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دور مقومات اإلدارة االستراتيجية وآلياتها في التنفيذ االستراتيجي بالتطبيق على وزارة الزراعة 
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والتي تتضععععععمو: مقومات اإلدارة  سععععععرا الدراسععععععة الق مررنة الرراة نيو متايرات ةمو   الدراسععععععةالملخص: 

االسعععتراتيجية غمتايرات ملعععتقلة وتصعععما مأاعععحال الموعععالهي الراملويي الهياا التننيمي ووقانة المننمة  وآليات 

اإلدارة االسععتراتيجية غمتايرات وسععيتة وتتضععمو ماععيااة االسععتراتيجيةي ةمو القيادة وتمايو الرامليو  وت  اتخا  

ير تانع. ومو أنرز النتائج وجود عراة ايجانية  ات داللة إحوععععععائية نيو مقومات اإلدارة التنفيذ االسععععععتراتيجي غمتا

االستراتيجية وآلياتها والتنفيذ االستراتيجي. وتتمثا أه  التوايات ني: ضرورة االهتمام نأهداف أاحال الموالهي 

 درغة الحتياجات الرامليو.مصارغة الرامليو ني ايااة االستراتيجية وترزيز دور القيادة الداعمة والم

 
 : مقومات اإلدارة االستراتيجيةي آليات اإلدارة االستراتيجيةي التنفيذ االستراتيجي.الكلمات المفتاحية

 

The Relationship Between the Variables of the Study Model 
 

Ahmed Edris Abdu 

Mohammed Omer Edris 

Amna M. O. Mohammed Ali 

 

Abstract: The study aims to find out the relationship between the variables of the study 

model, which include: The Ingredients of strategic management as independent variables 

include (stakeholders, employees, organizational structure and organization culture) and 

the mechanisms of strategic management as an intermediates variables include (the 

formulation of strategy, leadership style and employee's empowerment), and Strategic 

implementation as the dependent variable. The most prominent results the availability of 

a positive statistical significant relationship between the ingredients of management, its 

mechanisms and strategic implementation. The main recommendations: the need for 

attention to the stakeholder’s objectives, participation of workers in formulating the 

strategy, strengthen the role of supportive leadership, and the perceived the worker's 

needs. 

 
Keywords: The Ingredients of strategic management, Mechanisms of strategic management, Strategic 

implementation. 
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 المقدمة

نه المؤسلات الحاومية ني عملية التنمية والتتويري نقد اةتهجا اةترااً مو الدور الابير الذي تقوم 

ساليب إدارية حديثةي نما نيها اإلدارة االستراتيجية لتتماو نذلك مو  ستخدام أ هذه المؤسلات منهج ا

  .10: 2006تحقيق األهداف التي ُوجدت مو أجلها. مالهاش ي 

ى الذي يجب تاتيتهي عليه الند مو وحيث أي القرار االسععععععتراتيجي يتميز نالصععععععمول و ول المد

مراعاة جميع الجهات  ات الموععععلحة عند اععععيااة االسععععتراتيجية لما تلربه هذه الجماعات مو دور 

ناعا ني تنفيذ االسعتراتيجيات. غما أي وضعع االسعتراتيجية يجب أي يوعاحبه إعادة هيالة المؤسعلعة 

تناسعععععقة ومتناامة مع االسعععععتراتيجيات نما يتماشعععععق ومتتلباتهاي إضعععععانة إلق وجود وقانة تننيمية م

ووجود تمايو إداري ناعا وأةما  ايادية مناسععبةي ملععتوععحباً  لك اععيااة سععليمة لرسععتراتيجية مو 

 أجا تنفيذ استراتيجي ناعا لما له مو أور مباشر علق االستراتيجية وتنفيذها.

 

 مشكلة الدراسة:

واألةهار التي تتخللها ناإلضععععانة للري  تتمتع والية غلععععر ناألراضععععي الخوععععبة الواسععععرة والودياي

الفيضعععععي والمتري. لذلك نهي مؤهلة ألي تاوي ني مقدمة واليات اللعععععوداي الموعععععدرة للمنتجات 

الزراعيةي إال أي هناك اوععوراً ني تنفيذ االسععتراتيجيات الموضععوعة نالوععورة المتلونة. لذلك ن ي 

ية غلععععععر علق ممارسععععععة اإلدارة الدراسععععععة تلععععععلو الضععععععور علق مدى ادرة وزارة الزراعة نوال

االستراتيجية والتررف علق مقومات وآليات اإلدارة االستراتيجية وأورهما علق التنفيذ االستراتيجي. 

 و لك مو خرل اإلجانة عو التلاؤالت اآلتية:

الق أي مدى توجد عراة تأوير  ات داللة إحوائية نيو مقومات اإلدارة االستراتيجية وآليات  .1

 الستراتيجية؟اإلدارة ا

 ؟ها توجد عراة إحوائية نيو آليات ةجاح اإلدارة االستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي .2

 ماهي ةوعية ودرجة الرراة نيو مقومات اإلدارة االستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي؟ .3

 

 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية الدراسة مو غوةها تتضمو اآلتي:

 مو حيث المقومات واآلليات وعراتهما نالتنفيذ االستراتيجي. تتناول اإلدارة االستراتيجية -1

ية ني  -2 يتترق الق الزراعة ناعتبارها مو أه  موعععععععادر امترك والية غلععععععر للميزة التنانلعععععع

 المحاايا الزراعية والمنتجات البلتاةية.

ما ةجاح أوبتا البحوث الرلمية والممارسععات الرملية أي اإلدارة االسععتراتيجية ترتبر مو أه  عوا -3

 المؤسلات.

ترتبر الدراسععة هي األولق التي تتناول عواما التأوير ومقومات النجاح  –حد عل  الباحثيو -علق  -4

 ني التنفيذ االستراتيجي ني المواله الحاومية ني والية غلر.

 

 أهداف الدراسة:

 تتجلق أهداف الدراسة ني اآلتي:

 سرمة التنفيذ االستراتيجي.التررف علق مقومات اإلدارة االستراتيجية مو اجا  -1

التررف علق آليات اإلدارة االسععععتراتيجية وأورها ني التنفيذ االسععععتراتيجي مما يلععععاعد الوزارة   -2

 علق تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدانها نالوورة المثلق.
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رند الماتبة نموضعععوعات مرااعععرة ني اإلدارة االسعععتراتيجية وتوسعععيع الحااعععا الرلمي نوعععفة  -3

 خااة.

 

 وض الدراسة:فر

 علق ضور مصالة الدراسة نقد تصالا الفرضيات علق النحو التالي:

 توجد عراة  ات داللة إحوائية نيو مقومات اإلدارة االستراتيجية وآلياتها. /1

 توجد عراة  ات داللة إحوائية نيو آليات اإلدارة االستراتيجية وعملية التنفيذ االستراتيجي. /2

 لة إحوائية نيو مقومات اإلدارة االستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي.توجد عراة  ات دال /3

 

 منهجية الدراسة:

 -تتبع هذه الدراسة المنهج الوافي التحليلي مرتمداً علق ةوعيو مو الموادر: 

 موادر أولية: تتمثا ني استباةة ميداةية. .1

واأل اريه الرلمية والصباة موادر واةوية: يت  الحوول عليها مو الاتب والمراجع والرسائا  .2

 الرنابوتية.

 

 مصطلحات الدراسة:
هق مجموعة مو القرارات والتوععععععرنات تحدد األدار  ويا األجا اإلدارة االستتتتتتتراتيجية:   -1

  .2007للمننمات ممرسي وسلي ي 

: ه  أنراد أو جماعات له  مواله او ةويب لدى الصرغة يرتيه  الجماعات أصحاب المصالح -2

  2001:77عو  بيرة وغيفية أدارها. مشارلز وجوةزي  الحق ني اللؤال

: يررف نأةه مجموعة اللععبا التي تتبرها المؤسععلععة لتقلععي  أةصععتتها علق مهام الهيكل التنظيمي -3

  1996:69محددة ومو و  إحداث التنليق الرزم نينها. مالمقلقي 

ي والتقوسي تصععععععير الق مننومعععة المرعععاةي والرموز والمرتقعععداتي والقي  ثقتتتافتتتة المنظمتتتة: -4

والممارسعععات التي تتورت واسعععتقرت مع مرور الزموي وأاعععبحا اعععفة للتنني  نحيث تخلق 

نهماً عاماً نيو أعضععار التنني  حول ماهية التنني  واللععلوك المتواع مع األعضععار نيه. مالملتقق 

  2009:8الرلمي الدوليي 

لمؤسلة وأهدانها الرئيلية وةرني نها وضع وتحديد اايات المننمة أو اصياغة االستراتيجية:  -5

و لك ني ضععور الرؤية الملععتقبلية الصععاملةي ووضععوح وتحديد رسععالة المؤسععلععة وتوجيه البحث 

لتحديد وتحليا الرواما الداخلية والخارجية المؤشعععرة مع تقليا المخا ر مالمنتدى الررني إلدارة 

 .الموارد البصرية 

يادي:  -6 يادي هو ةوعية اللععععععلوك النمط الق مديري النمو الق ها ال قدرات المتاحة والتي يتمتع ن وال

  .2008:7والتي تمانه مو حلو تحقيق األهداف مالجميلقي 
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يتمحور حول إعتار الموظفيو اععععععرحيةي وحرية أغبري ني مجال الوظيفة التمكين اإلداري:  -7

المحددة التي يقوم نها الموظف حلععععععب الواععععععف الخاف نتلك الوظيفة مو ةاحيةي ومو ةاحية 

سياق الوظيفةي أي خار  إ ار الوظيفةأخرى م  نحه حرية المصارغة وإندار الرأي ني أمور ني 

  .Cogner and Kanungo,1988م

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تلرب اإلدارة االسععععععتراتيجية دوراً محورياً ني تحديد التوجيهات  ويلة األجا وني اععععععيااة وتنفيذ 

تحقيق األهداف المرجوة نوعععععورة سعععععليمة. ولما غاةا اإلدارة  االسعععععتراتيجياتي مما يماو مره مو

االسععتراتيجية نهذه األهمية غاي مو الضععرورة اي يت  تناولها مو حيث المقومات ودورها ني اععمي  

 وايااة وتنفيذ االستراتيجيات. 

أاعععحال الموعععاله: يرتبر هذا المفهوم مو اه  موضعععوعات اإلدارة االسعععتراتيجيةي و لك لاوي  -1

ية ني مننمات يمثا  لداخل خارجية وا ئة ال اة مع البي ية متصعععععععان فاعرت تننيم ئة عراات وت ني

 . لذا ةجد اي هذا الموتله ت  تناوله مو الرديد مو الدراسات نجواةبه 2007األعمال مالرنزيي 

  1999المختلفة. نهناك دراسععععععات تناولته مو حيث المفاهي  والمرايير مثا متوماس وآخرويي 

  , نينما أخذت دراسععععات أخرى عراة أاععععحال الموععععاله نرسععععالة المننمة 2007ومجوةزي 

مااسميي د.ت . ومنها مو تناول أاحال المواله مو حيث الننريات والتونيفات مغالرنزيي 

  ني حيو رغزت دراسعععععات أخرى نالمقاييس المترلقة نرضعععععا أاعععععحال الموعععععاله مثا 2007

  .2012مالجبوريي 

اسععتراتيجية مناسععبة ال يماو أي يت  نمرزل عو الرامليو. إةما الند الراملوي: اي وضععع وتوععمي   -2

مو األخذ ني االعتبار أرار ومرحنات الرامليو. ةلبة ألي هؤالر الراملوي ه  األدرى نتفاايا 

المننمة والبيئة المحيتة نها. غما اي التنفيذ االسععععععتراتيجي ال يماو اي ينجه اال إ ا أتيحا له  

بيق اللععلي  لرسععتراتيجية الموضععوعة. ونالتالي يلرب الراملوي دوراً رئيلععياً الفراععة غاملة للتت

 ني ايااة وتنفيذ االستراتيجية.

الهياا التننيمي: يمثا الهياا التننيمي مو المقومات األسعععععاسعععععية لردارة االسعععععتراتيجية. نمو  -3

خععرلعععه يععمععاععنععهعععا اي تععحعععدد مععو؟ يععقععوم نععمعععا ا؟ ومععتععق؟ وغععيععف؟ واعععد أغعععدت دراسعععععععععة 

  نأي الهياا التننيمي ناا أنراده يؤور ني اعيااة االسعتراتيجية. غذلك Fredrickson,1986م

  علق أهمية الرراة التبادلية نيو االسععععتراتيجية والهياا 2014أظهرت دراسععععة مالمنوععععوريي 

 التننيمي لتحقيق أهداف المننمة.

 ا أعضار التنني وقانة المننمة: هي عبارة عو مننومة مو القي  والقواعد التي يصترك نيه -4

تأوير القادة االستراتيجييو  -2تأوير نيئة األعمال  -1ويصتق محتوى الثقانة مو وروة موادر هي: -5

 . وإ ا تونر الوعي نثقانة المننمة وت  1999التجرنة الرملية لألنراد ني المننمة مياسععععععيوي  -3

ختة استراتيجية متااملة  إدراك هذه الثقانة نوورة سليمة. ن ي هذا اإلدراك سيؤدي الق تتبيق

 للمننمة.

اعععععيااة االسعععععتراتيجية: اي التنفيذ االسعععععتراتيجي اللعععععلي  يتتلب اي تلعععععبقه اعععععيااة سعععععليمة  -6

لرسعععتراتيجية مبنية علق تحديد اايات المؤسعععلعععة وأهدانها و لك ني ضعععور الرؤية الملعععتقبلية 

 الصاملة. وتحديد الرواما الداخلية والخارجية المؤورة علق المؤسلة.
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ةمو القيادة: اي النمو القيادي المتبع له دور مؤور ني التنفيذ االسععععععتراتيجي مو حيث النجاح او  -7

الفصعععععا. ومرلوم اي النمو الديمقرا ي أغثر ايجانية وتحفيزاً وإةتاجاً مو األةما  األخرى. اال اي 

 هذه الدراسة تناولا النمو القيادي نوورة عامة مو اير تحديد.

إعتار الفراة للرامليو للقيام نالواجبات واألعمال الملنودة إليه  نالوورة  تمايو الرامليو: هو -8

المناسعععبة التي يروةها. ني حدود الموجهات الرئيلعععية الموضعععوعة ني الختة مو اير تدخا مو 

 اإلدارة. مما يؤدي هذا األمر الق التنفيذ الللي  للختة مو اير ضاو .

رات واألةصععتة المترلقة نوضععع االسععتراتيجية موضععع التنفيذ االسععتراتيجي: هو مجموعة اإلجرا -9

 التنفيذ. وني هذه الدراسة يقود نه الناتج النهائي للمتايرات الملتقلة والوسيتة.

 

 الدراسات السابقة:

   موااع اإلدارة االسعععتراتيجية ني األجهزة الحاومية اللعععرودية هدنا2006دراسعععة مالهاشععع ي  -1

 الدراسة الق التررف علق مدى ممارسة اإلدارة االستراتيجية ني األجهزة الحاومية اللرودية.

 وت  التواا الق عدد مو النتائج أهمها:

 أي أالب األجهزة الحاومية المرغزية اللرودية ال تمارس اإلدارة االستراتيجية.-أ

تيجيععة ني األجهزة مو أه  األسععععععبععال التي تحول دوي تتبيق مفهوم اإلدارة االسععععععترا  -ل

عدم توانر المتخوععععوععععيو ني التختيو -1الحاومية اللععععرودية تتمثا المرواات التالية: 

 عدم وجود إدارة متخووة لوضع الختو االستراتيجية.-2االستراتيجي. 

وعدم -وايال مفهوم المنانلععععععة الذي يقلا مو وجود الحانز إلعداد االسععععععتراتيجيةي د-3

 للرامليو ني المننمة.وجود رسالة ماتونة ومررونة 

 م ماإلدارة االستراتيجية وأورها ني رنع أدار المننمات 2007دراسة ميا واخرويي م– 2

هدنا الدراسعععة الق إيضعععاح مفهوم اإلدارة االسعععتراتيجية وماوةاتها وأهميتهاي ودواعي تتبيقها ني 

 مننمات األعمال. ومو أه  النتائج التي توالا اليها الدراسة:

يري المننمات محا البحث الذيو له  مرلومات عو اإلدارة االسعععتراتيجية وماوةاتها الة عدد مد-أ

 وغاةا هذه المرلومات محدودة جداً.

يوجد اوعععور غبير ني عملية تنفيذ االسعععتراتيجيات لردم التوانق نيو االسعععتراتيجيات  -ل

 ات.ونيو الهياغا التننيميةي وعدم مناسبة وقانتها التننيمية لتلك االستراتيجي

 عدم تونر المهارات واألةنمة اإلدارية الرزمة لتنفيذ االستراتيجيات ني تلك المننمات. - 

  مأاعععحال الموعععاله ورسعععالة المننمة  وهدنا الدراسعععة الق 2009دراسعععة أحمدي ) - 3

الواوف علق أاعععحال الموعععاله الداخليوي والخارجيوي ومحاولة إنراز تأوير أاعععحال 

 مال. ومو أه  النتائج التق ت  التواا اليها:المواله علق رسالة مننمة األع

أي مررنة األ راف الخارجية والداخلية  ات المواله يلاعد المننمة ني التررف علق  -أ

 الفرف والتهديدات وتحديد ةقا  القوة والضرف مما يؤدى الق ةجاح المننمة.

 أي ألاحال المواله تأوير علق رسالة المننمة. -ب

ثقانة التننيمية وأورها ني اععيااة االسععتراتيجية وتنفيذها  مال(2010دراسععة مالحرنقي  - 4

وغعاي الهعدف مو الرسعععععععالعة هو الترريف نوااع و بيرعة الثقعانعة التننيميعة ودورهعا ني 

 استراتيجيةالمننمة. ومو أه  النتائج التي توالا اليها الدراسة:

إلةلعععاةي   ات عراة تأوير البرد ا –البرد التننيمي –اي أنراد الثقانة التننيمية مالبرد القيادي -أ

 مرنوية ني ايااة وتنفيذ االستراتيجية.
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 –عدم وجود نروق مرنوية نيو آرار المديريو يماو ةلععبها للخوععائص الصععخوععية مالرمر  -ل

 سنوات الخبرة  –الملتوى الوظيفي –المؤها 

  مالرراة نيو الهياا التننيمي واالسعععتراتيجية وأورهما ني 2011دراسعععة مالمحمديي  - 5

هدنا الدراسعععععععة الق تحديد  بيرة الرراة القائمة نيو أنراد . ناعلية مننمات األعمال 

الهياا التننيمي واالسععتراتيجية واتجاهها وحجمها ومدى تأويرهما علق نرالية الصععرغات 

ناعية الررااية ومدى تأوير هذه الرراة ني تحقيق الفاعلية التننيمية. وأه  ةتائج  الوعععععع

 ميا الصرغات الوناعة الررااية ةحو التخوص الرالي.الدراسة تمثلا ني 

 

 الدراسات األجنبية:

  2011ترجمةمالمحمدىي (Miller,1987)دراسة  -1

 Stratrgy Making &Struture: Anaysis& Application for"نعععععرعععععنعععععواي 

Performance" 

الرراة نيو  مايااة االستراتيجية والهياا: تحليرت وتتبيقات لألدار اهتما الدراسةنتبيرة

الهياا التننيمي للمننمة وعملية اعععععيااة االسعععععتراتيجية. مو ةتائجها: توجد عراات عديدة 

 نيو الهياا وايااة االستراتيجية.

  التي تناولا األةما  القيادية وتماسععك الفريق 2004وآخرويي HeinWentdدراسععة م -2

اة نيو الثقانة مو خرل الثقانة. وسععععععرا الدراسعععععععة الق التررف علق مدى وجود عر

القومية وأةما  القيادة مالموجهة / والداعمة  وتماسعععك الفريق وتواعععلا الق عدة ةتائج 

 منها:

 وجود عراة نيو الفردية والنمو القيادي المتبع مموجهة / داعمة   -أ

 القيادة الموجهة له أوار سلبية ا ا ما ت  إتباعه ني الثقانات  ات الفردية الرالية  -ل

  األةمععا ععالقيععاديععة والقي  الثقععانيععة مو خرل Alexander &peter, 2002دراسععععععععة م 6

المديريو والمرؤوسيو. دراسة مقارةة ني ارنع دول مختلفة مارنية وشراية . وتوالا 

الدراسة علق وجود اخترنات غبيرة نيو الدول الارنية والصراية. ونيو الدول منفردة ني 

 غا مجموعة. 

 

 نموذج الدراسة:

  نخوععوف دور Baron&daved,1986نمو   ونقاً للنمو   الذي ااترحه مت  ننار هذا ال

الوسععيو والمردل ني تحلععيو الرراة نيو المتايرات. ويلععلو الضععور علق تأوير المتايرات الملععتقلة 

والتي تتمثا نيمقوماتاإلدارة االسععععععتراتيجيةوهيمجماعات أاععععععحال الموععععععالهي الراملويي الهياا 

يعععة  علق التنفيعععذ االسععععععتراتيجي غمتاير تعععانعي مو خرل آليعععات اإلدارة التننيميوالثقعععانعععة التننيم

 االستراتيجيةالتي تض  مايااةاالستراتيجيةي ةمو القيادة وتمايو الرامليو  غمتايرات وسيتة.
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   ةمو   الدراسة1شاا را  م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أداة الدراسة:

البياةات التي سععععاعدت علق تحقيق أهداف الدراسععععة ناإلجانة عو ت  اسععععتخدام االسععععتباةة غأداة لجمع 

تلاؤالتها. واد تاوةا االستباةة مو الميو ناإلضانة إلق الرسالة المرنقة التي ُوضه نها مدى أهمية 

اسعععتجانة المبحوويو السعععتيفار هذه الدراسعععة ونرف التراريف اإلجرائية التي تلعععاعد المبحوويو ني 

 ستبياي.اإلجانة عو أسئلة اال

القلعععع  األول: احتوى هذا القلعععع  علق المرلومات الرامة عو مفردات الدراسععععة مالرمري المؤها 

 الرلميي الدرجة الوظيفية 

القلعععععع  الثاةي: هذا القلعععععع  يلععععععترل  عو محتوي مقومات اإلدارةاالسععععععتراتيجية وهي ت ربر عو 

تاإلدارة االسععععتراتيجيةأما المتايرات الملععععتقلة ني ةمو   الدراسععععةي والمتاير الوسععععيو وهوآليا

الجزر الثالث واألخيرنيدور حول: التنفيذ االستراتيجي وهو المتاير التانع مالمخر  النهائي  ني 

 ةمو   الدراسة.

 

 اام الباحثوي نالتأغد مو ادق االستباةة نتريقتيو: صدق االستبانة:

 أوالً: المحكمين:

  ني الدراسعععععة نرنواي موااع اإلدارة 2006  ماسعععععتراي الباحثوةباالسعععععتباةةالتي اسعععععتخدمتها الهاشععععع

االستراتيجية ني األجهزة الحاومية اللرودية  غما ت  االستراةةنبرف الفقرات المترلقة نالتنفيذ والتي 

اسععععتخدمها عتية ني دراسععععته موااع التختيو االسععععتراتيجي ني المؤسععععلععععات الحاومية ي غذلك ت  

راسعععته نرنوايماألةما  القيادية وعراتها نالتمايو ي و    ني د2008االسعععترشعععاد ناسعععتباةة الجميلي م

عرض هذه االسععععععتباةة علق عدد مو المحاميو مو األسععععععاتذة المختوععععععيو ني إدارة األعمال وعل  

اإلحوععععععاري واد أضععععععيفا نرف الفقرات نناًر علق  لب المحاميو حتق أاععععععبحا االسععععععتباةة ني 

وروة أجزار. وجميع هذه المتايرات ت  اياسعععها   نقرة مقلعععمة علق 45اعععورتها النهائية ماوةة مو م

مخمس درجات  إلق  5الخماسعععي والذي يتراوح ما نيو موانق نصعععدة    Likertونق مقياس ليارت

 مدرجة واحدة  1اير موانق نصدة   

 

 ثانياً: صدق المقياس:

  %96للتأغد مو وبات األداة ت  حلال مراما الثبات مألفا غروةباخ  ي حيث نلغ م

المتاير 

 التانع
المتايرات 

 الوسيتة

المتايرات 

 الملتقلة

االستراتيجية اإلدارةآليات   االستراتيجية مقومات اإلدارة   

 

االستراتيجيالتنفيذ    
 الجماعات أصحاب المصالح -1

 العاملون -2

 الهيكل التنظيمي -3

 ثقافة المنظمة -4

 صياغة االستراتيجية: -1

 نمط القيادة: -2

 تمكين العاملين -3
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 ي ونرد التأغدمو وبات واعععععدق االسعععععتباةةنقد %97ت  اياس مراما اعععععدق األداة حيث نلغ م غذلك

 أابحا االحة للتتبيق علق مجتمع الدراسة.

 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

يتاوي مجتمع الدراسععععة مو غا الرامليو نوزارة الزراعة والموارد المائية والري نوالية غلععععري مو 

 الام ورؤسار الوحدات والمصرنيو والموظفيو.ورؤسار األ مديري اإلدارات

% مو مجتمع الدراسة. وغاي 31استمارة استبياي ننلبة  140نرداً ت  توزيع  456حيث يبلغ عدده  

%. أما عدد االستمارات التالفة نااي 30استمارة تمثا ةلبة  137عدد اإلستباةات الوالحة للمرالجة 

 استمارات نقو. 3

 موارانية لرينة الدراسة ونقاً للرمر والمؤها الدراسي والوظيفة  الرواما الدي1جدول م

 النلبة % الردد الفئة البياي

 

 

 الرمر

 8.8 12 30أاا مو 

 39.4 54 40وأاا مو  30

 31.4 43 50وأاا مو  40

 20.4 28 نأغثر 50

 100.0 137 المجموع

 

 المؤها
 18.2 25 ثانوي

 64.2 88 جامعي

 17.5 24 فوق الجامعي

 100.0 137 المجموع

 

 

 الوظيفة

 10.9 15 مدير

 5.8 8 نائب مدير

 16.8 23 رئيس قسم

 53.3 73 موظف

 4.4 6 عضو نقابة

 8.8 12 عضو اتحاد

 100.0 137 المجموع

 

سععععنة ننلععععبة  39-30  ةجد أي أغثر نئات أعمار أنراد الرينة تقع ني الفئة 1نالننر ني الجدول را  م

  .%8.8سنة حيث نلاا ةلبتها م 30%  وأاا نئة ةويباً مو األعمار هي الفئة أاا مو 39.4م

أما نخوععععوف المؤها الرلمي ن ي عدد الجامرييو هو األغثر وةلععععبته  هي األعلق حيث نلغ عدده  

  .%64,2نرداً ننلبة م 88

  موظفاً ننلبة 73لغ عدده  مونيما يترلق نوظيفة أنراد الرينة ن ي أعلق ةلبة هي مو الموظفيو واد ن

  .4.4  ننلبة م5%  وأاا نئة ه  معضو ةقانة   حيث غاي عدده  م53,3م

 اختبار فروض الدراسة باستخدام معامل االرتباط
ني منهجية الدراسععععععة التي تترلق نالمتايرات الملععععععتقلة والمتايرات  ت  وضععععععع عدد مو الفروض 

ستخرا   علق  النتائج اإلحوائية التي ةتجا عو االستباةة الموزعةالوسيتة والمتاير التانع. ونرد ا

مراما االرتبا ي ونيما يلي تفوععععيرً لهذه  االرتبا  ناسععععتخدام الرينة المبحووةي جرى اختبار نروض

 االختبارات:

انترضا الدراسة وجود عراة ارتبا  نيو المتايرات الرئيلةي ونرد أي جرى اياس الرينة المبحووة 

راعةي ظهرت النتائج اآلتية ونقاً لجدول مراما االرتبا  نيو متايرات النمو   غما هو ني وزارة الز

  : 2موضه ني الجدول را  م
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   يبيو عراة االرتبا  نيو متايرات الدراسة2جدول م
 

   ةرحظ اآلتي:2نالننر ني الجدول را  م

  توجد عراة ارتبا   ات داللة إحوائية نيو المتايرات الملتقلة ممقومات اإلدارة اإلستراتيجية .1

مأاحال الموالهي الراملويي الهياا التننيمي والثقانة التننيمية  والمتايرات  والمتمثلة ني

ي النمو اإلداري الوسيتة مآليات اإلدارة اإلستراتيجية  والمتمثلة ني مايااة اإلستراتيجية

والتمايو اإلداري  مما يدل علق ابول الفرضية األولق والتي مفادها وجود عراة  ات داللة 

 إحوائية نيو مقومات وآليات اإلدارة اإلستراتيجية تفاايلها غاآلتي:

هناك عراة ارتبا  نيو أاحال المواله وآليات اإلدارة اإلستراتيجية. وغاةا مرامرت  أ.

  علق التواليي وينهر **38.ي**46.ي**48.  هي م2غما موضحة نالجدول را  ماالرتبا  

أي جميع عراات االرتبا   ات داللة مرنوية وغاةا الرراة ضريفة مع ايااة اإلستراتيجية. 

 وهذا يدل علق أي أاحال المواله له  ارتبا  ضريف مع آليات اإلدارة اإلستراتيجية.

أي هناك عراة ارتبا  نيو الرامليو وآليات اإلدارة اإلستراتيجية  ل. يتضه مو خرل الجدول ةفله

والمتمثلة ني مايااة اإلستراتيجيةي النمو القيادي والتمايو اإلداري . وغاةا مرامرت 

  علق التواليي وعراات االرتبا  جميرها  ات داللة **68.ي**47.ي**68.االرتبا  م

 مرنوية ولانها متوستة.

وآليات اإلدارة  ينهر أي هناك عراة ارتبا  نيو الهياا التننيمي فله . مو الجدول ة

  علق التواليي وعراات **42.ي**54ي **37.اإلستراتيجية وغاةا مرامرت االرتبا : م

االرتبا  جميرها  ات داللة مرنوية ولانها عراة ضريفة.وهي ةتيجة  بيرية ألي ننار الهياا 

مديريو ورؤسار األالام والموظفيو مو اير اعتراف وتحديد الللتات والورحيات لل

 واهتمام اإلدارة الرلياي ناةه ال يرني شيئاًي وال يؤدي إلق أور ملموس ني الوااع الرملي.

اإلدارة اإلستراتيجية ومرامرت  د. غذلك ينهر أي هناك عراة ارتبا  نيو الثقانة التننيمية وآليات

علق التواليي وعراات االرتبا  متوستة وجميرها   **60.ي**59ي **55.االرتبا  هي م

  ات داللة مرنوية.

 أظهرت الفرضية الرئيلة الثاةية نوجود عراة ارتبا   ات داللة إحوائية نيو آليات اإلدارة .2

 اإلستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي.

ني ايااة  أ. تبيو مو خرل الجدول ةفله أي هناك عراة ارتبا  نيو المتاير الوسيو متمثرً 

اإلستراتيجية والمتاير التانع التنفيذ اإلستراتيجي وغاي مراما االرتبا  غما موضه نالجدول 

  وهق مقبولة إحوائيا مما يدل علق 000.  وهو ارتبا  متوسو ونملتوى مرنوية م**76.م

 أي ايااة اإلستراتيجية لها عراة إيجانية مع التنفيذ االستراتيجي.

عراة ارتبا  نيو المتاير الوسيو متمثرً ني النمو القيادي والمتاير التانع ل. تبيو أي هناك 

  وهو ارتبا  **55. م4التنفيذ االستراتيجي وغاي مراما االرتبا  غما موضه نالجدول را  م

  وهق مقبولة إحوائياً مما يدل علق أي النمو القيادي له 000.متوسو ونملتوى مرنوية م

 فيذ االستراتيجي.عراة تأوير علق التن

التنفيذ 

 االستراتيجي
 النمو القيادي تمايو إداري

ايااة 

 اإلستراتيجية
 وقانة المننمة

الهياا 

 التننيمي
 الراملوي

أاحال 

 المواله
 

 أاحال المواله        

 الراملوي **575.       

 الهياا التننيمي **357. **378.      

 وقانة المننمة **454. **551. **653.     

 االستراتيجية ايااة **478. **679. **421. **604.    

 القيادي النمو **463. **470 **540. **587. **543.   

 اإلداري التمايو **378. **680. **373. **550. **712. **599.  

 التنفيذ االستراتيجي **470. **627. **453. **555. **775. **553. **782. 
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ني التمايو اإلداري   . ينهر مو الجدول ةفله وجود عراة ارتبا  نيو المتاير الوسيو متمثرً 

  وهو **78.والمتاير التانع التنفيذ االستراتيجي وغاي مراما االرتبا  غما موضه نالجدول م

مقبولة إحوائياً مما يدل علق أي التمايو اإلداري    وهق000.ارتبا  اوى ونملتوى مرنوية م

 له تأوير علق التنفيذ االستراتيجي.

أظهرت الفرضية الثالثة أي هناك عراة ارتبا   ات داللة إحوائية نيو مقومات اإلدارة  .3

 اإلستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي.

تاير الملتقا متمثرً ني   يتضه أي هناك عراة ارتبا  نيو الم2أ. مو خرل الجدول را  م

أاحال المواله والمتاير التانع التنفيذ االستراتيجي وغاي مراما االرتبا  غما موضه 

  وهي مقبولة إحوائيا مما 000.  وهو ارتبا  ضريف ونملتوى مرنوية م**47.نالجدول م

جي ولانها يدل علق أي مقومات اإلدارة اإلستراتيجية لها عراة تأوير علق التنفيذ االستراتي

 ضريفة.

ينهر مو الجدول ةفله أي هناك عراة ارتبا  نيو المتاير الملتقا متمثرً ني الرامليو  ل. غما

  **68.والمتاير التانع التنفيذ االستراتيجي وغاي مراما االرتبا  غما هو موضه نالجدول م

لق أي   وهي مقبولة إحوائيا مما يدل ع000.وهو ارتبا  متوسو ونملتوى مرنوية م

 للرامليو عراة ارتبا  مع التنفيذ االستراتيجي.

أي هناك عراة ارتبا  نيو المتاير الملتقا متمثرً ني   . أيضاً يتضه مو الجدول ةفله

الهياا التننيمي والمتاير التانع التنفيذ االستراتيجي وغاي مراما االرتبا  غما موضه 

  وهي مقبولة إحوائيا مما 000.نوية م  وهو ارتبا  ضريف ونملتوى مر**45.نالجدول م

 يدل علق أي الهياا التننيمي له تأوير علق التنفيذ االستراتيجي ولانه تأوير ضريف.

د. أما نخووف الرراة نيو الثقانة التننيمية غمتاير ملتقا والمتاير التانع التنفيذ 

ارتبا  متوسو    وهو**56.االستراتيجي نقد غاي مراما االرتبا  غما موضه نالجدول م

  وهق مقبولة إحوائيا مما يدل علق أي الثقانة التننيمية لها تأوير 000.ونملتوى مرنوية م

 علق التنفيذ االستراتيجي ولانه ضريف.

 تحليل االنحدار المتعدد:
التررف علق تأوير مقومات  لقد ت  استخدام تحليا االةحدار المتردد ني غا االختبارات التي تهدف إلق

و  مررنة تأوير غا منهما علق تنفيذ  رة اإلستراتيجية علق آليات اإلدارة اإلستراتيجية ومواإلدا

 اإلستراتيجية.

  لمررنة التاير المتواع ني المتاير التانع نلبب التاير الذي يحدث betaغما ت  االعتماد علق مراما م

  للتررف علق R2مراما التحديد منوحدة واحدة ني المتاير الملتقا. ناإلضانة لذلك ت  االعتماد علق 

ادرة النمو   علق تفلير الرراة نيو المتايرات الملتقلة علق المتاير التانع. غما أي المقارةة نيو اوة 

 . والذي يصير إلق مرنوية t -testتفلير غا متاير مو المتايرات الملتقلة اد ايلا مو خرل اختبار م

  للتررف علق مرنوية ةمو   االةحدار. واد اعتمد الباحثوي Fرمالنتائجي ناإلضانة إلق استخدام اختبا

  للحا  علق مدى مرنوية التأوير. حيث تت  مقارةة ملتوى المرنوية المحتلب 0.05ملتوى الداللة م

مع ايمة ملتوى الداللة المرتمدي حيث ترد التأويرات  ات داللة إحوائية إ ا غاةا ايمة ملتوى الداللة 

   والراس احيه.0.05و ملتوى الداللة المرتمد مالمحتلب أاار م

: تنص الفرضية األولق علق أي مقومات اإلدارة اإلستراتيجية لها عراة اختبار الفرضية األولى. 1

 اإلدارة اإلستراتيجية.  ات داللة إحوائية مع آليات

دد ونق ضور هذه ولتأغيد عراات التأوير لدع  تحقيق الفرضية جرى اختبار تحليا االةحدار المتر

الرراات والتي ظهرت مو مخرجات الننام اإلحوائي غاةا غما ني الجدول أدةاه وهو يمثا تأوير 

 مقومات اإلدارة اإلستراتيجية علق آليات اإلدارة اإلستراتيجية.
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 وآلياتها.   نيو مقومات اإلدارة اإلستراتيجية bANOVA  يبيو تحليا التبايو م3جدول را  م

 

  علق وجود عراة تأوير ايجانية و ات 3أظهرت ةتائج االةحدار المتردد الموضحة ني الجدول را  م  

داللة إحوائية لجميع عواما مقومات اإلدارة اإلستراتيجية علق آلياتها حيث غاةا اي  ملتوى الداللة 

 .  ني هذه الدراسة.05المحتلب أاار مو ملتوى الداللة المرتمد م

  

 ية وآلياتها  تحليا االةحدار المتردد نيو مقومات اإلدارة اإلستراتيج4جدول را  م

 درجة المعنوية (Βمقادير بيتا ) المتغيرات

 136. 121. أاحال المواله

 000. 400. الراملوي

 896. 011. الهياا التننيمي

 002. 288. الثقانة التننيمية

 .R a688 مراما التحديد المردل

 R2 .473مراما التحديد المردل 

 457. التاير ني مراما التحديد

F 29.649 

 

نيما يترلق نالرراات التفويلية نيو مقومات اإلدارة اإلستراتيجية وآلياتها نقد أشارت النتائج الموضحة 

  أعره إلق تبايو األهمية النلبية مو حيث تأوير األنراد األرنرة لمقومات اإلدارة 4ني الجدول را  م

مو نرد ألخر. نقد جار الراملوي ني اإلستراتيجية علق آليات اإلدارة اإلستراتيجية. واد اختلف التأوير 

 ي β=.288يليه وقانة المننمة م (000.) ي ونملتوى مرنوية β=.400المرتبة األولق ومقدار نيتا م

نينما أاحال المواله والهياا التننيمي ل  ينهر لهما أي تأوير علق (002.)ونملتوى مرنوية

 .نينما غاي 136.ونملتوى مرنوية م  β=.121الويااة. حيث غاي مقدار نيتا ألاحال المواله م

  .896.  ونملتوى مرنوية مβ=.011مقدار نيتا للهياا التننيمي م

 

  نقد  R2أما القانلية التفليرية لنمو   االةحدار لجميع األنراد األرنرة المتمثلة ني مراما التحديد م

راتيجية تفلرها أنراد   مو التايرات ني آليات اإلدارة اإلست47%  مما يصير إلق أي م473.نلاام

مقومات اإلدارة اإلستراتيجية مأاحال الموالهي الراملويي الهياا التننيمي والثقانة التننيمية . 

  أي ةمو   F% تفلرها الرواما األخرى التي ل  يتترق إليها الباحثوي. واد أشار اختبار م53نينما 

  =000sig.  ونملتوى داللة م29.649مالمحلونة   Fاالةحدار  و داللة إحوائيةي حيث نلاا ايمةم

 . مما يدل علق مرنوية الرراة ويؤغد 0.05وهي ااار مو ملتوى الداللة المرتمد ني هذا البحث م

احة الفرضية القائلة نأي مقومات اإلدارة اإلستراتيجية والتي تتمثا ني مالجماعات أاحال 

لها عراة مرنوية  ات داللة إحوائية مع آليات الموالهي الراملويي الهياا التننيمي ووقانة المننمة  

 اإلدارة اإلستراتيجية.

 مفادها: هناك عراة تأوير نيو آليات اإلدارة اإلستراتيجية وتنفيذها  الفرضية الثانية:

مجموع  النمو  

المرنرات 

 الوارى

درجة 

 الحرية

المتوسو 

 الحلاني

 درجة المرنوية Fايمة 

sig 

 000. 29.649 17.924 4 71.695 االرتبا 

   605. 132 79.799 البوااي
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 نيو آليات اإلدارة اإلستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي bANOVA  تحليا التبايو5جدول را  م

 

وجود عراة تأوير ايجانية و ات داللة   5أظهرت ةتائج االةحدار المتردد الموضحة ني الجدول را  م

 اإلستراتيجية علق التنفيذ اإلستراتيجيي حيث غاةا اي  ملتوى الداللةإحوائية لبرف آليات اإلدارة 

  .  ني هذه الدراسة0.05المحتلب أاار مو ملتوى الداللة المرتمد م

   تحليا االةحدار المتردد نيو آليات اإلدارة اإلستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي6جدول را  م

 درجة المعنوية (Bمقادير بيتا ) المتغيرات

 000. 470. صياغة اإلستراتيجية 

 344. 057. النمط القيادي

 000. 412. التمكين اإلداري

 R .847A معامل التحديد المعدل

 R2 .717معامل التحديد المعدل 

 711. التغير في معامل التحديد

F 112.562 

 

اإلستراتيجية نقد أشارت ونيما يترلق نالرراات التفويلية نيو محددات التنفيذ االستراتيجي وتنفيذ 

  إلق تبايو األهمية النلبية مو حيث تأوير األنراد الثروة آلليات 6النتائج الموضحة ني الجدول را  م

اإلدارة اإلستراتيجية علق تنفيذ اإلستراتيجية. واد اختلف التأوير مو نرد آلخر. نقد جارت ايااة 

  يليها التمايو 000. ي ونملتوى مرنويةمβ=.470اإلستراتيجية ني المرتبة األولق ومقدار نيتا م

ي نينما النمو القيادي ل  ياو له تأوير علق التنفيذ (000.)  ونملتوى مرنوية β=.412اإلداري م

 . 344  نملتوى مرنوية مβ=.057االستراتيجي. ويلاوي مقدار نيتا للنمو القيادي م

  نقد  R2د الثروة المتمثلة ني مراما التحديد مأما القانلية التفليرية لنمو   االةحدار لجميع األنرا

  مو التايرات ني تنفيذ اإلستراتيجية تفلرها نرف آليات اإلدارة 72%أي م   مما يصير إلق(72.نلاا

%  تفلرها الرواما األخرى التي ل  يتترق إليها الباحثوي. واد أشار اختبار (28اإلستراتيجية. نينما 

  112.562  المحلونة م(F  إلق أي ةمو   االةحدار  و داللة إحوائيةي حيث نلاا ايمة Fم

 . مما يدل 0.05م   وهي أاار مو ملتوى الداللة المرتمد ني الدراسة=sig(000ونملتوى داللة.

 ات علق مرنوية الرراة ويؤغد احة الفرضية القائلة نأي آليات اإلدارة اإلستراتيجية لها عراة تأوير 

 داللة إحوائية نالتنفيذ اإلستراتيجي.

مقومات اإلدارة اإلستراتيجية لها عراة تأوير  ات داللة إحوائية علق  تقول أي الفرضية الثالثة:/3

 التنفيذ االستراتيجي.

   تحليا التبايو نيو مقومات اإلدارة اإلستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي7جدول را  م

 

 الجدول مو إعداد الباحثيو ونقاً لنتائج التحليا اإلحوائي المودر :

 مجموع المرنرات النمو  

 الوارى

درجة 

 الحرية

المتوسو 

 الحلاني

 درجة المرنوية  Fايمة 

sig 

 .a000 112.562 26.899 3 80.696 االرتبا 

   239. 133 31.783 البوااي 

 مجموع المرنرات النمو  

 الوارى

 درجة

 الحرية

المتوسو 

 الحلاني

 sigدرجة المرنوية  Fايمة 

 .a000 27.626 12.814 4 15.254 االرتبا 

   464. 132 61.225 البوااي 

    136 112.479 المجموع 
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  وجود عراة تأوير ايجانية و ات داللة 7ني الجدول را  مأظهرت ةتائج االةحدار المتردد الموضحة 

 إحوائية لمقومات اإلدارة اإلستراتيجية علق التنفيذ اإلستراتيجي حيث غاةا اي  ملتوى الداللة

   ني هذا البحث. 0.05المحتلب أاار مو ملتوى الداللة المرتمد م

 اإلستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي   تحليا االةحدار المتردد نيو مقومات اإلدارة8جدول را  م

 درجة المرنوية  Bمقادير نيتا م المتايرات

 104. 134. أاحال المواله

 000. 354. الراملوي

 369. 079. الهياا التننيمي

 006. 260. الثقانة التننيمية

 R .675A مراما التحديد المردل

 R2 .456مراما التحديد المردل 

 439. التحديدالتاير ني مراما 

F 27.626 

 

ونيما يترلق نالرراات التفويلية نيو مقومات اإلدارة اإلستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي نقد أشارت 

  إلق تبايو األهمية النلبية مو حيث تأوير األنراد األرنرة 8النتائج الموضحة ني الجدول را  م

علق التنفيذ االستراتيجي. واد اختلف التأوير مو نرد ألخر. نقد جار  لمقومات اإلدارة اإلستراتيجية

  يليه  وقانة المننمة 000. ي ونملتوى مرنوية مβ=.354الراملوي ني المرتبة األولق ومقدار نيتا م

ي نينما أاحال المواله والهياا التننيمي ل  ينهر لهما أي (006.)  ونملتوى مرنوية β=.260م

  ألاحال المواله ومقدار نيتا (104 ي ونملتوى مرنوية.β=.134مقدار نيتا م تأوير. حيث يمثا

   للهياا التننيمي.369. ي ونملتوى مرنوية مβ=.079م

  نقد R2أما القانلية التفليرية لنمو   االةحدار لجميع األنراد األرنرة المتمثلة ني مراما التحديد م

ات ني التنفيذ االستراتيجي تفلرها الرواما المؤورة   مو التاير46%  مما يصير إلق أي م46.نلاام

علق التنفيذ االستراتيجيمأاحال الموالهي الراملويي الهياا التننيميي الثقانة التننيمية . نينما 

  % تفلرها الرواما األخرى التي ل  يتترق إليها الباحثوي.54

  المحلونة (Fث نلاا ايمة  و داللة إحوائيةي حي أي ةمو   االةحدار  Fواد أشار اختبار م

  وهي ااار مو ملتوى الداللة المرتمد ني هذه الدراسة =000sig.  ونملتوى داللة م27.626م

  . مما يدل علق مرنوية الرراة نينهما.0.05م

 

 النتائج والتوصيات

 أوالً: النتائج:

الجهة المبحووة مو  مو خرل البحث الميداةي اتضه وجود ممارسة لردارة اإلستراتيجية مو ابا1- 

حيث ايااة األهداف وتحديدها ولاو هناك نصا ني تنفيذ اإلستراتيجيات ؛ حيث اتضه أي هناك 

 -عدم تااما نيو مقومات اإلدارة اإلستراتيجية وتنفيذها مما يؤور سلباً علق عملية التنفيذ.

 تراتيجية.مقومات اإلدارة اإلستراتيجية تؤور نوورة جزئية علق آليات تنفيذ اإلس2 -

 آليات اإلدارة اإلستراتيجية تؤور نوورة جزئية علق التنفيذ االستراتيجي.3-

 مقومات اإلدارة اإلستراتيجية تؤور نوورة جزئية علق التنفيذ االستراتيجي.4-

ال توجد عراة تأوير مباشرة ألاحال المواله علق ايااة اإلستراتيجية وهنا اختلفا الدراسة 5-

 يالتي أغدت وجود عراة تأوير وتأور مباشرة نيو أاحال المواله 2009مع دراسة ماحمدي 

 ورسالة.
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ال توجد عراة تأوير نيو الهياا التننيمي وايااة اإلستراتيجيةي ويرزى  لك الةردام عراة التأوير 6-

نوورة مباشرة ؛ لترقيد الهياا التننيمي نالوزارة محا الدراسة ةتيجة الستقرلية أالامها 

والتي أغدت عدم وجود عراة نيو  -Miller) (1987ف تخوواته ي هذا ما أغدته دراسةواختر

ايااة اإلستراتيجية والهياا التننيمي المتل  نالترقيد.و اد اختلفا الدراسة مع دراسة 

   التي أغدت نأي الهياا ناا أنراده يؤور ني ايااة اإلستراتيجية.Fredrickson,1986م

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  .يو الثقانة التننيمية وايااة اإلستراتيجيةتوجد عراة تأوير ن7-

  2010مالحرنقي 

 توجد عراة تأوير نيو أاحال المواله والنمو القيادي.8-

واد اختلفا هذه الدراسة مع دراسة مزايدي  .ال توجد عراة تأوير نيو الرامليو والنمو القيادي9-

 ة تأوير نيو الرامليو واألةما  القيادية.  التي أوبتا أي هناك عرا1999

 توجد عراة تأوير نيو الهياا التننيمي والنمو القيادي.10-

توجد عراة تأوير  ات داللة مرنوية نيو الثقانة التننيمية والنمو القيادي وتتفق الدراسة مع دراسة 11-

(Hein Wendt & Martin C. Euwema & OlenaZhytnyk 2004)ي. 

 د عراة تأوير نيو أاحال المواله والتمايو اإلداري.ال توج12-

  .2005توجد عراة تأوير مرنوية نيو الرامليو والتمايو اإلداري. وتتفق مع مالرتيبقي 13-

 ال توجد عراة تأوير  ات داللة مرنوية نيو الهياا التننيمي والتمايو اإلداري.14-

 اإلستراتيجية والتنفيذ االستراتيجي. توجد عراة تأوير مرنوية نيو آليات اإلدارة15-

ال توجد عراة تأوير نيو النمو القيادي وتنفيذ اإلستراتيجية. ولرا اللبب ني  لك يتمثا ني أي 16-

الذي يقوم نالتنفيذ ه  اإلداريوي والموظفوي ني اإلدارات الدةيا. وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة 

 ير للتمايو اإلداري علق تنفيذ اإلستراتيجية.التي تليهاي والتي تنهر وجود عراة تأو

 توجد عراة تأوير  ات داللة مرنوية نيو التمايو اإلداري وتنفيذ اإلستراتيجية.17-

أي التنفيذ  ال توجد عراة تأوير نيو أاحال المواله والتنفيذ االستراتيجي. مما يدل علق18-

 المواله.االستراتيجي يت  دوي الننر لرابات واحتياجات أاحال 

 توجد عراة تأوير  ات داللة مرنوية نيو الرامليو والتنفيذ االستراتيجي.19-

 ال توجد عراة تأوير نيو الهياا التننيمي وتنفيذ اإلستراتيجية.20-

توجد عراة تأوير نيو الثقانة التننيمية والتنفيذ االستراتيجي.وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 21-

 م .2010مالحرنيي 

وينهر .وجود عراة االرتبا  نيو متايرات النمو   ال يمثا دليرً غانياً لو جود عراة التأوير نينها -22

   لتحليا االةحدار.8و 6ي4م والجداول   لرراة االرتبا 2 لك ني الجدول م

 :ثانياً: التوصيات

اإلستراتيجية لما له ضرورة االهتمام نأهداف جماعات أاحال المواله ومصارغته  ني ايااة 1- 

 دور ني تنفيذ اإلستراتيجية. مو

 الند مو مصارغة الرامليو ني ايااة اإلستراتيجية لضماي تنفيذها علق الوجه المتلول. 2-

ينباي إيجاد توانق نيو الهياا التننيمي وايااة اإلستراتيجية ليلها اةليال المرلومات و رق  3-

 إلستراتيجية وةجاحها.االتوال ونالتالي ضماي تلللا تنفيذ ا

ايااة اإلستراتيجية نوورة واضحة مو خرل توضيه رؤية ورسالة المننمة وتحديد األهداف  4-

 واللياسات و لك لضماي تنفيذ اإلستراتيجية.

اختيار أةما  ايادية تتماشق مع اإلستراتيجية المختارة لما له مو دور ني تلهيا التنفيذ 5-

 اإلستراتيجي.

ادة الداعمة والمدرغة الحتياجات الرامليو والتي ترما علق تونير هذه االحتياجات لتماو ترزيز القي 6-

 الرامليو مو القيام نأعماله  والواجبات المتلونة منه .



 

 145 أحمد عبده ومحمد ادريس وآمنة محمد علي .... وآلياتها دور مقومات اإلدارة االستراتيجية

 

 

تمايو الرامليو ومنحه  درجة مو الحرية ني التورف ومصارغته  ني وضع الختو واتخا  7- 

 نالوجه المتلول.القرارات و لك لضماي سير عملية التنفيذ 

يفضا االهتمام نتحفيز الرامليو مادياً ومرنوياً و لك نزيادة األجور والرروات والماانآت  -8

ألي هؤالر الرامليو ه  الرنور الفّرال ني عملية التنفيذ اإلستراتيجي غذلك يماو  والترايات وايره؛

 أي ياوةوا مروايو للير عملية التنفيذ اإلستراتيجي.

 علق غفارة وسائا اتوال واستخدام تانولوجيا حديثة. الترغيز 9-

ضرورة تونير ةن  مرلومات متتورة تلاعد علق سرعة اةليال المرلومة والحوول عليها ني  10-

 الواا المناسب ونالترق الميلرة.
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