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 دور الرشاقة االستـراتيجية في تحقيق امليـزة التنافسية 
بالتطبيق على املنظمات غيـر الربحية بالسعودية
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أستاذ مساعد - قسم األعمال
 كلية األعمال - جامعة جدة، السعودية 

ومعهد الجيـزة العالي للعلوم اإلدارية، مصــر

امللخص 1

يستهدف هذا البحث التعرف على الدور الذي تمثله أو تقوم به الرشاقة االستـراتيجية في تحقيق امليـزة التنافسية؛ 
وذلــك بالتطبيــق علــى املنظمــات غيـــر الربحيــة بالســعودية، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة؛ وهــي التعــرف 
علــى مفهــوم وأبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية، والتعــرف علــى مفهــوم وأبعــاد امليـــزة التنافســية، وقــد تمثلــت مشــكلة الدراســة 
فــي محاولــة تحديــد الــدور الــذي تلعبــه الرشــاقة االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية للمنظمــات غيـــر الربحيــة فــي 
اململكــة العربيــة الســعودية، وتكونــت عينــة البحــث مــن 100 مفــردة مــن العامليــن باملنظمــات الســعودية غيـــر الربحيــة، وتــم 
قيــاس الرشــاقة االستـــراتيجية مــن خــال عــدة أبعــاد؛ وهــي )الحساســية االستـــراتيجية، واختيــار األهــداف االستـــراتيجية، 
ووضــوح الرؤيــة، واملســؤولية املشتـــركة، والقــدرات الجوهريــة، وااللتـــزام الجماعــي(، بينمــا تمثلــت أبعــاد امليـــزة التنافســية فــي 

)الجــودة، والكفــاءة، واملرونــة، واإلبــداع(.

وتوصلــت نتائــج البحــث إلــى توافــر ممارســة الرشــاقة االستـــراتيجية باملنظمــات الســعودية غيـــر الربحيــة مرتفعــة، وأيًضــا 
مدي توافر امليـزة التنافسية جاءت مرتفعة، ووجود تأثيـًرا معنوًيا إيجابًيا ألبعاد الرشاقة االستـراتيجية في كل من )الجودة، 
والكفــاءة، واملرونــة، واإلبــداع(، وأو�صــى الباحــث بضــرورة اعتمــاد املنظمــات علــى تطبيــق الرشــاقة االستـــراتيجية ملــا لــه مــن أثـــر 
بالــغ األهميــة فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية؛ ســواء فــي املنظمــات الربحيــة أم تلــك التــي ال تســتهدف الربــح كمــا هــو الحــال فــي 

املنظمــات الســعودية غيـــر الربحيــة محــل الدراســة.

الكلمات املفتاحية: الرشاقة االستـراتيجية، امليـزة التنافسية، املنظمات غيـر الربحية.

املقدمة
تحتــاج معظــم املنظمــات اليــوم إلــى امتــاك قــدرة التكيــف مــع املتغيـــرات البيئيــة وكيفيــة مواجهتهــا مــن خــال امتاكهــا ميــزة 
الســرعة فــي اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، ونتيجــة لحالــة عــدم التأكــد املتوافــرة بدرجــة عاليــة لظــروف البيئــة املحيطــة باملنظمــات 
واضطــراب تلــك البيئــة، لــذا فــإن اإلدارة االستـــراتيجية بالطــرق التقليديــة لــم تعــد تجــدي نفعــا، فلهــذا مــن األجــدر التوجــه نحــو 
التعامــل مــع األســاليب الحديثــة بهــدف تجــاوز تلــك العقبــات، وتعــد الرشــاقة االستـــراتيجية مــن هــذه األســاليب للمحافظــة علــى 

أداء املنظمــة بصــورة مســتدامة وبشــكل أفضــل مــن خــال إدارة التغييـــر املســتمر والتعامــل املــرن معــه )حســانين، 2019(.

وأدركــت املنظمــات التــي تســعى إلــى النجــاح أن االســتدامة واالســتمرارية والبقــاء فــي األجــل الطويــل يعتمــد علــى مــدى رشــاقتها 
االستـــراتيجية وإدراكهــا للريــادة والتمييـــز فــي مجــال عملهــا، حيــث إن الرشــاقة هــي القــدرة والبقــاء واالزدهــار فــي بيئــة تنافســية متغيـــرة 
باستمرار من خال التفاعل السريع مع األسواق املتغيـرة وإنتاج منتجات وخدمات غيـر متوقعة، وتهدف الرشاقة االستـراتيجية 
إلــى زيــادة اســتفادة املنظمــات وتعلمهــا مــن خبـــراتها فــي اقتنــاص الفــرص التســويقية، وتجنــب التهديــدات لتكــون األســاس للنجــاح 

.)Sherehiy, 2008( املنشــود، وتحقيــق ميـــزة تنافســية مســتدامة، وتعزيـــز القيمــة مــن عملياتهــا وأنشــطتها مقارنــة باملنافســين

عــد امليـــزة التنافســية مطلًبــا ضرورًيــا للمنظمــات حيــث إنهــا املفهــوم االستـــراتيجي الــذي يعكــس الوضــع التناف�صــي 
ُ
كمــا ت

فــي شــكل تقديــم منتجــات ذات خصائــص متفــردة يكــون معهــا  النســبي واملســتمر ملنظمــة مــا تجــاه منافســيها، ويظهــر ذلــك 
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يهــدف البحــث إلــى  التعــرف علــى الــدور الــذي تمثلــه أو تقــوم بــه الرشــاقة االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية؛ وذلــك 
بالتطبيــق علــى املنظمــات غيـــر الربحيــة بالســعودية، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة؛ وهــي التعــرف علــى مفهــوم 
وأبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية، والتعــرف علــى مفهــوم وأبعــاد امليـــزة التنافســية، وقــد تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي محاولــة تحديــد 
الــدور الــذي تلعبــه الرشــاقة االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية للمنظمــات غيـــر الربحيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، 
وتوصلــت نتائــج البحــث إلــى توافــر ممارســة الرشــاقة االستـــراتيجية باملنظمــات الســعودية غيـــر الربحيــة مرتفعــة، وأيًضــا مــدي توافــر 
امليـــزة التنافســية جــاءت مرتفعــة، ووجــود تأثيـــرا معنويــا إيجابيــا ألبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية فــي كل مــن )الجــودة، الكفــاءة، املرونــة، 
اإلبداع(، وأو�صى الباحث بضرورة اعتماد املنظمات على تطبيق الرشاقة االستـــراتيجية ملا له من أثـــر بالغ األهمية في تحقيق امليـــزة 
التنافســية؛ ســواء فــي املنظمــات الربحيــة أم تلــك التــي ال تســتهدف الربــح كمــا هــو الحــال فــي املنظمــات الســعودية غيـــر الربحيــة محــل 

الدراســة.



دور الرشاقة االستراتيجية في تحقيق امليزة التنافسية ...

28

املســتفيد مســتعدا لدفــع أكثـــر، أو تقديــم منتجــات ال تقــل قيمــة عــن منتجــات املنافســين وبأســعار أقــل، وبهــذا املعنــى يعــد 
تطويـــر امليـــزة التنافســية هدفــا استـــراتيجيا تســعي إلــى تحقيقــه املنظمــة مــن خــال األداء املتميـــز للمــوارد الداخليــة والكفــاءات 
االستـــراتيجية ذات املعرفــة الكامنــة ضمــن مختلفــة أنظمــة املنظمــة وأنشــطتها وعملياتهــا، بمــا يــؤدي إلــى تخفيــض التكاليــف، 

وتحســين الجــودة، وزيــادة الحصــة الســوقية، وتعظيــم الربحيــة علــى املــدى الطويــل )أبــو شــامه، 2015(.

تتحــدد  متعــددة ال  نشــاطات  تمــارس  التــي  التجمعــات  تلــك  بأنهــا  الحكوميــة  غيـــر  الدوليــة  املنظمــات  تعريــف  ويمكــن 
بالهويــات القوميــة؛ إذ يـــرمز لهــا )INGO’s( وبـــرغم قــدم ظاهــرة التنظيــم املؤس�صــي غيـــر الحكومــي، فــإن دورهــا أخــذ يتميـــز 
بالحيويــة واالتســاع نظــًرا للتطــور الكبيـــر الــذي طــرأ علــى التجــارة الدوليــة وتكنولوجيــا االتصــاالت؛ األمــر الــذي ســاعد علــى 
تنقــل األفــراد ورؤوس األمــوال واألفــكار والثقافــات واملعــارف فــي كافــة املياديــن، ويمكــن للمنظمــات الدوليــة غيـــر الحكوميــة أن 

ــا يؤثـــر بشــكل أو بآخــر فــي النظــام الدولــي )الشــمري، 2019(. ــا أو دوليًّ  إقليميًّ
ً

تمــارس عمــا

تعتبـــر املنظمــات غيـــر الربحيــة الشــريك األسا�صــي الفعــال للــدول للقيــام بالواجبــات التنمويــة لتحقيــق االســتدامة، التــي 
تحــرص كافــة الجهــات ذات األعمــال غيـــر الربحيــة لتذليــل كافــة العقبــات أمــام املنظمــات باختــاف أنواعهــا مــن أجــل تحقيــق 

االنســجام املتكامــل مــع أهــداف التنميــة املســتدامة، التــي أبـــرزتها بـــرامج األمــم املتحــدة اإلنمائيــة )نصــار وأبوعــودة، 2020(.

عــدد املنظمــات غيـــر الحكوميــة علــى مســتوى العالــم مــا يقــارب مــن 10 ماييــن منظمــة، وتشيـــر اإلحصــاءات لروســيا 
االتحاديــة أن عــدد منظماتهــا غيـــر الحكوميــة وصلــت فــي عــام 2008 إلــى 277000 منظمــة، أمــا بالهنــد فوصلــت بعــام 2009 
عــدد املنظمــات غيـــر الحكوميــة إلــى 2 مليــون منظمــة، كمــا أشــارت اإلحصائيــات إلــى أنــه يوجــد فــي الصيــن 440000 منظمــة غيـــر 

حكوميــة بأنــواع مختلفــة، وكمــا ســجلت الواليــات املتحــدة 1500000 مليــون نســمة )هيئــة األمــم املتحــدة، 2016(.

وُيعد قطاع املنظمات الســعودية غيـــر الربحية من القطاعات الحيوية باململكة، حيث شــهد هذا القطاع زيادة بشــكل 
ملحــوظ إلــى )6902( منظمــة، بنمــو اســتثنائي بلــغ )166%( مقارنــة بعــام 2017، كمــا أن تجــاوز القطــاع غيـــر الربحــي الســعودي 
فــي هــذا القطــاع حتــى اليــوم )72151( موظًفــا وموظفــة،  50 ألــف وظيفــة حيــث أشــارت الدراســات وصــول عــدد العامليــن 
ا )صحيفــة  وارتفعــت مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي الســعودي لتصــل إلــى أكثـــر مــن 8 مليــارات ريــال ســنويًّ

ســبق اإللكتـــرونية، 2020(.

 للتطبيــق؛ وبالتالــي 
ً

كل هــذه العوامــل زادت مــن أهميــة هــذا القطــاع الحيــوي؛ وهــو الســبب الــذي اختــاره الباحــث مجــاال
جاءت هذه الدراسة للتعرف على دور الرشاقة االستـراتيجية في تحقيق امليـزة التنافسية للمنظمات السعودية غيـر الربحية.

اإلطار النظري
مفهوم الرشاقة االستـراتيجية

تعــرف الرشــاقة االستـــراتيجية بأنهــا قــدرة املنظمــة علــى تعديــل اتجاههــا االستـــراتيجي بســرعة وفعاليــة، وتوقــع الفــرص 
والتهديــدات فــي بيئتهــا أو االســتجابة لهــا؛ فــإذا كانــت إدارة املؤسســة تـــرغب أيًضــا فــي زيــادة الســرعة االستـــراتيجية، فإنــه مــن 
بمــا يســمح  للغايــة، وذلــك  أنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات، مرنــة ورشــيقة  تكــون جميــع عملياتهــا خاصــة  بمــكان أن  األهميــة 

بتعديلهــا بســرعة إذا ظهــرت فــرص جديــدة فــي الســوق، أو تغيـــرت أولويــات املؤسســة االستـــراتيجية )الضمــور، 2017(.

تعــرف الرشــاقة االستـــراتيجية أيًضــا بأنهــا قــدرة املؤسســات علــى رؤيــة التحــوالت فــي بيئــة األعمــال التــي تعمــل فيهــا والقــدرة 
علــى التكيــف معهــا، وتتعلــق الســرعة االستـــراتيجية بالبقــاء فــي املنافســة مــن خــال التعــرف علــى الفــرص واالســتفادة منهــا 
وكذلــك تحديــد التهديــدات املحتملــة وتخفيفهــا أو منعهــا مــن أن تتحقــق فــي املقــام األول، إن تطويـــر الرشــاقة االستـــراتيجية 
ســيمنح القــادة قــدًرا كافًيــا مــن الكفــاءة للتعــرف علــى تغييـــرات الســوق التــي قــد تكــون جيــدة أو ســيئة لألعمــال وتنفيــذ األفــكار 

.)Hall & Beck, 2009( الجديــدة بســرعة أو التصــرف بنــاًء عليهــا

أهمية الرشاقة االستـراتيجية

الرشــاقة االستـــراتيجية تعطــي للمنظمــة صفــة الفطنــة واملرونــة واالنفتــاح علــى األحــداث الجديــدة؛ مــا يـــزيد قدرتهــا علــى إعادة 
.)Doz & Kosonen, 2008( تقييم خيارات ســابقة وتوجيهها نحو تطورات جديدة، وتـــزيد فرص االبتكار أيًضا مع زيادة الرشــاقة

ويضيف )املوسوي، 2016( أن أهمية الرشاقة االستـراتيجية يمكن توضيحها من خال النقاط التالية:
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تمكــن الرشــاقة االستـــراتيجية املنظمــات مــن االســتفادة مــن الفــرص املتاحــة فــي ظــل الســوق املضطربــة، وهــذا ال - 
يعنــي عــدم وجــود استـــراتيجية، ولكنهــا بديــل للتخطيــط االستـــراتيجي.

تهتم بوجود مفهوم مشتـرك ومتكامل بين االستـراتيجيات وتنفيذها.- 

تؤكد الرشاقة االستـراتيجية التفكيـر االستـراتيجي والرؤية الواضحة.- 

بيئــة األعمــال الديناميكيــة؛ ألنهــا تمكــن املنظمــة مــن الســيطرة -  فــي  تمثــل الرشــاقة االستـــراتيجية مفتــاح النجــاح 
الطارئــة. التغيـــرات  مــع  والتكيــف 

أبعاد الرشاقة االستـراتيجية

فيما يأتي سيتم اإلشارة إلى أكثـر أبعاد الرشاقة االستـراتيجية شيوًعا؛ وهي:

الحساســية االستـــراتيجية: وهــي الوعــي بالتوجــه االستـــراتيجي للمؤسســة وإدراكهــا للطريقــة التــي يمكــن أن تحقــق - 
املنافســين  مــع  التعامــل  فــي  والســرعة  الفــرص  اســتغال  خــال  مــن  االستـــراتيجية  وأهدافهــا  ورســالتها  رؤيتهــا  بهــا 

.)2014 و)رضــوان،   )2015 )البدرانــي، 

اختيــار األهــداف االستـــراتيجية: أن قــرارات املؤسســة التــي تكــون مرتبطــة بأهدافهــا االستـــراتيجية تعــزز قدرتهــا - 
علــى تعديــل وتطويـــر إمكاناتهــا لاســتفادة مــن الفــرص املتاحــة، حيــث إن األهــداف التــي تـــراعي التوجــه االستـــراتيجي 

والطمــوح والتحــدي هــي تحقيــق التميـــز وريــادة األعمــال املؤسســية.

وضــوح الرؤيــة: الرؤيــة هــي مــا تطمــح املؤسســة لتحقيقــه وخلقــه فــي املســتقبل؛ لذلــك فــإن تحقيــق هــذه الرؤيــة يتطلــب - 
متابعــة مســتمرة للتطــورات والتغيـــرات فــي البيئــة الخارجيــة؛ وبالتالــي يتطلــب وضــوح الرؤيــة مجموعــة مــن املبــادئ 
املعياريــة التــي توجــه عمــل املؤسســة لجعــل أداءهــا متميـــًزا، حيــث توفــر هــذه املبــادئ واملعاييـــر التوجــه املطلــوب الــذي 

يجــب الحفــاظ عليــه فــي التصــور املســتقبلي )مســاعدة، 2013(، و)الغلبــي، إدريــس، 2007(، و)أبــو را�صــي، 2013(.

الثقــة -  مــن  عاليــة  درجــة  إلــى  للمؤسســة  املشتـــركة  املســؤولية  تســتند  أن  ا  جــدًّ املهــم  مــن  املشتـــركة:  املســؤولية 
النتائــج. وتقييــم  العمــل  أســاليب  تحســين  فــي  الجميــع  ومشــاركة  فعالــة،  اتصــال  أنظمــة  وجــود  خــال  مــن  للمرؤوســين 

القــدرات الجوهريــة: وتشيـــر إلــى امليـــزات الفريــدة واملــوارد التــي تمتلكهــا املؤسســة نتيجــة التعلــم التنظيمــي املتـــراكم - 
في املنظمة؛ ما يؤدي إلى االحتـــراف الفعلي في أداء األنشــطة )محمد، 2012(، حيث تعزز قدرات املؤسســة الكبيـــرة 
ستســاعد  الجوهريــة  القــدرات  فــإن  ولذلــك  االستـــراتيجية؛  الرشــاقة  لتحقيــق  املطلوبيــن  واالســتقرار  الســرعة 

املؤسســة علــى االســتفادة مــن الفــرص املتاحــة التــي تحقــق أهدافهــا وتميـــزها عــن املؤسســات املنافســة.

االلتـــزام الجماعــي: وهــو يمثــل والء األفــراد وتمســكهم باملؤسســة وأهدافهــا وقيمهــا، وهــو مــا يســاعدها علــى اإلســراع - 
واإلبــداع والتميـــز فــي صياغــة القــرارات؛ وبالتالــي التميـــز فــي تحقيــق أهدافهــا.

مفهوم امليـزة التنافسية

فــي أي مــن الوظائــف أو  فــي األســاس مركــز تفــوق مــن جانــب املؤسســة فيمــا يتعلــق بمنافســتها  امليـــزة التنافســية هــي 
األنشــطة املتعــددة التــي تقــوم بهــا، وهــذا يعنــي أن املؤسســة يمكــن أن تكتســب ميـــزة تنافســية بعــدة طــرق، حيــث قــد تكــون 
بعــض  وفــي  التســويق،  فــي  اآلخــر  والبعــض  والتطويـــر،  البحــث  فــي  متفــوق  وبعضهــا  اإلنتــاج،  فــي  متفوقــة  املؤسســات  بعــض 
 فــي جوانــب مختلفــة مــن الوظيفــة، فقــد ينشــا التفــوق فــي اإلنتــاج مــن جوانــب مختلفــة، 

ً
الوظائــف قــد يكــون التفــوق متأصــا

 بمنافســيها، أو قــد يكــون لديهــا نظــام إنتــاج أكثـــر مرونــة، أو قــد يكــون لديهــا 
ً
مثــل أن تكــون املؤسســة تنتــج بكفــاءة أكثـــر مقارنــة

قــوة التنــوع، ويمكــن أن يعنــي التفــوق أيًضــا أن املؤسســة تــؤدي وظيفــة معينــة بشــكل مختلــف عــن الطريقــة التــي تؤديهــا بهــا 
املؤسســات األخــرى، وفــي كلتــا الحالتيــن تكتســب املؤسســة ميـــزة تنافســية )بخــوش، 2013(.

إن امليـــزة التنافســية هــي الكفــاءة الفائقــة أو املميـــزة للمؤسســة عنــد املنافســة فــي بعــض املجــاالت، ويجــب أن تعطــي 
الكفاءة الفائقة أو املميـــزة شيًئا من قيمة للعميل، وقد تشمل مجاالت امليـــزة التنافسية عملًيا جميع الوظائف أو األنشطة 
التــي تقــوم بهــا املؤسســات؛ مثــل: التســويق والبحــث والتطويـــر واإلنتــاج والتمويــل وإطــاق خدمــات جديــدة وإدارة العامــة 

التجاريــة ومــا إلــى ذلــك، وقــد يشــمل التفــوق أو التمييـــز أيًضــا القــدرة والعوامــل التقنيــة )الدليمــي، 2016(.
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خصائص امليـزة التنافسية
هنــاك عــدة خصائــص للميـــزة التنافســية؛ وهــي: )الناظــر، 2011(. أنهــا طويلــة األمــد وصعبــة التقليــد مــن قبــل املنافســين. 
للتحســينات  قاعــدة  وتقــدم  العمــاء  وحاجــات  رغبــات  مــن  وتنبثــق  املنظمــة.  مســتويات  لكافــة  والتحفيـــز  التوجيــه  وتقــدم 

الاحقــة. وتقــدم املاءمــة الفريــدة بيــن مــوارد املنظمــة والفــرص البيئيــة. وتقــدم للمســاهمة األهــم فــي نجــاح األعمــال.

ويضيــف )النجــار، 2017( أن خصائــص امليـــزة التنافســية تتمثــل فيمــا يلــي: تنعكــس فــي كفــاءة أداء املنظمــة ألنشــطتها أو 
فــي قيمــة مــا تقــدم للعمــاء أو كليهمــا. وتتحقــق ملــدة طويلــة وال تـــزول بســرعة عندمــا يتــم تطويـــرها وتجديدهــا. ونســبية أي ميـــزة 
تتحقق باملقارنة، وليســت مطلقة. وتؤدي إلى تحقيق التفوق واألفضلية على املنافســين. وتؤدي للتأثيـــر في العماء وإدراكهم 

لألفضليــة وتحفزهــم للشــراء مــن املنظمــة.و تنبــع مــن داخــل املنظمــة وتحقــق قيمــة لهــا.

أبعاد امليـزة التنافسية
هناك العديد من األبعاد للميـزة التنافسية، ولعل أكثـرها شيوًعا ما يلي:

يمتلــك جــودة -  املنتــج  أو  الخدمــة  بــأن  القــول  يمكــن  املقــام األول، وببســاطة  فــي  والقيمــة  الجــودة  تعتبـــر  الجــودة: 
.)Eryesil, 2015( أكبـــر  قيمــة  بامتاكهــم  واملســتهلكين  العمــاء  يشــعر  حينمــا  مرتفعــة 

الكفــاءة: تكــون املؤسســة أكثـــر كفــاءة حينمــا يقــل حجــم املدخــات الازمــة إلنتــاج كميــة معينــة مــن املخرجــات - 
.)Porter, 2012( أنهــا أكثـــر كفــاءة وتنافســية النهائيــة، وبذلــك يمكــن وصــف املؤسســة علــى 

املرونــة: املقصــود هنــا باملرونــة هــو مــدى قــدرة املؤسســة مــن حيــث اســتجابتها الســريعة وتفاعلهــا مــع املتغيـــرات - 
ذات األثـــر علــى تصميــم املنتجــات أو طريقــة تقديــم الخدمــات أو التغيـــرات ذات العاقــة بكميــة طلــب العمــاء 

.)2016 )عبــاس،  واملســتهلكين 

اإلبــداع: يعتبـــر االبتــكار والتجديــد أحــد أهــم أســس بنــاء امليـــزة التنافســية علــى كا األمديــن القريــب والبعيــد، حيــث - 
إن عمليــات االبتــكار والتجديــد التــي تقــوم بهــا املؤسســة تعتبـــر مصــدًرا رئيًســا للميـــزة التنافســية، كونهــا تقــدم شــيًئا 

فريــًدا يفتقــده املنافســون يمنــح املؤسســة القــدرة علــى تمييـــز نفســها واختافهــا عــن مثياتهــا )النجــار، 2017(.

دور الرشاقة االستـراتيجية في تحقيق امليـزة التنافسية

تتميـــز بيئــة العمــل بالتغيـــرات الســريعة واملنافســة الشــديدة )Santala, 2009(، ونتيجــة لذلــك، تحتــاج املنظمــات إلــى 
التطويـــر مــن أجــل ضمــان البقــاء واالســتمرار ضــد منافســيها مــن خــال امتــاك قــوة عاملــة لديهــا املهــارات والقــدرات للتعامــل 
مع هذه التغييـــرات، ولذلك فإن الرشــاقة االستـــراتيجية هي أفضل طريقة للمنافســة والبقاء في الســوق، ولكي تكون املنظمة 
مرنــة، يجــب أن تتكيــف مــع التغييـــرات غيـــر املتوقعــة فــي بيئــة املنافســة، وتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات الســريعة، 
وتطويـــر العمليــات وإدارة التغييـــر واالبتــكار، باإلضافــة إلــى اكتســاب املعرفــة ومشــاركتها والعمــل الجماعــي وبنــاء عاقــة قويــة 
مــع العمــاء، إلــى جانــب الدعــم املالــي، وتخطيــط املــوارد البشــرية، والتدريــب علــى التكنولوجيــا املتقدمــة، وخلــق طــرق جديــدة 

.)Park, 2011( تســم باملرونــة والفعاليــة
ُ
ألداء املهــام، والتواصــل امل

ال تهتــم املؤسســة الرشــيقة باالســتمرار فــي االســتجابة للتغييـــرات فحســب، بــل تهتــم أيًضــا بـــزيادة قدرتهــا علــى اســتغال 
الفــرص املتاحــة التــي توفرهــا التغييـــرات، وذلــك للحفــاظ علــى وجودهــا فــي الســوق وزيــادة قدرتهــا التنافســية )الهيتــي، 2016(، 
وفــي ضــوء التغييـــرات املســتمرة فــي ســوق العمــل يجــب أن يكــون لــدى املؤسســات موظفيــن ذوي معرفــة ومهــارات عاليــة أو مــا 
يمكن أن نسميه بالقوى العاملة الرشيقة التي تتميـــز بالقدرة على التعامل بشكل مناسب مع التغييـــرات في الوقت املناسب 
بالــذكاء، واالســتجابة  العاملــة املرنــة يجــب أن تتميـــز  القــوة  التغييـــر، حيــث إن  وكذلــك قدرتهــم علــى االســتفادة مــن مزايــا 
الســريعة الحتياجــات العمــاء املتغيـــرة وظــروف الســوق، واكتســاب معرفــة جديــدة، والتعــاون الفعــال بيــن املوظفيــن واإلدارة، 
فــي  أداء رشــيق  عــن  يعبـــرون  الرشــيقين  العامليــن  إن  املتقدمــة، حيــث  التكنولوجيــا  بســرعة، واســتخدام  القــرارات  واتخــاذ 
العمــل، ويتعاملــون مــع املواقــف غيـــر املتوقعــة، ولديهــم مهــارات التعلــم وإجــراءات العمــل بمرونــة، وإمكانيــة التكيــف مــع 
تطبيــق  فــي  العمــل  متغيـــرات ســوق  فــي مواجهــة  املؤسســات  نجــاح  وتتمثــل عوامــل  العمــل،  مــع ضغــوط  والتعامــل  اآلخريــن 

الرشــاقة االستـــراتيجية بنجــاح، والتــي أصبحــت الســمة املميـــزة فــي املنظمــات املعاصــرة )الطيطــي، 2013(.
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ا لتحقيــق ميـــزة تنافســية فــي ســوق العمــل املتغيـــرة، وتســاعد الرشــاقة  ــا جــدًّ تعتبـــر الرشــاقة االستـــراتيجية عنصــًرا هامًّ
االستـــراتيجية املنظمــات التــي تتعامــل مــع التغييـــرات بســرعة وكفــاءة، وتحســين الجــودة، واالســتخدام الفعــال للتكنولوجيــا 
أجــل  مــن  بفعاليــة  املؤسســة  مــوارد  واســتخدام  التكاليــف،  وتقليــل  العمــل،  ســوق  فــي  التميـــز  لتحقيــق  وذلــك  املتقدمــة، 
زيــادة اإلنتاجيــة وتقديــم خدمــات متنوعــة فــي الوقــت املناســب مــن أجــل تلبيــة احتياجــات العمــاء بســرعة وزيــادة رضائهــم، 
واالســتفادة مــن الفــرص املتاحــة فــي الســوق )عــزازي، 2013(، وإلــى جانــب ذلــك يجــب أن يكــون التعامــل مرًنــا مــع التغييـــرات 
تتبعهــا  التــي  بالطريقــة  تهتــم  االستـــراتيجية  الرشــاقة  إن  حيــث  وصحيحــة،  ســريعة  قــرارات  واتخــاذ  والخارجيــة  الداخليــة 
املؤسســات فــي أوقــات االضطرابــات واألزمــات التــي تواجههــا فــي ســوق العمــل، وأن الرشــاقة االستـــراتيجية لــن تتحقــق فــي ظــل 

.)Kohtamaki & Farmer, 2017( والبيـــروقراطية  الروتيــن 

وهنــاك أربعــة عوامــل لتحديــد مــا إذا كانــت املؤسســة تنفــذ الرشــاقة االستـــراتيجية أم ال، وهــذه العوامــل هــي: االســتجابة 
والكفــاءة واملرونــة والســرعة، حيــث تتميـــز األعمــال الرشــيقة باتخــاذ القــرارات الســريعة واألداء املتميـــز والتحســين املســتمر 
واملســاءلة واملصداقيــة والتمكيــن واإلدارة الفعالــة واالستـــراتيجية للمــوارد البشــرية، والامركزيــة، والقــدرة علــى الوصــول إلــى 

املعلومــات الصحيحــة فــي الوقــت املناســب )القري�صــي، 2017(.

الدراسات السابقة

بعــد االطــاع والبحــث فــي الدراســات واألدبيــات التعليميــة والتـــربوية املنشــورة، تبيــن للباحــث علــى قــدر مــا توصــل إليــه قلــة 
ونــدرة الدراســات التــي اهتمــت بالرشــاقة االستـــراتيجية وعاقتهــا بتحقيــق امليـــزة التنافســية علــى مســتوى املنظمــات غيـــر الربحيــة 
ولذلــك تــم جمــع بعــض دراســات ذات طبيعــة متنوعــة، فمنهــا مــا تنــاول الرشــاقة االستـــراتيجية علــى حــدة، ومنهــا مــا تنــاول امليـــزة 

التنافســية علــى حــدة، ومنهــا مــا تنــاول الجانبيــن، وســيتم التعليــق علــى كل دراســة فــي عاقتــه بالبحــث الحالــي، وذلــك كمــا يلــي:

الدراسات العربية: 1-

الجامعــات  ريــادة  دعــم  فــي  االستـــراتيجية  الرشــاقة  دور  معرفــة  إلــى  الدراســة  هدفــت   :)2020 جبــارة،  أبــو  )دراســة 
ــا وثيًقــا بهــدف البحــث الحالــي األول فــي معرفــة مفاهيــم وأبعــاد الرشــاقة 

ً
الفلســطينية بقطــاع غــزة، وقــد ارتبــط هــذا ارتباط

للبحــث. األول  بالفــرض  الوثيــق  ارتباطــه  إلــى  باإلضافــة  االستـــراتيجية 

)دراســة دمــاج، 2019(: هدفــت الدراســة إلــى معرفــة وتوضيــح أثـــر الرشــاقة االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية 
فــي املــدارس باملرحلــة الثانويــة بدولــة اليمــن، وقــد ارتبــط بشــكل كبيـــر مــع أهــداف البحــث الحالــي.

)دراســة را�ضــي، واملوســوي، 2019(: هدفــت الدراســة إلــى معرفــة تأثيـــر آليــات املعرفــة والتعلــم التنظيمــي فــي تعزيـــز 
الرشــاقة االستـــراتيجية فــي املصــارف األهليــة بدولــة العــراق، وقــد ارتبطــت الدراســة الحاليــة مــع هــدف البحــث فــي األول.

)دراسة الفقيه، 2018(: هدفت الدراسة ملعرفة الدور الذي تلعبه الرشاقة االستـراتيجية كميـزة تنافسية للجامعات 
فــي دول اليمــن، فقــد ارتبطــت الدراســة الحاليــة مــع أهــداف البحــث مجتمعــة، ومــع فــروض البحــث بشــكل عــام، ولكنهــا اختلــف 

فــي عينــة الدراســة. 

)دراســة املحاســنة،2017(: هدفــت الدراســة ملعرفــة دور البـــراعة التنظيميــة كوســيط لتنظيــم العاقــة بيــن القــدرات 
التنظيمية والرشــاقة االستـــراتيجية في شــركات الصناعات الدوائية والصيدالنية باألردن، وقد ارتبطت الدراســة الحالية مع 

الدراســة التــي تــم إعدادهــا فــي هدفهــا األول وبفرضهــا الثانــي والثالــث. 

الدراسات األجنبية: 2-

دراســة )Rotich & Okello, 2019(: وهدفــت إلــى معرفــة دور ســيولة املــوارد فــي تحقيــق الرشــاقة االستـــراتيجية فــي 
جامعــات دولــة كينيــا، فقــد ارتبطــت الدراســة بهــدف البحــث األول وبفرضهــا األول.

دراســة )Elijah & Millicent, 2018(: وهدفــت إلــى معرفــة تأثيـــر امليـــزة التنافســية علــى أداء شــركة الشــركات بدولــة 
غانــا، فــكان ارتبــاط الدراســة مــع هــدف البحــث الثانــي.
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دراســة )Alromeedy, 2019(: وهدفــت إلــى معرفــة أهميــة الرشــاقة االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية مــن 
ــر قيــادة التكلفــة واملرونــة وجــودة الخدمــة واإلبــداع علــى امليـــزة التنافســية فــي شــركات الطيـــران املصريــة،  خــال ماحظــة تأثيـ

فــكان ارتباطهــا الوثيــق بالربــط فــي أهــداف البحــث مجتمعــة، وكذلــك فروضــه األربعــة.

دراســة )Khoshnood & Nematizadeh, 2017(: وهدفــت إلــى معرفــة مفهــوم الرشــاقة االستـــراتيجية وأهميتهــا فــي 
القطــاع املصرفــي ودورهــا فــي تحقيــق القــدرات التنافســية للبنــوك الخاصــة بدولــة إيـــران، فقــد ارتبطــت كل مــن أهــداف البحــث 

بجزأيــن أساســيين؛ وهمــا: الرشــاقة االستـــراتيجية والقــدرات التنافســية، وكذلــك ارتباطــه بالفرضيتيــن األولــى والثالثــة.

دراســة )Kohtamaki & Farmer, 2017(: وهدفــت إلــى معرفــة كيفيــة تحســين امليـــزة التنافســية مــن خــال خفــض 
تكلفــة تخزيــن البيانــات بـــزيادة االعتمــاد علــى التطبيقــات الغنيــة بالبيانــات فــي الشــركات بشــكل عــام، وقــد ارتبطــت الدراســة مــع 

الدراســة الحاليــة فــي الهــدف الثانــي للبحــث.

التعليق على الدراسات السابقة، ومدى التشابه بينها وبين الدراسة الحالية:

اختلفت طبيعة ومنهجية الدراسات السابقة فيما بينها، فمنها ما تناول الرشاقة االستـراتيجية على حدة، ومنها ما تناول 
امليـــزة التنافســية علــى حــدة، ومنهــا مــا تنــاول الجانبيــن، وأمــا فيمــا يتعلــق بتشــابه أو اختــاف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات 
الســابقة، فــإن الدراســة الحاليــة قــد تتفــق مــع بعضهــا، ولكنهــا مختلفــة مــن حيــث املجــال والهــدف، حيــث انفــردت الدراســة 
الحاليــة بدراســة موضــوع دور الرشــاقة االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية للمنظمــات غيـــر الربحيــة بالســعودية، ومــن 

االعتـــراف بالجميــل نشيـــر إلــى أن الدراســة الحاليــة اســتفادت كثيـــًرا مــن الدراســات الســابقة بالرغــم مــن االختــاف عنهــا.

بعد تناول الجزء النظري الخاص بالبحث، سيتم االنتقال إلى الجزء الخاص بالدراسة امليدانية كما يلي:

مشكلة البحث وتساؤالته

تتصــف بيئــة األعمــال اليــوم بالتغيـــرات الســريعة املســتمرة وعــدم االســتقرار الــذي يـــرجع إلــى عــدد مــن العوامــل، فــي 
مقدمتها التطورات الكبيـــرة واملتسارعة واملستمرة في كافة املجاالت، واألنشطة واالستـــراتيجيات التي يقوم بها املنافسين من 
أجــل تحقيــق التفــوق والتفــرد بــاألداء املتميـــز علــى حســاب اآلخريــن، األمــر الــذي فــرض الكثيـــر مــن التحديــات علــى املنظمــات 
وأصبــح لزامــا عليهــا ابتــكار أســاليب جديــدة تمكنهــا مــن البقــاء فــي ممارســة أعمالهــا، وأيًضــا اســتغال الفــرص املتاحــة بمرونــة 

عاليــة والتعامــل مــع التهديــدات ببـــراعة )املوســوي، 2018(.

ويمكــن القــول بــأن وصــول املنظمــة إلــى الرشــاقة االستـــراتيجية يمكنهــا مــن تحقيــق امليـــزة التنافســية املســتدامة وتحقيــق 
النجــاح، وهــذا مــا أكــدت عليــه الدراســات الســابقة التــي تــم اســتخدامها فــي البحــث ومنهــا )دراســة أبــو جبــارة، 2020(، و)دراســة 
و)دراســة  املحاســنة،2017(،  و)دراســة  الفقيــه، 2018(،  و)دراســة   ،)2019 واملوســوي،  را�صــي،  و)دراســة   ،)2019 دمــاج، 
 ،)Khoshnood & Nematizadeh, 2017 و)دراســة   ،)Elijah & Millicent, 2018 و)دراســة   ،)Rotich & Okello, 2019
و)دراســة Kohtamaki & Farmer, 2017(، وبالتالي يجب على املنظمة أن تعمل على جعل عملياتها رشــيقة، من خال زيادة 
قــدرات العامليــن لديهــا ورفــع كفاءتهــم، وأيًضــا مــن خــال تعزيـــز كفاءتهــا التقنيــة واســتجابتها للمتغيـــرات الداخليــة والخارجيــة 

املختلفــة، والــذي ســيؤدي فــي النهايــة أن تكــون املنظمــة أقــوى وفــي موقــف تناف�صــي متميـــز.

بنــاء علــى مــا ســبق فــإن املشــكلة الرئيســة التــي يحــاول الباحــث اإلجابــة عنهــا فــي هــذه الدراســة وضحــت مــن 
خــال معرفــة كافــة مفاهيــم وأبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية التــي وضحــت مــن خــال اإلطــار النظــري وكذلــك كل 
مــن )دراســة أبــو جبــارة، 2020(، و)دراســة دمــاج، 2019(، و)دراســة را�صــي، واملوســوي، 2019(، وكذلــك معرفــة 
الــدور الــذي تقــوم بــه الرشــاقة االستـــراتيجية بتحقيــق امليـــزات التنافســية باملنظمــات غيـــر الربحيــة املختلفــة وهــذا 
 ،)Kohtamaki & Farmer,2017 و)دراســة   ،)Khoshnood & Nematizadeh,2017 )دراســة  عليــه  أكــدت  مــا 
فــي  الــذي تلعبــه الرشــاقة االستـــراتيجية  الــدور  مــا  و)دراســة الفقيــه، 2018(، و)دراســة املحاســنة،2017( وهــي: 
التســاؤل  هــذا  مــن  الســعودية؟ وينبثــق  العربيــة  اململكــة  فــي  الربحيــة  للمنظمــات غيـــر  التنافســية  امليـــزة  تحقيــق 

الرئيــس عــدة تســاؤالت فرعيــة تمثــل أهــداف الدراســة؛ وهــي:
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ما املقصود بمفهوم وأبعاد الرشاقة االستـراتيجية؟- 

ما املقصود بمفهوم وأبعاد امليـزة التنافسية؟- 

ما الدور الذي تقوم به الرشاقة االستـراتيجية في تحقيق امليـزة التنافسية للمنظمات غيـر الربحية بالسعودية؟- 

أهداف البحث

يتمثــل الهــدف الرئيــس مــن البحــث فــي التعــرف علــى دور الرشــاقة االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية للمنظمــات 
غيـــر الربحيــة بالســعودية، وذلــك مــن خــال مجوعــة مــن األهــداف الفرعيــة، كمــا يلــي:

التعرف على مفهوم وأبعاد الرشاقة االستـراتيجية.- 

التعرف على مفهوم وأبعاد امليـزة التنافسية.- 

التعــرف علــى الــدور الــذي تمثلــه أو تقــوم بــه الرشــاقة االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية للمنظمــات غيـــر - 
بالســعودية. الربحيــة 

أهمية البحث

تتمثل أهمية البحث فيما يلي:

علــى -  واملؤثـــرة  الهامــة  العناصــر  كأحــد  االستـــراتيجية  الرشــاقة  مفهــوم  تناولــه  خــال  مــن  أهميــة  البحــث  يكتســب 
املنظمــات، والتــي يمكــن وصفهــا كممارســة إبداعيــة مــن ممارســات إدارة املنظمــة، والتــي تمكنهــا مــن تحقيــق ميـــزتها 

التنافســية مــن خــال توجيــه استـــراتيجية الدعــم املناســب لهــا.

االستفادة التي سيقدمها البحث للباحثين واملهتمين بدراسة علوم اإلدارة.- 

يمثــل البحــث مرجــع علمــي للمنظمــات الســعودية والعربيــة إلدراك وتحقيــق ميـــزة تنافســية مــن خــال التعــرف علــى - 
الرشــاقة االستـــراتيجية واتبــاع ممارســاتها.

يمثــل البحــث تحديــث وامتــداد للدراســات املحليــة والعربيــة التــي تناولــت مفهــوم الرشــاقة االستـــراتيجية، ممــا يســهم - 
فــي تحقيــق التنميــة للمنظمــات علــى املســتوى املحلــي والعربــي.

فرضيات البحث

بناء على مشكلة الدراسة وتساؤالتها يمكن تحديد فرضيات الدراسة على النحو التالي:

يوجــد تأثيـــر ألبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية وبيــن التأثيـــر املعنــوي اإليجابــي فــي الجــودة، وتــم التوصــل لهــذا الفــرض - 
مــن خــال دراســة )Alromeedy, 2019(، و)دراســة الفقيــه، 2018( و)دراســة دمــاج، 2019(.

يوجــد تأثيـــر ألبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية وبيــن التأثيـــر املعنــوي اإليجابــي فــي الكفــاءة، وتــم التوصــل لهــذا الفــرض - 
مــن خــال دراســة )Alromeedy, 2019(، ودراســة )الفقيــه، 2018(، ودراســة )دمــاج، 2019(.

يوجــد تأثيـــر ألبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية وبيــن التأثيـــر املعنــوي اإليجابــي فــي املرونــة، وتــم التوصــل لهــذا الفــرض مــن - 
خال دراسة )Alromeedy, 2019(، ودراسة )الفقيه، 2018( ودراسة )دماج، 2019(.

يوجــد تأثيـــر ألبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية وبيــن التأثيـــر املعنــوي اإليجابــي فــي اإلبــداع، وتــم التوصــل لهــذا الفــرض - 
مــن خــال دراســة )Alromeedy, 2019(، ودراســة )الفقيــه، 2018( ودراســة )دمــاج، 2019(.

متغيـرات البحث
بناء على فرضيات الدراسة تم إبـراز متغيـرات البحث؛ وهي:

املتغيـر املستقل: الرشاقة االستـراتيجية. - 

املتغيـر التابع: امليـزة التنافسية.- 
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تصميم الدراسة
منهجية البحث

انتهج الباحث املنهج الوصفي التحليلي، 
حيث اعتمد على دراسة الرشاقة االستـراتيجية، 
ــا بــــدقــــة، ثــــم الــتــعــبــيـــــر عــنــهــا بـــاألســـلـــوب  ــهـ ــفـ ووصـ
والــدراســات  املعلومات  والــكــمــي، وجمع  الكيفي 
الــســابــقــة عــنــهــا، ثـــم تــحــلــيــلــهــا وتــفــســيـــــرهــا وربـــط 
متغيـراتها، وذلك من أجل معرفة دور الرشاقة 
ــي تــحــقــيــق املـــيـــــــزة الــتــنــافــســيــة  االســـتـــــــراتـــيـــجـــيـــة فــ
وكذلك  بالسعودية،  الربحية  غيـر  للمنظمات 
الــوصــول إلـــى بــعــض االســتــنــتــاجــات والــتــوصــيــات 
ــائــــدة لــلــمــنــظــمــات  ــفــ الـــتـــي ربـــمـــا تـــقـــدم الـــنـــفـــع والــ
املحلية والعربية من خال معرفة دور الرشاقة 

االستـراتيجية في تحقيق ميـزتها التنافسية.

حدود البحث
دور  معرفــة  علــى  البحــث  اقتصــر 

اآلتــي: خــال  مــن  بالســعودية،  الربحيــة  غيـــر  للمنظمــات  التنافســية  امليـــزة  تحقيــق  فــي  االستـــراتيجية  الرشــاقة 

الحدود املوضوعية: تقتصر الدراسة على الرشاقة االستـراتيجية في املنظمات غيـر الربحية.- 

الحدود املكانية: تقتصر الدراسة على املنظمات غيـر الربحية في اململكة العربية السعودية.- 

الحدود الزمانية: تقتصر الدراسة على الفتـرة الزمنية لتطبيق الدراسة 2021-2020.- 

محددات الدراسة
تـــرتكز حــدود هــذه الدراســة علــى القيــود العلميــة والعمليــة التــي واجههــا الباحــث فــي الدراســة، فاالعتـــراف بالقيــود هــو 

فرصــة لتقديــم اقتـــراحات لبحــوث أخــرى وتتمثــل بمــا يلــي:

صعوبة في إيجاد دراسات سابقة كافية حول موضوع الدراسة الحالية؛ وهو الرشاقة االستـراتيجية.- 

ضيق الوقت املستخدم في إنجاز هذه الدراسة.- 

عدم القدرة على تطبيقها بشكل فعلي بسبب ظروف وباء كوفيد 19.- 

قيــود تتعلــق بعينــة البحــث والدراســة، حيــث واجهتنــي صعوبــة كبيـــرة فــي أخــذ البيانــات مــن عينــة الدراســة بســب - 
عــدم التواصــل بشــكل وجهــا لوجــه.

العائــق والتحــدي الكبيـــر كان هــو جائحــة كورونــا ومــا نتــج عنــه مــن عــدم التطبيــق العملــي فــي أرض العمــل، حيث حال - 
دون االســتفادة الكاملــة مــن التدريــب امليدانــي علــى الرغــم مــن املعــارف واملهــارات والخبـــرات التــي قمــت باكتســابها، إال 

أنهــا ال تصــل إلــى الدرجــة الكافيــة مــن التدريــب العملــي الواقعــي علــى أرض العمــل.

صعوبــة التواصــل مــع املشــرفين واألســاتذة بشــكل مباشــر، حــال دون فهمــي لبعــض النقــاط التــي تتطلــب تواصــل - 
مباشــر وجهــا لوجــه، وال أنكــر دور املشــرفين فــي تقديــم املســاعدة بشــكل ســريع ومســتمر.

صعوبــة إعــادة الصياغــة الحرفيــة ملحتــوى ومضمــون البحــث بأســلوبي الخــاص، وقــد قمــت باستشــارة مختصيــن - 
فــي اللغــة العربيــة ســاعدوني فــي إعــادة الصياغــة بأســلوب بحثــي علمــي بعيــًدا عــن الســرقة األدبيــة، وأيًضــا واجهتنــي 

صعوبــة التنســيق علــى بـــرنامج معالــج الكلمــات Word، وقمــت باستشــارة مختصيــن وفنييــن حاســوب.

مجتمع البحث وعينته
يتمثــل مجتمــع البحــث فــي جميــع العامليــن فــي املنظمــات الســعودية غيـــر الربحيــة وتــم اختيــار عينــة البحــث عشــوائًيا مــن 

100 مــن العامليــن بواقــع )46 مــن الذكــور و54 مــن اإلنــاث(.

أنموذج البحث

 

 املتغير املستقل 

ة  ستراتيجيالرشاقة ال   

 املتغير التابع 

 امليزة التنافسية  

 أبعاد الرشاقة ال ستراتيجية 

 ة  ستراتيجيالحساسية ال  •
األهداف   • اختيار 

 ة  ستراتيجيال 
 وضوح الرؤية   •
 املسؤولية املشتركة   •
 القدرات الجوهرية   •
 اللتزام الجماعي  •

 أبعاد امليزة التنافسية  

 الجودة   •

 الكفاءة  •

 املرونة   •

 اإلبداع   •
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أداة البحث
بعــد أن تــم االطــاع علــى الدراســات الســابقة املتعلقــة بموضــوع البحــث، قــام الباحــث ببنــاء وتطويـــر اســتبانة بهــدف 
التعــرف علــى دور الرشــاقة االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية بالتطبيــق علــى املنظمــات الســعودية غيـــر الربحيــة.

وفي ســبيل الحصول على املعلومات الازمة من مفردات العينة لإلجابة عن تســاؤالت البحث، اعتمدت على االســتبانة 
كأداة أساسية لجمع البيانات املطلوبة لدعم البحث النظري بالجانب التطبيقي لإلجابة على تساؤالته وتحقيق أهدافه.

وصف أداة البحث )االستبانة(
لقد احتوت االستبانة في صورتها النهائية على محورين رئيسين لخدمة هدف الدراسة.

صدق أداة البحث

الصدق الظاهري: 1-

بعــد االنتهــاء مــن إعــداد االســتبانة وبنــاء فقراتهــا، تــم عــرض االســتبانة فــي صورتهــا األوليــة علــى مجموعــة مــن الســادة 
املحكميــن؛ وذلــك للتأكــد مــن مــدى ارتبــاط كل فقــرة مــن فقراتهــا باملحــور الــذي تنتمــي إليــه، ومــدى وضــوح كل فقــرة وســامة 
صياغتهــا اللغويــة وماءمتهــا لتحقيــق الهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه، واقتـــراح طــرق تحســينها؛ وذلــك بالحــذف أو باإلضافــة 

ــر مــا ورد ممــا يـــرونه مناســبا. أو إعــادة الصياغــة أو غيـ

وبعد استعادة النسخ املحكمة من السادة املحكمين وفي ضوء اقتـراحات بعض املحكمين تم إعادة صياغة االستبانة 
حيث تم حذف وإعادة صياغة بعض العبارات في االســتبانة وذلك فيما اتفق عليه أكثـــر من )80%( من الســادة املحكمون، 

وبذلك أصبحت االســتبانة في شــكلها النهائي بعد التأكد من صدقها الظاهري مكونة من )27( فقرة.

صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة 2-

الداخلــي  االتســاق  صــدق  حســاب  تــم 
االســتطاعية  العينــة  الســتجابات  وفقــا 
التــي بلــغ عددهــا )30( فــرًدا؛ وذلــك بحســاب 
كل  درجــات  بيــن  بيـــرسون  ارتبــاط  معامــل 
تنتمــي  الــذي  للبعــد  الكليــة  والدرجــة  فقــرة 
إليــه الفقــرة مــن محــاور االســتبانة كمــا يوضــح 

:)1( رقــم  الجــدول  نتائجهــا 

يتبيــن مــن الجــدول رقــم )1( أن معامــات 
للمحــور  الكليــة  بالدرجــة  الفقــرات  ارتبــاط 
الــذي تنتمــي إليــه الفقــرة مــن محــاور االســتبانة 
مســتوى  عنــد  إحصائيــا  دالــة  جميعهــا  جــاءت 

داللــة )0.01(، وجــاءت جميــع قيــم معامــات االرتبــاط قيــم عاليــة ممــا يــدل علــى توافــر درجــة عاليــة مــن صــدق االتســاق الداخلــي 
االســتبانة. محــاور  لفقــرات 

ثبات أداة البحث
لحســاب ثبــات أداة البحــث تــم إيجــاد معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ ألبعــاد 

االســتبانة وكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة بالجــدول رقــم )2(

مــن الجــدول رقــم )2( نجــد أن معامــات الثبــات للمحــاور جــاءت جميعهــا 
ذات درجــة عاليــة تقتـــرب مــن الواحــد الصحيــح ونجــد أن قيمــة الدرجــة الكليــة 
ألفــا كرونبــاخ لاســتبيان ككل جــاءت ذات قيمــة عاليــة مســاوية  ثبــات  ملعامــل 
)820.( وهي قيمة تقتـرب من الواحد الصحيح؛ وتشيـر هذه القيمة إلى صاحية 

االســتبانة للتطبيــق وإمكانيــة االعتمــاد علــى نتائجهــا والوثــوق بهــا.

جدول رقم )1( 
صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة

امليـزة التنافسيةالرشاقة االستـراتيجية
رقم 

الفقرة
معامل ارتباط 

بيـرسون
رقم 

الفقرة
معامل ارتباط 

بيـرسون
رقم 

الفقرة
معامل ارتباط 

بيـرسون
رقم 

الفقرة
معامل ارتباط 

بيـرسون
1**.8429**.8761**.5927**.618
2**.81210**.8472**.5868**.614
3**.78411**.9333**.7359**.768
4**.91212**.9674**.49710**.577
5**.97813**.5355**.64811**.684
6**.77714**.6906**.55012**.514
7**.87115**.639
8**.938

جدول رقم )2( 
معامل ألفا كرونباخ ملحاور البحث

عدد املحور
الفقرات

معامل ألفا 
كرونباخ

. 15876الرشاقة االستـراتيجية
12.891امليـزة التنافسية 

27.820الدرجة الكلية لاستبيان
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وصف طريقة تطبيق االستبانة على العينة
قام الباحث بتنفيذ البحث ميدانًيا من خال الخطوات واإلجراءات التالية:

باملنظمــات -  العامليــن  علــى  اســتطاعية  دراســة  بإجــراء  البحــث  لــدى مجتمــع  البحــث  وجــود مشــكلة  مــن  التحقــق 
الربحيــة. غيـــر  الســعودية 

إعداد أدوات البحث من خال إعداد استبانة مكونة من 27 فقرة.- 
التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة على عينة استطاعية عددها )30( فرًدا.- 
الحصول على خطاب تسهيل مهمة الباحث من الجهات املختصة.- 
التوجه إلى محل الدراسة والبدء في االستعداد للتطبيق امليداني للبحث.- 
بعــد حصــر مجتمــع البحــث قــام الباحــث بتطبيــق االســتبانة بنفســه علــى أفــراد العينــة الذيــن وافقــوا بإرادتهــم علــى - 

املشــاركة فــي البحــث.
البدء بتطبيق أدوات البحث من خال إجراء الباحث للمقابات الجماعية للعاملين باملنظمات السعودية غيـر الربحية.- 
 - .)spss( تم تجميع بيانات االستبيانات وإدخالها على بـرنامج التحليل اإلحصائي

األساليب اإلحصائية
بنــاء علــى طبيعــة البحــث واألهــداف التــي ســعي الباحــث إلــى تحقيقهــا، تــم تحليــل البيانــات باســتخدام بـــرنامج الحزمــة 

اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS( واســتخراج النتائــج وفقــا لألســاليب اإلحصائيــة التاليــة:
املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة: لحســاب متوســطات عبــارات االســتبيان وكذلــك الدرجــات الكليــة 1- 

ملحــاور االســتبانة بنــاء علــى اســتجابات أفــراد عينــة البحــث.
معامل ألفا كرونباخ: لحساب الثبات لعبارات االستبانة.2- 
معادلة املدى: وذلك لوصف املتوسط الحسابي لاستجابات على كل فقرة وبعد على النحو التالي:3- 

تم تحديد درجة املوافقة بحيث يعطي الدرجة )5( لاستجابة أوافق بشدة، والدرجة )4( لاستجابة أوافق، والدرجة 
)3( لاســتجابة أوافــق إلــى حــد مــا، والدرجــة )2( لاســتجابة ال أوافــق، والدرجــة )1( لاســتجابة ال أوافــق بشــدة، ويتــم تحديــد 

درجــة املشــاركة )االتجــاه( لــكل فقــرة أو محــور بنــاء علــى مــا يلــي:
ط من 1 إلى 1.80-  درجة املوافقة ال أوافق بشدة، عندما تكون قيمة املتوّسِ
ط من 1.81  إلى أقل من 2.60-  درجة املوافقة ال أوافق، عندما تكون قيمة املتوّسِ
ط من 2.61 إلى أقل من 3.40-  درجة املوافقة محايد، عندما تكون قيمة املتوّسِ
ط من 3.41  إلى أقل من 4.20-  درجة املوافقة موافق، عندما تكون قيمة املتوّسِ
ط من 4.21  إلى أقل من 5 -  درجة املوافقة موافق بشدة، عندما تكون قيمة املتوّسِ

فــروض 4-  مــن  للتحقــق   )Regression test( االنحــدار  تحليــل 
الدراســة.

نتائج البحث وتفسيـرها
: دراسة البيانات األولية للبحث:

ً
أوال

الدراســة  أفــراد  مــن   )%54( أن  نســتنتج   )3( رقــم  الجــدول  مــن 
 40 إلــى   30 مــن  أعمارهــم   )%43( ومنهــم  ذكــور   )%46( ونســبة  إنــاث 
ســنة ونســبة )39%( مــن أفــراد الدراســة أعمارهــم أكبـــر مــن 40 ســنة 
و)18%( مــن أفــراد الدراســة أعمارهــم أقــل مــن 30 ســنة و)42%( مــن 
أفــراد الدراســة موظفيــن و)36%( مــن أفــراد الدراســة رؤســاء أقســام 

ونســبة )22%( مــن أفــراد الدراســة مديـــرين.

جدول رقم )3( 
البيانات األساسية ألفراد عينة الدراسة

النسبة املئويةالتكرارالفئاتاملتغيـر

الجنس
4646ذكر
5454أنثى

العمر 
1818أقل من 30 سنة

4343من 30 سنة إلى 40 سنة
3939أكبـر من 40 سنة

الدرجة 
الوظيفية

2222مديـر
3636رئيس قسم

4242موظف
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 دراسة محاور البحث:

املحور األول: الرشاقة االستـراتيجية
املتوســط  حســاب  تــم  االستـــراتيجية  الرشــاقة  أبعــاد  لدراســة 
الحســابي واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل بعــد مــن أبعــاد املحــور األول 
وكذلــك املتوســط العــام للمحــور األول كمــا يوضحــه الجــدول رقــم )4(.

مــن الجــدول رقــم )4( يمكــن أن تســتخلص أن مســتوي ممارســة 
جــاءت  الربحيــة  غيـــر  الســعودية  باملنظمــات  االستـــراتيجية  الرشــاقة 
الرشــاقة  محــور  لفقــرات  العــام  املتوســط  جــاء  فقــد  كبيـــرة  بدرجــة 
العــام  واالتجــاه   )0.85( املعيــاري  واالنحــراف   )4.15( االستـــراتيجية 
للفقــرات )موافــق( وهــذا يــدل علــى موافقــة أفــراد عينــة البحــث علــى 

مدى ممارسة الرشاقة االستـراتيجية باملنظمات السعودية غيـر الربحية وجاءت في املرتبة األولى )الحساسية االستـراتيجية( 
فــي التـــرتيب األخيـــر )املقــدرات الجوهريــة(  وذلــك بمتوســط حســابي قــدره )4.38( ودرجــة موافقــة )موافــق بشــدة( وجــاءت 

)موافــق(. )3.98( ودرجــة موافقــة  بمتوســط حســابي 

املحور الثاني: امليـزة التنافسية
لدراســة أبعــاد امليـــزة التنافســية تــم حســاب املتوســط الحســابي واالنحــراف 
املعيــاري والرتبــة لــكل بعــد مــن أبعــاد املحــور الثانــي وكذلــك املتوســط العــام للمحــور 

الثانــي كمــا يوضحــه الجــدول التالــي.

مــن الجــدول رقــم )5( يمكــن أن تســتخلص أن مــدى توافــر امليـــزة التنافســية 
باملنظمــات الســعودية غيـــر الربحيــة جــاءت بدرجــة كبيـــرة فقــد جــاء املتوســط العــام 
لفقرات محور امليـــزة التنافســية )3.75( واالنحراف املعياري )1.06( واالتجاه العام 
للفقــرات )موافــق( وهــذا يــدل علــى موافقــة أفــراد عينــة البحــث علــى مــدى تحقيــق 
األولــى  املرتبــة  فــي  وجــاءت  الربحيــة  غيـــر  الســعودية  باملنظمــات  التنافســية  امليـــزة 

)الجــودة( وذلــك بمتوســط حســابي قــدره )3.89( ودرجــة موافقــة )موافق(وجــاءت فــي التـــرتيب األخيـــر )املرونــة( بمتوســط حســابي 
)3.51( ودرجــة موافقــة )موافــق(.

دراسة فروض البحث
الفرض األول - يوجد تأثيـر ألبعاد الرشاقة االستـراتيجية وبين التأثيـر املعنوي اإليجابي في الجودة

.)Analysis Regression Stepwise( للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام أسلوب االنحدار املتعدد

مســاوًيا  جــاء  االرتبــاط  معامــل  أن  نجــد   )6( رقــم  الجــدول  مــن 
)0.738( مما يدل على أنه بـــزيادة ممارسة أبعاد الرشاقة االستـــراتيجية 
باملنظمات السعودية غيـــر الربحية يـــزداد مستوى الجودة وجاء معامل 
التحديد مساوًيا )0.521( ومنها نستنتج أن أبعاد الرشاقة االستـراتيجية 
 F تفســر مــا يقــارب مــن )52.1%( مــن التبايــن فــي الجــودة وجــاءت قيمــة
مســاوية )22.530( وهــي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
مســاوًيا )0.00( أقــل مــن )0.05( ممــا يــدل علــى صاحيــة النمــوذج للتنبــؤ 

باملتغيـــر )الجــودة( ويمكــن ذلــك مــن خــال املعادلــة.

الجــودة = 337. + )006.( الحساســية االستـــراتيجية + )143.( 
 )-.006(  + الرؤيــة  وضــوح   ).429(  + االستـــراتيجية  األهــداف  اختيــار 

الجوهريــة. املقــدرات   ).307(  + املشتـــركة  املســؤولية 

جدول رقم )4( 
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ودرجة 

افقة ألبعاد املحور األول املو

املتوسط البعدم
الحسابي

االنحراف 
الرتبةاملعياري

4.380.801الحساسية االستـراتيجية1
4.280.8192اختيار األهداف االستـراتيجية2
4.010.924وضوح الرؤية3
4.120.853املسؤولية املشتـركة4
3.980.875املقدرات الجوهرية5

4.150.85املتوسط العام

جدول رقم )5( 
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري 
افقة ملفردات املحور الثاني  ودرجة املو

املتوسط البعدم
الحسابي

االنحراف 
الرتبةاملعياري

3.891.071الجودة1
3.761.093الكفاءة2
3.511.074املرونة3
3.850.992اإلبداع4

3.751.06املتوسط العام

جدول رقم )6( 
أثـر أبعاد الرشاقة االستـراتيجية في الجودة 

املتغيـرات املستقلة
معامالت 
االنحدار

قيمة 
T اختبار

مستوى 
الداللة

337.675.001.املقدار الثابت
006.041.007.الحساسية االستـراتيجية

اختيار األهداف 
143.838.004.االستـراتيجية

4293.483.001.وضوح الرؤية
005.-042.-006.املسؤولية املشتـركة
3072.379.019.املقدرات الجوهرية

معامل التحديد معامل االرتباط=738.
املعدل =521.

F =22.530 القيمة االحتمالية قيمة االختبار
0.00 =



دور الرشاقة االستراتيجية في تحقيق امليزة التنافسية ...

38

الفــرض الثانــي - يوجــد تأثيـــر ألبعاد الرشــاقة االستـــراتيجية وبين 
التأثيـر املعنوي اإليجابي في الكفاءة.

للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم اســتخدام أســلوب االنحــدار 
.)Analysis Regression Stepwise( املتعــدد

مســاويا  جــاء  االرتبــاط  معامــل  أن  نجــد   )7( رقــم  الجــدول  مــن 
)0.601( مما يدل على أنه بـــزيادة ممارسة أبعاد الرشاقة االستـــراتيجية 
وجــاء  الكفــاءة  مســتوي  يـــزداد  الربحيــة  غيـــر  الســعودية  باملنظمــات 
الرشــاقة  أبعــاد  أن  نســتنتج  ومنهــا   )0.327( مســاويا  التحديــد  معامــل 
فــي الكفــاءة  االستـــراتيجية تفســر مــا يقــارب مــن )32.7%( مــن التبايــن 
وجاءت قيمة F مساوية )10.619( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند 
مســتوى داللــة مســاويا )0.00( أقــل مــن )0.05( ممــا يــدل علــى صاحيــة 
النمــوذج للتنبــؤ باملتغيـــر )الكفــاءة( ويمكــن ذلــك مــن خــال املعادلــة.

1.424 + )109.( الحساســية االستـــراتيجية + )238.-( اختيــار األهــداف االستـــراتيجية + )257.( وضــوح  الكفــاءة = 
الرؤيــة + )061.( املســؤولية املشتـــركة + )400.( املقــدرات الجوهريــة.

الفرض الثالث - يوجد تأثيـر ألبعاد الرشاقة االستـراتيجية وبين التأثيـر املعنوي اإليجابي في املرونة.
للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم اســتخدام أســلوب االنحــدار 

.)Analysis Regression Stepwise( املتعــدد

مســاوًيا  جــاء  االرتبــاط  معامــل  أن  نجــد   )8( رقــم  الجــدول  مــن 
)0.673( مما يدل على انه بـــزيادة ممارسة أبعاد الرشاقة االستـــراتيجية 
باملنظمــات الســعودية غيـــر الربحيــة يـــزداد مســتوي املرونــة وجــاء معامــل 
التحديد مساوًيا )0.423( ومنها نستنتج أن أبعاد الرشاقة االستـراتيجية 
 F تفســر مــا يقــارب مــن )42.3%( مــن التبايــن فــي املرونــة وجــاءت قيمــة
مســاوية )15.526( وهــي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
مســاويا )0.00( أقــل مــن )0.05( ممــا يــدل علــى صاحيــة النمــوذج للتنبــؤ 

باملتغيـــر )املرونــة( ويمكــن ذلــك مــن خــال املعادلــة.

املرونــة = 036. + )066.-( الحساســية االستـــراتيجية + )356.( 
 ).167(  + الرؤيــة  وضــوح   ).094(  + االستـــراتيجية  األهــداف  اختيــار 

الجوهريــة. املقــدرات   ).297(  + املشتـــركة  املســؤولية 

الفرض الرابع - يوجد تأثيـــر ألبعاد الرشاقة االستـــراتيجية وبين 
التأثيـر املعنوي اإليجابي في اإلبداع.

للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم اســتخدام أســلوب االنحــدار 
.)Analysis Regression Stepwise( املتعــدد

مســاوًيا  جــاء  االرتبــاط  معامــل  أن  نجــد   )9( رقــم  الجــدول  مــن 
)0.631( مما يدل على أنه بـــزيادة ممارسة أبعاد الرشاقة االستـــراتيجية 
باملنظمات السعودية غيـــر الربحية يـــزداد مستوي اإلبداع وجاء معامل 
التحديد مساوًيا )0.416( ومنها نستنتج أن أبعاد الرشاقة االستـراتيجية 
 F تفســر مــا يقــارب مــن )41.6%( مــن التبايــن فــي اإلبــداع وجــاءت قيمــة
مســاوية )12.411( وهــي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
مســاوًيا )0.00( أقــل مــن )0.05( ممــا يــدل علــى صاحيــة النمــوذج للتنبــؤ 

باملتغيـــر )اإلبــداع( ويمكــن ذلــك مــن خــال املعادلــة.

جدول رقم )8( 
أثـر أبعاد الرشاقة االستـراتيجية في املرونة 

املتغيـرات املستقلة 
معامالت 
االنحدار

قيمة 
T اختبار

مستوى 
الداللة 

036.069.045.املقدار الثابت
020.-455.-066.الحساسية االستـراتيجية

3561.988.030.اختيار األهداف االستـراتيجية
094.725.047.وضوح الرؤية

1671.135.025.املسؤولية املشتـركة
2972.186.031.املقدرات الجوهرية

معامل التحديد معامل االرتباط=673.
املعدل =423.

F =15.526 القيمة االحتمالية قيمة االختبار
0.00 =

جدول رقم )9( 
أثـر أبعاد الرشاقة االستـراتيجية في اإلبداع 

املتغيـرات املستقلة
معامالت 
االنحدار

قيمة 
T اختبار

مستوى 
الداللة

460.796.028.املقدار الثابت
109.677.032.الحساسية االستـراتيجية

082.415.019.اختيار األهداف االستـراتيجية
3872.718.008.وضوح الرؤية

2171.338.004.املسؤولية املشتـركة
031.205.038.املقدرات الجوهرية

معامل التحديد معامل االرتباط=631.
املعدل =416.

F =12.411 القيمة االحتمالية قيمة االختبار
0.00 =

جدول رقم )7( 
أثـر أبعاد الرشاقة االستـراتيجية في الكفاءة

املتغيـرات املستقلة 
معامالت 
االنحدار

قيمة 
T اختبار

مستوى 
الداللة 

1.4242.564.012املقدار الثابت
109.710.005.الحساسية االستـراتيجية

1.257.012--238.اختيار األهداف االستـراتيجية
2571.878.014.وضوح الرؤية

061.391.017.املسؤولية املشتـركة
4002.788.006.املقدرات الجوهرية

معامل التحديد معامل االرتباط=601.
املعدل =327.

F =10.619 القيمة االحتمالية قيمة االختبار
0.00 =
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اإلبــداع = 460. + )109.( الحساســية االستـــراتيجية + )082.( اختيــار األهــداف االستـــراتيجية + )387.( وضــوح الرؤيــة 
+ )217.( املســؤولية املشتـــركة + )031.( املقــدرات الجوهريــة.

الخاتمة

ال شــك أن املنظمــات ســواء كانــت ربحيــة أم غيـــر ربحيــة تحتــاج إلــى امتــاك القــدرة للتكيــف مــع متغيـــرات بيئــة األعمــال، 
وأن تمتلــك القابليــة التخــاذ القــرارات الصحيحــة فــي الوقــت املناســب، وقــد أدركــت املنظمــات الناجحــة أنــه ال بــد لهــا مــن تطبيــق 
االســتدامة وتحقيــق االســتمرارية مــن أجــل البقــاء فــي األمــد البعيــد، وذلــك كلــه يعتمــد علــى مــدى الرشــاقة االستـــراتيجية التــي 
تتبعهــا، فلــم تعــد االستـــراتيجية التقليديــة مجديــة فــي هــذه األيــام، مــن أجــل التميـــز فــي بيئــة شــديدة املنافســة شــديدة التغيـــر، 
وبدراســة الرشــاقة االستـــراتيجية فــي املنظمــات غيـــر الربحيــة فقــد توصــل الباحــث إلــى عــدة نتائــج وتوصيــات خــرج بهــا مــن هــذه 
ــا فــي املجتمــع، وال يقتصــر دورهــا علــى ســد  الدراســة، ينصــح بالعمــل بهــا، ال ســيما أن املنظمــات غيـــر الربحيــة أصبحــت جــزًءا مهمًّ
عنــى بتطويـــر الخدمــات وتوفيـــر البـــرامج الداعمــة لجميــع شــرائح املجتمــع.

ُ
الفجــوة بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص، بــل صــارت ت

 - مناقشة النتائج
ً

أوال
مستوى ممارسة الرشاقة االستـــراتيجية باملنظمات السعودية غيـــر الربحية جاء بدرجة كبيـــرة فقد جاء املتوسط - 

العام لفقرات محور الرشاقة االستـراتيجية )4.15( واالنحراف املعياري )0.85(.

مــدى توافــر امليـــزة التنافســية باملنظمــات الســعودية غيـــر الربحيــة جــاءت بدرجــة كبيـــرة فقــد جــاء املتوســط العــام - 
لفقــرات محــور امليـــزة التنافســية )3.75( واالنحــراف املعيــاري )1.06(.

تؤثـــر أبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية تأثيـــًرا معنوًيــا إيجابًيــا فــي الجــودة، وهــذا مــا أكــد عليــه الفــرض األول »يوجــد - 
تأثيـــر ألبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية وبيــن التأثيـــر املعنــوي اإليجابــي فــي الجــودة«، وكذلــك أكــدت عليــه دراســة 

.)2019 )دمــاج،  )الفقيــه، 2018( ودراســة  )Alromeedy, 2019(، ودراســة 

تؤثـــر أبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية تأثيـــًرا معنوًيــا إيجابًيــا فــي الكفــاءة، وهــذا مــا أكــده الفــرض الثانــي يوجــد - 
تأثيـــر ألبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية وبيــن التأثيـــر املعنــوي اإليجابــي فــي الكفــاءة، وكذلــك أكــدت عليــه دراســة 

.)2019 )Alromeedy, 2019(، ودراســة )الفقيــه، 2018( ودراســة )دمــاج، 

تؤثـــر أبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية تأثيـــًرا معنوًيــا إيجابًيــا فــي املرونــة، وهــذا مــا أكــده الفــرض الثالــث يوجــد - 
تأثيـــر ألبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية وبيــن التأثيـــر املعنــوي اإليجابــي فــي املرونــة، وكذلــك أكــدت عليــه دراســة 

.)2019 )Alromeedy, 2019(، ودراســة )الفقيــه، 2018( ودراســة )دمــاج، 

تؤثـــر أبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية تأثيـــًرا معنوًيــا إيجابًيــا فــي اإلبــداع، وهــذا مــا أكــده الفــرض الرابــع يوجــد - 
تأثيـــر ألبعــاد الرشــاقة االستـــراتيجية وبيــن التأثيـــر املعنــوي اإليجابــي فــي اإلبــداع، وكذلــك أكــدت عليــه دراســة 

)Alromeedy, 2019(، ودراســة )الفقيــه، 2018( ودراســة )دمــاج، 2019(.

ثانًيا- التوصيات

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث، يمكن تقديم التوصيات اآلتية:

اعتماد املنظمات على تطبيق الرشاقة االستـراتيجية؛ ملا لها من أثـر في تحقيق امليـزة التنافسية.- 

ضرورة وضع املنظمات ميـزانيات مخصصة لاستثمار في تكنولوجيا املعلومات.- 

ضرورة تطويـر التشريعات واللوائح املنظمة للعمل في املنظمات بغرض تبسيطها وتوفيقها مع مقتضيات التعامل - 
التكنولوجي.

ضرورة وضع استـراتيجية شاملة لتكنولوجيا املعلومات على مستوى املنظمة.- 

ضرورة تطويـر املهارات اإلدارية ملنسوبي املنظمات.- 

ضرورة تطويـر مهارات العاملين من خال إشراكهم بدورات دورية.- 

ضرورة قيام املنظمة باستغال الفرص الناشئة عن التغييـرات في البيئة املحلية والقومية.- 
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 ABSTRACT

This research entitled )The Role of Strategic Agility in Achieving Competitive Advantage by Applying 
to Non-Profit Organizations in Saudi Arabia( aimed to test the role of strategic agility in achieving the com-
petitive advantage through applying it to non-profit organizations in Saudi Arabia. The research is aim to 
identify the role that strategic agility represents or plays in achieving competitive advantage by applying to 
non-profit organizations in KSA, through a set of sub-goals, which are to identify the concept and dimen-
sions of strategic agility and to identify the concept and dimensions of competitive advantage, The problem 
of the study was an attempt to determine the role that strategic agility plays in achieving the competitive 
advantage of non-profit organizations in KSA. The sample comprised 100 participants from the employees 
in Saudi non-profit organizations.

The strategic agility was measured through several dimensions: strategic sensitivity, selection of stra-
tegic objectives, clarity of vision, joint liability, core capabilities and collective commitment. The dimensions 
of the competitive advantage were represented in quality, efficiency, flexibility and creativity. The study 
concluded that the percentage of practicing strategic agility in Saudi non-profit organizations is high, the 
percentage of competitive advantage is high, and the dimensions of strategic agility have a positive and 
significant effect on quality, efficiency, flexibility and creativity. The study recommended the importance 
of adopting strategic agility in organizations due to its significant importance in achieving a competitive 
advantage, whether in for-profit or non-profit organizations, as is the case in the Saudi non-profit organiza-
tions under study.

Keywords: Strategic Agility - Competitive Advantage - Non-Profit Organizations.


