دراسات ،العلوم اإلدارية ،المجلّد  ،04العدد 2402 ،2

أثر عوامل التغيير على تحقيق التميز التنظيمي:
شركة البوتاس العربية نموذجا
ياسين كاسب الخرشة وخالد خلف الزريقات ومحمود إبراهيم نور *

ملخـص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر عوامل التغيير في تحقيق التميز التنظيمي في شركة البوتاس العربية ،ولتحقيق أهداف
الدراسة تم تطوير إستبانة لغرض جمع البيانات وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم ( )120مبحوثاً ،وتوصلت
الدراسة إلى نتائج من أهمها:
 .0أن تصورات العاملين لعوامل التغيير كانت بدرجة متوسطة ،وان تصوراتهم لمتغير التميز التنظيمي كانت مرتفعة.
 .2وجود أثر لعوامل التغيير في التميز التنظيمي ،وأن عوامل التغيير تفسر ما مقداره ( )%12.1من التباين في التميز
التنظيمي.
وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة بضرورة العمل على تأسيس بيئة تنظيمية محفزة ومساندة للتميز
التنظيمي في الشركة ،من خالل االهتمام بعوامل التغيير التنظيمي داخل الشركة ،وتوعية العاملين في الشركة بأهداف وأهمية
التغيير التنظيمي والنتائج المترتبة على ذلك من خالل الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات وورش العمل بغية تحقيق التميز
التنظيمي.
الكلمات الدالة :عوامل التغيير ،التميز التنظيمي ،شركة البوتاس العربية.

مقدمـة
ألية منظمة أو مؤسسة خدمية
يتكون النظام اإلداري العامّ ،
كانت أو إنتاجية ،من مجموعة عالقات تنظيمية مترابطة فيما
البنى والعناصر ،ومتفاعلة في النشاط واألداء،
بينها في ُ
بوصفها نظماً فرعية ،يتشكل من خاللها النظام الكلي للتنظيم
في المنظمة ،كما تتحدد من خالل أنشطتها المتفاعلة مع
بعضها ،العملية التشغيلية الموصلة إلى تحقيق األهداف.
وتواجه المنظمات موجة من التحديات تتمثل في
الضغوطات المتزايدة من أجل التغيير ألن هذه المنظمات تعمل
في ظل متطلبات السوق من التنافسية والجودة والكفاءة ،فعلى
الرغم من التسارع الكبير من قبل المنظمات المختلفة في
التعامل مع إدارة التغيير إال أن غايات ذلك ما زالت تنحصر
في المنظور الضيق المتمثل الذي يؤثر في فاعليتها وأدائها
* قسم إدارة األعمال ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة القصيم،
السعودية()0؛ وقسم نظم المعلومات اإلدارية؛ وقسم المالية
والمصرفية ،كلية العلوم اإلدارية والمالية ،جامعة اإلسراء،
األردن( .)2 ،2تاريخ استالم البحث  ،2400/02/22وتاريخ قبوله
.2402/02/01

وتميزها ،غير أن التعامل مع موضوع التغيير من منظوره
الواسع قد يسهم في توظيف االستراتيجيات الفعالة للتميز
التنظيمي ،والمحافظة على استم ارريتها في بيئة تنافسية
(.)Evanthia, et.al, 2009
والمنظمات اإلدارية ال تعمل في فراغ ،فهي تمارس
نشاطاتها المختلفة في ظل عالقات متشابكة بين األفراد،
تجمعهم مصالح متباينة منها ما يخص التنظيم ومنها مصالح
شخصية ،والختالف طبيعة هذه المصالح باإلضافة إلى ما
يوجد من فروقات فردية بين األفراد ،فإن الديناميكية التي
ستعمل بها المنظمة قد توقعها في بعض الصراعات التي تنشأ
نتيجة لقيام األفراد بأدوارهم المختلفة (القريوتي.)2442 ،
وساهم ظهور منهجية إدارة التغيير ونظرياتها المتطورة في
ظل المنافسة والتغير التكنولوجي والمؤسسي بتقديم تطبيقات
إدارية متقدمة لها قواعد وأسس علمية وتطبيقية تسترشد بها
المنظمات لحل مشكالتها التنظيمية ،فتكامل منهجية التغيير
يلعب دو ار حاسما في تحديد استراتيجيات التعامل مع التميز
التنظيمي (كاتزنباخ.)2002 ،
إن إيجاد ثقافة التغيير لدى المنظمات اإلدارية يتطلب
إجراء تغييرات جوهرية في كل األنظمة اإلدارية التي تؤثر في
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أثر عوامل التغيير...
المصادر البشرية من حيث المهارات الفنية للعاملين ،وأساسيات
تنفيذ العمل ،والسياسات التنظيمية ،وسلوك القائد الذي يؤدي
الدور األهم في النجاح بغض النظر عن صعوبة العمل التي
يواجهها العاملون ،فالتغيير اإلداري هو إجراء تعديالت في
عناصر العمل التنظيمي ،كأهداف اإلدارية أو أساليبها في
محاولة لحل مشاكل التنظيم أو إليجاد أوضاع تنظيمية أفضل
واقوى وأكثر كفاءة ،وهذا التغيير والتطوير الذي قد يشمل كل
أو بعض عناصر العمل التنظيمي في اغلب األحيان يقاوم من
قبل العاملين لخوفهم من التعرض لمستجدات يضرهم تطبيقها،
ومن الصعب جداً التوصل إلى تحديد أسباب واضحة لمقاومة
التغيير ،ألن األفراد الجماعات يرفضون عادة العمل بطرق
تختلف عن الطرق التي اعتادوا على ممارستها أو العمل تحت
شروط وظروف جديدة (سميث.)2440 ،
والتميز التنظيمي ُيبنى على المعلومات والحقائق التي
تصف كل ما يجري داخل المنظمة وخارجها ،والتعامل الواعي
مع تلك المعلومات والحقائق الستخراج المؤشرات الدالة على
تقدم األداء في مختلف مجاالت النشاط ،وتوقع المشكالت
والتنبوء بالفرص والمهددات (السلمي .)2442 ،ويركز على
التطوير والتحسين بصفة مستمرة وليس فقط عند مواجهة بعض
المشكالت أو العقبات (زايد .)2442 ،ويعتبر التطوير المستمر
 Continuous Improvementمن مقومات التميز التنظيمي إذ
يتيح للمنظمة أن تكون دائما في موقف أفضل من المنافسين،
وأن يكون لها السبق في تطوير المنتجات والخدمات ونظم
األداء بما يكفل لها التفوق في الوصول األسرع إلى األسواق
وتوفير منافع ومميزات للعمالء ال يجاريها المنافسون (جاردنر،
 .)2442كما يؤسس إلى بناء وتنمية العالقات Relationships
مع مختلف الطوائف واألطراف الذين ترتبط بهم المنظمة.
ويكون من سمات التميز القدرة على استثمار وتوظيف تلك
العالقات في سبيل تعظيم فرص المنظمة للوصول إلى غاياتها
وأهدافها (.)Meyer, 2005
فالتغيير يدعم قوة أي منظمة في تميزها عن المنظمات
األخرى ،ويعد عنص ار بار از في رفع الكفاءة اإلنتاجية وتحسين
فعالة لعالج الكثير من المشكالت
أساليب العمل .وهو وسيلة ّ
التي تعاني منها المنظمات في شتى المجاالت .ذلك إن قرار
التغيير في العادة يبدأ من أعلى سلطة في المنظمة ورغبة اإلدارة
العليا في تغيير النهج الحالي نحو تطور والتحديث الذي يتمشى
مع التغيير القائمة والتنافسية ،فالتغيير يحدث رفعاً في الكفاءة
اإلنتاجية للعمل وفتح باب اإلبداع والتجديد وتغيير العمليات
اإلدارية بكل أشكالها وعلى كافة المستويات نحو بيئة عمل أكثر
ديناميكية وأفضل تشابكا واتصاال (الحوامدة ،والهيتي.)2440 ،

مشكلة الدراسة:
أصبحت حاجة المنظمات لتحقيق التميز مطلباً ملحاً ومهم ًا
مما أنتج قد اًر كبي اًر من الص ارع بين كثير من المنظمات
والشركات العالمية في محاولتها إجراء تغيرات جوهرية
وتوجهات حديثة األمر والسعي الدؤوب لمواكبة هذه التعيرات
من خالل وضع الخطط والبرامج التنموية الشاملة ومن ضمنها
برامج التغيير ،أال انه على الصعيد المحلي تعاني كثير من
الشركات والمنظمات األردنية من مشكلة عدم أدراك األهمية
الحيوية لعوامل التغيير وما لذلك من أثار على التميز
التنظيمي ،نتيجة ضعف اإلدراك من قبل هذه الشركات ألهمية
العنصر البشري ذي الخبرة والمهارة العالية ،فضالً عن موجة
التحديات التي تواجهها والتي من شانها أن تكبلها وتؤثر في
فاعليتها وأدائها والحيلولة دون وصولها إلى درجة التميز
المطلوب بلوغها ،خاصةً وأن الشركة تتبع استراتيجيات تقليدية،
انعكست على مستوى التميز للشركة ومواردها ،األمر الذي
أستدعى أن تركز الشركة على عوامل التغيير واسهاماتها
فيتحقيق التميز التنظيمي ،خاصةً وأن شركة البوتاس العربية
تبحث عن النجاح من خالل التحسين والتطوير المستمر في
الدرسة
أدائها وأداء العاملين فيها لبلوغ التميز ،لهذا جاءت هذه ا
للبحث في أثر عوامل التغيير في تحقيق التميز التنظيمي في
شركة البوتاس العربية
أسئلة الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما مستوى إدراك العاملين في شركة البوتاس
العربية لعوامل التغيير التنظيمي؟
السؤال الثاني :ما مستوى تصورات العاملين في شركة
البوتاس العربية ألبعاد التميز التنظيمي؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في كونها تمثل دراسة منفردة  -في
حدود علم الباحثين -في معالجتها للمتغيرات المأخوذة بأبعادها
وتعد هذه الدراسة
المتغيرة ،ضمن البيئة العربية وبيئتنا األردنيةّ ،
من الدراسات األولى التي ربطت بين التغيير التنظيمي والتميز
التنظيمي في شركة البوتاس العربية ،لذا فإن هذه الدراسة تكمن
أهميتها من حيث:
 -0مساعدة القائمين على إدارة شركة البوتاس العربية في
معرفة العوامل األكثر تأثي اًر على تكوين اتجاه محدد للتغيير.
 -2تساهم هذه الدراسة في زيادة الوعي لدى إدارات شركة
البوتاس العربية ألهمية تحديد اإلستراتيجية المناسبة للوصول
لدرجة التميز في هذه الشركة.
 -2تشكل نقطة انطالق نحو دراسات أخرى حول عوامل
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أخرى قد تسهم في التغيير في شركة البوتاس العربية ،وكذلك
توفر معلومات للباحثين والمهتمين في موضع إدارة التغيير
والتميز التنظيمي.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر عوامل التغيير في
تحقيق التميز التنظيمي في شركة البوتاس العربية ،وينبثق عن
هذا الهدف األهداف الفرعية التالية:
 .2التعرف على مستوى إدراك العاملين في شركة البوتاس
العربية لعوامل التغيير.
 .2التعرف على مستوى تصورات العاملين في شركة
البوتاس العربية ألبعاد التميز التنظيمي.
 .4إمكانية التوصل إلى نتائج يمكن من خاللها صياغة
توصيات تساعد أصحاب القرار في شركة البوتاس العربية على
قيادة عملية التغيير وتحديد اإلستراتيجية المناسبة للوصول
لدرجة التميز في األداء.
فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤4.40لعوامل التغيير (الهيكل التنظيمي،
المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) في
التميز التنظيمي.
الفرضية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤4.40لعوامل التغيير (الهيكل التنظيمي،
المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة)في

تميز القيادة كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
الفرضية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤4.40لعوامل التغيير (الهيكل التنظيمي،
المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) في
تميز المرؤوسين كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
الفرضية الرابعة :ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند
مستوى ( )α≤4.40لعوامل التغيير (الهيكل التنظيمي ،المهام
والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة)في تميز
الهيكل التنظيمي كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
الفرضية الخامسة :ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند
مستوى ( )α≤4.40لعوامل التغيير (الهيكل التنظيمي ،المهام
والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) في تميز
اإلستراتيجية كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
الفرضية السادسة :ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند
مستوى ( )α≤4.40لعوامل التغيير (الهيكل التنظيمي ،المهام
والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) في تميز
الثقافة التنظيمية كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
أنموذج الدراسة:
أن المتغير المستقل في هذه الدراسة هو عوامل التغيير
التنظيمي بأبعاده(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد
البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) أما المتغير التابع فهو التميز
التنظيمي بأبعاده(تميز القيادة ،تميز المرؤوسون ،تميز الهيكل،
تميز اإلستراتيجية ،تميز الثقافة) .والشكل رقم ( )0يوضح ذلك:

الشكل رقم ()1
أنموذج الدراسة
المتغير المستقل

المتغير التابع

عوامل التغيير التنظيمي

التميز التنظيمي

الهيكل التنظيمي

تميز القيادة
ّ
تميز المرؤوسين
ّ

المهام والواجبات
الموارد البشرية

تميز الهيكل
ّ
تميزاإلستراتيجية
ّ

التكنولوجيا المتقدمة

تميز الثقافة
ّ
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أثر عوامل التغيير...
التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة.
أ .المتغير المستقل :التغيير التنظيمي :ويعني هذا البعد
أن يؤثر التغيير إيجاباً في التكنولوجيا المستخدمة ،وفي الهيكل
التنظيمي وطرق وأساليب العمل ،وأن يتم هذا التغيير بخطى
سريعة وبشكل مواكب للتغيرات البيئية التي تحدث على مستوى
البيئة الداخلية والبيئة الخارجية ،وأن يسير هذا التغيير حسب
ما هو مخطط وبكل وضوح ،وأن يكون العاملون في المنظمة
على علم بالتغييرات التي تحدث في المنظمة.
 .0الهيكل التنظيمي :اإلطار الذي يحدد كتابة التقارير
الرسمية والمتضمنة عدد المستويات الهرمية ونطاق اإلشراف
للمديرين والمشرفين ،وكذلك تقسيم األف ارد وتوزيعهم على
األقسام المختلفة ،إضافة إلى تصميم أنظمة للتأكد من وجود
اتصال وتنسيق وتكامل فعال للجهد بين األقسام في الشركة،
ويقاس بالفقرات (.)0-0
 .2المهام والواجبات :المهام المنوطة بالعاملين في
الشركة وحرصهم على أداء الواجبات والمسؤوليات دون صعوبة
وتقبلهم أي مسؤوليات إضافية على العمل المطلوب منهم مع
مراعاة تناسبها مع قدراتهم األدائية .ويقاس بالفقرات (.)1-0
 .2التكنولوجيا :هو النظام الذي يزود العاملين بالشركة
بالمعلومات الالزمة ألداء عملهم وذلك بعد أن يقوم بمعالجة
البيانات المدخلة إليه ويقاس بالفقرات (.)02-2
 .0الموارد البشرية:جميع العاملين في الشركة على
مختلف الدرجات الوظيفية من فنيين واداريين وهم الركيزة
األساسية لتحقيق أهداف المنظمة ،ويقاس بالفقرات (.)01-02
ب .المتغير التابع :التميز التنظيمي:هو تميز إداري
ووظيفي يتأتى من خالل االستثمار في اإلمكانات غير
المستغلة في العاملين والمنظمة على حد سواء ،ويتسم التميز
التنظيمي بنقاط قوة تتمثل في القيادة ،والتمكين ،والنمو لزيادة
الرضى الوظيفي وتحسين األداء.
 .0تميز القيادة:هي مجموعة من اإلستراتيجيات
المهارات والسلوكيات التي يتبناها القادة العاملون في الشركة
من أجل تحقيق األهداف الموضوعة بكفاءة وفاعلية ،ويقاس
بالفقرات (.)20-02
 .2تميز المرؤوسين :ويشير إلى تمتع المرؤوسين ٍ
بقدر
ٍ
كاف من الحرية واالستقاللية في أداء أعمالهم وابتكار األساليب
التي يرونها مناسبة إلعمالهم ،وأن يكون لديهم قدر ٍ
كاف من
السيطرة على ما يدور في مكان العمل ،وأن يكون لديهم شعور
بأن أعمالهم تؤثر في ما يحصل في الشركة ،ويقاس بالفقرات
(.)21-22
 .2تميز الهيكل التنظيمي :ويعني االعتماد على هيكل

تنظيمي يتصف باالبتعاد عن الروتين والبيروقراطية واإلجراءات
الرسمية والمركزية ،واتباع هيكل تنظيمي يتصف بقدر من
المرونة من أجل القدرة على التحديث واغتنام الفرص وسرعة
اتخاذ الق اررات ،وعدم التقيد بحرفية مواصفات العمل؛ من أجل
تمكين أعضاء الفريق من الرقابة على سلوكهم وسلوك بقية
العاملين في الشركة ،ويقاس بالفقرات (.)20-22
 .0تميز االستراتيجية:ويعني أن ينظر العاملون في
الشركة إلى مستقبلها بمنظار واحد ورؤية متشابهة ،وبشكل يؤدي
التغيرات البيئية؛ لكي يتم
إلى ترابط العالقات ،وضمن توقع
ّ
وضع الخطط المناسبة للتكيف معها وتوافر خطة محددة للشركة
تساند التدريب والتعلّم واالبتكار ،ويقاس بالفقرات (.)21-22
 .0تميز الثقافة التنظيمية :وتعني سعي الشركة إلى
تحقيق أهدافها المستقبلية والتخطيط بشكل جيد للمستقبل وأن
تتبع القواعد واإلجراءات العادلة ،والنظر لألفكار الجيدة نظرة
تقدير ،والسعي لمواجهة التحديات والتعامل بفعالية مع
المعوقات التي تعيق تحقيق األهداف ،ويقاس بالفقرات (-22
.)00
المنهجية:
التحليلي.
الميداني
الوصفي ،و
منهجية البحث
تبنت الدراسة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المكتبي،
تم إجراء المسح
فعلى صعيد البحث
الوصفيّ ،
ّ
ّ
الميدانية ،ألجل
واإلطّالع على الدراسات والبحوث النظرّية و
ّ
ي،
بلورة األسس والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظر ّ
أهم الدراسات السابقة ،التي تش ّكل رافداً حيوياً في
والوقوف عند ّ
أما على صعيد
تتضمنه من محاور
الدراسة ،وما
ّ
معرفيةّ .
ّ
االستطالعي
تم إجراء المسح
الميداني
البحث
التحليلي ،فقد ّ
ّ
ّ
ّ
المتجمعة من خالل اإلجابة عن
الشامل ،وتحليل كافّة البيانات
ّ
االستبانات ،واستخدام الطرق اإلحصائية المناسبة ،وكان
تم تطويرها.
اعتماد الدراسة على االستبانة التي ّ
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركة البوتاس
العربية المساهمة العامة ،وقد تم اختيار الشركة كمجتمع
للدراسة وذلك لألسباب التالية:
 -0تعد شركة البوتاس العربية من كبرى الشركات
االستخراجية في األردن ،وبالتالي فهي تشكل مورداً اقتصادياً
واجتماعياً مهماً على الصعيد العربي والمحلي.
 -2تعد شركة البوتاس من الشركات السباقة للحصول
على شهادات األيزو وذلك الهتمامها الشديد بالمتطلبات الفنية
والصحة المهنية للعاملين فيها.
 -2تنوع القيادات اإلدارية في الشركة،والتي تضم قيادات
أجنبية وعربية والتي يمكن أن تبرز تنوع األدوار القيادية التي
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يمارسها القادة في توجيه عمليات التغيير بغية تحقيق التميز
التنظيمي.
 -0إيمان الشركة بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع
المحيط بها وبناء عالقات حميمة مع هذا المجتمع سواء من
خالل تقليل آثار العملية اإلنتاجية أو من خالل وسائل الدعم
المادية والمعنوية المختلفة التي تقدمها لهذا المجتمع.
(المصدر :مجلة شركة البوتاس العربية.)2404 ،
عنصر( ،شركة
ويبلغ عدد عناصر هذا المجتمع ()0224
اً
www.
البوتاس العربية ،دائرة شؤون العاملين،2404 ،
 .)arabpotash.comموزعين على ثالثة مواقع رئيسية وهي:
 -0فرع اإلدارة وموقعها في عمان)241(.موظف.
 -2المصانع وموقعها في األغوار الجنوبية )0022(.موظفاً.
 -2التصدير والشحن وموقعه في العقبة )14(.موظفاً.
عينة الدراسة:
تم سحب عينة مالئمة بنسبة ( )%04من مجتمع الدراسة وبلغ
عددها ( )768موظفاً وموظفةً من العاملين في شركة البوتاس
العربية .وتم توزيع االستبانات على جميع مفردات العينة،
فاسترجعت ( )104استبانة ،وتم استبعاد ( )02استبانة لعدم
صالحيتها للتحليل اإلحصائي ،ليصبح عدد االستبانات الصالحة
للتحليل ( )120استبانة لتشكل ما نسبته ( )%22.11من مجتمع

المتغير
المؤهل العلمي

العمر

الخبرة

المستوى الوظيفي

الدراسة الكلي ،و( )%12.01من عينة الدراسة المختارة.
وبالنظر إلى الجدول رقم ( )1يالحظ أن ( )%02.20من
أفراد العينة كانوا من حملة الشهادة الجامعية األولى
بكالوريوس ،كما وجد أن ( )%20.20هم من حملة دبلوم
متوسط ،وأن ( )%00.00هم من حملة الثانوية العامة فما
دون ،أما من هم حملة الدراسات العليا فجاءت نسبتهم
( .)%2.02أما فيما يتعلق بمتغير الخبرة فإن معظم المبحوثين
كانوا من ذوي فئة الخدمة ( 00-00سنة) بنسبة ()%04.12
بينما كان أقل المبحوثين من ذوي فئة الخدمة ( 01سنة فأكثر)
وبلغت نسبتهم (.)%02.20
وبالنسبة لمتغير العمر فإن غالبية المبحوثين كانوا من
الفئة العمرية ( 04-20سنة) ما نسبته ( ،)%04.21في حين
بلغت نسبة المبحوثين والذين تقع أعمارهم ( 00سنة فأكثر)
بنسبة ( )%01.40من مجموع أفراد عينة الدراسة.
وبالنسبة لمتغير المستوى الوظيفي يالحظ أن ( )%01كان
مستواهم الوظيفي موظف إداري ،كما وجد أن ( )%22.22من
عينة الدراسة كان مستواهم الوظيفي رئيس قسم ،وأن ()%02
كان مستواهم الوظيفي نائب مدير ،أما من كان مستواهم
الوظيفي بمستوى مدير فجاءت نسبتهم (.)%0.42
والجدول ( )0يبين وصف لخصائص عينة الدراسة:

الجدول ()1
وصف خصائص عينة الدراسة
العدد
فئات المتغير
22
ثانوية عامة فما دون
002
دبلوم متوسط
210
بكالوريوس
00
دراسات عليا
001
 24سنة فأقل
201
 04-20سنة
020
 04-00سنة
040
 00سنة فأكثر
000
0سنوات فأقل
020
 04– 1سنوات
201
 00– 00سنة
11
 01سنة فأكثر
22
مدير
12
نائب مدير
000
رئيس قسم
211
موظف إداري
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النسبة المئوية
%00.00
%20.20
%02.20
%2.02
%22.00
%04.12
%02.10
%01.40
%01.42
%22.04
%04.12
%02.20
%0.42
%02
%22.22
%01

ياسين كاسب الخرشة وخالد خلف الزريقات ومحمود إبراهيم نور

أثر عوامل التغيير...
أداة الدراسة:
تم تصميم استبانة الدراسة اعتماداَ على اإلطار النظري
والدراسات السابقة في الموضوع ،وقد تكونت االستبانة من
ثالثة أجزاء وهي:
الجزء األول :ويتضمن المعلومات المعبرة عن خصائص
عينة الدراسة ،طبقاً للمتغيرات الديمغرافية وهي (المؤهل العلمي،
والخبرة الوظيفية ،والعمر ،والمستوى الوظيفي).
الجزء الثاني :ويتضمن فقرات عددها( )01سؤاالً ،وهذه
الفقرات ،صاغتها الدراسة ،عقب استقاء الطروحات النظرية
حول التغيير التنظيمي وفقرات هذا المتغير تم صياغتها،
باالعتماد على دراسة (Lau & Woodman, 1995؛ & McHugh
Brennan, 1994؛ يونس0221،؛ الحوامدة ،والهيتي2440 ،؛
الجهني2441 ،؛ البلوي2442 ،؛ جبار .)2404 ،وأجريت
عليها التعديالت الالزمة لكي تناسب أهداف الدراسة.
الجزء الثالث :ويتضمن فقرات عددها ( )20سؤاالً ،تهدف
إلى تحديد أبعاد التميز التنظيمي التي اقترحها كل من
Hesseblin & Johnston, 2002؛ Kandula, 2002؛ الشمايلة،
2442؛ الخرشة2441 ،؛ العمارين ،2442 ،السعودي،
2441؛ الضالعين ،)2442 ،كما سبق توضيحه في هذه
الدراسة وهي :تميز القيادة ،تميز المرؤوسين ،تميز الهيكل،
تميز اإلستراتيجية ،تميز الثقافة .علماً بأن المقياس سيندرج
( ،)0-0حيث تعطى درجة ( )0لعبارة ال تنطبق أبداً ودرجة
( )2تنطبق بدرجة قليلة ودرجة( )2تنطبق بدرجة متوسطة
ودرجة ( )0تنطبق بدرجة عالية ودرجة ( )0تنطبق بدرجة

عالية جداً .وقد تم تحديد الحدود الفاصلة للفئات الثالثة وفقاً
للخطوات اإلحصائية التالية :المدى= أعلى درجة على تدريج
المقياس -أدنى درجة ،0=0-0 ،وعليه فإن طول الفئة=
المدى÷عدد الفئات=.0.22=2÷0
الحسابي للفقرات
المتوسط
وبناء على ذلك فإذا كانت قيمة
ّ
ً
ّ
أما إذا
،
ا
تفع
ر
م
ات
ر
و
التص
مستوى
فيكون
)
0
2.12
(
من
أكبر
ّ
ً ّ
فإن
المتوسط
كانت قيمة
الحسابي تتراوح بين (ّ )2.11-2.20
ّ
ّ
أقل من
المتوسط
متوسط واذا كان
التصورات
مستوى
الحسابي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التصورات منخفضاً .اعتماداً على
( )2.22فيكون مستوى
ّ
معيار الحد األعلى – الحد األدنى.
صدق األداة وثباتها:
تم عرض االستبانة على( )0محكمين من المختصين في
اإلدارة في الجامعات األردنية ،للتحقق من صدق األداة وقدرتها
على قياس أبعادها ،جرى التأكد من ثبات األداة بطريقة
االختبار واعادة االختبار ( )test-retestوذلك بتوزيعها على
عينة من مكونة من ( )24مبحوثاً من خارج عينة الدراسة،
وبفارق أسبوعين بين مرتي التطبيق ،حيث جرى استخراج
معامل الثبات ،لألداة بصيغتها النهائية الكلية ،ولكل ُبعد من
أبعاد الدراسة ،يالحظ من الجدول رقم ( )2أنه باستخدام معامل
ارتباط بيرسون فإن معامل الثبات لألداة ككل بلغ()4.20
وباستخدام معادلة كرونباخ الفا ()Cronbach Alpha Equation
فقد جاءت معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتفعة
حيث بلغت معامل الثبات لكافة فقرات األداة (الفا= )0.90وهي
نسبة ثبات عالية ومقبولة ألغراض إجراء الدراسة.

الجدول ()2
قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لألداة ككل وكل ُبعد من أبعاد الدراسة
البعد
0
2
2
0
4-1
0
2
2
0
0
0-0
-

البعد
الهيكل التنظيمي
المهام والواجبات
الموارد البشرية
التكنولوجيا المتقدمة
المتغير المستقل
تميز القيادة
ّ
تميز المرؤوسين
ّ
تميز الهيكل
ّ
تميزاإلستراتيجية
ّ
تميز الثقافة
ّ
المتغير التابع
كافة المتغيرات

تسلسل الفقرات
0-0
1-0
02-2
01-02
11-1
20-02
21-22
20-22
21-22
00-22
41-11
41-1
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معامل الثبات

Test-Retest

Alpha

4.11
4.11
4.12
4.12
09.0
4.10
4.10
4.11
4.12
4.11
09.0
09.1

4.12
4.10
4.11
4.10
09.1
4.10
4.22
4.24
4.11
4.12
09..
09.0
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المعالجات اإلحصائية:
بعد أن تم إدخال البيانات باستخدام برنامج الرزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية (The statistical ( )SPSS. V.16
 ،)package of social sciencesتم استخدام المعالجات
اإلحصائية التالية
 -0مقاييس اإلحصاء الوصفي ( Descriptive Statistic
ّ
المئوية،
بالنسب
اسة
ر
الد
عينة
ّ
 )Measuresلوصف خصائص ّ
المتعدد ( Multiple Regression
 -2تحليل االنحدار
ّ
صالحية نموذج الدراسة ،وتأثير
 )Analysisالختبار مدى
ّ
المتغير التابع.
المتغير المستق ّل ،على
ّ
ّ
المتدرج ( Stepwise Multiple
 -2تحليل االنحدار المتعدد
ّ
 )Regression Analysisالختبار دخول المتغّيرات المستقلّة في
بالمتغير التابع.
معادلة التنبؤ
ّ
 -4اختبار معامل تضخم التباين (Variance ( )VIF
 )Inflation Factoryواختبار التباين المسموح ( )Toleranceللتأكد
من عدم وجود ارتباط ٍ
المتغيرات
عال ( )Multicollinearityبين
ّ
المستقلّة.
 -5اختبار معامل االلتواء ( )Skewnessوذلك للتأكد من
الطبيعي (.)Normal Distributions
أن البيانات تتبع التوزيع
ّ
ّ
 -1معادلة كرونباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلالتساق
الداخلي للتحقق من ثبات أداة الدراسة.
اإلطار النظري:
ُيعد التغيير التنظيمي من أهم مالمح العصر الحديث في
مختلف المجاالت اجتماعية كانت ،أم اقتصادية ،أم سياسية ،أم
إدارية .وهذا ناتج عن الثورة الهائلة في العلوم والتكنولوجيا،
وبهذا فإن التغيير أصبح حقيقة ظاهرة على مختلف األصعدة
ألن التغيرات التي حدثت في البيئة المحيطة باإلنسان دفعته
إلى أن يحاول اللحاق بها ،وبذلك فهو يسعى للتغيير محاوالً
مواكبة هذه التغيرات ،والتغيير التنظيمي في المنظمات يعد أحد
األنواع التي يحدثها اإلنسان في بيئته لكي يحقق من خالل هذه
المنظمات أهدافه .وقد بين ستيف سميث بأن التغير بدون
إتباع منهج واضح ضرب من الفوضى (سميث ،)2440 ،لذا
يمكن القول بأن التغيير بات سمة من سمات العصر الحاضر،
وتعمل المؤسسات الحديثة في ظل متغيرات بيئية تتسم بالتغير
المستمر سواء أكانت هذه المتغيرات البيئية اقتصادية أو
اجتماعية أو سياسية أو تكنولوجية محلية أو عالمية ،وتخلق
هذه المتغيرات البيئة في الغالب ضغوطاً كثي اًر على المؤسسات
على اختالف أحجامها أو طبيعة نشاطها أو ملكيتها مما يحتم
عليها ضرورة التكيف والتأقلم مع مثل هذه التغيرات حتى يكتب
لها البقاء واالستمرار في العمل والنجاح.

إذ تشير كاثرين وآخرون ( )Kathryn, et.al, 2008إلى أهمية
إضفاء الطابع االستراتيجي عند تنفيذ التغيير ،فإدارة التغيير
يجب أن ترتبط بالرؤية واألهداف اإلستراتيجية للمنظمة .فعملية
التغيير في ظل غياب اإلستراتيجيةتشبة الحلم الذي يستحيل
تحقيقة .فاإلستراتيجية عبارة عن أداة لتحقيق الرؤية والرسالة.
والخططاإلستراتيجية عبارة عن خطط الطريق التي تحتاجها
الرؤية ،وركز فرانك ( )Frank, 2007على أهمية مساعدة
العاملين خالل مرحلة التغيير عن طريق التقدير واالعتراف
ومكافأة المشاركين في التغيير.
ويعتبر مارتنسون وآخرون ()Martensen et al., 2007
المنظمات المتميزة هي تلك المنظمات التي تكون قادرة على
جمع وادارة واستخدام المعلومات منأجل ضمان تحقيق األهداف
المناطة بها ،ويركز (زايد )2442 ،على أن التميزالتنظيمي
يحدث من خالل رؤى مشتركة للمعرفة ونماذج موحدة للتفكير
والمبنية علىالخبرات والمعارف الماضية الموجودة بذاكرة
المنظمة .في حين يركز (الخلف )0222 ،على أن التميز
التنظيمي عملية مستمرة نابعة من رؤية أعضاء المنظمة ،حيث
تستهدف هذه العملية استثمار خبرات وتجارب المنظمة ورصد
المعلوماتالناجمة عن هذه الخبرات والتجارب ومراجعتها من
حين آلخرلالستفادة منها في حل المشكالت التي تواجهها وذلك
في إطار من الدعم والمساندة منقيادة المنظمة بشكل خاص
والثقافة التنظيمية بشكـل عام .كما بين ازهاشمي وهو
( )Azhashem. and Ho, 1999إن قدرة أي نظامعلى البقاء
والحفاظ على تكامـله وتوازنه يتطلب أن يكون مستوى المعرفة
الناتجة عنه مساويا على األقل لمستوى التغير الموجود في
البيئة .وألن المنظمة هي نظام مفتوح تتأثر بمـا يحدث حـولها،
فال بد أن يتالءم معدل التغيير في المنظمة معمعـدل التغـير في
البيئة.
إن أهمية التميز التنظيمي تنبع من إمكانية المنظمات في
بلورة القوى الداعمة للتميز في المنظمات من خالل ،تحقيق
معدالت التغيير السريعة،وتحقيق المنافسة غير المحدودة،
وحفظ المكان والمكانة التنظيمية (القوى البشرية – الثقافة
التنظيمية – الهيكل التنظيمي) ،ثم تنامي الشعور بالجودة،
والقدرة على توظيف التكنولوجيا في المعلومات واإلبداعات
(زايد.)2003 ،
والهدف األسمى للتميز التنظيمي هو تحسين آليات حل
المشكالت التنظيمية المعقدة ،ومعالجة األمراض الفنية التي
تعاني منها المؤسسات ،بهدف جلب بيئة مناسبة لالبتكار
واإلبداع للعاملين ،واشاعة الثقافة التنظيمية المحفزة بتوظيف
المعرفة السلوكية والعلمية المتاحة ،وتطبيق تقنيات التدخل
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أثر عوامل التغيير...
والتجريب بهدف تحسين األداء وزيادة فاعلية المؤسسات
لتمكينها من تحقيق أهدافها وأهداف العاملين فيها ،وتحسين
نوعية الحياة الوظيفية والمجتمعية والبيئية التي تسهم في بقاء
وانماء المؤسسات ،وتنشيط دورها في رفع أداء األفراد
والجماعات(جاردنر.)2442 ،
وأكد مارتنسن وآخرون ( )Martensen et.al, 2007أن التغيير
الفعال يتطلب االستثمار في الموارد فيما يتعلق بالوقت والجهد
والمال ،حيث أن تحقيق التغيير بشكل فعال يتطلب األعداد
وبذل اإلمكانيات المادية والبشرية لدعم التغيير .ويشير
بوكوفيتشوماركيك ( )Bukovec & Markic, 2007أن مهام
واستراتيجيات التغيير في تعاملها مع التميز التنظيمي تتبلور
فيما يلي :دراسة أوضاع المنظمة ومتابعة الظروف والمتغيرات
الخارجية وذلك من خالل إجراء عمليات التحليل اإلستراتيجي
للمناخ الخارجي والمناخ الداخلي بشكل دوري ،وتحديد األسس
والتوجهات اإلستراتيجية ،وصياغة رسالة المنظمة ورؤيتها
المستقبلية ،وتحديد األهداف اإلستراتيجية وأسس ومعايير قياس
النتائج والحكم على اإلنجازات ،ووضع الخطط اإلستراتيجية في
ضوء التوجهات واألهداف اإلستراتيجية الستثمار الفرص
وتجنب المهددات الناشئة عن المتغيرات ،وتطوير آليات الرصد
والمتابعة للكشف عن المتغيرات وتأثيراتها على عمل المنظمة
وتفعيل نظم البحوث والتطوير لتطوير المنتجات والعمليات،
ومتابعة األداء على مستوى المنظمة وفي مجاالت النشاط ذات
األولوية ،والتوجيه نحو تحسينه وتطويره للتوافق مع األهداف
والتوجهات اإلستراتيجية وأخذاً في االعتبار للمتغيرات المشاهدة
والمحتملة واآلثار الناجمة عنها [أو التهديدات المتوقعة].
ويلخص كوم ماثاسيل ( )Comm, Mathaisel, 2008أثر
التميز التنظيمي في بناء منظمات قادرة على جني ثمار التغيير
فيما يلي:
 -0تحديد الرؤية المستقبلية :وهي الصورة الذهنية التي
ترغب المنظمة أن تكون عليها مستقبال.
 -2تحيد الرسالة :وهي ببساطة تحديد كيف ستقوم
المنظمة بالعمل المستقبلي لتحقيق الرؤية.
 -2صياغة األهداف :ويعتبر الهدف الناتج المتوقع من
نشاط المنظمة ،ويجب أن يكون الهدف واضحاً ومحدداً للتنفيذ.
 -0صياغة اإلستراتيجيةالعامة :عرض طرق تحديد
اإلمكانيات المادية والبشرية وكيف يمكن من خاللها تحقيق
األهداف في ظل العوامل المؤثرة البيئة وغيرها.
 -0عناصر الخطة اإلستراتيجية (تحليل الموقف ،تقييم
الفرص والمخاطر ،صياغة األهداف ،وضع اإلستراتيجية،
تحديد الميزة التنافسية ،وضع البرامج التفصيلية ،تقييم الخطة).

ويرى ( )Austin, 2007أهمية تحديد وتوفير الموارد البشرية
والمادية وعملية التدريب والتطوير خالل مختلف مراحل
التغيير .وأحد أهم األدوار للقيادات خالل عملية التغيير يتمثل
في مساعدة المتأثرين بالتغيير للتكيف مع بيئة وظروف عدم
التأكد التي يخلقها التغيير ،بينما يجب على القيادات في نفس
الوقت العمل على التأكد أن التغيير يسير حسب الخطة .فقد
أكدت الدراسات ( )Strebel, 1994; Maurer, 1996أن أسباب
فشل العديد من مبادرات التغيير يرجع لمقاومة التغيير.
في حين يرى (اللوزي )2442 ،أن التميز التنظيمي ضرورة
من ضرورات التطوير اإلداري لرفع مستويات األداء من خالل
تطوير مهارات وقدرات العاملين وأعضاء الهيئات اإلدارية في
المنظمة ،حيث أن تطوير مهاراتهم وقدراته يتطلب وجود تنظيم
فعال تسوده روح الفريق واالبتكار والمبادأة والمنافسة بحيث
يشعر كل فرد من األفراد العاملين بان المنظمة ملك له ،إن هذا
الشعور يدفع العاملين إلى بذل كافة طاقاتهم وجهودهم واعطاء
كل ما لديهم من اجل تميز المنظمات ونجاحها.
ويشير (إبراهيم )2440 ،إلى أن التميز التنظيمي يعمل
على تحقيق األهداف التي تشكل قيمة في حياة اإلنسان،
فالتميز الشخصي يحتاج إلى تحفيز داخلي ،أما التميز
التنظيمي فيحتاج إلى مناخ تغلب فيه المحفزات الخارجية على
المثبطات ،وتسوده روح الفريق التي تدفع الفرد نحو المنافسة
والتعاون مع غيره،فالتميز يمكن الفرد من مواصلة األداء رغم
رتابة ونمطية العمل ،باعتبار التميز متطلباً مهماً نحو االرتفاع
باألداء إلى مستوى يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم وصوالً إلى
أداء القمة.
لذا فإن على المنظمات ضرورة أن تتبنى العديد من اآلليات
التي يمكن أن تعزز التميز التنظيمي ألن سياسات دعم وتعزيز
التميز في المنظمات اإلدارية تعد أمر ضرورياً وحيوياً .وينبع
ذلك من كون التميز التنظيمي عملية تأتي بشكل رسمي
ومدروس أكثر من كونها مصادفة من قبل المديرين .لهذا بات
من الضروري تدريب المديرين والعاملين إليجاد آليات وأنظمة
لدعم وتعزيز التميز التنظيمي وفي مختلف مجاالت العمل
لتتمكن اإلدارات من مواكبة التغيرات العالمية والمحلية بغية
االستمرار والنجاح والتطور والبقاء.
وهكذا يجد الباحثون إن التغيير التنظيمي ضرورة من
ضرورات التميز التنظيمي لرفع مستويات األداء من خالل
تطوير مهارات وقدرات العاملين وأعضاء الهيئات اإلدارية في
المنظمة ،حيث أن تطوير مهاراتهم وقدراته يتطلب وجود تنظيم
فعال تسوده روح الفريق واالبتكار والمبادأة والمنافسة بحيث
يشعر كل فرد من األفراد العاملين بان المنظمة ملك له ،إن هذا
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الشعور يدفع العاملين إلى بذل كافة طاقاتهم وجهودهم واعطاء
كل ما لديهم من اجل تميز المنظمات ونجاحها.
الدراسات السابقة:
أ .الدراسات العربية:
أجرت (جبار )2010 ،دراسة بعنوان" أثر عوامل التغيير
في عملية اإلبداع التنظيمي :دراسة ميدانية على موظفي
الشركة العامة للسياحة العراقية" وهدفت إلى التعرف إلى أثر
عوامل التغيير في عملية اإلبداع التنظيمي ،ومن اجل تحقيق
هذا الهدف تم بناء استبانة وزعت على عينة بلغت ()221
وجدت أنها صالحة للتحليل اإلحصائي ،وقد توصلت الدراسة
إلى عدد من النتائج كان من أهمها :أن تصورات المبحوثين
ألبعاد عوامل التغيير قد جاءت مرتفعة .ووجود أثر ذي داللة
إحصائية للتغيير بأبعاده مجتمعة (الهيكل التنظيمي ،المهام
والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) على أبعاد
اإلبداع التنظيمي :القدرة على حل المشكالت ،سعة االتصال،
المجازفة والمخاطرة ،وتشجيع اإلبداع.
وأجرت (مجيد )2010 ،دراسة بعنوان "أثر إدارة المعرفة
في التميز التنظيمي :دراسة تطبيقية في الجامعات األردنية
الخاصة" ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى أدراك
العاملين في الجامعات األردنية الخاصة إلدارة المعرفة (الموارد
البشرية ،والتكنولوجيا ،والعمليات) والتميز التنظيمي (تميز
القيادة ،تميز المرؤوسين ،تميز الثقافة التنظيمية) ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )001مبحوثاً .وتوصلت الدراسة إلى نتائج
كان من أهمها :أن تصورات العاملين في الجامعات الخاصة
للتميز التنظيمي (تميز القيادة ،تميز المرؤوسين ،تميز الثقافة
التنظيمية) ،جاءت بدرجة مرتفعة ،كما دلت النتائج على إن
أبعاد إدارة المعرفة تفسر ( )%11..من التباين في ُبعد (التميز
التنظيمي) ،كما تُفسر أيضاً ( )%02.2من التباين في
ُبعد(تميز القيادة) ،وتُفسر أيضاً ( )%14.2من التباين في ُبعد
(تميز المرؤوسين) ،وفسرت أبعاد إدارة المعرفة ( )%02.1من
التباين في ُبعد (تميز الثقافة التنظيمية).
وفي دراسة أجراها (الرشيدي )2010 ،بعنوان "التخطيط
االستراتيجي وأثره في تحقيق التميز التنظيمي من وجهة نظر
مديري الدوائر الحكومية في المدينة المنورة" ،هدفت هذه
الدراسة إلى التعرف على التخطيط االستراتيجي وأثره في تحقيق
التميز التنظيمي من وجهة نظر مديري الدوائر الحكومية في
المدينة المنورة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم وتطوير
استبانه لغرض جمع البيانات ،تكونت عينة الدراسة من()222
مبحوثاً ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من
تصورات المديرين للتميز التنظيمي ذات مستوى
أبرزها :أن
ّ

مرتفع ،ووجود أثر ألبعاد التخطيط االستراتيجي في التميز
التنظيمي ،وأن أبعاد التخطيط االستراتيجي تفسر ما مقداره
( )%11.2من التباين في التميز التنظيمي ،ووجود أثر ألبعاد
التحليل االستراتيجي للبيئة في التميز التنظيمي ،وأن أبعاد
التحليل االستراتيجي للبيئة تفسر ما مقداره ( )%01.2من
التباين في التميز التنظيمي ،ووجود أثر ألبعاد عناصر
التخطيط االستراتيجي في التميز التنظيمي ،وأن أبعاد عناصر
التخطيط االستراتيجي تفسر ما مقداره ( )%02.2من التباين
في التميز التنظيمي.
وأجرى (البلوي )200. ،دراسة بعنوان" أثر عوامل التغيير
الداخلية والخارجية في أساليب إدارة الصراع التنظيمي في
مديريات المياه في المنطقة الشمالية في المملكة العربية
السعودية" وهدفت إلى أثر تحديد عوامل التغيير الداخلية
والخارجية في إدارة الصراع التنظيمي في مديريات المياه في
المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية ،ولتحقيق أهداف
الدراسة تم تصميم وتطوير استبانه لغرض جمع البيانات،
وتكونت عينة الدراسة من( )002مبحوثاً ،وقد توصلت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها :أن تصورات المبحوثين
لعوامل التغيير في مديريات المياه في المنطقة الشمالية في
المملكة العربية السعودية جاءت بدرجة متوسطة ،ووجود أثر
لعوامل التغيير الداخلية والخارجية في إدارة الصراع التنظيمي،
وأن أبعاد عوامل التغيير الداخلية والخارجية تفسر()%20.0
من التباين في ُبعد (إدارة الصراع التنظيمي).
وأجرت (المجالي )200. ،دراسة بعنوان"مدى توافر
وظائف إدارة المعرفة وأثرها في بلورة التميز التنظيمي من
وجهة نظر العاملين في سلطة العقبة االقتصادية الخاصة".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر وظائف إدارة
المعرفة ،وأثرها في بلورة التميز التنظيمي ،من وجهة نظر
العاملين في سلطة العقبة االقتصادية الخاصة.
ولتحقيقأهدافالدراسةقامت الباحثة بتصميم وتطوير استبانه،
وتوزيعها علىعينة مكونة من) (356مفردة ،وقد تم استخدام
اعتمادا
البرنامج اإلحصائي ( )SPSSلتحليل بياناتاالستبانة،
ً
على المتوسطات الحسابية وتحليل االنحدار المتعدد ،كشفت
الدراسة عن أن المتوسط العام ألبعاد إدارة المعرفة كانت
اثر ألبعاد إدارة المعرفة(ابتكار المعرفة،
مرتفعة ،وان هناك اً
اكتساب المعرفة ،استخدام المعرفة ،توزيع المعرفة ،وتنظيم
المعرفة) في التميز التنظيمي.
وأجرى (الضالعين )200. ،دراسة بعنوان "مدى توافر
سمات فرق العمل وأثرها في التميز التنظيمي في المؤسسات
العامة األردنية التي تقدمت للحصول على جائزة الملك عبداهلل
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أثر عوامل التغيير...
الثاني للتميز" هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافر سمات
فرق وأثرها في التميز التنظيمي في المؤسسات العامة األردنية
التي تقدمت للحصول على جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز،
ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع األستبانة على أفراد مجتمع
الدراسة والبالغ عددهم ( )101مبحوثاً ،وتوصلت الدراسة إلى
نتائج من أهمها:
 .1أشارت النتائج إلىأن تصورات المبحوثين لمتغير
التميز التنظيمي كان مرتفعا.
أثر لسمات فرق العمل
 .2أشارت النتائج إلى أن هنالك اً
في التميز التنظيمي.
وفي دراسة قام بها (السعودي )200. ،بعنوان "أثر
تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التميز التنظيمي في
البنوك التجارية العاملة في األردن" هدفت الدراسة إلى التعرف
على أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التميز
التنظيمي في البنوك العاملة في األردن .ولتحقيق أهداف
الدراسة تم تصميم وتطوير استبانه ،وتوزيعها على عينة
مكونة( )222مفردة ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1إن مستوى إدراك المبحوثين ألبعاد التميز التنظيمي
جاء مرتفعاً.
 -2وجود أثر هام ذي داللة إحصائية عند تطبيق مفهوم
إدارة الجودة الشاملة في التميز التنظيمي في البنوك التجارية
األردنية.
أجرى (الجهني )200. ،دراسة بعنوان" أثر ممارسة
التخطيط االستراتيجي على التغيير التنظيمي في الدوائر
الحكومية بمدينة تبوك في المملكة العربية السعودية " ،وقد
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها:
 -0أن تصورات المبحوثين حول التغيير التنظيمي جاءت
أيضاً بدرجة متوسطة.
 -2وجود أثر لدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي في
التغيير التنظيمي ،في الدوائر الحكومية بمدينة تبوك في
المملكة العربية السعودية.
أما الدراسة التي قام بها (العمارين )2001 ،فجاءت
بعنوان" أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التميز
التنظيمي من وجهة نظر العاملين في دائرة الجمارك األردنية "
حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق مفهوم
إدارة الجودة الشاملة في التميز التنظيمي لدى العاملين في دائرة
تم استخدام استبانة
الجمارك األردنية ،ولتحقيق أهداف الدراسةّ ،
العينة ،والتي بلغ تعدادها
مطورة لغرض جمع البيانات من أفراد ّ
ّ
( )001مفردة ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
كان من أبرزها:

 -0إن المتوسط العام ألبعاد التميز التنظيمي في دائرة
الجمارك العامة األردنية كان مرتفعا.
 -2أن هنالك أث اًر ألبعاد الجودة الشاملة في دائرة الجمارك
العامة األردنية في التميز التنظيمي.
وأجرت (الشوابكة ،)2001 ،دراسة بعنوان "درجة مقاومة
التغيير التنظيمي لدى القادة اإلداريين في مديريات التربية
والتعليم في األردن وعالقتها بالفاعلية التنظيمية .وهدفت هذه
الدراسة إلى تقصي درجة مقاومة التغيير التنظيمي لدى القيادة
اإلدارية في مديريات التربية والتعليم ي األردن وعالقتها
بالفاعلية التنظيمية لتلك المديريات وأشارت نتائج الدراسة إلى
أن درجة مقاومة التغيير التنظيمي لدى القادة اإلداريين في
مديريات التربية والتعليم في األردن ،كانت ضعيفة ،فيما
أظهرت النتائج أن درجة الفاعلية التنظيمية في تلك المديريات
كانت عالية .ولم تظهر النتائج الكلية للدراسة فروقاً ذات داللة
إحصائية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجة مقاومة القادة اإلداريين للتغيير التنظيمي ،ولدرجة
الفاعلية التنظيمية في مدريان التربية والتعليم في األردن ،من
وجهة نظر القادة التربويين ،تعزى إلى متغيرات الجنس ،أو
المؤهل العليم ،أو الخبرة اإلدارية ،أو المركز الوظيفي .أما
بالنسبة للعالقة بين درجة مقاومة التغيير التنظيمي لدى القادة
اإلداريين في مديريات التربية والتعليم في األردن ،وبين الفاعلية
التنظيمية لهذه المديريات ،من وجهة نظر القادة اإلداريين
أنفسهم ،فقد أظهرت النتائج أن تلك العالقة كانت سلبية قوية
(كلما ارتفعت درجة مقاومة التغيير انخفضت الفاعلية
التنظيمية).
وأجرى (الخرشه )2006 ،دراسة بعنوان" أثر الممارسة
القيادية في تميز منظمات األعمال األردنية ،لتطوير نموذج
الختيار القيادات القادرة على قيادة المنظمات نحو التميز"
التعرف على أثر الممارسات القيادية ودور
هدفت الدراسة إلى ّ
القيادة اإلدارية في استخدام واستثمار الجدارات األساسية
المتوفرة في البنوك األردنية .وقد تم استخدام استبانة لجمع
البيانات من مجتمع الدراسة الذي اشتمل على ( )10عشرة بنوك
تم اختيارها عشوائياً من السبعة عشر بنكاً ،أي ما نسبته
( )58%من مجتمع الدراسة ،حيث تم توزيع ( )140استبانة على
كافة أفراد عينة الدراسة .حيث كان عدد االستبانات المعادة
والصالحة للتحليل ( )100وبنسبة ( .)71%ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة:
 -0دلت النتائج أن التميز في قطاع البنوك األردنية كان
إيجابياً وبدرجة مرتفعة بمتوسط الحسابي (.)3.62
أثر للممارسة القيادية في
 -2أشارت النتائج إلى أن هنالك اً
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تميز قطاع البنوك والشركات المالية األردنية ،وأن الممارسة
القيادية فسرت ما مقداره( )%11.2من التباين في تميز قطاع
البنوك والشركات المالية األردنية.
أثر للممارسة القيادية في
 -2أشارت النتائج إلى أن هنالك اً
الجدارات األساسية كبعد من أبعاد تميز قطاع البنوك والشركات
المالية األردنية ،وأن الممارسة القيادية فسرت ما مقداره ()71%
من التباين في المتغير التابع الجدارات األساسية.
أثر للممارسة القيادية في
 -0أشارت النتائج إلى أن هنالك اً
قيمة العمل كبعد من أبعاد تميز قطاع البنوك والشركات المالية
األردنية وأن الممارسة القيادية فسرت ما مقداره ( )67%من
التباين في المتغير التابع قيمة العمل كبعد من أبعاد تميز قطاع
البنوك والشركات المالية األردنية.
أثر للممارسة القيادية في
 -0أشارت النتائج إلى أن هنالك اً
المسئولية االجتماعية كبعد من أبعاد تميز قطاع البنوك
والشركات المالية األردنية ،وأن الممارسة القيادية فسرت ما
مقداره( )52%من التباين في المتغير التابع -المسئولية
االجتماعية -كبعد من أبعاد تميز قطاع البنوك والشركات
المالية األردنية.
أما دراسة (الفارسي ،)2001 ،فجاءت بعنوان " :أثر
وظائف إدارة الموارد البشرية في تحقيق التغيير التنظيمي في
الو ازرات المركزية في سلطنة ُعمان :دراسة ميدانية" .هدفت
إلى التعرف على أثر وظائف إدارة الموارد البرية المتمثلة بـ
(تحليل وصميم العمل ،تخطيط الموارد البشرية ،االستقطاب،
االختيار ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،إدارة األداء ،عالقات
الموظفين) ،والعوامل الشخصية والوظيفية (العمر ،الجنس،
المستوى التعليمي ،المستوى الموظفين ،الخبرة العملية) ،على
التغيير التنظيمي في الو ازرات المركزية في سلطنة ُعمان،
والكشف عن المعوقات التي تواجه إدارة الموارد البشرية نحو
التغيير التنظيمي في تلك الو ازرات ،وذلك من أجل التوصل إلى
نتائج وتوصيات تساعد في زيادة فعالية وكفاءة األجهزة
الحكومية في سلطنة ُعمان بشكل عام .وأظهرت نتائج الدراسة
اآلتي:
 .0يوجد اثر ذو دالالت إحصائية ألبعاد وظائف إدارة
الموارد البشرية المتمثلة في :تحليل وتصميم العمل ،وتخطيط
الموارد البشرية ،واالستقطاب ،واالختيار ،والتدريب والتطوير،
والتحفيز ،وادارة األداء ،وعالقات الموظفين ،في تحقيق التغيير
التنظيمي في الو ازرات المركزية في سلطنة ُعمان.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر وظائف إدارة
الموارد البشرية في تحقيق التغيير التنظيمي تعزى للخصائص
الديموغرافية والمتغيرات الوظيفية (العمر ،والجنس ،والمستوى

التعليمي ،والمستوى الوظيفي ،والخبرة العملية).
وأجرى (السهلي ،)2001 ،دراسة بعنوان" :المشاركة في
اتخاذ القرار وأثرها على الحد من مقاومة التغيير :دراسة
ميدانية مطبقة على األجهزة الحكومية بمدينة الرياض".
هدفت إلى استطالع أنماط المشاركة في صنع القرار عند
الموظفين الحكوميين والتعرف على أثر األنماط السائدة
للمشاركة في صنع الق اررات على تقبل الموظفين للتغيير في
أجهزتهم ،والتعرف على المعوقات التي تحول دون المشاركة
في صنع الق اررات ،باإلضافة إلى وضع اقتراحات الموظفين
لتطوير المشاركة في صنع القرار في األجهزة الحكومية ،وتقديم
توصيات عليمة وعملية قد تكون مفيدة في تطوير مستوى أداء
موظفي األجهزة الحكومية .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج
يمكن إيجازها فيما يلي:أن أهم األنماط السائدة في األجهزة
الحكومية لمشاركة الموظفين في صنع القرار هي :استماع
المدير آلراء الموظفين واقتراحاتهم قبل أن يتخذ ق ارره بشكل
نهائي والنمط الثاني هو عرض المدير المشكلة على
المرؤوسين لمساهمة في إيجاد البدائل ثم يختار البديل الذي
يراه مناسباً لحل المشكلة ،والنمط الثالث هو مشاركة المدير
للمرؤوسين كأي عضو آخر للوصول إلى القرار المناسب.
وفي دراسة قامت بها (الشمايلة )2004 ،بعنوان":تأثير
التميز التنظيمي في أمانة عمان
سلوكيات الدور اإلضافي في
ّ
الكبرى" .حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير
التميز التنظيمي في أمانة عمان
سلوكيات الدور اإلضافي في ّ
الكبرى ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم وتطوير استبانه
لغرض جمع البيانات وتوزيعها على أفراد العينة والتي بلغ
تعدادها ( )764مفردةً ،وقد تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية(  (Spssلتحليل بيانات االستبانة ،اعتماداً على
المتوسطات الحسابية ،ومعامالت االرتباط بيرسون ،وتحليل
االنحدار الختبار صالحية النموذج وتأثير المتغيرات المستقلة
على المتغير التابع .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج كان من أبرزها:
 .0وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية مهمة
التميز
ال وبمختلف أبعاده وبين
وقوية بين المتغير المستقل ك ً
ّ
التنظيمي كالً وبمختلف أبعاده.
 .2وجود اثر هام بداللة إحصائية لمتغير السلوك الموجه
تميز االستراتيجية
تميز القيادة التنظيميةّ ،
نحو الفرد في ( ّ
التنظيمية).
 .2ال يوجد اثر هام بداللة إحصائية لمتغير السلوك
وتميز الهيكل
تميز المرؤوسين،
ّ
الموجه نحو الفرد في ( ّ
التنظيمي ،وتميز الثقافة التنظيمية).
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أثر عوامل التغيير...
وفي دراسة قام بها (الفهداوي )2005 ،بعنوان "عالقة
التحولي :دراسة ميدانية
المواطنة التنظيمية مع التغيير
ّ
لتصورات موظفي الدوائر الحكومية في مدينة الكرك"،
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة وهي:
 .0جاءت تصورات المبحوثين للمتغير المستقل
(المواطنة التنظيمية) بدرجة مرتفعة وبمتــوسط حسابي مقـداره
(.)2.00
 .2جاءت تصورات المبحوثين للمتغير التابع (التغيير
التحولي) بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي مقداره (.)2.22
ّ
 .2توجد عالقة ارتباطية قوية ومهمة بين المواطنة
التحولي ،على الصعيد الكلي واألبعاد
التنظيمية والتغيير
ّ
المنفردة.
 .0هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد المواطنة
التنظيمية في معادلة االنحدار ،وخرج بعضها عن ترتيب
الدخول في معادلة االنحدار للتنبؤ ببعض األبعاد التابعة
التحولي.
للتغيير
ّ
وقام (الحوامدة ،والهيتي )2004 ،بدراسة بعنوان" عوامل
التغيير وعالقتها بمستوى إدراك عملية التغيير ونتائجها
(دراسة ميدانية في شركات الفوسفات واألسمنت والبوتاس
األردنية)" ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .0وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل التغيير
الداخلية ،وبين نتائج التغيير ،وتفسر عوامل التغيير الداخلية ما
مقداره (  )%01.0من التباين في نتائج التغيير.
 .2وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل التغيير
الخارجية ،وبين نتائج التغيير ،وتفسر عوامل التغير الخارجية
ما مقداره ( )%02.2من التباين في نتائج التغيير.
 .2وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل التغير
الداخلية ،وبين مستوى إدراك عملية التغيير ،وتفسر العوامل
الداخلية ما مقداره ( )%02من التباين في مستوى إدراك عملية
التغيير.
 .0وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل التغيير
الخارجية ،وبين مستوى إدراك عملية التغيير ،وتفسر العوامل
الخارجية ما مقداره ( )%21.0من التباين في مستوى إدراك
عملية التغيير.
أما دراسة (الزومان )2002 ،فجاءت بعنوان" :أثر القيم
التنظيمية في األجهزة الحكومية المركزية على اتجاهات
المديرين نحو التغيير التنظيمي" .وقد أسفرت الدراسة عن
مجموعة من النتائج من أهمها أن غالبية المديرين في األجهزة
الحكومية المركزية يوافقون على إحداث التغيير التنظيمي في
اإلدارات التي يعملون بها ،إضافة إلى وجود ثماني قيم تنظيمية

في األجهزة الحكومية المركزية المبحوثة وهي الدفاع والقوى
والعدالة واستغالل الفرص والمنافسة والنظام والقانون وفرق
العمل والفعالية كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه
ايجابية بين المرتبة الوظيفية التي يشغلها المدير وكل من قيمة
الكفاءة والعدالة واستغالل الفرص ،كما كشفت الدراسة عن
وجود عالقة ارتباطيه ايجابية بين الخبرة وكل من قيمة الصفوة
واالقتصاد والكفاءة والمنافسة والفعالية وفرق العمل والنظام
والقانون واستغالل الفرص والعدالة.
وأجرى (العمري )2002 ،بعنوان "تحديثات التغيير
واستراتيجيات إدارتها :دراسة تطبيقية على تجربة االتصاالت
السعودية" ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من
أهمها :وجود عوامل رئيسية لتحديثات التغيير تمثلت في:
ضعف التخطيط واالستعداد للتغيير ،ضعف مشاركة الموظفين،
قلة الموارد المادية والبشرية ،الخوف من نتائج التغيير ،عدم
االستعداد الفني للتغيير ،عدم وضوح أبعاد التغيير لإلدارة
العليا ،وأخي اًر سرعة التغيير وغموض أهدافه للموظفين ،كما
بينت الدراسة أن أهم عوامل تحديثات التغيير هو ضعف
مشاركة الموظفين ،ضعف التخطيط واالستعداد للتغيير ،وعدم
وضوح أبعاد التغيير لإلدارة العليا مما يجعل االدارة العليا ال
تقوم بدعم عملية التغيير بالشكل الكافي الذي يمكنها من تحقيق
أهدافها ،الخوف من نتائج التغيير كخوف بعض المسؤولين من
فقد مراكزهم الوظيفية ،أو بعض االمتيازات ،سرعة التغيير
وغموض اهدافه للموظفين
وفي دراسة قابم بها (الخلف )1..1،بعنوان":ثالوث
التميز :تحسين الجودة وتخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية"،
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على إدارة الجودة الشاملة وابراز
أهميتها كوسيلة تمكن المنظمات اإلدارية من التعامل مع
التحديات التي تواجهها والتغلب عليها بفاعلية والربط بين إدارة
الجودة الشاملة وتكاليف األداء واإلنتاجية كداللة على التميز
التنظيمي ،من خالل مراجعة األدبيات وتحليل عدد الحاالت
الناجمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وذلك لتأكيد االنسجام بين
هذه المفاهيم الثالثة وان كالً منها يلعب دو اًر في مساندة اآلخر
فضالً عن كونها جميعاً تساهم في تحقيق التميز في األداء
(ثالوث التميز).
وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين الجودة
واإلنتاجية والتكلفة وان أي تحسين في الجودة سيؤدي إلى زيادة
اإلنتاجية وتخفيض الكلفة،كما إن التجربة اليابانية دليل آخر
على جدوى االستثمار في إدارة الجودة الشاملة كوسيلة لتحقيق
التميز والمقدرة على تحقيق التنافس محلياً واقليمياً وعالمياً
وكذلك التجربة األمريكية في العقدين الثامن والتاسع من هذا
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القرن،كما توصلت إلى أن المنظمات التي ترغب في أن تدخل
القرن الحادي والعشرين ولديها المقدرة على المنافسة والبقاء
ليس لديها خيار سوى االستثمار في تحسين الجودة الن
المنافسة االقتصادية هي ما سيميز القرن الحالي،كما أن
تحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية وتخفيض التكلفة في آن واحد
يساهم في تحقيق ثالوث التميز التنظيمي.
ب .الدراسات األجنبية:
أجرى دنيس وشرادير ()Dennis&, Schraeder, 2009
دراسة بعنوان" تعزيز نجاح التغيير في المنظمات :ربط
استراتيجيات االستعداد للتغيير مع مصادر المقاومة" وهدفت
إلى تعزيز سبل نجاح التغيير التنظيمي ،وذلك من خالل
مطابقة استراتيجيات االستعداد للتغيير في المنظمات الهنغارية
في اإلصالح المؤسسي ،وتعزيز آليات المراقبة .وشملت عينة
الدراسة ( )010مديرا ،وتوصلت الدراسة إلى أن المنظمات
الهنغارية أبدت اهتماماً باإلصالح المؤسسي كأداة لنجاح
التغيير التنظيمي .وتوصلت الد ارسة أيضاً إلى أن أهم عوامل
مقاومة التغيير هو ضعف مشاركة الموظفين ،ضعف التخطيط
واالستعداد للتغير ،عدم وضوح أبعاد التغيير لإلدارة العليا مما
يجعل اإلدارة العليا ال تقوم بدعم عملية التغيير بالشكل الكافي
الذي يمكنها من تحقيق أهدافها.
وأجرى تايلر ( )Taylar, 2009دراسة مقارنة لنماذج التميز
للقيم األساسية في مواجهة القيم اإلنسانية" حيث هدفت هذه
الدراسة إلى دراسة مقارنة للقيم األساسية للنماذج التميز إزاء في
مواجهة القيم اإلنسانية في ( )01منظمة خدمية في هولندا.،
واعتمدت الدراسة في بياناتها على استبانة تم توزيعها على
( )212مبحوثاً ،ومن نتائج الدراسة التي استخدمت في تحليل
بياناتها األوساط الحسابية ،والتحليل العاملي يتضح أن مقارنة
االستجابات المعيارية مع نتيجة القيم األساسية للنماذج التميز
تؤكد وجود اختالفات معنوية بين ما هو قائم والقيم النمطية،
وأن القيم اإلنسانية تؤثر في استراتيجيات التميز التي تركز
على العمالء ،والتعلم المستمر واالبتكار والتحسين والمسؤولية
االجتماعية واشراك الموظفين.
وأجرى ايفانثيا وآخرون ( )Evanthia, e.al, 2009دراسة
بعنوان" متطلبات المعايير األوروبية لتميز األعمال مدخل
مقترح" وهدفت إلى الكشف عن مدى التزام شركات األدوية
األوربية لمعايير التميز األوربية ،وشملت عينة الدراسة ()012
شركة دوائية ،وتوصلت الدراسة إلى أن شركات األدوية تواجه
صعوبات في تحقيق معايير التميز األوربية بسبب األزمة
االقتصادية العالمية .ووجود مجموعة من العوامل الداخلية
والخارجية التي تشكل معاً معوقاً لاللتزام بالمعايير األوربية ومن

أهم هذه العوامل هو استثمار هذه الشركات خارج حدودها
اإلقليمية.
وفي دراسة قام بها كانينغهام وآخرون ( Cunningham
 )et.al, 2009بعنوان" تنفيذ التغيير في منظمات القطاع العام"
وهدفت إلى التعرف على آليات تنفيذ التغيير التنظيمي في
ثالث منظمات من منظمات القطاع العام البريطانية ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )22من كبار المسؤولين التنفيذيين .ولقد
استخدمت نماذج التغيير التنظيمي الثالثة وذلك لبيان أن جهود
التغيير تظهر استعمال متغيرات وسيطة ،هيكلية ،تكنولوجية،
وسلوكية صممت لزيادة الفاعلية والكفاءة من خالل محاور
تمثل(تحسين العمليات التقنية ،تحسين القيادة ،اإلدارة ،ومهارات
التدريب ،تحسين االتصاالت ومشاركة العاملين ،تحسين
عالقات المستهلك ،تحسين البيئة محل العمل ،تمكين العاملين،
وتبديل عالقات السلطة).
وأجرى غارفين وروبرتو ()Garven& Roberto, 2006
دراسة بعنوان"التغيير من خالل اإلقناع"وهدفت إلى التعرف
على كيفية التغلب على فشل القيادات في إعداد الموظفين
للتغيير ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي االستقرائي من
خالل دراسة وتحليل العديد من الجهات والمنظمات الحكومية
والخاصة والخيرية في أوروبا ،حيث توصلت الدراسة إلى عدة
نتائج من أهمها :ضرورة أن يتبنى القادة حملة إقناع فعالة
للموظفين تبدأ قبل وقت مناسب من إحداث التغيير .وتكوين
جبهة عمل قوية داعمة للتغيير وقادرة على التأثير في
العاملين .وضرورة بيان اختالف خطط التغيير عن السابق
وفعاليتها .وتهيئة األجواء والظروف المناسبة لقبول التغيير،
وعلى األخص الصراعات الوظيفية .وضرورة اهتمام القادة
بمشاعر وأحاسيس العاملين وتوجيهها نحو تفهم التغيير وقبلوه.
وأهمية المحافظة على السلوكيات الجديدة الداعمة للتغير،
والمناخ االيجابي للمنظمة .وضرورة إعطاء الفرصة للعاملين
في حل المشاكل وتمكينهم وتوجيههم باستمرار.
أما ابراهامسون ( )Abrahamson, 2006فقد أجرى دراسة
بعنوان" التغيير بدون آلم" وهدفت إلى معرفة كيف يمكن أن
تتغير المنظمات بنجاح في ظل معارضة العاملين .وقد استخدم
الباحث في دراسته المنهج الوصفي االستقرائي من خالل دراسة
وتحليل العديد من البحوث والدراسات ذات العالقة بموضوع
الدراسة ،حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :أن
كثي اًر من المنظمات تتغير ومع ذلك تفنى ؛ لكون التغيير يتمتع
بقوة يمكن أن تدمر المنظمة .وأن تستبدل المنظمات مبادرات
التغيير الجذرية الواسعة النطاق ،بعمليات تغيير طبيعية صغرى
مدروسة بعناية ،باستخدام عمليات ترقيع (إصالح) واسعة أو
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محدودة النطاق .والنتيجة هي دينامية االستقرار تتيح التغيير
للمنظمة دون فواجع تذرك ،وبما يعزز أي محاوالت تغيير
جديدة .وأن تترك المنظمات فكرة التغيير بال توقف حتى تنجح
في التغيير ،وبدالً من ذلك ينبغي توزيع مبادرات التغيير
الرئيسية بين فترات تغيير طبيعية قصيرة مدروسة بعناية،
باستخدام عمليات اإلصالح ،وبذلك يمكن للمنظمات القيام
بتغيير شامل بنهج يسمى ديناميكة االستقرار .وأن ديناميكة
االستقرار عبارة عن بذل القادة جهود تغيير مستمرة ولكن
محدودة نسبياً تشمل إعادة تنظيم الممارسات القائمة ونماذج
العمل المطبقة ،بدالً من استحداث ممارسات ونماذج عمل
جديدة .وأن ديناميكة االستقرار تتطلب من القادة ما يسمى وتيرة
التغيير ،حيث ينبغي أن تتم التغيرات الواسعة النطاق والمحدودة
في فترات زمنية دقيقة وصحيحة.
أما د ارسة فوتيس وآخرون ( )Fotis, et.al, 2005فجاءت
بعنوان" أفضل ممارسات المنظمات اليونانية في طريقها
للتميز مساهمة " ISO .000:2000وهدفت إلى التحقق نظرياً
وتجريبياً من الحالة الراهنة ألفضل التطبيقات في عشر
التميز ،من خالل
منظمات صناعية يونانية في طريقها إلى
ّ
التميز األوروبي ،حيث منحت هذه المنظمات جوائز
نموذج
ّ
تميز وحصلت على شهادات(اآليزو .) 9001جمعت المعلومات
ّ
عن طريق المقابالت الشخصية مع مديري التخطيط واإلنتاج
والجودة باإلضافة إلى استبانه تتضمن أسئلة مفتوحة .أظهرت
النتائج أن هناك بعض المشاكل تتعلق في بيروقراطية
المنظمات وعدم مرونة في التنظيم وانخفاض في استخدام
مهارات العاملين ومعارفهم ،وعدم استخدام المكافآت كأداة
تسويقية ووسيلة إلى اختراق األسواق.
وفي دراسة قام يها رمضان ()Ramanathan, 2004
بعنوان"التميز التنظيمي في القطاع الصناعي في سلطنة ُعمان"
هدفت إلى معرفة دور إدارة التكنولوجيا واالستثمار في التكنولوجيا
تميز األعمال .أجريت هذه الدراسة على
بهدف التحسين في ّ
( )02مجموعة من الشركات الصناعية في سلطنة عمان .وتضم
هذه المجموعات صناعات تكرير البترول وصناعات مكائن
حاسبية وأدوات بصرية طبية .وذلك عن طريق تحليل البيانات
الخاصة بتلك المجموعات في الفترة الواقعة بين (-0222
 .)2440حيث شهدت كافة القطاعات هبوطاً في األداء وفق
مقياس دليل اإلنتاجية ( .)MPIأشارت النتائج إلى أن سبب
الهبوط يعزى إلى التغير التكنولوجي في تلك الفترة ،بالرغم من
التحسن البطيء في استخدام التكنولوجيا .أوصت الدراسة
باالهتمام باإلدارة التكنولوجية واالستثمار في التكنولوجيا لتكون
التميز.
تلك الشركات في المستوى األعلى من ّ

وأجرى فروست وآخرون ( )Frost, et.al ,2002دراسة
بعنوان "مراكز التميز في الشركات ذات الجنسيات المتعددة"
من خالل استطالع أراء ( )780منظمة مملوكة لألجانب من
القطاع اإلنتاجي في كندا،حيث هدفت الدراسة إلى معرفة
الظروف التي تساعد على إنشاء مراكز للتميز في الشركات
األجنبية ذات الجنسيات المتعددة ،وتوفير رؤية آللية تستخدمها
المنظمات متعددة الجنسيات من خالل تعاملها مع قضية إنشاء
مراكز للتميز ،وتوصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من
العوامل الداخلية والخارجية التي تشكل معاً مراكز للتميز ،واهم
هذه العوامل هو استثمار المنظمة داخل وخارج حدودها
ومجاالت التنافس،ووجود أهمية نسبية لهذه العوامل تختلف تبعاً
لنوع المركز (تصنيعي ،بحثي ،تطويري) باإلضافة إلى وجود
عالقة بين مراكز التميز واألداء،حيث أظهرت العديد من
القياسات المعيارية لألداء إن هناك عالمات أعلى تم الحصول
عليها من قبل مراكز التميز عن تلك المنظمات التي ال تضم
مراكز للتميز بصرف النظر عن نوع المركز ،وأوصت الدراسة
بإجراء دراسات مطولة ومقارنة واجراء أبحاث على عينات
أوسع باستخدام عمليات المسح من اجل فهم طبيعة ومدى
مساهمة األشكال المختلفة من المراكز وآليات التصميم التي
يمكن للمنظمات من خاللها الوصول لإلمكانيات المطلوب
تحقيقها في التميز،واجراء المزيد من الدراسات المستقبلية
لمراكز التميز.
دراسة ( )Kanji, 2002بعنوان"النمو المالئم والتميز
التنظيمي" وهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين قياس
تميز األداء.
وتميز األعمال ،وبناء نظام شامل لقياس ّ
األداء ّ
ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :أن نظم قياس األداء
التقليدية ال تدعم نماذج تميز األداء .وبناء نموذج لقياس تميز
األعمال شمل األبعاد التالية :المجموعة األولى :وتتضمن
هامة من عوامل النجاح الحرجة( Critical Success
مجموعة ّ
متميز للمنظمة إذا تم
 ،)Factorوالتي تؤدي بالنتيجة إلى أداء ّ
التركيز عليها ،وادارتها بشكل فاعل وهي القيادة( كعنصر
محرك رئيس) ،ورضا الزبائن ،واإلدارة بالحقائق ،وادارة الموارد
البشرية ،والتحسين المستمر .والمجموعة الثانية :ركزت على
لتميز كل من :العمليات ،ومنظمة
قيم المنظمة (كمحرك رئيس) ّ
متعلمة ،وتلبية احتياجات أصحاب المصالح.
وأجرى كاهو وتان ) (Khoo & Tan 2002دراسة
بعنوان"استخدام تميز األعمال األسترالي كإطار لتحقيق التنمية
المستدامة المتميز األعمال" وهدفت إلى معرفة التحديات التي
المنظّمات لدعم
المنظّمات والجهود المطلوبة من تلك ُ
تواجه ُ
التطور والنجاح في أعمالها باإلضافة إلى المسؤولية
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اإلجتماعية .أُجريت هذه الدراسة على شركة ()Smelter Plant
في أستراليا أثناء عملية االنتقال ،والتحول من مرحلة اإلعداد
إلى مرحلة التطبيق ،والدعم ،والمساندة ،والتحسين المستمر،
تميز
والمسؤولية اإلجتماعية .استخدمت الدراسة نموذج ّ
األعمال األسترالي .حيث تم تحديد مكونات النموذج التي اعتقد
التميز في األعمال وهي( :القيادة،
إن لها تأثي اًر على
ّ
ّ
واالستراتيجيات والخطط ،والمعلومات والعاملون ،وقيمة
المستهلك ،وادارة العمليات ،ونتائج األعمال) .وقد استخدم
الباحث أسلوب اإلنحدار التدريجي لبيان أثر مكونات النموذج
التميز في األعمال
التميز .ودلت النتائج أنه لتحقيق
على
ّ
ّ
والتحسين المستمر ،ال بد من التركيز على كافة المكونات.
يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
ما ّ
قامت دراسة (جبار )2404 ،على دراسة أثر عوامل
التغيير في عملية اإلبداع التنظيمي في الهيئة العامة للسياحة
العراقية كما قامت دراسة (البلوي )2442 ،بدراسة أثر عوامل
التغيير الداخلية والخارجية في أساليب إدارة الصراع التنظيمي،
وتناولت دراسة (الجهني )2441 ،أثر ممارسة التخطيط
االستراتيجي على التغيير التنظيمي ،وتطرقت دراسة (الرشيدي،
 )2404إلى التخطيط االستراتيجي وأثره في تحقيق التميز
التنظيمي من وجهة نظر مديري الدوائر الحكومية في المدينة
المنورة ،ولم نجد أية دراسة قد تناولت أثر عوامل التغيير على
التميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في شركة البوتاس
يميز هذه الدراسة ،هو االختالف من حيث
العربية ،لكن ما ّ
الهدف ومجتمع الدراسة والعينة ،وقد ساعد استعراض الدراسات
السابقة في إلقاء نظرة على عوامل التغيير في شركة البوتاس

العربية وأثرها على التميز التنظيمي ،لهذا جاءت هذه الدراسة
ِّ
لسد النقص الحاصل في هذا المجال ،وبهذا انمازت هذه
الدراسة عن غيرها.
عرض النتائج:
اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
اإلجابة عن السؤال األول :ما هي تصورات العاملين في
شركة البوتاس العربية لمستوى عوامل التغيير؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لتصورات العاملين في شركة البوتاس
العربية لعوامل التغيير ،والجدول ( )2يبين ذلك.
يظهر من الجدول ( )2أن المتوسط العام لتصورات
المبحوثين في شركة البوتاس العربية لعوامل التغيير ذات
مستوى متوسط ،يتضح أن المهام والواجبات احتلت المرتبة
األولى بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.00وانحراف معياري
( ،)4.02يلي ذلك بعد الموارد البشرية بمتوسط حسابي بلغ
( ،)2.21وانحراف معياري ( ،)4.12يلي ذلك بعد التكنولوجيا
المتقدمة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.20وانحراف معياري
( .)4.10وجاء في المرتبة األخيرة بعد الهيكل التنظيمي
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.21وانحراف معياري ( .)4.11وهي
نتائج منطقية ألن عوامل التغيير تؤثر في نوعية النتائج التي
قد تحدث نتيجة عملية التغيير وهي مدركة من قبل العاملين في
شركة البوتاس العربية.
اإلجابة عن السؤال الثاني :ما مستوى تصورات العاملين
في شركة البوتاس العربية ألبعاد التميز التنظيمي؟

الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين إلدراك عوامل التغيير في شركة البوتاس العربية
تسلسل
الفقرات
0-0
1-0
02-2
01-02
01-0

عوامل التغيير
الهيكل التنظيمي
المهام والواجبات
الموارد البشرية
التكنولوجيا المتقدمة
المتوسط الكلي

المتوسط
الحسابي

االنح ارف
المعياري

الرتبة

المستوى بالنسبة
للمتوسط الحسابي

2.21
2.00
2.21
2.20
2.20

4.11
4.02
4.12
4.10
4.01

0
0
2
2
-

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
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الجدول ()4
التنظيمي في شركة البوتاس العربية.
التميز
ّ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين ألبعاد ّ
مستوى الفقرة وفقا
المتوسط االنحراف
الترتيب
أسم البعد
تسلسل الفقرات
للمتوسط الحسابي
المعياري
الحسابي
مرتفع
0
4.11
2.22
تميز القيادة
20-02
ّ
مرتفع
2
4.02
2.21
تميز المرؤوسين
21-22
ّ
مرتفع
2
4.10
2.10
تميز الهيكل
20-22
ّ
مرتفع
0
4.10
2.12
تميزاإلستراتيجية
21-22
ّ
متوسط
0
4.02
2.12
تميز الثقافة
00-22
ّ
مرتفع
4.00
2.22
المتوسط الكلي
00-02

يبين الجدول ( )0أن المتوسطات الحسابية إلجابات
التنظيمي في شركة البوتاس
التميز
المبحوثين على أبعاد
ّ
ّ
تميز
تميز الهيكلّ ،
تميز المرؤوسينّ ،
تميز القيادةّ ،
العربية ( ّ
تميز الثقافة) كانت مرتفعة ،أن المتوسط الكلي
اإلستراتيجيةّ ،
تميز
التميز
ألبعاد
التنظيمي بلغ ( ،)2.22وقد احتل ُبعد ّ
ّ
ّ
اإلستراتيجية المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلـغ ( ،)2.12يلي
تميز الهيكل بمتوسط حسابي بلـغ ( ،)2.10وجاء في
ذلك ُبعد ّ
تميز المرؤوسين بمتوسط حسابي بلـغ
المرتبة الثالثة ُبعد ّ
تميز القيادة
( ،)2.21في حين جاء في المرتبة الرابعة ُبعد ّ
بمتوسط حسابي بلـغ ( ،)2.22وجاء في المرتبة األخيرة ُبعد
ميز الثقافة بمتوسط حسابي بلـغ ( .)2.12وتُفسر هذه النتيجة
ت ّ
أن شركة البوتاس العربية تستند إلى قاعدة بيانات شاملة
لتوظيف استراتيجيات التميز ،مما يجعلها أكثر كفاءة في رفد
متخذ القرار في الشركة بالمعلومات التي يحتاجها لرسم
المادية
السياسات ووضع االستراتيجيات ،ورصد اإلمكانيات
ّ
والطاقات البشرّية الالزمة لذلك ،والتي قد توفر للفرد المبدع
الحرية الكافية إلظهار إمكاناته اإلبداعية وتشجيع االبتكار
واإلبداع في تقديم االقتراحات والمالحظات ،وتبادل اآلراء حول
الخطط البديلة.
اختبار الفرضيات:
قبل تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضية الدراسة
الرئيسية األولى ،تم إجراء بعض االختبارات وذلك من أجل
ضمان مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار وذلك على
النحو التالي :فيما يتعلق بافتراض ضرورة عدم وجود ارتباط
ٍ
عال بين المتغيرات المستقلة "  "Multi-Collinearityقام الباحث
بإجراء معامل تضخم التباين "
 ،"VIFواختبار التباين المسموح به "

Variance Inflation FactorTolerance

" لكل متغير

من المتغيرات المستقلة ،ويشير الجدول ( )0إلى أنه إذا كان
معامل تضخم التباين ( )VIFللمتغير يتجاوز ( )04وكانت قيمة
التباين المسموح به أقل من ( )4.40فإنه يمكن القول أن هذا
المتغير له ارتباط ٍ
عال مع متغيرات مستقلة أخرى وبالتالي
سيؤدي إلى حدوث مشكلة في تحليل االنحدار .وقد تم االعتماد
على هذه القاعدة الختبار االرتباط الخطي المتعدد
" "Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة .وكما يشير الجدول
( )0والذي يحتوي على المتغيرات المستقلة وقيمة معامل
تضخم التباين ( )VIFوالتباين المسموح "  "Toleranceلكل
متغير ،نلحظ أن قيمة ( )VIFلجميع المتغيرات كانت أقل من
( )04وتتراوح ( )2.212– 0.200كما نلحظ أن قيمة التباين
المسموح " "Toleranceلجميع المتغيرات كانت أكبر من ()4.40
وتتراوح بين ( ) 4.010 – 4.202ولذلك يمكن القول أنه ال
توجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط ٍ
عال بين المتغيرات
المستقلة.
ومن أجل التحقيق من افتراض التوزيع الطبيعي Normal
 Distributionللبيانات فقد تم االستناد إلى احتساب قيمة معامل
االلتواء ( )Skewnessللمتغيرات ،وكما يشير الجدول ( )0فإن
قيمة معامل االلتواء لجميع متغيرات الدراسة كانت أقل من ()0
ولذلك يمكن القول بأنه ال توجد مشكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع
الطبيعي لبيانات الدراسة.
يوضح الجدول ( )1صالحية نموذج اختبار فرضيات
الدراسة ،ونظ اًر الرتفاع قيمة ( )Fالمحسوبة عن قيمتها الجدولية
على مستوى داللة ( )α≤4.40ودرجات حرية ( ،)121 ،0حيث
إن أبعاد عوامل التغيير تفسر( )%12.2من التباين في ُبعد
(التميز التنظيمي) ،كما تُفسر أيضاً( )%02.0من التباين في
ُبعد (تميز القيادة) ،وتُفسر أيضاً ( )%02من التباين في
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التنظيمية) ،وجميع ذلك يؤكد دور وأثر أبعاد عوامل التغيير في
تفسير األبعاد التابعة للتميز التنظيمي .وبناء على ذلك نستطيع
اختبار فرضيات الدراسة.

ُبعد(تميز المرؤوسون) ،وفسرت أبعاد عوامل التغيير ()%01.0
من التباين في ُبعد (تميز الهيكل) ،كما تُفسر أيضاً ()%02.0
من التباين في ُبعد (تميز اإلستراتيجية) ،وأخي اًر فسرت أبعاد
عوامل التغيير ( )%21.1من التباين في ُبعد (تميز الثقافة

الجدول ()5
اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء
معامل االلتواء
معامل تقييم
التباين المسموح
المتغيرات
Skewness
التباين ()VIF
بهTolerance
4.224
0.040
4.202
الهيكل التنظيمي
4.204
2.212
4.010
المهام والواجبات
4.211
0.200
4.010
الموارد البشرية
4.222
2.014
4.012
التكنولوجيا المتقدمة
الجدول ()1
نتائج تحليل التباين لالنحدار ( )Analysis Of varianceللتأكد من صالحية النموذج الختبار فرضيات الدراسة.

المتغيرالتابع
التميز التنظيمي
تميز القيادة
تميز المرؤوسون
تميز الهيكل
تميزاإلستراتيجية

تميز الثقافة التنظيمية

المصدر

االنحدار
الخطأ
االنحدار
الخطأ
االنحدار
الخطأ
االنحدار
الخطأ
االنحدار
الخطأ
االنحدار
الخطأ

درجات
الحرية
()121 ،0

معامل
التحديد
4.121

()121 ،0

4.020

()121 ،0

4.024

()121 ،0

4.010

()121 ،0

4.020

()121 ،0

4.211

مجموع
المربعات
010.042
041.200
222.411
021.222
022.212
020.200
021.242
200.001
012.212
022.102
010.022
212.422

R2

متوسط
المربعات
01.21
4.024
02.212
4.201
02.424
4.204
02.122
4.222
02.222
4.201
00.042
4.002

قيمةF
المحسوبة
*201.210

مستوى
داللة
4.444

*002.122

4.444

*004.111

4.444

*002.122

4.444

*040.22

4.444

*21.020

4.444

F

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40

الفرضية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0905لعوامل التغيير(الهيكل التنظيمي،
المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) في
التميز التنظيمي.
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ( ،)2ومن
متابعة قيم اختبار ( )tأن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة
(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) لها تأثير في التميز التنظيمي في شركة

البوتاس العربية ،حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة (،0.000
 )1.001 ،0.002 ،2.022على التوالي ،وهي قيم معنوية عند
مستوى داللة ( .)α≤4.40ومماسبق يقتضي ما يلي :رفض
الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه :ال يوجد أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤4.40لعوامل التغيير(الهيكل
التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا
المتقدمة) في التميز التنظيمي في شركة البوتاس العربية.
ولبيان ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار
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المتغير التابع ،ودخل ثالثاً متغير الهيكل التنظيمي حيث فسر
مع المتغيرين السابقين ما مقداره ( )%10من التباين في
المتغير التابع ،ودخل أخي اًر متغير الموارد البشرية حيث فسر
مع المتغيرات السابقة ما مقداره ( )%12.1من التباين في
التميز التنظيمي.
الفرضية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0905لعوامل التغيير(الهيكل التنظيمي،
المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة)في
تميز القيادة كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.

تم إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي
 Regressionلتحديد أهمية كل متغير مستقل على حدة في
المساهمة في النموذج الرياضي ،الذي يمثل أثر عوامل التغيير
(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) في التميز التنظيمي في شركة البوتاس
العربية ،والجدول ( )1يوضح نتائج ذلك.
تشير البيانات الواردة في الجدول ( )1إلى إن بعد (المهام
والواجبات) قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره ()%02.2
من التباين في المتغير التابع ،تاله متغير التكنولوجيا المتقدمة
وفسر مع متغير المهام والواجبات ( )%01.2من التباين في
Stepwise Multiple

الجدول ()1
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد المتغير المستقل عوامل التغيير
في التميز التنظيمي في شركة البوتاس العربية

البعد المستقل
ُ
الهيكل التنظيمي
المهام والواجبات
الموارد البشرية
التكنولوجيا المتقدمة

الخطأ المعياري
4.421
4.422
4.424
4.424

B

4.002
4.202
4.010
4.020

Beta

4.001
4.220
4.022
4.221

قيمة Tالمحسوبة
*0.000
*2.022
*0.002
*1.001

مستوى داللة
4.444
4.444
4.444
4.444

T

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40

الجدول ().
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بالتميز التنظيمي
من خالل عوامل التغيير كمتغيرات مستقلة

ترتيب دخول العناصر المستقلة في
معادلة التنبؤ
المهام والواجبات
التكنولوجيا المتقدمة
الهيكل التنظيمي
الموارد البشرية

قيمة
معامل التحديد التراكمي
4.022
4.012
4.104
4.121
R2

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40

قيمة Tالمحسوبة

مستوى داللة

*00.100
*2.102
*1.212
*0.122

الجدول ().
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد المتغير المستقل عوامل التغيير
في تميز القيادة كبعد من أبعاد التميز التنظيمي

البعد المستقل
ُ
الهيكل التنظيمي
المهام والواجبات
الموارد البشرية
التكنولوجيا المتقدمة

B

4.414
4.221
4.221
4.001

الخطأ المعياري
4.421
4.421
4.400
4.402

Beta

4.402
4.202
4.240
4.000

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40
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قيمة Tالمحسوبة
0.110
*1.222
*1.012
*2.210

T

4.444
4.444
4.444
4.444

مستوى داللة
4.422
4.444
4.444
4.444

T
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تم إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي
 Regressionلتحديد أهمية كل متغير مستقل على حدة في
المساهمة في النموذج الرياضي ،الذي يمثل أثر عوامل التغيير
(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) في تميز القيادة كبعد من أبعاد التميز
التنظيمي ،والجدول ( )04يوضح نتائج ذلك.
تشير البيانات الواردة في الجدول ( )04إلى إن بعد (المهام
والواجبات) قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره ()%02.0
من التباين في المتغير التابع ،تاله متغير الموارد البشرية وفسر
مع متغير المهام والواجبات ( )%00.2من التباين في المتغير
التابع ،ودخل أخي اًر متغير التكنولوجيا المتقدمة حيث فسر مع
المتغيرين السابقين ما مقداره ( )%02.2من التباين في تميز
القيادة كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
الفرضية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0905لعوامل التغيير (الهيكل التنظيمي،
المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) في
تميز المرؤوسين كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ( ،)2ومن
متابعة قيم اختبار( )tأن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة
(المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) هي
أكثر متغيرات عوامل التغيير تأثي اًر في تميز القيادة كبعد من
أبعاد التميز التنظيمي ،حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة
( )2.210 ،1.222،1.012على التوالي ،وهي قيم معنوية عند
مستوى داللة ( .)α≤4.40وأن المتغير الفرعي والمتعلق (الهيكل
التنظيمي) ليس له أثر في تميز القيادة كبعد من أبعاد التميز
التنظيمي حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة ( ،)0.110وهي قيمة
غير معنوية عند مستوى داللة ( ،)α≤4.40ومما سبق يقتضي
ما يلي :رفض الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه :ال يوجد
أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )4.40≤αلعوامل
التغيير (المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا
المتقدمة) في تميز القيادة كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
وقبول الفرضية فيما يتعلق بمتغير (الهيكل التنظيمي) في تميز
القيادة كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
ولبيان ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار

Stepwise Multiple

الجدول ()10
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بتميز القيادة
من خالل متغيرات عوامل التغيير كمتغيرات مستقلة

ترتيب دخول العناصر المستقلة في
معادلة التنبؤ

المهام والواجبات

قيمة

R2

معامل التحديد التراكمي

قيمة Tالمحسوبة
*04.240

4.020

الموارد البشرية

4.444

*1.201

4.002

التكنولوجيا المتقدمة

مستوى داللة

4.444

*0.022

4.022

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40

T

4.444

خرج من معادلة االنحدار المتعدد المتدرج متغير (الهيكل التنظيمي)

البعد المستقل
ُ
الهيكل التنظيمي

المهام والواجبات
الموارد البشرية

التكنولوجيا المتقدمة

الجدول ()11
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد المتغير المستقل عوامل التغيير
في تميز المرؤوسين كبعد من أبعاد التميز التنظيمي
B

الخطأ المعياري

Beta

قيمة Tالمحسوبة

4.400

4.400

4.402

0.200

4.021

4.201

4.421

4.221

*2.142

4.444

4.021

4.420

4.001

4.022

4.400

4.014

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40
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تم إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي
 Regressionلتحديد أهمية كل متغير مستقل على حدة في
المساهمة في النموذج الرياضي ،الذي يمثل أثر عوامل التغيير
(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) في تميز المرؤوسين كبعد من أبعاد التميز
التنظيمي ،والجدول ( )02يوضح نتائج ذلك.
تشير البيانات الواردة في الجدول ( )02إلى إن بعد (المهام
والواجبات) قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره ()%22.1
من التباين في المتغير التابع ،تاله متغير التكنولوجيا المتقدمة
وفسر مع متغير المهام والواجبات ( )%00من التباين في
المتغير التابع ،ودخل أخي اًر متغير الموارد البشرية حيث فسر
مع المتغيرين السابقين ما مقداره ( )%46.8من التباين في تميز
المرؤوسين كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
الفرضية الرابعة :ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند
مستوى ( )α≤0905لعوامل التغيير(الهيكل التنظيمي ،المهام
والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة)في تميز
الهيكل التنظيمي كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول (،)00
ومن متابعة قيم اختبار ( )tأن المتغيرات الفرعية التالية
والمتعلقة (المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا
المتقدمة) هي أكثر متغيرات عوامل التغيير تأثي اًر في تميز
المرؤوسين كبعد من أبعاد التميز التنظيمي ،حيث بلغت قيم ()t
المحسوبة ( )0.242 ،2.141 ،2.142على التوالي ،وهي قيم
معنوية عند مستوى داللة ( .)α≤4.40وأن المتغير الفرعي
والمتعلق (الهيكل التنظيمي) ليس له أثر في تميز المرؤوسين
كبعد من أبعاد التميز التنظيمي حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة
( ،)0.200وهي قيمة غير معنوية عند مستوى داللة
( ،)α≤4.40ومما سبق يقتضي ما يلي :رفض الفرضية
الصفرية والتي تنص على أنه :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )4.40≤αلعوامل التغيير (المهام
والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) في تميز
المرؤوسين كبعد من أبعاد التميز التنظيمي .وقبول الفرضية
فيما يتعلق بمتغير (الهيكل التنظيمي) في تميز المرؤوسين
كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
ولبيان ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار

Stepwise Multiple

الجدول ()12
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بتميز المرؤوسين
من خالل متغيرات عوامل التغيير كمتغيرات مستقلة

ترتيب دخول العناصر المستقلة في
معادلة التنبؤ
المهام والواجبات
التكنولوجيا المتقدمة
الموارد البشرية

قيمة
معامل التحديد التراكمي
4.221
4.004
4.011
R2

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40

قيمة Tالمحسوبة
*02.120
*2.420
*2.122

مستوى داللة

T

4.444
4.444
4.440

خرج من معادلة االنحدار المتعدد المتدرج متغير (الهيكل التنظيمي)

نتائج تحليل االنحدار
البعد المستقل
ُ
الهيكل التنظيمي
المهام والواجبات
الموارد البشرية
التكنولوجيا المتقدمة

B

4.001
4.221
4.014
4.001

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40

الجدول ()12
المتعدد الختبار أثر أبعاد المتغير المستقل عوامل التغيير
في تميز الهيكل التنظيمي
قيمة Tالمحسوبة مستوى داللة
Beta
الخطأ المعياري
4.444
*0.211
4.021
4.422
4.444
*1.042
4.220
4.420
4.444
*0.210
4.020
4.421
4.444
*0.422
4.024
4.422
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يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول (،)02
ومن متابعة قيم اختبار ( )tأن المتغيرات الفرعية التالية
والمتعلقة (الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) هي أكثر متغيرات عوامل التغيير تأثي اًر
في تميز الهيكل التنظيمي كبعد من أبعاد التميز التنظيمي،
حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة (،0.210 ،1.042 ،0.211
 )0.422على التوالي ،وهي قيم معنوية عند مستوى داللة
( .)α≤4.40ومما سبق يقتضي ما يلي :رفض الفرضية
الصفرية والتي تنص على أنه :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α≤4.40لعوامل التغيير(الهيكل
التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا
المتقدمة) في تميز الهيكل التنظيمي كبعد من أبعاد التميز
التنظيمي.
ولبيان ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار
تم إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي Stepwise Multiple
 Regressionلتحديد أهمية كل متغير مستقل على حدة في
المساهمة في النموذج الرياضي ،الذي يمثل أثر عوامل التغيير

(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) في تميز الهيكل التنظيمي كبعد من أبعاد
التميز التنظيمي ،والجدول ( )00يوضح نتائج ذلك.
تشير البيانات الواردة في الجدول ( )00إلى إن بعد (المهام
والواجبات) قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره ()%21.1
من التباين في المتغير التابع ،تاله متغير الموارد البشرية وفسر
مع متغير المهام والواجبات ( )%00.2من التباين في المتغير
التابع ،تاله متغير الهيكل التنظيمي حيث فسر مع المتغيرين
السابقين ما مقداره ( )%01.0من التباين في المتغير التابع،
ودخل أخي اًر متغير التكنولوجيا المتقدمة حيث فسر مع
المتغيرات السابقة ما مقداره ( )%01.0من التباين في تميز
الهيكل التنظيمي كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
الفرضية الخامسة :ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0905لعوامل التغيير(الهيكل التنظيمي،
المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) في
تميز اإلستراتيجية كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.

الجدول ()14
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بتميز الهيكل التنظيمي من خالل متغيرات عوامل التغيير كمتغيرات مستقلة
ترتيب دخول العناصر المستقلة في
معادلة التنبؤ
المهام والواجبات
الموارد البشرية
الهيكل التنظيمي
التكنولوجيا المتقدمة

قيمة
معامل التحديد التراكمي
4.211
4.002
4.010
4.010
R2

قيمة Tالمحسوبة

مستوى داللة

*00.410
*1.214
*2.012
*0.222

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40

T

4.444
4.444
4.444
4.444

خرج من معادلة االنحدار المتعدد المتدرج متغير (الهيكل التنظيمي)

الجدول ()15
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد المتغير المستقل عوامل التغيير في تميز اإلستراتيجية
البعد المستقل
ُ
الهيكل التنظيمي
المهام والواجبات
الموارد البشرية
التكنولوجيا المتقدمة

B

الخطأ المعياري

Beta

قيمة tالمحسوبة

مستوى داللة

4.222
4.221
4.201
4.020

4.412
4.414
4.410
4.424

4.200
4.200
4.221
4.022

*2.202
*1.004
*0.220
*0.002

4.444
4.444
4.444
4.444

* ذات داللة إحصائية على مستوى()≤0.05
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أثر عوامل التغيير...
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول (،)00
ومن متابعة قيم اختبار ( )tأن المتغيرات الفرعية التالية
والمتعلقة(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) في تميز اإلستراتيجية كبعد من أبعاد
التميز التنظيمي ،حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة والبالغة
( )0.002 ،0.220 ،1.004 ،2.202على التوالي ،وهي قيم
معنوية عند مستوى داللة ( .)≤0.05ومما سبق يقتضي ما
يلي :رفض الفرضية الصفرية التي تنص على انه ال يوجد اثر
ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05لعوامل التغيير
(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) في تميز اإلستراتيجية كبعد من أبعاد
التميز التنظيمي.
تشير البيانات الواردة في الجدول ( )01إلى إن بعد (المهام

والواجبات) قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره ()%22.1
من التباين في المتغير التابع ،تاله متغير الموارد البشرية وفسر
مع متغير المهام والواجبات ( )%21.2من التباين في المتغير
التابع ،تاله متغير التكنولوجيا المتقدمة حيث فسر مع المتغيرين
السابقين ما مقداره ( )%02.0من التباين في المتغير التابع،
ودخل أخي اًر متغير الهيكل التنظيمي حيث فسر مع المتغيرات
السابقة ما مقداره ( )%02.0من التباين في تميز اإلستراتيجية
كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
الفرضية السادسة :ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0905لعوامل التغيير(الهيكل التنظيمي،
المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) في
تميز الثقافة التنظيمية كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.

الجدول ()11
نتائج تحليل اال نحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بتميز اإلستراتيجية من خالل أبعاد عوامل التغيير كمتغيرات مستقلة
ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة
التنبؤ
المهام والواجبات
الموارد البشرية
التكنولوجيا المتقدمة
الهيكل التنظيمي

قيمة
معامل التحديد
4.221
4.212
4.020
4.020
R2

قيمة tالمحسوبة

مستوى داللة *t

*2.222
*0.112
*0.402
*2.442

4.444
4.444
4.444
4.442

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()≤0.05

الجدول ()11
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد المتغير المستقل عوامل التغيير في تميز الثقافة التنظيمية

البعد المستقل
ُ
الهيكل التنظيمي
المهام والواجبات
الموارد البشرية
التكنولوجيا المتقدمة

B

4.001
4.221
4.022
4.022

الخطأ المعياري
4.402
4.400
4.400
4.401

Beta

4.011
4.022
4.010
4.011

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول (،)02
ومن متابعة قيم اختبار ( )tأن المتغيرات الفرعية التالية
والمتعلقة (الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) هي أكثر متغيرات عوامل التغيير تأثي اًر
في تميز الثقافة التنظيمية كبعد من أبعاد التميز التنظيمي،
حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة (،2.222 ،0.010 ،2.222
 )2.140على التوالي ،وهي قيم معنوية عند مستوى داللة

قيمة Tالمحسوبة
*2.222
*0.010
*2.222
*2.140

مستوى داللة
4.444
4.444
4.444
4.444

T

( .)α≤4.40ومما سبق يقتضي ما يلي :رفض الفرضية
الصفرية والتي تنص على أنه :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α≤4.40لعوامل التغيير (الهيكل
التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا
المتقدمة) في تميز الثقافة التنظيمية كبعد من أبعاد التميز
التنظيمي.
ولبيان ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار
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(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) في تميز الثقافة التنظيمية كبعد من أبعاد
التميز التنظيمي ،والجدول ( )01يوضح نتائج ذلك.

تم إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي
 Regressionلتحديد أهمية كل متغير مستقل على حدة في
المساهمة في النموذج الرياضي ،الذي يمثل أثر عوامل التغيير
Stepwise Multiple

الجدول ()1.
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بتميز الثقافة التنظيمية
من خالل متغيرات عوامل التغيير كمتغيرات مستقلة

ترتيب دخول العناصر المستقلة في
معادلة التنبؤ
المهام والواجبات
الموارد البشرية
الهيكل التنظيمي
التكنولوجيا المتقدمة

قيمة
معامل التحديد التراكمي
4.200
4.221
4.212
4.211
R2

قيمة Tالمحسوبة
2.010
1.212
1.400
0.042

مستوى داللة

T

4.444
4.444
4.444
4.444

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()α≤4.40

خرج من معادلة االنحدار المتعدد المتدرج متغير (الهيكل التنظيمي)

تشير البيانات الواردة في الجدول ( )01إلى إن بعد (المهام
والواجبات) قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره ()%20.0
من التباين في المتغير التابع ،تاله متغير الموارد البشرية وفسر
مع متغير المهام والواجبات ( )%22.1من التباين في المتغير
التابع ،تاله متغير الهيكل التنظيمي حيث فسر مع المتغيرين
السابقين ما مقداره ( )%21.2من التباين في المتغير التابع،
ودخل أخي اًر متغير التكنولوجيا المتقدمة حيث فسر مع
المتغيرات السابقة ما مقداره ( )%21.1من التباين في تميز
الثقافة التنظيمية كبعد من أبعاد التميز التنظيمي.
مناقشة النتائج:
 .0أشارت النتائج أن إدراك المبحوثين لعوامل التغيير ذو
مستوى متوسط ،وأن بعد المهام والواجبات احتل المرتبة األولى
يلي ذلك بعد الموارد البشرية ،يلي ذلك بعد التكنولوجيا
المتقدمة .وجاء في المرتبة األخيرة بعد الهيكل التنظيمي،
وتفسر هذه النتيجة على أن قوى الضغط للتغيير يسهل إدراكها
من قبل المبحوثين ألنهم يتعاملون معها يومياً في الشركة،
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الحوامدة ،والهيتي )2440 ،ومع
دراسة دنيس وشرادير ( ،)Dennis &, Schraeder, 2009ودراسة
كانينغهام وآخرون ( ،)Cunningham et.al, 2009وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة(الجهني ،)2441 ،وتتفق هذه النتيجة أيضاً
مع دراسة(البلوي.)2442 ،
 .2أشارت النتائج أن المتوسطات الحسابية إلجابات
التنظيمي في شركة البوتاس
التميز
المبحوثين على أبعاد
ّ
ّ

تميز
تميز الهيكلّ ،
تميز المرؤوسينّ ،
تميز القيادةّ ،
العربية ( ّ
تميز
تميز الثقافة) ،كانت مرتفعة ،وقد احتل ُبعد ّ
اإلستراتيجيةّ ،
تميز الهيكل ،وجاء في
الثقافة المرتبة األولى ،يلي ذلك ُبعد ّ
تميز المرؤوسين ،في حين جاء في المرتبة
المرتبة الثالثةُ ،بعد ّ
تميز
تميز القيادة ،وجاء في المرتبة األخيرة ُبعد ّ
الرابعةُ ،بعد ّ
اإلستراتيجية ،وتفسر هذه النتيجة على أن العاملين في شركة
البوتاس العربية يمتلكون قدرات عقلية وامكانيات إبداعية
متميزة ،تساعدهم على تخطي العقبات التي تواجههم دونما
ّ
تذمر ،وتشجيع اآلخرين على المشاركة الفعالة التي تعزز من
تحقيق األهداف الكلية في الشركة .والتقت نتيجة هذه الدراسة
مع ما جاءت به دراسة (العمارين )2442 ،ودراسة(الخرشه،
التميز في قطاع البنوك
 )2441والتي أشارت نتائجها إلى أن ّ
األردنية كان إيجابياً وبدرجة مرتفعة ،والتقت نتيجة هذه الدراسة
مع ما جاءت به دراسة (مجيد )2404 ،ودراسة (الضالعين،
 )2442ودراسة (السعودي )2441 ،ودراسة (الرشيدي،
 )2404والتي أشارت نتائجها إلى أن تصورات مديري الدوائر
الحكومية في المدينة المنورة للتميز التنظيمي جاء بدرجة
مرتفعة .واتفقت أيضاً مع دراسة (الخلف )1997،والتي توصلت
إلى أن تحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية وتخفيض التكلفة في آن
التميز
التنظيمي ،والتقت أيضاً
ّ
واحد يساهم في تحقيق ثالوث ّ
مع ما جاءت به دراسة (الشمايلة )2440 ،والتي توصلت إلى
التنظيمي
التميز
ّ
أن تصورات العاملين في أمانة عمان ألبعاد ّ
جاءت بدرجة مرتفعة .واتفقت أيضاً مع ما جاءت به دراسة
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أثر عوامل التغيير...
التميز للمنظمات
( )Frost, et.al ,2002والتي توصلت إلى أن
ّ
يحتاج إلى استثمار ثقافة وبيئة المنظمة الداخلية والخارجية.
واتفقت أيضاً مع ما جاءت به دراسة ( ,2002Soliman and
 )Alzaidوالتي توصلت إلى ضرورة األخذ بالثقافة عند وضع
المنظّمات .واتفقت أيضاً مع ما
الخطط اإلستراتيجية ّ
لتميز ُ
جاءت به دراسة ) (Khoo& Tan 2002والتي توصلت إلى ن
التميز للمنظمات منها(القيادة،
هنالك عدة عوامل تعزز أدوات ّ
واالستراتيجيات والخطط ،والمعلومات والعاملون ،وقيمة
المستهلك ،وادارة العمليات ،ونتائج األعمال).
 .2دلت النتائج إن أبعاد عوامل التغيير تفسر()%12.2
من التباين في ُبعد (التميز التنظيمي) ،كما تُفسر
أيضاً( )%02.0من التباين في ُبعد (تميز القيادة) ،وتُفسر
أيضاً ( )%02من التباين في ُبعد(تميز المرؤوسون) ،وفسرت
أبعاد عوامل التغيير ( )%01.0من التباين في ُبعد (تميز
الهيكل) ،كما تُفسر أيضاً ( )%02.0من التباين في ُبعد (تميز
اإلستراتيجية) ،وأخي اًر فسرت أبعاد عوامل التغيير ()%21.1
من التباين في ُبعد (تميز الثقافة التنظيمية) ،ويعود السبب في
المستقبلي واألهداف التي
وضوح توجه الشركة
أهمية ّ
ذلك إلى ّ
ّ
تسعى لتحقيقها ،كذلك المركز الذي ترغب في الوصول اليه في
تقديم الخدمة للمراجعين ،واالعتماد على االتصاالت في نشر
ونقل المعلومات إلى جميع العاملين حول هذه التوجهات
أهمية تحقيقها ،وتبادل
المستقبلية ،واألهداف المرغوب فيها ،و ّ
اآلراء حول الخطط البديلة .وتفسر هذه النتيجة على أن
المنظمات الناجحة ومن اجل ضمان بقائها ،واستمرارها قوية
ومؤثرة يجب ان ال تقف عند حد الكفاءة بمعني ان تقتنع بالقيام
بأعمالها بطريقة صحيحة ،بل أن يصبح التغيير والتطوير
والتجديد هي السمات المميزة ألدائها لخدماتها .كما أن التميز
التنظيمي يعتبر أحد المؤثرات في تعزيز وبلورة التغير
التنظيمي ،من خالل وجود التعاون واالنسجام بين العاملين
واإلدارة ،واتاحة الفرصة للنمو والتطور وتحقيق الطموحات
الفردية ،وتسهيل طرق وأساليب العمل ،بما يكفل االستفادة من
الطاقات والقدرات الكامنة لدى اإلفراد والعاملين بالمنظمة من
أجل تحقيق مصلحة المنظمة والفرد معاً.
 .0دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة
(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) لها تأثير في التميز التنظيمي في شركة
البوتاس العربية ،وان بعد (المهام والواجبات) قد احتل المرتبة
األولى وفسر ما مقداره ( )%02.2من التباين في المتغير
التابع ،تاله متغير التكنولوجيا المتقدمة وفسر مع متغير المهام
والواجبات ( )%01.2من التباين في المتغير التابع ،ودخل ثالثاً

متغير الهيكل التنظيمي حيث فسر مع المتغيرين السابقين ما
مقداره ( )%10من التباين في المتغير التابع ،ودخل أخي اًر
متغير الموارد البشرية حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما
مقداره ( )%12.1من التباين في التميز التنظيمي .وما ُيفسر
تلك النتيجة أن إدراك العاملين في شركة البوتاس العربية
لعوامل التغيير التنظيمي يولد العاملين اإلحساس بالراحة والثقة
النفسية وترفع من معنوياتهم وتثير حماسهم الستخدام ُجل
طاقاتهم نحو تحقيق أهداف الشركة ،مما يساعد في تحقيق
متطلبات التميز التنظيمي.
 .0دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة
(المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) هي
أكثر متغيرات عوامل التغيير تأثي اًر في تميز القيادة كبعد من
أبعاد التميز التنظيمي ،وان بعد (المهام والواجبات) قد احتل
المرتبة األولى وفسر ما مقداره ( )%02.0من التباين في
المتغير التابع ،تاله متغير الموارد البشرية وفسر مع متغير
المهام والواجبات ( )%00.2من التباين في المتغير التابع،
ودخل أخي اًر متغير التكنولوجيا المتقدمة حيث فسر مع
المتغيرين السابقين ما مقداره ( )%02.2من التباين في تميز
القيادة كبعد من أبعاد التميز التنظيمي .وتفسر هذه النتيجة
على أن إدراك العاملين لعوامل التغيير التنظيمي يسهم في دعم
وتعزيز الثقافة المشجعة في القدرة على تسهيل تعلم اآلخرين
وذلك بأن يقوم القائد بدور المدرب والمرشد عن طريق تقديم
الحوافز المناسبة وبرامج التدريب والتطوير والتسامح وتفادي
توجيه اللوم ،ووجود مستوى عال من التكامل بين الوظائف
المختلفة واألقسام المختلفة ،والتركيز القوي على السلطة التي
تستند إلى الكفاءة والخبرة ال على المستوى الوظيفي أو السلطة
التي يمنحها المنصب.
 .1دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة
(المهام والواجبات ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا المتقدمة) هي
أكثر متغيرات عوامل التغيير تأثي اًر في تميز المرؤوسين كبعد
من أبعاد التميز التنظيمي ،وان بعد (المهام والواجبات) قد
احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره ( )%22.1من التباين في
المتغير التابع ،تاله متغير التكنولوجيا المتقدمة وفسر مع متغير
المهام والواجبات ( )%00من التباين في المتغير التابع ،ودخل
أخي اًر متغير الموارد البشرية حيث فسر مع المتغيرين السابقين
ما مقداره ( )%46.8من التباين في تميز المرؤوسين كبعد من
أبعاد التميز التنظيمي .ومما يفسر هذه النتيجة أن إدراك
العاملين لعوامل التغيير التنظيمي يسهم في تحقيق الثقة
المتبادلة بين المدير والعاملين في التنظيم مما يجعل العاملين
يحسون بإنسانيتهم وبقيمتهم ويرفع الروح المعنوية لديهم األمر
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الذي يعزز االرتباط السيكولوجي والعاطفي للفرد نحو منظمته
وتصبح مشاعر الفرد العامل مؤيدة للمنظمة وقيمها وأهدافها.
وما يفسر ذلك أن إدراك العاملين لعوامل التغيير التنظيمي
غالباً ما يعزز أوضاع العاملين وتجعلهم يتفاعلون إيجابياً ليس
فقط في كيفية اإلجراءات بل أيضاً في تنمية القيادات اإلدارية
الدنيا في صفوف العاملين وتشعرهم بأهميتهم كعناصر فعالة
في التنظيم ،مما يشجعهم على التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم
في كل المسائل التي تهمهم ،كل ذلك يعزز التزام العاملين
أخالقياً وشخصياً وأدبياً نحو قيم وأهداف المنظمة مما يدفعهم
إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الشركة.
 .2دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة
(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) هي أكثر متغيرات عوامل التغيير تأثي اًر
في تميز الهيكل التنظيمي كبعد من أبعاد التميز التنظيمي ،وان
بعد (المهام والواجبات) قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره
( )%21.1من التباين في المتغير التابع ،تاله متغير الموارد
البشرية وفسر مع متغير المهام والواجبات ( )%00.2من
التباين في المتغير التابع ،تاله متغير الهيكل التنظيمي حيث
فسر مع المتغيرين السابقين ما مقداره ( )%01.0من التباين
في المتغير التابع ،ودخل أخي اًر متغير التكنولوجيا المتقدمة
حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره ( )%01.0من
التباين في تميز الهيكل التنظيمي كبعد من أبعاد التميز
التنظيمي .وما يفسر ذلك أن إدراك العاملين لعوامل التغيير
التنظيمي غالباً ما يسهم في توزيع األعمال وتحديد مهام األفراد
والمجموعات لتحقيق أهداف الشركة .وتحديد المستويات
اإلدارية ونطاق اإلشراف وتحديد عمليات تنسيق المهام مع
بعضها وتحقيق الترابط بينها لجعل الشركة تعمل كوحدة واحدة،
وتحديد قنوات االتصال وانسياب المعلومات وحركتها في
الشركة.
 .1دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة
(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) في تميز اإلستراتيجية كبعد من أبعاد
التميز التنظيمي ،وان بعد (المهام والواجبات) قد احتل المرتبة
األولى وفسر ما مقداره ( )%22.1من التباين في المتغير
التابع ،تاله متغير الموارد البشرية وفسر مع متغير المهام
والواجبات ( )%21.2من التباين في المتغير التابع ،تاله متغير
التكنولوجيا المتقدمة حيث فسر مع المتغيرين السابقين ما مقداره
( )%02.0من التباين في المتغير التابع ،ودخل أخي اًر متغير
الهيكل التنظيمي حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره
( )%02.0من التباين في تميز اإلستراتيجية كبعد من أبعاد

التميز التنظيمي .وهذه النتيجة منطقية حيث أن تميز
اإلستراتيجية تحقق للشركة ميزة تنافسية بشكل أكبر نظ اًر لما
تمتاز به هذه اإلستراتيجية من خصائص يؤدي إتباعها إلى
تقليل الكلفة والحصول على مزايا أفضل.
 .2دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة
(الهيكل التنظيمي ،المهام والواجبات ،الموارد البشرية،
التكنولوجيا المتقدمة) هي أكثر متغيرات عوامل التغيير تأثي اًر
في تميز الثقافة التنظيمية كبعد من أبعاد التميز التنظيمي ،وان
بعد (المهام والواجبات) قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره
( )%20.0من التباين في المتغير التابع ،تاله متغير الموارد
البشرية وفسر مع متغير المهام والواجبات ( )%22.1من
التباين في المتغير التابع ،تاله متغير الهيكل التنظيمي حيث
فسر مع المتغيرين السابقين ما مقداره ( )%21.2من التباين
في المتغير التابع ،ودخل أخي اًر متغير التكنولوجيا المتقدمة
حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره ( )%21.1من
التباين في تميز الثقافة التنظيمية كبعد من أبعاد التميز
التنظيمي .وما يفسر ذلك أن تميز الثقافة التنظيمية يساعد على
بناء االلتزام العاطفي نحو الشركة وسياستها واستراتيجياتها
المختلفة لتكون مالئمة ،وتساعد على تبني سياسة التغيير
المطلوب والمرغوب إحداثه.
التوصيات:
في ضوء النتائج التي تم التوصل لها توصي الدراسة:
 .0دلت النتائج المتعلقة بإدراك المبحوثين لعوامل التغيير
في شركة البوتاس العربية بأنها متوسطة ،لذا يجب على
الشركة ضرورة التنسيق بين المديرين والعاملين في كافة
المستويات اإلدارية للمناقشة وتبادل الرأي حول التغييرات وبما
يقود إلى تنمية مناخ من الثقة المتبادلة بين اإلدارة والعاملين
ويشجع االتصال بكافة االتجاهات والمشاركة بين العاملين في
اتخاذ الق اررات.
 .2أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لعوامل التغيير في
التميز التنظيمي .وعليه توصي الدراسة بما يلي:
أ .تشجيع العاملين في شركة البوتاس العربية على األداء
المتميز عن طريق تقديم الحوافز المادية والمعنوية.
ب .إيجاد مناخ وبيئة تنظيمية محفزين ومساندين
للتميزالتنظيمي في الشركة.
جـ .توعية العاملين في الشركة بأهداف وأهمية التميز
التنظيمي والنتائج المترتبة على ذلك من خالل الدورات التدريبية
وعقد المؤتمرات وورش العمل حول ذلك.
د .تدريب جميع العاملين في الشركة على التكنولوجيا

- 220 -

ياسين كاسب الخرشة وخالد خلف الزريقات ومحمود إبراهيم نور

أثر عوامل التغيير...
المتاحة بهدف االستفادة المثلى منها في أداء العمل.
 .2ان تقوم شركة البوتاس العربية بمراجعة هيكلها
التنظيمي بما يكفل حسن انسياب العمل والمعلومات ،ويدعم
التغيير االستراتيجي ويحقق المركزية فعالة من خالل السرعة
في عمليات االتصال ،والقيام بعمليات التطوير المستمرة واعادة
هندسة العمليات بشكل يلبي احتياجات ورغبات العمالء.
 .0أن تسعى شركة البوتاس العربية إلى زيادة قدرتها
على االبتكار والتجديد من خالل توظيف األشخاص ذوي
المؤهالت العلمية العالية ،وتسعى إلى تدريبهم وتقديم الدعم
الكافي لهم بما يضمن زيادة قدراتهم ومؤهالتهم.
 .0إشراك جميع العاملين في العملية التغييرية والتخطيط

لها مما يقلل من مستوى مقاومة التغيير والعمل على إحداثه
بشكل يحقق أهداف الشركة.
 .1زيادة إحساس العاملين بأهمية أهداف التغيير
والمنظمة ،وزيادة درجة والئهم وانتمائهم لها من خالل إتباع
جملة من السياسات اإلدارية منها تحفيز الموظفين وتشجيع
المبدعين ودعم وتأهيل وتطوير قدرات البعض منهم ممن ثبت
ضعف كفاءتهم وقدرتهم على أداء بعض األعمال الموكلة لهم.
 .2ولما كانت هذه الدراسة لم تغط جميع األبعاد فقد
أبقت المجال مفتوحاً لدراسات أخرى مستقبلية تتناول أبعاداً
جديدة ذات عالقة بمتغيرات الدراسة مثل (إدارة المعرفة،
وتكنولوجيا المعلومات ،القيادة التحويلية ،والجودة الشاملة).

المرجـع
ا

الرشيدي ،2404 ،التخطيط االستراتيجي وأثرة في تحقيق التميز
التنظيمي من وجهة نظر مديري الدوائر الحكومية في المدينة
المنورة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة.
زايد،عادل ،2003 ،األداء التنظيمي المتميز :الطريق إلى منظمة
المستقبل ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة-مصر.
الزومان ،موضي محمد ،2442 ،أثر القيم التنظيمية في األجهزة
الحكومية المركزية على اتجاهات المديرين نحو التغيير
التنظيمي ،رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعة الملك سعود،
المملكة العربية السعودية.
السعودي ،موسى ،2441 ،أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة
في التميز التنظيمي في البنوك التجارية العاملة في األردن،
دراسة ميدانية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد(،)0
العدد( )2ص .20-02
السلمي .علي ،2442 ،إدارة التميز :نماذج وتقنيات اإلدارة في
عصر المعرفة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر.
سميث ،دوجالس ،2440 ،إدارة تغيير األفراد واألداء :المبادئ،
االستراتيجيات ،الروى ،ط ،0ترجمة :عبد الحكيم أحمد الخزامي،
ايتراك للطباعة والنشر.
السهلي ،مبارك بن بطيحان فهد ،2441 ،المشاركة في اتخاذ القرار
وأثرها على الحد من مقاومة التغيير :دراسة ميدانية مطبقة على
األجهزة الحكومية بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الملك سعود ،الرياض.
الشمايله ،نانسي عبد اهلل ،2440 ،تأثير سلوكيات الدور اإلضافي
في التميز التنظيمي في أمانة عمان الكبرى .رسالة ماجستير
غير منشوره ،جامعة مؤتة ،األردن.
الشوابكة ،زينب فهدي ،2442 ،درجة مقاومة التغيير التنظيمي لدى
القادة الراداريين في مرديات التربية والتعليم في األردن والعقتها
بالفاعلية التنظيمي ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان

إبراهيم ،يحيى ،2440 ،استراتيجيات النجاح وأسرار التميز .القاهرة،
دار التوزيع والنشر اإلسالمية.
باكال ،روبرت" ،0222 ،تقييم األداء" ،ط ،1دار األفكار الدولية
للنشر والتوزيع ،الرياض.
البلوي ،صالح معزي ،2442 ،أثر عوامل التغيير الداخلية والخارجية
في أساليب إدارة الصراع التنظيمي في مديريات المياه في
المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير
غير منشوره ،جامعة مؤتة ،األردن.
جارد نر ،وجون ،2442 ،التميز الموهبة والقيادة ،ترجمة محمد
محمود رضوان ،ط ،2القاهرة الدار الدولية للنشر والتوزيع.
جبار ،تغريد ،2404 ،أثر عوامل التغيير في عملية اإلبداع
التنظيمي :دراسة ميدانية على موظفي الهيئة العامة للسياحة
العراقية ،رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعة مؤتة ،األردن.
الجهني ،وليد ،2441 ،أثر ممارسة التخطيط االستراتيجي على
التغيير التنظيمي في الدوائر الحكومية بمدينة تبوك في المملكة
العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة.
الحوامدة ،نضال وصالح الهيتي ،2440 ،عوامل التغيير وعالقتها
بمستوى إدراك عملية التغيير ونتائجها (دراسة ميدانية في شركات
الفوسفات واألسمنت والبوتاس األردنية) ،مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات ،مجلد  ،02العدد ،2ص.12-02
الخرشة ،ياسين كاسب ،2441 ،أثر الممارسة القيادية في تميز
منظمات األعمال األردنية ،لتطوير نموذج الختيار القيادات
القادرة على قيادة المنظمات نحو التميز ،رسالة دكتوراه غير
منشوره ،جامعة عمان العربية ،عمان األردن.
الخلف ،عبد العزيز بن موسى ،1997 ،حول ثالوث التمييز :تحسين
الجودة تخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية ،مجلة اإلدارة العامة،
العدد األول ،المجلد .37
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دراسات ،العلوم اإلدارية ،المجلّد  ،04العدد 2402 ،2
العربية ،عمان ،األردن.
الضالعين ،علي ،2442 ،مدى توافر سمات فرق العمل وأثرها في
التميز التنظيمي في المؤسسات العامة األردنية التي تقدمت
للحصول على جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز ،مجلة جامعة
عين شمس ،العدد( ،)0المجلد( ،)2ص .002-12
العضايله ،محمد جميل ،2440 ،أثر الخيارات اإلستراتيجية في الميزة
التنافسية في شركة البوتاس العربية ،رسالة ماجستير غير
منشوره ،جامعة مؤتة ،األردن.
العمارين ،مسعود هاني ،2442 ،أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاملة في بلورة التميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في
دائرة الجمارك األردنية ،رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعة
مؤتة ،األردن.
العمري ،ظافر بن محمد بن مناع ،2442 ،تحديات التغيير
واستراتيجيات إدارتها ،دراسة تطبيقية على تجربة شركة
االتصاالت السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
الملك سعود ،كلية العلوم اإلدارية ،قسم اإلدارة العامة.
الفارسي ،خديجة بنت يوسف ،2441 ،أثر وظائف إدارة الموارد
البشرية في تحقيق التغيير التنظيمي في الو ازرات المركزية في
سلطنة عمان :دراسة ميدانية رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
الفهداوي ،فهمي خليفة صالح ،2440 ،عالقة المواطنة التنظيمية مع
التحولي :دراسة ميدانية لتصورات موظفي الدوائر
التغيير
ّ
الحكومية في مدينة الكرك ،مجلة دراسات،المجلد 22 :العدد،2 :
ص .000 – 222
القريوتي ،محمد قاسم ،2442 ،السلوك التنظيمي :دراسة السلوك
اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة ،عمان ،دار
الشروق للنشر والتوزيع ،األردن.
كاتزنباخ ،جون ،2442 ،األداء المميز:التوافق بين العقل
والقلب،ط ،1ترجمة محمد شموط ،دار العبيكان للنشر والتوزيع،
الرياض-السعودية.
اللوزي ،موسى سالمة ،2442 ،السلوك التنظيمي لألفراد العاملين
وأثره على مستوى التطوير اإلداري في القطاع العام في األردن:
دراسة ميدانية ،مجلة دراسات :العلوم اإلدارية ،الجامعة األردنية،
م( ،)22ع(.002-21 ،)0
المجالي .امال ياسين ،2442 ،مدى توافر وظائف إدارة المعرفة
وأثرها فيبلورة التميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،مجلة الدراسات للعلوم
اإلدارية ،مجلد ( ،)21عدد (.)0
مجيد ،بي كرد ،عبداهلل" ،2404 ،أثر إدارة المعرفة في التميز
التنظيمي :دراسة تطبيقية في الجامعات األردنية الخاصة" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة.
الهواري ،سيد ،2444 ،المدير الفعال للقرن  ،20ط ،5مكتبة عين
شمس ،القاهرة.
يونس ،طارق شريف ،0221 ،استجابة المديرين لتغيير األهداف

االستراتيجية في إطار القطاع العام ،الموصل ،تنمية الرافدين،
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The Impact of Change Factors on Achieving Organizational Excellence:
Amodel Arab Potash Company, Jordan (APC)
Yassin K. Al Kresheh, Khaled K. Al Zeriqat and Mahmoud I. Noor *

ABSTRACT
This study aimed to determine the impact of change factors at organizational excellence among employees
in the (APC), To achieve the objectives of this study, a questionnaire was developed for data collection.
The sample was composed of (631) subjects where Statistic Package for Social Science, Version 16 (SPSS,
16) was used to analyze the questionnaire data. The most important findings of this study were the
following:
1. The results indicated that perceptions of respondents to ward the change factors was medium, although
their perceptions toward the organizational excellence was high.
2. There was an impact of change factors in organizational excellence which explains (63.6%) of
variation in the dependent variable (organizational excellence).
The study had recommended the policy of establishing the climate and regulatory environment conducive
and supportive of organizational excellence in the company, Through attention to factors of organizational
change within the company, And educating workers in the ministry objectives and the importance of
organizational excellence and the results of that through training courses, conferences and workshops in
order to achieve organizational excellence.
Keywords: Change Factors, Organizational Excellence, Arab Potash Company, (APC).
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