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  ملخص الرسالة باللغة العربية

ى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء هدفت الدراسة إلى التعرف على مد       
اقة للرش ا  أبعاد الباحث مالغذائية في قطاع غزة، وقد استخدالمؤسسي لدى قطاع الصناعات 

ختيار ا وضوح الرؤية، المقدرات الجوهرية،)الحساسية االستراتيجية،  تمثلت فياالستراتيجية 
لتميز في ل ا  أبعادوتم استخدام ركة، سرعة االستجابة(، األهداف االستراتيجية، المسؤولية المشت

، رضا "من وجهة نظر الشركة")القيادة، الموارد البشرية، رضا الزبائن  تمثلت فياألداء المؤسسي 
 االختباراتو جودة العمليات(، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  جودة المنتج، العاملين،

الباحث  واستخدم ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة، الفرضياتبار صحة الخت المناسبةاإلحصائية 
ات شركأسلوب الحصر الشامل في إجراء الدراسة الميدانية حيث انحصر مجتمع الدراسة في 

بلغ  والتي،  الصناعات الغذائية المسجلة كعضو في اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة
( شركات 4شركة، وذلك لرفض )( 55( استبانة على )014ولكن تم توزيع )شركة، ( 76عددها )

 (.%011وكانت نسبة االسترداد )( شركات مغلقة ال تعمل، 8تعبئة االستبانة ولوجود )
 وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي:

ت في شركات الصناعا والتميز في األداء المؤسسي الرشاقة االستراتيجية ممارسة مستوى .0
ستراتيجية للرشاقة اال بلغ المتوسط النسبيفقد  لكال المتغيرين، قويةكانت بدرجة  الغذائية

 (.%78.65للتميز في األداء المؤسسي ) المتوسط النسبي، و )66.65%)
توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين ممارسة الرشاقة االستراتيجية وبين التميز  .2

 ي قطاع غزة. في األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية ف
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرشاقة االستراتيجية على التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع  .3

الصناعات الغذائية في قطاع غزة حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد الرشاقة االستراتيجية 
رية، سرعة جوهالمؤثرة على "التميز في األداء المؤسسي" هي )المسؤولية المشتركة، المقدرات ال

 .تأثيرها ضعيف األبعادوأن باقي  ة، اختيار األهداف االستراتيجية(االستجاب
 عدة توصيات كان أهمها: إلىالدراسة وفي ضوء تلك النتائج خلصت 

 لشركات الصناعات الغذائية. ضرورة وجود خطة استراتيجية شاملة تتسم بالمرونة .0
 اعدها في الوصول للتميز في األداء.على الشركات توفير كادر ذو كفاءة عالية، يس .2
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Abstract   

 

This study aims at identifying the extent to which strategic agility 

practiced and its relationship to institutional performance excellence in the 

food industry sector in the Gaza Strip. The researcher used the key 

dimensions of strategic agility, which: (strategic sensitivity, clarity of 

vision, understanding core capabilities, selected strategic targets, shared 

responsibility, and taking action). The dimensions of performance 

excellence, which are (leadership, human resources, customers’ 

satisfaction in the company’s opinion, workers satisfaction, product 

quality, and processes' quality). Were also used. The researcher used the 

descriptive analytical approach and the proper statistical tests to test the 

accuracy of hypotheses and to answer the study questions. The researcher 

used the Complete Census and he was applied the study to the food 

industry companies that are registered as members in the Food Industry 

Union in the Gaza Strip. Such companies whose number is (67) companies 

represent the population of the study. The researcher tried to use a 

complete census methodology, but he distributed (104) questionnaires to 

(55) companies that represent the sample of the study. The percentage of 

recovery was 100%.  

The most important findings of the study: 

1. The level of practicing strategic agility and performance excellence in 

food industry companies in the Gaza Strip was high for both variables; 

the mean score of strategic agility was 77.75% and the mean score of 

institutional performance excellence was 78.65%.  

2. There is a direct relation that is statistically significant between 

practicing strategic agility and institutional performance excellence in 

food industry sector in the Gaza Strip.  

3. There is a statistical significant impact for strategic agility on 

institutional performance excellence in food industry sector in the 

Gaza Strip. The findings show that the dimensions of strategic agility 

that affect performance excellence are (understanding core 

capabilities, selected strategic targets, shared responsibility, and 

taking action) while other dimensions have feeble impact.  

The most important recommendations of the study: 

1. It is necessary to develop a flexible comprehensive plan for the food 

industry companies in the Gaza Strip. 

2. The companies should hire highly qualified personnel to enable them 

to reach performance excellence. 
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ِ الرهْْحَِن الرهِحيمِ   بْسِم اَّلله

 

 :قال تعاىل
 

ْلُت َوإِ  اَومَ  ﴿  ﴾ أُنِيبُ لَْيِه تَ ْوِفيِقي ِإَّلا بِاللاِه َعَلْيِه تَ وَكا
 
  اظعميمصدق اَّلل
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 ْاإِلهَدْاءُ 

 ... أهدي هذا العمل المتواضع

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم والذي أسأل اهلل عز وجل أن يكون  إلى معلم البشرية األول
 شفيعي يوم القيامة.

لى أبي الغاليو  أجلي،  حلمي، فذلل الصعاب من ليحتويقلبه  اتسعالنور في حياتي، ومن  بؤرة   ا 
وها  ،يرلرؤيتي متقلدا  لشهادة الماجست الوضاءتين شوقا   بي الحبيب لطالما كنت ألمح في عينيكأ

ان وقد ك ،هي قد أينعت ألقدمها بين يديك لتعترف كل قصاصة فيها بأنك سبب وجودها
رضاؤك حين بدأت هذا الطريق هدفا  لي حتى ترى ثمرة جهدك وغرسك، وقد أرضاني اهلل فيك 

 رضيت عني. يا أبتي، فهال
لى أمي الحبيبةو   ،تقدمه لي وما زلت أ  مما قدمتهتتسابق الكلمات لتخرج علها توفيها جز  والتي ا 

ني الرضا لتهدي الرسالة أهدي هذهدتي الحبيبة سيدة القلب ، لكي يا والفأنا طفلها مهما كبرت
 والدعاء.

لىو  ، الحاسوبو عتكف أمام الكتب حينما كنت أفارقها وأ على كثيرا   التي صبرتو زوجتي الغالية ا 
كلما تأملت فيها استحضرت عظمة نعمة ربي على حين أكرمني بها  فهي التي ،ألكمل هذا العمل

 الزوجة الصالحة هي مع خالص حبي لك وأغلى األمنيات. فنعمة
لى طفلي وقرة عيني )أنور( و   ،على يقين أن األيام ستخبرك يلعلك ال تعي ما أقول األن لكنا 

 الشهادات.وأسمى وشوقي لرؤيتك متقلدا  أرفع الدرجات مدى حبي 
لىو  ر أحبكم واهلل حبا  لو م الحبيبات هبة ووصال وأميرة بيتنا وأخر العنقود آصال أخواتي ا 

رض قاحلة لتفجرت منها ينابيع وأزهار راجيا  لكم دوام التقدم والرقي في درجات العلم على أ
 والمتقين.

لى و   وما  دافعين لي إلنجاز هذا العمل.من كانا د زوجتي ووالدة والدالكرم والنسب  أهلا 

لىو   .الذين غمروني بحبهموربعي  كل أحبابي وأصدقائي وأقاربي ا 

 .أهدي هذا العمل المتواضع الذي أسأل اهلل عز وجل أن يجعله خالصاا لوجهه الكريم
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 وتقديرٌ شكٌر 

 

 .الشكر هلل أوال  وأخيرا  لتفضله على بنعمائه وآالئه
سالة، لتفضله باإلشراف على هذه الر  األستاذ الدكتور ماجد محمد الفراثم الشكر لصاحب الفضل 

 والدكتور وسيم الهابيل الفاضل للدكتور والذي غمرني بتواضعه وعلمه، كما أقدم شكري وامتناني
 لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة. نبيل اللوح الفاضل

 رة والتي غمرتنا بعلمها طوال فترة دراستيوالشكر موصول للهيئة التدريسية في كلية التجا
 للماجستير، كما أشكر جميع المؤسسات والشركات التي ساعدتني في إنجاز هذا العمل.

 وأشكر كل من علمني حرفا  أصبح سنا برقه يضئ الطريق أمامي.

 

 لهم جميعاا خالص المحبة والوفاء
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة  

 :ةالمقدم .1.1
هي  تراتيجيةاالسخفة الحركة  بعض الباحثينكما يسميها  االستراتيجية أوتعتبر الرشاقة 

عتمد عليها المنظمات المعاصرة، والتي باتت تعمل في بيئة غير مستقرة الوسائل التي ت أهم إحدى
لسريع في التقنيات التقدم اطورات التي تطرأ على البيئة مثل من التعقيد نظرا  للتتتسم بدرجة كبيرة 

باحثون وقد عرف ال، وانفتاح األسواق العالمية بشكل كبير ،الحديثة ووسائل االتصال المتنوعة
وهذا  ،غيرةالمتالمواقف ومواجهة  على االستجابة المنظمةقدرة  بأنه االستراتيجيةالرشاقة مصطلح 

الحساسية ك مفهوم الرشاقة االستراتيجيةحتى تصل المنظمات إلى تطبيق  لب قدرات متنوعةيتط
ة، والمسؤولية ستراتيجياالستراتيجية، ووضوح الرؤية، وفهم المقدرات الجوهرية، واختيار األهداف اال

 االستراتيجية.والتي تمثل أبعاد جوهرية للرشاقة وسرعة االستجابة المشتركة، 
 لتميز في األداء المؤسسيلالوصول  إلىتسعى  الكثير من منظمات األعمالر فإن ومن جانب أخ

ع في واجه عادة بالتغير السريهذا التميز ي   استدامةلكن أعمالها، والحفاظ على الصدارة في مجال 
منظمات لا هذهلذلك تحاول وعدم الثبات،  االستقرارالبيئة المحيطة بمنظمات األعمال بسبب عدم 

، )المعاضيدي مجموعة من القدرات والموارد لكي تستطيع مواجهة هذا التغير السريعامتالك 
ا وبين بأبعاده االستراتيجيةالعالقة بين الرشاقة  خالل هذه الدراسة سنوجد منلذلك ، (م2100

صعيد اإلطار العملي فإن واقع المنشآت الصناعية  أما علىبأبعاده، األداء المؤسسي  في تميزال
 غيراتيعاني من كثرة الت وقطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص غزة بشكل عامفي قطاع 

 تسواء كانت هذه المتغيرات بسبب سياسيا (،2104والتقلبات في البيئة المحيطة به )رجب،
االحتالل في فرض الحصار، أو بسبب سياسات داخلية في المنشآت، مما يتسبب بعدم قدرتها 

ت التي تحصل من حولها، لذلك سعت هذه الدراسة إلى تطبيق الجانب على التكيف مع التغيرا
 منشآت الصناعات الغذائية في قطاع غزة .على  العملي منها

 :الدراسة وتساؤالتها ةمشكل .1.1
إن النظام العالمي يتميز بحركته السريعة التي تتالحق فيها التغيرات والتحوالت والتقنيات       

 مواكبة هذه التغيرات السريعة لضمان تميز أدائها منظمات األعمالن والتكنولوجيا، مما يتطلب م
ي بمنشآت الصناعات الغذائية العاملة فالبيئة المحيطة مالحظة  ، ومن خاللواستمرارية منافستها

قطاع غزة، فقد و جد أنها تعاني من تغيرات في البيئة المحيطة بها، وتعاني من عدم استقرار نتيجة 
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لوطني انتيجة لسياسات االحتالل في تدمير االقتصاد ية واألمنية واالقتصادية، السياساألوضاع 
شآت المنتدمير بعض هذه و على قطاع غزة، حصار المستمر الفلسطيني، عن طريق فرض ال

 م2104التي قام بها، حيث بلغت خسائر القطاع الصناعي بعد حرب  خالل حروبه الصناعية
 ني الفلسطيني،دوالر أمريكي )وزارة االقتصاد الوط يونمل (017على قطاع غزة ما يقارب )

، كما أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل جزء مهما  في العجلة االقتصادية في قطاع (م2105
أن نقيس مدى تميز هذا القطاع وذلك لضمان استمرارية منافسته للصناعات  غزة مما يتطلب

 اسة في اإلجابة عن التساؤل التالي:فمن هذا المنطلق تلخصت مشكلة الدر المستوردة، 
المؤسسي في قطاع الصناعات  األداءتميز ب وعالقتها الرشاقة االستراتيجيةمدى ممارسة ما 

 الغذائية في قطاع غزة؟
 :متغيرات الدراسة .1.1

مقدرات )الحساسية االستراتيجية، وضوح الرؤية، ال أبعادها، االستراتيجية الرشاقة المستقل:المتغير 
 ، اختيار األهداف االستراتيجية، المسؤولية المشتركة، سرعة االستجابة(.الجوهرية
من ")القيادة، الموارد البشرية، رضا الزبائن  أبعاده، المؤسسيالتميز في األداء  التابع:المتغير 

 ، رضا العاملين، جودة المنتج، جودة العمليات(."وجهة نظر الشركة
 :نموذج الدراسة .1.1

 

 
 
 

 : نموذج الدراسة(1.1) شكل
ألبعاد  (Abu Radi,2013( ودراسة )Ojha,2008من إعداد الباحث باالعتماد على دراسة كال  من ) المصدر:

 ( ألبعاد تميز األداء المؤسسي.35( في ص )2.6الرشاقة االستراتيجية، وبالرجوع إلى الجدول )

تميز األداء المؤسسي
القيادة

الموارد البشرية
رضا الزبائن
رضا العاملين
جودة المنتج
جودة العمليات

الرشاقة اإلستراتيجية
الحساسية اإلستراتيجية

وضوح الرؤية
المقدرات الجوهرية

اختيار األهداف االستراتيجية
المسؤولية المشتركة
سرعة االستجابة

 البيانات الشخصية للمبحوثين
 يانات الشركات المبحوثةب
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 :فرضيات الدراسة .1.1
مدى ( بين α ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) األولى: الفرضية الرئيسية

طاع لدى قطاع الصناعات الغذائية في ق تميز األداء المؤسسيوبين  ممارسة الرشاقة االستراتيجية
 غزة ويتفرع منها عدة فرضيات فرعية وهي:

االستراتيجية بين الحساسية  (α ≤ 1.15)يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .0
 والتميز في األداء المؤسسي لدي قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

بين المقدرات الجوهرية والتميز  (α ≤ 1.15)يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
 في األداء المؤسسي لدي قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

بين وضوح الرؤية والتميز في  (α ≤ 1.15)يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3
 األداء المؤسسي لدي قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة. 

بين اختيار األهداف االستراتيجية  (α ≤ 1.15)يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
 والتميز في األداء المؤسسي لدي قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

بين المسؤولية المشتركة والتميز  (α ≤ 1.15)داللة إحصائية عند مستوى  يوجد عالقة ذات .5
 في األداء المؤسسي لدي الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

بين سرعة االستجابة والتميز  (α ≤ 1.15)يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .7
 في األداء المؤسسي لدي الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

( للرشاقة α ≤ 1.15يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) ة الرئيسية الثانية:الفرضي
 االستراتيجية على التميز في األداء المؤسسي لدي قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

( بين α ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية الرئيسية الثالثة:
ألداء تميز اب وعالقتهاوثين حول مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية متوسطات إجابات المبح

المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة ت عزى إلى البيانات الشخصية )العمر، 
 عدد سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(.

( بين α ≤ 1.15وى )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست الفرضية الرئيسية الرابعة:
ألداء تميز اب وعالقتهامتوسطات إجابات المبحوثين حول مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية 

المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة ت عزى إلى بيانات الشركة )مكان الشركة، 
 عدد الموظفين، مجال الصناعة(. 
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 :الدراسة فأهدا .1.1
 يجية.االستراتكمصطلح جديد يتعلق بجانب اإلدارة  تراتيجيةاالسمفهوم الرشاقة  إبراز .0
 الغذائية.منشآت الصناعات  في االستراتيجيةممارسة الرشاقة  مدىالتعرف على  .2
 الصناعات الغذائية. التعرف على مستوى التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع .3
 ي.المؤسسفي األداء والتميز  االستراتيجيةالرشاقة أبعاد بين واألثر  تحديد العالقة .4
ي فمنشآت الصناعات الغذائية اإلدارة العليا في ساعد ستصياغة بعض المقترحات التي  .5

 بها.المحيطة  ةوالسريع للبيئ مع التغير المستمر تالءميبحيث  بلورة تفكيرها االستراتيجي

 :الدراسةأهمية  .1.1
مات وهو على المنظهذه الدراسة في تناول عنصر مهم له تأثير كبير وواسع  أهميةتكمن 

لى إل و تمارسه المنظمات بحيث تتمكن من الوص إداريوالذي يعد نشاط  االستراتيجية،الرشاقة 
 .مستوى التميز في األداء المؤسسي

اوله بشكل تم تنمفهوم جديد بحث في تتكمن أهمية الدراسة في أنها  فمن الناحية العلمية
ت ، مما يساعد على إثراء المكتبة العربية بإضافاعلى حد علم الباحث قليل في الدراسات العربية

 جديدة ونوعية.
 استهدافها لقطاع حيوي وهام يمثل قاعدة أساسيةفي  أهميتهاتكمن ف ومن الناحية العملية

عمل ، حيث ستالغذائيةفي االقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة وهو قطاع الصناعات 
ن بمقترحات لتنمية وتطوير أدائها وذلك م الصناعية تالشركاالقائمين على الدراسة على تزويد 

حسين ، مما يساهم في تحتى تصل لحالة التميز في األداء االستراتيجيةخالل استخدام الرشاقة 
 إنتاجية هذه الشركات وتحسين جودة منتجاتها.

 :الدراسةحدود  .1.1
  حدود تحدد محتوياتها:لكل دراسة سواء كانت علمية أو نظرية 

تها بتميز وعالق االستراتيجيةالدراسة على تحديد مدى ممارسة الرشاقة  اقتصرت ضوعي:المو الحد 
 غزة.العاملة في قطاع  منشآت الصناعات الغذائيةاألداء المؤسسي في 

مدراء شركات الصناعات الغذائية في قطاع غزة ومدراء الدوائر ة على سالدرا ركزت البشري:الحد 
 م.واألقسام فيها أو من ينوب عنه

جة في والمدر العاملة منشآت الصناعات الغذائية تطبيق الدراسة على  اقتصرت المؤسسي:الحد 
 .في قطاع غزة األعضاء في اتحاد الصناعات الغذائية سجل
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 مصطلحات الدراسة: .1.1
 تركز الدراسة على المصطلحات التالية:

  الل ال من خهي القدرة على مواجهة التغيرات في بيئة األعم :االستراتيجيةالرشاقة
تغيرات للو السريعة له  االستجابةتصميم نظام استراتيجي ذو مرونة عالية للشركة من اجل 

 (.2104للمخاطر )العابدي والموسوي،وعدم التعرض 
إجرائيا  بأنها: مجموعة اإلجراءات والعمليات التي تتخذها  ةيعرف الباحث الرشاقة االستراتيجيو 

يب كيف مع التغيرات التي تحيط بها وتبلور رؤية لكي تستجشركات الصناعات الغذائية لكي تت
 بسرعة لهه التغيرات.

  تمتع ت نوعها،مجموعة خصائص تنظيمية نادرة وفريدة من  اء المؤسسي:في األدالتميز
يز مركزها لتعز  مواردها إدارةبها المنظمة قياسا بالمنظمات المنافسة والتي تجعلها قادرة على 

 (.2105التنافسي )الربيعي،
مرحلة من األداء غير االعتيادي  يعرف الباحث التميز في األداء المؤسسي إجرائيا  بأنها:و 

ذائية، بحيث تخرج منتجات وخدمات بدرجة عالية من اإلتقان واالنضباط لشركات الصناعات الغ
 يمكنها المنافسة للمنتجات المستوردة.

  نية الصناعات الغذائية الفلسطي هو كيان يجمع بعض شركات: ائيةذلغا الصناعاتاتحاد
حيث يمثل المرجعية النقابية لهم ويهدف إلى تقديم الخدمات األفضل لألعضاء المنتسبين 

 فيه.
       



 
 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 مقدمة الفصل: .1.1
ي والمفاهيمي لكال  من الرشاقة يهدف هذا الفصل إلى التعرف على اإلطار النظر 

، األداء المؤسسي، وتسليط الضوء على التعريفات التي تناولها الباحثون والتميز فياالستراتيجية 
على نبذة عن قطاع الصناعات في األراضي الفلسطينية بشكل  سيتم التعرفو  ،وأهمية كال  منهما

 لمعيقات التي تواجه هذا القطاع. عام وقطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة بشكل خاص وا
 وقد قسم الباحث هذا الفصل إلى ثالثة مباحث وهي:

 االستراتيجية. الرشاقة المبحث األول:

 المؤسسي. األداء تميز المبحث الثاني:

 نبذة عن قطاع الصناعات الغذائية في األراضي الفلسطينية. المبحث الثالث:
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 األول المبحث
 ةيجيالرشاقة االسترات  

 :تمهيد .1.1.1
إن الشركات في هذه األيام بحاجة كبيرة إلى القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية وكذلك السرعة 
في اتخاذ القرارات الصحيحة، وفي ظل الدرجة العالية من حالة عدم التأكد لظروف البيئة الخارجية 

ي بالطرق االستراتيج وكذلك البيئة المضطربة بشكل مستمر فإن التخطيط ،المحيطة بالشركات
لذلك كان ال بد من هذه الشركات أن تستخدم ، (Abu Radi,2013)التقليدية لم يعد يجدي نفعا  

(، ومن أنجع م2103 ،األساليب اإلدارية الحديثة التي تمكنها من تجاوز هذه العقبات )الصانع
مة في إدارة الوسائل المه حيث يعتبر أحد االستراتيجية،هذه األساليب اإلدارية هو أسلوب الرشاقة 

 لمصطلح الرشاقة االستراتيجية، والمفاهيمي اإلطار النظري الدراسة وستعرض، رهذا التغيي
، كما سيناقش أهمية الرشاقة لهالمصطلح وبعض التعريفات  نشأة هذاسيشمل هذا المبحث و 

طوات المطلوبة ها والختها وأبعادها والفرق بينها وبين المصطلحات المشابهة لااالستراتيجية ومحدد
 من الشركات لتصبح رشيقة استراتيجيا .

 :وتاريخ ظهور المصطلح الرشاقة مفهوم .1.1.1
فهوم الرشاقة م من توضيحال بد  االستراتيجيةمفهوم الرشاقة من الناحية  التعرف علىقبل 

 اتبدلو اس الباحثينبعض  فمن خالل مراجعة األدبيات السابقة للمصطلح فقد و جد أن العام،بإطاره 
وجهات نظر ست عرض ( وفي هذا اإلطار Agility)خفة الحركة( ) الرشاقة بمصطلح مصطلح

  المفهوم.الباحثين في هذا 
جم في مع أما (،الخفة والسرعة في العمل )معجم الرائد رش َق وتعنيهي مصدر  لغةا:الرشاقة 

(oxford) ( فمعنى الرشاقةagility هو القدرة على التحرك السريع )لسهلوا (Aurdan, 2011.) 
عبر جهود مجموعة  0990وقد ظهر مفهوم الرشاقة كمصطلح يستخدم في األبحاث في بداية عام 

 اتمؤسس الهاي في دراسة بعنوان )استراتيجية( بجامعة Iacoccaمعهد ) يمن الباحثين ف
دراسة لوقد حفزت هذه ا الصناعة(،من وجهة نظر خبراء  والعشرين:التصنيع في القرن الحادي 

 علق بهذا المفهوم.تالباحثين لعمل المزيد من الدراسات التي ت
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 ي الجدولف السابقة فست عرضنظر الباحثين لمصطلح الرشاقة في األدبيات  وبالنسبة لوجهات
 التالي: 

 يوضح وجهات نظر الباحثين في تعريف مصطلح الرشاقة :(1. 1)جدول 

 المصدر التعريف
 Dove, 2001 القدرة على إدارة وتطبيع المعرفة بفاعلية.

القدرة على خلق التغير واالستجابة له من اجل تحقيق الربح في بيئة 
 األعمال المضطربة

Doz & Kosonen, 2008 

هي نوع من أنواع المرونة وهي القدرة على األعمال غير المخطط 
 .لها

Narasimhan, 2006 

  Erand & Verma, 2008 السريعة للتغيرات غير المتوقعة. القدرة على االستجابة
 من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر المذكورة في الجدول  المصدر:

 االستجابةي ف اتهم، وهي السرعةعلى سمات مشتركة في تعريف ااتفقو ن الباحثين وي الحظ أ
عة سواء كانت من داخل المنظمة أو مواجهة التغيرات الغير متوق والقدرة علىالسريع  ورد الفعل

 خارجها.من 

 :اإلدارةعلم الرشاقة في  .1.1.1
إن األدبيات السابقة في مجال اإلدارة تناولت موضوع الرشاقة من عدة جوانب إدارية، 
، ةحيث تناولت هذه األدبيات مفهوم الرشاقة التصنيعية، والرشاقة التنظيمية، والرشاقة االستراتيجي

الرشاقة التصنيعية بأنها قدرة المنظمة على التحرك بمرونة باستخدام  Ojha (2118)وقد عرف 
( فقد عرفها بأنها التدخالت التكتيكية وقت 2011) Aurdan، أما ياسات الداخليةالعمليات والس

الحاجة بحيث تكون عبارة عن رد فعل لحدث طارئ، في حين أن الرشاقة االستراتيجية عبارة عن 
للحدث الطارئ قبل وقوعه والعمل على عالجه لو حدث، ومن جانب أخر  خطوة وقائية واستباقية

( الرشاقة 2102فقد تناول بعض الباحثين المفهوم من ناحية تنظيمية حيث عرف العابدي )
التنظيمية بأنها قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المرجوة التي تطمح لها من جراء تطويرها وزيادة 

س بدوره على تنمية المنظمة وجعلها خفيفة الحركة في بيئة مضربة معرفة مواردها، مما ينعك
 سريعة التغيير.
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 :رشاقة االستراتيجيةال .1.1.1
من المفاهيم الحديثة في الجانب  ((Strategic Agility االستراتيجيةيعد مفهوم الرشاقة 

اصرة لما معهذا المفهوم من السمات التي تميز المنظمات ال ويعتبر اإلدارة،من علم  االستراتيجي
ولقد ظهر  ،اق على منافسيهالمنظمات وامتالكها للسرعة والدقة في التفو  إبرازله من أثر كبير في 

فكانت  المنظمات وتطور توجهاتها المستقبلية، أفقهذا المفهوم بصبغته االستراتيجية مع اتساع 
بهما التي ظهرت في كتا (Mikko Kosonen & Yves Doz)الفنلنديين  ينجهود الباحث

(FAST Strategy عام )بحاثهما الالحقة حول هذا المفهوم من أوائل الدراسات أوكذلك  ،م2118
ذا تسليط الضوء على ه أجل لذا من، الصبغة االستراتيجية الرشاقةعلى مفهوم  أضفتالتي 

 :(2.2) من خالل الجدول وردت في الدراسات السابقةالتي  بعض التعريفات المفهوم سندرج 
 ةيوضح وجهات نظر الباحثين في تعريف مصطلح الرشاقة االستراتيجي :(2.1)جدول 

 من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر المذكورة في الجدول  المصدر:

ن اتفقوا الباحثي أن ي الحظ االستراتيجيةلمفهوم الرشاقة من خالل ما تقدم من تعريفات و 
لفرص ا عوامل لتوضيح الرشاقة االستراتيجية وهذه العوامل هي: استغاللعدة  على في تعريفاتهم

لمنافسين، افي ظل وجود  االستمرارية المحيطة،لبيئة ا للتطور في المتاحة، االستجابة السريعة
 .لعاليةإيجاد أفكار مبتكرة، المرونة ا

 المصدر التعريف
يناميكي في د بشكلإعادة تشكيل الشركة واستراتيجيتها  أوالقدرة على تعديل 

 إلىة ق الترقب المستمر باإلضافيويتحقق ذلك عن طر  ،بيئة األعمال المتغيرة
 .من دون التخلي عن رؤية الشركة واالتجاهاتالعمالء  حتياجاتاالتكيف مع 

nen, 2008Doz & Koso 

من ة، البيئيالفرص تتاح من والحصول على المزايا التي  إدراكالقدرة على 
ات يحدث في أنشطة منظمقد القريب والبعيد الذي  للتغييرتخطيط الخالل 
 المطلوب.بشكل سريع وفاعل وبالشكل  األعمال

, 2008Ojha 

رة على دعم وقيادة التغيير المفاجئ من اجل االستفادة من الفرص المتاحة دالق
 .في السوق المتغيرة

Morgan, 2008 

ألسواق ل مطلوبالقدرة على اتخاذ قرارات حقيقية في الوقت النموذجي وكما هو 
 .المتغيرة والظروف االستراتيجية

Brannen & Doz   2012 

ة التغيرات في بيئة األعمال من خالل تصميم نظام هي القدرة على مواجه
تغيرات للو السريعة له  االستجابةاستراتيجي ذو مرونة عالية للشركة من اجل 

 للمخاطر.وعدم التعرض 

 م2104العابدي والموسوي، 
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 :االستراتيجيةأهمية الرشاقة  .1.1.1
إن حالة عدم االستقرار وعدم اليقين في البيئة المحيطة بأي نشاط اقتصادي من السمات 
المالزمة للمنظمات اليوم، وذلك بسبب المنافسة المتزايدة، والتكنولوجيا المتطورة، وهنا تكمن أهمية 

ل مطلوبة في جانبين األول داخيع، اذا أنها واجهة هذا التغير السر الرشاقة االستراتيجية في م
من ، والثاني خارج المنظمة لمعرفة البيئة و لكفاءات األساسية وتحديد قدراتهاالمنظمة بهدف فهم ا

تاح أن الرشاقة االستراتيجية هي مف كماحولها بوضوح وتحديد الحلفاء والمنظمات النظيرة لها ، 
نها تمكن المنظمة من تحقيق الكثير من األهداف بدقة نجاح المنظمات في البيئة السريعة حيث أ

، ويشير (م2103،و نوري )الكبيسي وسرعة، وتساهم في تحسين المركز التنافسي للمنظمة
طار عمل مرن يمكنها من النجاح والتفوق إ( أن الرشاقة االستراتيجية تمنح المنظمة م2103الزبن)

رسات التخاذ القرارات بدرجات عالية من من خالل تمتع فرق العمل بصالحيات واسعة ومما
فقد رأى أن الرشاقة االستراتيجية تجسد قدرة المنظمة على إدارة  Ojha (2008)االستقاللية، أما 

وضبط التغير المستمر فهي تعد المنظمة لقبول التغيير من خالل توليد مجموعة من البدائل 
زالة ا عادة التعبئة والتنظيم وا   & Dozكما أن   لحواجز أمام التغيير،وتطوير المهارات وا 

Kosonen (2008 أشارا إلى أن الرشاقة االستراتيجية تضفى على المنظمة صفة الفطنة )
والمرونة واالنفتاح على األحداث الجديدة بما يضعها في حال تكون فيه دائما  مستعدة إلعادة تقييم 

 دة.تجاها في ضوء التطورات الجديالخيارات السابقة وتغيير ا

ح حدى المتطلبات الجوهرية لنجاإومما سبق يؤكد الباحث أن الرشاقة االستراتيجية تعد   
 وأنها ميزة تنافسية تتجمع بمرور الوقت لتصبح مستدامة المنظمات وضمان بقائها واستمراريتها

 لتمكن المنظمة من امتالك رؤية جيدة لمعرفة موقعها بين المتنافسين في السوق.

 :االستراتيجيةلمنظمة للرشاقة أسباب حاجة ا .1.1.1
نم األخطاء،ليس ألنها ترتكب وتتالشى تنتهي  األعمالالكثير من منظمات  إن ألنها  اوا 

 & Dozوقد أجاب كال  من  تستمر في فعل األمور المعتادة على كونها صحيحة ألمد بعيد،

Kosonen أمام بأنه لم يعد االستراتيجية؟ اقة شعن مدى حاجة المنظمات اليوم للر  عند سؤالهم 
نهم خدمتهم تكون أقل ومطلوب م مدة أنالمدراء التنفيذين الوقت الكافي في إدارة شركاتهم حيث 

ي العالم ففي البيئة وذلك بسبب التطور التكنولوجي أن يكون أدائهم أعلى بسبب التغير السريع 
يجية هي الرشاقة االسترات فإن إدارتهاولتجاوز هذا الهجوم الذي تتعرض له الشركات وفرق  ،اليوم

 (.Ruth,2008)المفتاح لتحقيق ذلك
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عمليات التغيير وفقا  للمدخل  إجراءصعوبة أن  إلى( فقد أشار م2100) المعاضيدي أما
 بديال  مدخال أنها على اعتبار االستراتيجية الرشاقةالتقليدي قد حتمت على المنظمات اعتماد 

المنظمات تمتاز بالكفاءة العالية  ض( أن بعم2103الزبن )وبين  المتسارعة،للتعامل مع التغيرات 
وللحفاظ على هذا التفوق والتميز ينبغي عليها اعتماد الرشاقة ، في مرحلة معينة من دورة حياتها

بين سرعة التغير  ةالعالق (2.0) ويوضح الشكلالستمرار هذا التفوق، االستراتيجية كوسيلة فعالة 
  منظمة للرشاقة االستراتيجية:وطبيعته وأين تكمن حاجة ال

 
 
 
 
 

 

                

 

 

       

 (: العالقة بين سرعة التغيير وطبيعته1.1) شكل

 Source: (Doz & Kosonen, 2008) 

 
 بدور كبير تقوم العالقة بين سرعة التغيير وطبيعتهالسابق أن  الشكلوي الحظ من خالل 

 وخطية ةنه عندما تكون طبيعة التغيير بسيطأ، فيالحظ شاقة االستراتيجيةالر  إلىفي الوصول 
سرعته بطيئة فإن المنظمة يكون اهتمامها وتركيزها على األداء التشغيلي والعمليات والنشاطات و 

ة فيتركز عقدة مع سرعة تغير بطيئطبيعة التغيير م كانت ، أما في حالللمنظمةفي البيئة الداخلية 
مرحلة  المنظمة انتقلت من أنوالذي يعني  ،لى التخطيط االستراتيجي التقليديظمة عالمن اهتمام

ى طبيعة حينما يكون مستو  أما التنبؤ بالمستقبل، إلىالتخطيط قصير األجل باألداء التشغيلي 
ما تكون طبيعة  في حالة، و المشترك االستثمار إلىوسرعته عالية فإن المنظمة تتجه  التغير بسيطا  

ألنه يتطلب ، يةاالستراتيج الرشاقةتبني  إلىالمنظمة تلجأ  أنر معقدة وسرعته عالية هذا يعني التغي
مان ضالتكيف السريع لمواجهة التغير في محيط المنظمة وذلك لو منها التحرك بمرونة عالية 

 .وديمومة منافستهااستمرارية بقائها 
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 أبعاد الرشاقة االستراتيجية .1.1.1
التي تتفاعل فيما بينها لتشكل اإلطار الفكري للرشاقة  في إطار البحث عن األبعاد

جد العديد فقد و  ، منظماتالاالستراتيجية، وذلك الختبار مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية في 
ذه األبعاد ه يتم تلخيصوسمن خالل دراساتهم من األبعاد  العديدمن أراء الباحثين الذين تناولوا 

 في الجدول التالي:
 ةيوضح وجهات نظر الباحثين في أبعاد الرشاقة االستراتيجي (:1.1)جدول 

 من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر المذكورة في الجدول  المصدر:

 ترتب علينايفإنه وبناء  على ما سبق من أراء الباحثين المختلفة في تحديد أبعاد الرشاقة 
على سؤال في غاية األهمية وهو: كيف يمكننا قياس مدى ممارسة المنظمة للرشاقة اإلجابة 

جية في دى ممارسة الرشاقة االستراتيسيتم قياس مالستراتيجية؟ ولإلجابة على هذا التساؤل فإنه ا
المقدرات الجوهرية، وضوح الحساسية االستراتيجية، وهي ) األبعادبمجموعة من  الدراسةهذه 

ه انت هذ(، فقد كاالستراتيجية األهدافاختيار  سرعة االستجابة،الرؤية، المسؤولية المشتركة، 
األبعاد األكثر تكرارا  واستخداما  من قبل الباحثين في دراساتهم السابقة، وكذلك تعتبر أكثر األبعاد 

 المصدر ادـــــــــــــــاألبع
 الحساسية االستراتيجية

 االلتزام الجماعي
 سيولة الموارد

Doz &Kosonen, 2008; 

Akanbi, 2013; 

 م2103،ونوري الكبيسي 

 الحساسية االستراتيجية
 وضوح الرؤية

 لمقدرات الجوهريةا
 اختيار األهداف االستراتيجية

 المسؤولية المشتركة
 سرعة االستجابة

 

Ojha, 2008; 

Santala, 2009; 

Oyedijo, 2012; 

Abu Radi , 2013 

 التركيز
 السرعة
 المرونة

Tallon,2007; 

 م2100المعاضيدي،

  خفة الزبون
 إقامة الشركات خفة

 الخفة التشغيلية

  Safari, 2013;    

Sharifi & Zhang, 1999 
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مالئمة لمجتمع الدراسة المستهدف في هذه الدراسة وهو شركات الصناعات الغذائية في قطاع 
 غزة.

 
 (: أبعاد الرشاقة االستراتيجية2.1)شكل 

 (.Abu Radi,2013( ودراسة )Ojha,2008حث باالعتماد على دراسة كال  من )ن إعداد البام المصدر:

 الحساسية االستراتيجية: أوالا: 
وهي تعني االنفتاح واالستبصار واالستشعار على قدر كبير من المعلومات من خالل 

، (Doz & Kosonen, 2008)الحفاظ على العالقات مع مجموعة متنوعة من األفراد والمنظمات 
إن ، المنافسين( بأنها تحديد واغتنام الفرص المستمرة بشكل أسرع من 2009) Sull وقد فسرها

من  (2.3)الحساسية االستراتيجية تتكون من ثالث مرتكزات أساسية كما هو موضح بالشكل 
حساسية االستراتيجية وبالتالي بناء رشاقتها للخالل هذه المرتكزات يمكن للمنظمة الوصول 

الستراتيجية والوصول إلى تحقيق أهداف المنظمة بأسرع وقت ممكن وبأقل ما يمكن من التكاليف ا
 :(Kettunen,2010) وهي كالتالي

 :وهي تشمل عنصرين أساسين هما التعاون االستراتيجي  عمليات االستراتيجية المفتوحة
 مع المساهمين المتعددين، والخبرات العملية بين أفراد المنظمة. 

 وهو أيضا  يشمل ثالث عناصر رئيسة وهي: مرونة  كيد على اليقظة االستراتيجية:التأ
 الرؤية، واألهداف المتناقضة، االنفتاح على الرؤية المستقبلية.

الرشاقة 
يةاألستراتيج

الحساسية 
ةاإلستراتجي

المقدرات 
الجوهرية

وضوح 
الرؤية

المسؤولية 
المشتركة

سرعة 
اإلستجابة

اختيار 
األهداف 
يةاإلستراتيج
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  :اإلثراءوهو أيضا  يتكون من عنصرين وهما واقعية الحوار الداخلي عالي الجودة 
 المفاهيمي، والتنوع المعرفي.

 
 (: مقومات الحساسية االستراتيجية3.1) شكل

 Source: Kettunen, 2010  

 :المقدرات الجوهريةثانياا: 
 باراالعتبالمنظمة ال بد أن تأخذ بعين   المحيط البيئيمن أجل التجاوب مع التغير 
اخل من الد وضعفها تعرف مواطن قوتها أنأي يجب  قدراتها الداخلية التي ستعتمد عليها،

المقدرات  (م2102)محمد، صفاء، ت، وفي هذا اإلطار فقد عرفاالستراتيجيةص قدراتها لتشخي
ائص قدرات وخص وهيونموها،  لبقاء المنظمةنها تلك الموارد والمهارات الضرورية الجوهرية بأ

جماال  ، المنظمة الفريدة في تطوير وتنسيق ودمج الموارد المتاحة إلنشاء مصدر للتمايز  يمكن وا 
 عن ينتج والذي المنظمة في المتراكم والتعلم التنظيمي الخبرات لمقدرات الجوهرية بانها :تعريف ا
 نشاطاتها أداء في فعلية احترافية إلى تؤدي والتي األعمال والمهارات المطلوبة إلنجاز المعارف
 .الداخلية

العملية التي و مثل المهارات التقنية والنظرية  مختلفة،قد تتخذ المقدرات الجوهرية أشكاال  و 
أن المقدرات الجوهرية توفر للمنظمة  Long (2000)ويرى المنظمة، عليها في  االعتماديمكن 

ة وفي حالة عدم معرفة المنظم ،تحتاجها الرشاقة االستراتيجية التيمزيج ضروري من السرعة 
استغالل  وءسوسيكون لديها  أمامهامتابعة الفرص المتاحة  عتستطيلمقدراتها الجوهرية فإنها لن 

 حسب الجوهرية وهيتتسم بها المقدرات  أن يجبوهناك عدد من الخصائص التي الفرص، لهذه 
 :(م2102)محمد، صفاء،

الحساسية األستراتيجية

عمليات اإلستراتيجية 
المفتوحة

مين التعاون اإلستراتيجي مع المساه
المتعددين

الخبرة العملية

التشديد على اليقظة 
اإلستراتيجية

مرونة الرؤية

األهداف المتناقضة

يةاإلنفتاح على الرؤية المستقبل

الحوار الداخلي عالي الجودة

واقعية اإلثراء المفاهيمي

التنوع المعرفي
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  لمهارات التي لها عالقة بالهدف التي تريد وا تهتم المنظمة بالموارد بالهدف:عالقتها
 ليه.إالوصول 

  تقليدهاع تستطي أنها أوليدها المنظمات المنافسة ال تستطيع تق أنأي  التقليد:صعوبة 
 .لكن بصعوبة أو بتكلفة عالية

  دون تحويلها  التنافسية ميزتهاالمنظمات التي تريد أن تستفيد من  إن للتحويل:غير قابلة
 للتحويل.فعليها تبني قدرات غير قابلة  للمنافسين

الميزة  وليدت على تعمل بدورها والتي خاصة جوهرية مقدرات المنظمة تمتلك أن ينبغي لذا
تلك  في األساسية النشاطات إلى وواضح مباشر بشكل القيمة إضافة طريق عن الفائقة التنافسية
ظل  في األعمال بين منظمات المنافسة تزايد شدة ، ولعل (Dess  et al., 2007) المنظمة
ة بكيفي ومستمر دائم بشكل تهتم أنالمنظمات  تلك على يفرض المتسارع التكنولوجي التقدم

الحالية  المنافسة ظل في هي كما للمنظمة السوقية الحصة بقاء إن إذ، تالمقدراعلى  الحصول
 بدأت وقد الجوهرية، المقدرات اكتساب في العلمية األساليب احدث إلتباع دائما   سعيا   منها يستلزم
 ات،تغير الم من للكثير استجابة وذلك للمنافسة واضحة استراتيجيات بتبني المنظمات من الكثير

اإلدارة  مجال في الحالية الدراسات وتؤكد السوقية هذه الحصة على الحفاظ على قادرة كي تكون
 وأساسا تنافسية ميزة لتحقيق أساسية ركيزة باعتبارها االختصاصية المقدرات أهمية االستراتيجية

 إلى للشركة افسيةالتن الميزة تحقق لن المقدرات تلك أن ادراك ينبغي ولكن ،المنظمة لبقاء قويا  
 وبذلك تقليدها من ويتمكنوا الحاجز المنافسون يخترق الزمن سوف مع مرور أخرى بعبارةاألبد أو 

  قد هذه المقدرات ميزتها التنافسية.تف

 الجوهرية: مصادر المقدرات 
 وهما: أساسينأن المقدرات الجوهرية لها مصدرين  :(م2102)محمد، صفاء،  ترى

 ارف والمهارات والقدرات الجديدة.يقصد بها اكتساب المعو  التنظيمي:التعلم 
لخبرات والمعارف والمهارات والقدرات التي يمتلكها األفراد ابه تلك  ويقصد البشري:رأس المال 

 فز.الحواوالتي تقاس من خالل التدريب والتطوير ونظام  اإلنتاج،ويستخدمونها في عملية 

 الرؤية: وضوحثالثاا: 
كيفية  لتلخيص االختصار كنوع من الرؤية بيان بعض األحيان يستعملونفي  إن المدراء

 ريد أن تصبحتماذا فالرؤية باختصار تعني  ،التي سوف يقوموا بها في المستقبل لألعمال رؤيتهم
دل فالبصيرة  ت، الرؤية تجمع ما بين البصيرة  واإلدراك الذهني أن( Hussey (1997أشار، وقد 
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خطة ذهنية مقنعة  إعطاءالذهني فهو  اإلدراكأما   ،ة وقوية في العقلصورة واضح إعطاءعلى  
الرؤية بأنها الفكرة العامة  إلى أشارفقد ( م0998) ياسينأما المستقبلية،  األحداث إدراكحول 

 أيضاي ، وه اإلنسانيالمجردة ذات المضمون الفلسفي والقريبة في فضائها من طبيعة الحلم 
ما تقدم  وبناء  على االنتماء المشترك،و  والعاملين ومصدر شعور بالوالء لإلدارةمنظور مستقبلي 
 عبارة عن الطموح واالتجاه المستقبلي الذي تعمل بأنهاتعريف الرؤية  فيمكنمن أراء الباحثين 

اعتمادا على ما تمتلكه من قدرة على معرفة ظروفها الداخلية ومحاولة  بناءه،المنظمة على محاولة 
 وف الخارجية.الظر استبصار 

ن الرؤية تعد من الخطوات األساسية في عملية التخطيط إ( ف2007) Hamelوحسب 
االستراتيجي وهي تسبق الرسالة التي تؤديها المنظمة وان العديد من بيانات الرؤية عبارة عن جملة 

ات ظمفالمن" ، مثل شعار إحدى المنظمات الذي ينص على " رؤيتنا هي االهتمام برؤيتكم واحدة،
 اإلبداعية المهمة إنجازاتها( وغيرها من المنظمات الكبرى لم تحقق  HP ,Canon, Ford مثل )

في ميدان األعمال من دون امتالك رؤية واضحة المعالم إلى جانب امتالكها اإلدارة القوية في 
 لعالق،)االرؤية  وير هذهطيجيات االستثنائية وتطبيقها في تالعمل وصنع القرار وصياغة االسترات

 (.م2114

 :المسؤولية المشتركةرابعاا: 
غالبا  بين اثنين أو أكثر من األطراف  المسؤولية تكونوهي تعني بالمعنى الواسع أن 

كوين نتائج على ت االعتمادمن  الفاعلة لمساهمتهم في تكوين نتائج ومخرجات بشكل منفصل بدال  
ناجم  هذا المصطلح أنمشترك أي  هو ناشئ من تضافر العمل بشكلوتجميعي، و بشكل تراكمي 

في حرب االئتالف  األمثلة، كماعن المسؤولية التعاونية وان ذلك سوف يشمل العديد من 
وحسب  ،في المجال السياسي أووالتحالفات االستراتيجية سواء في المعنى التجاري والعملي 

 بالتالي:المنظمة تحدد  أفرادالمسؤولية المشتركة بين و 
 الثقة بالمرؤوسين وقدراتهم درجة عالية من.  
  المشاركة.استعمال نظام الحوافز المبني على فعالية 
  أنواعه.درجة عالية من التداخل بين الرؤساء واألفراد وكذلك االتصال بجميع 
 .مشاركة الجميع في تحسين أساليب العمل وتقييم نتائجه 
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 سرعة االستجابة:خامساا: 
ل فوري عند نقطة معينة مث إجراءكة أن تتخذ فيها وهو يعكس الدرجة التي يمكن للشر 

وظيفة هذا البعد جعل المنظمة في حالة و ، (Abu Radi,2013)فرصة متاحة لتقديم منتج جديد 
مات فضل للواجبات والمهأالحركة دائمة وهذا يقع على عاتق المدير من خالل توجيه األفراد ألداء 

لمتغير ل االستجابةوسرعة  والفاعليةتحقيق الكفاءة  إلىألن ذلك يؤدي بالمنظمة  ،المنوطة بهم
 سرعة االستجابة  يعتبر مصدر جديد من مصادر الميزة، كما أن  (م0990)الشماع،المحيط بها 

 في تتنافس (McDonald) ,(Federal express )  التنافسية فالكثير من الشركات مثل 
 تفويض ، وكذلكالسريع بالتحرك توصف من المنظمة أن السرعة، وهذا يتطلب أساس على الغالب
 قبل فرق من العمل إنجاز يتم وان ، المنظمة في األدنى المستويات إلى اتخاذ القرار عملية
 (.Russell & Taylor, 2008) المهارات متنوعة

 والمسؤولية المشتركة سرعة االستجابة يومن خالل ما سبق من توضيح لكال  من بعد
المنظمة على التكيف السريع مع التغيرات في البيئة المحيطة بها تكمن  نستنج أن قدرة أنيمكننا 

شراكهم بشك واالحتفاظفي قدرة المنظمة على توفير الوصول للمعلومات لعمالئها  ل كبير في بها وا 
 المنظمة. ألعمالالتخطيط والتنفيذ 

 االستراتيجية: األهدافاختيار سادساا: 
 ريف األهداف بأنها تمثل النتائج النهائية التي تسعىتتفق معظم أراء الباحثين على تع  

لمهام تحقيقها عبر األنشطة وا إلىالنتائج التي تسعى المنظمات فهي  تحقيقها، إلىالمنظمات 
، مهما كان حجمها كل منظمة من المنظمات  أنفي  يوجد شكو ال ، واألعمال التي تؤديها

خدمية، تمتلك هدفا أو مجموعة من  أم إنتاجية ومهما كانت طبيعة نشاطاتها أم كبيرا   صغيرا  
األهداف تتمثل في محتواها النتائج التي ترغب المنظمة في تحقيقها، وغالبا  ما تنبثق هذه األهداف 

يعتبر ، كما (Abu Radi,2013)من رسالة المنظمة وبذلك تكون أكثر تحديدا وتفصيال منها 
رص الشركة على تحسين قدراتها لمواكبة الفي تساعد العوامل الت تحديد األهداف االستراتيجية من

اقة والتطوير  جانب مهم في تحقيق الرش التعديلو حيث يعتبر هذا التحسين  القائمة والناشئة،
 .االستراتيجية 

بة وأهداف تشغيلية ، أما بالنس واسعة  استراتيجية أهداف نوعين إلى وتصنف األهداف 
ها هداف التي ترتبط برسالة المنظمة بشكل مباشر ويتم صياغتهي تلك األلألهداف االستراتيجية ف

من قبل اإلدارة العليا للمنظمة وغالبا تتمثل هذه األهداف بالنتائج التي يتطلب تحقيقها إطارا زمنيا 
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تتطلب  اأنهوظائف، بمعنى الاكثر من وظيفة واحدة من  إنجازهايتطلب  أويتجاوز السنة الواحدة، 
أما  ،المنظمة والعاملين فيها دون استثناء أجزاءكة ومتناغمة بين جميع جهودا منسقة ومشتر 
هي األهداف التي يجب أن تسعى لتحقيقها إدارات أو أقسام معينة من اجل ف األهداف التشغيلية

ويتم صياغتها بناء  على األهداف االستراتيجية ويتم  االستراتيجيةالوصول لتحقيق األهداف 
 .لوسطى والدنياا من اإلدارة اصياغته

  وهي:خمسة أنواع  إلى ((Hamel, 2007حسب االستراتيجية األهدافتصنف كما 
  تتعلق بخدمة المجتمع ككل.  وهي مجتمعية:أهداف 
  المنظمة.بالجمهور التي تتعامل معه  وترتبط المخرجات:أهداف 
  الخدمة. أوبخصائص المنتج  وترتبط المنتج:أهداف 
  والكفاءة. كأهداف، البقاء، النمو،المنظمة ككل وتختص بعمل  النظام:أهداف 
  دها تخصص المنظمة القوة التي تول أجلهاالتي من  باالستعماالتوترتبط  مشتقة:أهداف

  أخرى. أهدافتحقيق  إلىسعيا 

 بين الرشاقة االستراتيجية والمرونة االستراتيجية: الفرق .1.1.1
وهذا  فاهيم،الموغيره من  يجيةاالستراتي التمييز بين مفهوم الرشاقة عدم وضوح فيوجد 

في  اختالف إلىأو يرجع  ،من المصطلحات األجنبية ةالترجمفي اختالف  إلىيرجع  االختالف
دراكفهم   ،المرونة اهعد الرشاقة هي نفسيلذلك نرى بعض الباحثين  الرشاقة،الباحثين لمصطلح  وا 

 فرق بين المفهومين هناك أنوالبعض األخر اعتبر  ،ومنهم من يعدها امتداد وجزء من المرونة
 والمضمون.من حيث المعنى 

 يتوافقل النظام في قدرة على التغيير أكثرأن الرشاقة تعتبر  Safari (2013)فقد أوضح 
 افق معليتو  النظام في القدرة على التغيير هي غير معروف في حين أن المرونةعمل  سياق مع

العديد من الباحثين أن  Sharifi (1999) وكان رأي ،  وواضح المعالم معروف عمل  سياق
 لتغيرا من مواجهة النظام هو تمكين المنظمة في المرونة ، وأن دورللمرونة امتدادا رشاقةال يعتبر
يتضمن ذلك و  ،في البيئة التغيير أسلوب وذلك من خالل كفاءة وفاعلية غير المؤكد أو المؤكد

قا، أن الرشاقة والمرونة يرتبطان ارتباطا وثي و، البيئة الداخلية والبيئة الخارجية تغير كل منال
فالمرونة هي القدرة على التكيف والبراعة، بينما الرشاقة  تتعلق بالسرعة الالزمة للتكيف مع النظام، 

 نأ كان رأيهعدد من الباحثين   هناك أن كما ،للرشاقةلذلك  فإن المرونة هي شرط ضروري 
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 شاقةر بين طبيعة المرونة وال أن الحدودرشيقة، و  األعمالالمرونة هي شرط أساسي لتصبح منظمة 
 (.م2103)الصانع، غير واضحة المعالمالتزال 

والرشاقة بينهم قواسم مشتركة من حيث إدارة التغيير الذي  ويمكن المالحظة أن المرونة
ن مكيحيث نجد أن المرونة تركز على إدارة التغير الذي  بالمنظمة،يحدث في البيئة المحيطة 

ال يمكن  تركز على إدارة التغير الذي الرشاقةحين أن  مبكرة، فيبه فتكون هناك استجابة  التنبؤ
على الرغم من  أنهيمكن االستنتاج ، وبناء  على ما تقدم طرق استجابة مبتكرة باستخدامالتنبؤ به 

لصعب حقا ن ام هان إال ،للتمييز بين هذين المصطلحين عن بعضهما التي تسعىالجهود البحثية 
انب، الرشاقة هي امتداد للمرونة االستراتيجية من ج أنالتمييز والفصل بينهما، وعليه ي مكن القول 

 .تجمع بين هذا وذاك سعيا الن تكون بنهاية المطاف منظمة رشيقة الناجحةفالمنظمة 

 مراحل بناء الرشاقة االستراتيجية: .1.1.1
منظمة كيف يمكن لل مفاده:على تساؤل  اليوم تهتم كثيرا  في اإلجابة األعمالمنظمات  إن

، (2.4)دراسته الشكل  في (م2100) نووىتصبح رشيقة؟ ولإلجابة على هذا التساؤل فقد أورد  أن
نجد خطوات متسلسلة ال بد وان تتبعها المنظمات لتحقيق ما  أنمن خالل هذا الشكل يمكن ف

 ليه من الرشاقة االستراتيجية.إتصبو 
 

 

 

 

 

 

 (: مراحل بناء الرشاقة االستراتيجية4.1) شكل
 م2100المصدر: نووى، 
( إلى أن المنظمات Morgan & Page,2008)جانب أخر فقد أشار كال  من  ومن

: وهذه المراحل هي التجارية،تتقدم من خالل أربعة مراحل عندما يتعلق األمر بتحويل األعمال 
في  تدريجية،و وتتضمن أول مرحلتين فقط تعديالت طفيفة  (،دالتطور، التصور والتجدي التكيف،)
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ل أيضا  وتمثل هذه المراح أهمية،أن مرحلتي التصور والتجديد تتطلب إجراءات جذرية وأكثر  حين
 :(2.5)الشكل  موضحة فيوهي  االستراتيجية،مدى تنامي الرشاقة 

  
 الستراتيجيةالرشاقة ا تنامي(: مراحل 5.1)شكل 

Source: Morgan & Page, 2008    

ف مع التكيي إلىن الرشاقة االستراتيجية تدفع بالمنظمة ( أ2.5) الشكل يالحظ من خاللو 
الي وجد لديها تصورات عديدة، وبالتالبيئة المحيطة بها، ومن ثم تسمح بتطور عملها ومن ثم ت  

، ل االعتماد على الرشاقة االستراتيجيةتجدد في استراتيجيتها من خال أنتستطيع المنظمة من 
وعندما تنمو المنظمات وتصبح ناجحة، فإنها من الطبيعي أن تفقد جزء  من قدرتها على التكيف 

ي هذه المرحلة وف (،Doz & Kosonen,2008والتغيير والتجديد وتصبح الممارسات صعبة )
قدمه من منتجات وخدمات، وضرورة تحتاج المنظمة إلى إعادة النظر في نشاطاتها وأعمالها وما ت

القيام بعمليات التطوير واقتناص الفرص للحفاظ على ديمومة الرشاقة االستراتيجية لديها، وهذه 
المرحلة تمثل الموقع الذي تكون فيه الرشاقة االستراتيجية ضرورة قصوى لتتمكن المنظمة من 

تى وح، سباقة في مجال عملها االستمرار والحفاظ على موقعها الريادي الذي يؤهلها لتكون
 ألن الرشاقة بدون استراتيجية ليست ،األمر بهذاالمنظمات الصغيرة تحتاج أيضا  إلى االهتمام 

هو أن ال تكون المنظمة رشيقة أفضل من استراتيجية دون رشاقة، ويكمن الحل لهذه المعضلة 
نما يجب أن تكون رشيقة من الناحية االستراتيجية، فقط ة عني الحفاظ على المروني اوهذ، وا 

 .(Long, 2000 لالستجابة بسرعة مع الظروف المتغيرة والفرص الناشئة )
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 المنظمات الرشيقة: مميزات .1.1.12
لتجارية والعمليات ا واألفرادتستند المنظمة الرشيقة على دمج نظام تكنولوجيا المعلومات، 
الرشاقة و ، التغيرات في البيئةداخل منظمة منسقة ومرنة قادرة على االستجابة بسرعة لألحداث و 

السعي و في هذه المنظمات تعتمد على رد الفعل على التحديات التي تهيمن على بيئة العمل 
النجاح من خالل الحصول على الحصة السوقية والربحية وجذب الزبائن في األسواق  لتحقيق

ومن ، ةل الحدود التنظيميالمنظمات الرشيقة تقيم باستمرار أداء الموظفين داخ أنالتنافسية، كما 
ع أبعد من كيفية التعامل مبشكل  الرشيقة يجب عليها أن تفكرالمنظمات  أنالجدير بالذكر 

مكانية ضطربة،مكيفية استعمال الفرص المحتملة في بيئة ها التفكير في يجب علي إنما التغيرات،  وا 
وقد ، (Apicha, 2012)وكفاءاتها االعتبار قدراتها  آخذة  بعينالحصول على مكانة خاصة 

( الخصائص التي تميز المنظمة الرشيقة عن المنظمة التقليدية في  Audran (2011لخص
 الجدول التالي:

 (: الفرق بين المنظمة التقليدية والرشيقة1. 4)جدول 

 المنظمة الرشيقة المنظمة التقليدية المعيار
 مسطحأفقي ذو شكل  يكل شبكيه هرمي / رأسي الهيكل التنظيمي

 تعدد االختصاصات امتالك الخبرة كفاءة الوحدات والفرق
 المركزي مركزي تدفق المعلومات وصناعة القرار

 التنسيق والتسوية السيطرة والمراقبة دور المدراء
 االستقالليةمسؤولية، التكيف، وال وجود االحترام، الكفاءة األفرادنوعية 

  Source: Audran, 2011  

المختلفة من الهياكل  األنواع الرشيقة توازنالمنظمات  أن (2.4)الجدول  وكما يوضح
 لالمركزية، أقرب إلى تميل إلى أن تكونالتي  األشكال لكن العديد من المنظمات تفضل التنظيمية،
 تحاربمنظمة  إلىوالهدف من كل ذلك هو الوصول  التخصصات،تعدد االتصاالت و وتعدد 
 جماعية.كفوء ومتعاون ويعتمد اتخاذ القرارات بصورة  فريق عمل بوجود ،الجمود
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الثانيلمبحثا
تمیز األداء المؤسسي

تمهید:.2.2.1
ابل وهو مفهوم شامل غیر قإداریة، وفلسفةنمط فكري و ن التمیز یعبر عن أسلوب حیاةإ
مما،الهائلةالتقنیةوالتطوراتالشرسةالمنافسةعصرفي، كما أن المنظمات الیوم تعیش للتجزئة

والمنافسةالتغیرلمواجهةالعادياألداءال یكفيإذللغایة،صعبموقففيیجعل المنظمات 
تولي اهتمامًا كبیرًا منظمات األعمال الیوملذلك فإن ، والمتصاعدةالمتزایدةالزبائنوتطلعات

تلك لفقد أصبح التمیز في األداء هو الشاغل األول في األداء المؤسسي،لتمیز للوصول إلى ا
المنظمات لمحیطة بصبح حتمیة فرضتها معطیات البیئة اأوٕانماخیاراً مطروحاً ولم یعد،المنظمات

مفاهیمي للتمیز في األداء المؤسسي المدخل ، لذلك فإن هذا المبحث سیناقش ال)م2010جبر،(
ةالنماذج الدولیو ،ومعاییره المختلفةللمنظمات، والتعرف على خصائصههمیته أو ، لتوضیح مفهومه

المؤسسي.في مجال التمیز المعتمدة

المؤسسة واألداء:.2.2.2
ضعت و ،هي مجموعة من العملیات اإلنتاجیة والخدمیة المتفاعلة مع بعضهاتعریف المؤسسة:

ها مع في تفاعلأواتالعملیاحدى هذهخلل في وأي،داخل اإلدارات لتسهیل إدارتها وتطویرها
.)م2009،الخشالي(خلل في منتجات وخدمات المؤسسة للعمالءإلىالعملیات األخرى یؤدي 

إلى یتم التوصل ولمالمجالهذافيالباحثینبتعدداألداءفاهیممتعددتلقدتعریف األداء: 
نتیجةتعكـسحیةصورةبأنهنظره، فقد عرف األداء وجهةباحثفلكلوشاملدقیقمفهوم

طریقعنالموضوعةأهدافهاتحقیقفيوقابلیتهامواردهااستــغاللعلىالمنـظمةقدرةومستوى
العالقة وهو )،م2012(الفاعوري،عملهاوطبیعةالمنظمةتالئممعاییروفقالمختلفةأنشطتها

بین النتیجة والمجهود، وهو معلومة كمیة في اغلب األحیان تبین درجة بلوغ األهداف والغایات 
األداءفإن)م2014ر العبیدي (نظوجهةومن)،م2013الموضوعة من قبل المنظمة (حسن،

األمدطویلةأهدافوهيوالنموالبقاءأهدافعلىوالتركیزالمنظمةلنشاطالنهائیةالمرحلةهو
أن) على م2014،المدهون؛ م2012أثیر،محمد،في حین اتفق كًال من (مة، للمنظبالنسبة

لكفاءةا، حیث أوضحا أن الموارد بكفاءة وفاعلیةباستخداماألداء یمثل  إنجاز األهداف التنظیمیة 
.غوبةاألهداف المر بإنجازالفاعلیة فتتعلق ، أماالمواردأقلتعظیم النتائج باستخدام تعني 
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ي المنظمة ف أعمال لنتائجاألداء المؤسسي هو المنظومة المتكاملة  نإ المؤسسي:األداء تعريف 
 يئتها الداخلية والخارجية حيث يحتوي األداء المؤسسي على ثالثة أبعادضوء تفاعلها مع عناصر ب

  :(م2103 البرواري،) حسب
  المتخصصة.في إطار وحداتهم التنظيمية  األفرادأداء 
  العامة للمؤسسة السياسات إطارأداء الوحدات التنظيمية في. 
  االبيئة االقتصادية واالجتماعية المحيطة به إطارأداء المؤسسة في. 

بعد  يختلف كل أنه إال الثالثة، األبعادوبرغم اشتمال مفهوم األداء المؤسسي على هذه 
األداء المؤسسي بأنه مجموعة من المدخالت  (م2112السلمي )قد عرف ، فمنها لو أخذ منفردا  

ية اخلاإلدارة ومكوناتها مع البيئة الد لعمليات المتكاملةوالمخرجات التي تنتج عن تفاعل المنظومة 
 ونيحس)ال وفاعلية، وقد أشارالتنظيمية بكفاءة  أهدافهالتحقيق  المؤسسةوالخارجية داخل 

وقدرتها  ،ط الشمولي المستمر الذي يعكس نجاح المنظمة واستمراريتهاابأنه النش( م2100،ومتعب
 األجل.في التكييف مع البيئة وفق أسس ومعايير محددة وفي ضوء األهداف طويلة 

 داء المؤسسي:التميز في األ .1.1.1
القرن العشرين  من الثمانينات مطلع كمفهوم في علم اإلدارة في بالتميز االهتمام بدأ التميز:مفهوم 
بتأليف  1982 عام (Thomas Peters and Robert Waterman) من ال  ك قام عندما

 لتميز فعل كرد جاء والذي In Search Of Excellence" الكتاب الذي يحمل العنوان "
 المتميزة األمريكية الشركات من مجموعة فيه الباحثان درس إذ الوقت،في ذلك  اليابانية كاتالشر 

 والشركات المؤسسات نماذج في والمعتمدة المحددة التميز معايير وفق تميزها عوامل وحددوا
 (.م2104الناجحة )العبيدي،

ومه أي يمتاز عن ق نإن فالنما نقول يفح واالختالف، االنفرادرف التميز لغة  بانه وقد ع  
وهناك مصطلحات لها صلة وقد (، م0997 منظور،يختلف أو يتفرد عنهم بصفات معينة )ابن 

 .(م2104 ،)عاصي التفوق، واإلبداع، واالبتكار تتداخل مع مفهوم التميز ومن هذه المصطلحات
فمن  ،سينمنافاإلتيان بما هو مختلف عن المنافسين وغير ال بأنهفقد عرف التميز  صطالحا  ا أما

 كاراالبتشريحة سوقية من خالل االستجابة المنفردة لحاجتها عن طريق  إنشاءخالله يمكن 
تخلي المنظم عن القديم وقدرة ( بأن التميز هو الم2103أشار حسن ) ، وقد(م2102 ،)الفاعوري

ة التميز يعتبر مرحل أن( م2104حمد ) أشارت ، فيماما هو جديد إلىالمنظمة على التوصل 
على  رائدة تتضمن التركيز إداريةاإلجادة في العمل واألداء الفعال المبني على مفاهيم  من متقدمة
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وير وتط ،األداء ونتائجه وخدمات المتعاملين والقيادة الفاعلة، واإلدارة بالمعلومات والحقائق
شراك الموارد  ،العمليات  .حةناج منظمات واالبتكار، وبناء ،المستمر البشرية، والتحسينوا 

 :التميز في األداء المؤسسيمفهوم  .1.1.1
منظمات لجوء ال المهمة، وسبب اإلداريةإن التميز في اإلداء المؤسسي يعتبر من المفاهيم 

هذا النوع من األداء يكمن في بيئة العمل التي تستدعي من المنظمات ضرورة التفكير بالسبل  إلى
بداعيالتي تجعل منتجاتهم وخدماتهم تقدم بشكل ابتكاري  ولقد تناول  ،سةالمناف يستطيعواحتى  وا 

احث الن كل بوذلك  ،الباحثون مفهوم التميز في األداء المؤسسي ولم يصلو لمفهوم موحد له
فمدخل اإلدارة العلمية حدد مفهوم الكفاءة كأساس تناول المفهوم من مدخل يختلف عن األخرين، 

ت اإلنسانية البعد البشري لعملية تميز لتميز األداء المؤسسي، في حين أضاف مدخل العالقا
ما أشارت في األداء التنظيمي وبموجب هذا المدخل تم التركيز على الحاجات االجتماعية للعاملين،

هذا المدخل يركز على  للتميز، وأنمفهوم الفاعلية يعد أساسا  أنالمداخل اإلدارية المعاصرة 
وسوف ، (م2117الخرشة،البيئة )في  معقدة تحقيق أهداف المنظمة الكلية في ظل التغيرات ال
 ي الجدولأراء الباحثين ف المؤسسي بحسب األداءنتناول مجموعة من التعريفات لمفهوم التميز في 

 التالي:
 (: يوضح وجهات نظر الباحثين في تعريف التميز في األداء المؤسسي1. 5)جدول 

 الباحث سيالتميز في األداء المؤس تعريف
ما ينتج باألداء، حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي تحقق مستويات عالية من 

نجازاتعنه نتائج  ما يحققه المنافسون ويرضى عنها العمالء وأصحاب  تتفوق على وا 
  .المصلحة في المنظمة

 م2119 حامد،

ة عالية من اإلتقان المنظمة على أداء األعمال المطلوبة منهم بدرج أوقدرة الفرد 
 وقة.مسبإلنجاز نتائج غير  االنحراف أوواالنضباط والجودة بدون ترك مجاال للخطأ 

 م2102 ،فليسي

القدرة على تحقيق المنفعة القصوى في أثمن موارد المنظمة وهم األفراد من اجل تقديم 
 نتائج مستدامة.

 م2103البرواري،

 م2103 الجبوري، .حلقة من سلسلة األداء المتفوق يعتبرو األداء االعتيادي  السلوك الذي يتجاوز
مات تتمتع بها المنظمة قياسا بالمنظ نوعها،مجموعة خصائص تنظيمية نادرة وفريدة من 

 لتعزيز مركزها التنافسي. مواردها إدارةالمنافسة والتي تجعلها قادرة على 
 م2105،الربيعي

 
 في الجدول المذكورة باالستعانة بالمصادر الباحثإعداد  :لمصدرا
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على األنشطة  تركز من خالل الجدول السابق يمكن المالحظة بأن بعض التعريفات 
 أن إلى فيما أشار أخرون للتميز،والعمليات والرؤية الواضحة للموظفين بوصفهم مصدر أساسي 

ك يمكن لذل للزبون،قيمة مضافة  لتحقيقالمنظمة تتميز فيما تمتلكه من منتجات ذات جودة عالية 
 القول إن التعريفات السابقة قد ركزت على عدة نقاط أساسية وهي:

 .حةصحاب المصلألالذي يخلق قيمة  التميز في األداء المؤسسي يعتبر أحد مداخل اإلبداع .0
على أالتي تمارسها اإلدارة والتي تحقق  الممارساتالمؤسسي يركز على التميز في األداء  .2

 .البيئية للتغيراتاالستجابة السريعة نظمة تمتلك القدرة على األداء، مما يجعل الم مستويات
 .منافسيهانفسها وعلى تفوق المنظمة على التميز في األداء المؤسسي يعني  .3

 المؤسسي:التميز في األداء  مؤشرات .1.1.1
المتميز من منظورات مختلفة اعتمدت على  األداءتناول الباحثون والمفكرون موضوع 

يلي بعض المؤشرات  خاللها وفيمايدرس الموضوع من  الذي جانبوالرؤيا كل باحث ومفكر 
 (:م2118أبو النصر،)منها شيوعا في قياس األداء  األكثر
على  عائدالواحد، المقاييس تقارن بالتقارير السنوية مثل ربحية السهم  المالية:المقاييس  .0

 .العائد على حق الملكية ومعدل العائد على االستثمار المبيعات، معدل
تتميز هذه المقاييس بدرجة عالية من الموضوعية ومنها إنتاجية  البشرية:مقاييس الموارد  .2

 البحث والتطوير ونفقات التدريب على األفراد. الفرد، نفقات
تعد مقاييس التسويق مثل حجم المبيعات والحصة السوقية وهي من  التسويق:مقاييس  .3

 لتنظيمي.االمقاييس التي تنسجم مع قابلية قياس األداء 
قياسا م األسهمتستعمل معظم المنظمات قيمة ثروة حملة  األسهم:مقاييس قيمة ملكية حملة  .4

ألنه هذه المنظمات تعتقد إن  االستراتيجية،مفضال لقياس أداء المنظمة وفعالية اإلدارة 
 للمنظمة.المقاييس المحاسبية وغيرها هي مؤشرات غير معتمدة للقيمة االقتصادية 

إن األداء الوظيفي لرئيس المنظمة وأفراد اإلدارة العليا يبدأ من  العليا:يم اإلدارة مقاييس تقو  .1
ويركز مجلس اإلدارة على إجمالي لالستراتيجية، مجلس اإلدارة عن طريق اللجان الفرعية 

بالعائد على االستثمار والعائد على حق الملكية والعائد على السهم الواحد وقيمة  قاسا  الربح م  
  .األسهمحملة  ملكية
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 األداء المؤسسي: في أهمية التميز .1.1.1
إن التميز في األداء المؤسسي يعد ضرورة من ضرورات التطوير اإلداري لرفع مستويات 

شعر ي وتحفيزهم بحيثمن خالل تطوير مهارات وقدرات العاملين في المنظمة واحتوائهم  ،األداء
من هر أهمية التميز في األداء المؤسسي وتظ، (م2101،المنظمة ملكا  له )النسور بأنكل فرد 
دعم  لىإووضعها في المواقع المناسبة وكذلك تحديد العناصر التي تحتاج  الكفؤة،العناصر خالل 

( إلى أن أهمية التميز المؤسسي تكمن في م2104بأدائها، وقد أشارت حمد )وتطوير للنهوض 
 عتبر عامال  ي، وكذلك  التنافسية اتدر مة وتحسن القظتحسين األداء وتشخيص نقاط القوة في المن

راس المال  على، ويعتبر التركيز  لمنظمة وفاعليتها ويجعلها منظمة مبتكرةا لتعزيز عمل مهما  
ل من النقاط التي تجعل التميز المؤسسي يحتالبشري كعنصر أساسي لتطوير المنظمة وتميزها 

 أهمية لدى المنظمات 

 المؤسسي:ء األسباب الدافعة للتميز في األدا .1.1.1
تسعى منظمات األعمال باستمرار إلى تّبني فكر إداري جديد استجابة لرغباتها في تحقيق 

التي تعتنق فكرا إداريا لمدة طويلة يصعب عليها إن تجد لنفسها مكانا  تنافسيا   التميز، فالمنظمات
 الي،الخشئي )مرموقا  بين المنظمات بسبب الزيادة في حدة المنافسة وزيادة عدم التأكد البي

أداء األفراد نشوء ظاهرة العولمة أدى إلى قصور المدخل التقليدي في  أنكما ، (م2119
لبحث عن أساليب جديد ومعاصرة تنسجم مع التطورات الحاصلة في البيئة الخارجية وا والمنظمات،
نحو إشباع  ( والتوجهTQMلمواكبة المفاهيم اإلدارية الحديثة، كإدارة الجودة الشاملة) للمنظمات

عادة هندسة اإلعمال، األمر الذي فرض على المنظمات العمل على رفع  حاجات الزبائن، وا 
 .(م2119حامد،مستوى أداء عامليها للوصول إلى األداء المتميز)

 (:م2112 يلي )السلمي،فيما  األداءللمنظمات في بحثها عن التميز في  الدافعةاألسباب وتلخص 
ال شك ف التغير،إن الثابت الوحيد الذي تتعامل معه المنظمة هو  :السريعةمعدالت التغير  .1

 و كماأوحالة التغير السريعة في البيئة  ،البيئة الحديثة تتميز بدرجة عالية من التغير أن
عدم توافر المعلومات لمتخذي القرارات عن والتي تعرف بيطلق عليها عدم التأكد البيئي 
 رات.القراصعوبة التنبؤ بالنتائج المتوقعة لتلك  المتغيرات البيئية ومن ثم زيادة

يؤكد الفكر اإلداري الحديث على طبيعة المنافسة التي يمكن  العالمية:زيادة حدة المنافسة  .1
 صبحتأ حدود، فاألسواقإن تواجهها المنظمات الحديثة التي يمكن وصفها بأنها منافسة بال 

قال المستهلكين اآلن يتمتعون بحرية االنت بل أكثر من ذلك فإن ،مفتوحة بدرجة غير مسبوقة
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الحالة تحتم على المنظمات ضرورة مواجهة  إليهم، هذه األسواقبدال من انتقال  األسواقبين 
 األداء.المنافسة في تميز 

لكي تتمكن المنظمة من حفظ مكانتها فإن التميز  واستقراراها:المحافظة على مكانة المنظمة  .1
 عكس، فمكانة المنظمة تخالل القدرة الذاتية التي تمتلكها المنظمة باألداء يحقق لها ذلك من

 العمل.الموقع التنافسي المتميز للمنظمة بين بقية المنظمات في مجال 
تزايد االهتمام بموضوع الجودة عالميا  خالل الفترة األخيرة  لقد بالجودة:تنامي الشعور  .1

سلع والخدمات المتداولة، كما أصبحت وأصبحت الجودة ظاهرة ولغة عالمية للتميز بين ال
ناجعا  أسلوباو خاصا  كونها تمثل فلسفة إدارية  اما  المنظمات والحكومات في العالم توليها اهتم

 واالستمرار.يمكن المنظمة من الحصول على ميزة تنافسية تساعدها على البقاء 
 نظيمي،التانب العمل لقد طالت تكنولوجيا المعلومات جميع جو المعلومات: ثورة تكنولوجيا  .1

ر ذلك لما يوف نشاطاتهافي معظم  إلكترونيةأصبحت منظمات  إن المنظمات بل يمكن القول
 للمنظمة.من ميزة تنافسية 

دفع والتي تعلى الرغم من األسباب التي سبق ذكرها  أنه (م2103)البرواري،ويشير
 األسباب غير كافية لدفع تلك أنالبعض قد يرى  أنال األداء، إالمنظمة للوصول للتميز في 

التميز  أن إلىأشار بعض الباحثين ، وقد من تكاليف باهظة لهالمؤسسات للبحث عن التميز لما 
 تحققه كل المنظمات. أنالذي ال يمكن  اإلداريالترف  إطاريدخل في 

ن المؤسسي قد تكو  األداءتكلفة التميز في  أنغم من ر انه على الب يجدر اإلشارةوهنا 
 إلى فقد يؤدي عدم السعي ،لكن تكلفة عدم الوصول لحالة التميز بال شك ستكون أعلى ،باهظة
 .القضاء التام على مستقبل المنظمة إلىالتميز 

 المؤسسي:التميز في األداء  مقومات تحقيق .1.1.1
التميز ال يتحقق بالحلم والتمني، فالتطبيق الناجح للتميز يتطلب من المنظمات توفير 

 تمكن تلك المنظمات من جني إيجابيةالداعمة والمحفزة للوصول إلى نتائج  مجموعة من المقومات
لبعض  سيذكر الباحث عدة أراءوقد اختلف الباحثون في هذه المقومات وفيما يلي  التطبيق،ثمار 

 الباحثين بهذا الخصوص:

 :ظماتلمنأن المقومات التالية كفيلة بتحقيق التميز في األداء ل (م2102الفتالوي )رأي  فقد كان
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وذلك من خالل الربط بين سلوك العاملين الوظيفي وحاجاتهم  اإلدارية:فهم األسلوب والفلسفة  .0
 يتحفز العاملون للعمل بشرط أن يكون هذا العمل يلبي حاجاتهم الذاتية. إذ الذاتية،

يمارسون تجعل األفراد يشعرون و  المنظمة أن  ينبغي على  العمل:تشجيع التفكير بالشراكة في  .2
وهذا الشعور يولد لدى الفرد الحرص على  المنظمة،شركاء في  أوالعمل بوصفهم مالكين 

 المنظمة والمحافظة عليها وتطويرها نحو األفضل.
وذلك من خالل وضع معايير ومستويات واضحة للعمل وتحديد حجم  باألداء:ربط الحوافز  .3

 العاملين. أداءالمكافآت وفق مستوى لألداء واستعمال نظام  والمتابعة الدوريةمسؤولية العاملين 
ويتم هذا عن طريق إعطاء األفراد المسؤولية  تحفيز العاملين على تحمل وتقبل المسؤولية: .4

إلنجاز عمل معين وتفويضهم السلطة إلنجاز هذا العمل بطريقتهم الخاصة مع تشجيعهم على 
 بالنفس.الشعور بالقوة والقدرة والثقة 

التميز في  إلىاهم المقومات التي تجعل المنظمات تصل  ( أنم2103الجبوري )فيما يرى من 
 هي:األداء 
 بناء استراتيجي متكامل يعبر عن التوجيهات المستقبلية للمؤسسة. .0
 هياكل تنظيمية مرنة تتناسب مع التغيرات المحيطة. .2
 متكامل. ينظام معلومات .3
 نظام متطور إلدارة الموارد البشرية وتحفيزهم وتمكينهم. .4
دارة األداء.الهتا .5  مام بقياس وا 
 البرامج.و قيادة فعالة تتولى وضع األسس والمعايير وتوفير مقومات التنفيذ السليم للخطط  .7
 الوظيفي.التناوب  أسلوب وباتباع إليهم أعمالتطوير المدراء وذلك بإسناد  .6
 .العمل على إجراء تعديالت في بيئة العمل بشكل مستمر .8
ويات المنظمة بموهبة جديدة وتوظيف مديرين مناسبين لحل القيام بتزويد كل مستوى من مست .9

 المشاكل التنظيمية.
خطوات ضرورية تحتاجها المنظمات لوضعها على  أربعهناك  أن( 2104) عاصيوقد كان رأي 

 في:طريق التميز في األداء وتتمثل 
 .تمتلك رؤية واضحة وطموحات ملهمة أنيجب على المنظمة  والرسالة:وضوح الرؤية  .0
في المنظمة دور هام في تحقيق التميز في األداء لذا يجب  االعلي لإلدارة فعالة:ناء قيادة ب .2

 البحث عن األشخاص الذين تتوفر فيهم سمات القيادة التي تؤثر وتتطور.يها عل
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وتعني فعالية المنظمة قدرتها على تحقيق أهدافها الموضوعة والتي  فاعلة:بناء منظمة  .3
ولبناء منظمة فعالة يجب وضع الشخص المناسب في  ،ورسالتها تحقيق رؤيتها إلىتؤدي 

 يكون فيها كفاءة في العمليات واإلجراءات التي أنويجب على المنظمة  ،المكان المناسب
 المنظمة.العمل في  كيفية تحدد

 الستجابةاهي القدرة على  في األداءالخطوة األخيرة لتحقيق التميز  االستجابة للتغير: .4
منظمة افظ الحتكون بشكل دائم ومستمر حتى ت أنالخطوات األربع يجب  للتغير وهذه
 .على تميزها

نما ثابتا،األداء المتميز ليس معيارا  إن مصطلحالقول  يمكنوهنا  عمل  يختلف هذا المفهوم من وا 
  ألخرى.ومن وظيفة ألخرى ومن منظمة  أخر إلى

 معوقات تحقيق األداء المتميز في المنظمات: .1.1.1
لمستوى األداء المتميز لوجود مجموعة من  الوصوليد من المنظمات في تخفق العد

من  فالكثيروالتي تعد بمثابة موانع تحول دون الوصول لهذا المستوى من األداء،  ،المعوقات
 قدراتها على مواجهة المنافسة واالرتفاع أمامتقف حاجز التي مشكالت هذه الالمنظمات تعاني من 

( م2103سن )حفقد أشار  عات الزبائن ومن ثم تحد من قدرتها على التميزإلى مستوى تطلعات وتوق
 وهي: التميز في األداء إلىالمنظمات من الوصول  التي تعيقعوامل ال بعض إلى
 .طويلة المدى استراتيجيةعدم التركيز على  .0
 العمالء.عدم أدراك متطلبات  .2
 داع.عدم توفير موارد بشرية مناسبة نتيجة لضعف الثقافة واإلب .3
 وال يعمل على تحفيزهم وفق نظام فعال. مكن العاملينيتقليدي ال النمط القيادة  .4

 

 خصائص المنظمات ذات األداء المتميز: .1.1.12
لقد كان للباحثين وجهات نظر مختلفة في الخصائص التي تتمتع بها المنظمات ذات 

 األداء المتميز وكانت آرائهم على النحو التالي:
 المنظمات ذات األداء المتميز تتصف بأنها: ( أنم2101) حسنحيث يرى 

  .البيروقراطية اإلدارةاالنحياز نحو العمل من خالل الخروج عن أنماط تهتم ب .0
 .وثيقة بالمتعاملين واالستجابة لمقترحاتهمتعمل على إيجاد صلة  .2
 .التنظيمية في العمل باالستقاللية تسمح .3
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 .المنظمة ترشد العاملين لالهتمام بقيم .4
  والالمركزية. المركزيةرقابة ضمنية وفاعلة ومرنة باتباع ظم تستخدم ن .5

من  تتمتع بمجموعةمتميزا  أداءالمنظمات التي تحقق ( فقد أشار إلى أن م2101أما النسور)
 وهي: المهمةالخصائص 

 .العملياتوالتعلم السريع وتحسين للنمو توجد فرصة  حيث الصعبة:قبول األعمال  .0
 .شجيعويكون لها دور بارز في التحفيز والت كقدوة،القيادة تعمل  أنث حي الكفؤة:توفر القيادة  .2
يتوفر لديها الخبرات خارج نطاق العمل  المتميزةالمنظمات  إن العمل:عن  البعيدةالخبرات  .3

 الفرص.العديد من  مما يساعدها في إيجادوبالتحديد خدمة المجتمع 
اليب لتأدية األس أفضلا من خالل اختيار ويقصد بها تعزيز دقة نظام التنبؤ الخاص به الدقة: .4

 .المهام
 

المقارنة بين خصائص منظمات األداء المتميز ومنظمات األداء ( م2102وقد بين الفتالوي )

 التالي: كما في الجدولالتقليدية 

 (: يوضح الفرق بين األداء المتميز واألداء التقليدي للمنظمة1. 6)جدول 

 منظمات األداء المتميز ت األداء التقليديةمنظما
 على الزبائن تركز العاملينعلى  داخليا   تركز

 ذات هيكلية غير مركزية ووحدات كاملة   ذات هيكلية بيروقراطية ومركزية 
 يتم التخطيط عن طريق فرق العمل يتم التخطيط والتنسيق عن طريق اإلدارة 

ظف الخروج عن الوظائف محددة بدقة وال يمكن للمو 
 روتين العمل 

الوظائف واسعة األفق ويمارس الموظفون مهارات 
 متعددة 

يركز التدريب على التطوير الشامل للموظف مثل  يركز التدريب على المهارات الفنية فقط 
 فهم األعمال وعمل الفريق ومثيل ذلك 

 يقلمساهمات في فاعلية الفر تستند المكافآت إلى ا تستند المكافآت إلى األداء الفردي للموظف 
تنظر المنظمة التقليدية إلى الموظفين كونهم أدوات 

 بيد اإلدارة 
تنظر منظمة األداء المتميز إلى الموظفين على 

 أنهم شركاء 
 م2102المصدر: الفتالوي،    
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 نماذج وجوائز التميز في األداء المؤسسي: .1.1.11
لتي تقوم ااألداء والعمليات  تميزات على يعتمد تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للمنظم

ارجيا، اذا على خ و لهذا فان المنظمة تلتزم بمعايير مختلفة داخليا والخدمات،لتقديم المنتجات  بها
المستوى الداخلي يتم ذلك من خالل مستوى التنظيم والعمليات وخارجيا  يكون على مستوى الزبون 

تنافس التي تالتي تكون ضمن المسابقات  المؤسسيز التمي جوائز ، كما أنوالسوق الذي تخدمه
وخدمات المنظمة  أعمالعن طريق مقارنة  أوعتمد على استخدام قوائم رصد تالمنظمات  فيها

( ومن خالل مراجعة األدبيات السابقة فلقد م2103 )الجبوري،بأعمال وخدمات منظمات منافسة 
ؤسسات دولية وعربية في مجال التميز في و جد هناك العديد من الجوائز التي تقدم من قبل م

 األداء المؤسسي، وسوف ي ذكر بعضا  من أشهر هذه الجوائز فيما يلي :

 :EFQM األوربينموذج التميز أوالا: 
وذلك من قبل  م1991وجائزته عام  EFQMللجودة والتميز  األوربيحيث أنشأ النموذج 

( European Foundation for Quality Managementالجودة ) إلدارة األوربيةالمؤسسة 
 ألوربيةاالجودة الشاملة في المؤسسات والدول  إدارةوتطبيق  األعمالهذا النموذج بالتميز في  ويهتم

 مختلفة: أربع فئات إلىحيث يتم منح جائزته 
 المؤسسات الكبيرة. 
 الدوائر والوحدات التشغيلية للمؤسسات. 
 مؤسسات القطاع العام. 
 ة والصغيرةالمؤسسات المتوسط. 

سات االستراتيجية، السيا( معايير وهي: )القيادة، 9وتتمثل معايير النموذج األوروبي ب )
نتائج مع، المجتنتائج األفراد، نتائج الزبون، نتائج العمليات،  والموارد، إدارةالشراكات األفراد، 
 (.مEFQM ،2102الرئيسية( )المؤسسة األوروبية للجودة  األداء

 للتميزموذج األمريكي )مالكوم بالدريج( النثانياا: 
ويعرف بأنه جائزة مرموقة  م1978هذا النموذج في عام  األمريكيةأنشأت الواليات المتحدة 

ى التي تحقق قفزة استثنائية في الجودة التي تركز عل األمريكية واألعمالتمنح سنويا للمنظمات 
ز وتقاسم للتميز التنظيمي وتعزي األساسيةت التعرف على المكونا إلىويهدف هذا النموذج  ،الزبون

خطيط تال القيادة،" المعايير األتيةويتألف النموذج من ، المعلومات من قبل المنظمات المثالية
تائج ن العمليات، إدارة البشرية،تركيز الموارد ال المتعاملين،تركيز على ال االستراتيجي،

 (.م2117)الخرشة،"األعمال
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 للتميز ديمنج ثالثاا: نموذج
ان الياب وأنشأتهالذي انطلقت منه نماذج التميز ،  األساس( Demingيعد نموذج ديمنج )

وذلك تخليدا لدور وجهود الدكتور ويليام أدوارد ديمنج ، والذي ارتبط اسمه بحركة  م1951في عام 
مهمة  اتإنجاز للمنظمات التي تحقق  باسمهجائزة بعمل الجودة في اليابان وتقوم مؤسسة ديمنج 

، وذلك على وفق معايير النموذج الذي يركز على ضمان الجودة  التميز المؤسسيفي مجال 
 التنظيم دارةإ تها،ومراقب الجودة)سياسات :المعايير األتيةالنموذج على  ويقوم، للمنتجات والخدمات

طيط التخ، النتائج، تأكيد الجودة، المراقبة، جمع واستخدام معلومات الجودة، التعلم والنشر، 
 :وهممختلفة وتنمح الجائزة لثالث فئات (، للمستقبل
  اليابانية.المؤسسات 
  اليابانيون.واألفراد 
  العالم.والمؤسسات األخرى من مختلف 

 الهاشمية األردنيةالثاني للتميز بالمملكة  عبد اهللنموذج الملك رابعاا: 
الهاشمية ويهدف هذا  ردنيةاألفي المملكة  م2006انشأ مركز عبداهلل الثاني للتميز عام 

جودة ، وال واإلبداعالمتميز  األداءالنموذج لنشر ثقافة التميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم 
بينهما  جابياإليوتعزيز التنافس  األداءوالنماذج العالمية للتميز وقياس مدى التقدم والتطور في 

 ،ى النتائجالتركيز عل ،ن "ثقافة التميزميز الذي يتكون موقد عمل المركز على بناء نموذج هرم الت
وقد عمل  ،التركيز على ملتقى الخدمة" ، األفراد ،المعرفة  ،القيادة  ،المالية  ،العمليات  ،الشفافية 

 ألوروبيابنموذج التميز  أشبهخاص لتميز القطاع الخاص والنموذج هو  نموذجنشاء المركز على إ
نتائج  ،ماتالمنتجات والخد ،الشراكات والموارد االستراتيجية، د،األفرا ،ومعايير التميز هي " القيادة

اني لتميز )دليل جائزة الملك عبد اهلل الثالنتائج الرئيسة "  ،نتائج المجتمع ،نتائج العمالء األفراد،
 (.م2118األداء الحكومي والشفافية،

 نموذج دبي لألداء الحكومي للتميزخامساا: 
وجائزة نموذجا  1997عام  انطالقتهكومي المتميز في بداية قدم برنامج دبي لألداء الح

تطوير األداء المؤسسي ونشر  إلىويهدف النموذج  دبي،ارة إمالحكومي على مستوى  التميز
بين الجهات الحكومية في دبي وتحقيق أداء متميز وتحفيز موظفي  واإلبداعمفاهيم الجودة والتميز 

السياسة  رية،البشالموارد  القيادة،ويتكون النموذج من "  فية،الوظيالحكومة على مختلف مستوياتهم 
نتائج  ين،المتعاملنتائج  البشرية،نتائج الموارد  العمليات، والشراكة، واالستراتيجية، المصادر

 (.م2119،المتميز)برنامج دبي لألداء الرئيسي"  األداءنتائج  المجتمع،
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 المؤسسيفي األداء أبعاد التميز  .1.1.11
لتميز في لبحث عن األبعاد التي تتفاعل فيما بينها لتشكل اإلطار الفكري في إطار ال

ا من ، ومما ورد فيهالمؤسسياألداء  للتميز فيمما تقدم استعراضه من نماذج و ، األداء المؤسسي
 يتضح اختالف وجهات النظر لدى الباحثين في تحديد أبعاد التميز في األداء المؤسسي، أبعاد

ئة عملها وطبيعة البي وطبيعةحسب حجمها أخرى ب إلىمنظمة د تختلف من حيث أن هذه األبعا
وكذلك تختلف حسب أهداف الدراسات التي تناولها الباحثين ومجتمع الدراسة  بها، المحيطة

 أراء بعض الباحثين في هذا المجال من خالل الجدول التالي: وسيتم تلخيصالمستهدف لديهم 
 (: يوضح أبعاد التميز في األداء المؤسسي1. 7)جدول 
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 # #    # #   # # #  # نموذج التميز األوربي
       #   #  # # # النموذج األمريكي

     #  #  # #  # # # (م2104)المدهون،
    #     #  # #   (م2103)حسن،
         #     # (م2105)زوزال،
         #     # (م2101)حسن،
         # #    # (م2104)الحيلة،
         #     # (م2105)سلطان،
    #    #  #   # # (م2101)النسور،

   # #     #    #  (م2102،ر، أثيمحمد)
  #        # # #   (م2118)دروزة،

    #       # #   (م2104،حمد)
 #     #   # # # # #  (م2104)عاصي، 

 2 2 0 4 0 2 3 0 8 6 5 7 5 8 النقاط
 المصدر: من إعداد الباحث باالستعانة بالمصادر المذكورة 
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 التميز في األداء المؤسسي في وبناء  على ما سبق من أراء الباحثين في تحديد أبعاد
ي التي كانت أكثر تكرارا  واستخداما  من قبل الباحثين فبعاد األقد اعتمد الباحث الجدول السابق، ف

كونها أكثر انسجاما مع طبيعة مجتمع الدراسة المستهدف في هذه  الدراسات السابقة، باإلضافة
الدراسة وهو شركات الصناعات الغذائية في قطاع غزة، وكذلك كونها األكثر تكامال  مع طبيعة 
المتغير األول لهذه الدراسة وهو الرشاقة االستراتيجية وكانت األبعاد على النحو التالي: )القيادة، 

 ين، جودة المنتج، جودة العمليات(.ضا الزبائن، رضا العاملالموارد البشرية، ر 

 

 
 (: أبعاد تميز األداء المؤسسي6.1) شكل

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على المراجع المذكورة في الجدول السابق 

 في األداء، يزتأثير مباشر على التم تعتبر القيادة المتمثلة باإلدارة العليا للمنظمة لها القيادة:أوالا: 
وذلك من خالل تنمية قدرات األفراد وتشجيعهم بالتوجه نحو اإلبداع والتميز وكذلك وضع 

نها منظمة متميزة شك ينتج ع متميزة بالالالتي تساعد على الوصول للتميز، فالقيادة  تاالستراتيجيا
حدد التميز كأحد القيم األساسية لشركة  في أدائها، ولعل الدور الذي قام به )جاك ولش( عندما

( قد أدى إلى نتائج تنظيمية غير مسبوقة في تاريخ تلك الشركة GE كإلكتري)جنرال 
 من:ومهارات القيادة والتي تتكون  ويركز معيار القيادة على دور، (م2006،الخرشة)

  تطوير رؤية ورسالة وقيم المنظمة 
 ير بيئة مشجعة على اإلبداع.وتوف التعامل مع جميع الفئات المعنية 

ز أبعاد تمي
االداء 

المؤسسي

القيادة

الموارد 
ةالبشري

رضا 
الزبائن

رضا 
العاملين

جودة 
المنتج

جودة 
العلميات
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األفراد العاملين وما يمتلكوه من مهارات وخبرات متراكمة تعد مصدرا   إنالموارد البشرية: ثانياا: 
ن الفرد ( أم2113ى زايد )ير ، حيث رئيسيا لتحقيق التميز في أداء المنظمات وأنشطتها األخرى

 المحاور األساسية لتميز أحدنظمة وانه العامل هو نقطة البداية والنهاية والمكون األساسي للم
التميز بمفهومه العام يركز على تميز ، و كونه رأس المال الفكري للمنظمات في المنظمةاألداء 

على ما أثبتته تجارب السنوات األخيرة إنه من بين عوامل النجاح األساسية  الموارد البشرية بناء  
مضمونا  لصالح المنظمات وصانعو القرار  لتحقيق الميزة التنافسية وهذا يمثل استثمارا  

ن الشركات ذات األداء المتميز تطلب من الموارد ( أم2103ي )وار البر  ويرى(، م2012)الفتالوي،
 البشرية إن يقوموا باألنشطة اآلتية:

 .المساهمة في وحدات العمل واألقسام والفرق ذات األنشطة المتنوعة 
 ن.االتصال الفاعل مع الزبائن والموردي 
 .إدارة العمليات بشكل فاعل لتحسين الجودة وتخفيض الدورة الزمنية 
 .اخذ زمام المبادرة في تحديد ومعالجة التحسينات 
 تحمل مسؤولية جودة اإلنتاج. 
 لزبائن،اقيام بوضع مؤشرات لقياس أدائها من وجهة نظر ال على المنظمات: رضا الزبائنثالثاا: 

، حيث يتحقق رضا الزبون من خالل أداء المنتج المتعلق نالزبائواحد هذه المؤشرات هو رضا 
، (2112)الموسوي وأبو أحمد، في المنظمةالمصالح  أصحابمن  الزبون يعتبر حيث، بتوقعاته

فوجود  ،استثناءأهمية بالغة لجميع المنظمات من دون و ذو هوأما بالنسبة ألهميته للمنظمات ف
نتاج السلع  ،أو الخدمات المنظمة مرتبط بإنتاج السلع لها،  لزبوناالخدمات مرتبط باستهالك  أووا 

جات ايعد مفتاحية الربح للمنظمات وتركز المنظمات المعاصرة على االهتمام بتحقيق ح فهو
 (.2101)العنزي، ورغبات الزبائن لضمان رضاهم

رة التي يصل اويعرف الرضا الوظيفي بأنه الحالية النفسية او اإلنفعالية الس: رضا العاملينرابعاا: 
 تحدث له جراء تعرضه لمجموعة من العوامل النفسية او ،اليها الموظف عند درجة اشباع معينة

ن اإلدارات الحديثة، (م2119،جتماعية والمهنية والمادية )الشمرياإل اذا كان تميز  تؤمن بأنه وا 
قيق هذه ة لتحوسيلة أساسي امرهون بتحقيق أهدافها من العاملين الذين يعتبرو  فهوللمنظمة 
ومشاركة العاملين في شؤون المنظمة المختلفة ، تشجيعهم يقع على عاتق المنظمةلهذا  األهداف،

 األداء،  متقويلمساهمة في اجراء ئف، وكذلك اوحدود الوظا أوصافبتحديد  مشاركتهمكالسماح في 
عاملين الوظيفي لل تحقق االستقرار أنوالمشاركة في اتخاذا القرارات، كما ينبغي على المنظمة 

  .نشاطا وتحمسا للعمل أكثر ليكونواوتقدم لهم الحوافز لكسب رضاهم 
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وهي ان ينجز العمل المصمم بششكل جيد والذي من شانه ان يزيد من  المنتج:جودة خامساا: 
المحسوسة لدى أصحاب المصلحة في المنظمة، ويعتبر جودة المنتج من العوامل األساسية القيمة 

على تميز المنظمة،وتعمل على استدامة المنظمة في منافستها لمن حولها من التي تعمل 
 (.م2103المنظمات)حسن،

عندما يحصل الزبائن على سلع ال تلبي حاجاتهم أو توقعتهم فإنهم سيلجؤون العمليات: سادساا: 
ل ما في لإلى المنافسين للمنظمة للتعامل معهم، واللجوء لهذه النتائج يعد مؤشرا  على أن هناك خ

( أن العمليات في المنظمة يجب أن م2101عمليات المنظمة التي تنظم عملها، وترى النسور)
 اهوتلبي بشكل كامل وتخلق قيمة إضافية لزبائن اتكون داعم أساسي لسياستها واستراتيجيته
 وأصحاب المصلحة وذلك يتم من خالل:

 .إدارة وتحسين العالقات مع الزبائن والموردين 
 لعمليات بشكل دائم بما يتناسب مع تغير ظروف البيئة المحيطة.تطوير ا 
 .تكون العمليات مصممة بشكل نظامي وبطريقة إبداعية 
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المبحث الثالث
نبذة عن قطاع الصناعات الغذائیة في األراضي الفلسطینیة

تمهید:.2.3.1
یعتبر القطاع الصناعي من القطاعات اإلنتاجیة الهامة في أي دولة وذلك لما له من دور 

أسس التقدم، كما أن علیه االعتماد إلحداث النمو واالزدهار في شتى المجاالت كبیر في إرساء
اعات هم القطأاالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، لذلك یعتبر قطاع الصناعة بشكل عام من 

ادي ، ألن ذلك یعني معدل عالي للنمو االقتصالتي یجب على الدولة العمل على تطویره بشكل دائم
قطاع الصناعات الغذائیة على وجه الخصوص یحظى بأهمیة أنجدیدة، كما وخلق فرص عمل 

كبیرة ألنه یختص بإنتاج أكثر السلع استهالكا لدى أفراد المجتمع.

ن قطاع الصناعة الفلسطیني یعیش تحت ظل االحتالل اإلسرائیلي منذ سنین طویلة، إ و 
التشریعات التي تصب فيمختلفإصدارحیث قام االحتالل بتهمیش هذا القطاع وعمل على 

السیطرة على المعابر والمنافذ التي تربط األراضي الفلسطینیة إحكامهذا االتجاه، حیث عمل على 
بالخارج كما عمل على الفصل بین المدن والمحافظات، وذلك لكي یعمل على ربط االقتصاد 

المبحث نبذة عن قطاع سیناقش هذا لذلك ،)م2006الفلسطیني بعجلة االقتصاد اإلسرائیلي (قفة،
الصناعات الغذائیة في قطاع غزة.

في األراضي الفلسطینیة:ةأقسام الصناع.2.3.2
االتحاد العام للصناعات (أقسامثالثة إلىتنقسم الصناعة في األراضي الفلسطینیة 

:)م2014الفلسطینیة،
نتاجإلوتشمل الصناعات االستخراجیة مثل الكسارات صناعة التعدین واستغالل المحاجر:.1

الرخام.إنتاج ومحاجر ومناشیر الحجر، الحصمة،
،جمیعوعلب الت،الكهرباء مثل األسالك الكهربیةإمداداتوتشمل :صناعة الكهرباء والمیاه.2

وتحلیة المیاه.كما تشمل جمع وتنقیة ولوحات التحكم الكهربي،
سلع لىإوهي الصناعات التي تقوم بتصنیع المواد الخام وتحویلها الصناعة التحویلیة:.3

األنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من أنها) م2006ویعرفها (المغني،، نهائیة
منه.فادة قابل لالستأخرشكل إلىوتحویلهاالزراعیة والنباتیة والحیوانیة والموادالطبیعة 
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 :أقسامثالثة  إلىة وتنقسم الصناعات التحويلية في األراضي الفلسطيني
يبلغ عمر بعضها مئات السنين ومنها  إذوهي الصناعات القديمة  الحرفية:الصناعات  .0

 والزجاج. ،والخشب ،والقش ،ونسيج البسط ،والفخار ،التطريز
خام تحويل المواد ال ىوهي الصناعات التي تقوم عل الصناعات االستهالكية الصغيرة: .2

اعات صغيرة الحجم وتشمل الصناعات الغذائية صن، وهي سلع قابلة لالستخدام إلى
 والنشر.والطباعة  والورق الكيميائية،وصناعة المواد  ،والمشروبات

 .األساسية والكهربائية ووسائل االتصال المعادنوهي صناعات  الصناعات الرأس مالية: .3

 أهم الصناعات التحويلية في األراضي الفلسطينية:
 المهمة في االقتصاد الصناعاتصناعة المالبس احدى  تعتبر والمالبس: جصناعة النسي 

لبسط اوصناعة  والتريكو، ،وصناعة األقمشة ،وتشمل غزل ونسج المنسوجات ،الفلسطيني
المالبس لالستهالك المحلي حيث شهدت هذه  صناعة ، وتشمل أيضاوالبطانيات والسجاد،

 لمحلي.ال تنافس المنتج الصناعة منافسة قوية وذلك بسبب استيراد هذه السلع بأسعار أق
  واألصناف المنتجة من  والجبس،وتشمل صناعة الجير  الفلزية:صناعة منتجات المعادن

فخاري والطوب ال ،والقرميد ،الحرارية واألنابيب ،والبالط الحراري ي،الخرسانة والطوب الحرار 
 الزجاجية.وصنع الزجاج والمنتجات  ،للرصف

  لمعدنيةا األلواحة التي تعمل على قص وتشكيل وثني وهي الورش الصغير  المعادن:صناعة ،
 ،وصيانة وتجديد غيارات السيارات ،والخراطة والسكب وتشكيل األسالك والقضبان المعدنية

لساللم وا والشبابيكمثل األبواب المعدنية  اإلنشائيةكما تضم صناعة المنتجات المعدنية 
 والخزانات.والصهاريج  المعدنيةوالقواطع 

 عشبية.ال أووهي تشمل تصنيع األدوية العالجية سواء كانت الكيمائية  الدوائية:عات الصنا 
  ية منه.اإلنشائالمختلفة والمنتجات  بأنواعهاألثاث  صناعةوهي تشمل  الخشبية:الصناعات 
  لنايلون.اوتشمل صناعة المواسير البالستيكية والخزانات وأكياس  البالستيكية:الصناعات 
 حيث  ،وهي تعتبر صناعة أساسية في األراضي الفلسطينية والمشروبات:ئية صناعات الغذاال

كما  ،المستوردة من حيث الجودة واألسعار المنتجاتشديدة من  منافسة الصناعةتواجه هذه 
 اإلسرائيلية.من المنتجات شديدة انها تواجه منافسة 
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 : ماوه قسمينتنقسم الصناعات الغذائية الى و 
 : ألسماكوحفظ وتجهيز ا ،وتعليب البقوليات ،حفظ الفواكه والخضرواتوتشمل  األطعمة، 

اعة وصن المخابز،وصناعة منتجات  ،وطحن االغالل ،وصناعة الزيوت والدهون النباتية
 وصناعة المكرونة. ،صناعة منتجات األلبانو واعالف الحيوانات،  ،السكر والكاكو

 :مياه المعدنية والعصائر.وتشمل صناعة المشروبات الغازية وال  المشروبات 

 الغذائية:أهمية قطاع الصناعات  .1.1.1
هم المستهلك ت السلع التيالغذائية بأهمية كبيرة ألنه يختص بأكثر  الصناعاتيحظى قطاع 

 لفلسطينيةااإلجمالي لألسرة  اإلنفاقحيث تحتل نصيبا  مهما من  ،الفلسطيني وهي السلع الغذائية
 ي:التال (2.6)كما هو موضح في الشكل 

 
 (: نسب اإلنفاق على السلع الغذائية من دخل األسر الفلسطينية7.1) شكل

  م2100،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني- ة: بيانات تراكمية إلنفاق األسر الفلسطينيالمصدر

 ما من صافي الفلسطينية تنفقه األسرةأن نسبة ما  (2.6)حيث نالحظ من خالل الشكل 
 من اإلنفاق ان هذه النسبةفوبالتالي على الطعام،  %41إلى  %34بين ما من نقود يتراوح  تمتلك
طاع المستورد وهذا ما يشكل أهمية كبيرة لق جالمنت أوسينفقها المستهلك على المنتج المحلي  إما

 الصناعات الغذائية.
اع في قط والمشروباتذائية المنتجات الغ صناعةعدد المنشأت في  ( أن 2.8وكما يبين الجدول )

في حين كان عدد المؤسسات في الضفة  ، م2104 منشأة في عام( 480) قد بلغ عددها غزة
 ( منشأة صناعية.0800الغربية )
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ادية األخرى قتصتكمن أهمية الصناعات الغذائية نتيجة ارتباطاها الشديد بكثير من األنشطة اإلو 
ا في تحفيز هذا القطاع مم تساهمت الغذائية ان حيث يمكن للصناعا ،وخصوصا قطاع الزراعة

ة نمو الصناعات الغذائي أنكما  الزراعية،يزيد من القيمة المضافة للزراعة وتنويع المحاصيل 
يف أعباء تخفيساهم في مما  ،يلعب دورا هاما في زيادة دخول المزارعين وتنمية المناطق الريفية

 .(م2117،يف الهجرة الى المدينة )قفةوتخف أرضهمالبطالة وتثبيت المزارعين في 
 

 1211-1211السنوات (: يوضح عدد المؤسسات الصناعية في الضفة وقطاع غزة خالل 1. 8) جدول

 ****1211 ***1211 **1211 *1211 السنة

 المنطقة
الضفة 
 الغربية

 قطاع
 غزة

الضفة 
 الغربية

 قطاع
 غزة

الضفة 
 الغربية

 قطاع
 غزة

لضفة ا
 الغربية

 قطاع
 غزة

 470 0668 438 0791 493 0664 469 0669 الغذائيةالصناعات 

 21 33 09 30 09 39 20 26 صناعة المشروبات

 111 1111 111 1111 111 1111 122 1121 اإلجمالي
 التالية: المصادر إلىالباحث بالرجوع  إعدادمن  المصدر:

 .(م2100)االقتصادية  سوحالفلسطيني، الم*الجهاز المركزي لإلحصاء 
 .(م2102)** الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني، المسوح االقتصادية

 .(، أم2103)االقتصادية  الفلسطيني، المسوح*الجهاز المركزي لإلحصاء **
 .(م2104)االقتصادية  الفلسطيني، المسوح*الجهاز المركزي لإلحصاء ***

  ذائية:الغقطاع الصناعات  يوجههاالمعوقات التي  .1.1.1
 اإلسرائيلي االحتالليعاني قطاع الصناعات الغذائية كغيره من الصناعات في ظل 

 حيث تتنوع هذه المشاكل ما والمعوقات، عديد من المشاكلالوالحصار المفروض على قطاع غزة 
 تبعيتهيد من ويز  الفلسطينيوذلك لكي يقيد حركة االقتصاد  ،بين مشاكل يتسبب بها االحتالل

 و بالسوقأبالمنشأة وكيفية إدارتها، وهناك مشاكل داخلية ذاتية تتعلق  ،اإلسرائيلي لالقتصاد
 (.م2114المنشآت )المرنخ،المحيطة بهذه  وبالظروف الداخلية

هام المعوقات األساسية في نمو قطاع  أحدوكانت  لاالحتال فرضهاالتي  اإلجراءاتمن و 
ناعات الالزمة للصى استيراد المواد الخام وضع الصعوبات والتضيق علهو صناعات الغذائية ال

ر ويعرقل عملية التحسين والتطوي والمعدات مما يعيق العملية اإلنتاجية األالت الغذائية،وكذلك
 للمنشآت الصناعية، األمر الذي يقلل من قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة.
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 تالي:العلى النحو فهي بالنسبة للمشاكل الداخلية الذاتية  أما
داري الناجح والقادر على اتخاذ القرارات الى الكادر اإل والمنشآتالمصانع بعض  رافتقا .0

المنشات الصناعية تعود ملكيتها الى ملكية عائلية مما  أغلبوذلك يعود الى ان  ،المناسبة
 (.م2104ء)رجب،داري مما يؤدي الى انخفاض مستوى األدايقلل من فرص تنوع الفكر اإل

العاملين مع الوظائف التي يقومون بها، كما ان تدني مستوى األجور  مؤهالتعدم تناسب  .2
 .منشآتالواستالمها في وقت متأخر ينعكس بشكل مباشر على أداء القوى العاملة في تلك 

تحيز المستهلكين نحو السلع األجنبية دون االستناد الى أسس موضوعية، حيث تسيطر فكرة  .3
 محلي.لالمنتج ا تسويقعلى من المنتج المحلي مما يقلل فرص جودة اذو ان المنتج المستورد 

محلية  للمواد الغذائية ةالمتخصصة في دعم الشركات المصنع التمويلالى مؤسسات  اإلفتقار .4
 (.م2110)مكحول،الصنع 

ضعف البنى التحتية خاصة في مجال الكهرباء والمياه والوقود حيث يعاني الكثير من المصانع  .5
ية لدى تج وتقليل الربحنالكهرباء المستمر والتي تعمل على زيادة تكلفة الم من ازمة انقطاع

 المنشآت.تلك 
القدرة  وهذا ينعكس سلبا على لألالتاألصول الصناعية وانخفاض المستوى التكنولوجي  تقادم .7

 (.م2105)الحلو،التنافسية للصناعة
 العديد من المنشات والوحداتاستهداف  ىقيام الحروب المدمرة خالل السنوات السابقة عمل عل .6

مما أدى الى عزوف المستثمر المحلي من زيادة استثمارته في قطاع الصناعة بشكل  اإلنتاجية
 .(م2104 ،عام والصناعات الغذائية بشكل خاص )رجب

 القتصاديااتفاق باريس  قيدوالقوانين الداعمة للصناعة فقد  والتشريعات السياسياتضعف  .8
التجارية )دماغ و في فرض سيادتها على شؤونها االقتصادية  الفلسطينية حرية السلطة الوطنية

 .(م2115والراعي،
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة: .1.1
الدراسات السابقة في مجالي الرشاقة االستراتيجية والتميز  الستعراضيهدف هذا الفصل 

ستفادة منها في هذه الدراسة، وقد وجد الباحث القليل من الدراسات التي في األداء المؤسسي لال
 ، في حين وجد وفرة من الدراسات التياالستراتيجية خاصة العربية منها تناولت جانب الرشاقة

هذه الدراسات قامت بدراسة الموضوعين من  أن إالتناولت جانب التميز في األداء المؤسسي، 
ومن خالل اطالع الباحث على هذه الدراسات لم يجد  ،بيئة الموجودة فيهاجوانب مختلفة وحسب ال

موضوع الرشاقة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي في قطاع  إلىأي منها قد تتطرق 
ع الدراسة بموضو  المتعلقةالصناعات الغذائية، وبعد اطالع الباحث على بعض الدراسات السابقة 

 :وهمامحورين  إلىلباحث بتصنيفها فقد قام ا ،الحالية
 دراسات تتعلق بالرشاقة االستراتيجية. .0
 دراسات تتعلق بالتميز في األداء المؤسسي. .2

وسيتناول الباحث الدراسات العربية ومن ثم الدراسات األجنبية في كل محور وسيرتب 
 دراسة (33)ساتاألقدم وقد بلغ عدد هذه الدرا إلىالدراسات طبقا  للتسلسل الزمني من األحدث 

 التالي:وهي على النحو  وأجنبيةعربية 
 :ةاالستراتيجيالرشاقة  تناولت دراسات األول:المحور  .1.1

د منها االستراتيجية والتي استفا الرشاقةسيعرض في هذا المحور الدراسات التي تناولت 
 ضها الباحثدراسة عربية وأجنبية وسيعر  (03)وقد بلغ عددها  ،الباحث خالل كتابته هذه الرسالة

 .األقدم إلىمن األحدث 
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 العربية:الدراسات أوالا: 

 االستراتيجي(، بعنوان" تشخيص مؤشرات الذكاء م1211الموسوي،العابدي و ) دراسة .1
ي شركة ف تحليليةدراسة –من خالل خفة الحركة االستراتيجية  االستراتيجية ةلضمان السياد

 .المتنقلة في العراق" لالتصاالت كورك
تشخيص مؤشرات الذكاء االستراتيجي لضمان السيادة االستراتيجية من خالل  إلىفت الدراسة هد

ة محاولة تحديد مستوى خفة الحركة االستراتيجية للشركهدفت إلى خفة الحركة االستراتيجية، كما 
الذكاء  نمل على تجسيدها في اطار العالقة بيعوال ،من الناحية التطبيقية الترابطيةواختبار العالقة 

تم اعتماد  ألهدافااالستراتيجي وخفة الحركة االستراتيجية في السيادة االستراتيجية، ولتحقيق هذه 
وقد  ،أساسية لجمع البيانات كأداةحيث استخدم الباحث االستبانة  ،األسلوب البحثي التحليلي
( 301( شخص من الشركة من أصل مجتمع دراسة يحتوي على )88)تكونت عينة الدراسة من

وكان من  ،البياناتأخرى لجمع  كأداةفي الشركة، واستخدم الباحث المقابلة الشخصية   فرد عامال  
ن متغير خفة الحركة االستراتيجية يمثل استجابة واضحة للشركة حول التكيف أبرز نتائج الدراسة أ

 استراتيجيا فيفةوهذا ما يجعل الشركة خ ،للتغيرات في مجال الخدمات المقدمة للزبائن واالستجابة
وصت الدراسة بضرورة اعتماد الشركة المبحوثة على مؤشرات الذكاء أ دوق ،مع زبائنها هافي تعامل

وخفة حركة الموارد والعمليات والهياكل في الشركة بما يضمن تحقيق السيادة االستراتيجي 
 .االستراتيجية

راتيجية في تحقيق الخفة (، بعنوان " أثر خصائص المعلومات االستم1211دراسة )الزبن،  .1
اوس دراسة تطبيقية: على شركة ألبا ه-االستراتيجية ودور القدرات التنافسية كمتغير معدل 

  في األردن".
هدفت الدراسة إلى بيان أثر خصائص المعلومات االستراتيجية في تحقيق الخفة االستراتيجية ودور 

 ي األردن، وقد تكون مجتمع الدراسة منالقدرات التنافسية كمتغير معدل في شركة البا هاوس ف
كافة العاملين في شركة ألبا هاوس األردن في كل المواقع التابعة لها، أما عينة الدراسة فقد شملت 
كافة المديرين ورؤساء األقسام ومشرفي اإلنتاج العاملين في الشركة والمواقع التابعة لها والبالغ 

اسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، استخدام ( فردا ، ولتحقيق أهداف الدر 62عددهم )
األسلوب التطبيقي لجمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات، وقد استخدم الباحث لجمع 

( فقرة، وكان من أبرز ما توصلت 44المعلومات في مجال الدراسة ومتغيراتها استبانة تكونت من )
اثر لخصائص المعلومات االستراتيجية في تحقيق خفة ليه الدراسة من نتائج أنه يوجد عالقة و إ

بدرجة  جيةاالستراتيكما أن الشركة تمارس الرشاقة الحركة االستراتيجية لشركة البا هاوس األردن، 
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لك في شركة البا هاوس وذ ةاالستراتيجيفيما أوصت الدراسة بضرورة اعتماد المعلومات ، قوية
ت من المعلوما وما تتمتع به هذه ةاالستراتيجيللدور االستراتيجي لمخرجاته، والمتمثلة بالمعلومات 

 ائص تساهم بشكل كبير في عملية صنع القرار.صخ

(، بعنوان "أثر محددات الرشاقة االستراتيجية في الفاعلية م1211دراسة )الصانع،  .1
 دراسة حالة: لشركة األسمنت األردنية الفارج".-التنظيمية 

ها) دكمتغير مستقل بأبعا االستراتيجيةهدفت الدراسة إلى قياس وبيان أثر محددات الرشاقة 
التخطيط، والتنظيم، واألفراد، والتكنولوجيا( في تحقيق الفعالية التنظيمية بأبعادها)مدى تحقيق 
 ،الهدف ، التكيف البيئي ، نوعية المخرجات (كمتغير تابع في شركة تصنيع األسمنت األردنية

ة الدراس ( فقرة موزعة على سبعة مجاالت، وتكونت عينة46شملت) استبانةبتصميم وقامت الباحثة 
ام ، مدير عإدارةالمكون من المدراء بدرجات وظيفية متفاوتة ) رئيس مجلس  اإلداريمن الكادر 

( فرد، ومن 73) ، حيث بلغ عدد العينة، نائب مدير عام، مدير تنفيذي (إدارة، عضو مجلس 
بمتغيراتها  اتيجيةتر االسيوجد تأثير ذو داللة إحصائية للرشاقة  أنهأبرز النتائج التي تم التوصل إليها 

في تحقيق الفعالية التنظيمية بمتغيراتها في شركة األسمنت، ومن أهم التوصيات إجراء المزيد من 
 اعات أخرىفي تحقيق الفاعلية في قط االستراتيجيةالدراسات فيما يتعلق بتأثير محددات الرشاقة 

ل، وذلك إلى أسلوب ردة الفعوتوصية لشركة الفارج أن تكون سباقة في التغيير بدال  من اللجوء 
 .من اجل التصدي بسرعة وفعالية للتغيرات المعقدة في البيئة

( على خفة OODA(، بعنوان " تأثير مبادئ حلقة القرار)م1211، نوريو  دراسة )الكبيسي .1
 ".دراسة ميدانية في عدد من مستشفيات مدينة بغداد-الحركة االستراتيجية 

( في خفة OODAتوى عالقة وتأثير مبادئ حلقة القرار )هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص مس
، للدراسةمع مجتكاليرموك ، ومستشفى مدينة الطب الحركة االستراتيجية وقد تم انتقاء مستشفى

( طبيب من 27شملت ) ، حيثر األطباء العاملين في أقسام الطوارئ كعينة للبحثاوتم اختي
( 53، ليبلغ أجمالي مجموع العينة )ليرموكمن مستشفى ا( طبيب 26و ) مستشفى مدينة الطب،

وبتطبيق عدد من األساليب اإلحصائية توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها ، طبيب
وجود عالقة ارتباط وتأثير واضح لمبادئ حلقة القرار في خفة الحركة االستراتيجية، كما تبين 

شفيات التي خضعت للدراسة أن ارتفاع الطوارئ في المست أقسامحسب وجهة نظر األطباء في 
ركة حالفعل السريعة يزيد من خفة ال وردودسرعة التغيير في العمليات واألنشطة  مستويات

لمزيد من حداث اإس إيجابيا في كوان التغير الذي يحصل ينع الطوارئ، أقساماالستراتيجية في 
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 ،ويات التنوع في تقنيات العملزيادة مستأن  ، كما نتج عن الدراسةةاالستراتيجيخفة الحركة 
كة زيادة في رفع مستويات خفة الحر  إلىوارد البشرية يؤدي مالقدرات وال، و والهياكل التنظيمية

ا  لدى عينة كان ضعيف االستراتيجيةكما نتج عن الدراسة أن مستوى ممارسة الرشاقة  االستراتيجية،
ومن أهم التوصيات للدراسة أن هناك حاجات واضحة ألن يدرك القائمون على أقسام  الدراسة،

ة للتدخل االستجابة لألحداث البيئيسرعة تقديم خدماتهم و  الطوارئ في مستشفيات بغداد لتحفيز
حدالبما يسمح في إحداث مزيد من  ،السريع عند الطلب  .جابيةاث المزيد من التغيرات اإليتعزيزات وا 

أثر التعلم االستراتيجي في  بعنوان "دراسة(، Idris & AL-Rubaie, 2013)دراسة  .1
 .الرشاقة االستراتيجية"

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

ة البا هاوس االستراتيجية في شرك الرشاقةعلى  االستراتيجياختبار اثر التعلم  إلىهدفت الدراسة 
( من 55وكانت عينة الدراسة ) ،، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليليباألردن

( استبانة، وقد توصلت 46تم استرداد ) دوقالمديرين ورؤساء األقسام والمهندسين ومشرفي اإلنتاج 
 و اتيجيالتعلم االستر  إحصائيا  بينبرزها وجود تأثير دال أالعديد من النتائج كان  إلىالدراسة 

 الرشاقة ةمستوى ممارس أن إلىكما توصلت  ،الرشاقة االستراتيجية في شركة البا هاوس في األردن
وقد أوصى الباحث الشركات بضرورة امتالك  لبا هاوس كان قويا  جدا ،أفي شركة  ةاالستراتيجي

 .ادة والتميز في مجالهاية وتحقيق الر قظة االستراتيجية لتحسين مستويات الرشاقيال

وتأثيرها على القدرات  االستراتيجيةبعنوان " الرشاقة ، (Abu Radi, 2013ة )دراس .1
 التنافسية في المستشفيات األردنية الخاصة"

"Strategic Agility and Its Impact on the Operations Competitive 

Capabilities in Jordanian Private Hospitals" 

الدراسة هو اكتشاف تأثير الرشاقة االستراتيجية على القدرات التنافسية في المستشفيات  هدفت
األردنية الخاصة، وقد حاولت الدراسة اكتشاف هذا التأثير عن طريق متغيرات الرشاقة االستراتيجية 

سؤولية، الم وهي )وضوح الرؤية، فهم القدرات األساسية، اختيار األهداف االستراتيجية، تقاسم
اتخاذ اإلجراءات( ومتغيرات القدرات التنافسية )االبتكار، جودة الخدمة، الموثوقية، المرونة، قيادة 

ة لألبعاد الرشاق األردنية المستشفيات الخاصة تطبيق مدىالتكلفة(، كما هدفت لفحص 
مان ، ومن ع المستشفيات الخاصة األردنية التي تقع فياالستراتيجية، وقد طبقت الدراسة على 

( فقرة لجمع 38أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة ، قام الباحث بتصميم استبانة تتكون من )
اإلدارات العاملة في المستشفيات الخاصة  المعلومات األولية من عينة الدراسة والتي تكونت من
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يوجد عالقة ، وقد أظهرت النتائج انه ( استبانة233األردنية، حيث بلغ عدد االستبانات الموزعة)
فات في مدى اختال يوجدنه وأ، ومتغيرات القدرات التنافسية بين متغيرات الرشاقة االستراتيجية

ة على الخاصة األردنية قادر  كما نتج أن المستشفيات، الرشاقة في المستشفيات األردنية ممارسة
خاصة ترجمة دنية الأوصت الدراسة المستشفيات األر  وخلق القيمة واستعمالها في اختيار زبائنها، 

رؤيتهم في السياسات واإلجراءات من أجل  أن يكون لها تأثير على القدرات التنافسية وكذلك 
أوصت المستشفيات األردنية الخاصة بممارسة الرشاقة االستراتيجية من اجل زيادة القدرات 

 .نافسيةالتنافسية، كما أوصت بضرورة  زيادة سرعة االستجابة من اجل زيادة القدرة الت

(، بعنوان "قدرات تقنية المعلومات وأثرها في خفة الحركة م1211دراسة )المعاضيدي،  .1
دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في -االستراتيجية 

 .محافظة نينوى"
االستعداد و اختبار وتحليل عالقتي االرتباط بين قدرات تكنولوجيا المعلومات  هدفت الدراسة إلى

)التركيز، ي فللتغير االستراتيجي القائم على فكرة استثمار فلسفة خفة الحركة االستراتيجية المتمثلة 
والسرعة، والمرونة(، التي باتت تفرض نفسها في اآلونة األخيرة بوصفها المدخل المالئم لمواجهة 

نفيذ د تم ته سعيا  لبقائها، وقالتغيرات البيئية التي تشهدها المنظمات في إطار ممارستها ألعمال
في الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية في نينوى، وقد بلغ  الجانب التطبيقي من الدراسة

( مديرا  من مدراء اإلدارة العليا والوسطى في الشركة، وقد بلغت نسبة 48عدد عينة الدراسة )
فة تحقيق خ إنلتي توصلت لها الدراسة (، وكان من ابرز النتائج ا%62.9االسترداد لالستبانة )

من المزايا  ادةلالستفالحركة االستراتيجية للمنظمة يعتمد على خطوات متتابعة ومتسلسلة تؤهلها 
التي تحققها تلك الخفة، كما انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قدرات تكنولوجيا المعلومات 

بها  وصتأما  أهملتي طبقت عليها الدراسة، ومن وقدرات خفة الحركة االستراتيجية في الشركة ا
 االستراتيجيةخفة الحركة  المتالك الدراسة ضرورة تبني المنظمات لخارطة طريق صحيحة

 كاله.أشالبيئي بمختلف للتغير المنظمة استعداد وعناصرها، لما لها من أثر في تحسين 
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 :الدراسات األجنبيةثانياا: 
(، بعنوان "دراسة تأثير العوامل التنظيمية Dehagi & Navabakhsh, 2014دراسة ) .1

 لتنفيذ الرشاقة االستراتيجية في بلدية أصفهان".
"Study the Effect of Organizational Factors to Implementing the 

Agility Strategy in Isfahan Municipality". 

صفهان، رشاقة االستراتيجية في بلدية أاإلدارية لتنفيذ ال العواملتحديد تأثير  إلىهدفت الدراسة 
ة العليا دار وقد استخدم الباحث أسلوب المسح الوصفي وكانت عينة الدراسة من مدراء وموظفي اإل

وقد أوصت الدراسة  ، ( فقرة57وتكونت االستبانة من ) عشوائية، (استبانة بطريقة 235)وزعتو ، 
 ة تصميم هيكل تنظيمي اقل هرمية،وكذلك ضرور  ،بضرورة وجود تنسيق بين وحدات البلدية

ثقافة المنظمة  ونتك أنوتسهيل استعمال التكنولوجيا لتطبيق التقنيات، وتوصي الدراسة بضرورة 
نشاءتستند على الثقة المتبادلة واحترام القائد والموظفين  ي وثقافة قيم مثل ثقافة العمل الجماع وا 

د الفعال وهذه األنواع من القيم يمكن أن تساعالتعلم التنظيمي وثقافة التغيير، وثقافة العمل 
ع تحدد جمي أنالمنظمات لتصبح أكثر رشاقة، وعالوة على ذلك في المنظمات الرشيقة يجب 

 .تحقيق السرعة المطلوبة للقضاء عليها بهدفالعقبات 

بعنوان " تأثير الرشاقة االستراتيجية واألداء المتصور في ، (Akanbi, 2013)دراسة  .1
 الصناعية في نيجيريا"المنشآت 

"The influence Of Strategic Agility On The perceived Performance of 

Manufacturing Firms in Nigeria" 
يق الرشاقة االستراتيجية على أداء بعض الشركات في نيجيريا، ولتحق تأثيربيان  إليالدراسة  هدفت

قد تبانة اس باستخدامالعينة  أفرادت العمال أسلوب المسح لجميع فئا الباحث هذا الهدف استخدم
 اطاالرتبحليل تواختبارات  ،واستخدمت الدراسة االنحدار المتعدد ،استبانة(201استرجع منها)

أثير كبير على تاالستراتيجية للرشاقة  أنوكان من ابرز النتائج التي خلصت لها الدراسة  ،والتباين
 لشركاتان تكون أ رةالنتائج قد أوصى الباحث بضرو واستنادا لهذه  ،أداء الشركات الصناعية

لتحسين األعمال المعقدة و جل التصدي للتغيرات التي تحدث في بيئة أمن  الفعلاستباقية لردة 
 أدائها.
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(، بعنوان " الرشاقة االستراتيجية واألداء التنافسي في قطاع Oyedijo, 2012دراسة ) .1
 .دراسة تطبيقية"–االتصاالت في نيجيريا 

"Strategic Agility and Competitive Performance in the Nigerian 

Telecommunication Industry: An Empirical Investigation". 

 االتصاالتطاع التنافسي في ق واألداء االستراتيجيةهدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين الرشاقة 
تعمل في هذا المجال وقد كانت عينة  نيجيريةات شرك (9)تكون مجتمع الدراسة من و  ،في نيجيريا

( فقرة، 20تتكون من )الدراسة من كافة أعضاء اإلدارة العليا في كل شركة وقد استخدمت استبانة 
 ،ذات داللة معنوية بين الرشاقة االستراتيجية واألداء التنافسي عالقةوجود  إلىوقد توصلت الدراسة 

محل الدراسة  ريةالنيجيلى األداء التنافسي في شركات االتصاالت ع وان الرشاقة االستراتيجية تؤثر
 التنافسي. لألداءوبهذا تعتبر الرشاقة االستراتيجية معامل تنبؤ جيد 

 
 لتنفيذالالزمة المتطلبات التنظيمية  بعنوان "دراسة (،Attafar, et al., 2012)دراسة  .1

 الصناعية ". االنتخاب حالة مجموعة دراسة-المنظمات  االستراتيجية فيالرشاقة 
"Study of Required Organizational Base for Implementation of 

Agility Strategy in Organizations - Case Study: Industrial Entekhab 

Group". 

 ،املتنفيذ الرشاقة االستراتيجية في المنظمات بشكل ع الالزمةبيان المتطلبات  إلىهدفت الدراسة 
 ختيارالوقد تم اعتماد أسلوب العينة العشوائية ، الصناعية االنتخاب ةدراسة في مجموعوكحالة 

( 075( استبانة وتم استرداد )211من جميع المدراء في الشركة وقد تم توزيع ) العينة، وتكونت
 البنيةأن  اأبرزهالعديد من النتائج من  إلىاستبانة صالحة لعملية التحليل وقد توصلت الدراسة 

ل وهي عامل تنظيمي عواميتم تجميعها في ثالث  أهمية واألكثر االستراتيجيةالرشاقة  لتحتية لتنفيذا
ويتضمن الهيكل التنظيمي، واالستراتيجية، والتكنولوجيا، والثقافة، والعمليات، والعامل الثاني هو 

امل الثالث ين، أما العالعامل اإلداري ويشمل التفكير االستراتيجية، ومشاركة اإلدارة، وتمكين العامل
 فهو العامل الفردي ويشمل المستوى المهني، والدافعية، وااللتزام.
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الرشاقة اإلنتاجية والرشاقة االستراتيجية في  بعنوان "تطور(، Kettunen, 2010)دراسة  .1
 .الشركات التقنية"

"Agile Product Development and Strategic Agility in Technology 

Firms". 

 األعمال وتطوير منهجيات المنتجات في الستراتيجيةوضع اطار متكامل  إلىت هذه الدراسة هدف
لرشاقة ا إلىظل ظروف محددة في بيئات األسواق المعقدة وسريعة التغير، ألن الشركات تحتاج 

كنولوجيا وقد تم اختار شركات ت ،االستراتيجية للحفاظ على الميزة التنافسية في العصر الراهن
مدراء لاحيث أجريت مقابالت شخصية مع  فنلندة لكي تطبق عليها هذه الدراسة،لومات في المع

خالل السنوات الماضية وجود جزء من نموذج الدراسة  اتمع خبرة الشرك هوقد وجد ان يين،التنفيذ
نتائج  وصتأ، وقد تللشركا التشغيليةإيجابية متوقعة وجدت في العمليات  أثاروهناك  ،قد تحقق

طويلة  جيةاالستراتيفي تطوير المنتجات من خالل الرشاقة  األساليب المتطورةاسة على اعتماد الدر 
 والمبادرة بقبول التغير في جميع األقسام لدى الشركة بدال  من تجنبه . ،األمد

الرشاقة االستراتيجية على القدرات التنافسية واألداء  بعنوان "أثر(، Ojha, 2008)دراسة  .1
 . المالي"

"Impact of Strategic Agility on Competitive Capabilities and 

Financial Performance" 

وكيف  ،التنافسية واألداء المالي القدراتثر الرشاقة االستراتيجية على أالدراسة الى معرفة  هدفت
فة باإلضا ،لبناء الكفاءات المطلوبة للحصول على الرشاقة االشتراتجية استراتيجيةيمكن اعداد 

ب التشغيلي والمالي تحت مستويات مختلفة من اإلضطرا ر الرشاقة االستراتيجية على األداءيلتأث
حث بتصميم وقد قام البا ،واستهدفت هذه الدراسة المنظمات الصناعية في الواليات المتحدة ،البيئي

نع حيث المصالهذه  التنفيذيينعينة الدراسة من المدراء  وتكونت ،( فقرة20استبانة تحتوي على )
 حيث ،قطاع من قطاعات الصناعة المختلفة (20)موزعين على ( مصنعا  0271)بلغ عدد العينة 

  ،موظف فما فوق (011)مصنع من المصانع التي لديها  (71)نصيب  صناعي  لكل قطاع كان
ت المبحوثة لدى الشركا ةاإلستراتيجيوى ممارسة الرشاقة مست ومن ابرز النتائج في هذه الدراسة ان

 طراباتإلضاالرشاقة االستراتيجية مفيدة في مستويات معتدلة من  وأن ،في الدراسة كان قويا  
ون تكلفة تك الحالةة، ففي هذه ولكن ليس عند حالة اإلضطرابات المنخفضة او العالي ،البيئية

التشغيلية لها عالقة طردية  الكفاءة كما نتج عن الدراسة ان استخدام الرشاقة االستراتيجية عالية،
 .عليهاما بالنسبة لالداء المالي فليس لها تأثير  االستراتيجية،بالرشاقة 
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 التميز في األداء المؤسسي:تناولت دراسات  الثاني:المحور  .1.1
سيعرض في هذا المحور الدراسات التي تناولت التميز في األداء المؤسسي والتي استفاد منها 

 إلىوسيعرضها الباحث من األحدث  (21)الباحث خالل كتابته هذه الرسالة وقد بلغ عددها 
 األقدم.

 :العربية أوالا: الدراسات
صناعة المعرفة واالغتراب الوظيفي وتأثيرهما في األداء  (، بعنوان "م1211دراسة)الربيعي، .1

 الجامعة المستنصرية". استطالعية في كليات دراسة-المتميز
ما  برزهاأمشكلة معبر عنها بعدد من التساؤالت الفكرية والتطبيقية  إلى البحث في الدراسةهدفت 

تأثير  هناك المتميز، وهلفة واالغتراب الوظيفي في األداء هو الدور التأثيري لصناعة المعر 
 ،يؤثر االغتراب الوظيفي على صناعة المعرفة؟ ؟، وهللصناعة المعرفة على االغتراب الوظيفي

وقد  ،استهدف من اإلجابة عن هذه التساؤالت باستجالء الدالالت الفكرية لهذه المتغيرات  حيث
ددت عينة الدراسة )خضعت الدراسة لمجتمع العينة وهي   أستاذ( 418الجامعة المستنصرية وقد ح 

خرجت الدراسة باستنتاجات فكرية نظرية ، و جامعي موزعين على كليات الجامعة المستنصرية
تطبيقية شخصت حقيقة وجود عالقات ارتباط معنوية بين عناصر المتغيرات المستقلة  وأخرى

عناصر أن هناك توظيفا واضحا ل أهمهااالستنتاجات تم التوصل إلى عدد من ، فقد والمتغير التابع
فيها من تخفيف آثار االغتراب  األفرادصناعة المعرفة في المنظمة المدروسة بحيث يتمكن 

رات معرفي ومها مخزونالوظيفي وصوال لتحقيق األداء المتميز معتمدين على يمتلكونه من 
 .الخارج أوسواء في الداخل  وخبرات متراكمة ومحاولة االستفادة من تجارب اآلخرين

ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز  بعنوان "دور، (م1211 دراسة )زوزال، .1
 حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية في وكالة سكرة". دراسة- المؤسسي
يث ح ،إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي ممارساتاختبار دور  إلىهدفت الدراسة 

 ،ختيارواال ،)االستقطاب أبعادها المتمثلة فيتم قياس ممارسات إدارة الموارد البشرية من خالل 
دارة الجودة الشاملة( اإلداري،والتمكين  ،األداء وتقييم ،والتطوير ،والتدريب التميز  وتم قياس ،وا 

 الدراسةأجريت و  ،مة(والتميز بتقديم الخد ،التميز القيادي)المتمثلة في  أبعادهالمؤسسي عن طريق 
الل االستبانة من خ الالزمةول على المعلومات صوقد تم الح ،في بنك الفالحة والتنمية الريفية البدر

 نأنتائج أهمها  إلىتوصلت الدراسة  اإلحصائيوبعد التحليل  ،موظفا  ( 41ت على )التي وزع
 .المؤسسي التميز تحقيقفي  وبارزلهم دور كبير  األداءواالختيار وتقييم  االستقطاب
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 المتميز: دراسةبعنوان" أثر تطبيق التدريب في تحقيق األداء  (،م1211دراسة )سلطان، .1
ميدانية في المستشفيات الخاصة األردنية في  دراسة-البشري األثر الوسيط لرأس المال 

 عمان.مدينة 
على األداء  بشريورأس المال ال التدريب استراتيجية تطبيقهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر 

لخاصة ا المستشفياتتكون مجتمع الدراسة من األردنية، وقد الخاصة  المستشفياتفي  المتميز
ورؤساء  المدراءالدراسة من كافة  عينةتكونت ، و (01عمان والبالغ عددها ) مدينةفي  األردنية
ددهم الغ عوالب االختصاصاتالخاصة من مختلف  األردنية المستشفياتفي  العاملوناألقسام 

على  لتدريبا استراتيجية لتطبيق إحصائيةوجود فروق ذات داللة  أظهرت نتائج الدراسة، و (211)
في  ةإحصائي، كما أظهرت وجود أثرا  ذو داللة األردنيةالخاصة  المستشفياتفي  المتميزاألداء 
الرضا  زيادة ت، و)تحسين الخدماالمتميز المتمثل في على األداء  التدريبية العمليةمراحل  تطبيق

 حصائيةإوقد أظهرت أن هناك أثر ذو داللة  األردنية، الخاصة  المستشفيات( في للعاملين الوظيفي
 المتميز.على األداء  التدريبيةفي تنوع البرامج 

- االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي بعنوان"دور التخطيط (،م1211دراسة)أبو ريا، .1
 .لعمل والشئون االجتماعية"دراسة تطبيقية على وزارتي ا

لى الكشف عن واقع التخطيط االستراتيجي في وزارتي العمل والشئون االجتماعية إهدفت الدراسة 
لك معرفة دور وكذ ،مدى توافر معايير التميز المؤسسي في كلتا الوزراتين،ولمعرفة في قطاع غزة 

د استخدم يق اهداف الدراسة  فقتحق ومن اجل ،المؤسسي زالتخطيط االستراتيجي في تحقيق التمي
وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين في المواقع االشرافية في  ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي

واستخدم  ،( موظفا  وموظفة021وزارتي العمل والشؤون االجتماعية بمحافظات غزة والبالغ عدده )
استبانة الختبار االتساق  (31)مها الباحث طريقة المسح الشامل وتم توزيع عينة استطالعية حج

،  (%011 )استبانة وكانت نسبة االسترداد(  021)ومن ثم تم توزيع  ،الداخلي وثبات االستبانة
أهمها ان درجة موافقة افراد عينة كان الدراسة الى العديد من النتائج والتوصيات  وصلتوقد ت

رجة ارتي العمل والشئون االجتماعية دالدراسة على مستوى توافر معايير التميز المؤسسي في وز 
كما توصلت الدراسة اال انه يوجد عالقة قوية بين التخطيط االستراتيجي والتميز في األداء ،  قوية

ر ثقافة التميز في الوزارات الحكومية من خالل تدريب وقد اوصت الدراسة بضرورة نش ، المؤسسي
العالملين وعقد ورش العمل وتعزيز قنوات االتصال بين الوزارات والجمهور بهدف االستماع 

 .لمشاكلهم وحلها
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عادة هندسة  بعنوان (،م1211دراسة )العبيدي، .1 "الموائمة بين إدارة الجودة الشاملة وا 
 دراسة استطالعية تحليلية للقطاع المصرفي".-اء المتميزكل منهما في األد العمليات وأثر

دارة الجودة  إعادةهدفت الدراسة إلى تقديم وجهة النظر القائمة على عالقة  هندسة العمليات وا 
قياس تميز ل نموذجفقد هدفت إلى تطوير ، الشاملة لتحقيق التميز في األداء المصرفي العراقي

عادة هندسة العمليات في ظل معايير مالكوم بلدري األداء ج باالعتماد على إدارة الجودة الشاملة وا 
ج استعمل المنه وقداألداء،  من المتغيرات واألبعاد اكثر تأثيرا في تحقيق أي واستكشاف

 لبيانات، وجرىااالستطالعي التحليلي في تطبيق الدراسة الحالية، وقد استعملت االستبانة لجمع 
وجرى اختبار  أشخاص( (110بلغ عددهم  األقسام، حيثء اختيار عينة من المدراء ورؤسا

موعة مج إلىتوصلت الدراسة  ، وقدالفرضيات من خالل استعمال بعض المعالجات اإلحصائية
لمتغيرين ل واضحا اهتمامااغلب المدراء  في المصارف المبحوثة قد بينوا  أن أهمها من االستنتاجات

عادة هندسة العمليات لتحقيق نتائج جيدة على  الدراسة وهما إدارة الجودة في األساسين الشاملة وا 
بضرورة تبني المصارف كافة لمنهج إدارة الجودة الشاملة األداء، وقد أوصت الدراسة مستوى 

وموائمتها مع برامج إعادة هندسة العمليات وذلك بتوفير آليات تطبيق هذين المنهجين الحيويين 
ضمان مواكبة ل األداءتحقيق تحسينات هائلة في  إلىما يؤدي مالئمة وب استراتيجيةمن خالل تبني 

 .األعمالالتغيير المستمر في بيئة 

إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء  بعنوان "عمليات (،م1211دراسة )المدهون، .1
 تطبيقية على وزارة التربية والتعليم العالي في محافظات غزة". دراسة-المؤسسي
 وءضرف على عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي في و التع إلىهدفت الدراسة 

واستخدم  ،يز في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزةماستخدام النموذج األمريكي مالكوم بالدريج للت
الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المسح الشامل لجميع محتويات الدراسة والمتمثل بجميع 

والذين  ،وجميع المديريات على مستوى محافظات قطاع غزة التعليمفي وزارة التربية العاملين 
وبلغت  ،موظف( 259)وقد استخدم الباحث استبانة وزعها على  إشرافيه،يشغلون وظائف 

 مستوى أنأهمها   النتائجوقد خلصت الدراسة للعديد من  (استبانة،241)تردةسالم االستبانات
األمريكي للتميز في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة كان جيد  النموذج معاييرتوافر 

 وقد أوصى الباحث بضرورة خلق ثقافة محفزة، التخطيط االستراتيجيمعيار وكان اهم معيار هو 
معرفة تنظيمية تقوم على أساسا تبادل ال بيئة وتأسيسالمعرفة ومشاركتها  إلنتاجومشجعة وداعمة 
 .يةوالخبرات الشخص
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 لالماتأثير سلوك المواطنة التنظيمية واستثمار رأس  (، بعنوان "م1211دراسة )عاصي، .1
 ". دراسة استطالعية تحليلية في جامعة بابل –البشري في تميز األداء المنظمي 

شري وك المواطنة التنظيمية واستثمار رأس البلس وهيمتغيرات رئيسية  ثالث إلىاستندت الدراسة 
يمية وك المواطنة التنظلثر كل من سأى لإلى التعرف عوقد هدفت الدراسة  لمنظمي،ا األداءوتميز 

مي عبر المنظ األداءفي تميز وتأثيرها عبر أبعاده واستثمار رأس المال البشري عبر أبعادهّ  
بيانات من لجمع ال االستبانة، واستخدمت التحليليالوصفي  المنهجالدراسة  انتهجتوقد ، أبعاده

( كلية والتي تكون مجتمع الدراسة، وقد استطلعت أراء 08عددها ) ت جامعة بابل البالغيالجميع ك
النتائج ة ت الدراسة إلى عدلتوص( شخص، 88عمداء الكليات ورؤساء األقسام حيث بلغ عددهم )

 ألداءاوك المواطنة التنظيمية واستثمار رأس البشري في تحقيق لتأثير لسعالقة وجود  هاأبرز 
قديم ، واستنادا إلى ذلك تم تالدراسةلفرضيات  اإلحصائيةلمتميز، بما يدعم الصياغة المنظمي ا

طنة التنظيمية واستثمار رأس المال الموا وكلسلى أهمية التأكيد ع أهمها عدد من التوصيات
 .يات الجامعة المبحوثةلالمنظمي في ك األداءالبشري في تحقيق تميز 

أبعاد إدارة األداء في التميز التنظيمي بحث ميداني  ر" دو  ن(، بعنوام1211حمد، )دراسة  .1
 ".العامة للضرائب الهيئة-في وزارة المالية 

 أبعاد إدارة األداء ومكوناته في تحقيق التميز التنظيمي إسهامعلى مدى هدفت الدراسة إلى التعرف 
ها ت التي أجراومن خالل المقابال ،الهيئة العامة للضرائبوهي  وزارة المالية دوائرلدى إحدى 

فضال  على االطالع على تقارير ، أصحاب القرار، لمعرفة مدى اهتمامهم بإدارة األداءمع الباحث 
صحة  ختبارالوزارة، والكل من ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام في  أعدتهاالرقابية التي 
( فردا 77البالغ عددهم )و جمع المعلومات من عينة عشوائية في الهيئة المبحوثة تم الفرضيات 

المقابالت  فضال  عن البيانات االستبانة كأداة رئيسة لجمعت استخدم، و من مدراء الفروع ومعاونيهم
نه يوجد العديد من النتائج كان أهمها االشخصية، وفي ضوء نتائج البحث وتحليالته تم التوصل 
ئة وكذلك أوصى الباحث بضرورة تهيدور بارز ألبعاد إدارة األداء في تحقيق التميز التنظيمي، 

اإلمكانيات البشرية والمادية والبيئية المناسبة التي تقود إلى تطبيق التميز التنظيمي بشكل اكثر 
 جدية في المنظمة المبحوثة.
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 دراسة-المنظماتإدارة األداء في تميز  بعنوان "دور عمليات(، م1211دراسة)حسن، .1
 في شركة سعد العامة". تحليلية

 ،نظماتالمتميز للم األداءفي تحقيق مستويات  األداءلى تحديد دور عمليات إدارة ت الدراسة إهدف
وقد انتهجت الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي، وقد تم جمع البيانات المتعلقة بالدراسة عن طريق 

ية لجمع سالتقارير الرسمية من الشركة المبحوثة، وكذلك المقابالت الشخصية، وكانت األداة الرئي
البيانات االستبانة، حيث صمم الباحث استبانة الستطالع أراء المبحوثين في الشركة، وتكونت 

بعاداها، وكانت عينة الدراسة التي تم توزيع 81من ) ( سؤال تناولت مجمل متغيرات الدراسة وا 
ا همه( شخص، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات كان أ69االستبانة عليها تتكون من )
 ءتما جاأما أهم  ،المتميز للمنظمات األداءفي تحقيق مستويات  األداءوجود دور لعمليات إدارة 

هجا  ومضمونا  من األداءمن توصيات تضمنت ضرورة تبني الشركة المبحوثة مفهوم إدارة  الدراسةبه 
قائها في قطاع ن بمنهجا  علميا  يحقق النجاحات المستمرة للشركة، ويضم باعتبارهفي إدارة الشركة 

 .يشهد ويتوقع أن يشهد مزيدا  من التحديات والمنافسة

أثر فاعلية أنظمة تخطيط موارد المنظمة في تميز  بعنوان" (،م1211)الفاعوري، اسةر د .12
 دراسة تطبيقية في أمانة عمان الكبرى".-األداء المؤسسي

اء مة على تحقيق تميز األدثر فعاية أنظمة تخطيط موارد المنظأهدفت الدراسة الى الكشف عن  
وجاءت هذه الدراسة نتيجة لتطبيق امانة عمان الكبرى نظام  ،المؤسسي في امانة عمان الكبرى

تخطيط الموارد الذي شمل معظم القطاعات والوظائف بهدف التخطيط واالستغالل األمثل لموارد 
مليون دينار اردني، (04)بنتها ما يقار ز والذي كلف األمانة من موا ،األمانة البشرية والمالية

 (31)نة منكو مولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة لجمع المعلومات األولية وال
موظف وبعد اجراء التحليل الوصفي  (011)وتوزيعها على افراد العينة الدراسة وكان عددهم  ،فقرة

ة أنظمة همها وجود عالقة بين فاعليللدراسة وتحليل التباين توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أ
 .تخطيط الموارد وتحقيق تميز األداء المؤسسي

عمليات التعلم التنظيمي وخصائص المنظمات  أثربعنوان " (،م1211)الفتالوي، دراسة .11
 المتعلمة في األداء المتميز".

ألداء ا المنظمات المتعلمة في التنظيمي وخصائصالدراسة إلى تحديد أثر عمليات التعلم  هدفت
إذ تم الحصول على المعلومات الالزمة عن طريق  كربالء،جامعة  وأجريت الدراسة في المتميز،
ة التدريسية ئ( من أعضاء الهي239التي أعدت لهذا الغرض، حيث جرى استطالع آراء ) االستبانة
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مقابالت لافضال  عن  (،مدرس مساعد مدرس، مساعد،أستاذ  أستاذ،والمتمثلة بـ )في جامعة كربالء 
عمليات لتأثير هناك أن كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات من أهمها ، الشخصية

وان هناك  ،وخصائص المنظمات المتعلمة بشكل منفرد ومجتمع في األداء المتميز التعلم التنظيمي
رورة قيام ضوقد أوصت الدراسة ب لدى عينة الدراسة، المؤسسي األداءمستوى قوي في التميز في 

يد استراتيجية تتضمن تحدوالباحثين عن طريق وضع خطة  المدرسينالجامعة بتقييم قيادة 
 .ذوي الكفاءة العلمية المدرسيناحتياجاتها الحالية والمستقبلية من 

 
(، بعنوان "تأثير القرارات االستراتيجية إلدارة العمليات في م1211،ر، أثيمحمد) دراسة .11

عينة من المديرين في شركتي الصناعات  ألراءدراسة استطالعية  –األداء المنظمي 
 .العزل المائي والبطارياتو  التعدينية

 ألساسيةاتوضيح العالقة بين القرارات االستراتيجية إلدارة العمليات والجوانب  هدفت الدراسة إلى
اؤالت عبر عنها بعدد من التسمن مشكلة م   الدراسة تلقد انطلقو  ،لتحقيق األداء المنظمي المتفوق

وزعت  بانةاست إعدادجرى ها فرضيات والتثبت من مصداقية الدراسة أهدافتحقيق ، ولالتطبيقية
( من المستويات اإلدارة العليا والوسطى في الشركة العامة للصناعات التعدينية والعزل 62على )

انه ا أهمه االستنتاجاتمجموعة من  إلى ت الدراسةتوصلالبطاريات، وقد المائي وشركة صناعة 
 في ميزالتمستوى  أنكما  ،نظمة المتميزوأداء المالقرارات االستراتيجية  نثر وعالقة بيأ يوجد

 والعزل المائي كان متوسطا . التعدينيةي لدى شركتي الصناعات ألداء المؤسسا

بعنوارن " أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز ، (م1212 النسور،)دراسة  .11
 ." دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية- المؤسسي

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسـسي في 
ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة  األردنية،م العالي والبحث العلمي وزارة التعلي
وفي ضوء ذلك جرى جمع  ،( فقرة وذلك لجمع المعلومات األولية من عينة الدراسة51شملت )

موظفي الوزارة حملة  من (194)منتكونت عينة الدراسة ، و البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات
وبعد  ،وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة، وس فما فوقالبكالوري

 إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عـدد من النتائج كان أهمها
 .وسطا  تأن مستوى تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في وزارة التعلم العالي والبحـث العملـي األردنيـة م
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إدارة الموارد البشرية وأثرها في تحقيق  بعنوان "ممارسات(، م1212 )حسن،دراسة  .11
 ."الخلويةدراسة تطبيقية في شركة زين الكويتية لالتصاالت  –المؤسسي  التميز

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة الموارد البـشرية فـي تحقيـق التميز المؤسسي 
بانة ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استية، الكويتية لالتصاالت الخلو  في شركة زين

وفي ضوء فرد، ( 253( فقرة لجمع المعلومات األولية من عينة الدراسة المكونة من )41شملت )
لـوم للع اإلحصائيةباستخدام الحزمة الفرضيات ذلك جـرى جمـع وتحليـل البيانات واختبار 

وتـم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة، ومنها ،  SPSS االجتماعيـة
 وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت، تحليل االنحدار البسيط والمتعدد
والتوصيات كان ابرزها وجود اثر ذو داللة معنوية لمتغيرات إدارة الدراسة إلى عـدد من النتائج 

بل اإلدارة السعي من قة بضرورة قد أوصت الدراسموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي، و ال
 .العليا لشركة زين الكويتية لالتصاالت الخلوية باستمرار إلى تحقيق مركز تنافسي جيد

اعتماد معايير الجوائز الدولية للجودة لتحقيق  بعنوان " (،م1221)الرويشدي، دراسة .11
 .األداء المتميز"

ي تحقيق مساهمتها ف للجوائز الدولية للجودة ومدى الدراسة على اختبار المعايير المشتركة هدفت
 البشرية،موارد وال االستراتيجي،والتخطيط  القيادة،، وهذه المعايير هي )المؤسسيالتميز في األداء 
دارة العمليات لدراسة ثل مجتمع ام، وقد ومدى توافر هذه المعايير في المنظمة موضوع الدراسة (،وا 

ما العينة اعتمدت على عمداء ورؤساء األقسام العلمية أ ،( كلية24كليات جامعة بغداد البالغة )
اعتمدت الدراسة على المنهج طبية(، و  علمية، إنسانية،( كليات مقسمة إلى ثالث مجاميع )7لـ)

لحديثة ا الدراساتة من باالستناد إلى مجموع استبانةالوصفي التحليلي، وقد قام الباحث بإعداد 
ارة ن تركيز اإلدأخرجت الدراسة بجملة من االستنتاجات أبرزها  ، وقدالخاصة بموضوع البحث

على وضع رؤية واضحة فضال عن المشاركة في تحقيق األهداف ومراجعة اإلدارة العليا مستويات 
من قبل  المبحوثة قد تم توظيفه بشكل جيد في المنظمات الجماعياألداء وتشجيعهم على العمل 

 .القيادات العليا لها
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 :الدراسات األجنبيةثانياا: 
(، بعنوان "تطبيق نموذج التميز األوروبي في قياس أداء Mahalli,2013دراسة ) .1

 المؤسسات"
"Applying the EFQM Model in Performance Measuring Of 

Organization" 

 

ناعة الفوالذ في إيران بناء  على معيار التمكين هدفت الدراسة إلى قياس األداء لمشروع قائم لص
في نموذج التميز األوروبي، وقد استعمل الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتوصلت 
الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن المعايير المعنية لنطاق التمكين في نموذج التميز األوروبي 

أن كل معايير نطاق التمكين تتعلق بأداء الشركة وتؤدي نسبيا  ودرجة إنجاز األهداف تشير إلى 
( ومعيار الموارد البشرية ) 66.6إلى تعزيز وتحسين أداء الشركة حيث كان معيار القيادة )%

( وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة العمل على تطوير إدارة الموارد 76.4%
 تعتبر جوانب قوة بالمشروع. البشرة وعملياتها المختلفة والتي

 
 (، بعنوان "توسيع المنظور في األعمال العالمية"Chibba,2013دراسة ) .1

"Expanding the Perspective on Global Business" 

 

هدفت الدراسة إلى توضيح كيفية تحقيق التميز المؤسسي في ظل عالم سريع التغير وملئ بالتجديد 
 ال التجارية العالميةطبيعة ممارسة منظمات األعم أنث يح خاصة على مدى العقدين الماضيين،

ة ه الدراسة كيف يمكن للشركات العالميذ، حيث توضح هات الصلةذج األعمال القديمة ذلم تعد نما
تخدمت اس، و الل التركيز على طريقة عرض جديدةالمنافسة من خ فيمواكبة التغيرات والبقاء 

حدة التي تتعلق بالدراسة في الواليات المت األدبياتجمع  خاللمن لك ذو  يالتحليل المنهجالدراسة 
سسي لدى المؤ  األداء الدراسة إلى أن مستوى التميز في والعمل على تحليلها وتوصلت األمريكية

أنه يجب االهتمام وتوسيع  إلىبحوثة في الدراسة كان متوسطا ، كما توصلت الشركات الم
 تأقلمهاو وتصويبها وتعميم دور الثقافة في المنظمة  ورعايتها أعمالهاالمنظمة وبيئة  اتيجياسترات

املين الع اةالفقري للمنظمة ومراع ده العمو نأ مع رأس المال البشري كما والتعاملمع التغيرات 
هم نحو التميز واالبتكار وان يكون قادة المنظمة أصحاب بصيرة وبعد لوصول مإبداعاتهوتنمية 
 ين.التدريبية المتعلقة بتدريب العالم تاالستراتيجياالدراسة بضرورة تطوير  توأوصفكري 

 
 



61 

تحقيق أداء الشركات المتميز وخصائص  "بعنوان  ،(Pakwihok, 2010دراسة ) .1
 األبعاد اإلدارية"

"Achieving Superior Corporate Performance and the Characteristics 

of Managerial Dimensions: The Stock Exchange of Thailand" 

 
 جريتأمن المنافسين وقد  لمتميز افض أداء المنظماتا تؤدي بعض ذفهم لما إلىهدفت الدراسة 
 األداءو المالي للشركة  األداء أنه الدراسة ذاألسهم في تايلند ونتج عن هورصة الدراسة في ب
للشركة يمكن أن يقودها لتحقيق األداء المتميز  اإلداري البعدوان  يكان بمستوى عال االجتماعي

ؤثرة اإلدارية الم األبعادالمتميز واهم  األداءارتفعت درجات  وكلما ارتفعت درجات البعد اإلداري
 داءاأل على األداء المتميز هي الموارد البشرية وجودة الخصائص التنظيمية وان اهم مؤشرات

 ةستراتيجياالة القيادة دوجو  التنظيميةالمتميز للمنظمة هي جودة الموارد البشرية وجودة الخصائص 
 .النظاميةدارة وجودة اإل

 
 

راسة العالقة بين ممارسات الموارد دراسة تطبيقية لد( بعنوان "Siu,2008دراسة ) .1
 العالي لنظم العمل" واألداءالبشرية 

"An Empirical Investigation of Coherent Human Resource Practices 

and High Performance Work Systems" 

 

 
البشرية واألداء المتميز ألنظمة د الموار  إدارةات فحص العالقة بين ممارس إلىهدفت الدراسة 

( فردا  من 248عينة الدراسة من ) تتكون العمل لمجموعة من الشركات في هونغ كونغ حيث
 يها،فالموارد البشرية تدعم األداء  لممارساتفي هونج كونج والتي لديها أنظمة  العاملةالشركات 

 ألداءاالموارد البشرية وبين  لممارسات إحصائيةات داللة ذوجود عالقة  إلىوقد توصلت الدراسة 
ان المؤسسي ك األداءفي  التميزمستوى  أن إلى، كما توصلت ةالعالي للمنظمات عينة الدراس

 قويا .
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"تحليل العوامل المؤثرة على أداء الشركات الصناعية (، بعنوان Madrid,2007) دراسة .1

 اإلسبانية". 
"Analysis of Factors Affecting Performance of Spanish Firms" 

العالقة بين األداء والعوامل المؤثرة في الميزة التنافسية )ابتكار المنتجات،  إيجادالدراسة إلى  تهدف
شركة ( 543)المالي( لحوالي  التخطيط للقوى العاملة، جودة المنتجات، التوجه بالعميل، الوضع

نتاجية واألداء المالي نحو اإل المدراءصناعية إسبانية، تم قياس األداء من خالل اتجاهات 
توصلت الدراسة إلى أن الوضع التنافسي للشركات له تأثير كبير على إنتاجيتها، كما ، و للشركات

ؤثر إيجابيا  يم للموارد البشرية يأكدت النتائج على أن الوضع المالي الجيد للشركات والتخطيط السل
 .على إنتاجيتها

 
 التعليق العام على الدراسات السابقة: .1.1

نستنتج  أننا يمكن ،من خالل استعراض الدراسات السابقة المتوفرة حول متغيرات الدراسة
ظري ن إطارالمتغيرات بشكل يساعد الدراسة الحالية على وضع  تناولتمعظم الدراسات قد  أن

ألبعاد وكذلك استنتاج ا ،المؤسسي األداءمن الرشاقة االستراتيجية والتميز في  ومفاهيمي لكال  
 يلي: نا ماوالمعاير التي تناسب بيئة الدراسة الحالية ومن خالل ما سبق من دراسات يتضح ل

من  اتوضيح أهمية ممارسة الرشاقة االستراتيجية وما له إلىمعظم الدراسات السابقة هدفت  .0
 أدائها.في  متميزةدور مهم وفعال في جعل المنظمة 

 معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي كمنهج لتحليل البيانات. .2
 وبعض الدراسات اعتمدت ،لجمع البيانات نةاالستبامعظم الدراسات السابقة اعتمدت على  .3

 الشخصية.على المقابلة 
 الدراسية في الدراسات السابقة كال  حسب البيئة التي تمت الدراسة فيها، واختلفت العينةتباينت  .4

 الدراسة.أحجام العينات حسب الفئة المستهدفة من 
 السابقة:أوجه االستفادة من الدراسات  .1.1

السابقة  التي حصل عليها الباحث عن طريق اطالعه على الدراسات هنالك مجموعة من الفوائد
 :  على النحو التاليوهي 
 الحالية.التعرف على آخر المستجدات العلمية والبحثية في مجال الدراسة  .0
 .للدراسة الحاليةالفكري  واإلطارالجانب النظري  إثراءساعدت الدراسات السابقة على  .2
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 في تكوين تصور واضح عن موضوع )الرشاقة االستراتيجية( أيضاالدراسات السابقة  أسهمت .3
 وموضوع )التميز في األداء المؤسسي( بأبعادهما ومتغيراتهما المختلفة.

 .من منهجية الدراسات وتسلسل فقراتها وصياغة منهجية الدراسة الحالية االستفادة .4
 (.)االستبانةالمساعدة في تصميم أداة الدراسة  .5
 ة المناسبة للدراسة الحالية.تحديد البيئة والعين .7
 تحديد الوسائل اإلحصائية المالئمة للدراسة الحالية. .6
 أوجه اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: .1.1
 ليلي.نهج الوصفي التحمال ابتاعاهااتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في  .0
 .كأداة لقياس متغيرات الدراسة نةاالستبااتفقت مع الدراسات السابقة في استخداماها  .2
تفقت في حيث ا ،اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في األبعاد والمتغيرات الفرعية .3

، (Ojha,2008ودراسة ) ،(Oyedijo,2012أبعاد الرشاقة االستراتيجية مع كال  من دراسة )
المؤسسي مع  في حين اتفقت في أبعاد التميز في األداء ،(Abu Radi,2013ودراسة )

 (.م2101ودراسة )النسور، ،(م2104عاصي،ودراسة ) ،(م2103،حسندراسة كال  من )
 في عينة الدراسة التي تستهدف أصحاب الوظائف معظم الدراسات السابقةواتفقت الدراسة مع  .4

 والمستويات اإلدارية العليا. اإلشراقية
 أوجه اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: .1.1
 فت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مشكلة الدراسة.اختل .0
 .اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في فرضياتها التي قامت عليها .2
اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بيئة الدراسة حيث اختارت الدراسة البيئة  .3

 .في قطاع غزةالصناعية واستهدفت قطاع الصناعات الغذائية 
 السابقة:ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات  .1.1

واستراتيجي حديث المحتوى الفكري، وذلك لقلة  أكاديميتعد الدراسة الحالية ذات منظور 
 ألحداثاالبحثية العربية حول موضوع الرشاقة االستراتيجية ولدورها الهام في مواكبة  االتجاهات

دراسات وما يميزها عن غيرها من ال الدراسةهذه إسهامات يمكن تلخيص وعليه  ،والتطورات السريعة
 السابقة بالتالي:

التميز في و  االستراتيجيةأظهرت الدراسة الحالية اإلسهامات الفكرية الحديثة في مجالي الرشاقة  .0
 األداء المؤسسي.
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لتميز في واتميزت الدراسة الحالية بإطار نظري يحتوي على مفهومي الرشاقة االستراتيجية  .2
د ا يساعد الباحثين فيما بعمم واضح هاذين المفهومين بشكل تناولحيث  المؤسسي،األداء 
 منه بشكل كبير. واالستفادة إليهبالرجوع 

والتي  نبيةاألججهود البحثية التي قامت بها الدراسات العربية و ال إكمالالحالية  الدراسةحاولت  .3
 الدراسة. أبعادتساعد على الترابط المنطقي بين 

 بربطها بين مفهومي الرشاقة االستراتيجية والتميز في األداء المؤسسي.تميزت الدراسة الحالية  .4
على المستوى المحلي من حيث انها تناولت قطاع من الدراسات تميزت الدراسة عن غيرها  .5

الصناعات الغذائية حيث انها تعتبر األولى من نوعها على حد علم الباحث التي تربط بين 
 ية .ئالرشاقة االستراتيجية والتميز في األداء المؤسسي في قطاع الصناعات الغذا
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 الفصل الرابع
 المنهجية واإلجراءات

 مقدمة الفصل: .1.1
جراءاتها محورا   لتطبيقي االجانب  إنجاز ايتم من خالله ا  يرئيس تعتبر منهجية الدراسة وا 

وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل ، من الدراسة
تالي تحقق األهداف وبال الدراسة،المتعلقة بموضوع  األدبياتإلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء 

 ،مجتمع الدراسةو  متبعنهج الللمتناول هذا الفصل وصفا ، وبناء  على ذلك التي تسعى إلى تحقيقها
، اتهاومدى صدقها وثب إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة 

النتائج،  لبيانات واستخالصوينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا
  يلي وصف لهذه اإلجراءات. اوفيم
  منهج الدراسة: .1.1

الذي  التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من
 مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله من يحاول
 (م2117) الحمداني تحدثها، ويعرف التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح التي

 أو"المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث المعاصرة،  بأنه التحليلي الوصفي المنهج
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن 

 واألوقاتسها ندر  وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التي خصائص معينة في الواقع،
  .التي نستعملها لجمع البيانات"

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات : المصادر الثانوية .0

الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت 
التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في  والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة

 مواقع اإلنترنت المختلفة.
لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات : المصادر األولية .2

لهذا الغرض بناء  على  األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصا  
 لمتغيرات الدراسة.األدبيات السابقة 
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 مجتمع الدراسة:  .1.1
يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبناء  على مشكلة 

( منشأة 480عدد منشآت قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة ) كانالدراسة وأهدافها، فقد 
ع الدراسة في منشآت (، ولكن تم حصر مجتمم2104)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

الصناعات الغذائية العاملة في قطاع غزة والمسجلة كعضو في اتحاد الصناعات الغذائية 
 (.م2107( منشأة )اتحاد الصناعات الغذائية،76الفلسطينية والتي بلغ عددها )

 وترجع أسباب اختيار هذه المنشآت إلى ما يلي: 
 معهم والوصول إليهم. التواصل يسهلتوفر البيانات كاملة عن هذه المنشآت مما  .0
توقع الباحث أن هذه المنشآت طالما أنها مسجلة في اتحاد الصناعات الغذائية فهذا يعني  .2

 مسجلة.ال غيرأنها أكبر حجما  من غيرها من المنشآت 
ميز هذه المنشآت بوجود دراية لدى اإلدارة العليا عن التخطيط االستراتيجي مما يسهل تت .3

 .تباناتعملية تعبئة االس
ي اتحاد المنشآت المسجلة فاستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لجميع وبناء  على ما سبق فقد 

ولكن قد اتضح  (،3( منشأة كما وردت في الملحق رقم )76ائية والتي بلغ عددها )الصناعات الغذ
نشآت رفضت ( م4منشآت مغلقة تماما  وال تعمل، وكذلك ) (8أثناء عملية توزيع االستبانة بأن )

( منشأة وقد تم 55( استبانة على )014استالم االستبانة ألسباب تخصهم، وبذلك فقد تم توزيع )
كنسبة استرداد، وكان توزيع االستبانات يستهدف  %011( استبانة، ما يمثل نسبة 014استرداد )

م وقد ت بشكل أساسي )مدير المنشأة أو من ينوب عنه وكذلك مدير دائرة في المنشأة إن وجد(
مراعاة المنشآت التي لديها كادر في اإلدارة العليا حيث تم التوزيع على هذه المنشآت أكثر من 

 لتقوية نتائج الدراسة.و الستخدام أساليب إحصائية معمقة  استبانتين وذلك
 :أداة الدراسة .1.1

 لقد تكونت االستبانة من ثالث أقسام رئيسة:
ة، العمر، عدد سنوات الخبر لشخصية عن المستجيبين )وهو عبارة عن البيانات االقسم األول: 

المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي( وبيانات عن الشركة )مكان الشركة، عدد الموظفين، مجال 
 .الصناعة(

 (7)فقرة، موزعة على  (27)، ويتكون من الرشاقة االستراتيجيةوهو عبارة عن  القسم الثاني:
 مجاالت:

 .( فقرات7من ) نويتكو ، ستراتيجيةالحساسية االالمجال األول: 
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 ( فقرات.4من ) ن، ويتكو المجال الثاني: وضوح الرؤية
 ( فقرات.4من ) ن، ويتكو المجال الثالث: المقدرات الجوهرية

 ( فقرات.4ويتكون من )، اختيار األهداف االستراتيجيةالمجال الرابع: 
 .( فقرات4ويتكون من )، المسؤولية المشتركةالمجال الخامس: 
 ( فقرات.4ويتكون من )، سرعة االستجابةالمجال السادس: 

فقرة، موزعة على  31، ويتكون من التميز في األداء المؤسسيوهو عبارة عن  القسم الثالث:
 مجاالت: (7)

 .( فقرات5من ) نويتكو ، القيادةالمجال األول: 
 ( فقرات.5من ) ن، ويتكو المجال الثاني: الموارد البشرية

 ( فقرات.5من ) ن، ويتكو من وجهة نظر الشركة()لث: رضا الزبائن المجال الثا
 ( فقرات.5ويتكون من )، رضا العاملينالمجال الرابع: 

 ( فقرات.5ويتكون من )، جودة المنتجالمجال الخامس: 
 ( فقرات.5ويتكون من )، جودة العملياتالمجال السادس: 

دل على  01يث كلما اقتربت الدرجة من لفقرات االستبيان بح 01-0وقد تم استخدام المقياس 
 :يوضح ذلك (4.0) التاليجدول الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح، وال

 
 المقياس المستخدم في االستبانةدرجات : (1. 1)جدول 

 االستجابة
موافق 
بدرجة 
 قليلة جدا

 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

 01 9 8 6 7 5 4 3 2 0 الدرجة
 خطوات بناء االستبانة: .1.1

مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتها  لمعرفة "قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 "، واتبع الباحث الخطوات بتميز األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة

 التالية لبناء االستبانة:
 واالســـتفادة الدراســـة،ذات الصـــلة بموضـــوع  الســـابقةوالدراســـات  دارياإلاألدب على  االطالع -0

 وصياغة فقراتها. االستبانةمنها في بناء 
 تمجاالاســـــــتشـــــــار الباحث عددا  من أســـــــاتذة الجامعات الفلســـــــطينية والمشـــــــرفين في تحديد  -2

 .وفقراتها االستبانة
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 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة. -3
 لتي تقع تحت كل مجال.تحديد الفقرات ا -4
 تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.  -5
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. -7
( من المحكمين من أعضــــــــــــــاء هيئـة التـدريس في الجامعة 01تم عرض االســــــــــــــتبـانـة على ) -6

  رة والسياسة.اإلسالمية، وجامعة األزهر، وأكاديمية اإلدا
ل بعض فقرات االســــــــتبانة من حيث الحذف أو اإلضــــــــافة في ضــــــــوء أراء المحكمين تم تعدي -8

 االستبانة في صورتها النهائية. روالتعديل، لتستق
 صدق االستبانة: .1.1

(، كما م2101صدق االستبانة يعني أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه )الجرجاوي،  
ة، ييقصد بالصدق شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناح

ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها )عبيدات 
 (، وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:م2110وآخرون، 

 الصدق من وجهة نظر المحكمين "الصدق الظاهري": -0

 الظاهرة مجال في المتخصصين المحكمين من عدد ا الباحث يختار أنيقصد بصدق المحكمين    
( حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من 2101)الجرجاوي، الدراسة موضوع المشكلة أو

( متخصصين في إدارة األعمال واإلدارة االستراتيجية، وأسماء 01المحكمين، كان عددهم )
حذف  وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من (،0)المحكمين بالملحق رقم 

ل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية في الملحق رقم وتعدي
(2.) 
 صدق المقياس: -6

 :Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي 
ساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت إلية هذه الفقرة، وقد تم حساب االت

لى عاالرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه، وقد تم ذلك 
 مفردة. (41)العينة االستطالعية المكونة من 
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 " الرشاقة االستراتيجية نتائج االتساق الداخلي لـ "

 معامل االرتباط بين كل فقرة في مجال "الحساسية االستراتيجية" والدرجة الكلية للمجال" (1. 2) جدول

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 594. االستراتيجي.بالتخطيط تحرص إدارة الشركة على إشراك العاملين  0

 0.000* 848. المستقبلية.لنشاطاتها واضحة الرؤية ال إدارة الشركةتمتلك  2

 0.000* 642. .تبذل إدارة الشركة جهود متواصلة لحشد طاقتها وجهودها 3

 0.000* 605. .التحسين المستمر بعملية استمرارب إدارة الشركة تهتم 4

 0.000* 766. ا.منهتمتلك إدارة الشركة المرونة في إعادة توزيع الموارد واالستفادة  5

 0.000* 602. تجاربها السابقة وتتجنب األخطاء.تتعلم إدارة الشركة من  6

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الحساسية 4.2جدول )يوضح 
مستوى  المبينة دالة عندوالدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط  االستراتيجية "

 وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسه.   α≤ 1.15معنوية 

 وضوح الرؤية " والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1. 1)جدول 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 549. في اتخاذ القرارات.ها تستخدم إلرشاد أهداف واضحةللشركة يوجد  0

 0.000* 832. يتم ترجمة رؤية الشركة وأهدافها العامة بواقعية. 2

 0.000* 869. يوجد لدى العاملين وضوح لرؤية الشركة وقيمها. 3

 0.000* 827. يوجد تكامل وانسجام تام بين وحدات الشركة وأقسامها. 4

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *
"  وضوح الرؤية ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.3جدول )يوضح 

 1.15والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
≥α   قياسه.وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع ل 
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 المقدرات الجوهرية " والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1. 4) جدول

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 769. يتوفر لدى الشركة الدراية الكافية بالمهارات والخبرات التي تتميز بها.  .0

 0.000* 826. تخصص الشركة ما يلزم من موارد لتحسين كافة عملياتها اإلنتاجية.  .2

 0.000* 750. تمتلك الشركة المهارات الضرورية إلنجاز العمل وتلبية حاجات الزبائن.  .3

 0.000* 767. تمتلك الشركة السمعة والشهرة الجيدة لدى الزبائن والمجتمع.  .4

 .α≤  0.0.إحصائيا  عند مستوى داللة  االرتباط دال   *

المقدرات الجوهرية  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.4يوضح جدول )
 1.15" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥ α يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسه. وبذلك 

 معامل االرتباط بين كل فقرة في مجال "اختيار األهداف االستراتيجية" والدرجة الكلية للمجال: (1. 5جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 799. هم.المناسبة ل المنتجاتوتقدم تقسم الشركة زبائنها إلى فئات متنوعة   .0

 0.000* 699. تمتلك الشركة القدرات المميزة التي تمكنها من إضافة قيمة للزبائن.  .2

 0.000* 772. تطوير.للتقوم الشركة بتحديد الكفاءات والعمليات الالزمة في المستقبل   .3

 0.000* 837. المنتجات. رطو ت التي الشركة القدرة على تحديد اإلجراءاتتمتلك   .4

 .α ≤ 0.0.عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائيا     *

 اختيار األهداف ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.5جدول )يوضح 
االستراتيجية " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 

 وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسه. α ≤ 1.15معنوية 
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 المسؤولية المشتركة " والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1. 1)ول جد

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 862. .التعامل مع األخطاء كفرص للتعلم وللتحسين تطلب الشركة من العاملين 0

2 
على عاملين وال زبائنال المعلومات التي تهم إلى سهولة الوصول توفر الشركة
 حد سواء.

.858 *0.000 

3 
ل عن وأن الكل مسؤو المسؤولية المشتركة  مبدأتشجع الشركة العاملين على 

 النتائج النهائية للعمل.
.862 *0.000 

4 
 تخطيطال في المشاركةعن طريق  بشكل كامل تحافظ الشركة على زبائنها

 .شاريعللمتنفيذ الو 
.804 *0.000 

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة    *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "المسؤولية المشتركة" 4.7يوضح جدول )
 1.15 ةوالدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوي

≥ α .وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسه 

 سرعة االستجابة " والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1. 1)جدول 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

0 
 أهدافو دراية باستراتيجية  علىن في الشركة أن العاملي يتم التأكد من

 الشركة.
.759 *0.000 

 0.000* 572. المحيطة. والبيئةالظروف تغير  مع لتتالءم الشركة استراتيجيتهاتكيف  2

 0.000* 899. يشترك العاملون بفاعلية بمناقشة استراتيجيات الشركة. 3

 0.000* 932. ا المستقبلية.هتتناقش الشركة مع العاملين باستمرار حول توجهات 4

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة    *

 سرعة االستجابة " ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.6جدول )يوضح 
 1.15والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥ α تبر المجال صادقا  لما وضع لقياسه.وبذلك يع 
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 نتائج االتساق الداخلي لمجاالت " التميز في األداء المؤسسي "

 القيادة " والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1. 8)جدول 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 628. .مميزة وقياديةمهارات إدارية  اإلدارة العلياتمتلك  0

 0.000* 684. الشركة.مشاكل  حلأسس البحث العلمي في  اإلدارة العلياتعتمد  2

 0.000* 775. االستراتيجيات.الكفاءة الجيدة في مجال وضع  اإلدارة العلياتمتلك  3

 0.000* 632. .نحو العمل واإلنجاز الدعوةلين في قدوة للعامتعتبر اإلدارة العليا  4

 0.000* 581. وي.قتحقيق مركز تنافسي  إلىدارة العليا في الشركة باستمرار تسعى اإل 5

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " القيادة " والدرجة 4.8جدول )يوضح 
    α≤ 1.15لكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ا

 وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسه.

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الموارد البشرية" والدرجة الكلية للمجال: (1. 9)جدول 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.004* 418. .فضلأعلى قيام العاملين بأداء بيئة العمل تساعد  0

 0.000* 851. .نموذج لتقيم أداء العاملين الشركةتمتلك  2

 0.000* 860. للعاملين. برامج متنوعة للتدريب والتطوير يتوفر لدى الشركة 3

 0.000* 899. .ت مناسبة لمعرفة احتياجات العاملينأدوا الشركةتمتلك  4

 0.000* 849. .تعيين األشخاص في الوظائف المختلفةلدقيقة  أسسا   يتوفر لدى الشركة 5

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *

 " الموارد البشرية ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.9جدول )يوضح 
 1.15الدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية و 
≥α    .وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسه 
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رضا الزبائن )من وجهة نظر الشركة("  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1. 10)جدول 
 رجة الكلية للمجالوالد

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 784. تولي الشركة اهتماما كبيرا لرأي الزبون. 0

 0.000* 845. تتلقى الشركة شكاوى الزبائن وتعمل على حلها. 2

 0.000* 724. بما يتوافق ورغبات الزبون. المنتجاتتصمم الشركة  3

 0.000* 804. طلب الزبون في الوقت المحدد.تلبية الشركة القدرة على  تمتلك 4

 0.000* 829. .تسعى إدارة الشركة لالحتفاظ بالزبائن من خالل تلبية طلباتهم المتجددة 5

 .α≤  0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة    *

 رضا الزبائن )من ال "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مج4.01جدول )يوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند وجهة نظر الشركة(

 وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسه.   α≤ 1.15مستوى معنوية 

 رضا العاملين " والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1. 11)جدول 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 639. يساعد الهيكل التنظيمي للشركة في تحقيق أهدافهم الوظيفية. 0

 0.000* 852. .في األداء ن المميزينتحتضن الشركة الموظفي 2

3 
الذي يحصل عليه الموظف  تحرص الشركة على جعل مستوى الدخل

 مناسب له.
.822 *0.000 

4 
تعتمد إدارة الشركة مبدأ العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت على أساس 

 .نتائج األداء
.924 *0.000 

 0.000* 798. العمل. وبفريقتوجد عالقات جيدة تربط الموظفين ببعضهم  5

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة    *



15 

رضا العاملين "  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.00جدول )يوضح 
 1.15والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥ α .وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسه 

 جودة المنتج " والدرجة الكلية للمجال عامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "م(: 1. 12)جدول 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 614. .مبادئ الجودة الشاملة بنجاح في الشركة الشركةتطبق  0

 0.000* 807. .تلتزم إدارة الشركة بالوقت المقرر لعمليات اإلنتاج 2

 0.000* 731. تلتزم الشركة بتقديم خدماتها ومنتجاتها حسب ما تتفق عليه مع زبائنها. 3

 0.000* 653. حدي منافسيها.تتعتمد عليه الشركة في  مهم   تعد جودة المَنتج مؤشرا  تنافسيا   4

 0.000* 848. .لدى الشركة القدرة على تقديم المَنتج بدرجة عالية من الدقة واإلتقان 5

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة    *

جودة المنتج "  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.02جدول )يوضح 
 1.15الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  والدرجة

≥ α  ضع لقياسه.وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما و 

 جودة العمليات " والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1. 13)جدول 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 546. .المستلزمات المادية األساسية للعمل الشركةتتوفر في  0

 0.000* 731. إلجراءات العمل داخل الشركة.يوجد دليل  2

 0.000* 748. (األولية،المواد  ،)الوقتالموارد تحرص الشركة على تقليل الهدر في  3

 0.000* 762. .اواختصارهالعمل  إلى تبسيط إجراءاتتسعى الشركة بصورة مستمرة  4

 0.000* 763. .لوقوع فيها لتالفي الخطأ قبلتعمل الشركة وفق المبدأ الوقائي  5

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة    *
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 جودة العمليات " ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.03جدول )يوضح 
 1.15والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥ α المجال صادقا  لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر 
 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 
الستبانة، االوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

 مفردة. 41ك على العينة االستطالعية المكونة من وقد تم ذل
ند ع( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا  4.04يبين جدول )

 وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه. α ≤ 1.15مستوى معنوية 

 الرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانةمعامل ا: (1. 14)جدول 

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 859. 0الحساسية االستراتيجية

 0.000* 865. 0وضوح الرؤية

 0.000* 785. 0المقدرات الجوهرية

 0.000* 718. 0اختيار األهداف االستراتيجية

 0.000* 857. 0المسؤولية المشتركة

 0.000* 745. 0سرعة االستجابة

 0.000* 938. الرشاقة االستراتيجية.

 0.000* 858. 0القيادة

 0.000* 816. 0الموارد البشرية

 0.000* 676. 0من وجهة نظر الشركة()رضا الزبائن 

 0.000* 824. 0رضا العاملين

 0.000* 847. 0جودة المنتج

 0.000* 948. 0ة العملياتجود

 0.000* 962. 0التميز في األداء المؤسسي

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *          
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 : Reliabilityثبات االستبانة   .1.1
 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنيقصد بثبات االستبانة هو 

إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها،  ، ويقصد به أيضامتتالية
أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة 

  مفردة. 41(، وقد تم ذلك على العينة االستطالعية المكونة من م2101)الجرجاوي،
 Cronbach'sكرونباخ من خالل معامل ألفا وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة 

Alpha Coefficient( 4.05، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة: (1. 11)جدول 

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.865 0.747 6 0الحساسية االستراتيجية

 0.875 0.766 4 0وضوح الرؤية

 0.885 0.783 4 0المقدرات الجوهرية

 0.878 0.771 4 0اختيار األهداف االستراتيجية

 0.930 0.866 4 0المسؤولية المشتركة

 0.900 0.810 4 0سرعة االستجابة

 0.955 0.912 26 الرشاقة االستراتيجية.

 0.808 0.653 5 0القيادة

 0.921 0.849 5 0البشريةالموارد 

 0.916 0.838 5 0من وجهة نظر الشركة()رضا الزبائن 

 0.931 0.867 5 0رضا العاملين

 0.877 0.769 5 0جودة المنتج

 0.852 0.727 5 0جودة العمليات

 0.970 0.941 30 0التميز في األداء المؤسسي

 0.979 0.958 56 جميع المجاالت معا

 الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخالصدق الذاتي= *     

 ( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل4.05في جدول ) الواردةمن النتائج  يتضح
(. 0.958(، بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة ) 0.941 ، 0.653)مجال حيث تتراوح بين 
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(، بينما بلغت  0.970 ،0.808 وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح )
  ( وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا.0.979لجميع فقرات االستبانة )

قابلة للتوزيع، ويكون ( 2)وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق 
 ةاستبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانالباحث قد تأكد من صدق وثبات 

 وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: .1.1

 Statistical Package forتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 
the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار  K-S))  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف- اختبار كولمجوروف تم استخدام
جدول ي ف، وكانت النتائج كما هي مبينة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

(4.07.) 
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (1. 16)جدول 

 قيمة االختبار جالالم
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

 0.257 1.012 0الحساسية االستراتيجية

 0.313 0.962 0وضوح الرؤية

 0.235 1.034 0المقدرات الجوهرية

 0.924 0.549 0اختيار األهداف االستراتيجية

 0.572 0.783 0المسؤولية المشتركة

 0.059 1.327 0سرعة االستجابة

 0.310 0.965 اتيجية.الرشاقة االستر 

 0.962 0.503 0القيادة

 0.073 1.286 0الموارد البشرية

 0.812 0.637 0رضا الزبائن )من وجهة نظر الشركة(

 0.089 1.247 0رضا العاملين

 0.852 0.609 0جودة المنتج

 0.576 0.780 0جودة العمليات

 0.827 0.627 0التميز في األداء المؤسسي

 0.535 0.806 تبانةجميع مجاالت االس
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 مجاالتجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 4.07في جدول ) الواردةمن النتائج  يتضح
هذه المجاالت يتبع التوزيع وبذلك فإن توزيع البيانات ل 0.05مستوى الداللة من  أكبرالدراسة 
  تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة. حيثالطبيعي 

 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لوصف عينة الدراسة.( Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1

 واالنحراف المعياري. المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3

الختبار ما إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف - لمجوروفاختبار كو  .4
 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

( لقياس درجة االرتباط Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5
عالقة لوقد استخدم في حساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة ا

 بين المجاالت.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة T-Test) ( في حالة عينة واحدة(Tاختبار   .6
أم زادت أو قلت عن ذلك، ولقد استخدمه الباحث  6قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي 

 للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 .(Linear Stepwise Regression-Modelدرج الخطي )نموذج تحليل االنحدار المت .7

( لمعرفــة مــا إذا كــان Independent Samples T-Test) في حــالــة عينتين Tاختبــار  .8
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تهناك فروقا

(   (One Way Analysis of Variance -ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .9
فة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من لمعر 

استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات  البيانات.
 فأكثر.
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 الفصل الخامس
 ومناقشتها حليل البيانات واختبار الفرضياتت

 مقدمة الفصل: .1.1
ن خالل ، وذلك متحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضا  ل

ل تحليل والتي تم التوصل إليها من خال االستبانةاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
عمر، عدد سنوات ال)التي اشتملت على للمستجيبين و  صيةالبيانات الشخوالوقوف على   ،فقراتها

الخبرة، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي( وبيانات عن الشركة )مكان الشركة، عدد الموظفين، 
، لدراسةا استبانةمن  التي تم جمعهالذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات مجال الصناعة(، 

للحصول على نتائج  (SPSS)حصائية للدراسات االجتماعية اإلالحزم إذ تم استخدام برنامج 
 الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 

 البيانات الشخصية: الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  .1.1
 البيانات الشخصية:وفق  لخصائص عينة الدراسة عرضأوالا: 
 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب العمر: توزيع (1. 1)جدول 

 النسبة المئوية % العدد العمر
 19.2 20 سنة 31أقل من 

 33.7 35 سنة 41سنة إلى أقل من  31من 
 28.8 30 سنة 51سنة إلى أقل من  41من 

 18.3 19 سنة فأكثر 51
 100.0 104 المجموع

 
 31أعمارهم أقل من  الدراسة من عينة %19.2( أن ما نسبته 5.0)يتضح من جدول 

تتراوح أعمارهم من  %28.8سنة،  41سنة إلى أقل من  31تتراوح أعمارهم من  %33.7 سنة،
سنة فأكثر، وهذا يعني أن نسبة  51أعمارهم  %18.3سنة، بينما  51سنة إلى أقل من  41

نسبة جيدة من وهي  %52.9سنة تساوي  41العاملين في اإلدارة العليا والذين تقل أعمارهم عن 
الشباب الذين يقودون العمل في منشآت الصناعات الغذائية وقد ي عزى ذلك إلى الرغبة الواضحة 
في االعتماد على عنصر الشباب في إدارة هذه المنشآت نظرا  لما يتمتعون به من أفكار إبداعية 
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تحسين ير والمبنية على أسس علمية، ولما يتمتع به الشباب من القدرة على البحث عن التطو 
وألن الشركات العاملة في قطاع غزة في الغالب تكون شركات المستمر في منتجات هذه المنشآت، 

الدراسة مع ذه هوقد اتفقت تركز في التوظيف على األقارب واألبناء بشكل رئيسي،  فلذلكعائلية 
قطاع غزة، والتي أجريت على قطاع الصناعات التحويلية في  (م2117)المغني، كال  من دراسة

والتي أجريت على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التأهيل، ( م2103ودراسة )العشي،
حيث كانت نسبة  والتي أجريت على قطاع الصناعات التحويلية،( م2105 ،ودراسة )الحلو

ة، سنة،  واختلفت مع دراسة )قف 41العاملين في اإلدارة له نصيب كبير من فئة الشباب األقل من 
والتي طبقت  (م2101ودراسة )شرف، والتي أجريت على قطاع الصناعات الغذائية، (م2117

 41راء الذين تتجاوز أعمارهم ، حيث كانت النسبة األكبر للمدعلى قطاع الصناعات المعدنية
 .سنة

 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةتوزيع  -

 الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة عينةتوزيع  :(1. 2)جدول 

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة
 14.5 15 سنوات 5أقل من 

 44.2 46 سنوات 01إلى أقل من  5من 

 41.3 43 سنوات فأكثر 01

 100.0 104 المجموع

سنوات خبرتهم أقل من  من عينة الدراسة %14.4ما نسبته ( أن 5.2يتضح من جدول )
سنوات  %41.3سنوات، بينما  01إلى أقل من  5تتراوح سنوات خبرتهم من  %44.2، سنوات 5

سنوات فأكثر،  5سنوات فأكثر، وي الحظ أن النسبة األكبر كانت لمن لديهم الخبرة من  01خبرتهم 
عزى إلى أن معظم المنشآت التي تم استهدافها في الدراسة ، وهذا ي  %85.5حيث كانت  نسبتهم 
الحالية  ة في الفترةلحصار على قطاع غزة وذلك لصعوبة إنشاء منشآت جديدأنشئت قبل فترة ا

القطاع الصناعي من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وهذه النسبة تعطي بسبب سياسة التضييق على 
مؤشر إيجابي يدل على أن المبحوثين لديهم خبرة كافية في مجال عملهم مما يعني أن المبحوثين 

نتائج هذه الدراسة، وقد اتفقت هذه الدراسة لدراية، مما يزيد من مصداقية على درجة من الوعي وا
والتي أجريت على مصانع المواد  (م2104)حسونة، ( ودراسةم2105مع دراسة كال  من )الحلو،

والتي  (م2103ودراسة )الزعتري، البالستيكية والتي درست معوقات تطبيق نظم الجودة فيها،
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سنوات  5، حيث كانت نسبة من لديهم خبرة اكثر من مية في األردنأجريت على المصارف اإلسال
 . %81تجاوزت ال

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي(: توزيع 1. 3)جدول 

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 17.3 18 ثانوية فأقل

 19.2 20 دبلوم

 56.8 59 بكالوريوس

 6.7 7 دراسات عليا

 100.0 104 المجموع

 
 مؤهلهم العلمي ثانوية الدراسة من عينة %17.3( أن ما نسبته 5.3)يتضح من جدول 

مؤهلهم  %6.7مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بينما  %56.7مؤهلهم العلمي دبلوم،  %19.2فأقل، 
ة شركات الصناعات الغذائيإدارة ة من يعملون في العلمي دراسات عليا، ويتضح لدينا أن نسب

ره على انه ظاهرة ، وهو ما يمكن تفسي%82.6والحاصلين على مؤهل علمي جامعي ما نسبته
ل الموارد والقدرة على استغال ةاالستراتيجياتخاذ القرارات كثر إدراكا ألهمية مما يجعلهم أإيجابية، 

التوقعات من أدائهم القيادي واإلداري في مواقعهم المتاحة كما أن هذا األمر سيرفع من سقف 
والتي تعتبر نسبة ليست بسيطة أيضا  حينما نتحدث عن إدارة عليا  %06.3أما نسبة ، الوظيفية

ومدراء شركات ليس لديهم سوى مؤهل ثانوية أو أقل، وقد ي فسر هذا بأن معظم الشركات الصناعية 
نسبة من يحملون  وكانت ن مؤسس المنشأة وأبنائه،ذات طابع عائلي و تكون اإلدارة مكونة م

درجة البكالوريوس كانت اكثر من النصف، وهذا يمكن تفسيره بأن هذه الشريحة هي األكبر في 
المجتمع الفلسطيني حسب إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وقد اتفقت نسب هذه 

 (.م2117ة )قفة،( واختلفت مع دراسم2105الدراسة مع دراسة )الحلو،
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 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي: توزيع (1. 4) جدول

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 36.5 38 مدير الشركة

 17.3 18 نائب مدير الشركة

 26.0 27 مدير دائرة

 20.2 21 رئيس قسم

 - - أخرى

 100.0 104 المجموع

 مسماهم الوظيفي مدير الدراسة من عينة %36.5( أن ما نسبته 5.4)يتضح من جدول 
مسماهم الوظيفي مدير دائرة،  %26.0مسماهم الوظيفي نائب مدير الشركة،  %17.3 الشركة،
من أفراد  %53.8مسماهم الوظيفي رئيس قسم، كما يظهر من النسب السابقة أن  %20.2بينما 

العينة من مدراء الشركة أو من ينوب عنهم وهذا ما يؤكد أن الذين تم استطالع آرائهم هم من لهم 
 والمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها، مما يعزز الثقة في اتخاذ القرارات االستراتيجيةالدور البارز 

والتي أجريت  (م2103ت،نتائج الدراسة، وقد اتفقت هذه النسب مع دراسة كال  من)جرار ودويكا
 (.م2101ودراسة )شرف، دراستهم على مصانع األدوية الفلسطينية،

 بيانات عن الشركةوفق  لخصائص عينة الدراسة عرضثانيا: 
 عينة الدراسة حسب مكان الشركةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب مكان الشركة: توزيع (1. 5)جدول 

 النسبة المئوية % العدد مكان الشركة
 20.2 21 محافظة الشمال

 55.8 58 محافظة غزة

 14.4 15 المحافظة الوسطى

 3.8 4 محافظة خانيونس

 5.8 6 محافظة رفح

 100.0 104 المجموع

 من الشركات مكانها في محافظة الشمال، %20.2( أن ما نسبته 5.5)يتضح من جدول 
مكانها في  %3.8نها في المحافظة الوسطى، مكا %14.4مكانها في محافظة غزة،  55.8%
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مكانها في محافظة رفح، ويالحظ من خالل النسب السابقة أن  %5.8محافظة خانيونس، بينما 
محافظتي الشمال وغزة تتمركز بها النسبة األكبر من شركات الصناعات الغذائية المسجلة في 

 ذلك إلى عدة أسباب منها: ، وقد يعزى%67اتحاد الصناعات الغذائية حيث بلغت نسبتهم 
 عالية التي تتمركز في محافظتي غزة والشمال.الكثافة السكانية ال .0
 تعتبر مدينة غزة هي المركز التجاري لقطاع غزة. .2

 التحتية التي تخدم شركات الصناعات الغذائية. البنيةتوافر  .3

 (.م2101( ودراسة )شرف،م2117وقد اتفقت نسب هذه الدراسة مع دراسة كال  من )قفة،
 عينة الدراسة حسب عدد الموظفينتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب عدد الموظفينتوزيع  :(1. 6)جدول 

 النسبة المئوية % العدد عدد الموظفين
 14.4 15 موظفين 01أقل من 

 20.2 21 موظف 21موظفين إلى أقل من  01من 

 29.8 31 موظف 41موظف إلى أقل من  21من 

 35.6 37 موظف فأكثر 41

 100.0 104 المجموع

 01من الشركات عدد موظفيها أقل من  %14.4ما نسبته ( أن 5.7يتضح من جدول )
 %29.8موظف،  21موظفين إلى أقل من  01يتراوح عدد الموظفين من  %20.2، موظفين

 41وظفيها عدد م %35.6موظف، بينما  41موظف إلى أقل من  21يتراوح عدد الموظفين من 
موظف فأكثر، ي الحظ من خالل النسب السابقة أن النسبة األكبر من الشركات المبحوثة كانت 

، وي عزى هذا إلى أن %75.4موظف وأكثر حيث بلغت النسبة  21تمتلك من الكادر البشري من 
ا ذالشركات التي تم استهدافها في الدراسة من الشركات كبيرة الحجم من حيث كمية اإلنتاج وه

أمر متوقع ألن القطاع المستهدف هو قطاع الصناعات الغذائية وفيه تحتاج المنشأة لكميات من 
، وهذا احتياج هذه الشركات من اإلنتاج يلبياإلنتاج اليومي والدائم، مما يتطلب كادر بشري كبير 

من الشركات  %96 حيث قالت أن  لإلحصاء الفلسطيني ييختلف مع نتائج الجهاز المركز 
من  %92الخاصة والعاملة في فلسطين تصنف ضمن المشروعات الصغيرة، وأن  لمؤسساتوا

 أشخاص هي شركات عائلية )الجهاز 01الشركات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 
 (،بم2103المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
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 عينة الدراسة حسب مجال الصناعةتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب مجال الصناعة: توزيع (1. 7)جدول 

 النسبة المئوية % العدد مجال الصناعة
 1.9 2 إنتاج وحفظ اللحوم

 4.8 5 تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات

 1.0 1 الزيوت النباتية والحيوانية 

 18.3 19 منتجات األلبان

 19.2 20 مطاحن الحبوب والقمح

 9.6 10 صنع األعالف الحيوانية

 16.3 17 صنع الحلويات والشيبس

 13.5 14 صنع المشروبات والمياه المعدنية

 15.4 16 توابل وبهارات ومكسرات

 100.0 104 المجموع

من الشركات مجال صناعتهم إنتاج وحفظ  %1.9( أن ما نسبته 5.6)يتضح من جدول 
ال صناعتهم مج %1.0مجال صناعتهم تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات،  %4.8 اللحوم،

مجال صناعتهم  %19.2مجال صناعتهم منتجات األلبان،  %18.3الزيوت النباتية والحيوانية، 
مجال  % 16.3 مجال صناعتهم صنع األعالف الحيوانية، %9.6مطاحن الحبوب والقمح، 

مجال صناعتهم صنع المشروبات والمياه المعدنية،  %13.5صناعتهم صنع الحلويات والشيبس، 
ال صناعتهم توابل وبهارات ومكسرات، وقد توافقت هذه النسب مع توزيع الشركات مج 15.4%

 حسب سجل األعضاء المسجلين في اتحاد الصناعات الغذائية.

 تحليل فقرات االستبانة .1.1
لعينة واحدة  Tاختبارالمتوسط الحسابي والنسبي و  تم استخداملتحليل فقرات االستبانة 
أم  7االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة 

متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع ( فإن 0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت ف ،ال
 Sig < 0.05 (Sig، أما إذا كانت 7 وهيالدراسة ال يختلف جوهريا  عن موافق بدرجة متوسطة 

هذه  ، وفيرجة الموافقة المتوسطةعن ديختلف جوهريا   آراء األفرادمتوسط  ان( ف0.05أقل من 
موافقة الالحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة 
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موجبة فمعناه أن المتوسط قيمة االختبار وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت  .المتوسطة
 قة المتوسطة والعكس صحيح.الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة المواف

 المحك المعتمد في الحكم على درجة األداء: .1.1
اعتمد الباحث في حكمه وتحليله لمستوى األداء في كل مجال وكل عبارة من عبارات   

دول والج( وذلك لصالحيته ومناسبته للدراسة، م2114االستبانة على المحك الذي وضعه التميمي )
 ( يوضح ذلك.5.8)
 

 المحك المعتمد في الدراسة: (1. 8)جدول 

 ( م2114التميمي )لمصدر: ا

 نتائج الدراسة ومناقشتها: .1.1
ما مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية في قطاع " السؤال األول:

 غزة؟"
لمعرفة ما  Tاختبار و المتوسط الحسابي والنسبي تم استخدام ولإلجابة على هذا التساؤل 

وضحة النتائج م، و أم الإلى درجة الموافقة المتوسطة  إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت
 (.5.9في جدول )
 
 
 
 
 
 

 

 مستوى الموافقة الوزن النسبي المقابل  الوسط الحسابي
 ضعيف جدا   37%-0% 0-3.7

 ضعيف %52-%37أكبر من  3.70-5.2
 متوسط %78-%52أكبر من  5.20-7.8
 قوي %84-%78أكبر من  7.80-8.4
 قوي جدا   %011-%84أكبر من  8.40-01
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 مجاالت " الرشاقة االستراتيجية"لجميع  Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 9)جدول 

 المجال
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 4 0.000* 17.52 77.29 7.73 0الحساسية االستراتيجية

 5 0.000* 14.54 76.82 7.68 0وضوح الرؤية

 1 0.000* 26.89 82.64 8.26 0المقدرات الجوهرية

 2 0.000* 19.16 80.30 8.03 0اختيار األهداف االستراتيجية

 3 0.000* 13.38 77.80 7.78 0المسؤولية المشتركة

 6 0.000* 8.42 71.88 7.19 0سرعة االستجابة

  0.000* 19.10 77.75 7.78 الرشاقة االستراتيجية

 .α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند *          
 ( يمكن استخالص ما يلي:5.9من جدول )
وهذا ، )%66.65مجاالت الرشاقة االستراتيجية )لجميع  النسبي المتوسط الحسابيإن 

شكل ب فقرات الرشاقة االستراتيجيةمن قبل أفراد العينة على بدرجة قوية  يعني أن هناك موافقة
عام، وتظهر هذه النتيجة أن شركات قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة لديها استجابة 

شركات لواضحة للتغيرات المحيطة بها، لكي تبقى في إطار المنافسة وهذا ما يجعل معظم هذه ا
رشيقة استراتيجيا  في تعاملها مع التغيرات البيئية، وت عزى هذه النتيجة إلى أن طبيعة الظروف التي 
تعمل بها الشركات في قطاع غزة تضعها أمام خيارين إما أن تكون مرنة في التعامل مع الظروف 

دم، أو أن تكون تقوتستمر في المنافسة و ال فع التكيف مع هذه الظرو يالمحيطة بها، وبذلك تستط
غير مرنة في تعاطيها مع هذه الظروف المتغيرة وهذا ما يجعلها تبدأ في مرحلة االنهيار وال 
تستطيع المنافسة، وهذا ما يجبرها على اللجوء للرشاقة االستراتيجية، سواء كانت هذه الشركات 

ة مع كال  من دراستعلم أنها تسير وفق منهج الرشاقة أم ال، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة 
نتج عن هاتين الدراستين أن شركات وقد ( م2102( ودراسة )العابدي،م2105)األنباري،

االتصاالت العراقية تمارس الرشاقة االستراتيجية بشكل قوي، كما توافقت مع دراسة 
( التي نتج عنها أن مستوى ممارسة الرشاقة االستراتيجية في شركة ألبا هاووس م2103)الزبن،

( Tikkanean,2014( ودراسة )Ojha,2008ردنية كان بدرجة قوية، كما توافقت مع دراسة )األ
والتي أجريت  (Abu Radi,2013ودراسة ) والتي أجريت على  قطاع صناعة الكهرباء وتحويلها،

 Idris، في حين اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )على قطاع المستشفيات الخاصة األردنية
& Rubaie,2012ة( حيث نتج عن هذه الدراسة أن المتوسط الحسابي النسبي للرشاقة االستراتيجي 
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( وهذا يعني أن ممارسة الرشاقة االستراتيجية كانت قوية جدا ، وعلى العكس من ذلك 91.7%)
والتي أجريت على مستشفيات مدينة ( 2103،ونوري فقد كانت نتائج دراسة كال  من )الكبيسي

د ق والتي أجريت على مستشفيات محافظة أربيل في العراق،  (2105دراني،ودراسة )الببغداد، 
 في ممارسة الرشاقة االستراتيجية. طت مستويات متوسطة وأقرب للضعيفةأع

 تحليل فقرات مجال األول " الحساسية االستراتيجية "
متوسط درجة  تلمعرفة إذا كان Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام 

 (.5.01جدول )النتائج موضحة في  ،أم ال 7 المتوسطة وهيتجابة وصلت إلى درجة الموافقة االس
 " لكل فقرة من فقرات مجال " الحساسية االستراتيجية Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 10)جدول 
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0.  
تحرص إدارة الشركة على إشراك العاملين 

 منفتح. بشكل يبالتخطيط االستراتيج
6.47 64.71 2.39 *0.009 6 

2.  
ا لنشاطاتهالرؤية الواضحة  إدارة الشركةتمتلك 
 .وكيفية مواجهة التحديات ةالمستقبلي

7.54 75.38 10.11 *0.000 5 

3.  
رة الشركة جهود متواصلة لحشد طاقتها تبذل إدا
 .وجهودها

8.12 81.15 17.49 *0.000 3 

4.  
ن التحسي بعملية استمرارب إدارة الشركة تهتم

 .المستمر
8.31 83.08 19.49 *0.000 1 

5.  
تمتلك إدارة الشركة المرونة في إعادة توزيع الموارد 

 منها.واالستفادة 
7.68 76.83 10.79 *0.000 4 

6.  
تجاربها السابقة وتتجنب ة الشركة من تتعلم إدار 
 األخطاء.

8.26 82.60 17.63 *0.000 2 

  0.000* 17.52 77.29 7.73 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.01من جدول )
 بعملية استمرارب إدارة الشركة ( " تهتم4رة )الفقإن أعلى فقرة في هذا المجال كانت: 

والقيمة االحتمالية  ،(%83.08)لها  المتوسط الحسابي النسبيحيث كان التحسين المستمر " 
.(Sig تساوي )(0.000) من قبل أفراد العينة على هذه بدرجة قوية  وهذا يعني أن هناك موافقة

ت الغذائية في قطاع تواجه منافسة شديدة ، وتعزى هذه النتيجة إلى أن شركات الصناعاالفقرة
خاصة من المنتجات المستوردة وبالتالي فهي بحاجة دائمة لعملية التحسين من جودة منتجاتها 

( حيث كانت م2105وعملياتها حتى تستطيع المنافسة، وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة )البدراني،
لتحسين المستمر، في حين اختلفت مع درجة موافقة قوية على أن الشركات تهتم بعمليات ا

 ( حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة متوسطة.م2103،ونوري  دراسة)الكبيسي
ن أدنى فقرة في هذا المجال كانت " تحرص إدارة الشركة على إشراك ( 0: الفقرة )وا 

 (64.71هالحيث كان المتوسط الحسابي النسبي "  منفتح بشكل بالتخطيط االستراتيجيالعاملين 
من بدرجة متوسطة  وهذا يعني أن هناك موافقة (0.009)( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).و  ،(%

ى ، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن طرق اتخاذ القرارات فيها تقع علقبل أفراد العينة على هذه الفقرة
 شركات الصناعاتعاتق اإلدارة العليا للشركة أو على مالك الشركة ومؤسسها، خاصة أن معظم 

الغذائية التي كانت عينة للدراسة تعتبر من الشركات العائلية مما يقلل من عملية إشراك العاملين 
نوري و  الشركة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كال  من )الكبيسي تفي التخطيط الستراتيجيا

ت في شركة الفارج والتي أجري( م2103( ودراسة )الصانع،م2105( ودراسة )البدراني،م2103،
حيث أظهرت هذه الدراسات أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على أن الشركات األردنية لإلسمنت، 

 تقوم بإشراك العاملين بعملية التخطيط االستراتيجي.

ة بشكل لمجال الحساسية االستراتيجي المتوسط الحسابي النسبي بشكل عام يمكن القول بأن
 مجالهذا اللذلك يعتبر ( 0.000)تساوي  (Sig).قيمة االحتمالية ال، وأن (%77.29) يساوي كلي

مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا ، α ≤ 1.15دال إحصائيا  عند مستوى داللة 
من ة بدرجة قوي يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة المجال

 ، وتظهر هذه النتيجة أن شركات الصناعات الغذائية لديهاالمجالقبل أفراد العينة على فقرات هذا 
مستقبل، لمواجهة هذا ال ةقدرة قوية على استشراف المستقبل والتنبؤ به، وأخذ االحتياطات الالزم

وقد ي عزى هذا إلى أن الكثير من التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة بالشركات الصناعية 
سية، وهذه التغيرات لها إرهاصات ودالئل تحدث قبل وقوعها، مما يساعد تكون تغيرات أمنية وسيا

قوية،  ةمتخذي القرار في هذه الشركات من القدرة على أن يكون لديهم درجة حساسية استراتيجي
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 والتي أجريت في القطاع الصناعي في نيجيريا، (Akanbi, 2013واتفقت هذه النتائج مع دراسة )
 هذا المجال بدرجة قوية، في حيث اختلفت مع دراسة كال  من )الكبيسي حيث كانت الموافقة على

( حيث كانت الموافقة على هذا المجال بدرجة م2105( ودراسة )البدراني،م2103،ونوري 
 متوسطة.

 تحليل فقرات مجال " وضوح الرؤية "
 لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام 

 موضحة في جدولالنتائج ، أم ال 7 المتوسطة وهياالستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة 
(5.00.) 

 " لكل فقرة من فقرات مجال " وضوح الرؤية Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 11) جدول
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0.  
ا هتستخدم إلرشاد أهداف واضحةللشركة يوجد 

 في اتخاذ القرارات.
7.89 78.94 15.91 *0.000 1 

 3 0.000* 12.02 76.70 7.67 يتم ترجمة رؤية الشركة وأهدافها العامة بواقعية.  .2

 4 0.000* 8.01 74.13 7.41 يوجد لدى العاملين وضوح لرؤية الشركة وقيمها.  .3

4.  
يوجد تكامل وانسجام تام بين وحدات الشركة 

 وأقسامها.
7.79 77.88 11.87 *0.000 2 

  0.000* 14.54 76.82 7.68 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.00من جدول )
تستخدم  أهداف واضحةللشركة يوجد ( " 0الفقرة )ذا المجال كانت: إن أعلى فقرة في ه

(، والقيمة %78.94حيث كان المتوسط الحسابي النسبي لها )"  ها في اتخاذ القراراتإلرشاد
من قبل أفراد العينة بدرجة قوية  وهذا يعني أن هناك موافقة ((0.000( تساوي Sig). االحتمالية

 .على هذه الفقرة
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ن أدنى ف يوجد لدى العاملين وضوح لرؤية الشركة " ((3لفقرة ا: قرة في هذا المجال كانتوا 
( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).و ، (%74.13) المتوسط الحسابي النسبيحيث كان "  وقيمها

 .من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةبدرجة قوية  وهذا يعني أن هناك موافقة (0.000)
لي لمجال "وضوح الرؤية" بشكل ك المتوسط الحسابي النسبي بأنبشكل عام يمكن القول   

 هذا المجال داللذلك يعتبر  (0.000)( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).و (، % (76.82يساوي 
 ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجالα ≤ 1.15إحصائيا  عند مستوى داللة 

قبل أفراد  منبدرجة قوية  وهذا يعني أن هناك موافقة ،توسطةيختلف جوهريا  عن درجة الموافقة الم
، وت ظهر هذه النتيجة أن اإلدارة العليا في شركات الصناعات الغذائية العينة على فقرات هذا المجال

رؤيتها وأهدافها القادمة للعاملين لديها، وت عزى هذه النتيجة إلى أن اإلدارة العليا  إيضاحتعمل على 
كات تعلم أن أساس نجاح أعمالها هو الكادر البشري لديها وبالتالي يجب أن يكون في هذه الشر 

نجازها، وقد اتفقت هذه  هذا الكادر على إطالع بأهداف الشركة المرجوة للعمل على تحقيقها وا 
( ودراسة Abu Radi,2013( ودراسة )م2105النتائج مع نتائج كال  من دراسة )األنباري،

(Ojha,2008حيث كان )  ت درجة الموافقة في دراساتهم على فقرات هذا المجال بدرجة قوية أيضا
 مما يعزز من نتائج هذه الدراسة ويؤكدها.

 " المقدرات الجوهريةتحليل فقرات مجال " 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام 

موضحة في جدول النتائج  ،أم ال 7 لمتوسطة وهيااالستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة 
(5.02.) 

 " لكل فقرة من فقرات مجال " المقدرات الجوهرية Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 12جدول )
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 4 0.000* 16.09 80.87 8.09 يتوفر لدى الشركة الدراية بالمهارات التي تتميز بها.  .0

 3 0.000* 20.00 81.83 8.18 موارد لتحسين عملياتها.التخصص الشركة   .2

 2 0.000* 21.53 82.60 8.26 تمتلك الشركة المهارات إلنجاز حاجات الزبائن.  .3

 1 0.000* 23.32 85.29 8.53 ع.الزبائن والمجتم تمتلك الشركة السمعة الجيدة لدى  .4

  0.000* 26.89 82.64 8.26 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 



93 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.02من جدول )
الشهرة الجيدة " تمتلك الشركة السمعة و  (4)لفقرة ا إن أعلى فقرة في هذا المجال كانت:

القيمة االحتمالية و  (،% (85.29 المتوسط الحسابي النسبيحيث كان " لدى الزبائن والمجتمع
.(Sig تساوي )(0.000)، من قبل أفراد العينة على بدرجة قوية جدا   وهذا يعني أن هناك موافقة

غذائية و اعتبار عات ال، وقد ت عزى هذه النتيجة إلى تحيز اإلدارة العليا في شركات الصناهذه الفقرة
( م2105شركاتهم أنها األفضل من غيرها، وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كال  من )األنباري،

(، حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة بدرجة قوية جدا  أيضا  مما Ojha,2008ودراسة )
 يعزز من نتائج الدراسة ويؤكدها.

ن أدنى فقرة في هذا المجال كان   يتوفر لدى الشركة الدراية الكافية " ( 0الفقرة ): توا 
القيمة و  ،(%80.87) المتوسط الحسابي النسبيحيث كان "  بالمهارات والخبرات التي تتميز بها

من قبل أفراد العينة بدرجة قوية  وهذا يعني أن هناك موافقة ،(0.000)( تساوي Sigاالحتمالية ).
 ج أن اإلدارة العليا له دراية كافية بما تمتلك من خبرات ومهارت، وت ظهر هذه النتائعلى هذه الفقرة

لدى العاملين لديها أو الموارد التي تمتلكها وهذا ما يساعدها على كيفية اتخاذ القرارات االستراتيجية 
 بشكل سليم.

كل لمجال "المقدرات الجوهرية" بش النسبي المتوسط الحسابي بشكل عام يمكن القول بأن
 هذا المجال لذلك يعتبر (0.000)( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).و ، (%(82.64 يساويكلي 

، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا α ≤ 1.15دال إحصائيا  عند مستوى داللة 
من ية بدرجة قو  وهذا يعني أن هناك موافقة ،يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة المجال

، وتؤكد هذه النتيجة أن اإلدارة في شركات الصناعات على فقرات هذا المجال قبل أفراد العينة
الغذائية تعمل بشكل دائم على توفير ما يلزم من مهارات وتنميتها بحيث تتوافق مع التغير الذي 

ضايحدث في البيئة، وقد ي عزى هذا األمر إلى أن هذه الشركات تسعى إلى المنافسة  قيمة  فةوا 
الل تقديم منتجات وخدمات مميزة وبالتالي يحتاج ذلك من هذه الشركات إلى تفقد لزبائنها من خ

المهارات والقدرات التي تمتلكها والعمل على وتطويرها، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
ة ودراسوالتي أجريت على اإلدارة العليا في وزارة النفط العراقية، ( م2103الغزالي، كال  من )

(Abu Radi,2013( ودراسة )Ojha,2008.) 
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 تحليل فقرات مجال " اختيار األهداف االستراتيجية "
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام 

 (.5.03في جدول )النتائج موضحة  ،أم ال 7 المتوسطة وهيوصلت إلى درجة الموافقة 
لكل فقرة من فقرات مجال " اختيار األهداف  Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 13)جدول 

  االستراتيجية
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0.  
 تقسم الشركة زبائنها إلى فئات متنوعة وتعمل على

 تقديم المنتجات المناسبة لهم.
7.88 78.85 11.03 *0.000 4 

2.  
تمتلك الشركة القدرات والكفاءات المميزة التي تمكنها 

 من إضافة قيمة للزبائن والمجتمع.
8.04 80.38 17.24 *0.000 3 

3.  
تقوم الشركة بتحديد الكفاءات والعمليات الالزمة في 

 المستقبل لعملية التطوير.
8.13 81.35 18.28 *0.000 1 

4.  
تي من ال الشركة القدرة على تحديد اإلجراءاتتمتلك 

 المنتجات والخدمات. شأنها تطوير
8.09 80.87 16.80 *0.000 2 

  0.000* 19.16 80.30 8.03 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ما يلي:( يمكن استخالص 5.03من جدول )
إن درجة موافقة أفراد العينة على جميع فقرات هذا المجال كانت متقاربة من بعضها، 

(" تقوم الشركة بتحديد الكفاءات 3حيث كانت جميعها بدرجة قوية، وكانت أعلى موافقة على الفقرة )
 لها يوالعمليات الالزمة في المستقبل لعملية التطوير"، حيث كان المتوسط الحسابي النسب

(، وهذه النتيجة تظهر أن الشركات تهتم كثيرا  بمعرفة ما لديها من كفاءات ومهارات 81.35%)
تساعدها على التطور وهو ما يعني أن شركات الصناعات الغذائية تبحث بشكل دائم على تطوير 

عة تنو تقسم الشركة زبائنها إلى فئات م"( 0عملياتها ومنتجاتها، وقد كانت أدنى موافقة على الفقرة )
و ، (%78.85)لمتوسط الحسابي النسبي حيث كان ا ،"وتعمل على تقديم المنتجات المناسبة لهم

يظهر من خالل هذه النتائج أن شركات الصناعات الغذائية تعمل على تقسيم زبائنها إلى فئات 



95 

وطبقات حتى تعمل على إرضاء جميع متطلباتهم وهذا ما يزيد من فرص هذه الشركات من أن 
 فة مع التغيرات التي تطرأ عليها.متكي تكون

لمجال "اختيار األهداف  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبيو 
لذلك يعتبر  (0.000)( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).(%80.30) يساوي االستراتيجية"
متوسط درجة االستجابة ، مما يدل على أن α ≤ 1.15دال إحصائيا  عند مستوى داللة  هذا المجال
جة قوية بدر  يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة لهذا المجال

 هذه النتيجة إلى أن اإلدارة العليا لشركات وت عزى، من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال
لحجم ت هذه الشركات صغيرة االصناعات الغذائية تقوم بوضع أهداف للوصول إليها حتى لو كان

وقد ال تكون هذه األهداف موجودة ضمن خطة استراتيجية مكتوبة ومعتمدة، واتفقت هذه النتائج 
( Ojha,2008( ودراسة )Abu Radi,2013( ودراسة )م2105مع دراسة كال  من )األنباري،

 مجال.ة بنتائج هذا الحيث كانت درجة الموافقة على هذا المجال بدرجة قوية أيضا ، مما يعزز الثق
 تحليل فقرات مجال " المسؤولية المشتركة "

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام 
موضحة في جدول النتائج  ،أم ال 7 المتوسطة وهياالستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة 

(5.04.) 
 " لكل فقرة من فقرات مجال " المسؤولية المشتركة Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 14)جدول 
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0 
التعامل مع األخطاء  تطلب الشركة من العاملين

 .كفرص للتعلم
7.93 79.33 13.12 *0.00 1 

2 
 المعلومات التي تهم إلى الوصول تسهل الشركة

 .والعاملين زبائنال
7.77 77.67 11.31 *0.00 3 

3 
الكل و المسؤولية المشتركة  مبدأتشجع الشركة على 

 مسؤول عن النتائج النهائية 
7.85 78.46 11.51 *0.00 2 

4 
ريق عن ط بشكل كامل تحافظ الشركة على زبائنها

 0التخطيط يالمشاركة ف
7.58 75.83 9.23 *0.00 4 

  0.00* 13.38 77.80 7.78 جميع فقرات المجال معاا  

 α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.04من جدول )
إن درجة موافقة أفراد العينة على جميع فقرات هذا المجال كانت متقاربة من بعضها، 

 تطلب الشركة من العاملين( " 0ث كانت جميعها بدرجة قوية، وكانت أعلى موافقة على الفقرة )حي
، (%(79.33 المتوسط الحسابي النسبيحيث كان التعامل مع األخطاء كفرص للتعلم وللتحسين " 

من قبل بدرجة قوية  وهذا يعني أن هناك موافقة (0.000)( تساوي Sigقيمة االحتمالية ).و ال
" تحافظ الشركة ( 4، وكانت أدنى موافقة في هذا المجال على الفقرة )د العينة على هذه الفقرةأفرا

المتوسط  كان حيثشاريع " للمتنفيذ الو  التخطيط بشكل كامل عن طريق المشاركة في على زبائنها
وهذا يعني أن هناك  (0.000)( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).و ، (%(75.83الحسابي النسبي 

لمتوسط ابان بشكل عام يمكن القول ، من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةبدرجة قوية  موافقة
( Sigالقيمة االحتمالية ).و ، (%(77.80يساوي المشتركة"  ةلمجال "المسؤوليالحسابي النسبي 

، مما يدل α ≤ 1.15دال إحصائيا  عند مستوى داللة هذا المجال لذلك يعتبر  ((0.000تساوي 
يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا  أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال على

تائج تظهر ، وهذه النمن قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجالبدرجة قوية  يعني أن هناك موافقة
أن معظم شركات الصناعات الغذائية تتعامل مع أخطاء العاملين كفرص للتعلم مع وجود بعض 

شركات التي تستخدم األساليب العقابية وذلك للحفاظ على صورة الشركة ومنتجاتها أمام الجمهور، ال
كما أن معظم الشركات تؤكد على االحتفاظ بزبائنها وذلك من خالل تسهيل الوصول إلى 
المعلومات التي يحتاجونها وكذلك إشراكهم في عملية التخطيط والتحسين، وهذا يعنى أن اإلدارة 

رجات المشتركة من الجميع واالهتمام بالمخ ةيا في هذه الشركات تسعى إلى الوصول للمسؤوليالعل
( ودراسة م2105النهائية للعمل، وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة كال  من )األنباري،

(Ojha,2008( ودراسة )Abu Radi,2013 .حيث كانت الموافقة على هذا المجال بدرجة قوية ) 

 جال " سرعة االستجابة "تحليل فقرات م
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام 

موضحة في جدول النتائج ، و أم ال 7 المتوسطة وهياالستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة 
(5.05.) 
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 " لكل فقرة من فقرات مجال " سرعة االستجابة Tبار والنسبي واختالمتوسط الحسابي : (1. 15) جدول
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0.  
دراية  علىأن العاملين في الشركة  يتم التأكد من
 الشركة. وأهدافباستراتيجية 

7.35 73.46 8.39 *0.000 2 

2.  
تغير  عم لتتالءم استراتيجيتها الشركةتكيف 

 والبيئة المحيطة.الظروف 
7.93 79.33 15.41 *0.000 1 

3.  
يشترك العاملون بفاعلية بمناقشة استراتيجيات 

 الشركة.
6.74 67.40 4.19 *0.000 3 

4.  
تتناقش الشركة مع العاملين باستمرار حول 

 ها المستقبلية.توجهات
6.73 67.31 3.46 *0.000 4 

  0.000* 8.42 71.88 7.19 ت المجال معاا جميع فقرا 

 .α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.05من جدول )
 الشركة استراتيجيتها( وهي " تكيف 2إن أعلى موافقة في هذا المجال كانت على الفقرة )

، (%79.33) المتوسط الحسابي النسبي ث كانحي ،" والبيئة المحيطةالظروف تغير  مع لتتالءم
من قبل أفراد بدرجة قوية  وهذا يعني أن هناك موافقة (0.000)( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).و 

 .العينة على هذه الفقرة

" تتناقش الشركة مع العاملين  ( وهي4وكانت أدنى موافقة في هذا المجال على الفقرة )
قيمة وال، (%(67.31الحسابي النسبي ، حيث كان المتوسط " تقبليةها المسباستمرار حول توجهات

من قبل أفراد العينة على متوسطة  وهذا يعني أن هناك موافقة 0.000( تساوي Sigاالحتمالية ).
، وهذا ي عزى إلى طبيعة الهيكل التنظيمي في الشركات والذي يجعل مهمة التخطيط هذه الفقرة

 لى اإلدارة العليا في الشركة، وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة كال  للتوجهات المستقبلية حكرا  ع
( حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة Abu Radi,2013( ودراسة )م2105من )االنباري،

 قوية.
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ساوي ي لمجال سرعة االستجابة بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبيو 
دال إحصائيا   هذا المجاللذلك يعتبر  0.000( تساوي Sigة ).القيمة االحتماليو ، (71.88%)

من قبل أفراد العينة على بدرجة قوية  ، وهذا يعني أن هناك موافقةα ≤ 1.15عند مستوى داللة 
، وهذا يظهر مدى اهتمام شركات الصناعات الغذائية بسرعة االستجابة للظروف فقرات هذا المجال

ها على تخطي العقبات الغير متوقعة التي قد تحدث معها، وتعزى المتغيرة في البيئة مما يساعد
هذه النتيجة إلى أن الشركات اصبح لديها الخبرة والدراية في التعامل مع طبيعة الظروف المتغيرة 
وذلك لما واجهته من مصاعب سواء على صعيد األمني أو السياسي أو االقتصادي، وقد اتفقت 

 ،الغزالي( ودراسة )Abu Radi,2013( ودراسة )م2105ن )األنباري،هذه النتائج مع دراسة كال  م
 .(م2103

" ما مستوى التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في السؤال الثاني: 
 قطاع غزة؟"

لمعرفة ما  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام ولإلجابة على هذا التساؤل 
وضحة النتائج م، و أم الجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة إذا كانت متوسط در 

 (.5. 07في جدول )
 فقرات " التميز في األداء المؤسسي "لجميع  Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 16) جدول
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 3 0.000* 16.72 79.12 7.91 القيادة.
 6 0.000* 7.45 72.15 7.21 .الموارد البشرية

 1 0.000* 24.29 83.85 8.38 .)من وجهة نظر الشركة(الزبائن رضا 
 4 0.000* 12.99 77.60 7.76 رضا العاملين.
 2 0.000* 20.54 81.67 8.17 جودة المنتج.
 5 0.000* 12.89 77.42 7.74 جودة العمليات.

  0.000* 18.00 78.65 7.86 التميز في األداء المؤسسي
 .α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند *          
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.07من جدول )
المؤسسي يساوي إن المتوسط الحسابي النسبي لجميع مجاالت التميز في األداء 

( وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة 0.000( تساوي )Sigالقيمة االحتمالية ).(، و 78.65%)
قوية من قبل أفراد العينة على مجاالت التميز في األداء المؤسسي بشكل عام، وتظهر هذه النتيجة 

ألداء ا أن شركات قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة لديها مستوى قوي في التميز في
طبيعة هذه الشركات وطبيعة الظروف التي تحيط بها، كما أنها تسعى  إلىالمؤسسي، وي عزى هذا 

هذا التميز من خالل التركيز على رضا الزبائن وجودة منتجاتها بشكل أساسي، وما  إلىللوصول 
العينة وتبعها  دا الزبائن يعتبر أكثر المجاالت التي تم التوافق عليها من قبل أفراضر  أنيؤكد ذلك  

الشركات الصناعية بشكل عام تهتم كثيرا  برضا زبائنها  أن إلىجودة المنتج، وقد ي عزى هذا 
وذلك ألنهم العامل الرئيسي واألساسي للربحية عند هذه الشركات، وكذلك جودة  ،والحفاظ عليهم
تحسين  إلىول في الوص االعليدارة سمعة وصورة الشركة والتي تهتم كثيرا  اإلت مثل المنتجات حيث 

وكان مجال الموارد البشرية أقل المجاالت موافقة وعلى الرغم من ذلك  ،هذه الصورة بشكل دائم
فقد كانت درجة الموافقة عليه بدرجة قوية أيضا ، وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة 

ميز في التحيث نتج عن هذه الدراسة أن جامعة كربالء وصلت لمستوى قوي  (م2102)الفتالوي،
مستوى التميز  أن( حيث نتج عنها م2104في األداء المؤسسي، كما توافقت مع دراسة )عاصي،

في األداء المؤسسي لدى جامعة بابل العراقية وصل لمستوى قوي، كما توافقت مع دراسة )أبو 
ون ؤ داء المؤسسي لدى وزارتي العمل و الشأل( والتي أكدت على أن مستوى التميز في ام2104ريا،

كما توافقت مع دراسة ،المؤسسي ءاألداقد وصلت لمستوى قوي في التميز في  االجتماعية
(Pakwihok,2010 والتي أظهرت نتائجها )شركات المساهمة في بورصة تايلند قد وصلت  أن

 أن( والتي أظهرت Siu,2008لك دراسة ) ذالمؤسسي، وك األداءلمستوى قوي من التميز في 
 وقد اختلفت ،وية من التميز في األداء المؤسسيشركات الصناعات في هونغ كونغ تتمتع بدرجة ق

البطاريات  ( حيث أكدت أن شركات التعدين وصناعةم2102،،أثيردراسة )محمد هذه النتائج مع
وكذلك دراسة  العراقية قد وصلت لمستوى متوسط في التميز في األداء المؤسسي،

القطاع المصرفي ستوى التميز في األداء المؤسسي في م أنعلى  أكدت( م2104)العبيدي،
 التميزنتائج  أن( والتي أظهرت Chibba,2013) دراسة وكذلك، متوسطا   ى  كان مستو  العراقي
تمتع بدرجة ت األمريكيةالشركات الصناعية في الواليات المتحدة  عينة من سي لدىالمؤس األداءفي 

 .يالمؤسس األداءمتوسطة من التميز في 
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 تحليل فقرات مجال " القيادة "
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام 

 .(5.06في جدول )النتائج موضحة ، و ال المتوسطة أماالستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة 
 " لكل فقرة من فقرات مجال " القيادة Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 17) جدول
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 2 0.000* 15.78 82.88 8.29 .ةميز م وقياديةمهارات إدارية  اإلدارة العلياتمتلك   .0

2.  
 لحأسس البحث العلمي في  اإلدارة العلياتعتمد 
 الشركة.مشاكل 

6.84 68.37 3.59 *0.000 5 

3.  
 الكفاءة الجيدة في مجال وضع اإلدارة العلياتمتلك 

 االستراتيجيات.
7.77 77.69 11.91 *0.000 4 

4.  
نحو  وةالدعقدوة للعاملين في تعتبر اإلدارة العليا 

 .العمل واإلنجاز
8.05 80.48 15.43 *0.000 3 

5.  
 لىإدارة العليا في الشركة باستمرار تسعى اإل

 قوي.تحقيق مركز تنافسي 
8.62 86.15 21.36 *0.000 1 

  0.000* 16.72 79.12 7.91 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.06من جدول )
(" تسعى اإلدارة العليا في الشركة باستمرار 5) إن أعلى فقرة في هذا المجال كانت: الفقرة

، و القيمة (%(86.15إلى تحقيق مركز تنافسي قوي " حيث كان المتوسط الحسابي النسبي 
قبل أفراد العينة  وهذا يعني أن هناك موافقة قوية جدا  من (،0.000)( تساوي Sigاالحتمالية ).

 لمستهلكاشركات الصناعات الغذائية تتعامل مع  أن إلىوت عزى هذه النتيجة ، على هذه الفقرة
كز تنافسي لكي تكون في مر في هذه الشركات بمنتجات يحتاجها بشكل يومي فإن لم تسعى اإلدارة 

ذه النتائج اتفقت هقد و  االستمرار،اختالل توازن الشركة وعدم مقدرتها على  إلىقوي فسيؤدي ذلك 
والتي درست العالقة بين عمليات إدارة المعرفة والتميز في األداء  (م2104مع دراسة )المدهون ،

راسة د لفقرة فياعلى هذه  الموافقة، فيما قلت نسبة المؤسسي في وزارة التربية والتعليم
يث كانت ح تصاالت،والتي درست التميز في األداء في شركة  زين الكويتية لال (م2101)حسن،
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التي ط بقت على وزارة التربية والتعليم  (م2101درجة الموافقة عليها قوية، وفي دراسة )النسور،
ف اختال إلىي عزى  االختالفحيث كانت درجة الموافقة عليها متوسطة، هذا  العالي األردنية

 مجتمع الدراسة وطبيعة البيئة المحيطة به.خصائص 

ن أدنى فقرة في هذا  ( " تعتمد اإلدارة العليا أسس البحث العلمي 2الفقرة ) :المجال كانتوا 
، و القيمة االحتمالية %(68.37)في حل مشاكل الشركة حيث كان المتوسط الحسابي النسبي 

.(Sig تساوي )(0.000،)  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قوية من قبل أفراد العينة على هذه
ألن معظم  وذلك ،نوعا  ما أقل من الفقرة السابقةحسابي لهذه الفقرة الفقرة، وقد كان المتوسط ال
اكل التي تواجها على الخبرة المتراكمة لدى إدارتها العليا وال تعتمد شالشركات تعتمد في حلها للم

 أحجامبشكل أساسي على أسس طرق البحث العلمي وذلك الن حجم الشركات المبحوثة ذات 
ألحيان الظروف التي يمر بها قطاع غزة ال تخضع في كثير من ليست كبيرة وكذلك طبيعة ا

( حيث أكدت م2104وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )المدهون، ،ألسس البحث العلمي
دراسته على أن اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية  تستخدم أسس البحث العلمي بصورة قوية 

 .في حل المشاكل التي تواجهها

ل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لمجال "القيادة" يساوي وبشك
لذلك يعتبر هذا المجال دال إحصائيا   (0.000)( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).، و (79.12%)

، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قوية من قبل أفراد العينة على α ≤ 1.15عند مستوى داللة 
 تالصناعاتظهر هذه النتائج مدى أهمية دور اإلدارة العليا في شركات فقرات هذا المجال، و 

ركات معظم الش أن إلىالغذائية في الوصول للتميز في األداء المؤسسي، وت عزى هذه النتائج 
المبحوثة هي شركات عائلية مما يعني أن اإلدارة العليا فيها تكون من المالكين للشركة وهذا يعني 

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة كال  من  أدائها،شركة للتميز بوصول ال اهتمامهم
والتي طبقت على عمداء ورؤساء األقسام العلمية  (م2118( ودراسة )الرويشدي،م2102)الفتالوي،

ودراسة  ،(م2104ريا، ودراسة )أبو، (م2104ودراسة)العبيدي،في جامعة بغداد، 
ما يؤكد صحة وهذا م (Mahalli,2013ودراسة ) ،(م2104ودراسة)المدهون، ،(م2101)حسن،

لإلسكان في الهيئة العامة  والتي أجريت (م2104هذه النتائج وقد اختلفت مع دراسة )سلمان،
( حيث كانت درجة الموافقة على مجال القيادة في تلك م2101ودراسة )النسور، ،موشركة المعتص

 الدراسات بدرجة متوسطة.
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 تحليل فقرات مجال " الموارد البشرية "
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tاختبار ط الحسابي والنسبي و المتوستم استخدام 

 (.5.08في جدول )النتائج موضحة ، و أم ال االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة
 " لكل فقرة من فقرات مجال " الموارد البشرية Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 18)جدول 
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0.  
تساعد بيئة العمل على قيام العاملين بأداء 

 أفضل.
8.14 81.44 15.98 *0.000 1 

 5 0.021* 2.05 65.53 6.55 تمتلك الشركة نموذج لتقيم أداء العاملين.  .2

 4 0.002* 2.90 66.70 6.67 كة برامج لتدريب العاملين.يتوفر لدى الشر   .3

تمتلك الشركة أدوات مناسبة لمعرفة احتياجات   .4
 العاملين.

7.10 70.96 5.74 *0.000 3 

5.  
يتوفر لدى الشركة أسسا  دقيقة الختيار وتعيين 

 األشخاص في الوظائف المختلفة.
7.63 76.35 8.79 *0.000 2 

  0.000* 7.45 72.15 7.21 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.08من جدول )
" تساعد بيئة العمل على قيام العاملين  (1): الفقرة إن أعلى فقرة في هذا المجال كانت

( Sigلقيمة االحتمالية ).(، و ا%81.44بأداء أفضل "، حيث كان المتوسط الحسابي النسبي )
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قوية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة،  (0.000)تساوي 

وهذا يظهر أن شركات الصناعات الغذائية تهتم بتوفير البيئة المالئمة والمناسبة للعاملين لديها 
لعاملين ن اأه الشركات لديها قناعة ب، وي عزى هذا إلى أن اإلدارة في هذوأعمالهم مللقيام بمهامه

 لم تتوفر لهم البيئة المناسبة للعمل لن تكون المخرجات إن، و حد اهم أسس النجاح لديهاألديها هم 
( ودراسة م2104وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كال  من)سلمان، تلبي متطلبات الشركة، هممن

انت الموافقة حيث ك  (Mahalli,2013ودراسة ) (م2104( ودراسة )المدهون،م2104)أبو ريا،
( حيث م2101على هذه الفقرة بدرجة قوية، في حين اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )النسور،

 كانت الموافقة على هذه الفقرة بدرجة متوسطة.
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ن أدنى فقرة في هذا المجال كانت (" تمتلك الشركة نموذج لتقيم أداء العاملين 2: الفقرة )وا 
 0.021)( تساوي )Sig(، والقيمة االحتمالية ).%65.53)"، حيث كان المتوسط الحسابي النسبي 

، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ويظهر من 
ذلك أن معظم شركات الصناعات الغذائية ال تمتلك نموذجا  معتمدا  لتقييم أداء العاملين لديها، 

تمد في تقييمها ألداء العاملين على الخبرة المتراكمة لديها وي عزى ذلك إلى أن هذه الشركات تع
والمتابعة اليومية لهم، وقد أظهرت نتائج هذا المجال أن معظم شركات الصناعات الغذائية ال تهتم 
كثيرا  في جانب تطوير أداء العاملين لديها من خالل برامج التدريب، ويعزى ذلك إلى أن طبيعة 

 يحتاج لبرامج تدريبية موسعة، وذلك لسهولة األعمال التي يقومون بها العمل في هذه الشركات ال
( واختلفت م2102( ودراسة )الفتالوي،م2102،،أثيروقد اتفقت  النتائج السابقة مع دراسة )محمد

( حيث كانت درجة الموافقة على هذه الفقرة قوية جدا  ويعزى ذلك م2104مع دراسة )المدهون،
 دراسة.الختالف بيئة مجتمع ال

وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لمجال "الموارد البشرية" يساوي 
لذلك يعتبر هذا دال إحصائيا  عند  0.000)( تساوي )Sigالقيمة االحتمالية ).(، و %(72.15

، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قوية من قبل أفراد العينة على فقرات α ≤ 1.15مستوى داللة 
ذا المجال، وهذا يعكس مدى اهتمام هذه الشركات في الكادر البشري لديها لما له من أهمية ه

( م2102كبيرة في تحقيق التميز في األداء وقد توافقت هذه النتائج مع دراسة كال  من )الفتالوي،
( حيث كانت درجة الموافقة على فقرات هذا المجال بدرجة قوية، في م2104ودراسة )المدهون،

( حيث كانت الموافقة على فقرات هذا المجال قوية م2102،،أثيرمع دراسة )محمد تن اختلفحي
( م2104( ودراسة )أبو ريا،م2104فقد اختلفت مع دراسة كال  من )سلمان ، أخرىجدا ، ومن ناحية 
( حيث كانت درجة الموافقة على فقرات هذا المجال متوسطة وي عزى هذا م2101ودراسة )النسور،

 بيئة الدراسة ومجتمعها. فالختال

 تحليل فقرات مجال " رضا الزبائن )من وجهة نظر الشركة("
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام 

 (.5.09في جدول ) النتائج موضحة، و أم الاالستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة 
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 لكل فقرة من فقرات مجال "رضا الزبائن  Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 19)جدول 

 ")من وجهة نظر الشركة(

 الفقرة م
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ط 
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لمت
ا

ي  
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ة ا
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ة ا
قيم

ال
(
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g
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ا
 

 1 0.000* 22.80 85.48 8.55 تولي الشركة اهتماما كبيرا لرأي الزبون. 0

 3 0.000* 20.94 84.23 8.42 تتلقى الشركة شكاوى الزبائن وتعمل على حلها. 2

تصمم الشركة المنتجات بما يتوافق ورغبات  3
 الزبون.

8.27 82.69 14.61 *0.000 4 

4 
تمتلك الشركة القدرة على تلبية طلب الزبون في 

 الوقت المحدد.
8.24 82.40 16.96 *0.000 5 

5 
تسعى إدارة الشركة لالحتفاظ بالزبائن من خالل 

 .تلبية طلباتهم ورغباتهم المتجددة
8.44 84.42 20.53 *0.000 2 

  0.000* 24.29 83.85 8.38 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.09من جدول )
( " تولي الشركة اهتماما كبيرا لرأي الزبون 1الفقرة )على فقرة في هذا المجال كانت: إن أ

 0.000)( تساوي )Sig). والقيمة االحتمالية(، %85.48حيث كان المتوسط الحسابي النسبي ) ،"
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قوية جدا  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وقد اتفقت هذه 

والتي أجريت في  (م2103(، فيما اختلفت مع دراسة )حسن،م2104لنتائج مع دراسة )العبيدي،ا
 (.%64حيث كانت درجة الموافقة قوية وبمتوسط حسابي نسبي ) شركة سعد العامة للتجارة

ن أدنى فقرة في هذا المجال كانت تمتلك الشركة القدرة على تلبية طلب  " (4الفقرة ): وا 
(، والقيمة االحتمالية % (82.40حيث كان المتوسط الحسابي النسبي  ،المحدد "الزبون في الوقت 

.( Sig تساوي )وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قوية من قبل أفراد العينة على  ،( (0.000
فيما اختلفت مع دراسة  ، (م2104هذه الفقرة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )أبو ريا،

 انت درجة الموافقة على هذه الفقرة متوسطة.ك حيث ، (م2103)حسن،
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بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لمجال )رضا الزبائن من وجهة و 
لذلك يعتبر  ،(0.000)( تساوي Sig(، و القيمة االحتمالية ).%83.85نظر الشركة( يساوي )

أن هناك موافقة بدرجة قوية  ، وهذا يعنيα ≤ 1.15هذا المجال دال إحصائيا  عند مستوى داللة 
من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال، وهذا يظهر أن شركات الصناعات الغذائية تدرس 

ك الشركات أن اإلدارة العليا في تل إلىوت عزى هذه النتائج  احتياجات الزبائن وتعمل على تحقيقها،
هو مدى رضا الزبائن عن منتجاتها على قناعة تامة بأن المؤشر الحقيقي لمستوى أداء الشركة 

رضا المستهلك مما سيجعل ميدان  إلىوهذا يعني أن هذه الشركات تسعى للوصول  ،وخدماتها
( ودراسة م2102المنافسة قوي بين هذه الشركات، وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة )الفتالوي،

( Madrid,2007ودراسة ) (م2103ودراسة )حسن، (م2104ريا،( ودراسة )أبو م2104)العبيدي،
الحسوني ( ودراسة )م2104اسة )المدهون،ودر  اإلسبانيةوالتي طبقت على الشركات الصناعية 

يث ح ،والتي طبقت على قطاع الصناعات المطاطية في الديوانية في العراق (م2100متعب،و 
كانت درجة الموافقة على هذا المجال عند جميع هذه الدراسات بدرجة قوية، وقد اختلفت مع دراسة 

والتي ط بقت على مطاحن  (م2104( ودراسة )مريم،م2104( ودراسة )سلمان،م2104)عاصي،
حيث كانت درجة الموافقة على هذا المجال في هذه الدراسات بدرجة متوسطة  الزيبان في الجزائر،

 المحيطة به. البيئةمجتمع الدراسة وطبيعة  الختالفوذلك يرجع 

 " رضا العاملينتحليل فقرات مجال "  -
ما إذا كانت متوسط درجة لمعرفة  Tالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف تم استخدام 

 (.5.21)النتائج موضحة في جدول ، و ال الموافقة أماالستجابة قد وصلت إلى درجة 
 " لكل فقرة من فقرات مجال " رضا العاملين Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 20)جدول 

 الفقرة م
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 4 0.000* 11.55 76.73 7.67 يساعد الهيكل التنظيمي للشركة في تحقيق أهدافهم الوظيفية.  .0

 2 0.000* 12.14 79.13 7.91 .تحتضن الشركة الموظفين المميزين في األداء  .2

 5 0.000* 8.87 75.00 7.50 مناسب للموظفتحرص الشركة على جعل مستوى الدخل   .3

 3 0.000* 9.40 77.50 7.75 .ة مبدأ العدالة في توزيع الحوافزتعتمد الشرك  .4

 1 0.000* 12.33 79.61 7.96 توجد عالقات جيدة تربط الموظفين ببعضهم وبفريق العمل.  .5

  0.000* 12.99 77.60 7.76 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.0.مستوى داللة  المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند* 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.21من جدول )

إن درجة موافقة أفراد العينة على جميع فقرات هذا المجال كانت متقاربة من بعضها، حيث 
توجد عالقات جيدة تربط  " (5كانت جميعها بدرجة قوية، وكانت أعلى موافقة على الفقرة )

(، وهذه %(79.61ث كان المتوسط الحسابي النسبي حي ،الموظفين ببعضهم وبفريق العمل "
لين ببعضهم امعالنتيجة تظهر أن اإلدارة العليا في شركات الصناعات الغذائية تحرص على ربط ال
عطاءوبفرق العمل بعالقات قوية وجيدة، مما يفسح المجال أمام هؤالء العاملين لإلبداع  فضل أ وا 

(، وقد كانت 2103قد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )حسن،ما عندهم لتقدم الشركة وتميز أدائها، و 
( " تحرص الشركة على جعل مستوى الدخل الذي يحصل عليه الموظف 3أدنى موافقة على الفقرة )

(، وبشكل عام يمكن القول بأن %75.00مناسب له " حيث كان المتوسط الحسابي النسبي )
( Sig(، و القيمة االحتمالية ).%77.60وي )المتوسط الحسابي النسبي لمجال رضا العاملين يسا

، وهذا α ≤ 1.15( لذلك يعتبر هذا  المجال دال إحصائيا  عند مستوى داللة (0.000تساوي 
يعني أن هناك موافقة بدرجة قوية من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال، بهذا يتضح أن 

ذه الشركات ه أن إلىوي عزى ذلك  لديها،ملين العا إرضاءاإلدارة العليا في تلك الشركات تعمل على 
وقد اتفقت  مما يجعلها تهتم به، ،عوامل التميز في األداء الرئيسيةتعتبر الكادر البشري لديها من 
( ودراسة م2104،ن(، في حين اختلفت مع دراسة )سلمام2104هذه النتائج مع دراسة )أبو ريا،

قرات هذا المجال فيها بدرجة متوسطة، ويعزى ( حيث كانت درجة الموافقة على فم2103)حسن،
 .مجتمع الدراسةو  طبيعة الختالفذلك 

 " جودة المنتجتحليل فقرات مجال "  -
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام 

 .(5.20دول )في جالنتائج موضحة ، و االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة أم ال
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 " لكل فقرة من فقرات مجال " جودة المنتج Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 21)جدول 

 الفقرة 
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 5 0.000* 12.46 78.65 7.87 .كةبنجاح في الشر تطبق الشركة مبادئ الجودة الشاملة  0

 4 0.000* 13.90 80.19 8.02 .تلتزم إدارة الشركة بالوقت المقرر لعمليات اإلنتاج 2

تلتزم الشركة بتقديم خدماتها ومنتجاتها حسب ما تتفق  3
 عليه مع زبائنها.

8.15 81.54 15.78 *0.000 3 

4 
ه الشركة م  تعتمد عليتعد جودة المَنتج مؤشرا  تنافسيا  مه

 في تحدي منافسيها.
8.36 83.56 16.15 *0.000 2 

5 
لدى الشركة القدرة على تقديم المَنتج بدرجة عالية من 

 .الدقة واإلتقان
8.44 84.42 18.36 *0.000 1 

  0.000* 20.54 81.67 8.17 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.0.لة مستوى دالالمتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.20من جدول )
( " لدى الشركة القدرة على تقديم المَنتج (5الفقرة إن أعلى فقرة في هذا المجال كانت: 

(، و القيمة %84.42بدرجة عالية من الدقة واإلتقان "، حيث كان المتوسط الحسابي النسبي )
أن هناك موافقة بدرجة قوية جدا  من قبل أفراد  وهذا يعني ،(0.000( تساوي )Sigاالحتمالية ).

العينة على هذه الفقرة، وبهذا يتضح أن شركات الصناعات الغذائية تسعى بشكل دائم إلنتاج 
ات وجود منافسة شديدة بين هذه المنتج إلىوي عزى هذا  منتجات تلبي حاجة الزبائن وتوقعاتهم،

 أبوهذه الفقرة متقاربة مع دراسة ) وكانت نتائج جالمحلية الصنع والمنتجات المستوردة من الخار 
 (.م2103 ( ودراسة)حسن،م2104 ريا،

ن أدنى فقرة في هذا المجال كانت ( " تطبق الشركة مبادئ الجودة الشاملة 0الفقرة ): وا 
( Sig). والقيمة االحتمالية(، %(78.65حيث كان المتوسط الحسابي النسبي  ،بنجاح في الشركة "

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قوية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ، (0.000)تساوي 
وتظهر هذه النتائج أن الشركات تطبق مبادئ الجودة الشاملة، وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة 

 على هذه الفقرة متوسطة. في دراسته ( حيث كانت درجة الموافقةم2103)حسن،
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المتوسط الحسابي النسبي لمجال "جودة المنتج" يساوي  بشكل عام يمكن القول بأنو 
لذلك يعتبر هذا المجال دال إحصائيا  ، 0.000) ( تساوي )Sigالقيمة االحتمالية ).(، و 81.67%)

، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قوية من قبل أفراد العينة على α ≤ 1.15عند مستوى داللة 
ة أن شركات الصناعات الغذائية المحلية تقع تحت رقاب إلىيجة فقرات هذا المجال، وت عزى هذه النت

من قبل الجهات المختصة والتي تراقب جودة المنتجات المحلية والغذائية منها على وجه 
فشلت في جودة احدى منتجاتها  فإنهذه الشركات تقع تحت ضغط شديد  أنالخصوص، كما 

ع دراسة السوق، وقد اتفقت هذه النتائج ملسمعة سيئة قد تعرضها لخسارة كبيرة في  فستتعرض
 ( Madrid,2007) ودراسة (م2105( ودراسة)سلطان،م2103( ودراسة )حسن،م2104)أبو ريا،

 مما يؤكد صحة نتائج هذا المجال.

 " جودة العملياتتحليل فقرات مجال "  -
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي و تم استخدام 

 (.5.22في جدول ) النتائج موضحة، و أم ال درجة الموافقة المتوسطةاالستجابة قد وصلت إلى 
 " لكل فقرة من فقرات مجال " جودة العمليات Tوالنسبي واختبار المتوسط الحسابي : (1. 22)جدول 
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 1 0.000* 17.39 83.65 8.37 .المستلزمات األساسية للعمل الشركةتتوفر في   .0
 5 0.032* 1.87 65.38 6.54 إلجراءات العمل داخل الشركة.يوجد دليل   .2

3.  
 ،الوقت)الموارد تحرص الشركة على تقليل الهدر في 

 األولية،(المواد 
7.97 79.71 13.14 *0.000 3 

4.  
 إلى تبسيط إجراءاتبصورة مستمرة تسعى الشركة 

 .واختصارهاالعمل 
7.81 78.08 10.36 *0.000 4 

5.  
 بللتالفي الخطأ قتعمل الشركة وفق المبدأ الوقائي 

 .الوقوع فيه
8.03 80.29 12.15 *0.000 2 

  0.000* 12.89 77.42 7.74 جميع فقرات المجال معاا  
 .α ≤ 0.0.لة مستوى دالالمتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.22من جدول )
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( " تتوفر في الشركة المستلزمات المادية 0الفقرة ) إن أعلى فقرة في هذا المجال كانت:
( Sig(، والقيمة االحتمالية ).%83.65األساسية للعمل "، حيث كان المتوسط الحسابي النسبي )

درجة قوية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ( وهذا يعني أن هناك موافقة ب(0.000تساوي 
جية وذلك عملية اإلنتاللويتضح من ذلك أن شركات الصناعات الغذائية تعمل على توفير ما يلزم 

لى هذه الشركات تعمل ع أنالنتائج أظهرت  أنأعلى، كما  بكفاءةلكي تستطيع إدارة عملياتها 
وقد اتفقت  التميز في أدائها إلىي أنها تسعى للوصول تقليل الهدر في الموارد األساسية وهذا يعن

 (. م2104هذه النتائج مع دراسة )المدهون،

ن أدنى فقرة في هذا المجال كانت: إلجراءات العمل داخل  ( " يوجد دليل2الفقرة ) وا 
( تساوي Sig(، و القيمة االحتمالية ).%65.38حيث كان المتوسط الحسابي النسبي ) الشركة "،
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ويتضح  (0.032)

من ذلك أن شركات الصناعات الغذائية ال تتقيد بدليل إلجراءات العمل الداخلية فيها، وي عزى هذا 
 تدليل إجراءات العمل يكون أكثر توافقا  مع المؤسسات الرسمية والتي تتعامل بمعامال أن إلى

وال يتوافق كثيرا  مع الشركات الصناعية وما يؤكد ذلك أن نتائج دراسة  ،روتينية يومية
( قد أبدت موافقة بدرجة قوية على هذه الفقرة حيث كان مجتمع الدراسة لديه م2104)المدهون،

 .والتعليماإلدارة العليا في وزارة التربية 

ي "جودة العمليات" يساو  لمجال وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي
لذلك يعتبر هذا المجال دال إحصائيا   ،(0.000( تساوي )Sigالقيمة االحتمالية ).(، و 77.42%)

، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قوية من قبل أفراد العينة على α ≤ 1.15عند مستوى داللة 
لية ية تهتم بإدارة عملياتها الداخفقرات هذا المجال، ويتضح من ذلك أن شركات الصناعات الغذائ

ة توفير ما تستطيع من موارد أساسي إلىهذه الشركات تسعى  أن إلىعزى ذلك بجودة عالية، وي  
سواء في الوقت أو المواد األولية أو غيرها وذلك لكي تزيد من نسب الربحية ولكي تستطيع 

( ودراسة 2102لفتالوي،المنافسة في السوق، وقد اتفقت نتائج هذا المجال مع دراسة )ا
الحسوني ( ودراسة )م2104( ودراسة )المدهون،م2104( ودراسة )أبو ريا،م2104)عاصي،

( م2104( ودراسة )سلمان،م2104( ، كما أنها اختلفت مع نتائج دراسة )العبيدي،م2100متعب،و 
حيث كانت  ،(م2104( ودراسة )مريم،م2101( ودراسة )النسور،م2102،،أثيرودراسة )محمد

بيعة ط الختالفوي عزى ذلك  درجة الموافقة على هذا المجال في هذه الدراسات بدرجة متوسطة،
 مجتمع الدراسة الذي تم بحثه.
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 اختبار فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسة األولى:

 ممارسة الرشاقة االستراتيجية( بين α ≤ 1015توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 .لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة ء المؤسسيتميز األداوبين 

اع قط المؤسسي لدىتميز األداء وبين  ممارسة الرشاقة االستراتيجيةبين (: معامل االرتباط 1. 11)جدول 
 الصناعات الغذائية في قطاع غزة

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 

 الحساسية االستراتيجية( بين α ≤ 1015توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 . لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة تميز األداء المؤسسيوبين 

.636 *0.000 

وبين  وضوح الرؤية( بين α ≤ 1015توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 . لصناعات الغذائية في قطاع غزةلدى قطاع ا تميز األداء المؤسسي

.658 *0.000 

 المقدرات الجوهرية( بين α ≤ 1015توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 . لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة تميز األداء المؤسسيوبين 

.734 *0.000 

األهداف اختيار ( بين α ≤ 1015توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع  تميز األداء المؤسسيوبين  االستراتيجية

 . غزة

.718 *0.000 

 المسؤولية المشتركة( بين α ≤ 1015توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 . لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة تميز األداء المؤسسيوبين 

.766 *0.000 

 سرعة االستجابة( بين α ≤ 1015عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) توجد
 . لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة تميز األداء المؤسسيوبين 

.656 *0.000 

ممارسة الرشاقة ( بين α ≤ 1015توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 . الصناعات الغذائية في قطاع غزةلدى قطاع  وتميز األداء المؤسسي االستراتيجية

.832 *0.000 

 .α ≤ 1015االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة *        

 .(Sig(، وأن القيمة االحتمالية )832.( أن معامل االرتباط يساوي )5.23يبين جدول )
ية وهذا يدل على وجود عالقة طردية قو  0.05( وهي أقل من مستوى الداللة 0.000تساوي )

قطاع  لدى تميز األداء المؤسسيوبين  ممارسة الرشاقة االستراتيجيةبين ذات داللة إحصائية 
  الصناعات في قطاع غزة.
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وتدلل هذه النتيجة على أهمية ممارسة الرشاقة االستراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية 
راسة ن الستبانة هذه الدومدى حاجة هذا القطاع إليها، حيث ظهر من خالل النتائج أن المستجيبي

اتفقوا على أن الرشاقة االستراتيجية بأبعادها )الحساسية االستراتيجية، وضوح الرؤية، المقدرات 
الجوهرية، اختيار األهداف االستراتيجية، المسؤولية المشتركة، سرعة االستجابة( لها عالقة قوية 

ة وت عزى هذه النتيجة إلى أن ممارسفي تحقيق التميز في األداء في قطاع الصناعات الغذائية، 
ها يف هذه الشركات مع الظروف المتغيرة من حوللرشاقة االستراتيجية في الشركات يؤدي إلى تكا

حالة خدماتها ومنتجاتها وبالتالي ستصل بال شك ل فيمما يزيد من قدرتها على المنافسة والتطوير 
 ائج هذه الفرضية، وقد اتفقت هذه النتائجالتميز في األداء المؤسسي، وهذا ما ظهر من خالل نت

( حيث توصل إلى أن هناك عالقة طردية بين كال  من )اختيار Abu Radi,2013مع دراسة )
األهداف االستراتيجية والمسؤولية المشتركة( كأبعاد للرشاقة االستراتيجية مع القدرات التنافسية في 

رؤية اسة الحالية مع دراسته من حيث )وضوح الالمستشفيات األردنية الخاصة في حين اختلفت الدر 
والمقدرات الجوهرية( حيث أظهرت انه ال يوجد عالقة بينها وبين القدرات التنافسية في المستشفيات 
األردنية، وي عزى ذلك إلى اختالف طبيعة البيئة المبحوثة وكذلك مجتمع الدراسة وكيفية ترتيب 

( حيث توصلت إلى م2103)الصانع، ه النتائج مع دراسةاألولويات لهذا المجتمع، وقد اتفقت هذ
أنه يوجد عالقة طردية قوية بين أبعاد الرشاقة االستراتيجية والفاعلية التنظيمية في شركة األسمنت 

( حيث توصلت إلى أن الرشاقة االستراتيجية Akanabi,2013األردنية الفارج، واتفقت مع دراسة )
 داء المنظور للشركات الصناعية في نيجيريا، وقد اتفقت مع دراسةترتبط بعالقة طردية قوية مع األ

(Oyedijo,2012والتي توصلت إلى أن الرشاقة االستراتيجي )اء ترتبط بعالقة طردية مع األد ة
التنافسي للشركات التي تعمل في قطاع االتصاالت في نيجيريا، واتفقت مع دراسة 

(Acquier,2013حيث توصلت إلى أن الرشاق ) ة االستراتيجية لها عالقة قوية في تحقيق الميزة
التنافسية، وهنا يمكن القول بأن هذا التوافق بين نتائج هذه الدراسة والدراسات األخرى يؤكد صحة 

 هذه النتائج.
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 الفرضية الرئيسة الثانية:
 فيعلى التميز  االستراتيجيةللرشاقة ( α ≤ 1.15عند مستوى )يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

 (: تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار1. 24)جدول 

قيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة
T 

القيمة االحتمالية 
Sig. 

 0.939 0.076- 0.041- المقدار الثابت

 0.013 2.527 0.179 ة المشتركةالمسؤولي

 0.000 5.132 0.453 المقدرات الجوهرية

 0.001 3.448 0.185 سرعة االستجابة

 0.021 2.344 0.180 اختيار األهداف االستراتيجية

 1.633معامل التحديد الم عدَّل=  1.872 = رتباطمعامل اال

( 5.24خالل الجدول ) ومن Stepwiseمن نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة 
 يلي: نستنتج ما

سسي" المؤثرة على المتغير التابع "التميز في األداء المؤ  أبعاد الرشاقة االستراتيجيةتبين أن 
 اتيجية(،االستر المسؤولية المشتركة، المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة، اختيار األهداف )هي 

 (وضوح الرؤية ،االستراتيجية وهي )الحساسية الدراسةأبعاد الرشاقة االستراتيجية في هذه وأن باقي 
(، 1.872) يساويمعامل االرتباط ، لذلك تم استبعادها، كما تبين أن تبين أن تأثيرها ضعيف
من التغير في التميز في  (%63.31)وهذا يعني أن (، 1.633يساوي ) ومعامل التحديد الم عدَّل

 التالية: ره من خالل العالقة الخطيةاألداء المؤسسي )المتغير التابع( تم تفسي

+  ((المسؤولية المشتركة) ( ×0.179( + ))-0.041)التميز في األداء المؤسسي= 
اختيار ) ×0.180)))+  ((سرعة االستجابة) ( ×((0.185+  ((المقدرات الجوهرية) ( ×((0.453
 االستراتيجية((.األهداف 

قد ترجع إلى  (%27.61ء المؤسسي وتساوي )لتفسير التميز في األدا النسبة المتبقيةأما 
 ،عوامل أخرى تؤثر على التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة

وذلك حسب طبيعة مجتمع الدراسة أو طبيعة البيئة التي تحيط بهذا المجتمع وكيفية ترتيب أولويات 
امل يتم تقييمه من خاللها فمثال  القطاع التميز فيه فكل قطاع من قطاعات المؤسسات له عو 



113 

سات قطاع المؤسالخدماتي يختلف عن قطاع السلع وكذلك قطاع المؤسسات األهلية يختلف عن 
 الحكومية ويختلف عن المؤسسات الخاصة.

 ( تبين أن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير التميز5.24جدول )ال ومن خالل
المقدرات الجوهرية، ومن ثم سرعة االستجابة، )كما يلي:  Tيمة اختبار في األداء المؤسسي حسب ق

نتيجة ة(، ويمكن القول إن هذه الومن ثم المسؤولية المشتركة، وأخيرا اختيار األهداف االستراتيجي
 ةتعكس أهمية وضرورة امتالك شركات الصناعات الغذائية في قطاع غزة لمقومات الرشاق

يف مع المتغيرات المحيطة بها من تغير لألسواق أو حاجات ع التكاالستراتيجية حتى  تستطي
العمالء المتجددة وكذلك ظروف المنافسة، كما يعكس ذلك أهمية تركيز هذه الشركات على النمو 

ي تتيح لها الت ةفي المنافسة، وذلك من خالل ممارستها للرشاقة االستراتيجي واالستمراروالبقاء 
طيات السوق والتي تستدعي فهم ومعرفة جيدة للمقدرات الجوهرية التي القدرة على التكيف مع مع

 ليكون لديها سرعة في االستجابة لهذه المتغيرات. ةتمتلكها الشركة وبذلك تكون متهيئ

أن القدرات  إلى( حيث توصلت Abu Radi,2013وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة )
ثلة في أثر بمتغيرات الرشاقة االستراتيجية المتمالتنافسية في المستشفيات الخاصة األردنية تت

)المسؤولية المشتركة، سرعة االستجابة، اختيار األهداف االستراتيجية، المقدرات الجوهرية، وضوح 
انه هناك تأثير من  إلى( والتي توصلت م2103الرؤية(، وكذلك اتفقت مع دراسة )الصانع،

( على الفاعلية ا) التخطيط، التنظيم، األفراد، التكنولوجيالرشاقة االستراتيجية والمتمثلة في  محددات
( والتي Ojha,2008التنظيمية في شركة األسمنت األردنية الفارج، وكذلك اتفقت مع دراسة )

أكدت على أن مستوى الرشاقة االستراتيجية ينعكس على تحسين القدرات التشغيلية للشركات وال 
 ما يؤكد صحة نتائج هذه الدراسة.ينعكس على األداء المالي لها، وهذا 

  الثالثة:الفرضية الرئيسة 
 ( بين متوسطات إجابات المبحوثينα ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات وعالقتها بتميز االستراتيجيةحول مدى ممارسة الرشاقة 
 العلمي،ؤهل الم الخبرة،عدد سنوات  العمر،) الشخصيةات عزى إلى البيانالغذائية في قطاع غزة ت  

 .المسمى الوظيفي(
تم استخدام اختبار " التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا 

 (.5.25)، والنتائج كما هي موضحة بالجدول متوسطات أو أكثر 3االختبار معلمي يصلح لمقارنة 
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 "للبيانات الشخصية(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 1. 25)جدول 

البيانات 
الرشاقة  التحليل الشخصية

 االستراتيجية
التميز في األداء 

 المؤسسي
جميع المجاالت 

 معاا 

 العمر
 0.860 0.813 0.898 االختبارقيمة 

 0.445 0.490 0.464 (.sig) االحتماليةالقيمة 

 ت الخبرةسنوا
 0.345 0.322 0.336 االختبارقيمة 

 0.715 0.725 0.709 (.sig) االحتماليةالقيمة 

 المؤهل العلمي
 1.076 1.830 0.366 االختبارقيمة 

 0.778 0.147 0.363 (.sig) االحتماليةالقيمة 

 المسمى الوظيفي
 0.475 0.570 0.535 االختبارقيمة 

 0.659 0.636 0.701 (.sig) االحتماليةالقيمة 

 المقابلة (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.25من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  (0.05)الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

الدراسة  ةأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عين نستنتجوبذلك  ،معا
البيانات الشخصية ألفراد العينة بشكل عام والمتمثلة في )العمر، حول هذه المجاالت تعزى إلى 

 . سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(

 الرابعة:الفرضية الرئيسة 
 ( بين متوسطات إجابات المبحوثينα ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات وعالقتها بتميز االستراتيجيةمارسة الرشاقة حول مدى م
 .صناعة(مجال ال الموظفين،عدد  الشركة،مكان ) الشركةالغذائية في قطاع غزة تعزى إلى بيانات 

تم استخدام اختبار " التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 
بالجدول ، والنتائج كما هي موضحة متوسطات أو أكثر 3بار معلمي يصلح لمقارنة وهذا االخت

(5.27.) 
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 "الشركة  " بيانات: نتائج اختبار " التباين األحادي (1. 26) جدول

الرشاقة  التحليل بيانات الشركة
 االستراتيجية

التميز في األداء 
 المؤسسي

جميع 
 المجاالت معاا 

 مكان الشركة
 0.954 0.867 1.170 االختبارقيمة 

 0.329 0.487 0.436 (.sig) االحتماليةالقيمة 

 عدد الموظفين
 0.132 0.412 0.232 االختبارقيمة 

 0.874 0.745 0.941 (.sig) االحتماليةالقيمة 

 مجال الصناعة
 0.585 0.751 0.589 االختبارقيمة 

 0.803 0.661 0.807 (.sig) االحتماليةالقيمة 
 

 المقابلة (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.27من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  (0.05)الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

رات عينة يوبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقد ،معا
إلى بيانات الشركة المبحوثة بشكل عام والمتمثلة في )مكان الدراسة حول هذه المجاالت تعزى 

 الشركة، عدد الموظفين، مجال الصناعة(.

إن لقول، يمكن ا وبشكل عام ومن خالل نتائج اختبار الفرضية الثالثة والفرضية الرابعة
رشاقة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء تأثر إجابات المبحوثين حول )مدى ممارسة ال عدم

المؤسسي في قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة( بالبيانات الشخصية للمبحوثين، وكذلك 
 بيانات الشركات التي يعملون بها ي عزى إلى عدة أسباب وهي:

 التشابه في ظروف العمل من حيث األنظمة واإلجراءات في هذه الشركات. .0
 دراسة تعمل في قطاع اقتصادي واحد.نة الكل الشركات عي .2
 تشابه الظروف السياسية واالقتصادية واألمنية المحيطة بهذه الشركات. .3

 التقارب بين أحجام هذه الشركات من حيث أعداد العاملين ورأس المال العامل فيها. .4
 ةمعظم الشركات عينة الدراسة تعتبر شركات عائلية وبالتالي يكون هناك تشابه في طريق .5

 التفكير بين اإلدارة العليا في هذه الشركات.
( ودراسة م2100( ودراسة )بسيسو،م2105وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة )الحلو،

( حيث اتفقت نتائج هذه الدراسات على أنه ال يوجد فروق م2103( ودراسة )زعرب،م2100)غانم،
نات خصية بشكل عام وحول بياذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول بيانتهم الش

 الشركات التي يعملون بها بشكل عام.
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 مقدمة: .1.1
يهدف هذا الفصل إلى استعراض نتائج الدراسة التي تم التوصل لها من خالل تحليل 

ض كما سيعرض هذا الفصل في ضوء هذه النتائج بعمجاالت وفقرات الدراسة واختبار فرضياتها، 
التوصيات التي تساهم في ممارسة الرشاقة االستراتيجية للوصول إلى التميز في األداء المؤسسي 

 في شركات الصناعات الغذائية، ومن ثم سيقدم الباحث اقتراحاته بشأن الدراسات المستقبلية.

 نتائج الدراسة: .1.1
ختبار الفرضيات واإلجابة على تساؤالت الدراسة تتلخص نتائج مما سبق من تحليل للنتائج وا

 الدراسة في التالي:
أظهرت الدراسة أن شركات الصناعات الغذائية العاملة في قطاع غزة تطبق الرشاقة  .0

اإلستراتيجية من خالل أبعادها المختلفة بشكل يساعدها على تخطي العقبات التي تواجهها 
 ي المنافسة.ويمنحها الفرصة لالستمرار ف

تعمل في حالة من التميز في األداء المؤسسي  ةأظهرت الدراسة أن شركات الصناعات الغذائي .2
 حيث تطبق التميز بأبعاده التي تم دراستها في هذه الدراسة.

تعتمدا على فئة الشباب اعتمادا  كبيرا  في  الغذائيةشركات الصناعات  أنأظهرت الدراسة  .3
 فيها. االستراتيجيةلقرارات وصنع ا الشركاته ذإدارة ه

ية لديهم درجة علم لغذائيةا الصناعاتأظهرت الدراسة أن معظم من يعملون في إدارة شركات  .4
 جامعية.

ة تتركز في محافظة غزة ومحافظة يائراسة أن معظم شركات الصناعات الغذأظهرت الد .5
 الشمال.

 القرارات باتخاذلديها العاملين  أشراكمعظم الشركات ال تعمل على  أنأظهرت الدراسة  .7
 في وضع الخطط للشركة. إشراكهم أواالستراتيجية 

 الشركات توفر مناخا  جيدا  للعاملين لديها في بيئة العمل.معظم  أنأظهرت الدراسة  .6
عة منهم ية راجتغذ وتأخذتهتم برأي زبائنها  ةالغذائيأظهرت الدراسة أن شركات الصناعات  .8

 عن منتجاتها.



118 

اإلدارة العليا في الشركات المبحوثة تتمتع بدرجة عالية من التميز وتتحلى  أنأظهرت الدراسة  .9
 واإلدارية. القيادية تبالمهارا

ال تستخدم أسس البحث العلمي في  الغذائية الصناعاتمعظم شركات  أنالدراسة  أظهرت .01
نماحل مشكالتها بشكل أساسي   تعتمد على الخبرة المتراكمة لديها. وا 

 .ديهال العاملينمعتمد يتم فيها تقييم  نموذجمعظم الشركات ال تمتلك  أظهرت الدراسة أن .00
 .وخدماتها معظم الشركات تهتم بجودة منتجاتها أنرت الدراسة هظأ .02
 معظم الشركات ال تمتلك دليل إلجراءات العمل لديها. أنأظهرت الدراسة  .03

 و التالي:أما بالنسبة للعالقات بين أبعاد متغيرات الدراسة فقد كانت على النح
ممارسة ( بين α ≤ 1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى ) طردية قوية توجد عالقة .0

الرشاقة االستراتيجية والم تمثلة باألبعاد التالية )الحساسية االستراتيجية، المقدرات الجوهرية، 
، وضوح الرؤية، المسؤولية المشتركة، سرعة االستجابة( ةاختيار األهداف االستراتيجي

 . لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة التميز في األداء المؤسسي وبين
للرشاقة االستراتيجية على التميز ( α ≤ 1.15عند مستوى )يوجد أثر ذو داللة إحصائية  .2

 في األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.
ابع "التميز المؤثرة على المتغير الت أبعاد الرشاقة االستراتيجيةأن فقد بينت نتائج الدراسة 

المسؤولية المشتركة، المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة، اختيار )في األداء المؤسسي" هي 
 الحساسيةوهي ) أبعاد الرشاقة االستراتيجية في هذه الدراسةوأن باقي  االستراتيجية(،األهداف 

من التغير في  (%63.31)أن ، وقد تبين تبين أن تأثيرها ضعيف (، وضوح الرؤيةاالستراتيجية
  ة.األبعاد األربعة السابقالتميز في األداء المؤسسي )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه  .3
لعمر، تمثلة في )االبيانات الشخصية ألفراد العينة بشكل عام والمالمجاالت تعزى إلى 

 . سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه  .4

إلى بيانات الشركة المبحوثة بشكل عام والمتمثلة في )مكان الشركة، عدد المجاالت تعزى 
 الموظفين، مجال الصناعة(.
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 :توصيات الدراسة .1.1
في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة، نستعرض فيما يلي بعض التوصيات التي 
قد يكون لها دور في التشجيع على زيادة ممارسة الرشاقة االستراتيجية وذلك للوصول إلى حالة 
من التميز في األداء المؤسسي عند شركات الصناعات الغذائية في قطاع غزة وقد تم تقسيم 

 التوصيات إلى قسمين حسب الجهة المعنية بها:التوصيات هذه 
 :توصيات لإلدارة في شركات الصناعات الغذائية 
ضرورة وجود خطة استراتيجية شاملة تتسم بالمرونة، وتحديد نقاط القوة والضعف عند هذه  .0

 الشركات.
قتصادية الاالهتمام بالبدائل االستراتيجية عند تنفيذ الخطط وذلك بسبب كثرة التقلبات والتغيرات ا .2

 والسياسية في قطاع غزة.
 ضرورة إشراك العاملين في عملية التخطيط االستراتيجي بشكل منفتح وفعال. .3
االهتمام بأن يكون لدى إدارة الشركة رؤية واضحة تسير من خاللها لألهداف التي وضعتها،  .4

 وكذلك توضيح هذه الرؤية للعاملين في الشركة.
 يز ثقافة المشاركة بين العاملين والمجتمع.ضرورة قيام اإلدارة العليا بتعز  .5
 على الشركات توفير كادر ذو كفاءة عالية، يساعدها في الوصول للتميز في األداء. .7
 وضع نماذج ومعايير لتقيم أداء العاملين وعمل برامج متابعة دورية لهم. .6
 لهم. بتوضيح المعايير التي سيحاسب عليها العامل، وكذلك توضيح أليات التحفيز والعقا .8
 تبني البرامج التدريبية المستمرة للعاملين وذلك لتعزيز قدراتهم. .9

رفع مستوى االهتمام بالعاملين وذلك من خالل توفير المناخ الالزم الستقرار الموظف، ومتابعة  .01
الشكاوى الصادرة من طرفهم، والعمل على رفع روح العامل المعنوية ومراعة قدراته وتناسبها مع 

 وكل إليه.حجم العمل الم
 التواصل مع المجتمع المحلي بشكل دائم وتلمس حاجته. .00
 استخدام وسائل التواصل التكنولوجية للتواصل مع الزبائن بشكل أفضل. .02
 العمل على إيجاد دليل يوضح إجراءات العمل. .03
 اعتماد أسس البحث العلمي كوسيلة لحل المشاكل التي قد تواجه اإلدارة. .04

 
 
 



121 

  المؤسسات والنقابات( أصحاب االختصاص:الجهات الرسمية )الوزارات و 
 ضرورة تبني الجهات الحكومية المختصة سياسات دعم المنتج المحلى بشتى الوسائل واألليات. .0
العمل على وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية لتحقيق التنمية الصناعية  .2

 الشاملة.
 المحلية، والمتابعة الدائمة لجودة التأكيد على تطبيق مواصفات السالمة الصحية للمنتجات .3

 المنتجات، وتفعيل سياسات حماية المستهلك، ومحاسبة من ال يتقيد بها.
تفعيل وتعزيز كافة التشريعات والقوانين التي تكفل حماية واستمرارية هذه الشركات في المنافسة  .4

 للمنتج األجنبي.
 ام، وعلى وجه الخصوص قطاعاالهتمام بتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي بشكل ع .5

 الصناعات الغذائية.
 التركيز على دعم الصناعات الصغيرة وخاصة حديثة النشأة، وذلك لخلق فرص عمل جديدة. .7
ضرورة قيام اتحاد الصناعات الغذائية بتسهيل إجراءات زيادة األعضاء فيه، ولك لتكوين جسم  .6

حمايتها من المخاطر التي قد نقابي قوي يحافظ على حقوق شركات الصناعات الغذائية و 
 تواجهها. 

على الحكومة تنفيذ سياسات ضريبية تخفف من العبء عن أصحاب شركات الصناعات الغذائية  .8
 خاصة الناشئة منها. 

العمل على اإلعفاء الجمركي للمواد الخام المستخدمة في عمليات تصنيع المواد الغذائية، وذلك  .9
 الصناعة. لتشجيع االستثمار في هذا المجال من

على مراكز الدراسات واألبحاث والمؤسسات األكاديمية تقديم الدراسات والبحوث العلمية   .01
 واالقتصادية التي تساعد قطاع الصناعات الغذائية لالرتقاء والتميز.
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 توصيات الدراسة: ذلتنفي ةمقترح خطة .1.1
 الجهة  التوصية م

 المنفذة
 البرامج واألنشطة

لدى ود خطة استراتيجية شاملة ضرورة وج 0
 الشركات.

اإلدارة 
العليا في 
 الشركة

 .ورشات عمل -
 .تشكيل لجان لوضع الخطط -

وضع نماذج ومعايير لتقيم أداء العاملين  2
 وعمل برامج متابعة دورية لهم.

قسم الموارد 
البشرية في 

 الشركة

تشكيل لجنة لوضع المعاير  -
 المناسبة.

ن وذلك المستمرة للعامليتبني البرامج التدريبية  3
 لتعزيز قدراتهم.

قسم 
التدريب في 

 الشركة

 وضع خطة تدريبية المالئمة. -

التواصل مع المجتمع المحلي بشكل دائم  4
 وتلمس حاجته.

العالقات 
العامة في 

 الشركة

 األنشطة الخيرية. -
 الحمالت الدعائية. -
 المشاركة في الفعاليات المختلفة. -

يوضح إجراءات العمل على إيجاد دليل  5
 العمل.

الموارد 
 البشرية

تشكيل لجنة لعمل دليل  -
 اإلجراءات.

عقد ورشات العمل مع  -
 المختصين.

ضرورة تبني الجهات الحكومية المختصة  7
سياسات دعم المنتج المحلى بشتى الوسائل 

 واألليات.

وزارة 
االقتصاد 

بالتعاون مع 
باقي 

 الوزارات

 ورش عمل -
 ندوات توضيحية -
ج - راءات تنفيذية على قرارات وا 

 المعابر.
 حمالت توعية. -

تفعيل وتعزيز كافة التشريعات والقوانين التي  6
تكفل حماية واستمرارية هذه الشركات في 

 المنافسة للمنتج األجنبي.

المجلس 
 التشريعي

 ورش عمل -
 سن قوانين  -

االهتمام بتطوير البنية التحتية للقطاع  8
 صالصناعي بشكل عام، وعلى وجه الخصو 

 قطاع الصناعات الغذائية.

وزارة الحكم 
المحلي 

والبلديات 

 وضع خطط تطويرية -
 إنشاء مدن صناعية متكاملة  -
 توفير حلول لمشاكل الكهرباء. -
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 دراسات مستقبلية مقترحة: .1.1

 ية التالية:لفي ضوء نتائج وتوصيات الدراسة، يقترح الباحث إجراء البحوث والدراسات المستقب
 وربطه مع متغيرات أخرى  ةإجراء المزيد من األبحاث حول مفهوم الرشاقة االستراتيجي

 غير التميز في األداء المؤسسي مثل:
 إدارة األزمات. .0
 إعادة هندسة العمليات. .2
 نظم المعلومات اإلدارية. .3
 داء ألإجراء المزيد من الدراسات حول مفهوم الرشاقة االستراتيجية وعالقته بتميز ا

 المؤسسي مع تطبيقه على مجتمعات دراسة مختلفة مثل:
 .والمؤسسات األهلية القطاع الحكومي .0
 الجامعات والمؤسسات األكاديمية والتعليمية. .2
 القطاعات الصناعية األخرى. .3
 مقارنة بين المؤسسات المختلفة الختبار واقع ممارستها للرشاقة  تعمل دراسا

 .ةاالستراتيجي
 

 

 

 

 

 

المختلفة 
وشركة 
 الكهرباء

ضرورة قيام اتحاد الصناعات الغذائية بتسهيل  9
إجراءات زيادة األعضاء فيه، ولك لتكوين 

حقوق شركات جسم نقابي قوي يحافظ على 
الصناعات الغذائية وحمايتها من المخاطر 

 التي قد تواجهها. 

اتحاد 
الصناعات 

 الغذائية

 عقد ورش عمل
حمالت توعية للشركات الغير 

 مسجلة
 تسهيل إجراءات التسجيل
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 مصادر والمراجعال
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 : المراجع العربيةأوالا 

عالقة التمكين اإلداري بفرق العمل وأثره في تحقيق خفة الحركة االستراتيجية:  .(م2105) .البدراني، إيمان
، اإلداريةو  مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية .دراسة ميدانية على عدد من مستشفيات محافظة إربيل

6(04) ،070-086. 
مارس  3. تاريخ االطالع: فئات ومعايير برنامج دبي لألداء المتميز (.م2119). برنامج دبي لألداء المتميز

 .(www.dubaiexcellence.ae) م، الموقع2107
. تتطبيقالمؤسسي مدخل الجودة وأفضل الممارسات مبادئ و التميز ا .(م2013)المجيد. البرواري، نزار عبد 

 .الوراق للنشر دار عمان:

تطبيق عملية اإلدارة االستراتيجية للمشاريع في كبرى المنظمات األهلية العاملة  .(م2100) .بسيسو، راغب
 الجامعة اإلسالمية، غزة. (.رسالة ماجستير غير منشورة) في قطاع غزة

( في تطوير أداء الوحدات اإلدارية 9110 أيزوفاعلية استخدام نظام إدارة الجودة ). (م2114) .التميمي، فواز
رسالة ) في وزارة التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر العاملين فيها ودرجة رضاهم عن هذا النظام

 .جامعة عمان، األردن (.دكتوراه غير منشورة
 بيانات-االتحاداألعضاء المسجلين في  بيانات .(م2107غزة )االتحاد العام للصناعات الغذائية في قطاع 

 غزة. .غير منشورة
بيانات المنشآت الصناعية وتقسيمها على القطاعات  .(م2104) الفلسطينية.العام للصناعات  االتحاد

 غزة. .غير منشورة بيانات-المختلفة
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. مؤسسياإلدارية وأثرها في األداء ال األخالقياتم(. 2101) .جبر، عرفات

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس.
وظفي جودة الخدمة ودورها في األداء المتميز دراسة تحليلية ألراء عينة من م .(م2103). الجبوري، حمزة

 .094-076( 34ع ) ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية. شركة أسيا سيل فرع المنصور
قياس العالقة بين مقومات التخطيط االستراتيجية والتميز باألداء  .(م2103) .سعيد ودويكات، .ذياب ،جرار

جلة جامعة م .من وجهة نظر المديرين االستراتيجيين ةتحليليالفلسطينية: دراسة  األدويةفي مصانع 
 .242-200 (،0)05ة، سلسلة العلوم اإلنساني ،األزهر

 مطبعة أبناء الجراح. . غزة:2ط .لبناء االستبيان القواعد المنهجية .(م2101) .الجرجاوي، زياد

http://www.dubaiexcellence.ae/
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 0997بيانات تراكمية إلنفاق األسر الفلسطينية من سنة  .(م2100) .لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيا
 . غزة.2100حتى سنة 

 غزة. .سلسلة المسوح االقتصادية .(م2100) .لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيا
 غزة. .سلسلة المسوح االقتصادية .(م2102) .الفلسطينيلجهاز المركزي لإلحصاء ا

 غزة. .سلسلة المسوح االقتصادية .(م، أ2103) .ركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز الم
 غزة. .تعداد المنشآت .(، بم2103) .الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء 

 غزة. .يةسلسلة المسوح االقتصاد .(م2104) .لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيا
راسة تحليلية في شركة سعد دور عمليات إدارة األداء في تميز المنظمات: د .(م2103) .حسن، خالد أحمد

 .82-56، (97)ع، المستنصرية الجامعة-واالقتصاددارة مجلة اإل .العامة
راسة دممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرها في تحقيق التميز المؤسسي: . (م2101) .حسن، عبد المحسن

ة الشرق جامع (.رسالة ماجستير غير منشورة) تطبيقية في شركة زين الكويتية لالتصاالت الخلوية
 ، األردن.األوسط

معوقات نظام إدارة الجودة في مصانع المواد البالستيكية في قطاع غزة وطرق . (م2104) .حسونة، حسام
 مية، غزة.الجامعة اإلسال (.رسالة ماجستير غير منشورة) التغلب عليها

عمليات إدارة المعرفة وأثرها في تميز األداء المؤسسي: دراسة  .(م2100) .ومتعب، حامد .حسوني، أثير
مجلة القادسية للعلوم اإلدارية  .للصناعات المطاطية في الديوانيةتحليلية في الشركات العامة 

 .22-9(، 3)03 واالقتصادية،
أسس إدارة المشاريع لدى مؤسسات الصناعات التحويلية في  واقع تطبيق .(م2105) .الحلو، نورهان ناصر

 الجامعة اإلسالمية، غزة. (.رسالة ماجستير غير منشورة) قطاع غزة
دور أبعاد إدارة األداء في التميز التنظيمي: بحث ميداني في وزارة المالية  .(م2104) .حمد، سنان فاضل

 جامعة بغداد، العراق. (.شورةرسالة ماجستير غير من) في الهيئة العامة للضرائب
 .مؤسسة الوراق للنشر . عمان:مناهج البحث العلمي، أساسيات البحث العلمي .(م2117) .الحمداني، موفق

نموذج مقترح لمنظمات التعلم كمدخل للتميز المؤسسي: دراسة تطبيقية . (م2104) .الحيلة، آمال عبد المجيد
، جامعة قناة السويس (.دراسة دكتوراه غير منشورة) غزةعلى الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع 

 مصر.
أثر الممارسة القيادية في تميز منظمات األعمال األردنية: لتطوير نموذج  .(م2117) .الخرشة، ياسين كاسب

عمان  جامعة (.رسالة دكتوراه غير منشورة) الختيار القيادات القادرة على قيادة المنظمات نحو التميز
 األردن.العربية، 

إدارة المعرفة وأثرها في األداء التنظيمي: دراسة ميدانية في الشركات الصناعية . (م2119). الخشالي، شاكر
 .36-25(،0)29المجلة العربية لإلدارة،  .األردنية
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 العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تميز األداء المؤسسي .(م2118) .دروزة، سوزان
 ، األردن.جامعة الشرق األوسط (.لة ماجستير غير منشورةرسا)

 .القطاع الصناعي الفلسطيني: إمكانية المنافسة وآفاق التطور .(م2115) .والدماغ، حنين. لراعي، محمدا
 وزارة االقتصاد الوطني، اإلدارة العاملة للسياسات والتحليل اإلحصائي. غزة:

معرفة واالغتراب الوظيفي وتأثيرهما في األداء المتميز: دراسة صناعة ال .(م2105) .الربيعي، سمية عباس
 ية، بغداد.المستنصر  الجامعة(. رسالة دكتوراه غير منشورة) استطالعية في كليات الجامعة المستنصرية

عادة اإلعمار في قطاع غزة. (م2104) .رجب، معين مركز زيتونة للدراسات  . غزة:الوضع االقتصادي وا 
 واالستشارات.

دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي: دراسة تطبيقية على . (م2104) .بو ريا، ماهرأ
راسات والسياسة للد أكاديمية اإلدارة (.رسالة ماجستير غير منشورة) وزارتي العمل والشئون االجتماعية

 العليا، غزة.
لدولية للجودة لتحقيق األداء المتميز: اعتماد معايير الجوائز ا .(م2118) .الرويشدي، حسام على محيبس

ر رسالة ماجستير غي) دراسة استطالعية ألراء عينة من عمداء ورؤساء األقسام العلمية في جامعة بغداد
 ، بغداد.جامعة بغداد (.منشورة
. القاهرة: المنظمة العربية األداء التنظيمي المتميز: الطرق إلى منظمة المستقبل. (م2113) .زايد، عادل

 للتنمية اإلدارية.
أثر خصائص المعلومات االستراتيجية في تحقيق الخفة االستراتيجية ودور القدرات  .(م2103) .الزبن، نور

 (.ر منشورةرسالة ماجستير غي) التنافسية كمتغير معدل: دراسة تطبيقية على شركة ألبا هاوس في األردن
 جامعة الشرق األوسط، األردن.

ممارسات استراتيجيات الموارد البشرية ودورها في المرونة االستراتيجية في  .(م2103) .زعتري، عبد العزيز
 جامعة الشرق األوسط، األردن. (.رسالة ماجستير غير منشورة) المصارف اإلسالمية الفلسطينية

المعوقات اإلدارية التي تواجه أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في جنوب  .(م2103) .زعرب، زكريا
 الجامعة اإلسالمية، غزة. (.رسالة ماجستير غير منشورة) ع غزةقطا

دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي: دراسة حالة بنك  .(م2105) ية.زوزال، ناد
 ر.جامعة محمد خيضر، الجزائ (.رسالة ماجستير غير منشورة) الفالحة والتنمية الريفية وكالة بسكرة

أثر تطبيق استراتيجية التدريب في تحقيق األداء المتميز دراسة األثر الوسيط  .(م2105) .سلطان، أنس
اجستير رسالة م) لرأس المال البشرية: دراسة ميدانية في المستشفيات الخاصة األردنية في مدينة عمان

 األوسط، األردن.جامعة الشرق  (.غير منشورة
الجوهرية في تحقيق التميز التنظيمي: دراسة تحليلية مقارنة دور المقدرات  .(م2104) ر.سلمان، هند مزه

  ، بغداد.جامعة بغداد (.دراسة ماجستير غير منشورة) في الهيئة العامة لإلسكان وشركة المعتصم
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دار الغريب  . القاهرة:دارة في عصر المعرفةإلنماذج وتقنيات ا-إدارة التميز .(م2112). السلمي، علي
 .للطباعة والنشر

دور التخطيط مراقبة اإلنتاج في تنمية الصناعات الصغيرة: دراسة حالة الصناعات  .(م2101). ، هانيشرف
ة الجامع (.رسالة ماجستير غير منشورة) المعدنية العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر اإلدارة العليا

 اإلسالمية، غزة.
 يرة.. بغداد: دار المس0ط .مبادئ اإلدارة .(م0990) .الشماع، خليل

محددات الرشاقة االستراتيجية في الفاعلية التنظيمية: دراسة استطالعية  رأث. (م2103)الصانع، إيمان سالم. 
 جامعة الشرق األوسط، األردن.  (.رسالة ماجستير غير منشورة) لشركة األسمنت األردنية الفارج

ة تعزيز االستغراق الوظيفي الرشاقة التنظيمية: مدخل استراتيجي في عمليم(، 2102)العابدي، علي. 
لة الغري مج .للعاملين: دراسة تجريبية لعينة من شركات القطاع الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن

  .064-046(، 24)8، للعلوم االقتصادية واإلدارية
تشخيص مؤشرات الذكاء االستراتيجي لضمان السيادة م(. 2104ي، علي. والموسوي، هاشم. )العابد

تنقلة مفي شركة كورك لالتصاالت ال ةمن خالل خفة الحركة االستراتيجية: دراسة تحليلي ةتيجياالسترا
 .076-043(، 30)8مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،  في العراق.

تأثير سلوك المواطنة التنظيمية واستثمار رأس المال البشري في تميز األداء . (م2104) .عاصي، نايف علي
نصرية، الجامعة المست(. غير منشورة دكتوراهرسالة ) دراسة استطالعية تحليل في جامعة بابل المنظمي:

 .بغداد
 .وأساليبهالبحث العلمي، مفهومه وأدواته  .(م2110) .كايد، عبد الحق ;، عبد الرحمنعدس ;ذوقان ،عبيدات

 .دار الفكر للنشر والتوزيع عمان:
عادة هندسة العمليات وأثر كل منهما الموائ. (م2104) .العبيدي، كراون عزيز مة بين إدارة الجودة الشاملة وا 
 ، بغداد.جامعة بغداد (.رسالة ماجستير غير منشورة) في األداء المتمّيز

رسالة ) في تحقيق النجاح االستراتيجي اإلبداعيت الزبون والتفكير أبعاد عالقاور د (.2101. )أميرة لعنزي،ا
 ماجستير غير منشورة(، جامعة الكوفية، الكوفة.

أثر التفكير االستراتيجي على أداء اإلدارة العليا في المنظمات غير الحكومية  .(م2103) .العشي، نهال
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منشورات  . القاهرة:األداء المؤسسي قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسين جودة. (م2119). عمرو، حامد
 .لعربية للتنمية اإلداريةالمنظمة ا
في ممارسات وتطبيقات إدارة المشاريع في القطاع العام في الضفة  يةدراسة تحليل .(م2100) .غانم، ساجدة
 .النجاح الوطنية، نابلس جامعة (.رسالة ماجستير غير منشورة) الغربية
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 جامعة كربالء، العراق.

رسالة ) واقع جودة الخدمات في المنظمات ودورها في تحقيق األداء المتميز .(م2102) .فليسي، ليندة
 جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر. (.ماجستير غير منشورة

رسالة ماجستير غير ) لقطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة اآلفاق التنموية .(م2117). قفة، بشير
 الجامعة اإلسالمية، غزة. (.منشورة

( على خفة الحركة OODAتأثير مبادئ حلقة القرار) م(.2103لكبيسي، صالح الدين. ونوري، أسماء، )ا
واالقتصاد  ة اإلدارةمجلة الدنانير، كلي في عدد من مستشفيات مدينة بغداد.االستراتيجية: دراسة ميدانية 

 .212-061، (3) ، عفي جامعة بغداد
دار إحياء  . بيروت:لسان العرب: تحقيق أمين محمد عبد الوهاب .(م0997) .ابن منظور، جمال الدين

 ي.بالتراث العر 
تأثير القرارات االستراتيجية إلدارة العمليات في األداء المنظمي: دراسة استطالعية . (م2102) .محمد، أثير

لوم مجلة الع .دينية والعزل المائي والبطارياتألراء عينة من المديرين في شركتي الصناعات التع
 .039-010(، 76)08 جامعة بغداد، في االقتصادية واإلدارية

ألراء عينة من  ةدور عمليات إدارة المعرفة في بناء المقدرات الجوهرية: دراس م(.2102محمد، صفاء. )
 جامعة الكوفة، العراق. )رسالة ماجستير غير منشورة(. ية البحثية والخدميةأساتذة المراكز العلم
عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي: دراسة تطبيقية  .(م2104) .المدهون، محمود عطا

رة ة اإلداأكاديمي (.رسالة ماجستير غير منشورة) على وزارة التربية والتعليم العالي في محافظات غزة
 والسياسة للدراسات العليا، غزة.

دليل جائزة الملك عبد اهلل الثاني م(. 2118. )مركز الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
 . األردن.لتميز األداء الحكومي والشفافية

لهم في ئهم ألعماتقييم مدى تأثير بيئة العمل على الرضا الوظيفي للعاملين وأدا .(م2114) .المرنخ، مرفت
ة الجامع (.رسالة ماجستير غير منشورة) منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة: دراسة تطبيقية

 اإلسالمية، غزة.
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 رسالة) أثر إدارة المعرفة على األداء المنظمي دراسة حالة: مطاحن الزيبان بسكرة .(م2104) .مريم، لكحل
 ئر.، الجزاجامعة محمد خيضر (.ماجستير غير منشورة

 .دار العلم . بيروت:0. طمعجم الرائد .مسعود، جبران
ة دراس: ثرها في خفة الحركة االستراتيجيةأقدرات تقنية المعلومات و . (م2100). المعاضيدي، معن وعد

(، 29)6 ة،اإلداريالمجلة العراقية للعلوم  .نينوىاستطالعية في الشركة العامة للمستلزمات الطبية في 
85-018. 
دار الوراق للنشر  عمان: "نظرة عامة". إدارية معاصرةمفاهيم (. 2112)أحمد، رضا. سنان. أبو  الموسوي،

 والتوزيع.
واقع إجراءات األمن والسالمة المهنية المستخدمة في منشآت قطاع الصناعات . (م2117) أميميه.المغني، 

 الجامعة اإلسالمية، غزة. (.رسالة ماجستير غير منشورة) التحويلية في قطاع غزة

ات معهد أبحاث السياس. رام اهلل: استراتيجية وسياسات التصنيع الفلسطيني .(م2110) .مكحول، باسم
 (.ادية الفلسطينية )ماساالقتص

م، 2107مارس  3. تاريخ اإلطالع:معايير النموذج األوروبي (.م2103المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة، )
 (www.efqm.org) الموقع:

ية في سة تطبيقأثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي: درا .(م2101) .النسور، أسماء
ط، جامعة الشرق األوس (.رسالة ماجستير غير منشورة) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية

 األردن.
االستعداد للتغير االستراتيجية من خالل تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات  .(م2100) .نوى، طه حسين
 .جامعة سعد دحلب . الجزائر:بالمؤسسة
محددات الرشاقة االستراتيجية وتكييفها في منظمات األعمال: بحث ميداني . (م2105). ضلاألنباري، عال فا

، عة بغدادجام ،(رسالة ماجستير غير منشورة) سيل لالتصاالت المتنقلة سياأفي شركتي زين العراق 
 بغداد

 .يب والنشرالمجموعة العربية للتدر  . القاهرة:األداء اإلداري المتميز. (م2118) .أبو النصر، مدحت
 .دار اليازوردي للنشر والتوزيع . عمان:0. طاإلدارة االستراتيجية .(م0998) .ياسين، سعد غالب
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 (1ملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين مرتبة أبجدياا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان التخصص االسم م
كلية التجارةأستاذ مساعد في  الدكتور: أكرم سمور 0  الجامعة اإلسالمية 

 الجامعة اإلسالمية كلية التجارةأستاذ مساعد في  خالد الدهليز :الدكتور 2
مساعد في كلية أستاذ  رامز بدير :الدكتور 3

 االقتصاد والعلوم اإلدارية
 جامعة األزهر

 الجامعة اإلسالمية كلية التجارةفي  مشاركستاذ أ الدكتور: سامي أبو الرووس 4
في إدارة الموارد  مشاركأستاذ  الدكتور: محمد المدهون 5

 البشرية
 أكاديمية اإلدارة والسياسة

 الجامعة اإلسالمية كلية التجارةأستاذ مساعد في  الدكتور: نافذ بركات 7
 ديوان الموظفين مدير عام الدكتور: نبيل اللوح 6
 الجامعة اإلسالمية كلية التجارةفي  مشاركأستاذ  تور: وسيم الهابيلالدك 8
 الجامعة اإلسالمية كلية التجارةأستاذ مساعد في  الدكتور: ياسر الشرفا 9
 الجامعة اإلسالمية كلية التجارةفي  مشاركأستاذ  الدكتور: يوسف بحر 01
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 (2ملحق رقم )

 االستبانة بصورتها النهائية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                   
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 ات العلياـــــــــــــــعمادة الدراس
 ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلـــــــية التجـــــــ

 الـــــــــــــــــــــــــقسم إدارة األعــمــ
 األخ الفاضل..

  وبركاته،السالم عليكم ورحمة اهلل
 لدراسة ماجستير تعبئة استبانة

 
لدى  يالمؤسستميز األداء ب وعالقتها االستراتيجيةمدى ممارسة الرشاقة يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان "

متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة  الستكمالوذلك  "قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة
 ، حيث يستخدم االستبانة المرفقة لجمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة.المية بغزةاألعمال من الجامعة اإلس

يمانا  من الباحث بأهمية موضوع الدراسة، وأثرها في تطوير قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة، ويقينا  منه  وا 
ضع الدرجة ، وذلك بو الستبانةبدعمكم للبحث العلمي، فإنه يأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة على عبارات هذه ا

( دل ذلك على الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس 01التي توافق رأيك، حيث كلما اقتربت الدرجة من)
 صحيح.

ذ يتقدم الباحث لكم بوافر الشكر والتقدير على حسن تعاونكم معه، يؤكد لكم أن المعلومات التي سوف يحصل  وا 
مل معها بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، وكله أمل في إجابتكم عن عليها من قبلكم سيتعا

 .جميع فقرات االستبانة بدقة وموضوعية سعيا  للوصول لنتائج صحيحة وصادقة
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

      الباحث                                                                   
 نور هنيةمحمد أ

 
 



136 

 الشخصية: البياناتالجزء األول: 
 :العمر -1

 وأكثرسنة  51 سنة 51قل من أ إلىسنة  41من  سنة 41من  إلى أقلسنة  31من  سنة 31قل من أ
    

 :عدد سنوات الخبرة -1
 01قل من أ إلىسنوات  5من  سنوات 5أقل من 

                   سنوات
 وأكثرسنوات  01

   
 :المؤهل العلمي -1
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم فأقل انويةث

    
 :المسمى الوظيفي -4

 أخرى رئيس قسم مدير دائرة نائب مدير الشركة مدير الشركة
     

 بيانات عن الشركة:: الثانيالجزء 
 :مكان الشركة -1

  محافظة رفح  محافظة خانيونس المحافظة الوسطى محافظة غزة محافظة الشمال
     

 الموظفين:عدد  -1
قل أ إلىموظفين  01من  موظفين 01أقل من 

 موظف 21من 
قل أ إلىموظف  21من 

 موظف 41من 
 موظف فأكثر 41

    
 الصناعة:مجال  -1
 إنتاج
وحفظ 
 اللحوم

تجهيز 
وحفظ 
الفواكه 

 والخضروات

الزيوت 
النباتية 
 والحيوانية
 

منتجات 
 األلبان
 

مطاحن 
 الحبوب
 والقمح
 

صنع 
األعالف 
 الحيوانية
 

صنع 
 لوياتالح

 والشيبس
 

صنع 
المشروبات 
 والمياه
 المعدنية

توابل 
وبهارات 
 ومكسرات
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( دل ذلك 12يرجى وضع الدرجة التي تناسبك، حيث كلما اقتربت الدرجة من) الجزء الثالث:
 على الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح.

ة للتطورات واالستجاب على مواجهة التغير السريعالشركة قدرة هي و  الرشاقة االستراتيجية: :المحور األول
وذلك  أمام المنافسين االستمرارواستغالل الفرص المتاحة للمنظمة لضمان  الحديثة في قطاع الصناعة،

 جديدة ومبتكرة.من خالل منتجات وخدمات وأفكار 

 الدرجة الفقرة الرقم
(1-12) 

 االستراتيجية:لحساسية اأوالا: 
اد مع األفر  العالقةعلى قدر كبير من المعلومات من خالل الحفاظ على  والتعرفتعني االنفتاح  يوه

 .بشكل أسرع من المنافسين المتاحةواغتنام الفرص  والشركات والموردين والزبائن،
  منفتح. شكلب االستراتيجي بالتخطيطتحرص إدارة الشركة على إشراك العاملين  0
واجهة وكيفية م المستقبلية لنشاطاتهاالرؤية الواضحة  كةإدارة الشر تمتلك  2

 .التحديات
 

  .تبذل إدارة الشركة جهود متواصلة لحشد طاقتها وجهودها 3
  .التحسين المستمر بعملية استمرارب إدارة الشركة تهتم 4
  منها.تمتلك إدارة الشركة المرونة في إعادة توزيع الموارد واالستفادة  5
  تجاربها السابقة وتتجنب األخطاء.دارة الشركة من تتعلم إ 7

 :وضوح الرؤية ثانياا:
ظروفها ل معرفتهاعلى بناءه، اعتمادا على  الشركةعبارة عن الطموح واالتجاه المستقبلي الذي تعمل  وهي

 والخارجية.الداخلية 
  في اتخاذ القرارات.ها تستخدم إلرشاد أهداف واضحةللشركة يوجد  6
  رجمة رؤية الشركة وأهدافها العامة بواقعية.يتم ت 8
  يوجد لدى العاملين وضوح لرؤية الشركة وقيمها. 9
  يوجد تكامل وانسجام تام بين وحدات الشركة وأقسامها. 01

 :المقدرات الجوهرية ثالثاا:
متاحة الالموارد  المميزة التي تمتلكها الشركة، والتي تساعدها على تطويرخصائص القدرات و وهي ال

 للوصول للتميز.
  يتوفر لدى الشركة الدراية الكافية بالمهارات والخبرات التي تتميز بها. 00
  تخصص الشركة ما يلزم من موارد لتحسين كافة عملياتها اإلنتاجية. 02
  تمتلك الشركة المهارات الضرورية إلنجاز العمل وتلبية حاجات الزبائن. 03
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  والشهرة الجيدة لدى الزبائن والمجتمع. تمتلك الشركة السمعة 04
 االستراتيجية:األهداف  رابعاا: اختيار

 .اإلى تحقيقها عبر األنشطة والمهام واألعمال التي تؤديه الشركةالنتائج التي تسعى وتعرف األهداف بأنها 
تقسم الشركة زبائنها إلى فئات متنوعة وتعمل على تقديم المنتجات المناسبة  05

 لهم.
 

تمتلك الشركة القدرات والكفاءات المميزة التي تمكنها من إضافة قيمة للزبائن  07
 والمجتمع.

 

  تقوم الشركة بتحديد الكفاءات والعمليات الالزمة في المستقبل لعملية التطوير. 06
نتجات المالشركة القدرة على تحديد اإلجراءات التي من شأنها تطوير تمتلك  08

 والخدمات.
 

 المشتركة: اا: المسؤوليةخامس
 مشتركة بين جميع العاملين في الشركة من حيث المخرجات النهائية. تعني أن المسؤولية تكونوهي 

  .التعامل مع األخطاء كفرص للتعلم وللتحسين تطلب الشركة من العاملين 09
على ين والعامل زبائنال المعلومات التي تهم إلى سهولة الوصول توفر الشركة 21

 حد سواء.
 

ن وأن الكل مسؤول عالمسؤولية المشتركة  مبدأتشجع الشركة العاملين على  20
  النتائج النهائية للعمل.

 

 طيطالتخ المشاركة فيعن طريق  بشكل كامل تحافظ الشركة على زبائنها 22
 .شاريعللمتنفيذ الو 

 

 سرعة االستجابة: سادساا:
 عند توفر فرصة جيدة لها. وسريع تخذ فيها إجراء فوريوهو يعكس الدرجة التي يمكن للشركة أن ت

  الشركة. وأهدافدراية باستراتيجية  علىأن العاملين في الشركة  يتم التأكد من 23
  يطة.والبيئة المحالظروف  تغيرمع  لتتالءمالشركة استراتيجيتها تكيف  24
  يشترك العاملون بفاعلية بمناقشة استراتيجيات الشركة. 25
  ها المستقبلية.تتناقش الشركة مع العاملين باستمرار حول توجهات 27
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ها، على المساهمة بشكل استراتيجي بالتفوق في أدائ الشركةهو قدرة  المحور الثاني: التميز في األداء المؤسسي:
 الشركات. وتحقيق أهدافها بصورة فعالة تميزها عن باقي 

 الدرجة الفقرة الرقم
(1-12) 

 : القيادة:أوالا 
إن لإلدارة العليا تأثير مباشر على التميز، من خالل تنمية قدرات األفراد، وتشجيعهم نحو اإلبداع، وكذلك 

 اهتمامها بتشجيع المنافسة.
  .مميزة وقياديةمهارات إدارية  اإلدارة العلياتمتلك  0
  الشركة.مشاكل  حلأسس البحث العلمي في  اإلدارة العلياتعتمد  2
  االستراتيجيات.الكفاءة الجيدة في مجال وضع  اإلدارة العلياتمتلك  3
  .نحو العمل واإلنجاز الدعوةقدوة للعاملين في تعتبر اإلدارة العليا  4
  وي.قتحقيق مركز تنافسي  إلىدارة العليا في الشركة باستمرار تسعى اإل 5

 الموارد البشرية: ثانياا:
شري لتحقيق اعلى مستويات األداء لهم، بتطوير قدراتهم ومهارتهم وتدريبهم، مما وهي التركيز على الكادر الب

 يساهم في رفع أداء الشركة ووصولها للتميز.
  .فضلأعلى قيام العاملين بأداء  بيئة العملتساعد  7
  .نموذج لتقيم أداء العاملين الشركةتمتلك  6
  للعاملين. ويربرامج متنوعة للتدريب والتط الشركة يتوفر لدى 8
  .أدوات مناسبة لمعرفة احتياجات العاملين الشركةتمتلك  9
وتعيين األشخاص في الوظائف  الختياردقيقة  أسسا   الشركة يتوفر لدى 01

 .المختلفة
 

 (:وجهة نظر الشركة )من الزبائن ثالثاا: رضا
 للشركة.الربح  مفتاح عدوالزبون يتوقعاته، الموافق ليتحقق رضا الزبون من خالل أداء المنتج 

  تولي الشركة اهتماما كبيرا لرأي الزبون. 00
  تتلقى الشركة شكاوى الزبائن وتعمل على حلها. 02
  بما يتوافق ورغبات الزبون. المنتجاتتصمم الشركة  03
  طلب الزبون في الوقت المحدد.تلبية تمتلك الشركة القدرة على  04
تفاظ بالزبائن من خالل تلبية طلباتهم ورغباتهم تسعى إدارة الشركة لالح 05

 .المتجددة
 

 العاملين: رابعاا: رضا
 وهي تعني درجة رضا الموظفين في الشركة عن أوضاعهم سواء من الناحية المهنية والمادية والنفسية.

  يساعد الهيكل التنظيمي للشركة في تحقيق أهدافهم الوظيفية. 07
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  .في األداء المميزين نتحتضن الشركة الموظفي 06
اسب منتحرص الشركة على جعل مستوى الدخل الذي يحصل عليه الموظف  08

 له.
 

تعتمد إدارة الشركة مبدأ العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت على أساس نتائج  09
 .األداء

 

  العمل. وبفريقتوجد عالقات جيدة تربط الموظفين ببعضهم  21
 المنتج: خامساا: جودة

بشكل جيد والذي من شانه ان يزيد من القيمة لدى أصحاب المصلحة في يتم إنجاز المنتج وهي ان 
 .شركةال

  .مبادئ الجودة الشاملة بنجاح في الشركة الشركةتطبق  20
  .تلتزم إدارة الشركة بالوقت المقرر لعمليات اإلنتاج 22
  ائنها.فق عليه مع زبتلتزم الشركة بتقديم خدماتها ومنتجاتها حسب ما تت 23
  دي منافسيها.تحتعتمد عليه الشركة في  مهم   تعد جودة المَنتج مؤشرا  تنافسيا   24
  .لدى الشركة القدرة على تقديم المَنتج بدرجة عالية من الدقة واإلتقان 25

 جودة العمليات: سادساا:
 ة.مة ألصحاب المصلحة في الشركوهي كيفية إدارة الشركة لعملياتها األساسية، بحيث تحقق أقصى قي

  .المستلزمات المادية األساسية للعمل الشركةتتوفر في  27
  إلجراءات العمل داخل الشركة.يوجد دليل  26
  .(األولية،...المواد  ،)الوقتالموارد تحرص الشركة على تقليل الهدر في  28
  .ختصارهاواالعمل  تبسيط إجراءات إلىتسعى الشركة بصورة مستمرة  29
  .الوقوع فيه الخطأ قبل لتالفيتعمل الشركة وفق المبدأ الوقائي  31
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 (3ملحق رقم )

 في اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة األعضاءقائمة بأسماء الشركات 

 

 

 اسم المنتج اسم الشركة  م
 قطاع إنتاج وحفظ اللحوم ومنتجاتها

 لحوم ومرتديال الهالل( شركة الدمياطي )مصنع مرتديال 1
 قطاع تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات

 رب البندورة-بقوليات-معلبات خضار شركة مصنع البدر للمعلبات الغذائية 2

 رب البندورة-بقوليات-معلبات خضار شركة بينوير للصناعة والتجارة 3

 سلطات حمص وخضروات وألبان شركة عالء الخزندار  4

 تجميد خضروات وشيبس خضرشركة الحقل األ 5

 رب البندورة-بقوليات-معلبات خضار شركة الين فود 6
 قطاع صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

 زيت زيتون شركة نصر عودة 7

 تعبئة زيت زيتون وعجوة وتجارة عامة شركة محسن أبو حميد 8
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