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المستخمص:

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى دور االستشراؼ االستراتيجي والتميز التنظيمي

وفقاً لمنظور المرونة اإلستراتيجية مف خبلؿ تحميؿ العبلقة واألثر بيف ىذه المتغيرات .واختير

القطاع الصحي في محافظة كركوؾ ميدانياً لمدراسة واختبار فروضيا ،وتـ اعتماد استمارة
االستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات المتعمقة بالجانب الميداني مف الدراسة وبمغ حجـ

العينة( .)99وتـ التوصؿ إلى مجموعة مف االستنتاجات ومف أىميا أف لبلستشراؼ االستراتيجي
عبلقة ارتباط وتأثير معنوي في كؿ مف التميز التنظيمي ،والمرونة اإلستراتيجية .فضبلً عف وجود

عبلقة ارتباط وتأثير معنوي بيف المرونة اإلست ارتيجية والتميز التنظيمي .واختتمت الدراسة

بمجموعة مف التوصيات والمقترحات.

الكممات الدالة :االستشراؼ االستراتيجي ،المرونة اإلستراتيجية ،التميز التنظيمي.

Abstract:
The present study aimed to identify the role of strategic foresight and
organizational excellence, according to the perspective of the strategic
flexibility through the relationship between these variables impact analysis.
And was named the health sector in the province of Kirkuk field of study
and testing hypotheses, was adopted as a tool head of the questionnaire
form in the collection of data relating to the field side of the study and the
total sample size (95). Was reached to a set of conclusions that is the most
important strategic exploring the link and moral effect relationship in both
organizational excellence, and strategic flexibility. As well as a correlation
between the moral and the impact of strategic flexibility and organizational
excellence relationship. The study concluded with a set of
recommendations and proposals.
Key word: strategic foresight, strategic flexibility, organizational
excellence.

المقدمة:

تزايدت تحديات بيئػة األعمػاؿ فػي العقػديف األخيػريف مػف القػرف الماضػي ،وأصػبحت تشػكؿ

ضغطاً كبي اًر عمى المنظمات ،وبدأت تبرز الكثير مف الطروحات الجوىرية في الفكر االسػتراتيجي
أفرزتيػ ػػا طبيعػ ػػة المرحمػ ػػة ،كونيػ ػػا تمثػ ػػؿ عوامػ ػػؿ حاسػ ػػمة إلدامػ ػػة نجػ ػػاح أيػ ػػة منظمػ ػػة ،ومنيػ ػػا

االستشراؼ االستراتيجي والمرونة اإلستراتيجية التي تعد إحدى تمؾ الموضوعات اإلستراتيجية اليامة

ف ػػي مج ػػاؿ مس ػػاعدة إدارة المنظم ػػة لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ المنظم ػػة ع ػػف طري ػػؽ رس ػػـ السياس ػػات وتحدي ػػد
االستراتيجيات لمجابية التحديات والتغيرات البيئية ،وبالتالي الوصوؿ إلى التميز التنظيمي.

114

المجلد ( )8العدد (0218 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

لقد جاءت فكرة الدراسة الحالية ،لتتناوؿ موضوعات معاصرة ليا الدور الكبير والمتميز في

استدامة أداء المنظمات في ظؿ التحديات التي تواجييا ،وضمف أربعة مباحث ،تناوؿ األوؿ
منيجية الدراسة ،فيما تطرؽ الثاني إلى المرتكزات الفكرية والفمسفية لمتغيرات الدراسة ،وعرض
الثالث الجانب الميداني لمدراسة ،وقدـ الرابع مجموعة مف االستنتاجات والمقترحات.

المبحث األول /منهجية الدراسة
أوال :مشكمة الدراسة
رغـ أىمية التخطيط االستراتيجي كمنيج نظامي يستشرؼ آفاؽ مستقبؿ المنظمات ،ويستعد
لمواجيتو ،إال أنو لـ يعد كافيا لدرجة أف نقؼ عنده بؿ يتطمب تطوير إمكانيات االستشراؼ

االستراتيجي وتطوير ميارة إعداد خرائط وسيناريوىات المستقبؿ لدى صناع القرار ليوفر تحميبل

يؤدي إلى اتخاذ ق اررات إستراتيجية أكثر حكمة .فضبلً عف ضرورة ربط إمكانيات االستشراؼ

االستراتيجي بالمرونة اإلستراتيجية .مما تقدـ فإف طرح التساؤالت اآلتية يمكف أف يسيـ في توضيح

مضاميف مشكمة الدراسة:

 .1ىؿ لدى قيادات الميداف المبحوث فكرة عف االستشراؼ االستراتيجي ومدى تبنيو لمواجية
متطمبات المستقبؿ؟

 .2ىؿ ىناؾ تصور واضح لدى اإلدارات الصحية المبحوثة عف كؿ مف (التميز ومتطمباتو،
والمرونة اإلستراتيجية ،واستشراؼ المستقبؿ االستراتيجي)؟

ثانيا :أهمية الدراسة
تكتسب الدراسة أىميتيا مف أىمية متغيراتيا ومعالجاتيا وميدانيا المدروس إذ تسيـ ىذه
الدراسة بطرح األُطر النظرية لمتغيراتيا المتمثمة باالستشراؼ االستراتيجي والمرونة اإلستراتيجية
والتميز ،وتتجمى أىمية الدراسة بجانبيا الميداني في بياف دور االستشراؼ االستراتيجي مف خبلؿ

المرونة اإلستراتيجية كمتغير وسيط في تحقيؽ التميز في المنظمات الصحية.
ثالثا :أهداف الدراسة
 -1تحديػػػد دور االستش ػ ػراؼ االسػ ػػتراتيجي فػ ػػي تميػ ػػز المنظمػ ػػات الص ػػحية وفػ ػػؽ منظ ػػور المرونػ ػػة
اإلستراتيجية.

 -2عرض سبؿ االىتماـ بقدرات القيادة في مجاؿ االستشراؼ االسػتراتيجي ودورىػا فػي تحقيػؽ وتعزيػز
التميز في المنظمات الصحية.
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رابعا :مخطط الدراسة االفتراضي والفرضيات
االستشراف االستراتيجي
الرصد االستراتيجي

السيناريوهات

الرؤية اإلستراتيجية

المرونة اإلستراتيجية
مرونة رأس المال
البشري

مرونة تقنية

مرونة تقديم الخدمة

التميز التنظيمي
التميز الفني

التميز اإلداري

شكؿ رقـ ()1

مخطط الدراسة االفتراضي
فرضيات الدراسة

 -1ىناؾ عبلقة ارتباط معنوية بيف االستشراؼ االستراتيجي لقادة المنظمات المبحوثة والتميز
التنظيمي ليذه المنظمات.

 -2ىناؾ عبلقة ارتباط معنوية بيف االستشراؼ االستراتيجي لقادة المنظمات المبحوثة والمرونة
اإلستراتيجية ليذه المنظمات.

 -3ىناؾ عبلقة ارتباط معنوية بيف المرونة اإلستراتيجية والتميز التنظيمي ليذه المنظمات.

 -4ىناؾ عبلقة تأثير بيف االستشراؼ االستراتيجي لقادة المنظمات المبحوثة والتميز التنظيمي
ليذه المنظمات.

 -5ىناؾ عبلقة تأثير بيف االستشراؼ االستراتيجي لقادة المنظمات المبحوثة والمرونة اإلسػتراتيجية
ليذه المنظمات.

 -6ىناؾ عبلقة تأثير بيف المرونة اإلستراتيجية والتميز التنظيمي ليذه المنظمات.

 -7ىناؾ عبلقة تأثير بيف االستشراؼ االستراتيجي لقادة المنظمات والتميز التنظيمي وفؽ منظور
المرونة اإلستراتيجية السائدة لممنظمات المبحوثة.
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خامسا :أدوات الدراسة

أ_ أساليب جمع البيانعات :ألجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة واختبػار فرضػياتيا ،ت ّػـ جمػع البيانػات عػف
طريػ ػػؽ االسػ ػػتبانة والجػ ػػدوؿ ( ،)1الػ ػػذي يمثػ ػػؿ ىيكميػ ػػة اسػ ػػتمارة االسػ ػػتبانة .فض ػ ػبلً عػ ػػف توضػ ػػيح
المصادر التي تـ اعتمادىا في تصميميا.

جدوؿ رقـ ()1

ىيكمية استمارة االستبانة
ت

1

4

االبعاد الفرعية

المتغيرات الرئيسة

االستشراؼ
االستراتيجي

المرونة

عدد
الفقرات

السيناريوىات

8

8-1

العبيدي 4112

الرصد البيئي

9

17-9

،الحدراوي4111,

الرؤية اإلستراتيجية

8

49-18

مرونة راس الماؿ البشري

9

21 -42

مرونة تقديـ الخدمة

9

29 -21

االستراتيجية

مرونة التقنية
التميز اإلداري

2

أرقاـ الفقرات

المصادر

التميز التنظيمي
التميز التقني

9

21 - 22

14

91 -21

21

21 -21

كرومي 4112 ،
Duinker et al 2007
Bhandari,et..al,2004
ربيع  , 4114 ,زعتري،
4112
االميف4112 ,
السعودي , 4118 ,حسف ,
4111
Farid .et,al ,2013
Nour et al ,2014

ب .األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحميل :استخدمت مجموعة مف األدوات اإلحصائية
والمتمثمة بػ (النسب المئوية ،والوسط الحسابي ،واالنحراؼ المعياري ،واختبار(،)t ،F ،Z

واالرتباط البسيط ،واالنحدار الخطي البسيط.
سادسا :مجتم الدراسة

تػ ّػـ اعتمػػاد أسػػموب المسػػح الشػػامؿ لمقطػػاع الصػػحي ضػػمف الرقعػػة الجغرافيػػة لمدينػػة كركػػوؾ
ممثم ػػة ( دائػ ػرة ص ػػحة كرك ػػوؾ م ػػع ثبلث ػػة مستش ػػفيات رئيس ػػة ى ػػي مستش ػػفى آزادي ومستش ػػفى الع ػػاـ
ومستشفى األطفاؿ) بوصفو موقعاً إلجراء الدراسة.
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المبحث الثاني :المرتكزات الفكرية والفمسفية لمتغيرات الدراسة

المحور األول :االستشراف االستراتيجي

أوال :مفهوم االستشراف ()Foresight

يعني االستشراؼ ( )Foresightالقدرة عمى استيعاب القوى التي تصوغ المستقبؿ ،أو ىو

القدرة عمى رؤية االتجاىات المستقبمية عبر إجراء مسح لمعوامؿ الديناميكية في الماضي والحاضر.
ومف ىذا المنطمؽ سيتـ عرض مجموعة مف التعاريؼ التي تناولت مفيوـ االستشراؼ االستراتيجي،

وفقا آلراء وتصورات الباحثيف ،وىذا ما يظيره الجدوؿ رقـ (.)4
جدوؿ رقـ ()2

مفيوـ االستشراؼ االستراتيجي مف وجية نظر عدد مف الباحثيف
ت

الكاتب

1

Rohrbeck el
at,2007:16

التعريف
العمؿ عمى تحديد وتقييـ واستخداـ إشارات تأتي مف البيئات السياسية واالجتماعية والثقافية
والتنافسية والعموـ والتكنولوجيا وذلؾ لتحديد الفرص والتيديدات في مرحمة مبكرة والتي تمكف
الشركات مف معرفة الطرؽ والعمميات والجيات الفاعمة والنظاـ البلزـ لتعزيز الوضع التنافسي
لمشركة.

2

البدراف4111،
227:

جيد عممي منظـ يرمي إلى صوغ مجموعة مف التنبؤات المشروطة ألوضاع المجتمع عبر فترة
زمنية مقبمة وتيدؼ إلى تحديد االتجاىات والكشؼ عف المشكبلت التي بات مف المحتمؿ اف تظير
في المستقبؿ.
القدرة التي تتضمف أي عنصر ىيكمي أو ثقافي والتي تمكف الشركة مف الكشؼ عف التغيير غير

3

Rohrbeck,
2011:11

4

اميف 2: 4112،

المستمر في وقت مبكر  ،وتفسير النتائج لمشركة  ،وصياغة استجابات فعالة لضماف البقاء عمى
المدى الطويؿ ونجاح الشركة.
تحميؿ الماضي بمتغيراتو الكمية(مف خبلؿ السبلسؿ الزمنية ) والكيفية (استخبلص الدروس مف
األحداث التاريخية) ،وانارة الحاضر مف خبلؿ فيـ الظاىرة المدروسة ،ورسـ المستقبؿ المرغوب مف
خبلؿ دراسة إمكانية اتخاذ ق اررات حاضرة توصؿ إلى مستقبؿ مرغوب بو.

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى المصادر المذكورة في الجدوؿ

ومف خبلؿ االطبلع عمى التعريفات السابقة في الجدوؿ أعبله ،نجد أف كبلً مف الكتاب

وبناء عمى ما جاء مف مفاىيـ يمكننا
بناء عمى خمفية فكرية محددة
ً
والباحثيف قد عرفوا االستشراؼ ً
أف نستنتج التالي:

ويمدىػـ بالبصيرة وزيادة القدرات اإلبداعية في تطوير
 .1يوفر لممديريف رؤية مستقبمية أوضح
ّ
استراتيجيات مبتكرة الستثمار الفرص.
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 .2يوفر الدعـ في عممية اتخاذ القرار مف خبلؿ إشراؾ المساىميف في رؤيتيـ لممنظمة في
المستقبؿ وتوفير إجماع عمى الخطط المستقبمية لممنظمة.

 .3يتضمف دراسة الماضي وفيـ الحاضر ليتم ّكف المديروف مف معرفة المستقبؿ وأف يعتمد بدرجة
كبيرة عمى تأريخيـ (خبرتيـ) في مجاؿ العمؿ واتخاذ القرار.

واستنادا لذلؾ تقدـ الدراسة تعريفيا اإلجرائي لبلستشراؼ "بأنو محاولة الستكشاؼ المستقبؿ وفؽ

األىداؼ المخططة ،باستخداـ أساليب كمية تعتمد عمى قراءة أرقاـ الحاضر والماضي ،أو أساليب

كيفية تستنتج أدلتيا مف اآلراء الشخصية القارئة لؤلحداث  ،ومف الميـ ليذا االستشراؼ أف ال ييدؼ

إلى التنبؤ بالمستقبؿ ،بؿ إلى التبصير بجممة البدائؿ المتوقعة التي تساعد عمى االختيار الواعي

لمستقبؿ أفضؿ".

ثانيا :أهمية االستشراف
تطرؽ العديد مف الكتاب والباحثيف ألىمية االستشراؼ وفوائده وخصائصو ،فقد أشار
(محمود )27: 4111،إلى أىمية دراسة استشراؼ المستقبؿ مف خبلؿ النقاط التالية:

 .1تنسيؽ قدرات القادة ومنحيـ رؤية بقضايا السوؽ والمنافسيف ،ويوسع آفاؽ تحميميـ لصناعة
الق اررات ،وتبادليـ لآلراء مع بعضيـ البعض كخبراء ليذه المنظمات.

 .2يساعد القيادات عمى التنبؤ بالفرص المتاحة والمخاطر التي قد تواجو الشركات.

 .3إف المستقبؿ سريع بالتغيرات الشاممة وعمى المنظمة أف تكوف مستعدة ليذه التغيرات لكي
تستطيع مواجية المستقبؿ واالستفادة مف إنجازاتو.

 .4تساعد عممية االستشراؼ عممية التخطيط وتوفير صور عف المستقبميات البديمة مما يترتب عميو
اختيار أفضؿ البدائؿ.

ثالثا :أساليب وتقنيات االستشراف االستراتيجي
تستخدـ أساليب االستشراؼ في توليد أو تعزيز الوعي بالمستقبؿ وتقديـ الصور المستقبمية،

وتقييـ المعمومات بشأف المستقبؿ والعمؿ المستقبمي وتشجيع التفكير في المستقبؿ وتوسيع الرؤية في
المستقبؿ ( الدوراوي وآخروف .)2 :4111 ،ولبموغ ىذا يستعيف الخبراء في مجاالت التخطيط
والدراسات االستشرافية الحديثة بالعديد مف األساليب والتقنيات المستقبمية لترشيد عممية التخطيط

والتعامؿ مع المستقبؿ .وألغراض دراستنا سيتـ اعتماد األساليب اآلتية:

 -1الرصد االستراتيجي :ىو تمؾ "العممية الجماعية المستمرة ذات الطابع hالستباقي أو التوقعي
والتي تيدؼ إلى أف يقوـ أفراد المنظمة بتعقب وجمع واستعماؿ المعمومات التي تخص البيئة

الخارجية والتغيير المصاحب ليا والتي تنبئ باحتماؿ وقوع حدث مستقبمي لو تأثير إيجابي أو
سمبي عمى المنظمة" (كرومي.)22 ،4112 ،
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 -2الرؤية المستقبمية" :وصؼ لصورة مستقبمية أفضؿ تتطمع إلييا المنظمة وتتفوؽ بيا عمى
أوضاعيا الراىنة في جانب أو أكثر مف جوانب ىذه الصورة" (.)Maccoby, 2001:4

وتشكؿ الرؤية حالة تنبؤ لتشكؿ صورة معينة عف الظروؼ أو األحداث المستقبمية ذات العبلقة

بإطار أو سياؽ معيف ،وىذه العممية تتجاوز مجرد عممية النظر إلى ما وراء األحداث لتشمؿ
عمى الفيـ واإلدراؾ أيضاً (الغالبي وادريس.)418 :4118 ،

 -3السيناريوهات :يشير(بمعباس )8 :4119 ،إلييا عمى انيا "وصؼ أو سرد مجموعة مف
األحداث أو التصرفات المحتمؿ وقوعيا في المستقبؿ ،ولمقوى المؤدية إلى وقوعيا ،ويعد ىذا
بناء عمى ترتيب منطقي لتسمسؿ األحداث ومحاولة تحديد جميع الروابط القائمة بينيا.
الوصؼ ً
أوال :مفهوم المرونة

المحور الثاني :المرونة اإلستراتيجية

تعتمد المرونة لمتعامؿ مع حاالت عدـ التأكد البيئي وعميو تقوـ المنظمات بتطوير المرونة

اإلستراتيجية في جميع عممياتيا  ،وينبغي أف يتفيـ العامميف مدى صعوبة ىذه العممية وذلؾ نتيجة
تقولب وجمود العمميات مع مرور الوقت (  ،) Hitt ,et.al, 2013 : 13ويبيف الجدوؿ ( )2بعض

التعاريؼ التي استيدفت توضيح مفيوـ المرونة اإلستراتيجية.
جدوؿ رقـ ()2

بعض تعاريؼ المرونة اإلستراتيجية
ت

اسـ الكاتب

التعريؼ

والسنة والصفحة
1

Bao et al,2008:14

4

YU ,2011: 1714

2

Flanders ,2014 :4

2

احمد والسبتي 99 :4119،

قابمية المنظمة بتحديد التغيرات الرئيسة في البيئة الخارجة وتوفير الموارد البلزمة
لمعمؿ الجديد ردا عمى التغيرات والتصرؼ عندما يكوف الوقت مناسب.
تحسيف فعالية الخطط والق اررات واالستراتيجيات فضبلً عف تقديـ منتجات وخدمات
تتكيؼ مع البيئات المتغير والتي تعزز مف أداء المنظمات
القدرة عمى التحوؿ بسرعة مف عممية إلى أخرى ،أو بأنيا القدرة عمى تغيير وجيات
النظر باتجاىات مختمفة.
القدرة عمى التأقمـ ورد الفعؿ السريع مع تغيرات المحيط مف خبلؿ المتابعة والتحميؿ
المستمر والجيد لممحيط ،وبناء استراتيجيات طارئة أو تغييرىا مف أجؿ تحقيؽ
التوافؽ االستراتيجي.

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى المصادر المذكورة في الجدوؿ
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وبناء عمى ما تقدـ يمكف تعريؼ المرونة اإلستراتيجية بأنيا "اإلمكانيات والقابميات المتوافرة
ً
في موارد المنظمة والتي تسمح لممنظمة حرية التنقؿ بيف استراتيجيات البديمة لمتكيؼ مع متغيرات
البيئة المختمفة".
ثانيا :أهمية المرونة اإلستراتيجية
دور أساسػياً فػي القضػػاء عمػى التػأثيرات البيئيػة ،وامػتبلؾ المػػؤثرات
تمعػب المرونػة اإلسػتراتيجية اً

االيجابيػة لتوليػد الميػزة التنافسػية ،ومضػاعفة الفوائػد التػي يمكػف تحقيقيػا لممنظمػة ،فضػبلً عػف دعميػا
لقدرة المنظمة عمى التكيؼ واالستجابة بسرعة لمطبيعة المتغيرة في عوامؿ البيئة الداخمية والخارجيػة،

ويحػػدد كػػؿ مػػف ( يحيػػى  ) 21-21 : 4111،و (زعتػػري  )49: 4112،أىميػػة المرونػػة اإلسػػتراتيجية

فيما يأتي:

 -1المنافسة في الظروؼ الراىنة المتسمة بالمنافسة الشديدة ،والعولمة ،واالنفتاح.

 -2تغيير استراتيجيات المنظمة ،عندما يتحوؿ عمبلؤىا مف منتجاتيا إلى منتجات المنافسيف.

 -3توليد وتوزيع القيمة الحقيقية لمعمبلء وتبلزـ أداء المنظمة ،نتيجػة زيػادة قػدرتيا عمػى المنافسػة،
وزيادة فاعميتيا عمى االتصاؿ ،وفاعمية خططيا واستراتيجياتيا.

 -4تحقؽ لممنظمات مكانة مميزه في السوؽ ،وقدرة عمى الدفاع عنيا ،وقدرة عمى تحديد معالـ
سوقيا المستيدؼ وخصائصو بما ينسجـ مع طبيعة منتجاتيا.

ثالثا :أنواع (أبعاد) المرونة اإلستراتيجية
طرحت أدبيات اإلدارة مجموعة مف األنواع أو األبعاد نحاوؿ استعراض البعض منيا ،وذلؾ مف
خبلؿ طروحات الباحثيف في ىذا المجاؿ وذلؾ ألىميتيا و نعرضيا بالجدوؿ (:)4
جدوؿ رقـ ()2

أنواع المرونة اإلستراتيجية
الباحث أو الكاتب

أنواع وأبعاد المرونة اإلستراتيجية

Abbott & Banerji, 2003;2

مرونة السوؽ ،مرونة اإلنتاج ،مرونة تنافسية

Bhandari, et..al,2004:11-22

مرونة تقديـ المنتج  ،المرونة في التكنولوجيا ،المرونة في التعامؿ مع المنظمات

Mackinnon. et. al, 2008: 5

المرونة التفعيمية ،مرونة رأس الماؿ البشري ،مرونة المعمومات ،مرونة سمسمة
التجييز ،المرونة المالية

يحيى92: 4111 ،
جواد 12 :4112 ،

مرونة السوؽ ،مرونة اإلنتاج ،مرونة تنافسية
مرونة التسميـ ،مرونة التجييز ،مرونة نظـ المعمومات مرونة المنتوج الجديد

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى المصادر المذكورة في الجدوؿ
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بناء عمى ذلؾ وانسجاماً مع أىداؼ الدراسة وفرضياتيا فقد تـ تبويبيا إلغراض منيجية
و ً
الدراسة الحالية إلى ثبلثة أنواع أو أبعاد عوامؿ (مرونة رأس الماؿ البشري ،ومرونة تقديـ الخدمة
والمرونة التقنية) لتعبر عف متضمنات المرونة اإلستراتيجية التي تشترؾ فييا المنظمات ومنيا:

المنظمات الصحية المبحوثة ،وتشغؿ حي اًز كبي اًر في ممارسة إدارات تمؾ المنظمات.

 -1مرونة رأس المال البشري :أشار( )Miltenburg,2003إلى أف مرونة رأس الماؿ البشري
تشمؿ كؿ مف المرونة العددية والمرونة الوظيفية إذ إف المرونة العددية ىي قدرة المنظمة
لتعديؿ عدد العامميف أو مستوى ساعات العمؿ و المرونة الوظيفية ىي استعداد العامميف إلى

أداء مياـ مختمفة رداً عمى طمبات العمؿ المختمفة (العطوي.)9: 4114 ،

 -2مرونة تقديم الخدمة :تميؿ لمتركيز عمى قدرة المنظمات عمى ضبط كميات اإلنتاج مف أجؿ
مقابمة تغيرات الطمب في السوؽ ،وقد تـ تطوير المفيوـ ليصبح قدرة المنظمات عمى تطوير
منتجات جديدة ،والدخوؿ إلى أسواؽ وصناعات جديدة (.)Bhandari et al ,2004:3

 -3المرونة التقنية :ويقصد بيا "عمميػات المنظمة التي تستخدـ الموارد الداخمية والخارجية وعمى
وجو الخصوص فػي العمميػات التي توحد وتعيد تشكيؿ وكسب الموارد لممنظمة مف أجؿ
التكيؼ مع التغيػرات السوقية في البيئة ،وتتضمف القدرات(التكيفية ،واالستيعابية ،واإلبداعية(

(الجبوري.)198 :4111 ،

المحور الثالث :التميز التنظيمي
أوال :مفهوم التميز التنظيمي
يرتبط التميز التنظيمي ارتباطاً كبي اًر بنجاح المنظمة في ظؿ البيئة التنافسية المتغيرة ،فبل

يمكف لممنظمات الوصوؿ إلى التميز إال مف خبلؿ وجود قيادة جيدة تقوـ بتحفيز العامميف إلظيار
الطاقة الكامنة لدييـ وتقديـ أفضؿ أداء ،وكذلؾ التركيز واالىتماـ بالثقافة التنظيمية لممنظمة .وبغية

إيضاح المحتوى المفاىيمي الذي ينطوي عميو التميز التنظيمي وعممت الكثير مف أدبيات اإلدارة
محاوالت عديدة لصياغة قوالب تعريفية يمكف أف توضح طبيعة مفيوـ التميز في نطاؽ عمؿ

منظمات األعماؿ .وباإلمكاف إيضاح المفيوـ مف خبلؿ استعراض سمسمة مف أراء العديد مف
الباحثيف والكتاب في الجدوؿ (:)9

122

المجلد ( )8العدد (0218 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

جدوؿ رقـ ()5

يوضح تعريؼ التميز التنظيمي مف وجية نظر بعض الباحثيف
ت

التعاريؼ

اسـ الكاتب
والسنة والصفحة

1
4

2

2

Rourke el at,2008 :3
الضبلعيف 79 : 4111 ،
الجبوري 72: 4112,
الشمري 184: 4119,

فف التوفيؽ بيف جميع احتياجات أصحاب المصمحة واستخبلص أكبر قيمة مف األداء.
طاقة خبلقة ومتناسقة وجدت مف خبلؿ نشاطات متعددة إذ يكوف التميز متحققا مف
خبلؿ المحافظة عمى الموارد التنظيمية مع إيجاد التفاعؿ بيف اإلنساف والبيئة.
القدرة عمى إرضاء أصحاب المصالح وتوفير الموارد البلزمة لتنفيذ العمميات المختمفة
وتوفير إدارة ناجحة تستطيع وضع استراتيجيات فاعمة لتنفيذ أىدافيا.
فف توجيو وقيادة الموارد البشرية والموارد المادية لتحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ اخذ
الق اررات الرشيدة التي تصب في مصمحة االقتصاد الوطني.

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى المصادر المذكورة في الجدوؿ

ومف التعاريؼ أعبله تقدـ الدراسة تعريفا لؤلداء المتميز بأنو "مجموعة مف األعماؿ التي
تقوـ بيا اإلدارة مف خبلؿ وضع استراتيجيات تحقؽ مف خبلليا الوصوؿ إلى أىدافيا".
ثانيا :خصائص وسمات المنظمات المتميزة
أشار ( )Grote , 2002إلى أف المنظمات التي تريد أف تحقؽ التميز البد ليا مف أف تتميز

بمجموعة مف الخصائص وىي (النسور :)22-22: 4111،

 -1قبوؿ األعماؿ الصعبة ،والتي تعد مف أىـ مصادر التميز المنظمي ،إذ تكوف ىنالؾ فرص
لمنمو والتعمـ السريع لممنظمات ،وتحسيف العمميات وبدء العمؿ مف الصفر.

 -2توفر القيادة الكفوءة ،إف القيادة تعمؿ كقدوة ويكوف ليا دور في تحفيز التميز والتشجيع عميو.
 -3تحمؿ المصاعب ،إف تحمؿ المنظمة لؤلزمات ومواجيتيا ،يسيـ في زيادة تميز المنظمات.

 -4الخبرات البعيدة عف العمؿ تتوفر لممنظمة خبرات خارج نطاؽ العمؿ والسيما خدمة المجتمع،
وذلؾ يوفر فرص لممنظمة الكتساب التميز في األداء.

 -5برامج التدريب ،البد لممنظمات مف أف توفر فرص تدريبية لكي تعزز مف حالة التميز لدييا.
 -6الدقة ،بناء مناخ داخمي يؤكد عمى أىمية دقة التنبؤ لتحديد أفضؿ أساليب األداء.
ثالثا :أبعاد ومجاالت التميز التنظيمي
يشير األدب اإلداري إلى أف تركيبة أبعاد التميز التنظيمي تشكؿ حالة مف اإلدراؾ والسموؾ
وق اررات القيادة وتحدد أولوياتيا وأنماطيا وتعامبلتيا مع البيئة ،واف أساسيا يظيػػر بشكػػؿ طاق ػػة

لتػػعزيز وتطوي ػػر م ازي ػػا المنظمػ ػػة وأدائيا ،وىنا تأكيد عمى أف التميز يمثؿ قاعدة استداللية تجعؿ
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المعني بالعمؿ القيادي قاد اًر عمى التفاعؿ مع التطورات والتحوالت التي تشيدىا بيئة المنظمات
خارج اإلطار التقميدي .وىناؾ اتجاه عاـ يعتمد في أبعاد قياس التميز التنظيمي عمى المجاالت

التي يمكف لممنظمات أف تتميز في بعض منيا كما ىو الحاؿ في الدراسات المعروضة في الجدوؿ

(.)2

جدوؿ رقـ ()2
أبعاد ومجاالت قياس التميز التنظيمي مف وجية نظر عدد مف الباحثيف

ت

الباحث

التميز القيادي

تميز االستراتيجي

تميز المرؤوسيف

تميز الييكؿ

تميز الثقافة

7

االميف 128-127: 4112،

8
9
11

النويقة 221-221: 4112،
Nour ,2014;371
Rezaei .et,al ,2015;24
المجموع

تميز المعرفة

2

Farid .et,al ,2013;9

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√
√

√
√
√
8

جودة الخدمة

9

حسف 29-22: 4111،

√

العمميات الداخمية

2

النسور 99 ،4111،

√

التميز بالتكنولوجيا

2

حسف 22 ،4111 ،

√

تميز المالية

4

حسوني 7 ، 4111 ،

التميز باإلبداع

√

√

√

1

السعودي 421 ، 4118 ،

تميز الشراكة

√

√

√

√

√

√
√
9

√
√
√
7

√

2

√

√

√

√

4

4

2

√
√
2

1

√
√
2

1

√
√
4

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى المصادر المذكورة في الجدوؿ

إف الدراسة الحالية ترى عدـ االلتزاـ بأنموذج محدد ألحد الباحثيف ،والسعي نحو بناء توافؽ

في اآلراء مف البحوث السابقة واشتقاؽ أنموذج متكامؿ ومف خبلؿ توظيؼ مجموعتيف مف المجاالت

أو األبعاد (التميز اإلداري والتميز الفني).

المحور الراب  :العالقة النظرية بين متغيرات الدراسة

أوال :دور االستشراف االستراتيجي في التميز التنظيمي

ينبغي أف تدرؾ المنظمات الساعية لتحقيؽ التميز التنظيمي العممية التي يتـ بوساطتيا "تحقيؽ

التميز بكافة مجاالتو ،لذا ينبغي أف تمتمؾ المنظمات اىتماماً مرتفعاً لمتطمبات نجاح التخطيط

االستراتيجي بدءاً مف التزاـ اإلدارة العميا ،وتوافر الموارد البشرية الكفؤة والمرونة ،والتحسيف الشامؿ

والمستمر والتي يعد توافرىا أم اًر ىاماً لتحقيؽ التميز ،إذ يرى (الغالبي ،وادريس  )21 :4118 ،أف
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أىميػة االستشراؼ االستراتيجي تتجمػى في أنو يعطػي صػورة عػف مسػتقبؿ المنظمػة ولػيس عػف
حاضػرىا فقػط األمػر الػذي يسػاعد عمػى وضػع خطػط وبػدائؿ إسػتراتيجية تأخػذ بنظػر االعتبػار
توقعػات التغيػرات البيئيػة المحتممػة ومػدى إمكػاف تأثيرىػا فػي أنشػطة المنظمػة وأىػدافيا.
ثانيا :دور االستشراف االستراتيجي في المرونة اإلستراتيجية
تعد المرونة موضوعاً مركزياً بالنسبة لمتخطيط واإلدارة اإلستراتيجية ،لذلؾ فإف نقاط االتفاؽ

والتكامؿ بيف التخطيط والمرونة تعبر عف مدى التكامؿ بينيما فأبعاد المرونة اإلستراتيجية (كمرونة
الموارد البشرية ومرونة تقديـ الخدمة والمرونة التقنية وغيرىا( ينبغي أف تكوف حاضرة عند استخداـ

أساليب وتقنيات االستشراؼ والتخطيط اإلستراتيجي وذلؾ الرتباطيا بأساليب االستشراؼ وعممية
التخطيط  ،ويبنى عمى المرونة اإلستراتيجية تحديد اتجاىات واستراتيجيات المنظمة ،الق اررات التي

ينبغي لممنظمة صياغتيا ،ومسار عمميا ،ودقة نجاحيا وتأثيرىا في البيئة التي تعمؿ خبلليا

(.)Lessourne,et.al.1996:70

ثالثا :دور المرونة اإلستراتيجية في التميز التنظيمي
عػػف

تعػد المرونػة اإلسػتراتيجية أحػد المتطمبػات األساسػية لمفكػر اإلسػتراتيجي الحػديث فضػبل
كونيػػا أحػػد

أىػػـ

معػػايير لتحدي ػد االختيػػارات اإلسػػتراتيجية لممنظمػػات ،فقػػد أشػػار

( ، )Peter& Waterman ,1982 : 292-294إلػى أف التميػز التنظيمػي بكػؿ مجاالتػو يرتكػز

عمى بناء أساس سميـ وصمب لكػؿ المكونػات المتمثمػة بتخطػيط السياسػات ،والػنظـ وتطػوير اليياكػؿ
وتخطػيط العمميػات واسػتثمار المػوارد،

وتطػوير اإلمكانػات البشػرية والماديػة بمػا يحقػؽ أىػداؼ

المنظمة ،ويتيح ليا القدرة عمى إجراء تحميؿ تنظيمي وتحديثو بصورة منتظمة ،بيدؼ تحقيؽ التنمية
المنظمية الشاممة في إطار مف المرونة.

المبحث الثالث /الجانب الميداني لمدراسة

المحور األول :وصف وتشخيص متغيرات الدراسة

أوال :وصف أبعاد االستشراف االستراتيجي وتشخيصه

بيدؼ الوقوؼ عمى طبيعة اإلجابات التي أبداىا األفراد المبحوثوف حوؿ أبعاد االستشراؼ

االستراتيجي ومف أجؿ عرض وتحميؿ البيانات الخاصة بتمؾ اإلجابات ،يشير الجدوؿ ( )7إلى التوزيعات
التك اررية إلجابات العينة المبحوثة فضبلً األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتمؾ اإلجابات وكما

يأتي:

 -1الرصد االستراتيجي :تشير معطيات الجدوؿ ( )7إلى التوزيعات التك اررية واألوساط الحسابية

واالنحرافات المعيارية لئلجابات الخاصة ببعد )الرصد البيئي ) المتمثمة بالمتغيرات ( ،)X9-X1إذ
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تشير النسب إلى أف ( )%40.7مف األفراد المبحوثيف متفقوف مع ىذه المتغيرات ونسبة

( (%20.8ىـ متفقوف إلى حد ما مقابؿ ( )%38.5غير متفقيف مع متغيرات ىذا البعد ،وعزز ذلؾ
بوسط حسابي ) )3.24وانحراؼ معياري (.)0.945

 -2الرؤية المستقبمية :تشير التوزيعات التك اررية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لئلجابات
الخاصة ببعد )الرؤية المستقبمية) المتمثمة بالمتغيرات ( ،)X17-X10إلى أف ( )41.6%مف األفراد

المبحوثيف متفقوف مع ىذه المتغيرات ونسبة ( (%20.8ىـ متفقوف إلى حد ما مقابؿ ( )%35.6غير

متفقيف مع متغيرات ىذا البعد ،وعزز بوسط حسابي( )3.26وانحراؼ معياري (.)0.938

 -3السيناريوهات :تشير التوزيعات التك اررية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لئلجابات
الخاصة ببعد )السيناريوىات) المتمثمة بالمتغيرات ( ،)X25-X18إلى أف ( )%48مف األفراد

المبحوثيف متفقوف مع ىذه المتغيرات ونسبة ( )%16.5ىـ متفقوف إلى حد ما مقابؿ ()%35.5
غير متفقيف مع متغيرات ىذا البعد ،وجاء الوسط الحسابي بنسبة ( )3.41وانحراؼ معياري

( )0.960وذلؾ يدؿ عمى اتفاؽ أفراد العينة عمى أىمية السيناريوىات واستخداميا في األعماؿ.
جدوؿ رقـ ()7

التوزيعات التك اررية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمرصد البيئي
البعد

40.7
33.1

8.6
41.6

34.7

13.3
48

38.5
1.7

35.9
35.6
33.9

16.5

الحسابي

31.7

20.8
ما
20.8
20.8
20.8
16.5

36.2

2.3

لوسط

السيناريو

أتفؽ تماماً
9

المعياري

الرؤية

أتفؽ

اتفؽ إلى حد

ال أتفؽ

ال أتفؽ تماما

االنحراؼ

الرصد

التوزيعات التك اررية والنسب المئوية

3.24

0.945

3.26

0.938

3.41

0.96

1.6
35.5
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ثانيا :المرونة اإلستراتيجية
تشير معطيات الجدوؿ( )8إلى التوزيعات التك اررية واألوسػاط الحسػابية واالنح ارفػات المعياريػة

إلجابات أبعاد المرونة اإلستراتيجية وعمى النحو التالي:

 -1مرونععة رأس المععال البشععري :ىػػذا البعػػد متمثػػؿ بػػالمتغيرات (  ،) X30-X26إذ تشػػير النسػػب إلػػى أف
( )53.2%مف األفراد المبحوثيف متفقوف مػع ىػذه المتغيػرات ونسػبة ( )15.6%ىػـ متفقػوف إلػى حػد
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م ػػا مقاب ػػؿ ) )31.2%غي ػػر متفق ػػيف م ػػع متغيػ ػرات ى ػػذا البع ػػد ،وك ػػاف الوس ػػط الحس ػػابي ى ػػو ()3.46
واالنحراؼ المعياري ىو (.)1.009

 -2مرونة تقديم الخدمة :تشػير التوزيعػات التك ارريػة واألوسػاط الحسػابية واالنح ارفػات المعياريػة لئلجابػات
الخاص ػػة ببع ػػد)مرون ػػة تق ػػديـ الخدم ػػة) المتمثم ػػة ب ػػالمتغيرات ( ،) X35-X31إل ػػى أف ( )50.9%م ػػف
األفػ ػراد المبح ػػوثيف متفق ػػوف م ػػع ى ػػذه المتغيػ ػرات ونس ػػبة ( )% 14.4ى ػػـ متفق ػػوف إل ػػى ح ػػد م ػػا مقاب ػػؿ

( )%34.7غير متفقيف مػع متغيػرات ىػذا البعػد ،وجػاء ذلػؾ بوسػط حسػابي ( )3.44وانحػراؼ معيػاري
( ،)0.918واف ارتف ػػاع نس ػػبة االتف ػػاؽ ب ػػيف أفػ ػراد العين ػػة عم ػػى ى ػػذا البع ػػد ي ػػدؿ عمػ ػى أىميت ػػو بالنس ػػبة

لممنظمة.

 -3مرونة تقنية :تشير اإلجابات الخاصة ببعد ) المرونة التقنية) المتمثمة بالمتغيرات (  ،)X41-X36إذ
تشير النسب إلى أف ( )50.1%مف األفراد المبحوثيف متفقوف مع ىذه المتغيرات ونسبة ()%12.7
ىـ متفقوف إلى حد ما مقابؿ ( )%37.2غير متفقيف مع متغيرات ىذا البعد ،وجاء ذلؾ بوسط

حسابي ( )3.45وانحراؼ معياري( ،)0.940ويدؿ ذلؾ عمى أف المنظمة تيتـ بتحديث األجيزة
والمعدات والمستمزمات الخاصة بعمميا.
جدوؿ رقـ ()8
التوزيعات التك اررية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المرونة اإلستراتيجية

53.2
10.7

خدمة

40.2
50.9

مرونة تقنية

37.4

12.7
50.1

31.2
1.7

33
34.7

3.46

1.009

3.44

0.918

2.3

34.9

12.7

الحسابي

الماؿ
مرونة تقديـ

14.9

38.3

15.6
15.6
14.4
14.4
12.7

28.3

2.9

الوسط

مرونة رأس

أتفؽ تماماً

أتفؽ

ما

ال أتفؽ

ال أتفؽ تماما

المعياري

األبعاد

اتفؽ إلى حد

االنحراؼ

التوزيعات التك اررية والنسب المئوية

37.2

3.45

0.94
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ثالثا :التميز التنظيمي
تشير معطيات الجدوؿ ( )9إلى التوزيعات التك اررية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية

لئلجابات الخاصة بأبعاد التميز التنظيمي.

 -1التميز اإلداري :تشير اإلجابات الخاصة ببعد )التميز اإلداري) المتمثمة بالمتغيرات
(  ،)X51-X41إذ تشير النسب إلى أف ( )48.4%مف األفراد المبحوثيف متفقوف مع ىذه
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المتغيرات ونسبة( )13.6%ىـ متفقوف إلى حد ما مقابؿ ( )%38غير متفقيف مع متغيرات ىذا

البعد ،وجاء ذلؾ بوسط حسابي (  )3.39وانحراؼ معياري ( ،)0.967واف نسبة االتفاؽ العالية

بيف أفراد العينة تدؿ عمى أىمية التميز اإلداري وانيا تسعى لموصوؿ إليو بشكؿ جاد.

 -2التميز الفني :تشير إلجابات الخاصة ببعد )التميز الفني) المتمثمة بالمتغيرات ( ،) X62-X52إذ
تشير النسب إلى أف ( )47.1 %مف األفراد المبحوثيف متفقوف

مع ىذه المتغيرات ونسبة

( )%14.6ىـ متفقوف إلى حد ما مقابؿ ( )%38.3غير متفقيف مع متغيرات ىذا البعد ،وجاء ذلؾ
بوسط حسابي ( )3.38وانحراؼ معياري ( ،)0.961واف النسبة العالية لبلتفاؽ تدؿ عمى أىمية

التميز الفني في عمؿ القطاع الصحي إذ إف العمؿ في ىذا القطاع يتطمب الكثير مف الفف
والميارة والذكاء ألنو يتعامؿ مع أرواح البشر.

جدوؿ رقـ ()9

التوزيعات التك اررية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد التميز التنظيمي

التميز

11.7

الفني

13.6
35.4

47.1

3.39

38
35.5

14.6
14.6

الحسابي

اإلداري

48.4

34.4

3.6

الوسط

12

36.4

ما
13.6

ال أتفؽ

ال أتفؽ تماما

المعياري

التميز

أتفؽ تماماً

أتفؽ

اتفؽ إلى حد

االنحراؼ

األبعاد

التوزيعات التك اررية والنسب المئوية

0.967

2.8
38.3

3.38

0.961
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المحور الثاني :اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة
أوال :تحميل عالقات االرتباط بين أبعاد الدراسة ومتغيراتها
سنتناوؿ في ىذه الفقرة الفرضيات األربعة لتحميؿ عبلقات االرتباط بيف أبعاد الدراسة ومتغيراتيا

ِ
النحو اآلتي:
في الميداف المبحوث ،وعمى

 -1اختبار الفرضية األولى :يظير الجدوؿ ( )11اختبار صحة الفرضية األولى والتي تشير إلى وجود
عبلقة ارتباط معنوية بيف االستشراؼ االستراتيجي والتميز التنظيمي ويظير وجود عبلقة ارتباط

ذات داللة معنوية بيف االستشراؼ االستراتيجي والتميز التنظيمي إذ بمغت قيمة معامؿ االرتباط

( )0.830عند مستوى معنوي ( ،)0.05وىي قيمة جيدة جدا وعميو فقد تحققت صحت الفرضية
األولى.
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جدوؿ رقـ ()11
عبلقة االرتباط بيف االستشراؼ االستراتيجي والتميز التنظيمي
المتغير التفسيري

التميز التنظيمي

المتغير المستجيب
التميز التنظيمي

*0.830

( * ) العالقة معنوية عند مستوى () 0.05

N = 95
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 -2اختبار الفرضية الثانية :يظير الجدوؿ ( )11اختبار صحة الفرضية الثانية والتي تشير إلى وجود
عبلقة ارتباط معنوية بيف االستشراؼ االستراتيجي والمرونة اإلستراتيجية ،ويظير وجود عبلقة
ارتباط معنوية موجبة بيف االستشراؼ االستراتيجي والمرونة اإلستراتيجية ،إذ بمغت قيمة معامؿ

االرتباط ( )0. 86عند مستوى معنوي ( ،)0.05مؤكدة ما أبرزتو الدراسة في جانبيا النظري مف
أىمية االستشراؼ االستراتيجي لتحقيؽ المرونة اإلستراتيجية.
جدوؿ رقـ ()11

عبلقة االرتباط بيف االستشراؼ االستراتيجي والمرونة االستراتيجية
المتغير التفسيري
االستشراؼ
المتغير المستجيب
المرونة اإلستراتيجية

*0.860

( * ) العالقة معنوية عند مستوى () 0.05

N = 95
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 _3اختبار الفرضية الثالثة :يظير الجدوؿ ( )14اختبار صحة الفرضية الثالثة والتي تشير إلى
وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف المرونة اإلستراتيجية والتميز التنظيمي ويظير الجدوؿ وجود
عبلقة ارتباط معنوية عالية بيف المرونة اإلستراتيجية والتميز التنظيمي إذ بمغت قيمة معامؿ

االرتباط ( )0.848عند مستوى معنوي ( ،)0.05وىي قيمة عالية تؤكد قوة العبلقة بيف
المتغيريف.
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جدوؿ رقـ ()12
عبلقة االرتباط بيف المرونة اإلستراتيجية والتميز التنظيمي
المتغير التفسيري
المرونة اإلستراتيجية
المتغير المستجيب
التميز التنظيمي

*0.848

( * ) العالقة معنوية عند مستوى () 0.05

N = 95
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المحور الثالث :تحميل عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة

سنتناوؿ في ىذا المبحث تحميؿ عبلقات التأثير بيف متغيرات الدراسة وحسب الفرضيات
األخيرة وعمى النحو التالي:

أوال :اختبار العالقة التأثيرية بين االستشراف والتميز التنظيمي

استنادا إلى مضموف الفرضية الرابعة التي تنص عمػى (وجود تأثير معنوي لالستشراف في

التميز التنظيمي).

جدوؿ رقـ ()12
تحميؿ العبلقة التأثيرية لبلستشراؼ في التميز التنظيمي
التميز التنظيمي

المتغير المستجيب
المتغيرات المفسرة

Β

T

F

R2

االستشراؼ

0.824

*14.37

*206.5

0.69

F= 1.39

T=1.67

*P ≥ 0.05

)d.f. =(93

N=95
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ومف خبلؿ معطيات الجدوؿ( )12أعبله تـ التوصؿ إلى اآلتي:
يتضح مػف تقػدير معادلػة انحػدار التميػز التنظيمػي عمػى االستشػراؼ ،أف ىنػاؾ تػأثي ار معنويػا

لبلستشراؼ فػي التميػز التنظيمػي  ،واسػتدؿ عمػى ذلػؾ مػف خػبلؿ قيمػة معامػؿ االنحػدار(،)β=0.824
والذي يعني إف زاد األوؿ بمقدار وحدة واحدة فسوؼ يزداد األخير بمقدار ( ،)%82وىو تأثير معنوي

وفقاً لقيمة ( )t=14.37التػي تعػد قيمػة معنويػة .ألنيػا اكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة ( )1.67عنػد مسػتوى
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معنويػػة ( )0.05ودرجػػات حري ػػة( ،)93فضػػبل ع ػػف قيمػػة ( )F=206.5والت ػػي ىػػي أكب ػػر مػػف قيمتي ػػا

الجدولية ( ، )1.39وىذا يعني تحقؽ الفرضية الرابعة.

وبناء عمى ما تقدـ ومف نتائج عبلقات التأثير بيف االستشراؼ والتميز التنظيمي ،نتوصؿ
ً
إلى قبوؿ الفرضية الرابعة.
ثانيا :اختبار العالقة التأثيرية بين االستشراف والمرونة اإلستراتيجية

استناداً إلى مضموف الفرضية الخامسة التي تنص عمػى (وجود تأثير معنعوي لالستشعراف فعي

المرونة اإلستراتيجية).

جدوؿ رقـ ()12
تحميؿ العبلقة التأثيرية لبلستشراؼ في المرونة اإلستراتيجية
المتغير المستجيب
المتغيرات المفسرة
االستشراؼ

المرونة اإلستراتيجية
Β

T

F

R2

0.566

*16.308

*265.9

0.74

F= 1.39

T=1.67

*P ≥ 0.05

)d.f. =(93

N=95
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ومف خبلؿ معطيات الجدوؿ( )12أعبله تـ التوصؿ إلى اآلتي:

يتض ػػح م ػػف تق ػػدير معادل ػػة انح ػػدار المرون ػػة اإلس ػػتراتيجية عم ػػى االستشػػراؼ ،أف ىن ػػاؾ ت ػػأثي ار

معنويػ ػ ػػا لبلستش ػ ػ ػراؼ فػ ػ ػػي المرونػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػتراتيجية ،واسػ ػ ػػتدؿ عمػ ػ ػػى ذلػ ػ ػػؾ مػ ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ قيمػ ػ ػػة معامػ ػ ػػؿ
االنحػػدار( ،)β=0.566وال ػػذي يعن ػػي إف زاد األوؿ بمقػػدار وح ػػدة واح ػػدة فسػػوؼ ي ػػزداد األخي ػػر بمق ػػدار

( ،)%56وىو تأثير معنوي وفقػاً لقيمػة ( ) t=16.308التػي تعػد قيمػة معنويػة ،ألنيػا أكبػر مػف قيمتيػا

الجدوليػػة ( )1.67عنػػد مسػػتوى معنػػوي ( )0.05ودرجػػات حريػػة( ،)93فض ػبلً عػػف قيمػػة ()F=265.9
والتػػي ىػػي أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة ( ، )1.39وقػػد فسػػر االستشػراؼ جػػزءاً ميمػاً مػػف تبػػايف المرونػػة

اإلسػ ػػتراتيجية بمقػ ػػدار معامػ ػػؿ التحديػ ػػد ( ،)R2=0.74وىػ ػػذا يعنػ ػػي أف االستش ػ ػراؼ يفسػ ػػر مػ ػػا قيمتػ ػػو
%74مػػف التغيػػر فػػي المرونػػة اإلسػػتراتيجية أمػػا الجػػزء المتبقػػي فيعػػود إلػػى متغيػرات عشػوائية ال يمكػػف

السيطرة عمييا ،أو إنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصبلً ،وىذا يعني تحقؽ الفرضية الخامسة.

وبناء عمى ما تقدـ ومف نتائج عبلقات التأثير بيف االستشراؼ والمرونة اإلستراتيجية،
ً
نتوصؿ إلى قبوؿ الفرضية الرئيسة الخامسة.
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ثالثا :اختبار العالقة التأثيرية بين المرونة اإلستراتيجية والتميز التنظيمي

استناداً إلى مضموف الفرضية السادسة التي تنص عمى (وجود تأثير معنوي لممرونة

اإلستراتيجية في التميز التنظيمي).

جدوؿ رقـ ()19

تحميؿ العبلقة التأثيرية لممرونة اإلستراتيجية في التميز التنظيمي
التميز التنظيمي

المتغير المستجيب
المتغيرات المفسرة

Β

T

F

R2

المرونة اإلستراتيجية

1.264

*15.4

*237.4

0.72

F= 1.39

T=1.67

*P ≥ 0.05

)d.f. =(93

N=95
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ومف خبلؿ معطيات الجدوؿ( )19تـ التوصؿ إلى اآلتي:
يتضح مف تقدير معادلة انحدار المرونة اإلستراتيجية في التميز التنظيمي ،أف ىناؾ تأثي ار

معنويا لممرونة اإلستراتيجية

في التميز التنظيمي ،واستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ قيمة معامؿ

االنحدار( ،)β=1.264والذي يعني إف زاد األوؿ بمقدار وحدة واحدة فسوؼ يزداد األخير بمقدار

( ،)%126وىو تأثير معنوي وفقا لقيمة ( )t=15.4التي تعد قيمة معنوية ،ألنيا اكبر مف قيمتيا
الجدولية ( )1.67عند مستوى معنوي ( )0.05ودرجات حرية ( ،)93فضبل عف قيمة ()F= 237.4

والتي ىي أكبر مف قيمتيا الجدولية ( ،)1.39وقد فسرت المرونة اإلستراتيجية جزءاً ميماً مف تبايف
التميز بمقدار معامؿ التحديد ( ،)R2=0.72وىذا يعني أف المرونة اإلستراتيجية تفسر ما قيمتو

 %72مف التغير في التميز التنظيمي أما الجزء المتبقي فيعود إلى متغيرات عشوائية ال يمكف
السيطرة عمييا ،أو إنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصبلً.

رابعا :اختبار العالقة التأثيرية بين االستشراف والمرونة اإلستراتيجية في التميز التنظيمي

استنادا إلى مضموف الفرضية السابعة التي تنص عمى (وجود عالقة تأثير بين

االستشراف والمرونة االستراتيجية مجتمعة في التميز التنظيمي)

وطبقػػا لػػ(( )Kennyالعبيػػدي وشػػياب )118 :4117:فانػػو البػػد مػػف تقػػدير ثػػبلث معػػادالت
انحدار بيدؼ بياف معنوية أثر:

 -1المتغير المستقؿ االستشراؼ  Xفي المتغير التابع التميز التنظيمي .Y

 -2المتغير المستقؿ االستشراؼ  Xعمى المتغير الوسيط المرونة اإلستراتيجية .Z

 -3المتغير الوسيط المرونة اإلستراتيجية  Zعمى المتغير التابع التميز التنظيمي .Y
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جدوؿ رقـ ()12

العبلقة التأثيرية االستشراؼ والمرونة اإلستراتيجية في التميز التنظيمي
المتغير المستجيب
المتغيرات المفسرة
االستشراؼ والمرونة
اإلستراتيجية

التميز التنظيمي
A

B0

B1

T
) (B0

T
) (B1

F

R2

3.52

0.381

0.765

*3.857

*5.088

*143.8

0.76

F= 1.39

T=1.67

d.f. =(93) *P ≥ 0.05

N=95

المصدر :مف إعداد الباحثيف في ضوء النتائج التحميؿ اإلحصائي لبرنامج spss

ومف خبلؿ معطيات الجدوؿ( )12تـ التوصؿ إلى النقاط اآلتية:
 -1بعد تحقؽ شروط ()Kennyالثبلث تـ تقدير معادلة االنحدار المتعدد لمتميز التنظيمي عمى
كؿ مف االستشراؼ والمرونة اإلستراتيجية مجتمعة ،والتي تبيف أف زيادة متغير االستشراؼ

بمقدار وحدة واحدة سوؼ تؤدي إلى زيادة متغير التميز التنظيمي بمقدار ( )0.381وىو تأثير

جيد ومعنوي ،غير أف زيادة متغير المرونة اإلستراتيجية بمقدار وحدة واحدة فإف التميز

التنظيمي سوؼ يزداد بمقدار( )0.765وىو تأثير جيد معنوي.

واتضح أف المعادلة ذات قوة تفسيرية جيدة بداللة قيمة معامؿ التحديد ،إذ بمغت

( ،)R2=0.76وىذا يعني أف ( )%76مف االختبلؼ المفسر لمتميز التنظيمي يعود إلى تأثير
االستشراؼ والمرونة اإلستراتيجية ،إف المعادلة ذات معنوية كمية عالية جدا بداللة معنوية

اختبار ( ،)F= 143.8مع معنوية عالية لتقدير معامبلت االستشراؼ والمرونة اإلستراتيجية

حسب اختبار( )tوالبالغة ( )3.857و( )5.088عمى التوالي.

 -2عند تقدير األثر غير المباشر(  ) Bindirectألنماط االستشراؼ في التميز التنظيمي بطريقتي
) )Judd & Kennyو (  )Sobelاتضح أف قيمتو بمغت ( )0.443وىو أثر االستشراؼ

الذي يمر عبر المرونة اإلستراتيجية باتجاه التميز التنظيمي ،وىذا األثر غير المباشر وىو

أكبر مف األثر المباشر الذي بمغ ( ،)0.381أي أف األثر الكمي لبلستشراؼ في التميز
التنظيمي يساوي ( )0.443 +0.381سيبمغ  0.824والذي توضحو المعادلة األولى تماما
والمتمثؿ بالمحور األوؿ ،ويمكف إيضاح األثر المباشر وغير المباشر ألبعاد االستشراؼ في

التميز التنظيمي كما في الشكؿ( ،)4أي أف األثر المباشر يشكؿ (  )%46فقط مف األثر
الكمي ،وىذا يعني أف االستشراؼ يؤثر في التميز التنظيمي بشكؿ مباشر بنحو( ،)%46أما
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تأثيرىا غير المباشر مرو اًر بالمرونة اإلستراتيجية فقد شكؿ نسبة ( )%54مف التأثير الكمي،
وىو يوافؽ منيجية الدراسة واتجاىاتيا ،وىذا ما يؤكد قبوؿ الفرضية السابعة

شكؿ رقـ ()2

األثر المباشر وغير المباشر ألبعاد االستشراؼ في التميز التنظيمي
المصدر :مف إعداد الباحثيف في ضوء النتائج التحميؿ اإلحصائي لبرنامج spss

أوال :االستعنتاجععععععععععععععات

المبحث الراب  :االستنتاجات والمقترحات

تقوـ استنتاجات الدراسة عمى استنطاؽ النتائج البحثية ثـ مقارنتيا مع الطرح النظري ،وعمى
ىذا النحو تـ عرض االستنتاجات وفقاً لآلتي:

 -1توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف االستشراؼ االستراتيجي والمرونة اإلستراتيجية.
 -2توجد عبلقة ارتباط معنوية جيدة بيف المرونة اإلستراتيجية والتميز التنظيمي.

 -3يتضح مف تقدير معادلة انحدار التميز التنظيمي عمى االستشراؼ ،أف ىناؾ تأثي اًر معنوياً
لبلستشراؼ في التميز التنظيمي.

 -4ىناؾ تأثي ار معنويا لبلستشراؼ في المرونة اإلستراتيجية.

 -5أكدت استنتاجات تحميؿ المسار أف األثر غير المباشر بيف االستشراؼ االستراتيجي الذي

يمر عبر المرونة اإلستراتيجية باتجاه التميز التنظيمي ىو أكبر مف األثر المباشر بيف

االستشراؼ والتميز التنظيمي ،وىذا يعني أف عممية التوسط تكاد تكوف عممية تامة.

ثانيا :الععمقعععترحعععععععععععععععات
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استكماالً لممتطمبات المنيجية واعتماداً عمى ما توصمنا إليو مف استنتاجات ولغرض اإلفادة

منيا مستقببل أدناه بعض المقترحات التي تراىا الدراسة ضرورية:

 -1تكثيؼ الجيد المعرفي والبحثي في موضوع متغيرات الدراسة

بعد أف بات محور اىتماـ

األدبيات المعاصرة بوصفيا المصدر األىـ لتحقيؽ االستدامة والتنافسية في بيئة األعماؿ التي

تتسـ بالتغير السريع والمنافسة الشديدة.

 -2تنمية الوعي االستراتيجي لمقادة في المنظمات الصحية بالدور الجوىري والريادي الذي يمكف
أف تمعبو اإلدارة الكفؤة الستشراؼ المستقبؿ وتعزيز التميز في تمؾ المنظمات في ظؿ الحاجة

الممحة لمخدمات الصحية في بمدنا بشكؿ عاـ.

 -3ضرورة تبني المنظمات الصحية آليات وأساليب إستراتيجية تستند إلى تفعيؿ دور االستشراؼ
االستراتيجي والمرونة اإلستراتيجية والتميز التنظيمي في مجاالتو اإلدارية والفنية.

 -4ضرورة أف تولي اإلدارة الصحية اىتماماً كبي اًر ببعد الرصد االستراتيجي وذلؾ لتوفير

المعمومات بسيولة لمقيادات لبلستفادة منيا في العمؿ لمواجية التغيرات في البيئة واتخاذ

الق اررات الفاعمة.

 -5توصي الدراسة بضرورة إشراؾ المديريف في المنظمة المبحوثة بدورات مكثفة الكتساب الخبرة

في المجاالت المختمفة في عمميات االستشراؼ والمرونة والتميز وذلؾ لموصوؿ إلى واقع

أفضؿ.

المصععععععادر

أوال :العربيعععة
أ_ الرسائؿ واألطاريح الجامعية

 -1األميف ،بف جدو محمد ،دور الكفاءات في تحقيؽ إستراتيجية التميز ،دراسة حالة مؤسسة عنتر
تراد ،رسالة ماجستير ،جامعة سطيؼ ،الجزائر.

 -2الحدراوي،

رافد حميد عباس ،4111،أثر االستشراؼ

االستراتيجي في مستوى التمكيف

التنظيمي ،دراسة تحميمية آلراء عدد مف المديريف والعامميف في عدد مف المصارؼ التجارية

األىمية في محافظة النجؼ األشرؼ ،رسالة ماجستير ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة،

العراؽ.

 -3حسف ،احمد خالد ،4111،دور عمميات إدارة األداء في تميز المنظمات ،دراسة تحميمية في
شركة سعد العامة ،رسالة ماجستير ،الكمية التقنية بغداد ،ىيئة التعميـ التقني ،العراؽ.
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 -4حسف ،عبد المحسف احمد حاجي ،4111،ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرىا في تحقيؽ
التميز المؤسسي ،دراسة تطبيقية في شركة زيف الكويتية لبلتصاالت الخموية ،رسالة ماجستير،

كمية األعماؿ ،جامعة الشرؽ األوسط ،األردف.

 -5ربيع ،ببلبمية ،4114،دور المرونة اإلستراتيجية في تميز المؤسسات االقتصادية وفؽ
متطمبات التنمية المستدامة ،دراسة حالة مؤسسة  Fertialبعنابة ،رسالة ماجستير ،جامعة

فرحات عباس ،سطيؼ ،الجزائر.

 -6زعتري ،عبد العزيز ىاني شمس ،4112 ،ممارسات استراتيجيات الموارد البشرية ودورىا في

المرونة اإلستراتيجية في المصارؼ اإلسبلمية الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،كمية األعماؿ،
جامعة الشرؽ األوسط ،األردف.

 -7يحيى ،بسمة وليد سميـ الشيخ ،4111،أثر المرونة اإلستراتيجية كمتغير وسيط بيف عدـ التأكد
البيئي واتخاذ الق اررات اإلستراتيجية ،دراسة تطبيقية عمى شركات تصنيع األدوية البشرية

األردنية ،رسالة ماجستير ،كمية األعماؿ ،جامعة الشرؽ األوسط ،األردف.

 -8العبيدي ،كرواف عزيز حسيف ,2114 ،المواءمة بيف إدارة الجودة الشاممة واعادة ىندسة العمميات
وأثر كؿ منيما في األداء المتميز ,دراسة استطبلعية تحميمية لمقطاع المصرفي ,رسالة ماجستير,

كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،العراؽ.

 -9النسور ،أسماء سالـ ،4111 ،أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز التنظيمي،
رسالة ماجستير ،كمية األعماؿ ،جامعة الشرؽ األوسط ،األردف.

ب_ البحوث والدوريات

 -11احمد ،سبليمي والسبتي ،جريبي ،4119،المرونة اإلستراتيجية مف النظرية التقميدية
لئلستراتيجية إلى نظرية الموارد قراءة فمسفية لممفيوـ واقتراح نموذج متكامؿ ،مجمة كمية
بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة ،العدد الرابع و األربعوف ،العراؽ.

 -11البدراف ،عبد السجاد عبد السادة ،4111،قمؽ المستقبؿ لدى طمبة الدراسة اإلعدادية في
مركز البصرة ،مجمة آداب البصرة ،العدد  ،92جامعة البصرة ،العراؽ.

 -12الجبوري ،حمزة محمد ،4112 ،جودة الخدمة ودورىا في األداء المتميز دارسة تحميمية آلراء
عينة مف موظفي شركة آسيا سيؿ فرع المنصور ،مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية

الجامعة العدد .22

 -13الجبوري ،عامر عبد الر ازؽ عبد المحسف ،4111،اإلستراتيجية التقنية والميزة التنافسية في

األلفية الثالثة  ،مدخؿ القيمة المضافة  ،مجمة تنمية الرافديف ،مجمد  ، 24العدد ، 111

العراؽ.
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 -14حسوني ،أثير عبد االمير ،4111 ،ممارسات القيادات اإلستراتيجية ودورىا في تعزيز

التميز التنظيمي دراسة تحميمية في الشركة العامة لمصناعات الميكانيكية بغداد ،مجمة
الكوت لمعموـ االقتصادية ،المجمد  11اإلصدار  ،4جامعة واسط ،العراؽ.

 -15الدوراري ،راشد ،العريؼ عواطؼ ،المداح ،فاتف ،محمد ،طارؽ بالحاج ،4111 ،الدراسات
االستشرافية ،و ازرة التربية ،المركز الوطني لمتجديد والبحوث التربوية ،قسـ البحوث

االستشرافية والمقارنة ،تونس .

 -16السعودي ،موسى أحمد ،4118 ،أثر تطبيؽ مفيوـ إدارة الجودة الشاممة في التميز التنظيمي

في البنوؾ التجارية العاممة في األردف ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ ،المجمد ،2العدد،2

األردف.

 -17الشمري ،صادؽ راشد ،4119 ،دور أبعاد الريادة االستراتيجي في تحسيف األداء المصرفي

المتميز ،دراسة تحميمية في عينة مختارة مف المصارؼ العراقية ،مجمة العموـ االقتصادية
واإلدارية ،مجمد  ، 41عدد.82

 -18الضبلعيف ،عمي ،4111 ،اثر التمكيف اإلداري في التميز التنظيمي دراسة ميدانية في شكة
االتصاالت األردنية ،مجمة العموـ اإلدارية المجمد  27العدد  ،1الجامعة األردنية ،األردف.

 -19العطوى ،ميند حميد ياسر  ، 2112،اثر المرونة اإلستراتيجية في ريادة منظمات األعماؿ
دراسة استطبلعية آلراء عينة مف مديري الشركات البلسيما الصغيرة العاممة في قطاع

صناعة المواد اإلنشائية في محافظة النجؼ ،مجمة اإلدارة واالقتصاد كرببلء ،المجمد ،1
العدد ،2العراؽ.

 -21العبيدي ،عباس ناجي وشياب ،سعد عجيؿ ،4117 ،تقدير اآلثار غير المباشرة لممتغيرات

المستقمة باستخداـ المتغيرات الوسيطة في معادلة االنحدار ،مجمة تكريت لمعموـ اإلدارية

واالقتصادية ،المجمد  2العدد .8

 -21كرومي ،سعيد ،4112،الترصد االستراتيجي وسيمة لتحسيف أداء المؤسسات االقتصادية،
مجمة أداء المؤسسات الجزائرية ،العدد  ،2جامعة مستغانـ ،الجزائر.

 -22محمود ،عواطؼ شاكر ،4111،دور استشراؼ المستقبؿ في التخطيط الناجح لممنظمة،
دراسة تحميمية نظرية ،مجمة تكريت لمعموـ اإلدارية واالقتصادية ،المجمد  ،2العدد  ،19جامعة
تكريت ،العراؽ.

 -23النويقة ،عطا اهلل بشير ،4112،أثر تمكيف فرؽ العمؿ في تحقيؽ التميز التنظيمي في
جامعة الطائؼ دراسة تطبيقية ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ ،المجمد  ،11العدد .2
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ت_ المؤتمرات

 فعالية التنبؤ باستخداـ النماذج اإلحصائية في اتخاذ الق اررات، 4119 ، رابح، بمعباس-24
. الجزائر، جامعة محمد بوضياؼ، صنع القرار في المؤسسة االقتصادية،الممتقى الدولي

ث_ الكتب العربية والمترجمة

، دار الحامد، الطبعة األولى، منظور كمي، إدارة األعماؿ،4112 ، شوقي ناجي، جواد-25
. األردف،عماف

 اإلدارة اإلستراتيجية،4118 ، وائؿ محمد صبحي، طاىر محسف منصور و إدريس، الغالبي-26
. األردف، عماف، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر،منظور منيجي متكامؿ

ج_ مواقع االنترنيت

 االستشراؼ االقتصادي مف االقتصاد اإلسبلمي (إعجاز اقتصادي،4112 ، عويسي، أميف-27
. الجزائر، جامعة سطيؼ،)في القراف الكريـ
www.kantakji.com/media/165619/esteshraf.docx
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