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 : املقدمة .1

في   أحداث غير مسبوقة  العالم  أجل مواكبتها يشهد  بالتحرك من  املنظمات  قيام  إلى  أدى  والتحديث مما  والتطوير  التغيير  تتضمن  األعمال  بيئة 

البحث عن أساليب  ولضمان التقدم الذي يحقق البقاء واالستمرارية لهذه املنظمات، تسعى إدارة املنظمات املتعلمة والحديثة والهادفة للنجاح املتميز إلى  

 ياسات ومعارف بحيث تكون قاعدة يرتكز عليها من أجل دعم مستقبل األعمال. وطرق واستراتيجيات وس

 إستراتيجيات وأن يتم توجيهها لتكون داعمة ألهداف املنظمات،  من خالل وضع  االستراتيجية  وهنا يبرز دور قادة األعمال وصناع القرار في التوجهات  

اإلمكانيات والقدرات واملوارد   ونشر معارف مكونة   بألية عمل تتضمن رسم سياسات،  االستراتيجية  وأن ترتبط التوجهات    والكفاءات،وأن تتناسب مع 

ت ملواجه لبيئة ولثقافة منظمية بحيث تكون ناجحة مما تشكل فرصة قوية من أجل رسم الطريق لتحقيق التميز املنظمي، ومن أجل زيادة جاهزية املنظما

والتوقع للتعامل مع هذه االحداث والتغيرات يتطلب تصور مستقبلي بوجود مقومات أساسية تدعم أنواع التوجهات   أحداث املستقبل وتمكينها من التنبؤ

 وبذلك يساعد في اتخاذ القرار واستثمار املوارد واستكشاف الفرص لضمان التميز املنظمي.، املختلفة االستراتيجية 

ودور هذه التوجهات كنشاط ممنهج للوصول إلى أساليب   االستراتيجية ا وأهمية التوجهات  وبذلك أصبحت تدرك املنظمات أهمية التميز املنظمي له

ومتغيرات التميز املنظمي، وسوف يتم    االستراتيجية  ولهذا ستجمع هذه الدراسة بين متغيرات التوجهات    وسياسات لتحقق أداء أفضل وتميز تنافس ي،

لى  إ املنظمات من الوصول  يمكنوأبعاده إلبراز التميز املنظمي   االستراتيجية وجود كل من التوجهات إن و  ،دراستها على مجتمع الجمارك األردنية في األردن
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الباحثان يدركان مدى أهمية    وألنستراتيجية في التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية.  لدراسة إلى معرفة أثر التوجهات اال ا هدفت  

الجمارك األردنية   االقتصاد الوطني في األردن فقد تم تطبيق الدراسة على دائرة  ستخدمت االستبانة كأداة  منظمات القطاع الحكومي في 
ُ
ا

 و 88في دائرة الجمارك األردنية ويقدر عددهم )لجمع البيانات 
ً
 ( مديرية ومركزا

ً
 في 603) عددهم كامال

ً
اإلدارتين العليا والوسطى وقد ( موظفا

 ( استبانة.251( استبانة منها، وبعد فرز االستبانات تبين أن عدد الصالح منها للتحليل )258( استبانة وقد تم استرداد )270تم توزيع )

ا )التوجه نحو  ستراتيجية بأبعادهللتوجهات اال  (  0.05) بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةكشفت نتائج الدراسة  

رة السوق، التوجه نحو التعلم، التوجه نحو التكنولوجيا، التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في التميز املنظمي بأبعاده مجتمعة في دائ

 الجمارك األردنية. 

براز التميز إ ستراتيجية من أجل وأوصت الدراسة بما يلي: على القادة واإلداريين في منظمات القطاع الحكومي مواكبة تبني التوجهات اال 

بيئة عمل داعمة  أكبر وتوفير  العاملين وتشجيعهم بشكل  املنظمة باستمرار. ودعم قدرات  أعلى مستوى من تحقيقه في  املنظمي وتحقيق 

 للحماس واملشاركة الفعالة وأن تحقق التوازن بين الحياة االجتماعية والتنظيمية من أجل إبراز التميز. 

 دائرة الجمارك األردنية. ؛منظمات القطاع الحكومي ؛التميز املنظمي ؛التوجهات اإلستراتيجية :تاحيةفالكلمات امل
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ات املحددة في إبراز األداء  االستراتيجيأهدافها ويعزز قدراتها وإمكاناتها في االستفادة من املوارد الخارجية والداخلية واستغالل الفرص املتاحة لتحقيق  

  .زاملتمي

   همية الدراسة:أ . 1.1

،  في دائرة الجمارك األردنية ودوره في التميز املنظمي  االستراتيجية تستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية من موضوع الدراسة الذي يتناول التوجهات 

اإليرادات لخزينة الدولة، وأن  ومن الناحية العملية فهي تنبع من أهمية دائرة الجمارك األردنية، ملا لها دور كبير في االقتصاد األردني وتعد الرافد األول من 

 . نجاحها أو تعثرها سيكون له تأثير مباشر على معدالت النمو االقتصادي ومعدالت االستثمار

 أهداف الدراسة: . 2.1

 األردنية. ، والتميز املنظمي( في دائرة الجمارك االستراتيجية الدراسة )التوجهات تغيرات األهمية النسبية مل مستوى  علىالتعرف  •

 في التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية. االستراتيجية بيان أثر التوجهات  •

   مشكلة الدراسة: . 3.1

الجمارك   في دائرة   في تحقيق التميز املنظمي  االستراتيجية  تكمن مشكلة الدراسة في إبراز التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية، ودور التوجهات  

 األردنية. 

التي من شأنها ر،  ييرات ومخاطوبذلك نجد أن هناك تحديات وتطورات وتغ  االقتصاد املحلي والدوليتعتبر الجمارك األردنية أحد الركائز األساسية في  

األرد املنظمي، والبد للجمارك  التميز  التغييرات وتعزيز قدرتها على تحقيق  األردنية مواكبة هذه  الجمارك  نية من تعزيز أن تعيق عملها وذلك يحتم على 

ا إ وهذا يؤدي    ،الداخلية  وبيئتها  لية عملهاآ وتنظيم   التميز ومجابهة  بيئة داعمة وفاعلة ومتينة لتحقيق  املحلي  لى تحفيز  السوق  لصعوبات واملخاطر في 

للتطورات، وكل ذلك يتطلب توجهات   الالزمة وفي تحقيق   استراتيجية  والدولي واالستجابة  القرارات  اتخاذ  اليوم في  املهمة ملنظمات  الجوانب  أحد  ألنها 

  ين كما أن املكتبة العربية في ضوء علم الباحث  تميز املنظمي،وأثرها على ال  االستراتيجية    التوجهاتعلى  أهداف وغايات املنظمة، وهذا األمر يتطلب التعرف  

 والتميز املنظمي، ومنها يثار التساؤل الرئيس اآلتي: االستراتيجية تفتقر للدراسات التي ربطت بين التوجهات 

 التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية؟ في  االستراتيجية ما أثر التوجهات 

 السؤال االسئلة التالية: وينبثق عن هذا 

 سئلة الدراسة: أ . 4.1

 ، والتميز املنظمي( في دائرة الجمارك األردنية؟االستراتيجية ما مستوى األهمية النسبية ملتغيرات الدراسة )التوجهات  •

 في التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية؟ االستراتيجية ما أثر التوجهات  •

 فرضيات الدراسة: . 5.1

 الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية اآلتية:  باختبارلإلجابة عند أسئلة مشكلة الدراسة ستقوم الدراسة  

• Ho1  :  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية  للتوجهات    (α ≤ 0.05)داللة  "ال يوجد  السوقي، والتوجه نحو  )التوجه 

 والتوجه نحو التكلفة( في التميز املنظمي بأبعاده مجتمعة في دائرة الجمارك األردنية.  والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي،

 من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية: نبثق ي

• Ho1-1  ال :( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05  للتوجهات )  التوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية(

 دائرة الجمارك األردنية.  فياالستراتيجية والتوجه نحو التكلفة( في تميز   والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي،

• Ho1-2  ال يوجد أثر ذو :( داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05  للتوجهات )  التوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية(

 والتوجه نحو التكلفة( في تميز القيادة في دائرة الجمارك األردنية.  ،والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي

• Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مس :( توى داللةα ≤ 0.05  للتوجهات )  التوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية(

 والتوجه نحو التكلفة( في تميز الهيكل التنظيمي في دائرة الجمارك األردنية.  والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي،

• Ho1-4  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى :( داللةα ≤ 0.05  للتوجهات )  التوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية(

 والتوجه نحو التكلفة( في تميز املرؤوسين في دائرة الجمارك األردنية. والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي،

• Ho1-5( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α ≤ 0.05  للتوجهات )  التوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية(

 والتوجه نحو التكلفة( في تميز الثقافة في دائرة الجمارك األردنية.  والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي،

 

 



 الشوابكة &  الحياصات                                                                                                                     ستراتيجية في التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنيةأثر التوجهات اال  

Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 359-386 
 361 

 

  :أنموذج الدراسة .6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنموذج الدراسة  :(1شكل )

 إاملصدر: من 
 
 لى املراجع التالية:إ عداد الباحثين استنادا

 ( إلى: االستراتيجية تم االستناد في تحديد أبعاد املتغير املستقل )التوجهات  املتغير املستقل:

,.Osman et al؛ Theodosiou et al., 2012؛ جالب،2013 ؛ القراي وإبراهيم،2014)   (Ibrahim & Shariff, 2016؛  Obeidat, 2016؛ Shin & Lee, 2016؛ Amirkhani & Reza, 2015  2015؛  

 Gonzalez et al., 2018؛ Mkheimer, 2016, 12) تم االستناد في تحديد أبعاد املتغير التابع )التميز املنظمي( إلى: املتغير التابع:

  الدراسات السابقة: .7.1

 :
 
 البيئة العربية: الدراسات في أوال

 The effect of entrepreneurship on organizational excellence: The mediating role of visionary" ( بعنوان:2021)   Hijjawiدراسة   •

leadership:" "التعرف على تأثير ريادة األعمال في  هدفت هذه الدراسة إلى : " تأثير ريادة األعمال في التميز املنظمي: الدور الوسيط للقيادة الرؤيوية

ي. تم التميز املنظمي من خالل الدور الوسيط للقيادة الرؤيوية، حيث كان مجتمع الدراسة مديرين على مستويات مختلفة في البنك التجاري األردن

البيانات من ) الغربية، حيث تكونت54استخدام عينة عشوائية لجمع  األردن والضفة  بين  )  ( فرًعا موزعة  ( استبانة موزعة، وتم  183العينة من 

ولقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن ريادة   ( كأسلوب إحصائي لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها.SEMتطبيق نمذجة املعادالت الهيكلية )

كما كان    كل من القيادة ذات الرؤية والتميز املؤسس ي،األعمال بأبعادها )االبتكار، االستباقية، املخاطرة، املنافسة الشرسة( كان لها تأثير كبير على  

بينما التوسط. أشار االختبار إلى أن القيادة ذات الرؤية املستقبلية لعبت دور الوسيط    للقيادة ذات الرؤية املستقبلية تأثير كبير على التميز املنظمي،

لبيئات الخارجية والداخلية يمكن أن تكون بمثابة حافز لريادة األعمال وبالتالي وأوصت الدراسة إلى أن ا  الجزئي بين ريادة األعمال والتميز املؤسس ي.

 لتحقيق التميز املنظمي من خالل القيادة ذات الرؤية والهياكل والسياسات املرنة.

الالزمة لتحقيق التميز األكاديمي لجامعة أم القرى في ضوء نموذج    االستراتيجية  " درجة الحاجة إلى التوجهات    ( بعنوان:2020دراسة األسمر) •

التوجهات    " .للجامعة املتميزة آلل زاهر السالطين  االستراتيجية  التوجهات   إلى  الحاجة  إلى تحديد درجة  الدراسة  الالزمة   االستراتيجية  هدفت 

للجامعة املتميزة آلل زاهـر السالطين مـن وجهـة نظـر أعضاء    االستراتيجية  ت  لتحقيـق التميز األكاديمي لجامعة أم القرى، في ضـوء نموذج التوجها

 وعضوة من الهيئة التدريسية.  298هيئتهـا التدريسية، وقد استطلعت فيهـا رأي )
ً
ولقد أظهرت النتائج على أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس    ( عضوا

التوجهات   إلى  الحاجة  ل  االستراتيجية  لدرجة  التوجهات  الالزمة  إلى  الحاجة  األكاديمي بوجه عام جاءت عالية. ودرجة  التميز   االستراتيجية تحقيق 

واملجال البحثي، وإدارة املعرفة ونشرها وتوظيفها، وخدمة املجتمع والتركيز ،  والبرامج األكاديمية  الالزمة للتميز في قيادة التغيير األكاديمي واإلداري،

الالزمة لتحقيق التميز في التدريس والتعلم    االستراتيجية  الداخلي، وأنظمة التقييم واملحاسبة عالية. وجاءت تقديراتهم لدرجة الحاجة إلى التوجهات  
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متوسطة.   -ورعاية الطالب وتنمية املوهبة واإلبـداع لـديهم، واملرافق والخدمات الجامعيـة، دريسيةوإعداد وتطوير الهيئة الت اإللكتروني واالفتراض ي،

 الالزمة لتحقيق التميز األكاديمي لجامعة أم القرى.  االستراتيجية وأوصت الدراسة أنه يجب توفير وممارسة التوجهات 

 Al-Jedaiah and Albdareen (2020)  "The effect of strategic human resources management (SHRM) on organizationalدراسة  •

excellence."  "  للموارد البشرية   االستراتيجية    اإلدارة لى معرفة تأثير  إ هدفت الدراسة    ."للموارد البشرية على التميز املنظمي  االستراتيجية    اإلدارةتأثير

التكنولوجيا، ونشر  العمالء،  رضا  بأبعاده  املنظمي  التميز  على  الوظيفي  املسار  وتطوير  والتطوير  والتدريب  التوظيف  املنتج،  بأبعادها    وجودة 

وائية واجريت الدراسة على املنظمات الصناعية في املدينة الصناعة في شمال األردن وتم استخدام استبانة لجمع البيانات من عينة عش  والتنافسية.

أثر لإلدارة  120بسيطة تكونت من ) النتائج وجود  أظهرت  املديرين. ولقد  املنظمي.  االستراتيجية  ( من  التميز  في  البشرية  التدريب    للموارد  وحظي 

الدراسة أن االهتمام كان  كذلك وجدت    بينما كان التوظيف في مستوى أقل من األهمية.  ،زبأهمية نسبية كبيرة من قبل املديرين للوصول إلى التمي

 
ً
   مركزا

ً
اهتماما العمالء وأقل  التنافسية.    على رضا  التكنولوجيا والقدرة  املنظمة بصياغة  أ بنشر  الدراسة بضرورة قيام  للتميز    استراتيجية  وصت 

كذلك  ز.  هدافها نحو التميأ املنظمة و   جية  استراتيهمية كبيرة وتربطها بأ وان تولي املنظمة عملية التدريب  .  للموارد البشرية لتحقيق ذلك  استراتيجية  و 

 التكنولوجيا والقدرة التنافسية لدورها في التميز املنظمي. أوصت باالهتمام بنشر

هدفت   " أثر خصائص اإلبداع في التميز املنظمي: الدور املعدل للتمكين في شركات الصناعة الغذائية األردنية":  ( بعنوان:2019دراسة عقل ) •

  . الدراسة إلى معرفة خصائص اإلبداع وأثرها في التميز املنظمي في شركات الصناعات الغذائية األردنية من خالل وجود التمكين كمتغير معدلهذه  

يها ( شركات، وعدد املديرين ف8وتكون مجتمع الدراسة من املديرين في شركات الصناعات الغذائية األردنية املسجلة في سوق عمان املالي، وعددها )

(298 
ً
الدراسة، وتم توزيع االستبانة على    .( مديرا لغايات تمثيل مجتمع  املتناسبة  الطبقية  العشوائية  العينة  الدراسة وفق أسلوب  حددت عينة 

النتائج ارتفاع مستويات لقد أظهرت    ( مديرا. وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، كما قام بتصميم استبانة لجمع البيانات الالزمة للدراسة.169)

اء مستواه األهمية النسبية لخصائص اإلبداع ، وارتفاع مستويات األهمية النسبية ألبعاد التميز املنظمي، باستثناء تميز الثقافة املنظمية الذي ج

 
ً
ع بداللة أبعاده مجتمعة )األصالة، ، وارتفاع مستويات األهمية النسبية ألبعاد التمكين . ووجود أثر ذا داللة إحصائية لخصائص اإلبدا متوسطا

أثر ذا داللة   األردنية، ووجود  الغذائية  الصناعات  املنظمي في شركات  التميز  باملشكالت، واإلفاضة( في  واملرونة، واإلحساس    حصائيةإ والطالقة، 

ن، وتميز الهيكل التنظيمي، وتميز الثقافة املنظمية( ، وتميز القيادة، وتميز املرؤوسياالستراتيجية  لخصائص اإلبداع مجتمعة في التميز املنظمي ) تميز  

 ية. كال على انفراد. ووجود أثر ذا داللة إحصائية لخصائص اإلبداع في التميز املنظمي من خالل التمكين في شركات الصناعات الغذائية األردن

لى التعلم  إيجابية وتفعيل دور املعرفة داخل املنظمة باإلضافة  وأوصت الدراسة بالعمل على تطوير الثقافة املنظمية من خالل التأكيد على القيم اإل 

 املنظمي، ومحاولة ذهاب تلك الشركات باتجاه مفهوم املنظمات املتعلمة والذي يقود للتميز املنظمي. 

ودور اليقظة الريادية املؤسسية كعامل معدل في تعزيز   االستراتيجي"أنموذج تكاملـــي للتحقق من أثر التوجه    ( بعنوان:  2019دراسة املواضية ) •

  االستراتيجيبأبعاده )التوجه    االستراتيجيهدفت الدراسة لتطوير أنموذج تكاملي يقيس العالقة بين التوجه    املزايا التنافسية: دراسة ميدانيــة": 

والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الدفاعي( وأثرها في املزايا التنافسية   االستباقي، االستراتيجيوالتوجه  التحليلي، االستراتيجياإلستجابي والتوجه  

التشغيلية،زوأبعادها)التمي  املرونة  واالبتكا  ،  بالتكلفة،راإلبداع  القيادة  اليقظة  االستراتيجية  التحالفات    ،  في  املتمثل  املعدل  املتغير  (، من خالل 

 الريادية بأبعادها، واستخدمت الدراسة منهج البح
ً
الدراسة، ونظرا املسحي االرتباطي التحليلي بوصفه األسلوب األنسب لبحث مشكلة  لصغر   ث 

شركة،  (  37حجم مجتمع الدراسة تم إجراء مسح شامل لكافة الشركات األردنية الحاصلة على جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز، البالغ عندها )

في تعزيز املزايا التنافسية من خالل اليقظة الريادية  االستراتيجيلقد أظهرت النتائج وجود أثر ذا داللة إحصائية للتوجه  ( استبانة.400توزيع ) وتم 

تميز تعمل  كعامل معدل لدى املؤسسات الحاصلة على جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز، مما يشير إلى أن الشركات األردنية الحاصلة على جائزة ال

وأوصت الدراسة باعتماد مدخل اليقظة الريادية كمنهجية عمل مستمرة     واليقظة الريادية.  االستراتيجييز امليزة التنافسية من خالل التوجه  على تعز 

تبني   العمل على  األردنية، وضرورة  الشركات  في  التنافسية  التوجه  ومتكاملة لدعم  األردنية ألبعاد  األعمال  بيئة   وت  االستراتيجيالشركات في 
ً
حديدا

وتعزيز وتفعيل دور أنماط التوجهات    التحليلي،  االستراتيجيالدفاعي وبعد التوجه    االستراتيجينحو التكنولوجيا وبعد التوجه    االستراتيجيالتوجه  

 .في تحقيق األداء الفعال للشركات االستراتيجية 

دراسة حالة على عينة  -والتميز املؤسس ي    االستراتيجيالدور املعدل للهيكل التنظيمي في العالقة بين التوجه    ( بعنوان:2019)  دراسة بكر وخيري  •

والتمييز   االستراتيجيهدفت الدراسة إلى معرفة الدور املعدل للهيكل التنظيمي في العالقة بين التوجه  .من شركات املواد الغذائية بوالية الخرطوم

التحليلي، واستخدمت  الوصفي  املنهج  الدراسة على  الخرطوم، واعتمدت  الغذائية بقطاع  املواد  الشركات صناعة  املؤسس ي، وذلك بتطبيق على 

رضيات تم دارات تلك الشركات، والختبار فإ ( مفردة من العاملين في  200االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة البالغ عددهم )

تتوفر بدرجة كبيرة لدى    االستراتيجية  ن الهيكل التنظيمي وكذلك التوجهات  أ لقد أظهرت نتائج الدراسة    . SPSS استخدام برنامج التحليل االحصائي

، العمليات، القيادة(، )املوارد البشرية، العمالء  والتميز املؤسس ي  االستراتيجية  يجابية بين التوجهات  إ وضحت وجود عالقة  أ شركات عينة الدراسة، و 

والتميز املؤسس ي بنسب متباينة. وأوصت الدراسة   االستراتيجيالتعقيد( تعدل العالقة بين التوجه  )املركزية، الرسمية، بعاد الهيكل التنظيميأ وأن 
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ن يكون محوره أ دراكه ونشره كثقافة في الشركة على  إ يجابي في زيادة تميز الشركات، وضرورة  إ ملا له أثر    االستراتيجية  بضرورة االعتماد على التوجهات  

صناعية تلبية حاجات العمالء، والعمل على تنشيط الجهود البحثية من قبل الشركات الصناعية بهدف التعرف على املتغيرات والتطورات في البيئة ال

 السوداني.

IT Factors Influencing Organizational Excellence as Mediated by the Level of IT"بعنوان:   Al-adaileh (2018)دراسة   •  - Business 

Alignment: A Study of the Mining Sector in Jordan"    عوامل تكنولوجيا املعلومات التي تؤثر في التميز املنظمي كما يتوسطها مستوى"

افق بين تكنولوجيا املعلومات   هدفت الدراسة إلى التحقق من االختيار املتعمد لعوامل تقنية    واألعمال: دراسة لقطاع التعدين في األردن"التو

( التوافق  ITاملعلومات  الدراسة مستوى  وتقيس  املنظمي،  التميز  في  تؤثر  التي  التميز   االستراتيجي(  في  وتأثيرها  واألعمال  املعلومات  تكنولوجيا  بين 

بين   االستراتيجيلقد أظهرت النتائج أن مستويات التوافق   إنها دراسة كمية وتم استخدام استبانة كأداة للدراسة. .املنظمي في قطاع التعدين األردني

 
ً
، متوسطة كما يراها املوظفون. وأن العوامل املتعلقة بتكنولوجيا  JMSياق  عن مستوى التميز التنظيمي في س تكنولوجيا املعلومات واألعمال، فضال

قدرات تكنولوجيا املعلومات، والقيمة املنصورة التكنولوجيا املعلومات، والدعم التنفيذي األول التكنولوجيا املعلومات لها تأثير    : )املعلومات وهي

املوظفين،  إحصائي مباشر مهم على التميز التنظيمي بأبعاده )تميز تميز العمليات، تميز الثقافة، وتميز الهيكل التنظيمي( في سياق   القيادة، تميز 

JMS    بين تكنولوجيا املعلومات واألعمال له تأثير إحصائي مباشر مهم على   االستراتيجي كما يراها املوظفون، ووجدت الدراسة أن مستوى التوافق

وأوصت الدراسة بأنه يجب توجيه املزيد من االهتمام نحو قدرات تكنولوجيا املعلومات والقيمة املتصورة  كما يراه املوظفون.    JMSالتميز التنظيمي ل  

 
ً
 وكذلك التميز التنظيمي.  االستراتيجية على كل من مستوى املحاذاة  لتقنية املعلومات باعتبارها أكثر العوامل تأثيرا

 :
 
 جنبية: الدراسات في البيئة األ ثانيا

 Enterprise resource planning, entrepreneurial orientation, and the performance of SMEs"  بعنوان:  .Raoof et al(  2021دراسة ) •

in a South Asian economy: The mediating role of organizational excellence"    تخطيط موارد املؤسسة ، والتوجيه الريادي ، وأداء"

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تخطيط موارد املؤسسة     الشركات الصغيرة واملتوسطة في اقتصاد جنوب آسيا: الدور الوسيط للتميز التنظيمي"

سيط للتميز التنظيمي وتبحث في العالقة بين تخطيط والتوجيه الريادي وأداء الشركات الصغيرة واملتوسطة في اقتصاد جنوب آسيا في الدور الو 

لقد    في باكستان واعتمدت الدراسة االستبانة كأداة للدراسة.  SMES. تم جمع البيانات من مديري تصنيع  OPموارد املؤسسة والتوجيه الريادي و  

ظيمي واألداء التنظيمي إيجابية وذات مغزى.  باإلضافة إلى  أظهرت النتائج أن العالقة مترابطة حيث وجدت هذه الدراسة أن العالقة بين التميز التن

العالقة بين تخطيط موارد املؤسسة، كبناء مركب، ،  هو وسيط جزئي في هذه العالقة حسب قيمة التباين  ذلك ، أظهرت النتيجة أن التميز التنظيمي

وأوصت الدراسة بأنها ستكون مفيدة لصانعي السياسات وأصحاب الشركات والطالب والباحثين في فهم القضايا املتعلقة   ووجد أنها إيجابية وهامة.

وأوص باكستان،  في  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  التنظيمي  واألداء  الريادي،  والتوجيه  التنظيمي،  والتميز  املؤسسة،  ت  بتخطيط موارد 

يجب مراعاة قدرتها على    ،ERPو  ENTOبين األداء التنظيمي والتميز التنظيمي، ومن أجل قياس فعالية استراتيجيات  بدراسات مستقبلية مشتركة  

 .خلق ثقافة تنظيمية، أي ثقافة تقبل الفشل وتدعم االبتكار

• (  Dominant Typologies Of Strategic Orientation In The Nigerian"  بعنوان:  DipoOlatunbosun and Sylva(  2021دراسة 

Telecommunication Sector: An Empirical Investigation"   "  في قطاع االتصاالت النيجيري: تحقيق    االستراتيجياألنماط السائدة للتوجه

اسة التوجه نحو التكنولوجيا لشركات االتصاالت في نيجيريا. وحددت الدر  االستراتيجيهدفت الدراسة في معرفة األنماط السائدة للتوجه   "تجريبي

. تم اعتماد تصميم املسح املقطعي، بينما تم جمع البيانات األولية عن طريق إدارة االستراتيجيوالتوجه السوقي باعتبارهما محورين رئيسيين للتوجيه  

إلى   االستبانة  نسخ من  إرسال  تم  الشركات    123استبانة منظمة.  في  األعلى  املستوى  املتغيرات  موظًفا من  الدراسة مستويات ظهور هذه  ودرست 

    ومؤشراتها باستخدام وسائلها.
ً
لقد أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن كال املتغيرين يظهران بشكل معتدل، إال أن شركات االتصاالت أكثر توجها

ا طولًيا وإجراء مقارنة حول مدى تنفيذ هذه التوجهات وأوصت الدراسة أن تتبنى الدراسات املستقبلية تصميمً   نحو السوق من توجهها التكنولوجي،

 بين الشركات. االستراتيجية 

 The investigation and analysis of strategic orientations in the developing of dynamic"بعنوان:  .Abdoli et al(  2021دراسة ) •

capabilities in new ventures (case study: IT business)"    في تطوير القدرات الديناميكية في    االستراتيجية  "دراسة وتحليل التوجهات

في تطوير القدرات الديناميكية    االستراتيجية  هدفت الدراسة إلى معرفة التوجهات    املشاريع الجديدة )دراسة حالة: أعمال تكنولوجيا املعلومات(" 

شركة في مجال   15لوجيا املعلومات( من خالل دراسة املوارد الوثائقية واملقابالت شبه املنظمة مع  في املشاريع الجديدة )دراسة حالة: أعمال تكنو 

في تطوير    االستراتيجية  تكنولوجيا املعلومات في طهران، تم جمع االستبيانات من خالل أخذ عينات هادفة. وتم تحديد ثالث فئات رئيسية للتوجهات  

 االستراتيجي لريادة األعمال )االبتكار االستباقي، واملخاطرة واالستشراف(، والتوجه    االستراتيجيالقدرات الديناميكية في املشاريع الجديدة وهي التوجه  

وير القدرات الديناميكية وتحسين  التكنولوجي )املنتج واإلنتاج(، والتي تؤدي هذه املكونات إلى تط  االستراتيجيللسوق )العميل واملنافس( والتوجه  
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راسة أداء الشركة. لقد أظهرت النتائج رؤى قيمة للمديرين والباحثين حول إنشاء وتطوير القدرات الديناميكية في املشاريع الجديدة وأوصت الد

 ومدى تأثيرها على أداء املنظمات ومشاريعها الجديدة.  االستراتيجية باالهتمام بالتوجهات 

 Sustainability of a University’s Quality System: Adaptation of The EFQM Excellence“بعنوان:    Medne et al. (2020)دراسة   •

Model.”  استدامة نظام الجودة في الجامعة: تبني نموذج التميز" EFQM "   هدفت الدراسة الى معرفة أثر تطبيق نموذج التميز للمؤسسة األوروبية

اعتمدت الدراسة على    في الجامعات لغايات تحقيق االستدامة وجودة التعليم العالي وتحقيق املعايير الخاصة بالجامعات.  (EFQM)إلدارة الجودة  

ة ريغا مراجعة االدب النظري حول النماذج املختلفة إلدارة الجودة والتحسين املستمر والتميز التي تطبقها الجامعات، من خالل دراسة حالة جامع

( والذي تم تكييفه بما يتناسب وتحقيق مؤشرات جودة أداء  EFQMفي التيفيا والتي تطبق نموذج التميز )  Riga Technical University)التقنية )

يوفر إطاًرا إدارًيا للجامعة لتحديد    EFQM)الجامعة واستراتيجيتها وُسمي بنموذج جامعة ريغا للتميز. لقد أظهرت النتائج أن تطبيق نموذج التميز )

التطوير   التركيز على  النموذج مع  املعتمدة في  املعايير  التطوير حسب  أنشطة  تنفيذ  الالزمة وتحفيز  املستمر،   االستراتيجيالتحسينات  والتحسين 

التميز   املمكنات  (EFQMويحتوي نموذج  في معايير  الرئيسية ال سيما  إلى نجا(Enablers( على عناصر االستدامة  النموذج  اعتماد  أدى  ح (. وقد 

 استراتيجية الجامعة في التصنيفات الوطنية والدولية التي تقيم مجموعة متنوعة من عناصر االستدامة للجامعة من حيث جودة التعليم العالي و 

 رارية. الجامعة وعمليات التحسين املستمر. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق وإتباع املعايير العاملية للتميز في املنظمات من أجل التقدم واالستم

• ( The Influencing Factors of Organizational Excellence on Corporate Foresight: Artificial"  بعنوان:  AlMujaini(  2019دراسة   

Intelligence as Moderator"  " هدفت الدراسة إلى    " العوامل املؤثرة في التميز املنظمي في استشراف الشركات: الذكاء االصطناعي كوسيط

از املاليزية معرفة العوامل املؤثرة في التميز املنظمي في استشراف الشركات من خالل املتغير الوسيط الذكاء االصطناعي ،وال تزال صناعة النفط والغ

املؤسسية البصيرة  التنظيمي مع سياق تحسين  التميز  الصناعة على جهود  إمكانات عالية وقد ركزت  األداء مع  للذكاء  لها دور  ، و ضعيفة  معتدل 

مديًرا في مجال جودة الغاز والنفط من  932تم استخدام استبانة استقصائي مع توزيع عشوائي على ، االصطناعي في صناعة النفط والغاز املاليزية

تحليل متغيرات الدراسة   لقد أظهرت النتائج ارتباط وظيفي جنًبا إلى جنب مع تحليل االنحدار الهرمي بهدف   خالل الشركات الخمس الكبرى في ماليزيا.

تعديل  مع العالقات الفعلية. تعكس النتيجة عالقة إيجابية بين مديري التميز املؤسس ي واالستشراف املنظمي. بينما يعمل الذكاء االصطناعي على  

مختلف اآلثار النظرية والعملية   العالقة بين التميز التنظيمي واالستشراف املؤسس ي. وأوصت الدراسة بتقديم السياسة اإلدارية جنًبا إلى جنب مع

 وحتى التوصيات املتعلقة بأساس الدراسات املستقبلية.

 Investigating the Role of Strategic Thinking in Establishing Organizational  بعنوان:    Ershadi and Dehdazzi (2019)دراسة   •

Excellence Model A Moderating Role of Organizational Forgetting.”    تأسيس نموذج التميز  في    االستراتيجي"التحقق من دور التفكير

التفكير     املنظمي: الدور الوسيط للنسيان املنظمي". الى معرفة دور  الدراسة  املعايير   االستراتيجيهدفت  املنظمي من خالل  للتميز  التأسيس  في 

واملتمثلة في: تميز املمكنات، وتميز النتائج. وقد تناولت الدراسة ثالثة أبعاد    EFQM)املعتمدة في نموذج التميز للمؤسسة االوروبية إلدارة الجودة )

ال  االستراتيجيللتفكير   مجتمع  وتكون  النظمي.  واملنظور  واإلبداع،  الرؤية،  )وهي  من  هذا 297دراسة  تطبق  التي  االيرانية  املنظمات  من  منظمة   )

الدراسة املكونة من املديرين في االدارتين الوسطى والعليا. لقد أظهرت النتائج أن للتفكير  االستراتيجي   النموذج وقد تم توزيع االستبانة على عينة 

وتطب املنظمي  التميز  لنموذج  التأسيس  في  ايجابي  دور  العاملين  كفاءة لدى  وزيادة  الجديدة،  الخبرات  باالستفادة من  الدراسة  أوصت  يقه.  وقد 

 مما يساعد في تحقيق التميز املنظمي. االستراتيجياملوظفين واملديرين من خالل التعلم املنظمي لبناء قدرات التفكير 

 ما يميز هذه الدراسة:

، فقد عالجت الدراسات السابقة عالقات    (،والتميز املنظمي  االستراتيجية  تمتاز هذه الدراسة بشموليتها للمتغيرات الرئيسة )التوجهات  
ً
مجتمعة معا

ه املتغيرات، متجزأة بين متغير واحد أو متغيرين من متغيرات الدراسة الحالية الرئيسة، عدا عن سعي هذه الدراسة للربط املباشر وغير املباشر بين هذ 

 مما يكسبها إضافة معرفية ذات فائدة  وهو ما لم تلتفت له أي من الدراسات السابقة التي استطلعها الباحثين والتي
ً
 . تم إرفاقها سابقا

   بالبيئةوتميزت الدراسة  
ً
   املبحوثة وطبقت على دائرة الجمارك األردنية وهي تشكل رافدا

ً
لالقتصاد األردني، في حين تم إجراء الدراسات السابقة    حيويا

ملساهمة الفكرية والتي تبرز من استكشاف العالقات االرتباطية والتأثيرية بين  في بيئات وقطاعات مختلفة لكل منها خصوصيتها واهتمامها، ومن حيث ا 

، والتميز املنظمي(، بهدف التوصل إلى نتائج جديدة ذات قيمة علمية لم تتطرق إليها الدراسات السابقة حيث  االستراتيجية متغيرات الدراسة )التوجهات 

 في التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية.  االستراتيجية الدراسات التي تناولت أثر التوجهات من أولى  ينتعد هذه الدراسة على حد علم الباحث
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 : اإلطار النظري  .2

 : االستراتيجية التوجهات  . 1.2

 : االستراتيجيةمفهوم التوجهات  .1.1.2

أحد املصطلحات اإلدارية املؤثرة في نجاح املنظمات وتميزها، فهو يمثل فلسفة تنظيمية تعكس طموح واتجاهات املنظمة   االستراتيجييعد التوجه  

ولقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم   (.et al.  Tutar,  2015,  710للوصول إلى أداء اعلى وكيفية تأديتها الوظائف ضمن منظومة من القيم واملعتقدات )

حظيت باهتمام واسع  االستراتيجية وسوف يتم استعراض بعض أراء الباحثين واملختصين لهذا املفهوم، ويالحظ بأن التوجهات  االستراتيجية التوجهات 

تكيف واالنسجام مع التغيرات في الجوانب البيئية الداخلية  فمنهم من يشير اليه على أنه كيفية ال ، من قبل الباحثين واملختصين مما أدى إلى تنوع في اآلراء

   (Hakala & Kohtamaki , 2011املحدد. ) االستراتيجيوالخارجية من أجل وضع أفضل للمنظمة، ومنهم من يصفه باالستعداد أو التأهب 

إلى أن مصطلح التوجه يعود إلى امليل بتبني قيم محددة في الشركة وباالتفاق على أعراف محددة والعمل على ممارستها   Codogan (2012)ويشير  

محددة. وبطرق  )  بألية  التوجهات    Amirkhani & Reza(  2015ويرى  االساسية   االستراتيجية  أن  واملعتقدات  الجوهرية  القيم  من  مجموعة  تتضمن 

 ظمة والتي تسهم بشكل أساس ي وجوهري في تحسين األداء من خالل التغيير في الكيفية التي يتم بها تنفيذ األعمال.املتواجدة في فلسفة املن

كما أن التوجه   (،Cadogan,   2012كما يشار اليه بأنه كيفية قيام املنظمات بتخصيص وتكييف وتنسيق جميع املوارد لتحقيق األهداف املرسومة )

 االستراتيجي للمنظمة، وهو سبب رئيس ي في تباين واختالف مستويات أداء األعمال، حيث يؤثر التوجه  االستراتيجية  العريضة  يحدد الخطوط  االستراتيجي

يجمع و ذا فائدة ألن تركيزه على املنظمة    االستراتيجيوكيفية أداء مهامها، كما يعد التوجه    اإلدارة على املنظمات من خالل تأثيره على طريقة تفكير وألية عمل  

للزبائن  عالية  قيمة  لتوليد  املعلومات  هذه  استعمال  ثم  ومن  املنافسين،  ومهارات  وقدرات  املستهدفة  الفئات  حاجات  عن  معلومات  مستمر   بشكل 

غبة املنظمات نحو تحقيق جوانب النجاح و التميز واملستهلكين  بشكل مستمر، ويمكن اإلشارة اليه بأنه التطلع والترقب املستقبلي الذي يحدد توجه ور 

 
ً
 ( Olson & Slater,   2002) .املرغوب بها مستقبال

على أنها مجموعة من املبادئ التي توجه وتؤثر على أنشطة وعمليات املنظمة،   االستراتيجية  للتوجهات    Gatignon and Xuereb(  1997فينظر )

يتضمن مجموعة من القرارات املتعلقة بكيفية توزيع   االستراتيجيوتؤدي إلى توليد السلوكيات الهادفة إلى استدامة وتحسين أداء املنظمة. وإن التوجه  

 ( Abiodun & Kida,   2016) .بر املستويات التنظيمية املختلفةاملوارد للمنظمة وأنماط تنسيقها التي يتم تبنيها ع

وتعدد   تباين  هناك  بأنه  يتضح  الباحثين  قبل  من  السابقة  واملفاهيم  التعاريف  وتحليل  دراسة  النظر  لوبعد  التوجهات  حول  وجهات  مفهوم 

هذا ال يلغي حقيقة وواقع املضمون والتركيز عليه بأنه قائم على تنظيم العالقة بين  أن  إال ،من قبل العلماء واملختصين والبحاثين واملفكرين االستراتيجية 

مجاالت العمل املنظمة والبيئة الداخلية والخارجية لتحقيق األهداف واالرتقاء والتقدم باملستوى املطلوب من خالل التحليل البيئي املدروس املرتبط ب

يساعد   االستراتيجيوبالتالي التوجه  ،  ر التغيرات واألحداث املؤثرة على البيئة ومدى أهميتها في إحداث التحول داخل وخارج املنظمة، واألخذ بعين االعتبا

 االستراتيجي على رسم خريطة ملسار العمل وإدارته بحيث يكون ركيزة أساسية من أجل نجاح وتقدم فلسفة املنظمة وأهدافها. وال يمكن اعتبار التوجه  

بمراحل مخططة بحيث يكون ناتج عن جهود متعاونة ومتكاثفة لجميع العاملين   االستراتيجية    اإلدارة بل هو متداخل ضمن عملية  خطوة واحدة منفصلة،  

 داخل املنظمة مما يؤثر بشكل أساس ي على عمليات اتخاذ القرار وأداء املنظمة الحالي واملستقبلي. 

 : االستراتيجية أبعاد التوجهات  .2.1.2

فمنهم من حددها بالتوجه نحو العميل واملنافسين  ، عند دراستها االستراتيجياختلف املختصين والباحثين في علم التسويق في تحديد أبعاد للتوجه 

التس  استراتيجية  ويق،  والتكنولوجيا، ومنهم من يحددها بمجاالت اإلبداع وبالتطبيق املرن واالستثمار باملوارد البشرية، ومنهم من يحددها بالتركيز على 

 ( (Ogbari et al., 2018 .االستثمار واإلبداع، ومنهم من يحددها بالتوجه نحو السوق والريادة، ونحو التعلم 

ملا له من إسهام كبير في املنظمات، وهناك تعدد وتباين في األنواع والنماذج وأدى   االستراتيجية  ونتيجة لذلك فلقد اهتم الباحثون بمفهوم التوجهات  

كالتوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم، والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي وغيرها    ،االستراتيجيةذلك إلى ظهور العديد من األبعاد للتوجهات  

التوجهات )  (، عAmirkhani & Reza,    2015من 
ً
تنفيذ أب  لما الداخلية والخارجية ومجال تخصصها في منتجاتها وخدماتها وألية  املنظمة وبيئتها  ن نوع 

 
ً
  عملها تلعب دورا

ً
  أساسيا

ً
 وكما يلي: االستراتيجية ن الباحثة سوف تتناول بعض من أبعاد التوجهات إفي هذه األبعاد، وبناء على ذلك ف وجوهريا

التوجه السوقي ينظر له على أنه ثقافة املنظمة األكثر فاعلية في خلق وإيجاد السلوكيات الالزمة من أجل إيجاد وخلق قيمة   :التوجه نحو السوق  •

، مما يجعل املنظمات  (Shahsiah & Sepahvand, 2016)في قطاع األعمال   متفوقة ومتميزة للعمالء وتحقيق األداء املتميز بشكل مستمر للمنظمات 

 
ً
 بتوقعات واحتياجات العمالء مع زيادة إمكانية تفهمهم وإرضاؤهم وكسبهم، وذلك من خالل توجيه جميع أنشطة املنظمة حول    أكثر وعيا

ً
وإدراكا

 (  Kohli & Jaworski,   1990) .العميل وإضفاء الطابع املؤسس ي على هذا الفهم 

 Gray,    2012ة التي تشجع التعلم املستمر حول جوانب البيئة الرئيسة )هو مجموعة من القيم املنظمية واملعتقدات الضمنيالتوجه نحو التعلم:   •

& Wert - Gray( والتي تؤثر في ميل املنظمة إلى خلق واستغالل كافة أنواع املعرفة، واستخدامها وتطبيقها في ممارسات املنظمة ،)2014   ,Ejdys.)  

ل على ويشير التوجه نحو التعلم إلى النشاط على مستوى املنظمة املتمثل في إنشاء واستعمال املعرفة لتعزيز امليزة التنافسية. من خالل الحصو 
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يز معلومات حول حاجات العمالء ومشاركتها وتغييرات السوق وتحركات املنافسين، باإلضافة إلى تطوير تقنيات جديدة إلنشاء منتجات جديدة تتم

بادلها،  عن منتجات املنافسين، ويؤثر التوجه نحو التعلم على نوع املعلومات وطبيعتها التي يتم جمعها وكيف يتم تفسيرها وتقييمها ومشاركتها وت

 ( Calantone et al. , 2002) .واملكونات هي االلتزام بالتعلم، والرؤية املشتركة، واالنفتاح العقلي، وتبادل املعرفة داخل الشركة

يمثل التوجه نحو التكنولوجيا ميل املنظمة إلنتاج أو استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير املنتجات أو االبتكارات   التوجه نحو التكنولوجيا:  •

)2014, Romero et al 
ً
التكنولوجيا تتبنى ، وأن املنظمات ذات التوجه نحو (، وهو ينطلق من افتراض أن العمالء يفضلون املنتجات املتطورة تقنيا

وبصفة    هذا النهج كثقافة يتم تعزيزها بين كافة املوظفين، وتعطي أهمية كبرى للبحث والتطوير واقتناء التكنولوجيا الحديثة وتطويرها باستمرار

 ( .Tutar et al ,2015( .استباقية

 Lumpkin,  135  ,1996ليه بشكل صريـح هـو) إ شار أ نه كمصطلح أ ال إ  ( Miller,1983فكرة التوجه الريادي أشير اليها من قبل )  التوجه الريادي: •

& Dess    الريادي التوجـه  الجديدة للحصول على االستراتيجية  "    بأنه( والذي عرف مفهوم  املبادرة ودخول االسواق  تبني  إلى  املنظمات  التي تدفع 

 التقدم التكنلوجي وخلق الثروة وتحقيق التميز التنظيمي" 

يعتبر التوجه نحو التكلفة أحد التوجهات الداخلية للمنظمة والذي يعكس تركيز املنظمة على الكفاءة في كافة أجزاء سلسلة  التوجه نحو التكلفة:  •

تحقيق أرباح أعلى وسعر سهم أعلى، كما أن انخفاض التكاليف الحالية (. فالكلف املنخفضة تعني إمكانية  Spacapan & Bastic,    2007القيمة )

 ( White,  2004,  278) .يؤدي إلى انخفاض التكاليف في املستقبل

 التميز املنظمي:  .2.2

 مفهوم التميز املنظمي:  .1.2.2

التعدد يدل   املنظمي وهذا  التميز  انطلق منها مفهوم  التي  الدراسات واألبحاث  املفهوم وما يعكسه من منافع ويؤدي  تعددت  أهمية هذا  على مدى 

 لتحقيق مستويات متقدمة في األداء في كافة املستويات وذلك ينتج عنه تحقيق الفاعلية والكفاءة املنظمية في تقديم الخدمات واملنتجات. 

افة فريدة وميزة تنافسية تحقق أهداف أصحاب املصلحة،  يعد التميز املنظمي عملية ديناميكية مستمرة تسعى من خاللها املنظمة التأمين قيمة مض

ويحقق أهدافها من خالل التطوير املستمر للعمليات املنظمية، وتنمية ودعم وتطوير املوارد البشرية بما يحقق االنسجام والتكامل لكافة أعمال املنظمة 

املنظمي على   (.Sharma & Kodali,    2008,    50)االستراتيجية   التميز  التخطيط    يعرف  التي يسبقها  الحاسمة  الفرص  إلى استغالل  املنظمات  أنه سعى 

 (David & Stanley ,2020) . الفعال وااللتزام إلدراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف وكفاية املصادر والحرص على األداء االستراتيجي

اإلداري ويتطلب زيادة مستويات األداء من خالل تطوير مهارات وقدرات وكفاءات  التميز املنظمي يعتبر أساس من أساسيات التطوير والتحسين  

ة، بحيث يشعر كل العاملين، وأعضاء الهيئة اإلدارية في املنظمة، وهذا يتطلب وجود ترتيب فعال تسوده روح الفرق واالبتكار والتجديد واملبادأة واملنافس 

 أفرد من األفراد العاملين ب
ً
ه، وهذا الشعور يعطي نفع للعاملين لكي يتم بذل طاقاتهم وجهودهم وإعطاء كل ما لديهم من جهود من أجل  ل  ن املنظمة ملكا

 (Díez-De-Castro, & Peris-Ortiz, 2018)  . تحقيق تميز املنظمات ونجاحها

األداء    Nafei  (2018)ويرى   وتعالج مشاكل  تحفز  التي  الظروف  وتهيئة  التطوير،  توفير فرص  املنظمات على  املنظمي هو قدرة  التميز    بكفاءة أن 

أساس ي للتميز  وبفعالية وذلك عن طريق وجود قيادات ذات رؤية والتركيز على املستقبل وتفعيل دور املعرفة والتعلم املنظمي والتعلم الفردي ووجود مركز

 نظمة مما يكفل األداء العالي.  داخل امل

 ومن هنا يرى الباحثان وذلك  
ً
عليها أن التميز املنظمي هو فلسفة إدارية يندرج منها نماذج ومعايير للجودة تحقق    االطالع من الدراسات التي تم    انطالقا

ت والعمليات واألليات التي يتم إتباعها يحقق األهداف ات والسياسات واإلجراءا االستراتيجيالتميز وتوظيف هذه الفلسفة داخل بيئة املنظمة من خالل  

من أجل تحقيق  االستراتيجيواالستشراف  االستراتيجية التوجهات  االعتبارواألخذ بعين  واالبتكاراملرسومة والنتائج املرجوة مع وجود التكامل مع اإلبداع 

 وإبراز التميز في السوق. 

 أبعاد التميز املنظمي:  .2.2.2

املميز يؤدي إلى إيجاد ميزة تنافسية مستدامة  االستراتيجيتميز املنظمي، فالوضع ركيزة أساسية وهامة إلبراز الهي   االستراتيجية   :االستراتيجيةتميز  •

في مدى قـدرة املنظمـة على تحقيـق رؤيتهـا    االستراتيجيذات فعالية، ويكمن التميز    استراتيجية  بحاجة الى    فإنهاللمنظمة، ولكي تحقق املنظمة أهدافها  

، 2013)العزب والعنزي،    .مع قـدراتها، وبالتـالي تستطيع مواجهـة التحديات التي تواجهها باستمرار  يتالءمورسالتها ومدى تفاعل خططها مع بعض وبمـا  

124 ) 

، وتعبر عن مدى قدرة القيادين  االستراتيجيةلتميز القيـادة دور فعال في تحقيق التميز املنظمـي وذلك لتحديـد رؤيـة املنظمـة وأهـدافها : تميز القيادة •

ابهة  مج  في استغالل الفرص املنظميـة وقـدرتهم على التطوير واقتناص واستكشاف الفرص املوجودة في األسواق، ممـا يـؤدي الى قـدرة املنظمـة على

ومن أهم أسباب نجاح املنظمات القيادات ذات    (، Aladwan & Forrester,    2016,    305التحديات واألزمات املعقدة التي تتعرض لها في السوق )

 الكفاءة التي تقود نحو تحقيق األهداف. 
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 أ والعالقات واملهام والوظائف القائمة في املنظمات    لألنشطةعبارة عن اإلطار الرسمي    هو  تميز الهيكل التنظيمي: •
ً
   فقيا

ً
، وهو األداة الرئيسة وعاموديا

توزيع   بكيفية  يهتم  التنظيمي  الهيكل  وأن  املنظمة،  في  اإلدارية  املستويات  مختلف  بين  العالقات  طبيعة  وتحدد  وتصف  األنشطة،  تجمع  التي 

املختلفة في املنظمة، ومسؤول عن عدد املستويات اإلدارية ونطاق اإلشراف والسلطة لكل مدير  املسؤوليات والوظائف واملهام للعاملين واإلدارات  

  واالبتكاراإلبداع    تحفيز ودعم ويعد الهيكل التنظيمي املرن واملتكامل أحد األدوات التي تؤدي إلى    .(163،  2007وموظف في املنظمة )الشماع وحمودة،

بين جميع املوظفين واملستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا، مما يعمل على إتاحة    واالنسجاميحقق التعاون  الذي يقود الى التميز املنظمي، ألنه  

 (  2004)محمد ،    .والتعاون والتقدم وتسهيل طرق وأليات العمل من أجل تحقيق األهداف سواء كانت تنظيمية أم أهداف املوظفين  الفرصة للتطور 

يعتبر املورد البشري من أهم مفاتيح تحقيق التميز املنظمي ملنظمات األعمال، فهو من أهم مصادر املنظمة ملا يمتلكون من قدرات،   املرؤوسين:تميز  •

يزين  أصول للمنظمة، وأن نجاح او فشل املنظمات يتوقف على زيادة عدد العاملين املم  اعتبارهم وإمكانيات، ومهارات، وخبرات وكفاءات، بحيث يتم  

إن تميز    (Sriniva,    2004,    42)  .بالعاملين املميزين الذين يشكلون أساس تميزها وتفوقها  واالهتمامفي العمل، لذلك يجب على املنظمات الحفاظ  

الوظيفية والعمليات اإلدارية  املرؤوسين يعكس توجه املنظمات إلى االنتفاع من مواردها البشرية في تحقيق أهدافها من خالل أداء االنشطة واملهام 

 ( Armstrong,    2006,188) .املرتبطة بالتطوير والتحفيز والتنظيم والتخطيط من أجل تحقيق أعلى مستويات من اإلنتاج والعمل بكفاءة وفاعلية

في املنظمات، وذلك من خالل    هي عبارة عن اإلطار والخطوط العريضة التي توجه وتفسر سلوك األفراد وكيفية تصرفهم   تميز الثقافة املنظمية: •

مباشر  مجموعة من املعتقدات والقيم واألعراف املنظمية واملعايير التي يشارك فيها األفراد مع بعضهم البعض، حيث إنها تؤثر بشكل مباشر وغير  

  (.2017أصحاب القرار في املنظمة )العمري،  باملعتقدات والقيم التي يحملها املسؤولون والقادة و   متأثرة املنظمة وعلى سلوكياتهم، وتلك الثقافة تنشأ  

املعرفة والتي يكون تركيزها على مستقب  املنظمي والفردي، وتفعيل دور  التعلم  التي تكون داعمة ومشجعة ومحفزة على  املنظمة  ل وتشكل ثقافة 

 ( 2013)املبيضين،  .التي تقود املنظمة الى التميز املنظمي املهمةاملنظمة تعد من األسباب 

 :التميز املنظميمقومات  .3.2.2

 (2007عدة مقومات ومن أهمها: )أبو النصر، يتطلب تحقيق التميز

 وتخطيط استراتيجي.  استراتيجية بالتكامل وأن يستند على رؤية مستقبلية، وأهداف  بحيث يتصف أن تمثل املنظمة بناء استراتيجي  •

 . بما هو مناسب  وتضع القواعد لتحمل املسؤوليات واألعمال، وضوابط اتخاذ القرارتحكم أداء املنظمة وإجراءات بحيث وجود سياسات  •

الداخلية والخارجية، ويعتمد التميز في األداء على أساس العمليات،    البيئية  التكيف مع املتغيرات  وقدرتها على  املنظمة باملرونة وإمكانية  تتمتعأن   •

 والعالقات، وتدفق املعلومات واملعرفة.  

للعمليات • التحليل  آليات  تحديد  خالله  من  يتم  الشاملة  الجودة  نظام  للجودة، ووضع  واألنشطة  وجود  الالزمة  والشروط  املواصفات  وتحديد   ،

   ها.وضمانالجودة تحقيق استراتيجيات ل

وفعال   • ناجح  إداري  معلومات  نظام  ملعالجتها،على    يعملوجود  الفعالة  والطريقة  ومصادرها،  املطلوبة  املعلومات  وحفظها،  وتبادلها،    تحديد 

 .محددواسترجاعها، وتشاركها ضمن ما هو 

 نحو ما هو مطلوب.  بالوضوح لتخطيط وجذب املوارد البشرية وتوجيهها  تتصفليات اآلقواعد و اليضع بحيث املوارد البشرية  اإلدارة وجود نظام  •

والوصف الوظيفي لكل وظيفة بما يعمل    األفراد داخل املنظمةوجود نظام إدارة األداء والذي يضع قواعد وآليات تحديد احتياجات املنظمة من   •

 على تنفيذ عمليات املنظمة. 

 ز املنظمي.للتخطيط وتوفير املوارد التي تحتاجها في تحقيق التمي ضروريةبحيث تكون  رتقوم بوضع معاييمتميزة وجود قيادة فعالة  •

 معوقات التميز املنظمي: .4.2.2

املنظمي، التميز  التي تحول دون تحقيق  العديد من األسباب  أو ظروف  و   توجد  أو داخلية  الىمعينة  قد تكون أسباب خارجية  املنظمات   قد تعيق 

 ( 92، 2011  ،داود)التميز املنظمي، ومن تلك األسباب كما ذكر  تحقيق

   .العليا وخاصة في املستويات اإلداريةواألفراد  رفض التطوير والتغيير في املنظمات، ومقاومته من قبل بعض العاملين •

  وعدم إمكانية تحقيقها. ليهاإ عدم وضوح األهداف والغايات وعدم وضوح طريقة تنفيذها والوصول  •

 وإبرازه.  العناصر البشرية والبنية التحتية الالزمة لكي يتم تحقيق التميز املنظمي توفر ضعف التحول املادي الالزم والهادف للمنظمات وعدم •

 وعدم انسيابية العمل. وعدم سهولتها  ، وتعقيد اإلجراءاتالعاليةاملركزية وجود  •

، وأنظمة الحوافز والرواتب القديمة، والتي  العاملينالصحيحة الختيار  القواعد واألسسذوي الكفاءة العالية وحسب املوارد البشرية  عدم اختيار •

 تؤدي إلى عدم الرضا الوظيفي.
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 دائرة الجمارك األردنية: .3.2

 1922أول إدارة للجمارك في عام    بناء رافق تأسيس إمارة شرق األردن،  
ً
برئاسة مجلس   ، حيث سميت مديرية املكوس واإلحصاء العام، وارتبطت إداريا

 
ً
  من أهدافها(، وكان املستشارين ) رئاسة الوزراء حاليا

ً
 الرسوم الجمركية.ب  اإلحصاء واملعاينة وجمع اإليرادات عن البضائع الواردة إلى البالد، وتسمى حاليا

تأسيسها، فمنذ عام   تسميات منذ  الدائرة عدة  والتجارة   1935وحتى    1926وأطلق على  الجمارك  ثم مديرية  واملكوس،  الجمارك  سميت مديرية 

، وسميت وزارة املالية / الجمارك منذ عام 1956وحتى   1951وزارة التجارة / الجمارك للفترة من عام  وسميت  ،  1951و 1936والصناعة للفترة ما بين عامي  

 األردنية.  دائرة الجمارك اسم ولغاية اآلن  الوقت، حيث أطلق عليها منذ ذلك 1983وحتى عام  1956

 والتميز املنظمي من وجهة نظر الباحثين: االستراتيجية تجربة دائرة الجمارك األردنية في التوجهات  .4.2

رسم خريطة ملسار العمل وإدارته بحيث يكون ركيزة أساسية من أجل نجاح وتقدم   تساهم فيفي دائرة الجمارك األردنية  االستراتيجية  اتإن التوجه

بمراحل مخططة   االستراتيجية    اإلدارة خطوة واحدة منفصلة، بل هو متداخل ضمن عملية    االستراتيجيفلسفة املنظمة وأهدافها. وال يمكن اعتبار التوجه  

اتخاذ القرار وأداء املنظمة بحيث يكون ناتج عن جهود متعاونة ومتكاثفة لجميع ال عاملين واألفراد داخل املنظمة مما يؤثر بشكل أساس ي على عمليات 

 الحالي واملستقبلي وتلبية احتياجات املستفيدين. 

وتحليل  فالتوجه السوقي في دائرة الجمارك األردنية يعبر عن قيام املنظمة بمجموعة من األنشطة التي تخدم املستفيدين وتتمثل بجمع البيانات  

واهتمت املعلومات عن املستفيدين ودراسة نقاط القوة والضعف لألعمال وللخدمات وتوظيف نتائج التحليل واستخدامها في تلبية الحاجات والرغبات، 

ا في أنشطة وخدمات املنظمة دائرة الجمارك األردنية بالتوجه نحو التعلم وإدارته بين األفراد من خالل التشجيع نحو التعلم وكيفية إدارة املعرفة وتوظيفه

، ودائرة الجمارك األردنية تواكب استخدام التكنولوجيا وتطورها وتحاول ان تقوم بإدخالها بكافة عملياتها وأنشطتها مثل عمليات بما يفيد املستفيدين

ها كمشروع التراسل اإللكتروني والبوابات اإللكترونية االتصال والشحن والتسليم واملراقبة واستالم البضائع وإرسالها وإدخال التكنولوجيا في تقديم خدمات

اإللكتروني وغيرها من الخدمات، وذلك يزيد من وتيرة التميز والتطور واالب تكار واإلبداع في ونظام التتبع اإللكتروني لشاحنات الترانزيت ونظام األرشفة 

 العمل مما يحقق الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات للمستفيدين.

و  للتجارة  الوطنية  النافذة  مشروع  مثل  السنوات  عبر  بها  تقوم  التي  الريادية  املشاريع  أهم  تمتلك  األردنية  الجمارك  دائرة  الروبوتات  وإن  مشروع 

غيرها من املشاريع و والدفع اإللكتروني ومشروع بنك املعرفة  والبوابات اإللكترونية    ونظام التتبع اإللكتروني،  ي،البرمجية من خال نظام السيكودا العامل

 ، والتوجه نحو التكلفة في دائرة الجمارك األردنية من خالل الريادية التي تهتم بها وكل ذلك يصب من أجل إبراز التميز املنظمي من خالل التوجه الريادي 

لية عمل آ العمل على السعي من خالل  تخفيض الكلف عبر السنوات في أنشطة سلسلة القيمة سواء كانت األنشطة الرئيسة والثانوية ومحاولة دمجها و 

إتباع  استراتيجية   التشغيل من خالل  تكاليف  اإلمكان من  وتخفيض قدر  التشغيلية  الخبرة  ومنحنى  الحجم  اقتصاديات  مناسبة استراتيجية  لتحقيق 

  السنوات.وواقعية تعمل على تحقيق الكفاءة التشغيلية بحيث يكون الهدف هو خفض التكاليف ومقارنتها عبر 

األولويات   األردن    االستراتيجيةومن  رؤية  الواردة ضمن محاور عمل  األردنية  الجمارك  وتحسين عمليات    2025لدائرة  الضريبية  اإليرادات  تعزيز 

ارك األردنية: الحفاظ على والتي تساهم بها دائرة الجم 2025وتشديد أحكامها ومن أهم املبادئ املستندة إليها وثيقة األردن التحصيل والحد من اإلعفاءات 

اال  للدولة واملحافظة على  العامة  املوازنة  النمو االقتصادي وضبط عجز  املالية، ودعم محركات  السياسات  الكلي وتطوير  املالي  املالي االستقرار  ستقرار 

 والنقدي، واالرتقاء بنوعية وجودة الخدمات الجمركية املقدمة للمواطنين. 

اء إن التميز املنظمي هدف تسعى دائرة الجمارك األردنية لتحقيقه أو إبرازه وذلك من خالل خطة ذات منهج متكامل يجمع ما بين التخطيط لألدو 

د املنظمة تقو واملوارد والقدرات وما بين القيادة املتميزة الهادفة للنجاح من خالل رسم الطريق نحو النجاح وتأسيس قاعدة من مستويات اإلبداع التي  

 نحو التميز وإضافة قيمة ذات فائدة للمستفيدين. 

من خالل وضع خطة متكاملة وشاملة محددة بفترات  االستراتيجية  من وجهة نظر الباحثين التميز في دائرة الجمارك األردنية كان من خالل تميز  و 

حيث شملت على الرؤية والرسالة وتم تعميمها على موقع اإللكتروني الرسمي   لية عملهاآ زمنية بينت فيها التصورات املستقبلية لدائرة الجمارك األردنية و 

التي تسعى الى تحقيقها باألخذ  االستراتيجية  لها ومن خالل إدارة املوارد البشرية بتوجيه املوظفين على تحقيقها وتنفيذها ووضعت قائمة بينت فيها األهداف  

 .بعين االعتبار أصحاب املصالح

األهداف   لألعوام  ستراتيجية  اال ومن  تم وضعها  بنسبة    2022-2020التي  الجمركية  اإليرادات  والشركاء،    %5زيادة  املصلحة  أصحاب  وزيادة رضا 

، وزيادة كفاءة عمليات الرقابة الجمركية) الضبط الجمركي( %40، وزيادة كفاءة عمليات التخليص الجمركي بنسبة  %8ومتلقي الخدمة، واملجتمع بنسبة 

 . %7وزيادة فعالية األداء والقدرات املؤسسية بنسبة  %20، واملساهمة في االستدامة البيئية بتخفيض نسبة الغازات املنبعثة بنسبة %30بنسبة 

القيادة   الفوتميز  االتصاالت  نظام  كانت من خالل  األردنية  الجمارك  دائرة  كان  في  والقيادة سواء  األفراد  بين  والتكامل  التفاعل  يحقق  الذي  عال 

األفرا  القيادة  األعمال بطريقة سهلة وسريعة، كما تدعم  املفتوح حيث ساعد على كيفية تحقيق  الباب  أو حتى بسياسة   
ً
أو ورقيا  

ً
د من خالل إلكترونيا

 .أساليب وطرق التحفيز املعنوية واملالية وذلك حسب اإلنجازات
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ملي وتعاوني  وتميز الهيكل التنظيمي في دائرة الجمارك األردنية يأتي من مدى وضوحه وقدرته على ربط املستويات والوظائف واملهام واألفراد بشكل تكا

العالقات الجمركية والقدرة على تطبيق ما يحدده بشكل ينجز األعمال ذات الفائدة وأن يحقق األهداف املخطط لها، والتوسع بالربط اإللكتروني وتطوير  

.
ً
 ودوليا

ً
دائرة الجمارك األردنية بوجود نظام متطور للموارد البشرية بحيث يوضح األسس واملنهج الذي تتعامل به مع وتهتم  مع اإلدارات الجمركية إقليميا

العقبات وتشجيعهم ودعمهم، وتركز العمل ومواجهة  أداء  العمل، ومن على تطويرهم و   املرؤوسين واألفراد وتساعدهم على  احتياجات  تنميتهم حسب 

املعمول بها بما ينسجم مع أعمالها واالستمرار في بناء القدرات، وتميز الثقافة  تطلعات املستقبلية لدائرة الجمارك األردنية املراجعة املستمرة لإلجراءات  

 في تكوين شخصية وسلوك العاملين،    املنظمية في دائرة الجمارك األردنية ينبع بتميز التأثير الذي يتم نشره بين األفراد
ً
 مهما

ً
وباالهتمام به ألنه يعد عامال

 وحث العاملين على مكافحة التهريب واألنشطة التجارية الغير مشروعة. 

رة  للدائ  استراتيجية  وهناك مسيرة لإلبداع والتميز لدائرة الجمارك األردنية بتحديدها خطة واضحة للمستقبل من تطلعات مستقبلية ومن خطة  

   2022-  2020لألعوام  
ً
في أمن وتسهيل التجارة عبر الحدود، ورسالتها بإيجاد بيئة تنافسية   والتي تضمنت رؤيتها بأن األردن من أفضل عشرين دولة عامليا

 عادلة لقطاع األعمال، واملساهمة في زيادة تنافسية االقتصاد الوطني، وحماية وأمن املجتمع، من خالل تقديم خدمات جمركية متميزة للمتع
ً
 املين، وفقا

مع   الفّعال  والتنسيق  بالتعاون  العاملية  املمارسات  الشركاءألفضل  واملرحلة كافة  ينسجم  بما  بها  املعمول  واإلجراءات  للتشريعات  املستمرة  واملراجعة   ،

 القادمة ملواكبة التطورات املتسارعة على إدارة التجارة.  

 ومن التطلعات املستقبلية لدائرة الجمارك األردنية إلبراز التميز في أعمالها:  

العمليات • الجمركية  واألنشطة  رقمنة  للمملكة  والخدمات  االقتصادي  النمو  في  للمساهمة  إجراءاتها  وتسهيل  التجارة  تكاليف  األردنية   لتخفيض 

 الهاشمية.

 العاملية.   الجمركية ومواكبة أفضل املعاييرواألنشطة املتعلقة بتطوير العمليات و  املرتبطة بالجمركتنفيذ وتطبيق املشاريع  •

. بين أعمالها  التوسع بالربط اإللكتروني •
ً
 ودوليا

ً
 وتطوير العالقات الجمركية مع اإلدارات الجمركية إقليميا

التهريب   • املخاطر ومكافحة  والعمل على الحد منه  مكافحة  املشروعة من خالل تطوير عمليات االستخبار الجمركي وإدارة  واألنشطة التجارية غير 

 واألنشطة غير املشروعة. التهريب

 حسب أفضل املمارسات والسياسات الجمركية.  واإلمكانيات لقدراتاالستمرار في بناء ا  •

زيادة مستوى الشفافية في إجراءات التجارة الدولية والقدرة على التنبؤ و   موارد البشرية ومنتسبي دائرة الجمارك األردنيةاالستمرار في بنـاء قـدرات   •

 . وتنفيذها بها

 حديثة لفحص الحاويات والشاحنات واملركبات باألشعة.  ومعدات الجمركية بأجهزة والدوائر  املراكز بتزويد االستمرار •

اإلفراج  وقتة ذات الصلة بتقليص الحديثبالخدمات الجمركية  والتوجيه والتواصل مع مجتمع األعمال والتعريف املستمر اتالعالق وزيادة  توثيق •

 عن البضائع.

   :منهج الدراسة  .3

 :الدراسةنوع  .1.3

تعد هذه الدراسة إيضاحية من حيث الغرض، وتطبيقية من حيث الطبيعة، وذلك كونها تربط بين السبب واألثر، وتسعى لدراسة أثر التوجهات  

   في دائرة الجمارك األردنية.في التميز املنظمي  االستراتيجية 

 منهج الدراسة: .2.3

هات اعتمد الباحثين املنهج الكمي )الوصفي التحليلي( وذلك ملناسبته لطبيعة وأهداف الدراسة، حيث تم وصف متغيرات الدراسة املتمثلة بالتوج

ضمن املستويات   كمتغير مستقل، والتميز املنظمي كمتغير تابع، ومن ثم تحليل إجابات أفراد العينة من العاملين في دائرة الجمارك األردنية االستراتيجية 

   اإلدارية العليا والوسطى على استبانة الدراسة الختبار فرضياتها واإلجابة عن أسئلتها.

 املتبعة في هذه الدراسة: االستراتيجية  .3.3

 املعاينة بغرض دراسة املتغيرات من خالل إجابات عينة الدراسة واملمثلة ملجتمع الدراسة الحالي.  استراتيجية تم االعتماد على  

  :مجتمع وعينة الدراسة .4.3

الوسطى( في دائرة الجمارك األردنية في األردن ويقدر عددهم   اإلدارة عليا، و  اإلدارة يتألف مجتمع الدراسة من جميع العاملين في املستويات اإلدارية )

، ويعمل بها )88)
ً
 68( مديرية ومركزا

ً
 535الوسطى )  اإلدارة )مدير عام، مستشار، مدير مديرية، مدير دائرة( وفي    العليا  اإلدارة في    ( موظفا

ً
  اإلدارةفي    ( موظفا
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 في اإلدارتين  603سم، رئيس وحدة( في دائرة الجمارك األردنية، ويقدر عددهم كامال )الوسطى )مساعد مدير مديرية، مساعد مدير دائرة، رئيس ق
ً
( موظفا

 (2020 ،دائرة الجمارك األردنية  -)قسم إدارة املوارد البشرية  .العليا والوسطى

 
ً
 على حجم املجتمع    254أن العينة املمثلة للمجتمع هي )  علما

ً
الكلي بحيث يكون هامش الخطأ املسموح به فردا( حسب جدول العينات واعتمادا

استبانة على موظفي دائرة الجمارك األردنية بمستوياته اإلدارية )العليا،  270وقد تم توزيع    (.Sekaran & Bougie, 2016 ;2020%( )النجار وآخرون، 5)

التحليل، وقد تم استرداد ) أن عدد  258والوسطى( بهدف ضمان استرداد عدد ال يؤثر على جودة مخرجات  تبين  استبانة منها، وبعد فرز االستبانات   )

 %(. 92.96( ما يشكل ما نسبته )251الصالح منها للتحليل )

 :طرائق جمع البيانات .5.3

الثانوية:   • العالقة،    االعتمادتم  املصادر  ذات  واألجنبية  العربية  واملراجع  الكتب  في  تمثلت  والتي  الثانوية  البيانات  على  النظري  اإلطار  كتابة  في 

العنكبوتية روالدوريات، واملقاالت، والتقاري الشبكة  الدراسة، والبحث واملطالعة في مواقع  تناولت موضوع  التي  السابقة  ، واألبحاث، والدراسات 

ف الباحثة من اللجوء لهذه املصادر، التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام  املختلفة. وكان هد

 عن آخر املستجدات التي حدثت في موضوعات الدراسة الحالية. 

اسة )االستبانة(، حيث تم تطويرها لتغطي متغيرات تتمثل البيانات األولية بالبيانات التي تم الحصول عليها باستخدام أداة الدر املصادر األولية:   •

 الدراسة، وباستعمال عبارات تقيميه لتحديد إجابات عينة الدراسة اعتمادا على الدراسات السابقة. 

 داة الدراسة: أثبات صحة و  .6.3

 داة الدراسة: أصحة  .1.6.3

ذوي   املحكمين  من  مجموعة  على  )االستبانة(  الدراسة  أداة  عرض  الحكومية  تم  األردنية  الجامعات  من  عدد  في  األكاديمية  والخبرة  االختصاص 

 وقد تم االخذ بالعديد من املالحظات الواردة للوصول 18والخاصة، حيث بلغ عددهم )
ً
 .لى الشكل النهائي لالستبانةإ ( محكما

 داة الدراسة:أثبات  .2.6.3

( 1.0( حيث "كلما كانت قيمة املعامل أقرب إلى )(Cronbach’s Alphaالداخلي كرونباخ ألفا    االتساقلقد تم التأكد من ثبات األداة من خالل معامل   

  (. 2020; النجار واخرون ،   & Bougie, 2016, 180)   Sekaran (" 0.70الحد األدنى ملعامل الثبات املقبول ) أعلى. ويعتبركان الثبات 
ً
إلجابات األفراد  وتبعا

 ( يبين قيم ألفا.  1 ( والجدول  .، والتميز املنظمياالستراتيجيةاملسـتجيبين فيما يتعلق بمتغيرات الدراسـة، والتي تتمثل في التوجهات 

 جدول معامل كرونباخ ألفا ملتغيرات الدراسة (: 1)جدول 

 قيمة ألفا عدد الفقرات  األبعاد 

 969. 25 االستراتيجية  التوجهات 

 884. 5 التوجه نحو السوق 

 894. 5 التوجه نحو التعلم 

 906. 5 التوجه نحو التكنولوجيا

 894. 5 التوجه الريادي 

 894. 5 التوجه نحو التكلفة 

 973. 25 تميز املنظمي ال

 905. 5 االستراتيجية تميز 

 901. 5 تميز القيادة

 898. 5 تميز الهيكل التنظيمي

 898. 5 تميز املرؤوسين

 885. 5 تميز الثقافة املنظمية 

 
 
 SPSS لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي املصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( كما بلغت قيمة  0.906  - 0.884(، وقد تراوحت بين )االستراتيجيةقيم معامل االتساق الداخلي ألبعاد املتغير املستقل )التوجهات ( 1يبين الجدول )

 ,Sekaran & Bougie) ( وهذا يدل على وجود اتساق داخلي عال في أبعاد املتغير املستقل0.70( وهي أكبر من )0.969ككل ) االستراتيجية ألفا للتوجهات 

(، كما بلغت قيمة ألفا للتميز املنظمي ككل  9050. -8850.قيم معامل االتساق الداخلي ألبعاد املتغير التابع )التميز املنظمي(، وقد تراوحت بين )و   (.2016

  ( وهذا يدل على وجود اتساق داخلي عال في أبعاد املتغير التابع.0.70( وهي أكبر من )0.973)

 ( اآلتي:  2( درجات، وفق ما هو موضح في الجدول )5-1( الخماس ي ، والذي يتكون من )Likertمتغير باستخدام مقياس ليكرت )ولقد تم قياس كل 
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 مقياس ليكرت الخماس ي  :(2جدول )

افقة    درجة املو
 
  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة  بدرجة كبيرة جدا

 
 بدرجة منخفضة جدا

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

 : األساليب اإلحصائية املستعملة .7.3  

 Statistical Package for Social Sciencesلإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، سيتم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

- SPSS :كما يلي 

 
 
الوصفي  أوال الدراسة  :  Descriptive Statistic Measures: أساليب اإلحصاء  أفراد  والتي لغايات وصف خصائص عينة  والوظيفية،  الديموغرافية 

 تشمل:

 التكرارات: لوصف الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة. •

 النسب املئوية: لقياس التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد العينة.  •

 الوسط الحسابي: لقياس متوسط إجابات املعنيين باإلجابة عن فقرات االستبانة. •

 ياس مدى تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابي. االنحراف املعياري: لق •

لكل  األهمية النسبية: يتم تحديدها عند التعليق على املتوسطات الحسابية طبقا لصيغة معتمدة، ووفقا ملقياس ليكرت الخماس ي لبدائل اإلجابة   •

 والتي تم تحديدها طبقا للمقياس التالي: فقرة 

 طول الفئة =      
 الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل 

 عدد املستويات

5- 1 
= 

4 
= 1.33 

3 3 

 وبذلك تكون األهمية النسبية: 

   2.34أقل من  –1أهمية نسبية منخفضة إذا بلغ املتوسط الحسابي من  •

 3.67أقل من  – 2.34أهمية نسبية متوسطة إذا بلغ املتوسط الحسابي من  •

   5 –  3.67أهمية نسبية مرتفعة إذا بلغ املتوسط الحسابي من  •

 
 
 سيتم معالجة البيانات التي جمعت عن طريق االستبانة )أداة الدراسة( باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية: اإلحصاء التحليلي: ثانيا

(SPSS)  :واشتملت على األساليب اإلحصائية اآلتية  

 للتعرف على مدى ثبات مقاييس الدراسة من خالل قياس درجة االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة. Cronbach Alpha الثباتمعامل  •

ملعرفة مدى مالءمة بيانات الدراسة لتحليل االنحدار املتعدد، والتحقق من خلو البيانات من : Multicollinearityاختبار االرتباط الخطي املتعدد  •

إليجاد مدى االرتباط الذاتي بين    Pearson Correlationارتباط بيرسون  ، حيث تم استخدام  تباط الخطي شبه التام بين متغيرين أو أكثرمشكلة االر 

من عدم وجود ارتباط عاٍل  للتأكد Variance Inflation Factor (VIF)أبعاد كل متغير من متغيرات الدراسة، كما تم اختبار معامل تضخم التباين 

 اخل خطي بين أبعاد املتغير املستقل.وتد

البسيط   • االنحدار  تابع، حيث  Simple Regressionمعامل  واآلخر  أحدهما مستقل  بين متغيرين  األثر  للتحقق من وجود  في  سي:  استخدامه  تم 

 املتغير التابع. الدراسة الحالية للتحقق من أثر املتغير املستقل في املتغير الوسيط، وأثر املتغير الوسيط في 

 : للتحقق من أثر أبعاد املتغير املستقل في املتغير التابع. Multiple Regressionمعامل االنحدار املتعدد  •

 مالئمة أنموذج الدراسة: اختبار  .8.3

 واالرتباط الخطي املتعدد القياس ي    االرتباط  اختبار، فقد تم اجراء  املعملية  واالختباراتالخطي    االنحدارمدى مالئمة بيانات الدراسة لتحليل    الختبار

 الذاتي، وذلك على النحو التالي: 

ختبار مدى مالئمة بيانات الدراسة لتحليل  لقد تم اجراء اختبار االرتباط الخطي املتعدد ال   (:Multicollinearityالخطي املتعدد )  االرتباط اختبار  •

كشف عن مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين متغيرات الدراسة املستقلة، ويبين الجدول  االنحدار، حيث تم استخدام معامالت ارتباط بيرسون لل

  ( مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة املستقلة3)

 



 الشوابكة &  الحياصات                                                                                                                     ستراتيجية في التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنيةأثر التوجهات اال  

Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 359-386 
 372 

 

 مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة املستقلة : (3جدول ) 

  

 

 

 

 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

الجدول  )  (3)  يوضح  أقل من  أن جميعها  املستقل، فتبين  املتغير  أبعاد  بيرسون بين  ارتباط  (، وهذا يدل على عدم وجود  0.80مصفوفة معامالت 

 ,Gujarati & Porterظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين أبعاد املتغير املستقل، وبناء عليه، تخلو البيانات من مشكلة االرتباط الخطي العالي املتعدد )

2009) . 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات:  .9.3

 وصف خصائص عينة الدراسة: .1.9.3

)النوع االجتماعي، والفئة العمرية، واملؤهل العلمي، وعدد  ( توزيع افراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديمغرافية والتي تشمل  4يبين الجدول )

 سنوات الخبرة العملية(. 

افية  :(4جدول )  توزيع افراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديمغر

 النسبة املئوية %  التكرار  الفئة املتغير 

 %  84.9 213 ذكر الجنس 

 %  15.1 38 أنثى 

 % 8.4 21 سنة  30أقل من  الفئة العمرية

 % 30.3 76 سنة  40أقل من -30

 % 34.3 86 سنة 50أقل من  – 40

 % 27.1 68 سنة فأكبر  50

 % 17.5 44 دبلوم متوسط فما دون  املؤهل العلمي 

 % 53.0 133 بكالوريوس

 % 21.1 53 ماجستير 

 % 8.4 21 دكتوراه 

 % 15.9 40 سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة العملية 

 % 12.0 30 سنوات  10أقل من  –سنوات  5

 % 27.5 69 سنة  15أقل من  –10

 % 44.6 112 سنة فأكثر  15

 100 251 املجموع 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي                          
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

 وصف متغيرات الدراسة: .2.9.3

 :االستراتيجيةالتوجهات  •

 االستراتيجية ( أن مستوى األهمية النسبية ملتغير )التوجهات 5يوضح الجدول رقم )
ً
(  3.688606، حيث بلغ املتوسط الحسابي العام )( كان مرتفعا

( املعياري  )0.6794180واالنحراف  بلغ  حسابي  بمتوسط  األولى  املرتبة  التكنولوجي(  )التوجه  البعد  احتل  وقد  معياري 3.775299(.  وبانحراف   )

(0.7682886  )( حسابي  بمتوسط  األخيرة  املرتبة  الريادي(  )التوجه  البعد  احتل  حين  في  مرتفعة،  نسبية  معياري 3.646215وبأهمية  وبانحراف   )

وإل0.7806251) املخاطر  إلى مشاريع عالية  امليل  تفضل  بأنها ال  ثقة  لديها  األردنية  الجمارك  دائرة  أن  إلى  ذلك  يعزى  وقد  نسبية متوسطة،  وبأهمية  ى ( 

 رة باستكشاف فرص غير مالئمة لها.املخاط

افات املعيارية، و  :(5جدول )  االستراتيجية  تغيرات التوجهات األهمية النسبية ملنتائج املتوسطات الحسابية، واالنحر

 األهمية النسبية  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم 

 متوسطة  4 7444387. 3.650996 التوجه نحو السوق  1
 مرتفعة  2 7336389. 3.711554 التوجه نحو التعلم  2

 مرتفعة  1 7682886. 3.775299 التوجه نحو التكنولوجيا 3
 متوسطة  5 7806251. 3.646215 التوجه الريادي 4
 متوسطة  3 . 7438476 3.658964 التوجه نحو التكلفة 5

 مرتفعة  6794180. 3.688606 االستراتيجية املقياس العام للتوجهات 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي                           
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

 التوجه نحو التكلفة  التوجه الريادي  التوجه التكنولوجي  التوجه نحو التعلم  التوجه نحو السوق  املتغير 

 - - - - 1 التوجه نحو السوق 

 - - - 1 **0.793 التوجه نحو التعلم 

 - - 1 **0.775 **0.697 التوجه التكنولوجي 

  1 **0.790 **0.779 **0.729 التوجه الريادي 

 1 **0.846 **0.758 **0.756 **0.719 التوجه نحو التكلفة 
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 التميز املنظمي:  •

( رقم  الجدول  )6يوضح  العام  الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث   ،
ً
متوسطا كان  املنظمي(  )التميز  ملتغير  النسبية  األهمية  مستوى  أن   )3.623426  )

( وبأهمية نسبية مرتفعة، في  3.746614( املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )االستراتيجية(. وقد احتل البعد )تميز  0.6960042واالنحراف املعياري )

الحاجة إلى ضرورة تحسين    ( وبأهمية نسبية متوسطة، مما يبرز3.566534حين احتل البعد )تميز الثقافة املنظمية( املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي )

 مستوى التميز في الثقافة املنظمية في دائرة الجمارك األردنية. 

افات املعيارية، واألهمية النسبية ملتغيرات التميز املنظمي :(6جدول )  نتائج املتوسطات الحسابية، واالنحر

 األهمية النسبية  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد  الرقم 

 مرتفعة  1 7398503. 3.746614 االستراتيجية تميز  1

 متوسطة  4 7550943. 3.570518 تميز القيادة 2

 متوسطة  3 7554833. 3.611155 تميز الهيكل التنظيمي 3

 متوسطة  2 7726191. 3.622311 تميز املرؤوسين  4

 متوسطة  5 7501437. 3.566534 تميز الثقافة املنظمية 5

 متوسطة   6960042. 3.623426 املقياس العام للتميز املنظمي 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي                           
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( مرتفعة وكان باملرتبة االولى  االستراتيجية)التوجهات    جابات العينة على فقرات الدراسة أن األهمية النسبية للمتغير املستقلإ بينت نتائج تحليل  

( بالتوجهات  3.688606بمتوسط حسابي  األردنية  الجمارك  دائرة  العينة من  افراد  اهتمام  ويدل هذا على  املتوسطات  االستراتيجية(  أن  تبين  ، كذلك 

( وبأهمية نسبية متوسطة وهذا يؤكد على ضرورة زيادة االهتمام والتحسين بشكل أكبر من مجتمع  3.623426الحسابية للمتغير التابع )التميز املنظمي( )

 .( يوضح ذلك 7اسة بالتميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية. والجدول )الدر 

 األهمية النسبية ملتغيرات الدراسة  :(7) جدول 

 األهمية النسبية  الرتبة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم

 مرتفعة 1 6794180. 3.688606    االستراتيجية التوجهات  1

 متوسطة 2 6960042. 3.623426 املنظمي التميز  2

 فرضيات الدراسة:  اختبار  .4

التوجه نحو  بأبعادها )  االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة: "Ho1)الفرضية الرئيسة األولى )  .1.4

رة الجمارك السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه نحو التكنولوجيا ،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في التميز املنظمي بأبعاده مجتمعة في دائ

 ."األردنية

(، كما هو موضح في الجدول  (Standard Multiple Linear Regressionالخطي املتعدد القياس ي    االنحدارتم إخضاع الفرضية األولى إلى تحليل  

(8:) 

 ارك األردنية (: نتائج تحليل االنحدار املتعدد القياس ي لتأثير التوجهات االستراتيجية  بأبعادها في التميز املنظمي بأبعاده مجتمعة في دائرة الجم8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( يشير إلى العالقة املوجبة بين املتغير املستقل واملتغير التابع، كما أن أثر املتغير املستقل  R=0.907أن معامل االرتباط  )(  8تشير نتائج الجدول )

(، وبمستوى 226.888املحسوبة هي ) F( على املتغير التابع )التميز املنظمي( هو أثر إيجابي ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة االستراتيجية )التوجهات 

%( من التباين في )التميز املنظمي( يمكن  82.2( وهي تشير إلى أن )2R=0.822، حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد )0.05قل من  ( وهو أ  = 0.000Sigداللة )

 ( مجتمعة. االستراتيجية تفسيره من خالل التباين في )التوجهات 

املتغير  

 التابع

 ملخص النموذج 

Model Summery 

 التباينتحليل 

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficient 

R 

معامل  

 االرتباط 

2R 

معامل  

 التحديد 

F 

 املحسوبة 
Sig F البيان B   الخطأ

 املعياري 

 T Sig t 

التميز 

 املنظمي 

.907a .822 226.888 .000b   009. 2.630 123. 044. 115. التوجه نحو السوق 

 002. 3.088 166. 051. 157. التوجه نحو التعلم 

التوجه نحو  

 التكنولوجيا

.055 .045 .061 1.243 .215 

 000. 5.025 292. 052. 260. التوجه الريادي 

 000. 6.449 350. 051. 327. التوجه نحو التكلفة 
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عنده هي   t(، وأن قيمة  0.044وبوجود خطأ معياري )(  0.115عند بعد )التوجه نحو السوق( قد بلغت )  Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

عند بعد )التوجه نحو التعلم ( قد بلغت   Bأما قيمة    ،مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي   ( 0.05وهو أقل من )(،Sig=0.009(، وبمستوى داللة )2.630)

(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وقد بلغت Sig = 0.002وبمستوى داللـة )(،  3.088عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.051( وبوجود خطأ معياري )0.157)

(، مما يشير Sig=0.215(، وبمستوى داللة )1.243عنده هي )  t(، وقيمـة  0.045( وبوجود خطأ معياري )0.055عند بعد )التوجه نحو التكنولوجيا( )  Bقيمة  

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.052( وبوجود خطأ معياري )0.260عند بعد )التوجه الريادي( قد بلغت )  Bإلى أن هذا البعد غير معنوي. في حين كانت قيمة  

وبوجود   (0.327عند بعد )التوجه نحو التكلفة( قد بلغت )  B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة  Sig= 0.000(، وبمستوى داللـة )5.025)

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig=0.000(، وبمستوى داللـة )6.449عنده هي ) t(، وأن قيمة 0.051خطأ معياري )

  :وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية العدمية الرئيسة األولى ونقبل الفرضية البديلة القائلة

التوجه    التوجه نحو التعلم،  بأبعادها )التوجه نحو السوق،  االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في التميز املنظمي بأبعاده مجتمعة في دائرة الجمارك األردنية.  نحو التكنولوجيا، 

بأبعادها )التوجه    االستراتيجية    للتوجهات (  0.05) مستوى داللة:" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند  (Ho1-1 )الفرضية الفرعية األولى.  1.1.4

 في دائرة الجمارك األردنية".   االستراتيجية  نحو السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه نحو التكنولوجيا ،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز  

 والختبار الفرضية الفرعية األولى، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد، وكانت النتائج كما يأتي:  

 االستراتيجية في تميز  االستراتيجية (: * نتائج اختبار أثر أبعاد التوجهات 9جدول )

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي 
 
  SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( يشير إلى العالقة بين املتغير املستقل واملتغير التابع، كما أن أثر املتغير املستقل )التوجهات  R = 0.881( أن معامل االرتباط  )9تشير نتائج الجدول )

 = Sig(، وبمستوى داللة )169.550املحسوبة هي )  F( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة  االستراتيجية( على املتغير التابع )تميز  االستراتيجية  

( يمكن تفسيره االستراتيجية  %( من التباين في )تميز   77.6( وهي تشير إلى أن )2R= 0.776، حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد )0.05( وهو أقل من  0.000

 ( مجتمعة. االستراتيجية من خالل التباين في )التوجهات 

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.052( وبوجود خطأ معياري )0.073بلغت )عند بعد )التوجه نحو السوق( قد    Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

( وبوجود  0.159عند بعد )التوجه نحو التعلم ( قد بلغت ) B(، مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي. أما قيمة  Sig=0.162(، وبمستوى داللة )1.403)

عند بعد    B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وقد بلغت قيمة  Sig = 0.009ة )(، وبمستوى داللـ2.625عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.061خطأ معياري )

مما يشير إلى ان هذا البعد (،Sig=0.014(، وبمستوى داللة )2.469عنده هي )  t(، وقيمـة  0.053( وبوجود خطأ معياري )0.131)التوجه نحو التكنولوجيا( )

)التوجه    Bوقيمة    غير معنوي. بعد  )عند  بلغت  قد  )0.178الريادي(  وبوجود خطأ معياري  قيمة  0.062(  وأن   ،)t  ( هي  داللـة 2.877عنده  وبمستوى   ،)

(Sig=0.004 مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة ،)B ( قد بلغت )(، وأن 0.061( وبوجود خطأ معياري )0.404عند بعد )التوجه نحو التكلفة

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig=0.000مستوى داللـة )(، وب6.674عنده هي ) tقيمة 

 وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية العدمية الفرعية األولى ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

بأبعادها )التوجه نحو السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه  االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة"

 . "في دائرة الجمارك األردنية االستراتيجية  نحو التكنولوجيا ،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز 

بأبعادها )التوجه    االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة   ":(Ho1-2 )الفرضية الفرعية الثانية.  2.1.4

 ."ردنيةنحو السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه نحو التكنولوجيا ،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز القيادة في دائرة الجمارك األ 

 الفرعية الثانية، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد، وكانت النتائج كما يأتي:والختبار الفرضية 

 ملخص النموذج  املتغير التابع

Model Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 املعامالت جدول 

Coefficient 
R 

معامل  

 االرتباط 

2R 

معامل  

 التحديد 

F 

 املحسوبة 
Sig F البيان B   الخطأ

 املعياري 

 T Sig t 

تميز 

 االستراتيجية  

.881a .776 169.550 .000b   162. 1.403 074. 052. 073. التوجه نحو السوق 

 009. 2.625 158. 061. 159. التوجه نحو التعلم 

التوجه نحو  

 التكنولوجيا

.131 .053 .136 2.469 .014 

 004. 2.877 188. 062. 178. التوجه الريادي 

التوجه نحو  

 التكلفة 

.404 .061 .407 6.674 .000 
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 في تميز القيادة  االستراتيجية (: * نتائج اختبار أثر أبعاد التوجهات 10جدول ) 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( الجدول  نتائج  )10تشير  االرتباط   أن معامل   )R =0 .816 املستقل املتغير  أثر  أن  كما  التابع،  واملتغير  املستقل  املتغير  بين  العالقة  إلى  يشير   )

 Sig(، وبمستوى داللة )97.889املحسوبة هي ) F( على املتغير التابع )تميز القيادة( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة االستراتيجية )التوجهات 

%( من التباين في )تميز القيادة( يمكن تفسيره من   66.6( وهي تشير إلى أن )2R 666. =ر أن قيمة معامل التحديد )، حيث ظه0.05( وهو أقل من 0.000 =

 ( مجتمعة.  االستراتيجية خالل التباين في )التوجهات 

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.065معياري )( وبوجود خطأ  0.079عند بعد )التوجه نحو السوق( قد بلغت )  Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

( وبوجود 0.151عند بعد )التوجه نحو التعلم ( قد بلغت ) B(، مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي. أما قيمة  Sig= 0.224(، وبمستوى داللة )1.219)

عند بعد   Bير إلى أن هذا البعد معنوي. وقد بلغت قيمة  (، مما يشSig = 0.047(، وبمستوى داللـة )1.993عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.076خطأ معياري )

(، مما يشير إلى أن هذا Sig=0.793(، وبمستوى داللة )0.262  - عنده هي )  t(، وقيمـة  0.066( وبوجود خطأ معياري )0.017 -)التوجه نحو التكنولوجيا( )

م بتميز القيادة يتطلب نظرة شاملة للمنظمة وعدم التركيز فقط على التوجه البعد غير معنوي ويمكن تفسير االتجاه السلبي للعالقة في ضوء أن االهتما

التكنولوجيا قيمة    نحو  ان  فيها  تبين  )  Bوالتي  بلغت  قد  الريادي(  )التوجه  بعد  )  )0.311عند  معياري  خطأ  قيمة  0.077وبوجود  وأن   ،)t   هي عنده 

( وبوجود  0.356عند بعد )التوجه نحو التكلفة( قد بلغت )  B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة  Sig= 0.000(،وبمستوى داللـة )4.047)

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig=0.000(، وبمستوى داللـة )4.719عنده هي ) t(، وأن قيمة 0.075خطأ معياري )

 العدمية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية البديلة القائلة:وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية 

بأبعادها )التوجه نحو السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه  االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة"

 ."نحو التكنولوجيا ،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز القيادة في دائرة الجمارك األردنية

بأبعادها )التوجه    االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) : "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (Ho1-3)الفرضية الفرعية الثالثة  .3.1.4

السوق، التعلم،  نحو  نحو  التكنولوجيا،  التوجه  نحو  الجمارك   التوجه  دائرة  في  التنظيمي  الهيكل  تميز  في  التكلفة(  نحو  التوجه  الريادي،  التوجه 

 األردنية".

 وكانت النتائج كما يلي:  والختبار الفرضية الفرعية الثالثة، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد،

 في تميز الهيكل التنظيمي  االستراتيجية (: * نتائج اختبار أثر أبعاد التوجهات 11جدول )

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي      
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

 ملخص النموذج  املتغير التابع
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( الجدول  نتائج  )11تشير  االرتباط   أن معامل   )R = 0.820 املستقل املتغير  أثر  أن  كما  التابع،  واملتغير  املستقل  املتغير  بين  العالقة  إلى  ( يشير 

(، وبمستوى 100.323املحسوبة هي )  F( على املتغير التابع )تميز الهيكل التنظيمي( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة االستراتيجية )التوجهات 

( أقل من  Sig = 0.000داللة  )50.0( وهو  التحديد  قيمة معامل  أن  )0.6722R=، حيث ظهر  أن  إلى  تشير  وهي  الهيكل   67.2(  )تميز  في  التباين  %( من 

 ( مجتمعة. االستراتيجية التنظيمي( يمكن تفسيره من خالل التباين في )التوجهات 

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.065وبوجود خطأ معياري )(  0.118عند بعد )التوجه نحو السوق( قد بلغت )  Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

(وبوجود 0.153عند بعد )التوجه نحو التعلم( قد بلغت )  B(، مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي. أما قيمة  =0.068Sig(، وبمستوى داللة )1.831)

عند بعد   Bمما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وقد بلغت قيمة    (،= 0.043Sig(، وبمستوى داللـة )2.035عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.075خطأ معياري )

(، مما يشير إلى أن هذا البعد =0.636Sig(، وبمستوى داللة )0.474عنده هي )  t(، وقيمـة  0.066( وبوجود خطأ معياري )0.031)التوجه نحو التكنولوجيا( )

(، وبمستوى 4.383عنده هي ) t(، وأن قيمة 0.076( وبوجود خطأ معياري )0.335( قد بلغت )التوجه الريادي عند بعد )  Bغير معنوي. في حين كانت قيمة 

(، 0.075(وبوجود خطأ معياري )0.255( قد بلغت )عند بعد )التوجه نحو التكلفة B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة Sig=0.000داللـة )

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig=0.001(، وبمستوى داللـة )3.402عنده هي ) tوأن قيمة 

 وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية العدمية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

بأبعادها )التوجه نحو السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه   االستراتيجية للتوجهات   (  0.05) مستوى داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند  "

 . "نحو التكنولوجيا،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز الهيكل التنظيمي في دائرة الجمارك األردنية

الرابعة  .4.1.4 الفرعية  عند مستوى داللة(Ho1-4)الفرضية  ذو داللة إحصائية  أثر  يوجد  بأبعادها   االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) : "ال 

في دائرة الجمارك    التوجه نحو التكنولوجيا،   التوجه نحو التعلم،   )التوجه نحو السوق،  في تميز املرؤوسين  التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( 

 األردنية".

 املتعدد، وكانت النتائج كما يأتي:والختبار الفرضية الفرعية الرابعة، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي 

 في تميز املرؤوسين  االستراتيجية (: * نتائج اختبار أثر أبعاد التوجهات  12) جدول  

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي  
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( يشير إلى العالقة بين املتغير املستقل واملتغير التابع، كما أن أثر املتغير املستقل )التوجهات R = 0.828أن معامل االرتباط  )  (12)تشير نتائج الجدول  

قيمة  االستراتيجية   كانت  حيث  إحصائية،  داللة  ذو  أثر  هو  املرؤوسين(  )تميز  التابع  املتغير  على   )F  ( هي  داللة 106.563املحسوبة  وبمستوى   ،)

(0.000Sig= وهو أقل من )حيث ظ 0.05 ،( 2=0.685هر أن قيمة معامل التحديدR( وهي تشير إلى أن )ويمكن    68.5 )( من التباين في )تميز املرؤوسين%

 ( مجتمعة. االستراتيجية تفسيره من خالل التباين في )التوجهات 

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.065معياري )( وبوجود خطأ  0.172عند بعد )التوجه نحو السوق( قد بلغت )  Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

( وبوجود خطأ  0.122عند بعد )التوجه نحو التعلم( قد بلغت ) B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. أما قيمة  Sig=0.008(، وبمستوى داللة )2.660)

عند بعد  Bأن هذا البعد غير معنوي. وقد بلغت قيمة    (، مما يشير إلىSig =0 .107(، وبمستوى داللـة )1.617عنده هي ) t(، وأن قيمة 0.075معياري )

(، مما يشير إلى أن هذا Sig=0.251(، وبمستوى داللة )1.150عنده هي )  t(، وقيمـة 0.066( وبوجود خطأ معياري )0.076)التوجه نحو التكنولوجيا( )

(،  3.943عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.076( وبوجود خطأ معياري )0.302عند بعد )التوجه الريادي( قد بلغت )  Bالبعد غير معنوي. في حين كانت قيمة  

( وبوجود خطأ  0.257فة( قد بلغت )عند بعد )التوجه نحو التكل  B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة  Sig = 0.000وبمستوى داللـة )

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig = 0.001(، وبمستوى داللـة )3.428عنده هي ) t(، وأن قيمة 0.075معياري )
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 وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية العدمية الفرعية الرابعة ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

التوجه  التوجه نحو التعلم، بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) إحصائية عند مستوى داللةيوجد أثر ذو داللة "

 ."التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز املرؤوسين في دائرة الجمارك األردنية نحو التكنولوجيا، 

بأبعادها    االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة:  (Ho1-5)  الفرضية الفرعية الخامسة   .5.1.4

التعلم، نحو  ،التوجه  السوق  نحو  التكنولوجيا،  )التوجه  نحو  دائرة   التوجه  في  املنظمية  الثقافة  تميز  في  التكلفة(  نحو  التوجه  الريادي،  التوجه 

 الجمارك األردنية". 

 والختبار الفرضية الفرعية الخامسة، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد، وكانت النتائج كما يأتي:  

 في تميز الثقافة املنظمية االستراتيجية (: * نتائج اختبار أثر أبعاد التوجهات 13جدول ) 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي      
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( الجدول  نتائج  )13تشير  االرتباط   أن معامل   )R = 0.846 (املستقل املتغير  أثر  أن  كما  التابع،  واملتغير  املستقل  املتغير  بين  العالقة  إلى  يشير   )

 Sig(، وبمستوى داللة )123.704املحسوبة هي ) F( على املتغير التابع )تميز الثقافة( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة االستراتيجية التوجهات 

%( من التباين في )تميز الثقافة املنظمية( يمكن    71.6( وهي تشير إلى أن )2R=0.716، حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد )0.05( وهو أقل من  0.000 =

 ( مجتمعة. االستراتيجية تفسيره من خالل التباين في )التوجهات 

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.060( وبوجود خطأ معياري )0.133السوق( قد بلغت )عند بعد )التوجه نحو    Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

(وبوجود خطأ 0.201عند بعد )التوجه نحو التعلم( قد بلغت ) B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. أما قيمة Sig = 0.027(، وبمستوى داللة )2.224)

عند بعد )التوجه   B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وقد بلغت قيمة  Sig =0 .004داللـة )  (، وبمستوى 2.900عنده هي ) t(، وأن قيمة  0.069معياري )

(، مما يشير إلى أن هذا البعد غير  Sig=0.357(، وبمستوى داللة )0.923عنده هي )  t(، وقيمـة  0.061( وبوجود خطأ معياري )0.056نحو التكنولوجيا( )

(، وبمستوى داللـة 2.479عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.070( وبوجود خطأ معياري )0.175)التوجه الريادي( قد بلغت )  عند بعد Bمعنوي. في حين كانت قيمة  

(Sig = 0.014 مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة ،)B ( قد بلغت )وأن   (،0.069( وبوجود خطأ معياري )0.364عند بعد )التوجه نحو التكلفة

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig = 0.000(، وبمستوى داللـة )5.264عنده هي ) tقيمة 

 وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية العدمية الفرعية الخامسة ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

بأبعادها )التوجه نحو السوق،التوجه نحو التعلم،التوجه   االستراتيجية  للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة"

 ".التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز الثقافة املنظمية في دائرة الجمارك األردنية نحو التكنولوجيا، 

 الخاتمة .5

 النتائج:  . 1.5

بأبعادها )التوجه نحو   االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) الفرضية األولى أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  اختباربينت نتائج  

التعلم،  السوق، نحو  التكنولوجيا،  التوجه  نحو  دائرة    التوجه  في  بأبعاده مجتمعة  املنظمي  التميز  في  التكلفة(  نحو  التوجه  الريادي،  الجمارك التوجه 

 وينبثق عن الفرضية الرئيسة نتائج الفرضيات الفرعية اآلتية:   األردنية".

التوجه  التوجه نحو التعلم، بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة •

 في دائرة الجمارك األردنية.  االستراتيجية التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز  نحو التكنولوجيا،

التوجه  التوجه نحو التعلم، بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة •

 حو التكلفة( في تميز القيادة في دائرة الجمارك األردنية. التوجه الريادي، التوجه ن نحو التكنولوجيا،

املتغير  
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تميز 

 الثقافة 

 املنظمية 

.846a .716 123.704 .000b   027. 2.224 132. 060. 133. التوجه نحو السوق 

 004. 2.900 196. 069. 201. التوجه نحو التعلم 

 357. 923. 057. 061. 056. التوجه نحو التكنولوجيا

 014. 2.479 182. 070. 175. التوجه الريادي 

 000. 5.264 361. 069. 364. التوجه نحو التكلفة 
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التوجه  التوجه نحو التعلم، بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة •

 الهيكل التنظيمي في دائرة الجمارك األردنية. التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز  نحو التكنولوجيا،

التوجه نحو التعلم ،التوجه  بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة •

 الجمارك األردنية. نحو التكنولوجيا،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز املرؤوسين في دائرة 

التوجه  التوجه نحو التعلم، بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة •

 األردنية. التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز الثقافة املنظمية في دائرة الجمارك  نحو التكنولوجيا،

 مع نتائج دراسة كل من )دراسة األسمر،
ً
 االستراتيجية (، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة لدرجة الحاجة إلى التوجهات  2020تتفق هذه النتيجة جزئيا

الالزمة للتميز في قيادة التغيير األكاديمي واإلداري ،عدا عن    االستراتيجية  ودرجة الحاجة إلى التوجهات    الالزمة لتحقيق التميز األكاديمي وجاءت عالية،

في تعزيز املزايا التنافسية وأبعادها   االستراتيجي(، حيث أظهرت وجود أثر ذا داللة إحصائية للتوجه  2019اتفاقها بشكل عام مع نتائج دراسة )املواضية،

التشغيلية، املرونة  ب  )التميز،  القيادة  واالبتكار،  املؤسسات  االستراتيجيةالتحالفات    التكلفة،اإلبداع  لدى  معدل  كعامل  الريادية  اليقظة  خالل  من   )

 الحاصلة على جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز.

يات،  والتميز املؤسس ي)املوارد البشرية، العمالء، العمل  االستراتيجية  ( حيث أوضحت وجود عالقة ايجابية بين التوجهات  2019ودراسة )بكر وخيري،

أن العوامل املتعلقة بتكنولوجيا Al-adaileh ,2018)القيادة(، ودراسة   املعلومات كجزء من التوجه اإللكتروني،  والتي أظهرت  ( على اعتبار تكنولوجيا 

جيا املعلومات لها تأثير إحصائي املعلومات، وهي: قدرات تكنولوجيا املعلومات، والقيمة املنصورة التكنولوجيا املعلومات، والدعم التنفيذي األول التكنولو 

 . مباشر مهم على التميز التنظيمي بأبعاده )تميز القيادة ، تميز املوظفين ،تميز العمليات، تميز الثقافة، وتميز الهيكل التنظيمي(

( حيث أظهرت النتائج أن العالقة مترابطة حيث وجدت هذه الدراسة أن العالقة بين التميز التنظيمي Raoof et al, 2021وكما تتفق مع دراسة )

معرفة تأثير واألداء التنظيمي إيجابية وذات مغزى، وأظهرت النتيجة أن التميز التنظيمي هو وسيط جزئي في هذه العالقة حسب قيمة التباين وهدفت إلى 

الريادي وأداء الشركات الصغيرة واملتوسطة في اقتصاد جنوب آسيا في الدور الوسيط للتميز التنظيمي، حيث التوجه   تخطيط موارد املؤسسة والتوجيه

 ( في هذه الدراسة. االستراتيجية الريادي أحد أبعاد املتغير املستقل )التوجهات 

 : التوصيات . 2.5

من أجل ابراز التميز املنظمي وتحقيق أعلى مستوى من   االستراتيجية  على القادة واإلداريين في منظمات القطاع الحكومي مواكبة تبني التوجهات   •

 تحقيقه في املنظمة باستمرار.

 بالخدمات ذات القيمة. العمل على تحديث خدمات دائرة الجمارك األردنية واألخذ بعين االعتبار أراء املستفيدين وتركيز االهتمام •

 . توسيع مدارك العاملين، وتبني املشاريع الجديدة واملدروسة والتشجيع على االبتكار التام في أعمالها واستكشاف الفرص الجديدة  •

   .العمل على اتخاذ القرارات الصحيحة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز املوارد املالية ودمج األنشطة لتقليل التكاليف •

املصالح بوضع  ضرور  • العاملين وأصحاب  اإلمكانات االستراتيجية  ة إشراك  الداخلية والخارجية في ضوء  التغيرات  املرونة ملواكبة  أن تحقق  بحيث 

 املتاحة لدائرة الجمارك األردنية. 

 القيادي.استقطاب وجذب القيادات ذات الكفاءة ودعم القيادات الحديثة ومنحهم الصالحيات الواسعة بهدف تحقيق التميز  •

االجتماعية   • الحياة  بين  التوازن  تحقق  وأن  الفعالة  واملشاركة  للحماس  داعمة  عمل  بيئة  وتوفير  أكبر  بشكل  وتشجيعهم  العاملين  قدرات  دعم 

 والتنظيمية من أجل إبراز التميز. 

 :املراجع
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 (1ملحق رقم )

 أداة الدراسة )االستبانة(

 جامعة العلوم اإلسالمية العاملية 

ـــــــات العلياكلية  ــــــ الدراســـــ   

ــــــم   ـــــ ــــــ ـــــ اإلدارة قســـــــــ  

 

 السيد، السيدة ........................................................ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،، 

في التميز املنظمي: الدور الوسيط لالستشراف   االستراتيجية  االستبانة التي بين أيديكم هي أداة البحث لدراسة ميدانية في دائرة الجمارك األردنية بعنوان " أثر التوجهات  

 ملتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة ف  االستراتيجي
ً
من كلية املال واألعمال في جامعة العلوم اإلسالمية    اإلدارةي  في دائرة الجمارك األردنية"، وذلك استكماال

 العاملية. 

 يتها العلمية وقيمتها. إن تكرمتم باإلجابة على فقرات هذه االستبانة بشكل يعكس الواقع ،ويعبر عن رأيكم بدقة وبموضوعية   سيثري موضوع الدراسة ويزيد من أهم

 لكم أن ما تدلون به من معلومات ستعامل بسرية تامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،وسنبقى على   أرجو التكرم بتعبئة فقرات االستبانة كاملة
ً
، مؤكدا

 تواصل واستعداد لتزويدكم بكافة النتائج إن رغبتم بذلك . 

 لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم معنا
ً
 شاكرا

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير 

 الطالبة:                                                            إشراف األستاذ املشارك         

 د. خالد محمود الشوابكة                                                         صفاء إبراهيم الحياصات 

 لالستفسار 

(0770383435 ) 

comsafahiassat@yahoo. 

افية( للموظف :   الجزء األول: البيانات الشخصية )الديمغر

( أمام الخيار الذي يناسب رأيك من الخيارات املوضحة أمام كل عبارة في الجدول أدناه:    الرجاء ضع عالمة )    

 

 أنثى                                                             النوع االجتماعي:                 ذكر                       .1

 

 

 سنة  40أقل من  –  30                                سنة                         30الفئة العمرية :           أقل من   .2

 

 سنة فأكبر    50                                                     سنة   50أقل من  – 40من                                 

 

   بكالوريوس                                                      املؤهل العلمي:       دبلوم متوسط فما دون   .3

 

 دكتوراه                                                          ماجستير                                                      

 

 سنوات  10أقل من  –سنوات  5                                    سنوات       5سنوات الخبرة العملية :       أقل من   .4

 

 سنة فأكثر   15                                      سنة  15أقل من  –سنوات  10                                  
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 الجزء الثاني: فقرات االستبانة

( : االستراتيجية أوال: املتغير املستقل )التوجهات   

فة إلى تحسين األداء املنظمي  واملناهج التوجيهية للوصول لألداء املتفوق والتي تؤثر في قرارات دائرة الجمارك األردنية بحيث توجه أنشطتها لتوليد السلوكيات الهادمجموعة من املبادئ : االستراتيجية  التوجهات 

 من حيث القيم واملعتقدات والثقافة واملوارد والفلسفة وتعتبر محددا أساسيا للنجاح. 

 في:  الستراتيجية اوتتمثل أبعاد التوجهات  

تفوق لتحقق استمرارية املنظمات سواء كان  توجه دائرة الجمارك األردنية للتطوير وتصميم ثقافة منظمية تتشكل بشكل كفؤ وفاعل لتعمل لخلق قيمة للعمالء وبالتالي يؤدي إلى أداء م التوجه نحو السوق :

 ه نحو املنافس من خالل تحليل تحركاتهم، أو التنسيق بين الوظائف داخل املنظمة من أجل تحقيق قيمة متفوقة. التوجه نحو العميل من خالل رغباتهم واحتياجاتهم، أو التوج

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

  التوجه نحو السوق 
 
 أوال

األردنية يعتبر رضا املستفيدين هدف أساس ي لدائرة الجمارك        1 

 2 تحّدث خدمات دائرة الجمارك األردنية باالعتماد على أراء املستفيدين      

تركز دائرة الجمارك األردنية على تعزيز االهتمام بتقديم الخدمات ذات القيمة      

 للمستفيدين 

3 

 لالستجابة الحتياجات السوق       
ً
 ملحوظا

ً
 4 تبذل دائرة الجمارك األردنية جهدا

تشارك دائرة الجمارك األردنية كافة املعلومات املتعلقة بتحليل السوق عبر مختلف       

 اإلدارات واألقسام 

5 

وجه دائرة الجمارك األردنية الستغالل املعرفة عن طريق استكشافها وتشاركها والحفاظ عليها وتطويرها بحيث تشجع التعلم الذي يولد اال  التوجه نحو التعلم:
َ
 نفتاح على األفكار. ت

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

  التوجه نحو التعلم 
 
 ثانيا

 6 تسعى دائرة الجمارك األردنية لتطوير قدراتها على التعلم املستمر     

 7 بأن التعلم هو استثمار مستقبلي يطور األداء  دائرة الجمارك األردنيةُتدرك      

 8 تتبنى دائرة الجمارك األردنية منهجية واضحة لالستثمار بالتعلم     

 لطريقة تفكير املستفيدين       
ً
 واضحا

ً
 9 ُتولي دائرة الجمارك األردنية اهتماما

عامل دائرة الجمارك األردنية املستفيدين فيها كشركاء في رسم االتجاه      
ُ
 10  االستراتيجيت

 الفرص التكنولوجية لتحقق بيئة عمل إبداعية وابتكارية. توجه دائرة الجمارك األردنية نحو التفوق التكنولوجي من خالل استغالل التوجه التكنولوجي: 

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 ثالثا  التوجه التكنولوجي 

 11 تتابع دائرة الجمارك األردنية التغييرات التكنولوجية املتوقعة في املستقبل       

 12 تدعم أنظمة دائرة الجمارك األردنية التكنولوجية تطوير الهيكل التنظيمي      

 13 تسعى دائرة الجمارك األردنية إلى إدخال التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمالها       

 14 توفر دائرة الجمارك األردنية التدريب املناسب ألنظمة التكنولوجية الحديثة     

 الحتياجات       
ً
تعتمد دائرة الجمارك األردنية التكنولوجية في توليد حلول مبتكرة وفقا

 أصحاب املصلحة 

15 

ق واملبدع. التوجه الريادي: 
ّ
 توجه دائرة الجمارك األردنية نحو التفوق في اقتناص واستباق الفرص السوقية وتحمل املخاطر لتشجيع العمل الخال

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 رابعا  التوجه الريادي 

 16 تمتلك دائرة الجمارك األردنية القدرة على إيجاد حلول للتحديات.      

تعمل دائرة الجمارك األردنية على إدخال خدمات جديدة معتمدة على نتائج البحث       

 والتطوير

17 

 نحو املشاريع عالية املخاطر       
ً
 18 تتبنى دائرة الجمارك األردنية ميال

 19 تشجع دائرة الجمارك األردنية االبتكار التام في أعمالها      

 20 تمتلك دائرة الجمارك األردنية القدرة العالية على استكشاف الفرص الجديدة      

 توجه دائرة الجمارك األردنية نحو تخفيض الكلف وتحقيق الكفاءة في العمل من اجل الوصول الى التميز التشغيلي املنظمي.   التوجه نحو التكلفة:

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 خامسا  التوجه نحو التكلفة 

 21 أولوية قصوى نحو تحسين الكفاءة التشغيليةتولي دائرة الجمارك األردنية      

تستخدم دائرة الجمارك األردنية اساليب علمية لخفض تكاليف التشغيل بشكل       

 مستمر 

22 

 23 تعزز دائرة الجمارك األردنية مواردها املالية عن طريق تنويع خدماتها      

 24 لضبط النفقات التشغيلية تمتلك دائرة الجمارك األردنية أدوات رقابية      

 25 تعمل دائرة الجمارك األردنية على دمج األنشطة لتقليل التكاليف       
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 ثانيا: املتغير التابع )التميز املنظمي(:  
ق في األداء من خالل ألية العمل التي تحقق الرضا املتوازن بين أصحاب املصالح وأن تحقق  هو قدرة دائرة الجمارك األردنية على تحقيق أهدافها املخططة بفعالية وأن تميزها في قطاع األعمال، كما تعبرعن مرحلة متقدمة من التفو  التميز املنظمي :

 ، تميز القيادة، تميز الهيكل التنظيمي، تميز املرؤوسين، تميز الثقافة املنظمية(. االستراتيجية )تميز لها ميزة على غيرها من املنظمات من خالل األبعاد 

خلية والخارجية ملواجهة  الفعال ضمن اإلمكانات املتاحة مع وجود رؤية وأهداف واضحة تؤدي إلى صنع ميزة وقيمة ألعمالها وأن تعمل على وضع خطة تفحص البيئة الدا االستراتيجيقدرة دائرة الجمارك األردنية على التخطيط  :االستراتيجية تميز 

 ت الدورية لتحقيق التميز املنظمي املستهدف . التغييرات التي تؤثر على أداء املنظمة وكسب املزيد من الفرص املتاحة واالبتعاد عن التهديدات وأن تقوم باملراجعا

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 أوال االستراتيجية  تميز 

دائرة الجمارك األردنية مع رؤيتها  استراتيجية  تتوافق        26 

في دائرة الجمارك األردنية في ضوء اإلمكانات املتاحة   االستراتيجية  يتم صياغة         27 

دائرة الجمارك األردنية باملرونة ملواكبة التغييرات   استراتيجية  تتسم         28 

االستراتيجيةتأخذ دائرة الجمارك األردنية باالعتبار تطلعات أصحاب املصالح عند صياغة         29 

 30 تقوم دائرة الجمارك األردنية بإجراء مراجعات دورية إلستراتيجياتها بعد تحليل البيئة       

هة األزمات وقدرته على مواجهة املتغيرات بشكل يساعد على االهتمام بالفرص التي تساعد على  يتمثل في مدى قدرة قيادات دائرة الجمارك األردنية على االستقطاب واالستغالل األمثل للفرص التنظيمية والتطويرية للعاملين، وفي مواج تميز القيادة:

 تحقيق األهداف.  

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

ضة  بدرجة منخف بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  

 
 
 جدا

 ثانيا  تميز القيادة

 31 تشجع دائرة الجمارك األردنية األنماط القيادية الحديثة      

تعتمد دائرة الجمارك األردنية خطة متكاملة في إعداد القيادات املستقبلية          32 

 33 تمنح دائرة الجمارك األردنية قياداتها صالحيات واسعة في اتخاذ القرارات       

 34 تستقطب دائرة الجمارك األردنية القيادات ذات الكفاءة      

من أجل تحقيقها بشكل فعال  استراتيجية تمتلك قيادة دائرة الجمارك األردنية رؤية        35 

اعد العمل واالجراءات والسياسات واملهام والعالقات والسلطة بحيث تساهم  قدرة دائرة الجمارك األردنية على ربط املستويات والوحدات كنظام رسمي الذي يحكم املنظمة بطريقة منظمة ومنسقة من خالل االتصاالت وقو  تميز الهيكل التنظيمي:

 في تحقيق التعاون والتنسيق الناجح بين جميع أطراف املنظمة. 

ة منخفضة  بدرج 

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 ثالثا  تميز الهيكل التنظيمي  

 36 تصمم دائرة الجمارك األردنية هيكلها التنظيمي بناء على األهداف التي تسعى إلى تحقيقها      

املسطحة تتبنى دائرة الجمارك األردنية الهياكل املرنة ذات السمة        37 

 38 تقوم دائرة الجمارك األردنية بإجراء تحليل وظيفي للمديريات واألقسام      

 39 تعمل دائرة الجمارك األردنية على تطوير الهيكل التنظيمي بشكل دائم       

 40 يحقق الهيكل التنظيمي في دائرة الجمارك األردنية التكامل بين كافة املواقع التنظيمية      

العاملي  تميز املرؤوسين: والقدرة على انجاز جميع املهام املطلوبة من  العقبات بكفاءة  وهو مدى حماس األفراد في دائرة الجمارك األردنية في تأدية املهام داخل املنظمة  ن بفاعلية وبطريقة مبتكرة، مما يعمل على حل املشكالت التنظيمية وتخطي 

 بينهم من أجل تميز واستمرارية النجاح.وبفاعلية وبالتالي تزيد التشاركية  

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 رابعا  تميز املرؤوسين

 41 يمتاز املرؤوسون في دائرة الجمارك األردنية بالحماس املتميز لتحقيق األهداف التنظيمية       

 42 تدعم دائرة الجمارك األردنية قدرات العاملين من أجل تحقيق األهداف       

مالئمة تشجع دائرة الجمارك األردنية التواصل بين الرؤساء واملرؤوسين من خالل توفير بيئة        43 

 44 يحرص املرؤوسون في دائرة الجمارك األردنية على املشاركة الفاعلة في حل مشكالت العمل      

 45 يتوفر لدى العاملين في دائرة الجمارك األردنية املهارة للقيام باملهام الوظيفية بكفاءة      

 لين في دائرة الجمارك األردنية نحو تحقيق التميز املنظمي.وهو أن الثقافة املنظمية متميزة في سلوكها وأفكارها وقيمها ومعتقداتها وقواعدها التي تطبق في عملها وبالتالي تساهم في توجيه العام تميز الثقافة املنظمية:

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 خامسا تميز الثقافة املنظمية  

 46 تمنح دائرة الجمارك األردنية املستفيدين الثقة لتحقيق أهداف العمل      

 47 تتوفر في دائرة الجمارك األردنية مدونة سلوك واضحة للعاملين لضبط سلوكهم       

تهتم دائرة الجمارك األردنية في تحقيق التوازن بين الحياة االجتماعية والتنظيمية للعاملين          48 

 49 تدعم ثقافة دائرة الجمارك األردنية ممارسات التمكين       

 لتدعيم الثقافة املنظمية        
ً
تتضمن دائرة الجمارك األردنية أهدافا  50 
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