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 جامعة جازانإدارة الضٌافة، أستاذ مساعد، 1

أصبح تبنً تطبٌق نمط القٌادة اإلستراتٌجٌة فً المنظمات ضرورة، خاصًة فً ظل ما تشهده بٌئة العمل 
ها علً المنظمات، وأثرالتحدٌات علً هذه من تغٌرات وتقلبات كبٌرة، والتً فرضت العدٌد من 

تهدف الدراسة إلً استكشاف الدور الوسٌط للرشاقة اإلستراتٌجٌة فً العالقة امتالكها لمٌزة تنافسٌة. 
استمارة  074بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة. ولتحقٌق هدف الدراسة؛ قام الباحث بتوزٌع 

نجوم بمنطقة مكة المكرمة، وتم االعتماد علً علً عٌنة عشوائٌة من العاملٌن فً الفنادق الخمس 

. وقد توصلت النتائج إلً أن AMOS V.24و  SPSS V.25 ًاستمارة باستخدام برنامج 014تحلٌل 

القٌادة اإلستراتٌجٌة تإثر معنوٌاً وإٌجابٌاً علً كل من الرشاقة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة. كذلك 
علً المٌزة التنافسٌة. كما توصلت النتائج إلً أن الرشاقة  وإٌجابٌاً تإثر الرشاقة اإلستراتٌجٌة معنوٌاً 

جزئٌاً فً العالقة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة فً الفنادق اإلستراتٌجٌة تلعب دوراً وسٌطاً 
 الخمس نجوم بمنطقة مكة المكرمة.

القٌادة، القٌادة اإلستراتٌجٌة، الرشاقة اإلستراتٌجٌة، المٌزة التنافسٌة، الفنادق، المملكة 
العربٌة السعودٌة.

 

التحدٌات بسبب التغٌرات السرٌعة والمتالحقة فً بٌئة العمل. وترجع هذه  تواجه المنظمات العدٌد من
التغٌرات إلً التطورات التكنولوجٌة الهائلة، والعولمة، واإلبداع، واالبتكار، والتغٌر المستمر فً 
طلبات ورغبات العمالء، والتحول نحو اقتصاد المعرفة .... الخ. وبناًء علً ذلك؛ ٌنبغً علً 

لعمل علً مواكبة تلك التغٌرات لتعزٌز قدراتها التنافسٌة وضمان بقائها واستمرارها فً بٌئة المنظمات ا
وتتطلب هذه التغٌرات والتطورات وجود قٌادة إستراتٌجٌة فعالة ذات (، Al-Romeedy, 2019العمل )

ت (، ولدٌها القدرة علً قٌادة المنظمة فً مواجهة التحدٌا4444رإٌة مستقبلٌة جٌدة )عبود، 
واألزمات، والعمل علً تحسٌن األداء، وقراءة المستقبل بشكل دقٌق، واستغالل كافة موارد المنظمة بما 

(. كما أن القٌادة اإلستراتٌجٌة تساهم فً تعزٌز السلوك اإلبداعً داخل 4444ٌخدم صالحها )خلٌل، 
طوٌر رإٌة ورسالة المنظمات، وتطوٌر قدرات ومهارات العاملٌن، وبناء صف ثانً من القٌادات، وت

المنظمة، وتعزٌز المرونة اإلستراتٌجٌة، وزٌادة االلتزام التنظٌمً لدي العاملٌن )الرمٌدي وطلحً، 
(. كذلك تساهم القٌادة اإلستراتٌجً فً تحقٌق النجاح التنظٌمً علً المدي البعٌد، وتحقٌق مٌزة 4412

تفرض علً المنظمات ضرورة امتالك  كما أن هذه التغٌرات والتطورات(، Hunitie, 2018تنافسٌة )
مستوي عالً من الرشاقة اإلستراتٌجٌة، حٌث تمتلك المنظمات الرشٌقة قدرات تمكنها من االستجابة 
لتلك التغٌرات بفاعلٌة، وذلك من خالل تطوٌر إستراتٌجٌات المنظمة بفاعلٌة، واستخدام التكنولوجٌا، 

منتجات وخدمات فرٌدة تلبً احتٌاجات ورغبات واستغالل رأس المال البشري وتطوٌره، وتقدٌم 
العمالء، وكذلك استغالل الفرص المتاحة فً بٌئة العمل، مما ٌنعكس علً امتالكها لمٌزة تنافسٌة كبٌرة 

(Qin and Nembhard, 2015.) 
 

ة من التعقٌد، وعدم تتسم بٌئة العمل السٌاحً الٌوم بالتغٌرات السرٌعة والمتالحقة، كما تتسم بدرجة كبٌر
المنافسة، وانفتاح  دةحاالستقرار نتٌجة لعدد من العوامل المإثرة مثل التطورات التكنولوجٌة الهائلة، و

 . لخاألسواق ... إ
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، والتفكٌر مزٌداً من الجهدوقد أصبح تحقٌق المٌزة التنافسٌة فً ظل تلك التغٌرات أمراً صعباً، وٌحتاج 
كل المنافسٌن إلً التفوق والتمٌز فً بٌئة العمل للحصول علً حصة  بشكل مختلف، وذلك بسبب سعً

وهذا فرض بعض التحدٌات أمام المنشآت السٌاحٌة والفندقٌة، والتً تتطلب ضرورة  سوقٌة كبٌرة.
لً من الكفاءة، ولدٌها رإٌة واضحة لمستقبل هذه اتواجد قٌادة إستراتٌجٌة لهذا المنشآت علً مستوي ع

الفرص التً تتٌحها بٌئة  لعلً استخدام موارد المنظمة بفاعلٌة فً إكتشاف واستغال المنشآت، وقادرة
العمل. بجانب قدرة هذه القٌادة علً مواجهة كافة التحدٌات التً فرضتها بٌئة العمل السٌاحً علً 

طٌع كما أن هذه المنشآت تحتاج أن تتحول من منشآت تقلٌدٌة إلً منشآت رشٌقة، تست الفنادق السعودٌة.
التعامل مع التغٌرات بنجاح، والتكٌف مع متطلبات بٌئة العمل المتغٌرة باستمرار، وامتالك مٌزة 

 Leeكما أن هناك بعض الدراسات التً تناولت العالقة المباشرة بٌن المتغٌرات مثل دراسة  تنافسٌة. 

and Lee (4417 ودراسة )Heydarabadi et al. (4412 و )Hunitie (4412)  وBanmore et 

al. (4412) ولكن لم توجد أٌة دراسة تناولت الدور الوسٌط للرشاقة اإلستراتٌجٌة فً العالقة بٌن ،

وبناًء علً ما سبق؛ تتلخص مشكلة الدراسة فً اإلجابة القٌادة اإلستراتٌجٌة والمرونة اإلستراتٌجٌة. 
 علً التساإالت التالٌة:

 لتنافسٌة للفنادق الخمس نجوم فً السعودٌة؟هل تإثر القٌادة اإلستراتٌجٌة علً المٌزة ا -1

 هل تإثر الرشاقة اإلستراتٌجٌة علً المٌزة التنافسٌة للفنادق الخمس نجوم فً السعودٌة؟ -4

هل تلعب الرشاقة اإلستراتٌجٌة دوراً وسٌطاً فً العالقة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة  -3

 التنافسٌة فً الفنادق الخمس نجوم فً السعودٌة؟

 

 تكمن أهمٌة الدراسة فٌما ٌلً:

  تناولت الدور الوسٌط للرشاقة اإلستراتٌجٌة  –علً حد علم الباحث  –ال توجد دراسة سابقة
 فً العالقة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة فً الفنادق السعودٌة.

  وإدارة األعمال كالقٌادة اإلستراتٌجٌة تتناول الدراسة بعض المتغٌرات الهامة فً مجال القٌادة
 ن لنجاح المنظمات فً بٌئة العمل المتغٌرة.ٌوالرشاقة اإلستراتٌجٌة اللذان ٌمثالن مصدر

  إن الفهم الجٌد ألثر القٌادة اإلستراتٌجٌة علً امتالك الفنادق الخمس نجوم فً السعودٌة لمٌزة
 القٌادة اإلستراتٌجٌة وآثارها المختلفةخاصة بمتطلبات تطبٌق  تنافسٌة ٌإدي إلً نتائج مهمة

تفٌد لٌس فقط فً الفنادق الخمس نجوم، ولكن تفٌد أٌضاً المإسسات السٌاحٌة والفندقٌة 
 األخرى.

  الفنادق الخمس نجوم بالسعودٌة إلً أهمٌة تبنً تطبٌق األنماط الحدٌثة  مدراءُترشد النتائج
 علً تحقٌق النجاح والتمٌز للفنادق. للقٌادة، نظراً لما لها من آثار إٌجابٌة كثٌرة

  ،توفر الدراسة قاعدة انطالق للباحثٌن واألكادٌمٌٌن فً قطاع السٌاحة والفنادق بشكل عام
السعودي بشكل خاص لدراسة تؤثٌر األنماط المختلفة للقٌادة علً والقطاع السٌاحً والفندقً 

 الرشاقة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة.
 

تقٌٌم تطبٌق الفنادق الخمس نجوم فً السعودٌة لنمط القٌادة اإلستراتٌجٌة، وتقٌٌم مدي امتالكها  -1
 لمٌزة تنافسٌة.

 تقٌٌم مستوي الرشاقة اإلستراتٌجٌة فً الفنادق الخمس نجوم فً السعودٌة. -4
لخمس قٌاس أثر القٌادة اإلستراتٌجٌة علً الرشاقة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة للفنادق ا -3

 نجوم فً السعودٌة.
 إبراز أثر الرشاقة اإلستراتٌجٌة علً المٌزة التنافسٌة للفنادق الخمس نجوم فً السعودٌة. -0
استكشاف الدور الوسٌط للرشاقة اإلستراتٌجٌة فً العالقة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة  -5

 التنافسٌة للفنادق الخمس نجوم فً السعودٌة.
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 راسة علً الفرض الرئٌسً التالً:تقوم الد

دور وسٌط فً العالقة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة فً الفنادق بالرشاقة اإلستراتٌجٌة  تقوم
 :وٌنقسم هذا الفرض إلً ثالثة فروض فرعٌة علً النحو التالً، خمس نجوم بمكة المكرمة

الرشاقة اإلستراتٌجٌة فً الفنادق خمس نجوم ٌإثر تبنً نمط القٌادة اإلستراتٌجٌة علً مستوي  -1
 .بمكة المكرمة

 تإثر الرشاقة اإلستراتٌجٌة علً المٌزة التنافسٌة فً الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة. -4

ٌإثر تبنً نمط القٌادة اإلستراتٌجٌة علً امتالك الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة لمٌزة  -3
 .تنافسٌة

 

 

هناك صعوبة فً وضع تعرٌف موحد للقٌادة اإلستراتٌجٌة مثلها مثل الكثٌر من المفاهٌم اإلنسانٌة، 
ٌُعرف عبود 4412)القانوع،  هبجانب عدم وجود رإٌة واحدة له، نظراً لتعدد أبعاده ومحددات (. و

( القٌادة اإلستراتٌجٌة علً أنها القدرة علً إدارة واستغالل كافة موارد المنظمة سواء كانت 4444)
مالٌة أو بشرٌة أو مادٌة أو تكنولوجٌة لتحقٌق أهدافها طوٌلة األجل، وتحقٌق التنافسٌة اإلستراتٌجٌة. 

إلستراتٌجٌة هً مجمل الجهود القٌادٌة المإثرة علً ( ان القٌادة ا4412بٌنما ٌري العرٌفان )
المرإوسٌن، لتحقٌق أهداف المنظمة، وفق خطة إستراتٌجٌة واضحة، والتً تتلخص فً الرإٌة 
المشتركة، والرسالة المبتكرة، وتمكٌن العاملٌن، ومواكبة التغٌٌر، واإلبداع اإلداري، واألداء 

أبو  علً مواجهة التحدٌات، واالتصال التنظٌمً الفعال. وذكر اإلستراتٌجً، والتقٌٌم المستمر، والقدرة
( أن القٌادة اإلستراتٌجٌة هً كافة األنشطة المرتبطة 4412الرمٌدي وطلحً )و( 4412رٌشة )

بالتوجه اإلستراتٌجً للمنظمة، وتضمن تحقٌق المٌزة التنافسٌة المستدامة للمنظمة، وتشمل تلك األنشطة 
تثمار البشري، واالستثمار فً الموارد المادٌة، واالستثمار فً التكنولوجٌا، بعض العملٌات مثل االس

( علً أنها عملٌة تفاعلٌة بٌن 4444وتطبٌق الرقابة التنظٌمٌة الفعالة والمتوازنة. وأخٌراً عرفها خلٌل )
اإلدارة العلٌا والمرإوسٌن، وترتكز علً وضع وتحدٌد التوجهات المستقبلٌة للمنظمة وأهدافها 

 العتماد علً كافة الموارد المتاحة بالمنظمة.وااإلٍستراتٌجٌة، وكٌفٌة تحقٌقها 

ؤنها النمط القٌادي المرتبط بمستقبل المنظمة، ٌمكن تعرٌف القٌادة اإلستراتٌجٌة بوبناًء علً ما سبق؛ 
 للوصول إلً هذا المستقبل بنجاح. هاوإمكانٌات هاكٌفٌة استغالل مواردها فً المستقبل، وووضع

 

تلعب القٌادة اإلستراتٌجٌة دوراً فعاالً فً تنفٌذ سٌاسات وإستراتٌجٌات المنظمات، وذلك من خالل 
االستغالل الفعال لموارد المنظمة، وتطوٌر قدرات العاملٌن، وتعزٌز ثقافتها التنظٌمٌة )عبد الرحٌم، 

( إلً أن القٌادة اإلستراتٌجٌة تساهم فً تعزٌز أداء 4412العامري وحسٌن ) ا(. وقد أشار4412
 المنظمة، وتحقٌق األهداف، وتحسٌن العملٌات التشغٌلٌة، وحل المشكالت بفاعلٌة، وتعزٌز رضاء

ن القٌادة اإلستراتٌجٌة ( أ4444( وعبود )4444وأضاف خلٌل )العاملٌن، وتحسٌن أداء العاملٌن، 
ق التمٌز التنظٌمً، وتعزٌز عملٌة اتخاذ القرارات، وتحقٌق األهداف طوٌلة األجل، تساهم فً تحقٌ

والتطوٌر التنظٌمً، وزٌادة مرونة الهٌاكل التنظٌمٌة. كما تساهم القٌادة اإلستراتٌجٌة فً تحقٌق ما ٌلً 
 (:4412)الرمٌدي وطلحً، 

 تعزٌز المرونة اإلستراتٌجٌة للمنظمة. -
 والمنظمة.تحسٌن أداء العاملٌن  -
 دعم السلوك اإلبداعً داخل المنظمة. -
 تعزٌز عملٌات خلق وإنتاج ومشاركة وتبادل وتطبٌق المعرفة. -
 تطوٌر السٌاسات اإلدارٌة بالمنظمة. -
 زٌادة الفاعلٌة التنظٌمٌة. -
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( إلً أن المنظمات المبدعة هً تلك المنظمات التً تمتلك قٌادة إستراتٌجٌة 4415فٌما أشار صالح )
وفعالة، وٌكون هدفها اإلستراتٌجً هو تحقٌق التجدد الدائم. كما تلعب القٌادة اإلستراتٌجٌة دوراً حقٌقٌة 

 فٌما ٌلً:

 اإلعداد لصف ثانً من القٌادات. -
 التؤكٌد علً الممارسات األخالقٌة داخل المنظمة وخارجها. -
 (.4412اإلبداع التنظٌمً )أبو رٌشة،  -
 ٌات البٌئٌة.تعزٌز قدرة المنظمة علً مواجهة التحد -
 (.4412تمكٌن العاملٌن )الشامسً،  -
 تعزٌز عملٌات التعلٌم التنظٌمً. -
 التجدٌد التنظٌمً. -
 تحسٌن السمعة التنظٌمٌة. -
 (.Eldorkey, 2010تحسٌن مستوٌات الجودة ) -
 االلتزام التنظٌمً. -
 األداء المإسسً المتمٌز. -
 (.4412األداء التسوٌقً الممٌز )الدوري،  -

 

علً أن أبعاد القٌادة ( 4444د )عبوو (4412؛ العامري وحسٌن )(4414جاد الرب ) اتفق كل من
 اإلستراتٌجٌة تتمثل فٌما ٌلً:

تحدٌد التوجه اإلستراتٌجً: تقوم المنظمة بوضع رإٌة طوٌلة األجل ألهدافها اإلستراتٌجٌة،  -أ 
 .المستقبل وتمثل هذه الرإٌة ما تطمح المنظمة للوصول إلٌه فً

استغالل القدرات اإلستراتٌجٌة: تشٌر إلً قدرة المنظمة علً استخدام مواردها وإمكانٌاتها التً  -ب 
 تمٌزها عن المنافسٌن، وتضمن لها الرٌادة فً بٌئة العمل.

تطوٌر رأس المال البشري: ٌشمل رأس المال البشري كافة المهارات والمعارف والخبرات  -ج 
 عاملٌن، والتً تساهم فً تمٌز المنظمة عن منافسٌها.والقدرات التً ٌمتلكها ال

تعزٌز الثقافة التنظٌمٌة للمنظمة: تعزٌز مجموعة القٌم والمعتقدات واالتجاهات واألفكار  -د 
 والممارسات التً تسود داخل المنظمة، والتً تشكل ثقافتها التنظٌمٌة.

ٌُقصد بها الممارسات والمباد ودعمتعزٌز  -ه  ئ واألسس التً تحكم العالقة الممارسات األخالقٌة: 
بٌن المنظمة والعاملٌن بها من جهة، وبٌن المنظمة وكافة األطراف ذات العالقة بها من جهة 

 أخرى.
تنفٌذ الرقابة التنظٌمٌة المتوازنة: تشمل كافة اإلجراءات التً تطبقها المنظمة لمتابعة العملٌات  -و 

داء المستهدف، بهدف االرتقاء باألداء العام واألنشطة داخل المنظمة لمقارنة األداء الفعلً باأل
 للمنظمة.

 

، ثابت وإسماعٌل؛ 4412، الحواجرة والعزب)مثل؛  من قبل الباحثٌن إزداد االهتمام بموضوع الرشاقة
الرشاقة اإلستراتٌجٌة ، حٌث أصبحت (Al-Romeedy, 2019؛ 4444لعراٌجً وبو غازي، ؛ 4412

إحدى السمات الممٌزة للمنظمات المعاصرة، والقادرة علً مواكبة التغٌرات السرٌعة والمتالحقة فً 
(. ٌشٌر الكبٌسً 4412بٌئة العمل، والتً تعزز من قدرة المنظمة علً البقاء واالستمرار )عقٌالت، 

لً أنها قدرات الشركة التً تملكها، ( إلً أن الرشاقة اإلستراتٌجٌة ٌمكن تعرٌفها ع4413ونوري )
والمتمثلة فً الحساسٌة اإلستراتٌجٌة، وااللتزام الجماعً، وتحمل المسئولٌة، وتدفق وتوجٌه الموارد 
بؤنواعها، والتً تمكنها من االستجابة السرٌعة للتغٌرات والتطورات فً بٌئة العمل. بٌنما أشار 

ٌة هً قدرة الشركة علً التكٌف مع التوجه اإلستراتٌجً ( إلً أن الرشاقة اإلستراتٌج4412الموسوي )
فً بٌئة األعمال كوظٌفة من الوظائف اإلستراتٌجٌة، والعمل علً ابتكار خدمات ومنتجات جدٌدة تخلق 

  قٌمة للشركة.



      2222(    ديسمبر 2/2، العدد )(4معة مدينة السادات    المجلد )جا –مجلة كلية السياحة والفنادق           
 

-5- 
 

( أن الرشاقة اإلستراتٌجٌة هً القدرة علً التعرف علً الفرص 4412كما ذكر أبو الوفا وآخرون )
بٌئة الخارجٌة للمنظمة، واستغاللها بشكل أمثل من خالل التغٌٌر القرٌب والبعٌد الذي قد المتاحة فً ال

فٌما عّرف المري والبشابشة  ٌحدث فً أنشطة الشركات بشكل سرٌع وفعال وبالشكل المطلوب.
( الرشاقة اإلستراتٌجٌة علً أنها قدرة المنظمة علً تعزٌز قدراتها التنافسٌة من خالل التطور 4444)

 اإلستراتٌجً، وتشجٌع اإلبداع فً التصمٌم والعملٌات والخدمات واألنشطة ذات الصلة. 

أنها القدرات التً تملكها المنظمات، والتً وبناًء علً ما سبق؛ ٌمكن تعرٌف الرشاقة اإلستراتٌجٌة علً 
تمكنها من استغالل كافة الفرص المتاحة أمامها بفاعلٌة، وخلق قٌمة عالٌة لعمالئها من خالل االبتكار 

 فً تقدٌم خدماتها ومنتجاتها.
 

نتٌجة لذلك تحتاج المنشآت السٌاحٌة تتمٌز بٌئة العمل السٌاحً بالتغٌرات السرٌعة، والمنافسة الشدٌدة. و
والفندقٌة إلً تطوٌر قدراتها لضمان بقائها واستمرارها فً بٌئة العمل. وتعد الرشاقة اإلستراتٌجٌة أحد 
المداخل الفعالة للمنافسة واالستمرار فً بٌئة العمل، واالستجابة المستمرة للتغٌرات، وكذلك استغالل 

(، Al-Romeedy, 2019؛ 4444لتنافسٌة )لعراٌجً وبو غازي، الفرص المتاحة، وتعزٌز مٌزتها ا
( إلً أن الرشاقة اإلستراتٌجٌة تعد أحد المداخل الفعالة التً تلجؤ إلٌها 4412بٌنما أشار عقٌالت )

المنظمات التً تعمل فً بٌئة عمل سرٌعة التغٌٌر، حٌث تعزز الرشاقة اإلستراتٌجٌة من قدرة المنظمة 
المنظمة بنجاح، واستغالل الفرص المتاحة فً بٌئة العمل، وتعزز كذلك من قدرة علً إدارة التغٌٌر 

 علً التفكٌر اإلستراتٌجً. 

 ( أهمٌة الرشاقة اإلستراتٌجٌة فٌما ٌلً:4410) .Sohrabi et alولخص 

مة علً تحقٌق أهدافها، وتعزٌز ظُتعزز من قدرات المنظمة علً النجاح، حٌث تساعد المن -

 التنافسٌة.قدراتها 

 تحسٌن جودة المنتجات. -

 االستخدام الفعال للتكنولوجٌا المتطورة. -

 تحقٌق التمٌز فً بٌئة العمل. -

 تخفٌض التكالٌف. -

 الفاعلٌة فً استخدام موارد المنظمة. -

 تعزٌز اإلنتاجٌة. -

 تقدٌم العدٌد من الخدمات والمنتجات المبتكرة. -

 توي رضاهم.تلبٌة رغبات واحتٌاجات العمالء بسرعة وتعزٌز مس -

 ( أن أهمٌة الرشاقة اإلستراتٌجٌة تتمثل فٌما ٌلً:4412كما أبرز الحواجرة والعزب )

 تعزٌز قدرة المنظمة علً اإلبداع واالبتكار. -

 زٌادة القدرة التنافسٌة للمنظمة. -

 دعم مرونة المنظمة فً مواجهة التطورات الجدٌدة. -

 ابتكار طرق جدٌدة لخلق القٌمة. -

 للمٌزة التنافسٌة للمنظمة.تمثل مصدراً  -

 زٌادة الفاعلٌة التنظٌمٌة داخل المنظمة. -

( أن عدم ممارسة المنظمات للرشاقة اإلستراتٌجٌة سٌجعلها تعانً 4412وقد أوضح ثابت وإسماعٌل )
من الروتٌن والبٌروقراطٌة والجمود، وستضعف قدراتها علً التطور والتكٌف مع التغٌرات السرٌعة، 

 غالل ما ٌتاح أمامها من فرص، وكذلك عدم امتالكها لمٌزة تنافسٌة.ولن تستطٌع است

وبناًء علً ما سبق؛ أصبحت الرشاقة اإلستراتٌجٌة ال غنً عنها كؤحد العناصر المإثرة فً نجاح 
 المنظمات، وتحقٌق المٌزة التنافسٌة، وضمان البقاء فً وجه المنافسة الشدٌدة.
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( 4412ثابت وإسماعٌل )( و4410رضوان ) (؛4413)Abu-Radi ؛ Oyedijo(4414)  من اتفق كل
 علً أن أبعاد الرشاقة اإلستراتٌجٌة تتمثل فٌما ٌلً: و

وضوح الرإٌة: تشٌر إلً قدرة المنظمة علً اكتشاف البٌئة الداخلٌة والخارجٌة بكفاءة،  -أ 
 وتحدٌد الفرص المتاحة أمامها، وكٌفٌة استغاللها.

ٌُقصد بها ما تملكه المنظمة من مهارات وخصائص ومعارف وخبرات المقد -ب  رات الجوهرٌة: 
 تمكنها من تحقٌق رضاء العمالء مقارنة بالمنافسٌن.

تحدٌد األهداف اإلستراتٌجٌة: تشٌر إلً قٌام المنظمة أٌاً كان حجمها بتحدٌد مجموعة من  -ج 
 ق مع قدراتها وإمكانٌاتها.األهداف اإلستراتٌجٌة المرتبطة برإٌتها ورسالتها، وتتواف

ٌُقصد بها مشاركة كافة األطراف داخل المنظمة بفاعلٌة  -د  لتحقٌق أهداف المسئولٌة المشتركة: 
 المنظمة، وتحقٌق نتائج إٌجابٌة.

اتخاذ اإلجراءات: تشٌر إلً اإلجراءات التً تعتمدها المنظمة، والتً توضح كٌفٌة التعامل مع  -ه 
وكٌفٌة تحقٌق أهدافها اإلستراتٌجٌة. وٌجب أن تتمٌز هذه الفرص المتاحة فً بٌئة العمل، 

 اإلجراءات بالمرونة واالستمرارٌة والفاعلٌة.
 

اختلفت وتعددت اآلراء حول تحدٌد مفهوم المٌزة التنافسٌة، وٌرجع ذلك إلً اختالف المداخل التً 
( إلً أن المٌزة 4412وقد أشار شلبً ) (.4412أرحٌم، المفهوم )ارتكز كل منهم فً تحدٌد ذلك 

التنافسٌة ترتكز علً قدرة أي منظمة علً تحقٌق االستفادة القصوى من مواردها المالٌة والمادٌة 
والبشرٌة، فهً ترتبط بقدرة المنظمة علً تحقٌق مستوي عالً من الجودة، أو االستخدام المكثف 

لٌف اإلنتاج، وكفاءتها التسوٌقٌة، وامتالك رأس مال مناسب، واإلبداع للتكنولوجٌا، وتخفٌض تكا
( المٌزة 4415) Weierbachاإلداري والوظٌفً، وتوافر رأس مال بشري ممٌز. كذلك عرف 

التنافسٌة علً أنها تمٌز وتفرد منتجات وخدمات المنظمة عن غٌرها من المنافسٌن، بجانب األداء 
( المٌزة التنافسٌة علً 4417وقد عرف كباب ) سوق علً المدي الطوٌل.المالً القوي للمنظمة فً ال

أنها جوهر التفكٌر اإلستراتٌجً، حٌث أنها تمثل األساس لنجاح أى منظمة، ودلٌل كفاءتها المالٌة، 
ومصدر بقائها واستمرارٌتها من خالل تعظٌم نقاط قوتها، وعالج نقاط ضعفها، واستغالل كافة الفرص 

( بؤن 4417وأضاف عٌسً وأوٌختً ) ها، بما ٌمكنها من امتالك مركز تنافسً قوي.المتاحة أمام
المٌزة التنافسٌة تعبر عن قدرة المنظمة علً وضع السٌاسات واإلستراتٌجٌات التً تضمن لها موقعاً 
متمٌزاً عن منافسٌها فً نفس المجال، وٌتحقق ذلك عن طرٌق حصر كافة إمكانٌات المنظمة ومواردها 

لٌة والبشرٌة والمادٌة والمعرفة، واستغاللها بشكل فعال ٌمكنها من وضع وتطبٌق اإلستراتٌجٌات الما
 التنافسٌة.

وبناًء علً ما سبق؛ تشٌر المٌزة التنافسٌة إلً قدرات المنظمة وخبراتها وإمكانٌاتها ومواردها التً 
لعمالء من خالل تقدٌمها تمكنها من العمل فً السوق بقوة، وتعزز قدرتها علً جذب المزٌد من ا

 لخدمات ومنتجات تلبً احتٌاجاتهم الفعلٌة، وكذلك زٌادة حصتها ونصٌبها السوقً.

تعد المٌزة التنافسٌة أحد نقاط القوة التً ٌمكن أن تمتلكها المنظمة، وتساهم فً استمرارٌتها وتطوٌرها 
ً بٌئة العمل، التنافسٌة فً زٌادة تؤثٌر المنظمة وقوتها السوقٌة ف(. وتساهم المٌزة 4415السوسً، )

نتاجٌة، واإلبداع واالبتكار فً الخدمات والمنتجات التً تقدمها، وتحدٌث وتطوٌر ما وتعزٌز قدراتها اإل
وقد أشار كل من (، Struzhanov, 2016تستخدمه من تكنولوجٌا، وزٌادة القدرات المالٌة للمنظمة )

( إلً أن أهمٌة المٌزة التنافسٌة تتمثل فٌما 4412) Mahmoud( و 4412(؛ دهمان )4412غراٌبة )
 ٌلً:

 تلبٌة احتٌاجات ورغبات العمالء، وجذب المزٌد من العمالء المحتملٌن. -
 تحسٌن الصورة الذهنٌة للمنظمة فً بٌئة العمل. -
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 زٌادة الحصة السوقٌة للمنظمة وأرباحها. -
 رار فً بٌئة العمل ألطول فترة ممكنة.تضمن للمنظمة البقاء واالستم -
 تعزٌز قدرة المنظمة علً مواجهة التغٌرات والتحدٌات فً بٌئة العمل. -
 دعم اإلبداع واالبتكار داخل المنظمة. -
تمكٌن المنظمة من تخفٌض تكالٌف اإلنتاج باستمرار، مما ٌإدي إلً اكتساب المنظمة لمٌزة  -

 نسبٌة دائمة ومستمرة.
 ل الفرص المتاحة فً بٌئة العمل واالستفادة منها.القدرة علً استغال -
 زٌادة قدرة المنظمة علً التوسع فً السوق، وزٌادة الحصة السوقٌة للمنظمة. -
 تحسٌن وتطوٌر العملٌات اإلدارٌة واالنتاجٌة باستمرار. -

( أن المٌزة التنافسٌة تكمن أهمٌتها فً تحقٌق أكبر استفادة للمنظمة من 4412)  AL-Mutairiوأضاف
المزاٌا التً توفٌرها بٌئة العمل، وضمان الكفاءة والفاعلٌة فً األداء، والنمو والتطور فً بٌئة العمل، 

 وتحقٌق أفضل موقع داخل السوق، وتعزٌز كفاءة وقدرة وخبرة اإلدارة، ورفع مهارات العاملٌن.

التً تحقق لها مٌزة تنافسٌة فً بٌئة العمل، ومن ثم  تسعً كافة المنظمات إلً الوصول إلً المصادر
لجؤت تلك المنظمات إلً تحدٌد نقاط قوتها وتطوٌرها، ومعالجة نقاط الضعف فٌها وتحوٌلها لنقاط قوة، 

وتتنوع مصادر تحقٌق المٌزة التنافسٌة لتشمل ما  (.4417كباب، )لدعم المٌزة التنافسٌة للمنظمة  وذلك
 (:4415، قشطة) ٌلً

 قدرة المنظمة علً االستغالل الفعال لمواردها المالٌة والبشرٌة والمادٌة والتكنولوجٌة. -
القدرات المالٌة للمنظمة، والتً تمكنها من الوصول إلً عوامل اإلنتاج التً تحتاجها فً  -

 عملها.
د ال تتوفر لدي المنافسٌن، وبهذا تتمٌز وتتفوق المنظمة علً منافسٌها، امتالك المنظمة لموار -

 مثل األنشطة التنظٌمٌة، والعملٌات اإلنتاجٌة، واألنشطة التسوٌقٌة.
قدرة المنظمة علً ابتكار عدد من المنتجات والخدمات المتمٌزة والتً تلبً احتٌاجات العمالء  -

 بشكل أسرع من المنافسٌن.
 م الذاتً المستمر علً أنه مصدراً فعاالً لتطوٌر قدرات المنظمة والعاملٌن معاً.النظر إلً التعل -

 

اعتمدت الدراسة علً المنهج الوصفً التحلٌلً لوصف موضوع الدراسة وصفاً شامالً ودقٌقاً من خالل 
مستوي الرشاقة ، واإلستراتٌجٌةدرجة تبنً تطبٌق نمط القٌادة جمع البٌانات وتحلٌلها حول 

. كما اعتمدت الدراسة علً مدي امتالك الفنادق خمس نجوم بالسعودٌة لمٌزة تنافسٌةو اإلستراتٌجٌة،
إجراء الدراسة المٌدانٌة علً عٌنة من مجتمع الدراسة للوصول إلً نتائج قابلة للتعمٌم، واالستفادة 

 منها.

فً تجمٌع البٌانات المطلوبة. وقد تكونت االستمارة من أربع  استمارة االستقصاء الدراسة استخدمت
 محاور رئٌسٌة علً النحو التالً:

لعٌنة الدراسة، وقد شملت النوع، والسن،  الشخصٌة والوظٌفٌةالمحور األول: ٌتناول البٌانات  -
 وعدد سنوات الخبرة. والمإهل الدراسً،

المتغٌر المستقل(: ٌتناول درجة تطبٌق القٌادة اإلستراتٌجٌة  –)القٌادة اإلستراتٌجٌة  الثانًالمحور  -
أبعاد هم تحدٌد  2عبارة مقسمة إلً  12فً الفنادق خمس نجوم بالسعودٌة. ٌتضمن هذا المحور 

عبارات(، وتطوٌر رأس  3عبارات(، واستغالل القدرات اإلستراتٌجٌة ) 3التوجه اإلستراتٌجً )
عبارات(، وتعزٌز ودعم الممارسات  3عبارات(، وتعزٌز الثقافة التنظٌمٌة ) 3البشري )المال 

عبارات(. وقد تم االعتماد علً  3عبارات(، وتنفٌذ الرقابة التنظٌمٌة المتوازنة ) 3األخالقٌة )
 ( فً إعداد عبارات جمٌع أبعاد هذا المحور.4417( والهجٌن )4417دراسة الخفٌفً )
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تقٌٌم مستوي الرشاقة ٌتناول  :المتغٌر الوسٌط( –)الرشاقة اإلستراتٌجٌة  الثالثالمحور  -
عبارة تم إعدادها  12اإلستراتٌجٌة فً الفنادق خمس نجوم بالسعودٌة. ٌتضمن هذا المحور 

 .Lee (4415)باالعتماد علً دراسة 
الفنادق خمس نجوم  تقٌٌم درجة امتالكٌتناول : المتغٌر التابع( –)المٌزة التنافسٌة  رابعالمحور ال -

أبعاد هم الجودة  0عبارة تم تقسٌمها إلً  44بالسعودٌة لمٌزة تنافسٌة. ٌتضمن هذا المحور 
عبارات(، واالستجابة  5عبارات(، واإلبداع المتمٌز ) 5عبارات(، والكفاءة المتمٌزة ) 5المتمٌزة )
  .داد عبارات هذا المحور( فً إع4413عبارات(. وقد تم االعتماد علً دراسة علً ) 5المتمٌزة )

مقٌاس لٌكرت الخماسً الذي  باستخدامالمحور الثانً والثالث والرابع  تم تصمٌم االستمارة فًوقد 
= 0= موافق تماماً، 5ٌعتمد علً وجود خمس درجات ما بٌن الموافقة المطلقة وعدم الموافقة المطلقة )

 (.= غٌر موافق إطالقاً 1= غٌر موافق، 4= محاٌد، 3موافق، 
 

بالفنادق خمس نجوم فً منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربٌة العاملٌن  فًمجتمع الدراسة  تمثل
وٌعمل فً تلك الفنادق حوالً  (.1فندقاً كما هو موضح فً جدول ) 22والتً ٌبلغ عددها  ،السعودٌة

 ألف موظف. 44

 1 حائل 44 الرٌاض

 1 الحدود الشمالٌة 22 مكة المكرمة

 4 جازان 40 المدٌنة

 5 نجران 4 القصٌم

 1 الجوف 44 المنطقة الشرقٌة

  1 عسٌر

 .4412العامة للتراخٌص، المصدر: اإلدارة                              
 

 – 14444(؛ عندما ٌتراوح حجم مجتمع الدراسة ما بٌن )Saunders et al. (4442ووفقاً لـ 
وتم استخدام أسلوب العٌنة العشوائٌة البسٌطة، (. 320-374؛ فإن العٌنة تتراوح ما بٌن )(144444

نادق الخمس نجوم بمكة استمارة علً عٌنة عشوائٌة من العاملٌن فً ف 074تم توزٌع عدد  حٌث
فندقاً من  57، حٌث تم توزٌع تلك االستمارات علً عدد المكرمة لقٌاس استجاباتهم نحو محاور الدراسة

 001وقد تم استرداد عدد  .Google Driveعن طرٌق  بشكل ورقً وبشكل إلكترونً فندق 22إجمالً 
استمارة غٌر صالحة  42استمارة صالحة للتحلٌل، بٌنما كانت هناك  014استمارة، ووجد أن هناك 

 %.23,2للتحلٌل نظراً لنقص بٌاناتها. وبلغت نسبة االستجابة 
 

قة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة للرشاقة اإلستراتٌجٌة فً العالهدفت الدراسة إلً اسكتشاف الدور الوسٌط 
الباحث نموذج الدراسة  اقترح . وبناًء علً ذلك؛والمٌزة التنافسٌة فً الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة

 التالً:
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 من إعداد الباحث 

 

. بٌانات الدراسة واختبار الفروضلتحلٌل  SPSS V. 25 ،AMOS V.24الباحث برنامجً استخدم 
 المستخدمة.األسالٌب اإلحصائٌة ( 4وٌوضح جدول )

 .SPSS V الختبار معامل الثبات واالعتمادٌة ألفا كرونباخ

25 

التكرارات والنسب المئوٌة 
والمتوسطات الحسابٌة واالنحراف 

 المعٌاري

استجابات وتحدٌد لوصف خصائص العٌنة، 
 جمٌع محاور أداة الدراسةأفراد العٌنة تجاه 

SPSS V. 

25 

لتحدٌد قوة واتجاه العالقة بٌن متغٌرات  معامل ارتباط بٌرسون
 الدراسة

SPSS V. 

25 

مدي تطابق نموذج الدراسة المقترح لتحدٌد  مإشرات المطابقة
 مع بٌانات العٌنة

AMOS V. 

24 

لتحدٌد أثر المتغٌر المستقل علً المتغٌرات  أسلوب تحلٌل المسار
 التابعة مع وجود متغٌر وسٌط

AMOS V. 

24 

 

% لجمٌع األبعاد والمتغٌرات، 21( أن قٌمة معامل ألفا كرونباخ بلغت أكثر من 3ٌوضح جدول رقم )
%. وتعبر هذه القٌمة عن الثبات واالتساق الداخلً 74وهً أكبر من النسبة المقبولة المقدرة بـ 

 للبٌانات.
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 قٌمة ألفا كرونباخ المتغٌرات

 4,221 تحدٌد التوجه اإلستراتٌجً

 4,233 استغالل القدرات اإلستراتٌجٌة

 4,211 تطوٌر رأس المال البشري

 4,212 تعزٌز الثقافة التنظٌمٌة

 4,241 تعزٌز الممارسات األخالقٌة

 4,223 الرقابة التنظٌمٌة المتوازنة

 4,250 القٌادة اإلستراتٌجٌة
 

 4,221 الرشاقة اإلستراتٌجٌة
 

 4,224 الجودة المتمٌزة

 4,273 الكفاءة المتمٌزة

 4,241 اإلبداع المتمٌز

 4,222 االستجابة المتمٌزة

 4,274 المٌزة التنافسٌة

، وهً إحدى مإشرات الختبار صالحٌة النموذج تم االعتماد علً اختبار قٌم مإشرات جودة المطابقة
تساعد هذه المإشرات فً تحدٌد مدي جودة النموذج المقترح بطرٌقتٌن، إما من صدق البناء التوكٌدي. 

خالل مقارنته بنموذج آخر أو باختبار التوافق بٌن مصفوفة التباٌن التً ٌفترضها النموذج والمصفوفة 
 (. ووفقاً لقٌم هذه المإشرات ٌتم قبول أو رفض النموذج.Hair et al., 2019المالحظة )

 قاعدة جودة المطابقة المإشرات

 4أقل من  مربع كاي المعٌاري

 4,24أكبر من  (GFI)المطابقة  جودة مإشر

 4,24أكبر من  (NFI)مإشر المطابقة المعٌاري 

 4,24أكبر من  (CFI)مإشر المطابقة المقارن 

 4,24أكبر من  (IFI)مإشر المطابقة المتزاٌد 

 4,25أكبر من  (TLIمإشر توكر لوٌس )

 4,42 – 4,45بٌن  (RMSEA)مإشر جذر متوسط مربع الخطؤ التقرٌبً 

 .4417 والنور، األبرو             
 

. وتم AMOS v.24وقد تم حساب قٌم مإشرات جودة أو تطابق نموذج الدراسة باستخدام برنامج 
 التوصل إلً النتائج التالٌة:

مربع كاي 
 المعٌاري

مإشر 
جودة 
 المطابقة

مإشر 
المطابقة 
 المعٌاري

مإشر 
المطابقة 
 المقارن

مإشر 
المطابقة 
 المتزاٌد

مإشر 
توكر 
 لوٌس

مإشر جذر 
متوسط مربع 
 الخطؤ التقرٌبً

1,53 4,204 4,233 4,227 4,202 4,221 4,450 

فقد بلغت  ( أن جمٌع مإشرات جودة تطابق النموذج مع البٌانات جٌدة بدرجة كبٌرة.5جدول رقم )ٌبٌن 
، مما ٌدل علً المطابقة التامة للنموذج. وبلغت قٌمة 4، وهً أقل من 1,53قٌمة مربع كاي المحسوبة 

لمطابقة ، مما ٌدل علً جودة النموذج. باإلضافة إلً أن قٌمة مإشر ا4,204مإشر جودة المطابقة 
، مما ٌدل علً تطابق أفضل 4,227. كما بلغت قٌمة مإشر المطابقة المقارن 4,233المعٌاري بلغت 

 .4,202للنموذج مع البٌانات. وبلغت قٌمة مإشر المطابقة المتزاٌد 
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، مما ٌدل علً مطابقة أفضل للنموذج مع بٌانات العٌنة. 4,221وبلغت قٌمة مإشر توكر لوٌس  
، مما ٌدل علً التطابق األمثل 4,50قٌمة مإشر جذر متوسط مربع الخطؤ التقرٌبً وأخٌراً بلغت 

 للنموذج مع بٌانات العٌنة.
 

 % التكرار المتغٌر

 22,2 374 ذكر

 14,4 04 أنثً
 

 42,2 112 سنة 34أقل من 

 07,3 125 سنة 04أقل من  – 34

 44,2 22 سنة 54اقل من  – 04

 3,4 13 سنة فؤكثر 54
 

 47,0 113 مإهل متوسط

 25,2 471 بكالورٌوس / لٌسانس

 4,7 11 دبلوم )دراسات علٌا(

 4,7 3 ماجستٌر

 - - دكتوراه

 3,0 10 أخري
 

 14,2 54 سنوات 5أقل من 

 30,4 101 سنوات 14أقل من  -5

 33,5 132 سنة 15أقل من  – 14

 15,3 23 سنة 44أقل من  – 15

 0,0 12 سنة فؤكثر 44

   

 144 014 المجموع
 

أ ـ    
 حٌن فً الدراسة، عٌنة من (%22,2ت )بلغ الذكور من العٌنة أفراد نسبة أن( 2) رقم جدول ٌبٌن
أن استجابة الذكور لإلجابة علً  وهذا ٌدل على ،من عٌنة الدراسة( %14,4) اإلناث نسبة تبلغ

 االستقصاء كانت أعلً من اإلناث.
 

سنة( فً المرتبة األولً بنسبة  04إلً أقل من  34( فقد جاءت الفئة العمرٌة )2وفقٌا للجدول رقم )
 54إلً أقل من  04، ثم الفئة العمرٌة )%42,2سنة( بنسبة  34، ٌلٌها الفئة العمرٌة )أقل من 07,3%

 . %3,4سنة فؤكثر( بنسبة  54، وأخٌراً الفئة العمرٌة )%44,2سنة( بنسبة 

( أن النسبة األكبر من أفراد العٌنة حاصلٌن علً بكالورٌوس أو لٌسانس بنسبة 2أوضح جدول رقم )
%، ٌلٌهم الحاصلٌن علً مإهالت أخري 47,0%، ٌلٌهم الحاصلٌن علً مإهل متوسط بنسبة 25,2

الحاصلٌن علً مإهل دبلوم دراسات علٌا %، ثم 3,0)مثل ثانوٌة عامة، وماجستٌر مصغر( بنسبة 
%. بٌنما لم ٌكن هناك أى فرد من 4,7%، وأخٌراً الحاصلٌن علً درجة الماجستٌر بنسبة 4,7بنسبة 

 أفراد العٌنة حاصالً علً درجة الدكتوراه.
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سنوات  14أقل من  – 5عدد سنوات خبرتهم ما بٌن ( فقد بلغت نسبة من ٌتراوح 2وفقاً للجدول رقم )
%، ثم 33,5سنة بنسبة  15أقل من  – 14%، ٌلٌهم من ٌتراوح عدد سنوات خبرتهم ما بٌن 30,4

%، وأخٌراً من ٌبلغ عدد سنوات خبرتهم 14,2سنوات بنسبة  5ٌلٌهم من ٌقل عدد سنوات خبرتهم عن 
 %. 0,0سنة فؤكثر بنسبة  44

 

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً المتغٌرات

 4,27 0,41 تحدٌد التوجه اإلستراتٌجً

 4,20 0,33 استغالل القدرات اإلستراتٌجٌة

 4,23 0,12 تطوٌر رأس المال البشري

 1,41 0,15 التنظٌمٌةتعزٌز الثقافة 

 4,22 0,44 تعزٌز الممارسات األخالقٌة

 1,47 0,12 الرقابة التنظٌمٌة المتوازنة

0,41 4,24 

0,30 4,24 
 

 4,75 0,33 الجودة المتمٌزة

 4,21 0,40 الكفاءة المتمٌزة

 4,22 0,42 اإلبداع المتمٌز

 4,72 0,34 المتمٌزة االستجابة

0,42 4,72 
 

( التحلٌل الوصفً لمتغٌرات الدراسة الثالثة )القٌادة اإلستراتٌجٌة، والرشاقة 7ٌوضح جدول رقم )
اإلستراتٌجٌة، والمٌزة التنافسٌة(. بالنسبة للقٌادة اإلستراتٌجٌة؛ تبرز النتائج أن الفنادق خمس نجوم 

تطبٌق نمط القٌادة اإلستراتٌجٌة بدرجة واضحة، حٌث بلغ المتوسط الحسابً  بمكة المكرمة ٌتبنون
، وهذا ٌدل علً اتجاه هذه الفنادق لتبنً تطبٌق األنماط الحدٌثة 4,24، واالنحراف المعٌاري 0,41

للقٌادة لرفع أدائها وزٌادة أرباحها. وتوضح النتائج أٌضاً أن ُبعد "استغالل القدرات اإلستراتٌجٌة" 
واالنحراف  0,33ء فً المرتبة األولً كؤعلً األبعاد تطبٌقاً، حٌث بلغ المتوسط الحسابً له جا

وانحراف معٌاري  0,41، ٌلٌه ُبعد "تحدٌد التوجه اإلستراتٌجً" بمتوسط حسابً 4,20المعٌاري 
، 4,22وانحراف معٌاري  0,44، ثم ُبعد "تعزٌز الممارسات األخالقٌة" بمتوسط حسابً 4,27
، ثم ُبعد 4,23وانحراف معٌاري  0,12ُبعد "تطوٌر رأس المال البشري" بمتوسط حسابً ٌلٌه 

، وأخٌراً ُبعد "تعزٌز 1,47وانحراف معٌاري  0,12"الرقابة التنظٌمٌة المتوازنة" بمتوسط حسابً 
. وتإكد هذه النتائج علً حرص 1,41وانحراف معٌاري  0,15الثقافة التنظٌمٌة" بمتوسط حسابً 

الفنادق علً استغالل كل ما لدٌها من إمكانٌات وموارد وقدرات فً إطار رإٌة مستقبلٌة هذه 
واضحة، وكذلك فً إطار عدد من الممارسات األخالقٌة التً تدعم سمعتها وأدائها، بجانب 
االهتمام بتطوٌر مهارات وقدرات العاملٌن بها، وتنفٌذ الرقابة التنظٌمٌة المتوازنة للتؤكد من تطابق 

ستوي األداء الفعلً مع مستوي األداء المستهدف، كل ذلك فً إطار من الثقافة التنظٌمٌة المتمٌزة م
 الداعمة للعمل داخل تلك الفنادق.

وفٌما ٌتعلق بالرشاقة اإلستراتٌجٌة؛ تبرز النتائج بالجدول أن الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة 
، واالنحراف 0,30بلغ المتوسط الحسابً  تتمٌز بارتفاع مستوي الرشاقة اإلستراتٌجٌة، حٌث

. وهذا ٌدل علً حرص هذه الفنادق علً استخدام كافة إمكانٌاتها فً استغالل 4,24المعٌاري 
الفرص المتاحة أمامها فً بٌئة العمل، واهتمامها بابتكار خدمات ومنتجات ذات جودة عالٌة وتلبً 

 احتٌاجات العمالء وتخلق قٌمة لهم.
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ة للمٌزة التنافسٌة؛ تبٌن النتائج امتالك الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة لمٌزة وأخٌراً بالنسب
، مما ٌدل علً 4,72، واالنحراف المعٌاري 0,42تنافسٌة عالٌة، حٌث بلغ المتوسط الحسابً 

التنافسٌة الكبٌرة لهذه الفنادق، وامتالكها اإلمكانٌات والقدرات التً تمكنها من المنافسة واالستمرار 
النجاح فً بٌئة العمل السٌاحً شدٌدة التنافسٌة. وتبٌن النتائج أٌضاً أن ُبعد "الجودة المتمٌزة" جاء و

، ٌلٌه ُبعد "االستجابة المتمٌزة" 4,75وانحراف معٌاري  0,33فً المرتبة بمتوسط حسابً 
 0,42، ثم ُبعد "اإلبداع المتمٌز" بمتوسط حسابً 4,72وانحراف معٌاري  0,34بمتوسط حسابً 

وانحراف معٌاري  0,40، وأخٌراً ُبعد "الكفاءة المتمٌزة" بمتوسط حسابً 4,22وانحراف معٌاري 
. وهذا ٌدل علً الجودة العالٌة للخدمات التً تقدمها تلك الفنادق، بجانب استجابتها السرٌعة 4,21

 الحتٌاجات وطلبات عمالئها، وتقدٌمها لخدماتها بشكل أكثر إبداعاً وكفاءًة.

 4,444 4,742 العالقة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والرشاقة اإلستراتٌجٌة

 4,444 4,757 التنافسٌةالعالقة بٌن الرشاقة اإلستراتٌجٌة والمٌزة 

 4,444 4,710 العالقة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة
 

بالنسبة للعالقة بٌن القٌادة  قٌمة معامالت االرتباط بٌن متغٌرات الدراسة الثالثة.( 2ٌوضح جدول رقم )
تبرز النتائج وجود عالقة اإلستراتٌجٌة والرشاقة اإلستراتٌجٌة فً الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة؛ 

ارتباط معنوٌة وطردٌة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والرشاقة اإلستراتٌجٌة، حٌث بلغت قٌمة معامل 
، وهو ارتباط طردي قوي، مما ٌدل علً أنه كلما اتجهت هذه الفنادق لتبنً نمط القٌادة 4,742االرتباط 

ستراتٌجٌة. أما فٌما ٌتعلق بالعالقة بٌن الرشاقة اإلستراتٌجٌة بشكل أكبر، كلما زاد مستوي رشاقتها اإل
اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة فً الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة؛ تبٌن النتائج وجود عالقة ارتباط 

، 4,757معنوٌة وطردٌة بٌن الرشاقة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة، حٌث بلغت قٌمة معامل االرتباط 
ي، وهذا ٌعنً أنه كلما زاد مستوي الرشاقة اإلستراتٌجٌة فً تلك الفنادق، كلما وهو ارتباط طردي قو

وأخٌراً بالنسبة للعالقة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة فً الفنادق  امتلكت مٌزة تنافسٌة قوٌة.
ة اإلستراتٌجٌة خمس نجوم بمكة المكرمة؛ توضح النتائج وجود عالقة ارتباط معنوٌة وطردٌة بٌن القٌاد

، وهو ارتباط طردي قوي، وهذا ٌعنً أنه 4,710والمٌزة التنافسٌة، حٌث بلغت قٌمة معامل االرتباط 
 كلما تبنت تلك الفنادق تطبٌق نمط القٌادة اإلستراتٌجٌة بشكل أكبر، كلما امتلكت مٌزة تنافسٌة عالٌة.

 

الختبار إذا ما كان  Amos v. 24من خالل برنامج  BOOTSTRAPتم استخدام تحلٌل المسار بطرٌقة 
والمٌزة التنافسٌة كمتغٌر مستقل القٌادة اإلستراتٌجٌة فً العالقة بٌن  اً وسٌطدوراً  للرشاقة اإلستراتٌجٌة

هناك شروط إلجراء تحلٌل المسار باستخدام ( إلً أن 4414) Awangوقد أشار . كمتغٌر تابع
BOOTSTRAP  ًالختبار دور المتغٌر الوسٌط فً العالقة بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر التابع، وه

 كما ٌلً:
العالقة غٌر المباشرة بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر التابع معنوٌة فتوجد عالقة توسط إذا كانت  -

 للمتغٌر المستقل.
إذا كانت العالقة غٌر المباشرة بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر التابع غٌر معنوٌة فال ٌوجد  -

 توسط للمتغٌر الوسٌط.
غٌر التابع معنوٌة ٌكون هناك توسط إذا كانت العالقة المباشرة بٌن المتغٌر المستقل والمت -

 جزئً للمتغٌر الوسٌط.
إذا كانت العالقة المباشرة بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر التابع غٌر معنوٌة ٌكون هناك توسط  -

 كامل للمتغٌر الوسٌط.
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علً  القٌادة اإلستراتٌجٌةأثر 

فً وجود  المٌزة التنافسٌة
كمتغٌر  الرشاقة اإلستراتٌجٌة

  وسٌط

الرشاقة علً  القٌادة اإلستراتٌجٌةأثر 
 اإلستراتٌجٌة

4,510** 

4,021** 
المٌزة علً  الرشاقة اإلستراتٌجٌةأثر 

 التنافسٌة
4,211** 

القٌادة اإلستراتٌجٌة علً المٌزة أثر 
 التنافسٌة

4,025** 

 * قٌم معامالت التؤثٌر المباشر: تعنً تؤثٌر المتغٌر المستقل علً المتغٌر التابع.
 .المباشر: تعنً تؤثٌر المتغٌر المستقل علً المتغٌر التابع فً وجود المتغٌر الوسٌط** قٌم معامل التؤثٌر غٌر 

 

 .Amos V.24باستخدام برنامج  BOOTSTRAP( نتائج تحلٌل المسار بطرٌقة 2ٌوضح جدول رقم )
دوراً  تلعب الرشاقة اإلستراتٌجٌةوبالرجوع إلً شروط استخدام هذه الطرٌقة، ٌتضح من الجدول أن 

القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة فً الفنادق خمس نجوم بمكة جزئٌاً فً العالقة بٌن  وسٌطا
( والمتغٌر القٌادة اإلستراتٌجٌة، وٌرجع ذلك إلً أن العالقة غٌر المباشرة بٌن المتغٌر المستقل )المكرمة
(، كما لرشاقة اإلستراتٌجٌةا( معنوٌة وهذا ٌعنً وجود توسط للمتغٌر الوسٌط )المٌزة التنافسٌةالتابع )

( معنوٌة المٌزة التنافسٌة( والمتغٌر التابع )القٌادة اإلستراتٌجٌةأن العالقة المباشرة بٌن المتغٌر المستقل )
 (.الرشاقة اإلستراتٌجٌةوهذا ٌعنً أن هناك توسط جزئً للمتغٌر الوسٌط )

ستقلة والوسٌطٌة والتابعة، حٌث بلغت وٌوضح الجدول قٌم معامالت التؤثٌر المباشر بٌن المتغٌرات الم
الرشاقة اإلستراتٌجٌة فً الفنادق خمس نجوم علً  للقٌادة اإلستراتٌجٌةقٌمة معامالت التؤثٌر المباشر 

مما ٌدل علً أهمٌة تبنً هذه الفنادق لنمط القٌادة اإلستراتٌجٌة ٌساهم فً تعزٌز ، 4,510بمكة المكرمة 
-Al%. وتتفق هذه الدراسة معا ما توصلت إلٌه دراسة 51,0بة مستوي الرشاقة اإلستراتٌجٌة بنس

Romeedy (4412 والتً أكدت علً أهمٌة القٌادة اإلستراتٌجٌة فً تعزٌز مستوي الرشاقة )
وهو ما ٌثبت صحة الفرض األول القائل "ٌإثر تبنً نمط القٌادة اإلستراتٌجٌة علً اإلستراتٌجٌة. 

بلغت قٌمة معامالت التؤثٌر  كذلك .الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة"مستوي الرشاقة اإلستراتٌجٌة فً 
الرشاقة اإلستراتٌجٌة ، مما ٌدل علً أن 4,211للرشاقة اإلستراتٌجٌة علً المٌزة التنافسٌة المباشر 

%. وتتفق 21,1تساهم فً تعزٌز امتالك الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة لمٌزة تنافسٌة عالٌة بنسبة 
( التً 4417) Lee and Leeجة مع ما توصلت إلٌه عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة هذه النتٌ

توصلت إلً أن الرشاقة اإلستراتٌجٌة تعد أحد مصادر المٌزة التنافسٌة، كما أنها تساهم فً تحسٌن 
 .Almahamid et alالقدرة التنافسٌة للمنظمة فً بٌئة العمل الدٌنامٌكٌة. كما توصلت دراسة كل من 

( إلً أن الرشاقة اإلستراتٌجٌة لها تؤثٌر معنوي وإٌجابً 4412) .Heydarabadi et al( و 4414)
وهو ما ٌثبت صحة الفرض الثانً القائل "تإثر الرشاقة اإلستراتٌجٌة علً المٌزة  علً المٌزة التنافسٌة.

 التنافسٌة فً الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة".

، وهذا ٌدل 4,025بلغت  القٌادة اإلستراتٌجٌة علً المٌزة التنافسٌةٌر المباشر أن قٌمة معامالت التؤث كما
أن تبنً نمط القٌادة اإلستراتٌجٌة ٌساهم فً تعزٌز امتالك الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة لمٌزة علً 

 Nyamuوتتفق هذه النتٌجة مع عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة . %02,5تنافسٌة بنسبة 

( التً أوضحت أن القٌادة اإلستراتٌجٌة تإثر علً المٌزة التنافسٌة للمنظمة علً المدي الطوٌل. 4417)

Banmore et al. (4412 )( و 4417) Kahiga( و 4412) Hunitieكما أبرزت دراسة كل من 

الوة علً ( أن القٌادة اإلستراتٌجٌة تإثر بشكل معنوي وإٌجابً علً المٌزة التنافسٌة. ع4413وموفق )
( أن القادة اإلستراتٌجٌون قادرون علً توقع التغٌرات والتعامل 4410) Daftذلك؛ أظهرت دراسة 

( أن القٌادة اإلستراتٌجٌة 4413) Kraja and Osmaniمعها وتحقٌق مٌزة تنافسٌة. وأخٌراً بٌنت دراسة 
  تساهم فً تحقٌق النجاح التنظٌمً، ومن ثم امتالك مٌزة تنافسٌة قوٌة.
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 :هو ما ٌثبت صحة الفرض الثالث القائلو

 "ٌإثر تبنً نمط القٌادة اإلستراتٌجٌة علً امتالك الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة لمٌزة تنافسٌة". 

للقٌادة اإلستراتٌجٌة علً المٌزة التنافسٌة فً وجود الرشاقة اإلستراتٌجٌة  وقد بلغ التؤثٌر غٌر المباشر
القٌادة % فً العالقة بٌن 02,1 إثر بنسبةت الرشاقة اإلستراتٌجٌة، وهذا ٌعنً أن 4,021كمتغٌر وسٌط 

كمتغٌر وسٌط  الرشاقة اإلستراتٌجٌة، وهو ما ٌإكد الدور الذي ٌلعبه اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة
كة القٌادة اإلستراتٌجٌة علً المٌزة التنافسٌة فً الفنادق خمس نجوم بم)جزئً( فً تعزٌز تؤثٌر 

وهو ما ٌثبت صحة الفرض الرئٌسً القائل "تلعب الرشاقة اإلستراتٌجٌة دوراً وسٌطاً فً . المكرمة
وٌوضح شكل  العالقة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة فً الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة".

 ( نتائج تحلٌل المسار بٌن متغٌرات الدراسة.4رقم )

 

تتبنً الفنادق الخمس نجوم بمكة المكرمة تطبٌق نمط القٌادة اإلستراتٌجٌة بشكل واضح، وذلك  .1
تطبٌق أبعاد القٌادة اإلستراتٌجٌة الستة بشكل واضح، حٌث جاء ُبعد "استغالل  من خالل تبنً

فً المرتبة األولً، ٌلٌه ُبعد "تحدٌد التوجه اإلستراتٌجً"، ثم ُبعد  "القدرات اإلستراتٌجٌة
"تعزٌز الممارسات األخالقٌة"، ٌلٌه ُبعد "تطوٌر رأس المال البشري"، ثم ُبعد "الرقابة 

 التنظٌمٌة المتوازنة"، وأخٌراً ُبعد "تعزٌز الثقافة التنظٌمٌة".
مس نجوم بمكة المكرمة، وهو ٌجعلها فنادق ارتفاع مستوي الرشاقة اإلستراتٌجٌة فً الفنادق خ .4

 رشٌقة.
تمتلك الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة مٌزة تنافسٌة كبٌرة، حٌث تتمٌز بالجودة المتمٌزة،  .3

 واالستجابة المتمٌزة، واإلبداع المتمٌز، والكفاءة المتمٌزة.
والرشاقة هناك عالقة ارتباط معنوٌة وطردٌة قوٌة بٌن كل من القٌادة اإلستراتٌجٌة  .0

اإلستراتٌجٌة، والرشاقة اإلستراتٌجٌة والمٌزة التنافسٌة، والقٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة 
 التنافسٌة.

القٌادة اإلستراتٌجٌة معنوٌاً وإٌجابٌة علً الرشاقة اإلستراتٌجٌة، كما تإثر معنوٌاً وإٌجابٌاً  تإثر .5
نوٌاً وإٌجابٌاً علً المٌزة التنافسٌة علً المٌزة التنافسٌة. كذلك تإثر الرشاقة اإلستراتٌجٌة مع

 فً الفنادق الخمس نجوم بمكة المكرمة.
تلعب الرشاقة اإلستراتٌجٌة دوراً وسٌطاً جزئٌاً فً العالقة بٌن القٌادة اإلستراتٌجٌة والمٌزة  .2

 .التنافسٌة فً الفنادق خمس نجوم بمكة المكرمة
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ماط الحدٌثة للقٌادة، لما لها من تؤثٌر فعال علً اتجاه الفنادق السعودٌة لتبنً تطبٌق األن .1
 القدرات التنافسٌة لهذه الفنادق، وكذلك تؤثٌرها علً استدامة مٌزتها التنافسٌة.

االهتمام باالستثمار فً رأس المال البشري فً الفنادق السعودٌة، وتطوٌر مهاراتهم وخبراتهم  .4
، حتى ٌكونوا أكثر ات التدرٌبٌة الفعالةمن خالل التوسع فً تنظٌم الدور وقدراتهم ومعارفهم

 قدرة علً مواجهة التغٌرات المستمرة فً بٌئة العمل السٌاحً ومواجهة تحدٌاتها.
دعم وتشجٌع اإلبداع واالبتكار فً الفنادق من خالل وضع سٌاسة تحفٌزٌة للعاملٌن أصحاب  .3

 العمل السٌاحً.األفكار المبتكرة التً تدعم وتعزز مكانة هذه الفنادق فً بٌئة 
االتجاه إلً استبدال الهٌاكل وأسالٌب وسٌاسات وعملٌات العمل التقلٌدٌة بؤخرى حدٌثة  .0

ٌُعرف بـ "الهدم الخالق".  ومتطورة لمواطبة التطورات فً بٌئة العمل السٌاحً فٌما 
إشراكهم االهتمام ببناء عالقات قوٌة وبناء الثقة المتبادلة بٌن اإلدارة والعاملٌن فً الفنادق، و .5

فً عملٌات اتخاذ القرارات لضمان والئهم واستمرارهم فً العمل، وعدم انتقالهم للمنافسٌن 
 وفقدان الكفاءات بتلك الفنادق.

تحسٌن جودة الحٌاة الوظٌفٌة داخل الفنادق من خالل تحسٌن ظروف العمل المادٌة وغٌر  .2
ن بٌن الحٌاة والعمل، والتقلٌل من المادٌة، وإدارة الذات، وتقوٌة عالقات العمل، وتحقٌق التواز

 ضغوط العمل.

 الدور الوسٌط للعدالة التنظٌمٌة فً العالقة بٌن العدالة اإلستراتٌجٌة والمرونة اإلستراتٌجٌة. -
 أثر الرشاقة اإلستراتٌجٌة علً القدرات التنافسٌة للفنادق خمس نجوم بالسعودٌة. -

 

  ( أ)

 ( الرشاقة اإلستراتٌجٌة للمإسسة 4412أبو الوفا، جمال؛ دراج، لمٌاء وشعالن، عبد الحمٌد )
(، 10)7الجمعٌة المصرٌة ألصول التربٌة،  –التعلٌمٌة: دراسة تحلٌلٌة، مجلة المعرفة التربوٌة 

104-121. 

 ( القٌادة اإلستراتٌجٌة وأثرها فً اإلبداع المنظم4412أبو رٌشة، هٌثم ) الدور الوسٌط للتماثل :ً
دراسة تطبٌقٌة فً شركات االتصاالت األردنٌة، رسالة دكتوراه غٌر منشورة، كلٌة  –المنظمً 

 الدراسات العلٌا، جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة.

 ( درجة ممارسة اإلدارٌٌن فً الجامعات الفلسطٌنٌة إلدارة المعرفة وعالقتها 4412أرحٌم، سامٌة )
بتحقٌق المٌزة التنافسٌة من وجهة نظرهم، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة التربٌة، الجامعة 

 غزة، فلسطٌن. –اإلسالمٌة 

 ( أثر موضع السٌطرة وجو4417األبرو، هادي والنور، الحمزة ) دة العالقة فً سلوك العمل
المنحرف من خالل الثقة فً القائد والتمكٌن النفسً: دراسة تطبٌقٌة علً العاملٌن فً مستشفٌات 

 .431-441(، 4)13البصرة الحكومٌة، المجلة األردنٌة فً إدارة األعمال، األردن، 

 ( دور ممارسات القٌادة اإلستراتٌجٌة فً تعزٌز درج4417الخفٌفً، مبروكة ) ة الثقة التنظٌمٌة
للعاملٌن بالمنظمات الصناعٌة اللٌبٌة: دراسة مٌدانٌة، المجلة اللٌبٌة العالمٌة، كلٌة التربٌة بالمرج، 

 .12-1، 42جامعة بنغازي، لٌبٌا، 

 ( أثر القٌادة اإلستراتٌجٌة فً تمٌز األداء التسوٌقً: دراسة مٌدانٌة علً 4412الدوري، فراس )
ألردن، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة، جامعة البنوك اإلسالمٌة فً ا

 آل البٌت.

 ( أثر تطبٌق نمط القٌادة اإلستراتٌجٌة علً القدرات 4412الرمٌدي، بسام وطلحً، فاطمة )
المركز  –المإسسٌة: شركات السٌاحة المصرٌة كدراسة حالة، مجلة اقتصادٌات المال واألعمال 

 .033-010، 14د الحفٌظ بو الصوف مٌلة، الجامعً عب
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 ( درجة ممارسة الكلٌات التقنٌة فً محافظات غزة إلدارة التمٌز وعالقتها 4415السوسً، ٌوسف )
 غزة، فلسطٌن. –بالمٌزة التنافسٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة التربٌة، الجامعة اإلسالمٌة 

 ( دور القٌادة اإلسترات4412الشامسً، راشد ) :ٌجٌة فً تطوٌر البناء التنظٌمً لمإسسات الدولة
دراسة تطبٌقٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، رسالة دكتوراه غٌر منشورة، كلٌة الدراسات 
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Abstract  

Applying the strategic leadership style in organizations has become a necessity, 

especially in light of the changes and major fluctuations in the work 

environment, which have imposed many challenges on these organizations, and 

impact on their competitive advantage. This study aims to explore the 

mediating role of strategic agility in the relationship between strategic 

leadership and competitive advantage. To achieve the aim of the study, the 

researcher distributed 470 questionnaires to a random sample of workers in 

five-star hotels in Makkah Al-Mukarramah, and 412 questionnaires were valid 

for analysis using SPSS V.25 and AMOS V.24. The results concluded that 

strategic leadership affects both significantly and positively the strategic agility 

and competitive advantage. Strategic agility also affects significantly and 

positively the competitive advantage. The results also found that strategic 

agility plays a partial mediating role in the relationship between strategic 

leadership and competitive advantage in five-star hotels in Makkah Al-

Mukarramah. 

Keywords: Leadership, strategic leadership, strategic agility, competitive 

advantage, hotels, Saudi Arabia.


