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 الملخص:

تحاول هذه الدراسةة هم  دور التكيي  االسةت اتي ف هف تحسةيل اليكااة اإلجتاجية مل وجمة جا  الدياداإل اإلدارفة هف ةة كة جك           

هل هناك عالقة وأث  بيل التكيي  االسةت اتي ف وتحسةيل اليكااة اإلجتاجية هف ميسةان  وتثلل  مكةيلة الدراسةة هف ةةيلة السةلال التالف  

( باستخدام 66ن االستباجة كأداة رئيسية ل ثع البياجاإل  وت  تحليل إجاباإل أه اد العينة البالغ عدده  )اخدم الباحلاست ة كة جك  ميسان؟

هو وجود عالقاإل االرتباط  تحليل االرتباط واالجحدار. وكان مل أب ز اسةةتنتاجاإل هذه الدراسةةة   هضةةال علمدافيس النزعة الث كزفة  

 بيل التكيي  االست اتي ف وتحسيل اليكااة اإلجتاجية مل وجمة جا  الدياداإل اإلدارفة هف ة كة جك  ميسان.   واألث 

 االست اتي ف  اليكااة االجتاجية.   التكيي الكلمات المفتاحية :

 

The Role of Strategic Thinking in Improving Productivity Efficiency 

from the Administrative leaders perceptive in Misan Oil Company 

 
Mahammad Kalil Abraheem                              Alaa Abdulsalam Mustafa 

University of Misan / College of Administration and Economic 

                    dr.abraheem.m.k@gmail.com                                 alaaslam353@gmail.com                    

 

 Abstract 

        This study seeks to understand the role of strategic thinking in improving productivity efficiency 

in Misan Oil Company. The problem of this study is to answer the following question: Is there a 

relationship and impact between strategic thinking improving productivity efficiency? The researchers 

used the questionnaire technique as the data collection instrument. The responses of a sample of (66) 

people were analyzed by using “measures of central tendency”, in addition to “correlation and 
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regression analysis”. The key conclusion of this study is that the existence of the relationship between 

strategic thinking and improving production efficiency from the perspective of the administrative 

leaders in the Misan Oil Company. 

Keywords : Strategic Thinking, Productivity Efficiency. 

 

 

 المحور األول: منهجية البحث

 أوال: مشكلة البحث

إن ما تعاجيه الثلسةةسةةاإل الحيومية هف الع ا  مل مكةةاكل   

إدارفةة كبي ة ف عةل مل التكيي  االسةةةةت اتي ف ماإل أهثيةة  

كبي ة لدراسةة إمياجية تحسةيل ككااة تلا الثلسةسةاإل ب     

إبةداعيةة بعيةدة عل ال    ال وتينيةة أو التدليةدفةة التف قةد 

التكيي    فثلةةل  حيةةي  ككةةااتمةةا.  ت اجع  هف  ر  سةةةةببةةا تيون 

ت اتي ف م ثوعة مل الثكاهي  واألدواإل واإلج اااإل االسةة 

التف ت  تصةةةثيثما بمدس مسةةةاعدة الثدراا االسةةةت اتي ييل  

على التكيي  والتنكيذ والتعل  بكةةةيل اسةةةت اتي ف  هدد اثب   

ت ارب الثاضةف إن ت وف  اسةت اتي ياإل الثناثة وتحسةيل  

أدائمةا مةا هو إال جتةال ملةا النو  مل التكيي . وجا ا للند  

الواضة  هف الدراسةاإل واألبحاا الع بية عثوما والع اقية 

خصةوةةا التف تتناول موضةو  التكيي  االسةت اتي ف  وما  

(  2018فتك   عنةةه مل موضةةةةوعةةاإل أخ ي )إب اهي    

وبنةاا على ملةا هةان مكةةةةيلةة الةدراسةةةةة تتبلور هف محةاولةة 

االسةةةةت اتي ف   التةكيي   بيةل  واألث   العةالقةةة  علةى  التةعة س 

وفثيل  ة اإلجتاجية هف ةةة كة جك  ميسةةان  وتحسةةيل اليكاا

تلخي  مكيلة الدراسة هف التساؤل التالف  هل هناك عالقة  

وأث  بيل التكيي  االسةةةت اتي ف وتحسةةةيل اليكااة اإلجتاجية  

 هف ة كة جك  ميسان؟

 

 ثانيا: أهمية الدراسة

ا  هثل يتيتسةةةةه هذه الدراسةةةةة أهثية علثية جا فا وت بيد

هذه الدراسةةةة اإلجابة عل التسةةةاؤل   الناحية النا فة تحاول

التكيي    بيل  للعالقةةة  جا فةةا  مةةدخال  فعةةد  الةةذي  الث  وح 

االسةت اتي ف وتحسةيل اليكااة اإلجتاجية  وهذا فعد مسةاهثة  

 علثية لسد ولو جزا بسي  مل حاجة الباحليل لثلل هذا 

 

النو  مل الدراسةةةةاإل. أما مل النةاحيةة الت بيديةة تحةاول هذه 

الدراسةةةةة اختبار العالقة واألث  بيل التكيي  االسةةةةت اتي ف  

ملا تعد هذه الدراسةة    هضةال علوتحسةيل اليكااة اإلجتاجية.  

محةاولةة ل ةذب أجاةار متخةذي الد ار هف الثلسةةةةسةةةةةاإل 

ف   الحيوميةة ألهثيةة تبنف التكيي  االسةةةةت اتي ف كةأداة لت و

 .وتحسيل أداا تلا الثلسساإل

    

 ثالثا: أهداف الدراسة

ما سةةبت تسةةعى هذه الدراسةةة إلى تحديت األهداس   بناا على

 التالية 

التع س على مدي توه  عناةة  التكيي  االسةت اتي ف لدي 

 متخذي الد ار هف ة كة جك  ميسان.

 التع س على واقع اليكااة اإلجتاجية هف ة كة جك  ميسان.

التكيي  االسةةةةت اتي ف   التع س على العالقةة والتةأثي  بيل 

 وتحسيل اليكااة اإلجتاجية.

تدةدف  م ثوعةة مل التوةةةةةيةاإل التف فثيل ان تسةةةةم  هف 

تحسةةيل مسةةتوي التكيي  االسةةت اتي ف لدي متخذي الد ار  

هف ةةةةة كة جك  ميسةةةةان مثةا فنعيس إف ةابا على ق اراتم  

 االست اتي ية.

 

 ةرابعا: فرضيات الدراس

 -تسعةى الدراسة إلى اختبار الك ضياإل التالية  

الك ضةةةية ال ئيسةةةية األولى  عتوجد عالقة ارتباط إف ابية 

ماإل داللة إحصةةةائية بيل التكيي  االسةةةت اتي ف وتحسةةةيل  

اليكااة اإلجتاجيةع  وتنبلت عل هذه الك ضةةةية الك ضةةةياإل 

 الك عية التالية 

ائية بيل الدصةةد  عتوجد عالقة ارتباط إف ابية ماإل داللة إحصةة 

 . االست اتي ف وتحسيل اليكااة اإلجتاجيةع 
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عتوجةد عالقةة ارتبةاط إف ةابيةة ماإل داللةة إحصةةةةةائيةة بيل 

 .التصور الناثف وتحسيل اليكااة اإلجتاجيةع

عتوجةد عالقةة ارتبةاط إف ةابيةة ماإل داللةة إحصةةةةةائيةة بيل 

 .التكيي  هف الوق  وتحسيل اليكااة اإلجتاجيةع

ارتباط إف ابية ماإل داللة إحصةةائية بيل قيادة عتوجد عالقة  

 .االهت اضاإل وتحسيل اليكااة اإلجتاجيةع

عتوجةد عالقةة ارتبةاط إف ةابيةة ماإل داللةة إحصةةةةةائيةة بيل 

 .الك ص الذكية وتحسيل اليكااة اإلجتاجيةع

ماإل  عالقة تأثي  إف ابيةالك ضةةية ال ئيسةةية اللاجية  عتوجد 

ت اتي ف وتحسةةيل اليكااة  داللة إحصةةائية بيل التكيي  االسةة 

اإلجتاجيةع  وتنبلت عل هذه الك ضةةةية الك ضةةةياإل الك عية  

 التالية 

عتوجد عالقة تأثي  إف ابية ماإل داللة إحصةةائية بيل الدصةد  

 .االست اتي ف وتحسيل اليكااة اإلجتاجيةع

 

عتوجد عالقة تأثي  إف ابية ماإل داللة إحصائية بيل التصور 

 .جتاجيةعالناثف وتحسيل اليكااة اإل

عتوجد عالقة تأثي  إف ابية ماإل داللة إحصةةائية بيل التكيي   

 .هف الوق  وتحسيل اليكااة اإلجتاجيةع

عتوجةد عالقةة تةأثي  إف ةابيةة ماإل داللةة إحصةةةةائيةة بيل قيةادة 

 .االهت اضاإل وتحسيل اليكااة اإلجتاجيةع

عتوجد عالقة تأثي  إف ابية ماإل داللة إحصةائية بيل الك ص 

 .تحسيل اليكااة اإلجتاجيةعالذكية و

النثومل االهت اضةةةف    الىوبذلا هان هذ الدراسةةةة تسةةةتند  

 . (1رق  )الثوض  هف الكيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج االفتراضي للدراسة:   (1شكل رقم )

 

 

 خامسا: حدود الدراسة

  فأتففثيل تدسي  حدود هذه الدراسة إلى أربعة حدود وكثا 

الحدود البكةة فة  الدياداإل اإلدارفة هف ةةة كة جك  ميسةةان  

)مدف  عام الكةةة كة والثعاوجيل  ووكالا الثدراا وةةةةثل  

 العاميل  ومدراا الميئاإل  ومدراا األقسام(.

 .ة كة جك  ميسان-الحدود الثياجية  محاهاة ميسان 

وللافة ةةةم    2018مل ةةةم  افار  الثادةالحدود الزماجية  

 .2018آب 

الحةدود الثوضةةةةوعيةة  العالقةة بيل التكيي  االسةةةةت اتي ف  

 .اة اإلجتاجيةوتحسيل اليكا

 

 المحور الثاني: الجانب النظري

 أوال: التفكير االستراتيجي

 مفهوم التفكير االستراتيجي-1

حاف التكيي  االسةةةةت اتي ف باهتثام كبي  مل قبل الباحليل 

األدواإل  هف م ةال اإلدارة االسةةةةت اتي يةة بةاعتبةاره أحةد

 التفكير االستراتيجيعناصر 

 القصد االستراتيجي•

 التصور النظمي•

 التفكير في الوقت•

 قيادة االفتراضات•

 الفرص الذكية•

 اإلنتاجيةتحسين الكفاءة 
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الثمثة التف تثيل مناثاإل األعثال مل رسة  اسةت اتي ياتما  

الثسةةةتدبلية  وتحدفد توجماتما االسةةةت اتي ية. حيي فع س  

الثدراا  ةعلى اجه محاولة لتحوفل رؤفالتكيي  االسةت اتي ف  

الثناثةة هف  هالتنكيةذفيل إلى تصةةةةور لثةا سةةةةوس تبةدو علية 

   وعلى اجه ال  فت لثواجمة(Robert, 2000)  الثسةةتدبل

التحةدفةاإل االسةةةةت اتي يةة التف تواجةه مناثةاإل األعثةال 

(Bonn, 2001).    الةثةنة ةلةت هةةذا  الةةدجةنةف    ومةل  فة ي 

( إن مكموم التكيي  االسةةةت اتي ف فن لت مل التأمل 2006)

الثناثة هف الثسةتدبل    هالعثيت لتصةور ما سةوس تيون علي

وتحدفد توجمما االسةةت اتي ف بمدس االسةةتكادة مل الك ص 

 دفاإل االست اتي ية والثتلي اإل الثستدبلية.ومواجمة التح

( تع فكا للتكيي  االسةةت اتي ف فوضةة  2010) Zandوقدم 

اجةه تكيي  إبةداعف فزود متخةذي الد ار ب ؤي قيثةة لت وف   

وهف جكس السةةةةيةا  فع س    عثليةة التحليةل االسةةةةت اتي ف.

Abraham  (2005 التكيي  االسةةت اتي ف على اجه عثلية )

ج از جكةاط ما بدل األسةلوب الحالف أو إف اد أسةلوب بدفل إل

تبنف جثومل عثةل فختل  عل الثنةاهسةةةةيل وفضةةةةي  قيثةة  

 للعثالا.

ن التكيي  االسةةت اتي ف هو تكيي  ت كيبف  أمثا تددم فتضةة  

وليس تحليلف فدوم على أسةةةال التوجه جحو الثسةةةتدبل مل 

الثاضةةف والحاضةة  وةةةوالر وتحليل حدائت دراسةةة   خالل

إلى اسةتد اا وتحليل الثسةتدبل. هالتكيي  االسةت اتي ف فعنف  

النا  للثكةةةةيلةة مل مناور ةةةةةةامةل ومل زوافةا مختلكةة  

 اعية.ومتعددة إلف اد حلول إبد

 أهمية التفكير االستراتيجي-2

التكيي  االسةةةةت اتي ف هو تحةدفةد الليةاإل واألهةداس بعيةدة  

اللةةافةةاإل واألهةةداس  تلةةا  األمةةد وتبنف مسةةةةةاراإل تحديت 

وتخصةةةةي  الثوارد الضةةةة ورفة  لذلا فسةةةةاعد التكيي   

واالسةةةةتعةةداد   التميل  الد ار على  متخةةذي  االسةةةةت اتي ف 

)الةخةكةةاجةف    فةعةةد2008لةلةثسةةةةتةدةبةةل  لةةذلةةا  الةتةكةيةية    (  

االسةةت اتي ف أحد اه  التحدفاإل التف تواجه إدارة الثناثة. 

التكيي  االسةةةت اتي ف هو األداة التف تسةةةتخدمما الثناثة  و

لتعزفز االقتدار والتثيز هف مناهسةةةة الثناثاإل األخ ي  إم 

تسةةةةت يع إدارة الثناثةة تحةدفةد االسةةةةتعةداداإل والثت لبةاإل  

ن أ( 2008ف )الضةةة ورفة لتحديت الن اح. وف ي اليبيسةةة 

التكيي  االسةةةةت اتي ف فسةةةةم  هف خلت م جعيةة منم يةة  

للثناثة هف االسةةةتبا  واالسةةةتكةةة اس لثواجمة التحدفاإل 

الثسةةتدبلية التف مل الصةةعه تحثل جتائ ما دون االسةةتعداد  

إن التكيي  االسةةةةت اتي ف فعنف امتالك الددراإل الثسةةةةبت. 

ع إمياجية  والثماراإل التف تت لبما عثلية التنبل بالثسةةتدبل م

وضةةةةع االسةةةةت اتي ياإل واتخام الد اراإل االسةةةةت اتي ية  

الثتييكة مع البيئة الداخلية للثناثة لتحسيل موقكما التناهسف 

 (.2004هف ظل مواردها وإمياجياتما الثحدودة )سليثان  

ملا  فعثل التكيي  االسةةةةت اتي ف على ت تيه    هضةةةةال عل

األولوفاإل وتحدفدها وجكةةةة ها بيل العامليل  وت وف  قدرة 

الثناثة على رسة  الثسةتدبل  وتوضةي  ال ؤفة الثسةتدبلية   

هف مواجمة الثواق  واتخام الد اراإل    أوتدليل جسةةةةبة الخ 

االسةت اتي ية  والت وف  والتحدفي الثسةتث  مثا فسةتوجه  

تحسةةةةيل قدرة الثناثة على التعامل مع  وداا  تحسةةةةيل األ

الوقةة   ال يةةد لعنصةةةة   األحةةداا مل خالل االسةةةةتلالل 

واالسةةةةتعداد الثناسةةةةه مادفا وبكةةةة فا وهي فا )الملباوي  

2004) 

 سمات التفكير االستراتيجي-3

(  2009ي الااه  )أحسةةه ربفتثيز التكيي  االسةةت اتي ف  

 :بالسثاإل التالية

جسةةةةاجف فلمل  إجةه تكةاؤلف وأاالسةةةةت اتي ف فتثيز بة التكيي   

بةمميةاجيةاإل وقةدراإل الك د وطةاقةاتةه الكي فةة والعدليةة على  

 التنبل بالثستدبل.

  وه فد  ملفةد   التكيي  االسةةةةت اتي ف فتثيز بةاجةه تنةاهسةةةةفو

بواقعية الصةة ا  والتناقب بيل األضةةداد والدوي الثختلكة  

إلى اقتنةةاص الك ص الثتةةاحةةة قبةةل  ي  ه  مل وف ثحون 

العدول  الن ةةاح فيون لةذوي  بةأن  الثنةةاهسةةةةيل  وفعتدةةدون 

والبصةي ة الذفل فسةبدون ارخ فل هف خلت مع هة جدفدة أو 

ت بيت األهيار الحالية بصةةةيغ وأسةةةاليه مختلكة  وفلمنون  

ن أهثية الثناهسةةةةة تت لى هف إدخال عناةةةةة  الثخاط ة أب

   وتلدي إلى خلت قيثة مضاهة   التف ت ضف زبائل الثناثة

والثكي ون االسةةةةت اتي يون فثيلون للثخاط ة والثناهسةةةةة 

 .بمدس االستث ار بالتكيي  بيل ما هو جدفد
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جه تكيي   أه  خصةةةائ  التكيي  االسةةةت اتي ف هو أأحد إن  

  حيةي فبةدأ مل اإةةةةةالحية   ات وف ي أكل  مل كوجةه تكيي 

وفن لت مل ال ؤفة    الثسةةةتدبل لتيوفل ةةةةورة الحاضةةة 

أهضةةةةل اسةةةةتخةدام ل ميةاجيةاإل الخةارجيةة للوةةةةةول إلى  

 .الداخلية  ولذلا فوة  التكيي  االست اتي ف بأجه استباقف

جةه متعةدد ال ؤفةة أفتثيز التكيي  االسةةةةت اتي ف أفضةةةةةا بة و

مةام هف همثةه وإدراكةه  والزوافةا  حيةي فت لةه النا  إلى األ

للثاضةةةف  وفنا  مل األعلى لكم  وتكسةةةي  ما هو أسةةةكل   

االسةةةةتدالل الت  فدي لتكسةةةةي  ما هو    يوفعثل على توظ

كلف  وفسةةتخدم التحليل التكةةخيصةةف لكم  حديدة ما فحدا  

 .بواقعية

فتسةةة  التكيي  االسةةةت اتي ف باجه فوظ  األسةةةاليه اليثية 

وفعتثد على قواجيل السةببية واالط اد   وفسةتخدم للة األرقام

هف التع س على العالقة بيل الثتلي اإل الثسةةةةتدلة والتابعة  

 .تكسي  عالقاإل األةياا مع بعضما البعببمدس 

 عناصر التفكير االستراتيجي-4

فتيون التكيي  االسةةةت اتي ف مل عدة عناةةةة  فختل  هف 

وملا تبعار الت اهاتم  الكي فة والكلسكية    تحدفدها الباحلون

ليل ا لبم  فتكدون على تحةدفةدهةا ضةةةةثل إطةار دراسةةةةةة 

Liedtka  (1998حيي قدم  هذه الباحلة جث .)  ومجا فتيون

مل خثسةةة عناةةة  أسةةاسةةية للتكيي  االسةةت اتي ف كثا هف 

 (.2الكيل رق  )

عنص  الدصد االست اتي ف  فديس هذا العنص  مدي ت كيز  

الثناثة والعامليل هيما على األهداس الثسةةةتدبلية للثناثة  

همو فعنف ال ةاقةة التنايثيةة والةداهع لتحديت األهةداس  مل 

امليل وأةةةحاب الثصةةلحة  طاقاإل الع خالل حسةةل توجيه

فعنف     لبلوغ األهداس بعيدة األمد  هالدصةةةد االسةةةت اتي ف

تحديت الثوائثة بيل موارد الثناثة وطثوحاتما الثسةةةتدبلية 

عداد اسةت اتي ياإل جدفد ومبدعة والتكو  على الثناهسةيل  إل

 ,Hamel & Prahalad)مل اجل تحديت الثيزة التناهسةية 

1994; Liedtka,1998; Waters, 2011). 

عنصةة  التصةةور الناثف  فوضةة  هذا العنصةة  ان الثكي  

الديثةةة هف  لةةدفةةة جثومل مهنف لناةةام خلت  االسةةةةت اتي ف 

الثناثة مل البدافة إلى النمافة فن لت منه هف هم  وتكسةةةةي   

الييكيةة التف فعثةل بمةا هةذا الناةام وتةأثي اإل البيئةة الةداخليةة  

مل مبدأ أن أي جاام  والخارجية  هالتكيي  الكةةةثولف فن لت 

هو جزا مل جاام اةةةةثل  وهذا التكيي  فسةةةاعد هف تحدفد  

العوامةل الخةارجيةة التف تلث  على   العالقةاإل بيل مختل  

الثناثةة والتف ف ةه أخةذهةا بنا  االعتبةار عنةد تحةدفةد  

( لةلةثةنةاةثةةة  الةثسةةةةتةدةبةلةيةةة   ;Senge; 1990الةتةوجةمةةاإل 

Liedtka, 1998; O’Shannassy,2003). 

ن الثكي   أف الوق   فعنف هذا العنصةةةة  عنصةةةة  التكيي  ه

االسةةت اتي ف ال فحسةة  تكيي ه هف مواامة الثوارد الحالية  

البيئةةة   هف  الثتةةاحةةة  الك ص  مع  الثناثيةةة  واإلميةةاجةةاإل 

وإجثةا التكيي  هف وسةةةةائةل زفةادة الثوارد الحةاليةة   الخةارجيةة

لبلوغ األهداس الثستدبلية  أي إن الثكي  االست اتي ف ف ه  

 اضةف مع واقعية الحاضة  السةتد اا الثسةتدبلأن ف ب  الث

 فلدي(  وبةذلةا هةان التكيي  االسةةةةت اتي ف  2002)محثةد   

ا ممثا كحلدة وةةل بيل الثاضةف والحاضة  والثسةتدبل  ردو

بحيةي تيون الثناثةة اكل  قةدرة على التيي  مع التلي اإل  

هف محي مةا الخةارجف مل خالل التعل  مل الخب ة والثدةارجة  

لف والسةةةةةابت واألداا الثسةةةةتدبلف الثتوقع بيل األداا الحةا

(Liedtka. 1998; O’Shannassy,2003; Acur & 

Englyst, 2006). 

ن الثكي   أعنصةة  قيادة االهت اضةةاإل  وفعنف هذا العنصةة  

االسةةةت اتي ف فحاول ت وف  اسةةةت اتي ياإل جدفده بدال مل 

االعتثاد على االسةةت اتي ياإل السةةابدة  ت وف  ط   بدفلة 

ثناهسةةةةة  الت كيز على حل الثكةةةةيلة مل خالل لخياراإل ال

الثكةةةةيلةةة التكيي     .وت وف  حلول مبتي ة   تحليةةل  وفةةأتف 

ن ةةةةيا ة إاإلبداعف مل خالل قيادة االهت اضةةةاإل  حيي  

واختبةةار الك ضةةةةيةةاإل فلدي إلى الخ ول بحلول مبتي ة. 

هةالثكي  االسةةةةت اتي ف فسةةةةتخةدم مخيلتةه هف توليةد حلول 

ضثل جا ة ةثولية جه الثناثة إبداعية للثكةيالإل التف توا

مل خالل الث وجةة وملةا     للثوق  االسةةةةت اتي ف للثناثةة

العةاليةة هف التكيي  وط ح السةةةةلال )مةاما لو ...؟( واإلجةابةة  

الثكةةاهي   إ)إما.... إمن(  حيةةي   جةةه مل خالل ملةةا فت ةةاوز 

السائدة الكتكاس أهيار جدفدة وط   بدفلة هف عثل األةياا  

 .(Liedtka, 1998; O’Shannassy, 2003وأدارتما )
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 هف الذكاا اإلسةت اتي ف هو عنصة  الك ص الذكية  التكيي 

الك ص  أي أن تت ه مناثة األعثال جحو اسةتلالل  اقتناص

الك ص الثتةاحةة والت ةارب الثثيزة واألهيةار ال ةدفةدة التف 

 تثينما مل إف اد البدائل بمدس التحسيل والت وف . 

 

 ثانياً: الكفاءة اإلنتاجية

 مفهوم الكفاءة اإلنتاجية  -1

باجما جسةةةةبة مخ جاإل عثلية اإلجتال  تعنف اليكااة اإلجتاجية 

بل وفدسثما إلى إجتاجية العامل وارلة ورأل   لى مدخالتماإ

 .(Evans,1993)الثال وال اقة 

وتعةد اليكةااة اإلجتةاجيةة للثناثةة جتي ةة ليكةااة اسةةةةتخةدام  

ن إعناةةة  اإلجتال م تثعة وليس ليكااة أحد العناةةة   إم  

الت اب  بيل عناةة  اإلجتال الثختلكة الثسةتخدمة هف تحديت  

أهداس الثكة و  ف عل مل الصةعه النا  إلى كل عنصة  

 ,Rusell & Taylorبصةورة مسةتدلة عل بدية العناةة  )

1998). 

جما مدي قدرة الثناثة على  أإلى  ( Daft, 2000كثا أةار )

االسةةةتكادة مل الثتاح للتسةةةميالإل البكةةة فة والثادفة بمدس  

الحصةةول على أكب  عائد بأقل التيالي   واليكااة اإلجتاجية  

مةا هف هف الواقع إال داللةة للثدةارجةة بيل قيثةة النتةائد الثةادفةة 

اإلجتةة  عثليةةة  مل  تتحدت  التف  قيثةةة والثةعةنةوفةةة  وبيل  ال  

العناةة  الثسةتخدمة هف اإلجتال سةواا أكاج  تلا العناةة  

 طبيعية أم بك فة.

والثدصود باليكااة اإلجتاجية مدي تحديت االستكادة الدصوي 

مل إمياجياإل الثناثة بمدس الوةةةةةول إلى أهضةةةةل إجتال  

 (.Reid & Sanders, 2002مثيل )

الل للثوارد وبذلا هأن اليكااة اإلجتاجية تعنف اقصةةى اسةةتل

وملا لتحديت أقصةةى عائد أو جكع مثيل ألجل إج از المدس 

 الثنكود بأقل التيالي  والثوارد ماتما.

 العوامل المؤثرة في الكفاءة اإلنتاجية-2

ت تب  اليكةااة اإلجتةاجيةة ليس هد  بةاألداا الوظيكف كثن لت  

ر بثسةتوي التددم الكنف  يم عالقة باأله اد العامليل  بل أفضةا

سةةةبة لوسةةةائل اإلجتال  والثواد األولية الثسةةةتخدمة مل بالن

حيةي الي  واليي   وفتوق  األداا الوظيكف ليس على قةدرة 

العامليل هحسةةةه  بل على دواهع العثل والحواهز الث تب ة 

به  وتعتثد دواهع األه اد على الا وس الخاةةةةةة بالعثل   

هضال عل ظ وس أخ ي خارل العثل وظ وس اجتثاعية  

 لكعل لدي األه اد. وردود ا

فثلل العثل على إةةةبا  الحاجاإل لدي األه اد العامليل أحد 

الاواه  الصةةحية لتحسةةيل مسةةتوي األداا الوظيكف  وليل 

ليس مل الضةةةة وري هف كةل األوقةاإل أن فيون إةةةةةبةا   

الحةاجةاإل هو الحةاهز الوحيةد ت ةاه سةةةةلوك األه اد. همنةاك 

ئيسةةةة عل  اليلي  مل الحاجاإل التف فت  إةةةةباعما بصةةةكة ر

Liedtka, J. M. (1998), “Strategic Thinking: Can it be 

Taught?”, Long Range Planning, Vol. 31, no.1, 

pp.120 - 129. 

 

 عناصر التفكير االستراتيجي:  (2شكل رقم )
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ط فت الةدخةل الثةادي  وخلت حةاالإل األمةان لةدي العةامليل  

إلى جةاجةه إةةةةةبةا  اليلي  مل الحةاجةاإل االجتثةاعيةة  وعلى 

 ال    مل هةذا هةاألمور ال تسةةةةتدي  جا ار لتعةدد الحةاجةاإل

 (. 2002)اللحل   

وهنةاك عوامةل عةدة تلث  على اليكةااة اإلجتةاجيةة وأهثمةا مةا  

 ( 2009فأتف )الكثا  وحثود   

ت تب  بةالتدةدم الكنف الةذي فعةد مل أحةد   العوامةل الكنيةة -أ

الثتلي اإل الثلث ة هف مكموم اليكةااة اإلجتةاجيةة عل ط فت  

الكنف هف جو    التدةةدم  الوظيكف  وفتثلةةل  هف األداا  التةةأثي  

الثواد األولية وط   وأسةاليه الصةنع الثسةتخدمة وال    

 (1997ف  )جاة   الوظيكية  وتكثل العوامل الكنية ما فأت

 التددم الكنف والتينولوجف. - 

 الثواد الخام الثستعثلة. - 

 تصثي  وت تيه العثل. - 

 ط   وأساليه اإلجتال.   - 

تلث  العوامةل الكنيةة تةأثي ا كبي ا على إجتةاجيةة العةامةل الواحد  

ومل ث  اليكةااة اإلجتةاجيةة لوحةدة العثةل هف الثناثةة  وكةذلةا 

رالإل والثعداإل والثواد وح   تكثل على ت ور وتحسيل ا

  وجسةةبة ال اقة الثسةةتخدمة   الثعداإل الثسةةتخدمة وككااتما

ومدي التيةامل بيل     وتصةةةةثي  الثيةائل والثعةداإل والثنتول

العثليةاإل اإلجتةاجيةة  وكةذلةا الت ور هف اسةةةةتخةدام اإلدارة 

العلثيةة وتةأكيةدهةا هف اسةةةةتخةدام أهضةةةةل الخ   وأبسةةةة  

 ل وتخكيب التل  هيه. األساليه والثدافيس هف اإلجتا

العوامل السةةةلوكية  وفتثلل باألداا الوظيكف الذي فيون  -ب

جتي ةة تكةاعةل عةاملف الدةدرة والةدواهع التف ت تب  بةالسةةةةلوك 

ل لمثا  يل أسةةاسةةيفالبكةة ي  وتيون الددرة والدواهع متلي 

تةأثي  كبي  هف األداا الوظيكف  هدةد تكةةةةتثةل ميوجةاإل الك د 

ليل عةدم وجود الةداهع للعثةل على أعا  الدةدراإل للعثةل  و

سةةتيون العالقة بيل الددراإل وبيل األداا الوظيكف معدومة   

وان العيس ةةةحي   هدد فيون لدي الك د داهع قوي للعثل  

وليل الددرة على أداا العثل معدومة. وهنا سةةتنعدم العالقة  

الةداهع وبيل األداا الوظيكف  وعليةه هةمن األداا فعتب   بيل 

 لدواهع.محصلة الددرة وا

العثةةل  أن  للعثةةل وال  بةةة هف  الكعلف  األداا  وفتضةةةةثل 

العوامل اإلجسةاجية تلث  على اإلجتاجية مل خالل تأثي ها هف 

ن اسةتخدام الك د لالالإل بصةورة إكيكية أداا الك د لعثله  إم 

على    ومل ث ةةةةةحيحةة سةةةةوس فلث  على ككةااة ارالإل   

وهنةاك عوامةل عةدة لمةا تةأثي      اليكةااة اإلجتةاجيةة للثناثةة

)اللحل     منمةةا  معيل  عثةةل  أداا  وعلى  الك د  قةةدرة  على 

2002 ; Rusell & Taylor, 1998 ) 

 الخب ة العثلية. - 

 التدرفه. - 

 العوامل الكخصية. - 

العالقةة بةاألداا   اوتثلةل الةدواهع االعتبةار ال ئيس اللةاجف م

الا وس -متلي اإل هف     ثالاوفنتد مل تكةاعةل     الوظيكف

ال سةثاجية والصةحية الثحي ة بالحياة الوظيكية  والا وس 

 االجتثاعية  وحاجاإل األه اد. 

 أساليب تحسين الكفاءة اإلنتاجية -3

مل خالل دراسةةةةتنةا للعوامل الثلث ة على اليكةااة اإلجتةاجيةة  

يل لتحسةيل  يفثيل تحدفد مدخليل أسةاسة   التف سةبت ةة حما

 ( 2002اإلجتاجية )اللحل   اليكااة  

الثةدخةل الكنف  فثيل تحسةةةةيل اليكةااة اإلجتةاجيةة بةاتبةا   -أ

الثدخل الكنف مل خالل الت وف  هف عثلياإل ةةنع السةلعة   

وملا بدراسةةة وتصةةثي  السةةلعة وتصةةثي  الثعثل وم اقبة 

جودة اإلجتال وضةب  ح كة الثواد... ال.. وفتضةثل الثدخل  

جتال التف فيون هدهما رهع الكنف كذلا اتبا  سةةةياسةةةاإل اإل

 اليكااة اإلجتاجية. ومل سياساإل اإلجتال التف فثيل اتباعما  

 سياسة اإلجتال اليبي . - 

 سياسة التخص . - 

 سياسة التبسي . - 

 سياسة التنثي . - 

الثدخل اإلجسةةةاجف  فثيل تحسةةةيل اليكااة اإلجتاجية مل -ب

قةة بيل  خالل إتبةا  الوسةةةةةائةل التف تمةدس إلى زفةادة العال

اإلدارة والدوي العاملة  عل ط فت العنافة بناام اإلةةة اس 

بتةةدرفةةه   واالهتثةةام  للعةةامليل   الثعنوفةةة  ال وح  وتنثيةةة 

يل الكةةةةخ  الثنةاسةةةةه هف يالعةامليل ورهع ككةااتم   وتع

والثعةاملة الحسةةةةنة    الوظيكةة الثنةاسةةةةبةة واالهتثةام بالت قيةة
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الت هيمية  للعامليل  وتددف  الخدماإل االجتثاعية والصةةحية و

 لم  لتحكيزه  على األداا وزفادة اإلجتاجية.

 مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية-4

  وال سةيثا تتصة  بيئة العثل الحالية بأسةوا  تناهسةية عالية  

جل البداا البد للثلسةسةاإل مل أن أهف السةلع الثصةنعة  ومل 

على وبأسةعار مدبولة  وهذا أتددم منت اإل جدفدة ماإل جودة 

ية وةةةةكما بالكاعلية أو اليكااة والبد مل قد فزفد مل احتثال

الدول هنةا إن ملةةةةة اإل اليكةااة قةد تتةداخةل مع ملةةةةة اإل  

  الى الكاعلية بل اجمثا فت ابدان أحياجا وليل البد مل اإلةةارة

اجه ال توجد ملةةةةة اإل واضةةةةحةة ومحةددة أي اجه ال توجد  

ر للزاوفة  إوةةةكة جاهزة لمذه الثلةةة اإل بل  جما تختل  تبعا

مةا وتختل  بةاختالس الثناثةاإل وأهةداهمةا  يلإمنمةا  التف جنا   

 ال.  وفثيل استع اض ملة اإل اليكااة  ...  وملييتما

االستلثار األملل للثوارد الثتاحة باعتبار أن ملا هو ملة  

 لتحديت مياسه تناهسية.

 تحديت ميزة تناهسية بت وف  العثلياإل وخلت منت اإل.و

 للعثلياإل اإلجتاجية.  إضاهة مخ جاإل ككواةو

 استخدام تدنياإل متددمة لت وف  الثنتول ال دفد.و

العةةائةةد على   لزفةةادة معةةدالإل  اسةةةةتخةةدام تدنيةةاإل متدةةدمةةة 

 ل الثال.أاالستلثار ومعدل دوران ر

 الثحور اللالي  ال اجه الثيداجف

 أوال  أساليه جثع البياجاإل وتحليلما

إتثامما     اسةتخدم  الدراسةة عدد مل األدواإل البحلية بمدس

إم ت  اسةةةةتخةدام العةدفةد مل الثصةةةةادر العلثيةة هيثةا فخ  

التةأطي  النا ي  أمةا هيثةا فتعلت بةال ةاجةه الثيةداجف  هدةد 

أج ي عةدد مل الثدةابالإل الكةةةةخصةةةةيةة مع أه اد العينةة  

الثعتثدة هف الدراسة  هضالر عل استخدام استثارة االستبيان  

تصةةةةثيثمةا بمةدس جثع البيةاجةاإل   ت   كةأداة مسةةةةاجةدة  حيةي

وت  ع ضةةةةمةا على م ثوعةة مل    األوليةة مل عينةة البحةي

ج اا عثلية تحييثما. وبعد  إل الثتخصةةةةصةةةةيلاألكادفثييل  

الثدت حةة  هدةد ت  توزفعمةا على   الديةام بةمج اا التعةدفالإل 

عينةة ميوجةة مل الثةدراا هف الثناثةة الثبحوثةة.  إن عةدد 

( اسةةةةتثةارة ت  72جة  )االسةةةةتثةاراإل التف ت  توزفعمةا كةا

  94وبذلا هان جسةبة االسةت ابة بلل  )   ( منما68اسةت داد )

ر  وتعد جسةبة اسةت ابة عاليةةةةةةة (  2  وت  اسةتبعاد )%( تد فبا

منما بسةةبه عدم ةةةالحيتما  وبذلا تصةةب  االسةةتثاراإل  

  والختبار ةةد  ( اسةتثةةةةةارة66الثعتثدة هف التحليةةةةةل )

الثتلي اإل  هدةد اسةةةةتثةارة االسةةةةتبيةان وقةدرتمةا على قيةال  

ج ي االتسةا  الداخلف بيل هد اتما بمدس التأكد مل ةةد  أ

(. alpha Cronbach'sحسةةةه معادلة )بمحتوي الثديال 

ن الثديةال فتثتع  الى أ  ( مثةا فكةةةةي 0.92وكةاجة  قيثتمةا )

بةدرجةة عةاليةة مل اللبةاإل  واعتب إل إج اااإل بنةاا هد اإل 

تكةتثل أداة اسةتثارة االسةتبيان وتحييثما ملةة ار لصةدقما. و

 قيال الدراسة على جزئيل 

  ال زا األول  فتضثل بياجاإل عامة عل الثبحوثيل مل حيي 

والعث  والتحصةةيل الدراسةةف عدد سةةنواإل الخدمة   )ال نس

 اإلجثالف(.

ال زا اللاجف  هد اإل السةةتبيان آراا األه اد الثبحوثيل عل  

(  38موضةو  البحي  وتضةثن  أداة قيال الدراسةة على )

الخصةةائ  الثثيزة لعينة ( 1ضةة  ال دول رق  )وفوهد ة. 

 البحي.

وفثيل أن جع ض خصائ  األه اد الثست يبيل على النحو 

   ارتف

 

%( مل 78.8( إن جسةةةةبةة )1ال نس  فوضةةةة  ال ةدول )

%( ل جاا   21.2الثسةةت يبيل كاجوا مل هئة الذكور مدابل )

النسةةةةبةةة األكب  ه  مل  أن  اإلجةةابةةاإل  وفالحظ مل جتةةائد 

 الذكور.

العث   ت  تبوفه أعثار العينة ضةةثل أربع هئاإل  وفالحظ مل  

( ةةةةةيل  اعلى جسةةةةبة 50- 41( أن الكئة العث فة ) 1ال دول ) 

%(  وبةذلةا توزعة  النسةةةةبةة الثئوفةة للكئةاإل    48.4بثدةدار ) 

العث فةة األخ ي  وهةذا فعةد ملةةةةة ار جيةدار ألجةه فعيس درجةة  

 يان. النضد الكي ي للثست يبيل الستثارة االستب 

( أن األه اد  1تعيس جتائد ال دول ) التحصةةةةيل الدراسةةةةف   

الثسةت يبيل فتثتعون بثسةتوفاإل مناسةبة مل التحصةيل العلثف 

وفثتليون مع هةة مالئثةة تثينم  مل هم  واسةةةةتيعةاب هد اإل 

اسةةةتثارة االسةةةتبيان  التف تنعيس بدورها إف ابيا على جتائد  
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البيةالورفول   البحةي  إم كةاجة  النسةةةةبةة األعلى هف لكئةة 

 (69.7 .)% 

( أن سةنواإل الخدمة  1أظم إل جتائد ال دول ) الخدمة   سةنواإل  

%(   71.2( معار ةةةةةيل  جسةةةةبة ) 20- 16( و ) 15- 11للكئة ) 

وهذا فلةةة  اجم  فتثتعون بخب ة مناسةةبة تنعيس لتحديت الدقة  

 جتائد البحي.   ومل ث  هف إجاباتم   

ن األه اد الثسةةةةت يبيل تتوه  هيم  أ جسةةةةتخل  مثةا سةةةةبت   

ل جابة على هد اإل اسةةةتثارة االسةةةتبيان  الكةةة وط الثالئثة  

 للوةول إلى جتائد دقيدة وموضوعية. 

 

 وصف الخصائص العامة لعينة البحث :   (1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل  باالعتثاد على استثارة االستبيان.يالثصدر  إعداد الباحل

 

 ثانيا: األساليب اإلحصائية في الدراسة

ت  إج اا تحليةل لنتةائد البحةي وبيةاجةاتةه بةاسةةةةتخةدام ب جةامد  

( اإلحصةةةةةةائةف  األدواإل   ( SPSS V.24الةتةحةلةيةةل  أمةةا 

 بارتف  هتتثللاإلحصائية الثستخدمة هف البحي الحالية 

الثتوسةة اإل الحسةةابية واالجح اهاإل الثعيارفة  اسةةتخدم  هف  

 وة  متلي اإل البحي وتكخيصما. 

 % النسبة التكرار  الفئة المتغيرات ت

 الجنس  1
 78.8 52 مك 

 21.2 14 أجلى

 العمر 2

 6.1 4 هأقل  30

31- 40 18 27.3 

41- 50 32 48.4 

 18.2 12 هأكل  51

 التحصيل الدراسي 3

 0.0 0 دكتوراه 

 4.5 3 ماجستي  

 12.2 8 عالف  دبلوم

 69.7 46 بيالورفول 

 10.6 7 دبلوم هنف

 3.0 2 إعدادفة هأقل 

4 
عدد سنوات الخدمة 

 اإلجمالي

 1.5 1 هأقل  5

5- 10 6 9.1 

11- 15 16 24.2 

16- 20 31 47.0 

 18.2 12 هأكل  20
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معامل االرتباط  فسةتخدم هف تحدفد قوة وطبيعة العالقة بيل  

اسةتخدامه هف تحدفد االتسةا  الداخلف    هضةال علمتلي فل   

 بيل هد اإل متلي اإل البحي.

بةيةل  الةتةةأثةية   عةالقةةاإل  عةلةى  لةلةتةعة س  الةخة ةف   االجةحةةدار 

 الثتلي اإل ال ئيسة للبحي.

(  للتحدت مل مةدي ةةةةةالحيةة  Cronbach's alphaاختبةار ) 

 وثباإل االتسا  لثتلي اإل البحي.   الديال 

 ثالثا: وصف متغيرات البحث وتشخيصها

فسةةعى البحي إلى ط ح رؤفة ةةةثولية عل طبيعة متلي اته  

هف إطةار آراا الثبحوثيل ضةةةةثل الثناثةة الثبحوثةة  إم ت  

تحدفد رموز هذه الثتلي اإل وتصةنيكما لثعال تما  والثتثللة  

  هضةال علبالتكيي  االسةت اتي ف وتحسةيل اليكااة اإلجتاجية   

هف  ر  ملةةا ممثةةا الثتلي اإل  وفعتب   لمةةذه  الثيوجةةة  األبعةةاد 

عثلية االسةتنتال الذي تام ه عثلياإل االختبار والتحدت مل 

 العالقاإل البحلية.  معنوفة

 هد اإل التكيي  االست اتي ف وة  وتكخي    -أ 

وكاج  اإلحصةاااإل الوةةكية )الوسة  الحسةابف واالجح اس  

الثعيةاري والخ ةأ الثعيةاري( لكد اإل الثتلي  الثسةةةةتدةل كثةا 

 (. 2تام  هف ال دول رق  ) 

 

 التفكير االستراتيجي األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير  :   (2جدول رقم )

 .Mean Std. D الفقرة ت  األبعاد

ي
ج

تي
را

ست
ال
 ا
صد

لق
ا

 

 1.18 4.12 جكي  بالثستدبل ب  فدة مختلكة وجدفدة 1

2 
 جمت  بوضع ال ؤفة الثستدبلية لتحسيل اليكااة اإلجتاجية وكي  

 فنبلف أن تيون 
4.38 .80 

 1.07 3.98 استك اس الثستدبلالدصد االست اتي ف فعزز مل قدرتنا على  3

 73. 4.27 الدصد االست اتي ف فعزز مل قدرتنا على تحسيل اليكااة اإلجتاجية  4

ي 
ظم

لن
ر ا

صو
لت
ا

 

5 
 جدوم بتحليل الثحي  الخارجف وعوامل الثناهسة للتع س على 

 الك ص والتمدفداإل 
4.20 1.09 

 80. 4.22 ج ثع الثعلوماإل حول ال له الحالف والثستدبلف 6

 76. 4.40 تكيي جا بكيل ةثولف فعزز مل قدرتنا على تحسيل اليكااة اإلجتاجية 7

 89. 4.25 تكيي جا بكيل ةثولف فعزز مل قدرتنا على استك اس الثستدبل 8

9 
تكيي جا بكيل ةثولف فعزز مل قدرتنا على تحدفد العالقاإل بيل مختل  

 اإلجتاجيةالعوامل التف تلث  على تحسيل ككااتنا 
4.38 .85 

ت 
وق

 ال
ي

 ف
ير

فك
لت
ا

 

 95. 4.18 جن لت هف تكيي جا بات اه الثستدبل مل الثاضف  10

11 
جحدد االست اتي ية الثالئثة بمدس سد الك وة بيل وقائع الثاضف وواقعية 

 الحاض  ومت لباإل الثستدبل 
4.05 1.05 

 95. 3.90 جكح  األخ اا وجستخل  العب  منما  12

13 
جدارن باستث ار بيل ما ج ي هف الثاضف وما ف  ي هف الحاض  وما  

 سي  ي هف الثستدبل
4.25 .75 

 1.25 3.93 التكيي  هف الوق  فعزز مل قدرتنا على تحسيل اليكااة اإلجتاجية  14
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 .Mean Std. D الفقرة ت  األبعاد

ت
ضا

را
فت

ال
 ا
دة

يا
ق

 

 1.02 4.27 جضع ه ضياإل عدفدة جعثل وهدما  15

 1.32 4.22 ةيا ة است اتي ية تحسيل اليكااة اإلجتاجيةبدا  عند جعتثد على اإل 16

 82. 4.33 جعتثد على الحدل عند ةيا ة است اتي ية تحسيل اليكااة اإلجتاجية 17

 98. 4.28 جثتلا الخب ة الثع هية الياهية إلف اد حلول جدفدة للثكيالإل 18

 1.03 4.12 جثتلا الددرة على رؤفة األةياا مل زوافا مختلكة 19

ية
ذك

 ال
ص

فر
ال

 

 86. 4.16 جتبع أسلوب الث ازهة هف اتخام ق اراتنا 20

21 
جنكت  على الت ارب ال دفدة مل خالل عدود الك اكة مع الك كاإل 

 األجنبية 
4.18 .94 

 83. 3.94 الك ص الذكية تساه  هف تحسيل اليكااة اإلجتاجية  22

 89. 4.32 جدفدتحدت مناثتنا السبت هف تددف  ما هو  23

 31. 4.10 التكيي  االست اتي ف 

 (.SPSS V.24ل  باالعتثاد على الب جامد اإلحصائف )يالثصدر  إعداد الباحل

 

 

( الثتعلت بنتائد اإلحصةةاا الوةةةكف  2فتضةة  مل ال دول )

ر هف ألكد اإل الثتلي  الثسةةةتدل    ر واجسةةة اما ن هناك تناسةةةدا

إجاباإل الثبحوثيل  وفتبيل ملا مل األوسةاط الحسةابية التف 

(  واالجح اهةاإل الثعيةارفةة 4.40  –  3.90ت اوحة  بيل )

العام (. وفدل الوس  الحسابف 1.32 – 0.73ت اوح  بيل )

( على وجود تدبةل إف ةابف 4.10للثتلي  الثسةةةةتدةل البةالغ )

وأهثية كبي ة مل الثبحوثيل ت اه مثارسة تكيي  است اتي ف  

تتثلل بالعناةةة  التالية )الدصةةد االسةةت اتي ف  والتصةةور 

الةوقةة  و  الةنةاةثةف  هةف  االهةتة اضةةةةةةاإل و  الةتةكةيةية     قةيةةادة 

ن قيثةة الوسةةةة  الحسةةةةابف اعلى مل الك ص الةذكيةة(  ألو

(  وفةدل ةةةةةل  قيثةة 3لوسةةةة  الك ضةةةةف الةذي قيثتةه )ا

( على عدم تكةةةةت   0.31االجح اس الثعيةاري العةام البةالغ )

إجاباإل الثبحوثيل عل الوسةةةة  الحسةةةةابف  ووجود تواهت 

 واجس ام بيل االست اباإل وهم  وأدراك للكد اإل.

 وة  وتكخي  هد اإل اليكااة اإلجتاجية -ب 

سةةابف واالجح اس  كاج  اإلحصةةاااإل الوةةةكية )الوسةة  الح 

الثعيةاري( لكد اإل الثتلي  الثعتثةد كثةا تام  هف ال ةدول  

 (. 3رق  ) 
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 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الكفاءة اإلنتاجية :   (3جدول رقم )

 .Mean Std. D الفقرة ت 

 90. 4.35 األملل للثوارد الثتاحة.تلكد الك كة على االستلثار  24

 83. 4.02 تسعى الك كة إلى تحديت أهداهما هف تعزفز الثيزة التناهسية مل خالل ت وف  عثلياتما.  25

 1.00 3.92 تتحدت الخ   اإلجتاجية الخاةة بعثلياإل الك كة هف ت وف  مخ جاتما بصورة ككواة .  26

27 
تساه  التدنياإل الثستخدمة هف تخ ي  وت وف  الثخ جاإل إلى زفادة معدالإل األرباح  

 للك كة. 
3.83 1.08 

28 
أهداهما تثتلا الك كة الددرة على ت وف  منت اإل جدفدة أكل  هف سبيل تحديت 

 وتوجماتما. 
3.70 1.00 

29 
تسعى الك كة إلى تحديت رضا جثيع األط اس التف لما عالقة بالعثلية اإلجتاجية مل  

 أجل تحديت الكاعلية هف عثلياإل تخ ي  وت وف  الثنتد.
3.98 1.03 

 1.02 3.97 األهداس. تعثل كل الوحداإل أو النا  الك عية هف الك كة بات اه واحد هف سبيل تحديت  30

31 
تساه  التدنياإل الثستخدمة لتخ ي  وت وف  الثنت اإل ال دفدة إلى زفادة الديثة اإلجثالية 

 للك كة. 
3.80 1.09 

 89. 4.05 تمت  باستخدام ال    واألساليه اليثية هف تحديت جودة الثخ جاإل. 32

 84. 3.97 األهداس االست اتي ية لل ودة.تدوم الك كة بث اقبة التددم الذي تح زه هف تحديت  33

 86. 3.97 ت اعف الك كة تددف  مخ جاإل تتثتع بيل  إجتاجية وتسوفدية منخكضة.  34

 1.24 3.72 إن الناام الث بت لتخكيب اليل  اإلجتاجية فكثل جثيع م احل العثل. 35

 1.22 3.97 تواجمما الك كة.فوجد تخ ي  مسبت لثواجمة الحاالإل ال ارئة التف مل الثثيل أن   36

 81. 4.20 تسعى الك كة إلى تدليل وق  العثلية اإلجتاجية باستث ار.  37

 80. 4.37 قادرة على إضاهة مخ جاإل ككواة للعثلياإل اإلجتاجية جسبة إلى مدخالتما.الك كة  38

 30. 4.01 تحسيل اليكااة اإلجتاجية 

 (.SPSS V.24ل  باالعتثاد على الب جامد اإلحصائف )يالثصدر  إعداد الباحل  

 

( الثتعلت بنتائد اإلحصةةةاا الوةةةةكف  3فتضةةة  مل ال دول ) 

ن هناك تناسةدار واجسة امار هف إجاباإل  أ لكد اإل الثتلي  الثعتثد   

الثبحوثيل  وفتبيل ملا مل األوسةةاط الحسةةابية التف ت اوح   

(  واالجح اهةاإل الثعيةارفةة ت اوحة  بيل 4.37  –   3.70بيل ) 

 (  وفدل الوس  الحسابف العام للثتلي  الثعتثد  1.24  –  0.80) 

 

 

 ( وأهثيةةة كبي ة مل  4.01البةةالغ  إف ةةابف  تدبةةل  ( على وجود 

ن قيثة الوسةةةة  وثيل ت ةاه تحسةةةةيل اليكةااة اإلجتاجية  أل الثبح 

(  وفدل 3على مل الوسةةة  الك ضةةةف الذي قيثته ) أ الحسةةةابف 

( على عدم  0.30ةةل  قيثة االجح اس الثعياري العام البالغ ) 

تكةت  إجاباإل الثبحوثيل عل الوسة  الحسةابف  ووجود تواهت 

 واجس ام بيل االست اباإل وهم  وأدراك للكد اإل. 
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 : تحليل نتائج البحث واختبار فرضياتهرابعا

فمةدس البحةي إلى اختبةار ه ضةةةةيةاته مل اجل التع س على  

عالقةة االرتبةاط واألث  بيل متلي اتةه. وسةةةةيت  التحدت مل 

ةةحة االهت اضةاإل عل ط فت اسةتخدام عدد مل األسةاليه 

البحةي   اإلحصةةةةةائيةة التف ت  اختيةارهةا لتحليةل متلي اإل 

 ارتف وك

االرتبةاط بيل التكيي  االسةةةةت اتي ف وتحسةةةةيل  عالقةة  -1

 اليكااة اإلجتاجية

( إلى وجود عالقةاإل االرتبةاط  4تكةةةةي  مع يةاإل ال ةدول )

( وهةف  االسةةةةتة اتةية ةف  الةتةكةيةية   مةتةلةية اإل  الةدصةةةةةةد  بةيةل 

 التكيي  هف الوقة  و  االسةةةةت اتي ف  والتصةةةةور الناثف 

( ومتلي  تحسةةةةيل  الك ص الةذكيةةو  قيةادة االهت اضةةةةاإل و

تاجية  وفتضةة  مل خالل الثلةةة  اليلف وجود اليكااة اإلج

عالقة ارتباط معنوفة موجبة بيل الثتلي  الثسةةتدل والثتلي   

الثعتثد على مسةةةتوي الك ضةةةية ال ئيسةةةة والك ضةةةياإل 

الك عيةة الخثسةةةةة الثنبلدةة عنمةا  إم ت اوحة  قي  االرتبةاط 

(   0.05( وعنةد مسةةةةتوي معنوفةة )0.681   0.134بيل )

 .البحي  ى قوة العالقة بيل متلي اإلوتكي  هذه النتائد إل

 

 

 التفكير االستراتيجي وتحسين الكفاءة اإلنتاجيةعالقات االرتباط بين :   (4جدول رقم )

*: P ≤ 0.05                  N =66 

 (  بعد إعادة تنايثما.SPSS V.24ل  باالعتثاد على الب جامد اإلحصائف )يالثصدر  إعداد الباحل

 

 

عالقةة تةأثي  أبعةاد التخ ي  االسةةةةت اتي ف هف تحسةةةةيل  -2

 اليكااة اإلجتاجية

ماإل داللةة   عالقةة تةأثي  إف ةابيةةاهت ض البةاحلةان أن هنةاك  

إحصةةةةةائيةة بيل التكيي  االسةةةةت اتي ف وتحسةةةةيل اليكةااة  

  لذا ت  وضةةع ه ضةةية رئيسةةية تتك   منما خثس  اإلجتاجية

 (. 5ه ضياإل ه عية  وتام  جتائ ما هف ال دول رق  )

الك ضةةةية ال ئيسةةةية األولى  فوجد تأثي  ماإل داللة معنوفة  

إحصةائية للتكيي  االسةت اتي ف هف تحسةيل اليكااة اإلجتاجية  

( تبيل  5حسةةةه مع ياإل جدول )بعلى الثسةةةتوي اليلف  و

( الثحسةوبة على  T( وعلى وهت اختبار)Xفة )الديثة الثعنو

( هف أكب  مل قيثتما  2.33مسةةةةتوي عينة البحي والباللة )

( وهف ضةوا معادلة االجحدار فوةة  اللابتة 1.69ال دولية )

(2.37=a  هو مددار الذي حدده تحسةةةةيل اليكااة اإلجتاجية )

راا عينة البحي عندما فيون التكيي  االسةةت اتي ف  آحسةةه  

(X قيثته )( ةةك  تحسةيل اليكااة اإلجتاجيةy( )2.37 أما .)

البحةةي هدةةد بلغ  الثيةةل الحةةدي على مسةةةةتوي عينةةة  قيثةةة 

(B=45( والث اهدة لةة )X  همف تدل على )ن تلي ار مدداره أ

اليكةةااة 1) هف  تلي   إلى  فلدي  االسةةةةت اتي ف  هةةالتكيي    )

(  وعلى أسةةةةةال هةذه النتةائد تدبةل  45اإلجتةاجيةة مدةداره )

عالقةةة تةةأثي  ال توجةةد     مكةةادهةةاالك ضةةةةيةةة البةةدفلةةة التف  

ماإل داللةة إحصةةةةةائيةة بيل التكيي  االسةةةةت اتي ف   إف ةابيةة

 ف.على الثستوي اليل  وتحسيل اليكااة اإلجتاجية

 المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد

 التفكير االستراتيجي 

الوقت التفكير في  التصور النظمي  القصد االستراتيجي   الفرص الذكية قيادة االفتراضات  

 تحسين 

 الكفاءة اإلنتاجية
0.438* 0.134* 0.559* 0.681* 0.571* 
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 عالقة تأثير أبعاد التفكير االستراتيجي في تحسين الكفاءة اإلنتاجية:   (5جدول رقم )

 مستوى المعنوية ( المحسوبةT) (B) (Bمعامل ) النموذج

 0.05 - - 2.37 الثابت 

 0.05 2.57 0.46 0.43 القصد االستراتيجي 

 0.02 2.36 0.39 0.37 التصور النظمي 

 0.03 3.32 0.69 0.69 التفكير في الوقت 

 0.02 2.33 0.39 0.45 قيادة االفتراضات 

 0.02 2.42 .035 0.42 الفرص الذكية

2R 0.39 

F 5.449 المحسوبة 

F 4.17 الجدولية 

 تنايثما.(  بعد إعادة SPSS V.24ل  باالعتثاد على الب جامد اإلحصائف )يالثصدر  إعداد الباحل

 

توجةد عالقةة تةأثي  إف ةابيةة ماإل الك ضةةةةيةة الك عيةة األولى   

داللة إحصةةائية بيل الدصةةد االسةةت اتي ف وتحسةةيل اليكااة  

ن الديثةة أ( تبيل  5  وحسةةةةةه مع يةاإل جةدول )اإلجتةاجيةة

(  t( حيةي بللة  قيثةة )t( وعلى وهت اختبةار )x1الثعنوفةة )

( وهف أةةةل  2.57الثحسةةوبة على مسةةتوي عينة البحي )

 (.1.69مل قيثتما ال دولية الباللة )

توجةد عالقةة تةأثي  إف ةابيةة ماإل الك ضةةةةيةة الك عيةة اللةاجيةة   

داللةة إحصةةةةائيةة بيل التصةةةةور الناثف وتحسةةةةيل اليكةااة 

( تبيل الديثة الثعنوفة  5حسةةه مع ياإل جدول )ب  واإلجتاجية

(x2وعلى وهت اختبةار )  (t( إن قيثةة )t الثحسةةةةوبةة على )

وهف أكب  مل قيثتما ال دولية     (2,36مسةتوي عينة البحي )

 (.1.69الباللة )

أمةا قيثةة الثيةل الحةدي على مسةةةةتوي عينةة البحةي هدةد بلغ 

(B=37( والث اهت لةة )x2 همف تدل على تلي )  ( 1مدداره  )

هف التصةةةةور الناثف فلدي التف تليي  هف تحسةةةةيل اليكااة  

النتةائد تدبةل 37اجيةة مدةداره )اإلجتة  ( وعلى أسةةةةةال هةذه 

توجد عالقة تأثي  إف ابية ماإل الك ضةية البدفلة التف مكادها ال

داللةة إحصةةةةائيةة بيل التصةةةةور الناثف وتحسةةةةيل اليكةااة 

 .اإلجتاجية

 

 

توجد عالقة تأثي  إف ابية ماإل الك ضةةةةية الك عية اللاللة  -ل

حسةةةةيل اليكةااة  داللةة إحصةةةةةائيةة بيل التكيي  هف الوقة  وت

ن قيثةة أ( تبيل  5حسةةةةةه الثع يةاإل جةدول )ب  واإلجتةاجيةة

( )x3الثعنوفةةة  اختبةةار  وهت  وعلى   )t( قيثةةة  بللةة    )t )

( وهف أكب  مل 3,32الثحسةةوبة على مسةةتوي عينة البحي )

 (.1,69قيثتما ال دولية الباللة )

أمةا قيثةة الثيةل الحةدي على مسةةةةتوي عينةة البحةي هدةد بلغ 

(B=69  )( والث اهدة لةةةx3  همف تدل على )ن تلي ار مدداره  أ

تحسةةةةيل اليكةااة  تليي  هف    الىفلدي لتكيي  هف الوق  ( با1)

(  وعلى أسةةةةال هةذه النتةائد فت  قبول  69مدةداره )  اإلجتةاجيةة

توجد عالقة تأثي  إف ابية ماإل الك ضةية البدفلة التف مكادها ال

اليكةااة  داللةة إحصةةةةةائيةة بيل التكيي  هف الوقة  وتحسةةةةيل  

 .اإلجتاجية

توجد عالقة تأثي  إف ابية ماإل الك ضةةةية الك عية ال ابعة  -د

داللة إحصةةةةائية بيل قيادة االهت اضةةةةاإل وتحسةةةةيل اليكااة  

( تبيل إن الديثةة 5حسةةةةةه مع يةاإل جةدول )ب  واإلجتةاجيةة

(  t( حيةي بللة  قيثةة )t( وعلى وهت اختبةار )x4الثعنوفةة )

( وهف أكب  مل 2.57الثحسةةوبة على مسةةتوي عينة البحي )

 (.1.69قيثتما ال دولية الباللة )
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توجد عالقة تأثي  إف ابية الك ضةية الك عية الخامسةة  -هةةةةةة 

ماإل داللةة إحصةةةةائيةة بيل الك ص الةذكيةة وتحسةةةةيل اليكةااة 

ن الديثةة أ( تبيل  5  وحسةةةةةه مع يةاإل جةدول )اإلجتةاجيةة

(  t( حيةي بللة  قيثةة )t( وعلى وهت اختبةار )x5الثعنوفةة )

( وهف أةةةل  2.32الثحسةةوبة على مسةةتوي عينة البحي )

 (.1.69مل قيثتما ال دولية الباللة )

 

 المحور الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 أوال: االستنتاجات

ككةةةةكة  م اجعةة األدبيةاإل إلى وجود مكةاهي  عةدفةدة عةال ة  

متلي اإل البحةي )التكيي  االسةةةةت اتي ف واليكةااة اإلجتةاجيةة(  

 إف اد تع ف  علثف لمثا.مل خالل 

فتضة  مل جتائد اإلحصةاا الوةةكف لكد اإل الثتلي  الثسةتدل   

ر هف إجاباإل الثبحوثيل على وجود   ر واجسةة اما إن هناك تناسةةدا

تدبل إف ابف وأهثية كبي ة مل قبل الثبحوثيل ت اه مثارسةةةةة  

التةاليةة )الدصةةةةةد  بةالعنةاةةةةة   اسةةةةت اتي ف تتثلةل  تكيي  

قيادة  و  التكيي  هف الوق  و ثف االسةت اتي ف  والتصةور النا

 الك ص الذكية(.و االهت اضاإل 

فتضة  مل جتائد اإلحصةاا الوةةكف لكد اإل الثتلي  الثعتثد   

ر هف إجاباإل الثبحوثيل على وجود  أ ر واجسةة اما ن هناك تناسةةدا

تدبل إف ابف وأهثية كبي ة مل الثبحوثيل ت اه تحسةيل اليكااة  

 اإلجتاجية.

االرتباط بيل متلي اإل التكيي  االسةةةةت اتي ف  وجود عالقاإل 

التكيي  هف و الدصةد االسةت اتي ف  والتصةور الناثف وهف )

الةةذكيةةةو  قيةةادة االهت اضةةةةةاإل و  الوقةة   ( ومتلي  الك ص 

 .تحسيل اليكااة اإلجتاجية

ماإل داللة إحصةةائية بيل التكيي    عالقة تأثي  إف ابيةال توجد  

 .على الثستوي اليلف  اجيةاالست اتي ف وتحسيل اليكااة اإلجت

ماإل داللة إحصةةةائية بيل )الدصةةةد  عالقة تأثي  إف ابيةتوجد 

االسةت اتي ف وقيادة االهت اضةاإل والك ص الذكية( وتحسةيل  

. بينثةا ال توجةد عالقةة تةأثي  إف ةابيةة ماإل اليكةااة اإلجتةاجيةة

  داللة إحصةةةائية بيل )التصةةةور الناثف والتكيي  هف الوق ( 

 وتحسيل اليكااة اإلجتاجية على مستوي الك عف.

 

 ثانياً: التوصيات

ضةةة ورة اهتثام الدياداإل اإلدارفة هف ةةةة كة جك  ميسةةةان 

بثثارسةةةةة التكيي  االسةةةةت اتي ف كثدخل لتحسةةةةيل اليكااة  

اإلجتةاجيةة والعثةل على ت وف  ممةارتم  وقةدراتم  هف هةذا 

اتم  الث ال مل خالل دوراإل تدرفبية متخصةصةة  تنثف قدر

العلثيةة والثع هيةة  حيةي إن الدةائةد االسةةةةت اتي ف ف ةه أن 

الثتةةاحةةة   الثوارد واإلميةةاجةةاإل  تخصةةةةي   ممةةارة  فثتلةةا 

واسةةةةةةةةةةتخدامما بيكةةةةةةةااة وهاعلية بثا فنسةةة   واألهداس 

 االست اتي ية للثناثة

ض ورة زفادة اهتثام الدياداإل اإلدارفة هف ة كة جك  ميسان  

 .بأساليه تحسيل اليكااة اإلجتاجية

أن تلكد الدياداإل اإلدارفة على مسةةتوي التددم الكنف بالنسةةبة  

لوسةةةائل اإلجتال  والثواد األولية الثسةةةتخدمة مل حيي الي  

 والنو .

فوةةف الباحلان بضة ورة االهتثام بأج اا بحوا ودراسةاإل  

هف م ال التكيي  االسةةت اتي ف وعالقته بالثتلي اإل األخ ي 

الحدفلة  الثوضةةةوعاإل ألث اا هذا الثوضةةةو  الذي فعب  مل

اإلدارفة التف ف كز عليما الباحلون  الثوضةةةةوعاإلوأحد اه   

 .هف الدول الثتددمة

 

  المصادر العربية

 [1]( خةلةيةةل  مةحةثةةد  الةتةكةيةية   2018إبة اهةية    أثة   ةيةةاب    )

االسةةةت اتي ف هف عدم ت وف  واقع السةةةياحة البيئية هف 

اهوار محاهاة ميسةةان  مدبول للنكةة  هف م لة واسةة   

 .للعلوم اإلجساجية  جامعة واس 

ق اااإل  –(  الكي  االسةت اتي ف  2008الخكاجف  جعثة )[2] 

  .معاة ة  دار اللداهة للنك  والتوزفع  عثان

 [3]( فةحةيةى  عةلةف  افةةاد  الةتةخة ةية   2006الةةدجةنةف   واقةع    )

االسةةت اتي ف هف ال امعة اإلسةةالمية هف ضةةوا معافي   

جامعاإل ق ا   زة  رسالة ال ودة  دراسة ميداجية على 

 .ماجستي   ال امعة اإلسالمية   زة

(. العد االسةةت اتي ف للثع هة. 2004سةةليثان  سةةلثان. )  [4]

 دبف  م كز الخليد لألبحاا.



 

26 
 

 ........االستراتيجي دور التفكير  –عالء د. محمد و م.  م. 27-11صفحات  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

Kut University College – All Rights Reserved                                                                                                                                  Vol. 1    Issue 2    2020    1st Year                       
 

الكةةةةثا   خليل محثد حسةةةةل وحثود  خضةةةةي  كاظ      [5]

للنكةةةة     (  2009) الثسةةةةي ة  دار  الثناثةةة   جا فةةة 

 .بعة ال ابعةعثان  األردن  ال -والتوزفع وال باعة 

اإلدارة االسةةت اتي ية     ( 2009الااه   جعي  إب اهي  )  [6]

الثكموم  األهثية  التحدفاإل  ال بعة األولى  عال  اليته  

 .للنك  والتوزفع  األردن

التكيي  االسةت اتي ف    ( 2008اليبيسةف  عام  خضةي  )  [7]

 وةناعة الثستدبل  م كز الخليد للدراساإل  الكارقة

اللحل   أحثةد عبةد    ع إدارة الناةام اإلجتةاجف ع  ميتبةة    [8]

 .2002الداه ة  مص  -عيل ةثس للنك  

( عأجثةاط التكيي   2002محثةد  طةار  ةةةةة ف  فوجس )  [9]

   االسةةةةت اتي ف وأث هةا هف اختيةار مةدخةل اتخةام الد ارع 

 .دار ال ائد  عثان  األردن

ع العالقاإل اإلجسةةاجية    (  1997جاةةة   سةةتار جبار )  [10]

وأث ها هف اليكااة اإلجتاجية هف الثنكةةةأة العامة للخياطة 

ع رسةةةةةالةة مةاجسةةةةتي  هف إدارة أعثةال  كليةة اإلدارة 

 واالقتصاد / جامعة بلداد.

التكيي  االسةةت اتي ف  دار   ( 2004الملباوي  كثال )  [11]

 .الحيثة  الثنصورة

 

 المصادر األجنبية:
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