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ABSTRACT
The current research aims to diagnose the reality of the intertwined waves strategy
and strategic success in the General Company for the Automotive Industry and Equipment, one of the
formations of the Ministry of Industry and Minerals, as well as to identify the levels of availability
and employment to be more appropriate to the reality of development in the company and what is
required of it in light of the current industrial environment in Iraq, and the independent variable was
measured (The overlapping waves strategy) through its dimensions and the dependent variable
(strategic success) and its dimensions. In collecting data and information from the practical side, the
researcher relied on the scientifically controlled questionnaire as a research tool, which was prepared
and distributed to the researched company, As well as providing it with field interviews conducted by
the researcher with the sample members, as the researcher relied on the descriptive analytical
approach in analyzing the data, and the dimensions were covered through (38) paragraphs included in
the questionnaire, and (118) questionnaires were valid for statistical analysis, and for that purpose, a
stratified sample was chosen from ( Managers, assistants, department heads, division officials)
working in the company, the data was analyzed by using a set of statistical methods (arithmetic mean,
Pearson correlation coefficient, confirmatory factor analysis, standard deviation, simple and multiple
linear regression), The results were extracted using computer programming (SPSS v.24, Excel, Amos
v.24, and the research came out with results, the most important of which is the weakness of the
policy of incentives and high rewards for workers adopted by the management of the General
Company for the manufacture of cars and equipment, which weakened their motivation to complete
their work with high quality and the required speed. Urgent by the management of the General
Company for the manufacture of cars and equipment to determine the powers entrusted to the
employees of the company and the responsibilities of each one so that each worker determines his
work and is responsible for the errors that occur or the optimal achievement of them and the
appropriate interconnection between the members of the work teams.
Keywords: Overlapping waves strategy, strategic success, General Company for the
manufacture of cars and equipment

INTRODUCTION
Organizations in general and industrial organizations in particular face great challenges that
have emerged as a result of developments and changes taking place in the global
environment, where there are many policies and global changes that affect and have their
results reflected in various aspects of human life and at the economic, social, cultural,
political and civilized level, which necessarily reflect on reality In order for the industrial
sector organizations to achieve sustainability in the face of these fluctuations, it was
necessary to establish a conceptual base on the role of leaders in managing working
individuals, speed of completion of work, and enjoyment of long-term perspectives To face
all the difficulties and intellectual foundations to build its contemporary strategies, this
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research came to confirm the need for the industrial sector to possess an elite group of leaders
or managers who are at a high level of wisdom and merit, and count them among the tangible
things in that organization. There is no doubt that the interest in the overlapping waves
strategy is an essential and decisive element, and strategic successes are a strategic solution to
meet the challenges and dilemmas faced by organizations in the public and private business
environment, especially as it pertains to dealing skillfully with organizational activities.

المحور األول  :االطار المنهجي للبحث
مشكلة البحث:
في ظل الوضع الحالي الذي تشهد فيه المنظماااا اتاجاةيااا ااا ا ااا م خاصااا وااجول ااال ااس المنافوااا
واالتجاه احو تعزيز القطاع الخاص وفجح الباب ام الموجثمريس فضلا س دم وةود خطط طويلا اال د تحقق اجاحاااا
اسجراتيجيا ,و س خلل النظر لواقع الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا والجوالا الميداايااا للباحااخ داخاال روقااا
الشر ا المبحوثا الحظ الباحخ ان الجراةع في وااجوياا الطلااذ الااذي دل الااا تراةااع المبيعاااا ااان سااببه االول اادم
وةود قيود لا االسجيراد ,و دم وةود سيطرة او يا لا دخول المعداا الموجوردة وثاايا دم وةود ا لم افي لوزارة
الصنا ا تعمل لا تشجيع اقجناء الولع والمعداا المحليا لا االةنبيا ,و س ثا سااجل الشاار ا ااخضااا فااي االيااراداا
الونويا لونواا جعددة و س ةل الكشف س اسباب هذا الجراةااع المااالي الااذي ةاااء اجيجااا وسااباب و شااا ل تعااااي نهااا
الشر ا الجي تمثل في شكلا ضعف الجخطيط ودارة الشر ا المبحوثا ,واسجنادا لما تقدم يمكس تلخيص شااكلا البحااخ ااس
خلل الجواؤل الموجنبط س نوان البحخ (هل لموجول اسااجراتيجيا اال ااوام المجداخلااا تاااثير فااي النجااا االسااجراتيجي
و س ةل حل او تقليل هذه المشكلا قام الباحخ بصياغا الجواؤالا المنبثقا س شكلا البحخ وبالشكل االتي:
.1

ا وجول اسجراتيجيا اال وام المجداخلا لدل الشر ا ينا البحخ

 .2هل تعجني ينا البحخ بالنجا االسجراتيجي وابعاده في الشر ا ينا البحخ
ما طبيعة العالقة بين متغيرات البحث (استراتيجية االمواج المتداخلة ،النجاح االستتتراتيج  ،الرقتتاقة التنةيميتتة
.4
لدى عينة البحث؟
.5
البحث؟

هل هنالك تأثير لمستتتويات استتتراتيجية االمتتواج المتداخلتتة بأبعتتادح يت تحايتتال النجتتاح االستتتراتيج لتتدى عينتتة

ثانياً .أهمية البحث :تكمس هميا البحخ فيما ياتي:
 -1اسها ها في تكويس اظام عرفي وتطبيقي وبما ّ
يعزز قدرة القياداا اتداريا للشر ا العا ا لصنا ا الواراا والمعداا
لا الجعا ل ع اسجراتيجيا او وام المجداخلا والنجا االسجراتيجي
 -2تطرق البحخ لا الا ابواب و جاالا يمكس اال جماااد ليهااا فااي دراساااا وبحااوق الحقااا لجحقيااق الجنميااا الموااجدا ا
للقطاع الصنا ي ون المنظماا الصنا يا با س الحاةا الا ثل هذه الدراساا اذ توافر لها المعلو اا حول قدراا يمكااس
توظيضها في خد ا الجوةه الموجقبلي لنشاطاتها المخجلضا ال سيما في البيئا العراقيا.
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 -3الجعاارع لااا الكيضيااا الجااي تكجوااذ بهااا المنظماااا الصاانا يا ذاا العلقااا عرفجهااا و يضيااا الجصاارع بهااذه المعرفااا
وتوزيعها ا وتضويرها ا لجحويلها الا هاراا لقيادتها اتداريا لمواةها جطلباااا الوااوق وتحقيااق احجياةاااا الزبااا س بصااورة
ضؤة.
 -4يوه البحخ في االطلع لا الججارب اوخرل ذاا العلقا وفي يضيا تكييضها ع واقااع المنظماااا الصاانا يا العراقيااا
س طريق اخجيار المقاييس العالميا الموجعملا وتطويرها و س طريااق تصاامي قاااييس ةدياادة و ااس طريااق اتمااام مليااا
الجحليل والبحخ وتطويع المجغيراا للاوجام ع واقع وطبيعا مل الشر ا المبحوثا
ثالثاً .أهداف البحث :ير ي البحخ الا تحقيق دد س االهداع في ضوء المشكلا المجمثلا بالنقاط االتيا:
 .1تحقيق حالا س الجكا ل بيس الضكاار االداري لااا وااجول العا اال وفكاار وتوةيهاااا ادارة الشاار ا المبحوثااا فااي
توةيه قراراتها لبيئا اسجراتيجيا تمكس العا ليس في تحقيق اهداع طويلا اال د
 .2تقيي واقع تحقيق اسجراتيجيا اال وام المجداخلا و جطلباتها وتطبيقها في المنظما المبحوثا.
 .3ايجاد العلقا والجاثير بيس المجغيراا الجابعا والموجقلا .
رابعاً .فرضيات البحث  :ي ضوء المراجعة النةرية ألدبيات الدراسة والموروث الفكري والتطبيا الستراتيجية االمواج
المتداخلة ،النجاح االستراتيج  ،والرقاقة التنةيمية سيتم االجابة عتتن اقتتكالية البحتتث متتن ختتالل الفرضتتيات الموضتتوعة
وسيارر الجانب الميدان صحة هذح الفرضيات أو خطأها بعد تحليلها ومعالجتها احصائياً ،وعلى النحو اآلت :
 .1الفرضية الرئيسة االولى :توجد عالقتتة ارتبتتاط ذات داللتتة معنويتتة بتتين استتتراتيجية االمتتواج المتداخلتتة بأبعادهتتا
والنجاح االستراتيج بأبعادح ،وقد تفرعت عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
أ.

الفرضية الفرعية االولى :توجد عالقتتة ارتبتتاط ذات داللتتة معنويتتة بتتين (الايتتادا البارعتتة والنجتتاح االستتتراتيج
بأبعادح (رؤية استراتيجية -التنفيذ الفعال -الثااية التحفيزية -التنةيم االيا

ب .الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين (التوجه االستراتيج
بأبعادح (رؤية استراتيجية -التنفيذ الفعال -الثااية التحفيزية -التنةيم االيا

والنجاح االستتتراتيج

ج .الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين (المالحة االستراتيجية والنجاح االستراتيج
بأبعادح (رؤية استراتيجية -التنفيذ الفعال -الثااية التحفيزية -التنةيم االيا
د .الفرضية الفرعية الرابعة :توجد عالقتتة ارتبتتاط ذات داللتتة معنويتتة بتتين (ادارا المستتتابل والنجتتاح االستتتراتيج
بأبعادح (رؤية استراتيجية -التنفيذ الفعال -الثااية التحفيزية -التنةيم االيا
ح .الفرضتتية الفرعيتتة الخامستتة :توجتتد عالقتتة ارتبتتاط ذات داللتتة معنويتتة بتتين (المعريتتة االستتتراتيجية والنجتتاح
االستراتيج بأبعادح (رؤية استراتيجية -التنفيذ الفعال -الثااية التحفيزية-التنةيم االيا
 .2الفرضييية الرئيسيية الثانييية :يوجتتد تتتأثير ذو داللتتة معنويتتة الستتتراتيجية االمتتواج المتداخلتتة بابعتتادح والنجتتاح
االستراتيج بأبعادح ،وقد تفرعت عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
أ.

الفرضية الفرعية األولى :يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين (الايادا البارعة والنجاح االستراتيج بأبعتتادح (رؤيتتة
استراتيجية – التنفيذ الفعال – الثااية التحفيزية – التنةيم االيا .

ب .الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين (التوجتته االستتتراتيج
(رؤية استراتيجية – التنفيذ الفعال – الثااية التحفيزية – التنةيم االيا .

والنجتتاح االستتتراتيج بأبعتتادح
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ج .الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين (المالحة االستتتراتيجية والنجتتاح االستتتراتيج بأبعتتادح
(رؤية استراتيجية – التنفيذ الفعال – الثااية التحفيزية – التنةيم االيا .
د .الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين (ادارا المستابل والنجاح االستراتيج بأبعادح (رؤيتتة
استراتيجية – التنفيذ الفعال – الثااية التحفيزية – التنةيم االيا .
ح .الفرضية الفرعية الخامسة :يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين (المعرية االستراتيجية والنجاح االستراتيج بأبعادح
(رؤية استراتيجية – التنفيذ الفعال – الثااية التحفيزية – التنةيم االيا .
خامسا  .مخطط البحث الفرضي :يهدف المخطط الفرض الى توضيح العالقتتات المنطايتتة لمجموعتتة المتغيتترات الرئيستتة
والمتغيرات الفرعية ذات العالقة لكل منها ،وقد تم اختيار ابعاد المتغيرات وياقا ً للمسوحات الفكرية واالدبيتتة لمتتا تتتوايرت
من مصادر ويال المتغيرات اآلتية الموضحة ي القكل( 1
 -1المتغير المستتت (  :)Independent Variableابعاااد اسااجراتيجيا اال ااوام المجداخلااا المجمثلااا بااا (القيااادة البار ااا
والجوةااه االسااجراتيجي والملحااا االسااجراتيجيا وادارة الموااجقبل والمعرفااا االسااجراتيجيا )Hadrawi et al., 2017
)Daft, 2015
 -2المتغير المعتمد ( : Dependent variableويجمثل النجا االسجراتيجي والمجمثل (رؤيا اسجراتيجيا – الجنضيااذ الضعااال
– الثقافا الجحضيزيا – الجنظي االفقي )Lafta , 2015
الشكل( 1يوضح المخطط البحثي للضرضياا

استراتيجيه األمواج المتداخلة
ال يادة البارعة

المالحة
االستراتيجية

التوجه
االستراتيجي

إدارة المست ب(

المعرفة
االستراتيجية

النجاح االستراتيجي
رؤية استراتيجية

التنفيذ الفعال

الث افة التحفيزية

التنظيم األف ي

سادسا  :منهج البحث:
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في اغناء الجانب النظري واعداد الجانب العملي  ،أذ
يوصف هذا المنهج بأنه طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة كونه
يعنى بتحديد الوضع القائم للظاهرة أو المشكلة المبحوثة ,كما هي ووصفها بطريقة تعتمد على تحليل
ويمكـن الباحـث مـن جمـع المعلومـات بشـكل
بنيتها الظاهرة وبيان العالقات بين عناصرها او مكوناتها َ ،
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ادق وإجـراء المقابالت مع المعنيين للحصـول علـى معلومات دقيقة  ،باإلضافة الى إعطاء تفسيرات
منطقية عن النتائج وبيان أهميتها وايضاح عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث
سابعا  :مجتمع وعينة البحث
مجتمع الدراسة :يتم تحديد المجتمع المستهدف في البحث قبل اختبار العينة وكما هو معروف يمثل
مجتمع البحث جميع االشخاص الذين يمكن ان يشكلوا اإلجابة عن التساؤالت التي تضمنتها مشكلة

البحث المعروض بصورة أكثر واقعية في المجال الميداني والتطبيقي  ,وبناء ما هو مطلوب من أنموذج

بحثي فرضي وبأتجاه تحقيق األهداف االساسية .فقد وقع اختيارنا على القطاع الصناعي ـ ـ ـ الشركة

العامة لصناعة السيارات و المعدات مجاالً للدراسة  ,وقد تمثل المجتمع الكلي (بالمديرين العامين ,

ومعاوني المديرين  ,ومسؤولي االقسام ومسؤولي الشعب) ممن يمتلكون الصالحية في صنع واتخاذ
الق اررات اشتملت عينة الدراسة على المديرين في القطاع الصناعي

عينة الدراسة :إذ بلغ عدد افراد المجتمع ( )118فرداً وهم عينة يمثلون (المديرين العامين  ,ومعاوني

المديرين  ,ومسؤولي االقسام والشعب)  :تم سحب عينة فرد من مستويات ادارية مختلفة من اإلدارة العليا
والوسطى (مدير عام  ,معاون مدير عام  ,مدير قسم  ,مسؤول شعبة) .وتحمل العينة معلومات واسعة ,

وذات صلة بمتغيرات الدراسة واستراتيجية المنظمة المبحوثة ورؤيتها وسياستها والجدول االتي يوضح
العينة بصورة تفصيلية .
الجدول  )1معدل استجابة العينة

الحالة

العدد

النسبة المئوية

عدد االستبانات الموزعة
عدد االستبانات غير المسترجعة
عدد االستبانات المسترجعة

155
37
118

%100
%19
%81

المحور الثاني  :االطار النظري .استراتيجية االمواج المتداخلة:
اوال .مفهوم استراتيجية االمواج المتداخلة:
تعد اسجراتيجيا او وام المجداخلا س االسجراتيجياا المعرفيا الحديثا والجي تنجمي الا المعرفا ند القادة
والمديريس في نظماا االدارة العا ا لذلك فان القا د يبني المعرفا بنا اء لا عطياا المعرفا الجديدة
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و س ث تكون فكار القا د ثر دقا وصحا ما قد يوا د لا صنع القراراا جعددة تجميز بالدقا س ةل
واةها المشكلا (الوليمااي . 5-13 :2005
و ن س غير الصواب والخطا ن يعجقد او يجصور بعض المديريس ن شار ا القا د للعا ليس في
القرار قد يقلل س شان القا د و ينزل س وجواه بل العكس ن الرو الجما يا الجي قد تكون نضجحا قد
ترفع س شان القا د وتعطيه قوة فوق قوته وقد تضضي ليه احجرا ا ا وتقديرا ا قد ال يحصل ليها اال بهذا
اوسلوب (الوكاراا . 194 :2010
و وضح ( Sieglerن ةميع القادة و المديريس جحيزيس لبياااته و علو اته وااه قد يرل ن ل يضكر
فيها بطريقا عينا تخجلف س الباقيس بالرغ

س ن مله االساسي هي شار ا فرق العمل في اتخاذ

افا القراراا والعمل لا وضع الحلول المخجلضا للمشكلا الجي قد تواةها في العمل و عالججها لها
برو ةما يا (الزر ااي  . 24 :2016وقد تعد اسجراتيجيا او وام المجداخلا س ثر االسجراتيجياا
ارتباطا ا بالنمو المعرفي المجرا

في ل رحلا قد يمر بها المديريس و القا د والجي قد تجعله يناضل

ويكافح س ةل الوصول الا حالا االتزان المعرفي بيس ا يعرع و ا يريد ن يعرفه و ن ا يعالج و ا
يريد ن يعالج ليصل الا حالا المعالجا الذهنيا المرغوبا س خلل رور القا د بحالا تطويريا ااما يا
عرفيا (قطا ي واخرون . 250-249 :2010
ثانيا .أبعاد استراتيجية األمواج المتداخلة :تعمل نظماا االدارة العا ا لا المدل الطويل حاوالا في
العمل لا تطوير حلول لها وتوما بالقراراا اتسجراتيجيا وقد وضح المؤلضاا الحديثا اه يجذ
لا القادة و المديريس الوعي تدارة ماله بشكل اسجراتيجي س خلل الجخلي س الطرا ق الجقليديا
لإلدارة ,واسجبدالها بطرق تومح بالجطلع للموجقبل ,و س خلل العمل لا اسجخدام اودواا اوساسيا
للجضكير البشري ,الجي يماكس اس خاللها اسجخادام اسجراتيجايا اال اوام المجداخالا الا وفاق ( Daft,
 2015: 124-135ووفقاا لا ( For Hadwi et 2017تض اسجراتيجيا او وام المجداخلا خموا بعاد
و لا النحو اآلتي:
 .1ال يادة البارعة :تجمثل فلوضا القيادة في يف الجعا ل ع احجرام الذاا والخصوصياا والعمل لا
ااجام نججاا وسلع ةيدة بعل ا تجاريا فاخرة ثل شر ا تيوتا الجي تملك قيادييس و ديريس بار ييس
تمكنوا بنظراا ثاقبا للموجقبل بناء اسطوله الخاص س الوياراا ,والجي اصبح س شر ا بويطا
الا العالميا بضضل اال مال ,ورسمها الخطط الطويلا لهذه الشر ا الجي اصبح في يو نا تنافس
برل الشر اا و نها الوالياا المجحدة اال ريكيا وان ا يميز بيئا العا ا المعاصرة هي الجعاقيد
والجنااقض الاذي تنعكاس ثااره سالبا ا و ايجاابا ا في المنظاماا الصانا يا ,والقادرة الجي تملكاها هاذه
المنظماا لاا ادارة الجناقضااا بالطاريقا الجاي قاد تضامس لهااا البقااء والنماو و س هنا قد برزا
الحاةا ,الا الجعقيد الولو ي والمعرفي ,الذي قد يمكنها س مارسا ادوار جعددة و جنو ا بوق
واحد وقد تمخض هذه االفكار في اابثاق اسلوب ةديد يوما القيادة البار ا(رشيد زهر :2017
 .. 6و ن دخل القيادة البار ا يجضمس او يس س الولوك:
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 .سلوكيات ال يادة المنفتحة :وقد تمثل سلو ياا القيادة المنضجحا بااه يعد جمو ا الولو ياا العا ا
الجي قد تجضمس الجشجيع لعمل ا وتجريذ شياء جعددة خجلضا والعمل لا ا طاء واحا
بيرة للجضكير واوداء الموجقل والموجقي والعمل لا تقدي الد لجحدي الطرا ق واتةراءاا
المجبعا افا (. Coleman, 2016: 37
ب .سلوكيات ال يادة المنغل ة :و ّرع هذه الولو ياا المنغلقا للقا د و المديريس بااها جمو ا
الولو ياا الجي قد تجضمس العمل لا اتخاذ اتةراءاا الجصحيحيا ,و يضا وضع الخطوط
اترشاديا و راقبا تحقيق اوهداع افا (. Rosing, et al., 2011: 66
 .2التوجه االستراتيجي :يشير الجوةه االسجراتيجي الا وصف يضيا قيام نظماا االدارة العا ا العمل
لا تخصيص وتنويق واردها افا س ةل تحقيق هدافها الكا لا ( Cadogan, 2012: 340ما
وصض الجوةهاا االسجراتيجيا "بااها تلك االاعكاساا س ةل يضيا مل بعض نظماا االدارة
العا ا" وبمعنا آخر للجوةه االسجراتيجي "وهو جمو ا س االسجراتيجياا العا ا ذاا الجوةه
الجوهري للمنظما احو وضع رسالجها ( س احس الجي قد توجمدها س الرؤيا للموجقبل ( اذا سنكون
احس ( .الوكاراا . 98 :2008
ويعمل الجوةه االسجراتيجي لا تحديد الخطوط العريضا والضيقا السجراتيجيا المنظماا االدارة
العا ا وهذا هو الوبذ االول واوساس في تبايس وجوياا داء او مال ( Slater & Olson, 2001:
 . 1055حيخ يعمل ويؤثر الجوةه االسجراتيجي في نظماا االدارة العا ا ويؤثر فيها س خلل تاثيره
في يضيا تضكير ,و مل اتدارة العليا لهذه المنظماا ما يعد الجوةه االسجراتيجي ذو فا دة واه ير ز
والا :لا المنظما وقد يجمع بشكل وجمر علو اا ا ا ,وشا لا س حاةاا الضئاا الموجهدفا,
وقدراا المنافويس ,ا ثااياا :اسجخدام هذه المعلو اا س ةل توليد قيما اليا تجعل توةه االسجراتيجي
للدارة العليا تدرك تما ا ا ,ا غاياتها و ا جاالا اشاطاتها الخارةيا ,والداخليا و س الموجضيديس س
الخد اا والمنججاا الجي تقد ها. Narver & Slater, 2004: 336( .
 .3المالحة اإلستراتيجية :وهي العمليا الجي يج فيها القادة و المديريس تحقيق هداع تنظيميا و فرديا
و حيطيا و ةما يا و نظميا وقد يجاثر تكيضه االةجما ي بالعا ليس ,و بنا اء لا طلبه قد تعجبر
وةهاا اظر الملحا االسجراتيجيا ثر حيويا (الحضراوي وآخرون  . 3 :2017و لوة لا ذلك
فإاه يجعل المرؤوسيس قد يشعرون باال جنان ,وقد يظهر الوالء والثقا والطا ا لرؤسا ه وقد يكرسون
ااضوه لألاشطا دون شكول او الجشكي الحد ,ويج نح ل س اتيمان واالحجرام الا اوتباع س قبل
المديريس س خلل القدرة لا الجاثير في سلوك اوفراد العا ليس ما يؤدي الا اجا ج رضيا وايجابيا
في نظما االدارة العا ا ,ويعمل لا زيادة اتاجاةيا في العمل ,ويصبح العا لون اجيجا االيجابيا العلقا
غزيرو اتاجام و بد ون و بجكرون وقابلون للجكيف ع توا د الظروع البيئيا المخجلضا (
).Givens,2008: 5
.4إدارة المست ب( :ن هدع ةميع نظماا االدارة العا ا البقاء واالسجمرار ولذلك صبح البقاء هدفا ا
تنظيميا ا و ن ديمو ا هذا الهدع قد يجطلذ س نظماا االدارة العا ا الجضكير بموجقبلها القادم والقدرة
لا وا با الجطوراا الوريعا افا والمجقلبا نها بقاء نظماا االدارة العا ا في الور ا لا
اسججابجها للجغيراا البيئيا الداخليا والخارةيا الوريعا في الموجقبل (العزاوي  . 82 :2006و ن حاةا
520

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Volume: 12, Issue: 4, October-December 2022
المديريس و القادة لا وا با الدوام للجنبؤ باحداق وااجظام اال مال في نظماا االدارة العا ا الجي
يعملون بها فججربا الماضي تؤ د له ن المعرفا المبكرة للموجقبل يمكس ن توافر له فرصا ا فضل
للسجعداد لألحداق الموجقبليا (اج . 360 :2003
وقد وضح ( Huizinga, et al., 2016: 44بان الجضكير اتداري قد تحول الا فه العمل
البشري عمليا احواسيا وقد ت تحديد وجقبل القادم لمنظماا االدارة العا ا س خلل العلقاا الحويا
المجداولا والظاهرة ا بيس وظضيها , ,وقد يصف الكثير بان اتدارة اهي اال مارسا تهدع الا ادارة
اوهداع واوداء في نظماا االدارة العا ا ,و ن القدرة لا االسججابا الوريعا واتيجابيا للجغييراا
افا تج بااسجخدام العام لألدلا الموجنيرة وايضا تطوراا اظما تكنولوةيا المعلو اا واالتصاالا
وتوصيل المعلو اا الداخليا بيس المنظما والموظضيس والقا ميس ع قطا اا الووق .و لا الرغ س ن
الموجقبل ال يمكس الويطرة ليه تما ا ا فاالسجراتيجي الناةح يدرك ن هناك ا كاايا لجوقع الجغيراا
المهما الجي يمكس ن تحصل في الموجقبل ,وبدالا س االسججابا لجلك الجغيراا بشكل تلقا ي ,فهو يوجطيع
الجخضيف س ثرها في المنظما س طريق اخجيار فضل البدا ل االسجراتيجيا الممكنا ,فضي ظل بيئا
جغيرة ال يمكس للمنظما ن تحقق النجا ا ل تجخذ قراراا اسجباقيا تجاه الجغيراا المجوار ا الجي
تحصل في تلك البيئا (رشيد ةلب . 68 :2008
.5المعرفة االستراتيجية :ان المديريس و القا د يعد نصر ه وضروري في وضع وتبني وتطبيق ادارة
المعرفا للموجقبل لذلك يقجضي او ر س االدارة العليا ن يعرفوا وير زوا لا الطرا ق افا الجي قد
توجخدم بها المعرفا ,وبناء النظ وااللياا الجي قد توا د في الجعبير نها ,و شار جها وفي تطبيقها في
اال مال المنجزة (المرسي  . 551 :2005ويعرع المعرفا بااها مليا الجنبؤ ود العا ليس في مليا
الجعل المطلوبا س ةل تحقيق هداع المجمو ا العا لا ,وتنضيذ االحجياةاا الجنظيميا الجي قد يبحخ نها
المديريس او القادة المجطلعون دو ا س ةل اشاء اسجراتيجياا لموا دة االفراد العا ليس لا تقدي اداء
فضل لمنظماا االدارة العا ا. Hadrawi, 2018: 38( .
ان المعرفا االسجراتيجيا تجطلذ امطا ا غير ادي س القيادة يمكنه س قيادة اوخريس س ةل تحقيق
هداع نظماا االدارة العا ا .و ن القادة و المديريس ل يعد يوصضون بااه رؤساء ولكنه يوصضون
بااه نوقون ( Coordinatorو وهلون ( Facilitatorsو دبرون ((BeBerry, ( Coaches
 .2014: 1622-162ولذلك فان س المناسذ للمعرفا االسجراتيجيا هو  ,ن القا د و المديريس يجصضون
بثلق صضاا ساسيا ضروريا واساسيا ,س ةل تحقيق النجا ج لا المدل الطويل وهي( :القدرة لا
شر الرؤيا للعا ليس ن يكواوا ا قدوة له تكون لديه القدرة لا ربط هذه الرؤيا في ثر س وار
وداخل ثر س اطار يه المنظما والجي تعمل س خلله وتعد ااةحا. Noruzy, 2013: 1085( .

النجاح االستراتيجي
اوال :مفهوم النجاح االستراتيجي:
اظهرا لدراساا الوابقا ن هناك ارتباطا ا وثيقا ا بيس النجا االسجراتيجي يكون س خلل اال مال
الصغيرة ما ويعد النجا السجراتيجي في اال مال والا ر ي ,وغالباا ا يرتبط به بدرةا تحقيقه
لألهداع المنشودة و تجاوزها ذ يكون قو نها ه ةدا وبالغ االهميا ايضا لجحقيق النجا المنجظر
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وقد وةدا الدراساا صعوباا في فصل ضهو ي لنجا االسجراتيجي س اوداء االسجراتيجي بشكل ام
و ساسي اظر لوصضه يجصل ,ويكمل بيس نصريس ضرورييس هما اوداء والنجا (Yong & : 2
 . Hassan, 2019ويشير النجا االسجراتيجي في اللغا العربيا ,طبقا للقا وس جمع اللغاا بلوغ
النجيجا المطلوبا ويعد في اللغا اتاجليزيا وطبقا لقا وس) (Websterفهذا يعني النهايا المضضلا و
الوصول الا ا هو فضل والوصول الا اال جياز (الحدراوي واخرون  . 215 :2014و برا نه
(العزاوي  143 :2008بااا ااتج القدرة االسجراتيجيا لا االاجقاء الجعا ل ع المواقف ,الجي تحقق
اجاحا جضوق للمنظما .فيما د (الذبحاوي  447 :2016النجا هو فس للصياغا االسجراتيجيا وتنضيذها
و جابعجها وقد يجشابك ويجداخل ضهو ي النجا ع صطلحاا خرل شابها له فمثل ند ا اقول ن
هذه المنظما ااةحا و نظما جضوقا او بد ه قد يرا ي العا ليس والمديريس ان هذا ا يدل اال لا
عنا واحد وهو النجا والضوز .وتعد قدرة المنظما لا الجوسع والبناء والقدرة لا المحافظا لا
وجول بير س الجودة العمو يا ود ج قراراا ملياا ذاا اال د الطويلا والقصيرة اوةل
باسجراتيجيا المنظما والجي تجكون س ضاءاا اوساسيا والجي تحجوي لا القول العا لا والماليا
العا ا والمعرفا واواظما والجكنولوةيا الحديثا).(Singh & Khan, 2019: 22

ثانيا  .ابعاد النجاح االستراتيجي :ت اال جماد لا اوبعاد الذي طرحها ( (Lafta, 2015في
النجا االسجراتي جي والجي تجمثل ب (رؤيا اسجراتيجيا ثقافا تحضيزيا تنضيذ فعال تنظي
فقي بوصضها س اوبعاد المجكررة لجميع الدراساا الوابقا والجي تجوافق ع بيئا مل
الشر ا المبحوثا فضل س كاايا قياسها ويمكس توضيح هذه اوبعاد باآلتي:
 .1رؤية إستراتيجية  :Strategic visionتعد رؤيا المنظما هي جابا ر يه تعطي اواة المنظما
وتعد تر زيها لا توةيهها للجهود الجما يا وتوةيهها الا اقطا حددة س ةل عرفا هذه
الجوةهاا الموجقبليا للمنظما و اها قد تعمل لا اةجذاب العا ليس للعمل في المنظماا االدارة
العا ا في تحقيقها لموجقبلها و ن توةد لدل هذه المنظماا رؤيا تا ا اها تمثل ساس العمل
المنظماا االدارة العا ا و قلبها النابض واها تعمل لا تحديد الموجقبل العام لهذه المنظماا
وتاتي هذه س ثلثاا صاادر ر يوايا وهاي :الخابرة ).(Experienceالمعرفا )(Knowledge
الخيال ( . .(Imaginationويذ ر (العادلي وخضير  259 :2018ان الرؤيا اتسجراتيجيا تعد
االساس في ااجا ورس ا تريده نظماا االدارة العا ا والمججمع بعد ان تعمل لا تنضيذ
اسجراتيجيجها س اةل اجا  ,وتحقيق ل ا كااياتها وتكون اساس الجعبير س العا ليس حول ا يدور
في باله و ا يكون ليه نظماا االدارة العا ا في الحاضر والموجقبل.
 -2التنفيذ الفعال :تكون المنظماا الناةحا حريصا لا القيام بإرضاء الموجهلكيس الذي سوع تقدم
له الخد اا ا المنظماا الضاشلا فجكون صابا بالشلل والعجز والتقدر القيام بكل ا ورها وصياغا
وتنضيذ اسجراتيجيجها (الجميمي والخشالي  . 647 :2015ويوضح ( Wheelen & Hungerنقوال
 85 :2011يوةد هنالك شر شا ل قد يعااي نها غلذ المنظماا االدارة العا ا
س (الضيا
ند تنضيذ اسجراتيجيجها هي:
 .1يوجغرق الجنضيذ وقجا طول ما قد يج الجخطيط له صل .
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 .2بروز شكلا غير جوقعا .
 .3ان الضعالياا قد يج تنويقها بشكل غير فا ل .
 .4ان الضعالياا المجنافوا واوز اا قد صرف االاجباه بعيد لا مليا الجنضيذ .
 .5ن الموظضيس المشجر يس اا لديه قدراا غير افيا وداء ماله .
ويشير (توريان  1011 :2000بان هناك دد س المعايير الجي قد يج ا جمادها لقياس اجاحاا
الجنضيذ المجمثلا في االتي:
 .المرا اة في تمام وق تنضيذ المنظما للمشروع و اجاز المهام الضعليا خلل الوق المحدود.
ب .القدرة لا القيام بجحقيق افا االحجياةاا للمديريس س المعلو اا اللز ا.
م .المحافظا لا سل ا الجي يقوم بها النظام بما يُحقق هدافه اوصليا.
 -3ث افة تحفيزية :تملك المنظماا ثقافاا ,و مال ااةحا و جضوقا و نها ثقافا الجي تعمل لا تحضيز
وايجابيا العمل فيما قد تعمل المنظماا المجبقيا في ظل ثقافاا قد تكون روتينيا وتجمجع بااها قيدة
لنشاطاتها في العمل باسجمرار ( لي  . 93 :2019وتعد لا اها تعبر س اال مال واالفجراضاا
اوساسيا ,والقي  ,والقوا د ,والمبادئ الولو يا للعا ليس الجي قد تكون لديه بعض الشعور تجاه ؤشراا
العمل ,و ا هو قد يكون رغوب ويجرك ا هو غير رغوب ولجحديده يضياا االاجاز للمهام العا ا في
المنظما ,والطرق الجي قد يجعا ل بها الموظضون ,فيما بينه داخل المنظما ,وخارةها بمعنا خر اها تمثل
الو ي المشجرك بيس افا افراد الجنظي فقد يكون الولوك اليو ي في بيئا العمل وباوخير قد يحضز اوفراد
العا لون لا الجقدم والجحرك الجنظيمي الذي يعبروا نه بااه سلوب المكافآا والحوافز العا ا( .ديري
 314 :2011ويقول بان هذا النجا للمنظماا قد يكون رهون بحيازتها لا ثقافاا قويا قد تول
للمنظما هويجها الشخصيا والعا ا قابل المنظماا االخرل وقد يعمل لا اسجقرارها س خلل تعاون
ةميع الموظضيس وتحديد افا الولوك المرغوب الذي يجبعه افا العا ليس في المنظماا وقد تؤدي الا
ربط اوةزاء المخجلضا للمنظما و قوا ها المخجلضا ,وقد تمثل الثقافاا بصضا ا ا ةزءا ساس س الجكويس
الضكري للعا ليس و قد تؤثر في جمل ا يصدر نه س تصرفاا خجلضا و ا مال في حياته العمليا.
 -4تنظيم أف ي :توعا المنظماا الناةحا القيام بعملها س طريق النظام الل ر زي وقد تعمل لا
القيام باتخاذ افا اال ور والقراراا الصا با والصحيحا اجيجا العمل لا الجضويض المناسذ ,و طاء
الولطاا الصلحياا ا المنظماا غير الناةحا في ا مالها فااها تقوم لا سلطا ر زيا شديدة في
الصلحياا ,والموؤولياا وتر يزها لا االداراا العليا فقط ما قد يؤدي هذا الا ضعف قدراتها
والياتها في الدخول في ةو الجنافس ع المنظماا اوخرل العملقا)Drucker, 1995: 25
ان اساس الجنظي االفقي هو الجخصص الذي يقوم بضرورة ربط ا بيس اقوام العمل االتصاالا
ملياا الجنويق الرقابا وتقوم هذه المنظماا بجنظي اال مال بها وفقا لطريقا تعمل ليها وهي طريقا
ةديدة تض العمل با ثر س تعديل لا ابينجها العا ا وخرا طها الجنظيميا و ن هذا النوع س الجنظيماا
لقا ترحيذ و مل واسعا س قبل دد س المنظماا الرا دة (العنزي  . 251 :2015ن الجنظي اوفقي
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يعجمد لا هيكل تنظيمي وطح يناسذ مل المنظما ولذلك فان العمل ع دد س فرق العمل الجي
تعمل في اضس الطريقا هي طريقا جوازيا لا ان يعمل ل الضرق او االقوام بعدد س االةراءاا
العمليا في المنظماا و يكون هؤالء العا ليس او الضرق او االقوام الموؤول االول س اال مال بشكل
ا ل( .ةرينبرم بارون  . 639 :2009وال س هناك في الجنظي اوفقي دة شا ل خجلضا قد يمكس
حصرها بالنقاط اوتيا( :ادريس . 390:2005
 تعيق مليا اتخاذ القراراا و س ث قاو ا الولطا الرسميا .ب -تعطيل العمل والجنو الا اضراب والعنف للجعبير س الوخط .
ا -تعزيز اتجاهاا الجمرد والصراع بيس العا ليس واتدارة .
ق -قاو ا الجغيير والجطوير و ي تعديل في الجنظي واةراءاا العمل .
م -اشر الشا عاا الجي تضر بالعمل و تؤدي الا اتحباط و دم الرضا الوظيضي .
 اتساءة الا الصورة العا ا للمنظما في البيئا والمججمع .المحور الثالث  :الجانب العملي
اوال :عرض وتحلي( وتشخيص المتغيرات
استراتيجية االمواج المتداخلة :
تم قياس متغير استراتيجية االمواج المتداخلة من خالل خمسة ابعاد ه (الايادا البارعة ،التوجه
االستراتيج  ،المالحة االستراتيجية ،إدارا المستابل ،المعرية االستراتيجية ,لألوساط الحسابية
واالنحرايات المعيارية ومعامالت االختالف من وجهة نةر العينة ي متغير استراتيجية االمواج
المتداخلة ي وزارا الصناعة والمعادن/القركة العامة لصناعة السيارات والمعدات ،ييعكس الوسط
الحساب للدرجة الكلية لمتغير استراتيجية االمواج المتداخلة البالغ ( 3.373بانحراف معياري قدرح
( ، 0.689ومعامل اختالف قدرح ( %20.42وان توايرح معتدل ( %67.45مما يدل على ان
استراتيجية االمواج المتداخلة تطبال ي وزارا الصناعة والمعادن/القركة العامة لصناعة السيارات
والمعدات ،اضاية لمؤقر االنحراف المعياري اذ كان ذو تقتت قليل ،مما يدل على توايال مرتفع للنتائج.
وان حجم الفجوا بلغت ( %32.55وان سببها لم تول القركة كامل اهتمامها ي تضمين موجات
متداخلة من المعلومات الت تعط ثاة عالية بالنفس ومجاال واسعا يمكنهم من مناققة آرائهم ويرصة
التعبير عن رأيهم للوصول الى حلول لمقاكل العمل الت تواجههم.
 -1ال يادة البارعة :
ان بعد الايادا البارعة جاء ي الترتيب الثان من بين ابعاد المتغير استراتيجية االمواج المتداخلة ،وقيس
من خالل خمس يارات ذات التسلسل ( 5-1ي استبانة الدراسة ،وحاز على وسط حساب ( 3.505أي
بتوير عال  ،وبمعامل اختالف نسب قدرح ( 21.16%يقير الى اتفاق وتجانس ي اراء العينة وان بعد
الايادا البارعة متواير ( %70.10ي القركة المبحوثة ،وكذلك تاارب اراء العينة الذي بينه االنحراف
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المعياري ( ، 0.742وان حجم الفجوا بلغت ( . %29.90وان الوسط الحساب البالغ ( 3.381وبأعلى
معامل اختالف نسب ( %30.43يقير الى اتفاق وتجانس ي اراء العينة حول توير للفارا رقم (4
ذات الفحوى (تعمل االدارا العليا مع العاملين وتؤثر ييهم بغض النةر عن مادار قربهم او بعدهم عنهم
خاصة وان ايراد العينة اتفاوا بتجانس وتاارب ي آرائهم بانحراف معياري ( 1.029مما يدل على
توير معتدل من قبل ايراد العينة حول قدرا المدراء ي وزارا الصناعة والمعادن/القركة العامة
لصناعة السيارات والمعدات على التواصل والتأثير الفعال ي عامل القركة على المستويات المختلفة
ومتابعتهم وتوجيههم نحو ما هو ايضل للقركة.
 -2التوجه االستراتيجي:
ان بعد التوجه االستراتيج جاء ي الترتيب الرابع من بين ابعاد المتغير استراتيجية االمواج المتداخلة،
وقيس من خالل أربع يارات ذات التسلسل ( 9-6ي استبانة الدراسة ،وحاز على وسط حساب
( 3.250أي بتوير معتدل ،وبمعامل اختالف نسب قدرح ( 23.61%يقير الى اتفاق وتجانس ي اراء
العينة حول توير بعد التوجه االستراتيج ( %65ي القركة المبحوثة ،وكذلك تاارب اراء العينة الذي
بينه االنحراف المعياري ( ، 0.767وان حجم الفجوا بلغت ( . %35وان الوسط الحساب البالغ
( 3.093وبأعلى معامل اختالف نسب ( %30.77يقير الى اتفاق وتجانس ي اراء العينة حول توير
للفارا رقم ( 8ذات الفحوى (تعتمد االدارا العليا على اإللهام المبدع المبن على اإلدراك والمعرية.
خاصة وان ايراد العينة اتفاوا بتجانس وتاارب ي آرائهم بانحراف معياري ( 0.952مما يدل على
توير معتدل من قبل ايراد العينة حول ان المدراء ي وزارا الصناعة والمعادن/القركة العامة لصناعة
ال سيارات والمعدات يثاون ي العاملين ي القركة بإمكانياتهم حول تاديم أيكار جديدا منبثاة من قرارا
االبداع الت توصل الى حلول لمقاكل تواجه أعمالهم.
 -3المالحة االستراتيجية :ان بعد الملحا االسجراتيجيا ةاء في الجرتيذ االول س بيس ابعاد المجغير
اسجراتيجيا اال وام المجداخلا وقيس س خلل ربع فقراا ذاا الجولول ( 13-10في اسجبااا الدراسا
وحاز لا وسط حوابي ( 3.513ي بجوفر الي وبمعا ل اخجلع اوبي قدره ( %20.82يشير الا
اتضاق وتجااس في اراء العينا حول توفر بعد الملحا االسجراتيجيا ( %70.25في الشر ا المبحوثا
و ذلك تقارب اراء العينا الذي بينه االاحراع المعياري ( 0.732وان حج الضجوة بلغ (. %29.75
وان الوسط الحوابي البالغ ( 3.466وبا لا عا ل اخجلع اوبي ( %28.65يشير الا اتضاق وتجااس
في اراء العينا حول توفر للضقرة رق ( 13ذاا الضحول (تجميز االدارة العليا بالشخصيا القادرة لا
الجاثير في اوفراد العا ليس .خاصا وان افراد العينا اتضقوا بججااس وتقارب في آرا ه بااحراع عياري
( 0.993ما يدل لا توفر الي س قبل افراد العينا حول بان المدراء في وزارة الصنا ا
والمعادن/الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا يملكون شخصيا ؤثرة و هاراا في تحقيق اهداع
حددة ويحجلون رتبا جقد ا في الشر ا ولديه قوة تضا ل طاء واخذ في ةو الشر ا العام اال ر الذي
يجعله ؤثريس في ا لي الشر ا.
 -4ادارة المست ب( :ان بعد ادارة الموجقبل ةاء في الجرتيذ الخا س س بيس ابعاد المجغير اسجراتيجيا
اال وام المجداخلا وقيس س خلل ربع فقراا ذاا الجولول ( 17-14في اسجبااا الدراسا وحاز لا
وسط حوابي ( 3.290ي بجوفر عجدل وبمعا ل اخجلع اوبي قدره ( %25.50يشير الا اتضاق
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وتجااس في اراء العينا حول توفر بعد ادارة الموجقبل ( %65.81في الشر ا المبحوثا و ذلك تقارب
اراء العينا الذي بينه االاحراع المعياري ( 0.839وان حج الضجوة بلغ ( . %34.19وان الوسط
الحوابي البالغ ( 3.068وبا لا عا ل اخجلع اوبي ( %31.53يشير الا اتضاق وتجااس في اراء
العينا حول توفر للضقرة رق ( 17ذاا الضحول (تر ز االدارة العليا لا االسجراتيجياا االسجباقيا
خاصا وان افراد العينا اتضقوا بججااس وتقارب في آرا ه بااحراع عياري ( 0.967ما يدل لا توفر
عجدل س قبل افراد العينا حول ان المدراء في وزارة الصنا ا والمعادن/الشر ا العا ا لصنا ا
الوياراا والمعداا يوجخد ون اهج يجو بالمبادرة والرغبا في االسجعداد للموجقبل واتخاذ اةراءاا
وقا يا لمشا ل حجملا س خلل الجخطيط واتخاذ قراراا ذاا ا د بعيد وتجحك في المخاطر والجقليل س
تاثيرها.
-5المعرفة االستراتيجية :ان بعد المعرفا االسجراتيجيا ةاء في الجرتيذ الثالخ س بيس ابعاد المجغير
اسجراتيجيا اال وام المجداخلا وقيس س خلل ربع فقراا ذاا الجولول ( 21-18في اسجبااا الدراسا
وحاز لا وسط حوابي ( 3.305ي بجوفر عجدل وبمعا ل اخجلع اوبي قدره ( %22.66يشير الا
اتضاق وتجااس في اراء العينا حول توفر بعد المعرفا االسجراتيجيا ( %66.10في الشر ا المبحوثا
و ذلك تقارب اراء العينا الذي بينه االاحراع المعياري ( 0.749وان حج الضجوة بلغ (. %33.90
وان الوسط الحوابي البالغ ( 3.280وبا لا عا ل اخجلع اوبي ( %28.44يشير الا اتضاق وتجااس
في اراء العينا حول توفر للضقرة رق ( 20ذاا الضحول (يعمل المدراء اتداريون لا تحويل المعرفا
الضمنيا لدل العا ليس الا عرفا ظاهريا .خاصا وان افراد العينا اتضقوا بججااس وتقارب في آرا ه
بااحراع عياري ( 0.933ما يدل لا توفر عجدل س قبل افراد العينا حول ان المدراء في وزارة
الصنا ا والمعادن/الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا يقو ون بزم العا ليس ذوي المعرفا
الضمنيا ع ز ل ه س العا ليس االخريس بضرق مل واةراء الحواراا والنقاشاا لمشار ا اوفكار
وتناقلها فيما بينه .
الجدول (  2عرض وتحليل بيانات استراتيجية االمواج المتداخلة (n=118
ت

الفقرات

1

القيادة البارعة

2

التوجه
االستراتيجي

3

المالحة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

معامل
االختالف

نسبة التوافر حجم
الفجوة

الترتيب

3.505

0.742

21.16%

70.10%

29.90%

2

3.250

0.767

23.61%

65.00%

35.00%

4

29.75%

1

3.513

0.732

20.82%

70.25%

االستراتيجية
4

ادارة المستقبل

5

المعرفة
االستراتيجية

3.290

0.839

25.50%

65.81%

34.19%

5

3.305

0.749

22.66%

66.10%

33.90%

3

526

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Volume: 12, Issue: 4, October-December 2022
متغير
استراتيجية
االمواج

3.373

0.689

20.42%

67.45%

32.55%

المتداخلة

ثاايا .النجا االسجراتيجي :
ت قياس جغير النجا االسجراتيجي س خلل اربعا ابعاد هي (الرؤيا االسجراتيجيا الجنضيذ الضعال الثقافا
الجحضيزيا الجنظي االفقي ويشير الجدول رق ( 24لألوساط الحوابيا واالاحرافاا المعياريا
و عا لا االخجلع س وةها اظر العينا في جغير النجا االسجراتيجي في وزارة الصنا ا والمعادن /
الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا فيعكس الوسط الحوابي للدرةا الكليا لمجغير النجا
االسجراتيجي البالغ ( 3.442بااحراع عياري قدره ( 0.696و عا ل اخجلع قدره ( %20.22وان
توافره رتضع ( %68.83ما يدل لا ان النجا االسجراتيجي تطبق في وزارة الصنا ا والمعادن /
الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا اضافا لمؤشر االاحراع المعياري اذ ان ذو تشج قليل
ما يدل لا توافق رتضع للنجا ج .وان حج الضجوة بلغ ( %31.17وان سببها ان الشر ا لديها اهجمام
ولكس ليس بالموجول المطلوب حول االحداق الموجقبليا الجي تؤثر في اقاط القوة والضعف في اوهداع
الجي ترغذ في تحقيقها.
 -1الرؤية االستراتيجية  :ان بعد الرؤيا االسجراتيجيا ةاء في الجرتيذ الثالخ س بيس ابعاد المجغير النجا
االسجراتيجي وقيس س خلل ربع فقراا ذاا الجولول ( 25-22في اسجبااا الدراسا وحاز لا وسط
حوابي ( 3.424ي بجوفر الي وبمعا ل اخجلع اوبي قدره ( %23.97يشير الا اتضاق وتجااس في
اراء العينا حول توفر بعد الرؤيا االسجراتيجيا ( %68.74في الشر ا المبحوثا و ذلك تقارب اراء
العينا الذي بينه االاحراع المعياري ( 0.821وان حج الضجوة بلغ ( . %31.53وان الوسط الحوابي
البالغ ( 3.254وبا لا عا ل اخجلع اوبي ( %30.91يشير الا اتضاق وتجااس في اراء العينا حول
توفر للضقرة رق ( 25ذاا الضحول (يقوم ضاء االدارة بجطوير رؤيا طويلا المدل للموجقبل بغر
تحقيق هداع الشر ا .خاصا وان افراد العينا اتضقوا بججااس وتقارب في آرا ه بااحراع عياري
( 1.006ما يدل لا توفر عجدل س قبل افراد العينا حول ان المدراء في وزارة الصنا ا
والمعادن/الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا يضعون رؤيا للشر ا صلبا وقويا لونواا دة
بغض النظر س الجغيراا الحاصلا في الجقنياا واالتجاهاا المخجلضا وان تكون هذا ل رؤيا او خطا
توعا لجحقيق هدع عيس في الشر ا.
 -2التنفيذ الفعال  :ان بعد الجنضيذ الضعال ةاء في الجرتيذ االول س بيس ابعاد المجغير النجا االسجراتيجي
وقيس س خلل ربع فقراا ذاا الجولول ( 29-26في اسجبااا الدراسا وحاز لا وسط حوابي
( 3.530ي بجوفر الي وبمعا ل اخجلع اوبي قدره ( %19.95يشير الا اتضاق وتجااس في اراء
العينا حول توفر بعد الجنضيذ الضعال ( %70.59في الشر ا المبحوثا و ذلك تقارب اراء العينا الذي بينه
االاحراع المعياري ( 0.704وان حج الضجوة بلغ ( . %29.41وان الوسط الحوابي البالغ
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( 3.441وبا لا عا ل اخجلع اوبي ( %27.28يشير الا اتضاق وتجااس في اراء العينا حول توفر
للضقرة رق ( 29ذاا الضحول (يلجا ضاء جلس ادارة الشر ا العا ا الا خلق تضاه بيس العا ليس
لزيادة ضاءة العمل خاصا وان افراد العينا اتضقوا بججااس وتقارب في آرا ه بااحراع عياري
( 0.939ما يدل لا توفر الي س قبل افراد العينا حول قيام المدراء في وزارة الصنا ا
والمعادن/الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا بضجح جاالا الحوار بيس العا ليس وتقليل
الصرا اا الجي س الممكس ان تحصل بوبذ دم الجضاه ووضع الجعليماا اللز ا لجحديد وتوضيح هام
ل واحدا ا نه .
 -3الث افة التحفيزية :ان بعد الثقافا الجحضيزيا ةاء في الجرتيذ الرابع س بيس ابعاد المجغير النجا
االسجراتيجي وقيس س خلل ربع فقراا ذاا الجولول ( 33-30في اسجبااا الدراسا وحاز لا وسط
حوابي ( 3.258ي بجوفر عجدل وبمعا ل اخجلع اوبي قدره ( 24.57%يشير الا اتضاق وتجااس
في اراء العينا حول توفر بعد الثقافا الجحضيزيا ( %65.17في الشر ا المبحوثا و ذلك تقارب اراء
العينا الذي بينه االاحراع المعياري ( 0.801وان حج الضجوة بلغ ( . %34.83وان الوسط الحوابي
البالغ ( 2.941وبا لا عا ل اخجلع اوبي ( %37.28يشير الا اتضاق وتجااس في اراء العينا حول
توفر للضقرة رق ( 33ذاا الضحول (تجبنا ادارة الشر ا العا ا سياسا الحوافز والمكافآا العاليا خاصا
وان افراد العينا اتضقوا بججااس وتقارب في آرا ه بااحراع عياري ( 1.096ما يدل لا توفر عجدل
س قبل افرا د العينا حول قيام المدراء في وزارة الصنا ا والمعادن/الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا
والمعداا بد المكافآا الماليا والحوافز للعا ليس ولكس ضمس حدود عينا لد تحويس اوداء وااجاز
اال مال حوذ ا طلوب نه .
 -4التنظيم االف ي :ان بعد الجنظي االفقي ةاء في الجرتيذ الرابع س بيس ابعاد المجغير النجا
االسجراتيجي وقيس س خلل ربع فقراا ذاا الجولول ( 37-74في اسجبااا الدراسا وحاز لا وسط
حوابي ( 3.555ي بجوفر الي وبمعا ل اخجلع اوبي قدره ( %20.66يشير الا اتضاق وتجااس في
اراء العينا حول توفر بعد الجنظي االفقي ( %71.10في الشر ا المبحوثا و ذلك تقارب اراء العينا
الذي بينه االاحراع المعياري ( 0.735وان حج الضجوة بلغ ( . %28.90وان الوسط الحوابي البالغ
( 3.576وبا لا عا ل اخجلع اوبي ( %25.44يشير الا اتضاق وتجااس في اراء العينا حول توفر
للضقرة رق ( 34ذاا الضحول (توعا ادارة الشر ا الا تحديد الموؤولياا والصلحياا بشكل واضح
خاصا وان افراد العينا اتضقوا بججااس وتقارب في آرا ه بااحراع عياري ( 0.910ما يدل لا توفر
الي س قبل افراد العينا حول قيام االدارة في وزارة الصنا ا والمعادن/الشر ا العا ا لصنا ا
الويا راا والمعداا الا تحديد الواةباا والوظا ف تحديدا واضح وليس ام و ما يحدده القااون
الموضوع في الشر ا والذي وضع لا سس الجحليل الوظيضي لجميع الموجوياا اتداريا لكي تجضح
العلقاا القا ما بيس اتداراا العليا والمرؤوسيس والعا ليس وااللجزام بها للحضاظ لا شر يا اال مال.
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الجدول ( 3
ت

الفقرات

1

الرؤية
االستراتيجية

2

التنفيذ الفعال

3

الثقافة
التحفيزية

5

التنظيم االفقي

وتحليل بياااا النجا االسجراتيجي (n=118

ر

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

نسبة التوافر

حجم الفجوة

الترتيب

معامل
االختالف

3.424

0.821

23.97%

68.47%

31.53%

3

3.530

0.704

19.95%

70.59%

29.41%

1

3.258

0.801

24.57%

65.17%

34.83%

4

3.555

0.735

20.66%

71.10%

28.90%

2

متغير النجاح
االستراتيجي

3.442

20.22%

0.696

68.83%

31.17%

ثانيا .تحلي( وفحص عالقة االرتباط بين متغيرات البحث:
 -1اختبار الفرضية الرئيسة األولى التي تنص :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين استراتيجية
االمواج المتداخلة بأبعادها والنجاح االستراتيجي بأبعاده)
يجضح للباحخ وةود لقا ارتباط طرديا عنويا وةبا ( .900قويا وبموجول عنويا
( .000وهي اقل س قيما المعنويا (0.05
وهي

بر س قيمجها الجدوليا (1.96

وبقيما النوبا الحرةا ( 52.94ذاا المعنويا (.006

ند وجول المعنويا ( 0.05بيس المجغير الر يس الموجقل

اسجراتيجيا اال وام المجداخلا ع النجا االسجراتيجي فعند ا تهج الشر ا بجعزيز اسجراتيجيا اال وام
المجداخلا فااها سوع تهج تلقا يا ا في تعزيز النجا االسجراتيجي والعكس صحيح .و س خلل النجا ج الجي
ت الجوصل اليها يجبيس قبول الضرضيا الر يوا االولا الجي تنص "توةد لقا ارتباط ذاا داللا عنويا
بيس اسجراتيجيا اال وام المجداخلا بابعادها والنجا االسجراتيجي بابعاده".
 .1ال يادة البارعة :يجضح للباحخ وةود لقا ارتباط طرديا عنويا وةبا ( .754قويا وبموجول
عنويا ( .000وهي اقل س قيما المعنويا (0.05
( .011وهي بر س قيمجها الجدوليا (1.96

وبقيما النوبا الحرةا ( 15.08ذاا المعنويا

ند وجول المعنويا ( 0.05بيس بعد القيادة البار ا ع

النجا االسجراتيجي فعند ا تهج الشر ا بجعزيز القيادة البار ا فااها سوع تهج تلقا يا ا في تعزيز النجا
االسجراتيجي والعكس صحيح .و س خلل النجا ج الجي ت الجوصل اليها يجبيس قبول الضرضيا الضر يا
االولا الجي تنص " توةد لقا ارتباط ذاا داللا عنويا بيس اسجراتيجيا اال وام المجداخلا بابعادها
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(القيادة البار ا والنجا االسجراتيجي بابعاده (رؤيا اسجراتيجيا – الجنضيذ الضعال – الثقافا الجحضيزيا –
الجنظي االفقي
 .2التوجه االستراتيجي :يجضح للباحخ وةود لقا ارتباط طرديا عنويا وةبا ( .754قويا وبموجول
عنويا ( .000وهي اقل س قيما المعنويا (0.05
( .009وهي

بر س قيمجها الجدوليا (1.96

وبقيما النوبا الحرةا ( 17.13ذاا المعنويا
ند وجول المعنويا ( 0.05بيس بعد الجوةه

االسجراتيجي ع النجا االسجراتيجي فعند ا تهج الشر ا بجعزيز الجوةه االسجراتيجي فااها سوع تهج
تلقا يا ا في تعزيز النجا االسجراتيجي والعكس صحيح .و س خلل النجا ج الجي ت الجوصل اليها يجبيس
قبول الضرضيا الضر يا الثاايا الجي تنص "توةد لقا ارتباط ذاا داللا عنويا بيس اسجراتيجيا اال وام
المجداخلا بابعادها (الجوةه االسجراتيجي والنجا االسجراتيجي بابعاده (االسجراتيجيا المحددة – الجنضيذ
الضعال للسجراتيجيا – الثقافا الجحضيزيا – الجنظي ".
 .3المالحة االستراتيجية  :يجضح للباحخ وةود لقا ارتباط طرديا عنويا وةبا ( .834قويا وبموجول
عنويا ( .000وهي اقل س قيما المعنويا (0.05
( .012وهي

بر س قيمجها الجدوليا (1.96

وبقيما النوبا الحرةا ( 26.06ذاا المعنويا
ند وجول المعنويا ( 0.05بيس بعد الملحا

االسجراتيجيا ع النجا االسجراتيجي فعند ا تهج الشر ا بجعزيز الملحا االسجراتيجيا فااها سوع تهج
تلقا يا ا في تعزيز النجا االسجراتيجي والعكس صحيح .و س خلل النجا ج الجي ت الجوصل اليها يجبيس
قبول الضرضيا الضر يا الثالثا الجي تنص "توةد لقا ارتباط ذاا داللا عنويا بيس اسجراتيجيا اال وام
المجداخلا بابعادها (الملحا االسجراتيجيا والنجا االسجراتيجي بابعاده (رؤيا اسجراتيجيا – الجنضيذ الضعال
– الثقافا الجحضيزيا – الجنظي االفقي
 .4ادارة المست ب( :يجضح للباحخ وةود لقا ارتباط طرديا عنويا وةبا ( .832قويا وبموجول
عنويا ( .000وهي اقل س قيما المعنويا ( 0.05وبقيما النوبا الحرةا ( 32ذاا المعنويا (.006
وهي بر س قيمجها الجدوليا (1.96

ند وجول المعنويا ( 0.05بيس بعد ادارة الموجقبل ع النجا

االسجراتيجي فعند ا تهج الشر ا بجعزيز ادارة الموجقبل فااها سوع تهج تلقا يا ا في تعزيز النجا
االسجراتيجي والعكس صحيح .و س خلل النجا ج الجي ت الجوصل اليها يجبيس قبول الضرضيا الضر يا
الرابعا الجي تنص "توةد لقا ارتباط ذاا داللا عنويا بيس اسجراتيجيا اال وام المجداخلا بابعادها
(ادارة الموجقبل والنجا االسجراتيجي بابعاده (رؤيا اسجراتيجيا – الجنضيذ الضعال – الثقافا الجحضيزيا –
الجنظي االفقي
 .5المعرفة االستراتيجية :يجضح للباحخ وةود لقا ارتباط طرديا عنويا وةبا ( .855قويا وبموجول
عنويا ( .000وهي اقل س قيما المعنويا (0.05
( .014وهي

بر س قيمجها الجدوليا (1.96

وبقيما النوبا الحرةا ( 28.5ذاا المعنويا
ند وجول المعنويا ( 0.05بيس بعد المعرفا
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االسجراتيجيا ع النجا االسجراتيجي فعند ا تهج الشر ا بجعزيز المعرفا االسجراتيجيا فااها سوع تهج
تلقا يا ا في تعزيز النجا االسجراتيجي والعكس صحيح .و س خلل النجا ج الجي ت الجوصل اليها يجبيس
قبول الضرضيا الضر يا الخا وا الجي تنص "توةد لقا ارتباط ذاا داللا عنويا بيس اسجراتيجيا اال وام
المجداخلا بابعادها (المعرفا االسجراتيجيا والنجا االسجراتيجي بابعاده (رؤيا اسجراتيجيا – الجنضيذ الضعال
– الثقافا الجحضيزيا – الجنظي االفقي

المتغير

ت

1
2
3
4
5

ابعاد
استراتيجية
االمواج
المتداخلة

القيادة البارعة
التوجه
االستراتيجي
المالحة
االستراتيجية
ادارة المستقبل
المعرفة
االستراتيجية
متغير
استراتيجية
االمواج
المتداخلة

النجاح االستراتيجي

معامل
االرتباط

المعنوية
P

الخطأ المعياري
S. E

النسبة الحرجة
C.R

المعنوية
P

N

.754

.000

.050

15.08

.011

118

.771

.000

.045

17.13

.009

118

.834

.000

.032

26.06

.012

118

.832

.000

.026

32

.006

118

.855

.000

.030

28.5

.014

118

.900

.000

.017

52.94

.006

118

الجدول ( : 4عا ل االرتباط بيس اسجراتيجيا اال وام المجداخلا والنجا االسجراتيجي
ثالثا .فحص واختيار التأثير ما بين متغيرات البحث :
الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص" :يوجد تأثير ذو داللة معنوية الستراتيجية االمواج المتداخلة
بأبعاده والنجاح االستراتيجي بأبعاده".
يجضح ان قيما ) (F=494.219هي غير عنويا احصا يا بوبذ ان عنويا االخجبار بلغ
( .000وهي بر س القيما المعنويا ( 0.05وهذا يشير الا وةود تاثير للمجغير اسجراتيجيا اال وام
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المجداخلا في المجغير النجا االسجراتيجي ا ا قيما عا ل الجحديد ) (R2الذي بلغ با ) (.810ي يضور
المجغير اسجراتيجيا اال وام المجداخلا الجبايس الحاصل في المجغير النجا االسجراتيجي والنوبا المجبقيا
هي ) (.190تعود الا وا ل اخرل ل تدخل في اموذم الدراسا.
ويمكن تمثي( معادلة االنحدار لتأثير استراتيجية االمواج المتداخلة في النجاح االستراتيجي كما
يأتي:النجاح االستراتيجي = 909.+.375استراتيجية االمواج المتداخلة)
ذلك فان القيما الثابجا ) (α=.375والجي تشير ند ا تكون قيما اسجراتيجيا اال وام المجداخلا صضر فان
قيما المجغير النجا االسجراتيجي لس يقل س هذه القيما ا ا عا ل االاحدار) (β=.909الذي يشير ند
اضافا قيما واحدة السجراتيجيا اال وام المجداخلا فان المجغير الجابع النجا االسجراتيجي سيزداد بنضس
المقدار وان قيما اخجبار( tالمحووبا للمعا ل ) (βبلغ
( 1.96وان المعنويا لها بلغ

( 22.231وهي ا بر س قيمجها الجدوليا

( .000وهي اصغر س المعنويا (0.05

ما يدل لا ان اسجراتيجيا

اال وام المجداخلا لها تاثير ةوهري في المجغير الجابع النجا االسجراتيجي.و س النجا ج الوابقا اوجنجج
قبول الضرضيا الر يوا الثاايا الجي تنص لا (يوةد تاثير ذو داللا عنويا السجراتيجيا اال وام المجداخلا
بابعاده والنجا االسجراتيجي بابعاده
 .1ال يادة البارعة :يجضح ان قيما ) (F=152.730هي غير عنويا احصا يا بوبذ ان عنويا االخجبار
بلغ

( .000وهي بر س القيما المعنويا ( 0.05وهذا يشير الا وةود تاثير بعد القيادة البار ا في

المجغير النجا االسجراتيجي ا ا قيما عا ل الجحديد ) (R2الذي بلغ با ) (.568ي يضور القيادة البار ا
الجبايس الحاصل في المجغير النجا االسجراتيجي والنوبا المجبقيا هي ) (.432تعود الا وا ل اخرل ل
تدخل في اموذم الدراسا .ويمكس تمثيل عادلا االاحدار لجاثير القيادة البار ا في النجا االسجراتيجي ما
ياتي :النجا االسجراتيجي =( 707.+.963القيادة البار ا  ,ذلك فان القيما الثابجا ) (α=.963والجي
تشير ند ا تكون قيما القيادة البار ا صضر فان قيما المجغير النجا االسجراتيجي لس يقل س هذه القيما
ا ا عا ل االاحدار) (β=.707الذي يشير ند اضافا قيما واحدة للقيادة البار ا فان المجغير الجابع النجا
االسجراتيجي سيزداد بنضس المقدار وان قيما اخجبار( tالمحووبا للمعا ل ) (βبلغ
ا بر س قيمجها الجدوليا ( 1.96وان المعنويا لها بلغ

( 12.358وهي

( .000وهي اصغر س المعنويا (0.05

يدل لا ان القيادة البار ا لها تاثير ةوهري في المجغير الجابع النجا االسجراتيجي.

ما

و س النجا ج

اوجنجج قبول الضرضيا الضر يا االولا الجي تنص لا (يوةد تاثير ذو داللا عنويا بيس اسجراتيجيا
اال وام المجداخلا بابعادها (القيادة البار ا والنجا االسجراتيجي بابعاده (رؤيا اسجراتيجيا – الجنضيذ
الضعال – الثقافا الجحضيزيا – الجنظي االفقي
 .2التوجه االستراتيجي :يجضح ان قيما ) (F=170.088هي غير عنويا احصا يا بوبذ ان عنويا
االخجبار بلغ

( .000وهي بر س القيما المعنويا ( 0.05وهذا يشير الا وةود تاثير بعد الجوةه
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االسجراتيجي في المجغير النجا االسجراتيجي ا ا قيما عا ل الجحديد ) (R2الذي بلغ با ) (.595ي يضور
الجوةه االسجراتيجي الجبايس الحاصل في المجغير النجا االسجراتيجي والنوبا المجبقيا هي ) (.405تعود
الا وا ل اخرل ل تدخل في اموذم الدراسا .ويمكس تمثيل عادلا االاحدار لجاثير الجوةه االسجراتيجي
في النجا االسجراتيجي ما ياتي :النجا االسجراتيجي =( 699.+1.169الجوةه االسجراتيجي

ذلك فان

القيما الثابجا ) (α=1.169والجي تشير ند ا تكون قيما الجوةه االسجراتيجي صضر فان قيما المجغير
النجا االسجراتيجي لس يقل س هذه القيما ا ا عا ل االاحدار) (β=.699الذي يشير ند اضافا قيما
واحدة للجوةه االسجراتيجي فان المجغير الجابع النجا
اخجبار( tالمحووبا للمعا ل ) (βبلغ
لها بلغ

االسجراتيجي سيزداد بنضس المقدار وان قيما

( 13.042وهي ا بر س قيمجها الجدوليا ( 1.96وان المعنويا

( .000وهي اصغر س المعنويا (0.05

ما يدل لا ان الجوةه االسجراتيجي لها تاثير

ةوهري في المجغير الجابع النجا االسجراتيجي .و س النجا ج اوجنجج قبول الضرضيا الضر يا الثاايا الجي
تنص لا (يوةد تاثير ذو داللا عنويا بيس اسجراتيجيا اال وام المجداخلا بابعادها (الجوةه االسجراتيجي
والنجا االسجراتيجي بابعاده (رؤيا اسجراتيجيا – الجنضيذ الضعال – الثقافا الجحضيزيا – الجنظي االفقي
 .3المالحة االستراتيجية :يجضح ان قيما ) (F=264.099هي غير عنويا احصا يا بوبذ ان عنويا
االخجبار بلغ

( .000وهي بر س القيما المعنويا ( 0.05وهذا يشير الا وةود تاثير بعد الملحا

االسجراتيجيا في المجغير النجا االسجراتيجي ا ا قيما عا ل الجحديد ) (R2الذي بلغ با ) (.695ي يضور
الملحا االسجراتيجيا الجبايس الحاصل في المجغير النجا االسجراتيجي والنوبا المجبقيا هي ) (.305تعود
الا وا ل اخرل ل تدخل في اموذم الدراسا .ويمكس تمثيل عادلا االاحدار لجاثير الملحا االسجراتيجيا
في النجا االسجراتيجي ما ياتي :النجا االسجراتيجي =( 793.+.656الملحا االسجراتيجيا  ,ذلك فان
القيما الثابجا ) (α=.656والجي تشير ند ا تكون قيما الملحا االسجراتيجيا صضر فان قيما المجغير
النجا االسجراتيجي لس يقل س هذه القيما ا ا عا ل االاحدار) (β=.793الذي يشير ند اضافا قيما
واحدة للملحا االسجراتيجيا فان المجغير الجابع النجا
اخجبار( tالمحووبا للمعا ل ) (βبلغ
لها بلغ

االسجراتيجي سيزداد بنضس المقدار وان قيما

( 16.251وهي ا بر س قيمجها الجدوليا ( 1.96وان المعنويا

( .000وهي اصغر س المعنويا (0.05

ما يدل لا ان الملحا االسجراتيجيا لها تاثير

ةوهري في المجغير الجابع النجا االسجراتيجي .و س النجا ج اوجنجج قبول الضرضيا الضر يا الثالثا الجي
تنص لا (يوةد تاثير ذو داللا عنويا بيس اسجراتيجيا اال وام المجداخلا بابعادها (الملحا االسجراتيجيا
والنجا االسجراتيجي بابعاده (رؤيا اسجراتيجيا – الجنضيذ الضعال – الثقافا الجحضيزيا – الجنظي االفقي
 .4ادارة المست ب( :يجضح ان قيما ) (F=261.213هي غير عنويا احصا يا بوبذ ان عنويا االخجبار
بلغ

( .000وهي بر س القيما المعنويا ( 0.05وهذا يشير الا وةود تاثير بعد ادارة الموجقبل في

المجغير النجا االسجراتيجي ا ا قيما عا ل الجحديد ) (R2الذي بلغ با ) (.692ي يضور ادارة الموجقبل
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الجبايس الحاصل في المجغير النجا االسجراتيجي والنوبا المجبقيا هي ) (.308تعود الا وا ل اخرل ل
تدخل في اموذم الدراسا .ويمكس تمثيل عادلا االاحدار لجاثير ادارة الموجقبل في النجا االسجراتيجي ما
ياتي :النجا االسجراتيجي =( 690.+1.171ادارة الموجقبل  ,ذلك فان القيما الثابجا ) (α=1.171والجي
تشير ند ا تكون قيما ادارة الموجقبل صضر فان قيما المجغير النجا االسجراتيجي لس يقل س هذه القيما
ا ا عا ل االاحدار ) (β=.690الذي يشير ند اضافا قيما واحدة تدارة الموجقبل فان المجغير الجابع
النجا االسجراتيجي سيزداد بنضس المقدار وان قيما اخجبار( tالمحووبا للمعا ل ) (βبلغ

(16.162

وهي ا بر س قيمجها الجدوليا ( 1.96وان المعنويا لها بلغ ( .000وهي اصغر س المعنويا (0.05
ما يدل لا ان ادارة الموجقبل لها تاثير ةوهري في المجغير الجابع النجا االسجراتيجي.
و س النجا ج اوجنجج قبول الضرضيا الضر يا الرابعا الجي تنص لا (يوةد تاثير ذو داللا عنويا بيس
اسجراتيجيا اال وام المجداخلا بابعادها (ادارة الموجقبل والنجا االسجراتيجي بابعاده (رؤيا اسجراتيجيا –
الجنضيذ الضعال – الثقافا الجحضيزيا – الجنظي االفقي
 .5المعرفة االستراتيجية:يجضح ان قيما ) (F=314.429هي غير عنويا احصا يا بوبذ ان عنويا
االخجبار بلغ

( .000وهي بر س القيما المعنويا ( 0.05وهذا يشير الا وةود تاثير بعد المعرفا

االسجراتيجيا في المجغير النجا االسجراتيجي ا ا قيما عا ل الجحديد ) (R2الذي بلغ با ) (.731ي يضور
المعرفا االسجرا تيجيا الجبايس الحاصل في المجغير النجا االسجراتيجي والنوبا المجبقيا هي ) (.269تعود
الا وا ل اخرل ل تدخل في اموذم الدراسا .ويمكس تمثيل عادلا االاحدار لجاثير المعرفا االسجراتيجيا
في النجا االسجراتيجي ما ياتي :النجا االسجراتيجي =( 794.+.817المعرفا االسجراتيجيا

ذلك فان

القيما الثابجا ) (α=.817والجي تشير ند ا تكون قيما المعرفا االسجراتيجيا صضر فان قيما المجغير
النجا االسجراتيجي لس يقل س هذه القيما ا ا عا ل االاحدار) (β=.794الذي يشير ند اضافا قيما
واحدة للمعرفا االسجراتيجيا فان المجغير الجابع النجا
اخجبار( tالمحووبا للمعا ل ) (βبلغ
لها بلغ

( 17.732وهي ا بر س قيمجها الجدوليا ( 1.96وان المعنويا

( .000وهي اصغر س المعنويا (0.05

ةوهري في المجغير الجابع النجا

االسجراتيجي سيزداد بنضس المقدار وان قيما
ما يدل لا ان المعرفا االسجراتيجيا لها تاثير

االسجراتيجي .و س النجا ج الوابقا اوجنجج قبول الضرضيا الضر يا

الخا وا الجي تنص لا (يوةد تاثير ذو داللا عنويا بيس اسجراتيجيا اال وام المجداخلا بابعادها (المعرفا
االسجراتيجيا والنجا االسجراتيجي بابعاده (رؤيا اسجراتيجيا – الجنضيذ الضعال – الثقافا الجحضيزيا –
الجنظي االفقي
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الجدول ( : 5تاثير اسجراتيجيا اال وام المجداخلا في النجا االسجراتيجي

البعد

1

القيادة
البار ا

2

الجوةه
االسجراتيجي

3

الملحا
االسجراتيجيا

4

ادارة
الموجقبل

5

المعرفا
االسجراتيجيا
جغير
اسجراتيجيا
اال وام
المجداخلا

معلمات االنموذج

المتغير النجاح االستراتيجي
المعنوية R2
 tالمحسوبة

α

.963

4.695

.000

β

.707

12.358

.000

.568

α

1.169

6.527

.000

β

.699

13.042

.000

α

.656

3.747

.000

β

.793

16.251

.000

α

1.171

8.075

.000

Β

.690

16.162

.000

α

.817

5.384

.000

Β

.794

17.732

.000

α

.375

2.661

.009

Β

.909

22.231

.000

F
152.730

المعنوية
.000

170.088 .595

.000

264.099 .695

.000

261.213 .692

.000

314.429 .731

.000

494.219 .810

.000

المحور الثالث  :الجانب االستنتاجي
اوال  :االستنتاجات
 .1ال يصل تاثير اتدارة العليا في الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا للموجوياا المطلوبا في
العا ليس ما يضعف اوةماع واالتضاق لا اوهداع الجي وضعجها الشر ا.
 .2الضعف واضح في وضع الويناريوهاا الموجقبليا اجيجا قلا االهجمام في اوساليذ العلميا الجي توندها
ما يؤدي الا دم االسجعداد لمواةها الجحدياا الموجقبليا.
 .3يحجام المدراء في الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا الا ا جلك عرفا تمكنه

س الجعا ل ع

الجقنياا الحديثا وتطبيقاتها و يضيا االسجضادة نها واسجخدا ها في تحويل المعرفا وخزاها شار جها.
 .4ال يج تطوير رؤل طويلا المدل للموجقبل بالشكل المطلوب س قبل

ضاء اتدارة ما ينعكس هذا اال ر

لا تحقيق اهداع الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا.
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 .5تنضيذ الخطط في الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا ال تلقا الجشجيع المل

س قبل اتدارة ما

ةعل العا ليس ال يشار ون لا ا لا الموجوياا في الجنضيذ باتضافا الا الجضاه القليل الحاصل بيس
العا ليس الذي ل يؤدي الكضاءة المطلوبا في اال مال المناطا به .
 .6هنالك سعي حثيخ س قبل ادارة الشر ا العا ا لصنا ا الوياراا والمعداا لا تحديد الصلحياا الجي
تناط بالعا ليس في الشر ا والموؤولياا لكل واحد حجا يحدد لكل ا ل مله ويكون هو الموؤول س
اوخطاء الحاصلا او اتاجاز او ثل لها والجرابط المناسذ بيس ضاء فرق العمل.
 .7يجضح بان اسجراتيجيا او وام المجداخلا ترتبط بعلقا قويا وطرديا ع النجا االسجراتيجي و ذلك
ارتباط قوي وطردي البعاد اسجراتيجيا او وام المجداخلا بشكل نضرد (القيادة البار ا الجوةه
االسجراتيجي الملحا االسجراتيجيا ادارة الموجقبل المعرفا االسجراتيجيا

ع النجا االسجراتيجي

وبالجالي ت قبول الضرضيا الر يوا اوولا وفرضياتها الضر يا الخموا.
ثانيا  :التوصيات
 .1زيادة الو ي حول هميا ضهوم اسجراتيجيا او وام المجداخلا و اها توفر المعرفا الموبقا ع
المهاراا لجحقيق اهداع الشر ا بإتقان.
 .2الحخ لا االهجمام ثر بإدارة الموجقبل لزيادة قدرة القادة في االسجشراع وبناء الرؤل
الموجقبليا وتحقيق اوهداع للمدل البعيد وخلق الجوازن الذي يحصل في بيئا الشر ا الموجقبلي.
.3

مل ورش حول الثقافا الجحضيزيا ودورها في دفع وتوحيد ا كاااا الشر ا في تحقيق اوهداع
المشجر ا س خلل ا جماد الججديد واالبجكار للمنججاا والخد اا الجي تقد ها الشر ا.

 .4العمل لا تقدي نججاا وخد اا ةديدة وتوعيراا تنافويا في الووق العراقي س خلل قدرة
الشر ا لا تكويس دينا يكي لموارد الشر ا.
 .5االهجمام س قبل اتدارة العليا في الشر ا لا الجعا ل االبوي ع العا ليس وزيادة الثقا عه
بصورة اةجما يا وتحضيز اواماط س القي والولوك اوخلقي الجي تدفع بالعا ليس الا فضل
داء.
 .6وضع خطط ضصليا تجمع اآلراء والرؤل واالهداع المشجر ا بيس اتدارة العليا والشر ا
والعا ليس والجي تصذ في خد ا الشر ا والعمل لا تحقيقها.
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