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Abstract: 

This study aimed to measure and analyze the impact of strategic agility in achieving strategic success in the 5 

Qatari commercial banks. The study population consisted of (197) employees working in the five banks’ upper and 

middle management. The study considered the whole study population (197) respondents as a comprehensive 

sample using the comprehensive survey method of the job titles (general manager, deputy general manager, 

department manager, and branch manager). The study used the descriptive analytical method. The questionnaire 

was used as a tool to collect data from the study sample and consisted of (35) items. The study concluded that there 

is a statistically significant impact at the level of significance (α≤0.05) of the strategic agility with its dimensions 

(Strategic Sensitivity, Leadership Unity, and Resources Liquidity) combined in achieving strategic success with its 

dimensions (effective implementation of the strategy, business growth, customer satisfaction, and motivational 

culture of employees) combined at the Qatari commercial banks. The study recommended that Qatari commercial 

banks should adopt strategic agility concept to benefit of its outputs in developing banking services and meeting the 

current and future needs of customers and to achieve strategic success. 

Keywords: Strategic Agility, Strategic Success, Qatari Commercial Banks. 
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ثر الرشاقة اإلستراتيجّية في تحقيق الّنجاح اإلستراتيجي في البنوك الّتجارّية أ
 القطرّية

 سامر عبدالمجيد البشابشةمحمد راشد المري
 كلية االعمالباحث 
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 02/20/0202البحث قبول    20/0202/ 20البحث  استالم

 :الملخص
سة بنوك, هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر الرشاقة اإلستراتيجية في تحقيق النجاح اإلستراتيجي في البنوك التجارية القطرية, البالغ عددها خم

موظًفا, وتم أخذ مجتمع الدراسة بأكمله  091تكّون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في اإلدارتين العليا والوسطىفي هذه البنوك,البالغ عددهم و 
( 091عددهم )سلوب المسح الشامل للمسّميات الوظيفية: )مدير عام, نائب مدير عام, مدير دائرة, مدير فرع( والبالغ أكعينة شاملة, وتم استخدام 

( فقرة. وتوصلت الدراسة 53مبحوثًا. واستخدم المنهج الوصفي التحليلي, واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة والتي تكونت من )
ية, وحدة القيادة, سيولة الموارد( للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها: )الحساسية اإلستراتيج (α≤0.05)إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

ين( مجتمعةفي مجتمعة في تحقيق النجاح اإلستراتيجي بأبعاده: )التنفيذ الفّعال لإلستراتيجية, نمو األعمال, رضا العمالء, الثقافة التحفيزية للموظف
اسة, مفهوم الرشاقة اإلستراتيجية لإلفادة من مخرجاته البنوك التجارية القطرية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني البنوك التجاريةالقطرية محل الدر 

 وتلبية احتياجات العمالء الحالية المستقبلية, وتحقيق النجاح اإلستراتيجي. بتطوير الخدمات المصرفية,

 الرشاقة االستراتيجية, النجاح اإلستراتيجي, البنوك التجارية القطرية. الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
عديد من التغيرات والتطورات المتسارعة التي شهد العالم ال

االقتصادية, والثقافية,  تشهدها بيئة األعمال, في العديد من المجاالت
واالجتماعية, والتكنولوجية, والسياسية... إلخ, نتيجة ازدياد حدة 

ا ا شكل ضغطً العولمة والمنافسة واالنفتاح التجاري والثقافي المتزايد؛ ممّ 
 مات كي تعمل على تحسين جودة منتجاتها.ا على المنظكبيرً 

وأدركت المنظمات التي تسعى إلى تحقيق النجاح أن االستدامة 
واالستمرارية والبقاء في األجل الطويل يعتمد على مدى رشاقتها 

دراكها للريادة والتميز في مجال عملها؛ فالرشاقة تعني  ,ستراتيجيةاإل وا 
عن طريق  ,فسية متغيرة باستمرارالقدرة والبقاء واالزدهار في بيئة تنا

نتاج خدمات ومنتجات جديدة  ,سواق المتغيرةالتفاعل بسرعة مع األ وا 
 .39غير متوقعة

أثر الرشاقة  لمعرفةوبناًء على ما سبق فقد جاءت هذه الدراسة 
في البنوك التجارية  ستراتيجيستراتيجية في تحقيق النجاح اإلاإل

وتقديم  ,ات علمية وعمليةالقطرية, بهدف الوصول إلى استنتاج

والبنوك العاملة في القطاع المصرفي  ,التوصيات المناسبة لتلك البنوك
 القطري.

 راسة:مشكلة الدّ 
نها من تحقيق مكّ ستراتيجية ي  إن وصول المنظمة إلى الرشاقة اإل

نها من تحقيق النجاح, وعلى المنظمة ويمكّ  ,الميزة التنافسية المستدامة
من خالل زيادة قدرات األفراد العاملين  ؛رشيق عملياتهان تعمل على تأ

إضافة إلى  ,تها التقنيةءكفافضاًل عن رفع  تهم,كفاءرفع لديها و 
 ,تعزيزها لمستوى استجابتها للمتغيرات الخارجية والداخلية المختلفة
 ,والذي سيسهم في النهاية أن تكون المنظمة أقوى مع مرور الزمن

لنمو والمنافسة وصواًل لتحقيقها النجاح نها من البقاء واويمكّ 
 ستراتيجي.اإل

والتحدي األبرز الذي يواجه البنوك التجارية القطرية قدرتها على 
وبأقل  ,تقديم منتجات وخدمات متميزة بمستوى عاٍل من الجودة

نها من الوصول إلى النجاح وسط بيئة عمل متقلبة التكاليف تمكّ 
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 أثر الرشاقة االستراتيجية في تحقيق النجاح االستراتيجي في البنوك التجارية القطرية

, هموع فيها حاجات الزبائنورغباتوأسواق تتن ,ومتغيرة بشكل مستمر
 :اآلتيويمكن طرح مشكلة البحث الرئيسة بالتساؤل 

ستراتيجي في تحقيق النجاح اإل ستراتيجيةثر للرشاقة اإلأهل يوجد 
 في البنوك التجارية القطرية؟

 راسة:سئلة الدّ أ
 ين اآلتيين: اإلجابة عن التساؤلتسعى الدراسة إلى 

أبعاد الرشاقة توافر لتصورات المبحوثين ما مستوى  -0
حساسية اإلستراتيجية, وحدة القيادة, )الها:أبعاداإلستراتيجية ب
 ة؟قطريفي البنوك التجارية السيولة الموارد(,

واقعتصورات المبحوثين للنجاح اإلستراتيجي ما  -0
التنفيذ الفّعال لإلستراتيجية, نمو األعمال, الثقافة )بأبعاده:

ء(, في البنوك التجارية التحفيزية للموظفين, رضا العمال
 ؟القطرية

 راسة:أهداف الدّ 
ستراتيجية تهدف الدراسة بشكل رئيس إلى معرفة أثر الرشاقة اإل

ويتفرع  ,ستراتيجي في البنوك التجارية القطريةفي تحقيق النجاح اإل
 :اآلتيةعن هذا الهدف األهداف الفرعية 

لنجاح ستراتيجية, واتوضيح المفاهيم المتعلقة بالرشاقة اإل -0
لتكوين صورة شاملة  ؛المختلفة ابأبعادهم ستراتيجياإل

 وواضحة عن هذه األبعاد.
)الحساسية  :ستراتيجية بأبعادهاأثر الرشاقة اإل إلىالتعرف  -0

في تحقيق  ,ستراتيجية, وحدة القيادة, سيولة الموارد(اإل
)نمو األعمال, ورضا العمالء,  :ستراتيجي بأبعادهالنجاح اإل
 ,ستراتيجية, والثقافة التحفيزية للموظفين(عال لإلوالتنفيذ الف

 في البنوك التجارية القطرية.
)نمو  :ستراتيجي بأبعادهمستوى النجاح اإل إلىالتعرف  -5

ستراتيجية, , والتنفيذ الفعال لإلعمالءاألعمال, ورضا ال
 في البنوك التجارية القطرية. ,والثقافة التحفيزية للموظفين(

النتائج التي يمكن تعميمها على لتوصل إلى جملة من ا -2
ات الشركات ومنظمات األعمال, لالستفادة منها في عمليّ 

 التحديث والتطوير.

   راسة:ة الدّ أهميّ 
تبرز األهمية التطبيقية لهذة الدراسة من أهمية القطاع 

من أفضل القطاعات  عدّ كونه ي   ,المصرفي في اقتصاد دولة قطر
ككل, إذ يحتل مرتبة متقدمة بين االقتصادية في المنطقة العربية 

ويعمل على تشغيل عدد كبير من  ,القطاعات االقتصادية المحلية
الة في البنوك كون لها مساهمة فعّ تالعمالة المحلية, وتأمل الدراسة بأن 

من خالل استفادة إدارات هذه البنوك وصانعي القرار  ؛التجارية القطرية
 دراسة.من توصيات ال -على وجه التحديد-فيها 

 :من اآلتيوتكتسب الدراسة أهميتها 
 الرشاقة  :ثراء الدراسات المتعلقة بمتغيرات البحثإ(

 ستراتيجي(.ستراتيجية, النجاح اإلاإل
 ثراء المعرفة النظرية والنتاج الفكري في مجال أثر الرشاقة إ

ستراتيجي في البنوك ستراتيجية في تحقيق النجاح اإلاإل
 التجارية القطرية.

 ستراتيجية نموذج الدراسة المتعلق بأثر الرشاقة اإلأ اختبار
 ستراتيجي.في تحقيق النجاح اإل

  ملء فراغ عدم وجود دراسات تتناول موضوع الدراسة
فإن هذا البحث هو  ينبالبحث والدراسة, وحسب علم الباحث  

 .هامجتمعو موضوع الدراسة  من حيث  األول من نوعه 

 أنموذج الدراسة:
ا مجموعة نموذج الدراسة موضحً ( أ  0رقم )الذو ي صور الشكل 

 وعلى النحو اآلتي: من المتغيرات المكونة للدراسة الحالية,

 نموذج الدراسةأ (1رقم )ذو الالشكل 

 :اآلتيةباالعتماد على الدراسات  ينالمصدر من إعداد الباحث  
 (رشاقة اإلستراتيجيةالمتغير المستقل )ال: 

Anggraini&Sudhartio, (2019(; Lungu, (2018);  

Alkhairalla, (2018); kale et al.,(2018;) Junni  

et al., (2015); Mavengere,(2014). 

 دراسات باللغة :(المتغير التابع )النجاح اإلستراتيجي
 اإلنجليزية:

Shenar&Holzman (2018); Amoli&Aghashi  

(2016); Lafta (2015). 

 :دراسات باللغة العربية
 (.0203) ,التميمي والخشالي؛ (0209)المختار 

 التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الّدراسة:
اإلجراءات بأنها تلك  وتعرف إجرائيًّاالرشاقة اإلستراتيجية 

كي تتكيف مع البنوك التجارية القطرية  والعمليات التي تتخذها
ستراتيجيتها بما يمكنها من تشكيل إو  ,هابيئة عملالمتغيرات التي تحيط ب

 .ستراتيجيالنجاح اإل لتحقيق
وتعرف إجرائيًّا بأنها قدرة البنوك الحساسية اإلستراتيجية 

بيانات, مما االنفتاح على أكبر قدر ممكن من الالتجارية القطرية على 
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المستقبلية الناشئة, وتجنب التهديدات ع الفرص توقّ يمكنها من 
 .امع وعيها التام بقدراتها الحالية وحدود إمكاناته, المتوقعة

وتعرف إجرائيًّا بأنها قدرة البنوك التجارية القطرية سيولة الموارد 
د لغايات إستراتيجية, موار بالحصول على الموارد, وتخصيص هذه ال

إضافة إلى قدرة هذه البنوك على ظبط وتتبع الموارد, مع األخذ 
 التي تعمل بها. ومتطلبات البيئة الخارجية ,الداخلية هاقدراتبالحسبان 

وتعني إجرائيًّا قدرة مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة القيادة  وحدة
العليا في البنوك التجارية القطرية, على التعاون كل على حدة التخاذ 
قرارات جريئة وسريعة بمجرد فهمها لموقفها اإلستراتيجي, المستمد من 
خبرتها في مجال األعمال, وما ينطوي عليه هذا الفهم من خيارات 

 أمام هذه البنوك. -أم ستغلق ستفتح-وفرص 
يعرف إجرائيًّا بأنه قدرة البنوك التجارية النجاح اإلستراتيجي و

القطرية على تحقيق أهدافها في األمد ين القصير والبعيد والمرتبط ين 
بتحقيق األهداف اإلستراتيجية للمنظمة, وتحقيق مستويات أداء جيدة 

ي, وجانب العمليات, في مختلف الجوانب, ويشمل ذلك الجانب المال
وجانب الموظفين, وجانب السوق والمنافسين, وجانب اإلعداد 

 للمستقبل, ويتكون النجاح اإلستراتيجي من األبعاد الفرعية اآلتية:
بأّنه امتالك البنوك التجارية  ويعرف إجرائيًّا نمو األعمال

القطرية ألصول ذات جودة عالية, وتقديم خدمات ذات جودة أعلى من 
ات المنافسين, تمّكنها من تحقيق الربح المتوقع, وبما ينعكس على خدم

ارتفاع معدالت احتفاظها بعمالئها, وانخفاض معدالت دوران 
 الموظفين لديها.

بأّنه قدرة البنوك التجارية القطرية  ويعرف إجرائيًّارضا العمالء 
على فهم احتياجات العمالء والوفاء بمتطلباتهم, وتقديم منتجات 

مات تفوق توقعاتهم, مع تناسب أسعار هذه الخدمات والمنتجات وخد
مع قدرات العمالء, وبما يضمن رضاهم عنها واستمرارهم في التعامل 

 معها.
ويعرف إجرائيًّا بأّنه امتالك البنوك التنفيذ الفعال لإلستراتيجية 

التجارية القطرية المهارات الالزمة لتنفيذ إستراتيجياتها بكل كفاءة 
دار, مع وجود التزام حقيقي من قبل جميع الموظفين في هذه واقت

البنوك لتحقيق هذه الغاية, مع عدم اّدخار هذه البنوك جهًدا في 
 استقطاب الموظفين ذوي المهارات الالزمة لتنفيذ هذه اإلستراتيجيات.

وتعرف إجرائيًّا بأّنها الثقافة التي الثقافة التحفيزية للموظفين 
التجارية القطرية تجاه موظفيها من حيث العدالة داخل تتبناها البنوك 

الوحدات التنظيمية, والمكافأة والحوافز والترقية, واحتضانها للمبدعين 
 منهم, في جّو يسوده الراحة النفسية.

 :راسةحدود الدّ 
 :البنوك التجارية القطرية ستمثل حدود  الحدود المكانية

 .الدراسة التطبيقية

 :م ديرون العاملون في اإلدارة العليا ال الحدود البشرية
 ة.قطريفي البنوك التجارية الوالوسطى 

 :المدة الزمنية المستغرقة إلنجاز هذه الدراسة  الحدود الزمنية
 .00/0209إلى شهر  1/0209من شهر 

  :الرشاقة  :اآلتيةتمثلت بالمتغيرات و الحدود المعرفية
 اإلستراتيجية, النجاح اإلستراتيجي.

 :راسةدّ دات المحدّ 
  في  القطريةعدم وجود أقسام متخصصة في البنوك التجارية

عملية ليتم االستعانة بها تسهياًل لمجال الدراسات واألبحاث 
 جمع البيانات.

 اإلطــار النظري
 الرشاقة اإلستراتيجية:

إّن التحديات االقتصادية واالجتماعية المعقدة والتغيرات 
ا منظمات في عالم األعمال, التكنولوجية المتسارعة التي تواجهه

أجبرت المنظمات على تخصيص الوقت والجهد لتبّني إستراتيجيات 
 منظماتالوتكتيكات تمّكنها من التكيف والبقاء والنمو, وقد أصبحت 

في السوق بسرعة أكبر, وانخفض  قياديةمراكزها الالكبيرة تخسر 
 عاًما في عام 55من  S&P 500متوسط عمر المنظمة في مقياس 

, ومن المتوقع أن يستمر 0200عاًما في عام  02ليصل إلى  0902
, وهنا يأتي مفهوم 0201عاًما بحلول عام  00باالنخفاض ليصل إلى 

الرشاقة اإلستراتيجية الذي يقدم وصفة جاهزة للمنظمات للتعامل مع 
المحددات  وتتمّثل.8التحديات وعدم اليقين السائد في عالم األعمال

المنظمة التي تمتلك الرشاقة اإلستراتيجية, في قدرتها الرئيسة لنجاح 
على الحفاظ على المرونة في مواجهة التطورات الجديدة, وتعديل 
توجهها اإلستراتيجي بشكل مستمر, وتطويرها لطرق مبتكرة لتشكيل 

 .09قيمة مضافة لها
المنظمة على مفهوم الرشاقة اإلستراتيجية حرص وي ظهر 

 هامواردل هالمتوقعة والمفاجئة, من خالل نشر التغييرات ااإلحاطة ب
 تمّكنها من تكوينلتطوير حلول مبتكرة  ؛على النحو األمثل تهاومعرف

 .35األجلوطويلة ميزة تنافسية قصيرة 
وقد اقترح العديد من الباحِثين تعريفات لمفهوم الرشاقة 
اإلستراتيجية, ويمكن عرض عدد من هذه التعريفات, وذلك وفق 

 آلتي:الجدول ا
 ( تعريفات الرشاقة اإلستراتيجية1الجدول ذو الرقم )

 الّتعريف المؤّلف

Denning )2017) 

حّدد  أربعة عوامل رئيسة في تعريف الرشاقةاإلستراتيجية, وهي: السرعة, والمرونة, 
واالستجابة, والكفاءة, ويمكن تبّني هذه العوامل األربعة وتطبيقها من خالل تكامل 

وتطبيقها للمعرفة التي تمتلكها في ابتكار منتجات تلبي احتياجات  موارد المنظمة,
 العمالء في بيئة أعمال متقّلبة بشكل مستمر.

queiroz )2017(  التي تواجهها. تهديدات والفرصمع الالتفاعل بطريقة رشيقة قدرة المنظمة على 

battistella (2017) 
ال يمكن التنبؤ بها  مع تغييراٍت ءم ليتوانموذج أعمالها أتعديل منظمة على لتحفيز ا

 .بيئة األعمالفي 
Attafar, 

Ghandehari&Momeni 
 قدرة المنظمة على إعادة التكوين, مع استخدامها لعناصرها الهيكلية وبنيتها التحتية.

٤
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المصدر: من إعداد الباحث ين باالستناد إلى المصادر المبينة 
 أعاله.

نها قد اجتمعت حول مفاهيم وبالنظر إلى التعاريف أعاله نجد أ
قدرة المنظمات على التكّيف والمرونة التي تظهرها تجاه المتغيرات 
البيئية التي تواجهها, وعلى ضرورة امتالك المنظمات إلستراتيجيات 

 تمّكنها من ذلك.
تعزيز قدراتها على نظمات قدرة الم الرشاقة اإلستراتيجية صفوت

وتشجيع اإلبداع في التصميم  ,يجيستراتالتنافسية من خالل التطور اإل
ر لقد تم تصوّ , و عمليات والخدمات ووظائف األعمال ذات الصلةالو 

كعنصر ال غنى عنه في قدرة المنظمة على استيعاب التغيير الرشاقة 
 وتحقيق الميزةبسرعة من أجل السعي الطويل األجل للنمو 

 .35التنافسية
لتطوير الدائم ونتيجًة لذلك يتوجب على المنظمات انتهاج ا

لضمان بقائها وسط المنافسين, عن طريق وجود قوة عاملة لديها 
 .50المهارات والقدرات الالزمة للتعامل مع هذه التغييرات

والرشاقة اإلستراتيجية هي أفضل طريقة للتنافس والبقاء في 
السوق, وكي تكون المنظمة سريعة الحركة, يجب عليها أن تتكّيف مع 

وعلى المنظمة أن تستجيب . 09لمتوقعة في بيئة العملالتغييرات غير ا
للتغّيرات بسرعة, وأن تعمل على استغالل الفرص المتاحة التي توفرها 

, والحفاظ على وجودها في السوق وزيادة 30,58التغييرات في بيئة العمل
 .09قدرتها التنافسية

وقد اعتمدت الدراسة األبعاد اآلتية للرشاقة اإلستراتيجية 
 يوه, (, ووحدة القيادة, وسيولة المواردستراتيجية)الحساسية اإلوهي:

هو  في العديد من الدراسات, وذلك حسب ماا األبعاد األكثر استخدامً 
 (.0رقم )اآلتي ذي الموضح في الجدول 

 ستراتيجية*أبعاد الرشاقة اإل( 2الجدول ذو الرقم )

 الباحث والسنة
الحساسية 
 يولة المواردس وحدة القيادة اإلستراتيجية

Anggraini&Sudhartio 

(2019) 
      

Lungu (2018)       

Alkhairalla (2018)       

kale et al.,2018       

Junni et al. (2015)       

Mavengere(2014)     

Ofoegbu&Akanbi 

(2012) 
      

باالعتماد على المصادر السابقة المشار إليها  ين*المصدر: من إعداد الباحث  
 .في الجدول

البعد األول: الحساسية اإلستراتيجية وهي مزيج من البصيرة, 
والتبّصر, والتلّمس البسيط مع التركيز على أهمية البصيرة, كما تعني 
الحساسية اإلستراتيجية االنفتاح على أكبر قدر ممكن من المعلومات, 

والذكاء واالبتكار من خالل إنشاء عالقات مع مجموعة متنوعة من 
 .00منظمات, والمحافظة على هذه العالقاتاألشخاص وال

ويمكن تلّخيص ممكنات الحساسية اإلستراتيجية بثالث قدرات 
رئيسة ت سهم في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية, وهي وجود عملية 
إستراتيجية مفتوحة, وزيادة اليقظة اإلستراتيجية, ووجود حوار داخلي 

تيجية مفتوحة يوّفر عالي الجودة. فضاًل عن أّن وجود عملية إسترا
األساس للحساسية اإلستراتيجية, إاّل أّن هناك حاجة للقدرات الثالث 

 .00من أجل تحقيق الحساسية اإلستراتيجية والحفاظ عليها
قدرة الفريق األعلى على اّتخاذ البعد الثاني: وحدة القيادة وهي 

ن قرارات جريئة وسريعة دون الوقوع في سياسة "الفوز والخسارة". وم
المّتفق أّن هناك أهمية كبيرة مرهونة باإلدارة العليا فيما يتعلق باتخاذ 

 .00القرارات
تسّهل وحدة القيادة عملية اتخاذ القرارات الجريئة, بحيث ال 
يتحّمل شخص واحد منفرًدا مسؤولية اتخاذ هذا القرار, بل يلتزم الفريق 

ذا كانت عملية صنع القرار ذات جودة عا لية, وكان كاماًل به. وا 
الجميع يعمل بشكل جماعي, فإّن وحدة القيادة تصبح عاماًل محّفًزا 

 .00يزيد من التماسك داخل الفريق
القدرة على نقل الموارد  البعد الثالث: سيولة الموارد وهي
 .02,09,00بمرونة من مكان إلى آخر حسب الحاجة

وهناك عدد من الموارد المختلفة في المؤسسة من حيث القدرة 
مكانّية زيادتها. وهنالك أبعاٌد حرجة  على النقل, والندرة, واللزوجة, وا 
للموارد فيما يخص الرشاقة, وهي: إن كان من الممكن مشاركتها, أو 
لى أي مدى ترتبط ببيئتها,  إن كان يجب تخصيصها في مكان ما, وا 

 .00أو بكلمات أخرى مدى لزوجتها ومدى سهولة نقلها
ا أساسيًّا, فبدونها تبقى الحساسية تعد سيولة الموارد أمرً 

اإلستراتيجية ووحدة القيادة بال فائدة في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية. 
والمطلوب لتحقيق ذلك هو مجموعة متنوعة من الوحدات المستقلة, 
وكادر من الم ديرين الذين يمكن نقلهم عبر الوحدات, والسيطرة 

المنظمة؛ لتقليل االستثمارات  المركزية على الموارد الرئيسة والعمليات
 .02أو بيع الوحدات

 النجاح اإلستراتيجي:
اختلفت المنظمات على إيجاد تعريف محّدد للنجاح, وما هو 

اختيار المنظمة إلستراتيجية النجاح الذي تبتغي الوصول إليه, لكن 
يتطلب منها القيام بممارسات متعددة  ,محددة ونجاحها في تطبيقها

وفكرت فيه وصوال ألهدافها التي  ,ح فيما خططت لهتضمن لها النجا
 .3ق رسالتهان تحقّ أعن طريقها يمكن 

الدراسات واألبحاث مفهوم النجاح العديد من تناولت  وقد
وتطور  عالم األعمال شديد التنافسية,ا ألهميته في نظرً  ,ستراتيجياإل

ييم لينتقل من تق ,في السنوات القليلة الماضية المنظمةمفهوم نجاح 

٥
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إلى نظرة أكثر شمولية تقّيم  ,السوقية ةحصاكتساب الاألداء المالي و 
تحقيق ميزتها التنافسية  مّكنها منلقدرات ديناميكية تالمنظمة  امتالك

 المستدامة.

وقد اقترح العديد من المؤلفين تفسيرات عديدة للنجاح 
 اإلستراتيجي, ويمكن عرض عدد من هذه التعريفات على النحو اآلتي:

 تعريفات النجاح اإلستراتيجي (3رقم )ال ذو جدولال
 التعريف المؤلف

Singh & Khamba,2019 

عها, ومحافظتها على مستوى عاٍل من الجودة ها وتوسّ يرتبط النجاح اإلستراتيجي للمنظمات بتحقيق الربحية, وزيادة حصتها في السوق, ونموّ 
ستراتيجية المنظمة, والتي تتكون من الكفاءات األساسية "الموارد والقوى الفريدة إالقصيرة األجل بوالموثوقية, ويتم ربط قرارات العمليات الطويلة و 

 للمنظمة", والتي تشمل القوى العاملة, وأصولها الثابتة, والمعرفة السوقية والمالية, واألنظمة والتكنولوجيا.

حيوية تسمح لها بالتنسيق العالي الستخدام ما هو متاح لها من موارد بكفاءة وفاعلية تساهم في إيجاد بناء المنظمة لقدرات تنظيمية وجدارات  (0203التميمي والخشالي )
 نتائج عالية ومتميزة ومتفوقة عن المنافسين.

Boussalems (2016) افي آن معً  همقدرة المنظمة على تحقيق الربح وتلبية رغبات العمالء واحتياجات. 

Whitney (2010) تراتيجي = الرسالة + األهداف االستراتيجية + أداء متميز.سالنجاح اإل 

المتفتحة  قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها واستمرارها في الحفاظ على ميزة التنافسية في الرؤية والتخطيط والعمليات والتطوير المستمر والثقافة (0221) الكبيسي, دهام
 تقييم.والقيادة المتفاعلة وآليات فاعلة للمراجعة وال

 قدرة المنظمة على البقاء والتكيف والنمو في ظل األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. (0222)الركابي 

 ا للدراسات السابقة.استنادً  ينالمصدر من إعداد الباحث  
نمو ) اعتمدت الدراسة األبعاد اآلتية للنجاح اإلستراتيجي وهي:

تراتيجية, والثقافة األعمال, ورضا العمالء, والتنفيذ الفعال لإلس
في العديد من ا األبعاد األكثر استخدامً  يوه ,(التحفيزية لدى الموظفين

 أدناه:موضح في الجدول  الدراسات, وذلك حسب ما هو
 ستراتيجي*أبعاد النجاح اإل( 4الجدول ذو الرقم )

التنفيذ الفعال  الباحث والسنة
 لالستراتيجية

الثقافة التحفيزية 
 للموظفين

رضا 
 الءالعم

نمو 
 األعمال

        (0209المختار )

Shenar&Holzman (2018)       

Amoli&Aghashi (2016)        

Lafta (2015)       

       (0203التميمي والخشالي )

Simon et al.(2011)         

Joyce et al. (2004)       

في  باالعتماد على المصادر السابقة المشار إليها ين*المصدر: من إعداد الباحث  
 .الجدول

ستراتيجية بغض النظر عن نوع اإل التنفيذ الفعال لإلستراتيجية:
ل ببساطة ة واضحة تتمثّ ا "مهمّ يواجه المديرون دائمً حيث , اهاومستو 

يهتم بوضع  اإلستراتيجية الفعالفإن تنفيذ , لذا  08في إنجاز األمور
ت بحيث ه تنفيذ التكتيكاويمكن وصفه بأنّ  ,موضع التنفيذ اإلستراتيجية

ا يمكن أيضً و . 02بستراتيجي المطلو ك الشركة في االتجاه اإلتتحرّ 
 ستراتيجيةإة ه "التشغيل المباشر لخطّ ستراتيجية على أنّ تعريف تنفيذ اإل
مجموع األنشطة والخيارات المطلوبة لتنفيذ هي أو  ,"20واضحة المعالم

 .08ستراتيجيةالخطة اإل

منظمات في الوقت تدرك الالثقافة التحفيزية للموظفين: 
الحاضر أّن األفراد ورأس المال الفكري والمواهب أكثر أهمية لنجاح 
المنظمة, وأصبحت معظم المنظمات صائدة للمواهب, بداًل من 

فبمجرد أن تحدد المنظمة موهبة, يصبح من . مطّوري المواهب
دارتها؛ األمر الذي يزيد من الميزة  الضروري تحفيز تنمية المواهب وا 

 .35فسيةالتنا
وهنالك إجماع على أّن الشركات التي تبذل جهًدا في إدخال 
ثقافة تشجع على التواصل بين أعضائها, وتحفز موظفيها على 
التشكيك في المعتقدات األساسية, ستحّقق بيئة عمل مالئمة 

, ويعتمد استمرار نجاح أّي منظمة على مساهمة الموظفين 03ومحببة
 .01والتزامهم فيها

من أهم الجوانب التي يقاس رضا العمالء  عدّ يالء: رضا العم
, بل وأصبح مجال اهتمام العديد من المنظمات 53بها نجاح منظمة ما

ما ن عن منتج يراضالالعمالء أن  إذ ,أنحاء العالمها في جميع تركيز و 
نشرون الدعاية الشفهية , ويله يظهرون الوالءو , هيعيدون شراءس

على مدى تلبية العمالء رضا وى , ويعتمد مست25آخرينألشخاص 
 .00همحتياجاتالمنظمة ال

تحسن في الزيادة في الحجم, أو بال ويعرف عادةً نمو األعمال: 
ستراتيجية إهو , فالنمو النموإلى  الجودة نتيجة لعملية تطوير تؤدي

وهذا يعني زيادة المبيعات واألصول  ,ااألكثر استخدامً  المنظمات
فرصة لالستفادة من منحنى الخبرة لتقليل زيادة الو  ,وصافي األرباح

 .00عة وبالتالي زيادة األرباحيتكلفة كل وحدة من المنتجات المب
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 الدراسات السابقة:
( بعنوان: العالقة ما بين الرشاقة Omar,2017دراسة )

اإلستراتيجية والتغيرات البيئية وأثرها على رضا العمالء, دراسة تجريبية 
 مصر.على قطاع التجزئة في 

The relation between strategic agility and 

environmental change and its impact on customer 

satisfaction An Empirical study on retail sector in 

Egypt 

ستراتيجية تأثير لرشاقة اإللإلى معرفة ما إذا كان هدفت الدراسة 
تم  , وقدزئة في مصرمباشر على رضا العمالء في قطاع البيع بالتج

تم تصميمهما لهذه الغاية, وقد تم ين جمع البيانات من خالل استبيان  
عينة من محالت السوبر ماركت الدولية توزيع االستبانة األولى على 

االستبيان ا, وتم توزيع استبيانً  003بمجموع بلغ   والمحلية في مصر, 
وتم  ا,استبيانً  512بمجموع بلغ الثاني على عينة من عمالء التجزئة 

تم و , SPSS v. 20تحليل االستبانات من خالل استخدام برنامج 
استخدام تحليل االنحدار البسيط للتحقق من الفرضيات الرئيسة 

لها تأثير الرشاقة اإلستراتيجية إلى أن أبعاد , وتوصلت الدراسة للدراسة
 , وأوصت الدراسة بأّن على إدارات قطاعإيجابي على رضا العمالء

التجزئة في مصر االستثمار في الرشاقة اإلستراتيجية, وبما يمكنها من 
االستجابة السريعة والفعالة للتغيرات غير المتوقعة في بيئة األعمال 

 وتحسين رضا العمالء.
بعنوان: قدرات الرشاقة ( Orojloo et al.,2017دراسة )

لة على اإلستراتيجية وعواملها وأثرها على أداء المنظمة: دراسة حا
 البنوك اإليرانية.

Strategic Agility Capabilities, Factors and their 

Effect on Organizational Performance: A Case Study 

of Iranian Banks 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الرشاقة اإلستراتيجية على أداء 
بنوك المنظمة, وقد تمت مراجعة األدبيات المختلفة, وتم اعتماد ال

سنوات, وتم استخدام  3اإليرانية التي لديها عمر في الصناعة يفوق 
لقياس تأثير الرشاقة اإلستراتيجية على أداء  (pls-sem) برنامج

المنظمة, وبينت الدراسة أّن الرشاقة اإلستراتيجية لها تأثير إيجابي 
ثر كبير على أداء المنظمة, وبأّن ب عد  االلتزام الجماعي هو البعد األك

 تأثيًرا على أداء المنظمة.
براهيم،  ( أثر الرشاقة االستراتيجية في 2112دراسة )مسن، وا 

الفاعلية التنظيمية: دراسة تطبيقية على عينة من الشركات 
 .الصناعية بمحافظة ظفار بسلطنة عمان

ستراتيجية في أثر الرشاقة اإل إلىهدفت الدراسة التعرف وقد 
ز على أبعادها األربعة والتي تشمل التخطيط, الفاعلية التنظيمية بالتركي

قت الدراسة على عدد من بّ ط  و  ,والتنظيم, وكفاءة العاملين والتكنولوجيا
 -الشركات العاملة في منطقة ريسوت الصناعية في محافظة ظفار

, تهاستراتيجية, وأهميسلطنة ع مان, وتناولت الدراسة مفهوم الرشاقة اإل

يث المفهوم والخصائص, واستخدم الباحث والفاعلية التنظيمية من ح
جمع البيانات وتحليلها لم استبانة المنهج التحليلي في الدراسة, وصمّ 

 .اقياديًّ  82ار عينة عشوائية من ياختفضاًل عن واختبار الفرضيات, 
وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللة إحصائية إلى خلصت الدراسة و 

أن ت الدراسة أوص, و لية التنظيميةستراتيجية والفاعبين الرشاقة اإل
تضع الشركات العاملة في منطقة ريسوت الصناعية خطة لضمان 

وتطبيق  ,ستراتيجية في جميع الهياكل اإلداريةتطبيق الرشاقة اإل
 .الفاعلية التنظيمية

( بعنوان: أثر الذكاء اإلستراتيجي Salih,2014دراسة )
تيجي: دراسة حالة شركات والرشاقة اإلستراتيجية على األداء اإلسترا

 التأمين األردنية.
Impact of Strategic Thinking and Strategic 

Agility on Strategic Performance: A Case Study of 

Jordanian Insurance Industry Companies 

هدفت هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل الّرئيس وهو: ما هو 
فة الحركة اإلستراتيجية على األداء تأثير التفكير اإلستراتيجي وخ

اإلستراتيجي, وقد تم اختبار الدراسة على شركات التأمين األدرنية 
شركة, وأ عّد استبيان خاص لهذه الغاية, ووّزع على  03البالغ عددها 

فرًدا من العاملين في هذه الشركات, وتم استخدام برنامج  085
(spss) ليه الدراسة وجود أثر لتحليل البيانات, وأهم ما توصلت إ

إيجابي وقوي للتفكير اإلستراتيجي والرشاقة اإلستراتيجية على األداء 
االستراتيجي لشركات التأمين األردنية, وأوصت الدراسة بضرورة قيام 
هذه الشركات باالستثمار في متغيرات الدراسة؛ لما له من أثر كبير 

 أدائها بشكل عام.على تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبلها وعلى 

أثر  :بعنوان (Teoh 2017Lee,,Muthuveloo)دراسة 
إدارة مخاطر المؤسسة، والرشاقة االستراتيجية، وجودة مهمة التدقيق 

 .الداخلي على أداء الشركة
The Impact of Enterprise Risk Management, 

Strategic Agility, and Quality of Internal Audit 

Function on Firm Performance 

هدفت الدراسة إلى البحث في العالقة بين تطبيق إدارة مخاطر 
المؤسسة, واألداء المؤسسي, والدور الوسيط للرشاقة اإلستراتيجية, 
ودور اإلدارة المعتدل, وجودة مهمة التدقيق الداخلي في المؤسسة في 
 الشركات الماليزية. وتطرقت الدراسة لمفهوم إدارة مخاطر المؤسسة,

 والرشاقة اإلستراتيجية, والتدقيق الداخلي.
شركة مدرجة ضمن  182وشمل مجتمع الدراسة المستهدف 

إلى  52بورصة ماليزيا, وتتراوح العينة الممثلة لهذا المجتمع ما بين 
ا من خالل استبانة شخصً  051وقد بلغ عدد المستجيبين  ,شركة 322

 قام الباحثون بتصميمها وتوزيعها وتحليلها.
لصت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة مخاطر المؤسسة يؤثر وخ

ا ستراتيجية تأثيرً على األداء المؤسسي, باإلضافة إلى أن للرشاقة اإل

٧



 0202,  ولاألالعدد  – العشرونالمجلد  –للبحوث والدراسات اإلنسانية  مجلة الزرقاء

ا على العالقة بين تطبيق إدارة مخاطر المؤسسة واألداء وسيطً 
إدارة المخاطر في جودة , وأوصت الدراسة بضرورة تحسين المؤسسي

 سة.المؤس

تمكين الموظفين ودوره بعنوان: ( Abu zaid, 2018دراسة )
دراسة عملية على شركات التأمين اإلستراتيجي )في تحقيق النجاح 

 األردنية(
Employees’ Empowerment and its Role in 

Achieving Strategic Success: A Practical Study on 

Jordanian Insurance Companies 

الموظفين في تحقيق هدفت الدراسة إلى تحديد دور تمكين 
شركة تأمين أردنية مدرجة ضمن سوق  02النجاح اإلستراتيجي في 

عمان المالي, واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي الميداني, 
 520وتم تصميم استبيان لجمع البيانات, وقد شملت عينة الدراسة 

 أفراد.
ين خلصت الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين تمكين الموظفوقد 
باإلضافة إلى أن أبعاد بيئة العمل لها أثر  اإلستراتيجي,والنجاح 

وأوصى الباحث بأن تعتمد الشركات  اإلستراتيجي,إيجابي على النجاح 
وضمان  اإلستراتيجي,نهج تمكين الموظفين من أجل تحقيق النجاح 

نجاح عملية التمكين من خالل تهيئة بيئة عمل داعمة تتضمن 
 لمعلومات.التدريب, وتبادل ا

بعنوان: الرشاقة التنظيمية: مفتاح  (Nafei,2016) دراسة
 النجاح التنظيمي

Organizational Agility: The Key to 

Organizational Success 

 وهي: هدفت الدراسة إلى تحديد أنواع الرشاقة التنظيمية
ودورها في تعزيز  ,ة الحركة(وخفّ  ,ورشاقة صنع القرار ,)االستشعار

التنظيمي للعاملين في مستشفيات جامعة المنوفية في مصر,  النجاح
ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم تصميم استبانة باالعتماد على عدد من 

استبانة على العاملين في مشفى  558الدراسات السابقة, وتم توزيع 
المنوفية الجامعي/ مصر, وتم استخدام اختبار االنحدار المتعدد 

 سة.الختبار فرضيات الدرا
نت الدراسة وجود أثر مباشر للرشاقة التنظيمية على أبعاد وبيّ 

النجاح التنظيمي للعاملين في مشفى المنوفية الجامعي, والدور المهم 
الذي تؤديه الرشاقة التنظيمية في تعزيز النجاح التنظيمي, وأوصت 

ستراتيجية على ضرورة االنتباه إلى تأثير أنواع الرشاقة اإلالدراسة ب
بهدف  المنوفية الجامعي,للعاملين في مستشفى  الم نّظمياح النج

 الحصول على تأثير فعال للرشاقة التنظيمية على النجاح التنظيمي.

 :راسةفرضيات الدّ 
قام الباحث بوضع مجموعة من الفرضيات بناًء على مشكلة 

 على النحو اآلتي:الدراسة وعناصرها المختلفة, وكانت 

ال يوجد أثر ذو داللة H01):) ىالفرضية الرئيسة األول
رشاقة االستراتيجية لل (α≤ 0.05)داللة   إحصائية عند مستوى

( الحساسية اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد) ا:بأبعاده
نمو األعمال, والتنفيذ ) :بأبعادهتحقيق النجاح اإلستراتيجي  مجتمعة في

( للموظفين, ورضا العمالءالفعال لإلستراتيجية, والثقافة التحفيزية 
 قطرية.مجتمعة في البنوك التجارية ال

, ةإلى أربع فرضيات فرعيّ  األولىالفرضية الرئيسة  وقّسمت
 وعلى النحو اآلتي:

0- 1.Ho1  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(α≤ 0.05) للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها: )الحساسية

يادة, وسيولة الموارد( مجتمعة في اإلستراتيجية, ووحدة الق
نمو األعمال كأحد أبعاد النجاح اإلستراتيجي في البنوك 

 التجارية القطرية.
0- 2Ho1.:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

(α≤ 0.05)  للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها: )الحساسية
في  اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد( مجتمعة

رضا العمالء كأحد أبعاد النجاح اإلستراتيجي في البنوك 
 التجارية القطرية.

5- 3Ho1.: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
(α≤ 0.05 ( للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها: )الحساسية

اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد( مجتمعة في 
ية كأحد أبعاد النجاح اإلستراتيجي التنفيذ الفعال لإلستراتيج

 في البنوك التجارية القطرية.
2- 4Ho1.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :

(α≤ 0.05)  للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها: )الحساسية
اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد( مجتمعة في 

د النجاح اإلستراتيجي الثقافة التحفيزية للموظفين كأحد أبعا
 في البنوك التجارية القطرية.

 المنهجّية والتصميم
 منهجّية الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق 
أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها, واستخدمت الدراسة المنهج 

اقة لسببي(؛ بغرض تحديد تأثير المتغير المستقل )الرشاالتحليلي )
اإلستراتيجية( بأبعادها في المتغّير التابع )النجاح اإلستراتيجي(, كما 
تتناول الدراسة البيانات المطلوبة ومصادرها, وأداة جمع البيانات, 
وتقسيم صالحية األنموذج, وأساليب تحليل البيانات واختبار 

 الفرضيات.
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 أثر الرشاقة االستراتيجية في تحقيق النجاح االستراتيجي في البنوك التجارية القطرية

 مجتمع الدراسة:
القطرية والبالغ عددها تكّون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية 

خمسة بنوك, وقد اشتملت وحدة التحليل للدراسة على الم ديرين 
العاملين في اإلدارتين العليا والوسطى: )الم ديرون ونوابهم, وم ديرو 
اإلدارات وم ن في حكمهم, وم ديرو الفروع والمكاتب( في البنوك 

 -5حة بنك الدو  -0بنك قطر الوطني  -0التجارية القطرية وهي : 
بنك الخليج  -3البنك األهلي القطري  -2البنك التجاري القطري 

التجاري, وحسب البيانات المنشورة على مواقع هذه البنوك كما هو 
, فقد بلغ تعداد مجتمع الدراسة 9/0209الوضع في نهاية شهر 

( يوضح الوصف اإلحصائي 5( فرًدا, والجدول اآلتي ذو الّرقم )197)
 ي البنوك التجارية القطرية:لمجتمع الدراسة ف

 ( الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة موزًعا حسب المسمى الوظيفي5جدول رقم )

 اسم البنك التسلسل

 المسمى الوظيفي

نائب مدير  مدير عام المجموع
 عام

 مدير فرع مدير دائرة

بنك قطر  0
 الوطني

0 2 01 35 10 

 59 08 02 2 0 بنكد الدوحة 0

البنك  5
اري التج

 القطري

0 2 05 52 22 

البنك  2
األهلي 
 القطري

0 2 8 02 01 

بنك الخليج  3
 التجاري

0 2 00 2 00 

 091 009 39 2 3  المجموع

 .9/0209المصدر: مواقع البنوك التجارية القطرية كما هو الوضع في نهاية شهر 

 عينة الدراسة:
إلدارتين تكّونت عينة الدراسة من كافة الم ديرين العاملين في ا

العليا والوسطى في البنوك التجارية القطرية, وبطريقة المسح الشامل 
للمسميات الوظيفية اآلتية: )مدير عام, ونائب مدير عام, ومدير دائرة, 

( 091ومدير فرع, ومدير مكتب وم ن في حكمهم( والبالغ عددهم )
 091وتم توزيع  .موظًفا, وتم اختيار جميع أفراد مجتمع الدراسة

ستبانة على البنوك التجارية القطرية وفروعها العاملة في دولة قطر, ا
, وبعد فحص هذه %81.5استبانة أو ما نسبته  010وتم استرداد 

استبانة غير صالحة للتحليل,  03االستبانات الم ستردة تبين وجود 
وذلك لعدم استكمالها المعلومات المطلوبة منها, وبهذا يصبح عدد 

من  %19.1استبانة أي ما نسبته  031لحة للتحليل االستبانات الصا
 إجمالي عدد االستبانات الموزعة.

 

 أساليب جمع البيانات:
 اعتمدت الدراسة على مصدرين للبيانات, وهما:

الدراسات السابقة المتعّلقة بمفاهيم الدراسة, إضافة إلى  -0
 المراجع العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة.

الثانوية المستخرجة من االستبانات التي تم توزيعها  البيانات -0
 على عينة الدراسة.

 أساليب القياس ومتغيرات الدراسة:
فيما يلي عرض لمتغيرات الدراسة وأبعادها الرئيسة, والمقاييس 

 المستخدمة فيها:

 أواًل: الرشاقة اإلستراتيجية:
وضم هذا المتغير ثالثة أبعاد فرعية, وهي: الحساسية 

 تراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد.اإلس

 ثانًيا: النجاح اإلستراتيجي:
وضّم هذا المتغير أربعة أبعاد فرعية, وهي: نمو األعمال, 
وتنفيذ اإلستراتيجية الفعال, ورضا العمالء, والثقافة التحفيزية 

 للموظفين.
اعتمد هذا البحث بصفة رئيسة على تصميم أداة الدراسة: 

اة للدراسة, وتم تخصيص الصفحة األولى لتقديم الدراسة استبانة كأد
 وأهدافها, وطلب التعاون في استيفاء المعلومات المطلوبة.

 أما األقسام األخرى فكانت على الّنحو اآلتي:
  :تضّمن القسم األول األسئلة المتعّلقة بالعوامل القسم األول

الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة وشملت: )المسّمى 
وظيفي, والنوع االجتماعي, والفئة العمرية, والمؤهل ال

 العلمي, وعدد سنوات الخبرة(.
بينما تضمن القسمان الثاني والثالث بيانات عن المتغيرات 
واألبعاد التي اعتمدها الباحثان لغايات الدراسة, وذلك على النحو 

 اآلتي:
  :تضّمن القسم الثاني بيانات عن الرشاقة القسم الثاني

راتيجية وأبعادها التي اعتمدها الباحثان في الدراسة, اإلست
 ( لقياس هذا المتغير وأبعاده.02-0وتّم تخصيص األسئلة )

 :تضّمن القسم الثالث بيانات عن النجاح  القسم الثالث
اإلستراتيجي وأبعاده التي اعتمدها الباحثان في الدراسة, وتّم 

 عاده.( لقياس هذا المتغير وأب53-03تخصيص األسئلة )
وتجدر اإلشارة هنا إلى أّنه قد تم جمع االستبيان عن طريق 
استطالع رأي عينة الدراسة من خالل المقابلة الشخصية المباشرة 
بأفراد العينة, وااللتقاء بهم من قبل الباحث ين, وتّم استخدام المقياس 

درجات؛ وذلك لتحويل  3اإلحصائي "ليكرت الخماسي" المؤلَّف من 
 لوصفية إلى بيانات رقمية حسب الجدول اآلتي:اإلجابات ا
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 مقياس ليكرت المستخدم( 6الجدول ذو الرقم )
 الدرجة اإلجابات

 3 موافق بدرجة كبيرة
 2 موافق
 5 محايد

 0 غير موافق
 0 غير موافق على اإلطالق

وبعد تجميع االستبانات تّم إدخالها وتحليلها باستخدام برنامج 
, وتمّثلت (SPSS, V.25)علوم االجتماعية الحزمة االحصائية لل

الخطوة األولى في تحليل بيانات هذه الدراسة بتقييم ثبات أداة الدراسة 
 التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية.

 :فراد عينة الدراسةرات الديمغرافية ألالمتغيّ 
 المتغيرات الديمغرافية( 7الجدول ذو الرقم )

 لمئويةالنسبة ا التكرار الفئة المتغير

 النوع االجتماعي
 %83 131 ذكر

 %17 26 أنثى

 %100 157 المجموع

 المسمى الوظيفي

 %3 5 مدير عام

مساعد )نائب مدير 
 عام(

4 3% 

 %32 51 مدير دائرة )قطاع(

 %62 97 فروع م ديرو

 %100 157 المجموع

 الفئة العمرية

 %15 23 سنة 03أقل من 

 03أقل من  -سنة  30
 سنة

57 36% 

 03أقل من  –سنة  03
 سنة

61 39% 

 %10 16 فاكثرسنة  03

 %100 157 المجموع

 المؤهل العلمي

 %8 12 دبلوم

 %59 93 بكالوريوس

 %31 49 ماجستير

 %2 3 دكتوراه

 %100 157 المجموع

 عدد سنوات الخبرة

 %6 9 سنوات 03أقل من 

أقل من  -سنوات   5
 سنوات 03

46 29% 

من  أقل –ات سنو  03
 سنة00

63 40% 

 %25 39 فاكثرسنة  00

 %100 157 المجموع

 ثبات أداة الدراسة:
ألّنه أكثر  (Cronbach Alpha)تّم استخدام كرونباخ ألفا 

أساليب تحليل االعتمادية داللًة في تقسيم درجة التناسق الداخلي بين 
بمعامل  محتويات أو بنود المقياس المستخدم, وأن الحدود المقبولة

وفًقا لمستويات تحليل االعتمادية في  (Alpha > 0.70)االرتباط ألفا 
, وتم تطبيق هذا األسلوب (Hair et al., 2010)العلوم االجتماعية 

على متغير الرشاقة اإلستراتيجية, ومتغير النجاح اإلستراتيجي, بشكل 
 إجمالي ولكّل بعد من أبعاد الدراسة على حدة, ولقد أظهرت نتائج

 التحليل ما يأتي:
( تقييم درجة معامل ثبات االتساق الداخلي بين محتويات 8الجدول ذو الرقم )

 المقاييس المستخدمة في الدراسة
 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات الُبعد سئلةاأل

(Alpha) 

 2.12 3 حساسية اإلستراتيجيةال 0-3

 2.10 2 وحدة القيادة 0-9

 2.90 3 سيولة الموارد 02-02

 1.21 14 رشاقة اإلستراتيجيةال 1-14

 2.12 3 التنفيذ الفعال لإلستراتيجية 03-09

 2.81 3 الثقافة التحفيزية للموظفين 02-02

 2.80 0 رضا العمالء 03-52

 2.82 3 نمو األعمال 50-53

 1.87 21 النجاح اإلستراتيجي 15-35

 1.88 35 جميع فقرات االستبانة 1-35

ئج التحليل السابق, فإن المقاييس المستخدمة في وبناًء على نتا
 الدراسة تتمّتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي بين محتوياتها

 وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة.

 اختبار التوزيع الطبيعي:
 ,(Z Skewness)جراء هذا االختبار باستخراج قيمة إيتم 
و  (Skewness)(, من خالل قسمة قيمة Z Kurtosisوقيمة )

(Kurtosis) ( على االنحراف المعياري لهاKhin,et..al,2013 ،)

ووفًقا لهذا األسلوب اإلحصائي فإّن البيانات تتوزع طبيعيًّا إذا كانت 
( عند مستوى داللة معنوية 0.90±( المحسوبة ضمن حدود )Zقيمة )

P≤0.05 (Hair et al.,2010،)  وبما أن القيم الناتجة من المعادلتين
( تقع ضمن نطاق 9ما هو موضح في الجدول ذي الّرقم )وك
(, فإّن ذلك يدّل على أن البيانات موزعة طبيعيًّا, أي أّن ±0.90)

العينة متماثلة لمجتمع الدراسة األصلي بما يشير إلى كونها تتناسب 
مع أسلوب اإلحصاء المعلمي, والجدول اآلتي يوضح اختبار التوزيع 

 ة:الطبيعي لمتغيرات الدراس
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 ( اختبار التوزيع الطبيعي2الجدول ذو الرقم )
 االستنتاج Skewness Kurtosis الُبعد

 توزيع طبيعي للبيانات 0.43- 0.99- حساسية اإلستراتيجيةال
 توزيع طبيعي للبيانات 0.86- 0.89 وحدة القيادة
 توزيع طبيعي للبيانات 0.24 1.36- سيولة الموارد
التنفيذ الفعال 

 يجيةلإلسترات
 توزيع طبيعي للبيانات 0.66- 0.31

الثقافة التحفيزية 
 للموظفين

 توزيع طبيعي للبيانات 0.49- 1.65

 توزيع طبيعي للبيانات 0.47 1.92- رضا العمالء
 توزيع طبيعي للبيانات 0.75- 0.29 نمو األعمال

 النتائج:
 وصف إجابات أفراد وحدة التحليل عن متغيرات الدراسة:

 لفقرة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة حسب اآلتي:سعت هذه ا
حساسية )الها: أبعادالرشاقة اإلستراتيجية بما مستوى توافر  -0

في البنوك اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, سيولة الموارد( 
 ة؟قطريالتجارية ال

التنفيذ الفعال )النجاح اإلستراتيجي بأبعاده: ما مستوى توافر  -0
ل, والثقافة التحفيزية للموظفين, لإلستراتيجية, ونمو األعما

 ؟ورضا العمالء( في البنوك التجارية القطرية
السؤال األول: ما مستوى توافر الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها: 
)الحساسية اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد( في البنوك 

 التجارية القطرية؟
استخدام المتوسطات  لإلجابة عن هذا السؤال, لجأ الباحثان إلى

الحسابية واالنحرافات المعيارية, وأهمية البعد, كما هو موضح في 
 الجدول اآلتي.

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى توافر 11الجدول ذو الرقم )
 الرشاقة اإلستراتيجية وأبعادها في البنوك التجارية القطرية

المتوسط  البعد العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى بالنسبة الرتبة المعياري

 للمتوسط الحسابي

1 – 5 
الحساسية 
 اإلستراتيجية

 مرتفع 5 0.76 3.79

القيادة  9 – 6
 اإلستراتيجية

 مرتفع 0 0.69 4.11

 مرتفع 0 0.82 4.19 سيولة الموارد 11 -10
   0.76 4.03 الكلي الحسابي المتوسط

بعاد أن المتوسط الكلي أل( 02) ذي الرقم يظهر من الجدول
جاءت بدرجة مرتفعة, حيث بلغ المتوسط الرشاقة اإلستراتيجية 

حيث تراوحت  ,(2.10انحراف معياري )ب( و 2.25الحسابي الكلي )
على مقياس ليكرت ( 2.09-5.19المتوسطات الحسابية بين )
واقع الممارسة المرتفع ألبعاد الرشاقة  الخماسي, والذي يشير إلى

"سيولة الموارد" بمتوسط ب عد  يجية, إذ جاء في المرتبة األولى اإلسترات
(, وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي البالغ 2.09حسابي بلغ )

(, فيما حصل ب عد "القيادة 2.80( وبانحراف معياري بلغ )2.25)

(, 5.19اإلستراتيجية" على المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي )
( وبانحراف 2.25توسط الحسابي الكلي والبالغ )وهو أدنى من الم

(, وبّين الجدول أيًضا التشّتت المنخفض في استجابات 2.10معياري )
أفراد العينة حول أبعاد الرشاقة اإلستراتيجية, وهو ما يعكس التقارب 
في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول واقع ممارسة أبعاد الرشاقة 

ول أيًضا إلى التقارب في قيم المتوسطات اإلستراتيجية, ويشير الجد
الحسابية, وبشكل عام يتبّين أن واقع ممارسة أبعاد الرشاقة 
اإلستراتيجية في البنوك التجارية القطرية من وجهة نظر وحدة التحليل 

 كان مرتفعًا.
ويرى الباحثان أن النتائج السابقة تعني أن في البنوك التجارية 

 ني مفهوم الرشاقة االستراتيجية بكافة أبعاده.القطرية اهتمام عال في تب
 مامستوى توافر النجاح اإلستراتيجي بأبعاده السؤال الثاني:

التنفيذ الفعال لإلستراتيجية, ونمواألعمال, والثقافة التحفيزية )
 في البنوك التجارية القطرية؟( للموظفين, ورضاالعمالء

ي البنوك لوصف واقع ممارسة أبعاد النجاح اإلستراتيجي ف
التجارية القطرية, لجأ الباحثان إلى استخدام المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية, وأهمية البعد, كما هو موضح في الجدول 

 اآلتي.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وواقع ممارسة  (11الجدول ذو الرقم )

 القطريةأبعاد النجاح اإلستراتيجي في البنوك التجارية 

المتوسط  البعد العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 المستوى بالنسبة

 للمتوسط الحسابي

تنفيذ  09 – 03
اإلستراتيجية 

 الفعال

 مرتفع 1 0.69 3.99

الثقافة التحفيزية  02 – 02
 للموظفين

 مرتفع 3 0.95 3.69

 مرتفع 4 0.87 3.67 رضا العمالء 52 – 03

 مرتفع 2 0.90 3.73 ألعمالنمو ا 53 – 50

المتوسط   
 الحسابي الكلي

3.77 0.85   

أّن المتوسط الكلي  (00الّسابق ذي الرقم ) يظهر من الجدول
بدرجة مرتفعة, حيث بلغ المتوسط النجاح اإلستراتيجي جاء د اعبأل

حيث تراوحت  ,(2.83انحراف معياري )ب( و 5.11الحسابي الكلي )
ى مقياس ليكرت ( عل5.01-5.99) المتوسطات الحسابية بين

واقع التطبيق المرتفع ألبعاد النجاح  الخماسي, والذي يشير إلى
"التنفيذ الفعال ب عد إذ جاء في المرتبة األولى , اإلستراتيجي

(, وهو أعلى من المتوسط 5.99لإلستراتيجية" بمتوسط حسابي بلغ )
(, فيما 2.09( وبانحراف معياري بلغ )5.11الحسابي الكلي البالغ )

حصل بعد "رضا العمالء" على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 
( 5.11(, وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )5.01)

١١



 0202,  ولاألالعدد  – العشرونالمجلد  –للبحوث والدراسات اإلنسانية  مجلة الزرقاء

(, وبين الجدول أيًضا التشتت المنخفض في 2.81وبانحراف معياري )
استجابات أفراد وحدة التحليل حول أبعاد النجاح اإلستراتيجي, وهو ما 

رب وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول واقع تطبيق أبعاد يعكس تقا
النجاح اإلستراتيجي, ويشير الجدول أيًضا إلى التقارب في قيم 
المتوسطات الحسابية, وبشكل عام يتبين أن واقع تطبيق أبعاد النجاح 
اإلستراتيجي في البنوك التجارية القطرية من وجهة نظر وحدة التحليل 

 كان مرتفًعا.

 اختبار فرضيات الدراسة:
التأكد من  تماإلحصائية  حصائي للفروضجراء التحليل اإلإقبل 

( Multicollinearity)المتعدد الخطي  رتباطعدم وجود مشكلة اال

عدم وجود ارتباط  بالتأكد من ان, قام الباحثبين المتغيرات المستقلة
 (Multicollinearity)خطي متعدد بين المتغيرات المستقلة 

 Variance Inflation) استخدام معامل تضخم التباينب
Factor)(VIF) واختبار التباين المسموح به ,(Tolerance)  لكل

( VIF)متغير مع مراعاة عدم تجاوز معامل التضخم المسموح به 

أكبر من  (Tolerance)(, وأن يكون التباين المسوح به 02للقيمة )
 , كما هو موضح في الجدول اآلتي:(2.23)

اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ومعامل  (12)الرقم  ذو جدولال
 .للمتغيرات المستقلة االلتواء

 Toleranceقيمة  VIF قيمة الُبعد األسئلة

الحساسية  0-5
 اإلستراتيجية

1.80 0.556 

 0.667 1.49 القيادة اإلستراتيجية 9-6

 0.738 1.35 سيولة الموارد 14-10

النتائج الواردة في الجدول أعاله عدم وجود تداخل من  يتضح
بين أبعاد المتغيرات المستقلة,  (Multicollinearity)خطي متعدد 

 (VIF)وأن ما يؤكد ذلك قيم معيار اختبار معامل تضخم التباين 
(, كما يتضح أّن قيم اختبار التباين 02ألبعاد الدراسة والتي تقّل عن )

( وهي 2.158 – 2.330راوحت بين )ت (Tolerance)المسموح به 
ارتباط خطي متعدد بين , ومما سبق يتضح عدم وجود 2.23أكبر من 

 .(Multicollinearity)المتغيرات المستقلة 
ال يوجد أثر ذو داللة : (Ho1)الفرضية الرئيسة األولى
للرشاقة اإلستراتيجية  (α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى داللة 

ستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد( بأبعادها: )الحساسية اإل
مجتمعة في النجاح اإلستراتيجي بأبعاده: )التنفيذ الفعال لإلستراتيجية, 
والثقافة التحفيزية للموظفين, ورضا العمالء, ونمو األعمال( مجتمعة 

 في البنوك التجارية القطرية.
باستخدام أسلوب  انوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث

قبل إجراء اختبار , و حليل االنحدار المتعدد الختبار هذه الفرضيةت

نموذج كما هو بالتأكد من صالحية األ اناالنحدار المتعدد, قام الباحث
 .اآلتيجدول الموضح في 

الرشاقة نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد  (13)ذو الرقم  جدولال
 ستراتيجياإلستراتيجية مجتمعة في النجاح اإل

 المصدر
معامل 
التحديد 

R2 

درجات 
 الحرية

متوسط  مجموع المربعات
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوي 
 Fداللة 

 االنحدار

2.351 

5 03098.021 3050.150 

39.020 2.22 
الخطأ 
 88.588 05305.502 035 المعياري

 ** 09000.301 030 المجموع

ذي الرقم  في الجدول السابق تشير النتائج اإلحصائية المبينة
, وذلك الفرضية الرئيسة األولىنموذج صالح الختبار إلى أن األ (05)

( عن قيمتها الجدولية عند 39.020المحسوبة ) Fالرتفاع قيمة 
(, ويتضح من 5,035,030ودرجات حرية ) ,2.23داللة  ىمستو 

( في ستراتيجيةالرشاقة اإلالمتغير المستقل ) أبعاد الجدول نفسه أن
( من التغير الحادث في %35.1ره )انموذج تفسر ما مقدهذا األ

ا إلى قيمة معامل (, وذلك استنادً ستراتيجيالنجاح اإلالمتغير التابع )
لتفسير التباين في جيدة وهي قدرة تفسيرية  ,R2 (=2.351)التحديد 

 .(ستراتيجيالنجاح اإلالمتغير التابع )
فقد تم اختبار الفرضية  نموذجثبات صالحية األ علىوبناًء 

(, الختبار Stepwise)التدريجي  باستخدام تحليل االنحدار المتعدد
في أنموذج تحليل االنحدار؛  ستراتيجيةالرشاقة اإل أولوية دخول أبعاد

في  ستراتيجيةالرشاقة اإل بهدف تحديد القوة التفسيرية لكل ب عد من أبعاد
الجدول اآلتي يوضح نتائج (, و ستراتيجيالنجاح اإلالمتغير التابع )

 .(Stepwise) تحليل االنحدار المتعدد التدريجي
 Stepwise Multiple) نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (14)قم ر  جدول

Regression) النجاح اإلستراتيجي في الرشاقة اإلستراتيجيةبأثر أبعاد  للتنبؤ 

أبعاد الرشاقة 
 اإلستراتيجية

R2  قيمةF 
 ةالمحسوب

مستوى 
 "Fالداللة "

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 "T"الداللة 

الحساسية 
 اإلستراتيجية

2.511 95.120 2.22 2.131 2.22 

 2.22 3.521 2.22 12.293 2.211 سيولة الموارد

 2.22 2.219 2.22 39.020 2.351 وحدة القيادة

 يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
 المتغير المستقل( في  ستراتيجيةالرشاقة اإل دخول أبعاد(

( قد ستراتيجيةالحساسية اإلمعادلة االنحدار, فإن ب عد )
احتل المركز األول في دخوله إلى معادلة االنحدار, ويفسر 

التنفيذ ( من قيمة قوة التأثير الحادث في %51.1ما نسبته )
 (,R2))المتغير التابع( باالستناد إلى معامل التحديد  الفعال

 والتي بلغت المحسوبة F ذا التأثير قيمةوتؤكد معنوية ه
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, كما 2.23 وهي دالة عن مستوى معنوية ,(95.120)
وهي دالة عند مستوى ( 2.131) المحسوبة Tبلغت قيمة 

 .2.23 معنوية
 ( الذي فسر مع ب عد سيولة الموارديلي ذلك ب عد ) الحساسية(

( من قيمة قّوة التأثير %21.1ما نسبته ) ستراتيجية(اإل
باالستناد إلى  ,(المتغيرالتابعفي التنفيذ الفعال )دث الحا

 F, وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (R2) معامل التحديد
وهي دالة عن مستوى  ,(12.293) المحسوبة والتي بلغت

( 3.521) المحسوبة T, كما بلغت قيمة 2.23 معنوية
 .2.23 وهي دالة عند مستوى معنوية

 الذي فسر مع كل من ب عدي: ( وحدة القيادة) يلي ذلك ب عد
 ما نسبته ,ستراتيجية(الحساسية اإل, )سيولة الموارد

في التنفيذ الفعال  من قيمة قوة التأثير الحادث( 35.1%)
, وتؤكد (R2) باالستناد إلى معامل التحديد( المتغير التابع)

 والتي بلغت المحسوبة F معنوية هذا التأثير قيمة
, كما 2.23 ستوى معنويةوهي دالة عند م ,(39.020)

وهي دالة عند مستوى  ,(2.219) المحسوبة Tبلغت قيمة 
 .2.23 معنوية

مجتمعة مًعا, تدل  ستراتيجيةالرشاقة اإل وهذا يعني أن أبعاد
)المتغير التابع( بنسبة التنفيذ الفعال  على أّن التغير الحادث في

تغيرات ال %20.5يرجع إلى هذه األبعاد مجتمعة مًعا, وأن  35.1%
ترجع إلى الخطأ ( المتغير التابع) النجاح اإلستراتيجيفي الحادثة 

 العشوائي أو عوامل أخرى.
وبناء على ما تقدم فإننا نقبل الفرضية الرئيسة األولى التي 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية ألبعاد تنص على أنه: 
 يجي.نجاح اإلستراتستراتيجية كل على حدة في الالرشاقة اإل

 ويشتق منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
ال يوجد أثر ذو داللة  :).1Ho1(الفرعية األولى الفرضية 

رشاقة اإلستراتيجية لل( (α≤ 0.05 إحصائية عند مستوى داللة
حساسية اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد( )ال ا:بأبعاده

د أبعاد النجاح التنفيذ الفعال لإلستراتيجية, كأح مجتمعة في
 قطرية.في البنوك التجارية الاإلستراتيجي 
باستخدام أسلوب  انق من صحة هذا الفرض قام الباحثوللتحقّ 

قبل إجراء اختبار , و تحليل االنحدار المتعدد الختبار هذه الفرضية
نموذج كما هو د من صالحية األبالتأكّ  اناالنحدار المتعدد, قام الباحث

 .ياآلتجدول الموضح في 
 
 
 

الرشاقة أثر أبعاد الختبار نتائج تحليل االنحدار للتأكد  (15الجدول ذو الّرقم )
 التنفيذ الفعال لإلستراتيجيةفي  اإلستراتيجية مجتمعة

 R2 المصدر
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

 االنحدار

2.350 

5 915.330 502.301 

31.102 2.22 
الخطأ 
 3.005 802.528 035 المعياري

 ** 0855.898 030 المجموع

 إلى أنّ أعاله تشير النتائج اإلحصائية المبينة في الجدول 
, وذلك الرتفاع قيمة الفرضية الرئيسة األولىنموذج صالح الختبار األ
F ( 31.102المحسوبة),  داللة  ىعن قيمتها الجدولية عند مستو

 (, ويتضح من الجدول نفسه أنّ 5,035,030ات حرية )ودرج 2.23
نموذج تفسر ( في هذا األستراتيجيةالرشاقة اإلالمتغير المستقل ) أبعاد

التنفيذ ( من التغير الحادث في المتغير التابع )%35.0ره )اما مقد
 R2ا إلى قيمة معامل التحديد (, وذلك استنادً لالستراتيجية الفعال
لتفسير التباين في المتغير التابع جيدة فسيرية وهي قدرة ت ,(2.350=)
 .(لالستراتيجية التنفيذ الفعال)

ثبات صالحية النموذج فقد تم اختبار الفرضية  علىوبناًء 
( Stepwise)التدريجي  باستخدام تحليل االنحدار المتعدد الفرعية

في أنموذج تحليل  ستراتيجيةالرشاقة اإل الختبار أولوية دخول أبعاد
الرشاقة  حدار, بهدف تحديد القوة التفسيرية لكّل ب عد من أبعاداالن
لإلستراتيجية(, والجدول  التنفيذ الفعالفي المتغير التابع ) ستراتيجيةاإل

 .(Stepwise) اآلتي يوضح نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي
 Stepwise Multiple)  نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (16قم )رّ جدول 

Regression) التنفيذ الفعال لإلستراتيجية في الرشاقة اإلستراتيجيةبأثر أبعاد  للتنبؤ 

أبعاد الرشاقة 
 اإلستراتيجية

معامل 
التحديد 
 R2التراكمي

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 "Fالداللة "

 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 "T"الداللة 

الحساسية 
 اإلستراتيجية

2.512 92.938 2.22 2.050 2.22 

 2.22 3.030 2.22 10.000 2.280 سيولة الموارد

 2.22 2.221 2.22 31.102 2.350 وحدة القيادة

 يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
 المتغير المستقل( في  ستراتيجيةالرشاقة اإل دخول أبعاد(

( قد ستراتيجيةالحساسية اإلمعادلة االنحدار, فإّن ب عد )
له إلى معادلة االنحدار, ويفسر احتل المركز األول في دخو 

التنفيذ ( من قيمة قوة التأثير الحادث في %51ما نسبته )
)المتغير التابع(, باالستناد إلى معامل التحديد  الفعال

(R2,)  وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمةF  المحسوبة والتي
, 2.23 وهي دالة عند مستوى معنوية ,(92.938) بلغت

وهي دالة عند ( 2.050) سوبةالمح Tكما بلغت قيمة 
 .2.23 مستوى معنوية
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 ( الذي فسر مع ب عد سيولة الموارديلي ذلك ب عد ) الحساسية(
( من قيمة قوة التأثير %28.0ما نسبته ) ستراتيجية(اإل

باالستناد إلى  ,(المتغيرالتابعفي التنفيذ الفعال )الحادث 
 ة , وتؤكد معنوية هذا التأثير قيم(R2) معامل التحديد

Fوهي دالة عند مستوى  ,(10.000) والتي بلغت المحسوبة
 ,(3.030) المحسوبة T, كما بلغت قيمة 2.23 معنوية

 .2.23 وهي دالة عند مستوى معنوية
 الذي فسر مع كل من ب عدي ( وحدة القيادة) يلي ذلك ب عد

 ما نسبته ستراتيجية(الحساسية اإل, )سيولة الموارد
في التنفيذ الفعال ثير الحادث من قيمة قوة التأ( 35.0%)
, (R2) باالستناد إلى معامل التحديد ,(المتغير التابع)

 المحسوبة والتي بلغت Fوتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 
, كما 2.23 وهي دالة عند مستوى معنوية ,(31.102)

وهي دالة عند مستوى  ,(2.221) المحسوبة Tبلغت قيمة 
 .2.23 معنوية

مجتمعة مًعا, تدل  ستراتيجيةالرشاقة اإل عادوهذا يعني أن أب
)المتغير التابع( بنسبة التنفيذ الفعال  على أن التغير الحادث في

التغيرات  %20.9يرجع إلى هذه األبعاد مجتمعة مًعا, وأن  35.0%
ترجع إلى الخطأ العشوائي ( المتغير التابعفي التنفيذ الفعال )الحادثة 

 أو عوامل أخرى.
ا تقّدم فإننا نقبل الفرضية الفرعية األولى التي وبناء على م

توجد عالقة أثر معنوية ذات داللة إحصائية ألبعاد تنص على أنه: 
 ل.ستراتيجية كل على حدة في التنفيذ الفعاالرشاقة اإل

ال يوجد أثر ذو داللة  :.Ho1)2(الفرعية الثانية الفرضية 
ستراتيجية رشاقة اإللل (α≤ 0.05) إحصائية عند مستوى داللة

حساسية اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد( )ال ا:بأبعاده
الثقافة التحفيزية للموظفين, كإحدى أبعاد النجاح  مجتمعة في
 قطرية.في البنوك التجارية الاإلستراتيجي 

باستخدام أسلوب  انوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث
قبل إجراء اختبار , و هذه الفرضية تحليل االنحدار المتعدد الختبار

نموذج كما هو بالتأكد من صالحية األ اناالنحدار المتعدد, قام الباحث
 .اآلتيجدول الموضح في 

الرشاقة أثر أبعاد الختبار نتائج تحليل االنحدار للتأكد  (17الجدول ذو الرقم )
 الثقافة التحفيزية للموظفينفي  اإلستراتيجية مجتمعة

 R2 المصدر
جات در 

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

 االنحدار

2.302 

5 921.232 503.083 

33.550 2.22 
الخطأ 
 3.123 810.822 035 المعياري

 ** 0809.898 030 المجموع

تشير النتائج اإلحصائية المبينة في الجدول السابق إلى أن 
, وذلك الرتفاع قيمة الفرضية الرئيسة الثانيةبار نموذج صالح الختاأل
F ( 33.500المحسوبة),  داللة  ىعن قيمتها الجدولية عند مستو

 (, ويتضح من الجدول نفسه أن5,035,030ودرجات حرية ) 2.23
نموذج تفسر ( في هذا األستراتيجيةالرشاقة اإلالمتغير المستقل ) أبعاد

الثقافة في المتغير التابع )( من التغير الحادث %30ره )اما مقد
 R2ا إلى قيمة معامل التحديد (, وذلك استنادً للموظفين التحفيزية

لتفسير التباين في المتغير التابع جيدة وهي قدرة تفسيرية  ,(2.302=)
 .(للموظفين الثقافة التحفيزية)

نموذج فقد تم اختبار الفرضية ثبات صالحية األ علىوبناًء 
التدريجي  تخدام تحليل االنحدار المتعددباس الفرعية الثانية

(Stepwise؛ الختبار أولوية دخول أبعاد) في  ستراتيجيةالرشاقة اإل
 أنموذج تحليل االنحدار بهدف تحديد القوة التفسيرية لكل ب عد من أبعاد

(, والجدول الثقافة التحفيزيةفي المتغير التابع ) ستراتيجيةالرشاقة اإل
 (.Stepwise) ل االنحدار المتعدد التدريجياآلتي يوضح نتائج تحلي

 Step Wise Multiple) نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (18الجدول ذو الرقم )

Regression) مشاركة الثقافة التحفيزية للموظفينفي  الرشاقة اإلستراتيجيةبأثر أبعاد  للتنبؤ 

أبعاد 
الرشاقة 
 اإلستراتيجية

 االرتباط

(R) 

معامل 
حديد الت

 R2التراكمي 

  F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 "Fالداللة "

 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 "T"الداللة 

الحساسية 
 2.22 2.192 2.22 90.215 2.515 2.002 اإلستراتيجية

سيولة 
 2.22 3.052 2.22 08.255 2.210 2.080 الموارد

 2.22 5.988 2.22 33.550 2.302 2.100 وحدة القيادة

 ول السابق اآلتي بيانه:يتضح من الجد
 المتغير المستقل( في  ستراتيجيةالرشاقة اإل دخول أبعاد(

( قد ستراتيجيةالحساسية اإلمعادلة االنحدار, فإن ب عد )
احتل المركز األول في دخوله إلى معادلة االنحدار, ويفسر 

( من قيمة قوة التأثير الحادث في الثقافة %51.5ما نسبته )
)المتغير التابع(, باالستناد إلى معامل  التحفيزية للموظفين

المحسوبة  Fوتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  (,R2)التحديد 
 وهي دالة عند مستوى معنوية ,(90.215) والتي بلغت

دالة عند  وهي( 2.19) المحسوبة T, كما بلغت قيمة2.23
 .2.23 مستوى معنوية

 ( الذي فسر مع ب عد سيولة الموارديلي ذلك ب عد ) الحساسية(
( من قيمة قوة التأثير %21.0ما نسبته ) ستراتيجية(اإل

 ,(المتغير التابع)الثقافة التحفيزية للموظفين في الحادث 
, وتؤكد معنوية هذا (R2) باالستناد إلى معامل التحديد

وهي دالة ( 08.255) والتي بلغت المحسوبةF التأثير قيمة 
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 أثر الرشاقة االستراتيجية في تحقيق النجاح االستراتيجي في البنوك التجارية القطرية

 المحسوبة  T, كما بلغت قيمة2.23 عند مستوى معنوية
 .2.23 وهي دالة عند مستوى معنوية ,(3.052)

 الذي فسر مع كّل من ب عدي ( وحدة القيادة) يلي ذلك ب عد
 ما نسبته ,ستراتيجية(الحساسية اإل, و )سيولة الموارد

الثقافة التحفيزية في  من قيمة قوة التأثير الحادث( 30%)
 التحديد باالستناد إلى معامل ,(المتغير التابع)للموظفين 

(R2) وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة ,F  المحسوبة والتي
, 2.23 وهي دالة عند مستوى معنوية ,(33.550) بلغت

وهي دالة عند  ,(5.988) المحسوبة Tكما بلغت قيمة 
 .2.23 مستوى معنوية

مجتمعة مًعا, تدّل  ستراتيجيةالرشاقة اإل وهذا يعني أن أبعاد
ي الثقافة التحفيزية للموظفين )المتغير على أّن التغير الحادث ف

 %28يرجع إلى هذه األبعاد مجتمعة مًعا, وأن  %30التابع(, بنسبة 
 ,(المتغير التابع)الثقافة التحفيزية للموظفين في من التغيرات الحادثة 

 ترجع إلى الخطأ العشوائي أو عوامل أخرى.
لى التي وبناء على ما تقّدم فإننا نقبل الفرضية الفرعية األو 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية ألبعاد تنّص على أنه: 
 ثقافة التحفيزية للموظفين.ستراتيجية كل على حدة في الالرشاقة اإل

ال يوجد أثر ذو داللة : )Ho1.3 (الفرضية الفرعية الثالثة
للرشاقة اإلستراتيجية (α≤ 0.05) إحصائية عند مستوى داللة 

اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد(  بأبعادها: )الحساسية
في رضا العمالء, كإحدى أبعاد النجاح اإلستراتيجي  مجتمعة في

 البنوك التجارية القطرية.
باستخدام أسلوب  انق من صحة هذا الفرض قام الباحثوللتحقّ 

قبل إجراء اختبار , و تحليل االنحدار المتعدد الختبار هذه الفرضية
نموذج كما هو بالتأكد من صالحية األ انتعدد, قام الباحثاالنحدار الم
 .اآلتيجدول الموضح في 

الرشاقة أثر أبعاد الختبار نتائج تحليل االنحدار للتأكد  (19الجدول ذو الرقم )
 رضا العمال.في  اإلستراتيجية مجتمعة

 R2 المصدر
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

توي مس
 Fداللة 

 االنحدار

725.0 

3 47.52501 3142353 

الخطأ  7277 542317
 المعياري

453 2.72420 42741 

 ** 42152004 454 المجموع

إلى أن  تشير النتائج اإلحصائية المبينة في الجدول السابق
, وذلك الرتفاع قيمة الفرضية الرئيسة الثانيةنموذج صالح الختبار األ
F  داللة  ىعن قيمتها الجدولية عند مستو  ,(30.822)المحسوبة

 (, ويتضح من الجدول نفسه أنّ 5,035,030ودرجات حرية ) 2.23
نموذج تفسر ( في هذا األستراتيجيةالرشاقة اإلالمتغير المستقل ) أبعاد

رضا ( من التغير الحادث في المتغير التابع )%30.1ره )اما مقد
 ,R2 (=2.301)معامل التحديد  ا إلى قيمة(, وذلك استنادً العمالء

رضا لتفسير التباين في المتغير التابع )جيدة وهي قدرة تفسيرية 
 .(العمالء

نموذج فقد تم اختبار الفرضية ثبات صالحية األ علىوبناًء 
التدريجي  باستخدام تحليل االنحدار المتعدد الفرعية الثانية

(Stepwise؛ الختبار أولوية دخول أبعاد) في  ستراتيجيةإلالرشاقة ا
أنموذج تحليل االنحدار, بهدف تحديد القوة التفسيرية لكّل ب عد من 

(, والجدول رضا العمالءفي المتغير التابع ) ستراتيجيةالرشاقة اإل أبعاد
 .(Stepwise) اآلتي يوضح نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي

 Step Wise)  جينتائج تحليل االنحدار المتعدد التدري (20جدول رقم )

Multiple Regression) في رضا العمالء الرشاقة اإلستراتيجيةبأثر أبعاد  للتنبؤ 

أبعاد 
الرشاقة 
 اإلستراتيجية

(R)  معامل
التحديد 
 R2التراكمي

 Fقيمة
 المحسوبة

 مستوى
 "Fالداللة "

 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 "T"الداللة 

الحساسية 
 اإلستراتيجية

2.000 2.513 90.832 2.22 2.825 2.22 

سيولة 
 الموارد

2.019 2.200 03.900 2.22 2.880 2.22 

 2.22 2.000 2.22 30.822 2.301 2.100 وحدة القيادة

 يتضح من الجدول السابق اآلتي بيانه:
 المتغير المستقل( في  ستراتيجيةالرشاقة اإل دخول أبعاد(

 ( قدستراتيجيةالحساسية اإلمعادلة االنحدار, فإّن ب عد )
احتل المركز األول في دخوله إلى معادلة االنحدار, ويفسر 

رضا ( من قيمة قوة التأثير الحادث في %51.3ما نسبته )
 (,R2))المتغير التابع( باالستناد إلى معامل التحديد العمالء

 والتي بلغت المحسوبةF وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 
, كما 2.23 وهي دالة عند مستوى معنوية ,(90.832)

وهي دالة عند مستوى  ,(2.825) المحسوبة Tبلغت قيمة 
  .2.23 معنوية

 ( الذي فسر مع ب عد سيولة الموارديلي ذلك ب عد ) الحساسية(
( من قيمة قوة التأثير %20.0ما نسبته ) ستراتيجية(اإل

باالستناد إلى  ,(التابع المتغير) رضا العمالءفي الحادث 
 Fمعنوية هذا التأثير قيمة , وتؤكد (R2) معامل التحديد

وهي دالة عند مستوى  ,(03.900) المحسوبة والتي بلغت
 ,(2.880) المحسوبةT , كما بلغت قيمة 2.23 معنوية

 .2.23 وهي دالة عند مستوى معنوية
 الذي فسر مع كل من ب عدي ( وحدة القيادة) يلي ذلك ب عد

 ما نسبتهستراتيجية( الحساسية اإل, و )سيولة الموارد
 رضا العمالءفي  من قيمة قوة التأثير الحادث( 30.1%)
, وتؤكد (R2) باالستناد إلى معامل التحديد ,(المتغيرالتابع)

 والتي بلغت المحسوبةF معنوية هذا التأثير قيمة 
, كما 2.23 وهي دالة عند مستوى معنوية ,(30.82)
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وهي دالة عند مستوى  ,(2.000) المحسوبة Tبلغت قيمة 
 .2.23 معنوية

مجتمعة مًعا, تدل  ستراتيجيةالرشاقة اإل وهذا يعني أّن أبعاد
)المتغير التابع( بنسبة  رضا العمالءعلى أّن التغير الحادث في 

التغيرات  %21.5يرجع إلى هذه األبعاد مجتمعة مًعا, وأن  30.1%
ترجع إلى الخطأ العشوائي ( المتغير التابع) رضا العمالءفي الحادثة 

 ى.أو عوامل أخر 
وبناء على ما تقدم فإننا نقبل الفرضية الفرعية األولى التي 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية ألبعاد تنّص على أّنه: 
 رضا العمالء.ستراتيجية كل على حدة في الرشاقة اإل

ال يوجد أثر ذو داللة  :.Ho1)4(الفرعية الرابعة الفرضية 
رشاقة اإلستراتيجية لل (α≤ 0.05) إحصائية عند مستوى داللة

حساسية اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد( )ال ا:بأبعاده
في نمو األعمال, كإحدى أبعاد النجاح اإلستراتيجي  مجتمعة في

 قطرية.البنوك التجارية ال
باستخدام أسلوب  انق من صحة هذا الفرض قام الباحثوللتحقّ 

قبل إجراء اختبار , و لفرضيةتحليل االنحدار المتعدد الختبار هذه ا
نموذج كما هو بالتأكد من صالحية األ اناالنحدار المتعدد, قام الباحث

 .اآلتيجدول الموضح في 
الرشاقة أثر أبعاد الختبار نتائج تحليل االنحدار للتأكد  (21الجدول ذو الرقم )

 نمو األعمالفي  اإلستراتيجية مجتمعة

معامل  المصدر
 R2التحديد 

درجات 
 ريةالح

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

 االنحدار

2.303 

5 985.800 501.933 

الخطأ  2.22 32.008
 المعياري

035 903.092 0.228 

 ** 0929.039 030 المجموع

تشير النتائج اإلحصائية المبينة في الجدول السابق إلى أن 
, وذلك الرتفاع قيمة رضية الرئيسة الثانيةالفنموذج صالح الختبار األ
F ( عن قيمتها الجدولية عند مستو 32.008المحسوبة )داللة  ى

 (, ويتضح من الجدول نفسه أنّ 5,035,030ودرجات حرية ) 2.23
نموذج تفسر ( في هذا األستراتيجيةالرشاقة اإلالمتغير المستقل ) أبعاد

نمو متغير التابع )( من التغير الحادث في ال%30.3ره )اما مقد
 ,R2 (=2.303)ا إلى قيمة معامل التحديد (, وذلك استنادً األعمال

نمو لتفسير التباين في المتغير التابع )جيدة وهي قدرة تفسيرية 
 .(األعمال

نموذج فقد تم اختبار الفرضية ثبات صالحية األ علىوبناًء 
جي التدري باستخدام تحليل االنحدار المتعدد الفرعية الثانية

(Stepwise؛ الختبار أولوية دخول أبعاد) في  ستراتيجيةالرشاقة اإل
أنموذج تحليل االنحدار؛ بهدف تحديد القوة التفسيرية لكل ب عد من 

(, والجدول نمو األعمالفي المتغير التابع ) ستراتيجيةالرشاقة اإل أبعاد
 .(Stepwise) اآلتي يوضح نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي

 Step Wise Multiple)   نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (22الجدول ذو الرقم )
Regression)  نمو األعمالفي  الرشاقة اإلستراتيجيةللتنبؤ بأثر أبعاد 

أبعاد 
الرشاقة 

 ستراتيجيةاإل

 االرتباط

(R) 

 معامال

لتحديد 
التراكمي 

R2 

 Fقيمة

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

"F" 

 Tقيمة 

 حسوبةالم

مستوى 
الداللة 
"T" 

الحساسية 
 االستراتيجية

7254. 72357 332143 7.77 12.02 7277 

سيولة 
 الموارد

72444 72111 442121 7.77 52731 7277 

 7277 12015 7.77 3..512 72545 72043 وحدة القيادة

 يتضح من الجدول السابق اآلتي بيانه:
 ر المستقل( في )المتغي ستراتيجيةالرشاقة اإل دخول أبعاد

( قد ستراتيجيةالحساسية اإلمعادلة االنحدار, فإن ب عد )
احتل المركز األول في دخوله إلى معادلة االنحدار, ويفسر 

ا رض( من قيمة قوة التأثير الحادث في %53ما نسبته )
)المتغير التابع( باالستناد إلى معامل  نمو األعمال

المحسوبة  Fقيمة  وتؤكد معنوية هذا التأثير (,R2)التحديد
 وهي دالة عند مستوي معنوية( 85.208) والتي بلغت

دالة  وهي ,(2.019) المحسوبة T , كما بلغت قيمة2.23
 .2.23 عند مستوي معنوية

 ( الذي فسر مع ب عد سيولة الموارديلي ذلك ب عد ) الحساسية(
( من قيمة قوة التأثير %22.2ما نسبته ) ستراتيجية(اإل

باالستناد إلى  ,(المتغير التابع) األعمالنمو في الحادث 
 F, وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (R2) معامل التحديد

وهي دالة عند مستوى ( 00.292) المحسوبة والتي بلغت
 ,(3.252) المحسوبة T, كما بلغت قيمة 2.23 معنوية

 .2.23 وهي دالة عند مستوي معنوية
 مع كل من ب عد ي الذي فسر ( وحدة القيادة) يلي ذلك ب عد

 ما نسبتهستراتيجية( الحساسية اإل, )سيولة الموارد
 نمو األعمالفي  من قيمة قوة التأثير الحادث( 30.3%)
, وتؤكد (R2) باالستناد إلى معامل التحديد( المتغير التابع)

 والتي بلغت المحسوبة F معنوية هذا التأثير قيمة
, كما 2.23 وهي دالة عند مستوي معنوية( 32.008)

دالة عند مستوي  وهي( 2.123) المحسوبةT بلغت قيمة 
 .2.23 معنوية

مجتمعة مًعا, تدل  ستراتيجيةالرشاقة اإل وهذا يعني أن أبعاد
)المتغير التابع( بنسبة  نمو األعمال على أن التغير الحادث في

من  %28.3يرجع إلى هذه األبعاد مجتمعة مًعا, وأن  30.3%
ترجع إلى الخطأ ( المتغير التابع) رضا العمالءفي التغيرات الحادثة 
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وبناء على ما تقدم فإننا نقبل الفرضية العشوائي أو عوامل أخرى. 
توجد عالقة أثر معنوية ذات الفرعية األولى التي تنص على أنه: 

ستراتيجية كل على حدة في نمو داللة إحصائية ألبعاد الرشاقة اإل
 .األعمال

 مناقشة النتائج:
 تائج التحليل الوصفي المتعلقة بمستوى تطبيق أظهرت ن

من -أبعاد الرشاقة اإلستراتيجية في البنوك التجارية القطرية 
أّن المتوسطات الحسابية  -وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

( على مقياس ليكرت 5.19-2.09لها تراوحت ما بين )
(, والذي 2.25الخماسي, وبمتوسط حسابي كلي بلغ )

تطبيق الرشاقة اإلستراتيجية في البنوك  يعكس أن مستوى
التجارية القطرية جاء بدرجة مرتفعة. وكذلك أعطت 
استجابات عينة الدراسة درجة موافقة بشدة ألبعاد الرشاقة 
اإلستراتيجية, حيث احتل ب عد سيولة الموارد في المرتبة 
األولى, بينما احتل ب عد الحساسية اإلستراتيجية المرتبة 

 .األخيرة
تبين من خالل هذه النتائج سعي البنوك التجارية القطرية إلى وي

تضمين إستراتيجياتها رفع قدرتها على التكيف مع المتغيرات البيئية 
الداخلية والخارجية, بشكل أكثر كفاءة ومرونة من ذي قبل, إضافة 
إلى سعيها لتبني أحدث اإلصدارات من التكنولوجيا المصرفية التي 

 ذلك. تعينها على تحقيق
  بلغ واقع النجاح اإلستراتيجي بأبعاده في البنوك التجارية

القطرية مستوى مرتفًعا, إذ جاء ب عد التنفيذ الفعال 
لإلستراتيجية في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي مرتفع بلغ 

( على مقياس ليكرت الخماسي, وجاء ب عد رضا 5.99)
 .(5.01العمالء بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

ويتبين من النتائج سعي البنوك التجارية القطرية إلى تحقيق 
النجاح اإلستراتيجي بأبعاده الممثلة بالدراسة, ومحاولتها لتحفيز 
الموظفين على اإلبداع واالبتكار والعمل بروح الفريق الواحد, إضافة 
إلى تبني الوسائل الكفيلة بتنفيذها لإلستراتيجيات والخطط المعتمدة 

يمكنها من تحقيق أهدافها وأن تتفوق على المنافسين, وبما  بشكل كفؤ
 يحقق لها الميزة التنافسية.

  وجود أثر ذي داللة إحصائية مرتفعة عند مستوى معنوية
(α≤0.05)  للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها: )الحساسية

اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد(, مجتمعة في 
راتيجي بأبعاده: )التنفيذ الفعال تحقيق النجاح اإلست

لإلستراتيجية, والثقافة التحفيزية للموظفين, ورضا العمالء, 
ونمو األعمال( مجتمعًة في البنوك التجارية القطرية. كما 
أظهرت الدراسة أثًرا للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها: 

)الحساسية اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد(, 
في تحقيق التنفيذ الفعال لإلستراتيجية في البنوك  مجتمعة

التجارية القطرية, ووجود أثر للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها: 
)الحساسية اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد(, 
مجتمعة في تحقيق الثقافة التحفيزية للموظفين في البنوك 

تراتيجية بأبعادها: التجارية القطرية, ووجود أثر للرشاقة اإلس
)الحساسية اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد(, 
مجتمعة في تحقيق رضا العمالء في البنوك التجارية 
القطرية, ووجود أثر للرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها: 
)الحساسية اإلستراتيجية, ووحدة القيادة, وسيولة الموارد(, 

لدى البنوك التجارية مجتمعة في تحقيق نمو األعمال 
 القطرية.

  اتفقت نتيجة هذه الدراسة ودراسةOmar (2019)  والتي
توصلت إلى أن للرشاقة اإلستراتيجية تأثير إيجابي في رضا 

 Orojloo et al (7012)العمالء, واتفقت أيًضا مع دراسة 
والتي توصلت لوجود أثر ما بين الرشاقة اإلستراتيجية وأداء 

والتي توصلت  Saleh (2014)مع دراسة المنظمة, واتفقت 
إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية ألبعاد الرشاقة 

 اإلستراتيجية في تحقيق األداء اإلستراتيجي.

 :التوصيات
ما توصلت إليه الدراسة من نتائج, يمكن الخروج الل من خ

 تي:آلبمجموعة من التوصيات هي كا
  في النجاح  ةستراتيجيإللرشاقة اد أثر لأظهرت النتائج وجو

ي المنظمات لدراسة بضرورة تبنّ أوصت ا, و اإلستراتيجي
كمدخل لتحسين الرشاقة اإلستراتيجية الدراسة مفهوم  محلّ 

, وزيادة قدراتها هذه المنظمات رشاقةوزيادة  ,داء العامألا
على التكيف مع ما يحدث في محيطها من تغيرات 

 .راتيجيكي تتمكن من الوصول إلى النجاح اإلست وتقلبات,
  يتوجب على المنظمات محل الدراسة زيادة قدراتها على

لمرونة الكها ل, وامتعمالئها وموظفيهاتلبية احتياجات 
لم مع قلتتأ ؛ستراتيجياتها وخططها بشكل عامإالكافية لتعديل 

 .ما يستجد من ظروف طارئة
  تأسيس وترسيخ فلسفة يتوجب على البنك المركزي القطري

في القطاع مستويات الجميع  علىجية ستراتيإلالرشاقة ا
ة في هذه المنهجي يتبنالعمل على و المصرفي القطري, 

ما لها ", لالمنظمات محل الدراسةالبنوك التجارية القطرية "
الخدمات حسين جودة وت ,من أثر في خفض التكاليف

 والمنتجات.
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  توليد في تعزيز استخدام منهج البحث العلمي للمساعدة
 المنظمات محلّ للعاملين في ة واكتسابها المعرفة الجديد

 ,بالعاملين ذوي المهارات والمعارفوزيادة االهتمام الدراسة, 
يشجعهم على منظمات داخل هذه ال م الئم وتهيئة مناخ

 .العملبستمرار االالبقاء و 
  بتطوير استراتيجيات الدراسة  المنظمات محلّ ضرورة قيام

رجية بسرعة تمكنها من التكيف مع المتغيرات الخا
 وبشمولية.

  للمزيد من بحوث السوق  الدراسة المنظمات محلّ إجراء
 للتعرف إلى احتياجات العمالء ورغباتهم.

  بتحفيز العاملين لديها, وتعزيز الدراسة  المنظمات محلّ قيام
قيم الفريق الواحد؛ من خالل عقد الندوات التثقيفية والدورات 

أدائهم وعلى أداء  التدريبية, وبما ينعكس إيجاًبا على
 منظمتهم.

  توظيف وتطبيق مفاهيم الدراسة النظرية في العمل
المصرفي, وهو ما سينعكس بفعالية لىتطوير إجراءات 

 العمل, وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة.

 المجالت والدوريات:
  الجبوري, هيثم محيي طالب, والجبوري, زينب حسن. "أثر

ر الحركة الفكرية في حركة اإلصالح العثماني في تطو 
مجلة جامعة الوطن العربي في العهد العثماني المتأخر", 

 م.0203, 0208-0223, 5, عدد05, مجبابل

 :المحددات والدراسات المستقبلية
اإلدارة العليا والوسطى في البنوك اقتصرت هذه الدراسة على 

وهو ما يتطّلب من الدراسات المستقبلية األخذ , التجارية القطرية
بالحسبان كامل القطاع المصرفي القطري, أو تطبيقها على قطاعات 

ة وبالتالي إمكانيّ  ها,للتأكد من إمكانية الوصول إلى النتائج نفسأخرى؛ 
 تعميمها.
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