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 :صلخالم

المعوقىات التىت تواجىإل اردار   علىىمعرفة فرص وتحديات أداء الشركات الصناعية مع تسليط الضوء  إلىهدفت الدراسة         

ممارسىة اردار  ارسىتراتيجيةا اتبعىت هىلد الدراسىة  علىىارستراتيجية وكيفية مواجهتها، قياس نقىا  القىو  والضىعل التىت تى  ر 

 ،(Spssية حيث تم تحليل البيانات استخدام برنامج التحليل ارحصائت )المنهج الوصفت والتحليلت للتحليل بيانات الدراسة التطبيق

وقىىد توصىىلت الدراسىىة لمجموعىىة مىىأ النتىىائج أهمهىىا جهىىل ال ىىوادر البشىىرية  أسىىلوا العىىرت التىىاريختا علىىىكمىىا تىىم ااعتمىىاد 

الشىىركات  علىىىسىىتراتيجية ضىىعل تطبيقهىىاا كمىىا يتطلىىا تطبيىىل اردار  ار إلىىىبأساسىىيات ومبىىادد اردار  ارسىىتراتيجية يىى د  

الصىناعية مىىدراء أكفىىاء لمتابعىة ااعمىىاة اليوميىىةا وأن عمليىىة تصىميم سياسىىات إسىىتراتيجية متميىىء  يى د  إلىىت رفىىع كفىىاء  ااداء 

داخلهىىا وتحقيىىل أهىىدافها داخىىل الشىىركةا وعلىىى ضىىوء النتىىائج خرجىىت الدراسىىة بعىىد  توصىىيات أهمهىىا  ضىىرور  تطبيىىل اردار  

تىىتم أ مىىأ تحقيىىل النجىىاة فىىت بي.ىىة أعمالهىىاا وارهتمىىام بتىىدريا ال ىىوادر البشىىرية  حتىىىلشىىركات الصىىناعية ارسىىتراتيجية فىىت ا

بأساسىىيات ومبىىادد اردار  ارسىىتراتيجية لضىىمان جىىود  تطبيىىل هىىلد ااسىىتراتيجيات، مىىع ضىىرور  القيىىام بدراسىىة التحليىىل البي.ىىت 

 الشركات الصناعية مأ تحقيل أهدافها المرجو ا والخيار ااستراتيجت مأ حيث الصياغة والتنفيل ل ت تتم أ

 اردار  ارستراتيجية، ااداء الم سست، الشركات الصناعية، إدار  ااداءا: الكلمات المفتاحية
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Impact of Strategic Management on the Institutional Performance of Industrial Companies 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the performance opportunities and challenges of industrial 

companies, highlighting the constraints facing strategic management and how to address them, 

and measuring the strengths and weaknesses affecting strategic management practice. This study 

followed the descriptive and analytical approach to analysis of applied study data, where data 

analysis was done using the Statistical Analysis Programme (Spss), and the historical 

presentation method was adopted. The study produced a series of findings, the most important of 

which was the ignorance of the basics and principles of strategic management by human cadres, 

leading to their poor application. Applying strategic management to industrial companies also 

requires competent managers to follow up on day-to-day work. The design of distinct strategic 

policies leads to more efficient performance within the firm and to the achievement of its 

objectives within the company. In the light of the findings, the study made several 

recommendations, the most important of which were: The need to apply strategic management to 

industrial companies so that they can succeed in their business environment. Attention should be 

given to training human personnel in the basic principles and principles of strategic management 

in order to ensure the quality of the application of these strategies, and consideration should be 

given to environmental analysis and strategic choice in terms of formulation and implementation 

so that industrial companies can achieve their desired objectives. 

Keywords: Strategic Management, Institutional Performance, Industrial Companies and 

Performance Management.  

 

 المقدمة:

تحىديات كييىر  نتيجىة للتايىرات السىريعة  ،تواجإل كافة الشركات الصناعية فت عصىرنا الىراهأ سىواء كانىت عامىة أو خاصىة     

المنافسىةا  علىىوأمىام تلىا التحىديات أصىبحت اردار  التقليديىة بعملياتهىا ووسىائلها عىاجء  عىأ جعىل الشىركة قىادر   ،والمستمر 

هلد الشركات استخدام أساليا إدارية تتصل فت ظل هلد التايرات الدينامي ية بالح مة والحيوية والتطىور  علىاامر الل  يحتم 

مسىتو  التطىورات الحاصىلة فىت واقعهىا ول ىت تسىتطيع الشىركات التىأقلم والىتح م فىت  إلىحتى تستطيع أن ترقت بأفعالها  ،الدائم

  ،مراكءها التنافسية علىوذلا بما يسمح لها بالمحافظة  ،المتايرات التت تحدث فت البي.ة المحيطة بعملها
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كونها تميىل  ،تطبيل اردار  ارستراتيجية وتحسينها بالنسبة لمنافسيها أو بالنسبة لما كانت عليإل فت الماضت فإن عليها اللجوء إلت

ويتسم مأ خالة عملياتىإل ووسىائلإل بالقىدر  علىت ةيىاد  القىدرات التنافسىية للمنظمىة وتطىوير  ،منهجا ف ريا يتميء بالحدا ة والرياد 

 أدائهاا

وانطالقا مأ هنا فان ممارسإل الشركات العامة والخاصىة اسىلوا اردار  ااسىتراتيجيإل بشى ل جىد  أصىبح ضىرور  ملحىإل       

واسىتمرارها فااسىواا ااقتصىادية  ،إن أرادت ةياد  قدرتها التنافسية، وتطوير أدائها بل أضىحت السىبيل الوحيىد لبقائهىا ،وحتمية

أداء  علىىىاردار  ارسىىتراتيجية  أ ىىرلمءيىىد مىىأ اانفتىىاة والعولمىىةا وهىىلد الدراسىىة تتنىىاوة وخصوصىىا بعىىد تءايىىد ااتجىىاد نحىىو ا

 الشركات الصناعيةا

 مشكلة الدراسة:

تعد اردار  ااستراتيجية مأ أهىم المىداخل ارداريىة التىت تسىاعد كافىة الم سسىات علىى النجىاة وااسىتمرارية والتالىا علىى      

فىىت محىىيط عملهىىا فىىت ظىىل إةديىىاد المنافسىىة المحليىىة والعالميىىة وإم انيىىة اسىىتاالة الفىىرص التىىت  المخىىا ر التىىت تعتىىرت المنظمىىة

وبناء عليإل فإن مشى لة الدراسىة ترت ىء بشى ل أساسىت فىى تسىليط  ،تستوجا على المنظمات أن تصبح م سسات ريادية فت أدائها

ة جىدا فىت منظمىات ااعمىاة ومعرفىة التشىابإل بينهىا الضوء على الظروف التىت تجعىل اردار  ااسىتراتيجية ممارسىة إداريىة هامى

وبيأ الظروف المحيطة بالمنظمىات محىل الدراسىة بارضىافة إلىى بيىان مفهىوم اردار  ااسىتراتيجية وأهميتهىا وخطىوات تطبيقهىا 

وا علىى أدائهىا والقيام بتشخيص واقعت للممارسة الفعليىة لىادار  ااسىتراتيجية فىت تلىا المنظمىات وبيىان أ ىر تطبيىل هىلا ااسىل

 وذلا مأ خالة ارجابة على التساؤات التالية  

 هل الظروف المحيطة بم سسات ااعماة محل الدراسة تستدعت استخدامها أسلوا اردار  ااستراتيجية؟   -

   وم وناتها؟هل تقوم الم سسات محل الدراسة بمارسة جاد  لادار  ااستراتيجية  -

 ماهو أ ر اردار  ااستراتيجية على ااداء الم سست بالم سسات محل الدراسة؟  -

 أ  مدى ت  ر البي.ة الداخلية والخارجية فت ممارسة اردار  ااستراتيجية على الم سسات محل الدراسة؟  إلى -

 اردار  العليا بالم سسات محل الدراسة لمفهوم اادار  ااستراتيجية؟  إدراكماهو مدى  -

 همية الدراسة:أ

 ت مأ أهمية هلد الدراسة مأ أ ر اردار  ارستراتيجية فت أداء الشركات الصناعيةا -

 ارستراتيجيةاإيجاد معايير لادار  العليا لتطبيل مفهوم اردار   -

 أهمية اردار  ارستراتيجية كمنهج ف ر  يتميء بالحدا ة والرياد  مما يساعد -

 البي.ة المحيطة بهااتوقع التاييرات فت  علىالمنظمة  -

 أهداف الدراسة:

 التالية تحقيل ااهداف  إلىالدراسة تسعت     

 ودواعت تطبيقها ،وم وناتها وأهميتها ،إيضاة مفهوم اردار  ارستراتيجية -

 افت الشركات الصناعية بواية نهر النيل -

 الصناعيةامعرفة الفرص والتحديات التت تواجإل أداء الشركات  -

 مواجهتهااالمعوقات التت تواجإل اردار  ارستراتيجية وكيفية  علىتسليط الضوء  -
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 ارستراتيجيةاممارسة اردار   علىقياس نقا  القو  والضعل التت ت  ر  -

 فرضيات الدراسة:

 تختبر هلد الدراسة الفرضيات اآلتية 

هنالىىا عالقىىة ذات دالىىإل إحصىىائية بىىيأ تطبيىىل اردار  ارسىىتراتيجية ورفىىع كفىىاء  ااداء فىىت الشىىركات  الفرضييية األولييي: -

 الصناعيةا

هنالىا عالقىة ذات دالىإل إحصىائية بىيأ البي.ىة الخاصىة بالشىركات الصىناعية وبىيأ تطبيقهىا لمفهىوم اردار   الفرضية الثانيية: -

 ارستراتيجيةا

ت دالة إحصائية بىيأ إدراك اردار  العليىا لىادار  ارسىتراتيجية وفاعليىة ااداء بالشىركات هنالا عالقة ذا الفرضية الثالثة: -

 الصناعيةا

هنالىىا عالقىىة ذات دالىىإل إحصىىائية بىىيأ ااسىىتخدام ااميىىل لمىىوارد الشىىركات الصىىناعية وبىىيأ اسىىتخدامها  الفرضييية الرابعيية: -

 ارستراتيجيةالادار  

 حدود الدراسة:

 اشركات ااسمنت فت السودان  الحدود المكانية

 ام2222عام أجريت الدراسة خالة ال  الحدود الزمنية
 

 :النظري اإلطار

 اإلدارة اإلستراتيجية: 

 مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية:

الوظيفيىىة المتداخلىىة التىىت تم ىىأ  وتنفيىىل وتقيىىيم القىىرارات"فىىأ وعلىىم تشىى يل  يم ىىأ تعريىىل اردار  ارسىىتراتيجية بأنهىىا   

 ا(6  2222)نادية، الم سسة مأ تحقيل أهدافها

والتمويىل ويتضح مأ خىالة التعريىل أن اردار  ارسىتراتيجية تركىء علىى تحقيىل الت امىل بىيأ وظىائل الم سسىة، مىأ التسىويل 

كمىا يم ىأ تعريىل اردار   الم سسىةا، وأنظمة معلومات الحاسا اآللت وذلا باىرت تحقيىل أهىداف والبحوث والتطوير ارنتاج

ارستراتيجية بأنها  "تتعلل بعملية وضع أهداف الم سسة علىى المىدى البعيىد، بارضىافة إلىى تحديىد الوسىائل ال فيلىة بتحقيىل هىلد 

  ارسىىتراتيجية عمليىىة دينامي يىىة تسىىعى إلىىى الوصىىوة إلىىى تحقيىىل رسىىالة الم سسىىة عىىأ  ريىىل إدار وبالتىىالت فىىاردار ااهىىداف، 

 ا(121  2222)محفوظ،  الموارد المتوفر  ب فاء 

وتختلىىىىل اردار  ارسىىىىتراتيجية عىىىىأ التخطىىىىيط ارسىىىىتراتيجت، فىىىىالتخطيط ارسىىىىتراتيجت جىىىىءء أساسىىىىت مىىىىأ م ونىىىىات اردار  

التخطىيط ارستراتيجية، كمىا أن اردار  ارسىتراتيجية هىت عمليىة تتعلىل باررشىاد والتوجيىإل واتخىاذ القىرارات ارسىتراتيجية، أمىا 

 ا(26  2222)نادية،  ارستراتيجت فإنإل يركء على ارستراتيجيات نفسها أكير مأ العمليات

 أهمية اإلدارة اإلستراتيجية:

 المفىاهيم تطبيىل جىراء مىأ الم سسىة علىى تعىود التىت المنىافع خىالة مىأ بنجىاة ارسىتراتيجية اردار  أهميىة تتبلىور  

 تشى يل عنىد مسىتجيبة منهىا أكيىر مبىادر  ت ىون أن للم سسىة تتىيح اردار  الهىام، فهىتوااسىاليا المسىتخدمة فىت هىلا المجىاة 

 علىى نسىبيا تسىيطر فهىت وبالتىالت اانشىطة علىى ااسىتجابة مجىرد ولىي  والتىأ ير المبىادد مىأ الم سسىة تم ىأ فهىت المسىتقبل
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 سىواء الم سسىات مأ المديريأ، ال يير والرؤساء المنتدبيأ وااعضاء الصاير  الم سسات مأ أصحاا كل لم  وقد مصيرها

 ارسىتراتيجية لىادار  ااساسىية الميىء  ت مىأ حيث ارستراتيجية اردار  مءايا الربح إلى ا تسعى التت أو الربح إلى تسعى التت

 عنىد ونظامىا ومنطقيىة موضىوعية أكيىر مىدخل اسىتخدام خىالة مىأ فضىلاا وضىع ااسىتراتيجيات علىى الم سسات مساعد  فت

 ااسهم تميل أصبحت ذاتها العملية أن إلى تشير الدراسات أن مأ بالرغم بالطبع قائمة ماةالت الميء  فهلد ااستراتيجت ااختيار

 العمليىة هىلد وراء مىأ الرئيست الهدف ان بالاة أهمية ارستراتيجية اردار  أداء  ريقة ارستراتيجية، كما لادار  أهمية ااكير

 وراء مىأ تىأتت منفعىة أهىم هىو الفهىم ي ىون وقىد بالعمليىة والتىءامهم والعىامليأ مىأ المىديريأ كىل جانىا مأ كامل فهم تحقيل هو

 ذلا عند يتولد ما ؟" وكييرا ولماذا الم سسة تفعلإل الل  والعامليأ "ما المديريأ االتءام، وعندما يفهم يليها ارستراتيجية اردار 

 والم اف.ىات المرتبىات بىيأ العالقىات العىامليأ يفهىم مىا عند ذلا وابد مأ مساندتها، ويءدادبأنهم جءء مأ الم سسة  شعور الفهم

 رسىالة ويسىاندون يفهمىون عنىدما وتجديىدا ابت ىارا يصبح المديرون والعامليأ أكير ما وعاد  الم سسة وأداء عليها يحملون التت

 (ا11  2222نادية، ) واستراتيجيا وأهدافها الم سسة

 المقدمىة للعىامليأ الفرصىة هىت ارسىتراتيجية اردار  وراء مىأ تتحقىل التىت ااساسية المنفعةإن  القوة يم أ سبل ما على وبناءا

تشىجيعهم وم ىاف.تهم علىى  خىالة مىأ بفىاعليتهم لىديهم الشىعور تقويىة على يعمل السلطة إعطاء أن حيث بالسلطة إحساسهم لءياد 

 اارسىتراتيجية اردار  عمليىة فىت الالمركءيىة تطبيىل أ  قىدرتهم علىى المبىادر  والخيىاةالمشىاركة فىت اتخىاذ القىرارات وإبىراة 

 االمركء  التخطيط ف ر  مأ أكير قبوا تلقى والتنفيلييأ المديريأ مستوى على الالمركء  التخطيط ف ر  أن نجد وحاليا

 :ااتت فت ذكرها يم أ والمءايا الفوائد مأ جملة تحقل استخدامها عمليات كل فت ارستراتيجية فاردار 

 مىأ كىل وتقيىيم صىياغة فىت يسىاهم كمىا للم سسىة وأساسىت شىامل ف ىر  إ ىار بلىور  فت ارستراتيجية اردار  مدخل يساهم ا1

 .البرامجو وااستراتيجيات والخطط ااهداف

مىأ  العليىا اردار  تم ىأ وبىللا الم سسىة بي.ىة فىت المحتملىة التايىرات أو ارسىتراتيجية القضىايا مىأ العديىد توقىع على تساعد ا2

  ا(22  2222)عبد العءيء،  التاير مع للتعامل الالةمة ااستراتيجيات صياغة

 فت الم سسة المختلفة لألنشطة المتعدد  ااستخدامات أوجإل على الموارد تخصيص فت تساعد ا1

 ذات ااهىداف أولويىات تحديىد يم ىأ وبالتىالت المتاحىة ااسىتيمارية البىدائل عىأ الناجمىة والعوائىد الت لفىة توقىع يم ىأ حيىث ا2

  ا(12  2221)جماة،  الم سسة لمستقبل المتءايد  ااهمية

بمىا  والتنبى  المسىتقبلية ااحىداث توقىع فىت الدقىة مىأ كبيىرا قىدرا إسىتراتيجية صىياغة تتطلا حيث :المستقبلية الرؤية وضوة ا2

 ااسىتمرارية ضىمانات تىوفير  ىم معهىا، ومىأ الفعىاة التعامىل علىى يسىاعد الىل  اامىر الاىد فت الم سسة بي.ة عليإل ست ون

 .والنمو

 علىى مواجهىة والقدر  اايجابت التف ير ذات البشرية الموارد على ارستراتيجية اردار  تعتمد التايير  إذ إحداث على القدر  ا6

 التاييىر صىناعة يجيىدون ارسىتراتيجية صىياغة علىى فالقىائمون اافضىل إلىى الم سسىة واقىع تطوير فت والرغبة التحديات

  ا(11  2221) ابت،  لتحقيل ااهداف معوقا ولي  التحد  على يبعث مرغوبا شي.ا باعتبارد إليإل وينظرون

 مستويات اإلدارة اإلستراتيجية.

  (22، 2221د، يسع)كما هو معروف، فإن م سسات ااعماة تشتمل على  ال ة مستويات إدارية تعرف بالهرم اردار ، 
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ويسىمى فىت المسىتويات العليىا فىت الم سسىة،  والطىاقم العامىل  الل  يضم مجل  اردار  والمدير العىام مستوى اإلدارة العليا -

 بالمدراء ارستراتيجيونا ه اء

 يشمل الدوائر ااساسية فت الم سسات، كالماليةو التسويلا   الل الوسطىمستوى اإلدارة  -

والفنيىيأ يت ون مأ الوحدات اردارية ذات الصلة المباشر  بالتعامل مع وسائل ارنتاج، كالعمىاة   الل  مستوى اإلدارة الدنيا -

 اوااجهء 

 مستوى مأ هلد المستويات هنالا مستوى إستراتيجت ينبيل عنإلا وعلى كل

 مفهوم األداء:

اختلل الباحيون فت تحديد مفهوم ااداء بسبا تعىدد واخىتالف م شىرات قياسىإل، تبعىاال اخىتالف  بيعىة عمىل المنظمىات   

عىرف ااداء بأنىإل "النتيجىة النهائيىة لنشىا  ووأهدافها والجهات التت تقيسإلا فمىنهم مىأ رأى ااداء نتيجىة نهائيىة لنشىا  المنظمىة، 

النهائيىة التىت تسىعى المنظمىات إلىى تحقيقهىا"ا ومىنهم مىأ رأى أن ااداء انع ىاس لقىدر   بأنإل " المحصلةكما يعتبر المنظمات"ا و

وقابليتهىا وصىل ااداء بأنىإل "انع ىاس لقىدر  المنظمىة  عنإل حينماااهدافا هو ما عبر  ومقياس لتلاالمنظمة على تحقيل أهدافها 

ا والت يىل والنمىويلىة اامىد، التىت تتميىل بأهىداف البقىاء تحقيل أهدافها"ا وأوضح أن ااداء هو مقياس اهىداف المنظمىة  و على

وذها آخرون إلى أن ااداء يعد انع اسىاال ل يفيىة اسىتاالة المنظمىة لمواردهىا، وفىت هىلا المضىمار عىرف ااداء ب ونىإل "انع اسىاال 

)الماضىت،  لوصوة إلى أهىدافها"ل يفية استخدام المنظمة للموارد البشرية والمادية واستااللها بالصور  التت تجعلها قادر  على ا

 ا (21  2221

وبنىىاءال علىىى ذلىىا، يم ىىأ تعريىىل ااداء بأنىىإل "انع ىىاس لقىىدر  المنظمىىة علىىى تحقيىىل ال فىىاء  و الفاعليىىة و الىىتعلم عنىىد   

عاليىة مىأ استخدامها لمواردها المادية والبشرية المتاحة لتحقيل أهدافها"، أ  أن ااداء هىو مىرآ  المنظمىة فىت تحقيىل ارنتاجيىة ال

خالة تحقيل ال فاء  والفاعلية فت استخدام الموارد المادية المتاحة المنظمة، و توليد المعرفة و تبادلهىا و تطبيقهىا مىأ خىالة تعلىم 

الموارد البشرية فيها، بارضىافة إلىى إنجىاة أهىداف المنظمىة ااخىرى المتميلىة فىت تحقيىل رضىا العمىالء، وتحقيىل حصىة سىوقية 

 اThomas, (2000: 231)  لنجاة فت تحمل المس ولية تجاد المجتمععالية، وتحقيل ا

 أهمية األداء:

تواجىىإل منظمىىات اليىىوم تحىىديات اقتصىىادية واجتماعيىىة وسياسىىية كبيىىر ، فهىىت تعمىىل فىىت ظىىل بي.ىىة غيىىر مسىىتقر ، تتصىىل   

بالتقلا والتاير السريعيأ وعدم اانتظام، بارضىافة إلىى التطىورات الملهلىة فىت تقانىات ااتصىاات والمعلومىات، وااتجىاد نحىو 

وقوف على أدائها لل شىل عىأ ام انياتهىا وقىدراتها وقيمتهىا التنافسىية وموقعهىا ااقتصاد المعرفتا كل ذلا يحم على المنظمات ال

فت السواا فتحديد معايير وأهداف لقياس ااداء، تم أ اردار  مأ اتخاذ القرارات وإجراء التعىديالت التىت تءيىد مىأ فاعليىة أداء 

مدى مالئمىة الخطىط وااهىداف والسياسىات والبىرامج المنظمة، وتحقل أهدافها بالتفوا والرياد ، كما يساعد ذلا فت ال شل عأ 

المىوارد  ومىدى قىدر للموارد المادية والبشرية المتاحة، وكىللا ال شىل عىأ مسىتوى التنسىيل بىيأ مختلىل الوظىائل واانشىطة، 

وفىىت ضىىوء هىىلد المقارنىىة تسىىتطيع اردار  اتخىىاذ   ا(21  2221، جمىىاة الىىديأ) عاتقهىىاالبشىىرية علىىى القيىىام بالمهىىام الملقىىا  علىىى 

 القرارات التصحيحية والقرارات التحفيءية التت تصا فت بوتقة تحقيل ااهداف ارستراتيجية للمنظمةا
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 :ومؤشرات قياسهمجاالت األداء 

تيجية، حيىث حىاوة تختلل مجاات قياس ااداء وم شراتإل تبعاال اهداف المنظمات و بيعة نشىا ها وتوجهاتهىا ارسىترا  

، حددت مجاات ااداء فت خمسىة مجىاات وهىت  الربحيىة المنظمت، فقدبعض الباحييأ والمهتميأ تحديد مجاات أساسية لألداء 

رضىىا العىىامليأا فنتيجىىة لتعىىدد أهىىداف المنظمىىات ومجىىاات أدائهىىا، تعىىددت ، وتطىىوير اافىىراد، وارنتاجيىىة، والحصىىة السىىوقيةو

وتشى ل الم شىرات الفرديىة التىت تقىي  أهىدافاال محىدد  للمنظمىة إحىدى هىلد الم شىرات، وتتميىل بالمعىايير م شرات قيىاس ااداءا 

أوالمعايير التسويقية كنمو الحصة السوقية ميالالا ول أ و المعايير التشايلية كارنتاجية المالية، كنسا السيولة والربحية وغيرها، أ

آن واحىد )ماليىة وغيىر ماليىة، قصىير  اامىد أو  ويلىة اامىد، داخليىة وأخىرى  نتيجة لسعت المنظمات لتحقيل أكير مأ هىدف فىت

خارجية( ظهرت فت اآلونة ااخير  مقايي  مركبة تع   صور  أكير وضوحاال عأ ااداء المنظمتا لقد تءايد ااهتمام باستخدام 

   (12  2222، صالة الديأ) التالية وذلا لألسبااالمقايي  المركبة فت قياس أداء المنظمات 

 :عناصر نظام إدارة األداء

إن عناصر نظام إدار  ااداء تعمل بش ل مترابط ومت امل مأ أجل الوصوة إلى ااهداف التت تطمىح إليهىا المنظمىة وهىلد 

  (71  2222)الدور ،  العناصر هت

 مسئوليات الوظيفة ومعايير األداء -1

للعىىىامليأ مىىىع تحديىىىد المسىىى.وليات المختلفىىىة اداء المهىىىام وتسىىىتخرج مسىىى.وليات الوظيفىىىة مىىىأ بطاقىىىات الوصىىىل الىىىوظيفت 

والواجبات وتحقيل النتائج المستهدفةا ويتم تحديد مستويات ااداء فت ضوء المعرفة والمهارات المطلوبة فت كل مستوى وكىللا 

ات والسىلطة الالةمىة لىألداء تحديد درجة التعقيد أو الصعوبة فت أداء المهام المطلوبةا ويشمل أيضاال هلا العنصر تحديد الصىالحي

ضىىمأ المسىىتوى المحىىددا وتسىىتخدم معىىايير ااداء لوضىىع التوقعىىات لهىىلا ااداء بالنسىىبة ل ىىل مسىىتويات وظيفيىىةا ويجىىا أن ت ىىون 

  2222، كىاظم) معايير ااداء موضوعية فت قيىاس وتقييمىإل، فهىت توضىح مسىتويات ااداء المتوقعىة فىت إنجىاة المهىام الوظيفيىة

  ا(22

 األهداف الخاصة -2

أ  ااهداف ااساسية والتت يجا أن يىتم إنجاةهىا بالوقىت المناسىا بىدون أ  تاييىر وااهىداف الخاصىة هىت أنشىطة تفىوا 

المس.وليات الرئيسية للوظيفة وتتعداها، وتشمل على أولويات هامة ترتبط بطبيعىة العمىل وارخىالة بهىا يميىل مشى لة خطيىر  فىت 

خاصىىة فىىت إدار  ااداء نقطىىة هامىىة يجىىا توضىىيحها بىىيأ المشىىرف والمىىدير، ويمتىىد ذلىىا إلىىى اردراك وتميىىل ااهىىداف ال ااداءا

المشترك لترتيا ااولويات لتحقيل هلد ااهىداف  بقىاال اتجاهىات المشىرف أو المرؤوسىيأ، ويى د  ذلىا إلىى الوصىوة اقصىى 

جهىود العىامليأ علىى أنشىطة العمىل ذات ااولويىة درجة مىأ ااتفىاا بخصىوص أولويىات العمىل، وكيفيىة تحسىيأ ااداء، بجانىا 

 ال برىا

 أنشطة التنمية الشخصية -3

وتهتم بالمجهودات الفردية اللاتية والشخصية التت يجىا أن يبىللها العىاملون لتطىوير معىارفهم ومهىاراتهم وتحسىيأ أدائهىما 

تاحىة حولىإل لجمىع المعلومىات والمعىارف ويوضح هلا العنصر مدى حاجة الفرد إلىى السىعت مىأ خىالة الوسىائل وارم انيىات الم

التت يشعر أنإل فت حاجة إليها مأ أجل تطوير أدائإلا ويمتد ذلا إلى محاولة المقارنة الدائمة بيأ ما يملا مأ اتجاهات ومىا يحىدث 

 حولإل مأ تطور،
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والحدييىة مىأ حولىإلا وي ون لديإل استعداد رحداث التعجيل والتطوير فيهىا بمىا يم نىإل مىأ التجىاوا مىع ااهىداف المتطىور   

وتميىىل المهىىارات عنصىىراال هامىىاال فىىت سىىعت الفىىرد إلىىى اكتسىىاا الجديىىد منهىىا، أو تطىىوير مىىا يملىىا منهىىا كىىت يصىىل لمسىىتوى ااداء 

المناسا، ومأ الطبيعت أن تشمل هلد اانشطة ااهداف الشخصية والمهنية، وتساعد فت تنسىيل النمىو المهنىت والشخصىت للفىرد 

 الة رحلة العملامع مستقبلإل الوظيفت خ

 العوامل التي تحقق نجاح المنظمة -4

إن عوامل نجاة المنظمة هت قيم يشترك فيها العاملون فت المنظمة، ومأ أهمها، روة الفريل، خدمة العمىالء، الرغبىة فىت 

ومىأ وظيفيىةا التحسيأ المستمرا وهت عوامل تستخدم للتعرف على اانشطة ذات ااولويات التت لها ارتبا  بمهام ومسى.وليات ال

يتعيأ على الفرد أن يضعها فت اعتبارد عند تنفيل مهامإل الوظيفية، وسوف تساعدد على تحسيأ كل الجوانا فت أدائإل وبالتىالت   م

 ا(12  2222)أحمد،  تءيد مأ النجاة الشخصت ونجاة المنظمة

 معايير األداء:

المشرفيأ العمل الدؤوا مىأ أجىل تحقيىل مىا تصىبو إليىإل إن الوصوة إلى ااهداف المطلوبة يتطلا مأ اردار  والعامليأ و

المنظمة، ولعل المعايير التت تضعها المنظمة مأ أجل قياس ااداء وتصحيحإل، يعتبر أمىراال بىالا ااهميىة فىت عمليىة إدار  ااداء، 

)قتيبىة، مرجىع  ح للمنظمةلللا يقتضت اامر التعرف على مفهوم معايير ااداء وكيفية وضعها وصياغة بالتالت مستوى أداء ناج

  ا(11سابل  

 ما هي معايير األداء. .1

إن معيار ااداء هو بيان مختصر يصل النتيجة النهائية التىت يتوقىع أن يصىل إليهىا الموظىل الىل  يى د  عملىإل المطلىواا 

ال يفيىة التىت يتم نىوا مىأ وتميل معايير ااداء القىانون الىداخلت المتفىل عليىإل بىيأ المىدير والموظىل أو الىرئي  والمىرؤوس علىى 

ااداء اافضل، وفت نف  الوقت التعرف على أوجإل القصىور فىت ااداء المطلىوا حدو ىإلا ومىأ الخطىأ  خاللها إلى الوصوة إلى

النظىىر إلىىى معىىايير ااداء كمقىىايي  مىىأ أجىىل تقيىىيم العىىامليأ فىىت النهايىىة فقىىط، مىىأ أجىىل عمليىىات الترقيىىة والعىىالوات أو توقيىىع 

نإل إذا تم التسليم بأن هلا هو الاىرت مىأ المعىايير سىوف يصىعا علىى الىرئي  والمىرؤوس التوصىل إلىى اتفىاا أو الجءاءاتا ا

رضاا أما فت إدار  ااداء فإن هلد المعايير هت م شر ننظر إليإل بصىور  دائمىة كىت نتعىرف مىأ خاللىإل علىى موضىع واتجاهىات 

وتوجيإل ااداء قبل أن يت رر ويتحوة إلى سلوك أو اتجىاد لىدى العىامليأ ااداء بما يم ننا مأ التدخل فت الوقت المناسا لتصحيح 

يصعا تاييردا وكلمىا كىان هىلا الم شىر مناسىباال واسىتهدف التصىحيح، فإنىإل سىوف يسىاعد الموظىل أو العامىل قبىل الىرئي  علىى 

 ا(26  1221)أبو ناعم،  التعرف على أوجإل القصور فت ااداء والبحث عأ سبل التطوير المناسا

 فوائد معايير األداء:  .2

  (12  2222أحمد، ) إن لمعايير ااداء فوائد عديد  يم أ أن تحدد بما يلت    

تحديد أهداف معينة لمهمة ما سوف يرفع مأ مستوى ااداء أكير مأ مبدأ" سأفعل ما بوسعت" مع العلىم بأنىإل مىأ الضىرور   اأ

 المرؤوس ومديرد للوصوة إلى النتائج المتفل عليها مسبقاالافهم ااهداف الرئيسية والفرعية قهماال واضحاال مأ جانا 

ااهداف ذات الصعوبة المقبولة وغير المعقد  والتت يم أ تحقيقها ترفع مأ مستوى ااداء أكيىر مىأ ااهىداف سىريعة المنىاة  اا

 حيث يتعيأ على المرؤوسيأ بلة مءيد مأ الجهد للوصوة إلى هلد ااهدافا
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ة وضىىع المعىىايير يعنىىت االتىىءام بتحقيىىل ااهىىداف المرجىىو  بىىل وأكيىىر مىىأ ذلىىا، هىىو أن أهميىىة التىىءام المرؤوسىىيأ فىىت عمليىى اج

المشاركة مأ قبل الرؤوس ت د  إلى أهداف أعلى مأ ااهداف الموضوعة مأ جانىا واحىد بواسىطة المشىرف انهىا غالبىاال 

 ينبات عليإل تحقيقهااما ت ون مفروضة على المرؤوس، فمشاركتإل تشعرد بالمس.ولية تجاد ااهداف التت 

إن وجود عنصر الءمأ مأ حيث الوقت ومد  التنفيل يعنت تشىجيع الفىرد علىى أن يىنظم وينسىل جهىدد مىأ أجىل التركيىء علىى  اد

 اابت ار، بل واربداع فت أداء المطلواا

 صناعة معايير األداء:  .3

ها المدير بحد ذاتإل، أوحتى بااتفاا بيأ المىدير مأ الصعا ترك مس.ولية تحديد هلد المعايير لالجتهادات الشخصية كأن يحدد    

والمرؤوس دون أن ي ون هناك قواعىد متينىة أوأسى  تح ىم هىلا التحديىدا وأهىم مىا يجىا أن نركىء عليىإل هىو عىدم ااعتمىاد علىى 

ا أن تشىمل التقييم العىا فت لألمىورا وفىت ظىل مفىاهيم إدار  الجىود  حىديياال يم ىأ ااتفىاا علىى أنىإل عنىد وضىع معىايير ااداء يجى

 الجود ، وال مية، والوقت، وارجراءاتا العناصر ااربعة التالية 

 صياغة مستوى أداء ناجح: .4

يم أ ضمان استخدام معايير ااداء السىابقة فىت الوصىوة إلىى مسىتوى أداء نىاجح عنىدما نضىمأ أن هىلد المعىايير تسىتطيع أن     

 تحقل التالت 

 ققها دون عناء كبير وبتحقيل درجة عالية مأ ااتفاا مع رئيسإلاتوصيل نتيجة نهائية يستطيع الفرد أن يح اأ

 الوضوة وااتفاا بيأ المشرف والمدير على ما يعنيإل كل معيار مأ المعايير المستخدمة فت صياغة مستوى ااداءا اا

 تستخدم المعايير الموضوعية فقط والتت يم أ قياسها والتأكد منهاا اج

 معقولة ومقبولة لدى الجميع ويم أ تحقيقهااأن ت ون المستويات المحدد  لألداء  اد

 وجود درجة عالية مأ القبوة والقناعة لدى الموظل فت إم انية تحقيقهاا اد

 

 الدراسات السابقة:

تناولت الدراسة أ ر اردار  ارستراتيجية على ااداء المىالت لشىركات ااتصىاات السىودانية )سىوداتل(  م:2000دراسة محمد،  -

م(ا وقىىد توصىىلت عىىد  نتىىائج منهىىا  عىىدم وجىىود إسىىتراتيجية واضىىحة للشىىركة فىىت الفتىىر  مىىأ 1222 –م 1222)فىىت الفتىىر  مىىابيأ 

م، ول ىىأ عىىدم وجىىود الهي ىىل 1222م مىىأ  ىىم وضىىع إسىىتراتيجية واضىىحة ااغىىرات وااهىىداف فىىت عىىام 1227م وحتىىى 1222

ا المسى.وليات والمهىام وعىدم التخصىيص التنظيمت المناسا والمستمر أدى إلى ضعل التطبيىل وعىدم تحقيىل ااهىدافا وتضىار

السليم لموارد المنشأ  أ ر على التطبيل ارستراتيجت، وأدى إلى حدوث فجو  كبير  بيأ ما خطط لإل وما تحقىل فعىالال بالنسىبة لعىدد 

المشتركيأ أدى إلى انخفىات نسىا الربحيىة عىأ العىام السىابل وضىعل نسىبة السىيولةا وأوصىت الدراسىة بوضىع هي ىل تنظيمىت 

ناسىىا ومسىىتقر تحىىدد فيىىإل المسىى.وليات والمهىىام بدقىىة يمت ىىأ الشىىركة مىىأ تطبيىىل ارسىىتراتيجية بصىىور  سىىليمة، وت ييىىل الجهىىود م

 التسويقية والتركيء على المنا ل ذات ااستهالك العالت لخدمات ااتصاة ميل القطاعات التجاريةا

 

أ الصىىناعات التىىت تحتىىاج إلىىى تمويىىل كبيىىر عجىىءت تميلىىت مشىى لة الدراسىىة فىىت أن صىىناعة السىى ر مىى م:2004دراسيية صييالح  -

الم سسات التمويلية الداخلية بالسودان عىأ تىوفيرد، كمىا أن القيىود الح وميىة ذات أ ىر سىلبت فىت كييىر مىأ ااحيىان علىى تطىوير 
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وأوصىت ااإنتاج سلعة الس ر وذلا يتميل فت ضعل إستراتيجيات تسويل الس ر فضىالال عىأ عىدم كفايىة الطاقىة ال هربائيىة وغيره

 اهتمام باردار  ارستراتيجية باعتبارها ااساس الل  يقلل مأ المخا ر والفجوات ويدعم نقا  القو االدراسة با

يهدف هلا البحث للتعرف على مدى تطبيل اردار  ااستراتيجية فت المنظمات الصناعية ميىل شىركة جيىاد : 2002 ،نوردراسة 

لتحقيىل أهىداف البحىث اسىتخدم الباحىث المىنهج الوصىفت التحليلىت الىل  يقىوم بوصىل  .والشىاحنات المحىدود لصناعة السيارات 

الظواهر وتحديد منهج دراسة الحالة، كما استخدم برنامج التحليل ااحصائت لتحليل البيانىاتا أوضىحت الدراسىة ضىعل اردار  

وإن  قافىة الشىركة )القىيم  .سىتراتيجية الشىركة الحاليىةبعملية التحليل البي.ت و إن الهي ل التنظيمت الحالت للشىركة مالئىم لتطبيىل ا

كمىىا  .تنفيىىل ااسىىتراتيجية وتسىىاعد علىىىالعمىىل داخىىل الشىىركة مالئمىىة  وإن بي.ىىةالسىىائد  فيهىىا( مالئمىىة لتنفيىىل اسىىتراتيجية الشىىركة 

، ل أ هلا ا يعنى أنإل ا تحوة دون تطبيل اردار  ااستراتيجية فت الشركة ومعوقات كبير أظهرت الدراسة أنإل ا توجد مشاكل 

  .توجد مشاكل قد ت  ر على تطبيل اردار  ااستراتيجية

 االستفادة من الدراسات السابقة:

التعرف على بعض المراجع والدوريات والبحوث النظرية التطبيقية، مما سهل الطريل أمام الباحييأ فت بناء منهجية الدراسة -1

إضافة إلى المساهمة فت تحديد ار ار النظر  للدراسة التت تعد أساساال انطالقها وامتداداال وتسلسل فقراتها، والجانا العملت، 

 لهاا

 تعميل الفهم فت موضوع الدراسة مأ خالة اا الع على مساهمات الباحييأ فت مجاة اردار  ارستراتيجيةا-2

ا وافىر منهىا وفقىاال لايضىاحات العلميىة اهميىة اردار  البحث فت الجوانا التت لم تتناولها الدراسىات السىابقة ولىم تحىط بنصىي-1

ارستراتيجية فت الشركات الصىناعية وبخاصىة شىركات ااسىمنت وعالقتهىا بتحسىيأ ااداء الم سسىت، وهىلا مىا تسىعت الدراسىة 

 الحالية إلى إبراةدا
 

 إجراءات الدراسة الميدانية:

 منهجية الدراسة:

الوصفت، وأسلوا الدراسة الميدانيةا وكللا اعتمدت علىى نىوعيأ مىأ البيانىات  بيانىات أوليىة اعتمدت هلد الدراسة على المنهج 

ميدانية تم جمعها عأ  ريل تطوير ااستبانة وتوةيعها، وبيانات  انوية تميلت فت الرجوع لل تا والعلمية، والمقاات واابحىاث 

 والدراسات السابقة التت لها عالقة بموضوع الدراسةا

 الدراسة:أداة 

تم تصميم استبانإل بش ل خىاص لجمىع البيانىات بااعتمىاد علىى الدراسىات السىابقة والمراجىع للمواضىيع المتعلقىة بموضىوع        

الخبىىر  فىىت المجىىاة، وكىىللا بعىىض المىىوظفيأ فىىت شىىركات ااسىىمنت مىىأ  ذو الدراسىىة وأراء عىىدد مىىأ أعضىىاء هي.ىىة التىىدري  

 الخبر ا ذو وقد تم تح يم ااستبانة مأ قبل  ااستبانة،ة، وذلا لتحديد فقرات وأصحاا الخبر  فت مجاة إدار  ااعما

 مجتمع وعينة الدراسة:

مجتمىع الدراسىة بطريقىة ا أمىا عينىة الدراسىة فقىد تىم اختيارهىا مىأ بمصانع ااسمنت السىودانيةت ون مأ جميع العامليأ 

 ا(%122بنسبة استرجاع بلات ) جميعهم( استبانة على المستهدفيأ واستجاا منهم 122(تم توةيع عدد عشوائية حيث

 أداة القياس:

 استخدمت الدراسة ااستبانة باعتبارها وسيلة رئيسة لجمع البيانات ااولية، واشتملت على جءأيأ 
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بيانىات الف.ىات العمىر، الجءء ااوة  تضىمأ البيانىات الشخصىية افىراد عينىة الدراسىة، حيىث يحتىو  هىلا الجىءء علىى 

 التخصص، الم هل العلمت، سنوات الخبر ا

 الجءء اليانت  اشتمل على عبارات ااستبانةا حيث تم استخدام مقياس لي رت الخماست لقياس عبارات ااستبانةا

 صدق األداة وثباتها:

قريبة لمجىاة الدراسىة الحاليىة، وللتأكىد للتأكد مأ صدا ااستبانة، تم عرضها على عدد مأ ااكاديمييأ والمتخصصيأ بمجاات 

مىىأ تاطيتهىىا لجوانىىا الموضىىوع ااساسىىية، ووضىىوحها، وسىىالمة صىىياغتها ومحتوياتهىىا، وقىىد تىىم حىىلف بىىع العبىىارات، وتعىىديل 

وإضافة عبارات جديد ، وإعاد  صياغة بعض الفقرات لتصبح أكير وضوحاال لىد  أفىراد عينىة الدراسىة، كمىا تىم التأكىد مىأ  بىات 

 ( أبرة نتاج هلا ااختبارا1انة مأ خالة استخراج معامل كرونباخ ألفاا ويبيأ الجدوة رقم )ااستب

 نتائج معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي لعبارات الدراسة (1جدول رقم )

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات الفرضية

 22221 12 ااولت

 22222 12 اليانية

 212ا2 12 اليالية

 722ا2 12 الرابعة

 00205 40 األداة ككل

 ( أن قيم معامالت كروبناخ ألفا لعبارات ااستبانة منفرد  ومجتمعة هت قيم مقبولة وعاليةا1يتبيأ مأ نتائج الجدوة رقم )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

فىت تحليىل بيانىات الدراسىةا وتماشىياال مىع  بيعىة هىلد  SPSSتم استخدام برنامج الحءمة ارحصىائية للعلىوم ااجتماعيىة 

الدراسة، وأهدافها، وأسى.لتها، فقىد تىم اسىتخدام عىد  أسىاليا إحصىائية منهىا  النسىا الم.ويىة والت ىرارات والمتوسىطات الحسىابية 

 اانحرافات المعيارية واختبار مربع كا  لدالة الفروا بيأ ارجاباتا 

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

 الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة: .أ

(، وصىىل الخصىىائص العامىىة لعينىىة الدراسىىة، والمتميلىىة فىىت العمىىر، والم هىىل العلمىىت، والتخصىىص 2يبىىيأ الجىىدوة رقىىم )  

 العلمت، والمسمت الوظيفت، وسنوات الخبر ا

 توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية والوظيفية (2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 العمر

 %1ا26 22 سنة 12مأ أقل 

 %27 12 سنة 22 وأقل 12مأ 

 %1ا17 27 سنة 22 وأقل 22مأ 

 %6ا6 12 سنة فأكير 22مأ 

 %12 21 شهاد   انوية المؤهل العلمي
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 %1ا12 122 جامعت

 %12 12 فوا الجامعت

 %1ا1 2 أخر 

 التخصص العلمي

 %12 22 محاسبة

 %2ا11 22 إدار  أعماة

 %1ا2 7 تجار 

 %1ا1 11 اقتصاد

 %22 66 أخرى

 المسمى الوظيفي

 %66 22 موظل

 %1ا2 12 رئي  قسم 

 %1ا2 1 مدير إدار 

 %1ا2 1 مدير مالت

 %1ا21 12 أخرى

 سنوات الخبرة

 %1ا12 22 سنوات 2أقل مأ 

 %1ا22 11 سنوات 12 -2مأ 

 %26 12 سنة 12 - 11مأ 

 %1ا2 7 سنة 22-16مأ 

 %1ا2 12 سنة 22مأ أكير

 ( اآلتت 2تبيأ مأ الجدوة رقم )  

سىىنة، وأن نسىىبة  12( أعمىىارهم أقىىل مىىأ %26،1سىىنة، وأن نسىىبة ) 22إلىىى  12( أعمىىارهم مىىأ %27أن هنالىىا نسىىبة ) -1

 سنةا 22( أعمارهم أكير مأ %6،6) وأن نسبة سنة، 22الت  22( أعمارهم مأ 17،1%)

( مىى هلهم %12( مىى هلهم العلمىىت شىىهاد   انويىىة، أن نسىىبة )%12( مىى هلهم العلمىىت جىىامعت، وأن نسىىبة )%12،1أن نسىبة ) -2

وأن غالبية المبحو يأ يحملون شهادات جامعية وهىلا  ( لديهم م هالت علمية أخرىا%1،1العلمت فوا الجامعت، أن نسبة )

 االميدانيةيعءة مأ صدا نتائج البحث لمعرفتهم بأهمية الدراسة 

 تخصصىهم (%11،2وأن نسىبة ) ،محاسبةتخصصهم  (%12وأن نسبة ) أخرى،( لديهم تخصصات %22أن هنالا نسبة ) -1

   اتجارةتخصصهم  (%2،1وأن نسبة ) ،اقتصادتخصصهم  (%1،1نسبة ) ، وأنأعمالإدارة 

( %2،1وأن نسىبة ) أخىرى،( لىديهم مسىميات وظيفيىة %21،1وأن نسبة ) الوظيفت موظل،( مساهم %66أن هنالا نسبة ) -2

( مسىىماهم %2،1وأن أيضىىا نسىىبة ) ،( مسىىماهم الىىوظيفت مىىدير إدار %2،1وأن نسىىبة ) قسىىم،مسىىماهم الىىوظيفت رئىىي  

 االوظيفت مدير مالت
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سىنإل، وأن  12-11( سىنوات خبىرتهم مىأ %26وأن نسىبة ) سىنوات، 2( سىنوات خبىرتهم أقىل مىأ %12،1أن هنالا نسىبة ) -2

وأن نسىىبة  سىىنإل، 22مىىأ  خبىىرتهم أكيىىر( سىىنوات %2،1وأن نسىىبة ) سىىنوات، 12-2( سىىنوات خبىىراتهم مىىأ %22،1نسىىبة )

 سنإلا  22-16 خبرتهم مأ( سنوات 2،1%)

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضيات

 نتائج فرضيات الدراسة كل على حداهاوفى الجءء التالت تقوم الباحية باستعرات ومناقشة    

 علت أواال  تنص الفرضية ااولى 

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية ورفع كفاءة األداء في الشركات الصناعية

األولىالوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية  (3جدول رقم )  

 العبار 
الوسط 

 الحسابت

اانحراف 

 المعيار 
 درجة الموافقة

الشركات الصناعية يم نها مأ  علىتطبيل اردار  ارستراتيجية 

 تحقيل النجاة فت بي.ة أعمالها
22،1  621،2  

إجابات المبحو يأ 

 تميل نحو الموافقة

وضع معاير لتطبيل مفهوم اردار  ارستراتيجية يساعد الشركات 

 الصناعية فت مواجهة حد  المنافسة بيأ الشركات 
17،1  611،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

تقوم الشركات الصناعية بصياغة ااستراتيجيات التت تساهم فت تنفيل 

 ااهداف التشايلية
21،2  221،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

لتشجيع المبادر  الفردية ومنح  إلىتطبيل اردار  ارستراتيجية ي د  

 اليقة للعماة بتفويض الصالحيات
21،1  122،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

يتطلا تطبيل اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية تخطيط 

 شامل للهياكل التطبيقيةمتيأ ومتماسا ودعم 
72،1  726،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

مستو   علىدرجة التوجإل ااستراتيجت للشركة الصناعية ي  ر 

 أدائها
26،1  222،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

تساهم اردار  ارستراتيجية فت توضيح ار ار العام لتنسيل اانشطة 

 تقلل مأ الت اليلوبالتالت 
71،1  716،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

جهل ال وادر البشرية بأساسيات ومبادد اردار  ارستراتيجية ي د  

 ضعل تطبيقها إلى
12،1  712،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

جهد  إلىيحتاج تطبيل اردار  ارستراتيجية فت الشركات الصناعية 

 ووقت كبيريأ
22،2  212،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

يتطلا تطبيل اردار  ارستراتيجية علت الشركات الصناعية مدراء 

 أكفاء لمتابعة ااعماة اليومية
62،1  122،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

 أن  (3)يتضح مأ الجدوة رقم 
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 2،621واانحراف المعيار  لها يساو   1،22رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  ااولى هت / قيمة الوسط الحسابت 1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية علت الشركات الصناعية يم نها مأ تحقيل النجاة 

 أعمالهاافت بي.ة 

وتعنى  2،611واانحراف المعيار  لها  1،17عينة الدراسة عأ العبار  اليانية هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد 2

أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن وضع معاير لتطبيل مفهوم اردار  ارستراتيجية يساعد الشركات الصناعية فت 

 مواجهة حد  المنافسة بيأ الشركاتا

 2،221واانحراف المعيار  لها يساو   2،21الدراسة عأ العبار  اليالية هت  / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن الشركات الصناعية تقوم بصياغة ااستراتيجيات التت تساهم فت تنفيل ااهداف 

 التشايليةا

 2،122واانحراف المعيار  لها يساو   1،21الرابعة هت  / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار 2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية ي د  إلت لتشجيع المبادر  الفردية ومنح اليقة 

 للعماة بتفويض الصالحياتا

واانحراف المعيار  لها يساو   1،72مسة هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  الخا2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية يتطلا تخطيط متيأ  2،726

 ومتماسا ودعم شامل للهياكل التطبيقيةا

واانحراف المعيار  لها يساو   1،26ة هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السادس6

مستو   علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن درجة التوجإل ااستراتيجت للشركة الصناعية ي  ر  2،222

 أدائهاا

 2،716 واانحراف المعيار  لها يساو  1،71/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السابعة هت 1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية تساهم فت توضيح ار ار العام لتنسيل اانشطة وبالتالت 

 تقلل مأ الت اليلا

 2،712واانحراف المعيار  لها يساو   1،12/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليامنة هت 7

 إلىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن جهل ال وادر البشرية بأساسيات ومبادد اردار  ارستراتيجية ي د  

 ضعل تطبيقهاا

 2،212واانحراف المعيار  لها يساو   2،22/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  التاسعة هت 2

راد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية فت الشركات الصناعية يحتاج إلت جهد ووقت وتعنى أن غالبية أف

 كبيريأا

واانحراف المعيار  لها يساو   1،62/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  العاشر  هت 12

الشركات الصناعية يتطلا مدراء  علىتطبيل اردار  ارستراتيجية وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن  2،122

 أكفاء لمتابعة ااعماة اليوميةا
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نتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية األولى (4جدول رقم )  

 العبار 
قيمة مربع 

 كا 

القيمة 

 ااحتمالية
 التفسير

الشىىركات  علىىىتطبيىىل اردار  ارسىىتراتيجية 

الصناعية يم نهىا مىأ تحقيىل النجىاة فىت بي.ىة 

 أعمالها

271،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

وضىىىىىىىع معىىىىىىىاير لتطبيىىىىىىىل مفهىىىىىىىوم اردار  

ارستراتيجية يسىاعد الشىركات الصىناعية فىت 

 مواجهة حد  المنافسة بيأ الشركات 

162،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

تقىىىىىىىىوم الشىىىىىىىىركات الصىىىىىىىىناعية بصىىىىىىىىياغة 

ااستراتيجيات التت تساهم فىت تنفيىل ااهىداف 

 التشايلية

262،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

 إلىىىىىىتطبيىىىىىل اردار  ارسىىىىىتراتيجية يىىىىى د  

لتشىىجيع المبىىادر  الفرديىىة ومىىنح اليقىىة للعمىىاة 

 بتفويض الصالحيات

211،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 على العبار إجابات المبحو يأ 

يتطلىىىىىىىىىا تطبيىىىىىىىىىل اردار  ارسىىىىىىىىىتراتيجية 

بالشركات الصىناعية تخطىيط متىيأ ومتماسىا 

 ودعم شامل للهياكل التطبيقية

211،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

درجة التوجإل ااستراتيجت للشركة الصىناعية 

 مستو  أدائها علىي  ر 
212،1  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

تسىىىىاهم اردار  ارسىىىىتراتيجية فىىىىت توضىىىىيح 

ار ىىار العىىام لتنسىىيل اانشىىطة وبالتىىالت تقلىىل 

 مأ الت اليل

272،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

جهىىىل ال ىىىوادر البشىىىرية بأساسىىىيات ومبىىىادد 

ضىىىىىعل  إلىىىىىىاردار  ارسىىىىىتراتيجية يىىىىى د  

 تطبيقها

222،11  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

يحتىىىىىاج تطبيىىىىىل اردار  ارسىىىىىتراتيجية فىىىىىت 

 جهد ووقت كبيريأ إلىالشركات الصناعية 
222،1  222،2  

معنوية ذات دالة إحصائية بيأ توجد فروا 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

 علىىىىىيتطلىىىىا تطبيىىىىل اردار  ارسىىىىتراتيجية 

الشىىىركات الصىىىناعية مىىىدراء أكفىىىاء لمتابعىىىة 

 ااعماة اليومية

271،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 
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 أن (4)يتضح مأ الجدوة رقم 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،271/ قيمة مربع كا  للعبار  ااولى تساو  1

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222تساو  والقيمة ااحتمالية لها  1،162/ قيمة مربع كا  للعبار  اليانية تساو  2 

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،262/ قيمة مربع كا  للعبار  اليالية تساو  1

 لة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار الللا توجد فروا معنوية ذات دا

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،211/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  2

  الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،211الخامسة تساو   / قيمة مربع كا  للعبار 2

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22ى المعنوية وهت أقل مأ مستو 2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،212/ قيمة مربع كا  للعبار  السادسة تساو  6

  الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،272/ قيمة مربع كا  للعبار  السابعة تساو  1

 ابحو يأ على العبار لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات الم

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   11،222/ قيمة مربع كا  للعبار  اليامنة تساو  7

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  التاسعة تساو  2

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،271/ قيمة مربع كا  للعبار  العاشر  تساو  12

 اتوجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار  لللا 2،22

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية األولي (5جدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 أوافل بشدد 221 16،1%

 أوافل 112 21،1%

 محايد 122 12،1%

 ا أوافل  62 2،1%

 ا أوافل بشدد 12 2،2%

 المجموع 1222 122%  
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( وعدد %16،1أن عدد اافراد الموافقيأ بشد  عأ جميع عبارات الفرضية ااولت بلا نسبة ) أعالهيتضح مأ الجدوة        

والاير موافقيأ  ،(%2،1والاير موافقيأ بنسبة ) ،(%12،1والمحايديأ بنسبة ) ،(%21،1الموافقيأ بدون تشدد بلا نسبة )

 ا(%2،2بشدد بنسبة )

لدالة الفروا بيأ إجابات عينة الدراسة عأ جميع  2( أن القيمة ااحتمالية اختبار مربع كاى1/1/2يتضح مأ الجدوة )      

وافقيأ ( وهلا يعنى أن الفروا بيأ أعداد اافراد الموافقيأ والاير م22ا2عبارات الفرضية ااولت أصار مأ مستوى الدالة )

والموافقيأ بشد  و المحايديأ والاير موافقيأ بشد  ذات دالة إحصائية عالية لصالح الموافقيأ على ما جاء بجميع عبارات 

هنالك عالقة وعليإل تأسيساال على ما تقدم مأ تحليل تستنتج الباحية بأن الفرضية ااولت والتت نصت على أن ) االفرضية ااولت

  .قد تحققت الصناعية(تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية ورفع كفاءة األداء في الشركات ذات داللة إحصائية بين 

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين البيئة الخاصة بالشركات الصناعية وبين استخدامها  انياال  تنص الفرضية اليانية على أن  

 .لإلدارة اإلستراتيجية

 المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثانيةالوسط الحسابي واالنحراف  (6جدول رقم )

 العبار 
الوسط 

 الحسابت

اانحراف 

 المعيار 
 درجة الموافقة

إتباع الشركات الصناعية الخيار ااستراتيجت الل  يتناسا مع إم اناتها 

 الداخلية وظروفها الخارجية يحقل أهدافها
12،1  127،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

وجود إستراتيجية واضحة المعالم ا  شركة تم نها مأ استخدام 

 مواردها المتاحة واستااللها بش ل أميل
16،1  612،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

 علىصياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر رئيست فت تنفيلها 

 البي.ة الصناعية 
72،1  122،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

وجود نظام لادار  ارستراتيجية يت ون مأ إجراءات وسياسات يشترك 

 فت وضعها العامليأ يرفع الروة المعنوية لهم ويءيد مأ وائهم للشركة
61،1  161،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

والخيار ااستراتيجت مأ حيث  ضرور  القيام بدراسة التحليل البي.ت

 الصياغة والتنفيل تم أ الشركات الصناعية مأ تحقيل أهدافها المرجو 
22،1  722،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

عدم استخدام الت نولوجيا المتطور  لالتصاة فت كافة أجءاء الم سسة 

 بهاي  ر سلبا علت وضع الخطط ارستراتيجية وتطوير ااداء 
22،2  212 

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

يتطلا تطبيل اردار  ارستراتيجية تعديل فت اادوات وااساليا 

 المستخدمة لمواكبة التايرات المستمر  فت هلا الجانا
72،1  762،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

تأسي  هي ل إدار  مناسا  إلىيحتاج تطبيل اردار  ارستراتيجية 

 يم أ الشركات مأ تحقيل النجاة فت بي.ة أعمالها
67،1  627،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

تصميم سياسات إستراتيجية متميء  ي د  إلت رفع كفاء  ااداء داخلها 

 وتحقيل أهدافها داخل الشركة
11،1  167،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 
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 أن  (6)يتضح مأ الجدوة رقم 

 2،127واانحراف المعيار  لها يساو   1،12/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  ااولى هت 1

 وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن إتباع الشركات الصناعية الخيار ااستراتيجت الل  يتناسا مع إم اناتها الداخلية

 وظروفها الخارجية يحقل أهدافهاا

 واانحراف 1،16/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليانية هت 2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن وجود إستراتيجية واضحة المعالم ا  شركة تم نها مأ  2،612المعيار  لها 

 ستااللها بش ل أميلااستخدام مواردها المتاحة وا

 2،122واانحراف المعيار  لها يساو   1،72/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليالية هت 1

البي.ة  علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن صياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر رئيست فت تنفيلها 

 الصناعيةا

واانحراف المعيار  لها يساو  1،67مة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  الرابعة هت / قي2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن وجود نظام لادار  ارستراتيجية يت ون مأ إجراءات وسياسات يشترك فت 2،161

 د مأ وائهم للشركةاوضعها العامليأ يرفع الروة المعنوية لهم ويءي

 2،722واانحراف المعيار  لها يساو   1،22/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  الخامسة هت 2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن ضرور  القيام بدراسة التحليل البي.ت والخيار ااستراتيجت مأ حيث الصياغة 

  أ الشركات الصناعية مأ تحقيل أهدافها المرجو اوالتنفيل تم

 2،212واانحراف المعيار  لها يساو   2،22/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السادسة هت 6

الم سسة ي  ر سلبا وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن عدم استخدام الت نولوجيا المتطور  لالتصاة فت كافة أجءاء 

 علت وضع الخطط ارستراتيجية وتطوير ااداء بهاا

 2،762واانحراف المعيار  لها يساو   1،72/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السابعة هت 1

ل فت اادوات وااساليا المستخدمة وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية يتطلا تعدي

 لمواكبة التايرات المستمر  فت هلا الجاناا

 2،627واانحراف المعيار  لها يساو   1،67/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليامنة هت 7

يحتاج إلت تأسي  هي ل إدار  مناسا يم أ الشركات وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية 

 مأ تحقيل النجاة فت بي.ة أعمالهاا

 2،167واانحراف المعيار  لها يساو   1،11/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  التاسعة هت 2

إستراتيجية متميء  ي د  إلت رفع كفاء  ااداء داخلها وتحقيل وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تصميم سياسات 

 أهدافها داخل الشركةا
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نتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثانية (7جدول رقم )  

 العبار 
قيمة مربع 

 كا 

القيمة 

 ااحتمالية
 التفسير

ااستراتيجت إتباع الشركات الصناعية الخيار 

الل  يتناسا مع إم اناتها الداخلية وظروفها 

 الخارجية يحقل أهدافها

72،211 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

وجود إستراتيجية واضحة المعالم ا  شركة 

تم نها مأ استخدام مواردها المتاحة 

 واستااللها بش ل أميل

1،121 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

صياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر 

 البي.ة الصناعية  علىرئيست فت تنفيلها 
22،721 2،222 

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

ارستراتيجية يت ون مأ وجود نظام لادار  

إجراءات وسياسات يشترك فت وضعها 

العامليأ يرفع الروة المعنوية لهم ويءيد مأ 

 وائهم للشركة

76،721 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

ضرور  القيام بدراسة التحليل البي.ت والخيار 

الصياغة والتنفيل تم أ ااستراتيجت مأ حيث 

 الشركات الصناعية مأ تحقيل أهدافها المرجو 

1،222 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

عدم استخدام الت نولوجيا المتطور  لالتصاة 

فت كافة أجءاء الم سسة ي  ر سلبا علت وضع 

 ااداء بهاالخطط ارستراتيجية وتطوير 

1،122 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

يتطلا تطبيل اردار  ارستراتيجية تعديل فت 

اادوات وااساليا المستخدمة لمواكبة 

 التايرات المستمر  فت هلا الجانا

1،221 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 بات المبحو يأ على العبار إجا

يحتاج تطبيل اردار  ارستراتيجية إلت تأسي  

هي ل إدار  مناسا يم أ الشركات مأ تحقيل 

 النجاة فت بي.ة أعمالها

1،262 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

تصميم سياسات إستراتيجية متميء  ي د  إلت 

كفاء  ااداء داخلها وتحقيل أهدافها داخل  رفع

 الشركة

1،222 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

 أن  (7)يتضح مأ الجدوة رقم 
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 2،22المعنوية وهت أقل مأ مستوى  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   72،211/ قيمة مربع كا  للعبار  ااولى تساو  1

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،121/ قيمة مربع كا  للعبار  اليانية تساو  2 

 او يأ على العبار لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبح

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   22،721/ قيمة مربع كا  للعبار  اليالية تساو  1

 لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار ا

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222ة ااحتمالية لها تساو  والقيم 76،721/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  2

  الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  الخامسة تساو  2

 افروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار لللا توجد 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،122/ قيمة مربع كا  للعبار  السادسة تساو  6

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،221مربع كا  للعبار  السابعة تساو   / قيمة1

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،262/ قيمة مربع كا  للعبار  اليامنة تساو  7

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  التاسعة تساو  2

 اة بيأ إجابات المبحو يأ على العبار لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائي

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثانية (8جدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 أوافل بشدد 212 11،7%

 أوافل 622 27،1%

 محايد 122 12،2%

 ا أوافل  22 1%

 ا أوافل بشدد 7 2،6%

 المجموع 1122 122%  

( %11،7أن عدد اافراد الموافقيأ بشدد عأ جميع عبارات الفرضية اليانية بلا نسبة ) أعالهيتضح مأ الجدوة                 

والاير موافقيأ  ،(%1والاير موافقيأ بنسبة ) ،(%12،2والمحايديأ بنسبة ) ،(%27،1وعدد الموافقيأ بدون تشدد بلا نسبة )

 (ا%2،6بشد  بنسبة )

لدالة الفروا بيأ إجابات عينة الدراسة عأ جميع  2أن القيمة ااحتمالية اختبار مربع كاى (8رقم )يتضح مأ الجدوة       

( وهلا يعنى أن الفروا بيأ أعداد اافراد الموافقيأ والاير موافقيأ 22ا2عبارات الفرضية اليانية أصار مأ مستوى الدالة )
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والاير موافقيأ بشد  ذات دالة إحصائية عالية لصالح الموافقيأ على ما جاء بجميع عبارات  والموافقيأ بشد  و المحايديأ

هنالك عالقة الفرضية اليانيةا وعليإل تأسيساال على ما تقدم مأ تحليل تستنتج الباحية بأن الفرضية اليانية والتت نصت على أن )

 .قد تحققت اإلستراتيجية(وبين استخدامها لإلدارة ذات داللة إحصائية بين البيئة الخاصة بالشركات الصناعية 

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك اإلدارة العليا لإلدارة اإلستراتيجية وفاعلية األداء  الياال  تنص الفرضية اليالية على أن  

 .بالشركات الصناعية

عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثالثةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد  (2جدول رقم )  

 العبار 
الوسط 

 الحسابت

اانحراف 

 المعيار 
 درجة الموافقة

تقوم الشركات الصناعية بصياغة أهداف الخطة ارستراتيجية 

 مع ااهداف العامة التت تصنعها اردار  العليا
12،1  761،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

إدراك المدراء فت الشركات الصناعية بمفاهيم اردار  

ارستراتيجية وتطبيقها يءيد مأ قدراتهم فت التعامل مع 

 المتايرات البي.ية 

71،1  122،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

قدر  المدراء علت كشل نقا  القو  والضعل والفرص 

المختلفة يم نهم مأ والتعديات والتعامل معها فت النشا ات 

 تحقيل النجاة ااستراتيجت

76،1  722،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

إدخاة التحسينات بش ل مستمر  إلىتسعت الشركات الصناعية 

منتجاتها مما يدعم المركء التنافست لها ويم نها مأ  على

 تحقيل أهدافها ارستراتيجية

21،1  212،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

كيفية  علىقيام اردار  العليا بوضع برامج تدريبية للعامليأ 

وضع الخطط ارستراتيجية يضمأ سير العمل وينع   إيجابا 

 أدائهم على

72،1  211،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

الصناعية مأ تم أ اردار  ارستراتيجية العامليأ والشركات 

 المشاركة فت اتخاذ القرارات مما ي د  إلت تحسيأ أدائهم
76،1  162،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة  

 علىنجاة اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية يعتمد 

ترسيخ هلا المفهوم لد  العامليأ  علىمهار  وقدر  المدراء 

 بالشركة

11،1  171،2  

ل يأ تميإجابات المبحو 

 نحو الموافقة 

تنمية التف ير ااستراتيجت لد   علىتعمل اردار  ارستراتيجية 

 المدراء مما يءيد مأ كفاءتهم
72،1  121،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

التعامل مع اآلخريأ وفهم سلوكهم  علىقدر  اردار  العليا 

 وتحفيءهم يحقل الت امل بيأ أجءاء الم سسة وبي.تها المحيطة
16،1  622،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 
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تقوم الشركة بااستعانة بالخبراء والمختصيأ فت مجاة اردار  

 ارستراتيجية يضمأ التطبيل ااميل لهلا المفهوم
22،2  212،1  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

 أن  (2)يتضح مأ الجدوة رقم 

 2،761واانحراف المعيار  لها يساو   1،12/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  ااولى هت 1

الخطة ارستراتيجية مع ااهداف وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن الشركات الصناعية تقوم بصياغة أهداف 

 العامة التت تصنعها اردار  العلياا

وتعنى  2،122واانحراف المعيار  لها  1،71/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليانية هت 2

اردار  ارستراتيجية وتطبيقها يءيد مأ أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن إدراك المدراء فت الشركات الصناعية بمفاهيم 

 قدراتهم فت التعامل مع المتايرات البي.يةا

 2،722واانحراف المعيار  لها يساو   1،76/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليالية هت 1

قا  القو  والضعل والفرص والتعديات والتعامل وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن قدر  المدراء علت كشل ن

 معها فت النشا ات المختلفة يم نهم مأ تحقيل النجاة ااستراتيجتا

 2،212واانحراف المعيار  لها يساو   1،21/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  الرابعة هت 2

إدخاة التحسينات بش ل مستمر علت منتجاتها  إلىأن الشركات الصناعية تسعت  وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على

 مما يدعم المركء التنافست لها ويم نها مأ تحقيل أهدافها ارستراتيجيةا

واانحراف المعيار  لها يساو   1،72/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  الخامسة هت 2

كيفية وضع  علىن غالبية أفراد العينة موافقون على أن قيام اردار  العليا بوضع برامج تدريبية للعامليأ وتعنى أ 2،211

 أدائهما علىالخطط ارستراتيجية يضمأ سير العمل وينع   إيجابا 

لها يساو  واانحراف المعيار   1،76/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السادسة هت 6

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية تم أ العامليأ والشركات الصناعية مأ  2،162

 المشاركة فت اتخاذ القرارات مما ي د  إلت تحسيأ أدائهما

 2،171المعيار  لها يساو  واانحراف  1،11/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السابعة هت 1

مهار  وقدر   علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن نجاة اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية يعتمد 

 ترسيخ هلا المفهوم لد  العامليأ بالشركةا علىالمدراء 

 2،121واانحراف المعيار  لها يساو   1،72ت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليامنة ه7

تنمية التف ير ااستراتيجت لد  المدراء مما  علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية تعمل 

 يءيد مأ كفاءتهما

 2،622حراف المعيار  لها يساو  واان 1،16/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  التاسعة هت 2

التعامل مع اآلخريأ وفهم سلوكهم وتحفيءهم يحقل  علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن قدر  اردار  العليا 

 الت امل بيأ أجءاء الم سسة وبي.تها المحيطةا
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واانحراف المعيار  لها يساو   2،22ت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  العاشر  ه12

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن الشركة تقوم بااستعانة بالخبراء والمختصيأ فت مجاة اردار   1،212

 ارستراتيجية يضمأ التطبيل ااميل لهلا المفهوما

الدراسة عن عبارات الفرضية الثالثةنتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات أفراد عينة  (10رقم )جدول   

 العبار 
 قيمة مربع

 كا 

القيمة 

 ااحتمالية
 التفسير

تقوم الشركات الصناعية بصياغة أهداف الخطة 

ارستراتيجية مع ااهداف العامة التت تصنعها اردار  

 العليا

222،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 العبار بيأ إجابات المبحو يأ على 

إدراك المدراء فت الشركات الصناعية بمفاهيم اردار  

ارستراتيجية وتطبيقها يءيد مأ قدراتهم فت التعامل مع 

 المتايرات البي.ية 

222،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 قدر  المدراء علت كشل نقا  القو  والضعل والفرص

والتعديات والتعامل معها فت النشا ات المختلفة يم نهم 

 مأ تحقيل النجاة ااستراتيجت

222،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

إدخاة التحسينات بش ل  إلىتسعت الشركات الصناعية 

منتجاتها مما يدعم المركء التنافست لها  علىمستمر 

 ويم نها مأ تحقيل أهدافها ارستراتيجية

212،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 علىقيام اردار  العليا بوضع برامج تدريبية للعامليأ 

كيفية وضع الخطط ارستراتيجية يضمأ سير العمل 

 أدائهم علىوينع   إيجابا 

212،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

تم أ اردار  ارستراتيجية العامليأ والشركات 

الصناعية مأ المشاركة فت اتخاذ القرارات مما ي د  

 أدائهمإلت تحسيأ 

271،72  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

نجاة اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية يعتمد 

ترسيخ هلا المفهوم لد   علىمهار  وقدر  المدراء  على

 العامليأ بالشركة

127،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 إجابات المبحو يأ على العبار  بيأ

تنمية التف ير  علىتعمل اردار  ارستراتيجية 

 ااستراتيجت لد  المدراء مما يءيد مأ كفاءتهم
111،21  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

التعامل مع اآلخريأ وفهم  علىقدر  اردار  العليا 

سلوكهم وتحفيءهم يحقل الت امل بيأ أجءاء الم سسة 
271،22  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 
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 وبي.تها المحيطة

تقوم الشركة بااستعانة بالخبراء والمختصيأ فت مجاة 

 ميل لهلا المفهوماردار  ارستراتيجية يضمأ التطبيل اا
222،72  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 أن  (10)يتضح مأ الجدوة رقم

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  ااولى تساو  1

 امعنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار لللا توجد فروا 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  اليانية تساو  2 

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222ع كا  للعبار  اليالية تساو  / قيمة مرب1

 لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار ا

 2،22ت أقل مأ مستوى المعنوية وه 2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،212/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  2

  الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 وهت أقل  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،212/ قيمة مربع كا  للعبار  الخامسة تساو  2

 إجابات المبحو يأ لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 2،22مستوى المعنوية 

 اعلى العبار 

وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   72،271/ قيمة مربع كا  للعبار  السادسة تساو  6

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار  2،22

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،127/ قيمة مربع كا  للعبار  السابعة تساو  1

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   21،111/ قيمة مربع كا  للعبار  اليامنة تساو  7

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   22،271/ قيمة مربع كا  للعبار  التاسعة تساو  2

 ابار لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على الع

وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   72،222/ قيمة مربع كا  للعبار  العاشر  تساو  12

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار  2،22

 جميع عبارات الفرضية الثالثةالتوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن  (11جدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 أوافل بشدد 222 16،6%

 أوافل 121 21،1%

 محايد 111 11،7%

 ا أوافل  22 1،1%
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 ا أوافل بشدد 17 1،2%

 المجموع 1222 122%  

( وعدد %16،6أن عدد اافراد الموافقيأ بشدد عأ جميع عبارات الفرضية اليالية بلا نسبة ) أعالهيتضح مأ الجدوة        

والاير موافقيأ  (،%1،1والاير موافقيأ بنسبة ) (،%11،7والمحايديأ بنسبة ) ،(%21،1الموافقيأ بدون تشدد بلا نسبة )

 ا(%1،2بشدد بنسبة )

لدالة الفروا بيأ إجابات عينة الدراسة عأ  2( أن القيمة ااحتمالية اختبار مربع كاى1/1/7يتضح مأ الجدوة رقم )      

( وهلا يعنى أن الفروا بيأ أعداد اافراد الموافقيأ والاير 22ا2جميع عبارات الفرضية اليالية أصار مأ مستوى الدالة )

يديأ والاير موافقيأ بشد  ذات دالة إحصائية عالية لصالح الموافقيأ على ما جاء بجميع موافقيأ والموافقيأ بشد  و المحا

هنالك وعليإل تأسيساال على ما تقدم مأ تحليل تستنتج الباحية بأن الفرضية اليالية والتت نصت على أن ) اعبارات الفرضية اليالية

  .قد تحققت الصناعية(اإلستراتيجية وفاعلية األداء بالشركات  عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك اإلدارة العليا لإلدارة

 أن:رابعاً: تنص الفرضية الرابعة على 

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين االستخدام األمثل لموارد الشركات الصناعية وبين استخدامها لإلدارة اإلستراتيجية

إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الرابعةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (12دول رقم )ج  

 العبار 
الوسط 

 الحسابت

اانحراف 

 المعيار 
 درجة الموافقة

تساعد اردار  ارستراتيجية والشركات الصناعية فت معرفة نقا  

 الضعل الداخلية وتقليل أ ارها السلبية
16،1  166،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

تطوير الشركات الصناعية لمنتجاتها الحالية وتصميم منتجات 

جديد  وتطويرها يدعم الموقل ااستراتيجت للشركة ويحقل 

 منافسيها علىالتفوا 

72،1  112،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

تقوم الشركات الصناعية بتنفيل ااستراتيجيات التت تساهم فت 

 رم انيات ارنتاجااستخدام ااميل 
21،1  722،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

تقلل اردار  ارستراتيجية مأ حد  الصراع التنظيمت داخل 

الم سسة وذلا لتوضيح ااس  الخاصة بتحديد المس وليات 

 الفردية 

22،2  222،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

ارجراءات التصحيحية عند  تقوم الشركات الصناعية باتخاذ

 مالحظة وجود انحراف عأ ااهداف المحدد 
21،2  721،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

صياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر رئيست فت تنفيلها 

 البي.ة الصناعية على
22،1  112،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

ارستراتيجية فت تحسيأ المركء التنافست للم سسة تساهم اردار  

 مما يضمأ لها البقاء والنمو وااستمرار فت بي.ة أعمالها
67،1  722،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 
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 ( أن 12يتضح مأ الجدوة رقم )

 2،166واانحراف المعيار  لها يساو   1،16/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  ااولى هت 1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية والشركات الصناعية تساعد فت معرفة نقا  الضعل الداخلية 

 وتقليل أ ارها السلبيةا

وتعنى أن  2،112نحراف المعيار  لها واا 1،72/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليانية هت 2

 غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطوير الشركات الصناعية 

 منافسيهاا علىلمنتجاتها الحالية وتصميم منتجات جديد  وتطويرها يدعم الموقل ااستراتيجت للشركة ويحقل التفوا 

 2،722واانحراف المعيار  لها يساو   1،21  اليالية هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن الشركات الصناعية تقوم بتنفيل ااستراتيجيات التت تساهم فت ااستخدام ااميل 

 رم انيات ارنتاجا

 2،222واانحراف المعيار  لها يساو   2،22الرابعة هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  2

أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية تقلل مأ حد  الصراع التنظيمت داخل الم سسة وذلا  وتعنى

 لتوضيح ااس  الخاصة بتحديد المس وليات الفرديةا

 2،721واانحراف المعيار  لها يساو   2،21ة عأ العبار  الخامسة هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراس2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن الشركات الصناعية تقوم باتخاذ ارجراءات التصحيحية عند مالحظة وجود 

 انحراف عأ ااهداف المحدد ا

 2،112واانحراف المعيار  لها يساو   1،22ار  السادسة هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العب6

البي.ة  علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن صياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر رئيست فت تنفيلها 

 الصناعيةا

 2،722حراف المعيار  لها يساو  واان 1،67/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السابعة هت 1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية تساهم فت تحسيأ المركء التنافست للم سسة مما يضمأ لها 

 البقاء والنمو وااستمرار فت بي.ة أعمالهاا

 اسة عن عبارات الفرضية الرابعةنتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات أفراد عينة الدر (13جدول رقم ) 

 العبار 
 قيمة مربع

 كا 

القيمة 

 ااحتمالية
 التفسير

تساعد اردار  ارستراتيجية والشركات الصناعية 

فت معرفة نقا  الضعل الداخلية وتقليل أ ارها 

 السلبية

222،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

تطوير الشركات الصناعية لمنتجاتها الحالية 

وتصميم منتجات جديد  وتطويرها يدعم الموقل 

 منافسيها علىااستراتيجت للشركة ويحقل التفوا 

611،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 
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تقوم الشركات الصناعية بتنفيل ااستراتيجيات التت 

 تساهم فت ااستخدام ااميل رم انيات ارنتاج
172،1  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

تقلل اردار  ارستراتيجية مأ حد  الصراع 

التنظيمت داخل الم سسة وذلا لتوضيح ااس  

 الخاصة بتحديد المس وليات الفردية 

112،1  222،2  
فروا معنوية ذات دالة إحصائية توجد 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

تقوم الشركات الصناعية باتخاذ ارجراءات 

التصحيحية عند مالحظة وجود انحراف عأ 

 ااهداف المحدد 

161،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

صياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر 

 البي.ة الصناعية علىرئيست فت تنفيلها 
122،1  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

تساهم اردار  ارستراتيجية فت تحسيأ المركء 

التنافست للم سسة مما يضمأ لها البقاء والنمو 

 بي.ة أعمالها وااستمرار فت

211،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 ( أن 11يتضح مأ الجدوة رقم )

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  ااولى تساو  1

 اذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار لللا توجد فروا معنوية 

 وهت أقل 2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،611/ قيمة مربع كا  للعبار  اليانية تساو  2

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار  2،22مأ مستوى المعنوية  

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،172للعبار  اليالية تساو  / قيمة مربع كا  1

 لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار ا

 2،22مأ مستوى المعنوية وهت أقل  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،112/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  2

  الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،161/ قيمة مربع كا  للعبار  الخامسة تساو  2

 ابات المبحو يأ على العبار لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجا

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،122/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  6

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،211/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  1

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الرابعة (14جدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 أوافل بشدد 122 11،1%
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 أوافل 222 22،2%

 محايد 121 12،1%

 ا أوافل  21 2،6%

 ا أوافل بشدد 11 1،2%

 المجموع 1222 122%  

 م2212المصدر  إعداد الباحية مأ نتائج الدراسة الميدانية                

( %11،1أن عدد اافراد الموافقيأ بشدد عأ جميع عبارات الفرضية الرابعة بلا نسبة ) أعالهيتضح مأ الجدوة        

والاير  (،%2،6والاير موافقيأ بنسبة ) (،%12،1والمحايديأ بنسبة ) ،(%22،2وعدد الموافقيأ بدون تشدد بلا نسبة )

 (ا%1،2موافقيأ بشد  بنسبة )

لدالة الفروا بيأ إجابات عينة الدراسة عأ معظم  2أن القيمة ااحتمالية اختبار مربع كاى (12يتضح مأ الجدوة )      

( وهلا يعنى أن الفروا بيأ أعداد اافراد الموافقيأ والاير 22ا2عبارات الفرضية الرابعة أصار مأ مستوى الدالة )

لة إحصائية عالية لصالح الموافقيأ على ما جاء بمعظم موافقيأ والموافقيأ بشد  و المحايديأ والاير موافقيأ بشد  ذات دا

عبارات الفرضية الرابعةا وعليإل تأسيساال على ما تقدم مأ تحليل تستنتج الباحية بأن الفرضية الرابعة والتت نصت على أن 

لإلدارة االستخدام األمثل لموارد الشركات الصناعية وبين استخدامها  بين إحصائية داللة هنالك عالقة ذات)

 اإلستراتيجية( قد تحققت.

 والتوصيات: النتائج

 النتائج:

 تطبيل اردار  ارستراتيجية ي د  إلت لتشجيع المبادر  الفردية ومنح اليقة للعماة بتفويض الصالحياتا ا1

 يتطلا تطبيل اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية تخطيط متيأ ومتماسا ودعم شامل للهياكل التطبيقيةا ا2

 تباع الشركات الصناعية الخيار ااستراتيجت الل  يتناسا مع إم اناتها الداخلية وظروفها الخارجية يحقل أهدافهاإ ا1

جود نظام لادار  ارستراتيجية يت ون مأ إجراءات وسياسات يشترك فت وضعها العامليأ يرفع الروة المعنوية لهم ويءيد  ا2

 مأ وائهم للشركةا

الصناعية بمفاهيم اردار  ارستراتيجية وتطبيقها يءيد مأ قدراتهم فت التعامل مع المتايرات  إدراك المدراء فت الشركات ا2

 االبي.ية

قدر  المدراء علت كشل نقا  القو  والضعل والفرص والتعديات والتعامل معها فت النشا ات المختلفة يم نهم مأ تحقيل  ا6

 النجاة ااستراتيجتا

ترسيخ هلا المفهوم لد  العامليأ  علىمهار  وقدر  المدراء  علىنجاة اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية يعتمد  ا1

 بالشركةا

 تنمية التف ير ااستراتيجت لد  المدراء مما يءيد مأ كفاءتهما علىتعمل اردار  ارستراتيجية  ا7

داخل الم سسة وذلا لتوضيح ااس  الخاصة بتحديد المس وليات تقلل اردار  ارستراتيجية مأ حد  الصراع التنظيمت  ا2

 االفردية
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 تساهم اردار  ارستراتيجية فت تحسيأ المركء التنافست للم سسة مما يضمأ لها البقاء والنمو وااستمرار فت بي.ة أعمالها ا12

 :التوصيات

 اردار  ارستراتيجيةا  تشجيع المبادر  الفردية ومنح اليقة للعماة بتفويض الصالحيات عند تطبيل ا1

يجا أن ي ون هنالا تخطيط متيأ ومتماسا ودعم شامل للهياكل التطبيقية لضمان تطبيل اردار  ارستراتيجية بالشركات  ا2

 االصناعية

 اعلى الشركات الصناعية إتباع الخيار ااستراتيجت الل  يتناسا مع إم اناتها الداخلية وظروفها الخارجية لتحقيل أهدافها ا1

  االبي.ة الصناعية علىااهتمام بصياغة ااستراتيجيات وتطويرها انها تعد عنصر رئيست فت تنفيلها  ا2

القيام بدراسة التحليل البي.ت والخيار ااستراتيجت مأ حيث الصياغة والتنفيل ل ت تتم أ الشركات الصناعية مأ تحقيل  ا2

 اأهدافها المرجو 

اة التحسينات بش ل مستمر علت منتجاتها مما يدعم المركء التنافست لها ويم نها ابد أن تسعى الشركات الصناعية إلت إدخ ا6

 مأ تحقيل أهدافها ارستراتيجية

كيفية وضع الخطط ارستراتيجية لضمان سير العمل ورفع  علىاردار  العليا القيام بوضع برامج تدريبية للعامليأ  على ا1

 كفاء  أدائهما

 تضمأ التطبيل ااميل لهلا المفهوما حتىء والمختصيأ فت مجاة اردار  ارستراتيجية الشركات بااستعانة بالخبرا على ا7

 أن تقوم الشركات الصناعية باتخاذ ارجراءات التصحيحية عند مالحظة وجود انحراف عأ ااهداف المحدد ا ا2

 لصناعيةاالبي.ة ا علىااهتمام بصياغة ااستراتيجيات وتطويرها انإل يعد عنصر رئيست فت تنفيلها  ا12

 

 قائمة المراجع: 

اردار  ارستراتيجية )إعداد المدير ااستراتيجت(، الطبعة اليانية، دار اليقافة العربية (ا 1221) أبو ناعم، عبد الحميد -

 االمتبديان، القاهر 

جداو  للنشر اردار  ارستراتيجية  مفاهيم وحاات تطبيقية، الطبعة ااولى، عمان، دار م (ا2222) القطاميأ، ،أحمد -

 اوالتوةيع

 ا، م سسة شباا الجامعة، مصرالتخطيط والمراقبة اردار  (ا2222) محمد المصر  ،أحمد -

  اتيجية، الدار الجامعية، مصراردار  ارسترا (ا2221) إدري ، جماة الديأ مرست، عبد الرحمأ ، ابت -

بيقت الدار دار  ارستراتيجية، منهج تطالتف ير ارستراتيجت وار (ا2221) محمد المرست وآخرون ،جماة الديأ -

 االجامعية، مصر

لتحقيل الميء  التنافسية لمنظمة القرن  )المدخلاردار  ارستراتيجية للموارد البشرية  (ا2221) محمد مرست ،جماة الديأ -

 اريأ(، الدار الجامعية، مصرالواحد العش

، عمان  دار الياةور  العلمية 1  ،( "اردار  ارستراتيجية، مفاهيم وعمليات وحاات دراسية "2222ةكريا  ) ،الدور  -

 للنشر والتوةيعا 

 ا، دار ال تا، مصروتحديات التاييراردار   (ا2221) ي  عامر ،سعيد -
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 اجامعة الجديد  للنشر، مصردار الااتجاهات الحديية فت إدار  الموارد البشرية،  (ا2222) عبد الباقت ،صالة الديأ -

" أ ر اردار  ارستراتيجية على ااداء المالت فت الشركة السودانية لالتصاات م(ا 2222)عبد الرحمأ، محمد  -

 اارية، رسالة ماجستير غير منشور المحدود "، جامعة أم درمان ارسالمية، كلية العلوم ارد

  ا2شر والتوةيع، اليمأ،  اردار  ارستراتيجية، دار المسير  للن (ا2222عبد العءيء ) بأ حتبور،  -

 اإدار  ااداء، جامعة دمشل، كلية ااقتصادم(ا 2212)إبراهيم  ،قتيبة -

 ادار وائل للنشر، عمان –والمنافسة  العولمة-اردار  ارستراتيجية  (ا2222كاظم ) الركابت، -

 االسياسات اردارية، مركء جامعة القاهر  للتعليم المفتوة (ا2221) المحمد  الماضت، محمد -

 اعمان ،دار وائل للنشر ،إدار  الجود  الشاملة(ا 2222)أحمد جود ،  ،محفوظ -

"أ ر اردار  ارستراتيجية على كفاء  وفعالية ااداء، دراسة قطاع ااتصاات  (ا2211) محمد، حنفت محمد نور، -

 انشور لية العلوم اردارية، رسالة دكتوراد غير مالسودانية"، جامعة الخر وم، ك

 اارس ندرية ،الدار الجامعية ،اردار  ارستراتيجية (ا2222) العارف ،نادية -

 ا2لدار الجامعية، مصر،   اردار  ارستراتيجية، ا (ا2222) العارف ،نادية -

رها على أداء القطاع الصناعت، دراسة حالة "اردار  ارستراتيجية وأ  (ا2212) نور، محمد ااميأ عبد الرحمأ محمد، -

شركة جياد لصناعة السيارات والشاحنات المحدود "، جامعة أم درمان ارسالمية، معهد بحوث ودراسات العالم 

 ارسالة دكتوراد غير منشور ارسالمت، 

- Homas L. Wheelen ،J. David Hunger, (2000). Strategic Management and Business Policy : 

Toward global ،sustainability, 13th ed. 
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