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 :مخصالم
التفكير الستراتيجي ) ييدؼ البحث بشكؿ رئيس الى التحقؽ مف مدى تأثير ابعاد الرصد االسترتيجي  

وتتمثؿ اىمية البحث في سعي عينة  ،في تحيؽ التميز التنظيمي المستداـ , اليقظة االستراتيجية ( 
الؿ ابعاد البحث الى الوصوؿ لمتميز التنظيمي المستداـ في بيئة ديناميكية سريعة التغيير مف خ

الرصد االستراتيجي والتي تعطي لمف يمتمكيا مف القيادات االدارية التمتع بميارات عالية قادرة عمى 
االستجابة السريعة لمتغيرات الديناميكية ومف ىنا برزت مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس والذي مفاده 

اـ لمعينة المبحوثة , وقد تـ اعتماد مدى تأثير الرصد االستراتيجي في تحقيؽ التميز التنظيمي المستد
الجانب الميداني في اختيار عينة القيادات االدارية في كمية االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية 

( استمارة استبياف عمى القيادات االدارية في مختمؼ المستويات االدارية واستراداد )  66وتـ توزيع ) 
ؿ , واعتمد الباحث االستبانة كأداة رئيسة فضاًل عف المقابالت ( منيا استمارة صالحة لمتحمي 56

خالؿ عمميات  يتحقؽ التميز المستداـالميدانية , وتوصؿ البحث الى مجموعة مف االستنتاجات أبرزىا 
بالتركيز عمى األنشطة المعرفية فالكشؼ عنيا واالستيعاب السريع لممعمومات ,  التعمـ المستمر

  البيئة وخمؽ مناخ عمؿ يدعـ اإلبداع واالبتكار. ومسايرة التغيرات في
 (. , التميز التنظيمي المستداـ)تأثير، الرصد االستراتيجيالكممات المفتاحية : 
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Abstracts: 

  The research aims mainly to verify the extent of the impact of the 

dimensions of strategic monitoring (strategic thinking, strategic vigilance) in 

achieving sustainable organizational excellence. Possessed by administrative 

leaders with high skills capable of responding quickly to dynamic changes, 

hence the research problem emerged in the main question, which is the extent 

of the impact of strategic monitoring in achieving sustainable organizational 

excellence for the sample surveyed. Al-Mustansiriya University, and (60) 

questionnaires were distributed to the administrative leaders at various 

administrative levels, and (50) were recovered, including a valid form for 

analysis, and the researcher adopted the questionnaire as a main tool in 

addition to the field interviews. Focusing on cognitive activities, revealing 

them and quickly absorbing them Information and keeping pace with changes 

in the environment and creating a work environment that supports creativity 

and innovation. 

Keywords: (impact, strategic monitoring, sustainable organizational 

excellence(. 

 المقدمة :

تؤكد العديد مف التوجيات العالمية المعاصرة الميتمة بتطوير التعمـ العالي عمى اف   
االكاديمي في منظمات التعميـ ولقيادات االدارية العميا خصوصًا تقوـ بالعديد مف 
االدوار التي ال يمكف اف تكوف ثابتة وانما تتغير بتغير حاجات المستفيديف والموقؼ 

ات في البيئة الداخمية والخارجية خصوصًا في عصر التحوالت التعميمي وبمجاراة التطور 
, والف القيادات االدارية العميا واالكاديميف في الجامعة ىـ الوسيمة والمصدر السريعة 
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لنقؿ المعرفة فيـ يسيوف بشكؿ كبير لدفع االخريف نحو التطور مف خالؿ تعزيز الفكر 
اكثرمف اي شخص اخر . وبما اف  والعقؿ اذ يستطيعوف التأثير بشكؿ كبير وعميؽ

القيادات العميا واالكاديميف تممؾ الكفاءة وتستخدـ عناصر المعرفة الواسعة والعميقة 
فيذا يسيـ في اكتساب المنظمة سمعة طيبة وميزة تنافسية ونجاح متميز مستداـ , لذلؾ 
اة فاف الرصد السترتيجي بما يتضمنو مف تفكير استراتيجي ويقظة استراتيجية تج

التغيرات التي تحدث بشكؿ ديناميكي وسريع لو اىمية كبيرة في انجاز عمؿ الكمية 
وتحقيؽ اىدافيا , ومف اجؿ ضماف قياـ القيادات االدارية العميا بدورىا بكفاءة وفاعمية 
فأنو يستوجب االىتماـ بيا وتنميتيا لموصوؿ الى مستوى التميز وىذا مايتطمب 

وبالتالي اصبحت حاجة المنظمات لتحقيؽ التميز مطمبًا استراتيجية واضح المعالـ . 
ممحًا وميمًا وينتج عف ذلؾ قدرًا كبيرًا مف التنافس والصراع بيف المنظمات لمحاولة 
اجراء تغييرات جوىرية وتوجيات حديثة مف خالؿ وضع الخطط والبرامج التنموية 

الميمة التي تساعد الشاممة لمواكبة ىذة التغيرات , ويعتبر التميز مف القضايا 
المنظمات في تحديد نشاطيا وفاعميتيا وتطوير برامجيا وجيودىا والوصوؿ الى تحقيؽ 
المكانة التي تسعى لموصوؿ ليا  , وعميو يعتبر الرصد االستراتيجي بمتغيراتة التفكير 
االستراتيجي واليقظة االستراتيجية ىو االداة الحقيقة لنجاح المنظمة وتميزىا بشكؿ 

 اـ .مستد

وبناًء عمى ماسبؽ تظير اىمية الرصد االستراتيجي في تحقيؽ التميز التنظيمي 
المستداـ في منظمات التعميـ عموما وفي كمية االدارة والقتصاد الجامعة المستنصرية 

 بشكؿ خاص .
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 ( منهجة البحث)  المحور االول 

ة المبحوث الكميةتسبب البيئة الديناميكية التي تعمؿ في حدودىا : مشكمة البحث  -اواًل :
. لذا فيي  االتكيؼ معي ةالمبحوث لكميةديات التي يتوجب عمى امجموعة مف التح

بحاجة الى االستفادة مف متغيرات الرصد االستراتيجي وما يتضمنة مف تفكير 
وضماف نجاحو  ةثو بحمال الكميةاستراتيجي ويقظة استراتيجية لكونيا تسيـ في دعـ 

مف خالؿ االطالع عمى االدبيات العممية لكال المفيوميف اف وقد تبيف  بشكؿ مستداـ .
ىناؾ تقاربا فمسفيا يجعؿ كؿ منيما يكمؿ االخر , كذلؾ اف الرصد االستراتيجي ىو 
صفة تمتاز بيا المؤوسسات الناجحة كونيا تجعؿ المؤوسسة مدركة وسباقة لما يحدث 

. فعمى الرغـ مف الجيود المعرفية السابقة التي تناولت ىذة المصطمحات في بيئتيا 
الميمة منفردة او بعالقة مشتركة بيف متغيرات درست باشكاؿ ومياديف مختمفة , اال انو 
عمى حد عمـ الباحث لـ تجري دراسة نظرية او ميدانية جمعت بيف تمؾ المصطمحات 

لدى الباحثة ىاجس التوغؿ في تمؾ  الميمة االمر الذي شكؿ فجوة فكرية اوقدت
 امتغيرات المتقاربة فكريا لموصوؿ الى ذلؾ الترابط بينيما . 

  -:مف خالؿ صياغة التساؤالت االتية كمة البحثيمكف توضيح مش وبناًء عمى ما تقدـ 

بأىمية تطبيؽ متغيرات الرصد  الكمية المبحوثةدى لىؿ يوجد وعي كاؼ  -1
 ؟االستراتيجي في تحقيؽ التميز التنظيمي المستداـ 

ما ىي طبيعة العالقة والتأثير بيف متغيرات الرصد وتحقيؽ التميز التنظيمي  -2
 المستداـ لممجتمع المبحوث ؟ 

مف خالؿ الرصد االستراتيجي يمكف انشاء منظمة فعالة   : اهمية البحث -ثانيًا :
 حيث تتجمى اىمية البحث مف خالؿ االتي : 
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اف الرصد االستراتيجي لو اىمية بالغة في تحقيؽ التميز التنظيمي المستداـ في  -1
 بيئة ديناميكية سريعة التغيير .

بموغ وتحقيؽ التميز التنظيمي المستداـ في االداء مف خالؿ التفكير  -2
 االستراتيجي واليقظة االستراتيجية لمقيادات االدارية العميا في الكمية المبحوثة . 

تناوؿ البحث متغيرات ميمة ليا دور كبير في استدامة نجاح الكمية عينة  -3
البحث , فضاًل عف اف دراسة ىذة المتغيرات تمثؿ اسيامة متواضعة ترفد 

 المكتبة العراقية .

واىميتيا , فأف اليدؼ الرئيس ليذا  ء مشكمة البحثفي ضو ثالثًا : هدف البحث : 
البحث يتمثؿ في معرفة التاثير الذي يتركة كؿ مف التفكير االستراتيجي واليقظة 
االستراتيجية في تحقيؽ تميز تنظيمي مستداـ , ومدى اعتماد الكمية المبحوثة ألستخداـ 

ث الى تحقيؽ االىداؼ الرصد االستراتيجي في اعماليا المختمفة , وعميو يسعى البح
 الفرعية االتية : 

التعريؼ بأىمية المتغيرات ) الرصد االستراتيجي , التميز التنظيمي المستداـ (  -1
وتشخيص درجة اسياـ الرصد االستراتيجي في تحقيؽ التميز التنظيمي 

 المستداـ .
اعطاء تصور واضح عف احتمالية تأثير الرصد االستراتيجي في التميز  -2

 المستداـ . التظيمي
تقديـ مجموعة مف االستنتاجات التي يمكف مف خالليا التعرؼ عمى الواقع  -3

 الفعمي لمتغيرات البحث .

يمثؿ االنموذج تصويرًا ميسرًا يوضح مجموعة مف المتغيرات   : أنموذج البحثرابعًا : 
ذات العالقة , وألغراض ىذا البحث تـ اعداد مخطط اختباري يعطي تصورًا اوليًا عف 
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مجموعة مف عالقات االرتباط والتاثير بيف متغيرات البحث . ويظير الشكؿ )   ( 
 االنموذج الفرضي لمبحث 

   

 

 االرتباط

  التأثير  

 

 (  المخطط الفرضي لمبحث 1الشكل )  المصدر : مف اعداد الباحثة 

ينطمؽ ىذا البحث مف فرضيتاف رئيستاف تتفرع منيا : فرضيات البحث  خامسًا : 
 ما يأتي: فرضيتاف فرعية ك

الفرضية الرئيسة االولى : توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين متغيرات  -1
 الرصد االستراتيجي والتميز التنظيمي المستدام .

االستراتيجي ومتغيرات توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف التفكير  - أ
 التميز التنظيمي المستداـ .

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف اليقظة االستراتيجية ومتغيرات  - ب
 التميز التنظيمي المستداـ .

الفرضية الرئيسة الثانية : يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين متغيرات الرصد  -2
 االستراتيجي والتميز التنظيمي المستدام .

 الرصد االستراتيجي

 انتفكير االستراتيجي -4

 انيقظت االستراتيجيت -2

 التميز التنظيمي المستدام

 بناء مستقبم مستداو -1

اننجاح من خالل مواهب -2

 وقدراث انعامهين 

 استدامت اننتائج انباهرة -3
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جد عالقة أثر ذو داللة معنوية بيف التفكير االستراتيجي ومتغيرات التميز تو  - أ
 التنظيمي المستداـ .

توجد عالقة أثر ذو داللة معنوية بيف اليقظة االستراتيجية ومتغيرات التميز  - ب
 التنظيمي المستداـ .

 ( االطار النظري لمبحث )المحور الثاني 

 Strategic Monitoringاوال: مفهوم الرصد االستراتيجي 

ات اإلدارة يتجزأ في تبني ممارس لقد تـ تقديـ الرصد الستراتيجي الى العالـ كجزء ال  
، وخالؿ  تحت مظمة نظرية اإلدارة الجديدة في أوائؿ الثمانينياتالقائمة عمى النتائج 

 العالـ تتصارع ظمات غير الحكومية في جميع أنحاءذلؾ الوقت كانت الحكومات والمن
مع المطالب الداخمية والخارجية لتحقيؽ المزيد مف المساءلة والشفافية بيدؼ تحسيف 

، وتمبية طمبات الحصوؿ عمى نتائج  األمثؿ لمموارد ستخداـتقديـ الخدمات مما يعزز اال
( , وعميو فأنو Mhina, 2:2617)  تالوعود المقدمة مف قبؿ المنظما جيدة بشأف

لضماف النجاح الدائـ ألي منظمة في بيئة شديدة التنافس، أحد الطرؽ المتاحة يعتبر 
اإلصغاء المسبؽ واإلرادي إلى  موماتي تستطيع المنظمة بواسطتووىو سياؽ مع

ستغالليا في الوقت المناسب البيئةالخارجية لغرض الطالع عمى الفرص المناسبة أل
العممية تجميع  ىذه وتقميؿ  آثارىا،  ويمكف اف تتضمفلمعرفة المخاطر وتفادييا و 

عادة نشرىا لغرض تغذية القرارات اإلستراتيجية وتحميؿ المعمومات اإلستراتيجية  ) وا 
 .  (12: 2013 كرومػػي،

أنو  وعمى الرغـ مف أف الرصد الستراتيجي ضروري لمغاية في تحسيف األداء، إال 
ء نظاـ ، كما اف بنا ختصاصات وميارات مكثفةيشتمؿ عمى عمميات معقدة ومتعددة اال
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أيضا أحد , و النتائج ىو شرط مف الشروط المطموبة لتحسيف األداء  لمرصد قائـ عمى
ستخداـ الفعاؿ متطمبات المنظمات غير الحكومية والجيات المانحة لمتحقؽ مف األ

فيناؾ حاجة لوضع قواعد لبناء الحد األدنى  ، ومف ثـ في المنظمةألمواؿ المانحيف 
عاؿ لتتبع التقدـ الف ، التي يمكف استخداميا اريعلرصد وتقييـ المشامف نظاـ 

(Wanjiru, 2009: 21   . ) ويالحظ اف أنظمة الرصد اإلستراتيجية تركز غالبًا عمى
ويكوف التركيز بصورة أقؿ مف ذلؾ عمى المدخالت والمخرجات وىذا  النتائج واآلثار

ولكف يمكف القوؿ اف جميع المستويات  ويظير واضحًا في مصفوفة الرصد ينعكس
ايضًا لمتابعة السياسات والبرامج ومدى تأثيرىا وىذا اآلمر يعد بالغ  اآلخرى ضرورية

. ( 95  : 2018,  عالؽ وآخروفال) األىمية مف اجؿ ضماف مسألة الرصد الفعاؿ 
 تجة عفعف التأثيرات األولى النا لمرصد الستراتيجي أدوات تتيح الكشؼ المبكركما اف 

اذ يمكف اف تؤثر ىذه التأثيرات عمى أداء  , األحداث والنتائج التي لـ تكف متوقعة
، مما يولد اختالفات في أداء النظاـ بأكممو، وتعمؿ  المكونات اآلخرى لمنظاـ

 ,Sanchez) ختالفات في أداء النظاـ عمى تسييؿ أوعرقمة تحقيؽ األىداؼاأل
المقصودة فإنو  توضيح لمنتائجالمناسب و ال تخطيطال، كما انو بدوف ( 2010:136

 يمكف أف يتـ ليس مف الواضح ما يجب مراقبتو وكيؼ تتـ تمؾ المراقبة، ومف ثـ ال
ب، وىناؾ تحذير مف النتائج األولية ة صحيحة بدوف ذلؾ التخطيط المناسالرصد بصور 

الستراتيجي الحصوؿ عمييا مف خالؿ تطبيؽ األنموذج التقميدي وأدوات الرصد  التي يتـ
النطاؽ مف أف عدـ التوازف في إعطاء البيانات سيؤدي إلى تشويو في  لألنظمة الواسعة

) إجراءات الرصد ويقوض قدرة نظامو  عمى المراقبة والتنبؤ بالشكؿ المطموب اداريًا 
Vilgelm, 2019:4)  . 
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مومات الفحص الروتيني لممع( لمرصد االستراتيجي بأنو  U.N.I.T,  2012:3واشار)  
 لمحدد،  وعادًة ما تتضمف تقاريرا تجاهالمتعمقة بالتقدـ، لمتأكد مف حدوث تقدـ في اال

,  مثؿ األشخاص) واستخداـ الموارد  سنوية عف المخرجات واألنشطةشيرية إلى ربع 
ما تـ التخطيط لو  استخدامو لمتأكد مفاف يتـ يجب وعميو . ( المواد, الماؿ , الوقت 
 .ىو مقصود وضمف الموارد المخصصةما عمى وفؽ  يسير

وظيفة مستمرة تستخدـ التجميع المنيجي  ( فعرفو بأنو Tizikara, 2014 : 9 اما )
اإلشارة إلى مدى  ووالغرض منشرات محددة لتدخؿ إنمائي مستمر، لمبيانات حوؿ مؤ 

التقدـ المحرز وتحقيؽ األىداؼ والتقدـ المحرز في استخداـ األمواؿ المخصصة لكؿ 
 ف.  يالرئيس اإلدارة وأصحاب المصمحةمف 

يو نظاـ  يتـ مف خاللو جمع المعمومات وتحميميا واستخداميا بشكؿ منتظـ لذا ف
ومستمر مف أجؿ مراقبة اإلدارة واتخاذ القرارات وتتولى إدارة المنظمة ميمة وضع 

 ) حقيؽ أىدافوضوابط كافية عمى المشروع لضماف استمراره في المسار الصحيح نحو ت
Hall ,2017 : 2  ) 

 ثانيا : ممارسات الرصد االستراتيجي 
 المختمفة لمرصدوات لممساعدة في  تحديد الممارسات د  العديد مف العمميات واألدتوج 

وقد  ، الحصوؿ عمى بيانات الرصد وتحميميا واإلبالغ عنيا التي تتضمفاالستراتيجي و 
أحتياجات الرصد، ولكف ىناؾ بعض فؽ تختمؼ العمميات واألدوات المحددة عمى و 

 International Redتمخيصيا فيما يأتي : ) تـ ت، التي مف أفضؿ الممارسا
Cross Report , 2011: 13  ) 

زة جيدًا عمى جماىير محددة واستخدامات ينبغي أف تكوف بيانات الرصد مرك   .1
  .معينة  
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 ًا. ضات محددة سمفإلى مؤشرات وافترا ًا، استنادايينبغي أف يكوف الرصد منيج .2
المشروع او يجب أف يبحث الرصد أيضًا عف تغييرات غير متوقعة في  .3

في ذلؾ أي تغييرات في افتراضات او مخاطر المشروع  بما البرنامج وسياقو ،
ويجب استخداـ ىذه المعمومات لضبط خطط تنفيذ المشروع او  , او البرنامج

 .   البرنامج
حيث يمكف استخداـ المعمومات ،  المناسبيجب أف يكوف الرصد في الوقت  .4

 .   بسيولة إلعالـ تنفيذ المشروع او البرنامج
 ف .  يشمؿ أصحاب المصمحة الرئيسي اذينبغي أف يكوف الرصد تشاركيًا،  .5

الرصد الستراتيجي ىو بمثابة العمود الفقري يمكف اف نقوؿ اف مما تقدـ وعميو 
حالة إيجابية في أداء عمؿ يمثؿ  فيوالمنظمة لتحقيقيا  لألىداؼ التي تسعى

تبع لكؿ ما ينبغي مراقبتو سواء عمى مستوى تمراقبة و  بما يتضمنو مفالمنظمات 
 . البيئة الداخمية او الخارجية لممنظمة

  نتائج الرصد االستراتيجي ثالثا : 

مستمرة لرصد وتقييـ األداء عمى مختمؼ المستويات الحكومية وغير الحاجة لم نظراً  
 & Kusek )  مجموعات جديدة مف أصحاب المصمحة ، وكذلؾ بيف الحكومية

Rist, 2004:10 ) . يمكف القوؿ اف الرصد المستمر لمتطورا ت في األسواؽ والتغيرا
ت  عمى التكنولوجيا كما أف نظـ المعموما ت المرتكزة ت في مف خالؿ الزبائف ،

 عبر ، العالقة  مع  الزبوف ف مف  إدارة سيثة  وفرت  حموؿ  وتطبيقات  تحالحد
العناية  مف ناحية  توفير  خدمات   في  مركز التواصؿ الدائـ معو ووضعو 

عبر استباؽ حاجاتو وتطمعاتو وكيفية  ذلؾ أوالً  ، ويمر ب لتوقعاتوومنتجات تستجي
،  كذلؾ في  إطار توثيؽ العالقة مع  زبائف   ليا وئتقييمو لعالمة المنظمة ودرجة وال
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ف الرصد فأبشكؿ عاـ  وعميو ,تحقيؽ  رضاىـ  وتمبية  تطمعاتيـة  وجعؿ المنظم
 Tizikara, 2014 : 41) (ا: حقؽ جممة مف النتائج المفيدة منيالستراتيجي ي

يدعـ المديريف عمى مستويات متعددة لمتقاط وتحميؿ وتصور وتقديـ التقارير عف  .1
 .   التقدمالمحرز في إنجاز العمؿ وتحقيؽ النتائج

زيادة كبيرة في عدد التقييمات في البرامج مف خالؿ دورة منتظمة ومنظمة لنتائج  .2
 .   الرصد والتقييـ

 تقديـ منتجات تتعمؽ بمعرفة القيمة او القيمة المعرفية لممنتجات .  .3

توفير التدريب وبناء القدرات لدعـ الموظفيف لمشركاء المختاريف إلدارة وتطوير  .4
 .   والتقييـفي الرصد  مياراتيـ

دارتيا .  .5  زيادة ميارات الموظفيف في التكميؼ بإجراء تقييمات عالية الجودة وا 

 ابعاد الرصد االستراتيجي رابعا: 

  االستراتيجي : التفكير -1

( التفكير االستراتيجي بأنو كشؼ اسرار العالـ  Ridgley ,2012:1عرؼ )  
عني استخداـ بملمفرد لتحقيؽ اىداؼ المنظمة اي  الدخميةوتسخير القوى  يالفوضو 

ادوات التحميؿ والتكتيكات التخاذ اجراءات حاسمة وحكيمة لتحقيؽ االىداؼ والغايات 
بأنة فأشار لو  (courts & tucker , 2012 :1 )  امامف خالؿ استغالؿ الفرص . 

, استغالؿ الفرص واستثمارىا وتطبيقيا  يتضمف المفيومية نحو النظـ , االتجاة
ومواصمة تطويرىا مف خالؿ المسح الديناميكي والتفاعمي والتكرار واالستجواب ووضع 

التفكيػر اذ يعبر  مفاىيـ االختبار مف اجؿ بناء استراتيجية تنظيمية جديدة ومبتكرة .
المنظمػػات مي لقػادة تكػاري المسػتقبألببػداعي وااألػتراتيجي عػف قػدرات التفكيػر االس
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لمواجيػة سػػتراتيجي والػػذي يشػػكؿ مصػػدرا أساسػػيا ألفػػي مجػػاؿ التخطػػيط ا ًا خصوصػػ
عػف منطػؽ التفكيػر البػدييي المستند  ت المنظميػة ذات الطبيعػة المعقػدة بعيػداً الالمشػك

توظيؼ  الؿمف خأداة لمتحضير لممستقبؿ يعد و  . عمى الخطوات المتتالية والروتينية
لغرض  ستراتيجيةألالمعمومات والمعرفة ابداع والتعامؿ مع ألواالخبرة والميارة الشخصية 

دراؾ جميع المتغيرات البيئية تحقيؽ التكامؿ والتناغـ بينيا وبيف أىداؼ المؤسسة ،  ، وا 
لدى ستراتيجي ألبمورة آفاؽ التفكير استراتيجية قدرتيا في ألوتتمثؿ باستخداـ القيادة ا

ستراتيجية ألاالقضايا في دارية بإشراكيـ األع المرؤوسيف في كافة المستويات جمي
 ( . 2618، واخروف العبادي ) نفتاح عمييـ أللممؤسسة وا

( التفكير االستراتيجي بأنو قدرة فردية تتضمف القدرة عمى Smith ,2014:16ويرى ) 
الحكـ النقدي ،  واستكشاؼ أفكار جديدة ومبتكرة ، مسح األنماط واالختالفات في البيئة 
، البحث عف فرص وخيارات جديدة  , إدارة مجموعات كبيرة مف المعمومات , لتجميع 

اؾ لمميارات بما في ذلؾ التفكير ، القطع مًعا في صورة كبيرة . فيو مجموعة مف اإلدر 
ىذه الميارات فوؽ  التالييصؼ الجدوؿ و  إعادة الصياغة ، والتفكير المنظومي .

 : المعرفية

 ( المهارات الفوق المعرفية 1جدول ) 

 الوصؼ  الميارات المعرفية 
القدرة عمى نسج التفكير المنطقي والعقالني مف خالؿ  العكس 

والخبرة والمعمومات إلصدار األحكاـ إلى ما  الرؤى  االستخداـ
 . توجيو اإلجراءات المستقبميةلحدث ثـ إنشاء مبادئ بدييية 

القدرة عمى تحويؿ االنتباه عبر وجيات نظر متعددة ، األطر  اعادة الصياغة 
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ات خيار لجديدة والنماذج العقمية والنماذج مف أجؿ توليد رؤى 
 . عمؿال

القدرة عمى رؤية األنظمة بشكؿ كمي مف خالؿ فيـ الخصائص  التفكير النظمي 
والقوى واألنماط والعالقات المتبادلة التي تشكؿ سموكيات 

 المستقبمية . األنظمة التي توفر خيارات لإلجراءات

Sours : Michael. smith & Whelan . Edvancing Human 

security , new strategic thinking for Australia author , (2008) 

pp.1- 22 . 

 اليقظة االستراتيجية :  -2

بأنيا نشاط ( اليقظة االستراتيجية  Dawood & Abbas, 2018 : 1اوضح ) 
المنظمة لجمع وتحميؿ البيانات عف بيئتيا الخارجية مف أجؿ توفير المعمومات الالزمة 

. التيديدات لمحفاظ عمى البقاء والنمو  لتمكيف المنظمة مف استغالؿ الفرص وتجنب
االعماؿ واستباؽ التغيرات فيي سمسمة معموماتية يكوف مف  تنظيـ يسعى لمعرفة فيي

خالليا التنظيـ لصالح المنظمة في االستماع لبيئتيا حتى تتمكف مف اتخاذ القرارات 
نظر إلييا عمى يوانما يجب اف نشاط قائـ بذاتو  اليقظة ليست مجردفوالتقدـ فيما بعد , 

التي يتـ فييا بناء  أنيا جزء مف اإلستراتيجية الشاممة إلدارة المخاطر في المنظمة
 التي تؤثر سمبًا عمى اإلنتاجية والربحية تنظمة والعمميات ومراجعة التسريبااليياكؿ واأل

عممياتيا مف  ويقوـ عدد مف المنظمات في القطاعيف العاـ والخاص بإعادة ىندسة
 Oecd Global, 2:6002) واالتصاالت  نولوجيا المعموماتستفادة مف تكخالؿ األ
Report  ) 
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اليقظة اإلستراتيجية  تسيـ  بشكؿ كبير في نجاح المنظمات وذلؾ مف إف وعميو ف 
 ) Dawood & Abbas, 2018:4 )  خالؿ  ما يأتي :          

 ييا المنظمة.  السماح لمتنبؤ بالتحديات أو العقبات المستقبمية التي ستواج .1

إ ذ  يمكف لممنظمة مف خالليا والتفوؽ عمييـ  تسمح باستباؽ المنافسيف  .2
مف خالؿ التحسيف المستمر لمسمع طوير عدد مف المزايا التنافسية ت

   العمالء والمورديف .عالقاتيا مع  والخدمات اضافة الى
 .  حتياجات الزبائف واكتشاؼ أسواؽ جديدةضماف استجابة جيدة أل .3

عف تحسيف الخصائص ، فضاًل  ييؼ المنتج مع التغييرات الجديدةتك .4
 وجودتو وتخفيض تكمفتو.   التقنية لممنتج

 التميز التنظيمي المستدام

 اوال: مفهوم التميز التنظيمي المستدام

المنظمة بالتنمية  و يشير إلى إلتزاـيعني البراعة والتفوؽ التنظيمي إف التميز   
، وفي ىذا  المستدامة مف أجؿ إرضاء الزبائف وتعزيز الربحية في بيئة داعمة بالكامؿ

نقؿ العمميات واإلجراءات التنظيمية نحو  الصدد يجب عمى قادة المنظمات السعي إلى
 Hashemy-8 ) التميز وبذؿ الجيود لتوليد ثقافة تحميمية وعممية لمجودة في المنظمة

et al, 2016:7  ) . تتفاعؿ المرونة والقوة  لتميز التنظيمي المستداـامف أجؿ و
الفشؿ في فيـ ىذه المخاوؼ وتفاعالتيا يمكف  فمثالً  , واالستدامة بطريقة معقدة وميمة

 -Carayannis, 2017:1 )أف يعيؽ بشكؿ كبير األداء التنظيمي والعكس صحيح 
4 )  
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(  نتيجة لموازنة المصالح المتنافسة والمتكاممة Edgeman & Es;ildsenواشار ) 
لشرائح أصحاب المصمحة الرئيسييف، بما في ذلؾ المجتمع والبيئة الطبيعية ،لزيادة 
احتمالية وجود مراكز تنافسية متفوقة ومستدامة وبالتالي نجاح المشاريع عمى المدى 

جحة ومستدامة لمتميز، إف تحقيؽ التميز التنظيمي المستداـ تيطمب إدارة نا ؼالطويؿ.
 (  Hussain, 2018:2-9)  والتي توفر منظمة تتميز بأنيا:

مستدامة إلى المدى الذي تخمؽ فيو وتحافظ عمى قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية  .1
 لنفسيا وألصحاب المصمحة والمجتمع ككؿ وصانعي السياسات. 

طريؽ تكييؼ  مرونة في قدرتيا عمى التجديد الذاتي مف خالؿ اإلبتكار عف .2
 .  استجابتيا لمصدمات والتحديات السمبية مع مرور الوقت

قوية إلى حد أنيا مقاومة لمغاية أو محصنة ضد مجموعة فرعية حرجة مف مثؿ  .3
 .  ىذه الصدمات والتحديات

ستراتيجيتيا .4 ، كما يتـ نشرىا مف خالؿ ممتازة عندما تقوـ حوكمتيا وقيادتيا وا 
األشخاص والعمميات والشراكات والسياسات، بتقديـ أداء متفوؽ وأثر متفوؽ في 
مجاالت المنظمة الحيوية مثؿ البيئة البشرية لممنظمات واإلبتكار والماؿ واالقتصاد 

دارة سمسمة التوريد.   االجتماعي والبيئي وجمع معمومات المنظمات والتحميالت وا 
 
 همية التميز التنظيمي المستدام ا ثانيًا :

التميز التنظيمي يحقؽ لممنظمة اإلستقرار ويضاعؼ مف فرص بقائيا واستمرارىا  اف
) أولوياتيا  اخر مؾ المنظمات التي وضعت التميزبشكؿ أكبر بكثير مف ت

أىمية  ( 36 : 2017الشمري ،)  أوضحفي سياؽ ذلؾ و  ،( 14: 2002زايد،
   : التميز فيما يأتي إستدامة
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 تميزيحدد نقاط القوة والضعؼ لدى المنظمة وبذلؾ تحدد مسارىا نحو ال .1
باإلضافة  المنظمة وخارجيا ,الفعاؿ لألفكار داخؿ  وتسييؿ عممية التواصؿ

داخؿ المنظمة وتحديد  إلى أنيا تساعد عمى إيجاد ىيكؿ أساسي لمنظاـ
 ر والعمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ بيفاألعماؿ التي تعاني مف ضعؼ وازالة التكرا

  . األنشطة
إستخداـ ىياكؿ وبنى تحتية مالئمة بأإلضافة إلى العمميات اليومية التي  .2

 .  (EFQMالمعايير الموضوعة في األنموذج األوروبي لمتميز ) تتناسب مع
 ، وال تقتصر االستدامة عمى البعد البيئيالمنافسيف جعؿ المنظمة متقدمة عف  .3

جتماعية و بؿ ايضا ليا أبعاد أخرى إقتصادي عمى المدى والتحسيف المستمر  ةا 
نواع الثقة بينيا وبيف الجميور ، وبيذا سوؼ تكوف المنظمة نوع مف أالطويؿ 

عمى التمويؿ واالداء المالي  ما يبني ليا سمعة جيدة ويساعدىا في الحصوؿم
  . الجيد وبالتالي االبداع

أىمية وصوؿ المنظمة لمستوى التميز (   Marrewijk , 2664 (  92 : ويرى
 : التالي  عمىلما لو مف دور كبير في مساعدتيا الشامؿ 

يُمكف المنظمة مف تحقيؽ نتائج ايجابية عف المستوى االقتصادي واالجتماعي  .1
 والبيئي. 

يزيد مف قدرة المنظمة عمى التكيؼ مف خالؿ أنظمة التعمـ واإلبداع ألجؿ تحقيؽ  .2
 القيمة المضافة لمجوانب االقتصادية واإلجتماعية والبيئية. 

يُحقؽ تكامؿ ما بيف األنظمة والعمميات وبالتالي يؤدي إلى نتائج ايجابية عمى وفؽ  .3
 ة. مجموعة مف المؤشرات االقتصادية واإلجتماعية والبيئي
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يدعـ قاعدة العمؿ المشترؾ لممنظمة مع كؿ أصحاب المصالح المرتبطيف بيا  .4
 بيدؼ تحقيؽ نتائج ايجابية لكؿ األطراؼ. 

  لناجح لمتميز التنظيمي المستداممتطمبات التطبيق اثالثًا : 

فإف التطبيؽ الناجح  (28  -24: 2016 ,  عبد الوىاب وسميماف) بناءا عمى رأي  
ي المنظمات يتطمب توفير مجموعة مف األسس الداعمة والمحفزة لتوفير إلدارة التميز ف

إدارة أداء متميزة يتـ مف خالليا التمكف مف الوصوؿ إلى نتائج متفوقة وعالية متمثمة 
 باآلتي: 

بناء إستراتيجي متكامؿ يعبر عف التوجيات المستقبمية لممنظمة يضمف مجموعة  -1
 ا. مف العناصر الضرورية الواجب إعتمادى

 ىياكؿ تنظيمية مرنة تتالءـ مع التغيرات المحيطة. اعداد  -2
 نظاـ معمومات متكامؿ وفعاؿ.اعتماد  -3
يحدد مواصفات وشروط الجودة وآليات الرقابة بما نظاـ الجودة الشاممة  اعتماد -4

 والتصحيح. 
نظاـ متطور إلدارة الموارد البشرية وتحفيزىـ وتمكينيـ إذ تعد الموارد البشرية ىي  -5

مصدر ثروة المنظمة وأعمى أصوليا عمى اإلطالؽ ويقتضي عمى المنظمة 
استثمار القدرات، الميارات، الكفاءات والخبرات مف خالؿ االستغالؿ الجيد لتمؾ 

 الخصائص والعمؿ عمى تنميتيا. 
لممنظمة لتحقيؽ ة العميا لممنظمة بسموكيات تؤمف الدعـ البيئي التزاـ القياد -6

 األىداؼ الرئيسة.
التركيز عمى أصحاب المصمحة والتحسيف مف خالؿ التواصؿ معيـ فأصحاب  -7

المصمحة ىو المحرؾ الرئيسي ألنشطة المنظمة واف عمؿ المنظمة يجب أف 
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اكـ عمى تميز يتماشى مع احتياجات ورضا أصحاب المصمحة فيو الفيصؿ والح
 اإلدارة وأدائيا. 

تحويؿ أعماؿ المنظمة إلى عمميات مترابطة وتحسيف األنظمة ومجمؿ عمميات  -8
 المنظمة. 

تتأثر نتائج المنظمة بجودة العالقات التي يتـ تكوينيا داخميا وخارجيا والتي يجب  -9
 أف تركز عمى الثقة والعمؿ الجماعي، االتصاؿ واالنسجاـ. 

عمـ مف خالؿ عمميات التعمـ المستمر وذلؾ بالتركيز عمى عمى المنظمة أف تت -16
األنشطة المعرفية التي تعد األعمى فالكشؼ عنيا واالستيعاب السريع لممعمومات 

  ناخ عمؿ يدعـ اإلبداع واالبتكار.ومسايرة التغيرات في البيئة وخمؽ م
األنظمة  . إستخداـ البيانات بكفاءة والمعرفة لمتمكف مف اتخاذ القرارات الالزمة -11

والعمميات كميا تمتمؾ متغيرات تؤثر في األداء ىنا يجب تفيـ االختالفات في ىذه 
  لمتغيرات لضبط تفاعالتيا ووزنيا.ا
مراجعة أوضاع المنظمات بصفة مستمرة دوف انتظار عمميات التقييـ الخارجي  -12

ضال ف،  والكشؼ عف أوجو الضعؼ فييا وتأثيراتيا في األداء والنتائج المتحققة
عف تحديد مصادر القوة ومدى االستفادة منيا واستثمارىا في بناء وتنمية القدرات 

 المحورية والقوة التنافسية لممنظمات. 
 

  ابعاد التميز التنظيمي المستدام رابعًا : 

عمى األبعاد األساسية لمتميز التي تـ ذكرىا في جائزة الممؾ عبد اهلل  تـ االعتمادسي 
تتصؼ بالشمولية  لكونياالثاني لمتميز مف أجؿ تحقيؽ إستدامة التميز لمشركات، 

  ( 40-34: 2017لشمري ،, وتتمثؿ عمى النحو التالي : ) ا والتكامؿ
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  بناء مستقبل مستدام: .1
والعمؿ عمى الجوانب االقتصادية والبيئية تطوير وتحسيف أداء المنظمة يتمثؿ ب

واإلجتماعية في قطاعات األعماؿ، مف خالؿ نشر الغرض التي تقوـ المنظمة 
عمية في الرؤيا والرسالة الثقافة التنظيمية. وتحديد الموارد الالزمة التي تحتاجيا 
المنظمة عمى المدى البعيد عوضا عف التركيز في الربح لممدى القصير وتعزيز 

لقدرات التنافسية لممنظمة، استيعاب المفاىيـ األساسية لإلستدامة وسمسمة القيمة ا
 وتصميـ العمميات ثـ تخصيص الموارد. 

  : النجاح من خالل مواهب وقدرات موظفي المنظمة .2
ىي العممية التي تتـ مف خالؿ تمكيف األفراد العامميف وتقدير مواىبيـ مف أجؿ  

تحقيؽ األىداؼ الشخصية والتنظيمية وتقوـ المنظمات بمجموعة مف اإلجراءات 
إلستدامة التميز فأنيا تحدد مستوى الميارات واألداء المطموب مف أجؿ تحقيؽ 

د العامميف داخؿ المنظمة، تشجيع األىداؼ اإلستراتيجية، تقبؿ التنوع في األفرا
الموظؼ ليكوف سفي اار لممنظمة تعزي ااز لصورتيا وسمعتيا، التشجيع عمى 

 لدى األفراد العامميف وتقديرىـ. اإلبداع
 : إستدامة النتائج الباهرة .3

ىي عممية تمبية احتياجات جميع المعنييف بالمنظمة عمى المدييف القصير والطويؿ  
شغيمية، مف خالؿ تعزيز إستراتيجيات المنظمة التي تدعـ تحقيؽ في إطار البيئة الت

األىداؼ، بناء عالقة ثقة مع االطراؼ المعنية ،تزويد القيادة التنظيمية بالمعمومات 
المفيدة والدقيقة مف أجؿ اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب ،إستخداـ 

عمؿ الحالي وقياس الوضع العاـ حزمة متوازنة مف النتائج مف أجؿ مقارنتيا مع ال
 لممنظمة.  
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 ( الجانب العممي ) المحور الثالث 

 اواًل: خصائص عينة الدراسة 

بيػػدؼ التعػػػرؼ عمػػى اىػػػـ خصػػائص عينػػػة الدراسػػة، سػػػيتـ اسػػتعماؿ االشػػػكاؿ البيانيػػػة  
 : المناسبة لعرض خصائص المستجيبيف عمى االستبانة وكما يأتي

( 55يظير الشكؿ ادناه نسبة الذكور مف العينة والبالغة )% احصائيات الجنس: .1
( وىي تشير زيادة في اعداد الذكور مقارنة 45بمقابؿ نسبة االناث البالغة )%

 باالناث ضمف عينة الدراسة. 

 
 ( توزيع بيانات الجنس 2 شكل )

( سنة 45-35يظير الشكؿ ادناه اف اعمى نسبة كانت لمفئة )احصائيات العمر:  .2
( مف افراد 29( سنة بنسبة )%55-46( مف افراد العينة، تمتيا الفئة )51بنسبة )%

 (.26( في الترتيب االخير بنسبة )%65-55العينة، في حيف حمت الفئة )

55% 
45% 

 ذكر

 انثى
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 ( توزيع بيانات العمر 3 شكل رقم )

يظير الشكؿ ادناه اف اعمى نسبة كانت لمقب مدرس احصائيات المقب العممي:  .3
العينة، وحؿ بالترتيب الثاني حممة المقب العممي استاذ مساعد ( مف 66بنسبة )%
( 17( مف افراد العينة، في حيف بمغت نسبة المقب العممي استاذ )%23بنسبة )%
 مف العينة.

 
 ( توزيع بيانات المقب العممي  4  شكل رقم )

51% 
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والبالغة يظير الشكؿ ادناه نسبة االدارييف مف العينة :  احصائيات التخصص العممي .4
( فيما بمغ تخصص احصاء ضمف 46( بمقابؿ نسبة المحاسبيف البالغة )43%)%

 (.17عينة الدراسة )%

 
 ( توزيع بيانات التخصص العممي  5   شكل )

 ثانيًا: اتجاهات استجابات افراد العينة حول متغيرات البحث

اسػػػتخدمت الباحثػػػة ليػػػذا الغػػػرض االوسػػػاط الحسػػػابية الموزونػػػة واالنحرافػػػات المعياريػػػة، 
( 3اعتماد معيار االختبار المتمثؿ بالوسط الحسابي الفرضي البػالغ )بواألىمية النسبية 

كمتوسط أداة القياس بيدؼ قياس وتقييـ الدرجة المتحصػؿ عمييػا والمتعمقػة باسػتجابات 
رض التعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدى االنسػػػػجاـ والتوافػػػػؽ فػػػػي أراء العينػػػػة أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة، لغػػػػ

 وتصوراتيـ عف متغيرات الدراسة بشكؿ عاـ، وكما يمي:
 
 
 



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال  

 

  
4424 

 ( وابعاده:الرصد االستراتيجيتصورات افراد العينة عن المتغير المستقل ) .1
( الرصد االستراتيجي( يبين استجابات أفراد العينة وتصوراتهم عن )  2  جدول )

 وابعاده

 االبعاد
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

االىميػػػة 
 النسبيػػة

 :X185 0.71 4.25 التفكير االستراتيجي% 

 :X282 0.56 4.10 اليقضة االستراتيجية% 
X: 84 0.53 4.18 اجمالي الرصد االستراتيجي% 

 ((spss v25المصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج 
 

تجاوز الوسط الحسابي لكؿ مف الرصد االستراتيجي وابعاده الفرعية الوسط الفرضي 
( وىو يشير الى اتفاؽ عينة افراد البحث 86( وباىمية نسبية اكبر مف )%3البالغ )

حوؿ ىذا المتغير وابعاده الفرعية، وكانت اجابات افراد العينة متجانسة بشكؿ عاـ 
 معياري اقؿ مف الواحد الصحيح.حوؿ ىذا المتغير كوف االنحراؼ ال

 
 
 
 
 
 
 



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال  

 

  
4422 

 ( وابعاده:التميز التنظيمي المستدامتصورات افراد العينة عن المتغير التابع ) .2
التميز التنظيمي ( يبين استجابات أفراد العينة وتصوراتهم عن )  3 جدول )

 ( وابعادهالمستدام

 االبعاد
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

االىميػػػة 
 النسبيػػة

:y1 87 0.62 4.34 بناء مستقبؿ مستداـ% 

 :y2 النجاح مف خالؿ ادارة
 المواىب وقدرات العامميف

4.14 0.61 83% 

:y3 78 0.68 3.92 أستدامة النتائج الباىرة% 

y:  اجمالي التميز التنظيمي
 المستداـ

4.14 0.57 83% 

 ((spss v25المصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج 
 
تجاوز الوسط الحسابي لكؿ مف التميز التنظيمي المستداـ وابعاده الفرعية الوسط  

( باستثناء بعد )استدامة النتائج 86نسبية اكبر مف )% ( وباىمية3الفرضي البالغ )
( وتشير ىذه النتائج الى اتفاؽ عينة افراد 78الباىرة( حيث بمغت اىميتو النسبية )%

البحث حوؿ ىذا المتغير وابعاده الفرعية وكانت اجابات افراد العينة متجانسة بشكؿ عاـ 
 لواحد الصحيح.حوؿ ىذا المتغير كوف االنحراؼ المعياري اقؿ مف ا
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 ثالثًا: اختبار فرضيات البحث
تيدؼ ىذه الفقرة الى اختبار فرضيات البحث عف طريؽ دراسة االرتباط بيف متغيرات  

الدراسة، فضاًل عف اختبار مدى تأثير المتغير المستقؿ )الرصد االستراتيجي( وابعاده 
 عاده الفرعية.الفرعية في المتغير التابع )التميز التنظيمي المستداـ( واب

 اختبار فرضية االرتباط .1
سيتـ استعماؿ مقياس االرتباط بيرسوف بيف متغيري البحث فضاًل عف ابعاد المتغير  

المستقؿ )الرصد االستراتيجي( باعتبارىا ابعاد مستقمة ترتبط بالمتغير التابع )التميز 
الفرعية المتفرعة عنيا، التنظيمي المستداـ( الختبار الفرضية الرئيسة االولى والفرضيات 

( اذ تشير االجابة الموجبة الى طردية العالقة -1،1حيث اف قيمة االرتباط تقع بيف )
وتشير االشارة السالبة الى عكسية العالقة وكمما اقتربت القيمة مف الواحد الموجب او 
السالب دؿ ذلؾ عمى قوة االرتباط وكمما اقتربت القيمة مف الصفر دؿ ذلؾ عمى ضعؼ 

 العالقة بيف المتغيرات وكما مبيف في ادناه:
( مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون بين متغيرات البحث وابعادها   4  جدول )

 الفرعية

 
Y             

  X 

:y1  بناء
 مستقبؿ مستداـ

 :y2 النجاح
مف خالؿ ادارة 

المواىب 
وقدرات 
 العامميف

:y3  أستدامة
 النتائج الباىرة

y:  اجمالي
التميز التنظيمي 

 المستداـ

 :X1 التفكير
 االستراتيجي

0.49** 0.59** 0.12 0.44** 

 :X2 اليقضة
 االستراتيجية

0.79** 0.66** 0.65** 0.79** 
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X:  اجمالي
الرصد 

 االستراتيجي
0.74** 0.74** 0.42* 0.71** 

تشير العالمة ( فيما 6.61تشير العالمة )**( الى اف االرتباط معنوي تحت مستوى )
(، وعدـ وجود احدى 6.65)*( الى اف االرتباط معنوي تحت مستوى معنوية )

 العالمتيف يدؿ عمى عدـ معنوية االرتباط.
 (spss v25  (المصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج

 تحميل نتاج مصفوفة االرتباط:

الرئيسػػػة االولػػػى: توجػػػد  تحميػػؿ واختبػػػار الفرضػػػية الفرعيػػػة االولػػػى مػػف الفرضػػػية -
عالقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة معنويػػػة بػػػيف التفكيػػػر االسػػػتراتيجي ومتغيػػػرات التميػػػز 
التنظيمي المستداـ، حيث تشير قيـ معامؿ االرتباط بيرسوف بيف المتغيرات الى 
اف عالقػػة االرتبػػاط معنويػػة )دالػػة احصػػائية( بػػيف التفكيػػر االسػػتراتيجي وجميػػع 

نظيمػػي المسػػتداـ باسػػتثناء بعػػد اسػػتدامة النتػػائج البػػاىرة، ابعػػاد متغيػػر التميػػز الت
وكانت العالقة طردية ومتوسطة القوة، مما يعني قبوؿ الفرضية الفرعية االولػى 

 مف الفرضية الرئيسة االولى.
تحميػػػؿ واختبػػػار الفرضػػػية الفرعيػػػة الثانيػػػة مػػػف الفرضػػػية الرئيسػػػة االولػػػى: توجػػػد  -

اليقضػػػة االسػػػتراتيجية ومتغيػػػرات التميػػػز عالقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة معنويػػػة بػػػيف 
التنظيمي المستداـ، حيث تشير قيـ معامؿ االرتباط بيرسوف بيف المتغيرات الى 
اف عالقػػة االرتبػػاط معنويػػة )دالػػة احصػػائية( بػػيف اليقضػػة االسػػتراتيجية وجميػػع 
ابعاد متغير التميز التنظيمي المسػتداـ  وكانػت العالقػة طرديػة و)متوسػطة الػى 

ف حيػػػث قػػػوة االرتبػػػاط، ممػػػا يعنػػػي قبػػػوؿ الفرضػػػية الفرعيػػػة الثانيػػػة مػػػف قويػػػة( مػػػ
 الفرضية الرئيسة االولى.



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال  

 

  
4425 

تحميؿ واختبار اجمالي الفرضية الرئيسة االولى: توجد عالقة ارتباط ذات داللة  -
معنويػػة بػػػيف متغيػػػرات الرصػػػد االسػػػتراتيجي والتميػػػز التنظيمػػػي المسػػػتداـ، حيػػػث 

بػػػيف المتغيػػػرات الػػػى اف عالقػػػة االرتبػػػػاط  تشػػػير قػػػيـ معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف
معنويػػة )دالػػة احصػػائية( بػػيف الرصػػد االسػػتراتيجي وجميػػع ابعػػاد متغيػػر التميػػز 
التنظيمي المستداـ وكانت العالقة طردية و)متوسطة الى قوية في الغالب( مػف 

 حيث قوة االرتباط، مما يعني قبوؿ الفرضية الرئيسة االولى.

 . اختبار فرضية االثر2

استكمااًل الختبار وتحميؿ فرضيات عالقة االرتباط بيف متغيرات البحث، نستعرض    
في ىذه الفقرة نتائج التحميؿ االحصائي الختبار وقياس اثر المتغير المستقؿ )الرصد 
االستراتيجي( وابعاده الفرعية باعتبارىا متغيرات مستقمة تؤثر في المتغير التابع )التميز 

وابعاده الفرعية، حيث سيتـ استعماؿ تحميؿ االنحدار الخطي التنظيمي المستداـ( 
البسيط الختبار الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات الفرعية المتفرعة عنيا وكما مبيف 

 ادناه:
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 ( نتائج تحميل االثر )االنحدار الخطي البسيط( 5  جدول )

المتغيرات 
 المستقمة

مؤشرات 
تحميؿ 
 االنحدار

 التابعةالمتغيرات 

:y1  بناء
مستقبؿ 
 مستداـ

:y2 النجاح
مف خالؿ 
ادارة 

المواىب 
وقدرات 
 العامميف

:y3 
أستدامة 
النتائج 
 الباىرة

y:  اجمالي
التميز 

التنظيمي 
 المستداـ

:X1 التفكير
 االستراتيجي

F **16.52 **18.2 6.45 **7.99 

معامؿ 
التحديد 

(R2) 
6.24 6.36 6.61 6.19 

:X2اليقضة 
 االستراتيجية

F **53.39 **24.85 **24.71 **53.24 

معامؿ 
التحديد 

(R2) 
6.62 6.43 6.43 6.62 

X:  اجمالي
الرصد 

 االستراتيجي

F **39.96 **39.92 **7.15 **32.96 

معامؿ 
التحديد 

(R2) 
6.55 6.55 6.18 6.56 

( فيما 6.61( الى اف االثر معنوي تحت مستوى )Fتشير العالمة )**( اعمى قيـ )
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(، وعدـ وجود 6.65تشير العالمة )*( الى اف االثر معنوي تحت مستوى معنوية )
 احدى العالمتيف يدؿ عمى عدـ وجود اثر احصائي.

 (spss v25  (المصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج
 

 تحميل نتائج االثر:
الفرضية الفرعية االولى مف الفرضية الرئيسػة الثانيػة: يوجػد أثػر تحميؿ واختبار  -

ذو داللة معنويػة لمتفكيػر االسػتراتيجي فػي متغيػرات التميػز التنظيمػي المسػتداـ، 
( المحتسػػػػبة الػػػى اف ىنػػػػاؾ اثػػػر  ذو داللػػػػة معنويػػػة )دالػػػػة Fحيػػػث تشػػػػير قػػػيـ )

تميػز التنظيمػي احصائية( لمتغير التفكير االستراتيجي في جميع ابعاد متغيػر ال
المسػػػتداـ باسػػػتثناء بعػػػد اسػػػتدامة النتػػػائج البػػػاىرة، وكػػػاف التػػػأثير متبػػػايف لمتغيػػػر 

( 24التفكيػػر االسػػتراتيجي فػػي ابعػػاد التميػػز التنظيمػػي المسػػتداـ، حيػػث بمػػغ )%
لنجػػػاح مػػػف خػػػالؿ ادارة ( فػػػي بعػػػد 36فػػػي بعػػػد بنػػػاء مسػػػتقبؿ مسػػػتداـ وبمػػػغ )%
اجمػػػػػالي التميػػػػػز التنظيمػػػػػػي فػػػػػي  (19المواىػػػػػب وقػػػػػدرات العػػػػػامميف، وبمػػػػػػغ )%

المستداـ، مما يعني قبوؿ الفرضية الفرعية االولى مػف الفرضػية الرئيسػة الثانيػة 
 اجمااًل.

تحميؿ واختبار الفرضية الفرعية الثانيػة مػف الفرضػية الرئيسػة الثانيػة: يوجػد أثػر  -
، فػي متغيػرات التميػز التنظيمػي المسػتداـ لميقضة االسػتراتيجيةذو داللة معنوية 

( المحتسػػػػبة الػػػى اف ىنػػػػاؾ اثػػػر  ذو داللػػػػة معنويػػػة )دالػػػػة Fحيػػػث تشػػػػير قػػػيـ )
في جميع ابعاد متغير التميز التنظيمػي  ليقضة االستراتيجيةاحصائية( لمتغير ا

فػػي ابعػػاد التميػػز ليقضػػة االسػػتراتيجية المسػػتداـ، وكػػاف التػػأثير متبػػايف لمتغيػػر ا
مسػػػتقبؿ مسػػػتداـ وبمػػػغ  ( فػػػي بعػػػد بنػػػاء62التنظيمػػػي المسػػػتداـ، حيػػػث بمػػػغ )%

وبمػػػػغ لنجػػػػاح مػػػػف خػػػػالؿ ادارة المواىػػػػب وقػػػػدرات العػػػػامميف، ( فػػػػي بعػػػػد 43)%
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اجمػػػالي التميػػػز ( فػػػي 62أسػػػتدامة النتػػػائج البػػػاىرة ،وبمػػػغ )%( فػػػي بعػػػد 43)%
التنظيمػػػي المسػػػتداـ،  ممػػػا يعنػػػي قبػػػوؿ الفرضػػػية الفرعيػػػة الثانيػػػة مػػػف الفرضػػػية 

 الرئيسة الثانية.
الرئيسػػػة الثانيػػػة اجمػػػااًل: يوجػػػد أثػػػر ذو داللػػػة معنويػػػة  تحميػػػؿ واختبػػػار الفرضػػػية -

في التميز التنظيمي المستداـ وابعػاده الفرعيػة، حيػث تشػير  لمرصد االستراتيجي
( المحتسبة الى اف ىناؾ اثر  ذو داللة معنوية )دالة احصائية( لمتغيػر Fقيـ )

، وكػػاف فػػي جميػػع ابعػػاد متغيػػر التميػػز التنظيمػػي المسػػتداـ لرصػػد االسػػتراتيجي
فػػػػي التميػػػػز التنظيمػػػػي المسػػػػتداـ  لرصػػػػد االسػػػػتراتيجيالتػػػػأثير متبػػػػايف لمتغيػػػػر ا
( في بعػد 55( في بعد بناء مستقبؿ مستداـ وبمغ )%55وابعاده، حيث بمغ )%

( فػػػػي بعػػػػد 18وبمػػػػغ )%لنجػػػػاح مػػػػف خػػػػالؿ ادارة المواىػػػػب وقػػػػدرات العػػػػامميف، 
التميػز التنظيمػي المسػتداـ،  اجمػالي ( فػي 56أستدامة النتػائج البػاىرة ،وبمػغ )%

 مما يعني قبوؿ الفرضية الرئيسة الثانية اجمااًل.

 المحور الرابع ) االستنتاجات والتوصيات (

 تاجات اواًل : االست

اف متغير اليقظة االستراتيجية اكثر مرونة مف التشخيص لالستراتيجية وانة  -1
يجية يعمؿ عمى عممية دينامية مستمرة , واستعماؿ اليات اليقظة االسترات

استدامة االستراتيجيات لفترة اطوؿ ومعرفة ما اذا كانت ىناؾ حاجة العادة 
 صياغة استراتيجيات بيف الحي واالخر . 

تبيف انو بدوف التخطيط المناسب والمسبؽ فأف الرصد االستراتيجي ال يتـ  -2
بصورة صحيحة ويكوف ىناؾ تحذير مف النتائج األولية التي يتـ الحصوؿ 

 بتطبيؽ االنموج التقميدي . عمييا
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اف الرصد االستراتيجي يتـ بوجود ادوات وانظمة تتيح الكشؼ المبكر عف  -3
التأثيرات األولى الناتجة عف االحداث الغير متوقعة والتي تؤثر عمى اداء 

 المكونات االخرى لمنظاـ وتعرقؿ تحقيؽ االىداؼ .
بالتركيز عمى األنشطة ,  خالؿ عمميات التعمـ المستمر يتحقؽ التميز المستداـ -4

المعرفية فالكشؼ عنيا واالستيعاب السريع لممعمومات ومسايرة التغيرات في 
  البيئة وخمؽ مناخ عمؿ يدعـ اإلبداع واالبتكار.

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف متغيرات الرصد اظيرت النتائج  -5
ـ معامؿ االرتباط االستراتيجي والتميز التنظيمي المستداـ، حيث تشير قي

بيرسوف بيف المتغيرات الى اف عالقة االرتباط معنوية  بيف الرصد االستراتيجي 
وجميع ابعاد متغير التميز التنظيمي المستداـ وكانت العالقة طردية مف حيث 

 .  قوة االرتباط
في التميز  لمرصد االستراتيجييوجد أثر ذو داللة معنوية بينت النتائج  -6

لرصد التنظيمي المستداـ وابعاده الفرعية، وكاف التأثير متبايف لمتغير ا
( في بعد 55في التميز التنظيمي المستداـ وابعاده، حيث بمغ )% االستراتيجي

لنجاح مف خالؿ ادارة المواىب ( في بعد 55بناء مستقبؿ مستداـ وبمغ )%
( 56النتائج الباىرة ،وبمغ )% أستدامة( في بعد 18وبمغ )%وقدرات العامميف، 

 . اجمالي التميز التنظيمي المستداـفي 

 ثانيًا : التوصيات 

العمؿ عمى تبني نظاـ لمرصد االستراتيجي ليكوف داعمًا لالدارة ومساعدتيا ؼ  -1
 اتخاذ القرارات االستراتيجية . 
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 تنمية المالكات االدارية العميا عمى نظاـ الرصد االستراتيجي لغرض يادة -2
 المعرفة وترسيخ المفاىيـ االستراتيجية الحديثة .

عمؿ استطالعات الرأي لمكفاءات االكاديمية والمسوحات الدورية لقياس مدى  -3
 رضاىـ وتحديد احتياجتيـ بما يضمف تحقيؽ التميز المستداـ في العمؿ .

 االعتماد عمى القيادات االدارية العميا في اظيار مياراتيـ وكفاتيـ االدارية مف -4
 خالؿ ما يمتمكوه مف قوة معرفية في تشخيص نقاط القوة والضعؼ .

ينبغى عمى االدارة العميا تبني فمسفة خاصة في مجاؿ تعزيز اليقظة  -5
االستراتيجية مف خالؿ البحث المستمر عف المواىب التي تسيـ في تحقيؽ 

 اىدافيا بشكؿ فاعؿ وكفوء .

 المصادر : 

 العربية : 

أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية ,   الشمري، ريـ حسف ىادي -1
دراسة ميدانية -في إستدامة التميز بوجود المعمارية التنظيمية متغيرا وسيط 

عمى شركات القطاع الصناعي الخاصة الفائزة بجائزة الممؾ عبد اهلل الثاني 
كمية  - لمتميز لمدورات الخمسة األخيرة" رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ 

 .2017  , األعماؿ/ جامعة الشرؽ األوسط، حزيراف
واخروف , استراتيجية التخفيؼ مف الفقر في العراؽ ,  , العالؽ , ميدي محسف  -2

 . 2618ميا ألستراتيجية التخفيؼ مف الفقر في العراؽ , عالمجنة ال
( , عماف االردف ,  2616, ىاشـ واخروف , التفكير االستراتيجي , ) العبادي  -3

 ر صفاء لمنشر والتوزيع , دا
الترصد االستراتيجي وسيمة لتحسيف اداء المؤسسات  , سعيد ,  كرومي -4

االقتصادية , كمية العموـ التجارية واالقتصادية وعموـ التسسير ,جامعة مستغانـ 
  . 2613,  3مجمة اداء المؤسسات الجزائرية العدد  –الجزائر  –
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). إستخداـ أنموذج 2016اء محمود( .عبد الوىاب ،نادية لطفي، وسميماف، سن -5
في تقييـ أداء المنظمات بحث تطبيقي في مستشفى  EFQMالتميز األوربي 

 ,1(8,) 236-288النعماف العاـ .مجمة الدنانير.
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