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Abstract  
           This research aims to identify and determine the impact of strategic 
change   represented by ( the routine , cover , a radical re-orientation  and 
 organizational ) in  organizational  performance  in  the  company  for 
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   :المستخلص
ـــ       الروتينــي ، ( يهــدف هــذا البحــث الــى تحديــد ومعرفــة اثــر التغييــر االســتراتيجي المتمثــل بــ

 االداء التنظيمــي فــي الــشركـــة العامـــــة فـــــي) والمحــدود ، والجــذري ، واعــادة التوجــه التنظيمــــــي 

ـــللــصناعات الكهربائي ة ، ولغــرض تحقيــق اهــداف البحــث ، فقــد جــرى تــصميم اســتمارة اســتبيان ــــ

ـــوزعــت عل وهــم يمثلــون رؤوســاء االقــسام ومعــاونيهم ومــسؤولـي " فــردا ) 31( ى عينــة قوامهــا ـ

  الشعب فـي الشركة ، حيث كانت نسبة االستجابة 

  .  من مجتمع البحث  % )86( 

  وجرى تحليل بيانات البحث بأستخدام االســـــاليب االحصائيــــة المالئمـــة 

ــــــة ومعامـــــل االخـــــتالف وارتبـــــاط (  وارتبـــــاط ) rs(االوســــــاط الحـــــسابيـــة واالنحرافـــــات المعياريــــ

person) (واالنحدار البسيط و)(R².(  

ء التنظيمي يزداد بأزديـاد التغييـر االسـتراتيجي  ، اذ واستــــخلص البحث عدة نتائج اهمها ان االدا

  .ان االداء الفاعل يتطلب احداث تغييرات شاملة وكبيرة 
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electrical  industries  and  for  the  purpose  of achieving  the  objectives of 
reseach  , has been  designed form questionnaire distributed to a sample of 
(31)  troops  they  represent  the  heads of  department and  their  staff  
and officials  of  the people in the company , where the response rate  
(86%) of the resesrch community . 
The research data were analyzed using appropriate statistical methods, 
The research  concluded  that  the  most  important  outcome  of  several 
organizational  performance  is  increased  strategic change  ,  as the actor 
performance   requires changes comprehensive and substantial .   

  

  
  دمة المق
ـــة        ــة ناتجــة عــن تحــديات العولمـ ــة وتنظيمي ــصادية واجتماعي ــرات اقت ــوم بمتغي تمــر المنظمــات الي

عميقـــــة فـــــي ســوق " وانفتــاح الــسوق وتحــديات التطــور التكنولــوجي والمعلوماتــــي والتــي احــدثت آثــارا

ــوازن ألعمالهــا واقتــصاده ـــي العمــل وانماطــه ، حيــث تــسعى جميــع المنظمــات ألعــادة الت ا وموقعهــا فـ

ــر  ــد التغيي ــشكل مــستمر ، ويع ــرة ب ــة المتغي ــة الديناميكي ــر بــسبب البيئ ـــا يبــرز دور التغيي الــسوق ، وهن

االســتراتيجي مــن المظــاهر الــصحية لمنظمــات االعمــال ســواء كانــت صــناعية او خدميــة ، وهــو مظلــــة 

 الـى تحـسين اداء المنظمــة ة الى اخرى بما يـؤديـــــواسعة تشمل االنتقال من وضع الى آخر ومن حال

اء هـذا البحـث لتـسليط ــــولما كان التغيير االستراتيجـــي المفتـاح الرئيـســـي لـالداء التنظيمـــــي ، فقـد ج،

الروتينـــي ، والمحـــدود ، والجـــذري ، واعـــادة ( ة بـــالتغيير االســـتراتيجي ـــــــه المتمثلــــــالـــضوء علـــى ادوات

  .للصناعات الكهربائية وقياس أثره في االداء التنظيمي للشركة في الشركة العامة ) التوجه التنظيمي 

تــضمن البحــث اربعــة فقــرات ، تناولــت الفقــرة االولــى المنهجيــة ، وبينــت الفقــرة الثانيــة االطــار المعرفــي 

ــــى  ــــة الــ ــــة عـــرض وتحليـــل النتـــائج ومناقـــشتها ، وتوصـــلت الفقـــرة الرابعـــ للبـــــحث ، واوضـــحت الثالثـــ

  . تاجات وتوصيات مجموعة استن

  

  ـ منھجية البحث : أوال 
   ـ مشكلة البحث 1 ـ 1

يعد التغيير في بيئــــة االعمال من أهم العوامل المسببــــة الى عدم االستقرار في بيئـة        

المنظمات ، وبالتالي وجود فجوة بين المنظمــــة وبيئتها ، وهذا مايستوجب السعي الحثيث الى تنشيط 

 التغيير االستراتيجي لردم هذه الفجوة ، وبسبب اختالف حجم هذه الفجوة ومسببها فأن حجم عمليـــة
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ّالتغيير االستراتيجي المطلوب المكون بدرجات مختلفـــة في المنظمة ادى الى وجود مستويات مختلفة 
  ).Certo , et al.,1995,113( من التغيير االستراتيجي ليتناسب مع حجم تلك الفجوة 

شأن التغيير االستراتيجي بما بللمفاهيم العلميـــــة " محدودا"  ان المنظمات التزال تشهد تطبيقاّ اال

يؤدي الى عدم تحقيق التوازن المرغوب بين رسالة المنظمـة واهدافها وتطلعات الزبائن من جهة ، 

اخرى ، ان هذا وعدم استطاعتها على التفوق علـــى زميالتها من المنظمات المنافســـــة من جهة 

ّالتطبيق المحدود شكل نقطـــــة االنطالق في ارساء مشكلـــة البحث التي جاءت لتبين مدى تطبيق 
التغيير االستراتيجي بمستوياته المختلفـــة وتأثيره في االداء التنظيمي للشركة من خالل التساؤالت 

  :اآلتية 

  . مي في الشركة قيد البحث ؟  ـ ماهو مستوى التغيير االستراتيجي واالداء التنظي1

،  الروتيني(  ـ ماهي نوع العالقــــة االرتباطيــــة بين التغيير االستراتيجي بمستوياتــه المتمثلة بـ 2

  . واالداء التنظيمي ؟ ) والمحدود ، والجذري ، واعادة التوجه التنظيمي 

   والمحدود ، والجذري ، واعادة الروتيني ،(  ـ هل هناك تأثير لمستويات التغيير االستراتيجي 3

  . في االداء التنظيمي ؟ ) التوجه التنظيمي      

  

  

   ـ أھمية البحث 1 ـ 2
يتناول هذا البحث موضوعي التغيير االستراتيجــــي واالداء التنظيمـــــي ، بوصفهما احد         

 ، ومحاولة من المحاوالت السمات الرئيسة للمجتمعات المعاصرة ، مهما كانت درجة نموها وتطورها

التي جرت لدراسة تطور وبقاء المنظمات ، اذ ان المنظمات كي تتمكن من البقاء والنمو والتطور 

عليها مواكبة التغييرات السريعــــة في التقنيــة وفي حاجات الزبائن المتجددة ورغباتهم ، والتي 

 عالم  يتناغم مع متطلباتا ممـــة أصبحت تعتمد على مقدار ماتقدمه من منتجات جديدة او محسن

 وتأتي أهمية هذا البحث من خالل تسليط الضوء على التغيير ة ،ـــــاليوم الذي يتسم بحدة المنافس

االستراتيجي بمستوياته المختلفة الذي يعد احد المرتكزات االساسيـــــة لبقاء المنظمات وأثره في االداء 

ي بعد زيادة التغيرات في بيئـــــة االعمال ، مما يجعل المنظمات  في منظمات القطاع الصناعالتنظيمي 

  .اكثر قدرة علــــــى االداء من خالل استراتيجيات التغيير 

  

   ـ أھداف البحث 1 ـ 3
  :يهدف البحث الى 
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  . ـ معرفة وتحديد مستوى التغيير االستراتيجي واالداء التنظيمي في الشركة قيد البحث 1

( بـ    بين مستويات التغيير االستراتيجـــي المتمثلـة عالقة االرتباط واالثر طبيعـــــة ـ معرفة وتحديد2

  .وبين االداء التنظيمي ) الروتيني ، والمحدود ، والجذري ، واعادة التوجه التنظيمـي 

  

    ـ فرضيات البحث1 ـ 4 
 التغييرمستويات ــة بين عالقــــة ارتباط معنويــــة ذات داللة احصائيتوجدـ  :الفرضية االولى

  )الروتيني ، والمحدود ، والجذري ، واعادة التوجه التنظيمي (االستراتيجي 

  .يمي                       واالداء التنظ

  الروتيني ، والمحدود ،  ( لتغيير االستراتيجيا  لمستويات ـ هناك تأثيرمعنوي :الفرضية الثانية

  .ي  في االداء التنظيم)  واعادة التوجه التنظيمي                       والجذري ،

  

   ـ عينة البحث 1 ـ 5
، وهم يمثلون رؤوسـاء االقـسام ومعـاونيهم مـسؤولـــي الـشعب " فردا ) 31(شملت عينــــة البحث       

ـــة للــصناعات الكهربائيــة ، حيــث كانــت نــسبة االســتجابة  مــن  % ) 86( والــورش فــي الــشركـــة العامــ

  " .فردا ) 36( لبحث والبالغ مجتمع ا

  
   ـ اداة البحث ووسائل القياس االحصائي 1 ـ 6

  :اعتمد البحث على الوسائل اآلتية 

 ـ االستعانة باالدبيات الخاصــــة في مجال موضوع البحث من كتب وبحوث واطاريح عربيـــة واجنبية 1

  .وانترنيت 

  .يارات الميدانية التي اجريت  ـ المقابالت الشخصية مع عينة البحث من خالل الز2

 ـ االستبانـــة ، وشكلت االداة الرئيسة في البحث ، اذ اسـتعين بالمقـاييس اآلتيـة فـي صياغــــة اسـئلة 3

  ـ: البحث وتتضمن اآلتي 

ـــي *  ــر االستراتيجــــ ــرات) 15(ويتكــون مــن: التغيي ــرة ، اذ تقــيس الفق ــ1(فق ــر االســتراتيجي   ) 4 ـ التغيي

اعـادة التوجـه ) 15 - 11(التغيــــير الجذري ،  )  10- 8( التغييـــر المحدود ،) 7 - 5 ( الروتينــــي ،

  )Certo ,et al.,1995( على مقياس " التنظيمي ، اعتمادا

ــــن *  ــــي ، ويتكـــون مــــ ــــى مقيـــاس " فقـــرة اعتمـــادا ) 13( االداء التنظيمـــــــ  & Kaplan( علــــ

Norton,2001 (االستبانة ورتبـت بعـد ترجمـة االجنبـي منهـا ليـتالئم مـع الواقـع ، حيث نسقت فقرات 
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المحلـي واعيـدت صـياغتها ، وعرضـت علـى عينـة مـن مـدراء االقـسام للتحقـق مـن الـصدق الظــاهري ، 

مـن آراء هـؤالء %) 95( ة الى عرضها على خبراء في مجال االدارة ، واعتمد معيار الـصدق ــــباالضاف

أليجـاد العالقـة ) person( ثباتهـا بأعـادة االختبـار بأسـتخدام معامـل ارتبـاط ن ــــعند التأكد م" ، فضال

  بين التطبيقين االول والثاني ، وكانت المدة بينهما 

  ، واعتمد مقياس ) 0.87( ، اذ بلغ معدل الثبات لجميع متغيرات االستبانــــة )أسبوعين ( 

 )likert ( الخماسي الـذي يتـضمن خمـسـة مـستويات ادناهـا)3(الأتفـق ، ) 2(، " الأتفـق تمامـا) 1 ( 

  ".اتفق تماما ) 5(أتفق ،  ) 4(اتفق الـــى حد ما ، 

  ـ: لقد استخدمت عدة وسائل أحصائية ألستخراج النتائج 

  . ـ الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، لتحديد مستوى متغيرات البحث 1

  . المتغيرات المستقلة والتابعة ، ألستخراج العالقة بين) spearman(  ـ معامل ارتباط 2

  .ألستخراج ثبات المقاييس ) person(  ـ معامل ارتباط 3

  بحسب"، لتحديد المتغيرات االكثر تجانسا) coefficient of variation(  ـ معامل االختالف 4

  .    اجابات العينة 

  .د  ـ االنحدار البسيط ، لبيان اثر المتغيرات المستقلة في المتغير المعتم5

  ، لمعرفة مقدار التغيرات في المتغير المعتمد التي يمكن تفسيرها  (R² ) ـ  معامل التحديد6

  .      بواسطة المتغيرالمستقل 

  

  :ـ االطار المعرفي : ثانيا
  التغيير االستراتيجي   مفھوم  ـ2 ـ 1

ة العمـل المحـيط بنـا يشهد العالم تغيرات جذريـة سريعة ومتتابعة ، اذ أصبحت الـسمة الغالبـة علـى بيئـ

هي التقلب والتغيير الـديناميكي الـسريع ، فـالتغيير هـو استجابـــــة ونتيجـة لمـؤثرات البيئـة سـواء كانـت 

ـــة مــع بيئتهــا وتحقيــق الميــزة التنافــسيــــة بهــدف  ـــة بهــدف احــداث التــوازن للمنظمــ داخليــــــة او خارجيـ

ــــمرار  ـــاوي ، ( االستـــ ــــة ، ، والتغ ) 17 ، 2003العيث ـــدة المـــستمرة بالمنظمــ ــــة الوحي ـــر هـــو العمليـــ يي

، ألن قـوى التغييـر تـأتي مـن داخـل المنظمـة " والمنظمة الفاعلة هي التي تتخذ خطـوات متأتيـة صـداما

ــدأ  ـــى هــذا التغييــر ، اذ يب ـــن خارجهــا ، أي ان الفعــل االداري للمــديرين هــو الــذي يــؤدي الــــ ولــيس مـــ

  ) . Ticky ,1983 , 18( بأدراك المديرين له 

امــا التغييــر االســتراتيجي فهــو عملـــــية التغييــر المقــصودة لتحويــــــل مكــان او مهــام او اجــزاء عــدد مــن 

، ) George , 1996 , 59( الموجودات من حالتها الطبيعيـة المعتـادة الـى حالـة جديـدة غيـر مألوفـة 
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قبلية مرغوبــة مــن اجــل تعزيــز الميــزة او هــو عمليـــــة تحريــك الوضــع الحــالي للمنظمــة تجــاه حالــة مــست

  )Robbins & Couler ,2004 , 203(ّوبينا) Hill & Jone , 1999,486( التنافسية للمنظمة

التغييــر االســتراتيجي بــأي تغييــر يحــصل فـــــي المنظمــات مــــــن حيــث بيئتهــا او هيكلهــا او تقنياتهــا او  

السـتراتيجي علـى المنظمـات ، فقـد بـات نجاحهـا وبالنظر ألتـساع مـدى وحجـم تـأثير التغييـر ا. افرادها 

  .بالكيفية التي تديرها تلك المنظمات هذا التغيير " مرهونا

ـــي مجــال مــستويات التغييــر االســتراتيجي ، فقــد صــنفت مــستوياتــــــه بحــسب عمــق التغييــر وحجــم  وفـــ

) Keven & Gerry,1997( ّ، وعلـى هـذا االسـاس فقـد صـنف ) 409 ، 2003الـدوري ، ( التغيير 

ــــر  ــــا التغيي ــــستوين هم ـــــى م ـــــي الــــ ــــر االستراتيجــــ ـــــا الالتغيي ـــــر الجــــذري ، أمـــــــ ـــــي والتغييــــ ( تدريجــــ

Thompson,2003 ( فقـد اشـار الـى خمـسة مـستويات وهــي تغييـر القـيم والثقافـة ، وتغييـر االهــداف

ـــنظم وقواعـــد االدارة ،  ـــر ال ــــي ، وتغيي ـــل التنظيمــ ـــر الهيك ــــة ، ،وتغيي ـــر االســـتراتيجيات الوظيفيـــــ وتغيي

التغييــر الــى ثالثــــة وهــي تطــوير عمليــات االدارة ، واعــادة ) Hill & Jones,2001,484( ،وصــنفا

  .هندسة عمليات االعمال ، واالبداع في االعمال 

وهـي ) Certo ,et al.,1995,114( وانسجاما مع موضوع البحث واهدافه يمكن التركيزعلـى تـصنيف 

:  

خاللها  ـ التغيير االستراتيجي الروتينـــــي ، وهو عبارة عن عمليات ضبط للنشاطات التــي تسعى من 1

  .المنظمة جذب الزبون 

 ـ التغيير االستراتيجــــي المحدود ، ويتضمن عرض منتجات جديدة لالسواق الجديدة داخل نفس 2

  .صنف المنتوج العام 

  في حاالت الدمج بين"  تقوم المنظمة بتغيير جذري خصوصا ـ التغيير االستراتيجي الجذري ، اذ3

  .    المنشآت التي تعمل في حاالت الدمج بين المنظمات في صناعة واحدة 

 ـ اعادة التوجه التنظيمــــي ، ويعتمد على حجم االختالف في الصناعات وكم ستكون مركزيــــة 4

التوجه سيكون ليس بنفس الصناعـــة االساسية ، وهذا االدارة االستراتيجية للمنظمـــة الجديدة ، اذ ان 

لمهارات ايحتاج الى تغييرات في مهمــــة المنظمـــــة ، كما يتطلب تطوير المجموعــة الجديدة من 

  .والتكنولوجيات 

  

   ـ االداء التنظيمي 2 ـ 2
لــى مواجهــة ان التعــرف علــى االداء التنظيمــي يــساعد فــي الكــشف عــن مــدى قــدرة المنظمــة ع       

 Tuggle( المحــددات البيئيــة ودرجــة مالئمــة االجــراءات االســتراتيجية ألهــداف المنظمــة ومواردهــا 
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، فــاالداء التنظيمــي هــو انعكــاس لكيفيــــــة اســتخدام المنظمــة لمواردهــا الماديــة والبــشريـــــة ) 1998,

، او هـو محـصلــــة ) Wright,1996( واستثمارها بالصورة التي تجعلها قادرة علــــــى تحقيق اهدافها 

ـــة واي خلــل فيهــا البــد مــن ان يؤشــره االداء الــذي يعــد مــرآة  لكافــة العمليــات التــي تقــوم بهــا المنظمـــ

بتحديـد المـصالح وتحـسين العمليـات ) Kotler ,2000( ، بينمـا أوضـحه ) Daft ,2001( المنظمـة 

يـة والمعلوماتيـة وادارة فاعلـة متمكنـة مـن االساسية وتخصيص مناسب للموارد البشرية والماديـة والمال

  .وضع استراتيجيات واضحة ومفهومة ومعروفة للعاملين 

ّفاالداء الفعال للمنظمة اذن يتحقق من خالل قـدرتها علـى ادارة مقـدراتها الداخليـة التـي تمنحهـا القـدرة 
كــار والتجديــد بالــشكل الــذي علــى التكيــف والتــأقلم مــع المتغيــرات البيئيــــــــة المحيطـــة بهــا مــن اجــل االبت

يـــضمن حاجـــات الزبـــائن المتغيـــرة ويحقـــق اكبـــــــــر عائـــد للمنظمــــــــة لغـــرض تحقيـــق اهـــدافها واهـــداف 

  .المنتفعين منها 

وفي مجال مؤشرات اداء المنظمــة فقد اختلفـت ، فمـنهم مـن اعتمـد مؤشـرات سـلوكية مثـل المـسؤولية 

، ) Baye ,1997( البشري ـ والتكييـف ، والرضـا ، ودوران العمـل االجتماعيــــــــة ، وتطوير رأس المال 

ــادة االربــاح ، ونمــو المبيعــات ،  ـــي حــين اعتمــد آخــرون مؤشــرات اقتــصاديـــــــة مثــل الكفــاءة ، وزي فـــ

  والحصـــــة السوقيــــة ، واالنتاجيـــــة ، ونسبـــــة السيولــــــة ، ونسبـــــــــة التداول

 ) Hempel & Simonson , 1999 ( بينما اعتمد فريق ثالـث الـربط بـين المؤشـرات الـسلوكية و ،

(  ،  واوضـــــح)  2000شــاكر وآخــرون  ،  ( ،  )  Revsine ,et  al . , 1999( االقتــصاديـــــة 

Miller & Dess , 1996 ( وزيــادة االربــاح ، ,مؤشــرات االداء التنظيمـي بالمــسؤولية االجتماعيــة

مـع اهـداف البحـث سـيتم "  ، والتكييف ، ونمو المبيعات ، والحصــــة السوقية ، وانسجاماودوران العمل

  . له من اهمية في البيئة العراقيةالتركيز على هذه المؤشرات لما

  

   ـ عالقة التغيير االستراتيجي باالداء التنظيمي 2 ـ 3
لتغييـر االسـتراتيجي واالداء التنظيمـي ،  العالقــــــة بـين اطبيعـة حاول العديد من الباحثين اظهار       

. وقــد انــصرف اغلــبهم الـــــــى طــرح افكــاره واجتهاداتــــــــه فــي تفــسير مــسارات واتجاهــات هــذه العالقــــــة 

ّفالمنظمات اليـوم تميـل نحـو امـتالك رؤيـة استراتيجيـــــة للتغييـر تمكنهـا مـن تحقيـق االداء التنظيمـي ، 
( لزيــادة الكبيــرة فــــي المــوارد المخصــصـــــة للبحــث والتطــوير ، فقــد اشــار وممــا يــدل علـــــــى ذلــك هــو ا

Robbins & Couler,2004 ,203 ( الــــــــى ان التغييــر االســتراتيجي هــو حجــر االســاس االكثــر

اهمية لالداء التظيمي ، ويمكن النظر الى االداء التنظيمي على المدى البعيد على انها عمليـة مـشتقة 

الستراتيجــــــي ، أي ان التغيير االستراتيجي مصدر رئيسي لالداء التنظيمـي الفاعـل ، واكـد من التغيير ا
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 )Hall ,1992 ( من خالل جهوده البحثيـــــة الـــى ان عوامل البيئـــــة التــــي مثلها بالتغيير التكنولـوجي

مـات علـى تغييـر هيكلهـا التنظيمـي والقوانين والتشريعات والتغيرات االقتصاديــــة تؤدي الى اجبـار المنظ

( ّواالســــتراتيجيات التــــي تعتمــــدها ، بحيــــث يــــسهم هــــذا التغييــــر فــــي تعزيــــز تلــــك المنظمــــات وبيـــــــن 

Newman & Nollen,1996 (بداللــــــة التطــابق بــين الثقافــــــة والممارســات " هــذه العالقــــــــة ايــضا

( علــى الموجــود والعائــد علــى المبيعــات ، وكتــب االداريــة واثرهــا فــي االداء التنظيمــي بداللــة العائــد 

Hellriegel & et al.,1999 ( عــــــن التغييــر االســتراتيجي بوصفــــــه احــد قــوى التغييــر القويــة

الـى ان هنـاك ) Fey & Bjorkman ,2000( لتطوير االداء التنظيمـي ، واوضـح " المصممة اساسا

  .يمي لتغيير الموارد البشرية في االداء التنظ" تأثيرا

من خالل الدراسات السابقة يمكن ان نستنتج ان العالقة بين التغيير االستراتيجي واالداء التنظيمي 

عالقة ايجابية تزايدية وان جميع المنظمات تبنت االداء التنظيمي بوصفه متغير مستجيب ، أي انه 

  . مع توجهات هذا البحث التابع لتأثير العامل التوضيحي وهو التغيير االستراتيجي ، وهذا ماينسجم 

  

  
  
  

  :ـ عرض وتحليل النتائج ومناقشتھا : ثالثا 
   ـ تحديد مستوى التغيير االستراتيجي 3 ـ 1

                              اجابات افراد العينة حول فقرات التغيير االستراتيجي : ) 1 (جدول            
                                                                                   N=31                

                                                                                                                             

الوسط   الفقرات  ت

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  
1  

  يالتغيير االستراتيجي الروتين

  تقوم الشركة بتغيير أساليب االعالن والترويج لمنتجاتها بأستمرار

3.43  1.147  

 1.111  3.56  تقوم الشركة بأحداث تغييرات في أساليب العمل  2

 0.987  3.86  . مع الوسطاءوالمستهلكين  بأستمرارتقوم الشركة بتنسيق نشاطها وعملياتها  3

 للتأكد من وجود مخزون كاف لتلبية  بين فترة واخرىاجتنسق الشركة اعمالها مع ادارة االنت  4

  .الطلب المتزايد

4.20  0.932  

  1.056  3.76  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للتغيير الروتيني   

     التغيير االستراتيجي المحدود   
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 1.121  3.42  .تعمل الشركة على الدخول في اسواق جديدة   5

  1.112  3.57  .ات جديدة في االسواق ضمن نفس تشكيلة المنتوج تقوم الشركة بعرض منتج  6

  1.123  3.49  .تقوم الشركة بالسعي للحصول على اسواق جديدة من خالل منتجات جديدة   7

  1.131  3.49  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للتغيير المحدود   

  
8  

  التغيير االستراتيجي الجذري

  " . مع منظمة اخرى اكثر نجاحاتفكر الشركة باالندماج

  
2.72  

  
1.356 

  1.189  3.33  .تقوم الشركة بتطوير هيكل اداري جديد   9

  1.312  3.12  .يتم تهيئة العاملين لتقبل ثقافة تنظيمية جديدة   10

  1.227  3.05  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للتغيير الجذري   

  
11  

  اعادة التوجه التنظيمي 

  . الشركة على ترك نشاطها في مجالها الحالي والتوجه نحو مجال آخر تعمل

  
2.00 

  
1.421 

 1.178 3.35  ".تقوم الشركة بأدخال تكنولوجياجديدة لم تكن معروفة سابقا  12

 1.111 3.22  .تقوم الشركة بتطبيق مجموعة جديدة من المهارات لتتالئم مع العمل الجديد   13

 1.343 2.56  .ذري في رسالتها واهدافها على اثر قيامها بتغيير نشاطها احدثت الشركة تغيير ج  14

 1.331 2.21  .تسعى الشركة الى االندماج مع شركة اخرى في قطاع آخر   15

 1.364 2.66  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألعادة التوجه التنظيمي   

 1.187 3.24  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام   

                                                                                                     

للتعرف علـــــى واقع التغيير االستراتيجـــــي تم استخدام الوسط الحسابــــي واالنحراف المعياري ، وحـسب 

ـــم ـــي جــدول ـــــ ـــن الجــ ) 1(امبين فـــــ  التغييــر االســتراتيجي  مــستوىدول المــذكور ان، حيــث يالحــظ مـــ

 أي فـوق المتوسـط ، ممـا يعنـي توجـه 1.056)( 3.76 )( قـدره " حـسابيا" الروتينــــــــي قـد حقـق وسـطا

  .العينة نحو هذا التغيير 

وهـو اعلـى مـن الوسـط ) 1.131(وانحـراف معيـاري ) 3.49(قدره" ّبينمـــــا سجل التغيير المحدود وســــطا

 ، وهذا يعني ان الـشركــة عينـة البحـث تلجـأ الـى التغييـر االسـتراتيجي المحـدود  ) 3(  والبالغ الفرضي

عن طريق قيامها بعرض منتجات جديدة في االسواق ضمن نفس تشكيلــــة المنتوج وعلـى الـدخول فـي 

ث اسواق جديدة باالضافة الى سعيها للحصول على اسواق جديدة مـن خـالل منتجـات جديـدة فـي احـدا

  .هذا النوع من التغيير 

وهو مستوى وسـط ) 1.227) (3.05(قدره " وفيمــــا يخص التغيير الجذري فقد حقق هذا المتغير وسطا

وبالتالي فأن النتائج المذكورة تشير الــــــى ان مستوى التغييـر االسـتراتيجي الجـذري ضـعيف اسـتخدامه 

 االمـر الـذي يعنـي عـدم قيـام الـشركة بتهيئـة في الـشركة عينـة البحـث ، وهـذه النتيجـة غيـر مـشجعة ،
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، االمــر " افــــــة تنظيميـة جديـدة او اهتمامهـا باالنــدماج مـع شـركة اخـرى اكثـر نجاحـاالعـاملين لتقبـل ثق

الذي يقلل من فرص التقدم للـشركــــة المبحوثـة ويعيـق حـصولها علـى الوسـائل التقنيـة الحديثـة بـسبب 

  .ارتفاع تكلفة مثل هذا النوع من التغيير وحاجته الى استثمارات عالية 

وهـو اقـل مـن الوسـط الفرضـي ، وهـذا ) 1.364)(2.66" ( وجه التنظيمــــي وسطاحقق اعادة الت" واخيرا

يعني ان الشركــــة التـسعى الـى احـداث تغييـرات كبيـرة والـى تجاهـل التطـورات التقنيـة الحديثـة المتـوفرة 

فــي شركات اخرى تعمل في نفس القطاع ، أي عدم قيام الـشركة بأحـداث تغييـرات جذريـة فـي رسـالتها 

، االمـر الـذي يحـول مـن دون نجـاح اعـادة " افها لعدم قيامها بأجراء تغييرات فـي انـشطتها اساسـاواهد

  . التوجه التنظيمي لديها 

) 3.24(، اذ بلــغ " للنتــائج المــذكورة اعــاله ، كــان مــستوى التغييــر االســتراتيجي العــام متوســطا" ووفقــا

اد التغييــر االستراتيجــــــي بـــشكل متوســـط ــــــي اعتمـــناالمــر الـــذي يعـ) 1.187(وبــأنحراف معيـــاري قـــدره 

  .ومحدود في الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

  

  

  

 ـ المقارنة بين مستويات التغيير االستراتيجي للشركة من وجھة نظر 3 ـ2
  العينة 

مـاد في هذه الفقرة تم استخدام معامل االختالف الذي يقيس التباين النسبــــــي بين المتغيرات باالعت    

ومالئمة " علـــــى الوسط الحسابـــي واالنحراف المعياري ، اذ يحدد هذا المعامل المتغيرات االكثر تجانسا

  ) : 2(من وجهة نظر افراد العينة ، وكما مبين في جدول 

  

   )2(جدول 

  معامل االختالف لمستويات التغيير االستراتيجي بحسب اجابات افراد العينة 
الوسط   الستراتيجي مستويات التغيير ا  ت

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 

الترتيب حسب   معامل االختالف 

  االهمية 
  1 28.07% 1.056 3.76  التغيير الروتيني    1

  2 32.37% 1.131 3.49  التغيير المحدود   2

  4 40.11% 1.227 3.059  التغيير الجذري    3

  3 37.22% 1.198 3.218  اعادة التوجه التنظيمي    4
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ـــي هــو اكثــر المتغيــرات تجانــسا) 2(يالحــظ مــن جــدول  ـــي الروتينـ مــن " ان متغيــر التغييــر االستراتيجـــ

المتغييــرات االخــرى ، أي ان اجابــات افــراد العينــــة كانــت متجانــسة حــول هــذا المتغيــر ، اذ بلــغ معامــل 

، فـي ربعـة ي االوهو االقـل بـين جميـع متغيـرات مـستوى التغييـر االسـتراتيج) 28.07%( االختالف له 

، وجاء بالمرتبــة الثالثـــــة ) 32.37%(حين ظهر المتغير الثاني التغيير المحدود بمعامل اختالف قدره 

ومن الجدير بالـذكر ان اكثـر مـن متغيـر كانـت ،) 37.22%(اعادة التوجه التنظيمـــــي بمعامل اختالف 

ــر ــر التغيي ــر متجانــسة هــو متغي ــه غي ــة حول ــراد العين ــغ معامــل اجابــات اف  االســتراتيجي الجــذري ، اذ بل

 وان نتائج معامل االختالف قد تجانست الـى حـد كبيـر مـــع نتـائج االوسـاط %) 40.11( االختالف له 

ة العائـدة الـى المتغيـر الرئيـسي بحيـث ازداد توجـه افـراد العينـة فـي الـشركة ـــالحسابية للمتغيرات الفرعي

يــر االســتراتيجي الروتينــي أكثــر مــن التوجــه نحــو التغييــر عينــة البحــث نحــو اســتخدام مــستوى التغي

  . او اعادة التوجه التنظيمي محدود ال

  

  

  

  

  

   ـ تحديد مستوى االداء التنظيمي في الشركة عينة البحث 3 ـ 3
  ) 3(جدول 

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالداء التنظيمي 
                                                             N=31                                           

            
الوسط   الفقرات   ت 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
 0.49 3.20  تهتم الشركة بزيادة العوائد لتحقيق رضا المنتسبين    1

 3.20   لديهاتسعى ادارة الشركة الى تحسين مستوى االجور والحوافز لزيادة رضا العاملين   2
 

0.78 

تسعى الشركة الى تحقيق رضا المستهلكين من خالل اهتمامها بتوفير السلعة   3

  بالنوعية والسعر المناسب 

2.00 0.55 

 0.91 2.71  تحقق الشركة معدالت نمو عالية في كمية المبيعات    4

 0.67 2.84  .تعد زيادة الربحية من االهداف االساسية الدارة الشركة    5

تسعى الشركة وبشكل مستمر لتحقيق زيادات في عددالمنتجات الجديدة بما يلبي    6

  حاجات ورغبات المستهلكين  

2.35 0.74 
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تسعى الشركة الى زيادة حصتها السوقية من خالل تقديم منتجات ذات نوعية عالية    7

  .بمنتجات المنافسين " قياسا

2.07 0.73 

يعتمد فقط على زيادة االنتاج وانما القيام بنشاطات ان السعي لزيادة ربحية الشركة ال   8

  .اخرى 

3.00 0.84 

تقوم الشركة بزيادة حصتها السوقية من خالل تقليل كلف االنتاج وتقديم منتجات    9

  .بأسعار تنافسية 

2.98 0.47 

  زيادة والء وانتماء العاملين لهذه الشركة يحقق االستقرار في القوى العاملة ويقلل   10

  . دوران العمل نسبة من

3.43 0.941 

 0.57 3.56   ترك العمل من قبل العاملين في هذه الشركة قليلة مقارنة بالشركات االخرى نسبة    11

 0.81 2.34  . مناقشة االفكار الجديدة وتقييم براءات االختراع    12

 0.721 2.14  . مواكبة التحديث التكنولوجي والتقني    13

 0.98 2.75  النحراف المعياري العام الوسط الحسابي وا  

  

الى انخفاض مستوى االداء التنظيمي في الشركة المبحوثة ، ) 3(اشارت النتائج الواردة في جدول 

، وهذه النتيجة غير مرضية ، ) 3(وهو اقل من الوسط الفرضي والبالغ ) 0.98) (2.75( حيث بلغ 

 ترك نسبـــــة ( من الجدول المذكور ان فقرة فهذه الشركة اداؤها ضعيف وغير تنافسية ، ويالحظ 

احتلت المركز االول من بين ) العمل من قبل العاملين في هذه الشركـة قليلة مقارنة بالشركات االخرى 

 الحاصل في حجم حسين، ولعل السبب يعود الى الت) 0.57) (3.56( فقرات االداء بوسط قدره 

سك بالوظيفة وعدم وجود أي تسرب فيها ، بينما احتلت الرواتب المدفوعة  ، بحيث اصبح هناك تم

تسعى الشركــــــة الى تحقيق رضا المستهلكين من خالل اهتمامها بتوفير السلعة بالنوعية ( الفقرة 

، ويـــعود ذلك للظروف البيئيــــة ) 0.55) (2.00(المركز االخير بوسط قدره ) والسعر المناسب 

شركة خالل الفترة االخيرة وعزوف المسؤولين عن المثابرة وااللتزام ازاء المختلفة التي تعرضت لها ال

  . العمل الوظيفي 

  

  

   ـ اختبار الفرضيات 3 ـ 4
   ـ هناك عالقـة ارتباط ذات داللة معنوية بين التغيير االستراتيجي : الفرضيــــــة االولى

  . االداء التنظيمي   وبين )، والمحدود ، والجذري ، واعادة التوجه التنظيمي  الروتيني( 

أليجــــاد العالقــــــــــة بــــين التغييــــر االستراتيجــــــــي واالداء التنظيمـــــــــي تـــــــم اســــتخدام معامــــل ارتبــــاط 

)spearman(يناسب المتغيرين وكما مبين في جدول " المعلميا" ، بوصفه مقياسا)ـ) : 4  
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  ) 4(جدول 

  الداء التنظيميبين التغيير االستراتيجي وا) rs(معامل ارتباط 
                                  N=31                                              

التغييراالستراتيجي  

  

  االداء

  اعادة التوجه التنظيمي   الجذري   المحدود   الروتيني 

 *0.598 *0.456 **0.652 **0.678  االداء التنظيمي 

rs  0.556*  

  ،) 0.05(ى معنوي عند مستو * 

  )0.01(معنوي عند مستوى **

وجـود عالقـات ارتباطيــــــة ذات داللـة معنويـــــــة بيـــــــن مـستويات التغييـر  ) 4(يالحظ من جـدول       

ــــي واالداء التنظيمـــي ،  ــــي بـــين التغييـــر) rs(  بلـــغ معامـــل فقـــداالستراتيجــــ  الروتينـــي ،  االستراتيجـــــ

ــــــذري ، و ــــــدود ، والج ــــــي بـــــــ والمح ــــــين االداء التنظيم ــــــي ، و ب  ) 0.678(اعــــــادة التوجــــــه التنظيم

، االمـر الـذي ) 0.05(و)0.01(على التوالي ، وهي دالـــة عنـد مـستوى 0.598)(،)0.456(،)0.652(،

ودالــــــة عنـد ) 0.556(أظهر عالقــــة ايجابيـــــة بين التغيير االستراتيجي واالداء التنظيمي بمعامل قـدره 

وتشير النتائج اعاله ان الحاجــــة للتغييرات االستراتيجيـــــة علـى مـستوياتها وانواعهـا ) .0.05(مستوى 

ة البحث تؤدي الى تحـسين االداء التنظيمـي ، ممـا يعنـي قبـول الفرضـية االولـى  ــــكافة في الشركة عين

 .  

  

 والمحدود ، والجذري ، الروتيني ،( ـ هناك تأثير معنوي للتغيير االستراتيجي : الفرضية الثانية

   . في االداء التنظيمي )واعادة التوجه التنظيمي 

لغرض تحديد تأثير كل متغير مستقل فـــــي المتغير المعتمد وقياس معنويـــــة التأثير ، تم استخدام 

  ) : 5(االنحدار البسيط ، وكما مبين في جدول 

  ) 5(جدول 

  يمي أثر التغيير االستراتيجي في االداء التنظ
                                              N=31                                                           

       
معامل   مستويات التغيير االستراتيجي 

  االنحدار 

R² F  
  المحسوبة 

 df  F  الداللة 
  الجدولية 

      معنوية  11.87 68.23% 1.43  التغيير الروتيني 
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  معنوية  8.46 51.30% 0.709  التغيير المحدود 

  معنوية  8.25 38.13% 0.615  التغيير الجذري 

  معنوية 9.05 45.60% 0.676  اعادة التوجه التنظيمي 

1.29 4.18 

 2.74 4.26  معنوية  15.06 50.32% 0.611  التغيير االستراتيجي العام

  

بسبب تـأثير التغييـر االستراتيجــي الروتينـــــي فـي ) 1.43 (بلغان معامل االنحدار) 5(يتضح من جدول 

) f(عـن ذلـك فقـد بلغـت " ، فـضال) 68.23%(االداء التنظيمي تعززها قيمـــــة معامل التحديد والبالغــــة 

للتغييـــر " معنويـــا" وهـــي اعلـــى مـــن الجدوليــــــة ، ممـــا يعنـــي ان هنـــاك تـــأثيرا  ) 11.87(  المحــسوبــة 

  . يني في االداء التنظيمي االستراتيجي الروت

بــسبب تــأثير التغييــر االستراتيجـــــــي المحــدود بــاالداء التنظيمــي ، ) 0.709(كمــا بلــغ معامــل االنحــدار 

ــد  وهــي اعلــى مــن   ) 8.46( المحــسوبــــة ) f(عــن ذلــك بلغــت " ، فــضال) 51.30%(ومعامــل التحدي

  . راتيجي المحدود في االداء التنظيمي الجدولية ، االمر الذي يؤكد ان هناك تأثيرللتغيير االست

ـــا مــايخص التغييــر االســتراتيجي الجــذري فقــد بلــغ معامــل االنحــدار لــه  ، ممــا يــشير ان ) 0.615(وامــ

وهـي اعلـى مـن الجدوليـة  ) 8.25(  المحـسوبة ) f(الـى قيمـة " العالقة معنوية بين المتغيرين اسـتنادا

ــــة حريـ) 0.01(و) 0.05(عنـــد مـــستوى  ــــة ودرجـــ ، ويتـــضح مـــن معامـــل التحديـــد ان زيـــادة ) 1.29(ــ

  . في االداء التنظيمي ) 38.13%(الحاجــــة الى اجراء تغيير استراتيجي جذري يفسر مانسبته 

  بينمـــــا بلغ معامل االنحدار بسبب تأثير اعادة التوجــه التنظيمي في االداء التنظيمي 

" ير ألعـادة التوجـه التنظيمــــــي فـي االداء التنظيمـي اسـتناداّ، االمر الذي يبين ان هناك تـأث) 0.676( 

وهـي اعلـى مـن الجدوليــــة ، ويتـضح مـن معامـل التحديـد ان اعـادة   ) 9.05(  المحـسوبــــة ) f(الـــى 

فـي االداء التنظيمـي والبـاقي يعـود الـى عوامـل ) 45.60%(التوجه التنظيمـي يفـسر ويـساهم مانـسبته 

  .اخرى 

 واالداء التنظيمـي بلـغ  العـام ينحدار بين التغيير االسـتراتيجان معامل اال) 5(من جدول" ويتضح ايضا

) 4.14(و) 2.74(ة ـــــة والبالغــــوهي اعلـى مـن الجدولي  ) 15.06(  ة ـــالمحسوب) f(وقيمة ) 0.611(

حديــد يفــسر ، كمــا ان معامــل الت) 4.26(ةــــــعلـــــى التــوالي ودرجــة حري) 0.01(و) 0.05(عنــد مــستوى 

للتغيير االسـتراتيجي فــــي االداء التنظيمـي ، وتـشير النتـائج أعـاله ان ) 50.32%(ه ـــــويساهم مانسبت

ة البحـث ، وبـذلك تقبـل ــــة عينـــاالداء التنظيمي يزداد بأزديـاد التغييـر االسـتراتيجي الحاصـل فـي الـشرك

  . الفرضية الثانية
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   :ـ االستنتاجات والتوصيات : رابعا 
   ـ االستنتاجات 4 ـ 1
 بدرجـــــــة فــوق المتوســط  ـ اظهــرت النتــائج ان مــستوى التغييــر االســتراتيجي للــشركة المبحوثــة كــان 1

  . ة في الشركة ـــة الى اجراء المزيد من التغييرات االستراتيجيـــــجود حاج يدلي بو ، وهذا مؤشربقليل 

حـسب وجهــــة  نظـر " روتينــــي هو اكثر المتغيرات تجانـسا ـ أشارت النتائج ان التغيير االستراتيجي ال2

التغيير المحـدود يليــه افراد العينــــة ، حيث احتل المرتبــــة االولى من بين متغيرات التغيير االستراتيجي 

ه  افـــراد العينـــة فـــي الـــشركة ـــــــ ، وهـــذا يعنـــي توجالتغييـــر الجـــذري " واعـــادة التوجـــه التنظيمـــي واخيـــرا

ة نحو استخدام التغيير االستراتيجي الروتيني اكثر من التوجـه نحو التغيير الجـذري او اعـادة ــــوثالمبح

  " .ّالتوجه التنظيمي ، وهو المطبق في المنظمات الصناعية حاليا

  ، ويعود ذلك الى االسباب "  ـ أظهرت النتائج ان االداء التنظيمي للشركة عينة البحث كان ضعيفا3

   :    اآلتية 

أ ـ الظروف البيئيــة المختلفة التي تعرضت لها الشركة في الفترة االخيرة وعزوف المسؤولين عن 

  . المثابرة وااللتزام ازاء العمل الوظيفي 

 ألنفتاح السوق وتنوع المنتجات من" ب ـ عدم امكانية التغلب على سوق المنافســــة الموجود حاليا

  .عدة مناشيء 

  سوقيــــــة ثابتة ، بل كانت متذبذبة بسبب قلة االنتاج وارتفاع كلفة وزيادةج ـ عدم وجود حصــــة

مع تدني سعر البيع وقلة المنافذ التسويقيــــة بسبب " كبيرا" المستورد من الخارج الذي يشكل تنافسا

  . الوضع االمني 

 ا ادى الى عدم وجودد ـ عدم وجود خطـــة انتاجيــــة مستقرة بسبب الظروف التي يمر بها البلد مم

  . بحوث للسوق لغرض معرفة حاجات ورغبات الزبائن الحاليين والمحتملين وبالتالي تلبيتها 

  

    يتطلب احداث تغييرات شاملة وكبيرة اذا ل الفاعمي  ـ اثبتت النتائج االحصائية ان االداء التنظي4

  .ماستخدم من قبل عينة البحث     

د تأثير معنوي للتغيير االستراتيجي في االداء التنظيمي ، مما يعني ان  ـ اثبتت النتائج الــى وجو5

  . االداء الفاعل للمنظمة يزداد بأحداث التغيير االستراتيجي في الشركة عينة البحث 

  

  

   ـ التوصيات 4 ـ 2
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داة  ـ ضـرورة االهتمـام بدراسـة التغييـرات االسـتراتيجية لغـرض اختـصار الوقـت والكلفـــــة فـي ايجـاد اال1

  .المناسبة واجراء تلك التغييرات

الـشركـــــة حـول   ـ ضرورة العمـل علـى ايـضاح انـواع التغييـر االسـتراتيجي لغـرض تـسهيل العمـل امـام2

  . الكيفية التي تعمل بها على اجراء التغيير الذي يتالئم مع وضع الشركة وبيئتها الخارجية 

  لغرض تحقيق الزيادة في حجم المنتوجات ألشباع  ـ على الشركة االستفادة من الطاقات المتاحة 3

  .     حاجات المستهلكين 

   ـ على الشركة مواكبة التطور التكنولوجي على منتوجاتها تأخذ بنظر االعتبار التغير في طلبات 4

  . المنتوجات المماثلة من جهة اخرى     المستهلكين والمشترين اآلخرين من جهة وطبيعة منافسة

لتفاعل واالتصال البناء ودعم الروح المعنويـــة والمهنية العالية للعاملين نحو المزيد من  ـ ضرورة ا5

الجهود واداء الواجبات بكفاءة واستغالل الطاقات المتخصصــة في مجاالت العمل في ظل اهداف 

هداف  محددة وواضحة ضمن منهج تنافسي من اجل تطوير اساليب االداء ونوعيته وبما يحقق

  . في تقديم افضل المنتجات والخدمات خدمة للمجتمع الشركة

  ـ ضرورة ايمان القيادة االدارية للشركــــة بالحاجة لدراسة موضوع التغيير االستراتيجي ودعم6

  .متطلباته 

  . ـ توليد الشعور لدى المدراء بالحاجة الى دراسة اداء المنظمة وقناعة تامة بأهميتها 7

  علــــى القيام ببحوث ودراسات في مجال اداء المنظمـــة بالتعاون مع ـ تحفيز رؤوساء االقسام8

  .الجهات االكاديمية 
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