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 االستهالل 

 َوالَِديَّ  ٰ  أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َرب   َوقَالَ  { 

الِِحينَوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك   } الصَّ

 

 صدق هللا العظيم   
 (19)سورة النمل اآلية 

 

 

 وقال تعالى

ْلُت َوإِلَْيِه  باهلل َلَّ اِِ  تَْوفِيقِيإ اَومَ  {  } أُنِيبُ َعلَْيِه تََوكَّ

 صدق هللا العظيم 

 ( 88األية  -)سورة هود
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 اهداهءإهداء

 من أودعنا هلل، من ترتعش قلوبنا لذكره، المعلم األول، نبي الرحمة ونور العالمين الى

 محمد صلوات اهلل عليه..

 الذي لم يبخل ىال، كفاح وسالحها العلم والمعرفةن الدنيا أسمه بكل فخر، من علمني أمن أحمل ى ال
 علي وسعى من أجل راحتي ونجاحي

 العزيز أدامه اهلل..والدي  

 ةالى مصدر األمان ونبع الحنان، البدر المنير الذي ُيضيئ َسماءنا، ونستمد من ضيائه أمل الحيا

 ..أدامها اهلل ةوالدتي العزيز 

 ، من أحيا بجسور محبتهمةرون ما هو أجمل من الحياالى من تذوقت معهم أجمل اللحظات، ويظه

 أخوتي وأخواتي..

 

 

 

 ملين ان ينفعنا اهلل به وينفع به المسلمينأأهديكم هذا العمل المتواضع، 

 

 الباحثة
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 كرشكر وتقديرششكر وتقدير 

بعد،  شيء وملء األرض، وملء ما شئت من تالسماوافيه، ملء  مباركا   طيبا   كثيرا   اللهم لك الحمد حمدا  

أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أشكرك ربي على نعمك التي ال تعد، وآالئك التي ال 

 .تحد، أحمدك ربي وأشكرك على أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني

من  لىإ لصاحب التميز واألفكار النيرة،من رعاني طالبَة في برنامج الماجستير، ومعدا  هذا البحث،  الى

غرس بذرة اإلبداع في مراحلي العليا، إلى من أعاد تشكيل معرفتي بنور اإلنجاز، إلى من كان بوصلة في 

الطريق، ومعجم عند الحاجة، وجواب عند السؤال، إلى من جعل أحالمي رسالة لتكون اليوم بين يدي 

من حسن عبد الرحي ومشرفي الفاضل األستاذ الدكتور: ذأستاألحلق بها إلى مكاني حيث رسمت وأحببت، 

وع مجرد منذ كان الموض ةعلى البحث والباحث -ىبعد اهلل تعال -" أبو جواد" الذي له الفضل  أحمد سلوادي

 . عنوانا  وفكرة الى أن صار رسالة وبحثا  علميا . فله مني الشكر كله والتقدير والعرفان

بقبول مناقشة  ليعأساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء لتفضلهم  وأتقدم بشكري الجزيل إلى

هذه الرسالة، فهم أهل لسد خللها وتقويم معوجها وتهذيب نتوآتها واإلبانة عن مواطن القصور فيها، سائال   

 . اهلل الكريم أن يثيبهم عني خيرا  ً  

 بعمادة الدراسات العليا وأخصص متمثلة توحةجامعة القدس المف الىكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان 

 . هدارة كال  باسمه ولقبوأعضاء الهيئة التدريسية في قسم اإل حسني عوضأ.د بالذكر البروفيسور 
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 وأثرها في اإلبداع التنظيمي في ظل وجود الرشاقة االستراتيجية كمتغير وسيط الجينات التنظيمية

 " دراسة ميدانية على شركات الصناعات الدوائية في فلسطين"

 : ةالعربي ةباللغ الملخص
ئية بداع التنظيمي في شركات الصناعات الدوابيان أثر الجينات التنظيمية في اإل ىهدفت هذه الدراسة ال

بوجود الرشاقة االستراتيجية متغيرا  وسيطا ، من خالل التعرف على مستويات تطبيق أبعاد في فلسطين 

ومدى  (الجينات التنظيمية المتمثلة )حقوق اتخاذ القرارات، المحفزات، جودة المعلومات، الهيكل التنظيمي

نية، المرونة الذهطرة، )الطالقة، األصالة، القدرة على التحليل، قبول المخا بداع التنظيميوجود أبعاد اإل

د، بأبعادها )االلتزام الجماعي، سيولة الموار وكذلك مستوى الرشاقة االستراتيجية  الحساسية للمشكالت(. 

 . محل الدراسة الشركاتفي الحساسية االستراتيجية(، 

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة، حيث ولتحقيق أهداف الدراسة

 استبانة على عينة الدراسة بطريقة عشوائية( 032)تم توزيع  استخدمت االستبانة كأداة رئيسية لهذه الدراسة،

ضرات الطبية القدس للمستح شركةعلى موظفين شركات الصناعات الدوائية في الضفة الغربية وتم استثناء 

وجميعها صالحة  (032)واستردت ها، لعدم موافقتها على استقبال االستبانة لديها ألسباب مجهولة تعود ل

 . للتحليل

استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية بأسلوب تحليل  سئلة الدراسة واختبار فرضياتهاأولإلجابة على 

المدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  (SmartPLS)المسار وتم استخدام برنامج 

(SPSS). 
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وجود أثر دال إحصائيا  للجينات التنظيمية في الرشاقة  نتائج أهمها: عدة ىوقد توصلت الدراسة ال

متغير  نأدال إحصائيا  للرشاقة االستراتيجية في اإلبداع التنظيمي، مما دلل  أثراالستراتيجية، ووجود 

 )الرشاقة االستراتيجية( يشكل وسيطا  ما بين الجينات التنظيمية واإلبداع التنظيمي في شركات الصناعات

ولكن األثر ليس كليا  بل هو أثر جزئي وذلك بسبب وجود أثر دال الدوائية في فلسطين )الضفة الغربية( 

  إحصائيا  للجينات التنظيمية على اإلبداع التنظيمي في شركات الصناعات الدوائية محل الدراسة.

لى اهتمامهم التشجيع عالشركات المبحوثة على منها: وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات 

 -قرارات اتخاذ ال -المعلومات  -لهيكل التنظيمي امن ثقافة المنظمة ) التنظيمية كجزءبمكونات الجينات 

 وجميع العاملين ألنها تساعد على تحديد نقاط القوة والضعف ةالحوافز( وتوضيح أهمية كل هذه االبعاد لكاف

 . سلوك وأداء الموارد البشرية داخل المنظمات في المنظمة وكيفية عالجها ويساعد على تحسين
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Regulatory Genes (DNA) and their Effect on Organizational Creativity In 

The Presence of Strategic Agility as an Intermediate Variable 

Abstract 
This study aimed to demonstrate the impact of regulatory genes on 

organizational creativity in pharmaceutical companies in Palestine with the 

presence of strategic agility as a mediating variable, by identifying the 

levels of application of the dimensions of organizational genes represented 

(decision-making rights, stimuli, information quality, organizational 

structure) and the extent of the presence of creativity dimensions 

Organizational (fluency, originality, ability to analyze, accept risk, mental 

flexibility, sensitivity to problems). As well as the level of strategic agility 

with its dimensions (collective commitment, resource liquidity, strategic 

sensitivity), in the companies under study. To achieve the objectives of 

the study, the descriptive analytical method was used for its suitability to 

the nature of this study, where the questionnaire was used as a main tool 

for this study. (268) questionnaires were distributed to the study sample 

in a random manner to employees of pharmaceutical companies in the 

West Bank, and the Jerusalem Pharmaceutical Company was excluded 

because it did not agree to receive The questionnaire has, for unknown 
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reasons, belongs to it, and has been recovered (268), all of which are valid 

for analysis. In order to answer the study questions and test its 

hypotheses, the researcher used statistical methods in a path analysis 

method, and the (SmartPLS) program supported by the Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) was used. The study reached several results, 

the most important of which are: the presence of a statistically significant 

effect of organizational genes on strategic agility, and the presence of a 

statistically significant effect of strategic agility on organizational 

creativity, which indicated that the variable (strategic agility) constitutes a 

mediator between organizational genes and organizational creativity in 

pharmaceutical companies in Palestine. (West Bank), but the effect is not 

total, but rather a partial effect, due to the presence of a statistically 

significant effect of organizational genes on organizational creativity in the 

pharmaceutical companies under study. In light of these results, the study 

recommended several recommendations, including: The surveyed 

companies should encourage their interest in the components of 

organizational genes as part of the culture of the organization 

(organizational structure - information - decision-making - incentives) 

and to clarify the importance of all these dimensions for all and all 

employees because they help to identify strengths and weaknesses in The 
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organization and how to treat it helps to improve the behavior and 

performance of human resources within organizations... 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 تحليل ومناقشة محورين أثنين، هما الىتهدف بيانات ومعلومات هذا الفصل 

هيدا  لمشكلة الدراسة وتساؤالتها، وأهدافها عرض مقدمة توضح ما هية محتوى الدراسة، تم -0

 .وفرضياتها وأنموذج الدراسة واألهمية التي ستسهم بها الدراسة

  .عرض المصطلحات والتعريفات اإلجرائية للدراسة وحدود ومحددات الدراسة -0
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 خلفية الدراسة وأهميتها

 :introductionالمقدمة (2.2)

لما كانت المؤسسات تخضع لنفس القانون الطبيعي الذي تخضع له سائر الكائنات الحية والمتمثلة في دورة 

حياتها، فتبدأ تطورها بمرحلة الوالدة، النمو، النضج، ثم اإلنحدار، كان من المهم البحث عن تكوينها الوراثي 

 التنظيمية للمؤسسة يحاكي مفهوم الجينات الوراثية لإلنسان، إذ أنكباقي الكائنات الحية، فمفهوم الجينات 

البصمة الوراثية للمؤسسة تحمل المعلومات الموروثة والمتقادمة بشكل تراكمي في المؤسسة منذ ظهور الفكرة 

 األولى للمشروع والتي تمثل النواة األولى لهذه الخلية.

ال، عن بقية المنظمات حتى التي تعمل معها في نفس المج لكل منظمة خصائها الفريدة التي تجعلها مختلفة

األمر الذي دفع البعض من الكتاب والباحثين إلى محاولة معرفة تلك الخصائص التي تمثل الجينات 

متغيرات  ة( ، والتي أمكن حصرها في أربع0302، لبدة، 0331التنظيمية للمنظمات)المسدي، 

الهيكل  –the informationالمعلومات –decisionهي )القرار)كروموسومات( محددة للجين التنظيمي و 

the structure–  المحفزاتMotivator  هذه المتغيرات األربعة نجد بأنهم الركائز  الى(، وبالنظر

ذ أرادت أي منظمة أن تتعرف ( Neilson et khorasgani,2015) األساسية لفعالية أداء أي منظمة وا 

رف مواطن القوة والضعف لديها ولدى مثيالتها من المنظمات فعليها أن تهتم على نفسها لتحدد هويتها وتع

وهذا ما ُيمكن أي منظمة  ة، والتي تتكون من هذه المتغيرات األربع(Nefi,  0302) بالجينات التنظيمية

ظمات نمن بناء ميزة تنافسية لمنتجاتها وخدماتها ، تساعدها على اإلستمرار والبقاء واإلبتكار ومواجهة الم

 (. Thomas, 2007 Izzet dos, 2013المنافسة لها )
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كل الهي فاعليةالقوة الفاعلة لنجاح المنظمة والتي تأتي بداية من  (DNA) الجينات التنظيمية وتعتبركما 

التنظيمي وغرس القيم المناسبة في األفراد المناسبين ومن ثم التسلح بالمعلومات الصحيحة ومرورا  بالتحفيز 

 (.0302مالئمة ومجدية وختاما  بإتخاذ قرار سليم في الوقت والزمان المناسبين )العاني،  بأساليب

نظرا  لدورها الفعال في ضمان بقاء المنظمات وتحقيق  ( للمنظمةDNA)تزايد اإلهتمام بالجينات التنظيمية 

،  0302لمنظمات)نموها وتطورها، كما أنها تعد من العوامل التي تساهم في تحقيق التميز واإلبداع ل

Vicere( ويرى )0302 ،Bains والمنظمات التي تريد اإلستدامة والنجاح في األسواق عليها أن تفهم ،)

للمنظمة، فهي من العوامل الرئيسية التي تحدد شخصية المنظمة، رؤيتها، ( DNA)الجينات التنظيمية 

وكما  مختلفة عن غيرها من المنظمات ،رسالتها، والسمات الفريدة لها وتساعد في تفسير أدائها وتجعلها 

أن الجينات التنظيمية تعتبر المصدر الرئيسي لتحقيق اإلبداع للمنظمات وبالتالي يجب على إدارة المنظمة 

 2017  ،Scholl)،  (Azudin، 0302أن تدعمها باإلمكانيات والطاقات البشرية وأن تهتم بإدارتها )

and G.) 

( من أهم ميزات المؤسسات الناجحة والتي تبدي administration creativity)التنظيمي ويعتبر اإلبداع 

إستعدادها الدائم للتخلي عن األنظمة التي طالما نجحت في أداء مهامها بسبب التطور المتسارع في ميادين 

البقاء  ىاإلدارة، ولكن هذا ال يعني بالطبع أن كل جديد أفضل من القديم ولكن األشياء الجيدة فعال  قادرة عل

واإلستمرار، ويعد دور اإلبداع التنظيمي من األدوار المهمة في العمل اإلداري، لما له من نتائج إيجابية 

لحلول من تحديد نوع ا التنظيميتعود بالنفع على المنظمات والعاملين بها، فمن خالل ما يقدمه اإلبداع 

نتاج أكبر عدد ممكن من ا ألفكار في أقل وقت وجهد وتحسين المناخ والتخلص من التفكير اإلعتيادي وا 

ثارة األفكار الجديدة لديهم  الىالعام إلتخاذ القرارات إضافه  كسر الحواجز لدى الموظفين وا 

(  هذا كله يدعم قوة أي منظمة في تميزها عن المنظمات األخرى، كما أن اإلدارة 0300ودعمهم)خصاونة، 
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 لىاي لما لها من عواقب وخيمة فهي تحول األفراد العاملين التقليدية أصبحت غير ممكنة في الوقت الحال

 (.0300بيروقراطيين وتسلبهم قدراتهم على اإلبداع والتفكير)خلف، 

والتحديات،  اتالعقبوفي ظل ما تشهده بيئة المنظمات اليوم من تطورات وتغيرات فرضت عليها الكثير من 

تفادة تكيف مع المتغيرات والمؤثرات البيئية وكيفية االسفإن معظم المنظمات تسعى الى تعزيز قدراتها مع ال

من هذه التغيرات ومواجهتها، ومن ثم أصبحت تسعى لتعزيز رشاقتها ومرونتها اإلستراتيجية لتحسن أداء 

المنظمة بشكل مستدام وصوال  الى التميز واإلبداع، حيث أن األداء أصبح مرتبط بحياة المنظمة وبقائها 

ستمراريتها وي  (.0302عتمد كل هذا على قدرة المنظمة على إستغالل كافة إمكانياتها بفاعلية )القريشي وا 

( من أهم الوسائل واألدوات التي تساعد المنظمات في Strategic agilityوتعتبر الرشاقة اإلستراتيجية )

لتنافسية ورصد مختلف اتطوير مرونتها اإلستراتيجية والتي ترتبط أساسا  بالمتابعة المستمرة لمجريات بيئتها 

وضح قدرة ت التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية من أجل العمل على التكيف السريع معها، كما أنها

 (.0302اإلدارة المتميزة على اإلستخدام األمثل للموارد )بوفاس، 

الدواء فيها من  هوتعد فلسطين من الدول الناشئة في مجال تصنيع األدوية في العالم العربي، وتعتبر صناع

لية صناعة األدوية في فلسطين من الصناعات التحوي وتعدالصناعات اإلستراتيجية لتحقيق األمن الدوائي، 

الواعدة؛ رغم الدور االقتصادي الهامشي الذي تلعبه حالي ا، إذا ما قورنت بغيرها من الصناعات التحويلية 

وتلعب هذه الصناعة دور ا أساسي ا في تأمين في فلسطين، من حيث اإلنتاج، والتوظيف والتصدير، 

لمحلي، ا اإلحتياجات األساسية من األدوية للسوق المحلي الفلسطيني؛ إذ إن النسبة العظمى من اإلنتاج

 محلي ا في سوق الضفة الغربية وقطاع غزة. ايتم استهالكه
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 لقياس مدى أثر( للشركات DNAتحديد عالقة الجينات التنظيمية ) الىلذلك تسعى الباحثة في هذا البحث 

مع توسيط دور الرشاقة اإلستراتيجية بالتطبيق على شركات الصناعات الدوائية بشكل يحقق فيها اإلبداع 

 المنافسة واإلستمرارية واإلبداع لهذه الشركات.

 :Research problemمشكلة الدراسة( 0.2)

االستقرار فهي تواجه العديد من العقبات تواكب منظمات األعمال منذ ظهورها حتى اللحظة حالة من عدم 

والتحديات المعقدة، األمر الذي دفعها إلى إيجاد حلول وأفكار مستحدثة لمواجهة هذه العقبات. وبما أن هذه 

الحلول واألفكار ال تتأتى من تلقاء نفسها، فهي تتطلب تغييرات جوهرية في البيئة الداخلية والخارجية 

بداع التنظيمي المنشود كونه الركيزة األساسية لتطوير وازدهار واستمرار منظمات للمنظمة من أجل تحقيق اإل

 األعمال بشكل عام ومنظمات الصناعات الدوائية بشكل خاص. 

وكغيرها من المنظمات، تعاني منظمات الصناعات الدوائية في فلسطين حالة مماثلة من عدم االستقرار، 

لمتغيرات والمؤثرات البيئية، األمر الذي يستدعي وضع منهجية بشكل يحد من قدراتها على التكيف مع ا

حديثة للنهوض بواقعها ومواكبة التطورات المتسارعة فيها والبحث عن أساليب جديدة في ادارتها، وقبل ذلك 

 .(DNAكله، استكشاف جيناتها التنظيمية )

نجازها، والتي تسعى ويعد اإلبداع التنظيمي من أهم مقومات المؤسسات الناجحة والمتميزة ف ي أدائها وا 

إلحداث نقله نوعية وتغييرات جوهرية في أساليب أعمالها اإلدارية ودعم األفراد العاملين فيها وتشجيع 

أعلى، فاإلبداع هو الحل األمثل لمواجهه  وفاعليةالسلوك اإلبداعي لديهم، بحيث تصبح ذات كفاءة 

 (.0303القتصادية أو اإلدارية )قدة، التعقيدات المتزايدة في جميع جوانب الحياة ا
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( في دراسته عن عالقة الجينات التنظيمية باإلبتكار على أهمية مراعاة المالمح األساسية 0302ويؤكد )نجم،

للمنظمة. ولكي تنجح المنظمات في إحداث تغيير، عليها أن تبدأ بالقيادة العليا من ثم تمكين اإلدارة الوسطى 

يجاد قنوات اتصال جيدة للنهايات الطرفية.ومشاركتها في القرارات   وا 

وبعد إجراء الباحثة للعديد من المقابالت الشخصية االستكشافية مع مدراء الشركات الصناعية الدوائية 

للوقوف على مدى إدراكهم لمفهوم الجينات التنظيمية والرشاقة اإلستراتيجية ومستوى اإلبداع التنظيمي لديهم، 

دى معظمهم في إدراك أهمية الجينات التنظيمية وتكاملها مع الرشاقة اإلستراتيجية تبين الضعف الشديد ل

في تحقيق مستوى اإلبداع التنظيمي المطلوب. حيث تبين من خالل طرح سؤال أثناء المقابلة الشخصية 

 - Motivatorالمحفز  - the decisionعلى كل مكون من مكونات الجينات التنظيمية )القرار

(، عدم إلمام بعضهم بمفاهيم الجينات التنظيمية، the informationالمعلومات-the structureالهيكل

والرشاقة اإلستراتيجية، واإلبداع التنظيمي. وعدم إدراكهم ألهمية "الموضوعية في اتخاذ القرار اإلداري"، 

ي توفير همية العدالة فعن أرائهم، وأ والتعبيروأهمية إتاحة المجال للموظفين للمشاركة في صنع القرارات 

المكافئات. وعند سؤال الموظفين عن هذا الموضوع، تبين أن مستويات األجور والحوافز ال تتسم بالعدالة 

في بعض الشركات، وفي أحيان أخرى تتداخل العالقات الشخصية والمصالح الضيقة في تحديد تلك 

مية لدعم اإلبداع واالبتكار في كافة المستويات. وتبين أيضا عدم وجود سياسة واضحة أو منهجية عل

المستويات اإلدارية. كما ال تتبع معظمها برتوكوال  محددا  يحث على إجراء المزيد من بحوث التطوير 

التنظيمي واإلنتاجي أو حتى التسويقي. بناء على ما سبق، وعلى المقابالت التمهيدية التي تم إجرائها، 

ذات الصلة، تبين فيما ال يدعو للشك وجود ضعف وقصور في والتوصيات التي خرجت بها الدراسات 

مكونات وأبعاد اإلبداع التنظيمي في شركة الصناعات الدوائية )محل البحث( في فلسطين، وعليه توصلت 

الباحثة لضرورة إجراء دراسة ميدانية حول هذا الموضوع والذي يهدف أساسا  إلى التعرف على العالقة التي 
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تنظيمية باإلبداع التنظيمي في ظل الرشاقة اإلستراتيجية للمنظمة كمتغير وسط.  من هنا، تجمع الجينات ال

 جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي: 

في فاعلية اإلبداع التنظيمي في ظل الرشاقة اإلستراتيجية  DNAما أثر الجينات التنظيمية

 فلسطين؟ كمتغير وسيط في شركات الصناعات الدوائية في

 وينبثق من هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعية:

 ما درجة توافر أسس وعناصر الجينات التنظيمية لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين؟.0

 ما هو مستوى الرشاقة اإلستراتيجية لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين؟.0

 كات الصناعات الدوائية في فلسطين؟ ما هو مستوى اإلبداع التنظيمي لدى شر .0

 هل تشكل الرشاقة االستراتيجية متغيرا  وسيطا  بين جينات المنظمة التنظيمية واإلبداع التنظيمي لديها؟.2

ما مدى تأثير الجينات التنظيمية بأبعادها )القرار اإلداري، المحفزات، الهيكل التنظيمي، نظم المعلومات( .2

)الحساسية اإلستراتيجية، االلتزام الجماعي، سيولة الموارد( في شركات بعادها أبجية في الرشاقة اإلستراتي

 الصناعات الدوائية في فلسطين؟ 

ما مدى تأثير الجينات التنظيمية بأبعادها )القرار اإلداري، المحفزات، الهيكل التنظيمي، نظم المعلومات( .3

ل ، الطالقة، الحساسية للمشكالت، القدرة على التحليل، قبو في اإلبداع التنظيمي بأبعاده )األصالة، المرونة

 المخاطرة( في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين؟ 

ولة )الحساسية اإلستراتيجية، االلتزام الجماعي، سيبعادها أبما مدى تأثير عناصر الرشاقة اإلستراتيجية .2

نة، الطالقة، الحساسية للمشكالت، القدرة على الموارد( في اإلبداع التنظيمي بأبعاده )األصالة، المرو 

 التحليل، قبول المخاطرة( في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين؟
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 أهداف الدراسة:( 1.2)

ألربعة اعاد الجينات التنظيمية أبالتحقق من مدى وجود عالقة بين  ى هدف أساسي وهوالدراسة ال تهدف

 –المرونة  – الطالقة)بأبعاده  يمي( وفاعلية االبداع التنظيميالهيكل التنظ -المحفز-المعلومات-القرار)

وجهة نظر المدراء والموظفين في  ( مناألصالة -على التحليل  المخاطرة القدرة –الحساسية للمشكالت 

 أهداف فرعيه وهي: الىد تفرع هذا الهدف الرئيس قو  فلسطينشركة الصناعات الدوائية في 

شاقة الر  -االبداع التنظيمي -ت الثالثة )الجينات التنظيمية التعرف على مستوى المتغيرا -0

 .عن طريق الكشف عن ممارستها وتطبيقها وصفيا   (محل البحثات )االستراتيجية( في الشرك

تراتيجية بداع التنظيمي بوجود الرشاقة االسفي فاعليات اإل وأثرهابعاد الجينات التنظيمية أتشخيص  -0

 .كمتغير وسط

فز والهيكل لقرار والمحاالمختلفة ) بأبعادهاى تطبيق وفهم الجينات التنظيمية التعرف على مستو  -0

 .سطينفللدى شركات الصناعات الدوائية في  بأبعادهبداع التنظيمي اإل بفعاليةوالمعلومات( 

بداع التنظيمي لدى شركات الصناعات الدوائية في على اإل بأبعادهاالجينات التنظيمية  أثربيان  -2

 فلسطين.

دوائية بداع التنظيمي لدى شركات الصناعات العلى اإل بأبعادهاالتنظيمية  بين الجيناتن العالقة بيا -2

 فلسطين.في 

 .االستراتيجية الرشاقةر الجينات التنظيمية في أثتحديد  -3

 .تقديم توصيات للباحثين المهتمين في هذا المجال تعود لهم بالفائدة -2
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 أهمية الدراسة:( 4.2)

البحث إبتداء  من أهمية القطاع المستهدف )شركات الصناعات الدوائية في فلسطين(  تنطلق أهمية هذا

والذي يعتبر من أهم مرتكزات األمان والصحة، وتأتي أهمية هذه الدراسة على تسليط الضوء على 

إبداعها، وتأتي األهمية على التعرف على مواطن القوة  الىمصطلحات جديدة تساعد المنظمة للوصول 

 -ور فيها، لما يحقق تحسين األداء، فتظهر أهمية هذه الدراسة على مستويان: والقص

 األهمية العلمية/النظرية:أواًل: 

( من المفاهيم التي ظهرت حديثا وتولت إهتمام بعض DNAيعتبر مصطلح الجينات التنظيمية ) -0

 اتيجية.الباحثين وكذلك مفهوم وأبعاد اإلبداع التنظيمي عند توسيط الرشاقة االستر 

( واإلبداع اإلداري بوجود الرشاقة DNAتقدم األدب العلمي أو النظري عن الجينات التنظيمية ) -0

 اإلستراتيجية مما يمكن اإلستفادة واإلستعانة به.

لفت أنظار الجهات المعنية لضرورة اإلهتمام بتحسين القدرات اإلبداعية لدى المرؤوسين باإلضافة  -0

 وير قدراتهم في هذا المجال.لفت إنتباههم لتط الى

( مع اإلبداع التنظيمي عند توسيط الرشاقة DNAالندرة في تناول موضوع الجينات التنظيمية ) -2

اإلستراتيجية مما يجعلها تشكل قاعدة معلوماتية للباحثين فيما بعض حيث ستشكل هذه الدراسة إطارا  نظريا 

 للدراسات الالحقة خصوصا  في موضوع البحث.

ظرا  إلحتياج المكاتب العربية والفلسطينية بشكل خاص فستعمل هذه الدراسة على إثراء مثل هذه ن -2

 المكاتب فستكون هذه الدراسة محل نقطة إنطالق لدراسات الحقة مستقبلية وجديدة في هذا المجال.
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 األهمية التطبيقية / العملية:ثانيًا: 

تحاد الصناعات الدوائية بصفة عامه وفي شركات ستعمل هذه الدراسة للمرؤوسين بالمراكز الطبي ة وا 

الصناعات الدوائية في فلسطين بصفة خاصة، معالجة هذه الجينات التي ستساعدها على اإلبداع لجعل 

 هذه الشركات ناجحة ومستمرة وفعالة والتي سيساعد هذه الشركات على تحقيق:

على  جينات التنظيمية بأبعادها األربعة مما ينعكسستمكن هذه الدراسة الشركات الدوائية تبني أبعاد ال -0

 إبداعها.

ستجابة للمتطلبات. -0  تحسين مستوى الرشاقة في القطاع المستهدف بحيث يكون أكثر تكيفا وا 

 نتائج قياس اإلبداع سيتم إعتبارها بمثابة مدخالت تغيير في التطويرات المستقبلية لهذه الشركات. -0

 عف والقصور في تطبيق اإلبداع التنظيمي فيها.التعرف على جوانب الض -2

من الممكن أن تسهم هذه الدراسة في لفت أنظار اإلدارات العليا في الشركات الصناعات الدوائية في  -2

أهمية إتخاذ وممارسة الجينات التنظيمية لتحقيق فاعليه اإلبداع التنظيمي والتعرف على  الىفلسطين 

 أساليب أخرى لتحقيق اإلبداع.

( وأبعاد ومكونات االبداع التنظيمي والرشاقة االستراتيجية DNAالتعرف على واقع الجينات التنظيمية ) -3

 ومدى إدراك الموظفون ألهميتهم.

على وحدات تحسين الجودة في الشركات لتحسين أدائهم  العاملينقد يستفاد من نتائج هذه الدراسة  -2

 وتحسين مخرجاتهم.
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  ة:فرضيات الدراس( 5.2)

 عتمادا  على أسئلة الدراسة وأنموذجها تم صياغة الفرضيات اآلتية:ا  و 

 الفرضية الرئيسية األولى:

H1( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :α≤0.05 للجينات التنظيمية بأبعادها مجتمعة )

الحساسية اإلستراتيجية بأبعادها ) )القرار اإلداري، المحفزات، الهيكل التنظيمي، نظم المعلومات( في الرشاقة

اإلستراتيجية، االلتزام الجماعي، سيولة الموارد( في شركات الصناعات الدوائية في الضفة الغربية. وينبثق 

 عن هذه الفرضية فرضيات فرعية:

H1aية ج: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجينات التنظيمية بأبعادها مجتمعة في تحقيق الحساسية اإلستراتي

  .كأحد أبعاد الرشاقة اإلستراتيجية

 H1b ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجينات التنظيمية بأبعادها مجتمعة في تحقيق االلتزام الجماعي :

 .كأحد أبعاد الرشاقة اإلستراتيجية

H1c أحد ك مجتمعة في تحقيق سيولة المواردبعادها أب: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجينات التنظيمية

 .أبعاد الرشاقة اإلستراتيجية

 :الفرضية الرئيسية الثانية

H2( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :α≤0.05 للجينات التنظيمية )مجتمعة بعادها أب

)القرار اإلداري، المحفزات، الهيكل التنظيمي، نظم المعلومات( واإلبداع التنظيمي بأبعاده مجتمعة )األصالة، 

المرونة، الطالقة، الحساسية للمشكالت، القدرة على التحليل، قبول المخاطرة( وينبثق عن هذه الفرضية 

 فرضيات فرعية:
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H2a عاد مجتمعة في تحقيق األصالة كأحد أببعادها أب: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجينات التنظيمية

  .اإلبداع التنظيمي

H2bعاد مجتمعة في تحقيق المرونة كأحد أببعادها أبللجينات التنظيمية  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 .اإلبداع التنظيمي

H2c عاد مجتمعة في تحقيق الطالقة كأحد أببعادها أب: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجينات التنظيمية

 .اإلبداع التنظيمي

H2d كالت مجتمعة في تحقيق الحساسية للمشبعادها أب: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجينات التنظيمية

 .كأحد أبعاد اإلبداع التنظيمي

H2e حليل مجتمعة في تحقيق القدرة على التبعادها أب: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجينات التنظيمية

 .كأحد أبعاد اإلبداع التنظيمي

H2fة كأحد في تحقيق قبول المخاطر بعادها مجتمعة أ: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجينات التنظيمية ب

 .أبعاد اإلبداع التنظيمي

 :الفرضية الرئيسية الثالثة

H3( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :α≤0.05 للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها )

صالة، المرونة، )الحساسية اإلستراتيجية، االلتزام الجماعي، سيولة الموارد( في اإلبداع التنظيمي بأبعاده )األ

رضيات فالطالقة، الحساسية للمشكالت، القدرة على التحليل، قبول المخاطرة( وينبثق عن هذه الفرضية 

 فرعية:
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H3aال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها مجتمعة في تحقيق األصالة كأحد : 

 التنظيمي.أبعاد اإلبداع 

H3bة إحصائية للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها مجتمعة في تحقيق المرونة كأحد أبعاد : ال يوجد أثر ذو دالل

 .اإلبداع التنظيمي

H3c ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها مجتمعة في تحقيق الطالقة كأحد أبعاد :

 .اإلبداع التنظيمي

H3dالت تراتيجية بأبعادها مجتمعة في تحقيق الحساسية للمشك: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرشاقة اإلس

 .كأحد أبعاد اإلبداع التنظيمي

H3e ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها مجتمعة في تحقيق القدرة على التحليل :

 .كأحد أبعاد اإلبداع التنظيمي

H3fراتيجية بأبعادها في تحقيق قبول المخاطرة كأحد أبعاد: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرشاقة اإلست 

 .اإلبداع التنظيمي

 الفرضية الرئيسية الرابعة:

( للجينات التنظيمية في اإلبداع التنظيمي α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

 في ظل وجود الرشاقة االستراتيجية
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 أنموذج البحث االفتراضي:( 6.2)

تمادا  على مشكلة الدراسة وأهدافها، تم تصميم نموذج افتراضي يبين العالقات بين متغيرات الدراسة اع

المختلفة، بشكل يوضح الدور الوسيط للرشاقة اإلستراتيجية في تعزيز عالقة الجينات التنظيمية كمتغير 

راجعة رصينة النموذج بعد ممستقل رئيسي واإلبداع التنظيمي كمتغير تابع. يذكر أن الباحثة توصلت لهذا 

 ألدبيات البحث والدراسات السابقة ذات العالقة. ويتضمن هذا النموذج المتغيرات اآلتية: 

المتغير المستقل: يتمثل بالجينات التنظيمية وأبعادها المتمثلة بــ )القرار اإلداري، المحفزات، الهيكل  (0

 .التنظيمي، نظم المعلومات(

بعادها المتمثلة بــ )الحساسية اإلستراتيجية، االلتز المتغير الوسيط: يت (0 ام مثل بالرشاقة اإلستراتيجية وا 

 .الجماعي، سيولة الموارد(

المتغير التابع: يتمثل باإلبداع التنظيمي وأبعاده المتمثلة بــ )األصالة، المرونة، الطالقة، الحساسية  (0

 .للمشكالت، القدرة على التحليل، قبول المخاطرة(
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 ( أنموذج الدراسة0-0الشكل )
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 حدود الدراسة:( 2.2)

 ين.موظفالمدراء و الفي الشركات من  العاملينالحدود البشرية: يقتصر تطبيق الدراسة على  .0

الحدود المكانية: ستطبق هذه الدراسة على شركات الصناعات الدوائية في الضفة الغربية وهي  .0

شركة دار الشفاء لصناعة األدوية وشركة بيت جاال  -شركة سما لألدوية  -)شركة بيرزيت لألدوية

 لصناعة األدوية(.

 م. 0300 -0303الحدود الزمانية: ستطبق هذه الدراسة في العام الجامعي  .0

 : ستقتصر على الحدود المفاهيمية والمصطلحات الواردة في الدراسة.الموضوعيةالحدود  .2

 محددات الدراسة:( 8.2)

 .عرف على مواقع شركات الصناعات الدوائية في فلسطينمحددات التطبيق من حيث الت -

 لتوزيع أداة الدراسة. covid-19مكان الشركات المبحوثة، بسبب انتشار وباء  الىصعوبة الوصول  -

تعميم هذه النتائج اقتصر على قطاع الشركات الصناعية الدوائية وهي مؤسسات ربحية لصعوبة  -

 مي والمؤسسات الغير ربحية.تعميم نتائجها على مؤسسات القطاع الحكو 

 مصطلحات الدراسة:( 9.2)

شخصية المنظمة وتساعد على  مصطلح مجازي يوضح العوامل التي تحدد معا  : DNAالجينات التنظيمية 

 إلنسانل( وهذا المفهوم يحاكي مفهوم الجينوم البشري والذي يمثل الخريطة الوراثية 0302لفتة ،شرح أدائها )

ساسية داخل المنظمة ألمن المكونات والوظائف ا ةمجموع ( أيسر الحياة)علماء طلق عليه الأوهو ما 

ي قد تتعرض لها خطار التنظيمية التلمحاربة الفيروس البيئي واألع صن منيحوالتي تتكامل فيما بينها لبناء 

نها خصائص المنظمة أب (   Khorasgani,2015)وعرفها  (0331)الطائي ، بنية المنظمة وهيكلها

 .ساس سلوك المنظمةأفريدة التي تميزها عن غيرها من المنظمات وهي ال
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التي تبرز شخصية المنظمة وصفاتها  صمصطلح مجاز يوضح الخصائ إجرائيًا: DNAتعرف الباحثة 

ائها ومنتجاتها وخدماتها المستمدة من أددوار والمهام التي تقوم بها والتي تعكس الموروثة من خالل األ

لى تحديد وهي تساعد الشركة ع، البنيوية والبشرية التي تميزها عن غيرها من المنظمات ساسيات تكوينهاأ

 .نقاط القوة الخفية وكشف نقاط الضعف

يار ختفي مرحلة اإل لجزء من عملية صناعة القرار وبالتحديد هي تتمث :Make decision تخاذ القرارإ

خاذ القرار تإعملية  الىن تعود أالتي من شأنها  ن صناعة القرار تتضمن كافة المراحلأوالتنظيم في حين 

ي أدارية داخل نشطة اإلالجوهري والقلب النابض لأل األساس القرارتخاذ إ( وتعد عملية 0302،)سعاد 

 .(0303، مؤسسة )عدوان

المتاحة لدى متخذ القرار  البدائلهي عبارة عن مجموعة من  اتخاذ القرار إجرائيًا: حقوقتعرف الباحثة 

 لتحقيق أفضل النتائج. الهدف المنشود إلىنسب بديل للوصول أختيار إل أجمن 

المكافآت التي  الىعوامل خارجية تشير بأنها ( 0303 الصباغ، وآخرونعرفها ) : Motivator المحفزات

( بأنها عبارة عن مجموعه من المؤثرات التي 0300 ،عمل معين وعرفها )السقا يتوقعها الفرد للقيام بأداء

 خاللها يتم دفع العاملين للقيام بسلوك معين سواء كانت إيجابية أو سلبية. من

كسابه ا  المحفز هو حصول الفرد على الحماس والسرور في عمله و  أن تعرف الباحثة المحفزات إجرائيًا:

 .اليه على خير وجه دون تذمر الموكلةالثقة في نفسه ويدفعه للقيام باألعمال 

مجموعه من البيانات المنظمة والمرتبطة بموضوع معين والتي تشكل  :The Information المعلومات

ستنتاجات والمعتقدات التي توفر خبرة ومعرفة ذات قيمة ويتم الحصول عليها والحقائق واإل واآلراءالمفاهيم 

نها بيانات منظمة أ ( على0303 ،بسيوني)وعرفها ( 0300الكيالني، واخرون )البيانات من خالل معالجة 

 .تتوفر في وقت ومكان تمكن متخذ القرار من التصرف الضروري
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جل المساعدة في عملية أهي عبارة عن بيانات تمت معالجتها من  وتعرف الباحثة المعلومات إجرائيًا:

 .تخاذ القرارات الرشيدةإ

ة لمنظملمساعدة ا المهمةحد الوسائل أ التنظيمييعد الهيكل  :Organizational Chart الهيكل التنظيمي

بين  تالفاتاالخفي التقليل من  بالمساعدةهداف المرسومة بنجاح فتكمن أهميته والعاملين في تحقيق األ

 إلطارافراد بمتطلبات المنظمة وليس العكس وهو يمثل قيد األدرجة ممكنة فهو يلوم ويُ  أدني الىفراد األ

 .(0303 ،الذي يقرر ويحدد الوظائف الذي تمتلك القوة في المنظمة )حريم

و أؤسسة بمثابة الهيكل العظمي ألي ميعتبر الهيكل التنظيمي  وتعرف الباحثة الهيكل التنظيمي إجرائيًا:

منها ضمن مستويات هرمية مرتبطة ببعضها بروابط  تتألفمنظمة حيث يبين الوحدات التنظيمية التي 

 وامر.السلطة التي تتخللها التعليمات والعالقات واأل

بداع التنظيمي من المفاهيم الحديثة في يعد مفهوم اإل :Organizational creativity ياإلبداع التنظيم

ساع إتد بع ةالتنظيمي خاص باإلبداع المتعلقةدارة وعلم المنظمات فقد قدمت العديد من المفاهيم علم اإل

جديد النه توليد أستراتيجية وسلوكية وهيكلية ليتم تعريفه على إبعاد أمجاالت البحث فيه وما شخص له من 

 ،Fawaz)( وعرفه 0331)خير اهلل، و الخدمات وقبولها وتطبيقها أفكار والعمليات والمنتجات من األ

وعرفت  ،شخاص المتعاونينمن األ ةو مجموعأفكار الجديدة والمفيدة من طرف الفرد توليد األبأنه ( 2016

 .(0303،واخرون  يو الخدمة )بديسأو العملية أنتاج نها فكرة جديدة يتم تنفيذها بقصد تطوير اإلأيضا على أ

في  فكار الجديدة القابلة للتطبيقيجاد وخلق األإالقدرة على  وتعرف الباحثة االبداع التنظيمي إجرائيًا:

 .و منتج جديدأالمنظمة سواء كانت طريقة انتاج 

داري سية في السلوك اإلساحدى القدرات األإهي الندرة والتفرد في السلوك وهي : originality صالةاأل

 .(0300 ،)مريحيلاإلبداعي 
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ر تقليدية ي بطريقة غيأالتصرف بطريقة ال تخطر على بال أحد  على أنه وتعرف الباحثة األصالة إجرائيًا:

 الىف ضيأذا ما إبداع وهي الندرة والخيال فهم خاصتين من خصائص اإلأ امتلكمام شخص أحينها نكون 

 .صيل ومتكاملأبداعي إمام سلوك أوهي المالئمة نكون  تلك الخاصتين خاصة ثالثه

من  االنتقالو القدرة على التغيير وعدم التمسك بالمواقف السابقة والتنويع في الرؤية  :Flexibilityالمرونة 

 (.0300بروبي، )أخر نتقال من مجرى الى والقدرة على اإل أخر الىأمر ومن موضوع  الىأمر 

نوعة والنظر مت بأساليبالطرق المختلفة والتفكير  إنتهاجالمقدرة على  جرائيَا:وتعرف الباحثة المرونة إ

عصب و وجهة نظر معينة وعدم التأ بعاد وهي درجة السهولة التي يغير بها الشخص موقفا  أللمشكلة من عدة 

 .شياء من عدة زوايااأل الىها تعني النظر أنبحد ذاتها كما  ألفكار

نتاج كمية كبيرة من األفكار تفوق المتوسط العام في غضون فترة إشخص على قدرة ال :Fluency الطالقة

 (.0300)فالق،زمنية محددة

ي القدرة على أ المتنوعة،فكار القدرة على التفكير السريع في العديد من األ وتعرف الباحثة الطالقة إجرائيَا:

ذه يجاد هإون الفرد قادر على عن البحث حول موضوع معين ويك والبدائليجاد عدد كبير من الحلول إ

 .بشكل سريع وسهل اإلقتراحات

رؤية الكثير من  يستطيعالذي  بدعالشخص الم :Sensitivity to problems الحساسية للمشكالت

 المبدع من بالمشكلةحساس خطاء ونواحي القصور ويتطلب اإلالمشكالت في الموقف الواحد فهو يعي األ

ستيعابدقيقا  تحديدا  المشكلة وتحديدها  بعادألالقدرة على الرؤية الواضحة  ي تنجم عنها ار التثكافة األ وا 

 (.0300)فالق، 
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 و عناصر ضعف فيأو حاجات أالوعي بوجود مشكالت  وتعرف الباحثة الحساسية للمشكالت إجرائيًا:

مواقف لجه القصور في اأو ك ار دشخاص التي تزداد حساسيتهم إلألن اأو الموقف وترى الباحثة أالبيئة 

 .بداع الخالقمامهم نحو اإلأتزداد فرصتهم لخوض غمار البحث فيها وبالتالي سيزداد  المختلفة

ينات و النقد وتقديم تخمأ للفشلمدى شجاعة الفرد في تعريض نفسه  :Accept the riskقبول المخاطرة 

 (0302 ة )علي وآخرون،فكاره الخاصأعن  دفاعوال غامضةوالعمل تحت ظروف 

ه ساليب الجديدة ولديفكار واألخذ زمام المبادرة في تبني األأ الباحثة قبول المخاطرة إجرائياُ:وتعرف 

 .عمال التي يقوم بها والمسؤوليات المترتبة على ذلكستعداد لتحمل المخاطرة الناتجة عن األاإل

عي تتضمن عملية بداإنتاج إنها أعلى  (0333)العازمي،عرفها  :Analytics ability القدرة على التحليل

فالشخص المبدع يمتاز بقدرته على تنظيم وتبسيط ة، وحدات صغير  الىي عمل جديد أختيار وتنسيق إ

 .ي عمل جديدأفكار والتخطيط لها عند القيام باأل

جزاء صغيرة أ لىاتفكيك المشكلة أن القدرة على التحليل يعني  تعرف الباحثة القدرة على التحليل إجرائيًا:

على  لكفاءةاالتي تتكون منها االشياء المركبة وهي  العناصر الىللوصول  فضل حلول لهاأ ىالللوصول 

 .شياء وفهم العالقات بين هذه العناصرتحليل عناصر األ

ستراتيجي للمؤسسة وتوقع وفهم هي القدرة على التحليل اإل :Strategic agilityالرشاقة االستراتيجية 

ير متوقعة في ستفادة من التغييرات الغات التي تحدث لتقليل التهديدات واإلتجاهات وعواقب التغيير ا  طبيعة و 

 .(Hall&beck، 2009) ستراتيجيجراءات سريعة وحاسمة وفعالة للحفاظ على تفوقها اإلإتخاذ إ
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لبيئة على التكيف مع ا ةقدرة شركات الصناعات الدوائيتعرف الباحثة الرشاقة اإلستراتيجية إجرائيًا: 

قة و ستفادة منها في تعزيز نقاط القو وتحليلها بالمشاركة مع جميع العاملين في الشركة واإلالمضطربة  تناص ا 

 .ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من الشركات الىالفرص للوصول 

 لإلشاراتقدرة المؤسسة على الفهم واالدراك  :Strategic sensitivity الحساسية االستراتيجية

الل ستشعار على قدر كبير من المعلومات من خستبصار واإلنفتاح واإلي تعني اإلواالتجاهات المختلفة وه

 ( doz & Kosonen ،2010) والمؤسسات دفرامن األ ةمتنوعة الحفاظ على العالقات مع مجموع

 قدرة المنظمة على البحث عن المعلومات القابلة للتطبيق تعرف الباحثة الحساسية اإلستراتيجية إجرائيًا:

مات وتحليلها وتفسير هذه المعلو  المنظمة،اب وفهم وتوضيح هذه المعلومات من خالل تكيفها مع بيئة واستيع

ة أي بعبارة أخرى ان زيادة المعرف المنظمة،بالشكل التي يمكن من خالله معالجة التحديات التي تواجهها 

 .تؤدي الى اتخاذ طرق واساليب متنوعة من اجل معالجة تحديات العمل

خاذ القرارات بالتكامل مع فريق االدارة بأكملها إتهو  :Collective commitment م الجماعيااللتزا

 لخاصةاجدول األعمال الشخصية  زيزالنجاح الجماعي بدال  من تع الىبحيث يقود جميع اعضاء الفريق 

 (0302)رضوان ، بهم

مر أ ام بمجاالت االدارة وسلوكياتها وهوقدرة الموظفين على االلتز  تعرف الباحثة االلتزام الجماعي اجرائيًا:

ين ن يمثل عالقة تربط العاملألتزام الجماعي على اذ ينظر على اإل مهم ويدل على والء الموظفين للمنظمة

 .تحقيقها الىالتي تسعى  أهدافهابمسار عمل المنظمة من اجل تحقيق 

الموارد  توفيرعلى  المنظمةرة لة الموارد قدو تعكس سي ::Liquidity of resources سيولة الموارد

ننجاز مهامها و إجل أالمطلوبة من  رة ن السيولة تمثل قدأذ إنها منظمة ذات سيولة عالية أتاج منتجاتها با 

ذ إ بمتطلبات والتزامات العمل دون تكبد خسائر غير مقبولة والبقاءالمنظمة على تمويل الزيادة في الموارد 
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نظيمها عادة تإي الوحدات الصغرى بطريقة ال يمكن تغييرها وبدون ن من المهم عدم تخصيص الموارد فأ

ماكن مختلفة ليتمكن المديرين من الحصول أ ي من الموارد في عدةأ الىوتوفير قنوات متعددة للوصول 

 (.0300)الصانع ،من وجود بوابة واحدة بتلك الموارد على الموارد عند الحاجة لها بدال  

لقدرة الداخلية ن سيولة الموارد تعني اإبناء على التعريف السابق ف :رد إجرائياَ تعرف الباحثة سيولة الموا

يتم توفير  نأيل معرفه من أجدارية ديناميكية من إ ألياتي وضع أعادة تكوين وتوزيع الموارد بسرعه إعلى 

 .ورشيقة ومرنة سريعةبطريقة  تالمسؤولياعادة تعيين ا  و  الموارد

اسية من سحتياجات األفي تأمين اإل اساسيا   الشركات التي تلعب دورا   :شركات الصناعات الدوائية

األمن  ظ على الصحة المجتمعية وتحقيقاركيزة مهمة في الحفويعتبر ، دوية للسوق المحلي الفلسطينياأل

 .الدوائي في فلسطين
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اوال :االدب النظري 

 ومناقشة محورين أساسين وهما: ستعراضاو عرض  الىدف بيانات ومحتويات هذا الفصل ته

استعراض ومناقشة المفاهيم األساسية واألبعاد الرئيسية لمتغيرات الدراسة الحالية الثالثة )الجينات  .0

ذه بين ه طبيعة العالقة ستنباطابداع التنظيمي، والرشاقة االستراتيجية( ومحاولة التنظيمية، واإل

 دبيات المتخصصة.لما جاء في األ المتغيرات استنادا  

عرض ومناقشة الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية واستنباط ما يميز الدراسة  .0

 الحالية عن الدراسات السابقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانيبيانات ومعلومات ( مخطط سير 2-0الشكل )

 

استعراض وتحليل ومناقشة 
 األدبيات

مفاهيم نظرية أساسية 
ابعاد قياس المتغيرات 
بين المتغيرات ةالعالق طبيعة 

تكامل 
البناء 
النظري 
 للدراسة

عرض ومناقشة القطاع 
 المستهدف 

أدبيات 
ودراسات 

 سابقة

ومناقشة الدراسات عرض 
السابقة وبيان ما يميز الدراسة 

 حاليةال
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 معلومات هذا الفصل تقديم اجابة للتساؤالت األتية:تحاول بيانات و 

 ؟(DNA)ما المفاهيم األساسية واألبعاد الرئيسية للجينات التنظيمية   -0

 الرئيسية لألبداع التنظيمي؟ والمكوناتما المفاهيم األساسية  -0

 ما المفاهيم األساسية والركائز الرئيسية للرشاقة االستراتيجية؟ -0

 الضفة الغربية؟ -دوائية في فلسطين ما هي قطاعات الصناعات ال -2

 (:(DNAمقدمة الجينات التنظيمية ( 2.0)

 تهتم بيانات ومعلومات هذا الجزء من الدراسة باإلجابة على السؤال النظري األول وهو:

 ؟(DNA)ما المفاهيم األساسية واألبعاد الرئيسية للجينات التنظيمية 

من نظم  اتخاذهاستعارة مجازية تم إالجينات التنظيمية كستخدمت الباحثة في هذه الدراسة مصطلح القد 

الكائن عتبار العمليات المتشابهة بين الكيان التنظيمي و خذ بعين االاألالجينات والمناعة البيولوجية، ولكن ب

أهمية  الى (Walsh & Ungson)ظهر الباحثين أالبشري، وتجنب أخطاء التعميم في التشبيه، وقد 

انين من حيث الخصائص والصفات المشتركة وتشابه الوظائف لتكون عملية االستعارة وضرورة تشابه الكي

  .(Huang, 2013)صحيحة 

 للمنظمات:( DNA)الفكرة األساسية للجينات التنظيمية ( 0.2.0)

ج على وصف كامل ألنموذ فال بد من الوقو  ،قبل الدخول في تفاصيل الجينات التنظيمية للمؤسسات

كتشاف إوالذي منه استلهمت الباحثة الفكرة الرئيسية من الدراسة، فعند  .ري لإلنسانتركيب الجين البش

ن أوتزاوج القواعد المكملة فأدركوا على الفور  DNAللجينات واطسون وكريك للحلزون المزدوج التركيب 

تطلب نقل ن التكاثر يأوحيث DNA ر ال اتزاوج القواعد األربعة يمدنا بأساس الميكانيكية البسيطة لتكر 
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ن فان المعلومات الوراثية تخزن في الجي بأنالنسل، ونظرا   الىالمعلومات الوراثية بطريقة دقيقة من األباء 

لن أعا طلق عليه فيما بعد تسمية ) سر الحياة(،  وربمأتناسخ الجين يعتبر مركز العمليات البيولوجية الذي 

االنتهاء من عملية فك الشفرة  دعن 0333عام  فريق العلماء المسؤول عن مشروع الجينوم البشري في

ة سس للخريطة الوراثية لإلنسان وبذلك لم يعد هذا العصر عصر المعلوماتيالوراثية البشرية، وكيفية وضع األ

فكار صبحنا نعيش في عصر المعرفة متشابكة الجذور ومترابطة األأصبح عصر الجينوم حيث أوانما 

ديدة الذي يقدم رؤية ج علم اإلدارةداخل في نسيج المعرفة وتموت، وهكذا ن العلوم ال تتشابك وتتألدرجة 

 (0333)محمد،  . DNAللمنظمات القائمة على مفهوم الجينات التنظيمية 

للحمض الرايبوزي منقوص األوكسجين  ختصاراوهو : human genomeالجين التنظيمي البشري 

أي مخزون المعلومات الوراثية ويسمى ترتيبها ،  DNAوتشكل سلسلة القواعد النيتروجينية في جزيء ال 

بالشفرة الوراثية التي تميز الكائنات الحية عن بعضها، ويأتي تضاعف الجين التنظيمي في قدرة الخاليا 

بدورها  والتي يأتي ،ألخر ستمرار في وظائفها من جيلالحية في الحفاظ على درجة عالية من الدقة في اإل

المكون من العديد من  DNAمعلومات الوراثية المخزونة في جزيء ال لتعتمد على مضاعفة ال

تضاعفه  ومن شروط ،نتاج خاليا جديدةا  الكروموسومات ويكون ذلك في الطور البيئي قبل عملية االنقسام و 

 الباحثة بناء على دراسات سابقة()يحمل نفس المعلومات الوراثية.  DNAان 

 ((DNAمفهوم الجينات التنظيمية  (1.2.0)

ساسية التي تحدد مجتمعة شخصية المنظمة والسمات الفريدة لها والتي تفسر هو مصطلح يبين العوامل األ

أدائها، وتجعلها مختلفة عن غيرها من المنظمات، وتحدد مواطن القوة والضعف بها، وتساعد على توقع 

ي أويؤثر  تؤثر في بعضها البعض،سلوك وأداء األفراد بها، وهذه الجينات مترابطة ومتكاملة فينا بينها، و 
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 David، 0332) .داء المنظمة بشكل عامأتقصير منها على الجينات األخرى وبالتالي ينعكس سلبا  على 

et al ). 

ر صويشمل كل كروموسوم تنظيمي على مجموعه متجانسة من الجينات التنظيمية للمنظمة والذي يمكن ح

 Rights حقوق اتحاذ القراركروموسوم ة كروموسومات )هذه الكروموسومات المحددة للجين في أربع

Decision ،،  المعلوماتكروموسوم Information والمحفزات، Motivators  والهيكل التنظيمي ،

Structure ذا كانت ستتمكن من تحقيق إسلوب أداء المنظمة وما أو الوحدات تحدد أ( وهذه الكروموسومات

د هو مر الحتمي الوحيخرى، واألأدرجة التنظيم المرغوبة بين منظمة و  ىالم ال، ويختلف الوصول أأهدافها 

ن الوحدات المكونة األربعة الخاصة بالجينات التنظيمية تؤدي دورها بذات الوقت وليس بينهما تعارض أ

 .(Gary and Nelson,2004) .لحل المعضالت التنظيمية

يحاكي مفهوم الجين  DNAلجينات التنظيمية فإن مفهوم ا وتأسيسا لما تقدم ومن وجهة نظر الباحثة:

ن الجين التنظيمي يحمل الخصائص الداخلية للمنظمة ويتحكم أنسان، حيث الوراثي البشري الذي يحمله اإل

حد كبير في تلك الخصائص، وبالتالي يكون مسؤول عن المعلومات المسجلة فيها وما يبني على هذه  الى

 . أهداف المنظمة المعلومات من قرارات الزمة لتحقيق

ن الطفرة الجينية قد يكون لها نتائج مفيدة، وبالتالي تسمح أعلى  ليثبت( 0302كما جاء )المنسي ومحمود 

للمنظمة بالتأقلم مع التغيرات التي تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية لها، ومن هنا تكمن خطورة الطفرة 

حدى إون ثار السلبية، وقد تكجينات، وظهور العديد من األحداث اختالل في الوظائف المرتبطة بهذه الأفي 

ستخدام إحها بصالإثار سلبية خطيرة، ويمكن أنه قد يتسبب في أال إهذه الطفرات ضارة وقد تبدوا يسيرة 

على من قدرة المنظمة على أعندما يكون معدل حدوث هذه الطفرات  ، ويحدث الخلل غالبا  ةخاص اليات

 إصالحها.
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 ية الجينات التنظيمية:أهم( 4.2.0)

فادت به البحوث والدراسات حول هذا الشأن بما أللمنظمات من خالل ما  أهمية الجينات التنظيميةتبرز 
 يلي:

 األهمية الباحث
0226 ،Gharmy  يعمل الجين التنظيمي على تحديد نقاط القوة

والضعف في المنظمة وكيفية عالجها، ويساعدها 
 .راد داخل المنظمةعلى توقع سلوك وأداء األف

ي خطأ وظيفي داخل أتعتبر خطوة لمعالجة  0226عبد المجيد، 
المنظمة، وهذا بمعرفة سمات المنظمة التي تؤثر 
على سوك الفرد في بيئة العمل داخل المنظمة 

عاد بأداء المنظمة عن طريق التأثير في أوتحسن 
 .الجينات التنظيمية المختلفة

0225 ،Govindarajan& Trimble  وبقاء المنظمة ألطول وقت ممكن  ستمراريةاتضمن
ظمة فراد المنأمن خالل نشر المعرفة والمهارات بين 
جيل  لىايل جوتوارث الخبرات المكتسبة ونقلها من 

 .من العاملين
 

ي تغيرات في البيئة الداخلية أفي حال حدوث  0225المنسي ومحمود،
ي يحدث تغير ف DNAوالخارجية للمنظمة فان ال 

المنظمة وهو ما يسمى الطفرة التنظيمية مما يسمح 
دارية في المنظمة بالتكيف مع لكافة المستويات اإل

 .المتغيرات التي تطرأ في البيئة المحيطة
يعتبر وسيلة لتخزين المعلومات الموروثة والمتراكمة  0225وامينة وميمون،  0221 اشتيوي،

مشكلة ي في حال وجود أمنذ بداية حياة المنظمة، 
ن يكون هناك توفر أو أزمة في المنظمة يجب أ

المنظمة كي يتسنى  DNAللمعلومات التي تصف 
اع صحاب وصنأللمنظمة والمديرين والمستشارين و 

ن أالقرار بوضع التصورات والبدائل التي من شأنها 
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ي أتساعد على إنعاش المنظمة للخروج بها من 
 العام وتمكن من معرفة االتجاه، ي حالةأو أظرف 

الذي تسير عليه المنظمة، ومن خالل الجينات 
شخصية المنظمة  الىالتنظيمية يمكن التعرف 

االعتبارية وتاريخها ومكانتها بين مثيالتها من 
 .المؤسسات

 المصدر: من اعداد الباحثة مع االستعانة بالمراجع الموثقة

 

نظيمية الباحثين حول أهمية الجينات الت آراءمن وبعد االطالع على العديد   فترى الباحثة وتأسيساً لما تقدم

ن يعكسه هذا المفهوم وما يعود على المنظمة من أهمية على أومفهومها، فإنها تتفق معهم حول ما يمكن 

ثار اهتمام العديد من الباحثين في مجال علم أن هذا المفهوم أحيث تبين لنا ، شخصية وكيان المنظمة

ود داء المنظمة ولما يعأأهمية كبيرة في التأثير على سلوك العاملين ومن ثم دارة، وذلك لما يعود من اإل

ياغتها ن تقوم بتعديل الجينات وصأهمية تحدد تشكل هويتها وشخصيتها، حيث يمكن للمنظمة أعليها من 

طالع على نقاط الضعف وتعزيزها وتعالج نقاط الضعف الموجودة ليتسنى ألصحاب بشكل فريد من خالل اإل

 رار في المنظمة بالنهوض بالمؤسسة.الق

 متطلبات تعزيز الجينات التنظيمية:( 5.2.0)

والتي أشار اليها  للمنظماتسس التي تمكن من تعزيز الجينات التنظيمية هناك العديد من األ

(Perry،0302 ،) دارة التغيير في الشركةإوالتي تتمحور حول بناء المرونة في نماذج العمليات ونظم، 

ة دائها وتوافر القيادة الحكيمة التي تستثمر المرونأر حول تكامل نظم الجينات التنظيمية واتساق وتتمحو 

خمس طرق ( ليحدد (Grams 2009داء في المنظمة. وجاء بحكمة من خالل قياس ومراقبة مؤشرات األ

 لتقوية الجينات التنظيمية في المنظمة: 
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 اعة المنظمة أقوى.التعلم بسرعة من الفشل وهذا من شأنه يجعل من -0

ينات ه يجعل نظم الجأنالية وهذا من شعماكن التي يمكن استخدامها بكفاءة توزيع السلطة في األ -0

 التنظيمية ومناعتها أكثر تماسك وقوة.

 ستراتيجية للمنظمة وبالذات القيم والرؤية والرسالة.التعاطف مع الخطة اإل -0

 ملين في المنظمة.فراد العاخلق ثقافة حل المشاكل من قبل جميع األ -2

 نشاء بنية معمارية تفرض المشاركة داخل المنظمة.إ -2

 (:DNA) كروموسومات الجينات التنظيمية( 6.2.0)

وعشرون ة باستقصاء شمل مئة دولة حول أربع Hamilton Allen Boozقامت شركة    (0330)في عام 

 03.333لتحليل من خاللها حول قسام داخل كل شركة، ثم قامت باأقطاعا  وعشر ادارات مختلفة ولثمان 

لكتروني والتي بدورها قامت بتحديد العناصر من خالل أسئلة، جابة عنها عبر موقعها اإلنحو اإله ستمار إ

المنظمة  سابكتاجابة عنها بكروموسومات الجينات التنظيمية للمنظمة  والتي تساعد  على حيث تمثلت اإل

وم شخصيتها وكيانها، وشملت أربع كروموسومات وهي )كروموس ميزة تنافسية عالية والتي تساهم في تحديد

 اتخاذ القرار، كروموسوم المعلومات، كروموسوم  المحفزات، و كروموسوم الهيكل التنظيمي(. 

دارية في يصب القرار بمكانة جوهرية في العمليات اإل كروموسوم اتخاذ القرار: (2.6.2.0)

رة بوظائفها داختيار في جميع نشاطات اإلإلا الىوالمفاضلة التي تقود ذ ال بد من وجود القرارات إالمنظمات، 

نشطة التي تخاذ القرار بطريقة صحيحة يعود بالنفع على جميع مهام المدراء مهما تنوعت األإالمختلفة، ف

ختيار إنه عملية أويعرف القرار على  (0303)عدوان، .يقومون بها ومهما اختلفت المستويات التنظيمية لهم

و المشكلة أالمتوفرة، والتي تتم وفق تحليل موسع لجميع جوانب الموقف و مدروسة ألحد البدائل المتاحة 

تخاذ القرار تتسم بكونها عملية مفاضلة موسعة وتحليلية، وتستهدف إالخاصة بالقرار، وبذلك فإن عملية 
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هداف و مجموعة من األأهدف اختيار بديل واحد من بين مجموعه من البدائل المقترحة والمتاحة، لتحقيق 

نها أ( ب0302( بينما عرفها )سعاد، 0332بما يتناسب مع عناصر الموقف وعوامله )الزعبي والسكارنة، 

صناعة القرار  نأجزء من عملية صناعة القرار، وبالتحديد هي تتمثل في مرحلة االختيار والتنظيم في حين 

ن القرار يعد أ (0302لبدة )عملية اتخاذ القرار، وترى  الىن تعود أتتضمن كافة المراحل التي من شأنها 

 هدافها( من خالل اتخاذأو المدير ليحقق خطة المنظمة ) رؤيتها وقيمها ورسائلها و أدوات القائد أمن أهم 

دارية قرارات رشيدة وفعالة تحظى بقبول مرؤوسيه ألنها تعتبر من العوامل التي تميز المنظمات اإل

 رز متطلبات تحقيق التنافسية والجدارة ومقوماتها.أبتعتبر من  التيو  قتصاديةواال

ن القرار االداري يمتاز بالعديد من الخصائص والتي تتصف بالواقعية أ( على 0302شار )عبد الرازق، أو 

وامل داري يتأثر بالعن القرار اإلأ إلىوأشار  ،الحد المعقول وليس الحد األقصى الىي تقبل بالوصول أ

ن أر على شاأتخاذه، و إو الشخص الذي يقوم بأالمنبثقة عن سلوكيات وتصرفات متخذ القرار نسانية اإل

نها تتكون من مجموعه من أاخرى عدى على  إلىعملية اتخاذ القرار تتصف باالستمرارية من مرحلة 

 الخطوات المتتالية.

 لىاجل الوصول أ، ومن فإن عملية اتخاذ القرار هو جوهر وعصب العملية االدارية وتأسيسا لما تقدم

 القرار.  فضل المتاحة لمتخذيهداف المنشودة للمنظمة لتحقق أفضل النتائج ال بد من اختيار البدائل األاأل

 ن يمثلها الشكل التالي:أ( جينات تصب في المنظمة )محددات( يمكن 3) الىويشمل هذا الكروموسوم 
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 ( جينات كروموسوم اتخاذ القرار0-0) الشكل

تعد الثقافة التنظيمية الحجر األساس لتقدم جميع المجتمعات، فالثقافة الثقافة التنظيمية:  جينات -0

( بأنها جزء من الثقافة العامة بتعلمها الفرد خالل عمله مع األخرين، 0332أشار اليها )حريم،  التنظيمية

رفه حسب وجهة ثين وكال  عكما وتعددت المفاهيم التي تناولتها الثقافة التنظيمية من قبل الكتاب والباح

( بأنها 0302و حسب طبيعة الخصائص التي تتالءم مع طبيعة بحثه، فقد عرفها )القريوتي، أنظره 

منظومة المعاني والمعتقدات والطقوس والممارسات التي تتطور وتستقر مع مرور الزمن ليصبح سمة 

وعه من المعتقدات والقيم والعادات نها مجمأ( على  0302خاصة للتنظيم، وأشار اليها )درة وجرادات، 

لجديد ويتم تكييف العضو ا الىعضاء المنظمة والتي تؤدي أوالسلوكيات والتوقعات التي يشترك فيها 

ساسية نها مجموعه من االفتراضات األأب(  (Schein 2018جيال المختلفة، وعرفها نقلها عبر األ

كيف عن طريق جماعه معينه لمواجه المشاكل والت عضاء والتي تم اكتشافها وتطويرهاالمشتركة بين األ

فراد في المنظمة من ( ليعبر عنها بأنها اإلطار الذي يوجه سلوك األ0333الخارجي، وجاء )سالم،

التمكين 
اإلداري 

الثقافة 
التنظيمية 

أسلوب 
القيادة 
المتبع

المشاركة 
في اتخاذ 
القرار

المركزية 
واالمركزية

الخطة 
يةاالستراتيج
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ة التي عراف التنظيميساسية والمعايير واألم والمعتقدات واالفتراضات األيخالل العديد مجموعة من الق

 يشترك فيها أعضاء المنظمة. 

مجموعة من ب من التعريفات، استنتجت الباحثة أن عملية اتخاذ القرار في المنظمة تتأثر يسًا لما تقدموتأس

كون اتخاذ القرار عملية ذهنية تعكس معتقدات المرء والتي تكون مشتركة بين  ،العوامل أهمها الثقافة

 مرا  أت تصبح تلك المشكالن أالعاملين على شكل ثقافة للتعامل مع المشكالت التي تواجه المنظمة قبل 

 البد من القبول به. واقعا  

مهما في تعزيز أو تدهور األداء المنظمي )المغربي،  كما وتنبع أهمية ثقافة المنظمة التي تلعب دورا  

 .(0302( )مساعدة، 0332( )عثمان، 0332

ه حكايات األداء يفالثقافة ذات الجذور العريقة تمثل منهجا  تاريخيا  تسرد ف بناء إحساس بالتاريخ: -0

 المتميز والعمل المثابر واألشخاص البارزين في المنظمة. 

إيجاد شعور بالتوحد: توحد الثقافة السلوكيات وتعطي معنى لألدوار وتعزز القيم المشتركة ومعايير  -0

 األداء اإلبداعي والتميز.

ا  عطي استقرار تطوير إحساس بالعضوية واالنتماء: من خالل مجموعه كبيرة من نظام العمل وت -0

 وظيفيا  وتوضح جوانب االختيار الصحيح للعاملين وتطويرهم وتدريبهم.

زيادة التبادل بين األعضاء: من خالل المشاركة بالقرارات وتطوير فرق العمل والتنسيق بين اإلدارات  -2

 المختلفة والجماعات. 
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 ن يمثلها الشكل التالي: أويمكن 

 ية ثقافة المنظمة: أهم(0-0) الشكل

داركهم فراد العاملين ومفق األأهمية الثقافة التنظيمية تنبع على توسيع أن أ( على 0332فذكر )العميان، 

ات حيث فراد والجماعتحدث في المحيط الذي يعملون فيه وتساعد في التنبؤ بسلوك األ الىحول األحداث 

جود خاذ القرار من قبل الموظفين في حال عدم و يه اتجتوثر الثقافة التنظيمية بشكل واسع وكبير في تو 

لتي هم العوامل اأن وجود ثقافة تنظيمية مرنة وقوية وواضحة تعتبر من أو سياسات مكتوبة كما أقواعد 

 تؤثر على متخذ القرار في المنظمة.

ي ، أنظيميتلتنظيم وتوجيه السلوك ال ن الثقافة التنظيمية توفر اطارا  أ فترى الباحثة وتأسيسًا لما تقدم

نماط سلوكهم المطلوب الذي يسلكونها داخل أن الثقافة التنظيمية تؤثر على العاملين وتشكل أبمعنى 

ال بد من وجود ف ،لمتخذ القرار ومساعدا  له فعاال   المنظمة الذي يعملون فيها، فالثقافة القوية تعد عنصرا  

رار في و على صانع القأكبير على متخذ ثقافة للمنظمة تمتاز بالوضوح والصراحة ألنها تشكل بشكل 

 المنظمة.

 

 

 

 بناء إحساس بالتاريخ

 إيجاد شعور بالتوحد 

 تطوير اإلحساس باالنتماء والعضوية

 تفعيل التبادل بين األعضاء
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 : جين الخطة االستراتيجية للمنظمة -0

دارات العليا ن تكون رؤية اإلأتنفيذها و  الىن يكون هناك استراتيجية عليا واضحة للمؤسسة تسعى أيجب 

راتيجية العليا توال بد من وجوب تقييم االس، تتسم بالوضوح الذي يتناسب مع البيئة التي تعمل بها المنظمة

مجموعه من االستراتيجيات يتم تنفيذ كل منها بواسطة القسم التابع والمختص لها باعتبارهم  الىللمنظمة 

امينة وميمون، ) .عمال استراتيجية ويشارك العاملون في كل قسم بوضع االستراتيجية الخاصة بالقسمأوحدة 

0302 .) 

 جين أسلوب القيادة المتبع:  -1

ثارة إعجابهم من خالل تزويدهم بأغراض ُتعرَّف القيا دة في الغالب على أنها القدرة على إلهام المتابعين وا 

ب سلوب القيادة المتبع كمتغير مستقل على جوانأثر أدبيات تناولت العديد من األأجلهم، حيث و القتال من 

القة ن هناك عأراسات حد الدأكدت أفعلى سبيل المثال  ،داء العام للشركةمن ضمنها األ ،تابعة مختلفة

ن هناك أالدراسة  كدت نفسأداء الشركة و أسلوب القيادة التبادلية على أسلوب القيادة التحويلية و أيجابية بين إ

لكن أحد أعظم إخفاقات القيادة هو عدم قدرة القادة على . داء المنظمةأبداع و بين اإل يضا  أيجابية إعالقة 

ستراتيجي والخروج من أدوارهم التكتيكية التي كانت في األساس، ير اإلاالنتقال إلى المزيد من أدوار التفك

في  ن االدارة تتعامل مع التعقيدوهو: أ عمال جانبن مهمينهارفارد لأل ةستاذ بكلياأل جون كوترفقد الحظ 

جل تطور أن البراعة في التنفيذ التكتيكي متطلب من أن القيادة تتعامل مع التغيير، وعلى رغم أحين 

ن يعزز فقط ل ن االعتماد على التكتيك )على المدى القصير(أال إعلى في المؤسسة أشخص الى درجات ال

 ي ان هناك بعدين للتركيز في القيادة البعد.أالمسار المهني على المدى الطويل. 
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 :دناه الطريق لالنتقال من تكتيكي تشغيلي الى قائد استراتيجيأ( 2.0)ويوضح الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االنتقال من القائد التشغيلي الى القائد االستراتيجي :(4-0) الشكل
 Beard & Weiss , 2017المصدر: 

 
 
 
 

 رئيس

 

 

 مدير مالي

 

 

 مدير

 
 مدير وحدة

 

 رفمش

 

 عامل

وضع رؤية 
مالئمة الناس 
 (االتجاه)االستراتيجياتتحديد 
التحفيز وااللهام 
شبكة العالقات غير الرسمية 
تطوير االخرين 

خلق فرص 
توسيع الفرص 
اكتشاف الجيدين 
المكافأة والرعاية 

 

 

 حساب رٍأس المال 
 التحسين المستمر 
إضافة القدرة 

 

 

 االستحواذ االنتهازي 
زيحدث انتها 

 

 

 

 الجودة  –توحيد العمليات  –التخطيط والميزانية 

 الرقابة والمراقبة - التدريب –اإلنتاجية  –األمان 

 حل المشكالت  – التنظيم والتوظيف 

 عالقات اولية قريبة
  

  

تركيز      تركيز استراتيجي                                                                                

 تشغيلي

 التركيز

قبل
ست

الم
 

ضر
لحا

ا
 

قت
الو

 

 االدارة القيادة
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 جينات التمكين اإلداري: -4

ى حياتهم، عملية يسيطر فيها الناس علأنه: التعريفات التي توضح مصطلح التمكين ويمكن القول ب تتعدد

 .وفهم نقدي لبيئتهم بها،الشركة التي يعملون والمشاركة الديمقراطية في حياة 

هي أن التمكين )أ( و نها تشترك هذه العناصر المشتركة في تلك التعريفات أومن تحليل هذا التعريفات نجد 

في المنظمات(، )ج( يتضمن المشاركة النشطة  ،هو عملية، )ب( يحدث في المجتمعات )وأود أن أضيف

 و)د( ينطوي على الوصول إلى القرارات والموارد الهامة والتحكم فيها.والتفكير النقدي والوعي والفهم 

ي، حد المقاالت الخاصة بماكينزي كومبانأعمال فقد ورد في كيد على ضرورة التمكين في منظمات األأوللت

في المائة منه لبعض المديرين  23ما يصل إلى  - من وقت اإلدارة جزءا  كبيرا  " أن اتخاذ القرار يستغرق 

، فهي تساوي 233ن تكاليف الفرصة البديلة مذهلة: بالنسبة للشركات المتوسطة في فورتشن أالتنفيذيين، و 

مليون دوالر سنوي ا في الرواتب.   023عادة  أكثر من نصف مليون يوم من وقت المديرين، أي ما يعادل 

لقرار بشكل ستثمر وقت اتخاذ اشار غالبية المستجيبين الستطالع ماكينزي العالمي أن مؤسساتهم ال تأحيث 

 ( 0303، المعاني)  جيد ".

اذها ن تدرك طبيعة القرارات التي يتم اتخأويتضمن التمكين تفويض اتخاذ القرارات لكن على المنظمات 

 وفهم التصنيف الذي سيضمن في النهاية نجاح عملية التمكين والتفويض، وهنا يمكن تصنيف القرارات وفقا  

 :صنيفالت ادناه يوضح هذأربع فئات والشكل أهميتها حيث يمكن تنظيمها في أها و لتكرارها ومخاطر 
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 للقرارات ABCDsتصنيف  (:2-0الشكل )

 ((De Smet & others ,2020 المصدر:

 

نجد أن المؤسسات غالب ا ما تستخف بالقيمة الخفية للحصول على قرارات مفوَّضة بشكل : تأسيسا  لما تقدم

وصعوبة الكشف عن هذه القيمة. لدى معظم الشركات عمليات رسمية لقرارات "رهان كبير" وقرارات صحيح 

 ولكن غالب ا ما تقع القرارات المفوضة من خالل الفجوات. الشاملة،

ن ما من الموظفين يعرفو  جدا  قليال   عددا  مما يعني أن  -يتم تفويض عدد قليل جد ا من القرارات صراحة 

 فإن مديريهم ال يفهمون كيفية دعم ذلك، يمكنهم اتخاذ قرار بشأنه. حتى عندما يعلمون يمكنهم وما ال

 . اتخاذهم للقرار

قرارات شاملة متكررة وتتطلب تعاوًنا واسًعا 
 عبر الحدود التنظيمية

 

Cross-cutting 

قرارات الرهان الكبيرة التي لها عواقب وخيمة 
وغالًبا ما تنطوي على مواقف  الشركة،على 

ذات اختيارات خاطئة أو صحيحة غير 
 واضحة

Big-bet 

تفويض القرارات التي يمكن تعيينها لشخص 
 مسؤول في المقام األول أو لفريق العمل

 

 Delegated decisions 

القرارات المخصصة التي تظهر بشكل 
التأثير على التنظيم األوسع يعتمد  عرضي؛

 على مدى تركيزهم

Ad-hoc 

 مستوى االلفة

 نطاق التأثير

 واسع

 ضيق

 لوف ومتكررمأ غير مألوف ونادر
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المفتاح لتحقيق قرارات تفويض أفضل هو تمكين الموظفين من خالل تطوير قدراتهم اإلدارية لمنحهم السلطة 

كن هذا وحده ل اتخاذها،أو ال يمكنهم  أو القوة للتصرف. من السهل إخبار الموظفين بالقرارات التي يمكنهم

الية الجودة تخاذ قرارات عال يكفي. يتطلب التمكين من المديرين إعطاء موظفيهم األدوات التي يحتاجونها إل

 والمستوى الصحيح من التوجيه والمشاركة من أعلى أثناء قيامهم بذلك.

 جين درجة المركزية والالمركزية في المنظمة: -2

ينما ب المنظمة،كزية إلى أن سلطة اتخاذ القرارات المهمة تكمن في "رئيس" أو مركز يشير مصطلح المر 

حيث ُتمنح السلطة لمن هم أبعد من  االستقاللية،تشير الالمركزية على العكس من ذلك إلى مزيد من 

 المركز.

ين والموظفين ر هي نوع من الهيكل التنظيمي يتم فيه تفويض مسؤوليات صنع القرار إلى المدي :الالمركزية

ذوي المستويات المنخفضة، الالمركزية غير المركزية اذ يمكن لجميع األعضاء التصرف بشكل أسرع 

 (0303الشقران،) (0302) ميمون وأخرين  التخاذ القرارات وحل المشكالت والتحكم في الموقف.

مح بالمركزية مة استراتيجية تسدارة المنظإلكون الهيكل في المنظمة يتبع االستراتيجية وعندما تتبع  ونظرا  

يسمح الهيكل الالمركزي للموظفين بالعمل في ظل قرارهم وهم مسؤولون  ،يضا  أن يكون الهيكل كذلك أفال بد 

شرة عن فيما يتعلق بالمسؤولية غير المبا حذرا  بشكل مباشر عن أفعالهم داخل المنظمة، وبالتالي فهم أكثر 

يمكن  المنظمة،على حجم  اعتمادا   فيما يجب القيام به. حذرا  هم أكثر وبالتالي ف ،أفعالهم داخل المنظمة

للمديرين استخدام التقنيات المركزية والالمركزية لإلدارة والتوجيه واتخاذ القرارات في الشركة التي يعملون 

، مما ةالعمل في أكثر من بلد أو وجود شركات تابع جدا  من الشائع  ،بها. في الشركات والمؤسسات الكبيرة

يزيد من صعوبة التحكم واإلدارة، تساعد الالمركزية في صنع القرار اإلدارة العليا على تفويض المهام إلى 

من عملية األعمال وايجاد الحل المطلوب، من خالل  جزءا  المديرين ذوي المستوى المنخفض، وجعلهم 
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حيح ب تنفيذ هذا القرار بشكل صإشراكهم وتحفيزهم على النجاح كجزء من المشروع، من ناحية أخرى، يج

ال ستكون هناك مشاكل تشغيلية في جميع أنحاء المنظمة، تعمل الالمركزية على تسوية هيكل التسلسل  وا 

كمالها بشكل أسرع من نموذج التسلسل  الهرمي التنظيمي مما يساعد على تمرير القرارات عبر المؤسسة وا 

 ( 0302) ميمون وأخرين  الهرمي الطويل.

 المتعلق بدرجة المشاركة في اتخاذ القرار  الجين -0

يعد هذا الجين واحدا  من أهم االنشطة االدارية وأكثرها شيوعَا، حيث ثبت من خالل تتبع دورات حياة 

و فشلها يعتمد في كثير من األحيان فيما يعتمد على نوعية القرارات المتخذة وقدرة أن نجاحها أالمنظمات 

ل معها بفاعليه فالمشاركة في اتخاذ القرارات من الوسائل والقرارات المهمة وبالتالي دارتها العليا على التعامإ

شراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات يعود بالنفع على كل من الفرد والمنظمة ويعمل على تحسين نوعية إ

شديد ورغبة صادقة  سلدى العاملين فيعملون على تنفيذه بحما وقبوال   القرار المتخذ، وجعل القرار أكثر ثباتا  

والجمهور  فراد المؤسسة من ناحية وبين المؤسسةأتحقيق الثقة المتبادلة بين المدير وبين  الىوبالتالي يؤدي 

 (0302الذي يتعامل معه من ناحية أخرى. )بحر، 

لقيادات ي تنمية اف كبيرا   تأثيرا  لها عن المشاركة في عملية صنع القرارات  وتأسيسا  لما تقدم ترى الباحثة

علهم حساسهم بالمسؤولية وتفهمهم ألهداف التنظيم وتجإدارية في المستويات الدنيا من التنظيم وتزيد من اإل

عمل على رفع روح وحيث وت ،بتقبل عالج المشكالت وتنفيذ القرارات التي اشتركوا في صنعها أكثر استعدادا  

 الذات. المعنوية ألفراد التنظيم واشباع حاجة االحترام وتأكيد 

المشاركة في التعاون بين الرؤساء والمرؤوسين بالمنظمة لمناقشة المشكالت  ها( بأن0302فعرفها )عواد 

 لتحقيق االهداف المرجوة من خالل اتخاذ قرار مناسب. االدارية الموجودة لوضع الحلول المالئمة لها وصوال  
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 المعلومات: ( 0.6.2.0)

لتي تلعب دورا  مهما  في جميع أعمال المنظمات في كل األوقات، ألنها تعد المعلومات إحدى أهم الجينات ا

أصبحت مورد ثمين وغني وذو قيمة، أصبحت البيانات والمعلومات ضرورة إستراتيجية لرفاهية المنظمة 

 (Azemi At al 2017ونجاحها في المستقبل مثل األكسجين لحياة اإلنسان. )

ستخدام جودة البيانات وجودة المعلومات بالتبادل، ومع ذلك هناك اتجاه في منظمات األعمال، غالبا  ما يتم ا

الستخدام جودة البيانات لإلشارة إلى القضايا الفنية وجودة المعلومات لإلشارة إلى القضايا غير الفنية، 

قال يويمكن اعتبار البيانات منتجا  يتم إنتاجه بواسطة المؤسسات من خالل عملية تصنيع البيانات، بينما 

فجودة المعلومات هي معيار رئيسي  أن المعلومات تتكون من حقائق وبيانات، يتم تنظيمها لغرض معين،

 ( Howard At al 2011) المعلومات.لقياس نجاح نظام المعلومات، وجودة القرار هي وظيفة جودة 

 :هناك أربع مجموعات للجودة المعلومات،في إدارة جودة و 

  سمعة و  البيانات،ومصداقية  البيانات،المعلومات التي تحتوي على دقة جودة  :الجوهريةالجودة

  .الجودة الجوهرية المحددة هي أن البيانات لها جودة في حد ذاتها يضا  أوقد تم تعريفها  البيانات،

  ترتبط جودة الوصول إلى المعلومات بالوصول إلى المعلومات واألمن، يصف  الوصول:جودة

 .البيانات والمعلومات وكيف يمكن فهم المعلومات عبر اإلنترنتكيف يمكن الوصول إلى 

   ة المعلومات التي لها صلة بالموضوع ومقدار القيمبكون وتعنى الجودة السياقية  السياقية:الجودة

 المضافة باإلضافة الى التوقيت واالكتمال وكمية البيانات.

  ولة فهمها وسه تفسيرها،علومات التي يمكن هذا النوع من جودة المعلومات هو الم التمثيلية:الجودة

ذ تتكون جودة إ للفهم،والتمثيل المتسق  للتسليم،من قبل المتلقي، وتتصف بالتمثيل المختصر 

 (Azemi at al 2017) .المعلومات التمثيلية من تنسيق البيانات ومعنى البيانات
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لى تعدد أنواع المعلومات التي تحتاجها واختالف أنشطتها أدى ا اعمالهاكما وأن اختالف المنظمات وتوسع 

ومن أحد التصنيفات لتلك المعلومات ذلك التصنيف الذي يعتمد على أساس استخدامها في العمل االداري 

 حيث تقسم الى: 

 والتي تهدف الى تطوير وتنمية القدرات لدى المدرك، مثل معلومات الدورات المعلومات االنمائية :

 التدريبية.

  وهي ذلك النوع من المعلومات الذي يحتاجه اإلداري لمساعدته على اتخاذ  نجازية:المعلومات اال

 قرار يخص انجاز عمل، مثال اتخاذ قرار بتعيين موظف أو شراء أجهزة.

 :وهو ذلك النوع من المعلومات الذي تحتاجه ادارة المؤسسات التعليمية  المعلومات التعليمية

 كالجامعات والمدارس والمعاهد.

 تلك المعلومات يحتاجها قسم البحث والتطوير والبحوث التطبيقية والتي تهدف لومات االنتاجيةالمع :

الى تطوير وسائل االنتاج او استثمار الموارد واالمكانيات المتاحة بشكل أفضل، مثال ذلك 

 ( Howard at al 2011 )المعلومات عن سلعة معينة. .

 المحفزات:( 1.6.0.2)

افز هي عامل إقناع خارجي يشجع الدافع الذي يوجه الفرد بشكل إيجابي إلى العمل الحو  التعريف،بحكم 

 .الحوافزبجدية أكبر، بما يتناسب مع األداء المطلوب في المؤسسة، للحصول على 

ا على أنها أساليب تستخدمها المؤسسات لتشجيع الموظفين على العمل بروح عالية  ُتعّرف الحوافز أيض 

ا كطرق ملموس  (0Ugwu Ude 201) ة وأخالقية إلرضاء رغبات األفراد المعنوية والماديةوأيض 
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 أنواع مخططات الحوافز

 (:0302)الحايك  يتم تصنيف مخططات الحوافز إلى نوعين عام،بشكل 

 هي تلك المقدمة لمجموعة محددة من العمال لتحفيزهم على سلوك معين. :الحوافز المادية -0

يه خطط الحوافز غير المادية )غير المالية( إلى الدافع األخالقي يتم توج :الحوافز غير المادية -0

 .لخدمة مصلحة المجتمع

 ( على تعدد أنواع مخططات الحوافز والتي كان أبرزها ما يلي:Ugwu Ude 2012)وحيث أشار 

: هذا هو الدفع مقابل األداء الذي يلبي المعايير المعمول بها. يحصل الموظفون الحوافز النقدية -0

 .مبلغ معين من المال أو ضمان التوفيرعلى 

: تتضمن إجازة إضافية مدفوعة األجر، وعمولة، وأداء استثنائي، وحضور مثالي، المزايا الخاصة -0

 .وما إلى ذلك

مكافأة ولكن ذات تأثير كبير ل نسبيا  االعتراف بالموظف كحافز، يقدم تكلفة منخفضة  االعتراف: -0

من خالل إقامة عشاء سنوي ومآدب غداء ومآدب وما إلى يمكن أن يتم هذا التكريم  الموظفين،

 ذلك يتم فيها االحتفال بالمتفوقين أو المؤدين.

 ا  فرصتشير السجالت المتاحة إلى أن اإلدارة في بعض المنظمات استخدمت  الفرص الخاصة: -2

تشمل هذه الفرص الخاصة فرصة لتجربة المهام المفضلة للتدريب  خاصة كمخططات للحوافز

 ص وظروف العمل المرنة واإلرشاد وما إلى ذلك.الخا

لذلك يمكن  إنتاج،يتم دفع سعر موحد لكل وحدة  هذا،بموجب مخطط الحوافز  سعر القطعة: -2

 تعويض الموظفين وفق ا لعدد القطع التي ينتجونها أو يعالجونها، ولذلك فإن التعويض يتناسب طرديا  

 ول عليها.مع مستوى اإلنتاجية أو النتائج التي تم الحص
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وهي عبارة عن تعويضات تحفيزية بناء  على نسبة  المبيعات،ُتستخدم عادة  مع موظفي  العمولة: -3

 لمثال،امئوية من إجمالي المبيعات. يوفر نظام الحوافز بالعمولة فقط لمندوب المبيعات على سبيل 

طط الراتب نما يوفر مخبي يولدونه،على نسبة مئوية من معدل دوران المبيعات الذي  بناء  دفع حوافز 

باقي في وال عمولة،األساسي باإلضافة إلى العمولة نسبة من إجمالي األرباح يتم دفعها على شكل 

 ثابت.راتب 

تقاسم األرباح عبارة عن خطة تعويضات تحفيزية تؤدي إلى توزيع نسبة مئوية  تقاسم األرباح: -2

ذه الخطة لدمج مصالح الموظفين مع ه الموظفين، ُتستخدممن أرباح الشركة على  مسبقا  محددة 

 .مصالح الشركة

ن هناك أال إنواع مخططات الحوافز أمن  وبرغم ما تم االشارة اليه سابقا   تأسيسًا لما تقدم ترى الباحثة:

 carrotsبرز وجهات النظر هذه ما ورد في كتاب " أحد أخرى من التحفيز و أوجهات نظر تركز على نواح 

and sticks don’t work “   ن التحفيز الكالسيكي ليس هو العالج الوحيد أشار هذا الكتاب الى أحيث

االسباب  شار اليهم في كتابه وهذهأثبت وجهة نظره من خالل عشرين سبب ألتحفيز العاملين حيث  األنجح

للعمل  نن هذه البرامج يتم فيها تحفيز الموظفيأفوجهة النظر هذه ترى  ،نها برامجن البرامج تفشل ألأولها أ

ي بنفس أنحو الهدف فقط طالما استمر البرنامج، فالمتسابق ال يعود للجري بمجرد وصوله لخط النهاية ، 

الطريقة التي تحصل متاجر البيع بالتجزئة حيث تجعل الناس يتسّوقون فقط أثناء البيع. ال ينبغي أن يكون 

اد مر بالتحسين المستمر على أساس االعتقيجب أن يتعلق األ للطاقة؛األمر متعلق ا باالنفجارات المؤقتة 

 بأن التحسن أو العمل الجاد أمران مهمان لمصلحتهما وليس لمكافأة خارجية.

ن المكافآت ليست بالضرورة تعزيز على سبيل المثال، قد تقدم الشركة يوم إجازة أسباب هو وثاني هذه األ

شيء  تعمل في إجازاتهم لماذاجميع  في بعض الشركات ال يقضي العديد من الموظفين كحافز؛إضافي 
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المكافآت  حتى تلك ساس،األالعاملين سيارة من  أحدلن تستخدمه؟ او مثال منح بطاقات وقود فقد ال يمتلك 

يدة ما السبب الثالث فهو البرامج شدأللجميع، التي قد تبدو مرغوبة بشكل واضح ال تصلح بالضرورة 

 لمبيعات،امثل أرقام اإلنتاج أو  محدد،بشكل ضيق على هدف  حيث تميل البرامج إلى التركيز، التركيز

خرى من االسباب ألمجموعة  باإلضافة الفرد،إلى تجاهل الجوانب المهمة األخرى لعمل  غالباُ مما يؤدي 

 مادية.خرى غير أالتي دعت الى تبني نماذج 

ن في زيد من دافعية العامليالوسائل التي ت أفضل أحدن اشراك العاملين هو أالنظر هذه  ةحيث وجدت وجه

خالصه ووالئه  أيضا  حيث يدور مفهوم مشاركة الموظفين ، المنظمة  سسة،للمؤ حول مدى التزام الفرد وا 

لها. تشير المشاركة إلى إحساس جوهري وعميق الجذور وشامل  مرادفا  المشاركة مشابهة للدافع ولكن ليس 

دة بالعوامل يتأثر مستوى التحفيز بش المقابل،بسهولة. في بااللتزام والفخر والوالء الذي ال يمكن تغييره 

أة المالية مثل المكاف قّيمة،ال سيما التوقعات بأن بعض الجهود أو اإلنجازات ستؤدي إلى مكافآت  الخارجية،

 السنوي.لتحقيق هدف المبيعات ربع 

 وم على مجموعة من العناصرشراك العاملين والذي يقإوسائل  أحدثومن هنا نشأ نموذج االحترام الذي يعد 

 العناصر،م هذه هأضافة الى عالقات االحترام التي يخلقها القادة االدارية بينهم وبين العاملين و ساسية باإلاأل

 .التوقعات وصدقوالتغذية الراجعة الداعمة والشراكة  والتمكينالتقدير 

 الهيكل التنظيمي:( 4.6.0.2)

من الشبكات الوظيفية العامة  ةخاص بها يتألف من مجموع لكل منظمة من المنظمات هيكل تنظيمي 

ات بشكل فراد والمجموعالتي تقوم بدورها األساسي وهو تنظيم العالقات واالتصاالت الرابطة بين أعمال األ

ثلة ن يجتوي على عناصر تساعد على عملية التنظيم والمتمأن الهيكل التنظيمي المتوازن ال بد و إعام، لذلك ف
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قيق وكذلك التنسيق لكي يتم تحقيق المهام بطريقة فعالة حتى يتم تح ،الختصاصات العمل تبعا   في تقسيم

 الهدف من التنظيم المؤسسي بأسلوب جيد.

وتعددت المفاهيم التي تناولت تعريف الهيكل التنظيمي بين الباحثين والكتاب والمختصين ولكن جميعها 

هو البناء الذي من  :ن الهيكل التنظيميأ( على 0302ك يدور في نفس المحتوى، حيث عبر عنها )الحاي

خالله يتم تقسيم الوحدات التنظيمية داخل المنظمة، ويبين االتصاالت الرسمية والوظائف وتدفق المعلومات 

( بأنه عبارة عن خريطة تنظيمية للمنظمة يتم بواسطتها 0303 ،وخطوط السلطة. في حين عبر عنه )حماد

م االدارية التي بدورها توضح خطوط االتصال وتبين مدى نطاق االشراف ليتم عكس قساتحديد مختلف األ

( بأن الهيكل التنظيمي يحدد 0302 ،شار اليه )العبيديأفلسفة المنظمة من خالل الشكل التنظيمي. فيما 

مين أي منظمة مع ضرورة تأشطة افقية وعمودية داخل أنعالقات القوة والسلطة بين ما يتم من إنجازه من 

 عمليات االتصال فيما بينهم. 

ظائف واالقسام انشطة الو  لتبين ستخدامهاايتجسد دور الهيكل التنظيمي في توفير وسائل يمكن للمديرين 

ساسية األ ركنويعد كل من التميز والتكامل بمثابة األ ،جل استغالل كامل مهاراتهم وقدراتهمأالمختلفة من 

 أجلية من فراد والموارد على المهام الوظيفطريقة التي بموجبها يتوزع األللهيكل التنظيمي ويعني التميز ال

لمهام جل انجاز تحقيق اأفراد والوظائف من تنسيق جهود األ الىما التكامل فهو سعي المنظمة أ ،خلق قيمة

 ( 0300 ،)هل وجونز .الخاصة بالمنظمة

و الجسم أات يحاكي ويوازي الهيكل العظمي بأن الهيكل التنظيمي للمنظم وتأسيسًا لما تقدم ترى الباحثة

ن ألنه يوضح المالمح العامة للمنظمة فهو يعتبر قلب العملية االدارية للمنظمة، أل ،البشري لإلنسان

ت دافها ويحدد خطوط االتصاالأهعمالها و أالمنظمة تسعى لبناء هيكل مثالي يساعدها في تحقيق وانجاز 

، ضمن لها القدرة على تحقيق النجاح في العمل والفاعلية في تحقيق األهدافوبالتالي ي ،بين االدارات بالكامل
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 ن هناكأـنه ال يمكن القول إف، لإلنسان ن هناك وجودا  أ لنه دون وجود جسم بشري ال يمكن القو أكما 

 منظمة ما دون وجود هيكل تنظيمي لها لذلك فان الهيكل التنظيمي يمثل بطاقة الهوية التعريفية لها وهذه

فراد غير العاملين فيها عن كيفية تشكيل تلك المنظمة عضاء المنظمة واألأالبطاقة تستطيع اخبار كل 

 بخاصة ما يرتبط بالعالقات التي يعتقد مخططو ومؤسسو تلك المنظمة ضرورة وجودها.

 أهمية الهيكل التنظيمي: -

لمرجوة عاملين على تحقيق األهداف ايعتبر الهيكل التنظيمي من أهم الطرق الهامة التي تساعد المنظمة وال 

أدني درجة  لىابفاعليه وكفاءة، فتكمن أهمية الهيكل ألي منظمة على التقليل من االختالفات بين األفراد 

( كما تكمن 0303يقرر ويحدد الوظائف الذي تمتلك القوة للمنظمة )حريم،  الذيممكنة، ويمثل اإلطار 

عبه في نجاح المنظمة من خالل تصميم األعمال وافساح المجال في همية الهيكل التنظيمي بدوره الذي يلأ

 المشاركة في اتخاذ القرارات وتوزيع السلطة حسب المسمى الوظيفي.

ن تصميم الهيكل أل DNAهم المكونات األربعة في أالهيكل التنظيمي هو من  فإن (booz 2012)وفقا  ل 

 داء او اعاقته ويشمل على أربع جينات: زيادة سرعه األ الىداء المنظمة ويؤدي أفي  قويا   يؤثر تأثيرا  
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 ( مكونات الهيكل التنظيمي3-0الشكل )

عدد  كذلك تحدد ،وتحدد هذه العناصر شكل الهيكل التنظيمي وتشكيل خطوط االتصاالت في المنظمة

الخيارات  اتمعالجتها وتضع المنظم ةأليو المستويات وما عدد التقارير المباشرة في كل مستوى واتجاها 

لجغرافية و المناطق اأالهيكلية لدعم االستراتيجية مثل قرارات تنظيم وحدات االعمال المتعلقة بالمنتجات 

المستويات  ستراتيجية وهي وجود العديد منن هناك مشكلة هيكلية شائعة تعرقل عملية تنفيذ اإلإوبشكل عام ف

يق( هذا ي نطاق ضأكثرة التقارير المباشرة )  الىؤدي فراد في كل مستوى، مما يدارية مع العديد من األاإل

تخاذ سلطة غير واضحة إل الىالنطاق الضيق في المنتصف  الىيؤدي  إذالهيكل يشبه الساعة الرملية 

جراء التغييرات إلذلك يجب على المدراء (  Wideman 0303القرارات ومزيج من الحوافز للمنظمة )

ى المدى ن ذلك له تأثير منخفض علأال إدارية وتوسيع النطاق يات اإلالهيكلية بهدف تخفيض عدد المستو 

الطويل ما لم يتم تغيير السلوكيات المحددة مما يفرض على المنظمة وضع معايير تمكن المدراء في 

  المستويات العليا في متابعه مدى االنحراف عن المعايير المحددة مع امكانية القيام بإبطاء حركة الترقيات

حجم المنظمة 

المسار الوظيفي

نطاق االشراف 
ومدى االلتزام 

ائح  بالقوانين واللو
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هم واغناء تطوير تجربت الىصاعدة للمديرين والعمل على تشجيعهم على التنقالت األفقية مما يؤدي المت

 خبراتهم. 

و أن الهيكل التنظيمي هو عبارة عن البناء أمن خالل ما سبق تجد الباحثة وبناء على دراسات سابقة 

 عة عناصر رئيسية وهي: اإلطار الذي يحدد اإلدارات او األجزاء الداخلية فيها، ويتألف من مجمو 

 تقسيمات تنظيمية ووحدات مختلفة تقوم باألعمال واألنشطة.  -

 التخصص في العمل، أي وجود مهام محددة.  -

 شراف وخطوط السلطة والمسؤولية. نطاق اإل -

  (0302تخاذ القرار من حيث المركزية والالمركزية. )مساعدةإمواقع  -

( 0300 وآخرونن السمات التي أشار اليها كل من )رمضان ويمتاز الهيكل التنظيمي للمنظمة بالعديد م

بأن الهدف األساسي للوظيفة التنظيمية هو تسهيل مهمة اإلدارة في القيام  اشاراحيث  (0302)مساعدة 

بمهامها لتحقيق األهداف المحددة ويمكن تحقيق أهم الخصائص الواجب توافرها في أي هيكل تنظيمي كما 

 يلي:

بداع من خالل تجميع الموارد ونظم المعلومات سهل الهيكل التنظيمي عملية اإلاإلبداعية: حيث ي -0

وتزداد أهمية االبداع في المنظمات التي تواجه بيئات معقدة ومتنوعة  ،واالتصاالت الفاعلة وغيرها

 ومضطربة. 

 تحقيق األهداف بأقل تكلفة ممكنة.  -0

ميعها تحتاج ن المنظمات جأ إذوثيقاَ ارتباطاَ المرونة والتكيف: وهاتان الخاصيتان ترتبطان باألبداع  -0

هيكل تنظيمي يوفر المرونة والتكيف من خالل المركزية وتغيير العمليات التنظيمية وأخيرا  الى

 تغيير الهيكل التنظيمي نفسه. 
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فراد على الهيكل التنظيمي يسمح ويشجع األ أنذ إتسهيل وتشجيع أداء الموارد البشرية وتطويرها  -2

مكاناتهم وينميهم ويطورهم من خالل اكتساب قدرات ومهارات جديدة ا  ة من طاقاتهم و ستفاداإل

 واالضطالع بمسؤوليات جديدة كلما ازدادت خبراتهم. 

داف هأتسهيل التنسيق والتكامل بين مختلف األنشطة والوحدات لتوحيد الجهود سعيا  لتحقيق  -2

 المنظمة. 

أثيرها تنظيمي الثالثة: التعقيد، والرسمية، والمركزية لها تبعاد الهيكل الأن أذ إتسهيل االستراتيجية  -3

على عملية اتخاذ القرار االستراتيجي سواء من حيث صياغة االستراتيجية او من حيث تنفيذها 

 لذلك فان الهيكل التنظيمي الفاعل يجب ان يسهل عملية صياغة االستراتيجية المنظمة وتنفيذها.

 التنظيمي: اإلبداع( 0.0)

 هذا الجزء من الدراسة لإلجابة على السؤال النظري الثاني وهو:  يسعى

 الرئيسية لألبداع التنظيمي؟ والمكوناتما المفاهيم األساسية 

 :ولتحقيق اإلجابة على السؤال المذكور، قسمت البيانات والمعلومات على محورين أساسين وهما

 .المفاهيم األساسية لإلبداع التنظيمي -

 ت اإلبداع التنظيمي.أبعاد ومكونا -

 ( المقدمة: 2.0.0)

نعيش اليوم في عالم يتالحق فيه النمو وتزداد فيه المتغيرات، مما يتطلب على الجميع إدراك متطلبات 

ظمة حاجة بداع في المنالتطور في الحاضر والمستقبل، ومع مرور الوقت تزداد الحاجة لإلبداع، فيعتبر اإل

التعامل  بداع التنظيمي من أهم أدواتويعد اإل، واالجتماعية قتصاديةاالت ساسية فرضتها التغيراأضرورية و 
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لما له دور هام في بقاء المنظمات وتطورها في ظل التحديات  ،مع التطورات الدولية الجديدة ومفتاح أساسي

 . العالمية

 المفاهيم األساسية لإلبداع التنظيمي:( 0.0.0)

 :عأواًل: اإلبدا

و أتاج نفكرة جديدة يتم تنفيذها بهدف تطوير اإل( على أنه 0300ة )فهيمي وآخرون، بطريقبداع يعرف اإل 

 حداثإ الى داءعلى األحداث تحسينات طفيفة إبداع في المنظمات على اإل ملويع ،و الخدمةأالعملية 

ياكل الهنتاج والطرق الجديدة في التكنولوجيا و حيث ستتضمن هذه التحسينات اإل ،تطويرات جوهرية وهائلة

 Fawaz Ali)، بينما عرفه العاملين باألفراد المتعلقةالجديدة  والبرامجدارية والخطط نظمة اإلالتنظيمية واأل

and others2016) فراد المتعاونينو مجموعه من األأجديدة ومفيدة من طرف الفرد  ألفكاروالدة ه نأب. 

ي القدرة أاألشياء المألوفة بطريقه غير مألوفة، بداع هو التعامل مع ن اإلأ الباحثةوتأسيسًا لما تقدم، ترى 

لى ليعود ع و الجديدة في صورة مبتكرة جديدةأ القديمة اآلراءو دمج أشياء جديدة أنشاء ا  وين و كعلى ت

 المنظمة بالنفع في سبيل تحقيق أهدافها. 

 ثانيًا: مفهوم اإلبداع التنظيمي: 

الجديد  التنظيمي هو تقديم فاإلبداعدارة وعلم المنظمات، يعـد هـذا المفهوم من المفـاهيم الحـديثة في علم اإل

من نــاحيــة  ( Thompson  ،0303، )و الخــدمـات وقبولهــا وتطبيقهــاأوالمنتجــات  والعمليــاتفكـار من األ

ال ســـتكون هناك مشـــاكل تشـــغيلية في جميع أنحاء  أخرى، لمنظمة ايجب تنفيذ هذا القرار بشـــكل صـــحيح وا 

بداع التنظيمي هو المخرجات ن اإلإف (0303عائشـــــــة ســـــــمســـــــوم )جهة نظر ومن و (  0303قدة ، حياة )
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النــاتجــة عن التفــاعــل الــذي يحــدث بين الخطــة االســــــــــــــتراتيجيــة والبنــاء التنظيمي من جهــة والثقــافــة والمنــاخ 

 اإلبداعية. و مؤثرة في العملية أعتبارها عوامل وسيطة إالتنظيمي من جهة اخرى ب

لقرد عملية تتمثل في ظهور نتاج جديد ينشأ لما لدى ابداع التنظيمي عن اإل ةوتأسـيسا  لما تقدم ترى الباحث

فيدة وغير فكار مأ نتاج وتوليد وخلقإ الىي عملية عقلية خالقة تؤدي ، أاســتثنائيةو أمن خصــائص فريدة 

ية دبحيث تتســــــــم هذه األفكار بالج فراد الذين يعملون معا  و مجموعه صــــــــغيرة من األأمن قبل الفرد  مألوفة

 واألصالة. 

 ثالثًا: أهمية اإلبداع التنظيمي: 

يعد اإلبداع التنظيمي أحد أهم العوامل األساسية التي تكمن أهميتها في تطوير قدرة الفرد على استنباط 

األفكار الجديدة، وتساعده في الوصول للحلول الناجحة ألي مشكلة، ويعد اإلبداع التنظيمي من المهارات 

رسها األفراد يوميَا، ويمكن تطويرها من خالل عملية التعليم والتدريب، وتكمن أهمية اإلبداع الحياتية التي يما

دراك العالم  التنظيمي في تحقيق الذات اإلبداعية وتطوير المنتجات اإلبداعية واإلسهام في تنمية المواهب وا 

ر جديدة واإلستجابة فتاح ألفكااالن الىبطريقة أفضل، ويجعل الفرد يستمتع باكتشاف األشياء بنفسه، ويؤدي 

بفاعليه للفرص والتحديات والمسؤوليات إلدارة المخاطر والتكيف مع المتغيرات، ويسهم في تحفيز المنظمات 

لتكون بيئة مالئمة الكتشاف المواهب والعمل على تنميتها من خالل توفير برامج متخصصة )فهيمة بديسي 

 0302التي توفرها ظاهرة اإلبداع التنظيمي كما يلي: )اسامة  ويمكن إجمال االيجابيات، ( 0300وأخرون 

 ) 

 تحسين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع على المنظمة والفرد.  -0
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المساهمة في تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في التنظيم عن طريق اتاحة الفرصة لهم في  -0

 إختيار تلك القدرات.

 االنمائية المختلفة واالمكانيات المادية والبشرية المتاحة. القدرة على إحداث التوازن بين -0

حسن استغالل الموارد البشرية واالستفادة من قدراتهم عن طريق اتاحة الفرصة لهم في البحث عن  -2

 الجديد في مجال العمل والتحديث المستمر ألنظمته بما يتفق مع التغيرات المحيطة. 

 ع التنظيمي التي تكمن في:( على أهمية اإلبدا0228واكدت )نوري،

نجاز األهداف واستخدام الموارد   -0 تحسين إنتاجية المنظمة عبر تحقيق الكفاءة والفاعلية في األداء وا 

 والطاقة بشكل اقتصادي. 

 تحسين النوعية من خالل تقليل التآلف والمرفوض. -0

 تحسين صورة المنظمة ومكانتها وجعلها جذابة للمستهلكين. -0

التغيير ألنه بمثابة باعث على استنباط أفضل ما لدى الفرد، يساهم في تقديم  معيار دقيق لعملية -2

 خدمات متميزة للمستفيدين تفوق توقعاتهم ويعزز بينة العمل ويوفر الوقت والجهد.

فاإلبداع من وجهة نظره هو الحل األمثل لمواجهه لتعقيدات المتزايدة في جميع جوانب الحياة سواء 

 رية او التقنية. االقتصادية او اإلدا

 لألبداعمية االبداع التنظيمي من حاجة المنظمات المعاصررررررررررة له وتكمن حاجة المنظمات أهكما برزت 

 :كما يلي

خدمات وانتاجيتها وبالتالي تقدم ال كفاءتهاأهمية االشــــخاص المبدعين للمنظمات في الوقت الحاضــــر لرفع 

وتساعد  كما ،منظمات الحكومية والتي تتناسب مع البيئةساليب الحديثة والمبتكرة للهمية األ، وأبشكل مميز

وعي  نأذ إ ،حتيـاجـات الرأي العـام المتزايدةدارة عمليـاتهـا وحـل مشــــــــــــــكالتهـا وتلبيـة إلإتلـك المنظمـات في 
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لمشـــــكالت ا وســـــهولة وتزايدلحاح بقوة للحصـــــول على الخدمات بيســـــر اإل الىالمواطنين بالمنجزات بدفعهم 

ت المتزايدة للعنصـــــــــر البشـــــــــري داخل المنظمات يفرض التغير والتطوير الذي يتطلب التنظيمية واالحتياجا

 (. 0302)معراج  حداثهإبداع في اإل

ع التنظيمي من بدابما يشــكله اإلأن اإلبداع التنظيمي يتميز بأهمية كبرى  وتأسرريسررًا لما تقدم ترى الباحثة

خلق  تقدم الهائل في جميع المجاالت بما فيها منفالثورات وال ،عادة تشكيل الواقعا  تحديد المسـار وتشكيل و 

ام القادة والعاملين ليصـــــــــــــبحوا أم كبيرا   ن هناك تحديا  أســـــــــــــاليب جديدة للعمل يؤكد أهداف جديدة وطرق و أ

هم أمن يعــد بــداع ن اإلأي ، أجــل التغلــب على المنــافســــــــــــــات القويــة في عــالم األعمــالأوهــذا من  ،مبـدعين

ا في التغلب على المشــــكالت التي تواجهها خاصــــة في هذا العصــــر الذي يســــاعده ألنه .مقومات المنظمة

 .يشهد الكثير من التغيرات والتحوالت في كافة المجاالت

 بعاد االبداع التنظيمي: ( أ1.0.0)

  

 
 ( أبعاد اإلبداع التنظيمي2.0الشكل )

الطالقة

المرونة

الحساسية 
للمشكالت

قبول 
المخاطرة

األصالة

القدرة على
التحليل 
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اعي ومن بدلى التفكير اإلبداعية التي تميز الشــــــــــخص المبدع القادر عحدد الباحثون عددا  من القدرات اإل

 أهمها:

 Fluency الطالقة: -0

رة من نتــاج كميــة كبيإبــداع التنظيمي حيــث يعبر عنهــا بقــدرة الشــــــــــــــخص على بعــاد اإلأالطالقــة من  تعتبر

إلبداعية االطالقة هي بنك القدرة  إنفكار تفوق المتوســــــــــط العام في غضــــــــــون فترة زمنية معينة، ويقال األ

فكــار خالل وحــدة زمنيــة بر الطالقــة عن الفرد الــذي ينتج عــدد كبير من األوتع( 0302)الحــاكم وآخرون 

   .معينة وبالتالي تكون لدية الطالقة في التفكير والتصورات في زمن قياسي بالنسبة لألخرين

 ( في:0226)النتيفات وتمتاز بأربع عوامل والتي يعبر عنها 

رية المنطوقة واسـتحضارها بصورة تناسب نتاج كلمات والوحدات التعبيإي سـرعة أ :طالقة الكلمات .أ

 .  الموقف

 .و معاني ذات خصائص متميزة ومعينةأنتاج كلمات إ: سرعة طالقة التداعي .ب

نها لمات بحيث تربط بيكو معاني مختصـــــــة في أي ســـــــهولة التعبير والصـــــــياغة أ: طالقة التعبير .ت

 .وتجعلها متالئمة مع بعضها البعض

فكــار لموقف واحــد ويركز على عــدد من األ كبيرة منعــداد أصــــــــــــــدار إســــــــــــــرعــة  طالقررة األفكررار: .ث

 .االستجابات

  Originalityاألصالة:  -0

ماء من وهناك من العل ،نتاج ما هو غير مألوفإوتعني ، باألبداع رتباطا  إبعاد من أكثر األ األصــالةتعتبر 

بعيدة  ارتباطاتذا لم يســــــبق لها ســــــابق وغير عادية وبعيدة المدى وذات إصـــــيلة أالفكرة ال تكون  إنيقول 
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ده الســـابق التوصـــل لها بل قد تســـاع أوفكار المألوفة ن يهمل الشـــخص األأصـــالة الفكرة ال تعني أو  ،وذكية

 ( 0300)سمية،  جديد وغير مألوف شيء الىفكار في التوصل هذه األ

فكار ســـــــــــابقة أالجديدة النادرة والمفيدة وغير المرتبطة بتكرار  باألفكارهي المقدرة على االتيان  فاألصـــــــــــالة

 صــــــــــالة هي القدرة على اســــــــــتجاباتن األأتفق الباحثين والعلماء ، وأنتاج غير المألوف وبعيد المدىإوهي 

لت درجة ه كلما قأني أالتي ينتمي لها الفرد  الجماعةبالمعنى االحصـــــائي داخل  ،ي قليلة التكرارأصـــــيلة أ

 ل على ثالث عوامل اساسية:صالة تشمن األأشار على أو ، صالتهاأشيوع الفكرة زادت درجة 

 . فكار نادرة ومميزةأنتاج إي القدرة على أ ةستجابة غير الشائعاإل -

 .ي القدرة على ذكر تداعيات بعيدة غير مباشرةأستجابة غير البعيدة اإل -

تاج اســـــــــــــتجابات يحكم عليها بالمهارة وهذا الجانب يعد إني القدرة على أســـــــــــــتجابة الماهرة اإل -

امينة ) عتماد على عدم الشـــــــــــــيوع وحدة كمحك لهاذ ال يمكن اإلإ ،لةلألصـــــــــــــا جديدا   محكما  

 (0302واخرون، 

  :Flexibilityالمرونة:  -1

لة من عدة والنظر للمشــــــك ةمتنوع بأســــــاليبســــــاليب المختلفة والتفكير نتهاج الطرق واألإوهي المقدرة على 

بحد  فكارألنة وعدم التعصب نظر معي ةو وجهأ جوانب وهي درجة السـهولة التي يغير بها الشـخص موقفا  

 .  شياء من عدة زوايااأل الىنها تعني النظر أذاتها كما 

 (0302امينة واخرون، وصنف المرونة على أنها )

 :أصــلئة او ال تنتمي لف عطاء معلومات متنوعة تلقائيا  إتتضــمن قدرة الفرد على  المرونة التلقائية 

ند الفرد دون حاجة ضـــــــــرورية يتطلبها الموقف، المرونة التي تظهر ع الىنها تشـــــــــير أواحد، كما 

وهذا  عدد متنوع الىنما تنتمي ا  فئة واحدة و  الىســــتجابات ال تنتمي من اإل فيعطي الشــــخص عددا  
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يبرز  كـارنا بينماأف تجـاهاميـة تغيير أهحيـث يبرز عـامـل المرونـة  بـأنواعهـامـا يميزهـا عن الطالقـة 

 األفكار. مية كثرة هذه أهعامل الطالقة 

 حل مشـــــكلة  الىحين يكون بصـــــدد النظر  الذهنيةقدرة الفرد على تغيير وجهته  مرونة التكيفية:ال

يث العقلي فالشـــــــــــخص المرن من ح فللتكييالطرف الموجب  باعتبارهاويمكن النظر اليها ، معينه

 .التكيف العقلي مضاد للشخص المتصلب عقليا  

يتم الكشـــــــــف على عدد من  مثال   ،من طريقة ثربأكن المرونة يتم قياســـــــــها أب( 0333 )حنوةشـــــــــار أوكما 

ر صـــو يمكن حأنوع أخر من المضـــامين في الســـياق الواحد  الىو من نوع أخرى أالتنقالت من فكرة لفكرة 

فكار والصـــــــور التي انتجها الشـــــــخص ودرجة المرونة تكون هي عدد تلك التنقالت نواع المختلفة من األاأل

 أنواعها. التي رسمها الشخص بصرف النظر عن  لألفكاري ما درجة الطالقة فيكون العدد الكلأ

 القدرة على التحليل: -4

ن شـــــــــياء وفهمه للعالقات بيالمبدع بقدرته على تحليل عناصـــــــــر األص و الشـــــــــخأيتميز الموظف المبدع  
ند الحجاة لها بها ع واالحتفاظقدرة الحصول على المعلومات وجمعها وتبويبها وتقويمها  متالكهاو العناصـر 

 ( 0300)بروبي  سس مدروسةأشياء وفق فكار واألاعادة تنظيم األ يضا  أما يمكنه ك

عناصـــــــرها األولية وعزل هذه العناصـــــــر عن بعضـــــــها  الىالتحليل هو القدرة على تفتيت المركبات  أني أ
 جزاء بعضهم غامضأمن  مؤلفا   ذا كان معقدا  إي موضـوع ال يسـمى مشـكلة اال أن أوتفسـير ذلك ، البعض

 لىاومن ثم تنحــل المشــــــــــــــكلــة  المجمعــةول مــا ينبغي عملــه هو تحليــل المــادة أو  ،س في البعض األخرملتب
مجموعه من قضــــايا تســــاعد على اداراك تلك العنصــــر المعقد بينما الربط فهو القدرة على تكوين عناصــــر 

تفســــــــــيرها ثم و  ر والســــــــــببثالعالقات بين األ إدراكي القدرة على أفي بناء وترابط جديد  وتشــــــــــكيلهاالخبرة 
 ( 0333)رشوان  و توليف عالقات جديدةأ استنتاج
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 باألبداع مثل:دبيات المتعلقة شارت اليها العديد من األأبداعية إوهناك قدرات 

د على نها تســاعأو حل مشــكل من شــأضــافه تفاصــيل جديدة ومتنوعة لفكرة إ: القدرة على فاضررةاإل -0

 .  تطويرها واعنائها وتنفيذها

و حكـام المرتبطة بما هالقرارات واتخـاذ أل الىوالتي عرفـت بـأنهـا الوصــــــــــــــول  التقييم:القردرة على  -0

 .معيار معين الىمالئمة باالستناد  أكثرصح او أأحسن او 

 :القدرة على قبول المخاطرة -5

 ســــاليب الحديثة والبحث عن حلول لها وفي نفسفكار واألذ زمام المبادرة في تبني األأخنها أوتعرف على  

 ةعمـال التي يقوم بهـا ولـديـه االســــــــــــــتعـداد لمواجهلتحمـل المخـاطر النـاتجـة عن األ يكون الفرد قـابال  الوقـت 

 شجاعةنها مدى أعلى  (0302محمود وعبر عنها )( 0303واخرون  قدةذلك. )ترتبة عن مالمسؤوليات ال

كاره أفن ع و النقد وتقديم تخمينات والعمل تحت ظروف غامضـــــة والدفاعأالفرد في تعريض نفســــه للفشــــل 

 .ي شجاعة الفرد في اتخاذ القرارأالخاصة 

 :الحساسية للمشكالت -6

 ،حل لىاكثر في حاجة أ أويتمثل مشــكلة  يواجهن الموقف الذي أوهي الخاصــية التي تجعل الفرد يشــعر ب

 ،وتوضــح له حجم وعمق المشــكلة فالشــخص المبدع يســتطيع رؤية كثير من المشــكالت في الموقف الواحد

ه خرين الموجودين معن األأحين ، مرهفا   حســـاســـا  إخطاء ونواحي القصـــور ويحس بالمشـــكالت أليعي ا فهو

كثر أو يرون واحده منها فقط على أي نوع من المشكالت أفي نفس الموقف ال يرون هذا الموقف ما يثير 

بتكار حيث فراد في اإلحقيقة وعمق المشــــكلة هي التي تفرق بين قدرات األ ألدراكوهذه الحســــاســــية ، تقدير

ويوضح ذلك  ،ن يدركوا المشـكلة التي سوف يفكرون فيها أوال  أنهم لن يفكروا في ابتكار حلول جديدة دون أ

مما  ،و المواقفأشــــياء و القصــــور في األأ نفي شــــكل وعي بالعيو  ن الحســــاســــية للمشــــكالت تظهر غالبا  أ
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ى حســـــاســـــية للمشـــــكالت ال تقتصـــــر علوالر، تعمل على التغيي فكار ألتوليد  بالحاجةاالحســــاس  الىيؤدي 

ة في المشكلة والتي تؤثر مباشر  ،العوامل الخفية الىو المباشـرة للمشكلة ولكنها تمتد أرؤية الجوانب الغريبة 

كلة جديدة توقع والدة مشــ جانبية وتشــمل هذه القدرة ايضــا   تأثيراتوالتي تســبب  صــلةوكذلك العوامل ذات ال

ن تمت مواجهتها مما ينتج عن هذه المواجهة مشــــــــــكالت إما هي أو حتى مور لو تركت على ننا نعقد األأ

ف عو عناصر ضأو حاجات أالحساسية للمشكالت هي الوعي بمشكالت  أني ( أ0333أخرى )النتيفات 

ســــــــــرع من غيرهم في مالحظة المشــــــــــكلة والتحقق من وجودها في أفراد ن األأو الموقف ويعني أفي البيئة 

في عملية البحث عن حل لها ويرتبط بهذه القدرة مالحظة  ىولألة يمثل خطوة الموقف  واكتشــــــاف المشــــــك

اعــادة توظيفهــا واثــارة تســــــــــــــاؤالت  من  أوو المحيرة في محيط الفرد أ الشــــــــــــــاذةو أاشــــــــــــــيــاء غير العــاديــة 

 ( 0302)الحاكم واخرونحولها

 ض،عو ) (0302 ،مســــــعودة) (0303 ،عمراوي) و (0302 ،ســــــويدات والشــــــيخكل من )لدراســــــة  ووفقا  

ن عناصـــــــر أعلى  يث يؤكدون جميعا  ح (0300 ،بن ناقة وفالق) (0300 ،العدوان وســـــــليمان) (0300

 ، المرونة، األصالة، الحساسية للمشكالت(.)الطالقةربعة عناصر هي أ الىتنقسم  ةبداع الرئيسياإل

ميز ن يتأتي يجب م العناصــــر الأهبداع االداري تعد من ن عناصــــر اإلأ وتأسررريسرررا لما تقدم ترى الباحثة

خرين وتعتمد على القدرة على االبتكار والتميز فكار األأعدم تكرار  ،صـــــالةن األأي أويتحلى بها الموظف 

 ن الموظف الــذي ينتج عــدد كبير منأيخص الطالقــة ترى البــاحثــة فيمــا ا نمــبي، بحلول جــديــدة غير متكررة

نة هو موظف متميز ومبدع وبما يخص المرو فكار التي تتعلق بموضـــــــوع معين خالل فترة زمنيه معينه األ

ختلفـة وبما م أفعـال دفكـار بتغير المواقف للحصــــــــــــــول على ردو ترى البـاحثـة بـأن قـدرة الفرد على تغيير األ

قدرة الفرد على رؤية المشـكالت المتشابكة في الموقف الواحد ونأتي لعنصر ، يخص الحسـاسـية للمشـكالت
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 أتي ليتبنىييل المواقف الصــــــعبة والمعقدة وبينما عنصــــــر المخاطرة ي قدرته على تحلأعلى التحليل  القدرة

 . ساليب الجديدة ومن هنا تقبل المخاطر قد ينتجاأل

 بداع في القطاع العام:االبداع ومصادر اإل ع( أنوا4.0.0)

ــــاك خمس  ــــداعواع عــــامــــة أنهن ــــداعبــــداع الفني بــــداع التعبيري اإلوهي اإل لإلب المركــــب واالختراع  واإلب

( وهي ابداع يرتبط 0302)المرشــد  لإلبداعخرى أنواع أبينما حدد البعض  (0300 )مراكشــيتحداث واالســ

بــبــداع يرتبط بــالهيكــل التنظيمي و ا  و  بــاألهــداف بــداع ا  عمليــة و بــداع يرتبط بــالا  و الخــدمــة و أداع يرتبط بــالمنتج ا 

بداع اداري وابداع إ بأن االبداع عبارة عن (0331حريم )ومن مســاحة أخرى حدد ، يرتبط برضــا المســتفيد

 .فني

 :تأسيسا لما تقدم يمكن تقسيم االبداع بناء على درجة التغيير في المنظمات وهي

 .ابداع جذري  -0

 (0300دراج ودراجي ) تدريجيابداع ارتقائي حيث يعني التحسين والتطوير بشكل  -0

طوير عته وتشـــكل تحســـب مجال العمل وطبي تختلفبداع ن مجاالت اإلأ لما تقدم ترى الباحثة وتأسررريسررراً 

 .الخدمات والعمليات والتشريعات واالستراتيجيات وسياسات الموارد البشرية وانظمة تكنولوجيا المعلومات

 اإلبداع: صخصائ (5.0.0)

بداع تتمثل ن خصرررررائص اإلإف (0228 ،وعيد) (0220 ،طه ويوحنا)وفقا لما جاء في دراسرررررة كل من 

 فيما يلي:

 دراك الحســي والتصــورات والصــياغات الجديدة لذلك فهو يحتاجبداع على جهد متصــل اإليؤثر اإل -0

 .عن ربط االفكار مع بعضها البعض قدرات عالية من التركيز والمالحظة واالستماع فضال   إلى
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يجة ن تكون فيه هذه النتأحاجات ورغبات معينة في الوقت الذي يجب  إلشباعموجهَا  يعد اإلبداع -0

 .سهله بديهيا  

 إبداعية. إلمكاناتق القتناص الفرص واستغاللها وتحويلها يسهل االبداع طري -0

 ألخرحــد مــا لكنــه يختلف من شــــــــــــــخص االبــداع عبــارة عن ظــاهرة عــامــة للجميع وليس خــاص أل -2

عيش فيها عن العادات والمعتقدات التي ي حسـب نشـأة الفرد وفطرته وظروفه البيئية والثقافية فضال  

 . مل الوراثية ويمكن تطويرهابالعو  بداعما يرتبط اإل ويتعامل معها وغالبا  

وهذا  ،و المنظمةأن يكون على مســــــتوى الجماعة أبالضــــــرورة بل يمكن  لألفرادبداع ليس حكرا  اإل -2

ن الظواهر والمتغيرات أصــــــــبحت تتشــــــــابك في البداية أل باألخصبداع مام اإلأقد يســــــــهل الطريق 

التعــامــل معهــا والخروج بنتــائج  وقــدرات وجهود ضــــــــــــــخمــة ليتم تبــاإلمكــانيــابطريقـة معقــدة وتحتــاج 

 .ابداعيه حولها

و تعديله أو تطويره أو تغييره أويمكن تبديله  والممارســــــــــاتبداع علم نظري مبني على التجارب اإل -3

 .الزمان والمكان ختالفاب

بـداع يعتمد على التركيز والتفكير العميق الذي يبحث المشــــــــــــــكلة من كافة النواحي واالتجاهات اإل -2

 .لول ابداعية مناسبة لهاللوصول لعدة ح

 بداع التنظيمي:عملية اإل لمراح (6.0.0)

( 0302دراســــــــة )مكانســــــــي، تعددت الدراســــــــات التي تناولت مراحل عمليات االبداع التنظيمي ومن بينها 

والتي جاءت تحت المراحل ( 0333 ،دراســـة جلدة وعبوي( )0300 ،دراســـة الغالبي( )0303 ،القحطاني)

 التالية:
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  الشعور بالرغبة حول موضوع معين.هتمام: مرحلة اال -2

وتعني البــدء بتحــديــد المشــــــــــــــكلــة وفحص جميع جوانبهــا وجمع مرحلررة االعررداد أو التحضرررررررررير:  -0

 .المعلومات حولها التي تمثل صميم اهتمام الشخص المبدع

بداع والتي يتم من هم مراحل اإلأتعد هذه المرحلة من مرحلة الكمون أو االحتضرران أو االختمار:  -1

فكار التي ال صـــــــلة لها بالمشـــــــكلة وهي واأل الشـــــــوائبترتيب وتحرير العقل من العديد من  هااللخ

ي شـــــعوري وال شـــــعوري وامتصـــــاصـــــا لكل المعلومات والخبرات المكتســـــبة أتتضـــــمن هضـــــم عقلي 

وتتميز هذه المرحلة بالجهد الشـــــديد الذي يبذله المتعلم المبدع في ، المالئمة التي تتعلق بالمشـــــكلة

انها تعطي العقل فرصــة للتخلص من الشــوائب  إلىحل المشــكلة وترجع اهمية هذه المرحلة ســبيل 

ية قضــــــــية فرد إلىهمية المشــــــــكلة القائمة وتتحول أهمية المهمة و أفكار الخطأ ومن هنا تظهر واأل

اء من والحلول واالنته باألشــــــــــياءعملية االدراك غير الصــــــــــريح او التفكير الباطني  إلىاي تنتقل 

 .أخرىمهمة  إلىمن االنتهاء من مهمة واالنتقال  باألخصالتحضير االولى او  عملية

بداع اي اللحظة التي تولد فيها الفكرة وتشــــمل عملية انبثاق شــــرارة اإلمرحلة اإلشرررراق او اإللهام:  -2

حل المشــــــكلة ولهذا تعتبر مرحلة العمل الدقيق والحاســــــم للعقل في  إلىالجديدة التي تؤدي بدورها 

تي ال ال الذاتيةبداع اي ظهور الفكرة الجوهرية وهذه المرحلة تبرز خصــــــــــــــائص اإل االبـداععمليـة 

 .يمر بها اال المبدعون

تشــمل هذه المرحلة عملية التبصــر بالعقل والتحقق من مرحلة التحقق او التنفيذ او إعادة النظر:  -2

ي هذه ر متوقع لكن فالفكرة حيث ان التبصـر يعني دور الحدس في الهام ومضة الحل البديل الغي

البحث المناســـبة للفكرة التي نتجت خالل المرحلة الســـابقة للتحقق  بأدوات االســـتعانةالمرحلة يجب 

من صــــــــــــــحتهـا لـذلـك يعتـب الفرد مبـدعا  عندما يقدم فكرته االبداعية وال يتوقف عندها الن النتيجة 

 .بهذه المرحلة ومن ثم التنفيذ مرورهااالبداعية ال تتحقق اال عند 
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 االبداع التنظيمي: تمحفزا (2.0.0)

 ن مراحل االبداع التنظيمي تكمن في:إف 0300وفقا لما جاء في دراسة سلمان 

ســاس في جميع المؤســســات ويجب على كل مؤســســة االهتمام والتي تعتبر األ الموارد البشــرية: -

وظيفي ان الموتوفير الحرية واأل لألفرادوذلك من خالل التدريب والتطوير بشــــــــــــكل دوري  ،بها

 تلفةالمخفكار والـذي يســــــــــــــتفيـد من األ المبـدعن الفرد أورعـايـة ودعم المبـدعين حيـث  ألفرادهـا

و الخــدمــات التي تقــدمهــا المنظمــة فعنــد رعــايتــه ودعمــه أ المنتجــاتوالمميزة ويضــــــــــــــمنهــا في 

 .وتشجيعه سوف يرتقي ويرتفع مستوى ابداعه الذي سوف ينصب لصالح المؤسسة

 ظيمي للمنظمة: حيث يحفز االبداع من خالل: عوامل الهيكل التن -

الهيكل العضـــوي: اي تكون الســـلطة هنا غير مركزية بحيث يســـتطيع الفرد التفكير والتحرك بحرية  -0

 .  لإلبداعوهذا األمر يعتبر محفز 

توافر الموارد: توافر الموارد المالية والمادية في المنظمة تســــــــــــهل على المبدع وتدعمه وتشــــــــــــجعه  -0

 .كل ما يحتاجهبسبب توافر 

توافر نظم تكنولوجيـا المعلومـات واالتصــــــــــــــاالت اي هنـا تســــــــــــــهـل هذه النظم االفراد على عمليات  -0

 وتقضي على معظم معوقات االبداع. التجميع والمشاركة والتواصل فينا بينهم

 الثقافة التنظيمية السائدة: حيث تحفز اإلبداع من خالل ما يلي:  -

 على قـافـة المرنـة والداعمة لإلبداع تشــــــــــــــجع األفراد المبدعينتحمـل المخـاطر: المنظمـات ذات الث -أ

وع من التعلم ن المخاطرة دون تحملهم مسؤولية الفشل والخسائر، حيث يعتبر الفشل في هذه الثقافة

 واإلدراك، لتجنب الوقوع به مرة أخرى.
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التجارب و  قبول الغموض: حيث تقوم المنظمة بتشجع أفرادها المبدعين على الخوض في األفكار  -ب

ولكن  ونتائج إبداعية، والممارســـات المســـتقبلية الغير معروفه أو الغامضـــة، لغاية الوصـــول ألفكار

 يجب أن يتم التركيز على األهداف لضمان النجاح والتمييز. 

ياســــــات والســــــ الرقابة المنخفضــــــة: المنظمات التي تقلل أو تخفض درجة إجراءات الرقابة والقوانين -ت

في فتح المجال أمام المبدعين ســـــــواء األفراد أو الجماعات للنهوض بكل ما للحد األدنى، تســـــــاهم 

 لديهم من طاقات وقدرات وأفكار للوصول الى التميز والتفوق.

 )نظرة تحليلية( عالقة الجينات التنظيمية في االبداع التنظيمي

صة في دارات المختيرتكز نجاح شركات الصناعات الدوائية على مدى مشاركتها وتنسيقها مع الجهات واال

نتائج كبيرة وتحقيق االنجازات  إلىوقات واعالمهم بكل جديد أول بأول، وهذا من أجل الوصول كل األ

ونة من ) اتخاذ عادها المكأبالمطلوبة، ففاعلية شركات الصناعات الدوائية تكمن وتقاس بالجينات التنظيمية و 

رق (  التي تميزها عن غيرها، وتعبر عن سير العمل بالطالقرارات، الهيكل التنظيمي، المعلومات، والمحفزات

بعاد الجينات التنظيمية بالتالي سيؤثر هذا كله على سير أالمالئمة داخل هذه الشركات، ففي حال غابت 

 . عملها وتحقيق االنجازات المطلوبة منها

لشركات حلى بها مثل هذه ان تتأساسية التي يجب م المقومات والمتطلبات األأهبداع التنظيمي من ويعد اإل

ي أبداع في وقتنا الحالي يشكل مصدر ضروري في ألهميتها في جميع مستويات المنظمة، فأصبح اإل

  .بداع المنظمة من خالل العمل بأبعاد الجينات التنظيميةإو خاصة ويتوقف نجاح أكانت عامة  ءمنظمة سوا
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 :التنظيمي باألبداعأثر الجينات التنظيمية 

ز والمقومات من أهم الركائ يعد التنظيميةبعاد ومكونات الجينات أبتطبيق  شركات الصناعات الدوائيةالتزام 

معظم  ي تحديات تعرقلها، ويتفقأالرئيسة التي بدورها تتناول جميع جوانب مستويات المنظمة لمواجهه 

اهم وفعال في لها من دور مس لما التنظيميةبعاد الجينات أالباحثين في المجتمعات الغربية والعربية بتبني 

ية وسيلة بعاد ومكونات الجينات التنظيمأ، فتعتبر لدى مثل هذا النوع من الشركات تحقيق االبداع التنظيمي

 لمختلفة.ا أبعادهجل تحقيق االبداع في أوالتميز والنهوض ومواكبة التطورات من  بتكارلالجيدة وفاعلة 

 :بداع التنظيميأوال: اتخاذ القرار واإل

تنوع نتاج يتمثل في اصدار حلول متعددة تتسم بال إلىيعد القرار االبداعي عملية لها مراحب متتابعة تهدف 

عملية اتخاذ القرار االبداعي هي ، مناخ داعم يسود االتساق واأللف بين مكوناته ظلوالجدة وذلك في 

تعينها ي معيقات و أعملها دون  جوهر وقلب العملية االدارية للشركات التي من شأنها الحرص على طبيعة

 . ساسية لقلب الشركاتأفي النهوض بالقرارات االبداعية، فاتخاذ القرار ركيزة 

 هناك العديد من المنظمات التي تستخدم تقنيات التخاذ القرارات االبداعية ومن هذه القرارات:

المور ا إلى، اعتياد النظر اي صدور االحكام قبل األوان يعوق عملية االبداع تقنية ابتكار األفكار: -0

 الخيارات البديلة، والهدف االساسي من ابتكار االفكار هو السماح إدراكبطريقة معينه يجعلنا نخفق في 

 . للمخيلة باالنطالق بحرية وكسر قوالب المقيد والمحدود

ان المشاركين  نها تختلف عنها فيأال إتعتبر هذه التقنية شبيه بالتقنية األولى  تقنية كتابة األفكار: -0

يقومون بتدوين افكارهم على اوراق بدال من تسجيلها على الئحة مشتركة ومن ثم توضع في مكان 
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قة تقنية يبنفس طر  المدونةمناقشة االفكار  إلىة مخصص لها في وسط الطاولة وبعدها تنتقل المجموع

 فكار.ابتكار األ

علومات على البحث العلمي للدماغ، والذي يربط المتعتمد هذه التقنية  (:العقل )خرائطتقنية تنظيم العقل  -0

تشمل جهتي الدماغ الجهة اليسرى المنطقية، والجهة اليمنى  باألفكار.بالصور والكلمات واأللوان 

التخيلية، تتولد المعلومات على شكل يعكس طريقة عمل الدماغ، بحيث تظهر األفكار في شكل صور 

مركزي. إن هذه الطريقة تسمح لدماغك باستيعاب مجموعة  ملونة وكلمات مفتاحيه نابعة من موضوع

كاملة من المعلومات المترابطة فيما بينها، مستعملة الصور واأللوان إلضفاء اإلبداع الحيوي على 

 عملية اتخاذ القرار.

 .تعتمد هذه التقنية على التفكير الجانبي بدال  من التفكير العمودي التقليدي تقنية التفكير الجانبي: -2

http://www.forum.topmaxtech.net/t99948.html)) 

 ثانيًا: المعلومات واالبداع التنظيمي:

والوضوح  ةوالدقن تتصف بالشمول أتؤخذ المعلومات من تحليل البيانات والحقائق االحصائية ولهذا يجب 

، للشركاتاع بدن المعلومات لها دور رئيس وحيوي في تبني وامتالك اإلأن ال شك مة، ألفي فترة زمنية مالئ

ستراتيجية التي تمكنها من تنفيذ مهامها المختلفة في تقديم خطتها اإل بإعدادحيث تقوم نظم المعلومات 

 فأصناو على مستوى المنظمة لتقديم أو الجماعي أالمعلومات المناسبة سواء على المستوى الفردي 

 .واق جديدةأسو حتى دخول أوخدمات جديدة وتصاميم جديد وعمليات عمل جديدة 

 بأن المعلومات تساعد بدرجة كبيرة في االبداع وذلك من خالل:( 0222 وآخرونملكاوي )وكما جاء في 

 . بداعاجراء المسح البيئي لفهم الفرص والتهديدات ومن ثم توجيه عملية اإل -0

http://www.forum.topmaxtech.net/t99948.html)
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وخدمات( والعمليات والتغير التنظيمي  )سلعالمنتجات  ألبداعتصور  العمل على تحديث وبناء -0

 . باإلبداعللمنظمة من خالل ربط استراتيجية العمليات 

ذ تساعد في تعزيز عملية العصف الذهني وتحسينها من خالل اتاحة إر الخالق فكيتشجع عملية الت -0

 .المشاركة بالمعلومات وسهولة تبادلها

 .ار لتطوير منتجات وعمليات جديدةفكالعمل على تأمين األ -2

 ثالثًا: المحفزات واالبداع التنظيمي: 

ن من خالل داء العامليأعلى  التأثيرمهما في  تعتبر المحفزات العصا السحرية للشركات التي تلعب دورا  

ين تعدوهذا بهدف تسربع التفاعل فيما بينهم وجعلهم مس ،اشباع رغباتهم وسد احتياجاتهم وتحريك دوافعهم

خالل المحفزات ال شك بخلق رغبة بين الموظفين في العمل وبذلك تتالقي  لديهم، ومنفضل ما ألتقديم 

المصالح وفي ظل هذه الظروف الصعبة يجب على الشركات عدم اهمال الجانب التحفيزي ومعرفة كيفية 

 . استغاللها بشكل فعال في ظل تقليص رواتب الموظفين

نظمات اإلدارية المتميزة يقوم على تبنيها لبيئة تنظيمية تعطي االتجاهات حيث إن المحور الجوهري للم

اإلبداعية شرعيتها، وتبلورها في منهجين فكري وعلمي يقومان على قيم وممارسات وظيفية تغرس وتؤصل 

اإلبداع كهدف متجدد ومطلوب وتؤصل ذلك من خالل حوافر وأساليب ونظم تعمق إيمان العاملين بهذه 

 المبادئ.

 رابعًا: الهيكل التنظيمي واالبداع التنظيمي:

يعتبر الهيكل التنظيمي مفتاح األمان للشركات الصناعية الدوائية وغيرها، ألنه يسمح لنا بالتعرف على 

ل بداع بالهيكويرتبط اإلقسام المنظمة، ويبين نطاق االشراف وخطوط السلطة والمسؤولية، أوحدات و 
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بداع عادة تصميم الهيكل التنظيمي وبالتالي يساعد على دعم اإلإعنه  التنظيمي بشكل مباشر حيث ينتج

ألي منظمة وسيلة واداة هادفة لمساعدة المنظمة على تحقيق  التنظيمييعتبر الهيكل . في كافة الوظائف

راد وتحقيق فاأل أدواروتحديد  القراراتفي تنفيذ الخطط واتخاذ  المساعدةوفاعلية من خالل  بكفاءةهدافها أ

على سلوك  وتأثيرتجاسم  التنظيمين للهيكل إخرى فأنشطة، ومن ناحية االنسجام بين مختلف الوحدات واأل

ي تقسيم العمل والتخصص يتضمن اسناد مهم وواجبات محددة للفرد أفراد والجماعات في المنظمات األ

 .عن العملالمترتبة على الفرد وتوقعاته نتيجة لذلك توفر له الشعور بالرضا  وااللتزامات

  الرشاقة االستراتيجية:( 1.0)

 :يناقش هذا الجزء من الدراسة متطلبات اإلجابة على السؤال النظري الثالث وهو

 ما المفاهيم األساسية والركائز الرئيسية للرشاقة االستراتيجية؟

 البيانات والمعلومات على محورين، هما ةولتحقيق اإلجابة على السؤال أعاله، قسمت الباحث

 المفاهيم األساسية المتعلقة بالرشاقة االستراتيجية. -0

 أبعاد ومحاور الرشاقة اإلستراتيجية.  -0

 ( المفاهيم األساسية للرشاقة اإلستراتيجية:2.1.0)

هم الوسائل التي تعتمد عليها المنظمات المعاصرة، والتي باتت تعمل في أ أحدستراتيجية تعد الرشاقة اإل

دم السريع في للتطورات التي تطرأ على البيئة مثل التق نظرا   ،كبيرة من التعقيد بيئة غير مستقرة تتسم بدرجة

 . سواق العالمية بشكل كبيرتصال المتنوعة وانفتاح األالتقنيات الحديثة ووسائل اإل

ي القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية وكذلك السرعة ف الىجميع الشركات في يومنا هذا بحاجة كبيرة 

وفي ظل الدرجة العالمية من حالة عدم التأكد لظروف البيئة الخارجية المحيطة  ،القرارات الصحيحةتخاذ إ
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لهذا كان ال بد  (Abu Radi 2013)مجديا  ن التخطيط االستراتيجي بالطرق التقليدية لم يعد إبالشركات ف

انع، هذه العقبات )الص دارية الحديثة التي تمكنها من تجاوزساليب اإلن تستخدم األأمن هذه الشركات 

ا ذة هم وسائل ادار أهستراتيجية التي تعتبر من سلوب الرشاقة اإلأساليب هو أل( ومن أنجح هذه ا0300

 .التغيير

 تاريخ ظهور المصطلح:

في  كمصطلح تم استخدامه في العديد من األبحاثفي بداية التسعينات ستراتيجية ظهر مفهوم الرشاقة اإل

في جامعة الهاي في دراسة بعنوان  Iacoccaمجموعة من الباحثين في معهد عبر جهود  0110بداية 

مؤسسات التصنيع في القرن الحادي والعشرين: من وجهة نظر خبراء الصناعة( وقد شجعت  )استراتيجية

ح بشكل وانتشر هذا المصطل، هذه الدراسة الباحثين لعمل المزيد من الدراسات التي تتعلق بهذا المصطلح

ليصبح وسيلة مبتكرة لدى المنظمات لمعالجة  اإلدارة،ق األعمال التجارية وفي مجال اعلى نطمتسارع 

 (.nagel & dove 1991)سواق المتغيرة وشديدة المنافسةقضايا عديدة والنمو في األ

تي هم السمات الأ أحدو هم المفاهيم الحديثة في علم اإلدارة، أيعد مفهوم الرشاقة أحد  مفهوم الرشاقة:

ي للخفة والسرعة ف متالكهااثار كبيرة في خلق قيمة للمنظمة عبر ألما لها من  ،يز منظمات األعمالتم

 و. والتفوق والنم ستمراريةاالتخاذ االجراءات المناسبة التي تمنحها إ

هي مصدر رشق وتعني السرعة والخفة والمناورة "معجم اللغة العربية المعاصر" وهي القدرة  :الرشاقة لغة

بأن الرشاقة  Prince & kay 2003ووصفها  Oxfordالتحرك السريع والسهل حسب وصف معجم على 

هي القدرة على االستجابة السريعة للتغيرات المفاجئة، وكما جاء في وصف "معجم الرائد" بأن الرشاقة هي 

 (doz & Kosonen 2010)واعتبرها . (Aurdan 0300) مصدر رشق وتعني الخفة والسرعة في العمل

القدرة  فهي ((Erand & Verma 2008بانها القدرة على إدارة وتطبيع المعرفة اما تفسيرها من وجهة نظر
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بأنها نوع من أنواع  (Narasimhan 2006)وعرفها . المتوقعةعلى االستجابة السريعة للتغيرات غير 

 .المرونة وهي القدرة على األعمال غير المخطط لها

نهم أ يكمية التشابه واالتفاق بين وجهات نظر الباحثين في مفهوم الرشاقة أ ثةتأسيسًا لما تقدم ترى الباح

وهي السرعة في االستجابة ورد الفعل السريع ويمكن اجمال  ،متفقين على سمات مشتركة في تعريفاتهم

له من  بةاالستجاو القدرة على خلق التغيير و  ،دارة وتطبيع المعرفة بفاعليةإبأنها القدرة على  مفهوم الرشاقة

من  وأجل تحقيق األهداف والقدرة على مواجهة التغييرات الغير متوقعة سواء كانت من داخل المنظمة أ

 .خارجها

 ( الرشاقة في علم اإلدارة:0.1.0)

تناولت األدبيات السابقة في علم اإلدارة موضوع الرشاقة من عدة جوانب إدارية، ال يقتصر فقط على 

العابدي )فوصف  .خرى كالرشاقة التصنيعية والرشاقة التنظيميةأتعدى مصطلحات الرشاقة االستراتيجية بل 

الرشاقة التنظيمية بانها قدرة المنظمة تحقيق أهدافها عبر النتائج المرجوة التي تطمح  (0302 يوالموسو 

تغيير وال راباالضطبالوصول اليها من خالل معرفة وتطوير مواردها مما يكسبها خفة حركة في بيئة سريعة 

نها قدرة المنظمة على المرونة في تطوير عملياتها أب ((ojha 2008ها نبينما الرشاقة التصنيعية فعبر ع

 .إنتاجية أعلى إلىوسياستها الداخلية من أجل الوصول 

وفيما بعد ظهر هذا المفهوم بصبغته االستراتيجية مع اتساع أفق المنظمات وتطور توجهاتها المستقبلية، 

 fastفي أول ظهور بكتابهما  Mikko Kosonen & Yves Doz الفنلنديين ديد جهو فكانت تحت 

Strategy  م وكذلك بالعديد من األبحاث حول الرشاقة االستراتيجية والتي تعتبر من أوائل  0332في عام

 ( doz & Kosonen 0332. )الدراسات التي اضفت على مفهوم الرشاقة الصبغة االستراتيجية
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قة في علم ن الرشاأعلى  اتفقواهم أنال إورغم العديد من هذه التعريفات ووجهات النظر ، تقدمتأسيسًا لما 

 .و حالة حرجة تمر بها المنظمةأحداث تغييرات سريعة لمواجهه ظرف ما إاالدارة هي قدرة المنظمة على 

يحدث واتخاذ  ر مفاجئو تطويأوتعرف الباحثة الرشاقة بأنها قدرة المنظمة على سرعة استجابتها ألي تغيير 

 والمناسبة لها. جميع االجراءات االزمة 

  مفهوم الرشاقة االستراتيجية: (1.1.0)

هي من و  يعتبر مفهوم الرشاقة االستراتيجية من المفاهيم الحديثة  في الجانب االستراتيجي من علم اإلدارة،

ي خلق قيمة للمنظمة عبر امتالكها هم السمات التي تميز المنظمات في وقتنا الحالي لما لها من أثر فأ

هو  carl longي اجراء مناسب يمنحها االستمرارية والتفوق والنمو، وكان العام أللخفة والسرعة في اتخاذ 

" Measuring Your  Strategic Agility "من أوائل من تحدث عن الرشاقة االستراتيجية في كتابه الشهير

 ذه الرشاقةواألبعاد لقياس ه ر، حيث تناول كتابه العديد من المحاو بمعنى أخر قياس رشاقتك االستراتيجية

الرشاقة االستراتيجية بأنها قدرة المنظمة على التعبئة واإلستفادة من الفرص بأسرع (  (long 2000وعرف 

ية يجتعددت تعريفات ومفاهيم الرشاقة االستراتحيث أن  , ما يمكن وبكفاءة من أجل الوفاء باحتياجات العمالء

المقدرة على التكيف المستمر والسريع من أجل  بأنها(  shin) ،et al 2015لدى الباحثين، فوصفها 

المواءمة مع التكيف االستراتيجي العام في األعمال األساسية من أجل ابتكار وتطوير أعمال جديدة لخلق 

 . قيمة للمنظمة

ها القدرة على أنعلى  (0302عبد الرازق ) هامرت الرشاقة االستراتيجية بالعديد من التعريفات فتحدث عن

مواجهة التغيرات في بيئة األعمال من خالل تصميم نظام استراتيجي ذو مرونة عالية للمؤسسة من أجل 

على انها  (0303هنية )االستجابة السريعة لها وللتغيرات وعدم التعرض للمخاطر، في حين أشار اليها 

ايا التي تتاح من الفرص البيئية من خالل التخطيط للتغيير القريب قدرة المنظمة على الحصول على المز 
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لك تعبر وكذ، والبعيد الذي قد يحدث في أنشطة مؤسسات األعمال بشكل سريع وفاعل وبالشكل المطلوب

الرشاقة االستراتيجية عن استعداد المؤسسة وقدرتها على تشكيل خيارات إستراتيجية حقيقية لتوليد قيمة 

 (.0302)كرومي  مالء بطريقة التكوين واعادة التكوينمقترحة للع

ومن أجل تسليط الضوء على أكثر من مفهوم ستدرج الباحثة بعض التعريفات التي وردت في العديد من 

 األدبيات والدراسات السابقة من خالل الجدول التالي:

 المصدر التعريف

أقصى  لتحقيق المنظمةعملية تكييف التوجهات في 

 .العمل ألنها ضرورية لبقاء المنظمة وةققدر من 

(Sherehiy,el al 2007) 

ه والتكيف مع التوج باستمرارعلى الضبط  القدرة

االستراتيجي في األعمال كدالة للطموحات 

 .االستراتيجية والظروف المتغيرة

(Lui,et al 2010) 

القدرة على الكشف واالستجابة للفرص والتهديدات 

 .رة عاليةبكل سهولة وسرعة ومها

(Tallon & Pinsonneault 2011) 

المقدرة على التغيير من خالل تكييف رشاقة 

المنظمة لتحقيق أقصى قدر من القوة وتوفير ما هو 

 .ضروري لبقاء المنظمة

(Idris & Al-Rubaie, 2013) 

قدرة المؤسسة على االستجابة السريعة للتغيرات 

 .المحيطة بها

(Sajdak, 2015) 
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ادة تشكيل الشركة إعو أى تعديل عل ةالقدر 

واستراتيجياتها بشكل ديناميكي في بينة األعمال 

 .المتغيرة

(Khoshnood & Nematizadeh 2017) 

قدرة المنظمة على اتخاذ القرارات الحقيقية في الوقت 

النموذجي وكما هو مطلوب لألسواق المتغيرة 

 .والظروف االستراتيجية

Brannen & doz 2012)) 

ة على مواجهة التغييرات في بيئة األعمال من القدر 

خالل تصميم نظام استراتيجي ذو مرونة عالية 

للشركة من أجل االستجابة السريعة له وللتغيرات 

 .وعدم التعرض للمخاطر

 (0302العابدي والموسوي )

قدرة المنظمة على دعم وقيادة التغييرات المفاجئة 

ق ي االسواجل االستفادة من الفرص المتاحة فأمن 

 .المتغيرة

(Morgan 2008) 

 مفاهيم الرشاقة االستراتيجية (0-0الجدول )

درة شركات ق، وفي ضوء التعريفات السابقة تعرف الباحثة الرشاقة االستراتيجية إجرائيا : تأسيسًا لما تقدم

متسارعة، من لالصناعات الدوائية الفلسطينية على التعامل مع الظروف المتغيرة والتكيف مع التقلبات ا

خالل تسخير الموارد واإلمكانات إلتخاذ اإلجراءات الضرورية واستغالل الفرص وتجنب المخاطر والتهديدات 

ول والحص إدراك، ومدى قدرة المنظمة على المحتملة، لضمان االستمرارية والقاء والنمو في بيئة األعمال

في  يط للتغيير القريب والبعيد الذي قد يحدثعلى المزايا التي تتاح من الفرص البيئية من خالل التخط

 .األعمال بشكل سريع وفاعل وبالشكل المطلوب منظماتأنشطة 
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 أهمية الرشاقة االستراتيجية: (4.1.0)

ستقرار وعدم تكمن أهمية الرشاقة اإلستراتيجية في مواجهة التغييرات السريعة التي تحدث نتيجة عدم اإل

 :وتعتبر الرشاقة االستراتيجية مطلوبة من عدة جوانب. قتصاديانشاط اليقين في البيئة المحيطة بأي 

 .داخل المنظمة وذلك بهدف فهم الكفاءات األساسية وتحديد قدراتها :الجانب األول

خارج المنظمة بهدف معرفة البيئة ومن حولها بوضوح وتحديد الحلفاء والمنظمات النظيرة  الجانب الثاني:

 . لها

لمنظمة من تحقيق ا تمكننها أستراتيجية مفتاح نجاح المنظمات في البيئية السريعة حيث وتعتبر الرشاقة اال

 (0300 ،يالكبيسي ونور ) للمنظمة التنافسيوتساهم في تحسين المركز ة، الكثير من األهداف بدقة وسرع

 ويمكن اجمالها بما يلي:  أشار العديد من الباحثين على أهمية الرشاقة االستراتيجية

المنظمة إطار عمل مرن يمكنها من النجاح والتفوق من خالل تمتع فرق العمل بصالحيات  تمنح -0

 (. 0300)الزبن،  التخاذ القرارات بدرجات عالية من االستقاللية وممارساتواسعة 

د المنظمة نها تعهتجسد الرشاقة االستراتيجية قدرة المنظمة على إدارة وضبط التغيير المستمر أل -0

ز ، من خالل توليد مجموعة من البدائل لقبول التغيير الة وتطوير المهارات واعادة التعبئة والتنظيم وا 

 (. Ojha ،0332) التغييرأمام  زالحواج

وحيث اشار باحثين أخر على ان الرشاقة االستراتيجية تضيف على المنظمة صفة الفطنة والمرونة  -0

ارات يه دائما  مستعدة إلعادة تقييم الخيعلى األحداث الجديدة بما يضعها في حال تكون ف واالنفتاح

 (. Doz&Kosonen ،0332) التطويرات الجديدة ءالسباقة وتغيير اتجاها في ضو 
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التخطيط االستراتيجي بصورته التقليدية لم يعد يجدي نفعا  للمنظمات نزرا  للتغيرات المتسارعة التي  -2

ا إلحداث ذه التغييرات وتهيئة نفسهلذلك أصبح من المهم والضروري التنبؤ في ه متحدث في العال

تغييرات داخلية وخارجية في أعمالها من أجل الموائمة مع هذه التغييرات حيث انه لم يعد كافيا  

يذيين مع أداء المدراء التنف يوائمفعل نفس اإلجراءات مرارا  وتكرارا  او حتى تطويره كما انه يجب ان 

تجاوز المخاطر التي تتعرض لها المنظمات يكون عبر  الحقيقي لنجاحهم في والمفتاحهذا التغير 

 .)young ،0332)التطبيق العملي والعلمي لمفهوم الرشاقة االستراتيجية

ن المنظمات اليوم تعيش في ظروف متغيرة وشديدة أحيث ذكر  (0303مصطفى )كما جاء في دراسة 

ث عن سبل ض عليها التغيير والتطوير والبحالتعقيد وتتزايد مشكالتها اإلدارية والتنظيمية، األمر الذي يفر 

وجاء  .مثل هذا التغيير إلحداثامتلكت المنظمة الخفة والرشاقة  إذاجديدة لخلق قيمة وهذا لن يحدث اال 

ليؤكد عن صعوبة إجراء عمليات التغيير عماُل بالمنهج التقليدي الذي قد يحتم على  (0300يدي ضالمعا)

ال  عصريا  مدخ باعتبارهاعبر إعتماد الرشاقة االستراتيجية كأسلوب وأداة جديد  منهجالمنظمات البحث عن 

 .بديال  للتعامل مع المتغيرات المتسارعة

بأهمية الرشاقة االستراتيجية في كل المنظمات باعتبارها أداة مهمة وفاعلة  وتأسيسًا لما سبق ترى الباحثة

وجود ؤية الواضحة واألهداف االستراتيجية وتهتم بفي التخطيط االستراتيجي المعاصر والذي تؤكد على الر 

تضمن لها استمراريتها  ةمفهوم مشترك بين االستراتيجيات وتنفيذها وبالتالي يكسب المنظمة ميزة تنافسية عالي

 .فاعلية وكفاءة أكثرونجاحها وبقائها بشكل 

 حاجة المنظمات للرشاقة االستراتيجية: (5.1.0)

رة حاجة المنظمة للرشاقة االستراتيجية الن الكثير من المنظمات تتالشي على ضرو  (Ruth) ،0332أكد 

وتنتهي، ليس ألنها ترتكب األخطاء كال بل ألنها تستمر في فعل األمور المعتادة على كونها صحيحة ألمد 

بسؤالهم عن مدى حاجة المنظمات اليوم للرشاقة  Doz & Kosonenعند تأكيد  ، وكان ذلكبعيد



75 
 

؟ وكانت النتائج بأن المدراء التنفيذين لم يعد أمامهم الوقت الكافي في ادارة شركاتهم حيث أن االستراتيجية

مدى خدمتهم تكون أقل ومطلوب منهم اين يكون أدائهم أعلى بسبب التغير السريع في البيئة وذلك بسبب 

ها فإن الرشاقة وفرق إداراتالتطور التكنولوجي في العالم اليوم ولتحاوز هذا الهجوم الذي تتعرض له الشركات 

 .االستراتيجية هي المفتاح لتحقيق ذلك

 ( أبعاد الرشاقة االستراتيجية:6.1.0)

 الحساسية االستراتيجية: -2

ل مسح الجهات البيئية الفاعلة واالحساس بالتغيرات المتجددة فيها وتشم إلىتشير الحساسية االستراتيجية 

راء تحليل م االتجاهات البيئية والبصيرة االستراتيجية المتأنية من اجاالستبصار االستراتيجية المهم وتوقع وفه

 (0303لحسين ا )عبد .شامل للبيئة الحالية واالرتقاء بالوعي االستراتيجي والحوار الداخلي ذو الجودة العالية

 ةعلى ان الحساسية االستراتيجية تتجسد في شدة االدراك وزيادة كثاف ((doz & kosonen 2010واشار 

البحث  فالحساسية االستراتيجية تمثل قدرة المنظمة على. الوعي واالهتمام المتزايد بالتصورات االستراتيجية

عن المعلومات القابلة للتطبيق واستيعاب وفهم وتوضيح هذه المعلومات من خالل تكيفها مع بيئة المنظمة 

منظمة اي ديات التي تواجهها الحلجة التوتفسير هذه المعلومات وتحليلها بالشكل الذي يمكن من خالله معا

 .اتخاذ طرق واساليب متنوعة من اجل معالجة تحديات العمل إلىبعبارة اخرة ان زيادة المعرفة تؤدي 

(Mavengere 2113.) 

( بانها تساهم في عملية الجمع بين Lewis et al 2014تعتبر الحساسية االستراتيجية من وجهة نظر )و 

 & dozما بين. نحو البيئة الخارجية واالستراتيجية الموجه نحو البيئة الداخلية االستراتيجية الموجه

kosonen2011  يرى ان الحساسية االستراتيجية تساهم في الجمع بين الوعي المكبر والحذر من

االتجاهات األولية للقوى الخارجية مع التركيز المكثف والحذر من استنزاف الوقت الحقيقي والشعور 

 .ليةبالمسؤو 
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فالحساسية االستراتيجية تتكون من ثالث مرتكزات أساسية ومن خالل هذه المرتكزات يمكن للمنظمة الوصول 

مؤسسة بأسرع تحقيق أهداف ال إلىللحساسية االستراتيجية وبالتالي بناء رشاقتها االستراتيجية والوصول 

 وقت ممكن وبأقل ما يمكن من التكاليف وهي كالتالي:

وهي تشمل عنصرين أساسين وهما التعاون االستراتيجي مع  :ةاتيجية المفتوحعمليات االستر  -0

 .المساهمين المتعددين، والخبرات العملية بين أفراد المؤسسة

وهو أيضا  يشمل ثالث عناصر رئيسية وهي: مرونة الرؤية،  االستراتيجية: اليقظةالتأكيد على  -0

 .ليةعلى الرؤية المستقب واالنفتاحاألهداف المتناقضة 

وهو ايضا يتكون من عنصرين وهما واقعيه اإلثراء المفاهيمي والتنوع  الحوار الداخلي عالي الجودة: -0

 (santala 0331. )المعرفي

معنى فدرة المنظمة على تحديد التغيرات في بيئتها وفهمها واستيعابها، ب إلىتشير الحساسية االستراتيجية و 

ى المتقاربة وتالشي القيود وبناء رؤية من المستقبل،  كالتغيير أخر االشارات المختلفة االتجاهات والقو 

البيئي المستمر، لذلك يجب ان تكون العمليات المعرفية مستمرة، والرشاقة تدل على االستمرارية في تحديد 

 مفهوم إلى( وفكرة الحساسية االستراتيجية أقرب doz 2009الفرص بشكل أسرع من المنافسين ) واغتنام

الستيعابية او كنوع من القدرات الديناميكية  ووفقا  لذلك فان الحساسية االستراتيجية هي االتصال مع القدرة ا

البيئة واالستشعار بالسوق عن بعد، فيجب على المنظمات اعتماد التخطيط التكتيكي المتطور، ومن ثم 

ط غير ت يجعل من التخطيتلخيص االستراتيجية بمجموعة من القواعد في اتخاذ القرارات، ونقص المعلوما

تنمية عادات جديدة في تكوين السلطة المعرفية الكاملة من أجل تجهيز  إلىومنظمات اليوم بحاجة   مجدي

ئلة الصعبة، على االس للتأثيرجميع المعلومات المتاحة التي تشكل االستراتيجية، وجلب القدرات العقلية 

 .(0301( )أبو الوفا Santala 0331) والنظريات المتاحة لألبحاثواالستخدام الحذر 

 االلتزام الجماعي: -0
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يعرف االلتزام الجماعي على أنه: قدرة الموظفين على االلتزام بمجاالت االدارة وسلوكياتها وهو أمر مهم 

ويدل على والء الموظفين للمنظمة اذ ينظر على هذا البعد على انه يمثل عالقة تربط الموظفين بمسار 

 لىإتحقيقها. وبالتالي يمكن ان توجه هذه األهداف  إلىل تحقيق أهدافها التي تسعى عمل المنظمة من أج

 (0301الموسومي واخرين . )العاملين من أجل تنفيذ األعمال التي يمكن من خاللها تحقيق هذه األهداف

 وينقسم االلتزام الجماعي الي:

 . مةبمكان العمل في داخل المنظ تعلقةالمااللتزام في مكان العمل: اي االلتزام بالقوانين والمبادئ  -

بالقوانين الوظيفية من أجل أداء المهام من دون الوقوع في األخطاء  االلتزامااللتزام الوظيفي: اي  -

 .ومشاكل العمل

االلتزام تجاه تحقيق األهداف: اي االلتزام باتجاه تحديد او البحث عن األساليب والطرائق الكفيلة  -

 .وقت ممكنبتحقيق األهداف بأسرع 

االلتزام التنظيمي: اي تطبيق القوانين والتنظيمية بكل حذافيرها دون المساس بها من أجل تالقي  -

 (Anttila 2114. )المستقبلالوقوع باألخطاء في الوقت الحالي وفي 

ويمكن من خالل هذا البعد ان تحصل على العمل المنجز بصورة جيدة. هذا التفاني المكثف هو أقوى من 

او الظروف وبدون االلتزام يكون التأثير ضئيال  والحواجز ال يمكن الوصول إليها، وقد  اإلرادة،يا، قوى النوا

ان االلتزام  إلى doz & Kosonen 2009وحيث اشار ( Drucker 2115) والفرص والتأثيرتفقد العاطفة، 

جي حقيق التوجه االستراتيالجماعي( لت )العملانب المنظمة التي تعمل معا  جو جميع  إلىالجماعي يشير 

تنظيم تبعية متبادلة بين أعضاء : ممارسات إدارية أربعللمنظمة. اذ ان بناء التزام جماعي يتم من خالل 

وادارة التغييرات في الفرق األعلى، فالعمل الجماعي هو الممارسة األكثر أهمية  العمل معا  كفريق و الفريق

اتيجية توافق قي األراء بشأن القرارات االستر  إلىلضروري التوصل من ا ألنهفي الحصول على التزام جماعي 

للشركات ويمكن تعزيز هذه الممارسة من خالل التركيز على قضايا المنظمات والحوافز المشتركة واألهداف 
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 وعملية التقييم العادل والبناء على مجاالت الخبرة المتداخلة واحتضان الصراعات وابقاء الحوار غير الشفافة

 .الرسمي وتخصيص وقت للتفكير وتطوير مهارات القيادة التكيفية

 :وهما (Kettunen 0303هناك عوامل عديدة لاللتزام الجماعي اشار اليهما )

 .العمل الجماعي كفريق -0

 .أسلوب القيادة وقدرات الرئيس التنفيذي -0

 تجديد الفريق. -0

 .واالعتمادية المتعددة لاألعماالمشاركة بجدول   -2

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( عوامل االلتزام الجماعي2-0الشكل )

 (Kettunen 0222المصدر )

 

 سيولة الموارد: -1

فائدة  تبقى األبعاد األخرى للرشاقة االستراتيجية بال فبدونهاتعتبر سيولة الموارد أمرا أساسيا  وضروريا  

هم الذين يمكن نقل متنوعة من الوحدات المستقلة وكادر من المديرين ةوالمطلوب لتحقيق ذلك هو مجموع

أسلوب القيادة وقدرات 
 الرئيس التنفيذي

 تجديد الفريق

 لاألعماالمشاركة بجدول  االلتزام الجماعي 
 .واالعتمادية المتعددة

 

العمل الجماعي 
 كفريق 
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 عبر الوحدات والسيطرة المركزية على الموارد الرئيسة والعمليات المنظمة لتقليل االستثمارات او بيع الوحدات

(sull،0303) 

هناك و  الحاجة،أخر حسب  إلىالقدرة على نقل الموارد بمرونة من مكان وتعرف سيولة الموارد على أنها: 

المنظمات من حيث القدرة على النقل والندرة واللزوجة وامكانية زيادتها وهناك العديد من الموارد المختلفة في 

أبعاد حرجة للموارد فيما يخص الرشاقة وهي: ان كان من الممكن مشاركتها أو إن كان يجب تخصيصها 

 (doz at all 2008)اخرى مدى لزوجتها ومدى سهولة نقلها بمعنىاو  ببيئتهاأي مدى ترتبط  إلىفي مكان ما 

تعكس سيولة الموارد قدرة المؤسسة على توفير الموارد المطلوبة من أجل انجاز مهامها وانتاج منتجاتها و 

بأنها منظمة ذات سيولة عالية اذ ان السيولة تمثل قدرة المنظمة على تمويل الزيادة في الموارد والوفاء 

 لوحداتالمهم عدم تخصيص الموارد في بمتطلبات والتزامات العمل دون تكبد خسائر غير مقبولة اذ ان من ا

ي من الموارد أ الىالصغرى بطريقة ال يمكن تغييرها وبدون اعادة تنظيمها وتوفير قنوات متعددة للوصول 

في عدة أماكن مختلفة ليتمكن المديرين من الحصول على الموارد عند الحاجة لها بدال من وجود بوابة 

 (. 0300)الصانع،واحدة لتلك الموارد

بأن يمكن قياس الرشاقة االستراتيجية من خالل ثالث أبعاد (  0301راضي والموسوي ما جاء في دراسة )ك

المتجددة  الجهات البيئية الفاعلة واإلحساس بالتغيرات حرئيسية وتتمثل في: الحساسية االستراتيجية اي مس

، ي والحوار الداخليبالوعي االستراتيجفيها وتشمل االستبصار االستراتيجي وفهم االتجاهات البيئية واالرتقاء 

الجماعي: قدرة الموظفين على االلتزام بمجاالت االدارة وسلوكياتها وهو أمر مهم ويدل على والء  وااللتزام

االلتزام الجماعي على انه عالفه تربط العاملين بمسار عمل المؤسسة من أجل  إلىالموظفين، اذ ينظر 

وسيولة الموارد: التي تعكس قدرة المؤسسة على توفير الموارد ، حقيقهات إلىتحقيق أهدافها التي تسعى 

المطلوبة من أجل انجاز مهامها وانتاج منتجاتها والوفاء بمتطلبات والتزامات العميل دون تكبد خسائر غير 

 .مقبولة
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 مميزات المنظمات الرشيقة:( 2.1.0)

نا من خاللها القول بأن هذه المنظمة تمتلك هناك مواصفات ومميزات تمتاز بها المنظمة الرشيقة، يمكن

مواصفات المنظمة الرشيقة وبكل تأكيد فإن عنصر التكنولوجيا مهم جدا  ألي منظمة رشيقة لكي تتمكن من 

دمج نظام تكنولوجيا المعلومات واألفراد واألنشطة داخل منظمة مرنة ورشيقة قادرة على االستجابة بسرعه 

ئة كما ان المنظمات الرشيقة تقوم بتقييم أداء الموظفين داخل الحدود التنظيمية لألحداث والتغيرات في البي

 ،بشكل دوري ومستمر لضمان مقارنة األداء الفعلي مع األداء المخطط له التكنولوجيا مهم جدا ألي منظمة

عها بحيث موكما تفكر المنظمات الرشيقة تفكر بشكل فعال في كيفية استشعار التغيرات، ومواءمة عملياتها 

تعمل على ضمان استعمال الفرص المحتملة في بيئة مضطربة وامكانية الحصول على مكانة فريدة بين 

 (. boonpattarakan 2012)قدراتها وكفاءاتها االعتبارأقرانها أخذه بعين 

 :هم خصائص ومميزات المنظمة الرشيقة عن المنظمة التقليديةأ (Shin et al 2015)وكما أبرز 

 منظمة رشيقة منظمة تقليدية رالمعيا

 هيكل شبكي ذو شكل أفقي مسطح هرمي الهيكل التنظيمي

 متعددة االختصاصات تمتلك الخبرة ت والفرقاكفاءة الوحد

 المركزي مركزي صناعة القرار

 التنسيق والتسوية السيطرة والمراقبة دور اإلدارة

 ، االستقالليةالتكيف، المسؤولية االحترام والكفاءة نوعية األفراد

Source: (Shin, et al., 2015) 

 أهم خصائص ومميزات المنظمة الرشيقة عن المنظمة التقليدية (0-0الجدول )

وكما هو موضح في الجدول أعاله ان المنظمات الرشيقة توازن األنواع المختلفة من الهياكل التنظيمية 

التصاالت وتعدد ا ةالالمركزي إلىقرب أن تكون أ إلىبينما العديد من المنظمات تفضل األشكال التي تميل 
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منظمة تحارب الجمود بوجود فريق عمل كفوء ومتعاون  إلىوتعدد التخصصات وذلك بهدف الوصول 

 .ويتخذ القرارات بصورة جماعية

 :مراحل بناء الرشاقة االستراتيجية( 8.1.0)

شكل كبير في اإلجابة على سؤال يتم تهتم منظمات األعمال عامة  وشركات الصناعات الدوائية خاصة  ب

طرحه كثيرا : كيف يمكن للمنظمة أن تصبح رشيقة؟ ونجد أن المنظمات تتقدم من خالل أربعة مراحل عندما 

من ، التطور، التصور والتجديد(، وتتض)التكيفيتعلق األمر بتحويل األعمال التجارية، ومن هذه المراحل 

، في جين أن اخر مرحلتين وهي مرحلة التصور والتجديد تتطلبان طفيفة وتدريجية مرحلتين تعديالتأول 

 Page AT) إجراءات جذرية وأكثر أهمية، كما تمثل هذه المراحل أيضا  مدى تنامي الرشاقة االستراتيجية

AL 2008) 

طوير تالتكييف مع البيئة المحيطة بها، ومن ثم تسح ب إلىومن هنا تقوم الرشاقة االستراتيجية بدفع المنظمة 

عملها ومن ثم توجد لديها تصورات عديدة وبالتالي تستطيع المنظمة من أن تجدد في استراتيجيتها من 

خالل االعتماد على الرشاقة االستراتيجية، وعندما تنمو المؤسسات وتصبح ناجحة، فإن من الطبيعي أن 

(، DOZ AT ALL 2008) تفقد جزء من قدرتها على التكيف والتغيير والتجديد وتصبح الممارسات صعبة

اعادة النظر في نشاطاتها وأعمالها وما تقدمه من منتجات وخدمات،  إلىوفي هذه المرحلة تحتاج المؤسسة 

وضرورة القيام بعمليات التطوير واقتناص الفرص للحفاظ على ديمومة الرشاقة االستراتيجية لديها، وهذه 

 تراتيجية ضرورة قصوى لتتمكن المنظمة من االستمرارالمرحلة تمثل الموقع الذي تكون فيه الرشاقة االس

والحفاظ على موقعها الريادي الذي يؤهلها لتكون سباقة بدون استراتيجية ليست أفضل من استراتيجية دون 

نما يجب ان تكون رشيقة من  رشاقة، ويكمن الخلل لهذه المعضلة هو أن ال تكون المنظمة رشيقة فقط وا 
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ص ة بسرعة مع الظروف المتغيرة والفر بوهذا يعني الحفاظ على المرونة لالستجاالناحية االستراتيجية، 

 (Long 0333الناشئة )

 :أبعاد لبناء الرشاقة االستراتيجية وهي ربعةبأن هناك أ( 0301)مرزوق وكما ذكر 

 

 ( أبعاد بناء الرشاقة االستراتيجية1-0الشكل )

 االستراتيجية هي: ولى أبعاد الرشاقةأوبناء على الشكل أعاله فإن 

من  ن تكون جزءا  دائما  أبحيث تكون المنظمة قادرة على  :اثراء الزبون اي )متلقي الخدمة(  -0

 . عمليات زبائنها

وهذا من خالل مزامنة او تناسق األشخاص والوحدات الفرعية للمؤسسة  التعاون لتعزيز التنافسية: -0

 . ة المستمرة لحاجات الزبائنوالتي تلعب دورا  في تطوير النشاطات من أجل التلبي

التغيير  الحصول على ميزة إلىوذلك من أجل السيطرة على التغيير وعدم التأكد باإلضافة  التنظيم: -0

 .واعتبارها فرصة

التعاون 
لتعزيز 

يةالتنافس

إثراء 
الزبون

ر زيادة تأثي
األفراد 

والمعلومات
يمالتنظ
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ذلك من خالل تشجيع اإلبداع وتمكين التدفق الحر للمعلومات  زيادة تأثير األفراد والمعلومات: -2

ن المنظمة وخارجها، واالهتمام بالمبادرات الفردية والمسئولية وتبادل األفكار والتعاون والتعاضد ضم

 .الشخصية

تركز الرشاقة االستراتيجية على جهل االستراتيجية واالبعاد االستراتيجية أكثر مرونة بدال  من التركيز عليها 

وااللتزام الجماعي  ،كقدرة أداء، وذلك من خالل ابعاد الرشاقة االستراتيجية المتمثلة في الحساسية االستراتيجية

 (DOZ AT ALL 2008) وسيولة الموارد

 عالقة الجينات التنظيمية في الرشاقة االستراتيجية: 

 رشاقة إتخاذ القرار: 

ويقصد برشاقة اتخاذ القرار هو قدرة المنظمة على جمع وتخزين وهيكلة المعلومات المتعلقة بعمل المنظمة 

ثار المترتبة على األحداث المتعلقة باألعمال دون تأخير، من مختلف مصادرها بهدف التعرف على األ

ومعرفة الفرص والتهديدات المحتلة، ووضع الخطط التي يتم من خاللها اعادة تكوين الكوادر وعمل 

( وعليه فإن عملية اتخاذ القرار تكون عملية متكاملة مع park, et al 2017اإلجراءات التنافسية الجديدة )

النجاح بدال  من تعزيز جدول األعمال  إلىمل بما يقود جميع أعضاء الفريق أو المنظمة فريق العمل بالكا

 (.doz& Kosonen 2008) الشخصية

 رشاقة المعلومات والمحفزات:

فإن المحفزات تعتبر اساس أي ادارة ناجحة وهي عبارة عن قوة داخلية  ووجهة نظر الباحثة  ةتحليلمن نظرة 

قدم المعلومة ت ألنهايق األهداف، والمعلومات تلعب دورا  هاما  في حياة المنظمات للمنظمات لتتحرك نحو تحق

المناسبة في المكان والزمان الصحيح لمساعدة االدارة على القيام بوظائفها المختلفة من تخطيط وتنظيم 
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ا وبغض انواعهوتوجيه ورقابة، كما تقدم المعلومات المناسبة لمساعدة االدارة في اتخاذ القرارات بمختلف 

 تشكل نظم المعلومات الرشيقة جزءا  حيويا  منأي  ،اإلداري الذي يقع فيه متخذ القرار ىالنظر عن المستو 

عمليات األعمال ونماذجها، مما يتطلب شكال  ديناميكيا  من المواءمة نتيجة تكامل عمليات التخطيط 

 . االستراتيجي

 رشاقة الهيكل التنظيمي: 

 أن يتصف بثالث صفات أساسية هي: الرشيقل التنظيمي يشترط في الهيك   

بالنحو و  االنهيار،استيعاب التعديالت المتنوعة من دون إحداث تغييرات أساسية به تقوده إلى   -0

 الذي يسمح بتحقيق أهداف المنظمة بفاعلية عالية.

كمال عملهم بكفاءة وا -0 اع في إلسر تمكين العاملين من التكيف بسهولة مع احتياجات عمالئهم، وا 

 اتخاذ القرارات عند الضرورة.

كفاءة االتصال اإلداري وزيادة تدفق المعلومات عن طريق زيادة التنسيق بين اإلدارة العليا  -0

 (.0302ديوب واخرين )أخرى والعامين وبعضهم البعض من جهة  جهة،والعاملين من 

  –الضفة الغربية  –شركات الصناعات الدوائية في فلسطين  : ثانيا

ظى التي تتميز بجودتها وتح، يعتبر قطاع صناعة األدوية واحدا  من أهم قطاعات الصحة والرعاية الطبية

 وتزداد اهميته ليس فقط من ناحية األهمية .بسمعة طيبة على جميع االصعدة المحلية والعربية والدولية

ي الدور لعمل بل تكمن أهميته فاالقتصادية والدور الذي يلعبه القطاع سواء في النمو االقتصادي او سوق ا

الذي يقوم به في دعم البحث العلمي والتطوير واالبتكار، وازدادت اهمية صناعة األدوية بعد ظهور جائحة 
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مثل هذه الشركات منتظرا  وراجيا  انتاج لقاح او دواء ضد هذا  إلىكورونا حيث التفت العالم بأجمعه 

 .حث العملي والتطوير الذي تقوم به شركات هذا القطاعالفايروس وبرزت في هذا المجال اهمية الب

وهي المنظمات التي تقوم بمجموعة من االنشطة المختلفة والتي  شركات الصناعات الدوائية الفلسطينية:

ى حيث إن األدوية تساعد األنسان علوهي من الشركات الهامة جدا ،  لإلنسانبتوفير الصحة والسالمة  أتبد

على األمراض، ومع تطور علم صناعة األدوية، أصبحت بعض األمراض التي كانت المقاومة والقضاء 

 ومن هذا المنطق تبرز أهمية مثل هذه القطاعات. قاتله يمكن السيطرة عليها، 

 ة عامة: نبذ

مصنعي أدوية محليين لديهم القدرة على إنتاج تركيبات  2يتألف قطاع الصناعة الدوائية في فلسطين من 

عادة تعبئة أشكال الجرعات من المواد ا ر لكنهم غير قادرين على البحث وتطوي الجاهزة؛لخام الصيدالنية وا 

من السوق. المستهلكون الرئيسيون  ٪21، غطى المصنعون المحليون 0303أي منتجات جديدة. في عام 

ت هم القطاع العام؛ القطاع الخاص وجزء صغير من قطاع المنظمات غير الحكومية. تمثل المضادا

الحيوية األدوية األكثر استهالكا في فلسطين. فيما يتعلق بالمنافسة األجنبية، فإن المنافسين الرئيسيين 

من السوق المحلي. في  ٪00لألدوية المحلية الفلسطينية هم موردو األدوية األجنبية، والتي تغطي حوالي 

دوية الصهيونية والدولية إلى . تدخل جميع األ٪01حين تبلغ حصة أدوية الكيان الصهيوني من السوق 

من األدوية الموجودة في السوق حاصلة  ٪00السوق المحلية من خالل الموردين والوكالء المحليين. حوالي 

 (0300االغا وآخرون ،). فرعيينعلى براءات اختراع دولي ا ويتم توفيرها من قبل عدة وكالء ووكالء 
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 سوق الصناعات الدوائية في فلسطين:

سطين من الدول الناشئة في مجال تصنيع األدوية في العالم العربي ويعتبر صناعه الدواء فيها من تعد فل

منذ  جنتاا القطاع خطواته الرئيسية في اإل0الصناعات االستراتيجية لتحقيق األمن الدوائي، وقد خطا ه

 تمت مقارنته بدول عربيةما  إذامحققا  نموا  ملحوظا  منذ ذلك الحين  0131نشأة أول مصنع لألدوية عام 

مثل السودان واليمن. حيث تفاوت عدد الشركات العاملة في صناعة الدواء خالل األعوام الثمانية أخرى 

 .واألربعين الماضية ليصل في الوقت الراهن إلى سبع شركات عاملة في فلسطين

، وشركة دار بيرزيت لألدوية منها: شركة اهللوتتركز معظم المصانع التابعة لتلك الشركات في محافظة رام 

الشفاء لصناعة األدوية والكيماويات ومواد التجميل، وشركة القدس للمستحضرات الطبية. بينما يتواجد 

تبر التي تع -شركة سما لصناعة األدويةومقر مصنع بيت جاال لصناعة األدوية في مدينة بيت جاال، 

بلس. كما يوجد مصنع وحيد في قطاع غزة وهو تابع في مدينة نا -حديثة العهد مقارنة بالشركات األخرى

 (0300)االغا واخرين،  لشركة معامل الشرق األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات التجميل ميغا فارم

 اتحاد شركات الصناعات الدوائية:أهداف 

 ية الفلسطينية.ئالمهمة الرئيسية التحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية هي العمل كممثل رسمي للصناعة الدوا

 تشجيع التعاون بين األعضاء لتعزيز صناعة ادوية تنافسية ذات جودة عالية 

 إنشاء استراتيجية للسوق المستهدفة للصناعة الدوائية الفلسطينية وطنيا ودوليا 

  القرار في المجاالت التشريعية والتنظيمية وصانعيالعمل كحلقة وصل بين الصناعة 

  سالمة وفعالية المنتجات الصيدالنية الفلسطينيةتحسين فهم المستهلك حول 

 بناء عالقات استراتيجية مع االتحادات اإلقليمية والدولية األخرى 
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 ا )االغ جذب األيدي العاملة من ذوي المهارات العالية، وخلق فرص عمل جديدة في هذه الصناعة

 (0300واخرين، 

 :أهداف وقيم اتحاد شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

 تتركز أهداف ومهام االتحاد العام في القضايا التالية:

العمل على توسيع قاعدة اإلنتاج ودعم المنتج الوطني ليكون في مقدمة اهتمامات وأولويات الحكومة  -

 وكافة الجهات ذات العالقة كعنصر أساسي في تطوير وتنمية االقتصاد الفلسطيني.

 مصالح األعضاء والمساهمة في تنمية االقتصاد الوطني. اإلدارة الفعالة للسياسات الصناعية لخدمة -

 بناء العالقات بالتشارك مع االتحادات الصناعية في الدول العربية. -

جمع المعلومات عن القطاع الصناعي، وتنظيمها، وفهرستها ومن ثم تقديمها للجهات الرسمية  -

 مع جهاز االحصاء الفلسطيني. بالتعاون

 صناعية واالقتصادية.المشاركة في المؤتمرات ال -

 التمثيل الفعال لألعضاء ومصالحهم في الهيئات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية. -

 التطوير المؤسسي لالتحادات التخصصية وتقوية التعاون فيما بينها. -

المشاركة في وضع السياسات العامة ذات عالقة بالقطاع الصناعي وتقديم المشورة بشأن القوانين  -

 ائح الصناعية.واللو 

في دعم تحقيق اهدافهم من خالل  وتأهيل(التطوير المؤسسي للمنشآت الصناعية )تحديث  -

 االتحادات التخصصية.
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 واقع قطاع الصناعات الدوائية في فلسطين: 

 صناعة الدواء: الوضع الحالي

حلية جيدة، م سابها ثقةما يميز الصناعات الدوائية الفلسطينية هو اعتمادها على الخبرات المحلية واكت إن

المحدود  إلى انتشارها حيث ترفد السوق الدوائي المحلي والعربي بمئات المستحضرات العالجية، إضافة

عد بجودة عالية وبالتزامها بقوا بأسواق خارجية مثل أسواق أوروبا الغربية. كما تمتاز الصناعة الدوائية

الصحة  صارمة بشكل دوري من قبل وزارة ي تخضع لرقابةالتصنيع الجيد المعترف بها محليا وعالميا، والت

خبرة تمتد لعقود طويلة من الزمن في مجال البحث  الفلسطينية. من جانب آخر، تعتمد الصناعة على

رأس المال. وتسعى الشركات إلى توفير الدواء بأسعار تناسب  العلمي والتطوير والتأهيل واإلدارة وتراكم

 .جميع فئات المجتمع

 :انب االقتصادية والتوجهات المستقبليةالجو 

مليون  03بحوالي  0113يقدر إجمالي قيمة األدوية خارج المصنع التي أنتجتها الشركات المحلية في عام  

دوالر أمريكي. على الرغم من التقارير عن أن األرباح جيدة، إال أن المصانع تعمل بشكل أقل من طاقتها 

من طاقتهم الكاملة. السوق المحلي صغير للغاية  ٪23-02ون بحوالي الكاملة. أفاد بعضهم أنهم يعمل

بحيث ال يستطيع الحفاظ على صناعة دوائية كبيرة بتكاليف مماثلة لتلك الموجودة في السوق الدولية. مع 

مستويات التصدير الضئيلة، ال يمكن الحفاظ على الربحية إال في ظروف السوق الحالية، أي بشرط أن 

نين الصهيونية المنافسة الدولية. هناك بالفعل مؤشرات على أن الشركات المحلية األصغر تعاني تعيق القوا

من المنافسة على العقود الحكومية. سيتطلب التوسع في األسواق الدولية شديدة التنافس. باإلضافة إلى 

ل عدد الُدفعات وتقليتحسين معايير الجودة، تحسين الكفاءة من خالل االستفادة من السعة وزيادة أحجام 

المنتجات. كما أكد جميع المراقبين، ال يمكن لصناعة األدوية الفلسطينية أن تزدهر في أسواق تنافسية 
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مفتوحة بمعايير إنتاج أقل من تلك التي تطلبها األسواق الدولية. وبالتالي، على الرغم من أن النتائج التي 

ا ت جيدة، إال أنها لم تكن كافية لتلبية المعايير الدولية. إذتحققت في السنوات األخيرة من حيث الجودة كان

أريد لصناعة األدوية أن تكون قادرة على المنافسة في األسواق الدولية، يجب: إعادة تقييم المنتجات المنتجة 

ى دحالي ا والتخصص وفق ا لقائمة األدوية الوطنية التي يتم إعدادها حالي ا. تنفيذ دراسات ثبات طويلة الم

للمنتجات المسجلة سابق ا. إجراء دراسات المكافئ البيولوجي لألدوية المسجلة، من أجل توفير مؤشر على 

شرط ا للتطوير المستقبلي. تحقيق الفصل الكامل بين خطوط  GMPفعالية الدواء. جعل تنفيذ متطلبات 

 )حقق من الصحة.اإلنتاج. تطبيق نظام ضمان الجودة المتكامل في المصانع. تنفيذ عملية الت

http://pfi.ps/ ) 

 : ًا: الدراسات السابقةثالث

منها في  إلستفادةلبداع التنظيمي إلستعراض الدراسات السابقة في الجينات التنظيمية واإ إلىتهدف الباحثة 

ن جانب لت الجينات التنظيمية معدد ال بأس به من الدراسات التي تناو لالباحثة  توصلتوقد  ،هذه الدراسة

بداع التنظيمي من جانب أخر إال ان هذه الدراسات قامت بدراسة الموضوعين من جوانب والتي تناولت اإل

ومن خالل إطالع الباحثة على هذه الدراسات لم يجد أيا  منها قد  ،مختلفة وحسب البيئة الموجودة فيها

حد أهم تعتبر الدراسات السابقة أ، و التنظيمي باإلبداعها موضوع الجينات التنظيمية وعالقت إلىتتطرق 

المحاور الرئيسية التي يقوم عليها موضوع البحث ألنها تستخدم في صياغة مشكلة الدراسة وتحديد المتغيرات 

لدراسات وقد صنفت الباحثة هذه ا ،والفروض واألهداف الخاصة بالدراسة وتقدم تجارب الباحثين السابقين

 حاور:ثالث م إلى

 .الدراسات التي تناولت الجينات التنظيمية المحور األول: .أ

 الدراسات التي تناولت اإلبداع التنظيمي. المحور الثاني: .ب

http://pfi.ps/
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 الدراسات التي تناولت الرشاقة االستراتيجية. المحور الثالث: .ت

محور وسترتب  لوستتناول الباحثة الدراسات الفلسطينية والدراسات العربية ومن ثم الدراسات األجنبية في ك

 األقدم. إلىالزمني من األحدث  لتسلسلالدراسات طبقا  

 أوال: بالنسبة للدراسات السابقة المتعلقة بالجينات التنظيمية:

 الدراسات العربية:

المكتسبة في ظل DNA)تعزيز المناعة التنظيمية  ( والتي جاءت بعنوان0303دراسة )الثابت،  0*0

 طالعية في شركة ديالي العامة(.دراسة است -التشارك المعرفي 

بيان العالقة واألُثر الذي يمكن أن يلعبه التشارك المعرفي في تعزيز المناعة  إلىهدفت هذه الدراسة 

التنظيمية المكتسبة لمنظمات األعمال وخاصة المنظمات اإلنتاجية، حيث تلعب أبعاد التشارك المعرفي 

ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي معتمدا  عدورا  كبيرا  في تعزيز المناعة التنظيمية  لى المكتسبة، وا 

ستعان الباحث باستمارة اإلستبانة بوصفها أداة رئيسة في  مجموعه من المبحوثين في شركة ديالي العامة وا 

، وتوصل spssالحصول على البيانات والمعلومات، وعدد من األساليب االحصائية باستخدام برنامج 

موعة من النتائج كان من أهمها: وجود عالقات إرتباط وأثر بين التشارك المعرفي والمناعة مج إلىالباحث 

ختتم البحث بمجموعة من التوصيات كان من أهمها: يجب على الشركة المبحوثة اإلهتمام  التنظيمية. وا 

 بتعزيز مناعتها التنظيمية من األخطار الخارجية من خالل تبني عملية التشارك المعرفي.

إدارة الرشيق األخضر مدخل لتعزيز  (( والتي جاءت تحت عنوان0303دراسة )السمان، وآخرون  0*0

دراسة إستطالعية آلراء عينة من العاملين في الشركة العامة للسمنت  DNAنظام المناعة التنظيمية 

 معاونيه السمنت الشمالية( -العراقية 
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التي  DNAألخضر في تعزيز نظام المناعة التنظيمية هدفت هذه الدراسة على إبراز دور إدارة الرشيق ا

يتم تبنيها في الشركة العامة للسمنت العراقية معاونيه السمنت الشمالية، ومن أجل الوقوف على طبيعة ذلك 

الدور، اختيرت عينة من األفراد العاملين في مقر المعاونية العامة للسمنت الشمالية والمعالم التابعة لها 

شخصا ، وتم اإلعتماد على إستمارة اإلستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات  203هم والبالغ عدد

 إلى، وتوصل الباحث spssوالمعلومات التي تم تحليلها بواسطة عدد من البرامج اإلحصائية الجاهزة 

يمية في ظالعديد من اإلستنتاجات منها: تأثير الرشيق األخضر المعنوي المباشر على نظام المناعة التن

معاونية السمنت الشمالية من خالل إستخدام نماذج الرشيق األخضر التي تركز على البيئة الداخلية 

والخارجية للمنظمة، وتشخص الفيروسات المخيطة بها وتحدد اللقاحات والعالجات المناسبة لتفادي 

 المشكالت التي تواجهها.

في إدارة األزمات بوزارة DNAر الجينات التنظيمية )أث( والتي جاءت بعنوان 0303دراسة )العبسي،  0*0

  المحافظات الجنوبية(-األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية 

في إدارة األزمات بوزارة األشغال العامة  DNAالتعرف على أثر الجينات التنظيمية  إلىهدفت هذه الدراسة 

هداف المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أواإلسكان الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، ووظف الباحث 

عتمد الباحث في هذه الدراسة على العينة الهدفية لجميع  023 إلىالدراسة، وتكون مجتمع الدراسة  موظفا، وا 

 003البيانات من الموظفين بوزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية، حيث اشتملت عينة الدراسة على 

إلدخال  spssستبانة لغرض جمع البيانات االزمة وتم اإلعتماد على برنامج  موظفا وموظفة وتم تصميم اإل

ختبار الفرضيات.  البيانات ومعالجتها وا 

العديد من النتائج والتي كان من أهمها: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد  إلىوتوصل الباحث 

دارة األزمات في الوزارة ووجود موافقة بدرجة متوسطة على الجينات التنظيمية لدى  الجينات التنظيمية وا 
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موظفين وزارة االشغال العامة، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والتي كان أهمها: إعادة النظر في 

مستويات الرواتب الحالية التي يتقاضها العاملين في الوزارة بحيث تتناسب مع حاجات الموظفين في ظل 

 األوضاع الصعبة.

للمنظمة  DNAتحليل أثر العالقة بين الحمض النووي ( والتي جاءت بعنوان )0301زيادي دراسة )ال 2*0

  والتميز التنظيمي من خالل رأس المال البشري كمتغير وسيط دراسة ميدانية في جامعة عين شمس(

للمنظمة والمتمثل في الهيكل التنظيمي  DNAالتعرف على تأثير الحمض النووي  إلىهدفت هذه الدراسة 

والمعلومات وجودة اتخاذ القرارات والحوافز( على التميز التنظيمي، وتبين بوجود تأثير معنوي ذو داللة 

احصائية ألبعاد الحمض النووي للمنظمة على التميز التنظيمي من خالل رأس المال البشري كمتغير وسيط 

عامال ، وتوصلت  2233هم وطبقت هذه الدراسة على إدارة جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وعدد

العديد من النتائج كان من أهمها: يوجد تأثير معنوس إيجابي ذو داللة إحصائية بين رأس  إلىالدراسة 

المال البشري والتميز التنظيمي، وكانت أكثر األبعاد تأثيرا  على التميز التنظيمي بعد مهارات العاملين، ثم 

لين، ثم يليه بعد معنويات العاملين، وخرجت الدراسة بالعديد من بعد خبرات العاملين، ثم بعد معرفة العام

تشجيع كافة المنظمات على اإلهتمام بمكونات الحمض النووي للتنظيم كجزء  التوصيات وكان من أهمها:

من ثقافة المنظمة وتوضيح أهميته لكافة العاملين ألنه يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في المنظمة 

 جها ويساعد على تحسين سلوك وأداء الموارد البشرية داخل المنظمة.وكيفية عال

في رأس  DNA)تأثير الحمض النووي التنظيمي الر  ( والتي جاءت تحت عنوان0301دراسة )ماجد 5*2

 المال الفكري: دراسة استطالعية على عينة من مديري الشركة العامة لموانئ العراق(

حافظة البصرة التي تتمتع بشفرة وراثية قديمة جدا  تمتد جذورها إلى أجريت الدراسة في إحدى شركات م 

وهي الشركة العامة للموانئ العراقية، ولغرض التوصل إلى جملة من التوصيات التي تهتم في  0101عام 
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رأس المال الفكري، وانطالقا  من أهمية موضوع البحث للمنظمات العامة والمجتمع والبيئة التي تعمل في 

( فقرة حكمت من قبل مجموعة من األساتذة 02واحد فقد صمم الباحث إستمارة استبانة تضمنت )إطار 

(، وقد جمعت البيانات Cronbach Alphaالمتخصصين مع فحص الصدق والثبات بإستخدام معامل )

 ( مديرا اعتمدت الدراسة على مجموعة من األدوات اإلحصائية مثل )الوسط الحسابي03من عينة قوامها )

واإلنحراف المعياري معامل إرتباط بيرسون واإلنحدار المتعدد( لتحليل البيانات المتحصلة من العينة لغرض 

تحليل فرضيات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات كان أهمها: عدم إتاحة الفرصة 

هتمام يمي في رأس المال الفكري. مع اأمام المدراء في اتخاذ القرارات، واألثر المتباين للحمض النووي التنظ

عالي بالتحفيز كما وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على أبعاد الحمض النووي التنظيمي )حقوق اتخاذ 

 القرار، المعلومات، الهيكل التنظيمي، التحفيز( والتأكيد على الجانب المعنوي للتحفيز.

جينات التنظيمية وأثرها على التميز المؤسسي )ال ( والتي جاءت تحت عنوان0301دراسة )الجوجو  6*2

 في الشركات الطبية العاملة في قطاع غزة(

التعرف على ُأثر الجينات التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي وتمثل مجتمع الدراسة  إلىهدفت الدراسة 

الباحث أسلوب  عامل وقد أستخدم 003العاملين في الشركات الطبية العاملة في قطاع غزة والبالغ عددهم 

عتمد الباحث  23إستبانه وبلغ عدد اإلستبانات المستردة  003الحصر الشامل حيث تم توزيع  إستبانه وا 

إلجراء الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانه كأداة للدراسة وقد تم إستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

spss م نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية ذات المعالجات اإلحصائية لتحليل البيانات ، ومن أه

داللة احصائية بين أبعاد الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي في الشركات الطبية العاملة في قطاع غزة 

 واهم توصياتها كانت  ضرورة تدريب العاملين بشكل كافي حول كيفية إتخاذ القرار.
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)الدور الوسيط للدعم التنظيمي في العالقة بين نوان والتي جاءت تحت ع 0301دراسة ابو زيد  2*0

البصمة الوراثية التنظيمية والمرونة االستراتيجية واألداء المستدام دراسة تطبيقية على شركة مصر 

 للطيران(

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الوسيط للدعم التنظيمي في العالقة بين البصمة الوراثية التنظيمية 

االستراتيجية واألداء المستدام في شركة مصر للطيران، ولدراسة واقع هذه العالقة تمثل مجتمع والمرونة 

 203البحث في العاملين بشركة مصر للطيران، وتم تصميم إستمارة استبيان لجمع البيانات، وتوزيعها على 

 AMOSو SPSS V. 25إستمارة صالحة بإستخدام برنامجي  230من العاملين، وتم اإلعتماد على تحليل 

V. 22 وتم أستخدام أسلوب تحليل المسار إلبراز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين البصمة الوراثية .

التنظيمية والمرونة اإلستراتيجية واألداء المستدام في وجود الدعم التنظيمي كمتغير وسيط. وقد توصلت 

لمرونة ليا  في العالقة بين البصمة الوراثية التنظيمية واالنتائج إلى أن الدعم التنظيمي يلعب دورا  وسيطا  ك

اإلستراتيجية، بينما يلعب الدعم التنظيمي دورا  وسيطا  جزئيا  في العالقة بين البصمة الوراثية التنظيمية 

 واألداء المؤسسي المستدام.

 DNAتنظيمي ( والتي جاءت بعنوان )أثر مكونات الحمض النووي ال0228خرون وآدراسة )فارس  8*2

 على ادارة األزمات دراسة ميدانية على بلدية خانيونس(

تحديد أثر مكونات الحمض النووي التنظيمي على إدارة االزمات في بلدية خانيونس،  إلىهدفت هذه الدراسة 

وقد تم جميع البيانات عن طريق إستخدام أسلوب الحصر الشامل من الموظفين العاملين في بلدية خانيونس 

عتمد الباحث المنهج الوصف التحليلي، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة  002الغ عددهم والب موظف، وا 

، ومن اهم نتائج الدراسة تبين: وجود تأثير  SPSSوتم تحليل البيانات باستخدام الحزمة االحصائية 

الزمات، نظيمي في إدارة المكونين من مكونات الجينات التنظيمية وهي المعلومات واإلتصاالت والهيكل الت
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وخرجت الدراسة بالتوصية على: إشاعة مفهوم مكونات الحمض النووي التنظيمي بين العاملين وبيان أهميته 

 في تحديد هوية البلدية.

عالقة الجينات التنظيمية بالتميز المؤسسي دراسة ( والتي جاءت بعنوان )0302دراسة )بدوان،  1*0

 سطينية في قطاع غزة(ميدانية على الجامعات الفل

معرفة عالقة الجينات التنظيمية بالتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في  إلىهدفت هذه الدراسة 

قطاع غزة، وقد تم جمع البيانات عن طريق إستخدام أسلوب عينة الطبقة العشوائية لجمع البيانات من 

عتمد الباحث  232ية وبلغ عددهم الموظفين أصحاب الجهات االشرافية في الجامعات الفلسطين موظف، وا 

ستخدم االستبانة كأداة للدراسة، وتم تحليل البيانات بإستخدام الحزمة اإلحصائية  المنهج الوصفي التحليلي وا 

SPSS  نتائج كثيرة من أهمها: وجود أثر ذو داللة احصائية ألبعاد الجينات  إلى، وتوصلت الدراسة

لمؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة، وخرجت بالعديد التنظيمية على تحقيق التميز ا

من التوصيات وكان من أهمها: العمل على إهتمام االدارة العليا في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة 

 بدعم الثقافة التنظيمية وتعزيزها في جامعاتهم من خالل تفعيل دور الالمركزية.

الحمض النووي للمنظمات أداة لقياس الصحة التنظيمية قراءة ( بعنوان )0302دراسة )العاني  03*0

 ادارية معاصرة(

وأبعاد الريادة  ةمجتمع DNAتحديد العالقة بين مكونات الحمض النووي التنظيمي  إلىهدفت هذه الدراسة 

عينة  المخاطرة وقد تم جمع البيانات عن طريقالمتمثلة في القدرات االبداعية ، اإلجراءات اإلستباقية وتبني 

عتمد الباحث المنهج  عشوائية بسيطة لجمع البيانات من العاملين من والية البيض وسيدس بلعباس، وا 

ستخدم اإلستبانة كأداة للدراسة وتم تحليل البيانات بإستخدام البرنامج االحصائي  الوصفي التحليلي وا 

AMOS V 22  النتائج والتي كان من أهمها: دراسة مكونات الحمض النووي  العديد من إلىوتوصلت

للمؤسسات يمكننا من التعرف على مستوى ونمطية التفكير الموجودة في المؤسسة والمطلوبة لإلتمام انشطة 
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العديد من التوصيات كان من أهمها: على  إلىالمؤسسة والنشاط الريادي كحتمية تنافسية، وتوصلت 

ستفادة من عناصر البصمة الوراثية المكتسبة كاللقاح التنظيمي باالستفادة من راس مؤسسات اإلتصال اإل

 المال الفكري لمؤسسات مشابهه والمقارنات المرجعية.

  الدراسات األجنبية:

 والتي جاءت بعنوان  (Azudin & Mansour 2017دراسة كل مندراسة كل من )

(Management Accounting Practice of SMEs: The impact of organization DNA, 

Business potential and Operational Technology). 

التغييرات المستمرة في بيئة األعمال لتمويل الشركات الصغيرة  أثرالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 

عمال األمكانيات ا  و  DNAكال من الحمض النووي التنظيمي  تأثيرستدامة ودراسة المتوسطة للتحرك نحو اإل

دارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا وتمت وتكنولوجيا التشغيل على ممارسات المحاسبة اإل

ي اداه ف االستبانةعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت ا  و  ،مفردة 003الدراسة على 

 .SPSSاالجتماعية للعلوم  اإلحصائيةالرئيس لجمع البيانات وتم تحليل البيانات باستخدام الحزن 

دراسة مقارنة للحمض النووي ) بعنوان Khorasgani Nosouhi & Bahrami 2015دراسة  -2

 (لتنظيمي بالشركات الخاصة في شروط التهرب الضريبي وفقَا لنموذج هونلد وسيلفرمان

A Comparative Study of Organizational "DNA" In Private Companies in Terms 

of Tax Evasion Based on Honalnd And Silverman's Model. 

صفهان من أبمدينه  الخاصةالشركات في  التنظيميةختالفات بالجينات الى بيان اإل الدراسةهدفت هذه 

 ،شركه زاد جداره 23من ضمنها  إيرانيةشركه  023وقد تم جمع البيانات من  ،حيث التهرب الوظيفي

انات وتم في اداه الرئيس لجمع البي االستبانةلوصفي التحليلي واستخدمت واعتمد الباحثون على المنهج ا
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الى مجموعه  الدراسةوتوصلت هذه  SPSSاالجتماعية للعلوم  اإلحصائيةتحليل البيانات باستخدام الحزن 

 .بين حجم من منظمات ونوع النشاط والتهرب الوظيفي ةمن النتاج والتي كان من اهمها عدم وجود عالق

اء التنظيمي في ددور الحمض النووي التنظيمي في تحسين األ)بعنوان ( Nafei 2015) دراسة -0

 (الشركات الصناعات المصرية

The Role of Organizational DNA in Improving Organizational Performance: A 

Study on the Industrial Companies in Egypt. 
م جمع وقد ت ،داء التنظيميالنووي التنظيمي في تحسين األ الحمض دور ةالى معرف ةهدفت هذه الدراس

 033 استردادوتم  إستبانة 020وقد تم توزيع ة، لمصرية االبيانات من العاملين في الشركات الصناعي

ستخدمت اإلستبعلى المنهج الوصفي التحليلي  الدراسةواعتمدت ، %20بلغت  استجابة بنسبة استبانة  انةوا 

وتوصلت هذه  spss بإستخدام الحزمة اإلحصائية  البياناتع البيانات وتم تحليل جم اة رئيسة فيدأك

 ناتالجيعاد أبعلى  ىعلى اهميه الدور الملق التأكيد :همهاأالى مجموعه من النتائج وكان من  ةالدراس

 .دائهاأجل تحسين أمن  ةفي الشركات الصناعي التنظيمية

دراسة الحمض النووي التنظيمي في ) بعنوانوالتي جاءت  (Soroush et al 2014)دراسة  -1

 ( مكاتب الشباب والرياضة في أصفهان

Studying of Organizational DNA in Esfahan Province Sport and Youth Offices. 
 صفهانأه بمحافظ ةفي مكاتب الشباب والرياض التنظيمي الحمضالى معرفه واقع  ةهدفت هذه الدراس

شباب وال ةسلوب الحصر الشامل من مديري مكاتب الرياضأستخدام إعن طريق وقد تم جمع البيانات 

واستخدمت ، على المنهج الوصفي التحليلي ةواعتمدت الدراس 20،والبالغ عددهم  اصفهانبمحافظه 

 االجتماعيةلعلوم ل اإلحصائيةلجمع البيانات وتم تحليل البيانات باستخدام الحزم  كأداة رئيسة االستبانة
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والتي كان من اهمها عدم وجود فروق ذات دالله  :الى مجموعه من النتائج الدراسةهذه  وتوصلت

 القيادة.ومسؤوليات  ةنشطأو  التنظيميةبين الجينات  إحصائية

بعنوان أثر الجينات التنظيمية في األداء  جاءتوالتي  (Rashid) ،chalab 2007دراسة  -4

 .اإلبداعي

The influence of organizational DNA on innovation performance. 

 بأبعاد المتعلقة Hamilton 0332 لنموذج  والعملية النظرية األفكارالى بيان  ةهدفت هذه الدراس

و  ،ةراقيالع ةوقد تم جمع البيانات من العاملين في المنظمات الصناعي ،ةللمنظم ةجينات التنظيميال

وتم  ةاسلجمع بيانات الدر  رئيسة  كأداة االستبانةواستخدم ، اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي

الى  ةوتوصلت هذه الدراس spss للعلوم االجتماعي ةاالحصائية تحليل البيانات باستخدام الحزم

صال بشبكه ات الصناعيةمجموعه من التوصيات والتي كان من اهمها التشجيع على ربط المنظمات 

 ةتقبليالمس الوظيفيةالمسارات  عنتصور واضح  ارةاإلدن تمتلك أواسعه مع بعضها البعض ويجب 

 .لألفراد

 الدراسات المتعلقة باإلبداع اإلداري  -0

دور االبداع التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية ( والتي جاءت تحت عنوان )0303دراسة )قدة،  -

 (في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مخبر المجد للتحاليل الطبية بالوادي

تحقيق  يفشكال االبداع أحد أعتباره إالتنظيمي ب لإلبداعالمتنامي  الدور إظهارالى  ةالدراسهدفت هذه 

في ة متمثلابعاد االبداع التنظيمي ال األثر بين عالقةمن خالل تحديد  االقتصادية للمؤسسة ةالتنافسي ةالميز 

وقد تم  ،ةالتنافسي ةالميز  و (لليعلى التح ةالقدر  ، المخاطرة ومشكالتلل ةالحساسي،  ةلمرونة واالطالق)

 لمتعلقةاوقد تم جمع المعلومات  ة،عتماد على المنهج الوصفي التحليلي كونه المناسب لموضوع الدراساإل
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عامل  00 المتكون من ةوتوزيعها على مجتمع الدراس ةإستبانمن خالل تصميم  بالبحث الذي يجري ميدانيا  

منها أي  03ع داريين وقد تم استرجاتقنين واإلفئتي ال الذي يشملو بالوادي  ةفي مخبر المجد للتحاليل الطبي

رنامج التحليل ببإستخدام وقد تم التحليل  ،من عدد االستبانات التي تم توزيعها ةبالمئ 11.10يعادل نسبه  ما

 نظيمي االبداع التمن ة وجود مستويات مرتفع ة:ومن اهم النتائج التي توصلت لها الدراس spssحصائي اإل

ت محل الدراسة ومن اهم ما اوص ةفي المؤسس االبداع التنظيمي والميزة التنافسيةعدم وجود عالقه بين و 

 به الدراسة :ضرورة المحافظة على مستوى االبداع التنظيمي بالمخبر والعمل على تعزيزه.

داع بالثقافة التنظيمية على تنمية اال ( والتي جاءت تحت عنوان )أثر0301دراسة )عبد الباقي  -

 (االداري في المنظمات دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر سكيكدة

سة بداع االداري لدى العاملين في مؤسالتنظيمية في تنمية اإل الثقافة أثربيان  إلىتهدف هذه الدراسة 

ه استبا 20ستبانة كأداة لجميع البيانات حيث تم تحليل ستخدام اإلإوقد تم  ،اتصاالت الجزائر فرع سكيكدة

من  من النتائج وكان ةمجموع إلىوقد توصلت الدراسة  ،عتماد على المنهج الوصفي التحليليكما تم اإل

ي ف التنظيمية بأبعادها مجتمعه وبعد التوقعات التنظيمية منفردا   للثقافةوجود ُأر ذو داللة احصائية أهمها: 

 .اإلداريبداع تنمية اإل

بداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارق من االوالتي جاءت بعنوان ) 0301دراسة عطية  -

 (وجهة نظر المعلمين

ر ظبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارق من وجهة نالكشف عن مستوى اإل إلىهدفت الدراسة 

ة للدراسة ستخدام االستبانة كأداإوتم  ،ستخدام المنهج الوصفي المسحيإ مالمعلمين ولتحقيق هدف الدراسة ت

بيقها على كامل مجتمع الدراسة المتمثل في معلمي المدارس الحكومية في محافظة بارق والبالغ وتم تط

جمالي المجتمع إمن  %12,0بنسية  معلما   223عينة الدراسة النهائية  عدد بلغ قدمعلمُا و  220عددهم 
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وى مرتفع من عن عدة نتائج كان من أهمها : ان قادة مدارس محافظة بارق لديهم مستسة سفرت الدراأو 

االبداع التنظيمي بمجاالته الثالثة تبني االبداع والتطوير التنظيمي وتوفر القدرات االبداعية من وجهة نظر 

المعلمين وكشفت النتائج عن وجود فروقا ذات داللة احصائية في متوسطات استجابات افراد العينة جول 

 .المجلة التعليمية والمؤهل العلمي مستوى االبداع التنظيمي بمجاالته تعزى الختالف متغيري

تأثير عمليات إدارة المعرفة ( والتي جاءت تحت عنوان )0301خرون آو تيقاوي العربي ) اسةدر  -

 (على االبتكارات التنظيمية في ظل التوجه نحو التكيف مع المتغير التنظيمي

 بتكاراالالمعرفة في وجود  اي مدى يمكن ان تساهم إدارة منها الىسعت الدراسة لتحقيق عدد من األهداف 

 نها وجودمالدراسة لعدد من النتائج  الحالة توصلتالباحثون المنهج الوصفي ومنهج دراسة التنظيمي واتبع 

لعمليات ادارة المعرفة وسعي البنوك للتكيف مع المتغير التنظيمي  بين العمليات المحددة تأثيرعالقة 

 المصرفية وبين التكيف مع التغيير التنظيمي ارة المعرفةالمصرفي ،وجود عالقة موجبة بين عمليات اد

ر في العمل لها من تأثي  ،ووضعت الدراسة بعض التوصيات منها ،على البنوك االهتمام بعناصر البيئة لما

 .اتباع طرق تقلل من مقاومة التغييرو و دفع وتحفيز العاملين ،

 هوأثر في المنتجات  البداع التنظيمياجاءت تحت عنوان ) ي( والت0302خرون آو دراسة )بن علي  -

على ترسيخ الصورة الذهنية للمؤسسة االقتصادية مجلة البشائر االقتصادية جامعه طاهري محمد 

 (بشار الجزائر

قياس االبداع التسويقي في عنصر المنتج في ترسيخ الصورة الذهنية ولتحقيق ذلك تم  إلىسعت الدراسة 

ميم استبيان وتوزيعه على عينه عشوائية بسيطة تم اختيارها من بين جمع المعلومات االزمة عن طريق تص

 233صل أمفردة من  013والية حيث بلغت العينة  22زبائن شركة كوندور في الجزائر على مستوى 

مجموعه من النتائج  إلىتوصلت الدراسة و  spssحصائية ساليب اإلألستخدام مجموعه من اإمفردة كما تم 
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معنوي لمجمل عناصر االبداع في المنتجات على درجات تقييم الصورة الذهنية  ثيرتأوجود : من بينها

 .لمؤسسة كوندور

أثر االبداع التنظيمي على أداء العاملين في )والتي جاءت بعنوان  0303دراسة محجوني  -

 (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ألداء ارة الموارد البشرية وخاصة على االتنظيمي على اد ألبداعا تأثيرالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 

الوظيفي للعامين ومن أجل ذلك تم استخدام المنهج الوصفي وتوزيع استبيان على شركة وحدة تحويل 

العديد من النتائج  إلىتوصلت الدراسة  ،spssالبالستيك الجنوب ورقاة وتحليل نتائجه عن طريق برنامج 

 لمتغيرالة احصائية للمتغير المستقل االبداع التنظيمي على ذات دال ةوجود عالق: والتي كان من أهمها

 .التابع األداء الوظيفي

العالقة بين مقومات ومعوقات ) والتي جاءت تحت عنوان 0222دراسة الحاكم واخرون  -

دراسة تطبيقية على بعض منظمات األعمال  اإلبداع اإلداري بالمؤسسات السودانية

 (الخرطوم متعددة األنشطة العاملة بمدينة

تمثلت مشكلة الدراسة في الكشف عن أبرز السمات االبتكارية واإلبداعية لمديري المكاتب ببعض منظمات 

األعمال متعددة األنشطة العاملة في مدينة الخرطوم. هدف البحث إلى معرفة واقع اإلبداع اإلداري ودراسة 

، التاريخي واالستقرائي والتحليل الوصفيمدى تأثره بمعوقات اإلبداع اإلداري، واستخدم البحث المنهج 

صالحة للتحليل  ( إستبانة002منها ) ( واسترجع021ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد إستبانة وزعت منها )

نتائج البحث إلى أن مدراء المكاتب باإلدارات المختلفة يتمتعون  تتوصل، و (% 2.23بنسبة استرداد )

ن المعوقات التنظيمية هي أهم المعوقات التي تحد من اإلبداع بمقومات اإلبداع اإلداري بدرجة عالية ، وا 

اإلداري لدى تلك اإلدارات. أوصى البحث على عدم تركيز السلطة في يد اإلدارة العليا الن ذلك من شأنه 
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الحد من التجديد واإلبداع، كذلك عدم اعتبار األنظمة واإلجراءات المنصوص عليها من اإلدارة العليا على 

ا الهدف الرئيسي في العمل، مع االهتمام بزيادة منح الحوافز المعنوية والمادية للمبدعين، وتشجيع العمل أنه

 .الجماعي وتطوير عملية صنع القرار اإلداري بما يشجع اإلبداع اإلداري

 الدراسات األجنبية:

 ((Sonia and F. Vengrouskie 2019دراسة 

Driving Organizational Innovation as a form of Intrapreneurship within (the 

Context of Small Businesses). 

سعت الدراسة لتحقيق عدد من األهداف منها ،التعرف على مفهوم االبتكار التنظيمي والدور الذي يلعبه 

 الجانب في الشركات الصغيرة ، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي لوصف الظاهرة سلوك الموظفين في هذا

النتائج منها ،اعطاء قدر من المسؤولية لألفراد بالشركات يساهم  محل الدراسة ،توصلت الدراسة لعدد من

الدراسة  كما وضعت بطرق متعددة ومختلفة، في تعزيز االبتكار وتقديم افكار تساعد في حل المشكالت

ي تحسين تساهم ف حتى بعض التوصيات منها ،ضرورة التأكيد على القادة بمشاركة التجارب مع األخرين

 .مستويات األداء سواء كانت تجارب سلبية أو إيجابية

 ((Oluwayemisi and Abayomi 2018دراسة 

Organizational learning, organizational innovation -.and organizational 

performance: Empirical evidence among selected manufacturing companies in 

Lagos metropolis. 
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 األداءو دراسة العالقة بين التعلم التنظيمي االبتكار التنظيمي  سعت الدراسة لتحقيق عدد من األهداف منها،

لدراسة لعدد ا الحالة، وتوصلتوتم استخدام المنهج الوصفي ومنهج دراسة  النيجرية، التنظيمي في البيئة

 ةكار في المنظملالبت التنظيمي، كانة إيجابية مع االبتكار عالق التعلم التنظيمي كان له منها، أنمن النتائج 

ايضا عالقة ايجابية مع العروض  دور وعالقة ايجابية مع األداء التنظيمي والتعلم التنظيمي وكان له

ب مهارات اكتسا الدراسة بعض التوصيات ضرورة مشاركة العاملين لمعارفهم من اجل التنظيمية، ووضعت

 .جديدة

 (أثر الثقافة التنظيمية على االبداع اإلداري) والتي جاءت تحت عنوان Rastgoo 0222دراسة 

e: Creativity on Culture Organizational of Impact The« Health and Sciences 

Medical: Study Case (Management Knowledge of Role Mediating) Bushehr in 

University. 

سة تأثير الثقافة التنظيمية على االبداع مع التركيز على الدور الوسيط لإلدارة درا إلىهدفت هذه الدراسة 

المعرفة وقد اعتمد البحث على المسح الوصفي وتجميع البيانات باستخدام استبيان وقد شملت عينة الدراسة 

لتي توصلت انائب عن وزارة التعليم البحث والتكنولوجيا والثقافة ومن اهم النتائج  030صل أفرد من  023

 .اليها هي: وجود تأثير ايجابي وهام للثقافة التنظيمية على ابداع الموظفين

 الدراسات المتعلقة بالرشاقة اإلستراتيجية -1

 راسةدفي تعزيز الميزة التنافسية  وأثرهاالرشاقة االستراتيجية )تحت عنوان  0303(الجيار )دراسة  -

 (غزة-جامعة االقصى على شركات صناعة االدوية الفلسطينية  ةميداني

ناعة الرشاقة االستراتيجية في تعزيز الميزة التنافسية في شركات ص أثرالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 

االدوية الفلسطينية ولتحقيق اهداف الدراسة اعتمد المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من 
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موظفا وتم  033عددهم  والبالغاالدوية الفلسطينية جميع العاملين بالوظائف االشرافية بشركات صناعة 

استبانة بنسبة  022استخدام اسلوب الحصر الشامل بتوزيع االستبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد 

 .واختبار الفرضيات معالجتهاو البيانات  للإلدخا spss برنامجوقد تم استخدام  %22.0 داداستر 

ة جبدر  مستوى توافر الرشاقة االستراتيجية كانالنتائج والتي كان من أهلها  العديد من إلىوتوصلت الدراسة 

التنافسية ايضا بدرجة موافقه كبيرة حيث بلغ وزن  ةوكان مستوى الميز  %23.00موافقه كبيرة بوزن نسبي 

, واستنتجت الدراسة بوجود عالقة موجبة ذات داللة احصائية بين ممارسة الرشاقة %22.20النسبي 

 .تراتيجية وتعزيز الميزة التنافسيةاالس

اعتماد مدخل الرشاقة االستراتيجية ونشر فلسفته وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات وكان من أهمها 

ي تعزيز الميزة ف كبيرةومبادئه وتعزيز ممارسته في جميع المستويات باعتباره عامال جوهريا وله اهميه 

ت وخفض التكاليف وسرعة االستجابة والتسليم وتقليل الهدر في التنافسية من خالل رفع جودة المنتجا

 .الموارد

ن م وأثرها في تعزيز التوجه الريادي ةاإلستراتيجيالرشاقة )بعنوان:  (0303أبو جبارة، )دراسة  -

 (ةبجامعات قطاع غز  اإلشرافيةوجهة نظر العاملين في المواقع 

 ةفلسطينيفي تعزيز التوجه الريادي في الجامعات ال راتيجيةاالست الرشاقةر أثالى التعرف على  ةهدفت الدراس

جميع  من الدراسةفي محافظات قطاع غزه وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع 

 االستبانةموظفا وتم توزيع  232الكبرى والبالغ عددهم  الفلسطينيةبالجامعات  اإلشرافيةالعاملين بالوظائف 

 spss و استخدم برنامج تبانةاس 011وقد تم استرداد  ةالطبقي ةالعشوائي ةبطريقه العينموظفا  002علي 

ستوى توافر م الدراسةالبيانات ومعالجتها واختبار الفرضيات ومن اهم النتائج التي توصلت اليها  لإلدخا

 إحصائيةات دالله وجود عالقه ذ،  31.20 نسبي نكان في درج موافق كبيره بوز  االستراتيجية الرشاقةابعاد 
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في محافظات  لسطينيةالفالتوجه الريادي في الجامعات  زيزوتع االستراتيجية الرشاقةايجابيه قويه بين ممارسه 

 . في تعزيز التوجه الريادي االستراتيجيةقطاع غزه كما اوضحت النتائج وجود اثر جديد ال ال عشاق 

االزمة  إلدارة شاقة االستراتيجية في االستعدادالر  أثر)والتي جاءت بعنوان  (0303الحنزاب )دراسة  -

 (في الخطوط الجوية القطرية

ركة الخطوط في ش األزمات الدارة االستعدادفي  االستراتيجيةهدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر الرشاقة 

سلوب المسح أوتم استخدام  العليا، اإلدارةوتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في  القطرية،الجوية 

( واستخدم المنهج الوصفي مبحوثا   23مدير ) تنفيذي،نائب رئيس  تنفيذي،رئيس  الشامل للمسميات الوظيفية

فقرة. وتوصلت  03كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة وتكونت من  االستبانةواستخدمت  التحليلي،

بأبعادها  االستراتيجيةللرشاقة  α≥32.3إحصائية عند مستوى معنوية داللةالدراسة إلى وجود أثر ذو 

وط الجوية في الخط األزمة إدارة االستعدادفي  مجتمعة)الموارد سيولة  القيادة،وحدة  االستراتيجية،الحساسية 

 فادةستلال يةاالستراتيجالقطرية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني الخطوط الجوية القطرية مفهوم الرشاقة 

 .ستقبالمالممكن حدوثها  األزماتوخططها المستقبلية الخاصة بإدارة  اتيجياتهاسترامن مخرجاته بتطوير 

دور عمليات ادارة المعرفة في تحسين الرشاقة )بعنوان  (0301الشنطي والشريف )دراسة  -

 (قطاع غزة -االستراتيجية بالمنظمات غير الحكومية 

هداف سين الراقة االستراتيجية ولتحقيق االتعرف على دور عمليات ادارة المعرفة في تح إلىهدفت الدراسة 

الدراسة تم تطوير االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الضرورية وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية العامة في قطاع غزة والبالغ عددهم 

وتم استخدام برنامج  ،ةناستبا 020والبالغ عددهم  الطبقيةالعينة العشوائية  موظفا حيث تم استخدام 0032

العديد من النتائج كان من  إلىوتوصلت الدراسة  spssالرزم االحصائية للعوم االجتماعية لتحليل البيانات 
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 ثيرا  أت ، توثر عمليات ادارة المعرفة %23.12بوزن نسبي  مرتفعةاالستراتيجية كانت  الرشاقةاهمها ان 

 .االستراتيجية ةفي الرشاق جوهريا  

على ادارة استمرارية االعمال  االستراتيجيةأثر الرشاقة ) ( والتي جاءت تحت عنوان0301نجم )دراسة 

 (الدولية في قطاع غزة المنظماتفي 

الباحث  ععلى اداره استمراريه االعمال وقد اتب ةاالستراتيجي ةالرشاق ُأثرالى التعرف على  ةهدفت الدراس

ن قد تم جمع البيانات حيث تم توزيع على عينه مكونه م االستبانةالمنهج الوصفي التحليلي واستخدامه 

ة لبسيطا ةالعشوائي ةالعليا وتم استخدام اسلوب العين ةمن االدار  ةالمنظمات الدولي من موظفيموظف  003

ظمات في المنة االستراتيجي ةلرشاقالى مجموعه من النتائج كان من اهمها مستوى ا ةو توصلت الدراس

ظمات على اداره استمراريه االعمال في المن ةاالستراتيجي ةالرشاق ألبعادوجود اثر ، كبيره نسبيا  ةالدولي

 ة.المشترك المسؤولية الرؤيةلكل من وضوح  تأثيربينما ال يوجد  الدولية

 الدراسات األجنبية:

الرشاقة االستراتيجية انعكاسات على اسلوب القيادة  ادارة سياسة)بعنوان  (Younis 2018)دراسة 

 (المتميزة في االوقات المضطربة

 THE MANAGEMENT OF STRATEGIC AGILITY POLICY: REFLECTIONS ON 

THE EXPONENTIAL STYLE OF LEADERSHIP IN TURBULENT TIMES. 

في  لقيادةاثرها على اسلوب أو  تراتيجيةاالس الرشاقة ةما بين سياس ةالى اختبار العالق ةهدفت هذه الدراس

ج الوصفي وقد تم استخدام المنه الجديدةالسويس  ةعلى افتتاح قنا الفرضيةوتم تطبيق  المضطربةاالوقات 

اصه لهذه خ استبانةفي مصر واعدت  والمالحةالعاملون في شركات النقل  الدراسةالتحليلي ومثل مجتمع 
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فردا وتم توزيع االستبيان على  030من العاملين في المجال بلغت  ةسيطب عشوائيةوتم اختيار عينه  الغاية

 .العينةجميع افراد 

في العبور  ةالقياد ونمط ةاالستراتيجي ةالرشاق سياسةل ةاحصائي ذو داللةثر أالى وجود  الدراسةتوصلت و 

ر في نجاح ها من دو لما ل االستراتيجية الرشاقة ةتبني سياس على ضرورة ةالدراس وأوصتفي وقت االزمات 

 .لدى أي نوع من المنظمات االزمات ةلإلدار  ةي خطأ

الرشاقة اإلستراتيجية، ) والتي جاءت تحت عنوان (0222Khoshnood & Nematizadeh)دراسة 

 (وأثرها على القدرات التنافسية في البنوك الخاصة اإليرانية

Strategic Agility and its Impact on the Competitive Capabilities in Iranian 

Private Banks 

رفي المحددات واهميتها للقطاع المصو من حيث المفهوم  ةاالستراتيجي ةالى توضيح الرشاق ةهدفت الدراس

التحليلي وتم  المنهج الوصفي الدراسةواستخدمت  الخاصة اإليرانيةللمصاريف  التنافسية اتثرها على القدر أو 

وتم  ةالخاص اإليرانيةف يالمصار  ةمن مجموع ةوتكون مجتمع الدراس ةايخاصه لهذه الغ استبانةاعدادا 

 اإليرانية الخاصةمن المديرين في البنوك  فردا   023مكونه من  ةبسيط ةتوزيع االستبيان على عينه عشوائي

 د وضوح الرؤيةة وان بعالتنافسيات القدر  االستراتيجية على للرشاقةثير ايجابي ألوجو ت الدراسة وتوصلت

 عام  بشكل يجيةاالسترات ةتطوير الرشاق ة بضرورةالدراس وأوصت افسيةالقدرات التن يف يرا  أثيعد االكثر ت

وتوضيحها للمعنيين بشكل خاص واالستمرار في تطوير العمل بروح  االستراتيجية الرؤيةوضوح  وضرورة

 العليا وتطويرها اإلدارةالفريق وتحسين قدرات فريق 
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استطالع اهمية الرشاقة االستراتيجية في بناء ميزة تنافسية )بعنوان  ((Sampath 2016 دراسة

 (مستدامة لبنوك التجزئة

Exploring the Significance of Strategic Agility in Building Sustainable Competitive 

Advantage for Retail Banks. 

استخدام منظور ب وتأثيرهاستراتيجية ودوافعها اإلفهم اكثر شمولية لمفهوم الرشاقة  إلىهدفت هذه الدراسة 

ميزة التنافسية بناء ال إلىالقدرات الديناميكية واالدبيات ذات الصلة في بنوم التجزئة في الهند وربما يقود 

التجزئة واستعلما لباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة وتم اعداد استبانة خاصه لهذه الغاية  كلبنو 

مديرا في هذه  03نات من مجتمع المديرين وتم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة مكونة من لجمع البيا

 شاقةالر ان  إلىالبنوك واستخدم الباحث االسلوب االحصائي الوصفي االستداللي وتوصلت الدراسة 

وجود العديد  إلى و ةبنوك التجزئة العاملة في الهند للميزة التنافسي تحقيقمباشرا على  تأثيرا  االستراتيجية لها 

 امتالك البنوك للرشاقة االستراتيجية إلىمن العوامل التي تؤدي 

 أوجه االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

 السابقة وذلك تبعا للهدف من هذه الدراسات والبحوثتنوعت األدوات التي استخدمت في الدراسات  -0

الت او االثنين معا  واستخدمت الباحثة االستبانة لمناسبتها فمنها ما استخدم االستبانات او المقاب

 لطبيعة الدراسة

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في اختيار الجينات التنظيمية كمتغير مستقل كما اتفقت  -0

االمريكية لالستشارات االدارية  booz aleen hammiltonمعها في االعتماد على نموذج شركة 

زات والمحف-والمعلومات  -)القراراتد جينات التنظيمية والتي تتكون من االبعاحسب مفهوم ال
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( 0301( )الزيادي 0303حيث تم اعتماد هذه األبعاد في دراسة )العبسي  والهيكل التنظيمي(

 (0301الماجد )( 0301)الجوجو 

الثابت )اسة كدر  فلسطين والدول العربيةفي  أجريتأجريت هذه الدراسات في أماكن متعددة فمنها ما  -0

( 0302( )العاني 0301( )ماجد 0301( )الزيادي 0303( )العبسي 0303( )السمان 0303

ومنها في الدول  (0228( )بدوان 0228فارس واخرون ( )0229( )أبو زيد 0229الجوجو)

( Nafei 2015) (chalab 0222( )Soroush et al 2014)كدراسة االجنبية 

(Khorasgani Nosouhi 0302 )(Azudin & Mansour 2017) 

 رابعأ: التعقيب على الدراسات السابقة

عتمدت أغلب الدراسات السابقة على  استخدمت أغلب الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي، وا 

اإلستبانة لجمع البيانات األولية، وهناك تباين في العينة الدراسية في الدراسات السابقة وفقا  للبيئة التي تم 

 الدراسة نحوها. عمل

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

كانت أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة متعددة حيث ساعدت الباحثة في آلية صياغة اإلطار النظري، 

وانب التي لم والج بموضوع الدراسةبحثها فيما يتعلق  سبقتحديد الجوانب التي و وتحديد مشكلة الدراسة، 

ستفادت الباحثة في تصميم مقاييسها وت الباحثة من البدء حيث انتهى األخرون تدرس قبل لتتمكن حديد وا 

ختيار وتصميم أداة الدراسة )اإلستبانة(، واإلستعانة بنتائج الدراسات السابقة في مناقشة  عينة المجتمع وا 

قليم دم من حيث يا  والتقوتحليل نتائج الدراسة، إضافة إلى اإلطالع على تجارب اآلخرين محليا  وعربيا  وا 

 وتم اإلستفادة منها بمعرفة األبعاد المختلفة لمتغيرات الدراسة، والتي أجمعت عليها معظم الدراسات وقفوا.

ساهمت الدراسات السابقة في توجيه الدراسة الحالية نحو إعتماد األدوات المتنوعة في جمع البيانات و 
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راسات السابقة على التعرف على األساليب اإلحصائية الخاصة بموضوع الدراسة الحالية، كما ساهمت الد

 المستخدمة في عملية تحليل الدراسة.

 الفجوة العلمية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

نوع الفجوة 

 البحثية

ما تتميز به الدراسة  بيان الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 الحالية

الفجوة 

 المفاهيمية

( و)أبو 0303و)السمان (0303دراسة)الثابت

 (0302( و)فارس واخرون0301زيد

(nafi2015(و )Soroush et al 2014) 

 (0302)العاني

قلة الدراسات التي تناولت 

العالقة بين الجينات 

التنظيمية وابعادها كمتغير 

مستقل مع االبداع 

التنظيمي بشكل مباشر 

 في الشركات

ردم هذه الفجوة 

المفاهيمية وتناقش أثر 

ات التنظيمية الجين

بشكل مباشر وكمتغير 

مستقل ومؤثر في 

االبداع التنظيمي 

الرشاقة  بتعزيز وجود

 االستراتيجية

الفجوة 

 المكانية

( 0303( و)الثابت0303دراسة )السمان

( ودراسة ،(nafi2015( و0301)الزيادي و

 (0301)أبو زيد 

 

اختالف مكان تطبيق هذه 

الدراسات فدراسة السمان 

 0303 والثابت 0303

طبقت في العراق بينا 

 0301دراسة الزيادي

طبقت في مصر ودراسة 

تختلف هذه الدراسات 

في مجاالت التطبيق 

حيث ال توجد دراسة 

فلسطينية ركزت على 

األثر بين الجينات 

االبداع التنظيمية و 
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 nafiو 0301أبو زيد 

 طبقت في مصر 2015

التنظيمي بتعزيز وجود 

 الرشاقة االستراتيجية

كات الصناعات في شر 

الدوائية في الضفة 

 في فلسطين الغربية

الفجوة 

 المنهجية

( 0303( )الثابت0302دراسة )العاني 

( و)فارس 0301( و)أبو زيد0303و)السمان

 (0302واخرون

(nafi2015(و )Soroush et al 2014) 

وظفت الدراسة الحالية  

المنهج الوصفي 

التحليلي الذي ال 

يقتصر على جمع 

المتعلقة البيانات 

بالظاهرة بل يتعداها 

التحليل والتفسير  إلى

من اجل الوصول 

 سةألهداف الدرا

الفجوة 

 التحليلية

استخدمت دراسة أبو زيد  0302والعاني  0301أبو زيد دراسة 

برنامجي  0301

spssc.25 وبرنامج 

amos v.22 ودراسة

استخدمت الدراسة 

 برنامج التحليل الحالية

 spssاالحصائي 

v22  في تحليل بيانات
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استخدمت  0302العاني 

 amosv.22برنامج 

الرسالة من اجل 

 تفسيرها

 الفجوة العلمية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية (4.0جدول )
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 الطريقة واإلجراءات

 

اسة والتحقق الدر  وكيفية بناء أدوات ومجتمعها وعينتها، هذا الفصل على كل من منهج الدراسة يتضمن     

من صدقها وثباتها، كما ويتضمن إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في استخالص 

 .ويوضح الشكل التالي انسيابية معلومات هذا الفصل، نتائج الدراسة وتحليلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط سير معلومات الفصل الثالث( 0-0)الشكل 

 

 منهجية الدراسة (2.1)

 نيفها،وتلخيصها وتص المنهج الذي يهتم بجمع المعلومات وهو ،التحليليالمنهج الوصفي  استخدم     

ن مة لسلسوالحقائق المدروسة المرتبطة بسلوك عينة من الناس أو وضعيتهم، أو عدد من األشـياء، أو 

التي يرغب الباحث  تو القضايا، أو المشكالأ ،األحداث، أو منظومة فكرية، أو أي نوع آخر من الظواهر

 عرض منهجية الدراسة
 مجتمع الدراسة 
عينة الدراسة 
متغيرات الدراسة 
 إجراءات الدراسة 

  

 أدوات الدارسة 
األداة صدق 
ثبات األداة 

المعالجات اإلحصائية 

منهجية 
 الدراسة

عرض أدوات الدراسة 
 والتحليل اإلحصائي 
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 النعيمي) تحكم فيهاأو ال ،وتقييم طبيعتها للتنبؤ بها وضبطها ،وتفسيرها ،تها، لغرض تحليلهادراسفـي 

 (. 9000 وأخرون غرايبة ، 9002 وأخرون

جينات الوقد استخدم هذا المنهج نظرا  لمالئمته ألغراض الدراسة وتحقيق أهدافها، وذلك لمعرفة      

 التنظيمي في ظل وجود الرشاقة االستراتيجية كمتغير وسيط. اإلبداعوأثرها في  DNAالتنظيمية 

 

  مجتمع الدراسة (0.1)

المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث إلى أن يعمم ( 0111)البداينة، يعرف مجتمع الدراسة 

م على المدراء والموظفين ممن هثل مجتمع الدراسة في تم. و عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة

( شركات ولكن تم 2مالك شركات الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة الغربية(، والبالغ عددها )

تمع الدراسة لشركة، وبالتالي سيقتصر مجلاستثناء شركة القدس للمستحضرات الطبية ألسباب خاصة تعود 

ة ) تيواالشرافية اآل اإلدارية المستويات يشغلون الذين شركات( 2) في لينالعام والموظفين المدراءعلى 

 يبينو خرى مثل مسؤول مبيعات ومشتريات وغيرها(  أمدير عام، مدير مصنع، مشرف ، موظف ، وظيفة 

 شركة كل في العاملين لعدد المئوية والنسبة الدوائية، الشركة حسب موزعاَ  الدراسة مجتمع اال تي الجدول

 الشركة الدوائيةالدراسة حسب  مجتمع(: توزيع 0.0) لجدو 

 النسبة المئوية % عدد العاملين الشركة

 %23  022 بيت جاال لألدوية

 %28  052 بيرزيت لصناعة األدوية

 %40  052 دار الشفاء لصناعة األدوية

 %9  02 سما لصناعة األدوية

 388%  888 المجموع

 

 الشركات المبحوثة. المدراء العاملون فيالمصدر: 
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دوية قد حازت على أعلى نسبة مئوية من ( أن دار الشفاء لصناعة األ0.0يتضح من الجدول السابق )
 مجموع العاملين بينما حازت شركة سما لصناعة األدوية على أقل نسبة.

 
 

  عينة الدراسة(  1.1)

الصناعات الدوائية في فلسطين  شركاتفي المدراء والموظفين من  (060تكونت عينة الدراسة من )     

 لشكلا في والموضحة ،(ماسون روبيرت) معادلة باستخدام الدراسة عينة حجم )الضفة الغربية(، واختير

 EXCEL)) برنامج ماستخد وقد االحتمالية، العينة اختيار في اإلحصائية والخطوات لألساليب وفقا (،3.0)

  (Robert, 1989) .الدراسة عينة أفراد عدد احتساب في

 معادلة روبيرت ماسون لتحديد عدد أفراد العينة( 2-.)الشكل 

 002في الخلية المقابلة = N ادخل حجم المجتمع 

       

       

0.05 1.96 0.02551 0.000650771   

 n =060 حجم العينة يكونإذا  

  معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة

  

  

  

  

  

N 
  حجم المجتمع

    

S 

على معدل  6..3 أي قسمة 5..2 قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 
 2.25الخطأ 

P 
 2.52 نسبة توافر الخاصية وهي

   

Q 
     2.52 النسبة المتبقية للخاصية وهي

 
 

شركات في ن المدراء والموظفيمن ( 060) العينة أفراد عدد بلغ فقد السابقة المعادلة على وبالتطبيق     

 (%02) ةبنسب أي، (ماسون روبرت) معادلة حسب وذلك ،الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة الغربية(
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 بشكل بقيةالط العشوائية العينة ستخدامإب أفراد العينة على وزعت أدوات الدراسة وقد الدراسة، مجتمع حجم من

( يمثل عينة الدراسة 2.3الجدول )  .شركة لكل واإلشرافية اإلدارية المستويات في العاملين وعدد يتناسب

 .شركات الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة الغربية(موزعة بشكل طبقي على 

 الشركة الدوائيةالدراسة حسب  عينة(: توزيع 0.0) جدول

 % المجتمعمن حجم النسبة المئوية  حجم العينة الشركة

 %23 61 بيت جاال لألدوية

 %28 76 ألدويةبيرزيت لصناعة ا

 %40 107 دار الشفاء لصناعة األدوية

 %9 24 سما لصناعة األدوية

 388% 338 المجموع

 الباحثة: المصدر

 

 حجم من %23 بلغت( أن نسبة من يعملون في دار الشفاء لصناعية األدوية 0.0يتضح من الجدول )

. فاءالش دار من عشوائية بطريقة ارهااختي سيتم( مفردة 032) العينة حجم من %23 أن يعني مما المجتمع،

 %1 أن يعني مما المجتمع، حجم من فقط %1 االدوية لصناعة سما شركة في العاملين نسبة مثلت بينما

  . الشركة هذه من اختيارها سيتم( مفردة 02) العينة حجم من

 جميعا   اســــــــــــتردادهاتم  . وقد032يذكر أنه تم توزيع أداة الدراســـــــــــة على مجمل أفراد العينة البالغ عددهم  
 الجدول اال تي يبن توزيع لعينة الدراسة وفقا  للمتغيرات الديمغرافية:، %033بنسبة 
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  المتغيرات الديمغرافية:: أوالً 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية0.0) جدول

 النسبة المئوية % التكرار المستوى  ات الديمغرافيةالمتغير 

 لخبرة سنوات ا

 

 %31 82 سنوات فأقل 2

 %41 109 سنوات 03-3من 

 %18 48 سنة 02-00من 

 %11 29 سنة 02أكثر من 

 المؤهل العلمي

 %7 19 دبلوم فأقل

 %80 214 بكالوريوس

 %12 31 ماجستير

 %1 4 دكتوراة

 المسمى الوظيفي

 %74 197 موظف

 %17 46 مشرف

 %1 4 مسؤول خط انتاج

 %8 21 مدير

 

شركات في المدراء والموظفين عينة الدراسة من ( من %13( أن )0.0يتبين من خالل الجدول )     

يحملون درجة  منهم( %02) ،سنوات 32-6لديهم خبرة من  الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة الغربية(

ممن هم على الموظفين بلغت نسبة كما ، يحملون درجة البكالوريوس منهم( %20)كما أن  ،البكالوريوس

  (.%47)في عينة الدراسة  مالك شركات الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة الغربية(

 

 

 



119 
 

 اداه الدراسه : (4.1)

الدراسات السابقة واألدبيات المعاصرة على  الدراسة بعد االطالع ةطورت أدا ،لتحقيق أهداف الدراسة     

  ، اإلبداع التنظيمي والمتغير الوسيط الرشاقة اإلستراتيجية.DNA)واضيع الجينات التنظيمية )لكل من م

 DNA)الجينات التنظيمية ) مقياس( .14.4)

، وعلى DNA)الجينات التنظيمية )لمقياس  الدراسات السابقة واألدبيات المعاصرةطالع على بعد اال      

( 0302نجم، ( )0301ي، )الزياد (0303( )العبسي، 0303عبد المجيد،)ه كل من أعد المقياس الذي

لهذا  فقراتجميع الالفلسطينية، وصيغت  المقياس بما يتالءم مع البيئة طور، (0302)أمينة وأخرون، 

الجينات التنظيمية  الخماسي لقياس مستوى (Likert)اإليجابي، وقد استخدم مقياس  تجاهالمقياس باال

((DNA نقاط،  (5) بشدة )موافق على النحو التالي:وتم تصحيح الفقرات لهذا المقياس  ،لفقرات الدراسة

، وقد بلغ عدد نقطة واحدة(بشدة موافق غير نقطة،  (0)موافق غير نقاط،  (0)نقاط، محايد  (1)موافق 

  فقرة.( 01فقرات هذا المقياس )

سب ح أبعاد أربعة علىالتي توزعت  DNA)الجينات التنظيمية ) فقرات مقياس يوضح الجدول التاليو           

 اآلتي: النحو علىاالستبانة 

 حدود األسئلة عدد األسئلة متغيرات الدراسة #
 الى من  DNAالمتغير المستقل: الجينات التنظيمية  

 6 1 6  حقوق اتخاذ القرار -0

 8 1 8  المحفزات -9

 5 1 5  جودة المعلومات -3

 6 1 6  الهيكل التنظيمي -7

   25  المجموع الكلي لألسئلة #

 مقياس الجينات التنظيمية حسب االستبانة (2-0جدول )
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 DNA)الجينات التنظيمية ) مقياسصدق 

 بطريقتين، هما:( DNA)الجينات التنظيمية  فحص الصدق لمقياس     

المتخصصين من  (32)أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم  تعرض صدق المحكمين: -1

على  امدى وضوحها وقدرتهوذلك لمعرفة آرائهم حول فقرات األداة و  ، ملحق )ث(.اإلداريةالعلوم في 

قياس أهداف الدراسة. هذا باإلضافة إلى معرفة صحة الفقرات من ناحية سالمة صياغتها ومالئمتها 

كن فقرات لم ت تفيوأض ،أخرى توحذف ،بعض الفقرات تللغرض الذي وضعت من أجله، وقد عدل

 ( مما جاء في فقرات األداة.%05موجودة، واتفق المحكمون على )

 الداخلي: البناءالصدق بطريقة  -0

معامالت المسار والتي تعني  Path Coefficient)) استخرجللتحقق من صدق بناء المقاييس،           

، وقورنت Smart (Plus3معامالت ارتباط فقرات كل ُبعد بالُبعد الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام برنامج )

(، وتعتبر قيمة Garcia & Gonzalez, 2006لمعتمد لقبول الفقرة حسب ما جاء في جارسيا وجونزالس )بالمعيار ا

أقل من أو يساوي  -2.02(، وتعتبر متوسطة إذا تراوحت بين )2.02معامل االرتباط ضعيفة إذا كانت أقل من )

باط لكل فقرة والدرجة الكلية معامالت االرتيبين  (1.0الجدول ) (.2.22(، وتعتبر قوية إذا زادت عن )2.22

 .(DNA)الجينات التنظيمية لمقياس 

 (DNAالجينات التنظيمية )معامالت االرتباط لكل فقرة والدرجة الكلية لمقياس  (:1.0) جدول

 المعلومات الهيكل التنظيمي المحفزات حقوق وصالحيات اتخاذ القرار الفقرات

q1 0.622    

q2 0.763    

q3 0.760    

q4 0.633    

q5 0.784    
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 المعلومات الهيكل التنظيمي المحفزات حقوق وصالحيات اتخاذ القرار الفقرات

q6 0.714    

q7  0.793   

q8  0.794   

q9  0.844   

q10  0.861   

q11  0.858   

q12  0.802   

q13  0.843   

q14   0.748  

q15   0.793  

q16   0.671  

q17   0.786  

q18   0.756  

q19    0.751 

q20    0.715 

q21    0.673 

q22    0.714 

q23    0.772 

q24    0.830 

 

تراوح  (DNAالجينات التنظيمية ) لمقياسمعامل االرتباط للفقرات التابعة  ( أن3.1) يتضح من الجدول      

، يتضح أن بمعامل ارتباط قوي( 32) فقرةل( ل861.و) ،بمعامل ارتباط متوسط (3) فقرةل( ل622.ما بين )

وأن  ،فقد جاء متوسطا   (03، 36، 1، 3ات )ما عدا الفقر  ةلمقياس قويهذا ا االرتباط لجميع فقرات تمعامال

 .(01.) دالة إحصائيا  عند مستوى الداللةلهذا المقياس جميع الفقرات 

 

 :DNA)الجينات التنظيمية ) مقياس ثبات
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 ةيقصد بثبات األداة إمكانية الحصول على نفس النتائج في حال تم استخدام نفس األداة مرة ثاني     

الدرجة ات الدراسة و ُبعد حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا وذلك حسب  تموللتحقق من ثبات أداة الدراسة 

 .(0.0) الكلية لجميع الفقرات كما يوضحه الجدول

الجينات التنظيمية والدرجة الكلية لفقرات  األبعادمعامل ثبات كرونباخ ألفا حسب  (5.0)جدول رقم 
((DNA 

 Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability الُبعد

 0.81 0.806 0.804 حقوق وصالحيات اتخاذ القرار 

 0.939 0.924 0.923 المحفزات

 0.866 0.815 0.808 الهيكل التنظيمي

 0.881 0.848 0.839 المعلومات

 DNA 0.939 0.941 0.945))الجينات التنظيمية 

 

للجينات معامل كرونباخ ألفا  ( قام بحسابSmart Plus 3برنامج ) أن (5.0)الجدول يتضح من      

 804.))وتراوح معامل الثبات ما بين  (939.) بثالث طرق وقد بلغ أقل هذه المعامالت (DNA)التنظيمية 

( 70.أكبر من )وجميع قيم معامل الثبات  المحفزات لُبعد (923.و ) حقوق وصالحيات اتخاذ القرارلُبعد 

 وهو ما يؤكد وضوح الفقرات والفهم لمضمون الفقرات.  ،دالة إحصائيا  وهي 
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  اإلبداع التنظيمي مقياس(  .24.4)

 حياة)ه كل من أعد ، وعلى المقياس الذياإلبداع التنظيميلمقياس  ياإلدار طالع على األدب بعد اال      

الفلسطينية،  بيئةالمقياس بما يتالءم مع ال طور، (0303ترايكية،  ()0303()السودي، 0302، وأخرون

الخماسي لقياس  (Likert)اإليجابي، وقد استخدم مقياس  تجاهلهذا المقياس باال فقراتجميع الوصيغت 

 بشدة موافق) وتم تصحيح الفقرات لهذا المقياس على النحو التالي: ،لفقرات الدراسة اإلبداع التنظيمي مستوى

، وقد نقطة واحدة(بشدة موافق غير نقطة،  (0)افق مو غير نقاط،  (0)نقاط، محايد  (1)نقاط، موافق  (5)

  فقرة.( 01بلغ عدد فقرات هذا المقياس )

 اآلتي: النحو علىحسب االستبانة جاءت  أبعاد ستة على اإلبداع التنظيمي فقرات مقياس وتوزعت          

 حدود األسئلة الفقرات متغيرات الدراسة #
 الى نم  االبداع التنظيمي: التابعالمتغير  

 . 1 5  األصالة -0

 . 1 5  الطالقة الفكرية -9

 . 1 6  المرونة الذهنية -3

 . 1 5  الحساسية للمشكالت -7

 . 1 5  القدرة على التحليل -5

 . 1 5  قبول المخاطرة -6

   .2  المجموع الكلي  #

 اإلبداع التنظيمي مقياس( 2.2جدول )
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 اإلبداع التنظيمي مقياسصدق 

 بطريقتين، هما:اإلبداع التنظيمي  فحص الصدق لمقياس     

المتخصصين من  (32)أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم  تعرض صدق المحكمين: -.

على  امدى وضوحها وقدرتهوذلك لمعرفة آرائهم حول فقرات األداة و ، ملحق )ث(. اإلداريةالعلوم في 

لى معرفة صحة الفقرات من ناحية سالمة صياغتها ومالئمتها قياس أهداف الدراسة. هذا باإلضافة إ

كن فقرات لم ت تفيوأض ،أخرى توحذف ،بعض الفقرات تللغرض الذي وضعت من أجله، وقد عدل

 ( مما جاء في فقرات األداة.%05موجودة، واتفق المحكمون على )

 الداخلي: البناءالصدق بطريقة  -4

معامالت المسار والتي تعني  Path Coefficient)) استخرجس، للتحقق من صدق بناء المقايي          

، وقورنت بالمعيار Smart Plus3)مدى ارتباط فقرات كل ُبعد بالُبعد الذي تنتمي إليه باستخدام برنامج )

(، وتعتبر قيمة معامل Garcia & Gonzalez, 2006المعتمد لقبول الفقرة حسب ما جاء في جارسيا وجونزالس )

أقل من أو يساوي  -2.02(، وتعتبر متوسطة إذا تراوحت بين )2.02ضعيفة إذا كانت أقل من )االرتباط 

معامالت االرتباط لكل فقرة والدرجة الكلية يبين  (1.0الجدول ) (.2.22(، وتعتبر قوية إذا زادت عن )2.22

 .اإلبداع التنظيميلمقياس 

 التنظيمي اإلبداعلية لمقياس معامالت االرتباط لكل فقرة والدرجة الك (:6.0) جدول  

 األصالة الفقرات
 الطالقة

 الفكرية 

 المرونة

 الذهنية 

 الحساسية

 للمشكالت 

 القدرة على

 التحليل 

 قبول المخاطرة

q1 0.684      

q2 0.643      

q3 0.767      

q4 0.742      
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 األصالة الفقرات
 الطالقة

 الفكرية 

 المرونة

 الذهنية 

 الحساسية

 للمشكالت 

 القدرة على

 التحليل 

 قبول المخاطرة

q5 0.704      

q6  0.646     

q7  0.727     

q8  0.805     

q9  0.745     

q10  0.801     

q11   0.674    

q12   0.676    

q13   0.717    

q14   0.696    

q15   0.763    

q16   0.704    

q17    0.728   

q18    0.758   

q19    0.764   

q20    0.648   

q21    0.694   

q22     0.700  

q23     0.740  

q24     0.703  

q25     0.713  

q26     0.784  

q27      0.436 

q28      0.547 

q29      0.573 

q30      0.803 

q31      0.785 
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ين تراوح ما باإلبداع التنظيمي  لمقياسمعامل االرتباط للفقرات التابعة  ( أن3.6) يتضح من الجدول      

 تيتضح أن معامالو ، بمعامل ارتباط قوي( 0) فقرةل( ل805.و) ،بمعامل ارتباط متوسط (02) فقرةل( ل436.)

فقد  (.0، 00، 02، 00، 03، 02، 31، 30، 33، 6، 0، 3ات )ما عدا الفقر  ةهذا المقياس قوي االرتباط لجميع فقرات

 .(01.) دالة إحصائيا  عند مستوى الداللةلهذا المقياس وأن جميع الفقرات  ،جاء متوسطا  

 

 :مياإلبداع التنظي مقياس ثبات

 يقصد بثبات األداة إمكانية الحصول على نفس النتائج في حال تم استخدام نفس األداة مرة ثانية     

الدرجة ات الدراسة و ُبعد حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا وذلك حسب  تموللتحقق من ثبات أداة الدراسة 

 (0.0) الكلية لجميع الفقرات كما يوضحه الجدول

 التنظيمي اإلبداعوالدرجة الكلية لفقرات  األبعادل ثبات كرونباخ ألفا حسب معام (2.0)جدول رقم 

 Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability الُبعد

 84. 75. 75. األصالة 

 86. 81. 80. الطالقة الفكرية

 86. 80. 80. المرونة الذهنية

 84. 77. 77. الحساسية للمشكالت

 84. 76. 76. القدرة على التحليل

 77. 73. 71. قبول المخاطرة

 94. 93. 93. اإلبداع التنظيمي
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لإلبداع معامل كرونباخ ألفا  ( قام بحسابSmart Plus 3برنامج ) أن (2.0)الجدول يتضح من      

القدرة لُبعد  70.))وتراوح معامل الثبات ما بين  (93.) بثالث طرق وقد بلغ أقل هذه المعامالت التنظيمي

ر من أكبوجميع قيم معامل الثبات  لكل من ُبعدي الطالقة الفكرية والمرونة الذهنية (80.و ) التحليل على

 وهو ما يؤكد وضوح الفقرات والفهم لمضمون الفقرات. ، دالة إحصائيا  ( وهي 70.)

 

  االستراتيجيةالرشاقة  مقياس( .4.4.)

كل من     هأعد ، وعلى المقياس الذياالستراتيجيةالرشاقة لمقياس  التربويطالع على األدب بعد اال      

الفلسطينية،  المقياس بما يتالءم مع البيئة طور، ( 0301دماج، ( )0301عبد العال، ( )0301ثابت،)

الخماسي لقياس  (Likert)اإليجابي، وقد استخدم مقياس  تجاهلهذا المقياس باال فقراتجميع الوصيغت 

 موافق) وتم تصحيح الفقرات لهذا المقياس على النحو التالي: ،قرات الدراسةلف االستراتيجيةالرشاقة  مستوى

، نقطة واحدة(بشدة موافق غير نقطة،  (0)موافق غير نقاط،  (0)نقاط، محايد  (1)نقاط، موافق  (5) بشدة

  فقرة.( 32وقد بلغ عدد فقرات هذا المقياس )

 اآلتي: النحو على أبعاد ثالثة على االستراتيجيةالرشاقة  فقرات مقياس وتوزعت          

 حدود األسئلة الفقرات متغيرات الدراسة #
 الى من  الوسيط: الرشاقة االستراتيجيةالمتغير  

 6 1 6  الحساسية اَلستراتيجية  -0

 6 1 6  اَللتزام الجماعي -9

 5 1 5  سيولة الموارد -3

   11  المجموع الكلي #

 ة االستراتيجيةمقاييس الرشاق( 03-0جدول )
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 االستراتيجيةالرشاقة  مقياسصدق 

 بطريقتين، هما: االستراتيجيةالرشاقة  فحص الصدق لمقياس     

من المتخصصين في  (32)عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم  صدق المحكمين:

دى وضوحها وقدرتها على قياس ، ملحق )ث(. وذلك لمعرفة آرائهم حول فقرات األداة وماإلداريةالعلوم 

أهداف الدراسة. هذا باإلضافة إلى معرفة صحة الفقرات من ناحية سالمة صياغتها ومالئمتها للغرض 

الذي وضعت من أجله، وقد عدلت بعض الفقرات، وحذفت أخرى، وأضيفت فقرات لم تكن موجودة، واتفق 

 ( مما جاء في فقرات األداة.%05المحكمون على )

 يقة البناء الداخلي:الصدق بطر 

معامالت المسار والتي تعني مدى  Path Coefficient)) استخرجللتحقق من صدق بناء المقاييس،        

، وقورنت بالمعيار المعتمد Smart Plus3)ارتباط فقرات كل ُبعد بالُبعد الذي تنتمي إليه باستخدام برنامج )

(، وتعتبر قيمة معامل االرتباط Garcia & Gonzalez, 2006لقبول الفقرة حسب ما جاء في جارسيا وجونزالس )

(، وتعتبر 2.22أقل من أو يساوي  -2.02(، وتعتبر متوسطة إذا تراوحت بين )2.02ضعيفة إذا كانت أقل من )

اقة الرشمعامالت االرتباط لكل فقرة والدرجة الكلية لمقياس يبين  (0.0الجدول ) (.2.22قوية إذا زادت عن )

 .يجيةاالسترات

 االستراتيجيةالرشاقة معامالت االرتباط لكل فقرة والدرجة الكلية لمقياس  (:0.0) جدول

 سيولة الموارد االلتزام الجماعي الحساسية االستراتيجية الفقرات

q1 0.717   

q2 0.808   

q3 0.739   

q4 0.653   
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 سيولة الموارد االلتزام الجماعي الحساسية االستراتيجية الفقرات

q5 0.687   

q6 0.784   

q7  0.642  

q8  0.766  

q9  0.829  

q10  0.777  

q11  0.788  

q12  0.815  

q13   0.696 

q14   0.854 

q15   0.841 

q16   0.877 

q17   0.813 

 

راوح ما بين ت االستراتيجيةالرشاقة  لمقياسمعامل االرتباط للفقرات التابعة  ( أن3.8) يتضح من الجدول      

 تيتضح أن معامالو ، بمعامل ارتباط قوي( 16) فقرةل( ل877.و) ،بمعامل ارتباط متوسط (7) فقرةل( ل642.)

وأن جميع الفقرات  ،فقد جاء متوسطا   (12، 7، 5، 4ات )ما عدا الفقر  ةهذا المقياس قوي االرتباط لجميع فقرات

 .(01.) دالة إحصائيا  عند مستوى الداللةلهذا المقياس 

 

 :االستراتيجيةالرشاقة  مقياس ثبات

 إمكانية الحصول على نفس النتائج في حال تم استخدام نفس األداة مرة ثانية يقصد بثبات األداة     

الدرجة ات الدراسة و ُبعد حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا وذلك حسب  تموللتحقق من ثبات أداة الدراسة 

 (0..) الكلية لجميع الفقرات كما يوضحه الجدول
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 يجيةاالسترات الرشاقةوالدرجة الكلية لفقرات  األبعادمعامل ثبات كرونباخ ألفا حسب  (0..)جدول رقم 

 rho_A كرونباخ ألفا الُبعد
Composite Reliability 

 الثبات المركب

 87. 83. 83. الحساسية االستراتيجية

 90. 87. 86. االلتزام الجماعي

 91. 88. 88. سيولة الموارد

 94. 93. 93. االستراتيجيةالرشاقة 

      
 للرشاقة التنظيميةمعامل كرونباخ ألفا  ( قام بحسابSmart Plus 3برنامج ) أن (0..)جدول اليتضح من 

الحساسية  لُبعد 83.))وتراوح معامل الثبات ما بين  (93.) بثالث طرق وقد بلغ أقل هذه المعامالت

وهو ، ة إحصائيا  دال( وهي 70.أكبر من )وجميع قيم معامل الثبات  سيولة الموارد لبعد (88.)و االستراتيجية

 ما يؤكد وضوح الفقرات والفهم لمضمون الفقرات. 
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 وأبعادها( يبين معامل كرونباخ ألفا للنموذج الخاص بمحاور الدراسة 0-0الشكل )

 
 

 متغيرات الدراسة( 5.1)

  :(الديمغرافيةالمستقلة ) المتغيرات -أوالً 

 سنة، أكثر من  35-33من  ،سنوات 32-5من  ،سنوات فأقل 5مستويات ) ثالثة : ولهسنوات الخبرة

 (سنة 35

  موظف، مشرف، مسؤول خط إنتاج، مدير إنتاج، مدير ) وله ستة مستوياتالمسمى الوظيفي

 مصنع، غير ذلك(.

 (دكتوراة ماجستير، ،بكالوريوس ،أقل من بكالوريوس) مستويات أربعة : ولهالمؤهل العلمي.  
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 شركة ، ةشركة بيرزيت لألدوي ،شركة بيت جاال لألدوية) مستويات أربعة وله :الشركة التي تعمل بها

 .سما لألدوية، شركة دار الشفاء لألدوية(

  :(المتصلة) المستقلةالمتغيرات  -ثانياً 

  الجينات التنظيمية مستوى توفرDNA  شركات الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة الغربية(في 

 لهيكل التنظيمي، المعلومات(.المتمثلة في ) القرار اإلداري، المحفزات، ا

 :الوسيطالمتغير  -اً لثثا

 ة(شركات الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة الغربيفي الرشاقة اإلستراتيجية  مستوى توفر. 

 المتمثل في ) الحساسية االستراتيجية، سيولة الموارد، االلتزام الجماعي(.

 :التابعالمتغير  -رابعاً 

 شركات الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة الغربية(في  يمياإلبداع التنظ مستوى توفر. 

المتمثل في كل من ) االصالة، الطالقة، المرونة، الحساسية للمشكالت، قبول المخاطرة، القدرة 

 على التحليل(.

 أنموذج الدراسة: 
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 إجراءات تنفيذ الدراسة (3.1)

 :اآلتيةُنفذت الدراسة وفق الخطوات       

 بيانات الثانوية من خالل مراجعة الدراسات السابقة والنشرات التي تتعلق بموضوع الدراسة.ال جمعت4 3

وذلك بعرضهما على مجموعة من  ،اموالتأكد من صدقه الدراسة، ةة أدامراجعمن االنتهاء  بعد. 0

، قام المحكمون بإضافة وتعديل وحذف إلداريةالعلوم افي المتخصصين من  (32)عددهم المحكمين 

 جموعة من فقرات أداتي الدراسة.م

 بعد تعديلهما بناء  على مالحظات المحكمين. بالصورة النهائية الدراسة ةُأعدت أدا .0

لدراسة على ا ةلتوزيع أدا أخذت موافقة شركات الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة الغربية( . 1

ل فقرات بانة الكترونية تمثالعينة، وبسبب األوضاع الصحية التي تمر بها فلسطين، صممت است

شركات الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة ذوي العالقة في الدراسة، ووزع الرابط على  ةأدا

 .الغربية(

ين أنها بعد تدقيقها الكترونيا  وتب الكترونيا  واعتمدت جميعا  ( استبانة 060) استردتوفي المرحلة التالية . 5

 .للتحليل قابلة جميعها

وملف (، Smart Plus 3)( إلى ملف Excel sheetالملف المستلم إلكترونيا  بحيث حول من )عولج 4 6

(SPSS25) .حتى يكون جاهزا  للتحليل واإلجابة على أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها 

 حللت (SPSS25) (،Smart Plus 3) يوباستخدام برنامج جمعتباالعتماد على البيانات التي . 2

 .عن أسئلة الدراسة وفرضياتهاالبيانات لإلجابة 

 .فسرت وصوال  إلى التوصياتالنتائج و  تقشو ن. 0
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  المعالجات اإلحصائية (2.1)

مجموعة  دمتاستخ ماالذي من خاللهو (SPSS25) (،Smart Plus 3) اإلحصائي برنامجي استخدم     

 :اإلحصائية اآلتية من التحليالت

لمعيارية لكل واالنحرافات ا ،والمتوسطات الحسابية مغرافية،الديوالنسب المئوية للمتغيرات  اتالتكرار   .3

 فقرة من فقرات األداة.

لبيان العالقة بين المحاور واألبعاد وبين كل من  (Path coefficientتحليل مسار المعامالت )استخدم  .0

 . الجينات التنظيمية واإلبداع التنظيمي والرشاقة االستراتيجية

 هي سلسلة من تحليالت االنحدار لمتجهات الوزنو الجزئية الصغرى  خوارزمية المربعات تاستخدم .0

 . الجينات التنظيمية واإلبداع التنظيمي والرشاقة االستراتيجية لكل من محاور

هو إجراء غير معلمي يسمح باختبار الداللة اإلحصائية لنتائج المربعات و البوتستراب استخدم اختبار  .1

ة البنائية المتنوعة مثل معامالت المسار، كرونباخ ألفا، والصدق الجزئية الصغرى في معادلة النمذج

 .التمييزي، وقيم مربعات االرتباطات

إحصائي اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمعرفة داللة الفروق للمتغيرات  دال فرق أقل استخدم اختبار .5

 المستقلة التي تزيد مستويات متغيراتها عن متغيرين.
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 بعالفصل الرا

 التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضياتنتائج 

 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة .14

 نتائج السؤال األول .1414

 نتائج السؤال الثاني .2414

 الثالثنتائج السؤال  .414.

 بفرضيات الدراسةالنتائج المتعلقة  2.4

 نتائج الفرضية االولى .1424

 نتائج الفرضية الثانية .2424

 نتائج الفرضية الثالثة .424.

 نتائج الفرضية الرابعة .424.

 نتائج الفرضية الخامسة .5424

 نتائج الفرضية السادسة .6424

 نتائج الفرضية السابعة .1424
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 نتائج الدراسة

 

إلحصائية باستخدام برنامج الرزم ا لتدخأتناول هذا الفصل عرضا للبيانات اإلحصائية الكمية التي ي      

 الجينات" المتمثلة بتحليل سةالدرا اةوجمعت عبر أد Smart Plus3)و) ،(SPSS25)دراسات االجتماعية لل

 ،"التنظيمي في ظل وجود الرشاقة االستراتيجية كمتغير وسيط اإلبداعوأثرها في  DNAالتنظيمية 

ي ظل وجود فالتنظيمي  اإلبداع DNAالجينات التنظيمية  مقياس الدراسة لكل من دواتا ابعادوحسب 

تي عن أسئلة الدراسة وفحص الفرضيات ال أجاب البحث ،الرشاقة االستراتيجية كمتغير وسيط مقياس

 وذلك الستخالص نتائج الدراسة. ،انبثقت عنها

 

 الرابعمخطط سير معلومات الفصل ( 0-2)الشكل 
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 الدراسةالنتائج المتعلقة بأسئلة  (2.4)

 سؤال األولالنتائج المتعلقة بال 3.3.3

 ؟درجة توافر أسس وعناصر الجينات التنظيمية لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطينما 

، DNAة لجينات التنظيميأبعاد او  اسُتخدمت المتوسطات الحسابية لكل فقرة، لإلجابة عن السؤال األول،     

وسطات الحسابية الموزونة اآلتية ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت المت  وعلى الدرجة الكلية عند العينة.

 والخاصة باالستجابة على الفقرات كاآلتي: المعتمدة إحصائيا  

 .جدا   منخفض( مستوى 3.0 من أقل -3)من   -

 .منخفض( مستوى 0.6من  أقل -3.0)من  -

 ( مستوى متوسط0.1من  أقل -0.6 )من -

 .مرتفع( مستوى 1.0من  أقل -0.1)من  -

 .جدا   فعمرتفأعلى( مستوى  1.0) -

على عدد الفترات  (1=3-5) عن طريق قسمة المدى= المهارات القيادية بدرجةالفترات الخاصة  تسبوحُ      

 ،(3)الى الحد األدنى  (2.0)بإضافة  (3.0 -3) ، لذلك نجد أن الفئة األولى(8)تم استخراج طول الفئة  ،(5)

األبعاد  لكل من ذلكالتالي الذي يوضح  ،(3.1الجدول ) ويمكن استخراج باقي الفئات بنفس الطريقة.

 والدرجة الكلية.
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ة توافر أسس وعناصر الجينات التنظيمي لدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 0.2جدول )
 لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

 

 الُبعد 
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 رجة التوافرد االلتواء التفرطح

حقوق وصالحيات اتخاذ 
 القرار 

 مرتفعة 60.- 52. 57. 3.83 3.74

 متوسطة 57.- 39.- 91. 3.43 3.22 المحفزات

 مرتفعة 98.- 73. 53. 4.00 3.82 الهيكل التنظيمي

 مرتفعة 12.- 63. 53. 3.83 3.78 المعلومات

لجينات لالدرجة الكلية 
  DNAالتنظيمية 

 مرتفعة 75.- 70. 55. 3.71 3.62

 

توافر أسس وعناصر الجينات  درجةأن ( 3.1) من خالل البيانات الواردة في الجدول تالحظ الباحثة     

ي الذي ، وذلك بداللة المتوسط الحسابمرتفعا   جاء التنظيمية لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

الجينات  أبعادترتيب  (3.1) في الجدولمن خالل البيانات الواردة  تالحظ الباحثة. كما (0.60)بلغ 

بي ، على أعلى المتوسطات الحسابية، وبلغ المتوسط الحسا"الهيكل التنظيمي" ، فقد حصل ُبعدالتنظيمية

"، فقد حصل على أقل األبعاد المحفزاتأما ُبعد ". مرتفعبمستوى و  ،(55.)، واالنحراف المعياري (0.00)له 

  .متوسط، ومستوى (91.)وانحراف معياري  ،(0.00)متوسط حسابي إذ حصل على  ؛(متوسطا  حسابيا  )

ويتضح من خالل مقياسي التفرطح وااللتواء أن البيانات تتوزع توزيعا  طبيعيا  وذلك الن المقياسين      

 .-0أو تقل عن العدد  0لم تتجاوز العدد األبعاد لكافة 
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 الجينات التنظيمية لدى شركات الصناعات الدوائيةدرجة توافر أسس وعناصر وفيما يلي نستعرض      

 الدراسة: أبعادحسب  في فلسطين

 اتخاذ القرار:وصالحيات حقوق ُبعد  (أ

يات وصالححقوق ُبعد فقرات  لدرجة توافرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 0.1)جدول 
 اتخاذ القرار

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 

 ريالمعيا
 االلتواء التفرطح

 درجة 

 التوافر

تسهم المعتقدات السائدة في الشركة 
بعملية اتخاذ القرارات التي تتناسب مع 

 التغيرات البيئية
 مرتفعة 0.88- 0.14 0.66 4.00 3.89

تسمح الشركة للموظفين بالمساهمة في 
صياغة االستراتيجيات في كافة 

 المستويات اإلدارية
 مرتفعة 0.75- 0.08 0.88 4.00 3.55

تسمح الشركة للعاملين بالمشاركة في 
 اتخاذ قرارات استراتيجية تخص أقسامهم

 مرتفعة 0.56- 0.14 0.83 4.00 3.62

متخذ القرار في منظمتك يمتلك الخبرة 
 والكفاءة المناسبة

 مرتفعة 0.72- 0.82 0.80 4.00 3.90

توفر إدارة الشركة للمستويات اإلدارية 
ات تساعدهم في عملية المختلفة ممكن

 اتخاذ القرار )تمكين(
 مرتفعة 0.46- 0.19 0.83 4.00 3.77

تشارك اإلدارة العليا بتفويض المستويات 
 القرارات التخاذاإلدارية االدنى 

 مرتفعة 0.68- 0.79 0.80 4.00 3.73

 مرتفعة 0.60- 0.52 0.57 3.83 3.74 الدرجة الكلية
 

حقوق  ُبعد لدرجة توافرأن الدرجة الكلية ( 0.1) الواردة في الجدولنالحظ من خالل البيانات      

المتوسط  ، وذلك بداللةمرتفعا  جاء  لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين اتخاذ القراروصالحيات 
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التي تتحدث  أن الفقرة (0.1) كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول(.  0.21)الحسابي الذي بلغ 

 ابية،على أعلى المتوسطات الحسحصلت "، متخذ القرار في منظمتك يمتلك الخبرة والكفاءة المناسبة" عن

تسمح الشركة " ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (80.)، واالنحراف المعياري (2..0) وبلغ المتوسط الحسابي لها

متوسطا  )رات "، فهي أقل الفقةاإلداري للموظفين بالمساهمة في صياغة االستراتيجيات في كافة المستويات

 .مرتفع، ومستوى (88.)وانحراف معياري  ،(0.55)إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛(حسابيا  

 :المحفزات ُبعد (ب

 المحفزات ُبعدفقرات  لدرجة توافرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 0.1)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 االلتواء لتفرطحا
 درجة 

 التوافر

ترتبط مكافآت الموظفين وحوافزهم بشكل 
 مباشرة بنظام تقييم األداء

 مرتفعة 0.64- 0.36- 1.04 4.00 3.46

يعتبر اتقان العمل األساس الذي يحدد عليه 
مكافأة الموظفين في الشركة ليس اللقب او 

 المسمى الوظيفي
 متوسطة 0.69- 0.15- 1.01 4.00 3.34

تتناسب مستويات األجور في الشركة مع 
 األوضاع االقتصادية الحالية

 متوسطة 0.13- -0.15 0.22 3.00 2.92

تقدم الشركة فرصا  حقيقية لترقية الموظفين 
 وتحقيق طموحاتهم الوظيفية

 متوسطة 0.37- 0.85- 0.12 3.00 3.13

تتناسب األجور التي يتقاضاها الموظفين مع 
 جهودهم في العمل

 متوسطة 0.03 0.98- 0.22 3.00 2.91

تنمي الشركة روح التقدير واالحترام بين 
 الموظفين لتحفيزهم على العمل

 متوسطة 0.62- 0.21- 1.01 4.00 3.38

تقدم الشركة مزايا معنوية إضافية للموظفين 
 لتحفيزهم على العمل

 مرتفعة 0.60- 0.30- 1.04 4.00 3.41

 متوسطة 0.57- 0.39- 0.91 3.43 3.22 الدرجة الكلية
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 لدى ُبعد المحفزات لدرجة توافرأن الدرجة الكلية ( 0.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول      

(.  0.00)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ متوسطا  جاء  شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

ترتبط مكافآت الموظفين " التي تتحدث عن أن الفقرة (0.1) جدولكما نالحظ من خالل البيانات الواردة في ال

متوسط وبلغ ال على أعلى المتوسطات الحسابية،حصلت "، وحوافزهم بشكل مباشرة بنظام تقييم األداء

تتناسب األجور التي " ، أما الفقرةمتوسط، وبمستوى (3.21)، واالنحراف المعياري (0.16) الحسابي لها

متوسط  إذ حصلت على ؛(متوسطا  حسابيا  )"، فهي أقل الفقرات ن مع جهودهم في العمليتقاضاها الموظفي

 .متوسط، ومستوى (22.)وانحراف معياري  ،(3..0)حسابي 

  الهيكل التنظيمي ج( ُبعد
 يميالهيكل التنظ ُبعدفقرات  لدرجة توافرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4.1)جدول 

 الفقرة
ط المتوس

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 
 المعياري

 االلتواء التفرطح
 درجة 
 التوافر

في الشركة محددة بشكل دقيق المهام الوظيفية 
 وواضح

 مرتفعة 1.00- 2.32 0.72 4.00 3.93

ي بالمرونة يتصف الهيكل التنظيمي الحال
 ليتالءم مع المتغيرات

 مرتفعة 00.- 2.12 0.69 4.00 3.77

لمنظمة قنوات اتصال الي ليمتلك الهيكل الح
 واضحة ومحددة

 مرتفعة 0.46- 0.32 0.70 4.00 3.75

اسب مع حجمها نطاق اإلشراف في الشركة يتن
 وثقافتها التنظيمية

 مرتفعة 0.83- 2.41 0.75 4.00 3.82

جراءات يتضمن  توفر الشركة دليل سياسات وا 
جراءات العمل وصفا  واضحا  يحدد سياسات و  ا 

 ركةالمتبعة في الش
 مرتفعة 19.- 2.93 0.66 4.00 3.81

 مرتفعة 1.00- 8.73 0.53 4.00 3.82 الدرجة الكلية
       

 ُبعد الهيكل التنظيمي لدرجة توافرأن الدرجة الكلية ( 1.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول      

(.  0.00)ة المتوسط الحسابي الذي بلغ ، وذلك بداللمرتفعا  جاء  لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

المهام الوظيفية في " التي تتحدث عن أن الفقرة (1.1) كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول
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 ي لهاوبلغ المتوسط الحساب على أعلى المتوسطات الحسابية،حصلت "، الشركة محددة بشكل دقيق وواضح

 يمتلك الهيكل الحالي للمنظمة قنوات اتصال" ، أما الفقرةمرتفعبمستوى ، و (72.)، واالنحراف المعياري (0..0)

وانحراف  ،(0.25)إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛(متوسطا  حسابيا  )"، فهي أقل الفقرات واضحة ومحددة

 .مرتفع، ومستوى (70.)معياري 

    

 :المعلومات ُبعدد( 

 المعلوماتُبعد فقرات  لدرجة توافررية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا(: 4.5)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 االلتواء التفرطح
 درجة 
 التوافر

نظام معلومات محوسب يربط  الشركةتملك 
الدوائر المختلفة ويعزز من درجة التنسيق 

 الرأسي واألفقي فيها
 مرتفعة 1..- 34. 0.74 4.00 3.88

 مرتفعة 21.- 39. 0.64 4.00 3.84 هافي الشركة المعلومات فيما بين امتتشارك االقس

تتناسب المعلومات مع طبيعة الوظيفة التي 
 يعمل بها الموظف

 مرتفعة 0.59- 58. 0.55 4.00 3.87

تقوم الشركة بجمع المعلومات عن التغيرات 
 .المستمرة في البيئة المحيطة

 مرتفعة 0.64- 0.96 0.64 4.00 3.80

الخاصة بتنفيذ استراتيجية  المعلوماتميع ج
 دى العاملينل متوفرةالبحث والتطوير 

 مرتفعة 0.64- 0.12 0.85 4.00 3.58

يحصل العاملين على المعلومات التي 
 المناسب.  في الوقت يحتاجونها

 مرتفعة 14.- 79. 0.82 4.00 3.68

 مرتفعة 55.- 63. 0.53 3.83 3.78 الدرجة الكلية 

 

      
 لدى ُبعد المعلومات لدرجة توافرأن الدرجة الكلية ( 5.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول      

كما (.  0.20)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعا  جاء  شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

نظام معلومات  الشركةتملك " لتي تتحدث عنا أن الفقرة (5.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول

أعلى  علىحصلت  "،محوسب يربط الدوائر المختلفة ويعزز من درجة التنسيق الرأسي واألفقي فيها
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، مرتفع، وبمستوى (74.)، واالنحراف المعياري (0.00) وبلغ المتوسط الحسابي لها المتوسطات الحسابية،

"، فهي أقل ندى العامليل البحث والتطوير متوفرةفيذ استراتيجية الخاصة بتن المعلوماتجميع " أما الفقرة

، ومستوى (85.)وانحراف معياري  ،(0.50)إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛(متوسطا  حسابيا  )الفقرات 

 .مرتفع

 السؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب 3.3.3      

 في فلسطين؟ الرشاقة اإلستراتيجية لدى شركات الصناعات الدوائية مستوىما 

من إدراج  دكان ال ب ،شركات الصناعات الدوائية في فلسطينلدى  الرشاقة االستراتيجية مستوىولبيان 

 والدرجة الكلية. األبعاد لكل من ذلكالتالي الذي يوضح  ،(6.1الجدول )

 

ركات شلدى  الرشاقة االستراتيجية مستوىل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3.2جدول )
 الصناعات الدوائية في فلسطين

 الُبعد 
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 المستوى االلتواء التفرطح

 مرتفعة 78.- 86. 60. 3.83 3.79 الحساسية االستراتيجية

 متوسطة 34.- 16. 53. 4.00 3.84 االلتزام الجماعي

 مرتفعة 97.- 10. 57. 4.00 3.90 سيولة الموارد

للرشاقة لدرجة الكلية ا
  التنظيمية

 مرتفعة 20.- 11. 50. 3.94 3.84

 

لدى شركات  الرشاقة االستراتيجية مستوىأن ( 6.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول     

. كما نالحظ (0.01)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعا   جاء الصناعات الدوائية في فلسطين

ولة سي"، فقد حصل ُبعدالرشاقة االستراتيجية أبعادترتيب  (6.1) الل البيانات الواردة في الجدولمن خ

، واالنحراف المعياري (2..0)، على أعلى المتوسطات الحسابية، وبلغ المتوسط الحسابي له "الموارد
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 ؛(طا  حسابيا  متوس)عاد "، فقد حصل على أقل األبالحساسية االستراتيجية" دأما ُبع. مرتفعبمستوى و  ،(57.)

  .مرتفع، ومستوى (60.)وانحراف معياري  ،(.0.2)إذ حصل على متوسط حسابي 

ويتضح من خالل مقياسي التفرطح وااللتواء أن البيانات تتوزع توزيعا  طبيعيا  وذلك الن المقياسين      

 .-0أو تقل عن العدد  0لم تتجاوز العدد األبعاد لكافة 
      

 سطينلدى شركات الصناعات الدوائية في فل الرشاقة االستراتيجيةدرجة توافر يلي نستعرض  وفيما     

 الدراسة: أبعادحسب 
 

 الحساسية االستراتيجية:ُبعد أ( 

 يجيةالحساسية االسترات ُبعدفقرات  لمستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4.2)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 مستوى االلتواء التفرطح

تحرص إدارة الشركة على إشراك العاملين 
 بالتخطيط االستراتيجي 

 مرتفعة 0.61- 0.21 0.85 4.00 3.62

لقدرة على مواجهة التحديات لشركة اتمتلك ا
 .المستقبلية

 مرتفعة 0.74- 0.68 0.69 4.00 3.73

تها نشاطاتمتلك إدارة الشركة الرؤية الواضحة ل
 المستقبلية 

 مرتفعة 0.50- 0.13 0.76 4.00 3.77

الستثمار تبذل إدارة الشركة جهود متواصلة 
 طاقتها بالشكل األمثل

 مرتفعة 0.58- 0.32 0.76 4.00 3.89

تحرص ادارة الشركة على التحسين المستمر 
 بعملياتها

 مرتفعة 0.53- 0.21 0.76 4.00 3.94

نة في إعادة توزيع تمتلك إدارة الشركة المرو 
بر ع واالستفادة منهاالمتاحة الموارد البشرية 
 األمثل.استثمارها بالشكل 

 مرتفعة 0.73- 0.66 0.84 4.00 3.78

 مرتفعة 0.78- 0.86 0.60 3.83 3.79 الدرجة الكلية 
       

الحساسية  عدلمستوى بُ أن الدرجة الكلية ( 2.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول      

سابي الذي ، وذلك بداللة المتوسط الحمرتفعا  جاء  لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين االستراتيجية
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تحرص " التي تتحدث عن أن الفقرة (2.1) كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول(.  .0.2)بلغ 

لغ المتوسط وب أعلى المتوسطات الحسابية، علىحصلت  "،ادارة الشركة على التحسين المستمر بعملياتها

تحرص إدارة الشركة على " ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (76.)، واالنحراف المعياري (1..0) الحسابي لها

متوسط  إذ حصلت على ؛(متوسطا  حسابيا  )"، فهي أقل الفقرات إشراك العاملين بالتخطيط االستراتيجي

 .مرتفع، ومستوى (85.)وانحراف معياري  ،(0.60)حسابي 

 

 :االلتزام الجماعي ُبعدب( 

 االلتزام الجماعي ُبعدفقرات  لمستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4.0)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 المستوى االلتواء التفرطح

ليها مبادئ المنصوص عن بالقوانين والو يلتزم العامل
 داخل الشركة

 مرتفعة 0.67- 25. 0.70 4.00 3.95

( الثاني العاملون الشركة على أنها )بيتهميرى 
 هم انتماء تجاه العائلة )الشركة(ولدي

 مرتفعة 0.78- 22. 0.77 4.00 3.81

هناك درجة كبيرة من االلتزام بقوانين عمل 
 عات بما يكفل أداء األعمال بسرعةالمجمو 

 مرتفعة 0.90- 56. 0.65 4.00 3.83

 مرتفعة 0.83- 40. 0.75 4.00 3.81 رددت يلتزم المديرين بتنفيذ القوانين الصارمة دون

تراعي االدارة العليا في الشركة الجانب االنساني 
اذ اجراءات قانونية بحق )روح القانون( حين اتخ

 العاملين
 مرتفعة 1.00- 80. 0.71 4.00 3.84

كة نين في الشر هناك التزام كبير بتطبيق القوا
 ا من أجل تجنب الوقوع في األخطاءبحذافيره

 مرتفعة 55.- 71. 0.75 4.00 3.80

 مرتفعة 34.- 16. 0.53 4.00 3.84 الدرجة الكلية 
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 ُبعد االلتزام الجماعي لمستوىأن الدرجة الكلية ( 0.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول      

(.  0.01)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعا  جاء  ت الدوائية في فلسطينلدى شركات الصناعا

ين ن بالقوانو يلتزم العامل" التي تتحدث عن أن الفقرة (0.1) كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول

ط المتوس وبلغ على أعلى المتوسطات الحسابية،حصلت  "،والمبادئ المنصوص عليها داخل الشركة

هناك التزام كبير بتطبيق " ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (70.)، واالنحراف المعياري (1..0) الحسابي لها

إذ  ؛(ا  حسابيا  متوسط)"، فهي أقل الفقرات القوانين في الشركة بحذافيرها من أجل تجنب الوقوع في األخطاء

 .مرتفعومستوى ، (75.)وانحراف معياري  ،(0.02)حصلت على متوسط حسابي 

 

 :سيولة الموارد ُبعدج( 

 سيولة الموارد ُبعدفقرات  لمستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: ..4)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 المستوى االلتواء التفرطح

 الموارد تمتلك الشركة قدرة عالية على توفير
 لمهامالمطلوبة إلنجاز ا

 مرتفعة 55.- 94. 66. 4.00 3.94

تخصص الشركة الموارد بطريقة مرنة تمكنها من 
 إعادة تنظيمها.

 مرتفعة 07.- 17. 66. 4.00 3.89

 صول إلىتوفر الشركة قنوات متعددة تسهل الو 
  الموارد في أماكن مختلفة

 مرتفعة 69.- 70. 74. 4.00 3.87

ه وتوجيلدى الشركة القدرة على إعادة تخصيص 
 الموارد نحو الفرص المتاحة.

 مرتفعة 89. 40. 70. 4.00 3.89

لدى الشركة القدرة على تحريك رأس المال من 
 أجل استغالل الفرص االستراتيجية.

 مرتفعة 55.- 42. 74. 4.00 3.89

 مرتفعة 97.- 89. 57. 4.00 3.90 الدرجة الكلية 
       

 لدى ُبعد سيولة الموارد لمستوىأن الدرجة الكلية ( 1..) ة في الجدولنالحظ من خالل البيانات الوارد      

كما (.  2..0)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعا  جاء  شركات الصناعات الدوائية في فلسطين
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 ةتمتلك الشركة قدرة عالي" التي تتحدث عن أن الفقرة (1..) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول

وسط وبلغ المت على أعلى المتوسطات الحسابية،حصلت  "،على توفير الموارد المطلوبة إلنجاز المهام

توفر الشركة قنوات متعددة  " ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (66.)، واالنحراف المعياري (1..0) الحسابي لها

لى متوسط إذ حصلت ع ؛(حسابيا   متوسطا  )"، فهي أقل الفقرات تسهل الوصول إلى الموارد في أماكن مختلفة

 .مرتفع، ومستوى (74.)وانحراف معياري  ،(0.02)حسابي 

 

 الثالثالسؤال النتائج المتعلقة ب 1.3.3      

 لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين؟التنظيمي  اإلبداع مستوىما 

إدراج الجدول  من كان ال بد ،نشركات الصناعات الدوائية في فلسطيلدى التنظيمي  اإلبداعمستوى ولبيان 

 والدرجة الكلية. األبعاد لكل من ذلكالتالي الذي يوضح  ،(32.1)

 

ت لدى شركاالتنظيمي  اإلبداعلمستوى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 03.2جدول )
 الصناعات الدوائية في فلسطين

 الُبعد 
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 المستوى االلتواء لتفرطحا

 مرتفعة 25. 24. 0.44 4.00 4.04 األصالة

 مرتفعة 03.- 71. 0.45 4.00 4.08 الطالقة الفكرية

 مرتفعة 57. 03. 0.37 4.00 4.13 المرونة الذهنية

 مرتفعة 21.- 58. 0.43 4.00 4.05 الحساسية للمشكالت

 ةمرتفع 58. 68. 0.37 4.00 4.31 القدرة على التحليل

 مرتفعة 30. 28. 0.36 4.00 4.07 قبول المخاطرة

لإلبداع الدرجة الكلية 
  التنظيمي

 مرتفعة 10. 99. 0.32 4.03 4.09
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لدى شركات  مستوى اإلبداع التنظيميأن ( 32.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول     

. كما نالحظ (.1.2)متوسط الحسابي الذي بلغ ، وذلك بداللة المرتفعا   جاء الصناعات الدوائية في فلسطين

لى القدرة ع"، فقد حصل ُبعد اإلبداع التنظيمي أبعادترتيب  (32.1) من خالل البيانات الواردة في الجدول

، واالنحراف المعياري (1.31)، على أعلى المتوسطات الحسابية، وبلغ المتوسط الحسابي له "التحليل

صل على إذ ح ؛(متوسطا  حسابيا  )"، فقد حصل على أقل األبعاد "األصالةعد أما بُ . مرتفعبمستوى و  ،(37.)

  .مرتفع، ومستوى (44.)وانحراف معياري  ،(1.21)متوسط حسابي 

ويتضح من خالل مقياسي التفرطح وااللتواء أن البيانات تتوزع توزيعا  طبيعيا  وذلك الن المقياسين      

      .-0تقل عن العدد  أو 0لم تتجاوز العدد األبعاد لكافة 

سب ح لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين الغبداع التنظيمي مستوىوفيما يلي نستعرض      

 الدراسة: أبعاد
 

 :األصالةُبعد أ( 

 األصالةُبعد فقرات لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4.33)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
نحراف اال 

 المعياري
 المستوى االلتواء التفرطح

 مرتفعة 0.70- 16. 0.69 4.00 4.06 تتسم طريقة انجازي للمهام بالتجدد

اتبع طرق مبتكرة لحل المشكالت التي تواجهني 
 حسب نوعها

 مرتفعة 0.78- 92. 0.64 4.00 4.01

أحرص على تقديم أفكار جديدة أقدمها في مجال 
 العمل

 مرتفعة 0.21- 0.36 0.61 4.00 4.03

بل ق من قبل األخرين المطروحة أصغي لألفكار
 قبولها أو رفضها

 مرتفعة 0.24- 10. 0.57 4.00 4.02

 والقدرة على أمتلك المهارة في النقاش والحوار
 اإلقناع

 مرتفعة 1.07- 17. 0.60 4.00 4.05

 مرتفعة 0.25 24. 0.44 4.00 4.04 الدرجة الكلية 
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لدى  األصالة لمستوى ُبعدأن الدرجة الكلية ( 33.1) حظ من خالل البيانات الواردة في الجدولنال      

كما (.  1.21)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعا  جاء  شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

 المطروحة أصغي لألفكار" التي تتحدث عن أن الفقرة (33.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول

ط الحسابي وبلغ المتوس على أعلى المتوسطات الحسابية،حصلت "، قبل قبولها أو رفضها من قبل األخرين

اتبع طرق مبتكرة لحل المشكالت التي " ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (57.)، واالنحراف المعياري (1.22) لها

 ،(1.23)إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛(حسابيا   متوسطا  )"، فهي أقل الفقرات تواجهني حسب نوعها

 .مرتفع، ومستوى (64.)وانحراف معياري 

 :الطالقة الفكريةُبعد ب( 

 الطالقة الفكريةُبعد فقرات لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4.30)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 المستوى ءااللتوا التفرطح

امتلك القدرة على صياغة افكاري وأترجمها لفظيا  
 بطالقة 

 مرتفعة 0.14 0.71 0.51 4.00 4.09

ى مع ختلفة تتماشاتمتع بمهارة استنباط أفكار م
 الظروف المختلفة

 مرتفعة 0.05- 0.29- 0.60 4.00 4.11

طرح حلول سريعة لحل مشاكل  لدي القدرة على
 العمل

 مرتفعة 0.78- 91. 0.65 4.00 4.03

 مرتفعة 0.34- 10. 0.59 4.00 4.06 أملك القدرة على رد الفعل بسرعة.

 ح األفكارأمتاز بسرعة بديهة تمكنني من طر 
 خالل فترة زمنية قصيرة

 مرتفعة 0.49- 0.80 0.65 4.00 4.08

 مرتفعة 0.03- 0.71 0.45 4.00 4.08 الدرجة الكلية 
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 الطالقة الفكرية لمستوى ُبعدأن الدرجة الكلية ( 30.1) يانات الواردة في الجدولنالحظ من خالل الب      

(.  1.20)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعا  جاء  لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

بمهارة استنباط اتمتع " التي تتحدث عن أن الفقرة (30.1) كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول

متوسط وبلغ ال على أعلى المتوسطات الحسابية،حصلت "، أفكار مختلفة تتماشى مع الظروف المختلفة

لدي القدرة على طرح حلول  " ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (60.)، واالنحراف المعياري (1.33) الحسابي لها

 ،(1.20)إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛(متوسطا  حسابيا  )"، فهي أقل الفقرات سريعة لحل مشاكل العمل

 .مرتفع، ومستوى (65.)وانحراف معياري 

 :المرونة الذهنيةُبعد ج( 

 المرونة الذهنية ُبعدفقرات لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4.30)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 ىالمستو  االلتواء التفرطح

 مرتفعة 0.33 39. 0.50 4.00 4.17 كن من االستفادة من آراء االخريناتم

يي عند اقتناعي بصحة ال أتردد في تغيير رأ
 الرأي األخر

 مرتفعة 0.13- 70. 0.53 4.00 4.19

أرغب وأسعى باستمرار لتجديد أساليب العمل 
 والتطوير منها 

 مرتفعة 0.19- 49. 0.54 4.00 4.15

ى تقديم األفكار متنوعة لتطوير لدي القدرة عل
 العمل بتلقائية ويسر

 مرتفعة 0.04 86. 0.51 4.00 4.02

 مرتفعة 0.23- 71. 0.54 4.00 4.07 لدي القدرة على التكيف مع طرق العمل الجديدة

 مرتفعة 0.57 12. 0.37 4.00 4.13 الدرجة الكلية 

 

      
 لمستوى ُبعد المرونة الذهنيةأن الدرجة الكلية ( 30.1) ولنالحظ من خالل البيانات الواردة في الجد      

(.  1.30)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعا  جاء  لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين
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ال أتردد في تغيير " التي تتحدث عن أن الفقرة (30.1) كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول

حسابي وبلغ المتوسط ال على أعلى المتوسطات الحسابية،حصلت "، اقتناعي بصحة الرأي األخررأيي عند 

لدي القدرة على تقديم األفكار متنوعة " ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (53.)، واالنحراف المعياري (.1.3) لها

 ،(1.20)سابي لى متوسط حإذ حصلت ع ؛(متوسطا  حسابيا  )"، فهي أقل الفقرات لتطوير العمل بتلقائية ويسر

 .مرتفع، ومستوى (51.)وانحراف معياري 

 :الحساسية للمشكالتُبعد د( 

 التالحساسية للمشكُبعد فقرات لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4.31)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 المستوى االلتواء التفرطح

ة كالت المرتبطقدرة على التنبؤ بالمشلدي ال
 بالعمل قبل حدوثها

 مرتفعة 0.60- 69. 0.61 4.00 3.99

الضعف في  أمتلك القدرة على تحديد مواطن
 األعمال التي أقوم بها

 مرتفعة 0.35- 29. 0.58 4.00 4.07

حلول استباقية للمشكالت قادر على اقتراح 
 المحتملة

 عةمرتف 0.52- 37. 0.55 4.00 4.03

فكار عند مواجهة لدى القدرة على تبسيط األ
 الصعاب والمواقف

 مرتفعة 0.22- 27. 0.56 4.00 4.12

ت التي أمتلك رؤية كافية لمالحظة المشكال
 تواجه ااَلخرين في العمل

 مرتفعة 0.52- 0.59 0.69 4.00 4.03

 مرتفعة 0.21- 58. 0.43 4.00 4.05 الدرجة الكلية 

 

      
الحساسية  لمستوى ُبعدأن الدرجة الكلية ( 31.1) من خالل البيانات الواردة في الجدول نالحظ      

الذي  ، وذلك بداللة المتوسط الحسابيمرتفعا  جاء  لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين للمشكالت

لدى " حدث عنالتي تت أن الفقرة (31.1) كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول(.  1.25)بلغ 
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بلغ و  على أعلى المتوسطات الحسابية،حصلت "، القدرة على تبسيط األفكار عند مواجهة الصعاب والمواقف

لدي القدرة على " ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (56.)، واالنحراف المعياري (1.30) المتوسط الحسابي لها

صلت على إذ ح ؛(متوسطا  حسابيا  )لفقرات "، فهي أقل االتنبؤ بالمشكالت المرتبطة بالعمل قبل حدوثها

 .مرتفع، ومستوى (61.)وانحراف معياري  ،(...0)متوسط حسابي 

 :القدرة على التحليلُبعد هررررر( 

 يلالقدرة على التحلُبعد فقرات لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4.35)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
 االنحراف
 المعياري

 المستوى االلتواء التفرطح

 مرتفعة 0.52 0.76 0.47 4.00 4.16 أمتلك القدرة على تنظيم األفكار

 مرتفعة 0.28 0.69 0.49 4.00 4.13 لدي القدرة على تحليل المهام في العمل

 مرتفعة 0.84- 22. 0.61 4.00 4.09 لدى القدرة على االستدالل في المواقف المختلفة

 مرتفعة 0.55 0.64 0.47 4.00 4.17 قدرة على تجزئة مهام العملأمتلك ال

 مرتفعة 0.06 0.23 0.55 4.00 4.10 أمتلك مهارة إدراك وربط العالقات بين األشياء

 مرتفعة 0.58 0.68 0.37 4.00 4.13 الدرجة الكلية 

 

      
 القدرة على التحليل لمستوى ُبعدلكلية أن الدرجة ا( 35.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول      

(.  1.30)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعا  جاء  لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

أمتلك القدرة على  " التي تتحدث عن أن الفقرة (35.1) كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول

، (1.32) وبلغ المتوسط الحسابي لها أعلى المتوسطات الحسابية، علىحصلت "، تجزئة مهام العمل

، "لدى القدرة على االستدالل في المواقف المختلفة" ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (47.)واالنحراف المعياري 



153 
 

، (77.)وانحراف معياري  ،(.1.2)إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛(متوسطا  حسابيا  )فهي أقل الفقرات 

 .رتفعمومستوى 

 :قبول المخاطرةُبعد د( 

 قبول المخاطرةُبعد فقرات لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4.36)جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 المستوى االلتواء التفرطح

 مرتفعة 20.- 13. 0.61 4.00 4.02 أتقبل نقد ااَلخرين بكل رحابة صدر

 مرتفعة 35. 71. 0.45 4.00 4.08 تنع بان الفشل خطوة تسبق النجاحاق

أتحمل مسؤولية األعمال التي أقوم بها والنتائج 
 المترتبة عليها

 مرتفعة 12. 0.36 0.53 4.00 4.12

أقترح أساليب جديدة لتحسين العمل رغم علمي 
 بالمخاطر المترتبة على ذلك

 مرتفعة 30.- 0.60 0.62 4.00 4.03

 مرتفعة 36.- 31. 0.58 4.00 4.10 تلك روح المبادرة في تبني األفكار الجديدةأم

 مرتفعة 30. 28. 0.36 4.00 4.07 الدرجة الكلية 

 

      
 لمستوى ُبعد قبول المخاطرةأن الدرجة الكلية ( 36.1) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول      

(.  1.22)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعا  جاء  سطينلدى شركات الصناعات الدوائية في فل

أتحمل مسؤولية " التي تتحدث عن أن الفقرة (36.1) كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول

لغ المتوسط وب على أعلى المتوسطات الحسابية،حصلت "، األعمال التي أقوم بها والنتائج المترتبة عليها

 أتقبل نقد ااَلخرين بكل رحابة" ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (53.)، واالنحراف المعياري (1.30) ي لهاالحساب

وانحراف معياري  ،(1.20)إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛(متوسطا  حسابيا  )"، فهي أقل الفقرات صدر

 .مرتفع، ومستوى (61.)
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 الرابعالسؤال النتائج المتعلقة ب 3.3.3

التنظيمي  داعاإلبلمنظمة و لجينات التنظيمية القة االستراتيجية متغيرا وسيطا بين هل تشكل الرشا

 ؟لدى شركات األدوية في فلسطين

  اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية: ولالجابة عن هذا السؤال كان ال بد من

 الخامسالسؤال النتائج المتعلقة ب 41 3.3.3

لمعلومات( ادها )القرار اإلداري، المحفزات، الهيكل التنظيمي، نظم ما مدى تأثير الجينات التنظيمية بأبعا

شركات  رد( فيالموا)الحساسية اإلستراتيجية، االلتزام الجماعي، سيولة بعادها أبالرشاقة اإلستراتيجية  في

 الصناعات الدوائية في فلسطين؟ 

 ولالجابة عن السؤال كان ال بد من فحص الفرضيات التالية:

 فرضيات الدراسة فحص ائج المتعلقة بالنت (0.4)

 األولى الصفرية الفرضيةفحص النتائج المتعلقة ب 3.3.3

بأبعادها )القرار اإلداري، للجينات التنظيمية  )α≤0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ستراتيجية، )الحساسية اإلدها بعاأبالرشاقة اإلستراتيجية  المعلومات( فيالمحفزات، الهيكل التنظيمي، نظم 

 . شركات الصناعات الدوائية في فلسطين الموارد( فيااللتزام الجماعي، سيولة 

بأبعادها للجينات التنظيمية لمعرفة داللة األثر  Smart plus 3)ولمعرفة صحة الفرضية استخدم برنامج )

)الحساسية عادها بأبالرشاقة اإلستراتيجية  المعلومات( في)القرار اإلداري، المحفزات، الهيكل التنظيمي، نظم 

  .شركات الصناعات الدوائية في فلسطين الموارد( فياإلستراتيجية، االلتزام الجماعي، سيولة 

 انبثق عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الصفرية التالية:
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ية في ُبعد للجينات التنظيم (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -0

 الحساسية اإلستراتيجية في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين.

 فيالجينات التنظيمية  Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

 ( يمثل نتيجة فحص30.1، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطينُبعد الحساسية اإلستراتيجية 

 الفرضية

الحساسية  في ُبعدلجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 30.1الجدول )
 اإلستراتيجية

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 00. 4.79 05. 24. < الحساسية االستراتيجية-الجينات التنظيمية 

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )30.1يتضح من الجدول )

الحساسية ُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطيناإلستراتيجية 

ام االلتز للجينات التنظيمية في ُبعد  (α≤0.05)الداللة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى   -0

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. الجماعي

 فيالجينات التنظيمية  Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

( يمثل نتيجة فحص 1..3) ، الجدولفي شركات الصناعات الدوائية في فلسطين االلتزام الجماعيُبعد 

 الفرضية
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 يااللتزام الجماع في ُبعدلجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 1..3الجدول )

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 00. 3.46 04. 15.- < االلتزام الجماعي-الجينات التنظيمية 

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )1..3من الجدول ) يتضح

 ُبعد االلتزام الجماعي في للجينات التنظيمية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

للجينات التنظيمية في ُبعد سيولة  (α≤0.05)ند مستوى الداللة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ع -0

 الموارد في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين.

الجينات التنظيمية  Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

( يمثل نتيجة فحص 32.1دول )، الجفي ُبعد سيولة الموارد في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

 الفرضية

  مواردسيولة ال في ُبعدلجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 32.1الجدول )

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 00. 3.19 04. 12.- < سيولة الموارد-الجينات التنظيمية 

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )32.1الجدول )يتضح من 

سيولة الموارد في ُبعد للجينات التنظيمية في  (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

الرشاقة  في للجينات التنظيمية (α≤0.05)ستوى الداللة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند م -2

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. اإلستراتيجية
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الجينات التنظيمية في  Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

( يمثل نتيجة فحص 02.1دول )، الجفي شركات الصناعات الدوائية في فلسطين الرشاقة اإلستراتيجية

 الفرضية

 يةالرشاقة اإلستراتيج فيلجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 02.1الجدول )

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 00. 12.09 06. 68. < الرشاقة االستراتيجية-الجينات التنظيمية 

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )02.1يتضح من الجدول )

 الرشاقة اإلستراتيجية في للجينات التنظيمية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

أبعاد الرشاقة  في داللة أثر الجينات التنظيميةلمسارات )ت( لاختبار معامالت ا( 0-2) الشكل

 اإلستراتيجية
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ما مدى تأثير الجينات التنظيمية بأبعادها )القرار اإلداري، المحفزات، الهيكل التنظيمي،  السؤال السادس:

، القدرة كالتنظم المعلومات( في اإلبداع التنظيمي بأبعاده )األصالة، المرونة، الطالقة، الحساسية للمش

 على التحليل، قبول المخاطرة( في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين؟ 

 ولالجابة عن السؤال كان ال بد من فحص الفرضيات التالية:

 الثانية الصفرية الفرضيةفحص النتائج المتعلقة ب 3.3.3

بأبعادها )القرار اإلداري، مية للجينات التنظي )α≤0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في اإلبداع التنظيمي بأبعاده )األصالة، المرونة، الطالقة، المعلومات( المحفزات، الهيكل التنظيمي، نظم 

  .الحساسية للمشكالت، القدرة على التحليل، قبول المخاطرة( في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

بأبعادها للجينات التنظيمية لمعرفة داللة األثر  Smart plus 3)ولمعرفة صحة الفرضية استخدم برنامج )

 اإلبداع التنظيمي بأبعاده )األصالة، المعلومات( في)القرار اإلداري، المحفزات، الهيكل التنظيمي، نظم 

المرونة، الطالقة، الحساسية للمشكالت، القدرة على التحليل، قبول المخاطرة( في شركات الصناعات 

  .في فلسطينالدوائية 

 انبثق عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الصفرية التالية:

 األصالةُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -0

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين.

 الجينات التنظيمية في Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

 ( يمثل نتيجة فحص الفرضية03.1، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطينُبعد األصالة 
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 األصالة في ُبعدلجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 03.1الجدول )

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 لمعياريا
 Pقمية  ت قيمة

 0.00 8.19 0.05 0.39 < االصالة- ةالتنظيمي الجينات

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )03.1يتضح من الجدول )

ات في شرك األصالةُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .الصناعات الدوائية في فلسطين

ُبعد الحساسية  في للجينات التنظيمية (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -0

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. للمشكالت

ت التنظيمية في الجينا Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

( يمثل نتيجة فحص 00.1، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين ُبعد الحساسية للمشكالت

 الفرضية

الحساسية  في ُبعدلجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 00.1الجدول )
 للمشكالت

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ياريالمع
 Pقمية  ت قيمة

 0.00 2.87 0.09 0.28 < الحساسية للمشكالت- ةالتنظيمي الجينات

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )00.1يتضح من الجدول )

 تلحساسية للمشكالاُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين
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الطالقة ُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -0

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. الفكرية

 الجينات التنظيمية في Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

 ( يمثل نتيجة فحص الفرضية00.1، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين الطالقة الفكريةُبعد 

 يةالطالقة الفكر  في ُبعدلجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 00.1الجدول )

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 0.01 2.71 0.07 0.21 < الطالقة الفكرية- ةالتنظيمي الجينات

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )00.1يتضح من الجدول )

 الطالقة الفكريةُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

القدرة على ُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. التحليل

 الجينات التنظيمية في Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

( يمثل نتيجة فحص 01.1، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين القدرة على التحليلُبعد 

 الفرضية
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القدرة على  في ُبعدلجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 01.1الجدول )
 التحليل

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 0.00 3.08 0.07 0.23 < القدرة على التحليل- ةالتنظيمي الجينات

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )01.1يتضح من الجدول )

 لالقدرة على التحليُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

المرونة ُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. الذهنية

 الجينات التنظيمية في Path Coefficients)ثر لمعامالت مسارات )استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األ

 ( يمثل نتيجة فحص الفرضية05.1، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين المرونة الذهنيةُبعد 

 ةالمرونة الذهني في ُبعدلجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 05.1الجدول )

 عاداألب

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 0.00 3.90 0.06 0.25 < المرونة الذهنية- ةالتنظيمي الجينات

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )05.1يتضح من الجدول )

 المرونة الذهنيةُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤.05)اللة يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الدأنه 

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

قبول ُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. المخاطرة
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 الجينات التنظيمية في Path Coefficients)لة األثر لمعامالت مسارات )استخدم اختبار )ت( لفحص دال

 ( يمثل نتيجة فحص الفرضية06.1، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين قبول المخاطرةُبعد 

 ةقبول المخاطر ُبعد في لجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 06.1الجدول )

 بعاداأل

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 0.00 7.26 0.05 0.38 < قبول المخاطرة- ةالتنظيمي الجينات

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )06.1يتضح من الجدول )

ي ف قبول المخاطرةُبعد  في للجينات التنظيمية (α≤.05)لة يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الدالأنه 

 .شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

 اإلبداع التنظيمي في للجينات التنظيمية (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين.

 الجينات التنظيمية في Path Coefficients)ثر لمعامالت مسارات )استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األ

 ( يمثل نتيجة فحص الفرضية02.1، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين اإلبداع التنظيمي

 اإلبداع التنظيمي فيلجينات التنظيمية ا( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 02.1الجدول )

 األبعاد

ق في الفر

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 0.00 8.06 0.04 0.39 بداع التنظيمي< اإل-الجينات التنظيمية 

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )02.1يتضح من الجدول )

ي ف اإلبداع التنظيمي في للجينات التنظيمية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .شركات الصناعات الدوائية في فلسطين
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  يمياإلبداع التنظ أبعاد على داللة أثر الجينات التنظيميةاختبار معامالت المسارات )ت( ل( 0-2الشكل )

 

ية، االلتزام إلستراتيج)الحساسية ابعادها أبما مدى تأثير عناصر الرشاقة اإلستراتيجية  السؤال السابع:

، )األصالة، المرونة، الطالقة، الحساسية للمشكالتالجماعي، سيولة الموارد( في اإلبداع التنظيمي بأبعاده 

 فلسطين؟في شركات الصناعات الدوائية في  القدرة على التحليل، قبول المخاطرة(

 ولالجابة عن السؤال كان ال بد من فحص الفرضيات التالية:

 الثالثة الصفرية الفرضيةفحص نتائج المتعلقة بال 1.3.3

)الحساسية بعادها أبلرشاقة اإلستراتيجية ل )α≤0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في اإلبداع التنظيمي بأبعاده )األصالة، المرونة، الطالقة،  اإلستراتيجية، االلتزام الجماعي، سيولة الموارد(

  .كالت، القدرة على التحليل، قبول المخاطرة( في شركات الصناعات الدوائية في فلسطينالحساسية للمش

ها بعادأبلرشاقة اإلستراتيجية للمعرفة داللة األثر  Smart plus 3)ولمعرفة صحة الفرضية استخدم برنامج )

الة، المرونة، أبعاده )األصاإلبداع التنظيمي ب في )الحساسية اإلستراتيجية، االلتزام الجماعي، سيولة الموارد(
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الطالقة، الحساسية للمشكالت، القدرة على التحليل، قبول المخاطرة( في شركات الصناعات الدوائية في 

  .فلسطين

 انبثق عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الصفرية التالية:

 األصالةُبعد  تراتيجية فيللرشاقة اإلس (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -0

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين.

في للرشاقة اإلستراتيجية  Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

 ( يمثل نتيجة فحص الفرضية00.1، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين األصالةُبعد 

 األصالة في ُبعد الرشاقة اإلستراتيجية( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 00.1الجدول )

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 06. 1.86 0.04 0.07 < االصالة-الرشاقة االستراتيجية 

ك فإننا نقبل الفرضية الصفرية بمعنى، ( لذل05.( أكبر من )P( السابق أن قيمة )00.1يتضح من الجدول )

ي ف األصالةُبعد  في للرشاقة اإلستراتيجية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ال 

 .شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

 األصالةد ُبع للرشاقة اإلستراتيجية في (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -0

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين.

للرشاقة اإلستراتيجية في  Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

نتيجة فحص  ( يمثل01.2، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين الطالقة الفكريةُبعد 

 الفرضية
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 فكريةالطالقة الُبعد  في اإلستراتيجيةالرشاقة بار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر ( اخت1..0الجدول )

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 03. 2.16 0.04 0.10- < الطالقة الفكرية-الرشاقة االستراتيجية 

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.)( أقل من P( السابق أن قيمة )1..0يتضح من الجدول )

 ةالطالقة الفكريُبعد  في للرشاقة اإلستراتيجية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

المرونة ُبعد  راتيجية فيللرشاقة اإلست (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -0

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. الذهنية

للرشاقة اإلستراتيجية في  Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

نتيجة فحص  ( يمثل03.2، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين المرونة الذهنيةُبعد 

 رضيةالف

 نيةُبعد المرونة الذه في اإلستراتيجيةالرشاقة ( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 02.1الجدول )

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 87. 0.16 0.05 0.01- < المرونة الذهنية-الرشاقة االستراتيجية 

( لذلك فإننا نقبل الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أكبر من )Pبق أن قيمة )( السا02.1يتضح من الجدول )

 ةُبعد المرونة الذهني في للرشاقة اإلستراتيجية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ال 

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

ية الحساسُبعد  للرشاقة اإلستراتيجية في (α≤0.05)لة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الدال -2

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. للمشكالت
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للرشاقة اإلستراتيجية في  Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

نتيجة فحص  ( يمثل00.2جدول )، الفي شركات الصناعات الدوائية في فلسطين الحساسية للمشكالتُبعد 

 الفرضية

ة الحساسيُبعد  في اإلستراتيجيةالرشاقة ( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 03.1الجدول )
 للمشكالت

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 43. 0.79 0.05 0.04- < الحساسية للمشكالت-الرشاقة االستراتيجية 

( لذلك فإننا نقبل الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أكبر من )P( السابق أن قيمة )03.1يتضح من الجدول )

الحساسية ُبعد  في للرشاقة اإلستراتيجية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ال 

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين للمشكالت

القدرة ُبعد  للرشاقة اإلستراتيجية في (α≤0.05)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال يوجد -2

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. على التحليل

للرشاقة اإلستراتيجية في  Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

نتيجة فحص  ( يمثل00.2، الجدول )شركات الصناعات الدوائية في فلسطين في القدرة على التحليلُبعد 

 الفرضية

ى القدرة علُبعد  في اإلستراتيجيةالرشاقة ( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 00.1الجدول )
 التحليل

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 50. 0.67 0.05 0.04- < القدرة على التحليل-يجية الرشاقة االسترات
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( لذلك فإننا نقبل الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أكبر من )P( السابق أن قيمة )00.1يتضح من الجدول )

القدرة على ُبعد  في للرشاقة اإلستراتيجية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ال 

 .ت الصناعات الدوائية في فلسطينفي شركا التحليل

قبول ُبعد  للرشاقة اإلستراتيجية في (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. المخاطرة

اتيجية في للرشاقة اإلستر  Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

نتيجة فحص  ( يمثل00.2، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين قبول المخاطرةُبعد 

 الفرضية

 اطرةقبول المخُبعد  في اإلستراتيجيةالرشاقة ( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 00.1الجدول )

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 00. 2.89 0.06 0.16 < قبول المخاطرة-الرشاقة االستراتيجية 

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )00.1يتضح من الجدول )

 رةطقبول المخاُبعد  في للرشاقة اإلستراتيجية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

اإلبداع  للرشاقة اإلستراتيجية في (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين. التنظيمي

قة اإلستراتيجية في للرشا Path Coefficients)استخدم اختبار )ت( لفحص داللة األثر لمعامالت مسارات )

 نتيجة فحص الفرضية ( يمثل02.2، الجدول )في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين اإلبداع التنظيمي
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 ياإلبداع التنظيم في اإلستراتيجيةالرشاقة ( اختبار معامالت المسارات )ت( لداللة أثر 01.1الجدول )

 األبعاد

الفرق في 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Pقمية  ت قيمة

 00. 3.44 0.08 0.28 اإلبداع التنظيمي< -الرشاقة االستراتيجية 

( لذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية بمعنى، 05.( أقل من )P( السابق أن قيمة )01.1يتضح من الجدول )

ي ف التنظيمي اإلبداع في للرشاقة اإلستراتيجية (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه 

 .شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

اإلبداع  في أبعاد داللة أثر الرشاقة االستراتيجيةاختبار معامالت المسارات )ت( ل( 2-2الشكل )

  التنظيمي

 
 

ت التنظيمية جيناالبين  متغيرا وسيطا  تشكل الرشاقة االستراتيجية ولالجابة عن السؤال الرابع إذا كانت 

تي ، ومن خالل اختبار الفرضيات الفرعية والفي شركات األدوية في فلسطين اإلبداع التنظيميلمنظمة و ل

أظهرت وجود أثر دال إحصائيا  للجينات التنظيمة في الرشاقة االستراتيجية، ووجود أثر دال إحصائيا  للرشاقة 
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يطا  ما بين اتيجية( يشكل وسستر ستراتيجية في اإلبداع التنظيمي، مما يدلل على أن متغير )الرشاقة اإلاإل

 .في شركات األدوية في فلسطين جينات التنظيمية واإلبداع التنظيميال

 

نما هو أثر جزئي وذلك بسبب وجود أثر دال إحصائيا  للجينات التنظيمية على  لكن هذا األثر ليس كليا  وا 

 اإلبداع التنظيمي في شركات األدوية في فلسطين.
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 تفسير النتائج ومناقشتها

 المقدمة: 

ل الرابع لنتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة في ضوء التحليل الذي تم في الفص     

ختبار الفرضيات، يتناول هذا الفصل عرضا  لمجمل النتائج التي توصل اليها الباحث، كإجابة عن األسئلة  وا 

التي تم طرحها في الفصل األول من هذه الدراسة التي مثلت مشكلتها والفرضيات التي بنيت عليها، وعلى 

 النتائج التي تم التوصل اليها في الدراسة الحالية، قدمت الباحثة عددا  من التوصيات والمقترحات.ضوء هذه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

( مخطط عمليات سير الفصل الخامس0-2) الشكل  

 

 

 

 النتائج التحليل الوصفي

 لمتغيرات الدراسة
 النتائج 

 و 

 التوصيات

مناقشة 
 النتائج

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة
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تفسير نتائج األسئلة ومناقشتها ( 1.5( 

تفسير نتائج السؤال األول ومناقشته   1.1.5 

 توافر أسس وعناصر الجينات التنظيمية لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين؟ ما درجة

يظهر من خالل النتائج في الفصل الرابع، أن درجة توافر أسس وعناصر الجينات التنظيمية لدى      

 (،0.30شركات الصناعات الدوائية في فلسطين جاء مرتفعا ، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ )

وتراوحت األوساط الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن درجة توافر أسس وعناصر أبعاد الجينات 

(، إذ جاء ُبعد "الهيكل 0.20-0.00التنظيمية لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين ما بين )

مجال " الحوافز"، في  ( وبتقدير مرتفع، بينما جاء0.20التنظيمي"، بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

 (، وبتقدير متوسط.0.00المرتبة الرابعة، بمتوسط حسابي بلغ )

ُتعزى نتيجة ارتفاع درجة توافر الهيكل التنظيمي إلى أن الشركات تهتم بوجود هيكل تنظيمي يتم من و      

كون أن ر خالله توظيف العاملين وتحديد مسؤولياتهم وصالحياتهم بشكل دقيق، وخاصة أن العاملين يد

الهيكل التنظيمي الموجود مصمم خصيصا  لعمل الشركات وليس لشيء آخر، كما تدرك اإلدارات العليا في 

الشركات المبحوثة أهمية وجود هيكل تنظيمي كفؤ وفعال يمهد الطريق للشركات لتحقيق التميز واإلبداع 

 والتفوق التنافسي على اآلخرين. 
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من ، افتتصف بالعدل واإلنص الواضحة الذي معاييرال قلةإلى أنه  وافزالخاصة بالح نتيجةالوُتعزى       

خاللها ينال العاملين زيادة في رواتبهم، وأن تقييم األداء هو المعيار الوحيد الذي من خالله يتم فيه زيادة 

باإلضافة  االراتب وهذا المعيار يتبع مزاجية المسؤول، كما أنه ال يوجد معيار محدد تقوم عليه المكافآت، هذ

إلى أن رواتب الموظفين غير مرتبطة بالوضع االقتصادي المتغير في حين تهبط القيمة الشرائية للدوالر 

 حساب آخرين. ويهبط معها الراتب، كما تقوم الشركات بمحاباة أشخاص على

ظهرت والتي أ ( 0302)نجم  (0302(، )بدوان، 0303وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسات )عبد المجيد، 

 نتائجها أن درجة توافر الجينات التنظيمية جاء مرتفعا .

(، والتي أظهرت نتائجها أن درجة توافر الجينات التنظيمية 0303واختلفت هذه النتيجة مع دراسات العبسي )

 جاء متوسطا  أو منخفضَا.

  2.1.5 تفسير نتائج السؤال الثاني ومناقشته: 

 ما مستوى الرشاقة االستراتيجية لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين؟

يظهر من خالل النتائج في الفصل الرابع، ان مستوى الرشاقة االستراتيجية لدى شركات الصناعات 

( كما تم المالحظة ان أبعاد الرشاقة 0.22جاء مرتفعا ، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ )

وبتقدير  (0.13المرتبة األولى ) على عد سيولة المواردبُ  حصل: االستراتيجية أتت على الترتيب التالي

 .وبتقدير مرتفع( 0.21) على متوسط عد الحساسية االستراتيجيةبُ  وحصل مرتفع،
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أهمية وجود سيولة الموارد في الشركة ألنها تعد من األوامر وأهم األبعاد التي  ىوتعزى هذه النتيجة ال     

على الشركة توفير مجموعة متنوعة من الوحدات المستقلة وكادر من فا، تدعم الرشاقة االستراتيجية وتنميه

المديرين الذين يمكن نقلهم عبر الوحدات والسيطرة المركزية على الموارد الرئيسة والعمليات المنظمة لتقليل 

 االستثمارات او بيع الوحدات. 

 ي واالهتمام المتزايد بالتصوراتالحساسية اإلستراتيجية في االدراك وزيادة كثافة الوع وتتجسد     

االستراتيجية، ألنها تساهم في عملية الجمع بين االستراتيجية الموجه نحو البيئة الخارجية واالستراتيجية 

 الموجه نحو البيئة الداخلية.

 

والتي انتجت (  0202الجيار، الشنطي  )ودراسة ( .023واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) ثابت وائل محمد 

حيث اشارت هذه النتيجة و 02,00افر الرشاقة االستراتيجية التي كان بدرجة عالية وكبيرة بوزن نسبي بتو

من الموافقة من قبل الموظفين وهذا يدل على قدرتهم على مواجهه التغيرات في  ةمرتفعوجود درجة  الى

 .مبحوثةفي الشركات ال ةبيئة األعمال من خالل تصميم انظمة استراتيجية ذو مرونة عالي

 

  1.1.5 تفسير نتائج السؤال الثالث ومناقشته

 اإلبداع التنظيمي لدى شركات الصناعات الدوائية في فلسطين؟ مستوىما 

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الفصل الرابع أن مستوى اإلبداع التنظيمي لدى شركات الصناعات 

حصل ُبعد "القدرة على ، (2.31وسط الحسابي الذي بلغ )الدوائية في فلسطين جاء مرتفعا ، وذلك بداللة المت

(، وبمستوى مرتفع. أما ُبعد 2.02التحليل"، على أعلى المتوسطات الحسابية، وبلغ المتوسط الحسابي له )

ومستوى  (،2.32"األصالة"، فقد حصل على أقل األبعاد )متوسطا  حسابيا (؛ إذ حصل على متوسط حسابي )

 مرتفع. 
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تحقيق الذات و أهمية تطوير الفرد على استنباط األفكار الجديدة التي يتحلى بها،  ىلإ جةالنتيوتعزى 

 لدلدراك العالم بطريقة أفضل. وتا  و  ،واإلسهام في تنمية المواهب ،وتطوير المنتجات اإلبداعية ،اإلبداعية

نمية مساهمة في تتحسين خدمات التنظيم يعود بالنفع على كل من المنظمة والفرد، والأن  ىالنتيجة ال

القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في التنظيم وهذا عن طريق اتاحه الفرصة لهم في اختيار تلك القدرات. 

كار األصيلة األف ويتقبلون يسمعون أصحاب القرار في الشركات فتعزى النتيجة أنأما بخصوص األصالة 

بطة تيان باألفكار الجديدة والمفيدة والنادرة وغير المرتعلى اال مما يؤدي إلى تحفيز األفراد، ألفراد العاملينل

 .بتكرار أفكار سابقة

ألولى أي اخذ المرتبة ايتضح من التحليل أن بعد القدرة على التحليل احتل متوسطا حسابياً مرتفعاً 

ناعات صوهذا يدل على أن الموظفين في شركات ال ةمرتفعووفقا لمقياس الدراسة فإن هذا البعد سائد بدرجة 

 . يتمتعون بقدرة على تحليل وتفسير األفكار والمواقف المختلفة -محل الدراسة - الدوائية

ه من ل المعطاةالنسبية  األهميةوالذي احتل المرتبة الثانية من حيث  الذهنية بعد المرونةوأما ما يخص 

ومرتفعة ويدل هذا على ان قبل افراد الدراسة ووفقا لمقياس الدراسة فان هذا البعد سائد بدرجة عالية 

 .التكيف والتأقلم مع طرق العمل الجديدة ىالقدرة علبالشركات المبحوثة يملكون  الموظفين

واما البعد الذي احتل المرتبة الثالثة من أبعاد االبداع التنظيمي فهو بعد الطالقة الفكرية من حيث 

 ةس الدراسة فان هذا البعد سائد بدرجة مرتفعمن قبل افراد الدراسة وفقا لمقيا المعطاةاألهمية النسبية 

 .ويدل على ان الموظفين يتمتعون بحركة جيدة في النقاش والحوار والتعبير عن مقترحاتهم

وما يخص بعد قبول المخاطرة تبين من خالل الفصل الرابع ان بعد قبول المخاطرة احتل المرتبة      

قبل افراد الدراسة ووفقا لمقياس الدراسة فان هذا البعد سائد الرابعة من حيث األهمية النسبية المعطاة من 

  .بدرجة مرتفعة ويدل هذا على ان العمال لديهم ثقة بالنفس وخبرة في شتى األفكار واألساليب الجديدة
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واما بخصوص بعد الحساسية للمشكالت فقد احتل المرتبة الخامسة من األهمية المعطاة من قبل افراد 

لمقياس الدراسة فان هذا البعد سائد بدرجة مرتفعة وهذا يدل على ان عمال الشركة المبحوثة الدراسة ووفقا 

 . بقدرة على حل مشاكل العمل ومواجهتها نيتمتعو

وأما بخصوص بعد األًصالة تبين من خالل تحليل الفصل الرابع بأنه احتل المرتبة السادسة اي اقل 

دل هذا على ان موظفين الشركة المبحوثة يعتمدون على االساليب متوسط حسابي ولكنه جاء مرتفعاً ايضاً وي

 .والطرق الحديثة ويحرصون على تقديم االقتراحات واألفكار الجديدة

والتي أظهرت نتائجها (، 0230 حياة، نجوى( ودراسة )0202 قدة، حياةاتفقت هذه النتائج مع دراسة )

 ان مستوى االبداع التنظيمي جاء مرتفعاً. 

ر نتائج الفرضيات ومناقشتهاتفسي 3 .5 

 1.2.5 تفسير نتائج الفرضية األولى ومناقشتها

للجينات التنظيمية في الرشاقة اإلستراتيجية  )≥α(05.يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 

 في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين.

للجينات التنظيمية في  )≥α(05.مستوى الداللة أثر ذو داللة إحصائية عند  وجود النتيجةأظهرت      

 الرشاقة اإلستراتيجية في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين.

وُيعزى ذلك إلى أن الجينات التنظيمية تحدد نقاط القوة والضعف في المنظمة وتعمل على عالجها     

 مية تعمل على تخزين المعلوماتساعدها على توقع سلوك األفراد داخل المنظمة، ألن الجينات التنظيتو 

ف المنظمة للخروج بها من أي ظر  إنعاشالموروثة والمتراكمة منذ بداية حياة المنظمة وبالتالي تساعد على 

أو حالة وبالتالي يكون هناك رشاقة لدى هذه المنظمة تمكن من معرفة االتجاه العام الذي تسير عليه 

 المنظمة. 
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 2.2.5 ة ومناقشتهاتفسير نتائج الفرضية الثاني

للجينات التنظيمية في االبداع التنظيمي في  )≥α(05.يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 

 شركات الصناعات الدوائية في فلسطين

للجينات التنظيمية في  )≥α(05.أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت النتيجة وجود      

 .في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين االبداع التنظيمي

 -أهمية أبعاد الجينات التنظيمية لدى الشركة المبحوثة )حقوق اتخاذ القرار وُتعزى النتيجة إلى      

الهيكل التنظيمي( وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة االرتباط بين متغيرات الدراسة  -والمعلومات  -المحفزات 

ي ايجابي بين ابعاد الجينات التنظيمية واالبداع التنظيمي وبذلك جاءت نتيجة ارتباط معنو  تبين وجودحيث 

 التأثيرات االيجابية نتيجة ارتباط معنوي إيجابي.

 تفسير نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها

للرشاقة اإلستراتيجية في اإلبداع التنظيمي  )≥α(05.يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 

 شركات الصناعات الدوائية في فلسطين.في 

للرشاقة اإلستراتيجية في اإلبداع  )≥α(05.أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت النتيجة وجود 

 التنظيمي في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين.

نة األخيرة في و هر في اآلوهذا ظ ،دور الرشاقة االستراتيجية في االبداع التنظيمي النتيجة إلىوتعزى       

وال يمكن الحديث عن الرشاقة االستراتيجية بمعزل عن  ،ظروف جائحة كورونا التي أثرت على العالم ككل

 الكفاءة العالية في األداء وتهيئة الظروف لتوظيف االبداع واالبتكار في كافة عمليات المنظمة. 
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 تفسير نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها

متغير وسيط بين كلرشاقة االستراتيجية ل )≥α(05.ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد أال 

 .في شركات األدوية في فلسطين لمنظمة واإلبداع التنظيميلجينات التنظيمية ال

في  ةالتنظيميللجينات  )≥α(05.أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت النتيجة وجود      

وجود أثر ذو و الستراتيجية، ووجود أثر دال إحصائيا  للرشاقة االستراتيجية في اإلبداع التنظيمي، الرشاقة ا

ية( مما يدلل على أن متغير )الرشاقة االستراتيجداللة إحصائية للجينات التنظيمية في اإلبداع التنظيمي، 

لكن  طين.ركات األدوية في فلسوسيطا  ما بين الجينات التنظيمية واإلبداع التنظيمي في شمتغيرا  يشكل 

نما هو أثر جزئي وذلك بسبب وجود أثر دال إحصائيا  للجينات التنظيمية على اإلبداع  هذا األثر ليس كليا  وا 

 التنظيمي في شركات األدوية في فلسطين.

 التوصيات والمقترحات (3.5)

 التوصيات: 

 التوصيات المتعلقة بتعزيز أبعاد الجينات التنظيمية 

 على كل المنظمات والمؤسسات التشجيع على اهتمامهم بمكونات الجينات ة خاصة: توصي

لحوافز( ا -اتخاذ القرارات  -المعلومات  -لهيكل التنظيمي امن ثقافة المنظمة ) التنظيمية كجزء

وجميع العاملين ألنها تساعد على تحديد نقاط القوة والضعف  ةوتوضيح أهمية كل هذه االبعاد لكاف

  .ظمة وكيفية عالجها ويساعد على تحسين سلوك وأداء الموارد البشرية داخل المنظماتفي المن

 واًل: حقوق اتخاذ القرار أ

العمل على اهتمام اإلدارة العليا في الشركة المبحوثة بدعم الثقافة التنظيمية وتعزيزها في شركاتهم  .0

تاحة المجال للموظفين للتصرف ب ةالالمركزيمن خالل تفعيل  دَا عن القيود بعي واستقالليةحرية وا 
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المنظمية، وتشجيعهم على العمل بروح الفريق وتمكينهم من خالل اشراكهم في صناعة القرارات 

 . االدارية وجعلهم يتبنون ويدافعون عن القرارات المتخذة

اعات بدما لديهم من ا إلظهار الفرصة الموظفينمنح الثقة المتبادلة بين الموظفين من خالل اعطاء  .0

في القرارات وذلك من خالل تعزيز واتباع األسلوب الديمقراطي التشاوري في اإلدارة وتفويض 

الصالحيات لهم وهذا األمر الذي يشعر الموظف بمكانته في الشركة وبثقة االدارة فيه وبالتالي هذا 

 . سينعكس على األداء الوظيفي لكل موظف

ى ناعات الدوائية في فلسطين في اتخاذ القرارات علتشجيع مشاركة جميع العاملين في شركات الص .0

وتحقيق  القراراتكافة المستويات اإلدارية وخاصة الوظائف النمطية منها مما يزيد من سرعه تنفيذ 

 .االبداع التنظيمي

باألساليب الحديثة للمشاركة في اتخاذ القرارات سليمة فعالة  لالهتمامضرورة توجيه ادارات الشركة  .2

 .لتدريبمن خالل ا

 ثانيًا: المحفزات

االهتمام بزيادة األجور والحوافز للعاملين في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين سواء كانت  .0

الحوافز المادية او المعنوية وبصفة خاصة لوظائف االدارة االشرافية والوظائف النمطية بهدف 

م بالحماس في العمل مما ينعكس زيادة شعوره الىزيادة دافعيتهم نحو العمل، األمر الذي يؤدي 

 أعمالهم.بشكل قوي على أداء 

الحالية بحيث تتناسب مع االرتقاء الحاصل في  والرواتباعادة النظر في مستويات األجور  .0

معدالت غالء المعيشة واالستقطاعات بحيث األجور مناسبته مع حاجات الموظفين وتطلعاتهم 

 .اع االقتصادية السيئةضفي ظل األو 
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من خالل القضاء على المحاباة  توالمكافئامبدأ العدالة واإلنصاف في منح الحوافز  ترسيخ .0

 .والمحسوبية والواسطات في منحها

ربط الحوافز بمستوى األداء الفعلي بحيث يتم التميز بين العاملين وفقا  لمستوى أدائهم مما يشجع  .2

ط لتحسين أدائهم وبذلك يتم بالعاملين جميعا  مهما كان مسماهم الوظيفي على بذل أقصى جهد 

 .تقديم الحوافز بتحسين األداء

 ثالثَا: جودة المعلومات

تقديم المعلومات بشكل واضح وميسر وبطريقة مناسبة تمكن من معالجتها بشكل يجعلها قابلة  .0

 الكفؤ.لالستخدام 

ل يعقد اجتماعات متكررة بين االدارات واقسام الشركة المبحوثة لغرض تنسيق الجهود وتسه .0

 .االتصاالت األفقية والعمودية وتدفق المعلومات بشكل سلس

 المطلوبة للمعلومات الن الدقة العالية ةالتأكد من دقة المعلومات وصحتها والعمل على تحديد الدق .0

 .كلف أعلى الىتحتاج 

 ابعًا: الهيكل التنظيمير 

ة تسمح تكون هياكل مرن بحيث الدوائيةضرورة تطوير الهياكل التنظيمية بالشركات الصناعات  .0

من طموحات تلك الشركات مع وجود شبكة اتصال داخلية وخارجية  النابعةطموحات العاملين بها 

 أعلى. ومستوى ابتكاري عاليةتساعد في تحقيق الخدمات المقدمة بجودة 

من خالل اعتماد سياسة تفويض الصالحيات التي  ةوالالمركزيخلق التوزان ما بين المركزية  .0

 .ولمساعدتهم في انجاز األعمال الموكلة اليهم فق مع وظائفهمتتوا
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ة النظر فيي توزيع الموظفين على الهيكل التنظيمي بحيث يتناسب ذلك التوزيع مع االحتياج دعاإ .0

 .الفعلي للموظفين والمهام والمطلوبة حسب كل وحدة في الهيكل التنظيمي

التي بها الشركات  اتر ث تتمكن من مواكبة التطو لية تطوير الهياكل التنظيمية وتبسيطها بحيآتبني  .2

 .من المرونة ةمحل الدراسة من خالل تصميم الهيكل التنظيمي لها بدرجة عالي

 التوصيات المتعلقة بتعزيز اإلبداع التنظيمي

المختلفة في شركات الصناعات الدوائية في فلسطين  باإلداراتانعقاد اجتماعات دورية للعاملين  .3

هيل االتصاالت بكافة أنواعها مما يسير تدفق المعلومات بشكل مستمر لتحقيق والعمل على تس

 .االبداع التنظيمي في أداء الخدمات المطلوبة منهم مما ينعكس على االبداع التنظيمي

واالبتكار لكافة المستويات االدارية وذلك من خالل  باإلبداعضرورة توفير مناخ تنظيمي يسمح  .0

االبتكارية التي يقدمها العاملون بالشركات الصناعات الدوائية ووضعها  والحلول االفكارتجريب 

 . موضع التنفيذ لتحقيق االبداع التنظيمي

أهمية القيام بالمزيد من الدراسات واألبحاث حول الجينات التنظيمية وأثرها في االبداع التنظيمي  .0

افسية اء التنظيمي والميزة التنفي قطاعات أخرى وكذلك اجراء دراسات تتعلق بمتغيرات أخرى كاألد

 التنظيمية والصحة التنظيمية وغيرها ةوالسمع

االهتمام بالموظفين المبدعين في الشركات وفي جميع المجاالت واحتضانهم والمحافظة عليهم  .3

 .واالستفادة من خبراتهم

لذين اجوائز للعاملين  بإنشاءضرورة ان تتبني الشركات سياسة االبداع من أجل التميز وذلك  .5

 يتقدمون بأفكار عمل جديدة تدعم طرق العمل
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 التوصيات المتعلقة بالرشاقة اَلستراتيجية

في ظل التطورات السريعة في بيئة األعمال يجب على القيادات االدارية في الشركات محل الدراسة  .0

 .ااالهتمام بالرشاقة االستراتيجية واستراتيجياتها وتوفير المتطلبات االدارية التي تدعمه

توفير االجراءات التنظيمية والظروف المساهمة في تعزيز الرشاقة االستراتيجية مما يعزز وصف  .0

 .اداء الموظفين باتجاه تحقيق أهداف المنظمة

اعتماد مدخل الرشاقة االستراتيجية ونشر فلسفته ومبادئه وتعزيز ممارسته في جميع المستويات  .0

 في تعزيز االبداع التنظيمي جوهريا  وله أهمية كبيرة عامال  باعتباره 

بناء رؤية واضحة وخلق قناعة لدى الموظفين والمتعاملين مع الشركة بتلك الرؤية والتركيز لما  .2

لدى  ذهنيةالترغب ان تكون عليه كل شركة من شركات األدوية مستقبال  مع التركيز على الصورة 

 .معتها امام المجتمعالعمالء الداخليين والخارجيين حول الشركة وتحسين صورتها وس

 لدى الموظفين. زيادة دعم انشطة البحث والتطوير بهدف زيادة مستوى االبداع واالبتكار  .2
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 قائمة المراجع:
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، داتجامعة مدينة السا (،دراسة تطبيقية على شركة مصر للطيران")والمرونة االستراتيجية واألداء المستدام

 .20-02ص  0ع  0فنون مج كلية السياحة وال
 نموذج مقترح للعاقة بين الجينات التنظيمية ودوافع العاملين نحو العمل " (0331عبد المنهم ) المسدي، عادل

 جامعة القاهرة. التجارة، والسبعون، كليةالعدد الثاني  والتأمين،المحاسبة واالدارة  مجلة، "
 ية في االداء المؤسسي المستدام دراسة حالة في مديرية االستراتيج الرشاقة "تأثير (0302)ياسر  ،القريشي

 واالقتصاد، جامعهكلية االدارة  "توزيع كهرباء محافظة كربالء المقدسة مع استطالع لعينة من المدراء
 .القادسية

 على التميز المؤسسي في الشركات الطبية  وأثرهاالجينات التنظيمية " (0301)كمال منير عوض  ،الجوجو
 .000-0االسالمية غزة فلسطين ص االدارية، الجامعةكلية االقتصاد والعلوم " ي قطاع غزه العاملة ف

 ة ألراء عين ةتحليليدراسة ) "التنظيمية المناعةالشراكة ودورها في تحقيق " (0331)يوسف حجيم  ،الطائي
 ،االدارة واالقتصاد كليةالكوفة، جامعة (، 0) 02للعلوم االدارية  العراقية ةالصناعي( المجلمن مديري القطاع 

 العراق
 دراسة مسحية على العاملين المدنيين ) اإلداري" باإلبداعالقيادة التحويلية وعالقتها " (0333)محمد  ،العازمي

 األمنية، الرياض.أكاديمية نايف للعوم  ،رسالة ماجستير غير منشورة (في وزارة الداخلية
 ادارة الموارد البشرية كلية العلوم " (0303)والعدوان ياسر  ،عبد الباري واحمد مروة ،زهير ودرة ،الصباغ

 .2030مقرر رقم  ،جامعه القدس المفتوحة "االدارية واالقتصادية
 داء العاملين في حقل القطاع المصرفي في أالدوافع النفسية والحوافز وعالقتها ب" (0300)عون مفيد ، السقا

 .فلسطين ،غزة، اإلسالمية ةالجامع ،رسالة ماجستير "قطاع غزة
 الرابعة، الطبعة  "اإلداريةنظم المعلومات  الىمدخل " (0300)والسالمي عالء ، عثمان والبياتي هالل، الكيالني

 .األردن ،عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع
 دراسة حالة لشركات ) "محددات الرشاقة االستراتيجية في الفاعلية التنظيمية "أثر (0300)ايمان  ،الصانع

 منشورة جامعة الشرق األوسط.رسالة ماجستير  (السمنت االردنية الفارجا
 كات صناعة على شر  ةميدانيراسة دفي تعزيز الميزة التنافسية  وأثرهاالرشاقة االستراتيجية " (0303) ،الجيار

 .غزة-جامعة االقصى " االدوية الفلسطينية
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  مدخل لتعزيز نظام  األخضرادارة الرشيق " (0303)السمان، ثائر احمد سعدون، الدباغ، زهراء غازي ذنون
عينة من العاملين في الشركة العامة للسمنت العراقية/معاونية  ألراءدراسة استطالعية ) "المناعة التنظيمية

ps://doi.org/10.33899/tanra.2 htt ، الرافدين01 002. ص30 - 23،ةالشمالية( تنميالسمنت 
020.164506 

 تعزيز المناعة التنظيمية المكتسبة في ظل التشارك المعرفي("0303)نايف نعمان  ،احمد سمير ،الثابت" 
)دراسة استطالعية في شركة ديالي العامة( مجلة الفنون واالدب وعلوم االنسانيات واالجتماع كلية االدارة 

 .002ص  20واالقتصادع
  تحليل ُأر العالقة بين الحمض النووي ( 0301) يادي، بسنتالز"DNA  للمنظمة والتميز التنظيمي من خالل

 .200)دراسة ميدانية( كلية التجارة، جامعة عين شمس ص" رأس المال البشري كمتغير وسيط
 ال العامة أثر الجينات التنظيمية في إدارة األزمات بوزارة األشغ" (0303)يوسف سمير إبراهيم  ،العبسي

 ألقصى،االمحافظات الجنوبية رسالة ماجستير منشورة كلية االدارة والتمويل جامعه - "واإلسكان الفلسطينية
 .غزة

  الطبعة االولى ، دار وائل للنشر ، عمان ، االردن االدارة العامة الحديثة 0303المعاني ، ايمن 
  زمة أل ا إلدارةلرشاقة االستراتيجية في االستعداد ا أثر"( 0303) قاعود، غازيالحنزاب، محمد عبد اهلل، ابو

 .021ص 0ع 03مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية مج ،في الخطوط القطرية"
  ("الرشاقة االستراتيجية وأثرها في تعزيز التوجه الريادي من وجهة نظر العاملين 0303) زهير جبارة، عليابو

 .023ص 0" جامعة األزهر، غزة مج زة" كلية االقتصاد والعلوم االداريةفي المواقع االشرافية بجامعات قطاع غ
 ( 0302الحايك، عمر عبد الحليم ) أثر سلسلة األوامر وتطاق االشراف في الهيكل التنظيمي على اتخاذ "

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية غزة،  القرار بوزارة الداخلية واالمن الوطني قطاع غزة".
 لسطين.ف

 ( 0302المنسي، محمد عبد العزيز ومحمود، المتولي محمد ) نظام التكاليف المالئم في ظل ديناميكية الجينات"
 تقرير بحث مقدم إلى مركز ضمان الجودة، كلية التجارة، جامعة المنصورة، مصر. التنظيمية للمنظمة".

 ( 0302العبيدي، ميسون علي )نظيمي لتشخيص المنظمات الصحية "استخدام مكونات الحمض النووي الت
". مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، بحث استطالعي ألراء عينة من اطباء مستشفى مرجان التعليمي

 ، العراق.03، عدد 00مجلد 
 ( 0302القريوتي، محمد قاسم" )."دار وائل لنشر والتوزيع، عمان، األردن. نظرية المنظمة والتنظيم 
 دار وائل لنشر والتوزيع، األردن."السلوك التنظيمي في منظمات االعمال" ( 0332سلمان ) العميان، محمود 
 ( 0300الغالبي، طاهر محسن" )."( 2)2مجلة دراسات ادارية  دور توليد المعرفة في تعزيز االبداع التنظيمي

 .012-022ص 
 ( 0302المرشد، منى" )."الة ماجستير غير منشورة، جامعه رس الثقة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري

 نايف العربية للعوم األمنية، الرياض، السعودية.

https://doi.org/10.33899/tanra.2%20020.164506
https://doi.org/10.33899/tanra.2%20020.164506
https://doi.org/10.33899/tanra.2%20020.164506
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  لدى القادة بمكة المكرمة من وجهة  تطبيق االمركزية في العمل االداري 0303الشقران ، رامي عبد الرحمن
 اإلداريين , السعوديةنظر الموظفين 

 ( 0300العدوان، عاطف وسليمان سحر )ودوره في تحقيق االبداع التنظيمي دراسة  "راس المال الفكري
 .022( ص0) 01دراسات العلوم االدارية ميدانية في شركات التامين األردنية". 

 ( ،0331العجلة ) االبداع االداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام دراسة تطبيقية على وزارات"
 الموارد البشرية، جامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. رسالة ماجستير غير منشورة في ادارةقطاع غزة". 

 ( 0302أسامة، مححوبي" ) أثر االبداع التنظيمي على اداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعه قاصدي مرباح  حالة شركة وحدة تحويل البالستيك للجنوب بورقلة".

 ورقلة، الجزائر.
 العالقة بين مقومات ومعوقات االبداع االداري ( "0302القادر علي، الحاكم علي عبد اهلل ) أمينة، عبد

 بالمؤسسات السودانية دراسة تطبيقية على بعض منظمات االعمال متعددة االنشطة العاملة بمدينة الخرطوم".
 .0ع  03جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مجلة العلوم االقتصادية، مج 

 المتغيرات التنظيمية وعالقتها بمستوى االبداع االداري في االجهزة االمنية ( "0333فات، محمد بن عامر )النتي
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعه نايف  دراسة ميدانية على الضباط العاملين في شرطة مدينة الرياض".

 العربية للعلوم األمنية.
 ( 0300الصانع، إيمان ) االستراتيجية في الفعالية التنظيمية دراسة حالة لشركة السمنت "أثر محددات الرشاقة

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن األردنية الفارج".
 ( 0300الكبيسي، صالح الدين ونوري أسماء" ) تأثير مبادئ حلقة القرار على خفة الحركة االستراتيجية دراسة

-030( 0)0مجلة الدنانير، كلية االدارة واالقتصاد في جامعه بغداد  بغداد".ميدانية في عدد من مستشفيات 
023. 

 ( 0302العابدي، علي الموسوي هاشم" ) تشخيص مؤشرات الذكاء االستراتيجي لضمن السيادة االستراتيجية
-12( 00)2مجلة العري للعلوم االدارية واالقتصادية، جامعه الكوفة  من خالل خفة الحركة االستراتيجية".

000. 
 ( 0301الشنطي، محمود عبد الرحمن، الشريف تحرير شعبان ) دور عمليات ادارة المعرفة في تحسين"

 .0ع، 0مجلة جامعة العين لألعمال والقانون مج غزة" الحكومية قطاعالرشاقة االستراتيجية بالمنظمات غير 
 ( 0301الموسومي، مثنى توفيق وراضي جواد محسن )علم التنظيمي في تعزيز الرشاقة "تأثير اليات الت

االستراتيجية بحث استطالعي ألراء عينة من القيادات العليا في المصارف األهلية لمحافظات الفرات األوسط". 
 جامعه القادسية، كلية االدارة واالقتصاد، مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية.

 ( .0111البداينة، ذياب.) " الرياض: أكاديمية نايف للعلوم األمنية. "سائل الجامعيةالمرشد إلى كتابة الر. 
  قراءة  -"  الحمض النووي للمنظمات أداة لقياس الصحة التنظيمية(،"0302)الموجود  عبدالعاني، أالء

 .جامعة الموصل، العراق ،222-233بحث علمي منشور ص -دارية معاصرةإ
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 ( 0303القحطاني، عبد السالم" )دار الكتاب  0ط يمية وعالقته باإلبداع اإلداري".سلوك المواطنة التنظ ،
 الجامعي للنشر والتوزيع، السعودية.

 ( 0300المعاضيدي، معن وعد ) قدرات تقنية المعلومات وأثرها في خفة الحركة االستراتيجية دراسة"
-22( 01)2ية ". المجلة العراقية للعلوم االدار استطالعيه في الشركة العامة للمستلزمات الطبية في نينوى

032. 
 ملتقـى دولي حـول اإلبـداع "تنميررة اإلبررداع ودوره فري الرفرع مرن أداء المنظمررات"، (0300)فهيمـة  ي،بديسـ ،

، البليدة الجزائرجامعة سعد دحلب،  2والتغيـير التنظيمـي في المنظمـات الحديثـة دراسـة وتجـارب وطنيـة ودوليـة، 
 .2-2ص: 

 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع األولى، الطبعة اإلدارية"نظام المعلومات " (0303)يد عبد الحم، بسيوني، 
 .مصر ،القاهرة

 ( 0302بحر، يوسف عبد" )"الطبعة األولى، مكتبة الجامعة اإلسالمية الجامعة االسالمية السلوك التنظيمي .
 غزة، فلسطين.

 على ترسيخ الصورة الذهنية للمؤسسة االقتصادية وأثرهاالبداع في المنتجات ( "0302)محمد  ،بن علي 
 .الجزائر، محمد بشار ،جامعه طاهري، مجلة البشائر االقتصادية"

 ("عالقة الجينات التنظيمية بالتميز المؤسسي")دراسة حالة ميدانية على 0302) محمد حسن بدوان زكريا
كلية  ،الفلسطينية في محافظات غزة()دراسة ميدانية على الجامعات  الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة"

 .020ع األزهر، غزةجامعة  والعلوم االدارية، داالقتصا
 ( 0300بن ناقة، قدور ومحمد فالق ) أثر التمكين االداري في ابداع الموظفين دراسة حالة لمجموعه"

ة وتحليل الحديثة دراساالتصاالت االردنية اورانج الملتقى الدولي حول االبداع والتغير التنظيمي في المنظمات 
 ". جامعه سعد، دحلب الجزائر.تجارب وطنية ودولية

 ( 0300بديسي فهيمة وآخرون ) تنمية االبداع ودوره في الرفع من اداء المنظمات ملتقى دولي حول االبداع "
جزائر لدراسة وتجارب وطنية ودولية، جامعه سعد دحلب، البليدة ا والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة".

 .2-2ص 
 ( 0300بديسي، فهيمة، ووسام، شيلي وحنان رزق اهلل" ) تنمية االبداع ودوره في الرفع من اداء المنظمات

 01و 02". الفترة ورقة عمل مقدمه من الملتقي الدولي جول االبداع والتغير التنظيمي في المنظمات الحديثة
 ماي جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر.

  في ظل التوجه نحو التكيف  االبتكارات التنظيميةتأثير عمليات إدارة المعرفة على ( "0301)بي تيقاوي العر
 .22 – 02 , ص02العدد  واإلدارياإلسالمية للدراسات االقتصادية  ةالجامع ، مجلة"مع المتغير التنظيمي

  2: األولىردن، الطبعة أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األ ردا اإلداري"اإلبداع " (0331)اهلل، جمال خير. 
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 ( 0301جواد، محسن راضي وتوفيق عبد الحسن الموسوي ) تأثير اليات التعلم التنظيمي في تعزيز الرشاقة"
االستراتيجية بحث استطالعي ألراء عينة من القيادات العليا في المصارف األهلية لمحافظات الفرات األوسط 

 .88 – 31( ص 0) 1مجلة المثنى االقتصادية واإلدارية،  ".
 ( ادارة االبداع واالبتكار". ط0333جلدة، سليم وعبوي، زيد" )دار كنوز المعرفة، عمان، األردن. 0 
 ( 0333حنورة، مصري" )"الكويت03بوصلة الرؤية، مجلة التقدم العلمي ع  التربية واالبداع ،. 
 ( 0331حريم، حسين)دار الحامد 0ط  االعمال". "السلوك التنظيمي سلوك االفراد والجماعات في منظمات ،

 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
 ( 0333حريم، حسين ) ."دار الحامد لنشر "السلوك التنظيمي سلوك االفراد والجماعات في منظمات االعمال

 والتوزيع، عمان، األردن.
 ( 0303حريم، حسين )زيع، عمان، األردن.". الطبعة الرابعة، دار الحامد للنشر والتو "مبادئ االدارة الحديثة 
 ( 0303حماد، منصور حماد ) دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية في تحسين جودة اتخاذ القرارات"

". رسالة ماجستير غير منشورة، اكاديمية االدارة والسياسة للدراسات االدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية
 العليا، جامعة األقصى، غزة، فلسطين.

 الحامد، عمان، األردندار "ادارة االبداع واالبتكار في منظمات االعمال " (0300)في عاكف لط، خصاونة 
 مكتبة جامعه النجاح الوطنية اإلبداعي"مهارات التفكير " (2012)يحيي محمد  ،محمود الزهراني خلف، جمال، 

 وموزعون، عمان، األردن.زمزم ناشرون 
 ( 0302ديوب، محمد زهرة احمد )يمي على فاعلية االدارة االستراتيجية دراسة ميدانية على "أثر الهيكل التنظ

 ", ورقة بحثية غير منشورة، جامعة تشرين.الشركة العامة لمرفأ طرطوس
 ( 0300دراج، عفيفة ونبيلة دراجي" ) االبداع سر تميز المؤسسة ووالء زبائنها الملتقى الدولي حول االبداع

 جامعة سعد دحلب، الجزائر. والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة".
 ( 0302درة، عبد الباري ابراهيم وجرادات، ناصر محمد سعود )منحنى "االساسيات في االدارة االستراتيجية ."

 ، دار وائل لنشر والتوزيع، عمان، األردن.0نظري تطبيقي، ط
 دراسة "، نظيميلتميز التا علىالرشاقة االستراتيجية  تمحددار أث" (0302)محمد  طارق، رضوان ،رضوان(

-22ص  0ع ،طنطا كلية التجارة والتمويل، جامعةمجلة التجارة  (،تطبيقية على قطاع االتصاالت في مصر
0 

 ( 0300رمضان، زيادة ومخامرة محسن والشيخ سالم فؤاد والدهان اميمة )مركز "المفاهيم اإلدارية الحديثة ."
 الكتاب األردني، عمان، األردن.

 ( 0333رشوان، احمد حسين )."المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية. "االسس النفسية واالجتماعية لالبتكار 
 ( 0302رغدان عدنان عبد الرازق ) ."مجلة العلوم "أنماط القيادة وأثرها في تحقيق الرشاقة االستراتيجية

 .023 – 000ص  03االسالمية مجلة العلوم االسالمية 
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 ( 0302سعيد، كرومي) راتيجية في تعزيز الميزة التنافسية دراسة حالة مجمه حمادي بوالية "أثر الخفة االست
 .000 – 032( ص 0) 2مجلة البشائر االقتصادية بشار". 

 ( ،0300سمية بروبي" ) دور االبداع واالبتكار في ابراز الميزة التنافسية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة
ر غير منشورة، جامعة سعد دحلب البليدة، سطيف، مذكرة ماجستي دراسة حالة المشروبات الغازمي مامي".

 .22الجزائر ص 
 ( 0303سمسوم، عائشة" ) تنمية االبداع التنظيمي ضمن نموذج التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في

 21-22( 02) 0". جامعة الجزائر، مجلة االقتصاد الجديد، المؤسسة
 ( أثر التفكير 0302سويدات، احمد والشيخ فؤاد ") االبداعي على فاعلية عملية اتخاذ القرار االداري دراسة

 المجلة االردنية في ميدانية من وجهة نظر االدارة العليا والوسطى في شركات التامين العاملة في األردن".
 .30-00( ص 0) 00ادارة االعمال، 

 ( 0333سالم، الياس )ة حالة الشركة الجزائرية "تأثير الثقافة التنظيمية على اداء الموارد البشرية دراس
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعه محمد بوضياق بالمسلية، الجزائر. لأللمنيوم بالمسلية".

 دور االبداع واالبتكار في إبراز الميزة التنافسية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة("0300)، بروبي سمية" ،
تير غـير منشـورة، كليـة العلـم االقتصادية وعلوم التسيير، )دراسة حالة المشـروبات الغازيـة مـامي(، مـذكرة ماجسـ

 032، صجامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر
 التقارير المالية للمراجع واثارها على اتخاذ القرارات في ظل االزمات المالية " (0302)شدري معمر ، سعاد

 .بوقرة بومرداس الجزائر ،امحمدرسالة دكتوراه جامعه  (حالة تقرير المراجع حول سونلغار) "العالمية
 ( 0300طه، انور ويوحنا جليلة ) تأثير عمليات ادارة المعرفة في قدرات التفكير االبداعي دراسة استطالعية"

 .000-02". مجلة تنمية الرافدين صلعينة من منتسبي المكتبة المركزية في جامعة الموصل
 ( 0303عبد الحسين، عادل عباس) بين استراتيجيات االستشعار البيئي والتجديد  "العالقة التأصيرية

االستراتيجي من خالل الدور الوسيط للرشاقة االستراتيجية بحث تحليلي ألراء عينه من المديرين في شركة 
 ". مجلة جامعة كربالء العلمية، المجلد الرابع عشر العدد الثالث.زين العرق لالتصاالت

 ( 0300عوض، عاطف )بداع االداري في التطوير التنظيمي دراسة ميدانية على "أثر تطبيق عناصر اال
 01". مجلة جامعة دمشق للعوم االقتصادية والقانونية،  العاملين في مؤسسات االتصاالت الخلوية في لبنان

 .031( ص 0)
 ( 0303عمراوي، مريم )ة"أثر االبداع التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسط 

تير، رسالة ماجس دراسة حالة عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع المطاحن بواليتي ورقلة وتقرة".
 جامعه قاصدي، كلية التجارة، الجزائر.

 ( 0332عيد، سيد ) التحديات التي تواجه االدارة االبداعية ندوة االدارة االبداعية للبرامج واالنشطة في"
 .00/0/0332-02القاهرة ة". المؤسسات الحكومية والخاص
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 ( 0302عواد، فتحي أحمد )دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، " ادارة االعمال الحديثة بين النظرية والتطبيق ."
 األردن.

 جامعه"االبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارق من وجهة نظر المعلمين" (0301، عطية )عطية ، 
 .030 – 021ص  32ج  ،ربويةسوهاج كلية التربية المجلة الت

 دراسة حالة ) "الثقافة التنظيمية على تنمية االبداع االداري في المنظمات أثر" (0301)أميرة  ،عبد الباقي
اج بوشعيب الجامعي بلح والقانون المركزمجلة المشكاة في االقتصاد التنمية  (مؤسسة اتصاالت الجزائر سكيكدة

 .000 – 020ص  03ع  2مج ، ية التسيير والعلوم التجاريةمعهد العلوم االقتصاد، عين تموشنت
 العالقة بين مقومات ومعوقات االبداع االداري بالمؤسسات السودانية("0302)، علي امينة والحاكم ،علي" 

علوم السودان لل الخرطوم( جامعة)دراسة تطبيقية على بعض منظمات األعمال متعددة األنشطة العاملة بمدينة 
 012ص  03مجلة العلوم االقتصادية ع، كلية الدراسات التجارية -اوالتكنولوجي

 دراسة ميدانية على ) "اتخاذ القرارات فعاليةمدى تطبيق مبادئ الحوكمة ودورها في " (0303)براهيم ، إعدوان
 .فلسطينغزة، رسالة ماجستير جامعه االقصة  (المستشفيات الحكومية الفلسطينية

 العالقة بين مقومات ومعوقات االبداع االداري بالمؤسسات السودانية" (0302) على علي، امينة، والحاكم" 
علوم السودان لل الخرطوم( جامعة)دراسة تطبيقية على بعض منظمات األعمال متعددة األنشطة العاملة بمدينة 

 012ص  03مجلة العلوم االقتصادية ع ،كلية الدراسات التجارية، والتكنولوجيا
 برداع المروظفين، دراسرة حالرة موعرة إأثر التمكين االداري علرى "( 0300)فلة قـدور، فالق محمد، بن نا

الـدولي حـول اإلبـداع والتغيـير التنظيمـي في المنظمات الحديثة،  ى"، الملتقـ Orangeاالتصراالت األردنيرة
 .جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر

  مكونات الحمض النووي التنظيمي  "أثر (0302) هاني والفقعاوي،فارس، محمد والسقا، منيبDNA  على
 .B( العدد03)مجلد ، األزهر غزة)دراسة ميدانية على بلدية خانيونس( مجلة جامعة ادارة األزمات" 

 ( 0303قدة، حياة" ) دور االبداع التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة
مجلة البحوث االقتصادية المتقدمة، جامعه الشهيد حمه لخضر الوادي،  ل الطبية بالوادي".مخبر المجد للتحالي

 .002 – 002ص  0ع  2كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مج 
  ،التنافسية في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مخبر  الميزةدور االبداع التنظيمي في تحقيق " (0302)قدة

 2 ع والمتقدمةمجلة البحوث االقتصادية  ،جامعه الشهدة حمه لخضر الوادي "لتحاليل الطبية بالواديالمجد 
 .002-002ص  0ع 

  ك االبتكارية دراسة تطبيقية على البنو  المرؤوسينالجينات التنظيمية على قدرات  " أثر (0302)لبدة، شاهستا
 .كلية التجارة ،يحجامعه كفر الش ،رسالة دكتوراه غير منشورة" التجارية 

 عينة من  آلراء ةتحليليالمناعة التنظيمية ودورها في ادارة االزمات دراسة " (0302)بيدار ستار ، لفتة
المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث عشر لألعمال ادارة " للصناعات الجلدية العامةالمسؤولين في الشركة 
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 022-002 ،ية االقتصاد والعلوم االدارية جامعه الزيتونةكل، نيسان 00-00 للتفكراالزمات في عالم متغير 
 .األردن ،عمان

 ( 0303محمد، أنور رشدي هنية" ) مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي لدى
 مذكرة ماجستير كلية التجارة غزة، الجامعة اإلسالمية. قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة".

 ،أثر التمكين االداري على االبداع التنظيمي دراسة ميدانية بمديرية الصيانة ( 0302قدري احمد ) معراج"
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعه محمد خيضر بسكرة، الجزائر. لشركة سوناكراك بسكرى".

 ( 0303مصطفى، ايمان )لم لتع"بعض متطلبات خفة الحركة في ضوء ترابط أدوات تقاسم المعرفة وابعاد ا
 االستراتيجية دراسة استطالعية ألراء عينه من مديري شركة أسيا سيل لالتصاالت المتنقلة في العراق".

 اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعه الموصل، العراق.
 ( 0300مراكشي، محمد ") المعوقات التنظيمية لألبداع في المنظمات الملتقى الدولي حول االبداع والتغيير

 جامعه سعد، دحلب، الجزائر. المنظمات الحديثة". التنظيمي في
 ( 0302مسعودة، بالخضر ) استراتيجيات التعلم التنظيمي وأثرها في االبداع بالمؤسسة دراسة ميدانية في"

 .023- 022( ص 20) 0مجلة جامعه القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، مؤسسة فرتيال بعناية" 
 نظم المعلومات واثرها في مستويات االبداع دراسة ( "0303جار فايز جمعة )ملكاوي، ناظم محمود االحمد، الن

، جامعه 0ع  03مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد  ميدانية في شركات التأمين األردنية".
 جدارا األردن.

 ( 0302محمود، يوسف داليا طه" ) لدى رؤساء االقسام ادارة الصراح التنظيمي وعالقتها باألبداع االداري
 .202ص 0ع 00جامعه حلوان، كلية التربية مجلد  بكليات جامعة المنيا من وجهة نظر اعضاء التدريس".

 ( 0302مكانسي، سارة العمراوي، زكية ) دور االبداع في تحقيق التنمية االدارية دراسة ميدانية بمؤسسة"
 ، ام البواقي، الجزائر.ام البواقي، جامعه العربي بن مهيدي مطاحن سيدي ارغيس".

 ( 0302مساعدة، ماجد عبد المهدي" )"دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة الطبعة الثانية، السلوك التنظيمي .
 عمان، األردن.

 ( ،0332محمد، عز الدين مالك الطيب )"تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي". 
 لسياسية، جامعه ام درمان اإلسالمية، جمهورية السودان.كلية االقتصاد والعلوم ا

 لية ك" التربية االبداعية ضرورة تعليمية كمدخل لعصر التميز واالبداع" (0300)تاح علي فتوفيق م، ليمريح
 .ليبيا ،جامعه طرابلس ،قصر التربية

 الصغيرة المتوسطة حالة أثر االبداع التنظيمي على اداء العاملين في المؤسسات " (0303)اسامة ، محجوني
مذكرة ماستر في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جامعة  "شركة تحويل البالستيك للجنوب وبورقلة

 .ورقلة، مرباح ،قاصدي
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 ثير الحمض النووي التنظيمي ال أت" (0301)زيد صادق  ،ماجدDNA دراسة ) "في رأس المال الفكري
 02جامعه البصرة كلية االدارة واالقتصاد مج (لعامة لموانئ العراقاستطالعية على عينة من مديري الشركة ا

 .032-23ص  22ع
 ( 0302نوري، أسماء، طه ) أثر ابعاد اليقظة الذهنية في االبداع التنظيمي دراسة ميدانية في عدد من كليات"

 02د، العراق، المجلد مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداجامعة بغداد". 
 .002ص  32عدد 

 الجينات التنظيمية وعالقتها باالبتكار الدور الوسيط لجودة الخدمة بالتطبيق " (0302)الحكيم  نجم، عبد
 ور، محالمنصالمجلة المصرية للدراسات التجارية جامعه  "على المراكز الطبية المتخصصة بجامعه المنصورة

 .0-020 ، ص0ع  20
  (" دور التعلم اإلستراتيجي في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية في الجامعات 0301مرزق )يوسف، عطيوي

 .02رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة االردن ص  الخاصة األردنية: دراسة ميدانية".
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 قائمة المالحق: 

 ( كتاب تسهيل مهمة إجراء الدراسة.0الملحق رقم )

 ( أسماء محكمي أداة الدارسة )اإلستبانة(.0الملحق رقم )

 ( أداة الدراسة )االستبانة( بشكلها النهائي.0الملحق رقم )
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 (2لحق رقم )م

 تاب تسهيل المهمةك
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 ( 0ملحق رقم )

 أسماء محكمي أداة الدراسة

 مكان العمل الرتبة العلمية االسم الرقم
أستاذ إدارة األعمال  الشروف يد. فاد 0

 المساعد
جامعة فلسطين التقنية خضوري )فرع 

 العروب(
أستاذ إدارة األعمال  د. عصام عياش 0

 المساعد
قنية خضوري )فرع جامعة فلسطين الت

 طولكرم(
أستاذ إدارة األعمال  د. حسين شنك 0

 المساعد
جامعة فلسطين التقنية خضوري )فرع 

 طولكرم(
أستاذ إدارة األعمال  د. محمد ميالة 2

 المساعد
 جامعة النجاح الوطنية

أستاذ إدارة األعمال  د. شاهر عبيد 2
 المساعد

 جامعة القدس المفتوحة

تاذ إدارة األعمال أس د. ذياب جرار 3
 المساعد

 جامعة القدس المفتوحة

عضو هيئة تدريس غير  بهاء الخطيب .أ 2
 متفرغ

 جامعة القدس المفتوحة

أستاذ إدارة األعمال  د. عودة مشارقة 2
 المساعد

 جامعة القدس المفتوحة

أستاذ إدارة األعمال  د. عبد اللطيف عودة 1
 المساعد

 جامعة االستقالل

أستاذ إدارة األعمال  اويد. سامر عرق 03
 المساعد

 جامعة فلسطين التقنية خضوري

 

 

 

  



212 
 

 (1ملحق رقم )

 أداة الدراسة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 جامعة القدس المفتوحة
 كلية الدراسات العليا

 حضرات السادة المحترمين:
 تحية طيبة وبعد: 

 الموضوع: تعبئة استبيان
وأثرها في اإلبداع التنظيمي في ظل وجود الرشاقة االستراتيجية  DNAتنظيمية " الجينات التجري الباحثة دراسة حول 

وهي دراسة ميدانية على شركات الصناعات الدوائية في فلسطين )الضفة الغربية( والتي تعد جزءا  من كمتغير وسيط " 
 ة القدس المفتوحة.متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة اإلستراتيجية من جامع

ويعد مصطلح الجينات التنظيمية أحد أحدث وأهم المصطلحات التي تتعلق بمنظمات األعمال، وعنصرا  حاسما  في ظل 
يا في ، ويعد هذا المصطلح وقياسه، متطلبا  أساسخاصة البيئة سريعة التغير التي تعيشها المنظمات بشكل عام والشركات

شركات الصناعات الدوائية في فلسطين، حيث زاد التركيز على اإلبداع في هذا القطاع في  سبيل دعم اإلبداع التنظيمي في
التي  COVID-19اآلونة األخيرة نتيجة اهتمام العالم أجمع بنشاط هذه المنشآت والذي نتج بطبيعة الحال عن جائحة 

 بداع في هذا القطاع ال بد من توفر قدراجتاحت العالم. ولكي يتم خلق ودعم الجينات التنظيمية القادرة على تحفيز اإل
 مناسب من الرشاقة االستراتيجية لتساهم المنظمات بالنهوض واستثمار الفرص في الوقت المناسب. 

وبصفتكم صناع قرار في شركتكم، وانطالقا  من موقعكم اإلداري، ولكونكم أقرب للواقع العملي، وكونكم المتعايشين مع 
واألكثر كفاءة على تزويد الباحثة بالمعلومات الواقعية والصحيحة. ومن هذا المنطلق تتوجه إليكم األحداث، فأنتم اأٌلقدر 

في المربع الذي يعكس رأيك في مقابل كل  Xفقراتها بوضع عالمة الباحثة باالستبانة المرفقة متمنية قراءتها واإلجابة عن 
 فقرة.

يم خدمة للبحث العلمي من جهة، وتطوير أداء شركتكم من جهة الباحثة على ثقة بأنكم ستكونون خير عون لها في تقد
 أخرى، علما  بأن المعلومات الواردة في اإلستبانة هي ألغراض البحث العلمي فقط وسيتم التعامل معها بسرية تامة. 

 مع جزيل الشكر والتقدير
 الباحثة                        إشراف                                                                   

 أسيل نظام سالم غنيم   د. عبد الرحمن حسن سلوادي                                                           
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 أواًل: البيانات الشخصية: 

 ( مقابل اإلجابة المناسبة: (Xالرجاء وضع عالمة 

    سنوات فأقل 01 ☐سنوات فأقل     5 ☐سنوات الخبرة:      

 سنة فأكثر 05  ☐سنة فأقل     05  ☐                     

  ☐مدير مصنع   ☐مدير انتاج      ☐مسؤول خط انتاج       ☐مشرف      ☐موظف          ☐المسمى الوظيفي:   
 غير ذلك ).....................(

                          دكتوراه               ☐     ماجستير   ☐    س    بكالوري  ☐    فأقل   دبلوم   ☐  المؤهل العلمي: 

  

 شركة القدس للمستحضرات الطبية    ☐شركة بيرزيت لألدوية         ☐شركة بيت جاال لألدوية        ☐الشركة التي تعمل بها: 

 شركة دار الشفاء              ☐لألدوية             شركة سما ☐                           

  ثانيا: البيانات التخصصية: 

في المربع الذي يعكس رأيك مقابل كل  Xالرجاء من حضرتكم التكرم بوضع الدرجات التي ترونها مناسبة بوضع عالمة 
 فقرة.

موافق  الفقرات #
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

  DNA ر المستقل: الجينات التنظيميةالمتغي
والسمات الفريدة لها )البصمة الوراثية(،  المنظمةوهو مصطلح يبين العوامل األساسية التي تحدد مجتمعة شخصية 

 وتحدد وتفسر أسلوب أدائها وتجعلها مختلفة عن غيرها من المنظمات.
  اتخاذ القراروصالحيات الكروموسوم األول: حقوق 

ي تال اترار اتخاذ الق بعملية الشركةمعتقدات السائدة في تسهم ال .2
 مع التغيرات البيئية. تتناسب

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

جيات في صياغة االستراتي بالمساهمة للموظفين الشركةتسمح  .0
 .في كافة المستويات اإلدارية

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ستراتيجيةات في اتخاذ قرارا بالمشاركةللعاملين  الشركةتسمح  .1
 تخص أقسامهم.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ بة.المناسمتخذ القرار في منظمتك يمتلك الخبرة والكفاءة  .4
للمستويات اإلدارية المختلفة ممكنات  الشركةتوفر إدارة  .5

 تساعدهم في عملية اتخاذ القرار )تمكين(.
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ة العليا بتفويض المستويات اإلدارية االدنى اإلدار  تشارك .6
 إلتخاذ القرارات.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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موافق  الكروموسوم الثاني: المحفزات
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

م الموظفين وحوافزهم بشكل مباشرة بنظام تقيي مكافآتترتبط  .2
 األداء.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ان العمل األساس الذي يحدد عليه مكافأة الموظفين يعتبر اتق .0
 ليس اللقب او المسمى الوظيفي. الشركةفي 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

مع األوضاع  الشركةمستويات األجور في تتناسب  .1
 االقتصادية الحالية.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

يق طموحاتهم وتحق ة الموظفينتقدم الشركة فرصا  حقيقية لترقي .4
 وظيفية.ال

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ي مع جهودهم ف الموظفيناألجور التي يتقاضاها تتناسب  .2
 العمل.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

تحفيزهم ل الموظفينالشركة روح التقدير واالحترام بين  تنمي .3
 .على العمل

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 يهتم العاملون في الشركة بالحصول على الحوافز المعنوية .2
 .)الشكر، الثناء(

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

هم على لتحفيز  للموظفينمزايا معنوية إضافية  الشركةتقدم  .2
 .العمل

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

موافق    الكروموسوم الثالث: الهيكل التنظيمي
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ .واضحمحددة بشكل دقيق و  الشركةالمهام الوظيفية في  .0

الهيكل التنظيمي الحالي بالمرونة ليتالءم مع يتصف  .0
 المتغيرات.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ قنوات اتصال واضحة ومحددة.  للمنظمةالهيكل الحالي يمتلك  .0

يتناسب مع حجمها وثقافتها  الشركةنطاق اإلشراف في  .2
 التنظيمية.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

جراءات يتضمن وصفا  واضحا   توفر الشركة .2 دليل سياسات وا 
جراءات العمل المتبعة في   .الشركةيحدد سياسات وا 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

موافق  الكروموسوم الرابع: المعلومات
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

ة لدوائر المختلفنظام معلومات محوسب يربط ا الشركةتملك  .0
 ويعزز من درجة التنسيق الرأسي واألفقي فيها

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تتشارك االقسام في الشركة المعلومات فيما بينها. .0

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تتناسب المعلومات مع طبيعة الوظيفة التي يعمل بها الموظف .0
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موافق  الفقرات #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

تقوم الشركة بجمع المعلومات عن التغيرات المستمرة في البيئة  .2
 .المحيطة

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

التطوير البحث و الخاصة بتنفيذ استراتيجية  المعلوماتجميع  .2
 دى العاملين.ل متوفرة

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 لوقتفي ا تي يحتاجونهايحصل العاملين على المعلومات ال .3
 المناسب. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

موافق   المتغير التابع: اإلبداع التنظيمي
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

  البعد األول: األصالة
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ .تتسم طريقة انجازي للمهام بالتجدد .0

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ وعهااجهني حسب ناتبع طرق مبتكرة لحل المشكالت التي تو  .0

قبل قبولها أو  من قبل األخرين المطروحة أصغي لألفكار .0
 رفضها.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ أمتلك المهارة في النقاش والحوار والقدرة على اإلقناع. .2
 البعد الثاني: الطالقة الفكرية

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ القة بط وأترجمها لفظيا   اريامتلك القدرة على صياغة افك .0

اتمتع بمهارة استنباط أفكار مختلفة تتماشى مع الظروف  .0
 المختلفة.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ لدي القدرة على طرح حلول سريعة لحل مشاكل العمل. .0

زمنية  ةطرح األفكار خالل فتر  منأمتاز بسرعة بديهة تمكنني  .2
 قصيرة.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 البعد الثالث: المرونة الذهنية
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ .اتمكن من االستفادة من آراء االخرين .0
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ال أتردد في تغيير رأيي عند اقتناعي بصحة الرأي األخر. .0
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها منتجديد أساليب العمل والتطوير ل وأسعى باستمرارأرغب  .0
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ المشكلة التي أواجهها من كافة الزوايا. أدرس .2

موافق  البعد الرابع: الحساسية للمشكالت
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

لدي القدرة على التنبؤ بالمشكالت المرتبطة بالعمل قبل  .0
 حدوثها.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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أمتلك القدرة على تحديد مواطن الضعف في األعمال التي  .0
 أقوم بها.

☐ ☐  ☐   ☐ ☐ 

موافق  الفقرات #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ قادر على اقتراح حلول استباقية للمشكالت المحتملة. .0

الت التي تواجه ااَلخرين أمتلك رؤية كافية لمالحظة المشك .2
 في العمل.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 البعد الخامس: القدرة على التحليل
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ أمتلك القدرة على تنظيم األفكار. .0

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ على تحليل المهام في العمل. لدي القدرة .0

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ أمتلك مهارة إدراك وربط العالقات بين األشياء. .0
 البعد السادس: قبول المخاطرة

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ أتقبل نقد ااَلخرين بكل رحابة صدر. .0

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ .اقتنع بان الفشل خطوة تسبق النجاح .0

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ أتحمل مسؤولية األعمال التي أقوم بها والنتائج المترتبة عليها. .0

 روح المبادرة في تبني األفكار الجديدة. لكأمت .2
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 الدور الوسيط: الرشاقة االستراتيجية
 القدرة على دعم وقيادة التغيير المفاجئ من اجل االستفادة من الفرص المتاحة في السوق المتغيرة.

 البعد األول: الحساسية االستراتيجية
ن المعلومات من خالل الحفاظ على العالقة مع االفراد والشركات والموردين والزبائن االنفتاح والتعرف على قدر كبير م

 واغتنام الفرص المتاحة بشكل أسرع من المنافسين.
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تحرص إدارة الشركة على إشراك العاملين بالتخطيط االستراتيجي  .0

      .قبليةلقدرة على مواجهة التحديات المستلشركة اتمتلك ا .0

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تمتلك إدارة الشركة الرؤية الواضحة لنشاطاتها المستقبلية  .0

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تبذل إدارة الشركة جهود متواصلة الستثمار طاقتها بالشكل األمثل. .2

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ .تحرص ادارة الشركة على التحسين المستمر بعملياتها .2

لمتاحة امتلك إدارة الشركة المرونة في إعادة توزيع الموارد البشرية ت .3
 األمثل.عبر استثمارها بالشكل  واالستفادة منها

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 البعد الثاني: االلتزام الجماعي
 قدرة الموظفين على االلتزام بمجاالت اإلدارة وسلوكياتها

موافق 
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

افق غير مو 
 بشدة 
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العاملين بالقوانين والمبادئ المنصوص عليها داخل  يلتزم .0
 الشركة.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

الشركة على أنها ) بيتهم الثاني( ولديهم انتماء  العاملونيرى  .0
 .تجاه العائلة ) الشركة(

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

موافق  الفقرات #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

هناك درجة كبيرة من االلتزام بقوانين عمل المجموعات بما  .0
 يكفل أداء األعمال بسرعة.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ المديرين بتنفيذ القوانين الصارمة دون تردد. يلتزم .2

تراعي االدارة العليا في الشركة الجانب االنساني )روح  .2
 .اجراءات قانونية بحق العاملينالقانون( حين اتخاذ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ذافيرها من بح الشركةهناك التزام كبير بتطبيق القوانين في  .3
 أجل تجنب الوقوع في األخطاء.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 البعد الثالث: سيولة الموارد
ضافة لقدرتها على تتبع هذه الموارد مع األخذ بعين قدرة الشركة للحصول على الموارد وتخصيص هذه الموارد لغايات استراتيجية إ

االعتبار إمكانياتها الداخلية ومتطلبات البيئة الخارجية التي تعمل بها )القدرة على نقل الموارد بمرونة من مكان إلى َاخر حسب 
 الحاجة(

قدرة عالية على توفير الموارد المطلوبة إلنجاز  الشركةتمتلك  .0
 المهام.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

الموارد بطريقة مرنة تمكنها من إعادة  الشركةتخصص  .0
 تنظيمها.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

قنوات متعددة تسهل الوصول إلى الموارد في  الشركةتوفر  .0
 أماكن مختلفة. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

نحو  الموارد وتوجيه القدرة على إعادة تخصيص الشركةلدى  .2
 الفرص المتاحة.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

القدرة على تحريك رأس المال من أجل استغالل  الشركةلدى  .2
 الفرص االستراتيجية.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 


