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بء ُكهََّهب صُىَّ ػَشَضُهى  َوَػهََّى آَدَو األَس   ًَ 

بء   ًَ الَئَِكِخ فَمَبَل أََجِئُىًَِ ثِأَس  ًَ  َػهَى ان 
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 الَ ِػه َى نََُب لَبنُىا  ُسج َحبََكَ  

زََُب إَََِّك أََذَ   ً  إاِلَّ َيب َػهَّ

 13ان َؼهٍُِى ان َحِكٍُى  
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 اإلهداء                               

 .....إىل 
 ...سثً عم وػال ( انؼهٍى انحكٍى ) يٍ رىكهذ ػهٍه 

 (اػزشافب ثبنحًذ وانضُبء )                                          

                ل ثٍزهآثُىسهى يحًذ و واألسضانسًبواد  أششلذيٍ 

 ... انطٍجٍٍ انطبهشٌٍ

 (إعالال وإكشايب )                                                   

  ... أسواػ يٍ سحهىا لجم أٌ ٌشوًَ يضهًب ٌحجىٌ وٌزًُىٌ

 (ػشفبَب ووفبء )                                                   

 اشذ ثهى أصسي وأششكهى فً أيشيانزٌٍ  وأخىارًإخىاًَ 

 (رمذٌشا واػزضاص  )                                               

 صوعزً وأطفبنً األػضاء نزحًههى انصؼبة يؼً صبثشٌٍ 

 (َصفً أألخش )                                                    

 

 

 ٌبسش                                                                      



 
   ت

 الشكر والعرفان                            
،  الحمددهلل ا الددلق اإلددا اوعلدده  لحإلممددا الحنمددم لالاطدده  لإلحددن   هل ددهلل  لاو لدده     

ا   . لدا لحدحاا اللدهاة الندنامآلإلفضل الصالة لإلتم اللالم حإلى سطهلل األعهم ححمهلل لحإلى 

ر دا  هحدهللا كده نا لهضدإلا  إلدىحإلدى الاحدث ضلد هلل  األاطدنةالاه ث لهد  ضضدا الإلملده  

ه  حدن تطيدص حد هل الاحدث ال إلمدص فإلدا  ا حإلطا حن حدان لت فطدا حن مد نم لع مهئا لمه ح  

 . قص الإلطل لال ههر   قطت لحه الحمهلل لالشنن حه

لإلسه  ... هلا ال طن اليههن لألطههلهم لذلضهم   إلتقهللم  هلشنن إللالً لنل كهطهلل حإلى ارض

  .هللا اللمطا ال إلطم إل  ض  ل حث اهم ال  م لا  ضإلهم إلهإلهم الصان لاللإل ا  

 الملدهحهلل الدهلل ت رة األسدتهذ إلدى لا تناحدص كننق لتقهللضنق إلقهللم إل لحن لاجب ال نفه  

الاحث لذلك  لمه  للتا حن جههلل  اطن فدص  االمشنفم حإلى إحهللاا  هل( حإلص حزهن  إلسطل)  

حته  م المنا ل التص حن   هه حمإلطم إحهللاا هلا الاحث ، إذ  ه  لإلت جطهه  لالمال ظه  

ا ، ف زاهه هللا ح ص اطن التص إل هللتهه األثن الاهلغ فص اع هز هلا ال ههلل  هلشنل اللق ه  حإلط

 . لهه الت فطا فص حلطنتهه ال إلمطم لإلسه  هللاال زاء 

لاالقتصدها فدص جهح دم القهاسدطم  اواارة إلطم  إلسهتلتص فص إلى هلشنن لالث هء  إلتقهللم مه 

اارس حإلددى ضهللضددا لحددن سددهحهللعص  هلت جطددا لال صددطحم   إل حددن  دده  لددص الشددن   السددطمهل

 لإركدهاا  حن حال ظده  قطمدم إل هللل اللهاة ححنمص االستاهعم لمه  إلىلكننق لتقهللضنق 

 ...  م الم هقشم حتم طهً لهم الت فطا لالشنن ح ح   إلى الإل .لافطم 

 مه إلتقهللم  هلشنن لال نفه  إلى حهللضنضم ت زضا  هن هء  ن الء المقهللسم لمده قهللحتدا لدص حدن 

لإلتقددهللم . ضنفددهلل  حثددص  ح إل حدده  لافطددم لح حددص ال قددت النددهفص لعددنض اوطددال  حإلددى حدده

 هدهئا الشددنن   مده لإلتقدهللم.   هلشدنن ال زضدل إلدى  دل حددن راجدا هدلا ال هدهلل لع ضدهً لحإلمطددهً 

سدتناتط ص فدص قلدم إاارة  هلص فدص التطيدطظ االللاالحت ه  إلى  ل زحالئص طإلام الهلل إل م ا

 . ال إلمطم لال مإلطمحتم طه لهم الت فطا فص  طهتهم اوحمه  

زلجتدص سد هللق فدص  السدطمهإلتقهللم  أسمى آضه  اال تدنام لالتقدهللضن ل مطدا إلفدناا حدهئإلتص لل

 .إلص الحطهة التص تحمإلت ال  هء حن اج

 فص عهلص ال زضمم لم احإلم الينضدا  لكننق لتقهللضنق لنل حن إلحهع ص لل   نإلمم جهللا 

 .فص قإلاص للم ضل نهم قإلمص حنهعم هم للالشنن ح ح    لنل حن 

  ... لفص الطتهم إلسأ  هللا ال إلص القهللضن إل  ض فق ه جمط ه لضلهللا ايهعه اعا سمطا ح طب

 

 

 الباحث                                                                           
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  المستخلص  

 

المإسسددً  األداء فددً اإلسددتراتٌجٌةتددؤرٌر الرشدداقة  إٌجدداد إلددى بحدد ال اهددده هدد ٌ    

المإسسدً المسدتدام والوصددول  األداءان المإسسدات التدً تسدعى لتحقٌد  و, المسدتدام 

تتعامدددل مدددع الرشددداقة  أنعلٌهدددا , مكاندددة تنافسدددٌة تمكنهدددا مدددن النمدددو والبقددداء  إلدددى

فدددً ظدددل هددد    هددداٌمكدددن االسدددتنناء عن ضدددرورٌة ال عملٌدددة نهددداأعلدددى  اإلسددتراتٌجٌة

 . من ضمن مجموعة خٌارات  ارا  التنٌٌرات السرٌعة وعدم اعتبارها خٌ

, كرٌدة والتطبٌقٌدة الف التسداإالتبعددد مدن  هدامن مشدكلة معبدر عن بح ال اانطلقت ه 

 اسددتجالء الفلسددفة النظرٌددة والمضددامٌن التطبٌقٌددة للمتنٌددرٌن  هددو أإلجابددةوالهددده مددن 

حٌ  تدم تطبٌد  هد   الدراسدة , ( األداء المإسسً المستدام  والرشاقة اإلستراتٌجٌة ) 

 66كربالء المقدسة من خالل عٌندة متكوندة مدن محافظة على مدٌرٌة توزٌع كهرباء 

قٌداس خاصدة بالبٌاندات  أداةم ٌتصم إلىومن الجدٌر بال كر ان الباح  لجؤ , مستجٌبا 

تخدددم موضددوع البحدد  فددً المدٌرٌددة المبحورددة كمددا تددم  أنالتددً مددن شددانها  لالزمددةا

 .المقابلة فً ه   الدراسة  وأسلوباستخدام المنهج التحلٌلً 

فً  اإلستراتٌجٌةلرشاقة ل إناسة بمجموعة من االستنتاجات منها وقد خرجت الدر 

ه   االستنتاجات  وبناء على. ألداء المإسسً المستدام اعلى  ا  المدٌرٌة المبحورة تؤرٌر

تم وضع مجموعة من التوصٌات التً ركزت على ضرورة تعزٌز الرشاقة 

ما تشهد  ه   المدٌرٌة فً المدٌرٌة المبحورة ل السٌمافً المإسسات و اإلستراتٌجٌة

 .شركة إلىمن تحول جدٌد خالل المستقبل القرٌب  فً عملها من مدٌرٌة 
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1  

 

    المقدمة 

 

إن معظم المإسسات فً ه   األٌام تحتاج إلى امتالك القددرة للتكٌده مدع المتنٌدرات البٌ ٌدة         

ونتٌجدة لحالدة . وكٌفٌة مواجهتها من خالل امتالكها لقابلٌة السرعة فً اتخدا  القدرارات الصدحٌحة 

فدً مجدال  السدٌماعدم التؤكد العالٌدة لظدروه البٌ دة المحٌطدة للمإسسدات واضدطراب تلدك البٌ دة و

تقدٌم خدمات الكهرباء إلى الزبون فً ه   األٌام ل ا فان اإلدارة اإلسدتراتٌجٌة بدالطر  التقلٌدٌدة لدم 

فله ا من األجدر التوجه صوب التعامل مع األسالٌب الحدٌرة لندر  تجداوز هد   , تعد تجدي نفعا 

لمإسسدة بصدورة والرشاقة اإلستراتٌجٌة تعد من األسدالٌب الحدٌردة للمحافظدة علدى أداء ا. العقبات 

 .مستدامة وبشكل أفضل من خالل إدارة التنٌٌر المستمر والتعامل المرن معه  

المستدام أصبح فً الفتدرة األخٌدرة أمدرا ٌشدنل الكرٌدر  االهتمام بموضوع األداء المإسسًأن       

قدت من الباحرٌن والمفكرٌن والمإسسات التً ال تقتصر فً نظرتهدا علدى بقا هدا ومنافسدتها فدً الو

, بل تمتد بنظرة مستقبلٌة وتتطلع لتحصل على البقداء والتمٌدز فدً نفدس الوقدت , الحاضر وحسب 

ما ٌشهد  العالم من تنٌٌرات مستمرة وغٌر مسبوقة والتً من المتوقدع أن ال تقده عندد  نتٌجةوه ا 

االسدتدامة لد ا فدان . مما زاد فً جعله التحدي األكبر ال ي ٌواجه العالم فدً هد ا القدرن , حد معٌن 

مددن أسددرار  ا  واألداء المسددتدام أصددبح سددر, أصددبحت صددفة مالزمددة للمإسسددة فددً العصددر الحدددٌ  

ومدع هد   التنٌدرات بسدرعتها وطبٌعتهدا حدتم علدى المإسسدات التعامدل معهدا مدن خدالل , وجودها 

  استخدام الرشاقة اإلستراتٌجٌة بكل متطلباتها وان تجند كل إمكانٌاتها ومواردهدا مدن اجدل الخدو

ومدا , فً ه ا المضمار الصعب للحصول على المركز المتقدم وكٌفٌة المحافظة علدى هد ا المركدز 

هً قدرة  المإسسة فً االستفادة من الفرص وإدارة المخاطر وكٌفٌة تحوٌلهدا إلدى فدرص تسدتطٌع 

 هدا ومدا هدً المدوارد والقابلٌدات والمقددرات الجوهرٌدة التدً تمتلك, استناللها للتنافس مع اآلخدرٌن 

   .المإسسة والتً تحتاجها لكً تحافظ على استدامتها  
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 المبحث أألول

 منهجٌة البحث

 مشكلة البحث   - 1

تعدد  هدً المحدرك حٌد  , الكهرباء فً الوقدت الحدالً هدً أهدم أشدكال الطاقدة علدى اإلطدال        

وجعلت حٌاتنا أمرا أسهل مما كانت , للحٌاة الرتباطها الورٌ  بكافة تفاصٌل الحٌاة الٌومٌة  الر ٌس

فقد أصبح أمر الحصول على هد   الطاقدة بدال شدك أمدرا ٌشدكل تحددٌا لكرٌدر مدن , علٌة فً الساب  

فدً  والعرا  هو احد البلدان ال ي ٌعدانً مدن أزمدة, الدول المتقدمة منها والمتؤخرة على حد سواء 

وٌواجده تحددٌات كرٌدرة مدن اجدل , تقدٌم الخددمات علدى مسدتوو تولٌدد وتجهٌدز الطاقدة الكهربا ٌدة 

ومددن خددالل مددا تقدددم ٌمكددن صددٌاغة المشددكلة .  الوصددول إلددى مسددتوٌات متقدمددة فددً هدد ا المجددال 

 :بالتساإالت أآلتٌة 

ٌن واقدع هل هنالك محاوالت جادة مدن السدادة المسدإولٌن فدً قطداع الكهربداء باتجدا  تحسد -1

 الخدمة التً ٌقدمها ه ا القطاع ؟

هل تمتلك اإلدارات المسإولة فً ه ا القطاع الخطط اإلستراتٌجٌة الالزمة التً مدن شدانها  -2

 ووضع اآللٌات المناسبة لمعالجتها وتالفٌها مستقبال ؟, تحدٌد نقاط الضعه 

إلسدتراتٌجٌة فدً هل ٌدرك المسإولون فً هد ا القطداع أهمٌدة الددور الد ي تلعبده الرشداقة ا -3

 تحقٌ  األداء المإسسً المستدام ؟

ما هو مستوو الرشاقة اإلستراتٌجٌة ال ي تعمل به مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء المقدسة؟  -4

 وما هو مستوو األداء المإسسً المتحق  ؟

 .مستدام ماطبٌعة العالقة والتارٌر بٌن الرشاقة االستراتٌجٌة واالداء المإسسً ال -5

 البحث  أهمٌة  - 2

 :تبرز أهمٌة البح  من خالل اآلتً 

( أبعداد ) سدٌما وان البحد  الحدالً قدد تنداول متنٌدرات الالمحلٌة مكتباتنا هو محاولة لرفد  -1

 . جدٌدة  فً مجال الرشاقة اإلستراتٌجٌة لم ٌتطر  لها الباحرون فً بٌ تنا المحلٌة من قبل 

اإلدارٌٌن بؤهمٌة الرشاقة اإلستراتٌجٌة ودورها فً تحقٌد  األداء  ولٌنتوجٌه أنظار المس و -2

 .المإسسً المستدام 



 أألولالمبحث /  أألولالفصل 
 

3 
   

بالشدكل , إلسدتراتٌجٌه اتسلٌط الضدوء علدى الكٌفٌدة التدً مدن شدؤنها رفدع مسدتوو الخطدط  -3

واالبتعداد عدن كافدة األنشدطة التدً ال , ال ي ٌسهم فدً االسدتنالل األمردل للمدوارد المتاحدة 

 .تضٌه قٌمة 

 البحث  أهداف  - 3

لقدرات الرشداقة كربالء المقدسة محافظة مدٌرٌة توزٌع كهرباء  مدو تبنً لتعره على ا  -1

 .االستراتٌجٌة 

والعمدل , ألداء المقدم من قبدل المدٌرٌدة المبحوردة للوقدوه علدى نقداط الضدعه ابٌان واقع  -2

 .ألسالٌب واآللٌات الكفٌلة ب لك اعلى معالجتها من خالل وضع 

, ألداء المإسسدً المسدتدام اإلسدتراتٌجٌه وأبعداد االعالقة بٌن أبعاد الرشاقة  توضٌح طبٌعة -3

 .الرتباط والتؤرٌر الخاصة ب لك امن خالل عالقة 

 .وضع مقترحات تطوٌرٌة من شؤنها رفع مستوو العمل داخل المدٌرٌة المبحورة  -4

 البحث  فرضٌات  - 4

ارتبدداط  ات داللددة معنوٌددة بددٌن أبعدداد الرشدداقة توجددد عالقددة ال ))  الفرضييٌة الرئٌسيية األولييى     

 ((اإلستراتٌجٌة واألداء المإسسً المستدام 

 :الفرضٌات الفرعٌة اآلتٌة , وٌتفرع من ه   الفرضٌة 

رشددداقة )  إلسدددتراتٌجٌهاتوجدددد عالقدددة ارتبددداط  ات داللدددة معنوٌدددة بدددٌن أبعددداد الرشددداقة ال  -1

 .والبعد التنظٌمً ( االستشعار ورشاقة اتخا  القرار ورشاقة الممارسة 

رشددداقة ) إلسدددتراتٌجٌه اتوجدددد عالقدددة ارتبددداط  ات داللدددة معنوٌدددة بدددٌن أبعددداد الرشددداقة ال  -2

 .الجتماعً اوالبعد ( االستشعار ورشاقة اتخا  القرار ورشاقة الممارسة 

رشددداقة ) إلسدددتراتٌجٌه ابدددٌن أبعددداد الرشددداقة  توجدددد عالقدددة ارتبددداط  ات داللدددة معنوٌدددةال  -3

 .القتصادي اوالبعد ( االستشعار ورشاقة اتخا  القرار ورشاقة الممارسة 

رشددداقة ) إلسدددتراتٌجٌه اتوجدددد عالقدددة ارتبددداط  ات داللدددة معنوٌدددة بدددٌن أبعددداد الرشددداقة ال  -4

 .إلستراتٌجً اوالبعد ( االستشعار ورشاقة اتخا  القرار ورشاقة الممارسة 

رشددداقة ) إلسدددتراتٌجٌه اتوجدددد عالقدددة ارتبددداط  ات داللدددة معنوٌدددة بدددٌن أبعددداد الرشددداقة ال  -5

 . والبعد التنافسً ( االستشعار ورشاقة اتخا  القرار ورشاقة الممارسة 

إلستراتٌجٌه مجتمعة مع أبعداد اتوجد عالقة ارتباط  ات داللة معنوٌة بٌن أبعاد الرشاقة ال  -6

 .األداء المإسسً مجتمعة 
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ألداء اٌوجددد تددؤرٌر  و داللددة معنوٌددة للرشدداقة أإلسددتراتٌجٌه فددً ال )) لثانٌيية ة االرئٌسيي ةالفرضييٌ

 (( .المإسسً المستدام 

 :وٌتفرع من ه   الفرضٌة الفرضٌات الفرعٌة اآلتٌة 

 . ألداء المإسسً المستدام االستشعار فً اٌوجد تؤرٌر  و داللة معنوٌة لرشاقة ال  -1

 .ألداء المإسسً المستدام اٌوجد تؤرٌر  و داللة معنوٌة لرشاقة اتخا  القرار فً ال  -2

 .ألداء المإسسً المستدام اٌوجد تؤرٌر  و داللة معنوٌة لرشاقة الممارسة فً ال  -3

ألداء المإسسدً اٌوجد تؤرٌر  و داللة معنوٌة ألبعاد الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة مجتمعدة فدً ال  -4

 .المستدام 

إلسدتراتٌجٌة مجتمعدة اٌوجد تؤرٌر  و داللدة معنوٌدة ألبعداد الرشداقة ال )) لثالثة ة ائٌسالفرضٌة الر

 (( .ألداء المإسسً المستدام افً 
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 المخطط الفرضً للبحث   - 5

قام الباح  بتصمٌم , والفرضٌات الر ٌسٌة والفرعٌة  بناءا على مشكلة البح  واهمٌته واهدافة  

 (  1) المخطط الفرضً للبح  كما فً الشكل 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

      عالقة ارتباط                  

 (1)شكل 
 المخطط الفرضً للبحث

 إعداد الباحث: المصدر 

  

 مجتمع البحث وعٌنته   - 6

أمدا عٌندة البحد  فقدد كدان , ٌتمرل مجتمع البح  فدً مدٌرٌدة توزٌدع كهربداء كدربالء المقدسدة      

حٌد  كاندت النسدبة األكبدر للعٌندة مدن رإسداء األقسدام , معظمها من الكادر القٌدادي الهندسدً فٌهدا 

حملدة شدهادة البكدالورٌوس فكاندت نسدبتها األكبدر أٌضدا مدن بدٌن الشدهادات  امدا, % 46.9 بنسدبة 

وه ا ٌإكد ان العٌنة قد شملت أصحاب القدرار فدً %  84.9إ  بلنت , األخرو فً مجتمع العٌنة 

باإلضددافة إلددى المعرفددة , هدد   المدٌرٌددة ممددن ٌمتلكددون الخبددرة مددن خددالل المنصددب الدد ي هددم فٌدده 

باإلضدافة إلدى سدنٌن الخدمدة الكبٌدرة لددو , مدن خدالل الشدهادة الجامعٌدة األكادٌمٌة التً اكتسدبوها 

بٌنمدا تلتهدا %   40.9سدنة  16إ  حققت نسبة الد ٌن تتجداوز خددمتهم , العاملٌن فً ه   المدٌرٌة 

 أألداء المإسسً المستدام الرشاقة أإلستراتٌجٌة

 رشاقة االستشعار

 رشاقة اتخا  القرار

 رشاقة الممارسة

 البعد التنظٌمً

 البعد االجتماعً 

 البعد االقتصادي

 البعد االستراتٌجً 

 البعد التنافسً
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وه ا ٌبٌن ان المدٌرٌة تمتلك , %  34.8سنة إ  بلنت  15  - 11نسبة ال ٌن تتراوح خدمتهم من 

 .ة الماضً وروح التجدٌد فً الحاضر والمستقبل من خبر ا  جٌد ا  مزٌج

 حدود البحث   - 7

تمرددل مدٌرٌددة توزٌددع كهربدداء كددربالء المقدسددة الحدددود المكانٌددة للبحدد  : الحدددود المكانٌددة  -1

 .الحالً 

امتدددت فتددرة إعددداد البحدد  فددً الجددانبٌن النظددري والعملددً مددن الفتددرة  :الحدددود الزمانٌدده  -2

 . (15/9/2017)إلى (  7/2017/(21

كددربالء المقدسددة الحدددود محافظددة ٌمرددل كددادر مدٌرٌددة توزٌددع كهربدداء : الحدددود البشددرٌة  -3

 . البشرٌة للبح  الحالً 

 منهج البحث   - 8

الوصدفً مدنهج الاستخدم الباح  منهجٌن فً إعدداد هد ا البحد  وهمدا مدنهج دراسدة الحالدة  و      

لمعرفة واقع الرشاقة أإلستراتٌجٌة ومستوو األداء المإسسً المستدام فً مدٌرٌة توزٌع ,  التحلٌلً

باإلضافة إلى بٌان عالقات االرتباط والتؤرٌر بدٌن أبعداد الرشداقة , كربالء المقدسة محافظة كهرباء 

 .اإلستراتٌجٌة وإبعاد األداء المإسسً المستدام 

 وسائل جمع البٌانات   - 9

, المدددراء الفددرعٌٌن , المعدداونٌن , المدددٌر ) لشخصددٌة مددع الجهددات  ات العالقددة المقابلددة ا -1

 (بع  رإساء األقسام 

اتفد  ) حٌ  تم إعداد استمارة استبٌان وف  مقٌداس لٌكدارت الخماسدً :  االستبانةاستمارة  -2

 وقد تم صٌاغة فقرات ه   االستمارة من, ( ال اتف  بشدة , ال اتف  , محاٌد , اتف  , بشدة 

حٌدد  , ة ت العالقددة بمتنٌددرات البحدد  الر ٌسددخددالل اإلطددالع علددى األدبٌددات والكتددب  ا

فقرات لكل بعد  من أبعاد المتنٌر المستقل المتمرل بالرشاقة اإلستراتٌجٌة  ( 10)خصصت 

أمدا المتنٌدر التدابع , ( ورشاقة الممارسدة , راشقة اتخا  القرار , رشاقة االستشعار )وهً 

البعدد ) فقرات لكل بعد من أبعداد  وهدً ( 6)لمإسسً المستدام فقد حددت المتمرل باألداء ا

, ( والبعد التنافسدً , البعد االستراتٌجً , البعد االقتصادي , البعد االجتماعً , التنظٌمً 

عٌندة مدن كدادر مدٌرٌدة توزٌدع كهربداء كدربالء ) اسدتمارة علدى ( 80)ه ا وقد تدم توزٌدع 

 %( . 82.5)منها أي ان نسبة االستجابة كانت  (66)وتم استرجاع ( المقدسة 

 .كربالء المقدسة محافظة الورا   والسجالت الخاصة بمدٌرٌة توزٌع كهرباء  -3
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 الوسائل واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة   - 10

  . الوسط الحسابً واالنحراه المعٌاري -1

 . ددتعاالنحدار البسٌط والم -2

 Microsoft Office Excel 2016وكذلك برىبهج  .  SPSS vs 20ثن اسثخدان البرىبهج الجبهز  -3

 التعرٌفات اإلجرائٌة للبحث    -11

هدً المرونددة والسدرعة التدً تمدنح المنظمددة القددرة علدى تنٌٌددر : الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة  - أوال

أعمالها من اجل االستجابة للتنٌدرات الحاصدلة فدً أسدواقها ومواجهدة المخداطر أألخدرو التدً 

 . (  D'Aven,1994:25)تعترضها 

علدى فحدص ومراقبدة واقتنداص األحددا  مدن  المنظمدةهدً قددرة : رشاقة االستشدعار  -1

جٌا والتكنولو, الزبون  تتنٌٌر تفضٌال, تحركات المنافسٌن الجدٌدة ) التنٌر فً البٌ ة 

 ( . Park , 2011 : 24) فً الوقت المناسب( الحدٌرة 

وتقسدٌم المعلومدات التدً  تنظٌمى جمع وخزن وعل المنظمةقدرة : رشاقة اتخا  القرار  -2

 تتعل  بعملهدا مدن مصدادرها المتنوعدة لندر  ترجمدة اآلردار المترتبدة علدى األحددا 

والقٌددام بمعرفددة الفددرص والتهدٌدددات التددً تقددوم , المتعلقددة باألعمددال مددن دون تددؤخٌر

تكدوٌن  والقٌام بوضع الخطط التً من خاللها ٌتم توجٌه إعدادة, بترجمة ه   األحدا  

 ( .  Park , 2011 : 25) الكوادر وعمل إجراءات تنافسٌة جدٌدة 

تعددٌل , لمدوارد فٌهدا اعلدى إعدادة تكدوٌن دٌنامٌكٌدة  المنظمدةقددرة  :رشاقة الممارسدة  -3

وإعادة تشكٌل عالقات سلسلة التورٌد وف  خطط العمل الجدٌدة والمنتجات , العملٌات 

 ( .  Park ,2011 : 26) وخدمات التسعٌر إلى السو  فً الوقت المناسب 

هددو  لددك األداء الدد ي ٌضددمن اسددتدامة وتوسددٌع النمددو : لمإسسددً المسددتدام األداء ا - ثانٌييا          

والمحافظدددة علدددى سدددمعتها  المنظمدددةصدددادي وتحقٌددد  القٌمدددة لحملدددة األسدددهم وتحقٌددد  هٌبدددة االقت

إضددافة إلددى تبنددً , واسددتمرارٌة العالقددة مددع الزبددون والمحافظددة علددى جددودة منتجاتهددا وخدددماتها 

الممارسددات األخالقٌددة وخلدد  فددرص عمددل مسددتدامة وبندداء القٌمددة لكددل أصددحاب المصددالح الدد ٌن 

 ( . ( Szekely & Knirsch,2005:127   المنظمةٌرتبطون ب
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لمواردهدا  المنظمدةٌقصد به نتا ج الطرٌقة التدً ٌدتم مدن خاللهدا اسدتخدام  :البعد التنظٌمً  -1

المادٌددددددة والبشددددددرٌة واسددددددتناللها بصددددددورة ٌمنحهددددددا القدددددددرة علددددددى تحقٌدددددد  أهدددددددافها 

(Miller&Bromiley,1990:57. ) 

كد لك , المجتمعدات التدً تعمدل فٌهدا  وٌقصد به تؤرٌر المإسسدات علدى: الجتماعً االبعد   -2

                             القتصدددددددادٌة اهدددددددو النتدددددددا ج التدددددددً تحققهدددددددا المإسسدددددددات فدددددددً المجددددددداالت غٌدددددددر 

 (Hubbard,2009:185 . ) 

فً تحقٌ  رضدا المسداهمٌن عدن طرٌد  تحقٌد   المنظمةهو مدو قدرة : القتصادي االبعد  -3

 ( . Kaplan&Norton,1992:72)معدالت مالٌة مرضٌة السترماراتهم 

تسعى إلى تنفٌ  االستراتٌجٌات التً  المنظمةهً عملٌة التؤكد من أن : الستراتٌجً  االبعد  -4

(  Amaratunga,2000:18)ٌتم من خاللها تحقٌ  األهداه والناٌات الكلٌة للمإسسة 

. 

ألربداح اعلى تحقٌ  الفوز على منافسٌها وبالتالً جندً  المنظمةهً قدرة : البعد التنافسً  -5

 ( . 37:  2002,بنً حمدان)ألعمال اوتحقٌ  البقاء فً عالم 
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 الثانًالمبحث 

 دراسات سابقة

الدراسات السابقة العربٌة واالجنبٌة والتً ه ا المبح  سٌتم التطر  الى بع  من  خالل  - 1 

 .قة االستراتٌجٌة واالداء المإسسً المستدام شاتهتم بموضوع الر

 ( 1) جدول 
 ماتٌسر من دراسات سابقة 

 ت
 

 اسم الدراسة
ألداء المإسسً اإلستراتٌجٌة بتمٌز امدو ممارسة الرشاقة 

 . لدو قطاع الصناعات الن ا ٌة فً قطاع غزة 

1 

 (  2016, هنٌة )  اسم الباح  والسنة

 مجتمع الدراسة وعٌنتها

فً قطاع  ا  عضوبوصفهاشركات الصناعات الن ا ٌة المسجلة 
حٌ  بلغ عدد الشركات , الصناعات الن ا ٌة فً قطاع غزة 

 .عٌنة    104شركة وعدد العٌنات بواقع  55المبحورة 

 فلسطٌن  البلد

 منهج وصفً تحلٌلً منهج الدراسة

 الهده
 

 ا  حددٌر ا  مصدطلحبوصدفها ظهور مفهوم الرشاقة اإلستراتٌجٌة 
ومددا مددو ممارسدة شددركات  ,إلسدتراتٌجٌة او تعلقده بداإلدارة 

. قطدداع الصددناعات الن ا ٌددة فدددً قطدداع غددزة لهدد ا المفهدددوم 
إلسددددتراتٌجٌة علددددى األداء اوالتعددددره علددددى تددددؤرٌر الرشدددداقة 

 .  المإسسً فٌها وأهمٌته  

 الستنتاجاتاأهم 
ن قطاع الصناعات الن ا ٌة فً قطاع غزة أبٌنت الدراسة 

, إسسً جٌد ٌمارس الرشاقة اإلستراتٌجٌة ولدٌه أداء م
 .ٌمكنه من التنافس 

 الفا دة من الدراسة
تم التعره من خالل البح  عن مدو استخدام الرشاقة  

 .اإلستراتٌجٌة فً شركات الصناعات الن ا ٌة فً قطاع غزة 

     
2 

 
 اسم الدراسة

العالقددددة بددددٌن خفددددة الحركددددة التنظٌمٌددددة والدددد كاء المعرفددددً 
دراسة تحلٌلٌة فً ) وانعكاسهما فً تنفٌ  إستراتٌجٌة المنظمة 

 (سل لالتصاالت  شركة زٌن وأسٌا

 ( 2015, الدهان )    اسم الباح  والسنة

 
 مجتمع الدراسة وعٌنتها

شركة زٌن العرا  لالتصاالت وشركة أسٌا سٌل لالتصداالت 
وتم اخ  عٌنة من أصدحاب القدرار فدً الشدركتٌن ومدن جمٌدع 

 عٌنة  116المستوٌات التنفٌ ٌة وبواقع 

 العرا   البلد

 منهج تحلٌلً اختباري  منهج الدراسة

 
 الهده

تعددر  أهددم الجدددلٌات والخالفددات الفكرٌددة عددن خفددة الحركددة 
التنظٌمٌددة وكدد لك الدد كاء المعرفددً ومدددو قدددرتهم فددً توجٌدده 

باإلضددافة إلددى إن هدد   الدراسددة تشددخص , أصددحاب القددرار 
 . أبعاد خفة الحركة التنظٌمٌة فً الشركات المبحورة 

 
 الستنتاجاتاأهم 

تسدددهم أبعددداد  خفدددة الحركدددة التنظٌمٌدددة فدددً تحسدددٌن قددددرات 
المنظمدددة كمدددا تسدددهم خفدددة الحركدددة فدددً تحسدددٌن الفعالٌدددات 
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 .والنشاطات التً تسهم فً وضع االستراتجٌات وتنفٌ ها 

 
 الفا دة من الدراسة

التعره على دور خفة الحركدة التنظٌمٌدة فدً صدٌاغة وتنفٌد  
المعرفددً ورقافددة اسددتراتجٌات المنظمددة ومدددو توجدده الدد كاء 

 .  المنظمة بعد تفاعلها مع أبعاد خفة الحركة التنظٌمٌة 

3 

 اسم الدراسة

انعكدداس القدددرات الدٌنامٌكٌددة ومهددارات التفكٌددر اإلسددتراتٌجً 
علدددى األداء ألمنظمدددً المسدددتدام ضدددمن إطدددار نظرٌدددة تعددددد 

دراسدة اسدتطالعٌة آلراء القٌدادات أإلدارٌدة فدً ) المستوٌات 
 (للسمنت الجنوبٌة الشركة العامة 

 (2014,برٌس ) اسم الباح  والسنة

 مجتمع الدراسة وعٌنتها

الشددركة العامددة للسددمنت الجنوبٌددة وتضددمنت العٌنددة مجموعددة 
ممددن ٌشددنلون مناصددب إدارٌددة علٌددا فددً الشددركة متكونددة مددن 

 .عٌنة   110

 العرا   البلد

 منهج وصفً تحلٌلً منهج الدراسة

 الهده
الدراسددددة إلددددى التعددددره علددددى دور القدددددرات هدددددفت هدددد   

الدٌنامٌكٌدة ومهددارات التفكٌددر االسددتراتٌجً فددً تحقٌدد  األداء 
 .المإسسً المستدام فً شركات قطاع الصناعة والمعادن 

 الستنتاجاتاأهم 
بٌنت ه   الدراسة وجود إدراك مرتفع لمتنٌرات الدراسة من 

ابط بٌنهمدا وهد ا بددورة ٌدإدي إلدى تسدهٌل التدر, قبل الشركة 
 . من اجل تحقٌ  األداء المإسسً المستدام 

 الفا دة من الدراسة

إن هدد   الدراسددة عددززت الموقدده التنافسددً للشددركة مجدددال 
, مددن خددالل االسددتخدام األمرددل للقدددرات الدٌنامٌكٌددة , البحدد  

وكدددد لك مهددددارات التفكٌددددر االسددددتراتٌجً فددددً تحقٌدددد  األداء 
, الفددددرد ) لددددرال  المإسسددددً المسددددتدام ضددددمن المسددددتوٌات ا

 ( .المنظمة , المجموعة 

4 

 اسم الدراسة
أردددر خصدددا ص المعلومدددات اإلسدددتراتٌجٌة فدددً تحقٌددد  الخفدددة 

دراسدة )اإلستراتٌجٌة ودور القدرات التنافسٌة كمتنٌر معدل  
 ( تطبٌقٌة على شركة ألبا هاوس أألردنٌة 

 ( 2013, الزبن )  اسم الباح  والسنة

 وعٌنتهامجتمع الدراسة 

شركة ألبا هاوس األردن وشملت العٌنة كافة المدٌرٌن 
العاملٌن فً الشركة ورإساء األقسام والمشرفٌن على اإلنتاج 

 .عٌنة  72وبواقع  

 أألردن  البلد

 منهج وصفً تحلٌلً منهج الدراسة

 الهده
ارددر خصددا ص المعلومددات اإلسدددتراتٌجٌة علددى تحقٌدد  خفدددة 

وكددد لك تؤرٌرهدددا مدددع وجدددود القددددرات الحركدددة اإلسدددتراتٌجٌة 
 .التنافسٌة كمتنٌر معدل 

 الستنتاجاتاأهم 

تشكل خفة الحركة أإلستراتٌجٌة أهمٌة كبٌرة بالنسبة 
بل إن التنٌرات السرٌعة , للمنظمات فً الوقت الحاضر 

التً تشهدها البٌ ة أالن تحتم على المنظمات االهتمام بالعمل 
 .ٌة فً الصٌاغة والتنفٌ  ضمن أطار الرشاقة اإلستراتٌج

التعره على تؤرٌر المعلومات اإلستراتٌجٌة من أجل تحقٌ   الفا دة من الدراسة
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الرشاقة اإلستراتٌجٌة التً باتت أمر ضروري فً أداء 
 .المنظمات فً الوقت الحاضر 

   
5 

 اسم الدراسة
أرددر محددددات الرشدداقة اإلسددتراتٌجٌة فددً الفاعلٌددة التنظٌمٌددة 

 (دراسة حالة شركة االسمنت األردنٌة الفارج )

 (2013 , الصانع )   اسم الباح  والسنة

 مجتمع الدراسة وعٌنتها

عٌندددة مدددن  63شدددركة االسدددمنت األردنٌدددة الفدددارج وتدددم اخددد  

, ر ددٌس مجلددس اإلدارة )المدددراء وبدددرجات وظٌفٌددة مختلفددة 
, أعضداء مجلدس اإلدارة ومسداعدٌهم , مدٌر عام ومسداعدٌه 

 (ومدراء الدوا ر 

 األردن البلد

 منهج تحلٌلً اختباري منهج الدراسة

 الهده

تشخص واقع محدددات الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة ومددو أهمٌتهدا 
على الفاعلٌة التنظٌمٌدة فدً المنظمدات الصدناعٌة وخصوصدا 

كما تعمدل الدراسدة علدى تقددٌم , فً شركة االسمنت األردنٌة 
 .توصٌات تسهم فً تطوٌر عمل الشركة مدار البح  

 الستنتاجاتاأهم 

وجدددود عالقدددة قوٌدددة بدددٌن الرشددداقة اإلسدددتراتٌجٌة والفاعلٌدددة 
وان هددد   العالقددددة مهمدددة جدددددا لندددر  تكٌدددده , التنظٌمٌدددة 

المنظمدددات مدددع المتنٌدددرات السدددرٌعة فدددً البٌ دددة التدددً تعمدددل 
 .ضمنها المنظمات 

 الفا دة من الدراسة

تبٌن الدراسة أن استخدام الرشاقة اإلسدتراتٌجٌة لده دور كبٌدر 
ن األداء ألمنظمدددً بالنسدددبة لدددلدارة العلٌدددا وفعدددال فدددً تحسدددٌ

وكدد لك المسددتوٌات األخددرو فددً المنظمددة فددً ظددل التنٌددرات 
وتضددٌه مٌددزة تنافسددٌة , السددرٌعة التددً تعٌشددها المنظمددات 

 .بالنسبة للمنظمات التً تدعم ممارسة الرشاقة اإلستراتٌجٌة 

6 

 اسم الدراسة
المسدددتدام فدددً  ادارة قدددوو التنددداق  لضدددمان االداء المنظمدددً

 .اطار نمو ج التوازن الدٌنامٌكً للتنظٌم 

 (2012,العطوي ) اسم الباح  والسنة

 
 مجتمع الدراسة وعٌنتها

جامعات عراقٌة واشدتملت علدى  8 تكون مجتمع الدراسة من 

 من عمٌد ومعاون عمٌد ورإساء اقسام   446كلٌة و   103

 العرا  البلد

 وصفً تحلٌلً منهج منهج الدراسة

 الهده
هده االطروحه هوبلدورة تصدور واضدح حدول الكٌفٌدة التدً 
ٌمكن ان تدٌر بها المنظمات التوترات المتناقظة فً الظدواهر 

 .التنظٌمٌة من اجل ضمان االداء المنظمً المستدام  

 الستنتاجاتاأهم 

المسدتدام ٌدتم عدن  تبٌن االطروحده ان تحقٌد  االداء المنظمدً
ٌتم مدن خدالل ادارة قدوو التنداق  التدً تتضدمن ندوعٌن مدن 
االستراتٌجٌات هما اسدتاراتٌجٌة قبدول التنداق  واسدتارتٌجٌة 

 .حل التناق  

 الفا دة من الدراسة
ان هدد   االطروحدده توصددلت الددى ضددرورة ادارة المنظمددات 
البجوردددة للتدددوترات المتناقضدددة مدددن خدددالل برندددامج اقترحتددده 

 .راسة الد



  الثانً المبحث /  أألولالفصل 

 

12 

 
 

7 

 اسم الدراسة

The Dynamics of Opportunity and Threat 
Management in Turbulent Environments : 
The Role of Information Technologies .   
دٌنامٌكٌات الفرص و إدارة التهدٌدات فً البٌ ات المضطربة 

 .دور تكنولوجٌا المعلومات   -
 

 (Park , 2011) اسم الباح  والسنة

 
 مجتمع الدراسة وعٌنتها

 

وتددم أخدد  , شددركات متعددددة الصددناعات فددً كورٌددا الجنوبٌددة 
العٌنات علدى مسدتوو المددٌرٌن التنفٌد ٌٌن فدً هد   الشدركات 

 .عٌنة  218وكان عددهم  

 كورٌا الجنوبٌة  البلد

 منهج وصفً تحلٌلً منهج الدراسة

 الهده
 

بٌان دور تكنولوجٌدات المعلومدات فدً  إلى ٌهده ه ا البح  
تمكددٌن المنظمددات مددن استشددعار وإدارة الفددرص والتهدٌدددات 
بنجدداح وتحقٌدد  المٌددزة التنافسددٌة فددً البٌ ددات المضددطربة مددن 

 .خالل استخدامها الرشاقة اإلستراتٌجٌة 

 
 الستنتاجاتاأهم 

 

ن تكنولوجٌددا المعلومددات والرشدداقة أتبددٌن فددً هدد   الدراسددة 
, اإلستراتٌجٌة  واالضطرابات البٌ ٌة تتزامن فً وقت واحدد 

وفدً الوقدت   .وتجتمع بشكل منهجً لتإدي إلدى أداء تنافسدً
نفسده, تطدور هدد   الدراسدة نظرٌددة التبداٌن التددً تشدرح كٌفٌددة 

بالرشددددددداقة التنظٌمٌدددددددة  ارتبددددددداط تكنولوجٌدددددددا المعلومدددددددات
 .واالضطرابات البٌ ٌة التً تإدي إلى أداء تنافسً 

 الفا دة من الدراسة
 

تظهدددر نتدددا ج هددد ا البحددد  أن تكنولوجٌدددا المعلومدددات تمكدددن 
المنظمات من تعزٌز الرشاقة اإلستراتٌجٌة وتإرر بشكل غٌر 
مباشر على أداء الشركات وقٌادة االبتكار مدن خدالل الرشداقة 

 .التنظٌمٌة 

8 

 اسم الدراسة

Influences on the Organizational 
Implementation of Sustainability: An 
Integrative Model. 

.  انمو ج تكاملً : تارٌرات تنفٌ  االستدامة المنظمٌة   

 (Fairfield etal,2011) اسم الباح  والسنة

 مجتمع الدراسة وعٌنتها
تدددم جمدددع المعلومدددات المطلوبدددة مدددن خدددالل اسدددتخدام مقٌددداس 

 .مدٌر من مختله الدول   1514لٌكرت الخكاسً ال ي شمل 

 استرالٌا   البلد

 منهج وصفً تحلٌلً منهج الدراسة

 الهده
عمدل األداء العدالً علدى األداء التعره على تؤرٌر ممارسات 

 . الوظٌفً

 الستنتاجاتاأهم 
تم تحدٌد رال  من ممارسات العمدل عدالً األداء عدن طرٌد  

والمشداركة فدً , الدتعلم  ,تقٌدٌم األداء ) تحلٌل البٌانات وهدً 
 (صنع القرار 

 الفا دة من الدراسة
سلطت ه   الدراسة الضوء على اهم العوامل التً تإرر على 

 .المنظمات فً تطبٌ  االداء المإسسً المستدام ظز ب  
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 اسم الدراسة

Agile Product Development and Strategic  
 Agility in technology Firms .                        
تطور الرشاقة اإلنتاجٌة والرشاقة اإلستراتٌجٌة فً الشركات 

 .التكنولوجٌة 

 (kettunen , 2010 ) اسم الباح  والسنة
 مجتمع الدراسة وعٌنتها

 
 شركات التكنولوجٌا فً فنلندا

 فنلندا البلد

 دراسة استطالعٌة  منهج الدراسة

 
 الهده
 

الدراسة إطارا  متكامال  عن  إستراتٌجٌة األعمال وضعت ه   
وتطوٌر مدنهج اإلنتداج فدً ظدروه البٌ دات المعقددة وسدرٌعة 

 .التنٌٌر 

 
 الستنتاجاتاأهم 

 

إن الشددركات بحاجددة شدددٌدة فددً الوقددت الحددالً  إلددى الرشدداقة 
اإلستراتٌجٌة مدن اجدل محافظتهدا علدى التندافس فدً ظدل هد   

 .الظروه 

 
 الدراسةالفا دة من 
 

االعتماد على أسالٌب جدٌددة لندر  قٌدام المنظمدات بتطدوٌر 
وان تعتمد , باالعتماد على الرشاقة اإلستراتٌجٌة  , منتجاتها 

هدد   المنظمددات المبددادرة مددن اجددل قبددول التنٌٌددر فددً وحدددات 
 . أعمالها 
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 اسم الدراسة
A Quantitative Decision Model Towards 
Maximizing Organizational Sustainability . 

.انمو ج اقرار كمً باتجا  تعظٌم االستدامة المنظمٌه  

 ( Turan , 2010) اسم الباح  والسنة

 مجتمع الدراسة وعٌنتها
عٌنة تكونت من خمس مصانع فً االختصاصات االلكترونٌة 

 .فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  البلد

 منهج وصفً تحلٌلً منهج الدراسة

 الهده

تهدددده الدراسدددة إلدددى تسددداإل مهدددم تحددددد مدددن خاللددده مشدددكلة 
كٌدده ٌجددب علددى صددانعً السٌاسددة ) الدراسددة الر ٌسددٌة وهددو

والمهندسدددٌن اسدددتخدام مبدددادل االداء المسدددتدام ضدددمن عملٌدددة 
صنع القرار االداري بالشكل ال ي ٌدإدي الدى زٌدادة اوتعظدٌم 
درجدددة اسدددتدامة المنظمدددة التدددً ٌعملدددون فٌهدددا مدددن الندددواحً 

دٌة واالجتماعٌدددة والبٌ ٌدددة فدددً ظدددل ظدددروه بٌ دددة االقتصدددا
 .خارجٌة معقد  ومتنٌر  باستمرار

 الستنتاجاتاأهم 

مدددن خدددالل اسدددتخدام انمدددو ج البحددد  المقتدددرح ٌمكدددن لمتخددد  
القدددراران ٌخمدددن اي المحدددافظ االسدددترمارٌة سدددتحق  افضدددل 

بنظددر االعتبددار لخصددا ص المنظمددة  العاو ددد فددً ظددل االخدد 
 .االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌ ٌة   

 الفا دة من الدراسة
قدمت ه   الدراسة اسدلوب ٌسدتخدم لتحقٌد  االمرلٌدة فدً ظدل 
حالددة عدددم التاكددد وٌسددتخدم فددً العدٌددد مددن المجدداالت منهددا 
 .التخطٌط والرقابة المالٌة وتوسٌع الطاقة وتصمٌم المصانع  
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 الدراسةاسم 
ممارسددة إدارة المددوارد البشددرٌة وأررهددا فددً تحقٌدد  التمٌددز 

دراسددددة تطبٌقٌددددة فددددً شددددركة زٌددددن الكوٌتٌددددة ) المإسسددددً 
 ( .لالتصاالت الخلوٌة 

 (2010 , حسن )  اسم الباح  والسنة

 مجتمع الدراسة وعٌنتها

وشددملت العٌنددة  ,شددركة زٌددن الكوٌتٌددة لالتصدداالت الخلوٌددة 
, مجموعة من العالمٌن فً  ه   الشركة ومن كافة المستوٌات

 .فردا   253وبلغ عدد العٌنة 

 .الكوٌت  البلد

 .منهج وصفً تحلٌلً  منهج الدراسة

 الهده
تعر  ه   الدراسة مددو تدؤرٌر المدوارد البشدرٌة فدً تحقٌد  

 .التمٌز المإسسً وكٌفٌة الحفاظ على االستدامة فٌها 

 الستنتاجاتاأهم 
وضددحت هدد   الدراسددة وجددود أرددر  ي داللددة معنوٌددة لتددؤرٌر 
 .الموارد البشرٌة على األداء المإسسً لشركة زٌن الكوٌتٌة 

 الفا دة من الدراسة

دعت ه   الدراسة إلى ح  شدركة زٌدن الكوٌتٌدة لالتصداالت 
الخلوٌددة مددن خددالل سددعٌها المسددتمر لنددر  تحقٌدد  مركددز 
تنافسً جٌد فدً المسدتقبل لتحظدى بدؤداء مإسسدً أفضدل ممدا 

 .هً علٌه أآلن 
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 اسم الدراسة

Strategic Agility in a Small 
Knowledge Intensive Business 
Services Company: Case Swot Consulting 
الرشاقة اإلستراتٌجٌة فً الشركات الصنٌرة  ات المعرفة 

( . دراسة حالة شركة سوات لالستشارات ) المكرفة   
   

 ( Santala , 2009 ) اسم الباح  والسنة

 
 مجتمع الدراسة وعٌنتها

 

لالستشددارات وتضددمنت العٌنددة مجموعددة مددن  SWOTشددركة 

المقابالت الشخصٌة وحضور االجتماعدات المكرفدة مدع كدادر 
 .الشركة 

 فنلندا البلد

 دراسة استطالعٌة  منهج الدراسة

 الهده
 

البحددو  والدراسددات السددابقة تناولددت الرشدداقة اإلسددتراتٌجٌة 
الباحد  ولكن فً ه ا البح  أراد , بالنسبة للمنظمات الكبٌرة 

معرفدددة مددددو تدددؤرٌر الرشددداقة اإلسدددتراتٌجٌة علدددى الشدددركات 
بمعنددى , والسددٌما فددً مجددال تقدددٌم االستشددارات , الصددنٌرة 

أخددر مدددو تددؤرٌر الرشدداقة اإلسددتراتٌجٌة علددى األفددراد بشددكل 
 .خاص ولٌس على المستوو التنظٌمً بشكل عام 

 الستنتاجاتاأهم 
 

هً وظٌفة مدن المسدتوو التنظٌمدً  إن الرشاقة  اإلستراتٌجٌة
 .والمستوو الفردي وٌرتبطان بإحكام فٌما بٌنهما 

 
 الفا دة من الدراسة

 

فً ه ا البح  كانت العٌنة التً خضعت للدراسة هدً شدركة 
صنٌرة على العكس من البحو  األخرو التدً تناولدت تدؤرٌر 

 .الرشاقة على مستوو المنظمة بشكل كامل 
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 اسم الدراسة

  Impact of Strategic Agility on Competitive 
Capabilities and Financial Performance. 

أرر الرشاقة اإلستراتٌجٌة على القدرات التنافسٌة واألداء ) 
 ( .المالً

 (  Ojha , 2008) اسم الباح  والسنة

 مجتمع الدراسة وعٌنتها
 

وكانت , المنظمات الصناعٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 
حٌد  , عٌنة الدراسة من المدراء التنفٌ ٌٌن فً ه   المصدانع 

 .  عٌنة   1260كان عدد العٌنات هو 

 .الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  البلد

 منهج وصفً تحلٌلً منهج الدراسة

 الهده
 

الرشدداقة اإلسددتراتجٌة علددى هددده هدد ا البحدد  إلددى بٌددان ارددر 
األداء المالً والقددرات التنافسدٌة فدً عٌندة مدن المصدانع فدً 

وكٌه ٌدتم إعدداد منظمدات  ات , الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 
رشاقة إستراتٌجٌة فً ظل التنٌرات السدرٌعة فدً البٌ دة التدً 

 .تعمل فٌها 

 الستنتاجاتاأهم 
 

الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة هدو إن , وابرز النتا ج فً ه ا البحد  
وهدددً  ات تدددؤرٌرات , فدددً العٌندددات المبحوردددة كاندددت عالٌدددة  

 .طردٌه مع الكفاءة التشنٌلٌة 

 
 الفا دة من الدراسة

 

وان الرشدددداقة اإلسددددتراتٌجٌة تكددددون مفٌدددددة فددددً البٌ ددددة  ات 
وهً غٌر مفٌدة فدً البٌ دة , االضطرابات العالٌة أو المعتدلة 
نتٌجدة التكلفدة العالٌدة , هدا قلدٌال  التً ٌكون مسدتوو التنٌٌدر فٌ
 .الستخدام الرشاقة اإلستراتٌجٌة 

 
14 

 
 اسم الدراسة

Sustainability, Performance and 
Organizational Strategy: an Empirical 
Analysis of Public Organizations. 

تحلٌل تطبٌقً :  االستدامة واالداء واالستراتٌجٌة المنطمٌة
.للمنظمات العامة   

 ( Enticott etal , 2008) اسم الباح  والسنة

 مجتمع الدراسة وعٌنتها
السدلطات المحلٌدة االنكلٌزٌدة الر ٌسدٌة حٌد  بلدغ حجدم العٌندة 

 .مستجٌب   902

 برٌطانٌا  البلد

 منهج وصفً تحلٌلً منهج الدراسة

 الهده

جدداءت الدراسددة نتٌجددة الستشددعار البدداحرٌن بضددرورة معرفددة 
ارر االستدامة على اداء المنظمات فً القطاع العام ومقارنتها 
بنتدددا ج الدراسدددات التدددً تناولدددت نفدددس المتنٌدددرات والتدددً تدددم 

 اجرا ها على منظمات القطاع الخاص 

 الستنتاجاتاأهم 

ان , االسددتنتاجات التددً توصددلت لهددا هدد   الدراسددة  مددن اهددم
تحقٌ  اعلى مستوٌات االداء التتنظٌمً ٌدرتبط باالسدتراتٌجٌة 

وعلٌدده فددان االدارة المسددتدامة تددرتبط , التددً تٌبعهددا المنقبددون 
 .فقط باالداء المستدام 
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 الفا دة من الدراسة

تعتبر ه   الدراسة اول دراسة تطبٌقٌة وتحلٌلٌة من نوعها 
تناولت موضوع االدارة المستدامة واالداء فً المنظمات 

 .العامة 

 اعداد االباح  : المصدر 

 :مجاالت االفادة من الجهود المعرفٌة السابقة  – 2 

اغناء الجوانب الفكرٌة والنظرٌة للبح  عبر االفادة منها فً البناء النظري للدراسة  - أ

 .الحالٌة 

منحت الجهود المعرفٌة السابقة الباح  الدافع من اجل محاولة سبر اغوار العالقة بٌن   - ب

 .متنٌرات البح  

 .المساهمة فً تحدٌد المتنٌرات الفراعٌة التً ٌتكون منها كل بعد من ابعاد البح  الحالً  - ت

نات المساهمة فً بناء مقٌاس الدراسة الحالٌة من خالل االطالع على المقاٌٌس واالستبا - ث

 .واالدوات المستعملة فٌها 

 

 :اوجه اختالف البحث الحالً عن الدراسات السابقة  – 3

 

متنٌر الرشاقة االستراتٌجٌة باسلوب جدٌد ٌختله عن ماهو موجود تناول البح  الحالً  - أ

 .من بحو  فً البٌ ة العربٌة 

 . اختٌار ابعاد االداء المإسسً المستدام بما ٌتال م مع الدا رة المبحورة - ب

تناول ه ا البح  تارٌر الرشاقة االستراتٌجٌة على االداء المإسسً المستدام فً القطاع  - ت

بعكس ماجاءت به الدراسات السابقة والتً تناول معظمها تارٌر الرشاقة , العام 

 .االستراتٌجٌة على منظمات االعمال الخاصة 
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 المبحث األول

 الرشاقة االستراتٌجٌة 

 :تمهٌد 

ومن , قبل التطر  إلى مفهوم الرشاقة اإلستراتٌجٌة ٌجب توضٌح ماهٌة الرشاقة بصورة منفصلة 

خفة )خالل مراجعة المصطلح فً األدبٌات السابقة نجد أن بع  الباحرٌن استبدلوها بمصطلح 

فالرشاقة هً مصدر ُرشَِّ  وتعنً الخفة والسرعة , ( المرونة العالٌة فً الحركة ) أو ( الحركة 

وهً تعنً القدرة على التحرك السرٌع والسهل حسب وصه معجم  ( . معجم الرا د ) فً العمل 

Oxford)  . ) 

 مفهوم الرشاقة اإلستراتٌجٌة  - 1

أول ظهور له ا المصطلح كان فً بداٌة التسعٌنات من القرن الماضً حٌ  أبصر  للنور  ان     

ة الهاي من خالل تقدٌم دراسة بعنوان بجامع(  Lacocca) مجموعة من الباحرٌن فً معهد 

, ( من وجهة نظر خبراء الصناعة : إستراتٌجٌة مإسسات التصنٌع فً القرن الحادي والعشرٌن )

ومن هنا كانت نقطة االنطال  لسبا  الباحرٌن فً تقدٌم الكرٌر من الدراسات التً لها عالقة به ا 

 شاقة فً األدبٌات السابقة فقد وصفها حٌ  بٌن العدٌد وجهات نظرهم لمصطلح الر, المفهوم 

 (Prince & Key,2003:305-318  ) بؤنها القدرة على االستجابة للتنٌرات المفاج ة وتلبٌة

متطلبات العمالء بطرٌقة مختلفة وعلى نطا  واسع من حٌ  السعر والجودة والسمات والكمٌة 

أنواع المرونة وهً القدرة على نها نوع من بؤ(  Narasimhan,2006:443) وعرفها . والتسلٌم 

ن الباحرٌن أومن خالل التعارٌه أعال  والتمعن فً مضمونها نالحظ . عمال غٌر المخطط لها ألا

متوقعة من الفً مواجهة التنٌرات غٌر  المنظمةاتفقوا فٌها على سرعة االستجابة من خالل قدرة 

ٌعة لمواجهتها وكٌفٌة التعامل مع أو من خارجها وما هً الردود المتوقعة والسر المنظمةداخل 

وخارجها والعمل من اجل التكامل فً كال االتجاهٌن لنر  تحقٌ   المنظمةالمتنٌرات داخل 

 .أفضل النتا ج 

وفٌما ٌتعل  بالرشاقة اإلستراتٌجٌة نجد  أن  المإسسدات ومنظمدات اإلعمدال كاندت فدً السداب      

تسعى جاهدة من اجل تعظٌم إرباحها وزٌادة قٌم أسهمها فقط ومن رم جاء التوجه من اجدل إرضداء 

وهك ا استمر التجدٌد من اجل تحقٌ  أهداه أخدرو وإرضداء إطدراه متعدددة , أصحاب المصالح 

وااللتدددزام بالمسدددإولٌة , وجددده صدددوب المصدددلحة العامدددة باإلضدددافة إلدددى المصدددلحة الخاصدددة والت
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ن البٌ ة التً تعدٌ  فٌهدا المإسسدات اومن هنا نجد ...  االجتماعٌة والمحافظة على البٌ ة وغٌرها 

أصبحت أكرر تعقٌدا واحتماالت التنٌٌر فً ه   البٌ ة أصبحت بنسبه كبٌرة جدا وفً أوقدات قرٌبدة 

من  ي قبل ٌضاه لها  عدم  التؤكد ال ي باتت نسبته تزداد بشكل كبٌر لو أدخلت فدً معادلدة  أكرر

السدبل لتحقٌد  أفضدل النتدا ج ؟  وهل ستكون النتٌجة مرضٌة ؟ ومداهًفما هو ناتج ه   المعادلة ؟ 

وكٌه ستحافظ  المإسسات على أدا ها بتحقٌ  أفضل المخرجات بما هو متاح من مدخالت وكٌفٌة 

تعامل مع ه   المدخالت ومعالجتها ؟ العدٌدد مدن التسداإالت تتبدادر فدً األ هدان وماهٌدة اإلجابدة ال

األفضل لها ؟ عند اإلطالع على األدبٌدات السدابقة نجدد مدن خدالل المفداهٌم المد كورة عدن الرشداقة 

                                                                                         .              اإلسددددددتراتٌجٌة أنهددددددا الطرٌدددددد  األسددددددهل واألفضددددددل  للوصددددددول إلددددددى اإلجابددددددة األفضددددددل 

 :أراء بع  الباحرٌن حول مفهوم الرشاقة اإلستراتٌجٌة (  2) وٌعر  الجدول 

 ( 2) جدول 

 وجهات نظر بعض الباحثٌن حول مفهوم الرشاقة اإلستراتٌجٌة

 

  الباحث والسنة

 

 المفهوم

 

D'Aveni,1994:25 

هً المرونة والسرعة التً تمنح المنظمة القدرة على 

تنٌٌر أعمالها من اجل االستجابة للتنٌرات الحاصلة فً 

 .ألخرو التً تعترضها اأسواقها ومواجهة المخاطر 

 

Goldman&Colleagues,1995:8 

 

هً استجابة مدروسة تمكن المنظمة من تحقٌد  االزدهدار 

تنٌرة باستمرار بطر  ٌصعب التنبإ بها فً بٌ ة تنافسٌة م

 .ضمن الفرص المتوفرة فً السو  

 

Gunasekaran,1999:87 

القددددرة علدددى البقددداء واالزدهدددار فدددً بٌ دددة تنافسدددٌة ملٌ دددة 

بدددالتنٌٌر المسدددتمر وغٌدددر متوقعدددة مدددن خدددالل االسدددتجابة 

مدفوعددة بواسددطة , لٌددة لوسددوا  المتنٌددرة عاوالف السددرٌعة

 .بالمنتجات والخدمات تعرٌه الزبون 

Tsourveloudis & 

Valavanis,2002:330 

هً قدرة المنظمة على العمل بشكل مربح فً بٌ ة السو  

العالمٌة المتنٌرة والمتجز ة بسرعة وباستمرار من خدالل 

 .اإلنتاج عالً الجودة واألداء العالً 

 

Sull & Bryant,2006:1-6 

هً القدرة على استنالل الفدرص التدً ٌتباطدؤ المتنافسدون 

واجتٌاز األزمات التً لم تستطع تجاوزها , فً استناللها 
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 .منظمات  ات قدرات ضعٌفة  

Cutter,2006:1-3  قدرة المنظمة على التعامل مدع البٌ دة الخارجٌدة النامضدة

 .وغٌر المإكدة بشكل دقٌ  وسرعة فا قة

 

Becker,2007:1-9 

هددً تمردددل عملٌدددة تمكدددٌن المنظمددة لفهدددم الفدددرص البٌ ٌدددة 

مددن خددالل التخطددٌط إلحدددا  تنٌٌددرات , واالسددتفادة منهددا 

عمددل إسددتراتٌجٌة وتنفٌدد ها بشددكل سددرٌع وفاعددل وحسددب 

 .الحاجة 

 

 

Doz &Kosonen,2008:53 

 

 

القدرة على تعدٌل أو إعادة تشكٌل الشركة وإستراتٌجٌتها 

وٌتحق   لك , ألعمال المتنٌرة ابشكل دٌنامٌكً فً بٌ ة 

عن طرٌ  الترقب المستمر باإلضافة إلى التكٌه مع 

احتٌاجات العمالء واالتجاهات من دون التخلً عن رإٌة 

.الشركة   

 

Hill & Jones ,2009:68 

العمل واألسوا   هً عملٌة إعادة ترتٌب وإلناء وإحدات

والصناعات الموجودة إلعادة التركٌز على مقدرات 

 .جوهرٌة متماٌزة 

 

Kettunen,2010:12 

هً االستمرارٌة فً تحدٌد واغتنام الفرص بشكل أسرع 

 .من المنافسٌن 

 

Park,2011:27 

ألحدا  اهً القدرة التنظٌمٌة لفحص ومراقبة والتقاط 

تحركات المنافسٌن , الزبون تنٌٌر تفضٌل )للتنٌٌر البٌ ً 

 .فً الوقت المناسب ( التكنولوجٌا الجدٌدة , الجدٌدة 

 

Arafa,2013:4 

 

هً القدرة على ال هاب واإلحساس بالوقت ألحقٌقً 

وسرعة , وااللتزامات الجماعٌة السرٌعة , االستراتٌجً 

.وقوة توزٌع الموارد  

Farzin&Safari,2014:299  من لدن  ةالفعل السرٌع ةوردهً القدرة على التكٌه

المنظمة تجا  التنٌرات غٌر المتوقعة وتقدٌم الحلول 

.المبتكرة   

 
 إعداد الباحث باالعتماد على ما تٌسر من المصادر : المصدر
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عدٌددة قدد تددم االتفدا  علٌهددا مدن قبددل  ا  ن هنالدك أمددورأومدن خدالل مددا تدم  كددر  مدن مفداهٌم نالحددظ 

الباحرٌن حٌ  أن  السرعة والمروندة وخفدة الحركدة فدً االسدتجابة للتنٌٌدرات ودرجدة عددم الٌقدٌن 

وان االهتمددام بالمقدددرات . العالٌددة التددً تواجدده المإسسددات هددً علددى راس قا مددة هدد   المفدداهٌم 

روري وهام لتحقٌ  الرشاقة فً العمل والعمل على تعب تها أمر ض المنظمةالجوهرٌة التً تمتلكها 

والتجاوب الفاعل للقضاٌا االجتماعٌة والسٌاسٌة والتطور التكنولوجً  المنظمةوالحفاظ على مكانة 

وك لك العمل على توزٌع الموارد واستناللها بالشكل األمرل والصحٌح ال ي ٌتوافد  مدع , وغٌرها 

ومواكبة سرعة ه   التنٌرات كلها تدعو إلى أن  ةالمنظمآلٌة العمل من اجل  التكٌه لتطوٌر كفاءة 

تتساب  المإسسات من اجل التكامل من الداخل وك لك التكامل مابٌن تلك المإسسات  وٌبٌن الشكل  

ن الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة تتحدول إلدى جمددود بمدرور الوقدت إ ا لدم تسدتطع المإسسددات أكٌده (  2) 

مإسسة جامدة  وتتحول بشكل تددرٌجً إلدى حالدة مدن المحافظة على استدامة العمل فٌها إ  تصبح 

إلستراتٌجٌة ان الحساسٌة أإلى ( Doz & Kosnen,2006:1-13 ) الشلل االستراتٌجً حٌ  أشار 

وسٌولة الموارد وااللتزام الجماعً هً من الخصا ص الواجب على المنظمة امتالكها لكً تدتمكن 

فتقدر لواحددة منهدا أو أكردر فإنهدا سدتكون منظمدة ولكدن عنددما ت, من تحقٌ  الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة 

 جامدة وال تستطٌع المنافسة فً األسوا  مع مرور الزمن 

 

 ( 2) شكل 

 تحول الرشاقة إلى جمود بمرور الوقت

Source: Doz,Yves,(2006)"fostering Strategic Agility In search Renewal 
Growth",(www.agilityconsulting.com):PP. 13 
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 أهمٌة الرشاقة اإلستراتٌجٌة 2- 

تعد التنٌرات السرٌعة فً البٌ ة التً تعمل ضمنها المإسسات سدببا فدً جعدل  حالدة عددم التؤكدد    

عالٌددة جدددا علددى المسددتوو االقتصددادي واالجتمدداعً والسٌاسددً والتكنولددوجً حتددى علددى مسددتوو 

ممدا دفعهدا إلدى االسدتجابة السدرٌعة لهد   التنٌدرات لكدً تحدافظ   المنظمدةاألفراد واحتٌاجاتهم داخل 

فالمإسسدات التدً تبحد  عدن النجداح فدً الوقدت , على بقا ها وتتمكن من المنافسة وتحدٌد حلفا ها 

الحالً تستخدم الرشاقة اإلستراتٌجٌة مفتاحا لها فً ظل البٌ دة سدرٌعة التنٌٌدر وكلمدا كاندت مروندة 

 المنظمدةلمإسسدات سدرٌعة كاندت إمكانٌدة تحقٌد  األهدداه التدً تطمدح لهدا االستجابة لها من قبل ا

إلدى أن الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة ( 24 : 2008,المعاضدٌدي )حٌد  أشدار . أكرر دقة وأسهل وصوال 

وكدد لك إجددراء , تعددد إحدددو المتطلبددات الجوهرٌددة لنجدداح المنظمددات وضددمان بقا هددا ودٌمومتهددا 

دخل التقلٌدددي قددد حتمددت علددى المإسسددات  اعتمدداد خفددة الحركددة التنٌٌددرات فددً عملٌاتهددا وفقددا للمدد

 .مددددددددددخال بددددددددددٌال للتعامدددددددددل مدددددددددع المتنٌدددددددددرات المتسدددددددددارعة  وصدددددددددفهااإلسدددددددددتراتٌجٌة ب

وبه ا نجد أن الرشاقة اإلستراتٌجٌة باتت ضرورة للمإسسات فً خضم تزاٌد المشكالت اإلدارٌدة  

كمدا أن ازدٌداد . فً البٌ ة المحٌطدة لهداوالتنظٌمٌة داخل المإسسات وك لك سرعة تزاٌد التنٌٌرات 

كمدا أن . حدة المنافسة ٌزٌدد مدن دفدع المإسسدات إلدى ترشدٌح الفدرص األفضدل وسدرعة اقتناصدها 

, وتكون متفوقدة علدى اآلخدرٌن , بع  المإسسات ومن خالل كفاءتها فإنها ستتمٌز فً مرحلة ما 

شداقة اإلسدتراتٌجٌة وسدٌلة  ات فعالٌدة ولكً تحافظ على ه ا التفو  والتمٌز علٌها أن تتخد  مدن الر

ستصددل المنظمددة إلددى عدددم فمددا فددً حالددة عدددم نهجهددا لهدد ا الطرٌدد  ا, للدددخول فددً عددالم المسددتقبل 

وإ ا لم تكن مترقبدة للمتنٌدرات التدً تحٌطهدا واسدتنالل الفدرص , المرونة والجمود بمرور الوقت 

الرشددداقة اإلسدددتراتٌجٌة لددددٌها المناسدددبة القتناصدددها لكدددً تسددداعدها فدددً المحافظدددة علدددى مسدددتوو 

Kosonen,2007:1-12)  . ) كمددا أشددار كددل مددن(: 9 Doz & Kosonen,2008  ) إلددى أن

الرشدداقة اإلسددتراتٌجٌة سددتعطً للمنظمددة صددفة الفطنددة والمرونددة وكدد لك االنفتدداح علددى األحدددا  

رات السدابقة الجدٌدة مما ٌجعلها قادرة علدى أن تكدون دا مدا فدً اسدتعداد لندر  إعدادة تقٌدٌم الخٌدا

والتنٌٌر المستمر ٌجعل من فرصة المنافسة اكبر فً ه   البٌ ة  .وتوجٌهها نحو التطورات الجدٌدة 

وان ه   التنٌٌدرات ٌمكدن اسدترمارها مدن قبدل المإسسدات التدً , العالمٌة   ات الطبٌعة الدٌنامٌكٌة 

ة الرشاقة  و المرونة سوه و مع  زٌاد. تمتلك الرشاقة من خالل سرعة االستجابة له   التنٌٌرات 

ك لك فإن عدم وجود الرشاقة ال ٌإدي فقط  إلى خسا ر حقٌقٌة كبٌرة ولكن , تزداد فرص االبتكار 

 ( . Glinska & et al.,2012:4 )أٌضا ٌتسبب فً  فرص ضا عة 
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للتخطددٌط  لكنهددا تعددد بدددٌال   المنظمددةن اإلسددتراتٌجٌة غٌددر موجددودة فددً عملٌددات أوهدد ا ال ٌعنددً 

 بمعندددى أخدددر هدددً مفهدددوم مشدددترك بدددٌن وضدددع اإلسدددتراتٌجٌة وتنفٌددد ها, تراتٌجً التقلٌددددي االسددد

  (Santala ,2009 :36  .) ٌوضح االنتقال من اإلستراتٌجٌة التقلٌدٌة إلى الرشداقة (  3) والشكل

 اإلستراتٌجٌة 

 الرشاقة اإلستراتٌجٌة                              اإلدارة اإلستراتٌجٌة                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3) شكل                                                

 االنتقال من اإلستراتٌجٌة التقلٌدٌة إلى الرشاقة اإلستراتٌجٌة    

Source: Fartash . k.& Davoudi. S.,( 2012)"The important Role of Strategic 
Agility in Firms' Capability and Performance ", Master of Business 
Administration –management & Economics ,  University , Semnan , 
IRAN:P57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة اإلستراتٌجٌة التقلٌدٌة

التخطٌط االستراتٌجً 

 ٌعتمد على البصٌرة 

قددددددددددرارات عملٌددددددددددة 

التخطٌط فً الوحددات 

الفرعٌدددددددة للمددددددددٌرٌن 

التنفٌددد ٌٌن تنتقدددل مدددن 

 وحدة إلى أخرو 

تخصددددددددٌص جمٌددددددددع 

وتفددددوٌ   ,المددددوارد 

التنفٌددددددددد  للوحددددددددددات 

ومراقبدددددة , الفرعٌدددددة 

 ألموظفٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرشاقة اإلستراتٌجٌة

التبصدددر علدددى أسددداس 

 الحساسٌة

االلتددزام الجمدداعً مددن 

قبدددددددل فرٌددددددد  اإلدارة 

 العلٌا

, سددددددددٌولة المددددددددوارد 

وإعددددددددددادة توزٌعددددددددددا 

 ومشاركتها 
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ن الفر  أصبح واضحا بٌن الرشاقة اإلسدتراتٌجٌة والتخطدٌط االسدتراتٌجً  فالرشداقة أبالتالً نجد 

اإلستراتٌجٌة أصبحت ضرورة فً الوقت الحالً البد منها وف  البٌ ة التً تعدٌ  فٌهدا المإسسدات 

ٌوضددح العالقددة بددٌن  التنٌٌددر ومقدددار سددرعته وطبٌعتدده ومددا هددو موقددع الرشدداقة (  4) و الشددكل

 اإلستراتٌجٌة فً ظل ه   التنٌرات 

 

 (  4) شكل 

 موقع الرشاقة اإلستراتٌجٌة من المتغٌرات األخرى باالعتماد على طبٌعة التغٌٌر وسرعته

         Source : Arafa , Gamal Ahmed ,( 2013) "Organizational Agility : How 
businesses can survive and thrive in fast changing markets" , Based on 
study by Doz and Kosonen:PP. 5 

 

ٌمكن أن نالحظ بوضوح أن التنٌٌدر السدرٌع وطبٌعدة هد ا التنٌٌدر لهدا دور (  4) من خالل الشكل 

 او  ا  وخطٌد ا  فعندما ٌكدون التنٌٌدر بسدٌط, اإلستراتٌجٌة  إلى العمل  بالرشاقة المنظمةكبٌر فً دفع 

ٌنصددب علددى األداء التشددنٌلً والنشدداطات والعملٌددات داخددل  المنظمددةسددرعة بطٌ ددة فددان اهتمددام 

تتخدد  مددن التخطددٌط  المنظمددةوفددً حالددة تعقٌددد التنٌٌددر وتبدداطإ سددرعته فهنددا نجددد أن , المنظمددة

نتقال من األداء التشنٌلً على األمد القصٌر األجدل إلدى أي إن اال, االستراتٌجً التقلٌدي سبٌل لها 
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سدٌكون  المنظمدةن أولكن عندما ٌدزداد التنٌٌدر مدع احتفاظده بالبسداطة فهندا نجدد , التنبإ بالمستقبل 

هندا نجدد إن فمدا عنددما ٌكدون التنٌٌدر سدرٌعا ومعقددا بطبٌعتده أ, توجهها نحدو االسدترمار المشدترك 

ال تمتلك سوو سبٌل اللجوء نحو الرشاقة اإلسدتراتٌجٌة لتتحدرك بمروندة حتدى تدتمكن مدن  المنظمة

 .المحافظة على استمرارٌتها ودٌمومتها 

 :متطلبات تطبٌق الرشاقة اإلستراتٌجٌة   3 -

متطلبات أساسٌة تحتاجها المنظمات بصورة عامة مدن  ةرالر(  Kettunen ,2010:11 ) حدد     

الحساسدٌة : اجل تنفٌ  الرشاقة اإلستراتٌجٌة للحفاظ على االستمرارٌة والنمو وه   المتطلبدات هدً 

وااللتدزام الجمداعً الد ي , اإلستراتٌجٌة والتً تعنً بهدا شددة وعدً المنظمدة وإدراكهدا واهتمامهدا 

سددرعة اتخددا  الخطددوات الجرٌ ددة مددع المحافظددة علددى سٌاسددة  ٌمرددل إمكانٌددة الفرٌدد  فددً سددعٌه نحددو

والمتطلددب األخٌددر الدد ي هددو سددٌولة المددوارد ومدددو حاجددة المنظمددة لهدد   المددوارد , اإلدارة العلٌددا 

 :وسٌتم عر  ه   المتطلبات وكاالتً , وسرعة توزٌعها 

                                                                                      :الحساسٌة اإلستراتٌجٌة  - أ

على معرفة التنٌٌرات وتحدٌدها وفهمها للبٌ ة التً  المنظمةتبٌن الحساسٌة اإلستراتٌجٌة مدو قدرة 

, و المتقاربة تعمل فٌها أي إنها تشٌر إلى مدو إدراكها للعالمات المختلفة واالتجاهات وك لك القو

وكٌفٌة تجاوزها للقٌود والعمل على تكوٌن رإٌة مستقبلٌة مع األخ  بنظر االعتبار التنٌٌر المستمر 

 .للبٌ ة التً نعٌ  فٌها  

ن المنظمدددات تكدددون بحاجدددة دا مدددة  لتطدددوٌر عدددادات جدٌددددة أ(  Kettunen,2010:12) وٌعتقدددد 

 ,وفر جمٌع المعلومات التً تبنً اإلستراتٌجٌة لمساعدتها فً تكوٌن السلطة المعرفٌة الكاملة لكً ت

وكد لك الحد ر التدام فدً , علدى األسد لة الصدعبة  اإلجابدةواستحضار اإلمكانٌات العقلٌدة لتسدهم فدً 

 .استخدام النظرٌات واألبحا  المتاحة

ن الحساسٌة اإلستراتٌجٌة هً نوع من أإلى (  Zahra & George ,2002:185) وأشار كل من  

ن القدرات المهمة واألساسٌة التً أإلى (  Santala,2009:49) وٌ هب . درة الدٌنامٌكٌة أنواع الق

, تساعد فً محافظة المنظمة على الحساسٌة اإلستراتٌجٌة هً عملٌات اإلستراتٌجٌة المفتوحة 

 ٌوضح  لك  (  5) ورفع مستوو الٌقظة اإلستراتٌجٌة والشكل , والحوار الداخلً  و الجودة العالٌة 
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 ( 5) شكل 

 التً من خاللها ٌتم المحافظة على الحساسٌة االستراتٌجً األساسٌةالقدرات 

Source: Santala .M,(2009)"Strategic Agility in a Small Knowledge Intensive 
Business Services Company :Case Swot Consulation ",Department of 
Marketing and Management ,Master degree , Kelsingin Kauppakor 
keakoulu,Helsinki school of economics, Espoo,Finland:PP.49 

 

  :زام الجماعً أاللت - ب

االلتزام الجماعً أمر ضروري فً تحقٌ  الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة مدن خدالل اتخدا  القدرارات التدً 

تكون متكاملة أو اقرب إلى التكامل من غٌرها مع فرٌ  اإلدارة بؤكملها وبمعنى أخر ٌكون النجداح 

ناتج عن جدول األعمال الجماعً هو ناتج عن قٌادة جمٌع أعضاء الفرٌ  بدال من القرار الفردي ال

 .ٌكون نتاجهما أفضل من العقل الواحدد  ٌنالمفكر ٌنوه   قاعدة منطقٌة حٌ  إن العقل, الشخصٌة 

إن االلتزام الجماعً بالقرارات ٌكون من خالل التزام الفرٌ  بالكامدل الد ي ٌجدد نفسده مرغمدا فدً 

من خالل الجمٌع وك لك فدان وضع القرارات الجرٌ ة والمدروسة جٌدا وصنع القرار ٌكون أفضل 

وأكرددر رقددة بالمقارنددة مددع القددرارات الشخصددٌة  ا  القددرارات الجماعٌددة تمٌددل إلددى كونهددا اقددل تحفظدد

وعلٌه تكون قدرة االستجابة لالضطرابات هً أٌضدا أكردر توازندا عنددما تكدون بشدكلها , والفردٌة 

 ( . Santala,2009:50) وزٌادة فً التماسك داخل الفرٌ    ا  وتمرل حافز, الجماعً 

شدخاص ألن القٌدام بالعمدل نفسده مدع األ, باإلضافة إلى وجود حاجة لعمل التنٌٌرات داخدل الفرٌد  

ل ا فان التنٌٌر فدً , هم تلقا ٌا فً تراجع الحوار والدوافع الشخصٌة نفسهم لفترات طوٌلة جدا سٌس

 الحساسٌة اإلستراتٌجٌة

حددددددوار داخلددددددً 

 عالً الجودة

ٌقظددددددددددددددددددددددددددددة 

إسدددددددددددددتراتٌجٌة 

 عالٌة

عملٌدددددددددددددددددددات 

 إسددددددددددددددتراتٌجٌة

 مفتوحة
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. ( Santala,2009:52 )المسإولٌات واألدوار داخل الفرٌ  سٌكون وسٌلة للتخفٌه من المخاطر 

ن المددددٌرٌن  ألددد لك نالحدددظ , كمدددا إن الرشددداقة اإلسدددتراتٌجٌة مطلوبدددة فدددً إسدددتراتٌجٌة الشدددركات 

التنفٌ ٌٌن ٌجدون صعوبة فً اتخا هم للقرارات الن الوقت ال ٌحتمل البح  عن البدا ل والتنقل هنا 

 متعدددددددةٌكدددددون معقددددددا فدددددً مردددددل هددددد   الحددددداالت وٌحتددددداج إلدددددى تحلٌدددددل سدددددرٌع وبمسدددددتوٌات 

  (Kettunen,2010:21  . ) كما حدد(lencioni , 2002 : 188  ) خمسة عوامل قد تإدي إلدى

 االهتمام بها  المنظمةإحدا  الخلل فً العمل الجماعً وإمكانٌة اتخا  القرار الصحٌح ٌجب على 

 

 

 ( 6 )  شكل 

 المنظمةالخلل فً العمل الجماعً فً حالة عدم االهتمام بها من قبل  إحداث إلىالعوامل التً قد تإدي 

Source : Lencioni  P. , (2002)" The five Dysfunctions of a Team " Jossy- 

Bass :PP.188 

 

 

 

 

 على التركٌز 

 النتا ج  

 المساءلة

 االلتزام 

 الخاله االٌجابً 

 توافر الرقة 
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 :سٌولة الموارد   -ت 

ن فً تحقٌ  الرشاقة اإلسدتراتٌجٌة مدن ٌتبقى الحساسٌة اإلستراتٌجٌة وااللتزام الجماعً غٌر مجدٌ

إلى أهمٌة عددم (  Doz & Kosonen,2008) دون توفر سٌولة الموارد فعلى ه ا األساس  ٌشٌر 

والعمدل علدى تدوفٌر , تخصٌص الموارد بطرٌقة ال ٌمكن تنٌٌرهدا أو عددم إمكانٌدة إعدادة تنظٌمهدا 

المددٌرٌن فدً الحصدول علٌهدا عندد قنوات متعددة تساعد فً الوصول إلٌهدا فدً عددة أمداكن لدتمكن 

وك لك من األفضل فصل نتا ج األعمال عن , الحاجة لها بدال من وجود بوابة واحدة لتلك الموارد 

 ضروري من الموارد لندر  اسدتخدامه  حٌ  ٌتم إطال  ما هو,ملكٌة الموارد باستخدام التخطٌط 

. لة والصددعوبة فددً التحرٌددك والسددبب هددو إن لددٌس جمٌددع المددوارد تمتلددك نفددس القدددرة فددً السددهو

 وهنددا , إلددى أن المخدداطر التددً ٌواجههددا المدددراء هددً الملكٌددة للمددوارد ( Sull,2009:54) وٌنظددر

مدددا  أ. تدددؤتً الحاجدددة مدددن قبدددل اإلدارة العلٌدددا إلدددى الشدددجاعة فدددً اتخدددا هم إلدددى القدددرارات الصدددعبة 

Santala,2009:54)  )والعمددل علددى , ء فٌإكددد علددى ضددرورة تددوفٌر مجموعددة مددن بٌانددات األدا

وضع آلٌات إدارٌة  ات طابع دٌنامٌكً لمعرفة من أٌن تخصص الموارد والعمل على إعادة تعٌٌن 

وك لك إمكانٌة وضع قواعد مشتركة لتكون عملٌة التخطدٌط , المسإولٌات بطرٌقة سرٌعة ورشٌقة 

حددا  الفعلٌدة بدل بداألحرو هدو تقٌدٌم لو, ة ب  هد   التسداإالت لوعمدال الر ٌسدعلدى أن تسد قادرة

أن تنقل األفراد العاملٌن ٌحسن من سٌولة ( Santala,2009:55 ) وفً اإلطار  اته ٌبٌن . للسو  

وك لك تحدٌد المواهب من خالل توفٌر سو  , واستخدام التناوب الوظٌفً ٌعزز من  لك , الموارد

ن الفدرد ٌمٌدل فدً الوسدط العمل المفتوح والتوجه نحو الفر  المتنقلة بدال من الفرد الواحد و لدك ال

وك لك االهتمام بالنزاهة والسٌرة ال اتٌة فدً مجدال تقٌدٌم المدوظفٌن الن , المهنً إلى النظام ال اتً 

ووجدود عددد مدن كبدار المددٌرٌن الد ٌن ٌعملدون , األفراد ال ٌمٌلون إلى عمدل المخداطر الشخصدٌة 

بٌعددة االعتمدداد المتبددادل بددٌن ومددن خددالل المفدداهٌم السددابقة نسددتطٌع أن نلخددص ط. بشددكل جمدداعً 

وكما (  Santala,2009) القدرات التً تسهم فً سٌولة الموارد بالرجوع إلى الشكل ال ي وضعه 

 (   7) موضح فً الشكل 
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 ( 7) شكل                                           

 االعتماد المتبادل بٌن القدرات التً تسهم فً سٌولة الموارد            

Source : Santala. M,(2009)" Strategic Agility in a Small Knowledge 
Intensive Business Services Company: Case  Swot  Consulation", 

Department of Marketing and Management ,Master degree ,Kelsingin 
Kauppakor keakoulu, Helsinki school of economics, Espoo, Finland:PP55 

 

 :أبعاد الرشاقة اإلستراتٌجٌة   4 -

من الممكن أن ٌعبر عن أبعاد الرشاقة اإلستراتٌجٌة مدن خدالل االستشدعار  ومددو االسدتجابة        

و ٌكون من خالل مستوٌٌن إ  ٌنبر  المستوو , على التعلم بما تمتلكه من قدرات  المنظمةوإمكانٌة 

, الزبدا ن  أوالرانً ٌكدون خارجهدا عبدر المإسسدات الشدرٌكة   والمستوو المنظمةاألول من داخل 

الرشاقة داخلٌا  نولتحقٌ  الرشاقة فً ه ٌن المستوٌٌن فان المإسسات تحتاج إلى تحقٌ  التوازن بٌ

 .وخارجٌا 

الرشداقة الخارجٌدة للمإسسدة (  Sambamurthy et. al. ,2003:240) وعلى النحدو نفسده قسدم 

تشدنٌلٌة للتعبٌدر بٌنمدا قدام باسدتخدام مفهدوم الرشداقة ال, إلى رشاقة الزبا ن ورشاقة حركة الشركاء 

وه ا التمٌٌز ٌتالءم مع أنواع الرشاقة اإلستراتٌجٌة التً تم تحدٌدها من قبل . عن الرشاقة الداخلٌة 

 
 منف  الموارد

 

 النمطٌــــــة

حركددددددددددة راس 

 المال والعاملٌن

 سٌولة الموارد
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 (Weill et al.,2002:143   ) ,فالرشداقة اإلسدتراتٌجٌة تقسدم , ونتٌجة تندوع أصدحاب المصدلحة

 .Sambamurthy et al) رشاقة الزبا ن ورشاقة الشركاء والرشاقة التشنٌلٌة : رالرة أقسام  على

وعلٌة فان رشداقة الزبدا ن هدً القددرة علدى االسدتفادة مدن صدوت الزبدون لندر  (  2003:240,

ورشداقة ( .   Kohli & Jaworski ,1990:118) كسب الد كاء واستكشداه فدرص عمدل تنافسدٌة 

لقدرة علدى االسدتفادة مدن الموجدودات والمعداره والكفداءات مدن عقدود المدوردٌن الشركاء تتمرل با

والمددوزعٌن والمصددنعٌن والدد ٌن ٌقدددمون الخدددمات اللوجسددتٌة عددن طرٌدد  التحالفددات والشددراكات 

مددا فٌمددا ٌخددص أ( .  Venkatraman & Henderson,1998:948) والمشددارٌع المشددتركة  

عمددال فددً تحقٌدد  السددرعة والدقددة واالقتصدداد فددً التكددالٌه الرشدداقة التشددنٌلٌة فتعبددر عددن قدددرة األ

 ( . Sambamurthy el at ,2003:240) واستنالل الفرص لالبتكار والعمل التنافسً    

 : رشاقة الزبائن   – أ

لمٌزة التنافسٌة والمحافظة للعولمة تؤرٌر مباشر وكبٌر على دٌمومة عمل المإسسات وتحقٌ  ا      

 & Tallon)والتقدددم التكنولددوجً السددرٌع , ة لتنٌٌددر أ وا  الزبددا ن المسددتمر واالسددتجاب,  علٌهددا

Pinsonneault,2011:466   . ) لدد ا أصددبح مددن الضددروري أن تهددتم المإسسددات بشددكل كبٌددر

ومتزاٌد ومبتكر مع الزبا ن من خالل توظٌه تكنولوجٌا المعلومات المعاصرة وأنظمة االتصاالت 

ا  واسدع لندر  الوصدول إلدى االستشدعار المبكدر والصدحٌح فدً والمنتشرة علدى نطد, المتطورة 

وتلبٌدة متطلبداتهم بكدل سدهولة , التحول المسدتمر بمتطلبدات الزبدا ن عدن طرٌد  التعداون والتورٌد  

والمإسسدددات الرشدددٌقة اسدددتراتٌجٌا تعمدددل علدددى تنفٌددد  ( .  Park,2011:10) وسدددرعة وبراعدددة 

مبنٌة على رضا الزبا ن تصوراتهم وعلى قٌمدة , ممارسات تخل  من خاللها قٌمة مضافة للزبا ن 

ل ا نجد أن رشاقة الزبون  . ( Goldman , el at. ,1995:89) الحل المقترح بشكل خاص أٌضا 

 المنظمدةتبنى على مفاهٌم متعددة ومختلفة التخصصات التً تتعل  بتركٌز النجداح ودٌمومدة عمدل 

وان المإسسدات فدً الوقدت الحدالً تقدوم بعمدل  .  ( Roberts,2009:17) فً البٌ ات المضطربة 

استرمارات كبٌرة من خالل استخدام جٌل جدٌد من نظم المعلومات التً تنتشر فً كل مكان لتحق  

من خاللها الرشاقة وتحصل على مٌزة تنافسٌة متفوقة باالعتماد على تحسٌن العالقات مع الزبدا ن 

 (Maura & Darshana , 2014 :3 )  .لٌها المفهوم وهمدا إن ٌستند أن هنالك ركٌزتٌ هنا نجد :

علدى سدرعة إحساسدها  المنظمدةفاالستشعار ٌتبٌن من خالل قدرة  ,االستشعار عن بعد واالستجابة 

وان اسدتخدام  إدارة عالقدات الزبدا ن , بحاجات الزبا ن المتنٌرة علدى أسداس الفدرص والتهدٌددات 

فصدٌالت الفردٌدة مدن خدالل اسدتخدام المعلومدات  ات على تولٌد أفكار غنٌدة مدن الت المنظمةٌمكن 
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مدا االسدتجابة فهدً مجموعدة مدن أ (. Chi et al.,2010:546) البصدمات التدً تدؤتً مدن المندتج 

لها والتً تجعدل استشدعار أو التهدٌدد قاعددة  المنظمةاإلجراءات التً ٌمكن من خاللها أن تستجٌب 

فر فرصة فالمإسسات تحتاج التخدا  اإلجدراءات أي بمجرد تو, للزبا ن بكل ٌسر وسرعة وبراعة 

 (. Roberts & Grover , 2012:576) المطلوبة لنر  االستجابة وكسب العوا د 

 :رشاقة الشركاء  – ب

تستطٌع المإسسات فً الوقدت المعاصدر أن تحقد  الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة عدن طرٌد  إنشداء         

فمفهدوم رشداقة الشدركاء ٌعدره علدى انده القددرة .  الكفدوء  وإدارة الشراكات بالطر  الصدحٌحة و

على االستفادة من المعاره والكفاءات وك لك الموجدودات مدن المدوزعٌن والمدوردٌن والمصدنعٌن 

 ومدددددن ٌقددددددمون الخددددددمات اللوجسدددددتٌه فدددددً مجدددددال استكشددددداه فدددددرص االبتكدددددار واسدددددتناللها 

(Sambamurthy et al. ,2003 :243 ) . 

كفاءة عالٌة وإمكانٌة إعادة تركٌب موجودات  يفً حالة وجود مورد   وه ا من الممكن تحقٌقه   

أو مدن , وكفاءاتها عند توفر المدوارد الالزمدة والمعرفدة والقددرات ضدمن شدبكة األعمدال  المنظمة

أي أن , خددالل التكٌدده والتوسددع الخددارجً فددً حددال ان الشددبكة التددً تسددعى لحٌازتهددا غٌددر متاحددة 

واسعة من المعلومات تكون عادة قادرة على االستجابة بشكل أسرع  المإسسات التً تمتلك شبكات

آللٌددة الجٌدددة فددً اسددتخدام اباإلضددافة إلددى  لددك فددان , وأدا هددا أفضددل فددً ظددل ظددروه عدددم التؤكددد 

تكنولوجٌا المعلومات ٌساعد على تسهٌل رشاقة الشركاء من خدالل تطدوٌر ورفدع التمكدٌن المعتمدد 

(.  Chang,2011:27) وإدارة سلسلة التورٌد والرإٌة التكنولوجٌة  على التكنولوجٌا مرل البوابات

بؤنهدا الشدبكة العالمٌدة (  Magableh ,2001: 54) وٌمكدن  تعرٌده سلسدلة التورٌدد بحسدب راي 

التً تتضمن وحدات األعمال والمصانع والموردٌن والمخدازن والمسدتودعات والمخدازن ومراكدز 

ٌقها الحصول علدى المدواد األولٌدة  مدن خدالل المدوردٌن ومدن التً ٌتم عن طر, التوزٌع والباعة  

علدى أنهدا تكامدل ( Kim,2004: 38)وعرفهدا    .وتوزٌعهدا علدى الزبدا ن , بعدها تحول إلى سدلع 

عملٌات األعمال التً تتضمن تقددٌم المنتجدات والمعلومدات والخددمات مدن المدوردٌن إلدى العمدالء 

 .ات العالقدددة مدددن الحصدددول علدددى القدددٌم المضدددافة بصدددورة تمكدددن الزبدددون واألطدددراه األخدددرو  

(  Christopher Towill ,2003:3) و تبنى رشاقة إدارة سلسلة التورٌد ورشاقة السلسلة ب اتها  

; (Yusuf et al. ,2004:382   ) , لد ا بدات مدن الضدروري علدى المإسسدات داخدل نفدس سلسدلة

وان , كن جمٌع الجهات من تحقٌد  النجداح لكً تتم, التورٌد ان تتعاون وتتناغم مع بعضها األخر 

المإسسات التً تعمل تحت مظلة الرشاقة فً عملٌاتها علٌها أن تهتم بتدقٌ  المعلومات وبنا ها مع 
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وان تطدور اآللٌدات , كل الموردٌن والزبا ن وك لك بناء عالقات تتجده نحدو التكامدل مدع موردٌهدا 

ن عملها على عات لوجستٌه متعددة وقوٌة فضال المستخدمة فً  جرد مخازنها وان تعتمد على قنو

 ( .  Lee ,2004 :105) تطوٌر خطط الطوارل وتشكٌل  فر  إلدارة األزمات 

والمدوردٌن وان تكدون  المنظمدةعلى أن تكون هنالك حددود بدٌن (  Thao , 2012 : 26) كما أكد 

 وأضدداه . فظددة علٌهددا هنالددك سددمات معٌنددة مرددل الرقددة وااللتددزام التددً  ٌجددب علددى الطددرفٌن المحا

 (Lotthagen ,2009:26  )ٌ ة لنددر  بندداء رشدداقة الشددركاء سددبددؤن هنالددك خمددس خصددا ص ر 

 : هً

ٌجب أن تكون سلسلة التورٌد  ات حساسٌة عالٌة للسو  ومعرفة كٌفٌة االستجابة للمطالب  -1

 .والتنٌرات من قبل الزبا ن 

التكامل الظاهري فً مجموعة تبادل المعلومات بٌن الشركاء والواجب أن ٌكون جزءا  من  -2

 .سلسلة التورٌد 

 . ا  حقٌقٌ ا  التكامل الباطنً بٌن الشركاء من الممكن أن ٌكون تعاون -3

 .أن ٌكون للمإسسة عمل فً الشبكات  -4

 .قٌاس األداء  -5

رشداقة الشدركاء تبندى علدى المعلومدات فان (  Christopher et al. , 2004 :369) ووفقا لرأي 

 .بان تدق  المعلومات ٌجب أن  ٌكون على نطا  واسع (  Lee , 2004 :105)  هكما اكد علٌ

 :الرشاقة التشغٌلٌة  -ت 

واتخددا  , تهددتم الرشدداقة التشددنٌلٌة بزٌددادة اإلٌددرادات وتقلٌددل التكددالٌه عددن طرٌدد  تمٌزهددا السددرٌع 

. مإسسات على إعادة توزٌع الموارد والتركٌز على مشارٌع جدٌدةفهً تساعد ال, القرارات الفعالة 

, والنر  من ه   العملٌة هو احتواء التهدٌدات التً ال ٌمكن توقعها عن طرٌد  خفد  التكدالٌه 

وزٌدددادة النقدددد فدددً الصدددندو  واالسدددتفادة مدددن المدددوارد الملموسدددة وغٌدددر الملموسدددة مردددل الخبدددرة 

 . ( Sull , 2009 :7) ٌة والتكنولوجٌة وك لك العالمة التجار

نها القددرة علدى تحقٌد  بؤالرشاقة التشنٌلٌة (  Sambamurthy et al. , 2003 : 246)  وعره 

فقدد (  Sull , 2010 : 6) مدا ا. السرعة والدقة والتكدالٌه مدن اجدل االسدتفادة مدن فدرص االبتكدار 

على االستفادة من كل فرصة فً زٌادة اإلٌرادات وتقلٌل التكالٌه خالل  المنظمةعرفها بؤنها قدرة 

مدن المنافسدٌن وتعدد مصددر القددرة  ا  وتجعلها أكرر تماسدك, أعمالها األساسٌة بسرعة وفاعلٌة اكبر 
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مدن  المنظمدةكما تإكد الرشاقة التشنٌلٌة على فاعلٌة وكفاءة اإلجراءات التً تقوم بهدا .  التشنٌلٌة 

 (. Lee et al. , 2003 :3) تجابة للتنٌرات فً عملٌاتها الٌومٌة اجل االس

, ٌمكن القول بان  المدٌرٌن ال ٌستطٌعون أن ٌتنبإا بؤشكال وأحجام أو توقٌتات الفرص الموجدودة 

كما نجد الكرٌر منهم  . ومع ه ا نجد أن هنالك زٌادة فً احتماالت التفو  فً المنافسة مع اآلخرٌن 

األولدى : وهندا ٌتطلدب األمدر مهمتدٌن , مهمة رغبدة فدً بنداء الرشداقة التشدنٌلٌة ٌقومون بخطوات 

, وضع أنظمدة ٌدتم مدن خاللهدا جمدع وتبدادل المعلومدات المطلوبدة لندر  رصدد الفدرص المتاحدة 

 لندر  تحوٌلهدا إلدى أعمدال مركدزة المنظمدةوالرانٌة عملٌات بناء ٌتم من خاللهدا تفسدٌر أولوٌدات 

  (Sull , 2010 : 6 ) . 

, قدرة االستجابة للسدو  : و هناك رال  قدرات مترابطة تقوم على أساسها الرشاقة التشنٌلٌة هً  

من اغتنام  المنظمةوه   القدرات مجتمعة تمكن . وقدرة إدارة الموارد , قدرة إعادة تشكٌل العملٌة 

التشددنٌلٌة وتحددافظ كدد لك علددى الحدددود , وخارجهددا  المنظمددةالفددرص واالسددتجابة للتنٌددرات داخددل 

 (. Lee  et al. , 2003 : 3 ) التنافسٌة   

فقدددرة االسددتجابة للسددو  هددً فلسددفة واسددعة للمإسسددة تبنددى علددى أسدداس مجموعددة مددن السددلوكٌات 

رددم تقددوم , المتعلقددة بتولٌددد وجمددع المعلومددات التددً تتعلدد  باحتٌاجددات الزبددون الحددالً والمسددتقبلً 

(.  Golanm , 2006 : 371) لتلدك المعلومدات  نظمدةالمبنشرها على مختله األقسام رم اسدتجابة 

على إعادة تحوٌل وتكوٌن المدوارد وعملٌاتهدا  المنظمةما إعادة تشكٌل العملٌة فالمقصود بها قدرة ا

إال إن قدددرة االسددتجابة , لنددر  اسددتٌعاب التنٌٌددرات وكدد لك إعددادة تشددكٌل المحفددزات والمددوارد 

 المنظمدةفدنالحظ إن إعدادة تشدكٌل , جة إلجراء التنٌٌر على تحدٌد مدو الحا المنظمةللسو  تمكن 

ٌجعل منها قادرة علدى نشدر تكوٌندات جدٌددة مدن الكفداءات الوظٌفٌدة التدً تتكٌده مدع البٌ دة بشدكل 

 (. Pavlou & Elsawy , 2006 : 199) أفضل 

مردل )  ةالمنظمدعلى تكٌٌه أو تعدٌل شدبكة  المنظمةما القدرة على إدارة الموارد فٌقصد بها قدرة ا

أو المعرفدة التدً , الكفداءات , عندما تكون هنالك حاجة للوصول إلى الموجودات ( سلسلة التورٌد 

فمدرال , (  Sambamurthy et al. , 2003 : 246) الحالٌة  المنظمةتكون غٌر مقٌمة فً أعمال 

رات والمعرفدة بالقٌدام بدالتنٌٌرات تجدد نفسدها ال تمتلدك كدل مدا ٌلدزم مدن المهدا المنظمدةعندما تقوم 

 ه والتركٌددز علددى لهدد ا تقددوم باالسددتعانة بالمصددادر الخارجٌددة إلشددنال بعدد  الوظددا, والمددوارد 

ولنددر  االسددتفادة مددن أفضددل المددوارد مددن ( .  Shi et al.,2005 : 910)ة كفاءاتهددا الر ٌسدد
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لشدركاء على تشكٌل تحالفات إستراتٌجٌة مدع ا المنظمةتقوم , الموردٌن أو الزبا ن وك لك األعمال 

 ( . Grover et al. , 1996 : 94) واقتناص الفرص معا  المنظمةالتجارٌٌن للتنسٌ  عبر حدود 

 :قدرات الرشاقة اإلستراتٌجٌة 5 - 

بعد أن تم التعره على مفهوم الرشاقة اإلستراتٌجٌة وأبعادها نجد من الضروري أن نتعدره       

حٌددد  ان الرشددداقة . علدددى تحقٌددد  الرشددداقة اإلسدددتراتٌجٌة  المنظمدددةعلدددى المقددددرات التدددً تسددداعد 

المإسسات على القٌام بسلسلة من األعمال والمهام المحدودة والتً كما حدددها  اإلستراتٌجٌة تساعد

 (Park , 2011 : 23  ) التً تمكدن , ورشاقة الممارسة , رشاقة اتخا  القرار , رشاقة االستشعار

 .تراتٌجٌة باالتجا  الصحٌح من تنفٌ  الرشاقة اإلس المنظمة

 (   3) جدول 

 قدرات الرشاقة اإلستراتٌجٌة

أنواع الرشاقة 

 اإلستراتٌجٌة

 
 التفاصٌل

 .كشه واستقطاب أحدا  األعمال المهمة فً وقت مناسب  أالستشعار

ترجمة األحدا  المستقطبة وتحدٌد التهدٌدات والفرص واتخا  الخطط  اتخا  القرار

 .المناسب الفعلٌة فً الوقت 

التطبٌ  ) الممارسة 

 (التنفٌ  , 

بشكل ج ري وتعدٌل العملٌات التجارٌة وتقدٌم  المنظمةإعادة بناء موارد 

 .اختراعات جدٌدة لوسوا  فً الوقت المناسب 

 

Source : Park young Ki ,( 2011)" The dynamics of opportunity and threat 

management in turbulent environments the role information 

technologies", Doctor Dissertation:PP.28 

  :رشاقة االستشعار   –أ 

( .  Kettunen , 2010 :11)  المنظمدةوتمرل وحددة اإلدراك وشددة الدوعً واالهتمدام لددو       

علدى فحدص ومراقبدة واقتنداص األحددا  مدن  المنظمدةنها قدرة بؤ(  Park , 2011 : 24)وعرفها 

فدً ( والتكنولوجٌا الحدٌردة , تنٌٌر تفضٌل الزبون , تحركات المنافسٌن الجدٌدة ) التنٌر فً البٌ ة 

 . الوقت المناسب 
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وان عملٌة االستشعار تشٌر إلى مهمة الرصد االستراتٌجً لما ٌدور من أحدا  فً البٌ ة التً مدن 

. واألداء المسدتقبلً , والعمل التنافسدً ,  المنظمةٌر كبٌر على إستراتٌجٌة الممكن أن ٌكون لها تؤر

والتدً , وتشمل ه   المهمة العدٌد من األنشطة مرل الحصول على معلومدات لهدا عالقدة باألحددا  

مهمدة والتدً لهدا قواعدد الوالعمدل علدى تنقٌدة المعلومدات غٌدر , ٌكون التنٌٌدر البٌ دً فٌهدا واضدحا 

 إلدى وجدود ردال (  Santala , 2009 : 49) كما أشار ( .  155:  2013, لعابدي أ)محددة سلفا 

ٌقضده , على االستشعار وهً العملٌات اإلستراتٌجٌة المفتوحة  المنظمةقدرات أساسٌة تحافظ فٌها 

 .الجودة العالٌة  وتمكٌن الحوار الداخلً  ي, الدقة إستراتٌجٌة عالٌة 

 :رشاقة اتخاذ القرار  –ب 

علدى جمدع وخدزن وهٌكلدة وتقسدٌم المعلومدات التدً تتعلد  بعمدل  المنظمدةوالمقصود به قددرة      

من مصادرها المتنوعة لنر  ترجمة اآلرار المترتبة على األحدا  المتعلقة باألعمال من  المنظمة

والقٌدام بوضدع , قوم بترجمدة هد   األحددا  توالقٌام بمعرفة الفرص والتهدٌدات التً , دون تؤخٌر 

 خطدددط التدددً مدددن خاللهدددا ٌدددتم توجٌددده إعدددادة تكدددوٌن الكدددوادر وعمدددل إجدددراءات تنافسدددٌة جدٌددددة ال

 (Park, 2011: 25  . )   ٌإلدارة بالكامل اوعلٌة تكون عملٌة اتخا  القرار عملٌة متكاملة مع فر

لكً ٌقود جمٌع أعضاء الفرٌ  إلى النجاح الجماعً بدل تعزٌز جدول األعمال الشخصٌة الخاصدة 

وهنالدك بعد  األنشدطة المترابطدة التدً تتدؤله مدن خاللهدا  (Doz&Kosonen ,2008:10 )بهدم 

 , .Thomas et al) مهمة صدنع القدرار تتدرجم الكرٌدر مدن األحددا  وتحددد الفدرص والتهدٌددات 

وعلدى الفرٌد  االلتدزام بوضدع قدرارات مدروسدة بصدورة جٌددة وجرٌ دة بدنفس ( .  239 : 1993

وعلٌه , وأكرر رقة من القرارات الفردٌة  ا  ا تمٌل إلى أن تكون اقل تحفظالوقت من قبل الجمٌع ألنه

 تكدددون االسدددتجابة لالضدددطرابات  ات تدددوازن اكبدددر لتحفدددز علدددى زٌدددادة التماسدددك  داخدددل الفرٌددد 

  (Santala , 2009 : 50  . ) وخددالل هدد   األنشددطة تسددتطٌع هدد   المإسسددات تحدٌددد الفددرص

  تحقٌ  أقصى قدر لتؤرٌر الفرص وتساعد على تقلٌدل تدؤرٌر وتقوم باستخدامها لنر, والتهدٌدات 

 ( . Houghton et al. ,2004 : 20) التهدٌدات 

  :الممارسة رشاقة  – ت

تعدددٌل , لمددوارد فٌهددا اعلددى إعددادة تكددوٌن دٌنامٌكٌددة  المنظمددةرشدداقة الممارسددة تمرددل قدددرة        

وإعادة تشكٌل عالقدات سلسدة التورٌدد وفد  خطدط العمدل الجدٌددة والمنتجدات وخددمات , العملٌات 

 ( . Park ,2011 : 26) التسعٌر إلى السو  فً الوقت المناسب 
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أن الممارسدة تبندى علدى مجموعدة مدن األنشدطة لندر  إعدادة تجمٌدع المدوارد فدً  هموٌإكد بعض

ألعمددال باالعتمدداد علددى مبددادل العمددل المبنٌددة علددى مهمددة صددنع القددرار الٌددات وتعدددٌل عم المنظمدة

 Eisenhardt & Martin ,2000 ) ;( Teece et al. ,1997 : 515)لمواجهدة التنٌٌدر البٌ دً 

إلجراءات والموارد المختلفة وك لك إعادة اأي تتمكن المإسسات من تنٌٌر عملٌاتها وف  . ( :105

وأنشدطة الممارسدة تشدمل أٌضدا ( .   Thomas et al. , 1993 :243)   تصمٌم الهٌكل التنظٌمدً

مجموعة من اإلجراءات   من قبل المإسسات التنافسٌة الجدٌدة فً السو  عن طرٌ  تقدٌم خدمات 

باإلضافة إلى تقدٌم أسعار جدٌدة والعمل على تنٌٌر فدً السٌاسدات مدع الحلفداء , أو منتجات جدٌدة 

 , .Thomas et al) ; (Putton & Duncan ,1987 : 283)لزبدا ن االسدتراتٌجٌٌن وكبدار ا

1993 :243 . ) 

باإلضدافة إلدى , ألسدوا  ان كررة التنٌرات البٌ ٌة الناتجة عن زٌادة نسبة عدم التؤكدد فدً أونالحظ 

وتقادم المنتجات بشكل سرٌع أدو لتحفٌز المإسسات لكدً تعٌدد , حاجة المستهلك للسلع والخدمات 

فنالبدا مدا تكدون الرشداقة غٌدر متوقعدة                           , الستجابة له ا التنٌٌدر السدرٌع االنظر فً قدراتها من أجل 

Sambamurthy ,2003 :241) . ) 
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 المبحث الثانً 

 االداء المإسسً المستدام 

 مفهوم األداء المإسسً المستدام وأهمٌته  - 1

ألداء المإسسً المستدام أال انه اعلى الرغم من وجود العدٌد من الدراسات والبحو  فً مجال     

الن ومددن خددالل اإلطددالع علددى بعدد  اال ٌوجددد تعرٌدده موحددد أو إجمدداع علددى مفهددوم واحددد إلددى 

 . بضداللهما علدى المفهدوم ان ألقتدٌن هنالدك خاصدٌتأاألدبٌات السابقة بخصوص هد ا المفهدوم نجدد 

النور األول له ا المفهوم مدن حٌ  أن اغلب الباحرٌن ٌنسبون إبصار , ألولى حدارة المفهوم نسبٌا ا

فدً ( مسدتقبلنا المشدترك ) عن طرٌ  تقرٌرهم ال ي حمدل عندوان (  Brundtland) خالل لجنة 

إال , أما الخاصٌة الرانٌة فعلى الرغم من كررة البحو  والدراسات حول ه ا المفهوم ,  1987عام 

إلحاطدة اأنها كانت تركز على جوانب معٌنة فً الوقت الد ي ٌوجدد فٌده عددد مدن البداحرٌن حداولوا 

    ألمر ال ي  أدو إلدى عددم وجدود مفهدوم متفد  علٌده كمدا تدم  كدر  مسدبقا    ا, بالمفهوم بشكله الكامل 

 (Asif et al.,2011:365  . ) إ  ركدزت لجندة(Brundtland  ) علدى العالقدة بدٌن اإلنسدان

 نهددا  بؤ عرفتهددابالتددالً فقددد , والمددوارد التددً ٌسددتخدمها عنددد طددرح مفهددوم االسددتدامة المإسسدداتٌة 

( هدا تلبٌة الحاجات الحالٌة للمجتمع من دون اإلضرار بقدرة األجٌال المستقبلٌة علدى تلبٌدة حاجات) 

(WCED,1987:43  . ) نالحددظ مددن خددالل هدد ا التعرٌدده اندده تددم التركٌددز علددى األجٌددال الحالٌددة

 Seuring et) والمستقبلٌة بنفس الوقت إال انه ٌتطلدب اخد  هد ا المفهدوم بحسدب مٌدادٌن محدددة 

al.,2003:199   ) ٌعر  بع  من آراء بعد  البداحرٌن والكتداب حدول مفهدوم (  4) الجدول

 :سسً المستدام ألداء المإا

 (  4)  جدول
 المإسسً المستدام حول مفهوم األداء الباحثٌنبعض  وجهات نظر

 المفهوم الباح  والسنة

 

Robbins&Wierseme,1995:278 

هددو االسددتعمال األمرددل للمددوارد المتاحددة نحددو تحقٌدد  

ألهدددددافها واسددددتمرارٌة اقتدددددارها المتمٌددددز  المنظمددددة

 .لنر  المحافظة على مٌزتها التنافسٌة 

 

Bonnefous,2001:24 

ألهددداه اهددو كددل مددا مددن شددانه أن ٌسددهم فددً بلددو  

 .إلستراتٌجٌة للمإسسة  ا
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Daft,2002:12 

 

 

علددى تحقٌدد  أهدددافها عددن طرٌدد    المنظمددة هددً قدددرة 

 .وفاعلة  استعمال الموارد المتاحة بطرٌقة كفوءة

 

Pinto,2003:8 

علددى تحدددٌ  وتجدٌددد ممارسدداتها   المنظمددة هددو قدددرة 

العادٌدددة ولددددٌس االسددددترنا ٌة خددددالل مدددددة طوٌلددددة نسددددبٌا 

 .باالعتماد على معدالت النمو والهوام   

 

 

Szekely & 

Knirsch,2005:127 

هدددو  لدددك األداء الددد ي ٌضدددمن اسدددتدامة وتوسدددٌع النمدددو 

 االقتصادي وتحقٌد  القٌمدة لحملدة األسدهم وتحقٌد  هٌبدة 

والمحافظدة علدى سدمعتها واسدتمرارٌة العالقدة   المنظمدة

, مع الزبون والمحافظة علدى جدودة منتجاتهدا وخددماتها 

إضددافة إلددى تبنددً الممارسددات األخالقٌددة وخلدد  فددرص 

لقٌمة لكل أصحاب المصدالح الد ٌن عمل مستدامة وبناء ا

 .  المنظمة ٌرتبطون ب

 

Labushchangne et al . , 

2005:373 

 

هً عملٌة تبنً إسدتراتٌجٌات وممارسدات عمدل لندر  

تلبٌددة احتٌاجددات المشددروع الحددالً وأصددحاب المصددالح 

مددع األخدد  بحماٌددة وتحسددٌن المددوارد البشددرٌة , الحددالٌٌن 

 .  ل والطبٌعٌة والضرورٌة فً المستقب

 

Pakwihok,2010:32 

علدى اسدتدامة أدا هدا المتمٌدز خدالل   المنظمدة هً قدرة 

 .فترة من الزمن وان ال تقل عن رال  سنوات 

 

Smith&Lewis,2011:95 

هو عملٌة تحقٌ   روة األداء فً األمد القصٌر ال ي من 

 .خالله ٌتم ضمان النجاح فً المستقبل 

 115:  2013, الطوٌل و ألعبادي 

 

بعد   المنظمة هو المستوو ال ي تتمتع به مخرجات 

 .إجراء العملٌات على المدخالت 

 

 

 

 130: 2014, برٌس 

قدرة المنظمة على االستخدام الفاعل لقدراتها الدٌنامٌكٌة 

ومهارات التفكٌر االستراتٌجً المتاحة لدٌها على 

مستوو الفرد والمجموعة والمنظمة من أجل تلبٌة 

حاجات ورغبات أصحاب المصلحة حالٌا ومستقبال 

وبالشكل ال ي ٌؤخ  بنظر االعتبار أنشطتها على 
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 ما تٌسر من المصادرإعداد الباحث باالعتماد على : المصدر 

 :نها تناولت جانبٌن مهمٌن ٌتعل  كالهما باألخر وهما أمن خالل استعرا  التعارٌه السابقة نجد 

 .اهتمام األداء المإسسً المستدام فً تلبٌة احتٌاجات الحاضر والمستقبل  -1

فدً تلبٌتهدا تتمردل باالهتمدام بالجواندب االقتصدادٌة   المنظمدةإن ه   االحتٌاجات التً تهدتم  -2

 .واالجتماعٌة والبٌ ٌة والتنظٌمٌة وعدم التفرٌط بؤي منها 

عندددما (  Brundtlant,1987) وٌمكددن القددول إن هدد   الجوانددب  قددد اشددتقت مددن مفهددوم لجنددة  

ن اسدتدامة أباإلضدافة لد لك نجدد  (  .WCED,1987:43)عرضت مفهوم االستدامة للمإسسات 

إلددى أن هنالددك (  Chowdhury:2013:28)البددد مندده وقددد أشددار  ا  العمددل المإسسددً أصددبح أمددر

وإن , وهددو العمددل علددى بندداء نظددام عددالمً مسددتدام , ٌواجدده العددالم فددً هدد ا القددرن  ا  كبٌددر ا  تحدددٌ

القتصداد ابددورها الجدزء أألكبدر مدن هٌكدل لمإسسات التً تشدكل الكبرو فٌه تقع على االمسإولٌة 

 . العالمً 

ألخٌرة بدأت هنالك توجهات جدٌددة وبمالمدح مختلفدة عدن اومن هنا نجد انه خالل السنوات العشر 

سدابقاتها تبنتهددا أعددداد قلٌلددة مددن المإسسددات وهددو العمدل بشددكل طددوعً مددن اجددل تكامددل السٌاسددات 

كمدا إن . إلعمدال الد ي توجدد  فٌده تلدك المإسسدات ا البٌ ٌة واالقتصادٌة ضمن قطاع, الجتماعٌة ا

متوقعددة التددً ٌشددهدها العددالم الٌددوم فددً مجددال التكنولوجٌددا الالتنٌددرات المتعددددة والسددرٌعة وغٌددر 

وتشدكل حالدة مدن  ,والمشاكل أالجتماعٌة والبٌ ٌدة أصدبحت تشدكل صدعوبة علدى إدارة المإسسدات 

ل ا كان لزاما علٌها تحقٌ  حالة التكامل بٌن ه   الجوانب و القرارات الٌومٌة المتخ ة . القل  الدا م 

بمعنى أخر جعل ه   المإسسات تدخل فً مرحلدة جدٌددة تتمردل   .من قبلها لنر  تسٌٌر أعمالها 

مع الحرص على , ٌ ٌا واجتماعٌا بالكٌفٌة التً تتحول من خاللها إلى كٌانات مستجٌبة اقتصادٌا وب

لد ا نجدد ( .  Esptein,2008:19)شراه أصحاب المصالح بشكل أوسع عما كان فً السداب   إ

إن المإسسات تتبنى فلسفة األداء المستدام لنر  تحوٌلها إلى مإسسات رٌادٌة تستطٌع أن تتفدو  

لهددا السددب  فددً مجددال علددى الددرغم مددن أن الكرٌددر مددن المإسسددات كددان , علددى منافسددٌها بخطددوات 

السترمار فً مشارٌع تحمل صفة تنموٌدة مدن الناحٌدة االجتماعٌدة االمحافظة على البٌ ة عن طرٌ  

ندددده ٌحتدددداج إلددددى بدددد ل جهددددود كبٌددددرة فددددً هدددد ا المجددددال ألكددددن مددددع  لددددك نجددددد , واالقتصددددادٌة 

(Chitchcock&Willard,2009:4 . ) 

 . ٌة واالجتماعٌة الجوانب االقتصادٌة والبٌ 
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أن  المنظمدةٌدر عدن وسدٌلة تسدتطٌع مدن خاللهدا بالتالً فإن األداء المإسسً المستدام ما هو إال تعب

ألدوات والتقنٌددات اتحقدد  رإٌتهددا ورسددالتها عددن طرٌدد  اسددتخدامها للمعدداره والمهددارات وكدد لك 

كمددا إن . والعمددل علددى توجٌههددا بالشددكل الصددحٌح ,  المنظمددةفضددال عددن  القدددرات المتددوفرة لدددو 

 من تولٌد قٌمة اقتصادٌة لجمٌع أصحاب  المنظمةاالستخدام الصحٌح لفلسفة األداء المستدام تمكن 

, المصددالح فٌهددا عددن طرٌدد  جعددل أنشددطتها ومنتجاتهددا تلبددً المتطلبددات البٌ ٌددة علددى األمددد البعٌددد 

وفدً حددود  المنظمدةواستعمال الموارد بكفاءة باإلضافة إلى تحقٌ  رضا المجتمع الد ي تعمدل فٌده 

لمإسسددددددً المسددددددتدام فوا ددددددد هددددددً ولددددددوداء ا, األطددددددر االقتصددددددادٌة والبٌ ٌددددددة واالجتماعٌددددددة 

(Pojasek,2007:82: ) 

عن طبٌعة األعمدال والمنتجدات والخددمات التدً  المنظمةتولٌد رإٌة واضحة وشاملة لدو  -1

 .مستقبال  المنظمةوالى أٌن تتجه , ومدو تؤرٌرها فً الوقت الحالً والمستقبلً , تقدمها

توظٌده الجهدود المطلوبدة  ألهدداه أهمٌدة لهدا مدن اجدلاتمكن المإسسات من تحدٌدد أكردر  -2

 .لتحقٌقها 

 . المنظمةترفع المعوقات التً تمنع تحقٌ  أهداه  -3

على التنبإ بالمخرجات لكدل إسدتراتٌجٌة محتملده وتمكنهدا مدن التعامدل مدع  المنظمةٌساعد  -4

 . المنظمةالعوا   التً تحول دون تحقٌ  أهداه 

 .ألهداه المهمة لها امن متابعة مدو تحقٌ   المنظمةتمكن  -5

 .ألزمات اٌضع المعاٌٌر الالزمة من اجل التعامل مع  -6

ٌساعد الكادر التنظٌمً على فهم دور  ومسدإولٌاته سدواء كدان فدً الحداالت االعتٌادٌدة أو  -7

 .فً األزمات 

 المنظمددةلدددٌهم فهددم واضددح حددول مسددإولٌاتهم التددً علددى  المنظمددةلتؤكددد مددن أن أعضدداء ا -8

 .تشار حالة معٌنة تهم أصحاب المصالح أو ان, تحملها فً حالة الطوارل واألزمات 

ومن الفوا د األخرو لوداء المإسسً المستدام هو تحقٌ  التماٌز للمإسسات المستدامة عن غٌرهدا  

والمحافظدة , والعمل على تولٌد منتجات وأنشطة وممارسات إبداعٌة مما ٌسهل فتح أسدوا  جدٌددة 

لٌل مشاكل التجهٌز لمنتجاتها نتٌجدة لمشداكل ك لك تعمل على ت , والمساهمٌن  المنظمةعلى سمعة 

ك لك  فإن األداء المإسسً المستدام ٌسهم فً ( . Newten&Bcee,2009:2)اجتماعٌة وبٌ ٌة 

لد ا تعمدد , التقلٌل من استهالك الطاقة والتب ٌر فً الموارد الطبٌعٌدة والقضداء علدى التلدو  البٌ دً 

فضدال عدن تحسدٌن مسدتوو , فدً هد ا الخصدوص اللتدزام باألنظمدة والتشدرٌعات إلدى ا المإسسات
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 الحٌدددددددداة للمجتمددددددددع الدددددددد ي تعمددددددددل فٌدددددددده وجدددددددد ب أفضددددددددل العدددددددداملٌن واالحتفدددددددداظ بهددددددددم 

  (Newten&Bcee,2009:2  . ) 

ن فً طروحاتهم حول ووفٌما ٌتعل  بالعوامل التً تحفز األداء المإسسً المستدام فقد اختله الباحر

 :إلى ( Szekely&Knirsch,2005:7)ه ا الموضوع إ  صنفها  

 :البٌ ة الداخلٌة  وتتضمن العوامل الفرعٌة اآلتٌة    -أ 

تحفٌددز العدداملٌن فددً , الهٌكددل التنظٌمددً والعملٌددات اإلدارٌددة ) مرددل : العوامددل اإلدارٌددة  -1

اقتندداص , لمبددادرات االسددتدامة لنددر  االرتقدداء بدداألداء المإسسددً المسددتدام لهددا  المنظمددة

الفرص وتجنب التهدٌدات بصدورة مبكدرة لتقلٌدل مسدتوو المخداطرة والعمدل علدى تحسدٌن 

 ( .ظروه العاملٌن 

تقلٌل ارار التلو  , العمل على زٌادة الكفاءة فً استخدام الطاقة ) مرل : العوامل التشنٌلٌة  -2

 ( .االستخدام األمرل للمواد األولٌة , بٌ ة فً ال

 ( . االستخدام المبدع للتكنولوجٌا و تقلٌل الكله ) مرل : العوامل االقتصادٌة  -3

 :البٌ ة الخارجٌة وتتضمن العوامل الفرعٌة اآلتٌة    -ب 

رفددع وعددً الزبددا ن والمسددترمرٌن بالمسددا ل األخالقٌددة وأهمٌددة ) مرددل : العوامددل السددوقٌة  -1

 ( .وتماٌز الخدمة أو المنتج , لٌة الجتماعٌة المسإو

زٌددادة متطلبددات الحكومدة وتشددرٌعاتها التددً تعمددل علددى تنظددٌم ) مرددل : العوامدل الحكومٌددة  -2

 ( .عمل المإسسات مع البٌ ة والمجتمع 

, تسهٌل عملٌة الحصول علدى المعلومدات بكدل شدفافٌة ) مرل : توقعات أصحاب المصالح  -3

المطالبدة الفاعلدة بحقدو  العداملٌن ونشدر رقافدة , الموارد الطبٌعٌة تقلٌل الهدر فً استخدام 

 ( .الوعً بمخاطر التلو  والتب ٌر فً الموارد 

, فقددد ركددز بالدرجددة األسدداس علددى البٌ ددة الداخلٌددة للمإسسددة (  Miller et al.,2011,2) أمددا 

هدً  التدً تبدادر لندر   المنظمدةن أالمتالكها  تلدك المحفدزات التدً تخدص األداء المسدتدام  كمدا 

بمعنى أخر علٌها أن تكون هً السباقة للعمل به   الفلسفة وال , تفعٌل إجراءات األداء المستدام لها 

 .تنتظر أن تفر  علٌها من البٌ ة الخارجٌة 
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 ألداء المإسسً المستدام انماذج قٌاس  – 2

لمستدام لما له من أهمٌة بالندة فدً طرح الكرٌر من الباحرٌن نما ج متعددة لقٌاس األداء المإسسً ا

.       المإسسات الصناعٌة والخدمٌة لنر  تحدٌد أدا ها وتكامل اسدتراتٌجٌاتها مقارندة مدع المنافسدٌن 

على تحدٌدد مفهدوم موحدد لدوداء وكررتها إال انه ال ٌوجد اتفا  من الباحرٌن ومع تعدد ه   النما ج 

 :ومن ه   النما ج , المإسسً المستدام ٌمكن اعتماد  ودراسته 

 

 نموذج الخط األساسً الثالثً  -أ  

من اجل قٌاس األداء المإسسً المستدام مند  التسدعٌنات مدن (  Elkington)ناضل العالم البٌ ً   

فً وضدع نمدو ج  أسهموكانت نتٌجة جهود ه ا العالم انه , القرن الماضً فً الشركات األمرٌكٌة 

وقدددد حددداز هددد ا النمدددو ج علدددى شدددهرة واسدددعة  , ( Elkington:1997)الخدددط األساسدددً الرالردددً 

ومقبولٌدددددة شدددددبه عامدددددة فدددددً األوسددددداط التدددددً تتبندددددى موضدددددوع األداء المإسسدددددً المسدددددتدام              

(Munck et al.,2012:31  ) ه الخدط األساسدً الرالردً علدى انده الوسدٌلة التدً تسدتطٌع وُعر 

قتصددادي علددى األمددد الطوٌددل عددن طرٌدد  تجنددب مددن خاللهددا ضددمان تحقٌدد  األداء اال المنظمددة

  إإن ما ٌمٌز ه ا النمدو ج هدو إعطدا. التصرفات  ات األمد القصٌر والتً تضر بالبٌ ة والمجتمع 

ل ا نجد عدم تقبل مدراء , نفس األهمٌة للعناصر الرالرة المستخدمة فً مجال قٌاس األداء المستدام 

مددا أدو إلددى , ٌددر االقتصددادي فددً إدارة مإسسدداتهم حٌدد  إنهددم ٌتبنددون نمددط التفك, المإسسددات لدده 

المطالبددة مددن بعدد  البدداحرٌن بعدددم أعطدداء العناصددر الرالرددة أهمٌددة متسدداوٌة وإعطدداء العنصددر 

 ا  أو قد تكون ناتج, االقتصادي أهمٌة اكبر و التعامل مع العناصر األخرو على إنها عناصر سا دة 

وٌنظددددددددر ( . Hubbard,2009:180)عددددددددن النشدددددددداط االقتصددددددددادي المسددددددددتدام  ا  عرضددددددددٌ

(Slaper,2011:1 ) البٌ دة , أبعاد لدوداء المسدتدام وهدً االقتصداد  ةأطار رقابً ٌضم رالر)بؤنه

وٌسدددددددمى هددددددد ا النمدددددددو ج أٌضدددددددا بنمدددددددو ج الددددددددوا ر الدددددددرال  ( .والوسدددددددط االجتمددددددداعً 

(Simonis,2003:4)&(Keiner,2005:416 ) حٌ  ٌضع الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة

 ( .Chai,2009:92)فً رال  زواٌا مختلفة مع عدم وجود الهرمٌة فٌما بٌنها والبٌ ٌة 
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 ( 8) شكل 
 نموذج الخط األساسً الثالثً 

Source:Hubbard,2009"Measuring Organization Performance : Beyond the 
Triple Bottom Line" Business Strategy and the Environment Bus , Vol.18 , 
No.1:PP.180 

 

 نموذج بٌضة أالستدامة  -ب 

إن أول مدددددن طدددددرح هددددد ا النمدددددو ج إلدددددى جاندددددب نمدددددو ج الخدددددط األساسدددددً  الرالردددددً همدددددا 

(Birkmann&Gleisensteir,2002:75)  وال ي ٌبدٌن العالقدة بدٌن األفدراد واألنظمدة البٌ ٌدة

حٌد  ٌبدٌن هد ا النمدو ج أن األشدخاص هدم جدزء مدن النظدام البٌ دً , دا رة داخدل أخدرو بوصفها 

وٌبٌن أن هناك اعتمادٌة واضحة بٌن االرنٌن كما هو الحال فً البٌضدة حٌد  أن البٌضدة فدً حالدة 

وهكدد ا الحددال بالنسددبة , فسدداد أي مددن الجددز ٌٌن المكددونٌن لهددا الصددفار أو البٌددا  ستفسددد بؤكملهددا 

 ٌوضح  لك  (  9) و الشكل . مجتمع فؤنها تعتمد على إصالح األشخاص والنظام البٌ ً لرفاهٌة ال
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 ( 9) شكل 
 بٌضة أالستدامة

Source : Keiner (2005) "History Definitions and Models of Sustainable 
Development" http//ecollection.ethz.ch/ecol pool/bericht/bericht : PP.5  

 

 نموذج بطاقة الدرجات الموزونة المستدامة  -ت 

ال ٌوجد هنالك تعرٌه موحد ومتف  علٌه لبطاقة األداء الموزونة المستدامة إال انه ٌوجد هنالك     

( االجتماعٌة والبٌ ٌة , االقتصادٌة )خاصٌة مشتركة وهً تكامل األركان الرالرة للتنمٌة المستدامة 

 كما بٌن ( . Hahn&Wanger,2001:27)لنر  تحفٌز استدامتها  المنظمةمع إستراتٌجٌة 

Figge et al.,2002) )  أن ه ا النمو ج ٌساعد فً استخدام كل المجاالت المال مة التً تحق

السببٌة , االنفتاح )حٌ  تم التؤكٌد على رالرة خصا ص هً , االستدامة بصورة موزونة 

رال  بدا ل لنر  دمج بطاقة ( Figge,2002:27)كما قدم , ( Chai,2009:82( )والتوازن

 :الدرجات الموزونة مع االستدامة وه   البدا ل هً 

 .إضافة المقٌاس االجتماعً والبٌ ً إلى األبعاد األربعة لبطاقة الدرجات الموزونة  -1

 .تطوٌر بطاقة درجات موزونة باألداء االجتماعً والبٌ ً بشكل خاص ومترابط  -2

 .قٌة إلى بطاقة الدرجات الموزونة إضافة العناصر غٌر السو -3

 ٌوضح التحول من بطاقة الدرجات الموزونة التقلٌدٌة إلى المستدامة (  10) و الشكل  

 

 

 
 
 
 
 
 

 ضنوطات ) ضنوطات ومنافع                                                                        تدفقات )تدفقات 
                            من األشخاص إلى                                                                                     ومنافع من النظام          

 ( ً إلى األشخاصالبٌ(                                                                                     النظام البٌ ً

 النظام البٌ ً  

 أألفراد 
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 ( 10) شكل 
 الدرجات التقلٌدٌة إلى بطاقة الدرجات الموزونةالتحول من بطاقة 

Source : Radu , Maria .,(2012),"Empirical Study on The Indictors Of 
Sustainable Performance-The Sustainability Balanced Scorecard , Of 
Strategic Organization Change " Sustainability and Organization Change , 
Vol.13.No.32.June:PP.457  

 

 ألداء المإسسً المستدام اأبعاد  –3

لندددددر  قٌددددداس األداء المإسسدددددً المسدددددتدام ٌتطلدددددب المدددددرور بدددددرال  مراحدددددل هدددددً                   

(Fiksel et al.,1999:5: ) 

ه تحدٌددد وهددً المرحلددة التددً ٌقدددم مددن خاللهددا المشدداركون إطددارا ٌددتم مددن خاللدد: المرحلددة األولددى 

ومددن بعدددها ٌددتم اختبددار المقدداٌٌس والمددإررات التددً , ة ووضددع أهدددافها الر ٌسدد المنظمددةاهتمامددات 

 .تدفعها لاللتزام به   األهداه 

وهً مرحلة الشروع بالتنفٌ  والتً مدن خاللهدا ٌدتم الحصدول علدى الددعم الكامدل : المرحلة الرانٌة 

 .إلى تفو  األداء  وتكامل المقاٌٌس مع إجراءات األعمال واستخالص النتا ج التً تإدي

وهً مرحلة المراقبة والمراجعة عن طرٌ  جمدع المعلومدات الناتجدة مدن التن ٌدة : المرحلة الرالرة 

 ٌبٌن ه   المراحل(  11)  والشكل .الراجعة من خطوات التخطٌط 

 بطاقة الدرجات الموزونة

 بطاقة الدرجات الموزونة المستدامة

 اقتصادي اجتماعً

 بٌ ً
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 ( 11) شكل 
 مراحل وخطوات قٌاس األداء المإسسً المستدام 

Source: Fiksel et al. ,(1999)"Measuring Progress Towards Sustainability" 
Greening of Industry Network Conference Best Practice Proceedings:PP.5 

 

 :ألداء المإسسً التً سٌتم التركٌز علٌها فً البح  الحالً اوسنستعر  أبعاد 

 البعد التنظٌمً  -أ 

كمدا تقددوم , تقدوم المإسسددات باختٌدار طددر  مختلفدة لنددر  جد ب المددوارد واالنتفداع منهددا         

وان هد ا , باختٌار هٌاكل ورقافات واستراتٌجٌات مختلفة لنر  توجٌده نشداطاتها وخلد  قٌمدة لهدا 

وهنا ٌؤتً التساإل عدن سدبب بنداء بعد  المإسسدات   , الختاله ٌإدي إلى التنوع فً المخرجات ا

بٌنمددا مإسسددات أخددرو تمددوت وتفشددل ؟ و لمددا ا نجددد أن هنالددك بعدد  المإسسددات , وازدهارهددا ؟ 

تمتلددك قدددرة علددى إدارة هٌاكلهددا التنظٌمٌددة واالسددتراتٌجٌات التددً تضددعها وتوجٌدده رقافاتهددا لنددر  

آللٌة انمو فً مواردها بالمقابل نجد فشل مإسسات أخرو ؟ له ا تحتاج المإسسات إلى فهم زٌادة ال

التدددددددً تدددددددإرر فٌهدددددددا مدددددددع اسدددددددتمرار بحرهدددددددا عدددددددن إٌجددددددداد توافددددددد  جٌدددددددد مدددددددع بٌ تهدددددددا 

(Quinn&Cameron,1983:33-51 . ) نتدا ج الطرٌقدة التدً وعره البعد التنظٌمً على انه

الحصول .6

 على الدعم

التكامل مع .7

 عملٌات األعمال

تعقٌب .8

 وتسجٌل تقارٌر

 األداء

تحسٌن .9

 األفراد

مراجعة .11

 خطوات الخطة

جمع .11

 التن ٌة العكسٌة

تحدٌد .5

اختٌار . 4 المستهدفات 

المإشرات 

 والمقاٌٌس

وضع . 3

 أألهداه 

تحدٌدددددددددددددددددددد .2

المجدددددددددددددددداالت 

 الر ٌسة

تطدددددددددددددوٌر  .1

سٌاسددددددددددددددددددددددة 

 االستدامة

 مرحلة المراجع

 مرحلة الخطة 

 التحسٌن المستمر مرحلة التنفٌذ
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المادٌة والبشرٌة واستناللها بصورة ٌمنحها القدرة علدى  لمواردها المنظمة استخدامٌتم من خاللها 

 . (Miller&Bromiley,1990:57) أهدافهاتحقٌ  

إلنسدان  حٌد  أن دورة حٌاتهدا تمدر ضدمن مراحدل اإلدى أن المإسسدات تشدبه Hach وقدد أشدار  

ة وكدل مرحلدة تمدر بؤزمد, متعددة من التطور تبدأ بمرحلة الطفولدة إلدى المراهقدة ومدن ردم النضدج 

قادرة على تجاوز ه   األزمة ستكون حٌنها قادرة على االنتقال  المنظمةها وعندما تكون ءتهدد بقا

وكمددا أن لكددل إنسددان صددفات وشخصددٌة تمٌددز  عددن ( . Hach,1997:174)إلددى مرحلددة جدٌدددة 

فه ا المرل ٌصح ك لك على المإسسات التً تمتداز هدً األخدرو بشخصدٌة تمٌزهدا عدن  ,اآلخرٌن 

تتطدور كد لك بسدبب  المنظمدةوحٌ  إن شخصدٌة اإلنسدان تتطدور بشدكل فدان شخصدٌة , اآلخرٌن 

وفددً حالددة عدددم قٌددام المإسسددات بددإجراء التنٌددرات ( . 2010:41,جددواد)االختالفددات والتباٌنددات 

دورٌدة فدً هٌكلهدا التنظٌمدً واسدتراتٌجٌاتها مدن اجدل التكٌده مدع  المناسبة والضرورٌة وبصدورة

والتدددً منهدددا ( Miller,1994:325)المتنٌددرات فدددً البٌ ددة فسدددتكون عرضددة للجمدددود التنظٌمددً 

المعداٌٌر , سٌاسدة داخلٌدة ممزقدة , عدم توفر هٌاكل مال مدة لالتصداالت , واضحة الالتكالٌه غٌر 

فدً هكد ا حداالت  المنظمدةلدك مدن المشداكل التدً قدد تواجههدا الوظٌفٌة المختلفة والممزقة  وغٌدر  

(Hodge&Anthony,1991:708.  ) 

ن المإسسات ٌجب علٌها أن تمتلك قدرات وطر  متعددة لنر  القٌام بؤنشطتها والتعامل أل ا نجد 

 Dosi et)مع مشاكلها التنظٌمٌة التً ستساعدها فً إظهار عناصر امتالك القوة عند االستمرار 

al.,2003:170. ) 

ك لك ٌجب أن تتسم إستراتٌجٌة المإسسات بطول األمد و الشمولٌة  وعلى اإلدارة العلٌدا أن تتدولى 

التدً تمٌزهدا عدن المإسسدات  المنظمدةإدارة ه ا النشداطات التدً مدن خاللهدا ٌدتم تحدٌدد خصدا ص 

مدوارد بصددورة كتحدٌدد رسددالتها و الخددمات والمنتجدات التددً تتعامدل معهدا واسددتخدام ال, األخدرو 

ى وضدددددع فضدددددال  عدددددن  والعمدددددل علددددد, ( Thompson&Strickland,2009:48)كفدددددوءة 

ة فددً المإسسددة كالعملٌددات المالٌددة والمددوارد البشددرٌة والتكنولوجٌددة اسددتراتجٌات لكددل وظٌفددة ر ٌسدد

 ( .Johnson&Scoles,1997:12... )وهك ا 

علدى األفدراد األكفداء ومدا تمتلكده فانده ٌعتمدد  المنظمدةولنر  التنفٌ  الجٌدد والكدهء إلسدتراتٌجٌة 

وتعد عملٌة بناء مإسسة متمٌزة هدً مدن األولٌدات الكبدرو عندد , من اإلمكانات التنافسٌة  المنظمة

ٌوضح اإلجراءات الرال  لنر  بناء مإسسة كفوءة ومتمٌزة (  12) تنفٌ  اإلستراتٌجٌة و الشكل 

(Thompson&Strickland,2009:176) 
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 ( 12) شكل 

 الكفوءة  المنظمةمكونات بناء 

Source :Thompson , Arthur A. ,Jr. & Strickland , A.J., Gamble , John 
E.,(2009)"Crafting and executing: the quest for competitive advantage-  
concepts and cases" ,14 th ed. McGraw Hill Higher Education : PP.377 

 

 

ن التنٌرات الناتجة فً البٌ ة التً تعمل فٌها المإسسات ٌتطلدب أ( 2015:366,العنزي )وقد بٌن 

كمدا أصدبح  حالددة , منهدا االهتمدام بدالتنٌٌر التنظٌمدً لكددً تدتمكن مدن التكٌده مدع هدد   المتنٌدرات 

سسات وك لك المجتمعات لنر  خل  التوازن واالرتقاء  مؤلوفة فً حٌاة األفراد والجماعات والمإ

ألول لكدً ا: احدد األمدرٌن  المنظمدةوه   نتٌجة طبٌعٌة لندر  مواجهدة .  المنظمةبمستوو إدارة 

والرددانً لنددر  اسددتخدام أسددالٌب , بؤوضدداعها الحالٌددة للظددروه التددً تواجههددا  المنظمددةتددتالءم 

ونشاطات أدارٌة وحاالت تنظٌمٌة حدٌرة تستطٌع أن تحق  عن طرٌقها سبقا معرفٌدا للتنٌٌدر تمتداز 

بدل توجدد هنالدك أسدباب , كما إن ه ا التنٌٌر ال ٌحدد  بصدورة عفوٌدة وتلقا ٌدة . به عن اآلخرٌن 

 ( . 5 )ا التنٌٌر وهً كما فً الجدول تدفعها لتبنً ه 

 

 

 تحـ

 يؤسسخ

 وقادرة على 
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 (  5) جدول                                                
 دواعً التغٌٌر البٌئً 

 دواعً خارجٌة ت دواعً داخلٌة ت

 القوانٌن والتشرٌعات الحكومٌة 1 إدامة حٌوٌة المنظمة  1

 مواجهة التنافسٌة الشدٌدة 2 تلبٌة طموحات العاملٌن  2

 الظروه االقتصادٌة العامة 3 االرتقاء باألداء التنظٌمً  3

 التوجه نحو العولمة  4 تنٌر أهداه المنظمة  4

 التنٌٌرات الرقافٌة واالجتماعٌة 5 كسب موارد إضافٌة  5

 تنٌر أ وا  الزبا ن 6 التطور التقنً واألتمتة 6

 التنٌرات الفنٌة والتكنولوجٌة 7 مشاكل تنظٌمٌة أخرو 7

 

مكتبة السٌسبان ( " عملٌات  –مداخل  –مفاهٌم ) نظرٌة المنظمة ( " 2015.) سعد علً, العنزي :المصدر

 366.ص : للنشر والتوزٌع 

 

 البعد االجتماعً  – ب

األرباح العالٌة على األمد البعٌد وحتى تدتمكن مدن  لدك علٌهدا  المإسسات إلى تحقٌ تسعى         

وقد أصبحت الخدمات العامة من أهم ما . لنر  إرضاء الزبا ن وإسعادهم  أن تقدم أفضل مالدٌها

كمدا إن مفهدوم المسدإولٌة االجتماعٌدة لدم  ( .Chai,2009:97)تقدمة المإسسات إلدى المدواطنٌن 

وكددان الهددده الوحٌددد للمإسسددات هددو تعظددٌم أرباحهددا , فددً أوا ددل القددرن العشددرٌن  ا  ٌكددن معروفدد

لمفهوم تعظٌم األرباح فقط وظهرت  ا  واسع ا  ن سرعان ما واجهت انتقادلك, باستخدام كافة الوسا ل 

وقدد تعدددت التعدارٌه الخاصدة , أصوات لدفعها كً تتبنى دور اكبر باتجا  البٌ ة التً تعمدل فٌهدا 

التدزام ) وال ي عرفهدا بؤنهدا ( Durker)بالمسإولٌة االجتماعٌة وظهور أراء متعددة منها تعرٌه 

التزام علدى منشدؤة ) فقد عرفها على أنها ( Holmer)أما , ( تمع ال ي تعمل فٌه المنشؤة تجا  المج

األعمال تجا  المجتمع الد ي تعمدل فٌده و لدك عدن طرٌد  المسداهمة لمجموعدة كبٌدرة مدن األنشدطة 

مرل محاربة الفقر وتحسٌن الخدمة ومكافحة التلو  وخل  فدرص عمدل وحدل مشدكلة , االجتماعٌة 

ضقصدهلل  دا تدأثطن الماسلده  و( .  )15 : 2007,الصدٌرفً ...( ) وغٌرهدا اإلسكان والمواصالت 

 ددللك هدد  ال تددهئ  التددص تحققهدده الماسلدده  فددص الم ددهال   طددن ، حإلددى الم تم دده  التددص ت مددل فطهدده 

 ( . Hubbard,2009:185( ) القتصهاضما
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أشار  هو أول من تطر  إلى تعرٌه األداء االجتماعً المستدام فقد( Wood,1991:693)وٌعد 

ندده إعددادة تشددكٌل المنظمددة ومبددادل المسددإولٌة االجتماعٌددة وعملٌددات االسددتجابة االجتماعٌددة أإلددى )

من المواضٌع التً تحمل  د  فالخدمات تع( . والسٌاسات بما ٌنسجم مع العالقات المجتمعٌة للمنظمة 

علدى ركٌدزتٌن فطمدوح اإلنسدان ٌبندى , إلنسدان وتطدور الحٌداة اأهمٌة عالٌة من خالل عالقتها مع 

ال ٌتحققان إال من خالل التخطٌط السلٌم وتوفٌر خدمات  انالركٌزت اتانوه, وهما الصحة واألمان 

 وٌتم توفٌر الخدمات من خالل منظومدة عمدل متكاملدة ال ٌمكدن إهمدال أي منهدا , متعددة ومتنوعة 

ة االجتماعٌة ن المسإولٌأ( 2015:97,رشٌد وجالب )وقد بٌن كل من  ( .2009:31,الدلٌمً ) 

ومن هنا ٌجد العدٌد من , أصبحت فلسفة تتبناها المنظمات فً الوقت الحاضر فً أنشطتها الٌومٌة 

منها  ةالباحرٌن  أن على المنظمات اعتبار المسإولٌات األخالقٌة وتبنً المبادرات التطوعٌة استجاب

ال ي ( Carroll,1979)و ج وإن أراء الباحرٌن قد استندت إلى نم, للتوقعات االجتماعٌة األخرو 

تضمن أربعة أنواع من المسإولٌات المتكاملة التدً ٌتوجدب علدى منظمدة األعمدال ممارسدتها حتدى 

 .ٌوضح ه ا النمو ج ( 13)تستطٌع النمو والبقاء والشكل 

 

 المسإولٌة التطوعٌة
 مواطن صالحبوصفها تصرف المنظمة 

 المساهمة فً تطوٌر موارد المجتمع
 
 األخالقٌة المسإولٌات

 عمل ما هو صحٌح
 وعادل ومشروع ومستقٌم, االلتزام بما هو صحٌح 

 وتجنب اإلساءة والضرر
 

 المسإولٌات القانونٌة
 االلتزام بالقانون

 القانون هو دستور المجتمعات لما هو
 االلتزام بقواعد العمل القانونً,صحٌح أو خطؤ

 
 المسإولٌات االقتصادٌة

 تحقٌق أألرباح
 التً تستند إلٌها باقً المسإولٌاتالقاعدة 

 

 

 (  13)شكل 
 هرم المسإولٌة االجتماعٌة 

Source : Carroll , Archie , B.,(1991)"The Pyramid of corporate social 
responsibility : Towards the moral management of organizational 
stakeholders " Business Horizons , July:PP.39- 48 
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 القتصادي االبعد   – ت

الكرٌر من الباحرٌن أن الهده النها ً للمإسسدات هدو تحقٌد  األهدداه المالٌدة بدالرغم  ٌرو        

 ( .Alshaikh,2007:31)من وجود أهدداه غٌدر ملموسدة مهمدة تدإرر علدى األهدداه األخدرو 

علددى تحقٌدد  رضددا المسدداهمٌن مددن خددالل تحقٌدد  معدددالت مرضددٌة  المنظمددةوهددً تمرددل قدددرة 

وان الهدده المدالً هددو األسداس لقٌداس البعددد , ( Kaplan&Norton,1996:72)السدترماراتهم 

االقتصادي للمإسسة باإلضافة إلى انه ٌعبر عن المقاٌٌس التً تبٌن نتا ج استراتٌجٌات المإسسات 

وأشدددار , ( Kaplan&Norton,1996:25)ن وتنفٌددد ها وتسددداعدها فدددً تنفٌددد  خطدددط التحسدددٌ

(Ross,2001:55 ) من خالل  المنظمةإلى أن المإشرات المالٌة تساعد فً قٌاس أداء: 

 .تقارن بٌن مإشرات التنافس والمعدل العام فً صناعة محددة  -1

 .من تحدٌد مكامن المخاطرة المحتملة  المنظمةتمكن  -2

متحققدة ومدا هدً مدواطن النمدو المدن التعدره علدى معددالت األربداح غٌدر  المنظمدةتمكن  -3

 .المتحققة 

 .من تحدٌد قدرتها على اإلٌفاء بدٌونها على األمد الطوٌل  المنظمةتمكن  -4

فعندما تتوفر البٌانات المالٌة الالزمة لدو المإسسات فإن  لك ٌساعدها فً تحدٌد توجهها الصدحٌح 

وهد ا ٌتطلدب مدن المإسسدات معرفدة . الصحٌحة فً وقتهدا المناسدب عن طرٌ  اتخا ها للقرارات 

حٌد  أشدار , ه   المإشرات واستخدامها لكً ٌساعدها فً رسم صورة واضحة عن طبٌعة أدا هدا 

به ا الخصوص إلى أن المقاٌٌس المالٌة تختلده حسدب اخدتاله ( Kaplan&Nortonn)كل من 

وه ا بطبٌعته ناتج عن اخدتاله األهدداه المالٌدة لهدا وان هد   المراحدل تتمردل  المنظمةدورة حٌاة 

 ( :Davis,2000:16-17)باالتً 

 :مرحلة النمو  -1

البح  عن اسدترمارات ضدخمة , وهنا ٌتطلب من إدارة المإسسات القٌام بمجموعة من المهام منها 

السددترمار فددً البنددً التحتٌددة وكدد لك ا, لنددر  تطددوٌر منتجاتهددا أو خدددماتها أو مددن اجددل تجدٌدددها 

 .والعمل على تطوٌر مقدرات تشنٌلٌة , الالزمة لها 

 :مرحلة البقاء  -2

وفددً هدد   المرحلددة تعمددل المإسسددات علددى جدد ب االسددترمارات الجدٌدددة وان تسددتمر فددً توسددٌع 

 .مع إدخال تحسٌنات جدٌدة على عملٌاتها , إمكانٌاتها اإلنتاجٌة 
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 :مرحلة الحصاد  -3

أو ,  مإسسات ال تمتلك مبدررات تقندع إدارتهدا للتوسدع و دخدول اسدترمارات جدٌددة وهنا نجد أن ال

تكوٌن قددرات جدٌددة وفدً هد   المرحلدة نجدد غالبدا  مدا تتوقده المإسسدات عدن اإلنفدا  فدً عملٌدة 

ٌوضدح المقدداٌٌس المالٌددة إلسدتراتٌجٌة وحدددات األعمددال  عبددر (  6) والجدددول . البحد  والتطددوٌر 

 :المراحل الرال  

 (  6) جدول 
 المقاٌٌس المالٌة  الستراتٌجٌات وحدات األعمال عبر المراحل الثالث

 

  

 

Source :Kaplan , R. & Norton , D. ,(1996). " Link the Balanced Scorecard to 
Strategy " California Management Review , Vol.39,No.1:PP.25 
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 البعد االستراتٌجً  – ث

أن تعتمددد علددى مجموعددة مددن , علددى المإسسددات التددً ترٌددد  أن تحقدد  أهدددافها ورسددالتها          

ومددن رددم علددى مسددتوو الوظددا ه التددً تتكددون منهددا , ككددل  المنظمددةاالسددتراتٌجٌات علددى مسددتوو 

 ( .2008:631,أبو بكر و النعٌم ) وحدات األعمال  واألنشطة 

مفهددوم اسددتخدم فددً بوصددفها مددن ظهورهددا  و للسددتراتٌجٌة تعددار ٌدده عدٌدددة فددً األدبٌددات ابتددداء

 , .Schermerhorn et al) هوانتقدل إلدى عدالم اإلدارة و األعمدال فقدد عرفد, الحدروب سدابقا 

والتدً تتمردل  المنظمدةبؤنها النواتج المتحققة نتٌجة تفاعل النشاطات التنظٌمٌة لموارد ( 2000:26

 .النتا ج الجٌدة فً الوقت نفسه  بقدرتها فً الحصول على األشخاص الجٌدٌن ومحافظتها على

ٌرو أن حقل اإلدارة اإلستراتٌجٌة ال ٌمكدن أن ٌسدتند إلدى تعرٌده ( Mintzberg,1987)إال أن 

ٌختلده عدن اآلخدرٌن تضدمن خمسدة تعدارٌه احددهما  ا  لهد ا قددم مفهومد, واحد فقدط للسدتراتٌجٌة 

 :  5Psمكمل لوخر أطل  علٌه 

حٌد  ٌنظدر إلدى اإلسدتراتٌجٌة  : Strategy as a Planخطدة بوصدفها اإلسدتراتٌجٌة  -1

وتمتلدك الخطدة صدفتٌن أساسدٌتٌن . على أنها نشاط  مقصود للتعامل مع المواقه المختلفة 

والرانٌة أنها أعددت لتحقٌد  هدده أو , أولهما أنها تعد قبل األنشطة التً طورت من اجلها 

 .أهداه محددة 

خطدة بوصدفها اإلسدتراتٌجٌة : Strategy as a Polyمنداورة بوصدفها اإلسدتراتٌجٌة   -2

أو تكددون خاصدة وهددً بمرابدة محاولددة لخددداع , ٌمكدن أن تكددون عامدة وكمددا تدم توضددٌحها 

والمناورة هنا تؤخد  مفهومدا أضدٌ  ٌكدون أقدرب إلدى التكتٌدك منده . الخصوم أو المنافسٌن 

 .إلى اإلستراتٌجٌة 

ال ٌمكددن النظددر إلددى :Strategy as a Pattern  ا  نمطددبوصددفها اإلسددتراتٌجٌة  -3

وهدد ا ٌعنددً . اإلسددتراتٌجٌة علددى إنهددا خطددة أو مندداورة بمعددزل عددن السددلوك الندداجم عنهددا 

فدً عملٌدة تددف  األنشدطة المختلفدة سدواء  ا  نمطدبوصدفها ضرورة النظر إلى اإلستراتٌجٌة 

كانت مقصودة أو غٌر مقصودة وبالتدالً فهدً نتداج عملٌدة التعلدٌم التنظٌمدً ولٌسدت نتداج 

 .واحد قرار 

حٌ  ٌتوجه االهتمام هنا :  Strategy as a Position ا  مركزبوصفها اإلستراتٌجٌة  -4

والمركز ال ي . إلى المنتجات أو الخدمات التً تقدمها المنظمة و األسوا  التً تتعامل بها 

 تحصل علٌه المنظمة فً السو  ٌعكس الجهود التً تب لها فً منح منتجاتها قٌمة ممٌزة 
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مة ءإ  ٌنصب اهتمام اإلستراتٌجٌة فً ه   الحالة على إٌجاد الموا. نظر الزبا ن من وجهة 

 .بٌن المنظمة والبٌ ة المحٌطة بها 

إ  تعبر اإلستراتٌجٌة :  Strategy as a Perspectiveتصور بوصفها اإلستراتٌجٌة  -5

مة عن غر  المنظمة والجوانب التً تركز علٌها وبالتالً فؤنها ترتبط برسالة المنظ

وقٌمها الجوهرٌة التً ٌشترك فٌها جمٌع العاملٌن سواء من خالل مقاصدهم أو من خالل 

 . أفعالهم

أي إحالل احدهما محل , ن ه   التعارٌه قد تتنافس فٌما بٌنها أحٌانا أ( Mintzberg)وٌرو 

 ( .21-2015:22,رشٌد و جالب )األخر 

تقددول بددؤن اغلددب المإسسددات تمتلددك  و هنالددك دراسددات وبحددو  مختلفددة تدددعم وجهددة النظددر التددً

ومردال علدى  لدك مدا أشدارت إلٌده , لكنها ال تنف  بصورة تمكنها مدن تحقٌد  أهددافها , استراتجٌات 

من المدٌرٌن التنفٌ ٌٌن هم فاشلون والسبب لٌس لكدونهم  10من % 70حٌ  إن  Fortuneمجلة 

لهد ا ( . Charang&Colvin,1999.1)ولكدن بسدبب التنفٌد  السدٌ  , ال ٌمتلكون استراتٌجٌات 

أصددددبح مددددن الضددددروري إجددددراء التقٌددددٌم المسددددتمر لددددوداء االسددددتراتٌجً للمإسسددددة فقددددد أكددددد 

(David,2007:336 ) علددى ضددرورة التقٌددٌم لمددا لهدد   العملٌددة مددن أهمٌددة كبٌددرة بسددبب البٌ ددة

ا تدؤرٌر فدً والتدً لهد, الدٌنامٌكٌة المتمرلة بسرعة التنٌرات فدً القدوو البٌ ٌدة الداخلٌدة والخارجٌدة 

 .نجاح المإسسات وبقا ها 

إلى أن اإلستراتٌجٌة بمعناها العام هً بمرابة خطة ( 2015:23,رشٌد و جالب ) وٌ هب كل من  

شاملة ومتكاملة تتضمن مجموعة متناغمة ومتكاملدة مدن األفكدار والمفداهٌم والطرا د   ات الصدلة 

لموارد والقابلٌات والمقدرات الجوهرٌة بالمستقبل والمصممة لتحقٌ  أهداه المنظمة عبر توظٌه ا

السترمار الفرص وتالفً التهدٌدات التً تتضدمنها البٌ دة الخارجٌدة المحٌطدة بهدا أو , التً تمتلكها 

واإلستراتٌجٌة به ا الوصده  إنمدا تمردل حلقدة الوصدل . تحوٌل األخٌرة إلى فرص قابلة لالسترمار 

فداهٌم والمدوارد والقابلٌدات والمقددرات الجوهرٌدة مدن بٌن المنظمة متمرلدة باألهدداه واألفكدار والم

, جهة والبٌ ة الخارجٌة التً تعمل فٌها متمرلة بالفرص والتهدٌدات التً تتضمنها من جهدة أخدرو 

 ٌوضح اإلطار العام للستراتٌجٌة (   14) والشكل 
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 ( 14) شكل 
 أإلطار العام لإلستراتٌجٌة

اإلدارة أإلستراتٌجٌة وتحدٌات األلفٌة ( " 2015), إحسان دهش . صالح عبد الرضا و جالب . رشٌد : المصدر
  23.ص :والتوزٌع دار المناهج للنشر " الثالثة 
 
 
 البعد التنافسً   - د

 

ؤنهدا عملٌدة تنفٌد  علمدً لالسدتراتٌجٌات بالمٌزة التنافسدٌة ( Whitehill,1997:625)عره      

بؤنها ( Wit et al.,1998:385)وعرفها . المترابطة من اجل السٌطرة على الرروة فً المستقبل 

ن أن ٌنف وا ه   اإلستراتٌجٌة نفسدها وٌستطٌع المنافسعملٌة تنفٌ  إلستراتٌجٌة خل  القٌمة حٌنما ال 

علدى  المنظمدةوهدً قددرة . وال ٌمتلكون القدرة على استنساخ ه   اإلستراتٌجٌة أو أالسدتفادة منهدا 

بندً ) تحقٌ  الفوز على منافسٌها والقٌام بجنً األرباح بعد  لك من أجدل البقداء فدً عدالم األعمدال 

 ( . 2002:37,حمدان 

ألهمٌة أن تمتلك المإسسات رإٌة واضحة ومتكاملة عن المنافسٌن ومعرفدة كٌفٌدة التعامدل ل ا من ا

عدٌدة بدٌلة أو تكون أحٌانا مكملة  ٌمكدن للمإسسدة أن تتبعهدا لندر   وهناك استراتٌجٌات, معهم 

 ٌوضح ه   االستراتٌجٌات  (  15) والشكل , التعامل مع المنافسة 

 

 المنظمة

 

 والطرا   األهداه -
 األفكار والمفاهٌم -
 الموارد و القابلٌات -

 والمقدرات الجوهرٌة 

 

 الستراتٌجٌة

 البٌئة الخارجٌة

 

 

 الفرص  -

 التهدٌدات -
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 (15)شكل                                               
 للتعامل مع المنافسة البدائل اإلستراتٌجٌة                             

اإلدارة اإلستراتٌجٌة وجودة التفكٌر "  (2008) فهد بن عبد هللا, مصطفى محمود و النعٌم , أبو بكر:المصدر
  639.ص: الدار الجامعٌة ,والقرارات فً المإسسات المعاصرة 

 
 

للمنظمددة تتجدده هدد   اإلسددتراتٌجٌة إلددى تحدٌددد مصددادر القددوة ال اتٌددة : إسددتراتٌجٌه التنددافس  -1

 .ومزاٌاها التنافسٌة لنر  دعم موقفها التنافسً فً مواجهة اآلخرٌن 

هنا إلى  استقطاب واحتدواء المنافسدٌن  المنظمةتتجه ( : التعاون ) الستٌعاب اإستراتٌجٌة   -2

 .وحماٌتها  المنظمةلنر  ضمان بقاء , واالبتعاد عن الصدام أو العمل ضدهم 

مددن خددالل هدد   اإلسددتراتٌجٌة للبحدد  عددن نددوع مددن  المنظمددةتتجدده : إسددتراتٌجٌة التحدداله  -3

كتحالفهدا مدع منظمدة , االرتباط مدع بعد  األطدراه لندر  مواجهدة األطدراه األخدرو 

 .محلٌة أو وطنٌة لنر  مواجهة لمنافس األجنبً 

هندا اتخدا  موقده ٌتوسدط اسدتراتٌجٌات التندافس أو  المنظمةتتجه : اإلستراتٌجٌة المهادنة   -4

حٌنما تعتره  السٌمامن خالل تجنبها الصراعات مع المنافسٌن و, االستٌعاب  التحاله أو

 .بؤنها غٌر قادرة على المنافسة أو التحاله أو االستٌعاب للمتنٌرات  المنظمة

إلدى إتبداع هد   اإلسدتراتٌجٌة عنددما تجدد اسدتحالتها  المنظمدةتتجه : النسحاب اإستراتٌجٌة  -5

تحدداله وال تسددتطٌع أن تجددد هنالددك نددوع مددن الهدنددة مددع علددى المنافسددة أو االسددتٌعاب أو ال

 ( .640-2008:641,أبو بكر والنعٌم )اآلخرٌن فً ظل الضنوط والتهدٌدات  

 

البدائل 

اإلستراتٌجٌة 

للتعامل مع 

 المنافسٌن

 إستراتٌجٌة التنافس 

 إستراتٌجٌة التعاون  

 إستراتٌجٌة التحالف 

 إستراتٌجٌة المهادنة

 ة االنسحابٌإستراتٌج
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 األولالمبحث 

 توزٌع كهرباء كربالء المقدسة مع وصف لعٌنة الدراسةنبذة عن مدٌرٌة 

 مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء نبذة عن – 1

مدن تدؤمٌم شدركة  ا  عام 22أي بعد , م  1977تؤسست مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء المقدسة عام 

التددً كددان ارتباطهددا بددوزارة المواصددالت واألشددنال العامددة , التنددوٌر والقددوة الكهربا ٌددة المحدددودة 

والتدً , م  1975وبالتحدٌد بعد عامٌن من استحدا  المإسسة العامة للكهرباء فً عدام , العراقٌة 

 ( .النقل والتوزٌع , إلنتاج ا) ضمت كافة تشكٌالت الكهرباء 

و كددان ٌتناسددب , ل فددً هدد   المدٌرٌددة ضددمن اإلمكانٌددات البسددٌطة التددً كانددت تعمددل بهددا بدددأ العمدد

أسدتمر عمدل , بطبٌعته مع الرقعة الجنرافٌة التً كانت مخدومة بالطاقة الكهربا ٌة فً  لك الوقدت 

م حٌدد  تددم اسددتحدا  المنشدداة العامددة  1987هدد   المدٌرٌددة ضددمن اإلمكانٌددات البسددٌطة لناٌددة عددام 

جدداء هدد ا االسددتحدا  لٌتماشددى مددع , والتددً كانددت تابعددة إلددى وزارة الصددناعة والمعددادن للكهربدداء 

والد ي ندتج بالمقابدل فدً توسدع إمكانٌدات المددٌرٌات , التوسع الملحوظ فً الخدمة المقدمة للزبدون 

حٌد  شدهدت المنداط  المخدومددة , التابعدة لهدا علدى المسددتوو المدادي والبشدري وزٌدادة المشددارٌع 

باإلضدافة إلدى , ضدح وبشدكل اٌجدابً فدً  الخددمات المقدمدة مدن قبدل  قطداع الكهربداء استقرار وا

علددى مددا هددو علٌددة فشددهدت أوا ددل عقددد  إال أن الحددال لددم ٌبدد َ . ازدٌدداد نسددب الجباٌددة لهدد   المنشدداة 

التسعٌنات من القرن الماضً  بع  الحروب والعمل تحت ضنوط الحصار االقتصادي خالل ه ا 

, لى انخفا  جودة وكمٌة الخدمة المقدمة فً قطاع الكهرباء إلدى الزبدون حٌنهدا مما أدو إ, العقد 

م والتً استمر عملها لناٌة عام  1999فقامت الحكومة العراقٌة  باستحدا  هٌ ة الكهرباء فً عام 

م عندما تم تؤسٌس وزارة الكهرباء العراقٌدة التدً مازالدت تعمدل ضدمن هد ا التشدكٌل إلدى  2003 

وتلبٌة , وجاء ه ا نتٌجة زٌادة حجم الخدمات واتساع المنطقة الجنرافٌة المخدومة , ً الوقت الحال

فمدٌرٌددة توزٌددع كهربدداء كددربالء المقدسددة هددً مدٌرٌددة تددرتبط بالمدٌرٌددة العامددة . لمتطلبددات العمددل 

وتضدم مدٌرٌدة توزٌدع كهربداء , ألوسط والتً تقع فً محافظة بابدل حالٌدا التوزٌع كهرباء الفرات 

.        ه االشدددره وبابدددل والدٌوانٌدددة باإلضدددافة إلدددى مدٌرٌدددة توزٌدددع كهربددداء كدددربالء المقدسدددة النجددد

 والعمل األساس له   المدٌرٌة هو صٌانة وتنفٌ  و إٌصال التٌار الكهربا ً للمسدتهلك بكافدة أنواعده 

 ألجدور مدن المشدتركٌن الرسدمٌٌناباإلضافة إلى جباٌة , ( صناعً وحكومً , زراعً , سكنً ) 

وتشمل ه   الحدود كافة المناط  التً ضمن الحدود اإلدارٌة لمحافظة , ضمن حدود ه   المدٌرٌة 

ألدده مشددترك  145وقددد بلددغ عدددد المشددتركٌن الرسددمٌٌن لهدد   المدٌرٌددة تقرٌبددا , كددربالء المقدسددة 

وسدع ونتٌجدة الت. ألده تقرٌبدا35 باإلضافة إلى المتجاوزٌن على الشبكة الكهربا ٌة والبدالغ عدددهم 
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قددمت , الكبٌر فً عمل ه   المدٌرٌة والمدٌرٌات األخرو وللحاجة لتطوٌر العمل فً هد ا القطداع 

ٌتضدمن فٌده فقدرات عدٌددة , ر اسة الوزراء قانونا  إلى البرلمدان العراقدً لندر  التصدوٌت علٌده 

ه عن منها تحوٌل بع  التشكٌالت التابعة للوزارة إلى شركات تتمتع بصالحٌات وإمكانٌات تختل

م مددع توجهددات الددوزارة نحددو ءالتطددورات الحالٌددة  بمددا ٌددتال ةوجدداء هدد ا القددانون لمواكبدد, السدداب  

حٌدد  تددم , الشدراكة واالسددترمار مددع القطدداع الخدداص أو العددام فددً مجددال توزٌددع الطاقددة الكهربا ٌددة 

ة أحالددت العدٌددد مددن المحافظددات والمندداط  إلددى الشددركات التددً سددتقوم بالجباٌددة إضددافة إلددى صددٌان

وان مدٌرٌددة توزٌددع كهربدداء كددربالء , الشددبكات الكهربا ٌددة وفدد  الرقعددة الجنرافٌددة المتعاقددد علٌهددا 

 .المقدسددددة هددددً احددددد هدددد   المدددددٌرات التددددً تددددم إعددددالن العدٌددددد مددددن مناطقهددددا إلددددى االسددددترمار 

 السدٌماو, ومن ه ا المنطل  ونتٌجة التنٌرات الكرٌرة التً شهدها العمل فً قطاع توزٌع الكهرباء 

, بعددد التوجهددات الجدٌدددة للددوزارة لنددر  إٌجدداد حلددول سددرٌعة وناجحددة الزمددة الكهربدداء الحالٌددة 

وتحوٌل بع  ه   التشكٌالت فً الوزارة إلى شركات لها صالحٌات واسعة و مختلفة عن الساب  

نجدددد مددن الضددروري أن تعٌدددد هدد   المإسسدددات النظددر فدددً , وفددتح بدداب الشدددراكة واالسددترمار , 

 .لكً تواكب التنٌرات المستقبلٌة , بصورة سرٌعة إستراتٌجٌتها 

 وصف عٌنة الدراسة  – 2

مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء المقدسة كما تم  كرها فً الفقرة األولى من المبح  األول له ا       

صدناعً , زراعدً , سكنً ) تعمل على تقدٌم الخدمات فً قطاع الكهرباء لكافة األنواع , الفصل 

 V 220أي  ات مجال فنً تخصصً فً مجدال توزٌدع الكهربداء ابتدداء مدن الجهدد , ( وحكومً 

وان المدٌرٌدة تقددم , قلٌدل لهد   المدٌرٌدة الباإلضافة إلدى العمدر غٌدر ,  Kv 33صوال إلى الجهد و

ونتٌجة لمدا تحتلده هد   المحافظدة مدن مقومدات السدٌاحة الدٌنٌدة , الخدمات لمحافظة كربالء عموما 

باإلضدافة  قد تصدل إلدى المالٌدٌن , والتً تشهد توافد الزا رٌن لها على مدار السنة بؤعداد متفاوتة 

جعلهدا تمتلدك بعد  الكدوادر التدً تتمتدع بخبدرة عالٌدة فدً , إلى تفاوت سنٌن الخدمة للعاملٌن فٌها 

نسدتطٌع , ومن خدالل المعلومدات الدٌموغرافٌدة للعٌندة المسدتجٌبة , مجال توزٌع الطاقة الكهربا ٌة 

جددع مددن هدد   ر, اسددتمارة  80اسددتبٌان بعددد  تحٌدد  تددم توزٌددع اسددتمارا. أن نالحددظ  لددك واضددحا 

أمدا , استمارة صالحة تم تحلٌل بٌاناتهدا وكمدا سدٌؤتً فدً المبحد  الردانً والرالد   66االستمارات 

 : ؤتًبالنسبة للمعلومات الدٌموغرافٌة للعٌنة المستجٌبة فكانت كما ٌ
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 التوزٌع على وفق النوع االجتماعً  –أ 

بٌنمدا بلدغ مجمدوع اإلندا  , ( 54)إ  بلدغ عدددهم , إن النسبة األكبدر فدً العٌندة كاندت مدن الد كور 

وكدد لك الددوكالء ومدددراء , ن جمٌددع المدددراء السددابقٌن هددم مددن الدد كور أوقددد لددوحظ , ( 12)للعٌنددة 

أي أن , الوحدددات األخددرو باإلضددافة إلددى رإسدداء األقسددام فددان النسددبة األكبددر كانددت مددن الدد كور 

وه ا بطبٌعة الحدال ٌعدود إلدى طبٌعدة ,  كور هم من ٌمتلك إمكانٌة اتخا  القرار فً ه   المدٌرٌة ال

للنوع االجتمداعً لعٌنٌدة  ةوٌ وٌوضح النسب الم( 7)والجدول , العمل ال ي تمارسه ه   المدٌرٌة 

 الدراسة 

 (7)جدول 
 وفق النوع االجتماعًعلى عٌنة الدراسة 

 النسبة العدد الجنس

 % 81.8 54  كر

 % 18.2 12 أنرى

 % 100 66 المجموع

 

 

 التوزٌع على وفق العمر – ب

وهد ا ٌعدود نتٌجدة العمدر , تراوحت أعمار عٌنة الدراسة بٌن أربع ف ات وبنسب مختلفة أٌضا      

 ٌبٌن ه   النسب ( 8)والجدول , اإلجمالً له   المدٌرٌة ال ي ٌقارب األربعٌن سنة من  بدأ تؤسٌسها 

 (8)جدول 

 عٌنة الدراسة وفق الفئات العمرٌة

 النسبة العدد العمر

 % 4.5 3 سنة 30أقل  من 

 % 16.7 11 سنة 34 -30من 

 % 37.9 25 سنة  39-35من 

 % 40.9 27 سنة 40اكبر من

 % 100 66 المجموع

 

 40تزٌدد أعمدارهم عدن  نن النسبة األكبر كانت مدن الكدوادر الد ٌأنالحظ ( 8)ومن خالل الجدول 

وه ا ٌوفر للمدٌرٌة وجود كوادر قادرة علدى تحمدل المسدإولٌة ولددٌها احدد مقومدات اإلدراك , سنة

 وكانددت النسددبة الرانٌددة مددن نصددٌب الكددوادر الدد ٌن تتددراوح أعمددارهم مددن , فددً اتخددا  القددرارات 

لدى سدد الشدواغر أي وجود كوادر تمتلك القدرة ع, %  37.9إ  بلنت نسبتهم , سنة   39  – 35

باإلضافة إلى النسب األخرو بالنسبة لوعمار فً عٌندة , فٌما إ ا دربت وطورت بالشكل الصحٌح 
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بالشكل الصحٌح ستكون قادرة علدى  تال ي ٌوضح وجود الكوادر الشابة التً إ ا ما وجه, البح  

 .أداء عملها بصورة صحٌحة 

 التوزٌع على وفق التحصٌل الدراسً  – ت

عٌنددة  56ن  أعلددى نسددبة كانددت لحملددة شددهادة البكددالورٌوس بعدددد أ( 9)نالحددظ مددن الجدددول      

مدا النسدبة أ, %  0واقدل نسدبة كاندت لحملدة شدهادة الددبلوم والددكتورا  بنسدبة , % 84.9 وبنسبة 

وهدد ا ٌددبن إن عٌنددة , كانددت لحملددة شددهادة الماجسددتٌر وٌلٌهددا حملددة شددهادة الدددبلوم العددالً فالرانٌددة 

إضددافة إلددى , ولدددٌها خلفٌددة علمٌددة أكادٌمٌددة  االسددتبانةدراسددة هددً قددادرة علددى التعامددل مددع أسدد لة ال

وهدد ا ٌعددزز النتددا ج التددً تددم الحصددول علٌهددا مددن خددالل جمددع , خلفٌتهددا العملٌددة فددً مجددال العمددل 

 .  اإلجابات وتحلٌلها 

 (9)جدول 

 عٌنة الدراسة على وفق الشهادة

 النسبة العدد الشهادة

 % 84.8 56 بكالورٌوس

 % 6.1 4 دبلوم عالً 

 % 9.1 6 ماجستٌر

 % 100 66 المجموع 

 

 

 التوزٌع على وفق التخصص  -ث 

 :أدنا  ( 10)ٌبن الجدول        

 (10)جدول 

 عٌنة الدراسة على وفق التخصص

 النسبة العدد التخصص

 % 77.3 51 علوم هندسة 

 % 16.6 11 علوم إدارة 

 % 6.1 4 أخرو

 % 100 66 المجموع 

 

 

مدن نسدبة %  77.3حٌ  بلنت نسبتهم , متخصصٌن فً علوم الهندسة هم من الإن النسبة أألكبر 

 ا  ورٌق ا  ال ي ٌرتبط بالعلوم الهندسٌة ارتباط, وه ا ناتج عن طبٌعة عمل ه   المدٌرٌة , العٌنة الكلٌة 



 أألولالمبحث /  الثالثالفصل 
 

 

60 

   

ومدالهم مدن دور كبٌدر فدً األقسدام , باإلضافة إلى اخ  عٌنات من المتخصصٌن فدً علدوم اإلدارة 

, باإلضدافة إلدى متابعدة تقددم أداء المدٌرٌدة , إلدارٌة التً تسهم بشكل كبٌر فً بناء ه   المدٌرٌدة ا

بل تطدوٌر وسد, ولدٌهم تقارٌر وبٌانات تسهم فً وصه الموارد البشرٌة التً تقوم علٌها المدٌرٌة 

 .ه   الكوادر 

 التوزٌع على وفق سنوات الخدمة  - ج

م أي إنهدا  1977ن هد   المدٌرٌدة تؤسسدت عدام أ إلدىكما تم التطر  سابقا فً مقدمة البحد        

ن النسبة األكبر أٌبٌن ( 11)والجدول , تمتلك كوادر ٌملكون سنوات خدمة كبٌرة فً ه   المدٌرٌة 

, سدنة  16 كردر مدن أل خدموا فدً هد   المدٌرٌدة نمهم م%  40.9نت من عٌنة الدراسة والتً بل

فدً تطدوٌر  سدهمتاوه ا بطبٌعته ٌوفر كوادر لدٌهم خبرة كبٌرة مدن خدالل السدنوات الكرٌدرة التدً 

وان المعلومات التً قدمتها العٌنة هدً معلومدات تسدتطٌع , خبرات الكرٌر من كوادر ه   المدٌرٌة 

, ألسداس و أهمٌدة كدل سدإال اومدا هدو الندر  , ألسد لة اأن تترجم بدقة ما هو المقصود من ه   

ومددو , ة حٌ  إن بعضهم قد واكب عمل ه   المدٌرٌة من مرحلة كونها منشؤة رم شركة رم مدٌرٌ

 مددا النسددبة الرانٌددة فددً العٌنددة كانددت ممددن لدددٌهم سددنوات خدمددة تتددراوح مددنأ. متطلبددات كددل مرحلددة

أي إنها أٌضا لدٌها كوادر نستطٌع أن نقول علٌها , %  34.8سنة والتً كانت نسبتها  15  - 11 

ٌشهدها العالم ومواكبة للتطورات التكنولوجٌة والتطورات األخرو التً , بؤنها تمتلك روح التجدٌد 

مددن خبددرة الماضددً وروح  ا  جٌددد ا  مزٌجدد المتالكهدداوهدد ا أمددر ٌحسددب إٌجابددا لهدد   المدٌرٌددة , اآلن 

  .التجدٌد فً الحاضر والمستقبل 

 

 (11)جدول 

 عٌنة الدراسة على وفق سنوات الخدمة

 النسبة العدد سنوات الخدمة 

 % 4.5 3 سنٌن  5أقل من 

 % 19.8 13 سنة 10 – 6من 

 % 34.8 23 سنة  15 – 11من 

 % 40.9 27 سنة  16أكرر من 

 % 100 66 المجموع 
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 التوزٌع على وفق المنصب  - ح

الهتمام بشكل دقٌ  بالمستجٌبٌن الد ٌن ٌملكدون مناصدب قٌادٌدة اخالل عملٌة اختٌار العٌنة تم       

ن موضددوع البحدد  ٌدددرس الرشدداقة اإلسددتراتٌجٌة فددً هدد   المدٌرٌددة أباعتبددار , فددً هدد   المدٌرٌددة 

من رأس الهرم لهد   المدٌرٌدة  ومدن ردم المعداونٌن  فبدءا  , ألداء المإسسً المستدام اوتؤرٌرها على 

 ا  ولجاند ا  باإلضافة إلى عٌندات أخدرو كاندت تشدنل سدابقا مراكدز قٌادٌدة أو مهامد, ورإساء األقسام 

ٌبددٌن إن النسددبة األكبددر ( 12)والجدددول , إلسددتراتٌجٌة لهدد   المدٌرٌددة تخددتص فددً عملٌددة صددٌاغة ا

% 3.1والعٌنة أألقل كانت بنسبة , عٌنة  31بعدد % 46.9للعٌنة كانت من رإساء األقسام بنسبة 

 .وهم المدراء فً ه   المدٌرٌة 

 (12)جدول 

 عٌنة الدراسة على وفق المنصب

 النسبة العدد المنصب 

 % 3.1 2 مدٌر 

 % 4.5 3 معاون مدٌر 

 % 6.1 4 مدٌر فرع

 % 46.9 31 ر ٌس قسم 

 % 39.4 26 مسإول شعبة 

 % 100 66 المجموع 

 

 التوزٌع على وفق عدد الدورات  - خ

 ةن العٌنة التً تم اختٌارها فً ه   المدٌرٌة هم ممن لددٌهم خبدرة جٌددأٌتبٌن بشكل واضح جدا     

, عٌنددة  60بواقددع % 90.9وهدد ا واضددح مددن خددالل النسددبة الكبٌددرة والبالنددة  ,فددً مجددال عملهددم 

ن مدا ال ٌقدل عدن أربدع ون أسلوب الترقٌة فً ه   المدٌرٌة ٌتطلب أن ٌجتاز الموظفاباإلضافة إلى 

وه ا بطبٌعتده ٌعتبدر مدن األمدور التدً , دورات تدرٌبه خالل مدة وظٌفته فً الدرجة التً هو فٌها 

ه   المدٌرٌة خالل تسلسله فً الخدمة ٌمر بعدد كبٌر من الددورات التدً تدإدي تجعل الموظه فً 

 : ٌؤتًٌوضح ه   النسب كما ( 13)والجدول , إلى تراكم خبرته فً العمل 

 (13)الجدول 

 عٌنة الدراسة على وفق عدد الدورات

 النسبة العدد عدد الدورات 

 % 0 0 ٌوجد ال

 % 0 0 دورة واحدة

دورة   4 - 2 من    6 9.1 % 

 % 90.9 60 أكرر من 5

 % 100 66 المجموع 
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والدد ٌن , باإلضددافة إلددى اسددتطالع آراء عٌنددة مددن المعنٌددٌن مددن خددالل المقابلددة الشخصددٌة معهددم   

حٌدد  , ٌشددنلون مناصددب قٌادٌددة وٌمتلكددون صددالحٌات اتخددا  القددرار وبندداء إسددتراتٌجٌة المدٌرٌددة 

االستبانة وتؤكٌدهم بان ه   الفقرات تهتم وتتس  بصلب عمدل أشاروا إلى االتفا  التام على فقرات 

كمددا بٌنددوا مدددو أهمٌتهددا فددً تحسددٌن وضددع المدٌرٌددة فٌمددا إ ا تددم العمددل بنتا جهددا , هدد   المدٌرٌددة 

 .وتوصٌاتها 

ن المدٌرٌدة تمتلدك رشداقة استشدعار عالٌدة وتوقعدات جٌددة أومن خدالل اسدتطالع آراء العٌندة تبدٌن 

ى الخبرة التدً ٌمتلكهدا العداملون فٌهدا معدززة بقاعددة معلومدات واسدعة تمتلكهدا بنً علت, للمستقبل 

. ونتا ج تحلٌل ه   المعلومات ٌعطً مإشرات حول ما ٌجب على المدٌرٌة القٌام به فدً المسدتقبل 

, وان اتخا  القرارات فً ه ا الشؤن ٌتطلب دعم المدٌرٌة بصالحٌات أوسع وإمكانٌات مادٌة اكبدر 

ٌسهل علٌها  ا  قانونٌ وه ا بطبٌعته ٌتطلب أٌضا غطاء  , بٌ ة مناسبة لتنفٌ  إستراتٌجٌتها لنر  بناء 

والدلٌل ان العاملٌن فً ه   المدٌرٌة ال , التحرك فً دا رة أوسع مما هً علٌه فً الوقت الحاضر 

و لك لوجود رإٌة ورسالة علدى مسدتوو قطداع , ٌمتلكون معرفة واضحة برإٌة ورسالة المدٌرٌة 

الكهرباء بالكامل ومن الضدروري جددا ان تكدون هنالدك رإٌدة ورسدالة علدى مسدتوو المدٌرٌدة بدل 

بعد تحول تشكٌل ه   المدٌرٌة إلدى شدركة  السٌماو. ٌتعداها إلى مستوو األقسام العاملة فٌها أٌضا 

 فً المستقبل القرٌب ال ي ٌتطلب تنٌٌر فدً تخطدٌط وخطدة األداء لهدا لكدً ٌال دم واقدع مدا سدتكون

من خالل فتح آفا  المشاركة واالسترمار وتكوٌن هٌكدل تنظٌمدً ٌال دم عملهدا الحدالً الد ي , علٌه 

وتعزٌز التوجهات غٌر االقتصادٌة وبناء صورة جٌدة فً , سٌكون نقطة انطال  ألدا ها المستقبلً 

الدداخلٌن  المجتمع ال ي تعمل فٌه وتقدٌم خدمات جٌد  ترتقً من خاللها سلم التفو  على المنافسٌن

 . للعمل فً ه ا القطاع 

وان اإلستراتٌجٌة الجدٌدة للمدٌرٌدة تتطلدب التوجده بشدكل كبٌدر إلدى تعظدٌم األربداح واالتجدا  نحدو 

مددن خددالل تقلٌددل الضددا عات ورفددع مسددتوو الجباٌددة و تحصددٌل الدددٌون , تطددوٌر البعددد االقتصددادي 

وتحقٌد  الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة بمدا , وتطوٌر خدماتها و إدخال التكنولوجٌا فً عملها بشكل أوسع 

ٌحق  األداء المإسسً ال ي ٌحق  التنافس والتمٌز وٌمكنها من تجاوز المعرقالت التً تواجهها فً 

 .عملها الحالً 



 الثانًالمبحث /  الثالثالفصل 
 

 

63 

 

 الثانًالمبحث 

 عرض نتائج الدراسة وتحلٌلها:  الوصف اإلحصائً

 
 :  تمهٌد

ٌتناول ه ا المبح  موضوع العدر  اإلحصدا ً لنتدا ج الدراسدة التطبٌقٌدة مدع تحلٌدل هد   النتدا ج 

 هاتسددا  مقٌدداس الدراسددة ورباتددٌبددٌن , األول  مقدداطع ةرالرددوٌتكددون هدد ا المبحدد   مددن . وتفسددٌرها

رشداقة ) بؤبعادهدا اإلسدتراتٌجٌةالرشداقة  لمتنٌدر  اإلحصدا ٌةٌقدم وصه النتدا ج والرانً , وصدقه 

المإسسددً  بدداألداءفٌتعلدد   لدد , أمددا الرا( االستشددعار ورشدداقة اتخددا  القددرار و ورشدداقة الممارسددة

وتضدمن التحلٌدل ( . التنظٌمً واالجتماعً واالقتصادي واالستراتٌجً والتنافسً) بؤبعاد المستدام 

لبٌددان مدددو اتفددا  العٌنددة علددى الفقددرة المطروحددة )عرضددا للمتوسددطات الحسددابٌة لفقددرات المقٌدداس 

شدددة و( لبٌددان تشددتت اإلجابددة عددن وسددطها الحسددابً)وانحرافاتهددا المعٌارٌددة ومعددامالت االخددتاله 

مٌة كل فقرة من الفقرات للعٌنة واعتمدت الدراسدة علدى مقٌداس لٌكدرت الخماسدً لبٌان أه) اإلجابة

من خالل مدنح درجدة لكدل خٌدار إلجابدات العٌندة ( ال اتف  تماما  , ال أتف ,محاٌد, أتف , اتف  تماما  )

 .ا  مستجٌب( 66)وبلنت عٌنة الدراسة . ( على الترتٌب لكل إجابة( 1,2,3,4,5)

 

 والثبات لمتغٌرات البحثالصدق اختبار  - 1

ٌشٌر الربات إلى اتسا  مقٌاس الدراسة وربدات النتدا ج الممكدن الحصدول علٌهدا مدن المقٌداس        

ٌتم التحقد  ( Construct Reliability)والربات البنا ً ألداة القٌاس . عبر فترات زمنٌة مختلفة

وقد تم حسداب معامدل الربدات  .(Field,2009:674)منه من خالل استعمال اختبار ألفا كرونباخ 

  ٌدؤتًوبٌدان مددو مصدداقٌة الفقدرات المسدتخدمة وكمدا لوداة باستخدام معامل ارتباط ألفا كرونبداخ 

 أدنا ول االموضح فً الجدحسب الترتٌب 
 حسب المحاور  –أ 

 (14)جدول 
 معامل الصدق والثبات لجمٌع أبعاد الدراسة

عدد  اسن الهحور ت

 أالسئمة

هعبهل الصدق  هعبهل الثببت

 الصدق
 0.890 0.836 10 رشاقة االستشعار  1

 0.918 0.873 10 رشاقة اتخا  القرار 2

 0.865 0.821 10 رشاقة الممارسة  3

 0.833 0.783 6 البعد التنظٌمً 4

 0.857 0.815 6 البعد  االجتماعً  5



 الثانًالمبحث /  الثالثالفصل 
 

 

64 

 

 0.826 0.797 6 البعد االقتصادي 6

 0.891 0.837 6 البعد اإلستراتٌجً 7

 0.867 0.824 6 البعد الثىبفسي 8

 

 ةحسب المتغٌرات الرئٌس –ب 

 (15)جدول 
 للمتغٌرٌن الرئٌسٌٌنمعامل الصدق والثبات 

عدد  اسن الهحور ت

 أالسئمة

هعبهل الصدق  هعبهل الثببت

 الصدق
 0.890 0.805 30 الرشاقة اإلستراتٌجٌة  1

 0.918 0.823 30 ألداء المإسسً المستدام ا 2

 

 االستبانةإجمالً أسئلة  –ت 

 (16)جدول 
 لجمٌع أسئلة االستبانةمعامل الصدق والثبات 

هعبهل الصدق  هعبهل الثببت عدد االسئمة ت

 الصدق
1 60  0.857 0.913 

 

 

 (المتغٌر المستقل) اإلستراتٌجٌةالرشاقة  - 2

 :ويثكوو هذا الهثغير هو ثالثة أبعبد هي 
 
 رشاقة االستشعار -أ 

إلجابدات  اإلجابدةالمتوسطات الحسدابٌة واالنحرافدات المعٌارٌدة شددة ( 17)ٌظهر من الجدول      

 .  عٌنة البح  اتجا  رشاقة االستشعار

حسددابٌة لبعددد رشدداقة االستشددعار كانددت أعلددى مددن الوسددط الإ  ٌظهددر الجدددول بددؤن جمٌددع األوسدداط  

وبدانحراه معٌداري ( 3.73( )7)وسط حسابً للفقرة  إ  بلغ أعلى.  (3)الحسابً الفرضً البالغ 

,  ممدا ٌإكدد اتفاقدا كبٌدرا إلجابدات العٌندة حدول هد   الفقدرة( 0.255)ومعامل اخدتاله ( 0.953)

.  وه ا ٌإشدر االتفدا  الواضدح إلجابدات العٌندة علدى هد   الفقدرة%( 74.75) اإلجابةوبلنت شدة 

وان الد ي , سدتقبل هدو امتدداد للماضدً والحاضدر مما ٌعنً أن العٌنة تعتقد وبشكل واضدح بدؤن الم

أمدا أقدل األوسداط الحسدابٌة فكدان للفقدرة .  الن سٌحصل فً المستقبلاحصل سابقا وما هو حاصل 
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بمددا ٌظهددر ( 63.94)وبشدددة إجابددة بلنددت ( 1.395)وبددانحراه معٌدداري بلددغ ( 3,2)وبلددغ ( 9)

مروندة ال مدن هنالك مستوو متوسطحول ه   الفقرة وأن العٌنة ترو  العٌنة إلجاباتالتشتت العالً 

 . إلستراتٌجً الخاص باالستجابة  للمتنٌرات الداخلٌة والخارجٌةاألتخطٌط  

 (17)جدول 

 وصف فقرات بعد رشاقة االستشعار 

االنحراف  الوسط الحسابي العبارة ث
 المعياري

 %األهميت النسبيت %معامل االخجالف

 عتها فييييًسييييربمإسسييييتنا تمتيييياز  1

التغٌييرات الحاصييلة فييً  استكشيياف

تفضيييٌل الزبيييون بالنسيييبة للخدمييية 

 .المقدمة 

3.27 1.001 30.58 65.45 

القييدرة علييى كشييف مإسسييتنا لييدى  2

التطييورات التكنولوجٌيية فييً قطيياع 

بسيييرعة كبٌييييرة الكهربيييياء توزٌيييع 

 .وإمكانٌة مواجهتها 

3.33 0.95 28.5 66.67 

القييييييييدرة علييييييييى توقييييييييع متليييييييي  ن 3

أالحتميياالت المسييتقبلٌة والتييً لهييا 

تييؤثٌر سييلبً أو إٌجييابً علييى أداء 

  . مإسستنا 

3.59 1.037 28.89 71.82 

 نومستشييييييييارلييييييييدى مإسسييييييييتنا  4

ن  بالتحلٌييييييييييييييييل وإسييييييييييييييييتراتٌجٌ

أإلسييييتراتٌجً فييييً قطيييياع توزٌييييع 

 .  الكهرباء 

3.36 1.526 45.35 67.27 

تستطٌع مإسستنا تطيوٌر خيدماتها  5

الحالٌييييية بسيييييرعة وليييييدٌها أفييييياق 

التطور والتجيدد السيرٌع فيً تقيدٌم 

 .الخدمات 

3.58 1.266 35.4 71.52 

ٌيييتم أجيييراء تقٌيييٌم دوري مييين قبيييل  6

المإسسة للتؤثٌرات المحتملة التيً 

تحصيييييييل فيييييييً البٌئييييييية الداخلٌييييييية 

 .والخارجٌة على نشاطاتها  

3.24 1.337 41.22 64.85 

المسيييتقبل هيييو امتيييداد  بيييؤنعتقيييد ن 7

اليييييذي وان , للماضيييييً والحاضييييير 

أالن  مييا هييو حاصييلحصييل سييابقا و

 .سٌحصل فً المستقبل 

3.73 0.953 25.58 74.55 

تمتليييي  إدارة مإسسييييتنا أإلمكانٌيييية  8

المشاكل المعقيدة  تفسٌرالكافٌة فً 

آلنٌييية والمسيييتقبلٌة إليييى خٌيييارات ا

 .معقولة  و واضحة

3.48 0.965 27.68 69.7 

 تخطيٌط ألعالٌة فً ألمرونة لا نمتل  9

 إلسييتراتٌجً ميين أجييل أالسييتجابة ا

3.2 1.395 43.63 63.94 
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وبددانحراه معٌدداري بلددغ ( 3.42)بعددد رشدداقة االستشددعار فقددد بلددغ لالوسددط الحسددابً المددوزون  مدداا

ممددا ٌدددل علددى أن العٌنددة ( 68.3)وبلنددت شدددة اإلجابددة ( 0.357)ومعامددل اخددتاله بلددغ ( 1.22)

علدى فحدص ومراقبدة واقتنداص المقدسدة ترو بؤن هناك قدرة لدو مدٌرٌدة توزٌدع كهربداء كدربالء 

والتكنولوجٌدا , تنٌٌر تفضدٌل الزبدون , تحركات المنافسٌن الجدٌدة ) األحدا  من التنٌر فً البٌ ة 

 إلددىالتدددعٌم لتصددل  إلددىفددً الوقددت المناسددب رغددم أن هدد   القدددرة غٌددر مطلقددة وتحتدداج ( الحدٌرددة 

 .مستوو الطموح لدو المسإولٌن 

  رشاقة اتخاذ القرار -ب 
 اإلجابددةشدددة والمتوسددطات الحسددابٌة واالنحرافددات المعٌارٌددة ( 18)ٌظهددر مددن الجدددول          

حسدابٌة لبعدد رشداقة اتخدا  الجمٌدع األوسداط ان إ  . إلجابات عٌنة البح  اتجا  رشاقة اتخا  القرار

 وقدد بلدغ أعلدى وسدط حسدابً للفقدرة.  (3)القرار كانت أعلى من الوسط الحسدابً الفرضدً البدالغ 

ممددا ٌإكددد اتفاقددا نسددبٌا ( 0.369)ومعامددل اخددتاله ( 1.303)وبددانحراه معٌدداري ( 3.53( )3)

اتفدا  إجابدات  إلدىوه ا ٌشدٌر %( 70.61) اإلجابة, وبلنت شدة  إلجابات العٌنة حول ه   الفقرة

ء مما ٌعنً أن العٌنة تعتقد بؤن مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربال.  حد معقول إلىالعٌنة على ه   الفقرة 

والخداص بمسدتقبل ( أفكدار و سدٌنارٌوهات) سدتراتٌجً إلتمتلدك حددا معقدوال مدن الحدوار االمقدسة 

وبددانحراه معٌدداري بلددغ ( 3.09)وبلددغ ( 9)أمددا أقددل األوسدداط الحسددابٌة فكددان للفقددرة .  المنظمددة

العٌنة حول هد   الفقدرة  إلجاباتبما ٌظهر التشتت العالً ( 61.82)وبشدة إجابة بلنت ( 1.262)

 . األنشطة المتخصصة فً دراسة القرارات ومراقبة تنفٌ ها مستوو متوسطا من وأن العٌنة ترو  

 (18)جدول 
 وصف فقرات بعد رشاقة اتخاذ القرار 

 .للمتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة

تنتهج مإسستنا مبيدأ السيرعة فيً  11

كنولوجٌيييا جدٌيييدة لتيييوفٌر تاعتمييياد 

خييييدمات بكفيييياءة وفاعلٌيييية أفضييييل 

 .وبؤسعار أقل 

3.36 1.464 43.52 67.27 

 68.3 35.74 1.22 3.42 االسزشؼبسسشبلخ   

االنحراف  الوسط الحسابي العبارة ث
 المعياري

 %األهميت النسبيت %معامل االخجالف

تقيييوم مإسسيييتنا بتحلٌيييل أألحيييداث  1

, المنافسيٌن , الهامة حول الزبون 

 .التكنولوجٌا بسرعة كبٌرة 

3.39 1.311 38.63 67.88 

تمتليييي  مإسسييييتنا قاعييييدة بٌانييييات  2

جٌدة لغرض اسيتخدامها فيً اتخياذ 

3.45 0.807 23.37 69.09 
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وهدو أكبدر مدن الوسدط ( 3.33)اما الوسط الحسابً الموزون لبعد رشاقة اتخا  القرار فقد بلغ 

وبلنت شددة اإلجابدة ( 0.361)ومعامل اختاله بلغ ( 1.207)وبانحراه معٌاري بلغ .  الفرضً

المقدسدة مما ٌدل على أن العٌنة ترو بؤن هناك قدرة لدو مدٌرٌة توزٌدع كهربداء كدربالء ( 66.7)

على جمع وخزن وهٌكلدة وتقسدٌم المعلومدات التدً تتعلد  بعملهدا مدن مصدادرها المتنوعدة لندر  

فضدال عدن القٌدام بمعرفدة  ,ترجمة اآلرار المترتبة على األحدا  المتعلقة باألعمال من دون تؤخٌر 

 والقٌدام بوضدع الخطدط التدً مدن خاللهدا ٌدتم, والتهدٌدات التً تقوم بترجمة ه   األحددا  الفرص 

 .  إعادة تكوٌن الكوادر وعمل إجراءات تنافسٌة جدٌدةوتوجٌه ال

 

 

 .القرار 

 ا  اسيتراتٌجٌ ا  تمتل  مإسستنا حوار 3

ر و أفكييييا) ذو جييييودة عالٌيييية ميييين  

 .لمستقبل المإسسة( سٌنارٌوهات

3.53 1.303 36.92 70.61 

القييرارات أإلسييتراتٌجٌة لمإسسييتنا  4

تصيييان عييين طرٌيييق مشييياركة أراء 

 .أغلب العاملٌن فٌها 

3.32 1.267 38.18 66.36 

تكيييييييون عملٌييييييية إعيييييييادة تعٌيييييييٌن  5

المسييإولٌات فييً مإسسييتنا عملٌيية 

 .سرٌعة ومرنة 

3.24 1.447 44.63 64.85 

تمتليييي  مإسسييييتنا قابلٌيييية ترجميييية  6

األحييييييييداث والمشيييييييياكل وكٌفٌيييييييية 

 .  معالجتها 

3.33 0.829 24.87 66.67 

تمتاز القرارات فً مإسسيتنا بقيدر  7

عال مين التؤكيد وتكياد تكيون خالٌية 

 .من المخاطرة  

3.41 1.289 37.8 68.18 

نسييتفٌد ميين بعييض القييرارات التييً  8

نجحيييييت فيييييً الماضيييييً لصيييييٌاغة 

 .تتعلق بالمستقبل قرارات جدٌدة 

3.33 0.934 28.01 66.67 

تمتل  مإسستنا أنشطة متخصصية  9

فييييً دراسيييية القييييرارات ومراقبيييية 

 .تنفٌذها 

3.09 1.262 40.82 61.82 

إلدارة فً مإسستنا اتمتاز قرارات  11

بؤنهييا مواكبيية للتطييور الحاصييل فييً 

 .البٌئة الخارجٌة 

3.24 1.359 41.93 64.85 

 66.7 36.19 1.207 3.33 انمشاسسشبلخ ارخبر   
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 رشاقة الممارسة -ج 

  اإلجابددةالمتوسددطات الحسددابٌة واالنحرافددات المعٌارٌددة وشدددة ( 19)ٌظهددر مددن الجدددول           

حسدابٌة لبعدد رشداقة الجمٌدع األوسداط ان إ  ٌظهدر .  عٌنة البح  اتجدا  رشداقة الممارسدة إلجابات

وقد بلغ أعلى وسط حسابً للفقدرة .  (3)الممارسة كانت أعلى من الوسط الحسابً الفرضً البالغ 

ممددا ٌإكددد اتفاقددا جٌدددا ( 0.192)ومعامددل اخددتاله ( 0.696)وبددانحراه معٌدداري ( 3.62( )9)

اتفدا  إجابدات  إلدىوه ا ٌشدٌر %( 72.42) اإلجابة, وبلنت شدة  ة حول ه   الفقرةإلجابات العٌن

تسدتجٌب  المقدسدة أي أن العٌندة تعتقدد بدؤن مدٌرٌدة توزٌدع كهربداء كدربالء.  العٌنة على ه   الفقرة

أمدا أقدل األوسداط الحسدابٌة فكدان .  لشكاوو واحتٌاجات الزبدا ن المتنٌدرة والمتعدددة وبددون تدؤخٌر

بمددا ( 63.64)وبشدددة إجابددة بلنددت ( 1.066)وبددانحراه معٌدداري بلددغ ( 3.18)وبلددغ ( 8) للفقددرة

 ٌظهددر التشددتت العددالً نسددبٌا إلجابددات العٌنددة حددول هدد   الفقددرة وأن العٌنددة تددرو أن مدٌرٌددة توزٌددع

مددن خطددط متطددورة ومدروسددة لنددر  االسددتجابة قدددرا متوسددطا تمتلددك  المقدسددة كهربدداء كددربالء

 .ن استجابة للتنٌرات وٌواجهها المنف  لتجاوز العقبات التً

 (19)جدول 
 وصف فقرات بعد رشاقة الممارسة 

االنحراف  الوسط الحسابي العبارة ث
 المعياري

 %األهميت النسبيت %معامل االخجالف

تمتليييي  مإسسييييتنا مرونيييية عالٌيييية  1

لتنفٌذ أألعمال بيٌن أألقسيام وكيذل  

 .أألفراد 

3.29 0.78 23.72 65.76 

ذ المإسسيييييييييية تنفٌييييييييييتسييييييييييتطٌع  2

إسيييييييييتراتٌجٌتها بكيييييييييل مرونييييييييية 

 .وسهولة

3.42 1.253 36.6 68.48 

لييدى مإسسييتنا القييدرة علييى تعييدٌل  3

وإعيييييادة هٌكلييييية العملٌيييييات وفيييييق 

التغٌييرات المطلوبيية فييً المسييتقبل 

 .وبالوقت المناسب 

3.23 1.345 41.68 64.55 

تسيتطٌع مإسسيتنا تنفٌيذ القيرارات  4

بكيييل سيييهولة وٌسييير وفيييً وقتهيييا 

 .المفترض 

3.33 1.317 39.5 66.67 

مإسسييييتنا بعٌييييدة كييييل البعييييد عيييين  5

 .ألداء الروتٌنً فً عملٌاتها ا

3.39 1.239 36.5 67.88 

تمتل  مإسستنا ٌقضه إستراتٌجٌة  6

باألسييالٌب الحدٌثيية فييً العمييل مثييل 

ألنظميييييييية والتقنٌييييييييات وأجهييييييييزة ا

 .  االتصال والتعاون مع أآلخرٌن 

3.35 1.42 42.39 66.97 
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 ً  وهو أكبر من الوسط الفرض( 3.35)اما الوسط الحسابً الموزون لبعد رشاقة الممارسة فقد بلغ 

( 66.94)وبلنت شددة اإلجابدة ( 0.346)ومعامل اختاله بلغ ( 1.161)وبانحراه معٌاري بلغ 

دة على إعاالمقدسة العٌنة ترو بؤن هناك قدرة لدو مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء مما ٌدل على أن 

وإعادة تشكٌل عالقات سلسلة التورٌد وفد  خطدط , وتعدٌل العملٌات  لموارد فٌهااتكوٌن دٌنامٌكٌة 

رغدم أن هنداك حاجدة ,  العمل الجدٌدة والمنتجات وخدمات التسعٌر إلى السو  فً الوقت المناسدب

 . طوٌر ه   القدرةواضحة لت

وهدو أكبدر مدن الوسدط ( 3.37) اإلسدتراتٌجٌةكما بلدغ الوسدط الحسدابً المدوزون لمتنٌدر الرشداقة 

وبلندت شددة ( 0.355)وبمعامدل اخدتاله ( 1.197)حراه المعٌداري نالحسابً الفرضً وبلغ اال

المروندة والسدرعة التدً تمنحهدا مما ٌإكد أن العٌنة ترو بؤن المدٌرٌة تمتلك %( 67.31)اإلجابة 

القدرة على تنٌٌر أعمالها من اجدل االسدتجابة للتنٌدرات الحاصدلة فدً أسدواقها ومواجهدة المخداطر 

 .ألخرو التً تعترضهاا

 

 

 

 

 

تمتلييييي  مإسسيييييتنا قيييييٌم اإلبيييييداع  7

واالبتكييييييييار فييييييييً أداء أنشييييييييطتها 

 .وتجدٌدها 

3.42 1.253 36.6 68.48 

تمتليييي  مإسسييييتنا خطييييط تكتٌكٌيييية  8

متطييورة ومدروسيية فييً عملٌاتهييا 

ولفتيييرات زمنٌييية محيييدودة لغيييرض 

أالسيييتجابة لتجييياوز العقبيييات التيييً 

ن أثنييييييييياء وٌواجههيييييييييا  المنفيييييييييذ

  .االستجابة للتغٌرات 

3.18 1.066 33.49 63.64 

تسيييييييتجٌب مإسسيييييييتنا لشيييييييكاوي  9

واحتٌاجييييييات الزبييييييائن المتغٌييييييرة 

 .والمتعددة وبدون تؤخٌر 

3.62 0.696 19.23 72.42 

تعمييييييل مإسسييييييتنا علييييييى تنفٌييييييذ  11

إلسييييتراتٌجٌة بسييييرعة االتحييييوالت 

عالٌييية فيييً قطييياع توزٌيييع الطاقييية 

 .الكهربائٌة  

3.23 0.925 28.66 64.55 

 66.94 34.68 1.161 3.35 رشاقة الممارسة 
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 (المتغٌر المعتمد)األداء المإسسً المستدام  :  -  3

 :ويثكوو هذا الهثغير هو خهسة أبعبد هي

 البعد التنظٌمً -أ 

إلجابدات  اإلجابدةالمتوسدطات الحسدابٌة واالنحرافدات المعٌارٌدة شددة ( 20)مدن الجددول ٌظهر     

حسدابٌة للبعدد التنظٌمدً الجمٌدع األوسداط ان إ  ٌظهدر الجددول .  عٌنة البح  اتجا  البعد التنظٌمدً

إ  بلددغ أعلدى وسددط حسددابً للفقددرة الرانٌددة .  (3)كاندت أعلددى مددن الوسددط الحسدابً الفرضددً البددالغ 

مما ٌإكد اتفاقا نسبٌا إلجابات ( 0.355)ومعامل اختاله ( 1.305)وبانحراه معٌاري ( 3.67)

وهد ا ٌإشدر االتفدا  الواضدح إلجابدات %( 73.33) اإلجابدة, وبلنت شددة  العٌنة حول ه   الفقرة

مما ٌعنً أن العٌنة تعتقد باهتمام المدٌرٌة بمنح المسدإولٌات التدً تتناسدب .  العٌنة على ه   الفقرة

( 3.06)أمددا أقددل األوسدداط الحسددابٌة فكددان للفقددرة الرابعددة وبلددغ .  الصددالحٌات للعدداملٌن فٌهددا مددع

 إلجاباتبما ٌظهر التشتت العالً ( 61.21)وبشدة إجابة بلنت ( 1.424)وبانحراه معٌاري بلغ 

العٌنة حول ه   الفقرة وأن العٌنة ترو عدم توزٌع المسإولٌات بشكل جٌد وفد  الكفداءة والخبدرات 

 . المتراكمة

 (20)جدول 
 وصف فقرات البعد التنظٌمً 

االنحراف  الوسط الحسابي العبارة ث
 المعياري

 %األهميت النسبيت %معامل االخجالف

للهٌكل التنظٌمً فً مإسستنا  1

 .فً تنفٌذ أإلستراتٌجٌة أساسدور

3.56 0.93 26.13 71.21 

مسإولٌتً فً العمل تتناسب مع  2

لً فً الصالحٌات الممنوحة 

 .مإسستً  

3.67 1.305 35.59 73.33 

تهتم مإسستنا بزٌادة قدرة  3

الموظفٌن لغرض أالستجابة 

 .للتغٌٌرات المستقبلٌة 

3.29 1.465 44.56 65.76 

توزٌع المسإولٌات فً مإسستنا  4

ضمن الهٌكل التنظٌمً وفق 

 .الكفاءة والخبرة 

3.06 1.424 46.52 61.21 

على  تمتل  مإسستنا القدرة 5

تحرٌ  الموارد المادٌة والبشرٌة  

بمرونة عالٌة من مكان إلى أخر 

 .وحسب الحاجة 

3.52 1.28 36.41 70.3 

تمنح مإسستنا المدراء التنفٌذٌٌن  6

ألقسام المسإولٌة اورإساء 

الفردٌة فً اتخاذ القرارات 

3.39 0.875 25.78 67.88 
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( 1.251)وبدانحراه معٌداري بلدغ ( 3.41)اما الوسط الحسابً الموزون للبعد التنظٌمً فقدد بلدغ 

ممدا ٌددل علدى أن العٌندة تدرو بدؤن ( 68.28)وبلنت شدة اإلجابة ( 0.366)ومعامل اختاله بلغ 

لمواردهددا  المنظمددةلدددو المدٌرٌددة إمكانٌددة تحلٌددل النتددا ج واألسددالٌب التددً ٌددتم مددن خاللهددا اسددتخدام 

 . المادٌة والبشرٌة واستناللها بصورة ٌمنحها القدرة على تحقٌ  أهدافها

 

 البعد االجتماعً -ب 

.  (3)حسابٌة للبعد االجتماعً أعلى من الوسط الحسابً الفرضً البالغ الكانت جمٌع األوساط     

ومعامدل اخدتاله ( 1.084)وبدانحراه معٌداري ( 3.45)إ  بلغ أعلى وسط حسابً للفقرة الرالردة 

 اإلجابدددة, وبلندددت شددددة  ممدددا ٌإكدددد اتفاقدددا نسدددبٌا إلجابدددات العٌندددة حدددول هددد   الفقدددرة( 0.313)

مما ٌعنً أن العٌنة تعتقد .  وه ا ٌإشر االتفا  النسبً إلجابات العٌنة على ه   الفقرة%( 69.09)

 األولدىفكدان للفقدرة  أما أقل األوساط الحسدابٌة.  العاملٌن فً المدٌرٌة عادلة وواضحة مكافآتبؤن 

بمددا ٌظهددر بددان ( 63.03)وبشدددة إجابددة بلنددت ( 1.438)وبددانحراه معٌدداري بلددغ ( 3.15)وبلددغ 

هندداك حاجددة لتطددوٌر الخدددمات المتنوعددة لنددر  تددامٌن مسددتقبل العدداملٌن مرددل خدددمات الرعاٌددة 

 . الصحٌة والتؤمٌن على الحٌاة والسكن وغٌرها

 

 (21)جدول 
 ًوصف فقرات البعد االجتماع 

 .وتنفٌذها 

 68.28 36.63 1.251 3.41 انجؼذ انزُظًًٍ  

االنحراف  الوسط الحسابي العبارة ث
 المعياري

 %األهميت النسبيت %معامل االخجالف

توفر مإسستنا خدمات متنوعة  1

لغرض تامٌن مستقبل عاملٌها 

مثل الرعاٌة الصحٌة والتؤمٌن 

 .على الحٌاة والسكن وغٌرها 

3.15 1.438 45.64 63.03 

تهتم مإسستنا بالجانب أالجتماعً  2

 .حٌاة أفضل لغرض ضمان 

3.21 1.42 44.2 64.24 

ت الموظفٌن فً مإسستنا آمكاف 3

 .عادلة وواضحة 

3.45 1.084 31.38 69.09 

تعٌٌن النساء ضمن صفوف  4

 .مإسستنا أمر مهم 

3.18 1.312 41.22 63.64 
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( 1.332)وبانحراه معٌاري بلدغ ( 3.32)الوسط الحسابً الموزون للبعد االجتماعً فقد بلغ  اما

مما ٌدل على أن العٌنة ترو أهمٌدة ( 66.36)وبلنت شدة اإلجابة ( 0.401)ومعامل اختاله بلغ 

فً واالستفادة من النتا ج التً تحققها المدٌرٌة  , تؤرٌر المإسسات على المجتمعات التً تعمل فٌها 

 .القتصادٌة االمجاالت غٌر 

 

 البعد االقتصادي - ت

حسابٌة للبعد االقتصادي أعلدى مدن الوسدط الحسدابً الفرضدً البدالغ الكانت جمٌع األوساط         

ومعامددل ( 0.832)وبددانحراه معٌدداري ( 4.02)إ  بلددغ أعلددى وسددط حسددابً للفقددرة الرانٌددة (. 3)

 اإلجابدة, وبلنت شددة  بٌن إجابات العٌنة حول ه   الفقرةمما ٌإكد اتفاقا كبٌرا ( 0.207)اختاله 

ممددا ٌعنددً أن العٌنددة تعتقددد بددان القددوو .  وهدد ا ٌإشددر االتفددا  الكبٌددر علددى هدد   الفقددرة%( 80.3)

أمدا أقدل . كدربالء المقدسدة  العاملة فً السو  لدٌها الرغبة فً التعٌٌن لدو مدٌرٌدة توزٌدع كهربداء

وبشدددة ( 1.421)وبددانحراه معٌدداري بلددغ ( 3.36)وبلددغ  األولددى األوسدداط الحسددابٌة فكددان للفقددرة

بما ٌظهدر بدان هنداك حاجدة لتنمٌدة األربداح وزٌادتهدا لتناسدب الجهدود التدً ( 67.27)إجابة بلنت 

 .تب لها المدٌرٌة 

 ( 22)جدول 
 وصف فقرات البعد االقتصادي

تستخدم مإسستنا معاٌٌر حقوق  5

أإلنسان وتطبٌقها بشكل صرٌح 

 .وواضح 

3.3 1.467 44.42 66.06 

تسهم مإسستنا فً تطوٌر  6

المجتمع المحلً عن طرٌق عقد 

الندوات والمإتمرات وغٌرها لٌس 

فً مجال خدمات الكهرباء وحسب 

بل تسهم فً النشاطات أألخرى  , 

 .أٌضا 

3.61 1.162 32.22 72.12 

 66.36 40.14 1.332 3.32 انجؼذ االعزًبػً  

االنحراف  الوسط الحسابي العبارة ث
 المعياري

 %األهميت النسبيت %معامل االخجالف

تحقق مإسستنا ما مطلوب منها  1

 .ألرباح امن 

3.36 1.421 42.25 67.27 

توجد رغبة من قبل القوى العاملة  2

لغرض التوظٌف داخل مإسستنا 

 .قٌاسا بالمإسسات أألخرى 

4.02 0.832 20.72 80.3 
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( 1.162)وبانحراه معٌاري بلدغ ( 3.54)اما الوسط الحسابً الموزون للبعد االقتصادي فقد بلغ 

مما ٌدل على أن العٌنة ترو أهمٌدة ( 70.81)وبلنت شدة اإلجابة ( 0.328)ومعامل اختاله بلغ 

تحقٌ  رضا المساهمٌن عن طرٌ  تحقٌ  معدالت مالٌة مرضٌة السترماراتهم وان المدٌرٌة ٌجدب 

 . ان تعمل على  لك

 

 البعد االستراتٌجً - ث

حسابٌة للبعدد االسدتراتٌجً أعلدى مدن الوسدط الحسدابً الفرضدً البدالغ الكانت جمٌع األوساط      

ومعامدل ( 1.047)وبدانحراه معٌداري ( 3.64)إ  بلغ أعلى وسط حسدابً للفقدرة الخامسدة (. 3)

 اإلجابدددة, وبلندددت شددددة  ممدددا ٌإكدددد اتفدددا  إجابدددات العٌندددة حدددول هددد   الفقدددرة( 0.288)اخدددتاله 

ممدددا ٌعندددً أن .  وهددد ا ٌإشدددر االتفدددا  المعقدددول إلجابدددات العٌندددة علدددى هددد   الفقدددرة%( 72.73)

عامدل معالجدة والتالتمتاز بالمرونة والقدرة على كربالء المقدسة كهرباء توزٌع مدٌرٌة  إستراتٌجٌة

( 3.08)وبلددغ  األولددىأمددا أقددل األوسدداط الحسددابٌة فكددان للفقددرة . مددع المتنٌددرات وقددت حدددورها 

لرإٌدة ل معتددال وضدوحبمدا ٌظهر( 61.52)وبشدة إجابة بلندت ( 1.244)وبانحراه معٌاري بلغ 

 . من قبل اإلدارة العلٌا اإلستراتٌجٌةاألهداه  حتوضٌلزٌادة والرسالة وأن هناك حاجة ملحة 

 (23)جدول 
 وصف فقرات البعد االستراتٌجً 

تعمل مإسستنا على تقلٌل  3

 .ضرورٌةالالتكالٌف غٌر 

3.56 0.897 25.18 71.21 

تتناسب إرباح مإسستنا مع  4

 .حجمها والخدمات التً تقدمها 

3.44 1.152 33.49 68.79 

تمتل  مإسستً السٌولة الكافٌة  5

لإلٌفاء بالتزاماتها ووعودها أمام  

 .الزبائن 

3.47 1.449 41.76 69.39 

تسعى مإسستنا إلى زٌادة  6

عائداتها عن الطرٌق التوسع 

 .خدماتها والتنوع فً تقدٌم 

3.39 0.926 27.29 67.88 

 70.81 32.81 1.162 3.54 انجؼذ االلزصبدي 

االنحراف  الوسط الحسابي العبارة ث
 المعياري

 %األهميت النسبيت %معامل االخجالف

تمتل  مإسستنا رإٌة ورسالة  1

 .وأهداف إستراتٌجٌة واضحة

3.08 1.244 40.45 61.52 
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بلدددغ وبدددانحراه معٌددداري ( 3.39)امدددا الوسدددط الحسدددابً المدددوزون للبعدددد االسدددتراتٌجً فقدددد بلدددغ 

مما ٌدل علدى أن العٌندة ( 67.88)وبلنت شدة اإلجابة ( 0.344)ومعامل اختاله بلغ ( 1.169)

لعملٌة التؤكد من أن المدٌرٌة تسعى إلى تنفٌ  االستراتٌجٌات التً ٌتم من خاللها تحقٌ  ترو أهمٌة 

 .األهداه والناٌات الكلٌة للمإسسة 

 

 البعد التنافسً - ج

.  (3)حسابٌة للبعد التنافسً أعلى من الوسط الحسدابً الفرضدً البدالغ الكانت جمٌع األوساط      

ومعامل اختاله ( 1.342)وبانحراه معٌاري ( 3.65)إ  بلغ أعلى وسط حسابً للفقرة الخامسة 

 اإلجابددة, وبلنددت شدددة  ممددا ٌإكددد اتفاقددا جٌدددا بددٌن إجابددات العٌنددة حددول هدد   الفقددرة( 0.367)

مما ٌعنً أن العٌنة تعتقدد بدان مدٌرٌدة .  الواضح على ه   الفقرة وه ا ٌإشر االتفا %( 73.03)

بإمكانهددا تقدددٌم أسددعار أفضددل لخدددماتها مددن الشددركات المنافسددة  كددربالء المقدسددة توزٌددع كهربدداء

وبدانحراه ( 3.12)أما أقل األوساط الحسابٌة فكان للفقرة الرابعة وبلغ .  األخرو فً نفس القطاع

ٌتؤثر عمل مإسستنا بالتغٌرات  2

الحاصلة بالبٌئة الخارجٌة بشكل 

ألهداف اكبٌر وخاصة 

 .إلستراتٌجٌة ا

3.38 1.212 35.88 67.58 

تستخدم مإسستنا األسالٌب الكمٌة  3

والوصفٌة فً عملٌة التحلٌل 

االستراتٌجً للبٌئة الداخلٌة 

الثقافة , الهٌكل التنظٌمً )

(  التنظٌمٌة والموارد المتاحة

 .وبصورة دورٌة ومستمرة 

3.5 1.154 32.96 70 

تستخدم مإسستنا األسالٌب الكمٌة  4

والوصفٌة فً عملٌة التحلٌل 

االستراتٌجً للبٌئة الخارجٌة  

 .وبصورة دورٌة ومستمرة 

3.21 1.183 36.84 64.24 

تمتاز إستراتٌجٌة مإسستنا بؤنها  5

مرنة وتستطٌع أن تعالج 

الحرجة  المتغٌرات والمتطلبات

 .عند حدوثها 

3.64 1.047 28.8 72.73 

تضع مإسستنا بدائل إستراتٌجٌة  6

متعددة لمواجهة التغٌرات 

 .المستقبلٌة 

3.56 1.054 29.61 71.21 

 67.88 34.43 1.169 3.39 انجؼذ االسزشارٍغً 
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بمددا ٌظهددر بددان هندداك حاجددة لزٌددادة خددزٌن ( 62.42)ة إجابددة بلنددت وبشددد( 1.483)معٌداري بلددغ 

 .المواد األولٌة واألموال لتحسٌن الخدمات المقدمة 

 ( 24)جدول 
 وصف فقرات البعد التنافسً

 

 

( 1.315)وبدانحراه معٌداري بلدغ ( 3.37)الوسط الحسابً الموزون للبعدد التنافسدً فقدد بلدغ  اما

ممدا ٌددل علدى أن العٌندة تدرو أن ( 67.42)وبلندت شددة اإلجابدة ( 0.390)ومعامل اختاله بلغ 

 . قدرة على تحقٌ  الفوز على منافسٌها ومن رم جنً األرباح والبقاء فً عالم األعمالللمدٌرٌة 

من الوسط  أعلىوهو ( 3.41)بلغ الوسط الحسابً الموزون لمتنٌر األداء المإسسً المستدام وقد 

كمدا بلندت .  (0.366)ومعامدل االخدتاله ( 1.25)الحسابً الفرضً وبلدغ االنحدراه المعٌداري 

االنحراف  الوسط الحسابي العبارة ث
 المعياري

 %األهميت النسبيت %معامل االخجالف

تعمييل أإلدارة العلٌييا فييً مإسسييتنا  1

تطيييوٌر أسيييالٌب جدٌيييدة مييين عليييى 

اجل مواجهية المنافسيٌن فيً قطياع 

 .توزٌع الكهرباء 

3.44 1.291 37.52 68.79 

تعمييييل مإسسييييتنا علييييى اسييييتثمار  2

لفييرص لغييرض منافسيية الشييركات ا

المسيييييتثمرة فيييييً قطييييياع توزٌييييييع 

 .الكهرباء 

3.39 1.263 37.23 67.88 

تمتليييي  مإسسييييتنا مجموعيييية ميييين  3

الخييييدمات التييييً تجعلهييييا مفضييييلة 

ومرغوبييية مقارنييية ميييع الشيييركات 

 .أألخرى فً نفس القطاع  

3.32 1.166 35.13 66.36 

لييدى مإسسييتنا مخييزون عييال ميين  4

الميييواد األولٌييية واألميييوال لغيييرض 

 . تقدٌم أفضل الخدمات 

3.12 1.483 47.53 62.42 

بإمكييييان مإسسييييتنا تقييييدٌم أسييييعار  5

أفضييييل لخييييدماتها ميييين الشييييركات 

المنافسييييية  األخيييييرى فيييييً نفيييييس 

 .القطاع 

3.65 1.342 36.74 73.03 

اعتقييد بييان مإسسييتنا قييادرة علييى  6

المنافسييييية وبيييييدون الحاجييييية إليييييى 

المشييياركة ميييع الشيييركات الراغبييية 

باالسيييييتثمار أو الخصخصييييية فيييييً 

 .قطاع توزٌع الطاقة الكهربائٌة 

3.3 1.265 38.28 66.06 

 67.42 _39.01 1.315 3.37 انجؼذ انزُبفسً  
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تعمددل علددى المقدسددة ان مدٌرٌددة توزٌددع كهربدداء كددربالء علددى ممددا ٌإكددد ( 68.15)شدددة اإلجابددة 

والمحافظدة  المنظمدةالنمو االقتصادي وتحقٌ  القٌمة لحملة األسدهم وتحقٌد  هٌبدة  استدامة وتوسٌع

إضدافة , على سمعتها واستمرارٌة العالقة مدع الزبدون والمحافظدة علدى جدودة منتجاتهدا وخددماتها 

 . إلى تبنً الممارسات األخالقٌة وخل  فرص عمل مستدامة وبناء القٌمة لكل أصحاب المصالح

 



  الثالثالمبحث /  الثالثالفصل 

 

77 

  

  الثالثالمبحث 

 اختبار الفرضٌات 

 : تمهٌد

تددم االعتمدداد علددى مجموعددة مددن الوسددا ل لنددر  اختبددار الفرضددٌات وهددً مصددفوفة االرتبدداط       

وقد استخدمت مصفوفة معدامالت . وتحلٌلً االنحدار البسٌط والمتعدد ( معامالت ارتباط بٌرسون)

االرتباط البسٌط لنر  التحق  من قوة واتجا  عالقات االرتباط الموجودة مدا بدٌن أبعداد متنٌدرات 

المباشر بدٌن  تؤرٌرالمتعدد لنر  اختبار عالقات الالدراسة واستخدمت تحلٌالت االنحدار البسٌط و

 . لدراسة الر ٌسةأبعاد متنٌرات ا

 فرضٌات االرتباط :   أوال  

       ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن أبعاد الرشاقة  : )الفرضٌة الرئٌسة األولى 

 (المإسسً المستدام  األداء وأبعاد اإلستراتٌجٌة

وقبدل . هد   المتنٌدرات مصدفوفة معدامالت االرتبداط البسدٌط بدٌن أبعداد( 25)ٌظهر الجددول        

الجددول ٌشدٌر  نأ إلدى اإلشدارةالدخول فً اختبار الفرضٌات الفرعٌة السدت لهد   الفرضدٌة ٌنبندً 

فً الجدول ٌشٌر إلى ( .Sig)ومختصر . (tailed-2) ونوع االختبار( 66) أٌضا  إلى حجم العٌنة

مل االرتباط عند مستوو ٌدل على معنوٌة معا( **)وجود عالمة ف, اختبار معنوٌة معامل االرتباط

 : فرضٌات فرعٌة هً وتتفرع من ه   الفرضٌة خمس.  0.01

 . والبعد التنظٌمً  اإلستراتٌجٌةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن أبعاد الرشاقة  . أ

ٌظهددر جدددول مصددفوفة االرتبدداط بددؤن هنالددك عالقددات ارتبدداط  ات داللددة معنوٌددة عنددد مسددتوو     

مددع البعددد  (رشدداقة اتخددا  القددرارورشدداقة االستشددعار ) اإلسددتراتٌجٌةبددٌن أبعدداد الرشدداقة ( 0.05)

وقدد بلندت قدٌم .  التنظٌمً بٌنما  لم تكن العالقة معنوٌة بٌن البعد التنظٌمً وبعدد رشداقة الممارسدة

. علدى الترتٌدب( (0.334 ,0.280 ,0.153والبعدد التنظٌمدً  األبعادمعامالت االرتباط بٌن ه   

وبنسددبة ( أ)وبهدد   النتٌجددة ٌددتم رفدد  فرضددٌة العدددم وقبددول الفرضددٌة البدٌلددة للفرضددٌة الفرعٌددة 

 المنظمدددةاسددتخدام تسددهم فددً تحسددٌن  اإلسددتراتٌجٌةوٌدددل هدد ا علددى أن أبعدداد الرشدداقة %( 67)

 . لمواردها المادٌة والبشرٌة واستناللها بصورة ٌمنحها القدرة على تحقٌ  أهدافها
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 .  والبعد االجتماعً  اإلستراتٌجٌةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن أبعاد الرشاقة  . ب

بؤن هنالك عالقات ارتباط  ات داللة معنوٌة عند مستوو ( 25)ٌظهر جدول مصفوفة االرتباط     

والبعد االجتماعً  (رشاقة اتخا  القرار ورشاقة الممارسة)  اإلستراتٌجٌةبٌن أبعاد الرشاقة %( 5)

 األبعادوقد بلنت قٌم معامالت االرتباط بٌن ه   . العالقة معنوٌة مع رشاقة االستشعارتكن بٌنما لم 

وبه   النتٌجة ٌتم رف  فرضدٌة . على الترتٌب(  (0.065 ,0.263 ,0.311والبعد االجتماعً  

  اإلستراتٌجٌةأن أبعاد الرشاقة وٌدل ه ا على (. ب)العدم وقبول الفرضٌة البدٌلة للفرضٌة الفرعٌة 

   . تؤرٌر المإسسات على المجتمعات التً تعمل فٌهاتسهم فً  باإلجمال

 . والبعد االقتصادي  اإلستراتٌجٌةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن أبعاد الرشاقة  . ت

معنوٌددة عنددد  بددؤن هنالددك عالقددات ارتبدداط  ات داللددة( 25) ٌشددٌر جدددول مصددفوفة االرتبدداط       

بٌن بعد رشاقة االستشعار والبعد االقتصادي بٌنما لم تكن العالقة معنوٌة بٌن بعدي %( 5)مستوو 

والبعدد  األبعدادوقد بلندت قدٌم معدامالت االرتبداط بدٌن هد   . رشاقة اتخا  القرار ورشاقة الممارسة 

ٌدتم قبدول فرضدٌة العددم وبه   النتٌجة .  على الترتٌب( (0.359 , 0.16 , 0.148  االقتصادي 

ال   اإلسدتراتٌجٌةوٌدل ه ا على أن أبعاد الرشداقة (. ت)ورف  الفرضٌة البدٌلة للفرضٌة الفرعٌة 

تحقٌدد  رضددا المسدداهمٌن عددن طرٌدد  تحقٌدد  معدددالت مالٌددة مرضددٌة تسددهم بشددكل واضددح  فددً 

 .  السترماراتهم

  والبعد االستراتٌجً اإلستراتٌجٌةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن أبعاد الرشاقة  .ث 

بددؤن هنالددك عالقددات ارتبدداط  ات داللددة معنوٌددة عنددد ( 25) ٌشددٌر جدددول مصددفوفة االرتبدداط     

د والبعد (رشاقة االستشدعار ورشداقة اتخدا  القدرار)  اإلستراتٌجٌةبٌن أبعاد الرشاقة %( 5)مستوو 

بٌنما كانت العالقة غٌر معنوٌة مدع بعدد رشداقة الممارسدة وقدد بلندت قدٌم معدامالت , االستراتٌجً 

وبهد   . علدى الترتٌدب( (0.307 ,0.305 ,0.161والبعد االسدتراتٌجً  األبعاداالرتباط بٌن ه   

وٌدل هد ا علدى أن (.  )النتٌجة ٌتم رف  فرضٌة العدم وقبول الفرضٌة البدٌلة للفرضٌة الفرعٌة 

تسدعى إلدى تنفٌد  االسدتراتٌجٌات  المنظمدةعملٌة التؤكد من أن تسهم فً  اإلستراتٌجٌةأبعاد الرشاقة 

 .التً ٌتم من خاللها تحقٌ  األهداه والناٌات الكلٌة للمإسسة

 .والبعد التنافسً  اإلستراتٌجٌةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن أبعاد الرشاقة  . ث

بددؤن هنالددك عالقددات ارتبدداط  ات داللددة معنوٌددة عنددد ( 25) ٌشددٌر جدددول مصددفوفة االرتبدداط       

والبعدد  (رشداقة اتخدا  القدرار ورشداقة الممارسدة)  اإلسدتراتٌجٌةبٌن أبعاد الرشاقة %( 5)مستوو 

وقد بلنت قٌم معامالت االرتباط بٌن هد   . بٌنما كانت غٌر معنوٌة مع رشاقة االستشعار, التنافسً

وبهد   النتٌجدة ٌدتم رفدد  . علدى الترتٌددب( (0.002 ,0.331 ,0.310والبعدد التنافسدً  األبعداد
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الرشدداقة  وٌددل هد ا علدى أن أبعداد.  (ج)فرضدٌة العددم وقبدول الفرضدٌة البدٌلدة للفرضدٌة الفرعٌدة 

ألرباح اعلى تحقٌ  الفوز على منافسٌها وبالتالً جنً  المنظمةقدرة تسهم فً زٌادة   اإلستراتٌجٌة

 . والبقاء فً عالم أألعمال

وبعد التؤكدد مدن صدحة أربدع مدن الفرضدٌات الفرعٌدة السدابقة سدٌتم اختبدار الفرضدٌة الر ٌسدة      

بؤن هنالك عالقات ارتباط  ات داللة معنوٌة عند ( 25) ٌشٌر جدول مصفوفة االرتباط إ .  األولى

رشدداقة االستشددعار  و رشدداقة اتخددا  القددرار  )  اإلسددتراتٌجٌةبددٌن أبعدداد الرشدداقة %( 1)مسددتوو 

وقد بلندت قدٌم معدامالت االرتبداط بدٌن هد   . المإسسً المستدام  األداءومتنٌر  (ورشاقة الممارسة

وقدد بلدغ معامدل .  علدى الترتٌدب( (0.370 ,0.461 ,0.371المإسسدً المسدتدام   وداءل األبعاد

 (0.01)وبمعنوٌة ( 0.554)واألداء المإسسً المستدام  اإلستراتٌجٌةاالرتباط بٌن متنٌر الرشاقة 

وهد ا .  األولدىوتدعم ه   النتٌجة رف  فرضٌة العددم وقبدول الفرضدٌة البدٌلدة للفرضدٌة الر ٌسدة 

اسددتدامة وتوسددٌع النمددو االقتصددادي تسددهم فددً تحسددٌن  اإلسددتراتٌجٌةأبعدداد الرشدداقة ٌدددل علددى أن 

والمحافظة على سمعتها واستمرارٌة العالقة مع  المنظمةوتحقٌ  القٌمة لحملة األسهم وتحقٌ  هٌبة 

  الزبون والمحافظة على جودة منتجاتها وخدماتها

 (25)جدول 

 المإسسً المستدام األداءوأبعاد   اإلستراتٌجٌةمصفوفة معامالت االرتباط بٌن أبعاد الرشاقة 

انجؼذ  اثؼبد االداء انًؤسسً انًسزذاو

 انزُظًًٍ

انجؼذ 

 االعزًبػً

انجؼذ 

 االلزصبدي

انجؼذ 

 االسزشارٍغً

انجؼذ 

 انزُبفسً

األداء انًؤسسً 

 اثؼبد انششبلخ االسزشارٍغٍخ  انًسزذاو

رشاقة 

 االستشعار

Pearson 

Correlation 
.334(**) .065 .359(**) .307(*) .002 .327(**) 

رشاقة اتخاذ 

 القرار

Pearson 

Correlation 
.280(*) .263(*) .16 .305(*) .331(**) .461(**) 

رشاقة 

 الممارسة

Pearson 

Correlation 
.135 .311(*) .148 .161 .310(*) .370(**) 

الرشاقة 

 اإلستراتٌجٌة

Pearson 

Correlation 
.391(**) .251(*) .349(**) .389(**) .283(*) .554(**) 

 n=66                                                                                                                 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 البسٌط اختبار فرضٌات التؤثٌر: ثانٌا

األداء  فً اإلستراتٌجٌةال ٌوجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة للرشاقة ):  الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة - 1 

 ( المإسسً المستدام

فإن الدراسة ستعتمد على تحلٌل االنحدار البسٌط  رانٌةلنر  اختبار الفرضٌة الر ٌسة ال       

 (.R2( )التفسٌر)ومعامل التحدٌد ( F)باستخدام معامل بٌتا وقٌمة 

 :وتتفرع من ه   الفرضٌة رال  فرضٌات فرعٌة 

 .المإسسً المستدام  األداءال ٌوجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة لرشاقة االستشعار  فً  . أ

%(  1)هنالك تؤرٌر  و داللة معنوٌة عند مستوو  (26)ٌظهر جدول نتا ج تحلٌل االنحدار        

بمعنى أن أي ( 0.305)بلنت قٌم معامل بٌتا إ  . المإسسً المستدام  األداءعلى ر لرشاقة االستشعا

وقد بلنت قٌمة .  (0.305)بمقدار  yتنٌر فً قٌمة  إلىبمقدار وحدة واحدة ٌإدي   xتنٌر فً قٌمة 

(F)  وهً أكبر من قٌمة ( 7.22)المحسوبةF مما ٌدل على معنوٌة .  (6.85)البالنة  ولٌةالجد

بمعنى أن رشاقة ( 0.102)بلغ معامل التحدٌد , وقد  االنحدار الخاص به   الفرضٌة أنمو ج

وب لك . المإسسً المستدام  األداءمن التنٌرات التً تطرأ على % 10.3االستشعار   تفسر ما نسبته 

 وحسب المعادلة اآلتٌة.  وقبول الفرضٌة البدٌلة(  أ )ٌتم رف  الفرضٌة الفرعٌة 

X1           0.305 +  2.319 =   Y  

 (26)جدول 

 تؤثٌر رشاقة االستشعار فً األداء المإسسً المستدام 

 انًزغٍش      

 انًسزمم       

  X   

 انًزغٍش 

 انًؼزًذ
  Y 

Constant  سشبلخ

 االسزشؼبس

X1 

 (F)لًٍخ 
 

يؼبيم انزفسٍش 

R
2 

A B انًحسىثخ 
انغذونٍخ 

(3)% 

 األداء انًؤسسً

 Yانًسزذاو 
2.319 0.305 7.22 6.85 0.103 

 

  .المإسسً المستدام  األداءتؤثٌر ذو داللة معنوٌة لرشاقة اتخاذ القرار فً  .ب 

%( 1)هنالك تؤرٌر  و داللة معنوٌة عند مستوو  (27)ٌظهر جدول نتا ج تحلٌل االنحدار        

بمعنى أن أي  . (0.452)إ  بلنت قٌم معامل بٌتا . المإسسً المستدام  األداءلرشاقة اتخا  القرار على 

وقد بلنت قٌمة  (0.452)بمقدار  yتنٌر فً قٌمة  إلىبمقدار وحدة واحدة ٌإدي   x تنٌر فً قٌمة 



  الثالثالمبحث /  الثالثالفصل 

 

81 

  

(F)  وهً أكبر من قٌمة ( 16.39)المحسوبةF  مما ٌدل على معنوٌة .  (6.85)الجدولٌة البالنة

نى أن رشاقة اتخا  بمع( 0.212), وقد بلغ معامل التحدٌد  االنحدار الخاص به   الفرضٌة أنمو ج

وب لك ٌتم . المإسسً المستدام  األداءمن التنٌرات التً تطرأ على % 21.2القرار  تفسر ما نسبته 

 اآلتٌةوحسب المعادلة . وقبول الفرضٌة البدٌلة( ب)رف  الفرضٌة الفرعٌة 

X2           0.452 +  1.837 = Y 

 ( 27)جدول 

 المإسسً المستدامتؤثٌر رشاقة اتخاذ القرار فً األداء 

 انًزغٍش      

 انًسزمم       

  X   

 انًزغٍش 

 انًؼزًذ

  Y 

Constant  ارخبر سشبلخ

 انمشاس

X1 

 (F)لًٍخ 
 

يؼبيم انزفسٍش 

R
2 

A B انًحسىثخ 
انغذونٍخ 

(3)% 

األداء انًؤسسً 

 Yانًسزذاو 
1.837 0.452 16.39 6.85 0.212 

 

 .المإسسً المستدام  األداءعلى لرشاقة الممارسةٌوجد تؤثٌر ذو داللة معنوٌة  -ت 

%(  1)هنالك تؤرٌر  و داللة معنوٌة عند مستوو  (28)ٌظهر جدول نتا ج تحلٌل االنحدار     

بمعنى أن ( 0.292)إ  بلنت قٌم معامل بٌتا . المإسسً المستدام  األداءعلى  لبعد رشاقة الممارسة

وقد .  (0.292)بمقدار   y تنٌر فً قٌمة  إلىبمقدار وحدة واحدة ٌإدي    xأي تنٌر فً قٌمة 

مما ٌدل على (. 6.85)الجدولٌة البالنة  Fوهً أكبر من قٌمة ( 7.22)المحسوبة  (F)بلنت قٌمة 

بمعنى أن ( 0.137), وقد بلغ معامل التحدٌد  االنحدار الخاص به   الفرضٌة أنمو جمعنوٌة 

. المإسسً المستدام  األداءمن التنٌرات التً تطرأ على % 13.7رشاقة الممارسة تفسر ما نسبته 

 اآلتٌةوحسب المعادلة .  وقبول الفرضٌة البدٌلة( ت)وب لك ٌتم رف  الفرضٌة الفرعٌة 

X3           0.292 +  2.189 =   Y 

 ( 28)جدول 
 المإسسً المستدامتؤثٌر رشاقة الممارسة فً األداء 

 انًزغٍش      

 انًسزمم       

  X   

 انًزغٍش 

 انًؼزًذ

  Y 

Constant  سشبلخ

 انًًبسسخ

X3 

 (F)لًٍخ 
 

يؼبيم انزفسٍش 

R
2 

A B انًحسىثخ 
انغذونٍخ 

(3)% 

األداء انًؤسسً 

 Yانًسزذاو 
2.189 0.292 7.22 6.85 0.137 
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ٌظهر جدول  إ .  السابقة ٌتم اختبار الفرضٌة الر ٌسة الرانٌةوبعد التؤكد من صحة الفرضٌات الفرعٌة 

 اإلستراتٌجٌةللرشاقة %(  1)هنالك تؤرٌر  و داللة معنوٌة عند مستوو  (29)نتا ج تحلٌل االنحدار 

 xبمعنى أن أي تنٌر فً قٌمة ( 0.545)إ  بلنت قٌم معامل بٌتا .  المإسسً المستدام األداءعلى 

المحسوبة  (F)وقد بلنت قٌمة .  (0.545)بمقدار   yتنٌر فً قٌمة  إلىبمقدار وحدة واحدة تإدي 

االنحدار  أنمو جمما ٌدل على معنوٌة .  (6.85)الجدولٌة البالنة  Fوهً أكبر من قٌمة ( 27.04)

تفسر ما  اإلستراتٌجٌةبمعنى أن الرشاقة ( 0.306), وقد بلغ معامل التحدٌد  الخاص به   الفرضٌة

المإسسً المستدام وب لك ٌتم رف  الفرضٌة  األداءمن التنٌرات التً تطرأ على % 30.6نسبته 

 .وقبول الفرضٌة البدٌلة رانٌةالر ٌسة ال

X           0.545 +  1.07 =   Y 

 ( 29)جدول 

 فً األداء المإسسً المستدام أإلستراتٌجٌةرشاقة التؤثٌر 

 انًزغٍش      

 انًسزمم       

  X   

 انًزغٍش 

 انًؼزًذ

  Y 

Constant  انششبلخ

 أإلسزشارٍغٍخ

X1 

 (F)لًٍخ 
 

يؼبيم انزفسٍش 

R
2 

A B انًحسىثخ 
انغذونٍخ 

(3)% 

األداء انًؤسسييً 

 Yانًسزذاو 
1.07 0.545 27.04 6.85 0.306 

 

 اإلستراتٌجٌةالرشاقة  ألبعادال ٌوجد تؤثٌر متعدد ذو داللة معنوٌة : )الرئٌسة الثالثة  الفرضٌة  -2 

 (معا فً  األداء المإسسً المستدام 

لنر  اختبار الفرضٌة الر ٌسة الرالرة فإن الدراسة ستعتمد على تحلٌل االنحدار المتعدد        

 اآلتًوحسب الجدول  . (R2( )التفسٌر)ومعامل التحدٌد ( F)باستخدام معامل بٌتا وقٌمة 

 ( 30)جدول 

 التحقق من الفرضٌة الرئٌسة الثالثة

 

 االداء انًؤسسً   

 انششبلخ االسزشارٍغٍخ

انًؤسسً  األداء

 انًسزذاو 

انًحسىثخ ( F)لًٍخ  انًؼُىٌخ

 ألًَىرط االَحذاس

R
2

 

B A 

 0.243 سشبلخ االسزشؼبس
1.002 

0.000 

 

9.67 0.319 

 0.39 سشبلخ ارخبر انمشاس

    0.235 سشبلخ انًًبسسخ
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المإسسدً  األداءفدً  اإلسدتراتٌجٌةالرشداقة   ألبعدادٌتبٌن من الجدول أن قٌمدة معامدل االنحددار      

علددى الترتٌددب ومددا ٌدددعم صددحة ( 0.235, 0.39, 0.243)المسددتدام  بعددد تفاعلهمددا معددا كانددت 

 ( 9.67)التدً تقدٌس معنوٌدة أنمدو ج االنحددار بشدكل عدام  (F)بلندت قٌمدة معادلة االنحددار ولقدد 

مدا ٌعندً  (R2()0.319)ولقد بلنت قٌمة معامل التفسدٌر  , %(1)وهً قٌمة معنوٌة عند مستوو 

أمدا  من التنٌرات التً تطرأ على المتنٌر التدابع ,%( 31.9)معا ٌفسر ما نسبته  األبعادأن تفاعل 

وبد لك نسدتدل علدى رفد  .  فتعدود لمتنٌدرات غٌدر داخلدة فدً األنمدو ج%( 68.2)النسبة الباقٌة 

الرشددداقة  ألبعدددادفرضدددٌة العددددم للفرضدددٌة الر ٌسدددة الرالردددة وقبدددول فرضدددٌة الوجدددود بمعندددى أن 

 . فً األداء المإسسً المستدام ا  متعدد ا  تؤرٌر اإلستراتٌجٌة
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 الفصل الرابع 

 االستنتاجات والتوصٌات 

 : أالستنتاجات -اوال 

مدٌرٌددة توزٌددع كهربدداء كددربالء المقدسددة قددادرة علددى مراقبددة واقتندداص  ناأظهددرت الدراسددة  -1

رغم أن ه   القدرة غٌر مطلقده تحتداج إلدى التددعٌم لتصدل إلدى , األحدا  من التنٌر فً البٌ ة 

 .مستوو الطموح 

من الحوار  اء كربالء المقدسة تمتلك مستوو معقوال  بن مدٌرٌة توزٌع كهرأأظهرت الدراسة   -2

 .وتمتلك القدرة على جمع المعلومات وهٌكلتها وخزنها بدون تؤخٌر , االستراتٌجً 

لمدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء المقدسة القابلٌة الجٌدة على تنفٌ  الخطط التً تقع ضمن دا رة   -3

 .صالحٌتها وف  المطلوب منها 

 . لمدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء المقدسة قدرة تنظٌمٌة عالٌة تساعدها فً أداء عملها  -4

للمإسسدددات علدددى  ا  كبٌدددر أن هنالدددك تدددؤرٌرا  تدددرو مدٌرٌدددة توزٌدددع كهربددداء كدددربالء المقدسدددة   -5

 .وضرورة االستفادة من النتا ج غٌر االقتصادٌة , المجتمعات التً تعمل فٌها 

عدددم وضددوح الرإٌددة والرسددالة لمدٌرٌددة توزٌددع كهربدداء كددربالء المقدسددة التددً تسدداعدها فددً   -6

 .تحدٌد توجهاتها المستقبلٌة 

تمتلدددك مدٌرٌدددة توزٌدددع كهربددداء كدددربالء المقدسدددة إمكانٌدددة التندددافس مدددع الشدددركات المحلٌدددة                      -7

 .واألجنبٌة لما تمتلكه من خبرات و إمكانٌات فنٌة 

هم الرشاقة اإلستراتٌجٌة فً مدٌرٌة توزٌع كهربداء كدربالء المقدسدة فدً تحسدٌن اسدتخدام تس  -8

 .لبشرٌة  واستناللها بشكل أفضل المدٌرٌة لمواردها المادٌة وا

هم الرشاقة اإلستراتٌجٌة فً مدٌرٌة توزٌع كهربداء كدربالء المقدسدة بشدكل واضدح فدً ال تس  -9

 .تحقٌ  معدالت مالٌة فً ظل الظروه والصالحٌات التً تعمل فٌها فً الوقت الحاضر 

تسعى مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء المقدسة من اجل وضع استراتٌجٌات رشدٌقة للخدروج   -11

 .وتعمل جاهد  من اجل تحقٌقها , من األزمة الحالٌة 

هم الرشاقة اإلستراتٌجٌة فً مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء المقدسدة مسدتقبال فدً تحقٌد  تس  -11

 .دٌها الفوز على منافسٌها و إمكانٌة رفع مستوو األرباح ل

علدى األداء  واضدحاللرشاقة اإلستراتٌجٌة فً مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء المقدسة تدؤرٌر   -12

 .المإسسً المستدام 
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احتل ُبعد اتخا  القرار أهمٌة كبٌرة لدو العٌنة المستجٌبة من خالل تؤرٌر  الكبٌدر علدى أداء   -13

 . المدٌرٌة 
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 : التوصٌات  -ثانٌا 

هم فً نمو مفهوم الرشاقة اإلستراتٌجٌة ومدو تؤرٌرها فدً افة تنظٌمٌة تسضرورة وجود رق -1

 .األداء المإسسً المستدام 

 .ضرورة إدخال أسالٌب تكنولوجٌة حدٌرة فً مجال االتصاالت وبٌن كافة المستوٌات   -2

على اإلدارات العلٌا فدً مدٌرٌدة توزٌدع كهربداء كدربالء المقدسدة أن تضدع رإٌدة ورسدالة   -3

 .واضحة للمدٌرٌة ومفهومة من كافة العاملٌن فٌها 

ألكردر تددؤرٌر فددً كددل مإسسددة دراسدة آلٌددة تطبٌدد  الرشدداقة اإلسدتراتٌجٌة ومددا هددً األبعدداد ا  -4

 .وحسب طبٌعة عملها 

لكدً تتوافد  مدع الرشداقة اإلسدتراتٌجٌة واالبتعداد , العمل على إٌجاد سٌاقات أكرر مروندة   -5

 .عن البٌ ات التنظٌمٌة الهرمٌة المتشددة و ات الطابع الروتٌنً 

ضددرورة االلتفددات مددن قبددل مدٌرٌددة توزٌددع كهربدداء كددربالء المقدسددة إلددى ضددرورة تددؤرٌر   -6

واالهتمددام فددً البعددد , الرشدداقة اإلسددتراتٌجٌة بؤبعدداد األداء المإسسددً المسددتدام مجتمعددة 

 . المنظمةمن األبعاد المهمة فً دٌمومة عمل  وصفهاالقتصادي ب

علدى , المقدسة بالتدرٌب لكوادرها العاملة االهتمام من قبل مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء   -7

بدل ٌمتدد إلدى تطدوٌر الفدرد فدً , أن ال ٌقتصر التدرٌب علدى الجاندب الفندً الهندسدً فقدط 

 .مجال اإلدارة واتخا  القرار أٌضا 

من األفضل منح مدٌرٌة توزٌع كهربداء كدربالء المقدسدة صدالحٌات أوسدع باإلضدافة إلدى   -8

 .الٌا توسٌع دا رة عملها قانونٌا وم
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 عدد الدورات التدرٌبٌة المشار  فٌها (  7)  

 دورات 5  من دورة                أكرر 2-4ال ٌوجد                دورة واحد                من      



  اإلستبٌان    ( 3)ملحق 

 

 

 

 متغٌرات الدراسة/ الجزء الثانً                         

  فً المكان ال ي ٌمرل إجابتك ( ) صح عالمةٌرجى وضع 

هً المرونة والسرعة التً تمنح المنظمة القدرة على تنٌٌر أعمالها من : الرشاقة اإلستراتٌجٌة  -أوال 

اجل االستجابة للتنٌرات الحاصلة فً أسواقها ومواجهة المخاطر أألخرو التً تعترضها 

(D'Aven,1994:25  ) . 

هً قدرة المإسسة على فحص ومراقبدة واقتنداص األحددا  مدن التنٌدر فدً   :رشاقة االستشعار   – 1

فً الوقت المناسدب   ( والتكنولوجٌا الحدٌرة , تنٌٌر تفضٌل الزبون , تحركات المنافسٌن الجدٌدة ) البٌ ة 

(Park , 2011 : 24 . ) 

 أألسئلة ت
اتفق 
 بشدة

 ال أتفق محاٌد اتفق
ال أتفق 
 بشدة

1 

التنٌددرات  استكشدداه عتها فددًسددربمإسسددتنا تمتدداز 

الزبون بالنسبة للخدمة المقدمة  الحاصلة فً تفضٌل

. 

     

2 

التطددددورات القدددددرة علددددى كشدددده مإسسددددتنا لدددددو 

بسدددرعة الكهربددداء توزٌدددع التكنولوجٌدددة فدددً قطددداع 

 .كبٌرة وإمكانٌة مواجهتها 

     

3 

القددددرة علدددى توقدددع أالحتمددداالت المسدددتقبلٌة متلدددك ن

والتً لها تؤرٌر سلبً أو إٌجابً على أداء مإسسدتنا 

 .  

     

4 
إسددتراتٌجٌٌن  بالتحلٌددل  مستشددارٌنلدددو مإسسددتنا 

 .  أإلستراتٌجً فً قطاع توزٌع الكهرباء 
     

5 

تسددتطٌع مإسسددتنا تطددوٌر خدددماتها الحالٌددة بسددرعة 

ولددددٌها أفدددا  التطدددور والتجددددد السدددرٌع فدددً تقددددٌم 

 .الخدمات 

     

6 

ٌتم أجراء تقٌٌم دوري من قبدل المإسسدة للتدؤرٌرات 

المحتملة التً تحصل فً البٌ ة الداخلٌة والخارجٌدة 

 .على نشاطاتها  

     

7 

, المستقبل هو امتداد للماضدً والحاضدر  بؤنعتقد ن

أالن  مددددا هددددو حاصددددلحصددددل سددددابقا والدددد ي وان 

 .سٌحصل فً المستقبل 

     

8 

 تفسددٌرتمتلددك إدارة مإسسددتنا أإلمكانٌددة الكافٌددة فددً 

المشدداكل المعقدددة أآلنٌددة والمسددتقبلٌة إلددى خٌددارات 

 .معقولة  و واضحة

     

9 
أإلسددتراتٌجً  تخطددٌط ألعالٌددة فددً ألمرونددة أل نمتلددك

 .للمتنٌرات الداخلٌة والخارجٌة من أجل أالستجابة 
     

10 

كنولوجٌدا تاعتمداد تنتهج مإسستنا مبدأ السدرعة فدً 

جدٌدددددة لتددددوفٌر خدددددمات بكفدددداءة وفاعلٌددددة أفضددددل 

 .وبؤسعار أقل 

     

 



  اإلستبٌان    ( 3)ملحق 

 

 

 

قدددرة المإسسدة علدى جمددع وخدزن وهٌكلدة وتقسددٌم المعلومدات التدً تتعلدد  : رشياقة اتخياذ القيرار  – 2

بعملها من مصادرها المتنوعة لنر  ترجمة اآلرار المترتبة على األحدا  المتعلقة باألعمدال مدن دون 

والقٌام بوضع الخطط التً , قوم بترجمة ه   األحدا  توالقٌام بمعرفة الفرص والتهدٌدات التً , تؤخٌر 

 ( .   Park , 2011 : 25) ٌتم توجٌه إعادة تكوٌن الكوادر وعمل إجراءات تنافسٌة جدٌدة  من خاللها

 أألسئلة ت
اتفق 
 بشدة

 ال أتفق محاٌد اتفق
ال أتفق 
 بشدة

11 
تقوم مإسستنا بتحلٌل أألحدا  الهامة حدول الزبدون 

 .التكنولوجٌا بسرعة كبٌرة , المنافسٌن , 
     

12 
تمتلددددك مإسسددددتنا قاعدددددة بٌانددددات جٌدددددة لنددددر  

 .استخدامها فً اتخا  القرار 
     

13 
تمتلددك مإسسددتنا حددوار اسددتراتٌجً  و جددودة عالٌددة 

 .لمستقبل المإسسة ( أفكار و سٌنارٌوهات) من  
     

14 
القرارات أإلستراتٌجٌة لمإسستنا تصا  عن طرٌ  

 .مشاركة أراء أغلب العاملٌن فٌها 

     

15 
تكون عملٌة إعادة تعٌٌن المسدإولٌات فدً مإسسدتنا 

 .عملٌة سرٌعة ومرنة 
     

16 
تمتلددك مإسسددتنا قابلٌددة ترجمددة األحدددا  والمشدداكل 

   .وكٌفٌة معالجتها 
     

17 
تمتاز القرارات فدً مإسسدتنا بقددر عدال مدن التؤكدد 

 .وتكاد تكون خالٌة من المخاطرة  
     

18 
نسدددتفٌد مدددن بعددد  القدددرارات التدددً نجحدددت فدددً 

 .الماضً لصٌاغة قرارات جدٌدة تتعل  بالمستقبل 
     

19 
تمتلدددك مإسسدددتنا أنشدددطة متخصصدددة فدددً دراسدددة 

 .القرارات ومراقبة تنفٌ ها 
     

20 
تمتدداز قددرارات أإلدارة فددً مإسسددتنا بؤنهددا مواكبددة 

 .للتطور الحاصل فً البٌ ة الخارجٌة 
     

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلستبٌان    ( 3)ملحق 

 

 

 

, تعددٌل العملٌدات , قدرة المإسسة على إعادة تكدوٌن دٌنامٌكٌدة ألمدوارد فٌهدا  :الممارسة رشاقة   – 3

وإعادة تشكٌل عالقات سلسلة التورٌد وف  خطط العمل الجدٌدة والمنتجات وخدمات التسعٌر إلى السو  

 ( . Park ,2011 : 26) فً الوقت المناسب 

 أألسئلة ت
اتفق 
 بشدة

 أتفق ال محاٌد اتفق
ال أتفق 
 بشدة

21 
تمتلددك مإسسددتنا مرونددة عالٌددة لتنفٌدد  أألعمددال بددٌن 

 .أألقسام وك لك أألفراد 
     

22 
تسددتطٌع المإسسددة تنفٌدد  إسددتراتٌجٌتها بكددل مرونددة 

 .وسهولة 
     

23 

لددددو مإسسدددتنا القددددرة علدددى تعددددٌل وإعدددادة هٌكلدددة 

العملٌدددات وفددد  التنٌدددرات المطلوبدددة فدددً المسدددتقبل 

 .المناسب وبالوقت 

     

24 
تستطٌع مإسستنا تنفٌ  القدرارات بكدل سدهولة وٌسدر 

 .وفً وقتها المفتر  
     

25 
مإسسددتنا بعٌدددة كددل البعددد عددن أألداء الروتٌنددً فددً 

 .عملٌاتها 
     

26 

تمتلك مإسستنا ٌقضه إستراتٌجٌة باألسالٌب الحدٌردة 

فً العمل مرل أألنظمدة والتقنٌدات وأجهدزة االتصدال 

 .  والتعاون مع أآلخرٌن 

     

27 
تمتلدددك مإسسددددتنا قدددٌم اإلبددددداع واالبتكدددار فددددً أداء 

 .وتجدٌدها أنشطتها 
     

28 

تمتلددك مإسسددتنا خطددط تكتٌكٌددة متطددورة ومدروسددة 

فددددً عملٌاتهددددا ولفتددددرات زمنٌددددة محدددددودة لنددددر  

أالسددتجابة لتجدداوز العقبددات التددً ٌواجههددا  المنفدد ٌن 

  .أرناء االستجابة للتنٌرات 

     

29 
تسدددتجٌب مإسسدددتنا لشدددكاوي واحتٌاجدددات الزبدددا ن 

 .المتنٌرة والمتعددة وبدون تؤخٌر 
     

30 
تعمددل مإسسددتنا علددى تنفٌدد  التحددوالت أإلسددتراتٌجٌة 

 .بسرعة عالٌة فً قطاع توزٌع الطاقة الكهربا ٌة  

     

 

 

 

 

 

 

 



  اإلستبٌان    ( 3)ملحق 

 

 

 

هدددو  لدددك األداء الددد ي ٌضدددمن اسدددتدامة وتوسدددٌع النمدددو  :أألداء ألمإسسيييً المسيييتدام  –ثانٌيييا 
االقتصادي وتحقٌ  القٌمة لحملة األسهم وتحقٌد  هٌبدة المإسسدة والمحافظدة علدى سدمعتها واسدتمرارٌة 

إضدافة إلدى تبندً الممارسدات األخالقٌدة , العالقة مع الزبون والمحافظة على جودة منتجاتهدا وخددماتها 
 & Szekelyٌمة لكل أصحاب المصالح ال ٌن ٌرتبطون بالمإسسة وخل  فرص عمل مستدامة وبناء الق

Knirsch,2005:127 ) ) . 

لمواردهدا المادٌدة  إسسدةالم اسدتخدامبه نتا ج الطرٌقة التً ٌدتم مدن خاللهدا  ٌقصد :انجؼذ انزُظًًٍ  - 1
 . (Miller&Bromiley,1990:57) أهدافهاوالبشرٌة واستناللها بصورة ٌمنحها القدرة على تحقٌ  

 

 أألسئلة ت
اتفق 
 بشدة

 ال أتفق محاٌد اتفق
ال أتفق 
 بشدة

31 
للهٌكل التنظٌمً فً مإسستنا دور أساسً فً تنفٌ  

 .أإلستراتٌجٌة 
     

32 
مسإولٌتً فً العمل تتناسب مع الصالحٌات 

 .الممنوحة لً فً مإسستً  
     

33 
تهتم مإسستنا بزٌادة قدرة الموظفٌن لنر  

 .أالستجابة للتنٌٌرات المستقبلٌة 
     

34 
توزٌع المسإولٌات فً مإسستنا ضمن الهٌكل 

 .التنظٌمً وف  الكفاءة والخبرة 
     

35 

تمتلك مإسستنا القدرة على تحرٌك الموارد المادٌة 

والبشرٌة  بمرونة عالٌة من مكان إلى أخر وحسب 

 .الحاجة 

     

36 
تمنح مإسستنا المدراء التنفٌ ٌٌن ورإساء أألقسام 

 .المسإولٌة الفردٌة فً اتخا  القرارات وتنفٌ ها 
     

 

 دللك هد  ال تدهئ  ، تأثطن الماسله  حإلى الم تم ده  التدص ت مدل فطهده  ضقصهلل  او :انجؼذ أالعزًبػً  - 2

 ( . Hubbard,2009:185) التص تحققهه الماسله  فص الم هال   طن إلالقتصهاضم 

 أألسئلة ت
اتفق 
 بشدة

 ال أتفق محاٌد اتفق
ال أتفق 
 بشدة

37 

تددددوفر مإسسددددتنا خدددددمات متنوعددددة لنددددر  تددددامٌن 

مستقبل عاملٌها مرل الرعاٌة الصحٌة والتدؤمٌن علدى 

 .الحٌاة والسكن وغٌرها 

     

38 
تهددتم مإسسددتنا بالجانددب أالجتمدداعً لنددر  ضددمان 

 .حٌاة أفضل 
     

      .مكاف ات الموظفٌن فً مإسستنا عادلة وواضحة  39
      .مإسستنا أمر مهم تعٌٌن النساء ضمن صفوه  40

41 
تسددتخدم مإسسددتنا معدداٌٌر حقددو  أإلنسددان وتطبٌقهددا 

 .بشكل صرٌح وواضح 
     

42 

تسدداهم مإسسددتنا فددً تطددوٌر المجتمددع المحلددً عددن 

طرٌ  عقدد النددوات والمدإتمرات وغٌرهدا لدٌس فدً 

بددل تسدداهم فددً , مجددال خدددمات الكهربدداء وحسددب 

 .النشاطات أألخرو  أٌضا 

     



  اإلستبٌان    ( 3)ملحق 

 

 

 

حهللى قهللرة الماسلم فص تحقطدا راده الملدههمطن حدن طنضدا تحقطدا ح دهللال   ه : انجؼذ أاللزصبدي  - 3

 ( . Kaplan&Norton,1992:72)حهلطم حناطم الستثمهراتهم 

 أألسئلة ت
اتفق 
 بشدة

 ال أتفق محاٌد اتفق
ال أتفق 
 بشدة

      .تحق  مإسستنا ما مطلوب منها من أألرباح  43

44 
توجد رغبة من قبل القوو العاملة لندر  التوظٌده 

 .داخل مإسستنا قٌاسا بالمإسسات أألخرو 
     

      .تعمل مإسستنا على تقلٌل التكالٌه النٌر ضرورٌة 45

46 
تتناسب إرباح مإسستنا مدع حجمهدا والخددمات التدً 

 .تقدمها 
     

47 
تمتلددك مإسسددتً السددٌولة الكافٌددة للٌفدداء بالتزاماتهددا 

 .ووعودها أمام  الزبا ن 
     

48 
تسددعى مإسسددتنا إلددى زٌددادة عا ددداتها عددن الطرٌدد  

 .التوسع والتنوع فً تقدٌم خدماتها 
     

 

ضدتم حدن هص حمإلطم التأ هلل حن إل  الماسلم تل ى إلى ت هطل االستناتط طه  التدص : انجؼذ أالسزشارٍغً   - 4

 ( . Amaratunga,2000:18) االلهه تحقطا األههللا  لالعهضه  النإلطم لإلماسلم

 أألسئلة ت
اتفق 
 بشدة

 ال أتفق محاٌد اتفق
ال أتفق 
 بشدة

49 
تمتلك مإسستنا رإٌة ورسالة وأهداه إستراتٌجٌة 

 .واضحة
     

50 

ٌتؤرر عمل مإسستنا بالتنٌرات الحاصلة بالبٌ ة 

وخاصة أألهداه الخارجٌة بشكل كبٌر 

 .أإلستراتٌجٌة 

     

51 

تستخدم مإسستنا األسالٌب الكمٌة والوصفٌة فً 

الهٌكل )عملٌة التحلٌل االستراتٌجً للبٌ ة الداخلٌة 

( الرقافة التنظٌمٌة والموارد المتاحة , التنظٌمً 

 .وبصورة دورٌة ومستمرة 

     

52 

تستخدم مإسستنا األسالٌب الكمٌة والوصفٌة فً 

عملٌة التحلٌل االستراتٌجً للبٌ ة الخارجٌة  

 .وبصورة دورٌة ومستمرة 

     

53 
تمتاز إستراتٌجٌة مإسستنا بؤنها مرنة وتستطٌع أن 

 .  تعالج المتنٌرات والمتطلبات الحرجة عند حدورها 
     

54 
تضع مإسستنا بدا ل إستراتٌجٌة متعددة لمواجهة 

 .التنٌرات المستقبلٌة 
     

 

 

 

 



  اإلستبٌان    ( 3)ملحق 

 

 

 

هص قهللرة الماسلم حإلى تحقطا اله ز حإلى ح هفلطهه ل هلتهلص ج ص إلألر ده  لتحقطدا  :انجؼذ انزُبفسً  - 5

 ( . 37:  2002،  ص  مهللا )الاقهء فص حهلم إلألحمه  

 أألسئلة ت
اتفق 
 بشدة

 ال أتفق محاٌد اتفق
ال أتفق 
 بشدة

55 

تعمل أإلدارة العلٌا فً مإسستنا على تطوٌر أسالٌب 

اجل مواجهدة المنافسدٌن فدً قطداع توزٌدع جدٌدة من 

 .الكهرباء 

     

56 
تعمل مإسستنا على استرمارا لفرص لنر  منافسة 

 .الشركات المسترمرة فً قطاع توزٌع الكهرباء 
     

57 

تمتلك مإسستنا مجموعدة مدن الخددمات التدً تجعلهدا 

مفضلة ومرغوبة مقارنة مع الشدركات أألخدرو فدً 

 .نفس القطاع  

     

58 
لددددو مإسسدددتنا مخدددزون عدددال مدددن المدددواد األولٌدددة 

 . واألموال لنر  تقدٌم أفضل الخدمات 
     

59 
بإمكددان مإسسددتنا تقدددٌم أسددعار أفضددل لخدددماتها مددن 

 .الشركات المنافسة  األخرو فً نفس القطاع 
     

60 

اعتقددد بددان مإسسددتنا قددادرة علددى المنافسددة وبددددون 

الحاجددددة إلددددى المشدددداركة مددددع الشددددركات الراغبددددة 

باالسدترمار أو الخصخصددة فددً قطدداع توزٌددع الطاقددة 

 .الكهربا ٌة 

     

 



  اإلستبٌان    ( 3)ملحق 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

 

      The aim of this study is to find the Effect of strategic agility on 
sustainable institutional performance , and organizations that 
look up sustainable institutional performance and a competitive 
position to grow and existences , must deal with strategic agility 
as a necessary and indispensable wealth under these rapid 
changes and not status it as An option between a set of options. 
This study was start out by a number of conceptual and applied 
questions . The aim of this study is to Explain theoretical 
philosophy and the practical contents of the tow variables 
(strategic agility &  sustainable institutional performance) , This 
study it was applied in the Directorate of Electricity Distribution 
of  Holy Karbala , through a sample of 66 respondents . It is 
worth mentioning that the researcher resorted to the design of a 
measurement tool for the data needed to serve the subject of 
research in the Directorate intended was also used analytical 
method and method of interview in this study . The study display 
a set of conclusions , including the strategic agility of the 
Directorate , which has a multiple Effect on sustainable 
institutional performance . Based on these conclusions , a set of 
recommendations have been developed , which focused on the 
need to Reinforce the strategic agility in the institutions , 
especially in the Directorate intended , Because it will be 
confront the new transformation in the near future by its work 

 

 

from a directorate to a corporation. 



  اإلستبٌان    ( 3)ملحق 
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