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Abstract: 
This study aims to identify the impact of strategic thinking on organizational excellence through the mediating role 

of strategic foresight. For both researchers are fully aware of the importance of private sector organizations in 

Jordan, the study was applied to the organizations winning the King Abdullah II Prize for Excellence for the Private 

Sector. 19 of the large and medium-sized companies from service and industrial sectors were selected for the last 

five sessions from 2008 to 2017. The questionnaire is used as a tool to collect data by investigating the opinions of 

a sample of (190) employees. (173) questionnaires were collected . 

The results of the study revealed a statistically significant impact at the level of significance (α≤0.05) of strategic 

thinking on organizational excellence and the presence of a statistically significant impact at the level of significance 

α≤ 0.05) of strategic thinking on organizational excellence in the presence of strategic foresight. 

The study recommended the following: leaders and individuals should continue adopting strategic thinking in order 

to sustain organizational excellence, and achieve higher levels of excellence. As well as enhancing the foresight 

capabilities and mechanisms of strategic foresight for the future. 

Keywords: Strategic Thinking, Organizational Excellence, Strategic Foresight, Private Sector Organizations. King 

Abdullah II Prize for Excellence for the Private Sector. 

 

https://doi.org/10.12816/0060280

mailto:fayez@yahoo.com


  2022-األول العدد –و العشرون  الثاني المجلد -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

   16 

نظم : الدور الوتسجط ف  التميز الم تسترايجي أثر التفكير اإل
 هللا ف  المنظمات الفائزة بيائزة الملك عبد تسترايجي لالتستشراف اإل

  الثان  للتميز للقطاع الخاص ف  األردن
 منة طشحيل العاجيبآ فايز جمعة النجار

 عمالكلية األ عمالاألكلية 

 سالمية العالميةجامعة العلوم اإل سالمية العالميةجامعة العلوم اإل

fayez@yahoo.com alajeebamal@hotmail.com 

 االستالم: 2021/03/15 القبول: 2021/04/25

 :الملخص
احثان يدركان مدى . وألن البستراييجيمن خالل الدور الوسيط لالستشراف اإل ؛في التميز المنظمي ستراييجيالتفكير اإلهدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

 فقد يم يطبيق الدراسة على المنظمات الفائزة بجائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز للقطاع ،أهمية منظمات القطاع الخاص في االقتصاد الوطني في األردن
منظمة.  (19)من القطاعين الصناعي والخدمي وعددها  م2017ولغاية  م،2008ويم اختيار المنظمات الفائزة آلخر خمس دورات من العام  ،الخاص

( 173رد منها )ست  ة ا  لكل منظم ( استبانات10بواقع ) ،والعاملين على معايير التميز ( من اإلدارة190اة لجمع البيانات من )ستخدمت االستبانه كأدا  وقد 
المنظمي، بأبعاده في التميز  ستراييجي( للتفكير اإلα≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى معنوية  يوجود أثر ذعن كشفت نتائج الدراسة و استبانة. 

 .يجيسترايفي التميز المنظمي بوجود االستشراف اإل بأبعاده ستراييجياإل( للتفكير (α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية يأثر ذ ووجود
 ،ز المنظميمن أجل استدامة التمي ؛ستراييجي: على القادة واألفراد في منظمات القطاع الخاص االستمرار في يبني التفكير اإلباآلييالدراسة  وأوصت

 للمستقبل. ستراييجيكذلك يعزيز القدرات االستشرافية وآليات االستشراف اإل ،ويحقيق مستويات أعلى من التميز
لتميز ، منظمات القطاع الخاص. جائزة الملك عبد هللا الثاني لستراييجي، التميز المنظمي، االستشراف اإلستراييجيالتفكير اإل :المفتاحّجةالكلمات 

للقطاع الخاص.

 :المقدمة
ا أساسي   االمملكة األردنية الهاشمية رافد  القطاع الخاص في  يعد  

 ؛ويشجعه القطاعلذلك يولي الدولة أهمية كبيرة لهذا  ،لالقتصاد الوطني
من خالل منح جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز للمنظمات من مختلف 

يز المعايير العالمية للتمق يطب يوالت ،يةالقطاعات الصناعية والخدم
لى إالتسارع والتطور الكبيران في العالم المنظمات  حداالمنظمي. لقد 

لكي يبقى في مصاف  ؛للتميز سعيها ، ويعزيزف جهودهاييكث
(، ويتسم المنظمة المتميزة 2020,150المنظمات المتقدمة )درادكة، 

 مع واريباطها ،داءأباالستمرارية والمحافظة على أفضل مستوى 
درات ق ، وإدراكهامتميزةعمالئها والمتعاملين معها بعالقات يفاعلية 

عمل يعالوة على أنها والبيئة الخارجية المحيطة بها، لها المنافسين 
عزيز وي ،يطوير برامج للتعلمو  ،من مواردهااالستفادة القصوى على 

 Banyhamdan et) عمالألنجاز اوالمهارات المطلوبة إل القدرات
al. 2020)  

 ها، ويعكس كذلكونجاحظمي استدامة المنظمة منالتميز ال يعكس   
يئة داء متفوق في ظل بأقدريها على يحقيق رسالتها ورؤيتها ضمن 

لدى  بيَريينك وقيمةمتغيرة عالية التعقيد، ويشكل التميز المنظمي أهمية 

تميز في الويتحقق مستدامه،  يحقيق قيمةالمنظمات التي يحرص على 
ن المنظمات من يمك   ،دارية متميزةإممارسات  من خاللاألعمال 

لتميز معايير ونماذج ا اعتمادوذلك وفق  ،النتائج المتميزة الحصول على
  ((Medne et al., 2020 ا  المطبقة عالمي  

 ،ةراييجيستاإليها ايحتاج لبناء قدر  ن المنظمات التي يسعى للتميزإ 
 لمواكبة يحديات التغير والتطور في البيئة ؛واإلبداع االبتكاروقدرات 

برز ، ومن هنا ياواالضطراب أحيان   المحيطة التي يتسم بالديناميكية
اليخاذ  ؛لمستقبلا استشرافو  ،ستراييجيلتفكير اإلوجود الى إالحاجة 

أهداف هذه خطوات يطويرية قد يكون جذرية يصب في يحقيق 
ستشراف واال ستراييجياإل التفكيركل من وجود  نإعليه ف. و المنظ مات

عزز وي ،لى غايايهاإمن الوصول  ذه المنظماته يمكن ،ستراييجياإل
 ،االستفادة من الموارد الخارجية والداخلية والفرص المتاحةفي  ايهاقدر 

  .داء المتفوق ألهدافها في اأ ويحقيق  ،ايهاإستراييجيلمقابلة 
  :همجة الدراتسةأ

لتفكير ا الذي يتناول هاالدراسة أهميتها العلمية من موضوعيستمد هذه 
من خالل االستشراف  ؛المنظمي ودوره في التميز ستراييجياإل
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ن مجتمع الدراسة من منظمات إ، ومن الناحية العملية فستراييجياإل
كذلك  ،القطاع الخاص في األردن التي يطبق المعايير العالمية للتميز

نها يشكل ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد أهميتها االقتصادية كو 
 الوطني.

 أهداف الدراتسة:
ظمات في التميز المنظمي لدى المن ستراييجييحديد أثر التفكير اإل -

  .الفائزة في جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز للقطاع الخاص
ظمات في التميز المنظمي لدى المن ستراييجييحديد أثر التفكير اإل -

وجود الثاني للتميز للقطاع الخاص ب عبد هللاالفائزة في جائزة الملك 
 .ستراييجياالستشراف اإل

 الدراتسة: مشكلة 
الحظ الباحثان من خالل اللقاء بعدد من المنظمات الفائزة بجائزة الملك 

لى فس عزالت ينا نها ما، أعبد هللا الثاني للتميز للقطاع الخاص
حيث الفوز يشكل  ،ايقدم   أكثرمراحل و  ،مستويات أعلى في الجائزة

رصة لى ذلك فقد اييحت الفالمستدام، إضافة إ مرحلة في مسيرة التميز
ومن خالل العمل على معايير  ،ألحد الباحثين في االطالع عن كثب

على ما يواجهه هذه المنظمات في رحلتها نحو التميز. كما  ،الجائزة
الباحثان وجود فجوة بحثية فيما يتعلق بالربط ما بين التفكير  الحظ

 مي. ودورهما في التميز المنظ ستراييجيواالستشراف اإل ستراييجياإل
 في التميز ستراييجياإل التفكير أثراختبار  لىالدراسة إ ومن هنا يسعى 

ا تناد  ، واسستراييجيالمنظمي من خالل الدور الوسيط لالستشراف اإل
 :ياآليالرئيس  بالسؤاللى ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة إ

 بد هللاعلدى المنظمات الفائزة في جائزة الملك  ستراييجيهل للتفكير اإل
الثاني للتميز للقطاع الخاص أثر في التميز المنظمي بوجود 

االسئلة  وينبثق عن هذا السؤال كمتغير وسيط؟ ستراييجياالستشراف اإل
 :اآليية

 :لة الدراتسةتسئأ 
 بأبعاده في التميز المنظمي ستراييجيأثر التفكير اإلمدى . ما 1

 الثاني هللا بأبعاده مجتمعة لدى المنظمات الفائزة في جائزة الملك عبد
 للتميز للقطاع الخاص؟

 بأبعاده في التميز المنظمي ستراييجيأثر التفكير اإلمدى . ما 2
 لدى المنظمات ستراييجيبأبعاده مجتمعة من خالل االستشراف اإل

 الثاني للتميز للقطاع الخاص؟ عبد هللاالفائزة في جائزة الملك 

 فرضجات الدراتسة: 
ة مشئئئكلة الدراسئئئة سئئئتقوم الدراسئئئة باختبار فرضئئئيايها أسئئئئل لإلجابة عن 

 يي:على النحو اآل

Ho1( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة" :α ≤ 
المنظور )التفكير المستقبلي، و  :بأبعاده ستراييجي( للتفكير اإل0.05

النظمي، وصياغة الفرضيات، واالستغالل الذكي للفرص، والقصد 
ه في التميز المنظمي بأبعاد ،، والتفكير الديناميكي(ستراييجياإل

ي لدى المنظمات الفائزة ف ،)يميز الممكنات، ويميز النتائج( :مجتمعة
 للتميز للقطاع الخاص". جائزة الملك عبدهللا الثاني 

Ho2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة" : α ≤ 
داللة بداللة أبعاده في التميز المنظمي ب ستراييجي( للتفكير اإل (0.05

لدى المنظمات  ستراييجيمن خالل االستشراف اإل ،أبعاده مجتمعة
 الفائزة في جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز للقطاع الخاص".

 . أنموذج الدراسة: 

 
 ( أنموذج الدراسة1) ذو الرقم الشكل

 :اآليجةلى المراجع إا ين اتستناد  عداد الباحث  إمصدر: من ال
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 :تسترايجي المتغير المستقل: التفكير اإل-
(; Alomari, 2020  2019  Comer,  & Bodin ; 2021 

AlQershia,  Salamzadeh et al. 2018; ;  ،2019ابو زيد)   

  :المتغير التابع: التميز المنظم -
  ; Škafar, 2019 ;    ; Faraj, 2018  2017 ;2019العلوان واخرون، )

Nenadál et al., 2018  Al-azzam et al.,) 

 :تسترايجي المتغير الوتسجط: االتستشراف اإل-
 & Sarpong)  ;2018قججججدور  وايلججوسجججججججج ،    ;2019، الجججججزاز  )

Meissner 2018 ; Dadkhah et al., 2018 

  الدراتسات السابقة:
 الدراتسات ف  البيئة العربجة:

 بعنوان: AlQershia( 2021)دراتسة 
"Strategic Thinking, Strategic Planning, Strategic 

Innovation and the Performance of SMEs: The 

Mediating Role of Human Capital". 

، ترايجي تسررر، االبتكار اإلتسرررترايجي ، التخطجط اإلتسرررترايجي "التفكير اإل
داء ف  الشرراات الصرغيرة والمتوتسرطة: الدور الوتسرجط لرأم الما  ألوا

 ".البشري 
التفكير  :لى معرفة أثر ثالثة متغيرات وهيإهدفت الدراسة 

في األداء  جيستراييواالبتكار اإل ،ستراييجيوالتخطيط اإل ،ستراييجياإل
اسة ن مجتمع الدر من خالل الدور الوسيط لرأس المال البشري، وقد يكو  

لشركات اليمنية الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ويم اختيارها من ا
( 397) يم يوزيع ما مجموعهوقد لدورها المحوري في االقتصاد اليمني. 

 .قابلة للتحليل (235) منها رجعست  استبانة على مديري هذه الشركات ا  
التخطيط و  ستراييجيقد أظهرت النتائج وجود أثر لكل من التفكير اإلو 

ر وسيط ثيأووجود ي ،على األداء ستراييجيواالبتكار اإل يجيستراياإل
ا م المديرون أوصت الدراسة بأن يولي و لرأس المال البشري.  ن مزيد 

 لدوره في يعزبز قدرات رأس المال ستراييجيلتفكير اإلبااالهتمام 
 ييجيسترامن خالل التدريب على ممارسة التفكير اإل وذلك ؛البشري 

 لتحسين األداء.
 :بعنوان Al-Jedaiah and Albdareen (2020) دراتسة

"The effect of strategic human resources 

management (SHRM) on organizational 

excellenc"   
 ."م المنظالبشرية على التميز  ة للمواردتسترايجيجاإل اإلدارةثير "يأ

لبشئئئئئئئرية ا للمواردة سئئئئئئئتراييجياإل اإلدارةيأثير لى معرفة إدراسئئئئئئئة هدفت ال
 ،ويطوير المسئئئئئئئئئئئئئار الوظيفي ،والتطوير ،والتدريب ،التوظيف :بعادهابأ

جودة و  ،ونشئئر التكنولوجيا ،رضئئا العمالء :المنظمي بأبعادهعلى التميز 
 .التنافسيةو  ،المنتج
ي مدينة الصناعة فالالمنظمات الصناعية في جريت الدراسة على وقد أ
وائية من عينة عش يان لجمع البياناتيم استخدام استبو  ،األردن ي  شمال

وأظهرت النتائج وجود أثر  ن.مديري( من ال120)من بسيطة يكونت 
الوة على عالمنظمي. التميز  فيالبشرية  ة للمواردستراييجيدارة اإللإل

لى من قبل المديرين للوصول إ همية نسبية كبيرةبأ حظيأن  التدريب 
وجدت  كذلك  أقل من األهمية.بينما كان التوظيف في مستوى التميز، 

وجيا نشر التكنولأم ا  ،ا على رضا العمالءز  الدراسة أن االهتمام كان مرك  
   .ا باهتماٍم أقلفقد حظي والقدرة التنافسية

 ،تميزلل ةإستراييجيقيام المنظمة بصياغة  وصت الدراسة بضرورةوقد أ
ية ن يولي المنظمة عملوأ ،لموارد البشئئئئئئئئئئرية لتحقيق ذلكل ةإسئئئئئئئئئئتراييجيو 

 ا نحوهئئدافهئئة المنظمئئة وأ إسئئئئئئئئئئئئئتراييجيئئويربطهئئا بئئ ،هميئئة كبيرةأ التئئدريئئب 
كذلك أوصئئئئئئئئئت باالهتمام بنشئئئئئئئئئر التكنولوجيا والقدرة التنافسئئئئئئئئئية  ،التميز

 لدورها في التميز المنظمي.
  ف وأثره تسترايجي بعنوان: "االتستشراف اإل (2019دراتسة اليزازي )

ؤتسسة ة ف  المتسترايجيجالوتسجط للبراعة اإلالتحسين المستمر: الدور 
  العامة للضمان االجتماع ".

التحسين  في ستراييجيلى أثر االستشراف اإلإهدفت الدراسة التعرف 
وذلك من  ،ة لهذه العالقةستراييجيمن خالل يوسط البراعة اإل ؛المستمر

 دارات العليا والوسطى. وجهة نظر مديري اإل
لبيانات يم جمع ا حيث ،المنهج الوصفي التحليلياعتمدت الدراسة وقد  

دارات العليا ( من مديري اإل413بانة وزعت على )من خالل است
 باستخدام المسح الشامل.  ،والوسطى في مؤسسة الضمان االجتماعي

 بعديهب ستراييجيوأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لالستشراف اإل 
 ،مرت في التحسين المست، وبناء السناريوهاستراييجيالتخطيط اإل

صت الدراسة و أة والهيكل التنظيمي والعمليات. و ويحسين البنية التحتي
مة للضمان في المؤسسة العا ستراييجيتبني االستشراف اإلبستمرار البا

 لتشغيلية.دارية واأبعاده ويطبيقها في العمليات اإل ويوظيف ،االجتماعي
اء ف  بن تسترايجي التفكير اإل( بعنوان: "دور 2019بو زيد )أدراتسة 

البراعة المنظمجة دراتسة يطبجقجة على الشراات المساهمة العامة 
 األردنجة".

: أبعاده من خالل ستراييجيلى دور التفكير اإلإهدفت الدراسة التعرف 
ر الفرص، والتفكير في الوقت، والمنظو  ، وانتهازستراييجيالقصد اإل

 عة المنظمية. النظمي، وصياغة الفرضيات في البرا 
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ويكون مجتمع الدراسة وقد 

 ،من جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي
( شركة 150من )شركة، ويكونت عينة الدراسة  (194والبالغ عددها )

ليا عال اإلدارةويكونت وحدة المعاينة من  ،يعمل في مختلف القطاعات
       ( استبانة صالحة للتحليل. 139) تردست  وقد ا   ،في يلك الشركات

 تراييجيسيجابي للتفكير اإلإنه مع وجود أثر أأظهرت نتائج الدراسة و 
ق ال أن مستوى يطبيإ ،على البراعة المنظمية في الشركات المبحوثة

تائج وسطة. وأظهرت النجاء بدرجة مت ستراييجيالشركات للتفكير اإل
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 على أنشطة ستراييجيداللة إحصائية للتفكير اإل يوجود أثر ذ
ت الدراسة أوصو  االستغالل واالستكشاف في الشركات المبحوثة.

ات ستراييجيستراييجي في التخطيط وينفيذ اإلإلبضرورة يبني التفكير ا
 لدوره في يحسين الموقع التنافسي للشركات. 

 بعنوان: .Aldalimy et al   (2019)دراتسة
“Strategic Alignment Role in Achieving the 

Organizational Excellence through Organizational 

Dexterity.” 

ة ف  يحقيق التميز المنظم  من خال  تسترايجيجمة اإلءالموادور "
 ".البراعة المنظمجة
 :ة بأبعادهاستراييجيلى معرفة دور المواءمة اإلإهدفت الدراسة 

ي والمهارات ف ،والشراكات ،االيصاالت، والحوكمة، والبنية التحتية
دمة، التميز في القيادة، التميز في الخ :يحقيق التميز المنظمي بأبعاده

التميز في المعرفة من خالل الدور الوسيط للبراعة المنظمية.  وقد يم 
 يحليل البيانات التي يم جمعها من خالل االستبانة لعينة مكونة من

من أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات العلمية في عضو ا ( 80)
 جامعة كربالء في العراق.

ميز ة في يحقيق التستراييجيمة اإلءللموا أثرأظهرت النتائج وجود و 
 ،من خالل يشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على اإلبداع ؛المنظمي

 لبراعةواستثمار الطاقات المتاحة باستخدام نهج ا ،واالستكشاف
يحقيق  جلأيجاد البيئة المناسبة من إالمنظمية. وأوصت الدراسة بأهمية 

يجاد طرق جديدة إو  ،واالبتكار ،بداعمن خالل اإل ؛التميز المنظمي
 لالستكشاف واستثمار الموارد والقدرات.

( بعنوان: "دور االتستشراف 2018لوتس  )ري واآلدراتسة قدو 
ف  يحقيق التميز المنظم  وفق منظور المرونة  تسترايجي اإل
 ة".تسترايجيجاإل

الل من خ ستراييجيهدفت الدارسة التعرف إلى دور االستشراف اإل
يوهات، وبناء السنار  ،، والرؤية المستقبليةستراييجيليات الرصد اإلآ

ني، داري، والتميز الفلمنظمي من حيث التميز اإلالتميز ا ذلك فيوأثر 
نهج اعتمدت الدراسة المو ة. ستراييجيالدور الوسيط للمرونة اإلمن خالل 
جمع البيانات من خالل االستبانة لعينة مكونة  ويم ،التحليليالوصفي 

ا في القطاع الصحي في ثالث مستشفيات لدائرة صحة ( مدير  95من )
 كركوك.

 ي يحقيقف ستراييجيبينت النتائج وجود أثر معنوي لالستشراف اإلوقد 
وأوصت بضرورة ينمية قدرات االستشراف  .ز المنظميالتمي

ا من أهمية دور القيادة في استشراف لدى القادة انطالق   ستراييجياإل
 تراييجيسالمستقبل للمنظمات، ويبني المنظمة آلليات االستشراف اإل

 ويدريب القادة على ذلك. اإلدارةفي 
 

 جنبجة:الدراتسات ف  البيئة األ
 بعنوان:  Medne et al. (2020)دراتسة 

“Sustainability of a University’s Quality System: 

Adaptation of The EFQM Excellence Model.”  

 " EFQM نموذج التميزأ"اتستدامة نظام اليودة ف  اليامعة: يبن  
نموذج التميز للمؤسسة أأثر يطبيق  إلىهدفت الدراسة التعرف 
لغايات يحقيق  ،في الجامعات (EFQM) األوروبية إلدارة الجودة

 ويحقيق المعايير الخاصة بالجامعات. ،االستدامة وجودة التعليم العالي
دب النظري حول النماذج المختلفة اعتمدت الدراسة على مراجعة األو 

إلدارة الجودة والتحسين المستمر والتميز التي يطبقها الجامعات، من 
 Riga (Technical)) خالل دراسة حالة جامعة ريغا التقنية

University) نموذج التميز أوالتي يطبق  ،في الييفيا(EFQM)،  والذي
الذي و  ،تهاإستراييجيو داء الجامعة أمؤشرات جودة  م ويحقيقءبما يتاليم يكييفه 

م    نموذج جامعة ريغا للتميز. أب يس 
يوفر إطار ا إداري ا  EFQM)) بينت النتائج أن يطبيق نموذج التميزوقد 

ر وفق ويشجيع ينفيذ أنشطة التطوي ،للجامعة لتحديد التحسينات الالزمة
 تراييجيسمع التركيز على التطوير اإل ،نموذجالمعايير المعتمدة في األ

على عناصر  ((EFQM نموذج التميزأوالتحسين المستمر، ويحتوي 
(. وقد (Enablers الممكنات ة ال سيما في معاييراالستدامة الرئيس

نموذج إلى نجاح الجامعة في التصنيفات الوطنية اعتماد األأدى 
 ،والدولية التي يقيم مجموعة متنوعة من عناصر االستدامة للجامعة

تحسين وعمليات ال ،ة الجامعةإستراييجيو  ،من حيث جودة التعليم العالي
وأوصت الدراسة بضرورة يطبيق المعايير العالمية للتميز في  المستمر.

 المنظمات.

 .  بعنوان:Calof et al( 2020)اتسة در 
"Corporate Foresight for Strategic Innovation 

Management: The Case of a Russian Service 

Company ."  
ات : حالة شراة خدمتسترايجي "االتستشراف المنظم  إلدارة االبتكار اإل

 روتسجة".
لى معرفة دور االستشراف المنظمي في يحديد فرص إهدفت الدراسة 

االبتكار والقرارات القائمة على االبتكار، من خالل دراسة حالة على 
ة يجيإسترايبهدف يطوير  ؛خدمات روسية كبيرة مملوكة للدولةشركة 

ويوضح       .(2020-2016االبتكار التي يغطي الفترة ما بين )
لى إ ستراييجيب االستشراف اإلدراسة الحالة هذه كيف يؤدي أسالي

 .ةستراييجيوالتي يبنى عليها القرارات اإل ،يقديم التوصيات
قامت وحدة االستشراف المنظمي التابعة للمدرسة العليا لالقتصاد في 

ومن  ،روسيا، بتنفيذ المشروع االستشرافي لصالح هذه الشركة-موسكو
خدام قاعدة واست ،هوأساليبخالل يطبيق عدد كبير من آليات االستشراف 
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 ،عريضة من المعلومات الثانوية واألولية المتحصلة من خبراء الشركة
ل العليا ونظام يحلي اإلدارةومقابالت مع  ،وموظفي فريق االستشراف

على عمليات  يوصلت وحدة االستشراف بناءو البيانات المطور. 
من أجل  ؛( يوصية لصالح الشركة17لى )إاالستشراف التي يمت 

( من هذه %94وقد نفذت الشركة ) ،ةستراييجيالقرارات اإل ايخاذ
أسسة همية مأوأوصت الدراسة ب ،ةبرارات المناسالتوصيات بايخاذ الق
 في المنظمات. ستراييجيعملية االستشراف اإل

 بعنوان:    Ershadi and Dehdazzi (2019)دراتسة 
 “Investigating the Role of Strategic Thinking in 

Establishing Organizational Excellence Model: A 

Moderating Role of Organizational Forgetting.” 

يز نموذج التمأف  يأتسجس  تسترايجي "التحقق من دور التفكير اإل
 المنظم : الدور الوتسجط للنسجان المنظم ".

ز يس للتميفي التأس ستراييجيلى معرفة دور التفكير اإلإهدفت الدراسة 
لتميز للمؤسسة نموذج اأمن خالل المعايير المعتمدة في  ؛المنظمي

والمتمثلة في: يميز الممكنات،  ،(EFQM)دارة الجودة االوروبية إل
 ،ستراييجيويميز النتائج. وقد يناولت الدراسة ثالثة أبعاد للتفكير اإل

من  ةالرؤية، واإلبداع، والمنظور النظمي. ويكون مجتمع الدراس :وهي
د وق ،نموذجيرانية التي يطبق هذا األ( منظمة من المنظمات اإل297)

داريين دراسة المكونة من المديرين في اإليم يوزيع االستبانة على عينة ال
 الوسطى والعليا. 

في  ايجابي  إ الدى العاملين دور   ستراييجيأظهرت النتائج أن للتفكير اإلو 
.  وقد أوصت الدراسة نموذج التميز المنظمي ويطبيقهسيس ألأالت

باالستفادة من الخبرات الجديدة، وزيادة كفاءة الموظفين والمديرين من 
ما يساعد م ؛ستراييجيلبناء قدرات التفكير اإل ،خالل التعلم المنظمي

 في يحقيق التميز المنظمي.
  :بعنوان  Escrig-Tena et al. (2019)دراتسة 

"Drivers and Internalization of the EFQM 

Excellence Model". 
 . (EFQM)"نموذج التميز"المحراات واالتستجعاب الداخل  أل 

دى للى يحليل أثر المحركات واالستيعاب الداخلي إهدفت هذه الدراسة 
 ،((EFQMدارة الجودة وروبية إلنموذج التميز للمؤسسة األألالعاملين 

على يحقيق التميز من خالل معرفة دور كل من االستيعاب الداخلي 
 وأنظمة التقييم والتعويض للموظفين في المنظمة.  ،نموذجلأل

دراسة ويكون مجتمع ال ،اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليليوقد  
منظمة من المنظمات الحاصلة على جائزة التميز  (462من )

(EFQM) ت خدمست  عات اقتصادية مختلفة. وا  في اسبانيا من قطا 

االستبانة لجمع البيانات من عينة مكونة من الموظفين المسؤولين عن 
 نموذج التميز في المؤسسة. أيطبيق معايير 

نموذج أبينت النتائج وجود عالقة إيجابية بين الدوافع الداخلية لتبني و  
والقدرة على استيعاب المعايير المطلوبة والمعتمدة  ،(EFQMالتميز )

 الموظفين ءأدا نت أن التشاركية ووجود نظام يقييملتحقيق التميز، وبي  
همية وأوصت الدراسة بأيزيد من فرص التميز في المنظمة.  هم،ويطوير 

  ز.من خالل نظام التقييم ويحفينموذج األفعالية  التي يعزز الممارسات
 بعنوان: .Gentner et al (2018دراتسة )

“Strategic Foresight of Future B2B Customer 

Opportunities through Machine Learning.” 

من  (B2B)للفرص المستقبلجة للعمالء ف   تسترايجي االتستشراف اإل"
 خال  التعلم اآلل ."

لى بيان أهمية استشراف احتياجات العمالء كجزء من إهدفت الدراسة 
 لحاسوباودور يقنيات  ،في شركات األعمال ستراييجياالستشراف اإل

 في عمليات االستشراف التكنولوجي للعمالء.   هويطبيقاي
 ،ستراييجييم ينفيذ مشروع االستشراف في قسم إدارة المنتجات اإلوقد 

والمسؤول عن يطوير المنتج في الشركة األلمانية العالمية للمعدات 
عميل ( 2800) يم يحليل بيانات ما يقرب من لمحطات الطاقة، وقد

 حول العالم، من خالل يطبيقات التعلم اآللي. 
رفة ساعد في مع ستراييجيأظهرت نتائج الدراسة أن االستشراف اإلو 

ج ظهرت النتائأالسوق ويوجهات العمالء كذلك في إدارة المنتج، كما 
ية وفق ا أهمية استشراف العمالء المحتملين ذوي اإلمكانات العال

الحتياجايهم وسلوكهم الفردي بشكل خاص. وأوصت الدراسة باالهتمام 
بعالقات العمالء لغايات الحصول على البيانات عالية الجودة التي 

 يحتاجها المنظمة الستخدامها في عملية االستشراف.
راييجي التفكير اإلستفي أثر يبحث هذه الدراسة ما يميز هذه الدراسة: 

 اوسيط   افي الدراسة متغير   انن الباحثضم   المنظمي، ولقدفي التميز 
اإلستراييجي  أثر التفكيرفي يحسين وهو االستشراف اإلستراييجي ودوره 

. حيث ي عد  االستشراف اإلستراييجي من دراسات التميز المنظميفي 
 دياتالتح المستقبل التي بدأت المنظمات يدرك أهميتها في مواجهة

لة في وفي حدود علم الباحَثين فإن هنالك ق. استباقي بشكل المستقبلية
الدراسات التي يناولت االستشراف اإلستراييجي والتفكير اإلستراييجي 
ا.  كما يميز هذه الدراسة أنها أ جريت على عدد من منظمات القطاع  مع 

م دعائمن  الخاص في األردن، والتي يطبق معايير التميز، وي عد  
 االقتصاد الوطني. 
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 ا بنتائج الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها في الدراسة الحالية( يبين ملخص  1) ذو الرقم الجدول 

 االستفادة في الدراسة الحالية  أبرز النتائج   هدف الدراسة الباحث

AlQershia (2021)  تراييجيسوالتخطيط اإل ستراييجيمعرفة أثر التفكير اإل 
 في االداء.  ستراييجيواالبتكار اإل

يوجد عالقة بين المتغيرات الثالثة 
 واألداء المنظمي.

 أنموذج الدراسة والنتائج والتوصيات

Al-Jedaiah and 

Albdareen (2020)  
ة للموارد البشرية على ستراييجياإل اإلدارةمعرفة أثر 

 التميز المنظمي.
موارد ة للستراييجيوجود أثر لالدارة اإل 

 البشرية على التميز المنظمي. 
 النتائج والتوصيات 

اعة بعاده في البر بأ ستراييجيمعرفة دور التفكير اإل (2019)أبو زيد 
 المنظمية.

يجابي للتفكير إ وجود أثر
 في البراعة المنظمية  ستراييجياإل

 أبعاد المتغير المستقل

Aldalimy et al.  

(2019) 

 

ة والمهارات في يحقيق ستراييجيالمواءمة اإل معرفة دور
 التميز المنظمي.

يجابي للمواءمة إ وجود أثر
ة في يحقيق التميز ستراييجياإل

 المنظمي.

 بعاد المتغير التابع أ

 (2019الجزازي )

 
مستمر في التحسين ال ستراييجيمعرفة أثر االستشراف اإل

 ة ستراييجيمن خالل يوسط البراعة اإل
 جيستراييلالستشراف اإلوجود أثر 

بناء ، و ستراييجيالتخطيط اإل ببعديه
 السناريوهات في التحسين المستمر.

 أنموذج الدراسة
 النتائج والتوصيات  

 ظمي. في التميز المن ستراييجيمعرفة أثر االستشراف اإل (2018قدوري وااللوسي )
 

 

وجود أثر معنوي لالستشراف 
في يحقيق التميز  ستراييجياإل

 المنظمي. 

 أنموذج الدراسة
 النتائج والتوصيات

Medne et al. (2020) 

 
نموذج التميز للمؤسسة األوروبية أاختبار أثر يطبيق 

من أجل يحقيق المعايير  (EFQM)إلدارة الجودة 
  .الخاصة بجودة التعليم العالي

 EFQM)التميز )نموذج أاعتماد 
 لى نجاح الجامعة فيإ يؤدي

  .التصنيفات الوطنية والدولية

 أبعاد التميز في المتغير التابع
 نموذج الدراسةفي أ

 (2020 )Calof et al.  معرفة أثر يقنيات االستشراف في يحديد فرص وقرارات
 ة.ستراييجياالبتكار اإل

يقديم يوصيات من أجل ايخاذ 
 ة في مجاالتستراييجيالقرارات اإل

 العمل المختلفة في المنظمة.

 اإلطار النظري 

Ershadi and 

Dehdazzi (2019) 
من  في التميز المنظمي ستراييجيمعرفة دور التفكير اإل

أنموذج التميز خالل معايير التميز المعتمدة في 
 وروبية الدارة الجودة. للمؤسسة األ

وجود أثر لجدارات التفكير 
في التاسيس لنموذج  ستراييجياإل

  .التميز المنظمي

 راسة واإلطار النظري أنموذج الد

Escrig-Tena et al. 

(2019)  

  

نموذج يحليل أثر المحركات واالستيعاب الداخلي أل
( على (EFQMدارة الجودة للمؤسسة األوروبية إل التميز

 يحقيق التميز في المنظمة.

وجود عالقة إيجابية بين الدوافع 
نموذج التميز أالداخلية لتبني 

والقدرة على استيعاب المعايير 
 المطلوبة والمعتمدة للتميز. 

 أنموذج الدراسة
 

(2018) Gentner et al.  معرفة أهمية استشراف احتياجات العمالء كجزء من
 في شركات األعمال.  ستراييجياالستشراف اإل

استشراف احتياجات العمالء 
المحتملين ذوي اإلمكانات العالية 

د في معرفة السوق ويوجهات يساع
 العمالء. 

 النتائج والتوصيات 

 اإلطار النظري 
 تسترايجي التفكير اإل

 : تسترايجي مفهوم التفكير اإل
نبثق اوقد  ةستراييجيمرحلة متقدمة في مداخل اإل ستراييجيالتفكير اإل

 يجيستراييتمتعون بالتفكير اإلعن مالحظات حول دور القادة الذين 
خذ أو  Gross, 2017).ات ونجاح المنظمات )ستراييجيفي ينفيذ اإل

القادة  قدرة فردية لدى بوصفهة ستراييجياإل اإلدارةمكانته كأحد مداخل 
ثارها على المنظمة في االستعداد للتغير غير آينعكس  ،فرادواأل

لك لما وذ ،هدافها المنشودةأ ويهيئة الظروف لبلوغ المنظمة  ،المتوقع
رة ذات والنظ ،واالستبصار ،بداعغلب على هذا التفكير من قدرات اإلي

، وهو نشاط إداري هدفه يكوين (2019البعد الرؤيوي )المرشد، 
 . (Goldman, 2012) وينفيذها ات ينافسية مبتكرةإستراييجي

ارة دإساليب المعاصرة في ألمن ا ستراييجيالتفكير اإل وي عد      
، للنجاحساس ألة هو استراييجيالمنظمات، فلم يعد عمل الخطط اإل
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والقادرة  ،القرار في رؤوسهم نماذج الفكرية التي يحملها صانعوال نماوإ
 (.27، 2009الدوري وصالح، نتائج )لى إ على يرجمة هذه الخطط

ة أبحاث و شارت لقد أ  كلما زاد المجموع الكلي للتفكيردراسات أنه عد 
درة المنظمة زادت ق ،ين في المنظمةستراييجيوالمفكرين اإل اييجيستر اإل

بيئة ي فيحديد الفرص التجارية الجديدة  فيلية عفاب على االستجابة
طق إدراك عام ومن ستراييجيلتفكير اإلفا ،المتغيرة بسرعة األعمال

 ,Bani-Hani )وينفيذهاة ستراييجيلالستدالل في عملية صنع اإل
2021) . 

على ربط أنشطة المنظمة وسياسايها  ستراييجيالتفكير اإليعمل 
من خالل ما يتسم به من فكر (،  ,.2018Dhir et al)وأهدافها 

يه لما ستكون عل التصور المستقبلي  على وقدرة  ،متجدد وعقالني
الذي قد يقود المنظمة إلى إعادة التفكير و  ،المنظمة  في المستقبل

واختيار البدائل  ,Al marshad)." 2019ايها )إستراييجيبصناعتها و 
ظمة" ويحقيق التوجهات المستقبلية للمن ،وايخاذ القرارات ،ةستراييجياإل

راد فألامن الجدارات الجوهرية للقادة و  وي عد   .(502، 2019)البغدادي 
ظمات من وضع ن هذه المنفي منظمات األعمال، التي يمك   

تكار واب ،هامسار عمل يحددو ات المستجيبة للتغيير، ستراييجياإل
واالستفادة من الفرص  ،لمواجهة التهديدات ات جديدةإستراييجي

(Lončar, 2017). 
كير بنمط التف ستراييجيالتفكير اإل Mintzberg, 1994)وصف )وقد 

على  وبناء   (،Seeing)والتبصر الشمولية تميز بالنظرة يالخاص الذي 
نموذجها للتفكير أ Liedtka, 1998)هذا المفهوم بنت ليديكا )

ا، وهيمن خمسة عناصر يعمل مع بعضها  ستراييجياإل  :بعض 
وصياغة  ،التفكير في الوقت المناسبويركيز النية و ،نظميالمنظور ال

من  ستراييجياإل التفكير وي عد  واالنتهاز الذكي للفرص.  ،الفرضيات
 ،راييجيستفي التخطيط اإل المديرون النماذج العقلية التي يستخدمها 

يتسم بالفهم و  ،اتستراييجيوينفيذ اإل ،ةستراييجيواختيار البدائل اإل
 ( ,Bonn 2005والرؤية ) ،واإلبداع ،والبيئة ،للمنظمةالشامل 

في  اكبير   ادور   ستراييجين للتفكير اإلأ (Bratianu, 2017) ويرى 
ات يستراييجوذلك لقدريه على وضع اإل ؛يحقيق التميز للمنظمات

 الظروف غيرو  ،في بيئة العمل التغيير بالحسبانخذ أالتي ي هاوينفيذ
بداعية يعتمد على القدرات الذهنية اإل اداري  إ انشاط   بوصفه ،المتوقعة

  ات.ستراييجيلوضع اإل
بداعية عاد إا أبذ امعرفي   اإدراك   ي عد   ستراييجيالتفكير اإلن ومن هنا فإ

راد فد لدى القادة واألويول    ،ويتسم بالديناميكية ،ورؤيوية وشمولية
التخطيط  ، وهو يسبق عمليةستراييجية والقرار اإلستراييجياإل الخيارات

 ة.ستراييجيمراحل اإلاللكنه يعمل في كافة  ،ستراييجياإل
ا في حديث   ال  امج ستراييجييعد التفكير اإل: تسترايجي التفكير اإل بعادأ

ا يبع   تراييجيسالتفكير اإلمفهوم  ن و وقد يناول الباحث ،ةستراييجياإل علم
ة توظهر  ،الفكرية المختلفة اليجاهايهم بين  ااق  ايف تلشك  نماذج  عد 

 بون   من أمثال ،ستراييجيعلى عدد من عناصر التفكير اإلالباحثين 
(Bonn, 2005)   وليديكا((Liedtka, 1998  وأبرز هذه  ،وغيرهما

وقيادة  ،والتصور النظمي الشمولي ة،ستراييجيالعناصر: "النوايا اإل
وغيرها"   المستقبليوالتفكير الرؤيوي  ،االفتراضات، وانتهاز الفرص

 .(2018)الحمداني والخوالني، 
محدودة  ات مستقبلية غيريخيل إبداعي إلمكان هوالتفكير المستقبل : 

شرافية قدرة است إطارها في من االحتماالت والتوجهات وآلية التكيف مع
"ووضع خيارات عديدة بديلة  .Laan, 2010))للقادة وأصحاب القرار 

 ،ا من ياريخ المنظمة وحاضرهاانطالق   ،لما سيكون عليه المستقبل
يصور دقيق و  ،وكيفية التعامل مع يطور العوامل المؤثرة عليها

 (.2019 المنعم،وعبد  )الحوامدة" والحالة المرغوبة للمستقبل 
 النظمي مع التعقيدمن المنظور "يتعامل التفكير المنظور النظم : 

ابط، ير مل وميكامرجي بشكل الحاصل في بيئة العمل والمحيط الخا
" )ابو اائهجز أداخلية كوحدة واحدة ال يمكن فصل لى البيئة الإوينظر 

فهم الخصائص والقوى واألنماط من خالل  وذلك(. 2019زيد، 
 ؛يةالداخلية والخارجات األنظمة متبادلة التي يشكل سلوكقات الوالعال

لمشاكل بداعية ليجاد الحلول اإلإو  ،ةستراييجيالخيارات اإلوضع بهدف 
والتفاعل مع النظام الخارجي والتكيف  ،والقضايا التي يواجه المنظمة

جزاء النظام على أثيرات التي يحدثها أدراك التإو  ،معه كنظام مفتوح
ا،بعضها   ,Al-Zu’bi  & Al –Nawasrahوفهم ديناميكيتها  بعض 
2017))  . 

صياغة ب المدفوع ستراييجييجمع التفكير اإل صجاغة الفرضجات: 
أحد عناصر  عد  وي   ،بداعي والنقدي والتحليليالفرضيات بين التفكير اإل

لول بالطرق ر ويطوير الحفكاألالضرورية لتوليد ا ستراييجيالتفكير اإل
في  ةالفرضيات واختبارها كنشاطات رئيسمن خالل صياغة  ؛العلمية

وآلية ذلك  .كدأويوصف بعدم الت بيئة يتوافر فيها المعلومات الهائلة
ايخاذ و  التحليل والحدس من خالل الفرضية واختبارهاسئلة طرح األ

 Ding)ات الفرضينتائج اختبار هذه بناء على  ؛ةستراييجيالقرارات اإل
& Dai, 2018) 

تقبلي باالمتداد المس ستراييجيالقصد اإل يهتم :تسترايجي اإل القصد
وفي حال عدم كفاية القدرات والموارد المتاحة لتحقيق هذا  ،للمنظمة
بداع واالبتكار، ويكريس جهود البحث ن هذا يحفزها لإلإف ،الطموح

ؤدي مما قد ي ،جل يحقيق أقصى استفادة من هذه المواردأوالتطوير من 
افسية وبالتالي الميزة التن ،بتكارات في المنتج والسوق إلى التفرد با

(1994 (Smith , . 
هو االيجاه ويركيز النية التي يحفز المنظمات  ستراييجيوالقصد اإل

جل يحقيق أمن  ؛المبتكرة وأعلى المنافسة بالطرق التقليدية 
لدى  ستراييجيويولد القصد اإل. )  (Al- Omari 2020هدافها،أ 

ور العاطفي والتعاضد مع المنظمة، ويتكون من أربعة العاملين الشع

file:///C:/Users/user/Desktop/PHD/الاطار%20النظري/دراسات%20في%20التفكير%20الاستراتيجي/Developing%20strategic%20thinking%20as%20a%20core%20competency.pdf%20نموذج%20بون.pdf
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وهي:  ،ة يوفر مع ا خطوات انطالق إلى المستقبلإستراييجيمكونات 
اف ، واستكشستراييجيااليجاه العام للمنظمة، والبناء اإلالرؤية، و 

 .(Mburu & Thuo, 2015)الجدارات الجوهرية 
ق هذا وف ستراييجي"يشجع التفكير اإلاالتستغال  الذا  للفرص:  

ات يجيسترايفكار االبداعية كفرص ابتكارية لدعم اإلألالمنظور على ا
ات تراييجيإس عدة للخروج بشكاال  أالرئيسة، ويتخذ من استغالل الفرص 

لمجال ا ويتيح هذا التفكير ،مبتكرة يستجيب لبيئة األعمال المتغيرة
 ستراييجيقصد اإلأي ال ،ة المقصودةستراييجيالنتهازية ذكية يعزز اإل

  .(2019خرون، آو  )العلوان الذي يتجه المنظمة نحوه"
االنفتاح على الخبرة الجديدة التي يسمح  هو المفهوم هذان جوھر إ

داف هألات أعمال داعمة إستراييجيللفرد أن يأخذ بالفرص المتاحة ك
  . (Soltani & Khaghani, 2015).ويوجهايهاالمنظمة 

عملية يعلم مستمرة يستمد ديناميكيتها من هو  التفكير الدينامجك :
رن ومتطور بنائي وم إستراييجيوهو يفكير  ،ديناميكية البيئة المحيطة

يتميز التفكير و  (. 2019Comer,  & Bodinومنفتح على التغيير )
 يريكز يفكير ديناميكي متحرك وغير ساكن فهو ،بطبيعته ستراييجياإل

   (Dickson et al., 2001). .واألحداثلى ديناميكية الزمن إ
االستجابة و  يعمل التفكير الديناميكي على بناء القدرات لمواكبة التغيير

ي المنظمة ف ستراييجيله، حيث يعمل جميع العناصر المكونة للبناء اإل
ين لتحسلا مع  واألهداف وغيرها والموارد ة والقدرات ستراييجيمن اإل

  .(et al, 2012) Haycockوالتطوير 
يعددت المساهمات الفكرية في البحث عن فلسفة التميز المنظم : 

 فيةكيحول  يتمحورية إدارفلسفة التميز  ي عد  حيث  ،التميز المنظمي
 ،ب المصلحة والمجتمعصحاوأ المنظمةكل من ل سةونيائج ملمنجاز إ
داء من خالل ممارسات ألين المستمر على اليحسلى عملية اإضافة إ
 , 2019واالبتكار ) واإلبداع التعلموعملية مستمرة من  ،دارية متميزةإ

(Al Zaabi . 
ت التي يحقق الرضا المتوازن لكل ماظلمنزة هي الميميت اماظلمنن اإ"

 وهي المنظمات التي ،من المتعاملين مع المنظمة، والعاملين، والمجتمع
داء ويدرك ألالعالمية في ت اسارلمماافضل أعلى رار باسيموق ييف

لبيئة واجية رلخاوة القف والضعط انقايدرك ، و منافسيها دراتق
وبالتالي النجاح طويل المدى في العمل" )المبيضين،  ،ةطلمحيا

كما يشير مفهوم التميز إلى "المهئارة فئي أداء المنظمة  (.2013
 :لمث ،بناء على مجموعة من الممارسات األساسية ،ويحقيق النتائج

مام بالعمالء، والقيادة الكفؤة، وإدارة هتالتركيز على النتائج، واال
ر، واإلبداع واالبتكا ،العمليات، وإشئراك األفراد، والتحسين المستمر

ويحقيق المنفعة ألصحاب المصلحة بئشكل  ،والمسؤولية االجتماعية
افس أداء وين ،وبما يالقي أو يفوق التوقعات ،متئوازن لألفئراد والمجتمئع

 العمري،)والعامليئئئن"  اإلدارةئق يطلعئئات المؤسسئئات المتميزة ويحقئ
2017 .) 

من  ،"يؤدي فلسفة التميز المنظمي إلى يحول كبير في أداء المنظمة
والحرص على  ،العمل الجاد :مثل تها،وممارسحيث يبني مبادئ التميز 

التركيز نتاجية األفراد، و إوالريادة، و  ،واالستقاللية ،العمالء والزبائن ارض
األعمال األساسية ذات القيمة، والعمل ضمن بناء هيكل ينظيمي على 

جل يخطي العقبات الكبيرة أ من بالقيموااللتزام  ،الكفؤة اإلدارةو  ،مناسب
 (.2016القواسمه والبوريني، “ (األداءويجاوز التوقعات في 

أن التميز المنظمي هو قدرة المنظمات على  ,Nafei)  (2018 ويرى 
ير، ويهيئة الظروف التي يحفز ويصحح مشاكل يوفير فرص التطو 

 ،بلوالتركيز على المستق ،األداء بفعالية من خالل وجود قيادة ذات رؤية
ووجود مركز للتميز داخل المنظمة  ،الفردي ويفعيل دور المعرفة والتعلم

 مما يضمن األداء العالي.  
 European)دارة الجودة نموذج المؤسسة االوروبية إلأيريكز التميز في 

Foundation for Quality Management [EFQM], 2013) 
بل وبناء مستق ،ضافة قيمة لصالح المتعاملينإوهي:  مبادئعلى ثمانية 

 ؛القيادةو  بداع واالبتكاراإل وتسخير   ،وتنمية القدرة المؤسسية ،مستدام
ي ف وسرعتها ،ومرونتها تها،ونزاه ها،وإلهام   اإلدارة ةرؤي خالل من

العاملين  مواهب خالل من والنجاح ،التغيير مع التكيف
ات من الممكننموذج ويتكون األالباهرة.  النتائج ستدامةاو   هم،وقدراي

ن منموذج وفق يسعة معايير، خمسة ويقاس التميز في هذا األ ،والنتائج
 ،والشراكات ،ن و والعامل ،ةستراييجيواإل ،القيادة) وهي: ،الممكنات

: ي، وهوالمنتجات(، وأربع من النتائج ،والخدمات ،لياتوالعم ،والموارد
  ملين(.ونتائج المتعا ،ونتائج المجتمع ،ونتائج العاملين ،نتائج األعمال)

 تانبثق داريةان أنه انطالق ا من أن التميز فلسفة إومن هنا يرى الباحث
 ن التميز المنظمي هو يوظيفنماذج ومعايير للجودة والتميز، فإعنها 
يات ات وعملإستراييجيلى ، ويرجمتها إالفلسفة وهذه النماذجهذه 

ائج هداف والنتيق األلتحق ؛جراءات وفق معايير التميزومنهجيات وإ
 راييجيستبداع واالبتكار والتفكير اإل، مع يوظيف كبير لإلالمرجوة

 واالستشرف لغايات التفوق واالستدامة.
التمكين والنتائج،  يوجد عالقة مباشرة بين عوامل :يميز الممكنات

ن م ن المنظمة من يحقيق التميزفالممكنات يمثل األسس التي يمك  
يحقيق أهدافها  لضمان ؛ليةعة بكفاءة وفاخالل القيام بأنشطتها الرئيس

 سعي المستمر للتعلم والتطويروال ،من خالل االستخدام األمثل للموارد
حسب يير خمسة معا ويتكون من ،بداع واالبتكار واالستجابة للتغييرواإل

  (EFQM, 2013):دارة الجودة وروبية إلنموذج المؤسسة األأ
يتوجب على القادة امتالك رؤية لصياغة المستقبل والعمل  :القجادة

مبادئها بقيم المنظمة و  اللتزامعلى يحقيقها، وضرب المثل األعلى في ا
ظمة المنسمون به من المرونة لتمكين لهام العاملين، وذلك بما يت  إو 

 ؛والتفاعل اإليجابي معها في الوقت المناسب ،التنبؤات المستقبلية من
القيادة  ويؤد ي (EFQM, 2013) والنجاحلضمان االستمرارية 
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ات حيث وجود جدار  المنظمي منفي التميز  ة دور ا فاعال  ستراييجياإل
 (.2020 ،عبودات بنجاح )ستراييجيقيادية قادرة على يطبيق اإل

 يرجمة رؤيتها ورسالتها فيستطيع المنظمات ي كية: يجتسترايجاإل
يتمحور  ةإستراييجيلى صياغة إيحتاج  ، فإنهاداء المتميزأليحقيق ا

ط الخطويطبيق حول مصالح األطراف المعنية، ويطوير السياسات 
 يعد  حيث  ا لهذه الرؤية.ة وفق  ستراييجيلتحقيق اإل ؛واألهداف والعمليات

من  ،ستراييجير اإلليغييالى إلحاجة إلدراك امة ظمنة طخة ستراييجياإل
 ،(EFQM, 2013)ة ستراييجيهداف والغايات اإلخالل يحديد األ

وارد المتاحة، ويحديد المسؤوليات عن التنفيذ والمتابعة لماها مع طبور
وسط جملة من  ،والمراقبة لتحديد أداء المنظمة على المدى الطويل

ن الداخلية للبيئتي ستراييجيالتحليل اإلالقرارات واإلجراءات في ضوء 
 8201 (59 , ويجنب التهديدات ،واالستفادة من الفرص ،والخارجية

(Wheelen et al.  . 

 ، حيثن يميز العاملين يجعلهم منخرطين في العملإ العاملون:
يكرسون كل جهودهم ومشاعرهم وإدراكهم من أجل يحقيق أهداف 

العدالة المنظمية المنظمة، وعلى المنظمات أن يعمل على يعزيز 
عتناء بالموظفين والتواصل معهم ومكافأيهم ويقديرهم والمساواة، واال

ويمكنهم من يوظيف مهارايهم  ،لتزامهماوينمي  ،بطريقة يحفزهم
 .  (EFQM, 2013)من أجل يحقيق التميز  ومعارفهم لصالح المنظمة

بناء شراكات يتمتع بالثقة واالستدامة أحد  يعد  : والموارد الشراكات
 Value عوامل النجاح واالستمرارية في أداء األعمال وسلسلة القيمة

Chain))،   عالقة المنظمة مع الشركاء عالمة فارقة في يحقيق ويعد
 يهاإدار و ويتطلب ذلك يخطيط الشراكات الخارجية والموردين  ،التميز

 ،والتشغيل الفعال للعمليات ،والسياسات ،ةستراييجيمن أجل دعم اإل
يحديد و  ،الشركاء ويصنيفهم ويقوم المنظمة في هذا االيجاه بحصر

 ,EFQM)كذلك مسؤولية المنظمة يجاههم  ،المطلوب منهم الدور

2013).  
الموارد المالية يشمل و ،Tangible)ى موارد ملموسة )لإ"ويقسم الموارد 

م والمصنعة وغيرها من الموارد لخاواد المن امزون لمخوالموجودات، وا
فة رلمعواعة لسم( كا(Intangibleالمادية، وموارد غير ملموسة 

ت، اليصاال، وايميةظليندارت القفراد ومعارفهم، وا، وقدرات األليقنيةوا
 (. 2015)التميمي والخشالي، جية" رلخات العالقا، وايةدارإلدارت القوا

يعتمد يميز العمليات على يصميم وإدارة  :والمنتيات والخدماتالعملجات 
ضافة إل ؛التحسين واالبتكار في عمليات المنظمة ومنتجايها وخدمايها

 Samawi, et)المعنية.واألطراف  مزيد من القيمة لصالح المتعاملين

al., 2018) ت استراييجيومن المهم أن يطبق العمليات مجموعة من اإل
في واالبتكار في المنتج و  ،ويصميم المنتح ،يتعلق بتصميم العملية

ة راييجيإستات مع ستراييجيالعملية، ويجب أن ينسجم ويتكامل هذه اإل
  ((EFQM,2013لمنظمة ووحدات األعمال ا

لبي أو باهرة ومستدامة ي يحقق المؤسسات المتميزة نتائجيميز النتائج: 
 ،تمعالصلة بالمج وذو  هم، أولئكويوقعايالمعنيين حتياجات ايتجاوز 

ويمكن  .نجازات من خالل النتائجقوم المؤسسات المتميزة بتحقيق اإلوي
 ،عمالونتائج األ ،ونتائج المتعاملين ،العامليننتائج  إجمال القول في
فق ا و دارة الجودة وروبية إلنموذج المؤسسة األأحسب  ،ونتائج المجتمع

 : (EFQM, 2013) لآليي
دامة يلبي باهرة ومست : يتطلب التميز يحقيق نتائجالعاملين نتائج -

ديها والمنظمات المتميزة ل هم،ويوقعايالعاملين حتياجات اأو يتجاوز 
 ،ات وسياسات بناء  على احتياجات الموظفين ويوقعايهمإستراييجي

 دارة المواهب من يحقيقإللموارد البشرية و  لةعالفا اإلدارةهم اويس
 ,EFQM)على حد سواء الفائدة والمنفعة للعاملين وللمنظمة 

2013). 
ة المالية مجموعة من مخرجات األعمال الرئيسوهي  :نتائج األعمال -

التي يبين مدى نجاح المؤسسة في يطبيق  ،الماليةوغير 
نطباعات او  ،تها، ويتضمن المخرجات المالية وغير الماليةإستراييجي

ات وحجم المنتج ،مقارنة بالموازنة ،المعنيين بمصالح العمل واألداء
  . (EFQM, 2013)ةومخرجات العمليات الرئيس ،والخدمات

ساسية لدى المنظمات واأل مهم ةالقياس األداء من الخطوات  ويعد  
اقع وموقع والقياس ضروري لتوضيح و  ،ايهاإستراييجيفي يقييم ينفيذ 

وطبيعة مسار عمليايها الداخلية في ضوء  ،المنظمة في السوق 
يجب أن يكون أداة قياس األداء المناسبة و  ،ةستراييجيخططها اإل

لية التحقق من آة والمخرجات و ستراييجيذات صلة باألهداف اإل
  .( -Hayaly & Alnajjar, 2016) Alالنتائج 

 ؛يعد رضا العمالء أساس األعمال الناجحة :المتعاملين نتائج -
لقناعتهم  ،الريباطه بتكرار الشراء والترويج للمنظمة من قبل العمالء

ويجعلهم على عالقة  ،همءمما يضمن وال ؛بجودة المنتج أو الخدمة
ق ولتحقيق التميز ال بد من يحقي ،دى البعيدجيدة بالمنظمة على الم

عاملين و يتجاوز احتياجات المتأالنتائج الباهرة والمستدامة التي يلبي 
 (.(EFQM, 2013 همويوقعاي

تمع لى القضايا التي يهم المجإود نتائج المجتمع يع نتائج الميتمع: -
 ،ومن هنا على المنظمة أن يراعي في أعمالها القضايا العالمية ،ككل

 من هذا المجتمع المحلي اجزء   بوصفها ،والسلوك األخالقي الملتزم
. Štrukelj et al., 2020)والعالمي من أجل التنمية المستدامة )

 جنتائ هايمنيجاوسسة ؤلما ويعتمد التميز على أن يحقق عمليات 
من  هميويوقعاالمعنيين حتياجات اباهرة ومستدامة يلبي أو يتجاوز 

 (. (EFQM, 2013فئات المجتمع الذي يحيط بالمنظمة 
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ة مهمة عملي ستراييجي: االستشراف اإلتسترايجي االتستشراف اإل
لتحديد األنشطة والعمليات التي يساعد صناع القرار في رسم مسار 

 السياسات الحالية للظروفودراسة مرونة  ،عمل المنظمة في المستقبل
ويطوير اإلجراءات التي يعزز الوضع  ،المستقبلية ويحديد العواقب

صحاب المصلحة أضمن نهج يشاركي يراعي جميع المرغوب فيه، 
(Gokhberg et al., 2016, 34)  وذلك من خالل استخدام

لتي يعتمد ا ،دوات االستشرافية الكمية والنوعية والمعرفيةألساليب وااأل
 وبناء ،ودراسة البيئة المحيطة بالمنظمة ،قراءة الماضي والحاضر

 (.(Calof et al., 2020ة ستراييجيووضع البدائل اإل ،السناريوهات
 يجيسترايساليب االستشراف اإلأ أكثربناء السناريوهات من  ويعد  

 .من سناريو للبدائل المطروحة أكثريتم من خاللها وضع و  ،ااستخدام  
وحيث يواجه الشركات في العالم الحديث، الكثير من التحديات التي 

اريوهات ن بناء السينإف ،والمزيد من التبصر ،لب رؤية مستقبليةيتط
 ,Ratcliffe .يمكن أن يساعد في استكشاف التغيير ويفسيره وإحداثه

2006) .) 
جاءت اإلسهامات األولى في يصور مفهوم االستشراف لقد 

ر أن األشكال التقليدية للتنبؤ، التي يعتمد بشكل كبيمن  ،ستراييجياإل
ات تراييجيسالخام التاريخية والمألوفة، فشلت في جعل اإلالبيانات على 

مما يوجب االستشراف لمساعدة  ؛البيئة المحيطةمستجيبة لتحديات 
المنظمات على فهم التعقيد ضمن عملية اندماج ما بين االستشراف 

 وذلك،  ,Rohrbeck & Schwarz) 2017)ة ستراييجياإل اإلدارةو 
ر ي القدرة البشرية على التفكيأ :البعد الفردي :اوهم ،بعدينخالل من 

منظمي والبعد ال ،واالستجابة لالحتماالت المستقبلية ،في المستقبل
دوات االستشراف للكشف عن األحداث ومحركات التغيير أباستخدام  

على  يعتمد االستشراف. و ( ,Conway 2013 (واالستجابة لها 
من  اتمكن المنظميالذي  ،لنظرالبصيرة وبعد الى إالتفكير المستند 

 ,.Vecchiato et al) الخارجيةطويل األجل مع التغيرات  التكيف

2019)  
بدائل محاولة الستكشاف المستقبل وفق ال ستراييجياالستشراف اإلي عد و 

المخططة، باستخدام أساليب كمية يعتمد على قراءة بيانات الحاضر 
لتها من ستنتج أدكيفية ي  باستخدام أساليب  ، أوهماومعلوماي والماضي

يؤدي االستشراف إلى التبصر و حداث، راء الشخصية القارئة لألاآل
بجملة البدائل المتوقعة التي يساعد على االختيار الواعي لمستقبل 

  .(2018)قدوري واآللوسي، أفضل" 
 م،1933عام الإلى االستشراف في األعمال عود أول ذكر لمصطلح يو 

األعمال التجارية في لى أن حيث أشار إ (،وايتهيد)من قبل العالم 
فهم عملية ي التفكير فو  ،المستقبل ستحتاج إلى اكتساب قدرات فلسفية

تمعات في مج والمنافسة ،مستقبللللتوقع جل امن أحاضر والماضي لل
ت القرن ااستغرق األمر حتى خمسينوالتي يتسم بالتعقيد، و المستقبل 
تشراف مجال بحث في كل من فرنسا وأمريكا، صبح االسليالماضي 

 ,Miethke )ول مدرسة للدراسات المستقبلية في فرنساوكانت أ
2020)  

 االحتماالتب ريبص   ستراييجين االستشراف اإلومما سبق يمكن القول إ
اليب األساستخدام بين  ن، واالندماجللتغير الحاصل اآلالمستقبلية 

، التطورمعرفي للتغير و إدراك وهو  .ةستراييجيإلا اإلدارةاالستشرافية و 
لبدائل االختيار خطوات استباقية  وايخاذ ،ذلكواآلثار المتريبة على 

 .المستقبل المحتملة في

 للقطاع الخاص: جائزة الملك عبد هللا الثان  للتميز
يأسست جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز للقطاع الخاص في عام 

سية بهدف يعزيز التناف ؛جائزة على المستوى الوطنيكأرفع  ،(1999)
بمفاهيم إدارة الجودة لدى المؤسسات األردنية عن طريق نشر الوعي 

الشاملة واألداء المتميز، وإبراز الجهود المتميزة للمؤسسات الوطنية 
إلى يحفيز مؤسسات القطاع الخاص على كما يهدف  ،وإنجازايها

يبادل المجاالت، و ويحقيق التميز في جميع  المنافسة المحلية والدولية
. أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني ي عد  وهي  .الخبرات المتميزة

ها الكفؤ بأدائ اواعتراف   ،للمنظمة اا رفيع  جائزة إنجاز  اليمثل الفوز بو 
 ،هأعلى يحتذى ب الجهة الحائزة على الجائزة مثال   ي عد  والفعال، كما 
يعتمد و  ،ت يفضيلية من قبل مؤسسات الدولة المعنيةويمنح يسهيال

جائزة ) (EFQM)دارة الجودة روبية إلو المؤسسة األنموذج أالجائزة 
  (.الملك عبد هللا الثاني للتميز للقطاع الخاص

   :منهج الدراتسة
 ،األثرنها يربط بين السبب و يضاحية ألإهذه الدراسة  ي عد  : نوع الدراتسة
تمع في البيئة الطبيعية لمج ي نها يجر راسة غير مخططة ألكذلك فهي د

على  ي حيث يجر  ،فق الزمنيوهي دراسة مقطعية من حيث األ ،الدراسة
ي فة المعاينة إستراييجيويعتمد الدراسة على  ،عينة في وقت واحد

 .(39، 2020فراد العينة )النجار واخرون، أاختيار 
الدراسة من منظمات القطاع  لقد يكون مجتمع :تهاوعين ميتمع الدراتسة

ميز في هللا للت أو وحدايها الفرعية الفائزة بجائزة الملك عبد ،الخاص
( منظمة )جائزة 19الخامسة وحتى التاسعة وعددها ) :للدورات  ،األردن

ينة ع الملك عبد هللا الثاني للتميز للقطاع الخاص(، وقد يم اختيار
 (Sekaran & Bougie, 2016, 235) طبقية متساوية  عشوائية

ممثلة لمجتمع الدراسة من منظمات القطاع الخاص الفائزة في جائزة 
الملك عبدهللا للتميز للقطاع الخاص في األردن محل الدراسة، ويم 

من المدير العام  ،( استبانات لكل منظمة10بمعدل )االستبانات يوزيع 
سسة نموذج المؤ أورؤساء المعايير التسع المعتمدة في  ،للمنظمة

وحدة . أما )190(فيصبح مجموع العينة  ،دارة الجودةوروبية إلاأل
 والموظفين من مختلف المستوياتفتمثلت في مدير المنظمة  المعاينة
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 يمعايير الجائزة في المنظمات الفائزة ف الذين عملوا على ،داريةاإل
  داء للقطاع الخاص.جائزة الملك عبد هللا لتميز األ

 
 :تطرائق جمع البجانا

لى إبيانات المتعلقة من خالل الرجوع يم جمع الادر الثانوية: صالم
المراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات، والمقاالت، 
والتقارير، واألبحاث، والدراسات السابقة التي يناولت موضوع الدراسة، 

على  يوثيقهانترنت المختلفة، ويم اإلوالبحث والمطالعة في مواقع 
 American) األمريكية النفس علماء جمعية طريقة

Psychological Association [APA], 2020)   
يم جمع البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة المصادر األولجة: 

لت على وقد اشتم ،لهذا الغرض ائيسة للدراسة، ويم يطويرها خصيص  ر 

 مقياس ستخدامايم و  سئلتها،أهداف الدراسة و أ عدد من الفقرات يعكس 
من  يتكون  والذي ،لقياس درجة الموافقة الخماسي (Likert)  ليكرت

 درجات. (5 - 1)

 : هاوثباي داة الدراتسةأصحة 
نة ستبايم عرض اال داة الدراسةأكد من صحة أللت :داة الدراتسةأصحة 
 خذوقد يم األ ،كاديميين المتخصصين( من المحكمين األ22على )

 ة. لى الشكل النهائي لالستبانإيد من المالحظات الواردة للوصول بالعد
من ثبات األداة من خالل معامل لقد يم التأكد  :داة الدراتسةأثبات 

( حيث "كلما (Cronbach’s Alphaالداخلي كرونباخ ألفا يساق اال
الحد  ويعد    .( كان الثبات أعلى1.0كانت قيمة المعامل أقرب إلى )
 ("0.70األدنى لمعامل الثبات المقبول )

Bougie, 2016, 180) Sekaran &  ;  2020، خرونآالنجار و).   

 لفا ملتغيرات الدراسةأ معامل كرونباخ (2) ذو الرقم الجدول 

 قيمة ألفا البعد الرقم

 979 .0 ستراييجيالتفكير اإل  1
 939 .0 التفكير المستقبلي 2
 923 .0 المنظور النظمي  3
 921 .0  ستراييجيالقصد اإل 4

 923 .0 االستغالل الذكي للفرص 5

 868 .0 صياغة الفرضيات 6
 921 .0 التفكير الديناميكي 7
 987 .0 التميز المنظمي 8

 979 .0 الممكنات 9

 971 .0 النتائج 10

 966 .0 ستراييجياالستشراف اإل 11

 ؛(0.80لفا جاءت جميعا أكبر من )أقيم  أن (2) ذو الرقم الجدوليبين 
 وصالحيتها. ةداة الدراسأمما يدل على ثبات 

مة بيانات ءختبار مدى مالالمة أنموذج الدراتسة: ءختبار مالا. 
جراء إختبارات المعلمية، فقد يم نحدار الخطي واالالدراسة لتحليل اال

لى ريباط الذايي، وذلك عريباط الخطي المتعدد القياسي واالختبار االا
 :اآلييالنحو 

 لقد يم: (Multicollinearity)ريباط الخط  المتعدد ختبار اال ا
د لى الدرجة التي أحإاالريباط الخطي المتعدد للوصول  جراء اختبارإ

ير فرعي ا من قبل متغالفرعية في المتغير المستقل مشروح   هامتغيراي
 .( يبين ذلك3) اآليي ذو الرقم والجدول ،آخر

 نتائج إختبار اإلرتباط املتعدد بين املتغيرات املستقلة (3) ذو الرقم الجدول 

معامل تضخم  المتغير

 VIFالتباين 

السماحية 

Tolerance 

 1540. 6.488 التفكير المستقبلي
 2520. 3.966 المنظور النظمي

 1410. 7.115 ستراييجيالقصد اإل
 1830. 5.468 االستغالل الذكي للفرص

 2190. 4.575 صياغة الفرضيات
 3110. 3.215 التفكير الديناميكي

أن قيم معامل يضخم التباين كانت جميعها ( 3) ذو الرقم يبين الجدول
 السماحيةن جميع قيم أو (، 10)وأقل من العدد  ،(1)من العدد  أكبر

(Tolerance)  مما يشير إلى عدم وجود مشكلة  ؛(0.10)أكبر من
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 ,Sekaran & Bougei) ريباط الخطي المتعدد بين متغيرات الدراسةاال
2016, 351) . 

 ختبار فرضجات الدراتسة: ا
 : Ho1 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة"(α ≤ 

المنظور )التفكير المستقبلي، و  :بأبعاده ستراييجيللتفكير اإل (0.05
النظمي، وصياغة الفرضيات، واالستغالل الذكي للفرص، والقصد 

ه في التميز المنظمي بأبعاد ،، والتفكير الديناميكي(ستراييجياإل
)يميز الممكنات، ويميز النتائج( لدى المنظمات الفائزة في  :مجتمعة

 لتميز للقطاع الخاص". جائزة الملك عبدهللا الثاني ل
نحدار الخطي المتعدد ضاع الفرضية األولى إلى يحليل االيم إخ

(، ويبين (Standard Multiple Linear Regressionالقياسي 
 .( نتائج يحليل الفرضية5) ذو الرقم والجدول ،(4) ذو الرقم الجدول

 ىالرئيسة األولملخص النموذج وتحليل التباين للفرضية  (4) ذو الرقم الجدول 

 نموذجاأل

Model 

 نموذجملخص األ

Model 
bSummery  

 تحليل التباين
bANOVA 

R 

معامل 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

F 

 املحسوبة

DF 

درجة 

 الحرية

Sig F 

1 a.913 .835 139.300 6 a0.000 

، ستراتيجي: التفكير المستقبلي، التفكير النظمي، القصد اإلئالمتنب .1

 الذكي للفرص، صياغة الفرضيات، التفكير الديناميكي.االستغالل 

 المتغير التابع: التميز المنظمي. .2

 نتائج تحليل املعامالت (5) ذو الرقم الجدول  

رقم 

 النموذج

 النموذج

Model 

  جدول المعامالت 
aCoefficient 

  

B الخطا 

 املعياري 

      t بيتا

 

Sig t 

 

التفكير  1

 املستقبلي

.043 .074 .049 .582 .561 

 املنظور 

 النظمي

.187 .060 .210 3.129 .002 

 القصد

 سرراتييياإل 

.112 .078 .129 1.439 .152 

االستغالل  

 الذكي 

.008- .065 -

.010 

-.128 .898 

صياغة  

 الفرضيات

.134 .066 .138 2.022 .045 

التفكير  

 الديناميكي

.422 .053 .478 7.985 .000 

 التابع: التميز المنظميالمتغير  .1

 .R = 0) ريباط( أن معامل اال4) ذي الرقم يشير نتائج الجدول
التميز و  ستراييجيبعاد التفكير اإلأويؤكد ذلك العالقة بين  (914

المنظمي، والتي أظهرت معامل اريباط قوي، كما يبين أن معامل 
ده قد عاباب ستراييجين التفكير اإلأ، وهذا يعني (R2=0.835)التحديد 

من التباين في التميز المنظمي، كما أظهر  (%83.5)فسر ما نسبته 
ومستوى  ،درجات حرية (6)عند  (F=139.300)التحليل أن قيمة 

 وهذا يؤكد معنوية االنحدار. ،(Sig.=0.000)معنوية 
( في جدول المعامالت أن قيمة 5) ذي الرقم ويبين نتائج الجدول 
(B)   وبخطأ معياري  ،(0.043)عد )التفكير المستقبلي( بلغت عند ب 

 Sig)(، وبمستوى داللة 582 .0( عنده هي )t( وأن قيمة )074.)
معنوي، أما قيمة  ، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير (561. 0 =

(Bقد بلغت )وبخطأ معياري  ،(187 .0) ( عند بعد ) المنظور النظمي
 Sig)( ، وبمستوى داللئة 3.129ي )( عنده هt( وأن قيمة )060.)

  .يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي مما  (0.002 =
 ،(112 .0)( ستراييجيالقصد اإلعد )عند ب  ( B)قيمة وقد بلغت       

( وبمستوى 1.439عنده هي ) (tة )ئ( وقيم078.وبخطأ معياري )
، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي.  (Sig = 0.162)داللة 

 .0)( قد بلغت االستغالل الذكي للفرصعد )عند ب   (B)قيمة أما 
-( عنده هي )(tوبلغت قيمة  ،(065.وبخطأ معياري ) (-008
، مما يشير إلى أن أثر  (Sig = 0.898)وبمستوى داللة  ،(0.128

 ( قدصياغة الفرضياتعد )عند ب   (B)قيمة معنوي. أما  هذا البعد غير
( عنده (tوبلغت قيمة  (066.وبخطأ معياري ) ،134 .0))  بلغت
، مما يشير إلى أن (Sig = 0.045)وبمستوى داللة  ،(2.022هي )

قد  (التفكير الديناميكيعد )عند ب   (B)قيمة أثر هذا البعد معنوي، أما 
 (عنده هي(tوبلغت قيمة  ،(053.وبخطأ معياري ) 422. 0)) بلغت 

، مما يشير إلى أن أثر  (Sig = 0.000)وبمستوى داللة  ،(7.985)
ن ثالثة معامالت من أبعاد التفكير إ. وعليه فهذا البعد معنوي 

وبناء على ذلك ال نقبل الفرضية هي معامالت معنوية.  ستراييجياإل
اللة "يوجد أثر ذو د ونقبل الفرضية البديلة القائلة: ،العدمية األولى

 :بعادهبأ ستراييجيللتفكير اإل (α ≤ 0.05)مستوى داللة  إحصائية عند
)التفكير المستقبلي، والمنظور النظمي، وصياغة الفرضيات، 

 ،لديناميكي(، والتفكير استراييجيواالستغالل الذكي للفرص، والقصد اإل
ج( )يميز الممكنات، ويميز النتائ :في التميز المنظمي بأبعاده مجتمعة

لدى المنظمات الفائزة في جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز للقطاع 
 الخاص". 

Ho2: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة α ≤ 0.05) )
عاده بداللة أبعاده في التميز المنظمي بداللة أب ستراييجيللتفكير اإل

ة لدى المنظمات الفائز  ستراييجيمن خالل االستشراف اإل ،مجتمعة
  في جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز للقطاع الخاص".

، للتحقق من أثر (Path Analysis)ستخدام يحليل المسار القد يم  
تشراف بوجود االس ،بأبعاده في التميز المنظمي ستراييجيالتفكير اإل

ل اآليي لمعطيات الجدو  وفق االنتائج  ءتوجاكمتغير وسيط،  ستراييجياإل
 :(6ذي الرقم )
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 نموذج للتحليلمة األ ءملخص موا (6)ذو الرقم الجدول 

 2Chi مؤشر الجودة

 المحسوبة

Sig 

 مستوى الداللة

 

GFI 

مؤشر 

 مةالمالء

CFI 

 مة المقارنمؤشر المواء

RAMSEA 

لمتوسطات الخطأ الجذر التربيعي 

 التقريبي

 0.000 116.367 القيمة
 

0.870 0.949 0.173 

Goodness of fit Index/ GFI)) مة الجودة ومن ء")مؤشر موا
 ن يقترب من الواحد الصحيح(".أالمفترض 

Comparative Fit Index/ CFI) مة المقارن ء(  ")مؤشر الموا
 ومن المفترض أن يقترب من الواحد الصحيح(".
Mean Square Error Root/ RMSEA) مؤشر جذر متوسط(" )

 مربع الخطأ التقريبي ومن المفترض يقترب من الصفر(".
 ،(6) ذي الرقم حصائي في الجدولأظهرت نتائج التحليل اإل     

 Chi)2 (116.367 =صالحية أنموذج الدراسة إذ بلغت قيمة 
 Sig)حيث كان مستوى المعنوية  ،وهي ذات داللة معنوية ،المحسوبة

مة الجودة  ءؤشر مال، كما أن م(0.05)وهي أقل من  (0.000 =
(GFI = 0.870)،  قترب انه كلما إوهو يقترب من العدد واحد، إذ

مة الجودة، وكذلك فإن مؤشر ءدل ذلك على حسن مال ،للواحد الصحيح
من العدد  اوالذي يقترب أيض   ،)  (CFI = 0.949مة المقارن ءالموا

واحد، ومؤشر الجذر التربيعي لتقريب متوسط مربعات الخطأ 

K(RAMSEA = 0.173)  والذي يقترب من الصفر، مما يدعم
 .  (Hair et al., 2006)نموذجح سن موافقة األ

 
 نتائج تحليل املسار الفرضية الثانية (2) ذو الرقم الشكل

 

 للفرضية الثانية( Path Analysisر )نتائج تحليل املسا (7) ذو الرقم الجدول 

 األثر الكلي المعياري األثر غير المباشر المعياري األثر المباشر المعياري المسار

 0.901 0.482 0.419 التميز المنظمي   ← ستراييجيالتفكير اإل

   0.831 االستشراف االستراييحي ← ستراييجيالتفكير اإل

   0.580 التميز المنظمي ←االستشراف االستراييحي 

 ،(7) رقمذي ال حصائي في الجدوللقد يبين من نتائج التحليل اإل      
ي التميز بعاده فأب ستراييجيأن األثر المباشر المعياري للتفكير اإل

(، وأن األثر المباشر المعياري للتفكير (0.419المنظمي بلغ 
كذلك  ،(0.831بلغ ) ستراييجيبعاده في االستشراف اإلأب ستراييجياإل

تميز في ال ستراييجين األثر المباشر المعياري لالستشراف اإلإف
 وجميعها معنوية. (0.580)المنظمي بلغ 

أن األثر غير المباشر المعياري  ،(7) مذي الرق كما يبين من الجدول
بأبعاده  جيستراييالذي يتوسط التفكير اإل ،ستراييجيلالستشراف اإل

وهذا يعني أن االستشراف  ،(0.482)والتميز المنظمي بلغ 
وقد أصبح األثر الكلي   (48.2%)قد فسر ما نسبته ستراييجياإل

ي بوجود لمنظمبأبعاده في التميز ا ستراييجيالمعياري للتفكير اإل

عاده بأب ستراييجيأي أن التفكير اإل ،(0.901) ستراييجياالستشراف اإل
 ) (90.1%قد استطاع  أن يفسر  ستراييجيوبوجود االستشراف اإل

يبين (، 2التالي ذو الرقم )من التباين في التميز المنظمي. والشكل 
لفرضية ا لى ما سبق ال نقبلإا واستناد   .مسارات نتائج الفرضية الثانية

لة القائلة: "يوجد أثر ذو دال ونقبل الفرضية البديلة ،العدمية الثانية
داللة ب ستراييجي( للتفكير اإل (α ≤ 0.05 إحصائية عند مستوى داللة

راف من خالل االستش بداللة أبعاده مجتمعة ،أبعاده في التميز المنظمي
لثاني للتميز  الدى المنظمات الفائزة في جائزة الملك عبدهللا ستراييجياإل

  للقطاع الخاص".
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 النتائج والتوصجات
 :النتائجمناقشة 

 همجة النسبجة لمتغيرات الدراتسة: األ
بية األهمية النس جابات العينة على فقرات الدراسة أنبينت نتائج يحليل إ

د حل التميز المنظمي بالمريبة وق ،لمتغيرات الدراسة جاءت جميعها مريفعة

فراد العينة من ل هذا على اهتمام أويد ،(3.7828حسابي )ولى بمتوسط األ
المنظمات المبحوثة بالتميز المنظمي، كذلك يبين أن المتوسطات الحسابية 

وهذا يؤكد اهتمام المنظمات من مجتمع الدراسة  ،لجميع المتغيرات متقاربة
يي اآل والجدول لتحقيق التميز. ستراييجيواالستشراف اإل ستراييجيبالتفكير اإل

 يوضح ذلك. (8) ذو الرقم

 ملتغيرات الدراسةاألهمية النسبية  (8) ذو الرقم جدول ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 األهمية النسبية الرتبة

 مريفعة 2 84152. 3.7312   جيستراييالتفكير اإل 1
 مريفعة 1 81243. 3.7828 التميز المنظمي 2
 مريفعة 3 88563. 3.729 ستراييجياالستشراف اإل 3

 اختبار الفرضجات:
ختبار الفرضية األولى أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند انت نتائج . بي  1

ستقبلي، )التفكير الم :بأبعاده ستراييجي( للتفكير اإلα ≤ 0.05مستوى داللة )
والمنظور النظمي، وصياغة الفرضيات، واالستغالل الذكي للفرص، والقصد 

)يميز  :في التميز المنظمي بأبعاده مجتمعة ،، والتفكير الديناميكي(ستراييجياإل
لدى المنظمات الفائزة في جائزة الملك عبد هللا  ،الممكنات، ويميز النتائج(

  .اص"الثاني للتميز للقطاع الخ
في أهمية التفكير  (AlQershia ،2021)ويتفق هذه النتيجة مع دراسة 

 Medneدراسة وأثره على أداء المنظمات، كما يتفق مع  ستراييجياإل
et al., 2020)  (أهمية يبني نماذج ومعايير التميز في  في"

نت أهمية والتي بي  (  2019أبو زيد،  )كما يتفق مع دراسة  ،المنظمات
 في يعزيز قدرات المنظمة على استكشاف الفرص ستراييجياإلالتفكير 

مية النسبية هفت مع نتائج الدراسة في مستوى األواختل ويحقيق النتائج".
بينما  ،والتي جاءت بدرجة متوسطة ،في المنظمات ستراييجيللتفكير اإل

 جاءت مريفعة في الدراسة الحالية.
في "وجود   (Ershadi &  Dehdazzi, 2019) دراسةكذلك ايفقت مع 
تمع في التميز المنظمي، وايفقت معها في مج ستراييجيأثر للتفكير اإل

  .نموذج التميز األوروبي"أالدراسة من المنظمات التي يطبق 
حصائية يوجد أثر ذو داللة إ" بينت نتائج اختبار الفرضية الثانية أنه  .2

في  بداللة أبعاده ستراييجي( للتفكير اإل (α ≤ 0.05 عند مستوى داللة
 راييجيستالتميز المنظمي بداللة أبعاده مجتمعة من خالل االستشراف اإل

لدى المنظمات الفائزة في جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز للقطاع 
 الخاص". 

( في "يأثير 2019لقد ايفقت نتائج الدراسة مع دراسة الجزازي )
عها في واختلفت م ،ر"على التحسين المستم ستراييجياالستشراف اإل

حيث يشكل مجتمع الدراسة الحالية مجموعة من  ،مجتمع الدراسة
جريت دراسة الجزازي على أبينما  ،المنظمات من مختلف القطاعات

  .هميتها الوطنية كذلكأ ولكن لها  ،منظمة واحدة
في أهمية االستشراف  ,Gentner et al) 2018) كما ايفقت مع دراسة

وإدارة المنتج،  ،ويوجهات العمالء ،في معرفة السوق  ستراييجياإل
وكل ذلك يصب في يحقيق التميز  ،واستشراف العمالء المحتملين
في "وجود أثر ( 2018)قدوري وااللوسي المنظمي. وايفقت مع دراسة 

ي وأهمية دور القيادة ف ،على التميز المنظمي ستراييجيلالستشراف اإل
في أهمية االستشراف   .Calof et al) 2020) ومع دراسة ذلك"،

 لنجاح المنظمات. ستراييجياإل

 التوصجات:
فراد في لدى القادة واأل ستراييجي.  االستمرار في يبني التفكير اإل1

 واستدامة هذا ،من أجل يحقيق التميز المنظمي ؛منظمات القطاع الخاص
ات التنافسية يستراييجيجاد اإلإفي  ستراييجيألهمية دور التفكير اإل التميز

 . المبتكرة
وفق المنظور  ،التفكير النظمي في عمليات صنع القرار دمج. 2

والمحيط الذي يوجد به وعالقتها مع غيرها من  الشمولي للمنظمة
جاد يإة، وكيفية يعاملها مع المشكالت و المنظمات والبيئة الخارجي

 الحلول المالئمة.
ات لدى العاملين في منظم يجيستراي. يحسين مستوى التفكير اإل3

ك ويعزيز الفهم المشتر  ،من أجل يحسين نتائج األداء ؛القطاع الخاص
 منظمي. يحقيق التميز ال في ستراييجيلديهم حول يأثير التفكير اإل

في منظمات القطاع  ستراييجييعزيز مفاهيم االستشراف اإل. 4
ة يتراييجسعداد الخطط اإلإ واالستفادة من االستشراف في  ،الخاص
الة والح ،ا من ياريخ المنظمة وحاضرهاانطالق   ستراييجياإل والقرار

 لمستقبل التي يعكس التطلعات والرؤى المستقبلية.لالمرغوبة 
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ة لممارس ستراييجييجاد وحدات متخصصة في االستشراف اإلإ. 5
كبناء  هوآلياي ستراييجيأدوات االستشراف اإل باستخدام ،االستشراف

غيرها و واالستشراف المعرفي  ،واالستشراف التكنولوجي ،السناريوهات
 من اآلليات واألدوات المالئمة.

فراد في لدى العاملين من القادة واأل ستراييجي. يطوير قدرات التفكير اإل6
من ض ستراييجيمن خالل ممارسة التفكير اإل ؛منظمات القطاع الخاص

 برامج يدريبية متخصصة.
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