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األداء التسويقي لبعض  علىذلك  وانعكاس إدارة التميز علىوأثرها  االستراتيجيةاإلدارة 

 الشركات

 

 )1(زمنهل عزيز محمود الخبا
 

تحسن األداء  علىإدارة التميز وإنعكاس ذلك  علىمعرفة اإلدارة اإلستراتيجية وأثرها  ىإستهدفت الدراسة إل :الملخص

التسويقي لبعض الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة العراقية ودور اإلدارة اإلستراتيجية في تغير اإلدارة 

وتطورها ومدي ربطها بمستوي األداء المطلوب وشتملت الدراسة علي ثالث متغيرات هما اإلدارة اإلستراتيجية 

أخيرا األداء التسويقي كمتغير تابع. وقد توصلت الدراسة الي ان أغلب إدارة التميز كمتغير وسيط و مستقل،كمتغير 

الشركات الحكومية ال تمارس اإلدارة اإلستراتيجية وعندما مارستها إتضح وجود جوانب ضعف متعلقة بصياغة 

خصصين في وتنفيذ اإلستراتيجية , وأن األسباب التي تحول دون تطبيق مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية عدم توافر المت

التميز اإلداري للشركات  علىالتخطيط اإلستراتيجي. كما إتضح من الدراسة أن اإلدارة اإلستراتيجية لها تأثير مباشر 

الصناعية محل الدراسة مما أثر ذلك بدورة وبشكل مباشر علي األداء التسويقي لهذه الشركات. كما توصلت الدراسة 

عية محل الدراسة هو محصله لتطبيق مجموعة العناصر اإلستراتيجية التي الي أن التميز اإلداري بالشركات الصنا

 .تمكن الشركات من التوصل الي نتائج غير مسبوقة في األداء التسويقي مما يضع الشركات في مراكز تنافسية عالية

 
 واألداء التسويقي. التميز،إدارة  االستراتيجية،اإلدارة الكلمات المفتاحية: 

 

 

Strategic Management and its Influence on Excellence Management 

and Reflection of That Marketing Performance of Some Companies 
 

Manhal Azeez Mohmoud Alkhabbaz 

 

Abstract: The study aimed to know the strategic management and its impact on 

management excellence and reflected improved performance catalog for some industrial 

companies affiliated to the Iraqi Ministry of industry and the role of the strategic 

management and development management and change how linked to the level of 

performance required study contains three variables are strategic management as an 

independent variable. Management excellence as a variable medium finally catalog 

performance as dependent variable. The study concluded that most State companies not 

practicing strategic management and exerted when it turns out weaknesses regarding the 

formulation and implementation of the strategy, And the reasons which prevent the 

application of the concept of strategic management lack of specialists in strategic 

planning. The study also found that strategic management has a direct impact on the 

excellence of industrial enterprises under consideration which in turn impact directly on 

performance catalog for these companies. As the study found that administrative 

excellence industrial corporations under consideration is the result of applying a set of 

strategic elements that enable businesses to achieve unprecedented results in marketing 

performance which puts companies in highly competitive centers. 

 

Keywords: Strategic Management, Marketing Performance.  

 

                                                 
 وإدارة األزمات. دكتور منهل عزيز محمود الخباز دكتوراه في التخطيط االستراتيجي )1( 

 www.amarabac.comمجلة علمية محكمة تصدر عن األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا : أماراباك

 116-99 ص ص. (2016) 23العدد ، 7المجلد 



 

 2016 (23) 7، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك 100

 

 

 لمقدمة:ا

في  جمهورية العراق الكثير من التحديات، فدائما ما تتعرض الدولفي  تواجه المنظمات 

مسار األداء الكلى لقطاعات الدولة اإلنتاجية في  المسار السياسي لخلل جسيمفي  أعقاب التغير المفاجئ

سنوات كثيرة. يضاف إلى ذلك الكثير من التحديات مثل  المختلفة، وهذا ما مرت به العراق منذو

بيئات تتميز بالتنافس الشديد وكذلك بالتغيير السريع والتطور التكنولوجى المذهل ففى ظل في  العمل

هذه البيئة الراهنة والصراع التنافسى الكبير الذى يميزها أصبح مشكلة البقاء والنمو من أكبر التحديات 

لمنظمات،كما أصبحت المنظمات مطالبة بإتباع فلسفات إدارية ورؤى جديدة التى تواجهة هذه ا

نجاح في  هذه المنظمات، لما لها من دورفي  وحديثة، لضمان البقاء فأصبح واقعا تطبيق نماذج للتميز

 الكثير من المنظمات اليوم.

 

 اإلطار النظرى للدراسه

 المية ذات األحجام المختلفة والمنتشرةتشير الدراسات إلى أن هناك العديد من المنظمات الع 

أوروبا تشير الدراسات في  األداء فمثالفي  العالم التى تبنت نماذج إدارة التميز وقد حققت تطورفي 

باالشتراك مع  2005األوروبية عام  Leicesterالجامعة في  التى نشرها مركز الجودة المتميزة

نية للجودة بأن الشركات الحائزة على جوائز التميز قد المؤسسة األوروبية للجودة والمؤسسة البريطا

التكاليف اإلضافية في  الحصة السوقية والمبيعات واألرباح وانخفاضفي  حققت زيادة ملحوظة

(Adebanjo 2008)  

 

 أوال: مفهوم إدارة التميز:

ء نشأ مفهوم إدارة التميز للتعبير عن الحاجة إلى مدخل شامل بجمع عناصر ومقومات بنا 

مواجهة المتغيرات واألوضاع الخارجية في  المنظمات على أسس متفوقه تحقق لها قدرات متعالية

المحيطة بها من ناحية كما تكفل لها تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها ومكوناتها الذاتية 

صحاب المصلحة األسواق وتحقيق الفوائد والمنافع ألفي  واستثمار قدراتها المحورية والتفوق بذلك

 (2002من مالكين للمنظمة وعاملين بها ومتعاملين معها والمجتمع بأسره )السلمى 

تكامل وترابط في  ومن ثم فإن إدارة التميز هى القدرة على توفيق وتنسيق عناصر المنظمة وتشغيلها

نافع لتحقيق أعلى معدالت الفاعلية والوصول بذلك إلى مستوى المخرجات الذى يحقق رغبات وم

 (2010وتوقعات أصحاب المصلحة المرتبطين بالمنظمة )العمرى 

إدارة المنظمة وتحقيق النتائج في  ويعرف النموذج األوربى التميز بأنه الممارسات الباهرة

(Sysman 2003)  ومن ثم تستطيع المنظمة الوصول إلى مرتبة إدارة التميز إن التزمت أفكار

 وأنماط اإلدارة القائمة على األسس التالية:

 التركيز على النتائج المستهدفة. -أ

 التركيز على العمالء. -ب

 القيادة الفعالة واألهداف الواضحة. -ج

 اإلدارة بالعمليات وبالحقائق. -د

 فراد العاملين بالمنظمة.تنمية ودمج األ -هـ

 التعلم المستمر واالبتكار والتجديد -و

 تنمية عالقات الشراكة والتحالف. -ز

 (2012إدراك المسئولية االجتماعية للمنظمة. )سيد جاد -ح

 

 ثانيا: سمات منهجية إدارة التميز:

 تتصف منهجية "إدارة التميز بالسمات الرئيسية التالية:
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تحديد النتائج المستهدفة من تحليل في  تفكير اإلدارة حيث تنطلقفي  لبدايةأن العميل هو نقطة ا -أ

رغبات واهتمامات العمالء، وهو نقطة النهاية أيضا حيث يكون مدى رضاه عن المنطقة وخدماتها 

أساسها الفكرى مع في  الحكم على تميز اإلدارة وبذلك تتوافق نماذج "إدارة التميز"في  هو الفيصل

ة الجودة الشاملة من أجل تحقيق نتائج ترضى العمالء وبذلك يكون تقويم العمالء لمستوى مفاهيم إدار

جودة وتميز منتجات وخدمات المنظمة هو المعيار األهم للحكم على كفاءة اإلدارة بها كما تصبح 

وسعها في  المحافظة على العالقات مع العمالء وتنميتها هدف استراتيجي للمنظمة تعمل كل ما

 يقه.لتحق

نماذج "إدارة التميز" إذ تسمح للمنظمات بمراجعة في  تمثل عملية التقويم الذاتى عنصرا رئيسيا -ب

أوضاعها بصفة مستمرة دون انتظار عمليات التقويم الخارجى وتكشف عن أوجه الضعف فيها 

تنمية القدرات بناء وفي  وتأثيراتها على األداء والنتائج المتحققة وكذا مصادر القوة ومدى استثمارها

 .(Dobangeh,J,et al, 2011)المحورية والقوة التنافسية للمنظمات. 

أهمية التركيز على األنشطة ذات القيمة المضافة األعلى والتخلص من األنشطة األقل عائد وذلك  -ج

 بإسنادها إلى جهات خارجية متخصصة تقوم بها لحساب المنظمة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

 تحقيق القيمة المضافة.في  تركيز على األنشطة المعرفية حيث هى األعلىأهمية ال -د

(An Oracle Thought Leadership White Paper 2008) 

 

 ثالثا: مداخل التميز:

عرف الفكر اإلدارى مداخل إدارية متعددة، تجسد مفهوم إدارة التميز من خالل مساهمتها  

تحقيق األسس والمرتكزات األساسية الالزمة لها، ومن هذه المداخل والتى تحظى باإلهتمام في  الكبيرة

والتشجيع من طرف المنظمات العالمية للتميز وتعتبر اإلدارة االستراتيجية من المناهج الفكرية التى 

االتجاه العام التفكير والتصرف تؤدى إلى رسم في  تتسم بالحداثة والريادة وتعرف على أنها طريقة

وتصور الرؤى المستقبلية للمنظمة وتصميم رسالتها وتحديد لغايتها على المدى البعيد وتحديد أبعاد 

بيان الفرص والتهديدات المحيطة بها، ونقاط القوة في  العالقات المتوقعة بينها وبين بيئتها بما يسهم

المؤثرة على المدى البعيد ومراجعتها  والضعف المميزة لها وذلك بهدف اتخاذ القرارات االستراتيجية

 (2000وتقييمها. )عبد الفتاح، ليلى، 

 

 رابعا: أهمية اإلدارة اإلستراتيجية لمنظمات األعمال:

تحقق المنظمات التى تهتم بإدارة عملياتها وأنشطتها على العديد من المزايا والمنافع ومن هنا  

 د المنظمة على تحقيق العديد من الفوائد كاآلتى:يمكن القول أن تبنى اإلدارة اإلستراتيجية يساع

 المستقبل.في  تحديد خارطة طريق للمنظمة تحدد موقعها ضمن جغرافيا األعمال -أ

 زيادة قدرة المنظمة على مواجهة المنافسة الشديدة المحلية منها والدولية.في  يساهم -ب

 يمنح المنظمة إمكانية امتالك ميزة تنافسية مستمرة. -ج

 يمكن المنظمة من استخدام الموارد استخداما فعاال. -د

 

 خامسا: متطلبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية هى:

تحديد األهداف السنننننننوية: يجب تحديد األهداف السنننننننوية بطريقة ال مركزية حسنننننننب الفروع  -أ

والقطاعات واإلدارات واألقسنننام بحيث تتم بصنننورة مرحلية ومؤسنننسنننية على عملية المشننناركة، 

تحديد أسننننس توزيع وتخصننننيص الموارد والمعايير الضننننرورية لتقييم األداء، في  فيد األهدافوت

 تحقيق األهداف طويلة األجل واألولويات الخاصة باألفراد واإلدارات واألقسام.في  ومدى التقدم

 صننياغة السننياسننات: تمثل السننياسننات المباد  والقواعد العامة المحددة والمرشنندة للتطبيق إذ تعد -ب

لتوجيه العمل والنشنناط بما يسنناعد على تحقيق األهداف الموضننوعة وتسنناعد السننياسننات كال من 
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تالى يمكن تطبيق اإلسننننننتراتيجية  بال كل منهم و عاملين للتعرف على المطلوب من  مديرين وال ال

 بنجاح.

توزيع وتخصنننننيص الموارد: يعد تخصنننننيص المورد من أنشنننننطة اإلدارة العليا ويعتمد التوزيع  -ج

 صورة األهداف السنوية.في  يح للموارد على مراعاة االولويات الموضوعةالصح

اإلدارة الفعالة للعمليات واألنشنننننطة الداخلية: لنجاح عملية التطبيق االسنننننتراتيجي يتطلب مراعاة  -د

كافة العمليات واألنشنننطة الداخلية واإلطمئنان على إكتمالها وتناسنننقها، ومن بين العوامل الواجب 

ته ) عا قاب( بحيث تضننننننمن مرا ية ونظم لحوافز والردع والع لدافع ياس األداء ا عايير لق ناء الم ب

 المنظمة منع السلوك الذي يعطل اإلنجاز عند تطبيق إستراتيجيتها.

تكوين وتنمية القدرات والكفاءات اإلدارية والقيادية: إن توفر وتنمية القدرات والكفاءات اإلدرية  -و

تطبيق اإلسننننتراتيجي وهذا يتطلب )تحديد عدد األشننننخاص المطلوبين والقيادية هو مفتاح نجاح ال

لتطبيق االسننننننتراتيجية وبيان سننننننبل تنمية قدرات ومهارات الكوادر البشننننننرية المطلوبة وبيان 

 (2003كل عمل أو نشاط( )خطاب عايدة في  خصائص القادة والمديرين المطلوبين

 

 سادسا: األداء التسويقى:

الخطة في  سويقى على أنه مستوى تحقيق الشركة ألهدافه الموضوعةيمكن تعريف األداء الت 

ويعد األداء التسويقى أحد أهم األبعاد المهمة ألداء المنظمة  (Ambler, et al 2004)التسويقية. 

 ككل ولذلك تعتبر عملية تقييم األداء التسويقى عملية هامة وضرورية للمؤسسة لألسباب التالية:

 أنها تمكن من الحكم على األداء الكلى إلدارة التسويق وأداء المنظمة ككل. -أ

 تحديد نقاط القوة والضعف. -ب

 تحديد الجهود الضائعة أو المستخدمة استخداما سيئا. -ج

اعتقاد المنظمات بأن التغيرات الخارجية التى تطرأ على السننننننوق هى ما يملى عليها الخضننننننوع  -د

سو شمل تلك العوامل تغيراتلعمملية األداء الت صادية في  يقى قد ت سية والتقلبات اإلقت طبيعة التناف

 وسلوكيات العمالء والمستهلكين.

 

 ومن خالل ما سبق يتضح أن اإلطار الفكرى لمفهوم إدارة التميز يتبنى العناصر التالية:

متغير ومتطور كما تتفاعل  إطار مناخ اجتماعى وسنننننياسنننننى واقتصنننننادىفي  أن تعمل المنظمات -أ

ية ية والتقن فة والتطورات العلم قا مل الث ها في  عوا غة المجتمعات وتطوير توجهات يا عادة صنننننن إ

. وتسنننتمد المنظمات مواردها من المناخ المحيط Value systemsونظمها ومنظومات القيم بها 

عليها فيه، أى أن الترابط عملياتها بالقواعد والقيم المتعارف في  كما تصدر إليه مخرجاتها وتلتزم

مة وركيزة ناخ المحيط هو دعا جابي بين المنظمة والم عايش اإلي عل والت فا ناء منظمة في  والت ب

 تتحقق فيها " إدارة التميز".

صنننياغة أهداف وغايات المنظمة وتحقيق ترابطها في  تلعب القيادة اإلدارية دورا محوريا مؤثرا -ب

وقدراتها الذاتية، وبذلك تصبح القيادة اإلدارية اإلستراتيجية  مع المناخ المحيط وتفعيل عناصرها

 (Kim.J 2000)ذات القدرات المعرفية المتطورة من أهم مقومات وآليات " إدارة التميز" 

دراسننننة وتفهم المناخ المحيط والكشننننف عما به من فرص في  تتبلور مسننننئوليات "إدارة التميز" -ج

الذاتية بالمنظمة السننننننتثمار تلك الفرص والتعامل مع  ومهددات وتهيئة العناصننننننر والمقومات

 المهددات 

يتحقق للمنظمة القدرة على إنجاز أهدافها وغاياتها من خالل تنظيم اسننننننتخدام ما يتوفر لها من  -د

مترابطة ومتشننننابكة تتصننننل بداياتها بنهاياتها ويمكن  Processessعمليات في  موارد وتنسننننيقها

في  للتأكد من صالحيتها واالطمئنان إلى إلتزامها بمواصفات الجودة تخطيطها وتوقيتها ورقابتها

عمليات المنظمة في  كل ما يجرى بها إن "إدارة التميز" تتحقق بفعل تكريس الترابط والتشننننننابك

 ومن ثم حسن استثمار الموارد وربط المدخالت بالمخرجات وفق أسس واضحة وقابلة للقياس.
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ضننننننوء معطيات الظروف الذاتية للمنظمة ورؤيتها وفهمها للظروف في  تتخد اإلدارة قراراتها -ه

والمتغيرات الخارجية وتحاول اإلدارة دائما تقويم إنجازاتها والحكم على كفاءة العمل ومسننتويات 

خطط وبرامج األداء واألهداف والنتائج المخططة كما في  اإلنتاجية بالقياس إلى المعايير المحددة

زاتها ومسننننننتويات األداء والفعالية بها مع غيرها من المنظمات المتفوقة تعتمد على مقارنة إنجا

من خالل  best practicesوالمتميزة وتسنعى إلى الوصنول إلى مسنتوى الممارسنة األكثر تفوقا 

 .Benchmarkingاتباع منهجية القياس المرجعى 

ت هم الموارد البشننننننرية من تحقيق غايات وأهداف المنظمافي  إن األداة الحقيقية والقوة الفاعلة -ط

عاملين ذوى المعرفة  قة وتوفر لهم  Knowledge Workersال فائ ية  نا يارهم بع لذين يتم اخت ا

اإلدارة فرص التنمية المسنننتمرة والتدريب الهادف إلى زيادة مهاراتهم وتسنننتثمر قدراتهم الفكرية 

سيطرة على  Empowerتطوير األداء وتمكنهم دائما في  والمعرفية مقدرات العمل وحرية من ال

األسنناس  يف يتحمل المسننئوليات واتخاذ القرارات، إن " إدارة التميز" هفي  الحركة والمشنناركة

 إدارة متميزة للموارد البشرية.

 

 مشكلة الدراسة:

 يمكن توضيح مشكلة الدراسة من خالل األسئلة البحثية التالية:

 دارة التميز؟هل هناك فعالية إلدارة اإلستراتيجية على نجاح إ -1

 هل هناك فاعلية إلدارة اإلستراتيجية على األداء التسويقى للشركات محل الدراسة؟ -2

 هل هناك فاعلية إلدارة التميز على تحسين األداء التسويقى للشركات محل الدراسة؟ -3

 

 أهمية الدراسة:

 تستمد هذه الدراسة أهميته من اإلعتبارات التالية:

 :من الناحية العلمية -1

عصرنا هذا وهى اإلدارة اإلستراتيجية وإدارة في  تتناول الدراسة لموضوعات بالغة األهمية خاصة

ظل وجود متغير في  التميز إذ أنها تقوم بدراسة اإلدارة اإلستراتيجية وأثرها على األداء التسويقى

 وسيط وهو إدارة التميز.

 من الناحية التطبيقية: -2

توجيه نظر مسؤلى شركات محل الدراسة إلى أهمية تطبيق اإلدارة في  تساهم نتائج هذا البحث

 االستراتيجية على إدارة التميز ومن ثم تعزيز األداء التسويقى لهذه الشركات.

 

 أهداف الدراسة:

 يهدف الباحث من وراء هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 صناعة العراقية نحو إدارة التميز.تحديد مدى اتجاه شركات الصناعية التابعة لوزارة ال -1

التعرف على أثر اإلدارة االستراتيجية على إدارة التميز وانعكاس ذلك على األداء التسويقى  -2

 للشركات الصناعية محل الدراسة

 التعرف على مدى تأثير إدارة التميز على األداء التسويقى للشركات الصناعية محل الدراسة -3

 التعرف على تأثير اإلدارة اإلستراتيجية على األداء التسويقى للشركات الصناعية محل الدراسة -4

تحقيق األداء المتميز لشركات الصناعية في  وضع مجموعة من المقترحات التى يمكن أن تساعد -5

 التابعة لوزارة الصناعة العراقية

 

 فروض البحث:

 لتطبيق اإلدارة االستراتيجية على إدارة التميز" يادال إحصائ"ال يوجد تأثير  الفرض األول:
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 لتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية على األداء التسويقى" دال إحصائيا"ال يوجد تأثير  الفرض الثانى:

 إلدارة التميز على األداء التسويقى" دال إحصائيا"ال يوجد تأثير  الفرض الثالث:

 

 متغيرات البحث:

 متغير مستقل  اإلدارة اإلستراتيجية (1

 إدارة التميز متغير وسيط (2

 األداء التسويقي كمتغير تابع (3

 

 الدراسة االستطالعية:

تحديد وبلورة مشكلة في  قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية استهدفت إلى المساهمة 

الدراسة، وتحديد فروض الدراسة وأيضا تحديد البيانات الالزمة الختبار هذه الفروض، واألساليب 

 مناسبة لجمعها، وتحديد مجتمع البحث، ووحدة المعاينة.ال

كافة المستويات اإلدارية لبعض في  من )العاملين( 20أجري الباحث مقابالت شخصية مع عدد 

شركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة العراقية واستهدفت المقابالت الشخصية التعرف على 

 اآلتى:

 سة فيما يتعلق بالمركز التنافسى لهذه الشركات.الشركات محل الدرافي  ( آرائهم1)

 ( أهم المشكالت التى تواجه هذه الشركات في العراق.2)

 ( مدى معرفتهم بإدارة التميز واإلدارة اإلستراتيجية واألداء التسويقى.3)

 وجاءت نتائج الدراسة االستطالعية على النحو التالى:

 برز تلك المشكالت والمعوقات ما يلى:أن هناك معوقات كثيرة تواجه الشركات ومن أ

ضعف التوجه السوقى وافتقاد النظم واآلليات الموجهة لخدمة وإرضاء العمالء ومن ثم تضاؤل  -أ

 القدرات التنافسية للشركات.

 كثير من المنظمات الصناعية.في  غياب ممارسة نمط اإلدارة االستراتيجية-ب

األسواق وبطء اإلستجابة لتلك المتغيرات واستثمار ما في  ضعف القدرة على مالحظة المتغيرات -ج

 ينشأ عنها من فرص أو تجنب ما تسببه من تهديدات.

 عدم وضوح مفهوم وأسس إدارة التميز واألداء التسويقى. -د

وكل تلك المشكالت السابق ذكرها أدى إلى غياب الرؤية اإلدارية الواضحة لكيفية استثمار وتفعيل 

تحقيق التفوق على المنافسين بقصد تعزيز إدارة التميز في  كات مما يساعدهاموارد وقدرات الشر

واألداء التسويقى بالمنظمة. ويتبادر هنا إلى ذهن الباحث تساؤل حول مدى تأثير تطبيق إلدارة 

 الشركات الصناعيةفي  االستراتيجية على وجود إدارة التميز

لوجود إدارة التميز بالشركات هو وجود بناء وأخيرا يرى الباحث أنه من المتطلبات الرئيسية 

إستراتيجى متكامل وذلك لتعظيم الفرص المتاحة وتحقيق رسالة الشركة وغايتها وتعد عملية التطبيق 

اإلدارة االستراتيجية وهذا ما سوف يقوم الباحث بتوضيحه من خالل في  من أكثر المراحل صعوبة

ستراتيجية وأثرها علي إدارة التميز وإنعكاس ذلك علي محاولة لمعرفة اإلدارة اإلفي  هذه الدراسة

 األداء التسويقي لبعض الشركات الصناعية.

 

 الدراسة الميدانية

 استمارات االستقصاء التىفي  الدراسة الميدانية على اإلجابات الواردةفي  تعرض الباحث 

قام بتصميمها وتوزيعها على عينة البحث حيث يتناول هذا الجزء تفصيال لألسس المنهجية التى اتبعها 

دراسته واإلحصاء الوصفى لنتائج الدراسة الميدانية التى أجرها الباحث وأخيرا اختبارات في  الباحث

 لصحة الفروض التى قام عليها البحث.
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  عينة البحث:

وخطأ مسموح به  %95ى جداول العينات العشوائية الطبقية عند معامل ثقة قام الباحث باالعتماد عل

إشرافية( لبعض  –وسطى  –من العاملين )إدارة عليا  17959بمعلومية أن حجم المجتمع هو  ±5%

 مفردة. 300شركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة العراقية مكان حجم العينة هو 

استمارة استبيان وبعد استبعاد االستمارات لعدد  300وزيع عدد قام الباحث بت نسبة االستجابة:

 %83.3=100*250/300صالحيتها كانت نسبة االستجابة = 

 استمارة استبيان 250وبذلك يكون االستجابات الصحيحة =

 الجدول التالى:في  قام الباحث باستخدام التوزيع األمثل وذلك فإن توزيع العينة موضح

 استجابة مجتمع الدراسةمعدالت  1جدول رقم 
 نسبة االستجابة االستبيانات الصحيحة حجم العينة حجم المجتمع الفئة

 %87.3 83 95 1651 المدراء

 % 85 170 200 15308 العاملين

 %83.3 250 300 19059 إجمالى

 

 أساليب التحليل االحصائي:

 Statisticalباالعتماد على برنامج  بعد االنتهاء من جمع البيانات تم االستعانة بالحاسب اآللى

package for social science SPSS17  لتفريغ البيانات وجدولتها وإجراء التحليل اإلحصائي

المناسب لتحليل البيانات والختبار صحة فروض الدراسة وتطلب ذلك تطبيق بعض أساليب اإلحصاء 

 (2003الوصفى واإلحصاء التحليلي كاآلتى: )إدريس

تم االعتماد على اإلحصاء الوصفى وكل من الوسط الحسابي واالنحراف ء الوصفى: اإلحصا -أ

المعيارى لتوصيف متغيرات الدراسة من خالل البيانات التى تم جمعها وكذلك تم االعتماد على معامل 

 والذي يستخدم لقياس مدى الصدق والثبات لألسئلة الموجودة (Cron Bach’s Alpha)ألفا كرونباخ 

 التحليل.في  ستقصاء وكذلك التأكد من مدى أهمية هذه األسئلةاالفي 

تحليل بيانات الدراسة على أساليب اإلحصاء في  حيث اعتمد الباحثاإلحصاء االستداللى:  -ب

 التحليلى للتعرف على إثبات صحة الفروض وهذه األساليب كما يلى:

وهو  Simple linear regression analysisتحليل االنحدار الخطى البسيط واختبارات المعنوية 

أسلوب يستخدم لمعرفة العالقة وكذلك حجم التأثير لمتغير واحد يسمى متغير مستقل على متغير وحيد 

 يسمى المتغير التابع.

 

 التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة الميدانية

من  اء وذلك ألسئلة االستقص (Cronbach's alpha)تم حساب معامل  معامل الصدق والثبات: -أ

لبحث مدى ثبات أسئلة االستبيان وذلك لبحث مدى إمكانية االعتماد على هذه خالل  حساب الثبات .

 التحليل اآلتى: في  األسئلة

 ( معامالت الصدق والثبات لمتغيرات الدراسة2جدول رقم)
 عدد العبارات معامل الثبات معامل الصدق اسم المتغير 

 38 0.970 0.960 إدارة التميز

 42 0.978 0.970 اإلدارة اإلستراتيجية 

 11 0.950 0.900 تقييم األداء التسويقى 

 

يتضح من الجدول أن معامالت الصدق والثبات مقبولة لجميع األسئلة ألن جميع قيم معامالت الصدق 

معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث ويمكن  وبالتالى يمكن القول أنها (0.6)والثبات تجاوزت 

 التحليل وتعميم النتائج.في  االعتماد عليها
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 تحليل اتجاهات إجابات المستقصى منهم  -ب

( ملخص )الوسط الحسابي، نسبة التحقق( لكل من متغيرات الدراسة: 3,4,5,6يعرض الجدول رقم )

 يقى كما يلى:اإلدارة اإلستراتيجية، إدارة التميز، األداء التسو

 ( الوسط الحسابى، نسبة التحقق لمتغير اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظر المديرين3جدول)

 العنصر م
 المدراء

 نسبة التحقق% الوسط الحسابى

 32.02 1.546 هياكل تنظيمية 1

 33.65 1.532 أنظمة العمل 2

 33.22 1.579 نظم معلومات وإتصاالت 3

 28.24 1.411 ثقافة المؤسسة 4

 32.65 1.682 مهارات وقدرات متميزة للمدراء 5

 30.71 1.490 ممارسات إدارية فعالة 6

 32.65 1.546 اإلجمالى

 

الشركات محل في  يتضح من الجدول السابق انخفاض المتوسط العام لمتغير اإلدارة اإلستراتيجية

الخماسى المستخدم لقياس هذا المتغير بقائمة التى تمثل وسيط القيم على المقياس  3الدراسة عن القيم 

% من القيمة القصوى على المقياس الخماسى 32.02بنسبة تحقق  1.546استقصاء الدراسة حيث بلغ 

 الشركات محل الدراسة.في  لفئة المدراء مما يشير إلى ضعف أنظمة العمل

  ة من وجهة نظر العاملين(. الوسط الحسابي، نسبة التحقق لمتغير اإلدارة االستراتيجي4جدول )

 العنصر م
 المدراء

 نسبة التحقق% الوسط الحسابى

 15.32 0.766 هياكل تنظيمية 1

 16.11 0.817 أنظمة العمل 2

 14.12 0.705 نظم معلومات وإتصاالت 3

 16.82 0.841 ثقافة المؤسسة 4

 16.85 0.745 مهارات وقدرات متميزة للمدراء 5

 16.92 0.863 فعالةممارسات إدارية  6

 15.97 0.789 اإلجمالى

 

الشركات محل في  يتضح من الجدول السابق انخفاض المتوسط العام لمتغير اإلدارة اإلستراتيجية

تمثل وسيط القيم على المقياس الخماسي المستخدم لقياس هذا المتغير بقائمة  التى 3الدراسة عن القيمة 

% من القيمة القصوى على المقياس الخماسي 15.97بنسبة تحقق  0.789استقصاء الدراسة حيث بلغ 

 الشركات محل الدراسة.في  لفئة العاملين مما يشير إلى ضعف أنظمة العمل

 قق لمتغير إدارة التميز من وجهة نظر المديرينالحسابي، نسبة التح (.الوسط5جدول )

 العنصر م
 المدراء

 نسبة التحقق% الوسط الحسابى

 26.38 1.318 التركيز على النتائج المستهدفة ألصحاب المصالح ذوى العالقة بالشركة 1

 31.17 1.558 التركيز على العمالء 2

 32.77 1.658 القيادة الفعالة واألهداف الواضحة 3

 25.00 1.250 اإلدارة بالعمليات وبالحقائق 4

 32.75 1.638 تنمية وتمكين األفراد العاملين بالشركة 5

 24.43 1.221 التعلم المستمر واالبتكار والتجديد 6

 39.38 1.966 تنمية عالقات الشراكة والتحالف 7

 34.38 1.391 إدراك المسئولية اإلجتماعية للمنظمة 8

 26.48 1.500 اإلجمالى
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الشركات محل الدراسة عن في  يتضح من الجدول السابق انخفاض المتوسط العام لمتغير إدارة التميز

المستخدم لقياس هذا المتغير بقائمة استقصاء  التى تمثل وسيط القيم على المقياس الخماسى 3القيمة 

% من القيمة القصوى على المقياس 26.48بنسبة تحقق  1.500الدراسة، حيث بلغ الوسط الحسابي 

 الشركات محل دراسة.في  الخماسى لفئة المدراء، مما يشير إلى ضعف أنظمة العمل

 العاملين(.الوسط الحسابي، نسبة التحقق لمتغير إدارة التميز 6جدول )

 العنصر م
 المدراء

 نسبة التحقق% الوسط الحسابى

 13.19 0.659 التركيز على النتائج المستهدفة ألصحاب المصالح ذوى العالقة بالشركة 1

 15.58 0.779 التركيز على العمالء 2

 16.38 0.829 القيادة الفعالة واألهداف الواضحة 3

 12.50 0.625 اإلدارة بالعمليات وبالحقائق 4

 16.37 0.819 تنمية وتمكين األفراد العاملين بالشركة 5

 12.22 0.610 التعلم المستمر واالبتكار والتجديد 6

 19.69 0.984 تنمية عالقات الشراكة والتحالف 7

 17.45 0.872 إدراك المسئولية اإلجتماعية للمنظمة 8

 15.422 0.772 اإلجمالى

 

الشركات محل الدراسة عن في  المتوسط العام لمتغير إدارة التميز يتضح من الجدول السابق انخفاض

التى تمثل وسيط القيم على المقياس الخماسى المستخدم لقياس هذا المتغير بقائمة استقصاء  3القيمة 

% من القيمة القصوى على المقياس 15.422بنسبة تحقق  0.772الدراسة، حيث بلغ الوسط الحسابي 

 الشركات محل دراسة.في  لين، مما يشير إلى ضعف أنظمة العملالخماسى لفئة العام

 

 ( الوسط الحسابى، نسبة التحقق لمتغير األداء التسويقى)من وجهة نظر المدرين/ العاملين(7جدول)

 المتغير
 العاملين المدراء

 نسبة التحقق الوسط الحسابى نسبة التحقق الوسط الحسابى

 %15.82 0.791 %31.64 1.582 إجمالى األداء التسويقى

 

 يتضح من الجدول السابق ما يلى

التى تمثل وسيط القيم على المقيلس  3انخفاض المتوسط العام لمتغير األداء التسويقى عن القيمة  .1

بنسبة تحقق  1.582المستخدم لقياس هذا المتغير بقائمة استقصاء الدراسة، حيث بلغ  الخماسى

% من القيمة القصوى على المقياس الخماسى لفئة المدراء مما يشير إلى ضعف األداء 31.64

 الشركات محل الدراسة.في  التسويقى

وسيط القيم على المقياس  التى تمثل 3انخفاض المتوسط العام لمتغير األداء التسويقى عن القيمة  .2

بنسبة تحقق  0.791الخماسى المستخدم لقياس هذا المتغير بقائمة استقصاء الدراسة، حيث بلغ 

% من القيمة القصوى على المقياس الخماسى لفئة العاملين، مما يشير إلى ضعف األداء 15.82

 الشركات محل الدراسة.في  التسويقى
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 إختبارات الفروض اإلحصائية 

في  . ينص الفرض الرئيسى األول من فروض البحث والذى تم صياغتهالفرض الرئيس األول -أ

لتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية على إدارة  دال إحصائياصورة فرض العدم على أنه " ال يوجد تأثير 

 التميز"

وحتى يتمكن الباحث من اختيار الفرض الرئيسى األول من فروض البحث قام الباحث باستخدام 

كأحد األساليب اإلحصائية التى  (ols)تحليل االنحدار الخطى البسيط بطريقة المربعات الصغرى 

قياس مقدار ارتباط وتأثير متغير مستقل واحد على متغير تابع واحد وتلك باإلضافة في  تستخدم

رض وكانت نتائج الف (f),(T) إلى اختبارات معامل اإلرتباط واالنحدار وكذلك النموذج اإلجمالى

 موضحة كالتالى:

 المتغير المستقل: اإلدارة االستراتيجية والمتغير التابع: إدارة التميز

 ( اختبار معامالت االنحدار ونتائج االرتباط للفرض الرئيسى األول8جدول رقم )
المتغير 

 المستقل

معامل 

 االنحدار

مستوى   tقيمة 

 الداللة

القرار عند 

α=0.05 

معامل ارتباط 

 اإلجمالى rبيرسون 

قيمة إحصائية ديرين 

 DWواتسون 
اإلدارة 

 االستراتيجية
 1.764 0.869 معنوى 0.0 31.7 1.04

 

 الفرض الرئيسى األول ANOVA( تحليل التباين 9) جدول رقم
مصادر 

 االختالف

درجات 

 الحرية

مستوى   Fقيمة

 الداللة

القرار عند 

α=0.05 
النسبة غير  𝑟2معامل التحديد 

 مفسرة %ال

 االنحدار

 البواقي

1 

328 

 %24.6 %75.4 معنوى 0.0 1007

 DW Du=1.698 DL=1.688قيم جدولية مستخرجة من جدوال 

 

 :من النتائج السابقة نجد أن

الجدول الخاص باختبار معامل اإلرتباط وكذلك معامل اإلنحدار في  كانت قيمة المستوى الداللة .1

كمتغير مستقبل وإدارة التميز كمتغير تابع أقل من قيمة  للعالقة بين تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية

( مما يعنى وجود تأثير معنوى ذو داللة إحصائية لتطبيق اإلدراة α=0.05مستوى المعنوية )

 االستراتيجية وذلك على إدارة التميز.

كانت إشارة كل من معامل ارتباط بيرسون وكذلك معامال اإلنحدار إشارة موجبة وهذا يعنى أنه  .2

 كلما زاد التوجه نحو تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية أدى ذلك بدوره إلى زيادة إدارة التميز.

أقل من  ANOVAكانت قيمة مستوى الداللة من جدول اختبار معنوية نموذج االنحدار الكلى  .3

( ومما يعنى إمكانية االعتماد على نتائج االنحدار وكذلك امكانية α=0.05قيمة مستوى المعنوية )

 ميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة.تع

االدارة في  وهذا يعنى أن التغيرات التى تحدث 𝑟2%=75.4كانت قيمة معامل التحديد  .4

إدارة التميز وهناك في  من التغيرات التى تحدث 75.4االستراتيجية مسئولة عن تفسير ما نسبته 

 .random errorالعشوائى  % يرجع إلى عوامل أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ24.6ما نسبته 

كانت قيمة إحصائية ديرين واتسون المحسوبة الختبار االرتباط الذاتى بين األخطاء  .5

DW=1.764  وحيث أن هذه القيمة تقع بين القيمتين الجدوليتين(Du, 4-DU)  ومما يعنى عدم

 .Auto correlationوجود تام لمشكلة االرتباط الذاتى 

 

في  ينص الفرض الرئيسى الثانى من فروض البحث والذى تم صياغته الفرض الرئيسى الثانى: -ب

لتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية على  دال إحصائياصورة فرض العدم على أنه " ال يوجد تأثير 

 األداء التسويقي"
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وحتى يتمكن الباحث من اختيار الفرض الرئيس الثانى من فروض البحث قام الباحث باستخدام 

كأحد األساليب اإلحصائية  (OLS)الخطى البسيط بطريقة المربعات الصغرى تحليل االنحدار 

قياس مقدار ارتباط وتأثير متغير مستقل واحد على متغير تابع وذلك باإلضافة في  التى تستخدم

وكانت نتائج الفرض  (F),(T)إلى اختبارات معامل االرتباط واالنحدار وكذلك النموذج اإلجمالى 

 موضحة كالتالى:

 المتغير المستقل: تطبيق اإلدارة االستراتيجية والمتغير التابع: األداء التسويقى

 ( اختبار معامالت االنحدار ونتائج االرتباط للفرض الرئيسى الثانى 10جدول رقم )
المتغير 

 المستقل

معامل 

 االنحدار

مستوى  tقيمة 

 الداللة

القرار عند 

α=0.05 

معامل ارتباط 

 اإلجمالى rبيرسون 

مة إحصائية ديرين قي

 DWواتسون 

اإلدارة 

 االستراتيجية
 2.003 0.612 معنوى 0.0 14 0.698

 

 للفرض الرئيسى الثانى ANOVAتحليل التباين  (11)جدول رقم 
مصادر 

 االختالف

درجات 

 الحرية

مستوى  Fقيمة

 الداللة

القرار عند 

α=0.05 
النسبة الغير مفسرة  𝑟2معامل التحديد 

% 

 االنحدار

 البواقي

1 

328 

 %62.6 %37.4 معنوى 0.0 196

 DW Du=1.698 DL=1.688قيم جدولية مستخرجة من جدوال 

 

 من النتائج السابقة نجد أن:

الجدول الخاص باختبار معامل اإلرتباط وكذلك معامل اإلنحدار في  كانت قيمة المستوى الداللة .1

كمتغير مستقبل وإدارة التميز كمتغير تابع أقل من قيمة  للعالقة بين تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية

( مما يعنى وجود تأثير معنوى ذو داللة إحصائية لتطبيق اإلدراة α=0.05مستوى المعنوية )

 االستراتيجية وذلك على األداء التسويقى.

نه كانت إشارة كل من معامل ارتباط بيرسون وكذلك معامال اإلنحدار إشارة موجبة وهذا يعنى أ .2

 كلما زاد التوجه نحو تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية أدى ذلك بدوره إلى األداء التسويقى.

أقل من  ANOVAكانت قيمة مستوى الداللة من جدول اختبار معنوية نموذج االنحدار الكلى  .3

( ومما يعنى إمكانية االعتماد على نتائج االنحدار وكذلك امكانية α=0.05قيمة مستوى المعنوية )

 ميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة.تع

االدارة في  وهذا يعنى أن التغيرات التى تحدث 𝑟2%=37.4كانت قيمة معامل التحديد  .4

إدارة التميز في  % من التغيرات التى تحدث37.4االستراتيجية مسئولة عن تفسير ما نسبته 

 random% يرجع إلى عوامل أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائى 62.6وهناك ما نسبته 

error. 

كانت قيمة إحصائية ديرين واتسون المحسوبة الختبار االرتباط الذاتى بين األخطاء  .5

DW=2.003  وحيث أن هذه القيمة تقع بين القيمتين الجدوليتين(Du, 4-DU)  وتقترب تماما

 .Auto correlationوهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة االرتباط الذاتى  2ن القيمةم

 

صورته البديلة التى تنص في  مما سبق يمكن للباحث رفض الفرض الرئيسى الثانى العدمى وقبوله

 لتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية على األداء التسويقى" دال إحصائياعلى أنه "يوجد تأثير 

 

في  : ينص الفرض الرئيسى الثالث من فروض البحث والذى تم صياغتهالرئيسى الثالثالفرض  -ج

 إلدارة التميز على األداء التسويقي" دال إحصائياصورة فرض العدم على أنه " ال يوجد تأثير 
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وحتى يتمكن الباحث من اختيار الفرض الرئيس الثانى من فروض البحث قام الباحث باستخدام 

كأحد األساليب اإلحصائية  (OLS)الخطى البسيط بطريقة المربعات الصغرى  تحليل االنحدار

قياس مقدار ارتباط وتأثير متغير مستقل واحد على متغير تابع وذلك باإلضافة في  التى تستخدم

وكانت نتائج الفرض  (F),(T)إلى اختبارات معامل االرتباط واالنحدار وكذلك النموذج اإلجمالى 

 لمتغير المستقل: إدارة التميز المتغير التابع: األداء التسويقىاموضحة كالتالى: 

 ( اختبار معامالت االنحدار ونتائج االرتباط للفرض الرئيسى الثالث12جدول رقم )
المتغير 

 المستقل

معامل 

 االنحدار

مستوى   tقيمة 

 الداللة

القرار عند 

α=0.05 

معامل ارتباط 

 اإلجمالى rبيرسون 

قيمة إحصائية ديرين 

 DWواتسون 

اإلدارة 

 االستراتيجية

 1.854 0.704 معنوى 0.0 17.9 0.671

 

 للفرض الرئيسى الثالث ANOVAتحليل التباين  (13)جدول رقم 
مصادر 

 االختالف

درجات 

 الحرية

مستوى   Fقيمة

 الداللة

القرار عند 

α=0.05 
النسبة الغير مفسرة  𝑟2معامل التحديد 

% 

 االنحدار

 البواقي

1 

328 

 %50.5 %49.5 معنوى 0.0 321.7

 DW Du=1.698 DL=1.688قيم جدولية مستخرجة من جدوال 

 

 من النتائج السابقة نجد أن:

الجدول الخاص باختبار معامل اإلرتباط وكذلك معامل اإلنحدار في  كانت قيمة المستوى الداللة .1

التسويقى كمتغير تابع أقل من قيمة مستوى للعالقة بين إدارة التميز كمتغير مستقبل واألداء 

( مما يعنى وجود تأثير معنوى ذو داللة إحصائية لتطبيق اإلدراة االستراتيجية α=0.05المعنوية )

 وذلك على األداء التسويقى.

كانت إشارة كل من معامل ارتباط بيرسون وكذلك معامال اإلنحدار إشارة موجبة وهذا يعنى أنه  .2

 حو تطبيق إدارة التميز أدى ذلك بدوره إلى األداء التسويقى.كلما زاد التوجه ن

أقل من  ANOVAكانت قيمة مستوى الداللة من جدول اختبار معنوية نموذج االنحدار الكلى  .3

( ومما يعنى إمكانية االعتماد على نتائج االنحدار وكذلك امكانية α=0.05قيمة مستوى المعنوية )

 تعميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة.

إدارة التميز في  وهذا يعنى أن التغيرات التى تحدث 𝑟2%=49.5كانت قيمة معامل التحديد  .4

األداء التسويقى وهناك ما في  رات التى تحدث% من التغي49.5مسئولة عن تفسير ما نسبته 

 .random error% يرجع إلى عوامل أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائى 50.5نسبته 

كانت قيمة إحصائية ديرين واتسون المحسوبة الختبار االرتباط الذاتى بين األخطاء  .5

DW=2.003  وحيث أن هذه القيمة تقع بين القيمتين الجدوليتين(Du, 4-DU)  وتقترب تماما

 .Auto correlationوهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة االرتباط الذاتى  2من القيمة

 

صورته البديلة التى تنص في  مما سبق يمكن للباحث رفض الفرض الرئيسى الثالث العدمى وقبوله

 إلدارة التميز على األداء التسويقى" دال إحصائياعلى أنه "يوجد تأثير 

االدارة في  وهذا يعنى أن التغيرات التى تحدث 𝑟2%=75.4معامل التحديد  كانت قيمة (1)

إدارة التميز في  من التغيرات التى تحدث 75.4االستراتيجية مسئولة عن تفسير ما نسبته 

% يرجع إلى عوامل أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائى 24.6وهناك ما نسبته 

random error. 

االدارة في  وهذا يعنى أن التغيرات التى تحدث 𝑟2%=37.4يد كانت قيمة معامل التحد (2)

إدارة التميز في  % من التغيرات التى تحدث37.4االستراتيجية مسئولة عن تفسير ما نسبته 



 

 111 .... منهل الخبازإدارة التميز علىوأثرها  االستراتيجيةاإلدارة 

 

 

 

% يرجع إلى عوامل أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائى 62.6وهناك ما نسبته 

random error 

إدارة التميز في  وهذا يعنى أن التغيرات التى تحدث 𝑟2%=49.5كانت قيمة معامل التحديد  (3)

األداء التسويقى وهناك ما في  % من التغيرات التى تحدث49.5مسئولة عن تفسير ما نسبته 

 .random error% يرجع إلى عوامل أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائى 50.5نسبته 

 

على األداء التسويقى للشركات وتأثيرا  يتضح أن اإلدارة اإلستراتيجية لها أثر وبشكل مباشر

 ظل وجود متغير وسيط وهو إدارة التميز.في  غير مباشر على األداء التسويقى

 

 االستنتاجات

تم بحث ستة متغيرات لتطبيق اإلدارة االستراتيجية وهى: الهياكل  لفرض األول:استنتاجات ا

فة المؤسسة، مهارات وخبرات وقدرات التنظيمية، أنظمة العمل، نظم المعلومات واإلتصاالت، ثقا

وكانت قيمة مستوى الداللة الخاص باختبار معامل االرتباط وكذلك  متميزة، ممارسات إدارية فعالة.

كمتغير مستقبل وإدارة التميز كمتغير تابع أقل من  معامل االنحدار للعالقة بين اإلدارة اإلستراتيجية

( مما يعنى وجود تأثير معنوى ذو داللة إحصائية لإلدارة α=0.05قيمة مستوى المعنوية )

اإلستراتيجية وذلك على إدارة التميز كانت إشارة كل من معامل ارتباط بيرسون وكذلك معامال 

التوجه نحو اإلدارة اإلستراتيجية أدى ذلك بدوره إلى  اإلنحدار إشارة موجبة وهذا يعنى أنه كلما زاد

 وهذا يعنى أن التغيرات التى تحدث 𝑟2%=75.4زيادة إدارة التميز كذلك كانت قيمة معامل التحديد 

إدارة التميز في  من التغيرات التى تحدث 75.4اإلدارة االستراتيجية مسئولة عن تفسير ما نسبته في 

 randomجع إلى عوامل أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائى % ير24.6وهناك ما نسبته 

error. 

الجدول الخاص باختبار معامل اإلرتباط في  كانت قيمة المستوى الداللة: الفرض الثانىاستنتاجات 

وكذلك معامل اإلنحدار للعالقة بين تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية كمتغير مستقبل وإدارة التميز كمتغير 

( مما يعنى وجود تأثير معنوى ذو داللة إحصائية لتطبيق α=0.05من قيمة مستوى المعنوية )تابع أقل 

وكانت إشارة كل من معامل ارتباط بيرسون وكذلك  اإلدراة االستراتيجية وذلك على األداء التسويقى.

تيجية أدى معامال اإلنحدار إشارة موجبة وهذا يعنى أنه كلما زاد التوجه نحو تطبيق اإلدارة اإلسترا

ذلك بدوره إلى األداء التسويقى. كما كانت قيمة مستوى الداللة من جدول اختبار معنوية نموذج 

( ومما يعنى إمكانية االعتماد α=0.05أقل من قيمة مستوى المعنوية ) ANOVAاالنحدار الكلى 

ت قيمة معامل التحديد على نتائج االنحدار وكذلك امكانية تعميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة. وكان

37.4=%𝑟2 االدارة االستراتيجية مسئولة عن تفسير ما في  وهذا يعنى أن التغيرات التى تحدث

% يرجع إلى عوامل 62.6إدارة التميز وهناك ما نسبته في  % من التغيرات التى تحدث37.4نسبته 

مة إحصائية ديرين وأخيرا كانت قي .random errorأخرى باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائى 

وحيث أن هذه القيمة تقع بين  DW=2.003واتسون المحسوبة الختبار االرتباط الذاتى بين األخطاء 

وهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة  2وتقترب تماما من القيمة )DU-Du, 4(القيمتين الجدوليتين 

 .Auto correlationاالرتباط الذاتى 

الجدول الخاص باختبار معامل اإلرتباط في  قيمة المستوى الداللةكانت  الفرض الثالث:استنتاجات 

وكذلك معامل اإلنحدار للعالقة بين إدارة التميز كمتغير مستقبل واألداء التسويقى كمتغير تابع أقل من 

( مما يعنى وجود تأثير معنوى ذو داللة إحصائية لتطبيق اإلدراة α=0.05قيمة مستوى المعنوية )

وذلك على األداء التسويقى. وكانت إشارة كل من معامل ارتباط بيرسون وكذلك معامال االستراتيجية 

اإلنحدار إشارة موجبة وهذا يعنى أنه كلما زاد التوجه نحو تطبيق إدارة التميز أدى ذلك بدوره إلى 

لى األداء التسويقى. وكذلك كانت قيمة مستوى الداللة من جدول اختبار معنوية نموذج االنحدار الك
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ANOVA ( أقل من قيمة مستوى المعنويةα=0.05 ومما يعنى إمكانية االعتماد على نتائج االنحدار )

وهذا  𝑟2%=49.5وكذلك امكانية تعميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة. أما قيمة معامل التحديد 

ن التغيرات التى % م49.5إدارة التميز مسئولة عن تفسير ما نسبته في  يعنى أن التغيرات التى تحدث

% يرجع إلى عوامل أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ 50.5األداء التسويقى وهناك ما نسبته في  تحدث

وأخيرا كانت قيمة إحصائية ديرين واتسون المحسوبة الختبار االرتباط  .random errorالعشوائى 

 (Du, 4-DU)جدوليتين وحيث أن هذه القيمة تقع بين القيمتين ال DW=2.003الذاتى بين األخطاء 

 .Auto correlationوهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة االرتباط الذاتى  2وتقترب تماما من القيمة

من خالل دراسة النموذج المقترح اتضح أن هناك تأثير مباشر  اختبار النموذج ككل:استنتاجات 

بالشركات محل الدراسة مما أثر ذلك بدورة وبشكل  لتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية على التميز اإلدارى

 مباشر على األداء التسويقى.

وأخيرا يمكن القول أن التميز اإلدارى هو محصلة لتطبيق مجموعة العناصر اإلستراتيجية التى تمكن 

مراكز في  األداء التسويقى مما يضع الشركاتفي  الشركات من التوصل إلى نتائج غير مسبوقة

 لية.تنافسية عا

 

 التوصيات:

 التوصيات الخاصة بتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية:

العمل على تحسننين الهياكل التنظيمية للشننركات: حيث أن الهيكل التنظيمى يعكس األهمية النسننبية  -أ

الهيكل التنظيمى في  لألنشطة المختلفة التى تشملها الشركات فيجب أن يكون هناك تحديد واضح

ت حيث أن هذا الهيكل يسننننمح للشننننركات بتفويض السننننلطات ويسننننمح للصننننالحيات والمسننننئوليا

 الظروف المختلفة.في  باالستجابة السريعة للتغير

زيادة اإلهتمام تطوير أنظمة العمل: حيث أن أنظمة العمل الجيدة هى التى تقوم بتعيين األعداد  -ب

قوموا بأدائها، مع تناسننب الكافية المطلوبة للعمل وأن تتناسنننب مؤهالتهم مع طبعة األعمال التى ي

األجور والمكافآت مع حجم األعمال المطلوبة لكل وظيفة، وأن توضننننننع اللوائح واألنظمة التى 

تساعد على ترشيد األداء وضبطه، وعدم وجود أى تعارض أو ازدواجية بين هذه النظم واللوائح 

 ر األداء.الشركة للعمل على زيادة جهودهم وتطويفي  مع توافر نظم لحفز العاملين

زيادة اإلهتمام بمواكبة الشنننركات لنظم المعلومات واإلتصننناالت المتقدمة: من خالل تحديث نظم  -ج

سام  ساعد على تدفق مستمر للمعلومات بين جميع األق تكنولوجيا المعلومات بصفة مستمرة مما ي

 مر للمعلومات.الشركة بالسهولة والتبادل المستفي  بالشركة، وأن تتسم اإلتصاالت بين العاملين

زيادة اإلهتمام بترسيخ ثقافة المنظمة: من خالل اإليمان بالتطوير والتغيير لصالح العمل وتشجيع  -د

مجال العمل مما يسنننننناعد توافر الوالء واالنتماء عند العاملين في  العاملين على التجديد واإلبتكار

سيايات الواضحة مع تعديل هذه سات بالمؤسسه وكذلك من خالل ترسيخ ال سيا حالة وجود في  ال

ظل وجود تغيرات مفاجأة على الشنننركات من خالل البيئة الداخلية في  ظروف مسنننتجدة خاصنننة

 والخارجية مع تشجيع اإلدارة العليا آلراء ومقترحات العاملين لتحسين وتميز األداء.

لهذه المناصب اإلدارية  اإلهتمام بتوافر مهارات وقدرات وخبرات المديرين: حيث أن الترقى -ـنننننننه

المدير طالقة ومرونة في  العليا يجب أن يكون بمعايير واضننننننحة ومعلنة حيث يجب أن يتوافر

تلقائية وأن يكون المدير له القدرة على تكوين الرؤى وصنننننياغة األهداف اإلسنننننتراتيجية والقدرة 

 ة عولمة الفكر اإلدارى.على تقييم األمور المستقبلية وكذلك القدرة السليمة والقدرة على مواكب

تعزيزات ممارسنننات إدارية فعالة: تسننناعد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة أمام في  النظر -و

مواجهة المشننننننكالت والتعامل مع األزمات، وتعليم وتدريب أعضنننننناء في  الشننننننركة المسنننننناعدة

الشننننركات على أعمال التنبؤ والتقدير وتحديد البدائل واتخاذ القرارات السننننليمة مع تعميق أهمية 

وضننننننرورة الربط بين األداء والتائج وصننننننرف الحوافز بكافة أنواعها بناءا على ما يتحقق من 

 إنجاز.
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 لشركات نحو إدارة التميز من خالل اآلتى:التوصيات الخاصة بتوجه ا

االهتمام بالتركيز على النتائج المستهدفة ألصحاب المصالح وذوى العالقة بالشركة: فالشركة  -أ

ملتزمة بتحقيق منافع متعددة ألصحاب المصالح المشتركة مع العاملين، العمالء، الموردين، 

 المجتمع المحيد، أصحاب رأس المال.

التركيز على العمالء: فيجب أن تقوم الشركة بدراسة السوق للتعرف على احتياجات اإلهتمام ب -ب

العمالء وكذلك التعف ودراسة المنافسين مع المراجعة المستمرة لهيكل النتجات المقدمة للعمالء 

ضوء دراسة السوق مع استحداث أساليب ونظم تسويقية واإلهتمام في  مع إعادة تصميم المنتجات

 لخطط التسويقية بما يلبى احتياجات العمالء.بالتطوير ا

امكانية قيام القيادة بوضع األهداف الواضحة: من خالل قيام القيادة بتطوير روح الفريق في  النظر -ج

عملية في  الشركة ومشاركتهمفي  أحداث التغير المتطورفي  ومساعدة العاملين على المشاركة

 العمل وحل المشكالت.في  لبناءة التى تعمل على االبتكارصنع القرارات مع تحمل اآلراء الناقدة ا

العمل على تطبيق اإلدارة بالعمليات وبالحقائق: من خالل عمل اجتماعات دورية لمواجهة  -د

بيئة عمل الشركة ومعرفة تأثيرها على العمالء ومع نشر وتبادل في  التغيرات التى تحدث

 يات اإلدارية مع توفر نظام جيد للمعلومات بيسرالمعلومات عن رضا العمالء على كافة المستو

عملية اتخاذ القرار مع تحديد نواحى القوة والضعف لدى الشركة واستخدام أحدث التقنيات في 

 التكنولوجية المتطورة.

تنمية وتمكين العاملين بالشركة: وذلك من خالل دعم وبناء فرق العمل وتشجيع اإلدارة الذاتية مع  -ه

ين نحو تقديم المقترحات واألفكار اإلبداعية مع اإلهتمام بأنفاق األموال الالزمة تحفيز العامل

 للتدريب وتطوير العاملين بالشركة.

العمل على زيادة االهتمام بالتعلم المستمر واالبتكار والتجديد: من خالل رصد التطورات التقنية  -و

والمتفوقة لدى المنافسين مع تقدير  المستويات التقنيةفي  المناسبة الحتياجات الشركة والبحث

الفجوة التقنية التى تعانى منها الشركة لسد هذه الفجوة مع التأكيد على بناء وتطوير القدرات البشرية 

 والنظم اإلدارية الالزمة الستيعاب وتطبيق الجديد بكفاءة.

اق المحتملة مع تنمية عالقات الشراكة والتحالف: من خالل تعظيم فرص االستحواذ على األسو -ز

منظمات ذات القدرة المكملة للمنظمة، عمل تحالفات مع الشركات المماثلة لمعالجة الظروف 

الصعبة مثل الركود اإلقتصادى وتحول العمالء إلى المنتجات البديلة، االستفادة من التحوالت 

 السوق بما يساعد على استمرار الشركة ونجاحها.في  اإليجابية

ية اإلجتماعية للمنظمة: من خالل التزام الشركة بمنهجيات أخالقية تجاه المجتمع ادراك المسئول -ح

لتقليل اإلزعاج والتلوث وتحقيق الحد األدنى من متطلبات وتوقعات واحتياجات المجتمع مع 

أحداث رياضية وثقافية وبيئية وانسانية وصحية تعمل على خدمة المجتمع في  المشاركة الفعالة

 ة ممنهجة وواضحة لهذه الفاعليات اإلجتماعية.من خالل وضع خط

 

وختاما فإن هذا البحث يقدم برهان على أن الشركات التى تسعى إلى التميز اإلدارى فإن هذا ال 

يتم إال من خالل تطبيق اإلدارة االستراتيجية مما ينعكس بشكل مباشر ويعمل على تحسين األداء 

 السوق.في  التسويقى للشركة
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