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 في الفنادق المصرية  النجاح االستراتيجي  في العوامل التنظيمية   أثر

 

  
 

 الملخص

 تأثيرهاقياس و العوامل التنظيمية في فنادق الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ،أهم  التعرف علىالبحث إلى يهدف 
حليلي والتفسيري. تم وهي المنهج الوصفي والت ،. اعتمد البحث على ثالثة مناهجفي تحقيق النجاح االستراتيجي

استمارة( وجهت إلى عينة عشوائية من العاملين بهذه   500اء الدراسة الميدانية باستخدام استمارة استقصاء )اجر

خلصت النتائج إلى وجود  .SPSS V25الفنادق. تم تحليل البيانات المتحصل عليها احصائياً باستخدام برنامج 

)الهيكل التنظيمي، القيادة االستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات، المرونة  عوامل التنظيميةلل معنويتأثير إيجابي 
. وفي ضوء ما أسفرت عنه في تحقيق النجاح االستراتيجي التنظيمية، التطوير التنظيمي، االندماج الوظيفي(

ح اإلدارة العليا لمجهودات تحقيق النجادعم  ت الفندقية في مصر بضرورة آالمنش النتائج يوصي البحث
، مراجعة نقاط الضعف والقصور في الهيكل التنظيمي من خالل العمل  يةاالستراتيجي في ظل العوامل التنظيم

على تطوير الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع االستراتيجيات واألهداف، توفير بيئة العمل المناسبة من حيث 
 ية.اإلضاءة، المساحة، التجهيزات التدريبالموقع، التصميم، التهوية، 

 ، الفنادق المصرية.النجاح االستراتيجي ،العوامل التنظيمية :الكلمات المفتاحية

 

  المقدمة
 ت الفندقيةمنشآ، وال، أحجامه، انواعهامهامهاعلى اختالف  21في القرن  المنظمات الخدمية بصفة عامةتواجه 

، تطورات متسارعة حد سواء تحدث في بيئتها الداخلية والخارجية على وتغيرات كبيرة  بشكل خاص تحديات
نفتاح تصاالت، وااالفي تكنولوجيا المعلومات و ، التقدم الهائلاستخدام الوسائل االلكترونيةمنافسة الشرسة، ل)ا

يرات هذه التغستجابة لوا. اء واالستمرارلتكون قادرة على البقأدائها  منها تحسين مستوى تتطلباألسواق( 
التي تحكم أداء المنظمات بشكل  التنظيمية هم العواملة في عملية البحث عن أبدأت اإلدارة المعاصر والتحديات

ستمرارية إ ىالذي يساعد عللمنظمة، ي لقد تقع ضمن نطاق سيطرة المنظمة، مثل الهيكل التنظيم والتيعام، 
لمنظمة ام ابل التميز في أدائها، اتخاذ القرارات المالئمة في ظل المنافسة المتسارعة أو مدى استخدبقاءها 

حاجتها أيضاً للقيادة اإلستراتيجية التي   ىتصاالت في تقديمها لخدماتها ومنتجاتها، ومدلتكنولوجيا المعلومات واال
)الرفايعة، وتسعى إلي تحقيق أهداف المنظمة  ارعة وتتفاعل معهاتواكب التغيرات المتسية تمتلك رؤية مستقبل

2008.) 

ية للمنظمة ذات التأثير المتبادل بين الرضا العوامل المتعلقة بالبيئة الداخل تمثل العوامل التنظيمية مجموعة من
املين واألقسام المختلفة، عن العمل واألداء في كل إدارات وأقسام المنظمة، وتحدد أشكال التفاعل الالزمة بين الع

التي تؤثر فى مستوى تيجية القيادة اإلستراوتتكون هذه العوامل من عدة عناصر مختلفة منها الهيكل التنظيمي، 
أداء اإلدارات، وتساهم هذه العوامل في نجاح وحل المشكالت، رفع مستويات األداء، وفي حال غيابها وعدم 

(، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث 2013قاً في سبيل تحقيق أهداف المنظمة )أبو ناصر، مالئمتها تشكل عائ

 ادق المصرية، وقياس تأثيرها في تحقيق النجاح االستراتيجي.نففي البعض العوامل التنظيمية التعرف على 

  مشكلة البحث
 وتطوير  تنميةفي المسار الصحيح نحو   عاملينطاقات التوجيه  استثمار وأهمية كبيرة في  تمثل العوامل التنظيمية  

اهم وبشكل فاعل في  أهم العوامل التي من المتوقع أن تس معرفةمن الضروري ف ا، لذفي الفنادق واالبداع األداء
بهذه العوامل  الفنادق المصرية، وجاءت هذه الدراسة في إطار التعرف على اهتمام تيجياتحقيق النجاح االستر
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هي ما    إلجابة على التساؤالت اآلتية:ل الحالي  البحث  يأتي هذا، وبالتالي تحقيق النجاح االستراتيجيالتنظيمية في 
، ؟المبحوثةطبيق العوامل التنظيمية في الفنادق  ما مدى ت،  ؟المبحوثة  فنادقال  في  العوامل التنظيمية  عناصر وأبعاد

 ؟بحوثةفي الفنادق الم تحقيق النجاح االستراتيجي في التنظيمية العواملتأثير ما هو 
 

  أهداف البحث

 .في بيئة الفندق الداخليةالعوامل التنظيمية  التعرف على أهم  .1
 .للعوامل التنظيميةالبحث  لمصرية موضعة الفنادق اتقييم مدى تبني وممارس .2
، المرونة العوامل التنظيمية )الهيكل التنظيمي، القيادة االستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات  أهم   قياس أثر .3

 فنادق المصرية.لل تحقيق النجاح االستراتيجيفي ( التنظيمية، التطوير التنظيمي، االندماج الوظيفي

 

  البحث نموذج

 
 لبحث.وذج ا(: نم1شكل )

 ستنادًا إلى الدراسات السابقة. من إعداد الباحثين إالمصدر: 
 

  البحث وضفر

H1:  وأبعاد النجاح االستراتيجي أبعاد العوامل التنظيميةبين  ذات داللة احصائيةتوجد عالقة ارتباط. 

H2:  ح االستراتيجي.أبعاد العوامل التنظيمية ومتغير النجابين ذات داللة احصائية  نحدارعالقة ايوجد 

 

  البحث حدود

بها أكبر عدد الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ، حيث أن حث لتشمل الفنادق المصرية تمتد الحدود المكانية للب
أما الحدود الزمنية للبحث فقد قام الباحثان بتوزيع استمارات االستقصاء الخمس نجوم في مصر.  من الفنادق

 .2019نوفمبري شهر ، وتم تجميعها ف2019 أغسطسشهر  في
 

  البحث منهج

 العوامل التنظيمية( المنهج الوصفي في االستعراض المرجعي لمفهوم 1اعتمد البحث على ثالثة مناهج هم: )

( المنهج التحليلي في الدراسة الميدانية التي استهدفت 2؛ )النجاح االستراتيجي، باإلضافة إلى مفهوم  حديد أبعادهاوت

ج التفسيري في تفسير ( المنه3واقع الفنادق المصرية؛ )من  العوامل التنظيميةعن مفهوم  جمع البيانات األولية

وتوضيح العالقات المختلفة بين متغيرات البحث للوصول إلى استخالص النتائج النهائية  ،حصائيةالبيانات اال
 وتحقيق أهداف البحث.



 2020(    ديسمبر 2/2، العدد )(4معة مدينة السادات    المجلد )جا –مجلة كلية السياحة والفنادق 

 

 

-148- 
 

  البحث عينةمجتمع و

. الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخفنادق العاملين في العشوائية بسيطة من  تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة
للفنادق   (2015/2016)  فندقاً تم سحبها بطريقة عشوائية بسيطة من أحدث دليل  28بلغ عدد الفنادق محل الدراسة  

 % من إجمالى مجتمع البحث.65.1؛ أى ما يعادل اً دقفن 43المصرية من إجمالي 

البيانات الميدانية. وقسمت استمارة االستقصاء إلى ثالثة أجزاء وفقاً االستقصاء في جمع  استخدم البحث أسلوب
(، شمل الجزء األول البيانات الشخصية لعينة البحث، الجزء الثاني 1)جدول،  Likert لمقياس ليكرت الخماسي

 Smith et al., 2008؛    2007)فاضل،  الذي استقت اسئلته من الدراسات    العوامل التنظيميةبيانات حول أبعاد 

 ( ، 2016الشيخلي و العبيدي، ؛  2013أبو ناصر،  ؛ Fazli, 2012؛  Shaukat, 2010؛  2008؛ الرفايعة، 

؛ عبدالنبي 2013الطعان، ) الذي تم االعتماد على المقياس المستخدم من قبل النجاح االستراتيجيوالثالث حول 

 (. 2019و لفتة، 
 

 على عبارات االستقصاء. الخماسي لإلجابة(: مقياس ليكرت 1جدول )
 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة التصنيف

 5 4 3 2 1 الدرجة

 5 -4.21 4.20-3.41 3.40 – 2.61 2.60 – 1.81 1.80-1 المدي

 مرتفع جداً  مرتفع متوسط منخفض منخفض جداً  مستوى التحقق
 

 

 375، وقد تحصل على عدد المبحوثةبالفنادق  المختلفة باألقسام  عامليناللى استمارة ع 500وقد تم توزيع عدد 

 (.2% )جدول، 75استمارة صاحة للتحليل، ليكون معدل االستجابة 
 

 

 .معدل استجابة المبحوثين(: 2جدول )
 

 عدد االستمارات الموزعة
عدد االستمارات 

 المفقودة
عدد االستمارات المستبعدة 

 تملةلوجود بيانات غير مك
عدد االستمارات 
 الصالحة للتحليل

 معدل االستجابة

500 82 43 375 75% 
 

 

 Statistic Techniques األساليب االحصائية المستخدمة
مقياس ألفا  تم  كما استخدام .SPSS V25 حصائىالتحليل اإل برنامج باستخدام البيانات المتحصل عليهاتحليل  تم

الوصفي لمعرفة المتوسطات الحسابية النسبة  ثبات، ومؤشرات اإلحصاءلحساب درجة الصدق وال كرونباخ
 المئوية واالنحراف المعياري، االنحدار للوصول لنتائج البحث.

 

 Organizational Factorsالعوامل التنظيمية 

ك من فهناك من أوضح أنه فعالية وأنشطة وظيفية، وهنا Organizationحول مفهوم التنظيم  اختلف الباحثون

داخل  دا األفراهبأنه وسيلة يستخدم Jones (2001) عرفه  مثالً فعرفه بأنه بنية أو كيان يعبر عن المنظمة، 

( أن التنظيم 2012الطراونة و عريقات ) في حين ذكرالمنظمة لتنسيق أنشطتهم للحصول على أشياء ذات قيمة.  

 Bainكل من    بينوقد    ، وكيفية عملها.ظمةلمننات ار مكويتستخدم لتفس  ية من المبادئ والمفاهيم التيمثل مجموع
and Company (2009) ( أن هناك خمس عناصر تستخدم في عمليات التنظيم 2016الشيخلي و العبيدي ) ؛

 (، وهي: 2الفعال )الشكل، 
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 . Bridgespan(: نموذج عجلة التنظيم وفقًا لــ 2شكل )

 . 8(، ص  2016الشيخلي و العبيدي )المصدر: 
 

الهيكل وصنع تمثل في خمسة عناصر رئيسية، وهي )الشكل السابق أن نقاط القوة لدى المنظمات الفعالة ت ظهري
اهتماماً كبيراً فمثالً تحتاج القيادة إلى الثقافة(، والتي توليها األفراد، األنظمة وعمليات العمل، القيادة،  ،القرار

سكة، وترتبط ثقافة المنظمة بكيفية تصرف العاملين وجود رؤية واضحة ومفهومة من فريق قيادة منسقة ومتما
تغيير ثقافة المنظمة اتيجي، ومن ثم فالمدراء الذين يسعون إلى حليفاً قوياً لتنفيذ التغيير االستر مثلواالذين قد ي

ن الذي  من العاملين  مناسبةخرى في عجلة التنظيم، ودعم السلوكيات، واختيار نوعية  تحديد أجزاء أ  :يحتاجون إلى
 صنع القرار وتحقيق األهداف.  لديهم الموهبة والقدرة علىتتوافر 

، تمثل العناصر والصفات التي تحدد فلسفة المنظمة( إلى أن العوامل التنظيمية  2016الشيخلي و العبيدي )  وأضاف

يد دتجعلى ال سلوكيات العاملين والمديرين وقدرتهم التي تؤثر فيري االكامنة في الموقف اإلدالقوى وتعد 
، وتجعل خياراتها الفهم الكامل للبيئة الداخلية من حيث نقاط القوة الضعف للمنظمة تساعد علىو، واالبتكار

 التنفيذ.  قابلةاالستراتيجية واقعية و
 

 Organizational Factors Dimensions أبعاد العوامل التنظيمية

تنبؤية للعديد من المتغيرات التنظيمية ل التنظيمية قدرة بقة إلى أن للعواماتشير نتائج العديد من الدراسات الس
البيئية والتنظيمية والسلوكية ( استهدفت قياس تأثير العوامل 2007والسلوكية؛ ففي دراسة قام بها فاضل )

وجود تأثير إلى  ت، توصلاليمنوالتكنولوجية على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية لدي البنوك التجارية في 
 Smith)هدفت دراسة  بينماة )الهيكل التنظيمي( في فاعلية نظم المعلومات المحاسبية. للعوامل التنظيمي إيجابي

et al., 2008) ورقة   100إدارة االبتكار من خالل مراجعة  يف تحديد العوامل التي تؤثر في قدرة المنظمات

وارد، التكنولوجيا، يكل التنظيمي، المارة، القيادة، الهبحثية، وتوصلت إلى تحديد تسعة عوامل )أسلوب اإلد
( 2008دراسة ) الرفايعة،  توصلتفي حين  ، إدارة المعرفة، عملية االبتكار(.الموظفيناستراتيجية المنظمة، 

لتكنولوجيا وآليتها إيجابي قوي ل تأثير في حين ثبت وجودأداء البنوك، في هيكل التنظيمي لل تأثيرإلى عدم وجود 
دراسة )الحسن   أماالفنية أكثر من الجوانب التنظيمية.    الجوانب  علينظمات  هذه الم  تركيزل على  األداء، مما يد  في

إلى وجود تأثير إيجابي للعوامل التنظيمية )الكفاءات البشرية، التمويل، فقد توصلت ( 2010و العفيف، 

 دنية. التخطيط االستراتيجي في الوزارات األرالتشريعات، المعلومات، التكنولوجيا( في 

)الثقافة، الهيكل التنظيمي، الموارد  تأثير العوامل التنظيميةبقياس  (Shaukat, 2010)دراسة  قامتأيضاً 

الشركات الباكستانية، وتوصلت بمعلومات في نظم ال واالقتصادية والسياسية()الحكومية واالجتماعية  البشرية(
تجاه وفي نفس اال. العواملهذه ن خالل يا الجديدة تنفذ مالعتماد التكنولوجالالزمة التنظيمية إلى أن القرارات 

تحليل العوامل التنظيمية )القيادة، القيم الثقافية، ممارسات ادارة ب  (Martin and Castro, 2011)دراسة     قامت

 توصلت إلى أنه شركة اسبانية،   111بالتطبيق على  ثيرها في استكشاف المعرفة واالبتكار  الموارد البشرية(، وتأ
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كيفية استغاللها بجانب العوامل التنظيمية من وعن المعرفة، راء أن يضعوا اهتمامهم على البحث يجب على المد
 أجل تحقيق أعلى مستويات االبتكار في المنظمة. 

بدراسة للتعرف على أهم العوامل التنظيمية المسببة لضغط العمل )المستقبل الوظيفي ( 2010أيضاً قام محمد )

 خاذ القرارات، تقويم األداء، بيئة العمل المادية، جماعة العمل، عبء العمل، صراع الدور، غموض والطموح، ات
ضغطاً هي المستقبل الدور( لدى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التقني نينوى، وتوصلت إلى أن أكثر العوامل 

( بالتعرف على 2012يب )تجاه قامت النقور. وفي نفس االالوظيفي والطموح، وأقلها ضغطاً هي صراع الد

مستوى ضغط العمل الناتج عن بعض العوامل التنظيمية )غموض الدور، صراع الدور، بيئة العمل المادية( 
صحية على عدد من األطباء العاملين في المؤسسات الاستمارة    110وعالقتها باالنتماء الوظيفي من خالل توزيع  

  قام كما  ت ضغط العمل في االنتماء الوظيفي.اتأثير قوي لمؤشرإلى وجود  توصلافظة األنبار في العراق، حبم
Fazli (2012)  تأثير العوامل التنظيميةبدراسةcharacteristics including organizational culture, 

organizational structure and organizational من خالل  ظيمي واإلستراتيجية( في األداء)الهيكل التن

أن هناك دور إلدارة واألداء،  في لهيكل التنظيميل عدم وجود تأثير أنوسيط، توصل إلى متغير ة كإدارة المعرف
إدارة المعرفة،  فيلهيكل التنظيمي لعدم وجود تأثير و، ي األداءفالمعرفة في عملية نقل تأثير اإلستراتيجية 

 إدارة المعرفة. فيي األداء وفاإلستراتيجية تؤثر بشكل مباشر 

( إلى وجود تأثير إيجابي للعوامل التنظيمية )دعم اإلدارة العليا، الهيكل التنظيمي، 2016سنى )الح أبو توصل

جة االستقاللية، وضوح دور المشروع( في نجاح إدارة المشاريع دعم مدراء األقسام، لجنة المتابعة( والوظيفية )در
بعاد أل  وجود تأثير إيجابي  إلى(  2016)  يديالشيخلي و العبتوصل    كمافي المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.  

التنظيمية كان مع أعلى تأثير ألبعاد العوامل حيث وجد أن استراتيجيات إدارة الموهبة، في  العوامل التنظيمية
دور بعض العوامل التنظيمية )القيادة،  جذب الموهبة، وأقلها تأثير كان مع إدارة أداء الموهبة من خالل دراسة

استمارة على  144ة الموهبة من خالل توزيع يمي، الثقافة التنظيمية( في تحديد استراتيجيات إدارالهيكل التنظ

إلى وجود تأثير إيجابي  (2019) تجاه توصل حجي و محمدفس االس الموهبين في العراق. في نمدراء مدار

ي جودة حياة العمل في عدد من للعوامل التنظيمية )المرونة التنظيمية، التطوير التنظيمي، االندماج الوظيفي( ف
 كليات جامعة دهوك.

 Smith et al., 2008؛    2007الدراسات السابقة )فاضل،    أن اكثر األبعاد التي تم استخدامها فييستنتج الباحثان  

 ,Martin and Castro  ؛  2010محمد،    ؛  Shaukat, 2010؛    2010الحسن و العفيف،    ؛  2008؛ الرفايعة،  
؛ حجي و محمد،  2016؛ الشيخلي و العبيدي،  2016أبو الحسنى، ؛  2012؛ النقيب،  Fazli, 2012 ؛ 2011

، المرونة ة، تكنولوجيا المعلومات، القيادة االستراتيجي)الهيكل التنظيمي لقياس العوامل التنظيمية هي (2019

 .(التنظيمية، التطوير التنظيمي، االندماج الوظيفي
 

 Organizational Structure الهيكل التنظيمي
نه بناء أو إطار مرئي وغير مرئي يربط بين أالتنظيمي ب لالهيك MCMillan and Elizabeth (2002)عرف 

الهيكل   ( إلى أن2010جاد الرب )أشار  و  كافة أوجه النشاط داخل المنظمةلتشكل بوظائفها كياناً ديناميكياً متكامالً.

عالقة قوية بين حجم  توجد، حيث المنظمة دارية فيلقرارات اإلاقع تنفيذ االذي يحدد مو اإلطار يمثلالتنظيمي 
والمراكز  المستويات هحيث تحدد داخلوبين الهيكل التنظيمي.  راءيعة القرارات التي يتخذها المدونوعية وطب

نفيذية أما اإلدارة الت ىاإلدارة الوسطه الهيكل التنظيمي للمنظمة وتتوسط قمة ىاإلدارية وتكون اإلدارة العليا عل
 divided into distinctيمكن من خاللها تنظيم وأنه الطريقة التي  ب  Fazli (2012)في حين عرفه    .هلفتكون أسف

tasks and then create a harmony between different duties (Mintzberg, 1979). تقسيم

  .والواجبات المهام نسجام بين مختلف حداث االإل المهام المختلفة

يز بمجموعة من أن الهيكل التنظيمي يتم (2013و أبو ناصر ) Smith et al. (2008) كل من روقد ذك

مقدار وحجم العمل الذي يعكس خطوط السلطة العمودية والبعد الجغرافي ( درجة التعقيد:  1الخصائص تتمثل في: )

المستويات اإلدارية قرارات في  ( المركزية: مدى تركيز السلطة واتخاذ ال2للوحدات التنظيمية وصعوبة التنسيق؛ )

( الرسمية: درجة اعتماد المنظمة على القوانين واألنظمة والقواعد والتشريعات والتنظيمات 3العليا أو تشتيتها؛ )

 . واإلجراءات الالزمة لتوجيه السلوك التنظيمي للعاملين
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ظيمية أمام كل منظمة، شكال التنمجموعة من األ  Mintzberg (1999)الهياكل التنظيمية فقد حدد    شكالأما عن أ

 (.3 جدول،الوبما يتناسب مع مكونات المنظمة الداخلية وفلسفة إداراتها وتطور استراتيجيتها )

 
 .Mintzbergأشكال الهياكل التنظيمية وفقًا لـ (: 3جدول )

 

 نمط المركزية القوة الناتجة الجزء األساسي بالمنظمة تقنية التنسيق الرئيسية الشكل م

 القمة االستراتيجية االشراف المباشر الريادي 1
توجيه السيطرة على صنع 

 عمودية وأفقية القرار
 التعاون الثقافة )التقاليد، القيم( نمطية األعراف األيدلوجي 2
 غير واضحة المنافسة اإلدارة العليا )السلطة( الهيمنة السياسي 3
 محدودة اإلستجابة المنظمةوقواعد حدود  شبكة العالقات الرسمية الجانبي 4
 عالية المعرفية نظم االتصال تبادل المعلومات واألفكار الشبكي 5
 أفقية محدودة العقالنية، الكفاءة هيكل الوحدات التقنية نمطية عمليات العمل اآللي 6

 نمطية المهارات المهني 7
العملية )التشغيل 

 األساسية(
 أفقية البراعة

 اتنمطية المخرج المنوع 8
الخط الوسط )اإلدارة 

 الوسطى(
 عمودية محدودة التركيز

 مختارة )مرنة( االبداع دعم العاملين التوافق المتبادل األدهوقراطي 9

 Lemieux (1999), p. 43 المصدر:
 

( الهياكل التنظيمية الرسمية: 1هياكل التنظيمية إلى: )( ال2013و أبو ناصر )   Shaukat (2010) وقد قسم كل من

الهيكل التنظيمي الرسمي للمنظمة، وتحدد فيه األعمال، واألنشطة والعالقات الوظيفية، والسلطة تي تعكس ال
 تحديد األهداف للمنظمة وبالتالي تحديد :بعدة مراحل أهمها التنظيمي الرسمي تصميم الهيكل يمرووالمسؤولية؛ 

تحديد ؛  منظمةتحقيق أهداف اللوأخرى فرعية   ،يأنشطة رئيس  إلىالنشاطات  وتقسيم  تحديد    ؛ةياجات التنظيميحتاال
خرائط وهمية ( الهياكل التنظيمية غير الرسمية: 2؛ )وظيفة الوحدات التنظيمية وتحديد الوصف الوظيفي لكل

: النموذج العاملين بالمنظمة، وهناك عدة نماذج منها أهمهاتنشأ بطريقة عفوية نتيجة التفاعل الطبيعي بين األفراد  
يتوقف اختيار كل منظمة للهيكل التنظيمي ؛ كما موذج الوظيفي؛ نموذج القوة نموذج االجتماعي؛ النالشخصي؛ ال

( 4( القدرات اإلنسانية؛ )3( دورة حياة المنظمة؛ )2(حجم المنظمة؛ )1على مجموعة من المحددات، وهي: )
 ( االستراتيجية.7ا؛ )ولوجي( درجة التكن6( طبيعة عمل المنظمة )النطاق الجغرافي؛ )5تخصص؛ )درجة ال

 

 Strategic Leadership القيادة االستراتيجية
القيادة القادرة علي بأنها  Barbara and Brent (2006)عدة تعريفات للقيادة االستراتيجية، فقد عرفها  يوجد

كما  ،الداخلية المنظمةبيئة في لها تحقيق االستجابة الفعالة وفي البيئة الخارجية  حدوثها المحتملةتوقع األحداث 
يجعل المنظمة قادرة علي تحقيق  مما ،عبر الوظائف المختلفة وتقويمها علم وفن ووضع وتنفيذ القرارات أنها

، المستقبلي والتخيل التصورى السبق والقدر علأنها القيادة التي يكون لها ( 2010جاد الرب )أوضح و أهدافها.

 .ستراتيجي المطلوب في المنظمةاالنحو خلق التغير  فرادبناء المرونة ودعم األو

( أن أهمية القيادة االستراتيجية تتمثل في: 2010جاد الرب ) و Beatty and Quinn (2002)كل من  أوضح

ن ( أن القادة االستراتيجيي2قط؛ )ى إدارة الوحدات الفرعية فالمنظمة وليس التركيز عل كافة إدارات( تتضمن 1)

ؤكدة أو بيئة عمل غير م ةالعمل بكفاءة في أيلسلوكيات، تقديم األفكار، تأثير في اوكيفية ال أهميةيعرفون جيداً 
مهم والخطير في مهارات القائد الجانب ال  التي تعتبرإدارة رأس المال البشري    القدرة على(  3؛ )تتسم بالمخاطرة

القائد   أن( 5أصحاب المنافع؛ )بناء المناخ التنظيمي الذي يأخذ في االعتبار جميع   ىالقدرة عل(  4؛ )ستراتيجياال
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ى هؤالء  ( تقع عل6عن قيمة القرارات الصعبة؛ ) معه من زمالئه والعاملين عكسيةالتغذية ال يطلب اإلستراتيجي

 .يمكن التفاوض بشأنها التي الوالجوهرية  ةولية صنع القرارات األساسيالقادة مسؤ

 Information Technology تكنولوجيا المعلومات

استخدام األجهزة  ىأساسي عل( بأنها االرتكاز بشكل 2005الجاسم )و  O'Brien (2002)من  لكعرفها 

 ،معارفالوجود ه تتطلب من والتيالتي ترتبط أساساً باإلنسان،  ئل في إدارة المعلوماتوالوساواألدوات 
التكنولوجيا بشكل  ملحيث تشليستطيع التعامل مع هذه المعلومات وإداراتها تكنولوجياً،  خبراتال، مهاراتال

تتضمن استخدام جميع  حاسوبية ( أنها عملية2009)  ياسين  . كما أوضحأساسي تقنيات الحاسب اآللي واالتصاالت

دخالها إ، ووتجميعها البياناتوالتقنيات الحديثة التي تستخدم في عمليات تجهيز االلكترونية  واألدوات والوسائل
توزيعها على المستفيدين منها عبر المعلومات،  إنتاجترجاعها، إدارتها، إلى الحاسوب، تخزينها، معالجتها، اس

وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .ل لتطبيقها في حل المشكالت، اتخاذ القراراتتصاشبكات اال
 ت.( البيانا5( الشبكات واالتصاالت؛ )4شرية؛ )( الموارد الب3( البرمجيات؛ )2( األجهزة؛ )1تتكون من: )

  Organizational Flexibility التنظيمية المرونة

؛ لذا يجب عليها أن تكون والمنافسة  والنمو  من أجل البقاء  مهما  أمراً    في المنظمات  التنظيمية المرونة وجود أصبح 
في أي  تعديالت مرنة تسمح لها بإجراء أي عمليات بناءت،  المستويا جميع في االفراد توظيف بحيث تسطيع مرنة

 التغيرات مواجهةعلى أنها قدرة المنظمة على   التنظيمية المرونة  Dias and Escoval (2014)قد عرف  وقت. و
من خالل بناء ثقافة التعلم والتجديد واالبتكار في كل من  االبداعالقدرة على تطوير المنتجات و خالل من البيئية

العمليات، االبداع في  كل التنظيمي، الثقافة، المنتجات،البيئة الداخلية والخارجية للمرونة، والتي تتمثل في الهي
أنها تمثل القدرة على االستجابة لتغيرات البيئة الداخلية والخارجية  Shalender (2015)كما أوضح  األسوق.

 ، وهي:ساسيةأ جوانب ثالثة التنظيمية المرونة وتشملللمنظمة من أجل تحقيق أهدافها التنظيمية بكفاءة وفاعلية.  
 (.2019)حجي و محمد،  المعلومات نظام ( 3؛ )( مرونة العمليات2؛ ) الهيكلية التغييرات( 1)
 

 Organizational Development التنظيمي التطوير

( التطوير التنظيمي على أنه تلك 2019؛ حجي و محمد ) Bradford and Burke (2005)عرف كل من 

ابة لتغيرات البيئة الداخلية لمنظمات على حل المشاكل واالستجاألجل التي تبذل لتطوير قدرة ا ةالجهود طويل
تللك الجهود مجموعة من األنشطة التنظيمية مع مراعاة الفروق واالختالفات  والخارجية للمنظمة، كما تشمل

 يفي.بينها، من أمثلة التطوير التنظيمي روح الفريق، التنسيق مع اإلدارة العليا، التغيير الهيكلي، اإلغناء الوظ
منظمات ( 1يجب توجيه جهود التطوير التنظيمي لزيادة كفاءة وفاعلية المنظمة، والتي يتم قياسها من خالل: )و

؛ تمتلك عمالء لديهم والء عالفاعلة ( منظمات 2لتكيف وحل مشاكلها الخاصة؛ )على ا القدرة  لديها كونيفاعلة 

 .(Derbali and Elnagar, 2020; Gopta, 2013)ة تمتلك أداء مالي وفني متميز فاعل منظمات( 3)
 

 Job Integration الوظيفي االندماج

، وأشار تستخدم إدارة المنظمات االندماج الوظيفي كوسيلة لزيادة االنتاجية، زيادة الرضا الوظيفي، تكيف العاملين
ت العاملين وتشجيعهم مصممة الستثمار كافة طاقاالعملية  تلك ال( أن االندماج الوظيفي يمثل  2019حجي و محمد )

االلتزام والوالء للمنظمة والعمل على تحقيق أهدافها ونجاحها، وأضاف أن األفراد الذين لديهم اندماج وظيفي على  
كما أنهم يتصفون بالدافعية أكثر من زمالئهم  ،اعرهم تجاههاعال مستعدون للبقاء في المنظمة مهما كانت مش

 تجاه إنجاز أهداف المنظمة.
 

 Strategic Success: Concept & Characteristics خصائصال: المفهوم وراتيجياالست النجاح

ستراتيجية لال الفعالة صياغةاللمنظمات يرتبط بقدرتها على االستراتيجي ل نجاحالأن  David (2009)أوضح 

 Meibodi andالتي تحقق األهداف طويلة األجل، والتي تتفق مع رسالة ورؤية المنظمة. كما عرفه 
Monavvarian (2010)    راء في مختلف المستويات اإلدارية لتحقيق التي يقوم بها جميع المدبأنه كافة األنشطة

( أن المنظمات تعمل للوصول إلى النجاح بعملها من خالل بناء 2015التميمي و الخشالي ) ذكررسالتها. كما 
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متاح لها من موارد هو  نسيق العالي الستخدام ما  قدرات تنظيمية وجدرات حيوية )كفاءات أساسية(، تسمح لها بالت
أبابكر  هوفي نفس السياق عرف هم في ايجاد نتائج أداء عالية ومتميزة ومتفوقة عن المنافسين.بكفاءة وفاعلية تسا

اإلنسانية للنمو  ، وتطوير قابلياتهبما يطلبه السوقعلى وجوده للحفاظ  الفندقمدى امكانية ( بأنه 2017و علي )

( يتمحور النجاح 1( أنها: )2013) طعانخصائص النجاح االستراتيجي فقد أوضح ال أما عن .ريجيالتد

( يعتبر النجاح االستراتيجي نتيجة لتعلم المديرين االعتماد على 2االستراتيجي في النجاح بعيد األمد؛ )

 اتيجية.لشخصية االستر( يعد النجاح االستراتيجي داللة للبلوغ المعرفي ل3استراتيجيات غير مباشرة؛ )
 

 Strategic Success: Importance & Dimensions بعاداألهمية والنجاح االستراتيجي: األ

( اجراء التحليل للبيئة 1: )أن أهمية النجاح االستراتيجي تتمثل في( 2007كل من داودي و محجوب ) أشار 

( اختيار 2المنظمة إيجاباً أو سلباً؛ )في  الداخلية والخارجية للكشف عن العناصر االستراتيجية التي تؤثر

( 1أنه: )  Oestreich et al. (2008)وأضاف    ( التطبيق الفعال لالستراتيجية المختارة.3استراتيجية تنافسية؛ )
( يحسن موقع المنظمة في السوق، ويدعمها لتحقيق مجموعة 2يحقق العديد من المزايا للمنظمة ولفترات طويلة؛ )

  نجاح المنظمة في خططها وأعمالها.  عد من المعايير الهامة التي تعمل على تحديد مدىي( 3)من النجاحات؛ 

(  1: )هي أن أبعاد النجاح االستراتيجي( 2017؛ أبابكر و علي )( 2007داودي و محجوب )من  ذكر كل أيضاً 
استراتيجية (  1( أنها: )2019( ؛ عبدالنبي و لفتة )2013في حين أوضح الطعان )  ( النمو.3( التكيف؛ )2البقاء؛ )

 ( رضا العميل.5بداع؛ )اال( 4تحفيزية؛ )الثقافة ال( 3؛ )فعالالتنفيذ ال( 2محددة؛ )
 

 Reliability Validity and  اختبار الثبات والصدقأوالً: 

 صدق المحكمين "الصدق الظاهري"

ساتذة والخبراء المتخصصين األ ( من5بعرض قائمة االستبيان المخصصة للبحث الميدانى على )قام الباحثان 

 بحثأداة المحكو في مجال موضوع البحث، وذلك لمعرفة جوانب القصور الموجودة في االستبيان، وقد أبدى 
بعض المالحظات من حيث النواحي الشكلية واللغوية والموضوعية، وقد تم االستفادة بآرائهم بمدى وضوح 

توافقها مع موضوع الدراسة، وفي ضوء المالحظات التى أبداها وترابط فقرات االستبيان، ونوعية األسئلة و
ارات جديدة تعديل وحذف وإضافة عب  أجريت التعديالت ليأخذ االستبيان صورته النهائية، وقد تضمنت  المحكمون

 .لتكون ذات داللة
 

 اختبار الثبات والصدق  

في الفنادق قد اتصفت   ح االستراتيجياوالنج  ،ظيميةالعوامل التن( أن مقياس أبعاد  4أظهرت النتائج بالجـــــــدول )

 كذلك تراوحت قيم معامل الصدق بين .875و   842.جميعها بدرجة عالية من الثبات حيث تراوحت ما بين

ما يعني أن معامالت ثبات االستقرار والتجانس الخاصة بأداة الــــبحث ومجاالتها تعتبر مؤشرات 939. و    914.

وهو الحد األدنى للثبات  0.6النهائي، إذ تجاوز معامل ألفا كرونباخ ض اعتمادها فــــي تطبيقها كافيــــــة ألغرا

(Sekaran & Bougie, 2013).   وبناًء على ذلك تعتبر جميع معامالت الثبات والصدق المشار إليها جيده كونها

 أعلى من هذه النسبة.
 

 حث.(: نتائج إختبار الثبات والصدق لمقياس الب4جدول )

 عدد البعد المتغير
 المفردات

 معامل
Cronbach's Alpha 

 معامل
 المصداقية

متغير العوامل 
 التنظيمية

 922. 851. 6 الهيكل التنظيمي

 919. 845. 6 القيادة االستراتيجية

 939. 882. 6 تكنولوجيا المعلومات

 925. 856. 4 المرونة التنظيمية

 927. 859. 4 التطوير التنظيمي
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 918. 842. 4 الوظيفياالندماج 

 متغير 
النجاح 

 االستراتيجي

 935. 875. 5 استراتيجية محددة

 925. 855. 5 فعالالتنفيذ ال

 932. 869. 5 تحفيزيةالثقافة ال

 914. 836. 5 بداعاال

 919. 845. 5 رضا العميل
 

 
 بحثلمقياس الحصاءات الوصفية اإل اختبارثانياً: 

 الشخصية لعينة البحثحليل البيانات ت •
 

عامالً من العاملين بالفنادق ذكور بنسبة  270حيث أظهر أن ( البيانات الشخصية لعينة البحث، 5جدول ) ظهري

%، مما يوضح التفوق الملحوظ للذكور على اإلناث كعاملين باألقسام 28فقط من اإلناث بنسبة    105  %، بينما72

العاملين المتزوجين يفوق   الدراسة. وعلى صعيد الحالة االجتماعية وجد أن عددالبحث و  المختلفة في الفنادق محل
%. وعن السن 37.3بنسبة  140، وبلغ عدد الغير متزوجين %62.7بنسبة  235عدد الغير متزوجين إذ بلغ 

عامالً  220عاماً، حيث بلغ عددهم  45إلى  30يتضح وجود تفوق العاملين في المرحلة العمرية الوسطى من 

عاماً   45%، ثم العاملين األكبر من  25.3بنسبة    95عاماً وعددهم   30%، تالهم العاملين األقل من  58.7بنسبة  

 %.16بنسبة  60وعددهم 

 البحث.(: البيانات الشخصية لعينة 5جدول )
 المئويةالنسبة  التكرار البيان

 الجنس
 %72 270 ذكر
 %28 105 أنثى

 الحالة االجتماعية
 62.7% 235 زوجمت

 %37.3 140 غير متزوج

 السن
 %25.3 95 عام 30أقل من 

 58.7% 220 45:  30من 
 %16 60 45أكبر من 

 سنوات الخبرة
 33.3% 125 سنوات 5أقل من 

 46.7% 175 سنوات 10:  5من 
 %20 75 سنوات 10أكثر من 

 المستوى التعليمي
 %25.3 95 مؤهل متوسط

 %60 225 لوريوس"مؤهل عالي " بكا
 %14.7 55 دراسات عليا

على سنوات  ينحاصل بالعينة عاملينأغلب ال وجد أن سنوات الخبرةكما أوضح الجداول السابق أنه على صعيد 
أعوام، إذ   5ذو خبرة حديثة أقل من    عاملون، ثم    %،46.7بنسبة    عامالً   175سنوات، وعددهم    10:5خبرة بين  

 10الذين تخطت سنوات خبرتهم  عاملينوجاء فى المرتبة األخيرة ال ،%33.3نسبة ب عامالً  125بلغ عددهم 

% 60بنسبة  عامالً  225وجد أن  مدراءالمستوى التعليمي للوعن  %. 20بنسبة مدراء 75سنوات وبلغ عددهم 

سبة بن  95وعددهم  متوسطة  الحاصلون على مؤهالت    عاملون، تالهم ال(يوسبكالور)حاصلون على مؤهالت عليا  

 %.14.7بنسبة  55الحاصلون على دراسات عليا وعددهم  عاملون%، ثم ال25.3
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 العوامل التنظيمية لمتغيرت الوصفية احصاءاإلتحليل 
عوامل التنظيمية، ال متغير؛ تم اجراء اختبار االحصاءات الوصفية لبحثمتغيرات التطبيق الفنادق للمعرفة مدى 

 العوامل التنظيميةالمتعلقة بمستوى تطبيق أبعاد  اباتج( أن اال6) جدول ظهري (.6كما هو موضح بالجدول)

المرتبة األولى من حيث الموافقة على  القيادة االستراتيجيةبعد  احتل ، حيثكانت بمتوسطات حسابية مرتفعة
%، 80.8بنسبة  4.04بمتوسط حسابي  التطوير التنظيمي%، وبعد 83.2بنسبة  4.16تطبيقه بمتوسط حسابي 

 3.99بمتوسط حسابي التنظيمي الهيكل %، بعد 80.2بنسبة  4.01بمتوسط حسابي  االندماج الوظيفيعد ب ثم

، وأخيراً بعد المرونة التنظيمية %79.6بنسبة    3.98بمتوسط حسابي  ، بعد تكنولوجيا المعلومات  %79.8بنسبة  

نحراف المعياري لألبعاد %، كما تراوحت قيمة اال78.6بنسبة  3.93الذى سجل أدنى قيمة بمتوسط حسابي 

وهي نسب مقبولة،  658.و  351.وهي نسب مقبولة، كما تراوحت قيم اإللتواء بين  887.و  694.بين  ستةال

وهي نسب مقبولة، كما يتبين من الجدول ذاته أن المتوسط الحسابي   946.و    125.كما ترواحت قيم التفرطح بين  

درجة تطبيق  وهذا يعني أن 1.05% بانحراف معياري 80.4بنسبة  4.02بلغ  العام لمتغير العوامل التنظيمية

العوامل يدركون مدى أهمية  العاملين بالفنادقوتدل هذه النتائج على أن  ؛كانت مرتفعة العوامل التنظيميةأبعاد 
يق النجاح األهداف وتحسين األداء وتحقى الحاجة إلى تطبيقها داخل الفنادق نظراً لدورها الكبير في  دوم  التنظيمية

 . (Martin and Castro, 2011; Fazli, 2012)ديد من الدراسات السابقة  ، وهو ما أشارت إليه العاالستراتيجي
 

 . العوامل التنظيمية متغير(: إختبار االحصاءات الوصفية ل6) جدول

عدد  بعاداأل
 المفردات

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

% 

االنحراف 
 المعياري

 االلتواء
Skewness 

 التفرطح
Kurtosis  مستوى

 التحقق
Stati 

Std. 
Err Stati 

Std. 
Err 

 مرتفع 248. 832. 124. 754. 051. 80.4 4.02 متغير العوامل التنظيمية

 مرتفع 248. 691. 124. 382. 694. 79.8 3.99 6 الهيكل التنظيمي

 مرتفع 248. 765. 124. 351. 775. 83.2 4.16 6 القيادة االستراتيجية

 مرتفع 248. 125. 124. 581. 787. 79.6 3.98 6 تكنولوجيا المعلومات

 مرتفع 248. 551. 124. 199. 887. 78.6 3.93 4 المرونة التنظيمية

 مرتفع 248. 946. 124. 658. 732. 80.8 4.04 4 التطوير التنظيمي

 مرتفع 248. 640. 124. 441. 739. 80.2 4.01 4 االندماج الوظيفي
 

كانت بمتوسطات حسابية  النجاح االستراتيجيوبة المتعلقة بمستوى تطبيق أبعاد ( أن األج7جدول ) وضحي

بنسبة   3.88المرتبة األولى من حيث الموافقة على تطبيقه بمتوسط حسابي    رضا العميلبعد    ، حيث احتلمرتفعة

 3.76بمتوسط حسابي    فعالالتنفيذ  البعد    %،75.6بنسبة    3.78بمتوسط حسابي  تحفيزية  الثقافة  الوبعد  %،  77.6

الذى سجل أدنى   بداعاال، وأخيراً بعد  %74بنسبة    3.70بمتوسط حسابي    استراتيجية محددة   بعد%،  75.2بنسبة  

و   486.بين    خمسة%، كما تراوحت قيمة االنحراف المعياري لألبعاد ال73.8بنسبة    3.69قيمة بمتوسط حسابي  

وهي نسب مقبولة، كما ترواحت قيم  661.و  445.ت قيم اإللتواء بين وهي نسب مقبولة، كما تراوح 890.

العام لمتغير كما يتبين من الجدول ذاته أن المتوسط الحسابي  وهي نسب مقبولة، 971.و  429.التفرطح بين 

النجاح   متغيروهذا يعني أن درجة تطبيق    765.% بانحراف معياري  75.5بنسبة    3.77بلغ    النجاح االستراتيجي

األبعاد التي يشملها النجاح يدركون  العاملين بالفنادقوتدل هذه النتائج على أن  ؛كان مرتفع االستراتيجي
 االستراتيجي ويسعون إلى تحقيقها.
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 النجاح االستراتيجي.(: إختبار االحصاءات الوصفية لمتغير 7) جدول

عدد  بعاداأل
 المفردات

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

% 

االنحراف 
 المعياري

 االلتواء
Skewness 

 التفرطح
Kurtosis  مستوى

 التحقق
Stati Std. 

Err Stati Std. 
Err 

 مرتفع 248. 679. 124. 870. 765. 75.5 3.77 النجاح االستراتيجيمتغير 
 مرتفع 248. 878. 124. 504. 486. 74 3.70 5 استراتيجية محددة

 مرتفع 248. 545. 124. 613. 709. 75.2 3.76 5 فعالالتنفيذ ال

 مرتفع 248. 429. 124. 661. 890. 75.6 3.78 5 تحفيزيةالثقافة ال

 مرتفع 248. 971. 124. 446. 691. 73.8 3.69 5 بداعاال

 مرتفع 248. 580. 124. 445. 785. 77.6 3.88 5 رضا العميل
 

 ثالثًا: اختبار فروض البحث 
العوامل التنظيمية وأبعاد النجاح  أبعادبين  احصائيةذات داللة  ةمعنوي توجد عالقة ارتباط"الفرض األول 

 ."االستراتيجي
العوامل التنظيمية وأبعاد أبعاد لمعرفة مدى صحة الفرض من عدمه، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين 

لهيكل التنظييمي، العوامل التنظيمية )ا( وجود ارتباط معنوى قوي بين  8وقد أظهر جدول )،  النجاح االستراتيجي

القيادة االستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات، المرونة التنظيمية، التطوير التنظيمي، االندماج الوظيفي( وأبعاد 
وتراوح معامل  بداع، رضا العميل(اإلتحفيزية، الثقافة الفعال، التنفيذ الالنجاح االستراتيجي )استراتيجية محددة، 

ويمكن تفسير وجود ذلك االرتباط   01.حد أقصى، وذلك عند مستوى معنوية    866.حد أدنى،    632.ط بين  اإلرتبا

 ثبت صحة الفرض األول. فقد ، ومن ثم النجاح االستراتيجيتؤثر فى ربما أبعاد العوامل التنظيمية بأن 
 

 . النجاح االستراتيجيالعوامل التنظيمية وأبعاد أبعاد (: معامالت االرتباط بين 8جدول)
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 العوامل التنظيمية

 

 

 النجاح االستراتيجي

 الهيكل التنظيمي 1          

 قيادة االستراتيجيةال 681. 1         

 تكنولوجيا المعلومات 643. 675. 1        

 المرونة التنظيمية 790. 802. 640. 1       

 التطوير التنظيمي 732. 701. 712. 662. 1      

 االندماج الوظيفي 655. 768. 708. 761. 690. 1     

 استراتيجية محددة 811. 653. 782. 706. 860. 770. 1    
 التنفيذ الفعال 720. 678. 707. 848. 791. 844. 679. 1   
 الثقافة التحفيزية 723. 651. 729. 713. 670. 725. 660. 683. 1  
 االبداع 672. 766. 717. 632. 831. 655. 735. 658. 780. 1 
 رضا العميل 770. 721. 803. 798. 876. 689. 670. 706. 659. 715. 1

All Correlations are significant at 0.01 level. 
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مي، )الهيكل التنظي  أبعاد العوامل التنظيميةذات داللة احصائية بين    معنوية  نحدارعالقة ا  توجد"ثانيالفرض ال
ومتغير   التنظيمي، االندماج الوظيفي(القيادة االستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات، المرونة التنظيمية، التطوير  

 .النجاح االستراتيجي
، وقد أظهر التحليل بسيطتحليل االنحدار الخطي المعامل  لمعرفة مدى صحة الفرض من عدمه، تم استخدام 

(، 10)(، 9)كما هو موضح فى الجدول  ، وثبوت صحة هذا الفرضاإلحصائى النتائج الخاصة بهذه العالقة

(11( ،)12( ،)13( ،)14): 

وهو ما يشير  001.. عند مستوى معنوية أقل من 476لغت أن قيمة معامل االرتباط البسيط ب (9جدول ) يظهر

كلما زاد  لمتغير الهيكل التنظيمي العاملينكلما زاد تطبيق  )أي أنه المتغيرينهذين إلى أن العالقة طردية بين 
. وهذا يعني أن 625. كما بلغت قيمة معامل االنحدار البسيط (في الفنادقتحقيق النجاح االستراتيجي  مستوى

النجاح ( بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تغير طردي في المتغير التابع )الهيكل التنظيمية المتغير المستقل )زياد
  001.وهي معنوية عند مستوى معنوية أقل من  T 10.59بلغت قيمة أيضاً . وحدة. 625( بمقداراالستراتيجي

 .(2≥ تكون معنوية إذا بلغت قيمتها  T)حيث أن قيمة 
 

 .تحقيق النجاح االستراتيجيفي  الهيكل التنظيمير أث(: 9) جدول
 

 
 المتغير المستقل

 (النجاح االستراتيجيالمتغير التابع )

معامل االرتباط 

 البسيط

 R 

 نحدارمعامل اال

 βالبسيط 

 قيمة

 T 

 

 قيمة

 F 

 

 .Sigالمعنوية 

 000. 112.14 10.59 625. 476. الهيكل التنظيمي
 

 
 

وهو ما يشير   001.. عند مستوى معنوية أقل من  536معامل االرتباط البسيط بلغت  أن قيمة    (10جدول )  يوضح

كلما زاد   القيادة االستراتيجيلمتغير  العاملينكلما زاد تطبيق    )أي أنه  المتغيرينهذين  إلى أن العالقة طردية بين  
. وهذا يعني أن 753بسيط . كما بلغت قيمة معامل االنحدار ال(في الفنادقتحقيق النجاح االستراتيجي  مستوى

ابع ( بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تغير طردي في المتغير التالقيادة االستراتيجيةزيادة المتغير المستقل )
وهي معنوية عند مستوى معنوية أقل من   T  21.09بلغت قيمة  أيضاً  وحدة.  .  753ر ( بمقداالنجاح االستراتيجي)

 .(2≥ ا بلغت قيمتها تكون معنوية إذ T)حيث أن قيمة  001.

 .تحقيق النجاح االستراتيجيفي  القيادة االستراتيجية(: أثر 10) جدول
 

 
 المتغير المستقل

 (النجاح االستراتيجيالتابع )المتغير 
معامل االرتباط 

 البسيط

 R 

 نحدارمعامل اال

 βالبسيط 

 

 قيمة

 T 

 

 قيمة

 F 

 .Sigالمعنوية 

 000. 444.93 21.09 753. 536. القيادة االستراتيجية
 

وهو ما يشير   001.. عند مستوى معنوية أقل من  414أن قيمة معامل االرتباط البسيط بلغت    (11يوضح جدول )

كلما  لمتغير تكنولوجيا المعلومات العاملينكلما زاد تطبيق  )أي أنه المتغيرينهذين إلى أن العالقة طردية بين 
. وهذا يعني أن 745. كما بلغت قيمة معامل االنحدار البسيط  (الفنادقفي  تحقيق النجاح االستراتيجي    مستوىزاد  

( بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تغير طردي في المتغير التابع تكنولوجيا المعلوماتلمتغير المستقل )زيادة ا
قل من وهي معنوية عند مستوى معنوية أ  T  16.45بلغت قيمة  أيضاً  . وحدة.  745ر ( بمقداالنجاح االستراتيجي)

 .(2≥ تكون معنوية إذا بلغت قيمتها  T)حيث أن قيمة  001.

 



 2020(    ديسمبر 2/2، العدد )(4معة مدينة السادات    المجلد )جا –مجلة كلية السياحة والفنادق 

 

 

-158- 
 

 .تحقيق النجاح االستراتيجيفي  تكنولوجيا المعلومات(: أثر 11) جدول
 

 
 المتغير المستقل

 (النجاح االستراتيجيالمتغير التابع )

معامل االرتباط 

 البسيط

 R 

 نحدارمعامل اال

 βالبسيط 

 قيمة

 T 

 

 قيمة

 F 

 

 .Sigالمعنوية 

 000. 270.65 16.45 745. 414. تكنولوجيا المعلومات
 

وهو ما يشير   001.. عند مستوى معنوية أقل من  401أن قيمة معامل االرتباط البسيط بلغت    (12جدول )يظهر  

د كلما زا المرونة التنظيميةلمتغير  العاملينكلما زاد تطبيق  )أي أنه المتغيرينهذين إلى أن العالقة طردية بين 
. وهذا يعني أن 632عامل االنحدار البسيط . كما بلغت قيمة م(في الفنادقتحقيق النجاح االستراتيجي  مستوى

النجاح ( بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تغير طردي في المتغير التابع )المرونة التنظيميةزيادة المتغير المستقل )
 001.وهي معنوية عند مستوى معنوية أقل من  T 15.96بلغت قيمة أيضاً . وحدة. 632ر ( بمقدااالستراتيجي

 .(2≥ تكون معنوية إذا بلغت قيمتها  T)حيث أن قيمة 
 

 .تحقيق النجاح االستراتيجيفي  المرونة التنظيمية(: أثر 12) جدول
 

 
 المتغير المستقل

 (النجاح االستراتيجيالمتغير التابع )

معامل االرتباط 

 البسيط

 R 

 نحدارمعامل اال

 βسيط الب

 قيمة

 T 

 

 قيمة

 F 

 

 .Sigالمعنوية 

 000. 254.89 15.96 632. 401. المرونة التنظيمية
 

وهو ما يشير   001.. عند مستوى معنوية أقل من  441أن قيمة معامل االرتباط البسيط بلغت    (13يظهر جدول )

كلما زاد  التطوير التنظيميمتغير ل العاملينكلما زاد تطبيق  )أي أنه المتغيرينهذين إلى أن العالقة طردية بين 
. وهذا يعني أن 664. كما بلغت قيمة معامل االنحدار البسيط (في الفنادقتحقيق النجاح االستراتيجي  مستوى

النجاح ( بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تغير طردي في المتغير التابع )التطوير التنظيميزيادة المتغير المستقل )
 001.وهي معنوية عند مستوى معنوية أقل من  T 17.38بلغت قيمة أيضاً . وحدة. 664ر ( بمقدااالستراتيجي

 .(2≥ تكون معنوية إذا بلغت قيمتها  T)حيث أن قيمة 

 .التطوير الوظيفي في تحقيق النجاح االستراتيجي(: أثر 13) جدول
 

 
 المتغير المستقل

 (النجاح االستراتيجيالمتغير التابع )
معامل االرتباط 

 بسيطال

 R 

معامل 

 نحداراال

 βالبسيط 

 قيمة

 T 

 

 قيمة

 F 

 

 .Sigالمعنوية 

 001. 302.07 17.38 664. 441. التطوير التنظيمي
 

وهو ما يشير   001.. عند مستوى معنوية أقل من  531أن قيمة معامل االرتباط البسيط بلغت    (14يظهر جدول )

كلما زاد  االندماج الوظيفيلمتغير  العاملينكلما زاد تطبيق  )أي أنه المتغيرينهذين إلى أن العالقة طردية بين 
. وهذا يعني أن 729. كما بلغت قيمة معامل االنحدار البسيط (في الفنادقتحقيق النجاح االستراتيجي  مستوى

جاح النبمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تغير طردي في المتغير التابع )  (االندماج الوظيفيزيادة المتغير المستقل )
 001.وهي معنوية عند مستوى معنوية أقل من  T 20.83بلغت قيمة أيضاً . وحدة. 729ر ( بمقدااالستراتيجي

 .(2≥ تكون معنوية إذا بلغت قيمتها  T)حيث أن قيمة 
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 .النجاح االستراتيجيتحقيق في  االندماج الوظيفي(: أثر 14) جدول
 

 
 المتغير المستقل

 (راتيجيالنجاح االستالمتغير التابع )

 نحدارمعامل اال

 البسيط

 R 

معامل 

 نحداراال

 βالبسيط 

 قيمة

 T 

 

 قيمة

 F 

 

 .Sigالمعنوية 

 001. 434.04 20.83 729. 531. االندماج الوظيفي
 

الفندقية في  آة المنشأنه كلما اهتمت  (14، )(13(، )12)(، 11(، )10)(، 9)نتائج الجداول من  انيستنتج الباحث

يمي، القيادة االستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات، المرونة )الهيكل التنظ العوامل التنظيميةد بتطبيق أبعا مصر
مع  دراسة يتفق. وهذا يتفق مع تحقق النجاح االستراتيجيكلما التنظيمية، التطوير التنظيمي، االندماج الوظيفي( 

تنظيمية في قدرة المنظمات فى إدارة التي توصلت إلى وجود تأثير للعوامل ال (Smith et al., 2008)دراسة 

( التي توصلت إلى عدم وجود تأثير للهيكل التنظيمي وأداء 2008الرفايعة ) االبتكار. بينما اختلفت مع دراسة

البنوك، بينما اتفقت مع ما توصلت إليه نفس الدراسة من وجود تأثير إيجابي قوي لتكنولوجيا المعلومات وآليتها 
 لهيكل التنظيميل مباشر  عدم وجود تأثيرالتي توصلت إلى    (Fazli, 2012)  أيضاً مع دراسةفي األداء. واختلفت  

كمتغير وسيط،. كما اتفقت مع دراسة  إدارة المعرفةبصورة غير مباشرة من خالل  التأثير بينما كاناألداء،  في
ظيفية في نجاح إدارة المشاريع ( التي توصلت إلى وجود تأثير إيجابي للعوامل التنظيمية والو2016)أبو الحسنى،  

وجود تأثير  لتي توصلت إلى( ا2016راسة )الشيخلي و العبيدي، دفي المنظمات غير الحكومية، وأيضاً مع 

( 2019حجي و محمد )  إليه  توصلكذلك مع ما  واستراتيجيات إدارة الموهبة.  في    بعاد العوامل التنظيميةإيجابي أل

 في جودة حياة العمل واألداء.تنظيمية وجود تأثير إيجابي للعوامل ال من
 

 توصيات البحث  .1
 :أسفرت عنه نتائج البحث، يمكن تقديم مجموعة من التوصياتفى ضوء ما 

)الهيكل لمجهودات تحقيق النجاح االستراتيجي في ظل العوامل التنظيمية    الفنادقإدارات  دعم    ضرورة  •
وير التنظيمي، االندماج ، المرونة التنظيمية، التطيمي، القيادة االستراتيجية، تكنولوجيا المعلوماتالتنظ

 الوظيفي(.
 :بتطبيق العوامل التنظيمية من خالل في مصر الفنادقضرورة اهتمام  •
، حيث أنها شكلت أهم العوامل النجاح االستراتيجيادة االستراتيجية الالزمة لتحقيق القيتطبيق مفهوم  •

 التنظيمية المؤثرة في النجاح االستراتيجي.
الوعي بين العاملين بأهمية وفوائد تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات من خالل نشر طبيق مفهوم ت •

المعلومات، ضرورة مواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات، توفيرها للعاملين من خالل 
قنيات جديدة التدريب المباشر لهم لتحقيق النجاح االستراتيجي في الفنادق، العمل على إدخال وتطوير ت

 ت متزامنة مع الهيكل التنظيمي.في العمل مع مراعاة إجراء تعديال
التطوير التنظيمي واالندماج الوظيفي من خالل ضرورة االهتمام بعملية التدريب للعاملين تطبيق مفهوم   •

عداد لعالقتها بتحقيق النجاح االستراتيجي، كذلك تقييمها لتجنب األخطاء في العمليات الحالية واالست
تخصيص ميزانية مناسبة من جانب اإلدارة العليا لدعم أنشطة   لتخطيط العمليات التدريبية في المستقبل،

 البحوث والتطوير التنظيمي.

العمل على اتساع سياسة الالمركزية في اتخاذ القرارات المرونة التنظيمية من خالل تطبيق مفهوم  •
بتمكين ومشاركة  االهتمام  ،  اكبة التغييرات المتسارعةالكافية لموموضوعية وبالمرونة  و  بصورة علمية

 .العاملين في تحقيق النجاح االستراتيجي
مراجعة نقاط الضعف والقصور في الهيكل التنظيمي من خالل العمل على تطوير الهيكل التنظيمي  •

ميم، توفير بيئة العمل المناسبة من حيث الموقع، التصبما يتناسب مع االستراتيجيات واألهداف، 
 جهيزات التدريبية.التهوية، اإلضاءة، المساحة، الت
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This research aims to identifying the most important organizational factors in Egyptian 

hotels and measure their impact on achieving strategic success. The research is based on 

three approaches, which are the descriptive, analytical and interpretive approaches to achieve 

the objectives. A total of 500 questionnaires were distributed to employees in 28 five-star 

hotels in Sharm Elsheikh city. All questionnaires returned are 375 and the response rate is 

75%. The results of data analytical by SPSS V25 showed that organizational factors had a 

positive effect on achieving strategic success. The research recommends hotels in Egypt 

should support top management efforts to achieve strategic success considering 

organizational factors (organizational structure, strategic leadership, information 

technology, organizational flexibility, organizational development, job integration). 
 

Key Words: Organizational Factors, Strategic Success, Egyptian Hotels. 

  


