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جائـزة الشارقة
ألطروحات الدكتوراه فـي العلوم اإلدارية واملالية

 فـي الوطن العربي لعام 2019

مجلس أمناء جائزة الشارقة ألفضل أطروحة دكتوراه

اعتمــد مجلــس أمنــاء »جائــزة الشــارقة ألطروحــات الدكتــوراه فــي العلــوم اإلداريــة فــي الوطــن العربــي« تقريــر هيئــة التحكيــم ونتائــج 
التقييــم الــذي أســفر عــن اختيــار الفائزيــن بالجائــزة فــي دورتهــا الثامنــة عشــر 2019. 

وتــرأس االجتمــاع الــذي ُعقــد افتراضًيــا )عــن ُبعــد( األســتاذ/ عبــد هللا ســالم الطريفــي، رئيــس مجلــس أمنــاء الجائــزة، وبحضــور 
الدكتــور/ ناصــر الهتــان القحطانــي، مديــر عــام املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة – نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء، وأعضــاء مجلــس األمنــاء، 
وأمين عام الجائزة. وبعد الدراســة، اعتمد املجلس توصيات لجنة التحكيم وتم اإلعان عن أســماء الفائزين بالجائزة على النحو التالي:

فئة العلوم اإلدارية:

حيــث فــاز باملركــز األول الدكتــور/ فريــد محمــود عبــد هللا األميـــري )دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة( عــن أطروحــة بعنــوان »عوامــل 
نجــاح حاضنــات األعمــال لتطويــر ممارســات ريــادة األعمــال فــي دولــة اإلمــارات«، وفــاز باملركــز الثانــي الدكتــور/ محمــد بــن حمــدان العنـــزي 
)اململكة العربية السعودية( عن أطروحة بعنوان »استقصاء تجريبي مقارن حول نماذج التميز املؤس�سي في اململكة العربية السعودية«، 
وفــاز باملركــز الثالــث الدكتــور/ حســن ســهيل محمــد غــّرة )الجمهوريــة العربيــة الســورية( عــن أطروحــة بعنــوان »تأثيـــر تفاعــل املؤسســات 

الرســمية وغيـــر الرســمية علــى نمــو نشــاط ريــادة األعمــال، تحليــل لوحــة بيانــات إحصائيــة لاقتصــادات الناشــئة«.

فئة العلوم املالية:

فقــد فــاز باملركــز األول الدكتــور/ أحمــد هانــي حمــود الضمــور )اململكــة األردنيــة الهاشــمية( عــن أطروحــة بعنــوان »أثــر اإلطــار 
العــام ملوثوقيــة نظــم املعلومــات املحاســبية كنظــام رقابــة داخلــي علــى أداء األعمــال مــن خــال نوعيــة التقاريــر املاليــة كعامــل وســيط: 
أنمــوذج تكاملــي«، وفــاز باملركــز الثانــي الدكتــور/ عبــد الرحمــن بــن علــي الجبــر )اململكــة العربيــة الســعودية( عــن أطروحــة بعنــوان »دراســة 
تصميــم أنظمــة التكاليــف املطبقــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية باســتخدام النظريــة الشــرطية«، وفــاز باملركــز الثالــث الدكتــور/ حمــد 
ســاملين ســعيد بــن الــزوع )الجمهوريــة اليمنيــة( عــن أطروحــة بعنــوان »تأثيـــرات مرونــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات وقــدرات 

تكنولوجيــا املعلومــات ودور رأس املــال الفكــري كمتغيــر وســيط علــى األداء املصرفــي«.

ُيشــار إلــى أن الجائــزة تأسســت عــام 2001 بدعــم ورعايــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
املجلــس األعلــى، حاكــم الشــارقة، وبالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة – جامعــة الــدول العربيــة. 

وفيما يلـي ملخًصا ألطروحة الدكتوراه الفائز باملركز الثاني فـي العلوم اإلدارية:
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 استقصاء تجريبي مقارن حول نماذج التميز املؤس�سي 
في اململكة العربية السعودية

د. محمد بن حمدان العنزي
 أستاذ مساعد إدارة االستراتيجية والعمليات 

 )التميز املؤس�سي( - كلية امللك فهد األمنية 
اململكة العربية السعودية

فكرة األطروحة الرئيسة وأهميتها ومبرراتها

ــر عــدد مــن نمــاذج التميــز املؤس�ســي البديلــة )مثــل النمــاذج العامليــة مقابــل النمــاذج املحليــة( أوجــد صعوبــات فــي 
ّ
َوف

َ
ت

االختيار أمام املمارسين حيث ليس دائًما من الواضح أي نموذج يجب أن ُيفّضل أو يتناسب بشكل أفضل مع سياق محدد 
 فــي اإلمــارات 

ً
وبشــكل خــاص فــي الســياقات التــي تختلــف بشــكل جوهــري عــن الســياق األصلــي لنمــاذج التميــز الرئيســة )مثــا

والســعودية هناك أكثر من نموذج واحد معمول به(، وذلك في ظل تعارض وندرة الدراســات التطبيقية املقارنة، كما ال يزال 
هنــاك بعــض االلتبــاس حــول العاقــات الســببية بيــن معاييــر هــذه النمــاذج )Badri et al., 2006; Moon et al., 2011(، أيًضــا 
تــم تجاهــل التأثيــر الســببي غيــر املباشــر فــي هــذه النمــاذج مــن قبــل الكثيــر مــن الدراســات، حيــث وضحــت الدراســات الســابقة 
نتائــج متعارضــة حــول أي مــن املعاييــر لديــه تأثيــر إيجابــي أكبــر و/أو تأثيــر محــوري بيــن ممكنــات ونتائــج معاييــر هــذه النمــاذج 

)كمعيــار »القيــاس والتحليــل وإدارة املعرفــة« لألمريكــي، و»اإلجــراءات« لألوروبــي، و»التخطيــط االســتراتيجي« للســعودي(. 

تحتــاج املنظمــات أيًضــا إلــى فهــم كيفيــة تنفيــذ التميــز املؤس�ســي مــن أجــل تحقيــق أق�ســى فائــدة منــه. فــي هــذا اإلطــار، علــى 
الرغــم مــن التأكيــد علــى الــدور املحتمــل الــذي تلعبــه العوامــل الســياقية مثــل التوجــه االســتراتيجي ونــوع الصناعــة فــي ممارســات 
التميــز املؤس�ســي، تــم إيــاء اهتمــام ضعيــف بتأثيرهــا علــى عاقــات نمــاذج التميــز املؤس�ســي. دراســة هــذه التأثيــرات املتحملــة 
يقــود إلــى فهــم أعمــق وتطبيــق صحيــح لنمــاذج التميــز املؤس�ســي. مواطــن الضعــف النظريــة واملفاهيميــة هــذه مــن املمكــن أن 
ــج مــن خــال بحــث تجريبــي يقــارن النمــاذج األمريكــي واألوروبــي والســعودي ويختبــر تأثيــر العوامــل الســياقية عليهــا )كمــا فــي 

َ
تعال

 Bou-Llusar et al., 2009;( وهــو مــا تــم تأكيــد الحاجــة إليــه فــي األوراق العلميــة القياديــة لنمــاذج التميــز املؤس�ســي )هــذا البحــث
.)Meyer & Collier, 2001

منهجية الدراسة

باســتخدام  مقــارن  وبشــكل  مفاهيمًيــا  الثاثــة  التميــز  نمــاذج  واختبــار  دراســة  تــم  أعــاه،  الســؤال  إلجابــة 
 للنمــوذج املطــور مــن قبــل 

ً
إطــار منهجــي تــم تطويــره لهــذا الغــرض. ســيتم اســتعراض ملخــص منهجيــة البحــث وفقــا

)Saunders et al., 2012(. تفاصيــل مطولــة ومبــررات اتبــاع هــذه املنهجيــة موضحــة فــي األطروحــة. تــم تبنــي النمــوذج 
الوضعــي )The Positivistic Paradigm( باعتبــاره النمــوذج األنســب لدراســة نمــاذج التميــز الثاثــة املســتهدفة. علــى 
ســبيل املثــال، تعتمــد هــذه الدراســة منهجيــة البحــث التوكيــدي، الــذي يتبــع إجــراءات تأكيــد أو عــدم تأكيــد عاقــات 
ســببية محــددة ســلًفا )Hair et al., 2010(؛ ولهــذا الســبب تــم، بشــكل عــام، اســتخدام مقاييــس تــم اختبارهــا مســبًقا. 
فــي هــذا اإلطــار، تفتــرض الدراســات الســابقة أن التميــز املؤس�ســي يشــمل مجموعــة مــن املعاييــر القابلــة للماحظــة 
والقيــاس بشــكل موضوعــي والتعميــم حــول العاقــات بيــن متغيراتــه وربطهــا بنظريــة متكاملــة، وهــو األمــر املتوافــق 
 ألهــداف وتســاؤالت الدراســة وكنتيجــة الختيــار النمــوذج الوضعــي، تــم اعتمــاد 

ً
 وفقــا

ً
مــع النمــوذج الوضعــي.  أيضــا

املنهــج االســتنتاجي )Deductive Approach( والــذي يركــز علــى القيــاس والتحقــق التجريبــي مــن النظريــات والنمــاذج 
خــال(  مــن  مســحية  بحثيــة  )اســتراتيجية  باســتخدام  البيانــات  وتحليــل  لجمــع  وذلــك  املفاهيــم،  بيــن  والعاقــات 
البيانــات  جمــع  طريقــة  تســتخدم   .)Cross-sectional Survey Questionnaire( مقطعيــة  اســتقصائية  اســتبانة 
مــن عينــة  آليــة كفــؤة لجمــع االســتجابات  البحثيــة املســحية، ألنهــا توفــر  فــي االســتراتيجية  هــذه علــى نطــاق واســع 
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التمهيــدي والرئي�ســي  تــم اســتخدام أســاليب تحليليــة مختلفــة للتحليــل   لذلــك، 
ً
تبعــا  .

ً
كبيــرة لغــرض تحليلهــا كميــا

املجموعــات  وتحليــل   )Structural Equation Modeling( البنائيــة  باملعــادالت  والنمذجــة  البيانــي  التحليــل  مثــل 
املتعــددة.  جــاء اســتخدام تحليــل النمذجــة باملعــادالت البنائيــة بســبب مزايــاه فيمــا يتعلــق بتصميــم البحــث )علــى 
الدراســة، إضافــة إلتاحــة  نمــاذج  بهــدف مقارنــة  للنمــوذج  العامــة  املطابقــة  إمكانيــة دراســة  إتاحــة  املثــال،  ســبيل 
التقييــم املتزامــن ملجموعــة مــن العاقــات يعمــل فيهــا املتغيــر التابــع فــي عاقــة كمتغيــر مســتقل فــي عاقــة الحقــة(. 
، تــم اســتخدام اســتراتيجية النمــاذج البديلــة مــن بيــن االســتراتيجيات املســتخدمة فــي تحليــل 

ً
علــى وجــه أكثــر تحديــدا

 لقوتهــا وتوافقهــا مــع أهــداف البحــث. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم دراســة التأثيــرات 
ً
النمذجــة باملعــادالت البنائيــة نظــرا

التحليــل  باســتخدام  التميــز املؤس�ســي  نمــوذج  فــي عاقــات  الصناعــة  ونــوع  للتوجــه االســتراتيجي  لــة املحتملــة  املعّدِ
متعــدد املجموعــات )Multi-group Analysis(. تــم إرســال االســتبيان عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى عينــة عشــوائية مــن 
700 شــركة صناعيــة وخدماتيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية تســتهدف املــدراء التنفيذييــن أو مــدراء الجــودة، مــع 
إرســال رســالة تذكير بالبريد اإللكتروني بعد أســبوعين تقريًبا. كنتيجة لذلك، تم الحصول على 247 اســتجابة، منها 
235 كانــت صالحــة لاســتعمال بمعــدل اســتجابة بلــغ )34 %(. بالنظــر إلــى عــدد مــن املعاييــر املؤثــرة فــي كفايــة حجــم 
العينــة والتــي تــم مناقشــتها بالتفصيــل )مثــل طبيعــة تــوزع البيانــات ومتطلبــات األســلوب التحليلــي املســتخدم ونســبة 

 .
ً
 ومقبــوال

ً
العناصــر املســتقصاة إلــى املفاهيــم املــراد قياســها(، يعتبــر حجــم العينــة لهــدة الدراســة كافيــا

النتائج

تشــير النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة إلــى املطابقــة/ املناســبة املتفوقــة للنمــوذج الســعودي فــي ســياق اململكــة 
والتخطيــط  للقيــادة  الحاســم  الــدور  إظهــار  مــع  بالدراســة،  املشــمولين  اآلخريــن  بالنموذجيــن  مقارنــة  الســعودية  العربيــة 
االســتراتيجي فــي عاقــات نمــاذج التميــز املؤس�ســي. كمــا أنهــا توفــر تفســيًرا مقارًنــا ودقيًقــا وقوًيــا لكيفيــة عمــل نمــاذج الدراســة 

الرئيســة الثاثــة فــي هــذا الســياق.  

تقــدم نتائــج الدراســة مســاهمة مهمــة ألدبيــات نمــاذج التميـــز املؤس�ســي، حيــث توضــح أن مقارنــة النمــوذج األمريكــي 1- 
واألوروبــي والســعودي تنتهــي بدعــم األخيــر والــذي يختلــف عــن باقــي النمــاذج فيمــا يتعلــق باملحتــوى، والعاقــات، 
والتركيـــز )علــى التخطيــط االســتراتيجي(. بينمــا تحليــل كل مــن هــذه النمــاذج بشــكل مســتقل قــد تشــير إلــى مناســبته، 

حتــى ولــو بدرجــات متفاوتــة، تقــدم املنهجيــة املقارنــة للبحــث نظــرة أكثــر شــمولية وفائــدة ودقــة.  

 للدراســات الســابقة التــي لــم تركــز علــى التأثيــر غيــر املباشــر واملتعــدد االتجاهــات للقيــادة، تؤكــد نتائــج 2- 
ً
، خافــا

ً
أيضــا

نماذج البحث، بشــكل متناغم، على الدور الرئيس للقيادة، ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشــر في التميز املؤس�ســي 
ضمــن إدارة وأداء النظــام )املعاييــر املختلفــة للممكنــات واملعاييـــر املختلفــة للنتائــج(. تســلط هــذه النتائــج مجتمعــة 
الضــوء علــى الــدور الحاســم الــذي تلعبــه القيــادة فــي التميــز املؤس�ســي وتؤكــد علــى االفتــراض األسا�ســي لنمــاذج التميــز 

 .)Wilson & Collier, 2000( املؤس�ســي بــأن القيــادة هــي املحــرك األســاس ملمارســات وأداء النظــام

و«العمليــات«  -  املعرفــة«  وإدارة  والتحليــل  »القيــاس  معاييــر  تعــد  »القيــادة«،  إلــى  باإلضافــة  ذلــك،  علــى  عــاوة 
التوالــي؛  علــى  والســعودي  واألوروبــي  األمريكــي  التميــز  لنمــاذج  األساســية  البنــى  هــي  االســتراتيجي«  و»التخطيــط 
 Dror, 2008; KAQA, 2011; Uygur( خاصــة فيمــا يتعلــق بالــدور الوســيط الــذي تلعبــه، أي كونهــا تركيــز النمــوذج
 Sümerli, 201 &(. تقــدم األبحــاث الســابقة نتائــج متعارضــة بشــأن أي مــن هــذه املعاييــر لــه تأثيــر أكثــر إيجابيــة 

 ،
ً
أيضــا والنتائــج.  التمكيــن  بيــن عناصــر  وأهميــة 

حســب علــم الباحــث، ليــس هنــاك أبحــاث تقــارن دور هــذه املعاييــر األساســية الثاثــة. عــاوة علــى ذلــك، علــى الرغــم 
Heras- ،مــن أن الدراســات الســابقة حللــت دور التخطيــط االســتراتيجي فــي نمــاذج التميــز املؤس�ســي )علــى ســبيل املثــال

Saizarbitoria et al., 2012; Santos-Vijande & Alvarez-Gonzalez, 2007(، فإنها لم تقم بتحليل أثر الدور الوسيط 
للتخطيــط االســتراتيجي علــى عاقــة القيــادة ومعاييــر التمكيــن املتبقيــة بشــكل متزامــن. تشــير نتائــج هــذا البحــث إلــى الدعــم 
 
ً
 جزئيــا

ً
القــوي للــدور املباشــر والوســيط للتخطيــط االســتراتيجي ضمــن النمــوذج الســعودي. فــي حيــن تقــدم النتائــج دعمــا
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للــدور الوســيط ملعيــار العمليــات ضمــن النمــوذج األوروبــي. بشــكل عــام، دعــم ضعيــف أظهرتــه النتائــج للــدور املهــم ملعيــار 
»القيــاس والتحليــل وإدارة املعرفــة« فــي النمــوذج األمريكــي. شــرح مفصــل حــول هــذه النتائــج تــم عرضــه فــي األطروحــة مــع 
تفســيره فــي ضــوء العوامــل املعــززة للفروقــات بيــن نمــاذج التميــز مــع مقارنتــه بالدراســات الســابقة، يمنــع مــن ذكــره ضيــق 
املســاحة املحــددة. )2( تشــير نتائــج الدراســة إلــى وجــود اختافــات جوهريــة فــي عاقــات النمــوذج الســعودي بســبب التوجــه 
االســتراتيجي باســتثناء العاقــات بيـــن »القيــادة« و»التخطيــط االســتراتيجي«، وبيــن »التخطيــط االســتراتيجي« و«املــوردون 
بيــن  العاقــات  باســتثناء  الصناعــة  نــوع  بســبب  الســعودي  النمــوذج  عاقــات  فــي  اختافــات  وجــود  وعــدم  والشــركاء«، 

»التخطيــط االســتراتيجي« و»املــوردون والشــركاء«، و»إدارة العمليــات«، و»التركيــز علــى املســتفيدين«.

التوصيات 

الســياق  فــي  الســعودي  التميــز  لنمــوذج  األفضــل  املقارنــة  املطابقــة  إيضــاح  األطروحــة  لهــذه  النظريــة  اإلســهامات  مــن 
، يؤشــر ألهميــة مراعــاة الظــروف املحليــة )مثــل الثقافــة ومســتوى نضــج ممارســة التميــز املؤس�ســي( 

ً
الســعودي. وذلــك، أيضــا

 أن فشــل مراعــاة الظــروف املحليــة فــي الســياق الســعودي، قــد يــؤدي إلــى نمــوذج تميــز 
ً
عنــد ممارســة التميــز املؤس�ســي، مقترحــا

، طــورت هــذه الدراســة املعرفــة الحاليــة مــن خــال تحســين فهمنــا ملعاييــر نمــاذج التميــز املؤس�ســي 
ً
مؤس�ســي أقــل مناســبة. أيضــا

وعاقاتهــا التبادليــة )مثل«القيــاس والتحليــل وإدارة املعرفــة« لألمريكــي، »اإلجــراءات« لألوروبــي، »التخطيــط االســتراتيجي« 
كان  والــذي  املحوريــة،  املفاهيــم  لهــذه  )املقــارن(  بالــدور  املتعلــق  للتنظيــر   

ً
مهمــا  

ً
تطويــرا الدراســة  للســعودي(. حيــث قدمــت 

 فــي األدبيــات العلميــة املتاحــة. فــي هــذا اإلطــار، توضــح الدراســة الــدور الرئيــس )املباشــر وغيــر املباشــر( للتخطيــط 
ً
مفقــودا

للــدور  أقــل أهميــة   
ً
بينمــا حــددت دورا الســعودي،  النمــوذج  فــي  ِرحــت 

ُ
اقت النظــام والنتائــج كمــا  االســتراتيجي ضمــن مفاهيــم 

 لعلــم الباحــث، هــذه 
ً
الوســيط ملعيــار اإلجــراءات ضمــن النمــوذج األوروبــي. مقترحــة إعــادة نظــر فــي العاقــات املقترحــة لــه. وفقــا

ل للتوجــه االســتراتيجي فــي عاقــات نمــوذج التميــز املؤس�ســي. مســاهمة فــي تطويــر  هــي الدراســة األولــى التــي تختبــر الــدور املعــّدِ
تنظيــر هــذه النمــاذج وفهــم أعمــق لهــا. باختصــار، تعــد هــذه الدراســة األولــى التــي تحلــل وتقــارن ثــاث نمــاذج تميــز مؤس�ســي 
مختلفــة )األمريكــي واألوروبــي والســعودي( باســتخدام بيانــات أوليــة وتحليــل إحصائــي شــامل ودقيــق. وهــو أمــر مهــم بشــكل 
خــاص للنمــوذج الســعودي حيــث تمثــل هــذه الدراســة التقييــم التجريبــي األول لــه، موضحــة رؤيــة مهمــة حــول كيفيــة مجاراتــه 
للمنافســة. بالتالــي، تطويــر املعرفــة املتعلقــة بـــ: مناســبة نمــاذج التميــز املؤس�ســي املختلفــة بشــكل مقــارن، وتفــوق النمــوذج 
 للتميــز املؤس�ســي ونماذجــه املختلفــة. بشــكل خــاص، أهميــة مراعــاة 

ً
الســعودي فــي الســياق الســعودي، وفهــم نظــري أكثــر عمقــا

الجوانــب الســياقية إلــى جانــب املعاييــر األكثــر أهميــة وترابطهــا الســببي )وبشــكل خــاص دورهــا الوســيط(. 

الدروس املستفادة من الدراسة

يســاعد املنهــج املطــور فــي هــذه الدراســة )املنهــج املقــارن والشــامل( املســؤولين عــن جوائــز التميــز مــن خــال تقديــم 1- 
طريقــة أكثــر فاعليــة لتطويــر و/أو مراجعــة نمــاذج التميــز. بعبــارة أخــرى، لألخــذ باالعتبــار )النمــاذج املتنافســة و/أو( 

الســياق املحلــي ومــن ثــم تطويــر نمــوذج خــاص يراعــي االعتبــارات الوطنيــة والدوليــة. 

يقــدم املنهــج املطــور والنتائــج لهــذا البحــث فوائــد مهمــة للممارســين حــول مناســبة نمــاذج التميــز املختلفــة واالختيــار 2- 
بينهــا، ال ســيما فــي الســياقات التــي تتنافــس فيهــا نمــاذج تميــز متعــددة. علــى الرغــم مــن أن نتائــج هــذا البحــث تنطبــق 
مباشــرة علــى اململكــة العربيــة الســعودية، إال أنهــا تشــير أيًضــا إلــى الحاجــة إلــى تطويــر نمــوذج خــاص. بمعنــى أنــه 
يجــب علــى املديريــن أن يأخــذوا فــي االعتبــار الظــروف املحليــة )علــى ســبيل املثــال: الثقافــة ومســتوى نضــج التميــز فــي 

األعمــال( فــي ممارســة التميــز املؤس�ســي. 

 -  ،)Evans & Lindsay, 2014( يحتــاج املــدراء إلــى فهــم العاقــات الســببية املتبادلــة بيــن معاييــر نمــاذج التميــز املؤس�ســي
واســتثمار املزيــد مــن املــوارد مــع تركيــز جهودهــم علــى تحســين معاييــر نمــاذج التميــز األكثــر أهميــة للحصــول علــى املزايــا 
الكاملــة مــن منهجيــة التقييــم الذاتــي، وتحســين إدارة املنظمــة )Reiner, 2002(. فــي هــذا الســياق، يقــدم هــذا البحــث 
)مــن خــال تقديــم تحليــل تفصيلــي مقــارن لعاقــات ســببية مباشــرة وغيــر مباشــرة ألهــم معاييــر التركيــز لنمــاذج التميــز 
املؤس�ســي( مســاعدة للمدراء لفهم العاقات املتبادلة لنماذج التميز املؤس�ســي ومعاييرها األكثر أهمية بطريقة أكثر 
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 باالعتبــار عــدم كفايــة ووضــوح األدلــة املقدمــة مــن األبحــاث الســابقة، تشــير نتائــج البحــث 
ً
، أخــذا

ً
 ودقــة. أيضــا

ً
عمقــا

فــي االهتمــام  إلــى أن القيــادة والتخطيــط االســتراتيجي وإدارة العمليــات هــي معاييــر رئيســة لنمــوذج التميــز. الفشــل 
الكافــي بهــذه املعاييــر يمكــن أن يــؤدي إلــى انخفــاض مســتوى فعاليــة/ نجــاح املنظمــة. 

تظهــر نتائــج الدراســة، بشــكل يتما�ســى مــع مقتــرح العاقــات الســببية للنمــوذج الســعودي، أهميــة تحقيــق التكامــل 4- 
فــي ممارســات التميــز املؤس�ســي عنــد تطويــر وتنفيــذ وتعديــل االســتراتيجية. خــال مثــل هــذا اإلجــراء، ينبغــي لقــرارات 
تخصيــص املــوارد التــي يتخذهــا املــدراء أن تتضمــن مختلــف معاييــر املمكنــات. بمعنــى آخــر، االســتراتيجية التــي يتــم 
وضعهــا وتنفيذهــا بعنايــة )علــى ســبيل املثــال، تقودهــا احتياجــات أصحــاب املصلحــة وتتما�ســى بشــكل قــوي مــع معاييــر 
املمكنــات )Black & Porter, 1995; Reiner, 2002( ســوف تــؤدي إلــى ممارســات وأداء تميــز مؤس�ســي أفضــل. ويعتبــر 

.)Pfeifer et al., 2005( ذلــك أكثــر أهميــة عنــد بــدء وتطويــر التغييــر املتجــه نحــو مبــادرات التميــز املؤس�ســي

هنــاك صلــة أخــرى لنتائــج البحــث تتعلــق بالتحديــات اإلداريــة الدوليــة؛ مثــل التعــرف علــى الســياق الدولــي للعمليــات 5- 
بيــن  االختافــات  تكــون  عندمــا  خاصــة  األم،  للمنظمــة  التميــز  ممارســات  تنفيــذ  محاولــة  أثنــاء   

ً
خارجيــا املنفــذة 

الســياقات غيــر بســيطة. يجــب أن تزيــد نتائــج هــذه الدراســة مــن الوعــي بأهميــة مراعــاة الظــروف املحليــة فــي ممارســة 
التميــز املؤس�ســي. سيســاعد هــذا الوعــي املنظمــات علــى تحســين إدارة نقــل وتكييــف ممارســات التميــز املؤس�ســي مــن 

ســياق البلــد األصلــي إلــى ســياقات الــدول األجنبيــة. 

تحليــل تأثيــرات التوجــه االســتراتيجي علــى نمــاذج التميــز املؤس�ســي يوضــح العديــد مــن االحتمــاالت لربــط التوجــه  - 
االســتراتيجي، مــن خــال معاييــر املمكنــات، بمعاييــر النتائــج. علــى ســبيل املثــال، حققــت كل مــن معاييــر املمكنــات 
هــذا  يســاعد  للمنظمــة.  الخــاص  االســتراتيجي  التوجــه  علــى  اعتمــاًدا  الفعاليــة،  مــن  مختلفــة  مســتويات  والنتائــج 
غيــر  التنفيــذ  و/أو  املؤس�ســي  التميــز  مــن  املنخفضــة  للمســتويات  أفضــل  بشــكل  اإلدارة  كيفيــة  فهــم  فــي  املديريــن 
املر�ســي للتميــز املؤس�ســي اســتجابة للمنافســة و/أو لتطويــر اســتجابة أكثــر اســتباقية. هــذه اإلجــراءات قــد تتضمــن 
تغييــرات فــي تنفيــذ التميــز املؤس�ســي )علــى ســبيل املثــال: تبنــي ممارســات معينــة مــع توجــه اســتراتيجي معيــن( و/أو 

تنفيــذ توجــه اســتراتيجي بدرجــات مختلفــة بطــرق تتناســب مــع ســياق املنظمــة الخــاص.


