"

 (.99(، ال دد )23واإلدارية، المج د )
ــــــــاني فهمــــــــي، محمــــــــد احمــــــــد، البرزنجــــــــي، جاســــــــ  حمــــــــزة ســــــــرمد، الشــــــــمره -21  بشــــــــير، الحي

 التنافســــي التفــــوق تعزيــــز فــــي ودورهــــا اإلداريــــة مهــــاراتال" ، 2017، إســــماعي  محمــــود
ـــــة دراســـــة :للشـــــركات ـــــي حال  دراســـــات مج ـــــة، االنشـــــائية" للصـــــناعات العامـــــة الشـــــركة ف
 (.38)ال دد  (،12) المج د، ومالية محاسبية

ــــــــة"، 2017، حمــــــــزة الشــــــــمره، ســــــــرمد -22 ــــــــين العالق ــــــــة عوامــــــــل ب  االســــــــتراتيجية الهيكل
 ، مج ــــةوالبريــــد" لالتصــــاالت العامــــة الشــــركة فــــي يــــةتطبيق دراســــة التنظيميــــة واالتصــــاالت
 (.52، ال دد )الجام ة ل   و  االقتصادية جام ة بغداد

 لتكنولوجيـــــــا التحتيـــــــة البنيـــــــة تطـــــــوير إمكانيـــــــة "، 2015، جبـــــــار الصـــــــال ، محمـــــــد -23
ــــزة كمصــــدر المعلومــــات ــــة دراســــة) التنافســــية للمي ــــي ميداني ــــن عــــدد ف ــــات م ــــة كلي  جامع
واالقتصـــــــاد، جام ـــــــة الةوفـــــــة، مج ـــــــة الغـــــــره ل   ـــــــو  االقتصــــــــادية ة يـــــــة اإلدارة  ،الكوفـــــــة("

 (.33(، ال دد )10واالدارية، مج د )
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" تــــأثير أدوار مــــدير المــــوارد ، 2017ء، عــــال ا ، أســــامة حمــــدال بــــاده، هاشــــ  فــــوزه،  -24
ــــي" ــــوق التنظيم ــــق التف ــــي تحقي ــــة البشــــرية ف ، ة يــــة اإلدارة واالقتصــــاد، جام ــــة بغــــداد، مج 

 (.102(، ال دد )24ة واإلدارية، المج د )ال  و  االقتصادي
 المــــــال أبعــــــاد راس تــــــأثير"  ،2018ء،عــــــال ا ، أســــــامة حمــــــدال بــــــاده، هاشــــــ  فــــــوزه،  -25

ــــري ــــي الفك ــــوق تحقيــــق ف ــــي التف ــــة اإلدارة واالقتصــــاد، مج ــــة "، التنظيم ــــة، ة ي جام ــــة الةوف
 (.22(، ال دد )10جام ة االنبار ل   و  االقتصادية واإلدارية، مج د )

ــــــذبحاوه، عــــــامرر، جبــــــا غــــــزاه، ماجــــــده، فــــــوز  بــــــاده، هاشــــــ ال  -26 ،" 2016ةــــــري ، عبــــــد ال
 عينــــة ألراء تحليلــــي التنظيمــــي بحــــث النجــــاح تحقيــــق فــــي ودوره االســــتراتيجي التراصــــف

ـــــن ـــــوظفين م ـــــي الم ـــــة ف ـــــي التخطـــــيط كلي ـــــة/العمران ـــــة جامع ـــــو  "الكوف ـــــة الغـــــره ل    ، مج 
 (.38(، ال دد )14االقتصادية واالدارية، مج د )

 لتحقيــــــق كمـــــدخل االســـــتراتيجية الخـــــرائط"، 2019، محمـــــد الـــــرحي  عبـــــد ، الـــــرحي عبـــــد -27
، مقترحــــــة(" رؤيــــــة) الحكوميــــــة المؤسســــــات فــــــي المؤسســــــي األداء وقيــــــاس التراصــــــف

 .(2) ال دد (،39 د )مج لإلدارة، ال ربية المج ة
ــــــيم األداء ، "2018عبــــــد الســــــتار، عالشــــــة عبــــــد الةــــــري ،  -28 ــــــة باســــــتخدام تقي  األداء بطاق

ــــــ ــــــالتطبيق وازنالمت ــــــى ب ــــــدق عل ــــــدولي بغــــــداد فن ــــــو  االقتصــــــادية ال "، مج ــــــة االنبــــــار ل   
 (.23(، ال دد )10واإلدارية، المج د )

ــــــة أمجــــــد، صــــــال ، مصــــــطرى رعــــــد،  -29 ــــــور، قتيب ــــــد الغر  الشــــــمولي التســــــويق، " 2019عب
 الزيــوت لصــناعة العامــة الشــركة فــي تطبيقــي بحــث (المنظمــي التفــوق فــي وأثــره

 (.42(، ال دد )120دارة واالقتصاد، المج د )مج ة اإل، ) النباتية
ــــــي،  -30 ــــــيم األداء ، 2018عبــــــد ا ، حــــــات  ع  ــــــة تقي ــــــي بطريق ــــــوق التنظيم " فحــــــص التف

ــــة فــــي جامعــــة تكــــرت(" ، ة يــــة اإلدارة واالقتصــــاد، جام ــــة تةريــــت، المؤسســــي )دراســــة حال
 (.102(، ال دد )24مج ة ال  و  االقتصادية واإلدارية، المج د )

 االســـــــتراتيجية الرشـــــــاقة دور، " 2019يـــــــدر طـــــــه، عميـــــــر، عـــــــراك عبـــــــود، عبـــــــد ا ، ح -31
ـــي ـــق ف ـــوق تحقي ـــي التف ـــداني بحـــث :التنظيم ـــة مي ـــن لعين ـــات م ـــة"،  الكلي ـــةاالهلي  اإلدارة ة ي

 (.15مج ة دنانير، ال دد ) األنبار، واالقتصاد، جام ة
ــــــة ، 2016، أســــــامة محمــــــود، الوهــــــاب عبــــــد -32 ــــــز  وأثرهــــــا" الشــــــفافية اإلداري ــــــى التمي عل
 (.53، مج ة المستنصرية ل دراسات ال ربية والدولية، عدد )لتنظيمي"ا
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" اســـــــتخدام نمـــــــوذج ، 2014عبـــــــد الوهـــــــاب، ناديـــــــة لطرـــــــي، ســـــــ يمان، ســـــــناء محمـــــــود،  -33
فـــــي تقيـــــيم أداء المنظمـــــات بحـــــث تطبيقـــــي فـــــي مستشـــــفى  EFQMالتميـــــز األوربـــــي 

 (.8، ال دد )، ة ية اإلدارة واالقتصاد جام ة بغداد، مج ة دنانيرالنعمان العام"
ــــود، طــــارق طــــه،  -34 "مهــــارات المــــوارد البشــــرية ، 2015ال تــــابي، رابحــــة ةــــا   حريــــب، عب

ــــا المعلومــــات" ــــة، جامعــــة البصــــرة فــــي اســــتخدام تكنولوجي ــــة المركزي ــــة فــــي المكتب ، العامل
 (.75جام ة البصرة، ة ية االداب، مج ة اداب البصرة ال دد )

فــــي تحقيــــق المناعــــة التنظيميــــة الشــــراكة ودورهــــا  "، 2009الطــــالي، يوســــا حجــــي ، -35
ـــــديري القطـــــاع الصـــــناعي" ـــــن م ـــــة م ـــــة الراء عين ـــــو  دراســـــة تحليلي ـــــة ل    ـــــة ال راقي ، المج 

 (.28اإلدارية، ال دد )
" تــــــأثير صــــــناعة ، 2015ال ــــــزاوه، شــــــراء محمــــــد ع ــــــي، هاشــــــ ، ولــــــدان عبــــــد الســــــتار،  -36

ـــــي عـــــدد مـــــن الشـــــركات الصـــــناعية  ـــــداني ف ـــــي التفـــــوق المنظمـــــي بحـــــث مي المعرفـــــة ف
ــــــة"ا ــــــة واالقتصــــــادية، لعراقي ــــــو  اإلداري ــــــة ال   ــــــة اإلدارة واالقتصــــــاد، جام ــــــة بغــــــداد، مج  ، ة ي

 (.84(، ال دد )21المج د )
ع ـــــــي، ج رـــــــر خ يـــــــ  مرعـــــــي، الطيـــــــار، احمـــــــد راةـــــــان محمـــــــد، حبيـــــــب، فاطمـــــــة ج رـــــــر،  -37

" االتصـــــــاالت التنظيميـــــــة ودورهـــــــا فــــــــي تعزيـــــــز القـــــــرارات اإلداريـــــــة دراســــــــة ، 2019
، نـــة مـــن منتســـبي الوحـــدات اإلداريـــة فـــي المعهـــد التقنـــي الموصــــل"اســـتطالعية الراء عي

 (.4(، ال دد )15مج ة أبحال ة ية التربية األساسية، المج د )
" التميــــز التنظيمــــي الفلســــفة الحديثــــة ، 2014ال مــــامي، غاليــــة عبــــد الســــال  محمــــود،  -38

، جام ـــــــة بنغـــــــازه االه يـــــــة، المج ـــــــة ال  ميـــــــة فـــــــي نجـــــــاح المنظمـــــــات )مـــــــدخل نظـــــــري("
 القتصاد والتجارة، القاهرة.ل
"الشـــــــراكة التنظيميـــــــة ودورهـــــــا فـــــــي حمايـــــــة الحصـــــــة ، 2017، ســـــــتار لرتـــــــه، بيـــــــداء -39

ــــــــة الســــــــوقية" ــــــــو  اإلداري ــــــــت ل    ــــــــة تةري ــــــــة اإلدارة واالقتصــــــــاد، مج  ــــــــت، ة ي ، جام ــــــــة تةري
 (. 37(، ال دد )1واالقتصادية، المج د )

" واقـــــــــع ، 2018الم ا ــــــــيده، م ـــــــــن وعـــــــــد ا ، الســـــــــب اوه، يـــــــــونن محمـــــــــد خ ـــــــــر،  -40
ــــي  ــــة مــــن المــــديرين ف ــــة الراء عين ــــي دراســــة تحليلي ــــاون التنافســــي االلكترون ــــة التع عملي

"، ة يــــة اإلدارة واالقتصــــاد، شــــركة زيــــن العــــراق لالتصــــاالت المتنقلــــة فــــي محافظــــة كركــــو 
 (.1(، ال دد )8جام ة الموص ، مج ة ةرةوك ل   و  اإلدارية واالقتصادية، المج د )
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" مكونـــــــــات تقانـــــــــة ، 2010د ا ، حميـــــــــد، أيمـــــــــن جـــــــــادر، الم ا ـــــــــيده، م ـــــــــن وعـــــــــ -41
المعلومـــات وانعكاســـها فـــي تحقيـــق القيمـــة المضـــافة اإلســـتراتيجية للمنظمـــة دراســـة دراء 

ـــوى ـــي نين ـــة ف ـــة والمســـتلزمات الطبي ـــي الشـــركة العامـــة لصـــناعة األدوي ـــاملين ف ، مج ـــة "الع
 (.3(، ال دد )101تنمية الرافدين، المج د )

ـــــزة 2018إبـــــراهي ، تةـــــالن، ابتهـــــا  خاجيـــــك،المشـــــهداني، خ يـــــ   -42 ،" ثقافـــــة الخدمـــــة الممي
ــــة ة يــــة التربيــــة وأثرهــــا فــــي شخصــــية مســــتهل  الخدمــــة الفندقيــــة دراســــة ميدانيــــة" ، مج 

 (.100(، ال دد )24األساسية، المج د )
 ،2019ةامــــــــ ، ســــــــهاد برقــــــــي، مهــــــــده، حــــــــوراء ثــــــــامر، ةمونــــــــة، ع ــــــــي عبــــــــد األميــــــــر،  -43
تحقيـــق التميـــز التنظيمـــي دراســـة اســـتطالعية فـــي المـــدارس  القيـــادة الملهمـــة ودورهـــا فـــي"

، مج ــــــة اإلدارة واالقتصــــــاد المج ــــــد اإلعداديــــــة الحكوميــــــة فــــــي مدينــــــة كــــــربالء المقدســــــة"
 (.30(، ال دد )8)
دور القيـــــادة االســـــتراتيجية ، " 2019نـــــادر، عـــــالء محمـــــد، جاســـــ ، باســـــ  عبـــــد الحســـــن،  -44

("، م هـــد اإلدارة كة الفـــارس العامـــةفـــي تحقيـــق التفـــوق التنظيمـــي )بحـــث ميـــداني فـــي شـــر 
ــــــــد  ل ــــــــة، المج  ــــــــو  االقتصــــــــادية واإلداري ــــــــة ال   ــــــــة الوســــــــطى، مج  الرصــــــــافة، الجام ــــــــة التقني
 (.114(، ال دد )25)
 والهيكـــــل االســــتراتيجية بـــــين المواءمــــة" ، 2014، ةمــــا ، منصـــــوره، الهــــا ، منصــــوره -45

دارية، ال دد )التنظيمي  (.16"، مج ة أبحال اقتصادية وا 
ـــــر إدارة واقـــــع" ، 2018، قصـــــي محمـــــد، محمـــــد، عبـــــد ا  هـــــزا ، -46 ـــــدى التغيي ـــــات ل  الهيئ

 نظـــــر وجهــــة مــــن المؤسســــاتية بغــــداد أنديــــة فــــي الرياضــــية األلعــــاب لــــبعض اإلداريــــة
 .(2) ، ال دد(30) المج د، الريا ية التربية ة ية ، مج ةالالعبين"

 ثالثا : المؤتمرات والندوات

ـــــــق ، 2014عبـــــــد الـــــــرحي ، محمـــــــد عبـــــــد الـــــــرحي ، -1 "دور الخـــــــرائط االســـــــتراتيجية فـــــــي تحقي
ــــى المؤسســــاتية"" ــــة ال ــــاء نمــــوذج العمــــل المؤسســــي "التحــــول مــــن الفردي  ،التراصــــف وبن

ـــــــدو   ـــــــن الت ـــــــاون ل المـــــــؤتمر الثالـــــــل لم اهـــــــد اإلدارة ال امـــــــة والتنميـــــــة اإلداريـــــــة بـــــــدو  مج 
ي دو  مــــــــؤتمر التغييـــــــر واالبــــــــدا  اإلداره فـــــــي المن مــــــــات الحةوميـــــــة فــــــــ الخ ـــــــي  ال ربيـــــــة،

ـــــرة مـــــن  ـــــة: تجـــــارب ورؤى مســـــتقب ية، ل رت ـــــي  ال ربي ـــــدو  الخ  ـــــن الت ـــــاون ل ـــــى  23مج   25ال
 حزيران، الدوحة.
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المنتـــــدى االقتصـــــاده  ،"2015،الخـــــاصللتميـــــز للقطـــــاع جـــــائزة الملـــــ  عبـــــد اهلل الثـــــاني " -2
 ال المي حو  الشرق األوسط وشما  افريقيا.

 : الكتبرابعا  

ــــــه"، 2009،منصــــــور محســــــن طــــــاهرالغــــــالبي  صــــــبحي، محمــــــد والــــــ ، إدريــــــن -1  األداء توجي
 -عمــــــان والــــــ ، دار تيجي،ااإلســــــتر  األداء إدارة س ســــــ ة ،المحــــــاذاة"و  الرصــــــف اإلســــــتراتيجي

 األولى. الطب ة االردن،
" االصـــــــطفاف اســـــــتخدام بطاقـــــــة األداء ، 2009 ةـــــــاب ن، روبـــــــرت ن، نـــــــورتن، ديريـــــــد ب، -2

ـــود مشـــتركة داخـــل الشـــركة" ـــوين جه ـــوازن لتك ال بيةـــان بالت اقـــد مـــع  ،مـــودهمـــروان ح، المت
 الواليات المتحدة االمريةية.  -ة ية هارفرد إلدارة األعما ، بوسطن

 خامسا : االنترنت 

 .www.abahe.co.uk .2016ال الي، ل ت  ي  البريطانية ال ربية االةاديمية -1
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 السيد الخبير المحترم ...

ياقات ال  مية الختبار الصدق ال اهره والشمولية الستمارة االستبانة، ن رض ع ى تماشيا مع الس
)التراصــف ح ـــراتة  اســـتمارة اســـتبانة صـــممت في أطار مو ـــو  رســـالة الماجســـتير الموســـومة 

(. : دراســــة اســــتطالعية في كلية النور الجامعةاالســــتراتيجي ودوره في تعزيز التفوق المنظمي
خماســي ليةرت والذه يشــة  ال بارات )اترق بشــدة، اتقا، محايد، ال اترق، واعتمد مدرج القيان ال

 ال اترق بشدة(.

يرجى ت شــــــير رأية  حو  االســــــتبانة واالب اد والرقرات التي تندرج  ــــــمنها عن طريق االجابة عن 
 تساؤالت ترتبط باآلتي:

 و وح الرقرة. -1
 انتماء الرقرة الى الب د المحدد. -2
 اخرى الى االب اد او استب اد الرقرات الغير المناسبة. مدى امةانية ا افة فقرات -3

 
شةرا لوقتة  الثمين الذه منحتمونا اياه وتقب وا فالق الشةر واالمتنان.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الموصلجامعة 

 القتصادكلية اإلدارة وا

قسم إدارة االعمال 

 المشرف

 ةالدكتو المس عد ا يت ذ 

ميان بشري أبو ردنإ       

 

 ب حثال

محد خالد عبد الرمحن أ       

 صدق االستبانةم / 



 

 
 

 (2الملحق )

 

 

 

 م/ استبانة

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... تحية عطرة وبعد:  

سالة ماجستير في إدارة االعما  ن ع بين ايدية  استمارة االستبيان المخصصة ألعداد ر  
ب نوان )التراصا االستراتيجي ودوره في ت زيز التروق المن مي دراسة استطالعية في ة ية النور 
الجـام ـة(، آلراء اع ـــــــــــــــاء القيـادات اإلداريـة وهيلـة التـدرين في ة يـة النور الجـام ـة، ون رًا لمـا 

و اإلجابة ع ى االســـتبانة بدقة، لذا نرجو تتمت ون به من دراية واســـ ة وخبرة في ميدان عم ة  نرج
ب ن  وتم ؤنا الثقةما  االختيار الذه ترونه مناســــــــــــبا. أ (√)منة  التةر  باالطال  واالجابة ب المة 

تح ى فقرات االستبانة بحرصة  واهتمامة  عند اإلجابة ع يها ل مان دقة التح ي  وصواب الرأه 
راســــــــــــــــة بنتــال  تخــد  البحــل ال  مي وت زز أطره في نتــال  البحــل، ع ى امــ  ان تخرج هــذه الــد

الم رفية والتطبيقية بر ـــــ  ما ســـــتقدمونه من إجابات دقيقة ومو ـــــوعية، يرجى من ح رتة  عد  
فقرة من دون إجابة، الن ذلك ي ني عد  صــالحية االســتبانة ل تح ي . وســن ام  الم  ومة  ةترك أي

 ل  مي حصرًا.بسرية تامة، وسوا تستخد  اإلجابة ألغراض البحل ا

 للب حث  أين  كم لتع  نكم  التقد ر الشكر ف ئ  م 

 

 

 

 

  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الموصلجامعة 

 كلية اإلدارة واالقتصاد

قسم إدارة االعمال 

 الب حث

 الم جستهرط لب 

 محنمحد خالد عبد الرأ

 المشرف

 ةالدكتو المس عد ا يت ذ 

ميان بشري أبو ردنإ
 



 

 
 

 ول: معلومات عامةالجزء األ

 ايم الكلهة:

 نثاأ    ال نس: ذكر           .1

 ف كثر 61           60 -51             50-41              40 -31              30 -20العمر:  .2

  : بك لو  وس                  م جستهر                            كتو ا      المؤهل العلم .3

 كثرف 26         25- 21       20-16      15-11         10 -6ينوات        5قل من الخدمة: أ .4

 المنصب الوظهف : .5

  



 

 
 

 الجزء الثاني: متغيرات الدراسة

يججججججج لهب م موعة اآلله ت  ا : Strategic Alignmentالسفففرتاي    : الرتاصففف  أولا 

الضججججججر   ة لمسجججججج عدة منظم ت اتعم ل ف  ا امة  ا     التك مل  التواف  بهن مختلت مكون ت 

م ايتراره   للتحكم  ضبط م ر  ت المنظمة الداخلهة،  محهطه  الخ  ج  بم   مكنه  من بن   نظ 

 عم له .أ

 الثقججججججة مججججججن اجججججججوا  درولهجججججج علججججججا الكلهججججججة قججججججد ة :Communications االتصععععععاالت .1

 رحفهجججججز  التنظهمهجججججة،  المسجججججتو  ت المختلفجججججة اتقسججججج م بجججججهن  اتنفتججججج   اتفجججججرا ، بجججججهن  التعججججج  ن

 .الكلهة ف  المتطو ة المعلوم ت ركنولوجه  ايتخدام علا اتفرا 
 ت

 

 الفقرات
اتفق 

 تماماً 

ال  محايد اتفق

 اتفق

ال اتفق 

 تماماً 

 اإل ا  ججة إمكجج نهججة رقججد م  رتهح ا ا ة الكلهججة لكوا  هجج  التعلهمهججة 1

 .آ ائهم حول العمل المن ط بهم علا نحو من يب
     

2 
تللللوفر م مرة معكل للللا   تللللا عمللللج من سلللل ا عت لللل  ج معخ للللرمي 

 .معخ صا   ععمج

     

ت للللل م م مرة معكل لللللا ورش عملللللج ونللللل ومي عت للللل  ج مالفكللللل ر  3
ومعمعرفلللا  للل   مالفلللرم  علللل  نيلللو  نسلللبم مللل  تخصصللل ت م 

 .معو  ف ا 

     

4 
تأخلللس م مرة معكل لللا  لللآرم  مالفلللرم  كبلللز  مللل  معمشللل ركا فللل  

 صن  مع رمرمي معتن  م ا.

     

5 
ت لللسج م مرة معكل لللا قصللل رد ب للل ه  مللل  مبلللج معتومصلللج مللل  
مع  تلللا معخ رب لللا ومال لللال  علللل  معخللل م ي معتعل م لللا معتللل  

    م   معمن فس  .

     

فجججة المصججج حبة للنشججج ط ا  ز ججج  ة ات جججرا ات قجججد ة المنظمجججة علجججا رقلهجججل التكل :Value القيمعععة .2

 .ضمن امك نهته  المت حة  اكتس ب مهزة رن فسهة للمح فظة علا مك نته  ف  السوق

6 
ر ججججري ا ا ة الكلهججججة رقهججججهم    ي  لتحد ججججد مسججججتوى التغهججججر 

 الح صل ف  الخدم ت التعلهمهة المقدمة.

     

عمججججل رعتمججججد ا ا ة الكلهججججة التحسججججهن المسججججتمر فجججج  ا ججججرا  ال 7

  رويهعه بم   حق  الف علهة.

     

8 
رو ججج  ا ا ة الكلهجججة الخجججدم ت التعلهمهجججة المقدمجججة للتعبهجججر عجججن 

 كف  ة ات ا . 

     

9 
ر ججججري ا ا ة الكلهججججة رقهججججهم    ي لمججججدى منفعججججة اتيججججتثم   

 ف  رق نة المعلوم ت.

     

دمججة رق نججة المعلومجج ت فجج   وجججد فجج  الكلهججة ايججه م  اضججح رق 10

 هداف اتيتراره هة.رحقه  ا 

     



 

 
 

م موعجججججججة القواعجججججججد   اتججججججججرا ات  الهه كجججججججل   العملهججججججج ت : Governanceالحوكمعععععععة    .3

الريججججمهة  الغهججججر الريججججمهة  التجججج  رحججججد  الطرائجججج  التجججج  رمكججججن ا فججججرا   المنظمجججج ت مم  يججججة 

 .السلطة علا القرا ات 
رلتجججزم ا ا ة الكلهجججة بججج لقوانهن  التشجججر ع ت التججج  رحكجججم به جججة  11

 ل  بم   حق  ال و ة ف  ات ا .العم

     

رعتمججججد ا ا ة الكلهججججة مبججججدأ الشججججف فهة  المسجججج ئلة فجججج  رطبهجججج   12

 اتنظمة  القوانهن.

     

 تلقجججججا الموظفجججججون فججججج  الكلهجججججة مع ملجججججة متك ف جججججة  ع  لجججججة   13

 بغض النظر عن ال نس ا  العمر.

     

ربجججال ا ا ة الكلهجججة جهجججدا مجججن اججججل اعطججج   صجججو ة  اضجججحة  14

 مدى اتلتزام ب  نظمة  القواعد  اجرا ات العمل.علا 

     

رمتلججججا ا ا ة الكلهججججة  ة جججج   اضججججحة فجججج  رطبهقهجججج  للقججججوانهن  15

  القرا ات  النظم الفع لة لتحقه  اهدافه .

     

 العججج ملهن بجججهن  التعججج  ن  اترصججج ل المتب  لجججة الثقجججة هججج  بنججج  : Partnership الشعععراكة .4

 رن فسجججهة مهجججزة إلجججا رجججؤ ي مضججج فة قهمجججة  رولهجججد  ت،المعلومججج ربججج  ل علجججا  شججج   الجججاي

 .الكلهة ف   اتيتراره هة ا هداف رحقه  لضم ن مستدامة
رتقبججججل ا ا ة الكلهججججة اتفكجججج   ال د ججججدة  رعمججججل علججججا  عمهجججج   16

 ب يتمرا . 

     

رعمجججل ا ا ة الكلهجججة علجججا رحقهججج  اتنسججج  م فججج  به جججة العمجججل  17

 بهن الرئهس  المرة س.

     

مججججد ا ا ة الكلهججججة مبججججدأ الشججججراكة كمججججنه  لتطججججو ر به ججججة رعت 18

 العمل. م  الع ملهن

     

رهجججتم ا ا ة الكلهجججة بتشججج  ك المعرفجججة التججج  رعجججزز به جججة العمجججل  19

 التنظهم . 

     

20 
نظججج م ات فججج  ات التججج  رتبعهججج  ا ا ة الكلهجججة متجججوازن   تن يجججب 

 م  اتختص ص ت الموجو ة ف  الكلهة.

     

 قجججد ة رحد جججد علجججا رسججج عد التججج  الرئهسجججة هججج  العوامجججل :Infrastructureيعععة التحت البنيعععة .5

  التججج  العمجججل به جججة فججج  النشججج ط ت لمختلجججت امتالكهججج  عجججن طر ججج  الن ججج   رحقهججج  فججج  الكلهجججة

 .الكلهة ف  اتيتراره   التراصت رحقه  ف  رسهم
رججججوفر ا ا ة الكلهججججة به ججججة العمججججل من يججججبة مججججن حهججججث  جججججو   21

 تت  المعدات المتطو ة.التق نة الحد ثة  اآل

     

رهجججج   ا ا ة الكلهججججة المكجججج ن  اتجججججوا  المن يججججبة،  التهو ججججة  22

  ا ق ت الراحة المالئمة ف  به ة العمل.

     

رججججوفر ا ا ة الكلهججججة البنهججججة التحتهججججة المنسجججج مة مجججج  الواقجججج   23

 الفعل . 

     

24 
 رتوفر ف  مب ن  الكلهة ك فة  ي ئل الراحة النفسهة.

     

فججججججة مسججججججتلزم ت العمججججججل رهججججججتم ا ا ة الكلهججججججة ب يججججججتبدال ك  25

 ص لحة للعمل ب يتمرا .الغهر المستهلكة   

     



 

 
 

هة الت   مكن ان ررقا : Skillsالمهارات  .6 ه  مز   من القد ات   الخصججججججج ئي الشججججججخصجججججج

 .ب لعمله ت العقلهة  الفكر ة لمواجهة مش كل العمل
لموهجججججوبهن مجججججن ذ ي رهجججججتم ا ا ة الكلهجججججة بتعهجججججهن اتفجججججرا  ا 26

 المه  ات الع لهة ف  م  ل رخصصهم.

     

رصججججر ا ا ة الكلهججججة علججججا ان  كججججون التخصججججي الجججججوظهف   27

 متواف   منس م م  العمل المن ط ب لموظت. 

     

رسجججعا ا ا ة الكلهجججة علجججا امجججتالك موظفههججج  مهججج  ات رتفجججوق  28

 علا نحو كبهر علا المنظم ت التعلهمهة  المن فسة.

     

رركججججز ا ا ة الكلهججججة علججججا ايججججتعدا  موظفههجججج  للتكهججججت مجججج   29

التغههججججرات التقنهججججة الحد ثججججة ك يججججتعم ل الح يججججوب  رقنهجججج ت 

 التد  س الحد ثة.

     

رججججججججوفر ا ا ة الكلهججججججججة    ات رد  بهججججججججة لتنمهججججججججة قججججججججد ات  30

كججج   تمكنجججوا مجججن القهججج م ل مهججج  ات المجججوظفهن العججج ملهن فههججج  

 ب عم لهم علا نحو جهد.

     

قد ة علا رواف   رنسججججججه  : Excellence Organizationalالتفوق املنظم   : اا ثان  هو ال

لوصجججول الا مسجججتوى لعن صجججر المنظمة  رشجججغهله  ف  رك مل  ررابط لتحقه  اعلا معدتت الف علهة 

 المخرج ت الاي  حق  ح ج ت  روقع ت جمه  اتطراف المرربطة ب لمنظمة.

قجججججد ة الق ئجججججد علجججججا التججججج  هر فججججج   هجججججو :Leadership Excellenceالتفعععععوق القيعععععادي  .1

يججلوكه ت اتخجججر ن  احتجججرام حر ججج رهم   جهججج ت نظجججرهم  رمكهجججنهم مجججن المشججج  كة فججج  عملهجججة 

التنمهجججة لتحقهججج  اهجججدافهم  اهجججداف المنظمجججة،  ايجججتغالل الفجججرف التنظهمهجججة  رجججوفهر الفجججرف 

اجهجججة التطو ر جججة  قبجججول اتعمججج ل التججج  رثهجججر التحجججدي علجججا نحجججو  سججج عد المنظمجججة علجججا مو

 البه  ت المضطربة.
 ت

 

اتفق  الفقرات

 تماماً 

ال  محايد اتفق

 اتفق

ال اتفق 

 تماماً 

31 
رختججج   ا ا ة الكلهجججة القهججج  ات العلمهجججة  ات ا  جججة علجججا  فججج  

 مع  هر علمهة  إ ا  ة معتمدة .

     

رحجججرف ا ا ة الكلهجججة علجججا اختهججج   القهججج  ات فججج  الكلهجججة مجججن  32

 مهزة.  ذ ي مه  ات ا ا  ة  قه   ة م

     

33 
رحججججرف القهجججج  ات فجججج  الكلهججججة بتججججوفهر به ججججة عمججججل من يججججبة 

 لن    العملهة التعلهمهة.

     

34 
رخصججججي القهجججج  ات  فجججج  الكلهججججة الوقججججت الكجججج ف  لاليججججتم ع 

للف ججج ت المسجججتهدفة )طلبجججة، اكججج   مههن، مجججوظفهن، الم تمججج ( 

  حل مشكالرهم.

     

وة لال رقججج   بججج  ا  رتقبجججل القهججج  ات فججج  الكلهجججة التغههجججر كخطججج 35

 الكلهة.

     



 

 
 

 التي الخدمات تقدي  التي تؤدى في هي النشـــــــــــاطات : Service Excellenceالتفوق الخدمي .2
 نرن تقد  التي األخرى المن مات عن تميزه  التي المســــــــــــــتويات إلى الزبالن احتياجات تتجاوز
 الخدمة.

رعتمجججججد ا ا ة الكلهجججججة اججججججرا ات  اضجججججحة لقهججججج س مسجججججتوى  36

 ف ة المستهدفة. ض  ال

     

رعمجججججججل ا ا ة الكلهجججججججة علجججججججا اتيجججججججتف  ة مجججججججن المبججججججج   ات  37

 الم تمعهة ف  رطو ر خدم ره   رحسهنه .

     

رسجججعا ا ا ة الكلهجججة للوصجججول الجججا اعلجججا مسجججتو  ت ال جججو ة  38

  التمهجججججز بمججججج   ضجججججمن مخرجججججج ت علمهجججججة قججججج   ة علجججججا 

 المن فسة.

     

تحته ججججججج ت  ر ججججججري ا ا ة الكلهججججججة مسججججججح شجججججج مل     ي 39

 المستفهد ن  اخل الكلهة  خ  جه .

     

40 
رلتجججججزم ا ا ة الكلهجججججة ب لمسجججججؤ لهة اتجتم عهجججججة فججججج  رقجججججد م 

 خدم ره  التعلهمهة.

     

 عــــن تميزهــــا خصــــالص امــــتالك الم رفــــة :Knowledge Excellenceالتفععععوق المعرفععععي  .3
 والقـــــدرات المهـــــاراتو  الخبـــــرات وهـــــذه الخصـــــالص هـــــي التـــــي تم ةهـــــا المن مـــــة، خـــــرىاأل المـــــوارد
 طريقهـــــا عــــن او تق يــــدها، والتــــي قياســـــها يصــــ ب والتــــي م موســــةال غيـــــرال ــــام ين  يمت ةهــــا التــــي
 التي ت من لها البقاء. التنافسية ل ميزة الوصو  من المن مات تتمةن

رطججججو  ا ا ة الكلهججججة قججججد ات كوا  هجججج  عججججن طر جججج  بججججرام   41

رد  بهجججججججة معجججججججدة لهجججججججاا الغجججججججر ، لمواكبجججججججة التطجججججججو ات 

 لمعرفهة.ا

     

ر تهجججججد ا ا ة الكلهجججججة فججججج  التعججججج  ن مججججج  الشجججججرك   لتحقهججججج   42

 المنفعة المتب  لة  التنمهة المستدامة.

     

رعمجججل ا ا ة الكلهجججة علجججا امجججتالك المعرفجججة الالزمجججة لتحسجججهن  43

 عمله ره   برام ه   خدم ره  التعلهمهة.

     

  روظهججججججت ا ا ة الكلهججججججة البحججججججوز العلمهججججججة التجججججج  رن زهجججججج 44

 أعض   هه ة التد  س لخدمة الم تم .

     

رسججججتعمل الكلهججججة التعلججججهم اتلكتر نجججج  لججججدعم بججججرام  التعلججججهم  45

 فهه .

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 (3الم حق )

 قالمة المحةمين

 الجام ة الة ية  التخصص االس  وال قب ت
1 

 الم ا يدهأ.د. م ن وعد ا  
ة ية اإلدارة  إدارة استراتيجية

 واالقتصاد
 جام ة
 الموص 

كل ا مععلوم  إدارة استراتيجية أ.د. خالد حمد امين ميرخان 2
 مإل مر ا ومعم ع ا

ب معا ب     
  ر  ج  -

ة ية اإلدارة  إدارة استراتيجية أ. .د. هاش  فوزه ال باده 3
 واالقتصاد

 جام ة الةوفة

ة ية اإلدارة  إدارة استراتيجية حمد حسنأ. .د. عالء أ 4
 واالقتصاد

جام ة 
 الموص 

إدارة موارد  أ. .د عاد  محمد عبد ا  5
 بشرية

ة ية اإلدارة 
 واالقتصاد

جام ة 
 الموص 

ة ية اإلدارة  إدارة المن مة الء عبد الموجودأ. .د آ 6
 واالقتصاد

جام ة 
 الموص 

ة ية اإلدارة  إدارة المن مة أ. .د. حسان ثابت 7
 واالقتصاد

جام ة 
 الموص 

ن   م  ومات  سب اوهحمد يونن الأ. .د أ 8
 ادارية

ة ية اإلدارة 
 واالقتصاد

جام ة 
 الموص 

ة ية اإلدارة  إدارة المن مة أ. .د محمد محمود حامد 9
 واالقتصاد

جام ة 
 الموص 

ة ية اإلدارة  إدارة االمدادات أ. .د عامر إسماعي  حديد 10
 واالقتصاد

جام ة 
 الموص 

ة ية اإلدارة  اتيجيةإدارة استر  سحاق ناصر الحسيناوه .د إ 11
 واالقتصاد

 جام ة ةربالء

 
 

  



 

 
 

 (4الملحق )

 االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة

 وال : متغير التراصف االستراتيجيأ

 

 ( االتساق الداخلي لبعد االتصاالت1الجدول )

 

*Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ( االتساق الداخلي لبعد القيمة2الجدول )
  X6 X7 X8 X9 X10 T 

X6 1 **578. **536. **407. **468. **768. 

X7  1 **608. **363. **414. **731. 

X8   1 **464. **471. **777. 

X9    1 **459. **716. 

X10     1 **764. 

t      1 

 

*Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  X1 X2 X3 X4 X5 t 

X1 1 **513. **546. **458. **534. **752. 

X2  1 **491. **453. **529. **776. 

X3   1 **520. **500. **769. 

X4    1 **607. **748. 

X5     1 **821. 

t      1 



 

 
 

 ( االتساق الداخلي لبعد الحوكمة3الجدول )
  X11 X12 X13 X14 X15 T 

X11 1 **543. **483. **471. **431. **730. 

X12  1 **575. **406. **316. **778. 

X13   1 **481. **357. **764. 

X14    1 **494. **730. 

X15     1 **643. 

t      1 

 

*Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 ( االتساق الداخلي لبعد الشراكة4الجدول )
  X16 X17 X18 X19 X20 T 

X16 1 **448. **444. **469. **473. **695. 

X17  1 **572. **689. **497. **792. 

X18   1 **672. **506. **801. 

X19    1 **578. **848. 

X20     1 **774. 

t      1 

 

*Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 



 

 
 

 
 ( االتساق الداخلي لبعد البنية التحتية5الجدول )

  X21 X22 X23 X24 X25 T 

X21 1 **648. **542. **515. **622. **782. 

X22  1 **511. **545. **603. **797. 

X23   1 **612. **668. **815. 

X24    1 **636. **790. 

X25     1 **869. 

t      1 

 

*Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 ( االتساق الداخلي لبعد المهارات6الجدول )
  X26 X27 X28 X29 X30 T 

X26 1 **549. **400. **478. **421. **740. 

X27  1 **324. **530. **551. **788. 

X28    1 **320. **181. **551. 

X29    1 **605. **796. 

X30      1 **782. 

t      1 

 

*Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 



 

 
 

 
 ثانيا : االتساق الداخلي لمتغير التفوق المنظمي

 ( االتساق الداخلي لبعد التفوق القيادي7الجدول )

  Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 T 

Y31 1 **561. **457. **457. **514. **754. 

Y32  1 **603. **419. **385. **729. 

Y33   1 **478. **446. **742. 

Y34    1 **607. **792. 

Y35     1 **784. 

t      1 

 

*Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 االتساق الداخلي لبعد التفوق الخدمي( 8الجدول )
  Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 T 

Y36 1 **510. **526. **435. **459. **707. 

Y37   1 **772. **572. **484. **826. 

Y38   1 **609. **453. **827. 

Y39    1 **547. **802. 

Y40     1 **744. 

t       1 

 

*Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 



 

 
 

 

 التفوق المعرفي( االتساق الداخلي لبعد 9الجدول )
  Y41 Y42 Y43 Y44 Y45 T 

Y41 1 **454. **458. **494. **396. **696. 

Y42   1 **395. **938. **351. **651. 

Y43   1 **576. **538. **778. 

Y44    1 **591. **819. 

Y45      1 **773. 

t        1 

 

*Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  



 

 
 

( تسهي  مهمة5الم حق رق  )
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Abstract 

 The current study aims, in the content of its objectives, to 

identify the role of strategic alignment in its six dimensions 

(communications, value, governance, partnership, infrastructure, 

skills) in enhancing organizational excellence, by conducting an 

exploratory study of the views of a sample of faculty, unit 

managers and people in Al-Noor University College, as a 

problem has been identified. The study questions the main 

question about the role of strategic alignment in promoting 

organizational excellence, as the study community is represented 

by all the private colleges in Nineveh Governorate, while the 

field of study is represented by the University's Al-Nour College, 

and the study sample consisted of (90) persons from department 

heads, unit directors, divisions and teachers from the departments 

of the College of Light The whole university used the 

questionnaire as a means to obtain data, as the study adopted the 

analytical descriptive approach in its procedures, and a set of 

statistical methods were used in the study (arithmetic mean, 

standard deviation, ordinal response level, simple correlation 

matrix and simple regression analysis, and depending on the 

software package (SPSSV). 25), and based on that, he designed a 

hypothesis diagram showing the correlation and influence 

relationships between the main study variables and their 

dimensions, and a set of Sub-main hypotheses that clarify these 

relationships, and one of the most prominent conclusions reached 

by the study is the existence of a correlation relationship with 

high levels of morale between strategic alignment and 

organizational excellence, as the higher the focus of the 

researched faculty on the strategic alignment, the more this leads 

to an improvement in the organizational excellence towards the 

services provided by the college. Excellent educational for the 

beneficiaries of its services. According to the conclusions, a 

number of proposals were proposed, the most important of which 

is that those in charge of the researched faculty make sure to 

conduct surveys of the services provided by competitors and the 

requirements of the beneficiaries of its services and benefit from 

the results by including them in their strategies to enhance the 

value that enables the sustainability of the alignment, as well as 



 

 

providing an advanced infrastructure that facilitates the college’s 

performance For its business and enables it to enhance 

organizational excellence. 

Key words: strategic alignment, organizational excellence. 
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