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Abstract 

This study aimed to: Identify the extent of the quality of strategic planning on the performance of 

companies, determine the clarity of the strategic objectives of quality management in Chadian 

companies, measure into which extent employees are involved in the process of making strategic 
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decisions in companies, to know in what ways technology is used in the field of strategic planning 

quality on the performance of companies. 

The researcher used a descriptive analytical method to analyze the data. the most important results 

of the study are: planning quality influences directly the quality of companies performance, the two 

companies conduct researches to determining customers needs, which led to the success of their 

projects, customers satisfaction measurement is very important for the two companies due to their 

flexible handling with customers, All the employees are involved in developing strategic planning 

quality. 

 This research recommends that: to maintain employees involvement in developing strategic 

planning quality, to improve companies performance it is important to provide strategic planning 

requirements, Chadian companies managers should harmonize the implementation of all strategic 

issues, study their needs and work to meet them while taking into account quality in All stages of 

strategic planning, from achieving goals to monitoring and evaluating performance. 

 امللخص:

دراسةةةةة لت التعرى على مدري جود جودة الت ايس االسةةةةلاتيدي على أدات الشةةةةركاوض و ات مدري وضةةةةو  ا هداى هدفت ال

االسةةةةةلاتيدية إلدارة اابودة الشةةةةةركاو التشةةةةةاديةض ب ياع مدري مشةةةةةاركة العاملر ت عملية اجاة ال راراو االسةةةةةلاتيدية لدري الشةةةةةركاوض 

ت ايس االسةةةةةلاتيدي على أدات الشةةةةةركاو التشةةةةةادية ح وجل  وتمع ال    من  يع عماة ومدري اسةةةةةت دام الت نياو ت واة جودة ال

( عامال. ولت  يق 30شةةةةةركد ال دي والشةةةةةركة الوابنية للك رات ندينة أجنمينا عا ةةةةةمة   ورية تشةةةةةاد ض و اشةةةةةتملت عي نة ال    على  

اتائج   دام الت ليل اإلحصةةةةائي الو ةةةةدي واالسةةةةتدال . تو ةةةةلتهدى ال   ض مت تاوير اسةةةةت ااة والتمكد من  ةةةةدق ا وو اساح ومت اسةةةةت

الت ليل اإلحصةةائي لت أج جودة الت ايس ترور جودام م اشةةرام على جودة أدات الشةةركاوض ت وم الشةةركتاج ثجرات يو  ت يديد ما ير    

واة مع رام م مام جدا للشةةةةةةةركتر اعرام لتعامل ما نر العميل  الزبوج( مما أدري ل  لجنا  مشةةةةةةةروعاسماض يعتم قياع مسةةةةةةةتوري رضةةةةةةةا العمالت أم

 العمالتض يشارك كل العاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودة. 
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 احملافعة على مشاركة العاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودةض توفدلت لص الدراسة ات  لة من التو ياو بضرورة 

السلاتيدي من اجل يسر أدات الشركاوض ضرورة اهتمام لدارة الشركاو التشادية التوازج ت تا يق  يع ال ضااي متال او الت ايس ا

االسلاتيدية ودراسة االحتياجاو والعمل على تل يت ا مع مراعاة اابودة ت  يع مراحل الت ايس االسلاتيدي بدتا من ي يق ا هداى 

 ات. واات ات الرقابة وت ييم ا د

 Keywords: impact; quality; planning; strategy; performance             

    .أداتحجودةح جايسحاسلاتيديةحأور :الكلمات املفتاحية

 احملور األول: املقدمة ومنهجية الدراسة

 مقدمة:أواًل/ 

ة املت ل ةض ويتم فسة ت ظل العروى االقتصادييتاج املرسسة االقتصادية للصمود وال درة على االستمرار ت املنا          
ةلك عم يديد االسلاتيدياو والت ايس ابويل ا مد وجتديد اخلاة سنواي نا يساعد على استشراى املست  لض 
والت ايس يسعى ل  الت ديد الواضح  هداى املرسسةض وخاا ا املست  لية لدلة زمنية ابويلة آخذا بعر االعت ار 

 ئة االقتصادية واالجتماعيةض واملوارد املتاحة وا اط ال وة والضع  والدرص والت ديداو.اب يعة ال ي

لج جنا  الت ايس االسلاتيدي ت ظل عصر العوملة يتمثل ت لحدا  الت وة والتغيد وا خذ بعر االعت ار كل العروى 
لعمل اابماعيض واملشاركة يع الصالحياو اإلداريةض واال يئية والتكنولوجية والتنعيمية الضروريةض وتا يق م دأ التدويض وتوز 

 ت جتديد ويدي  اخلاسض ف دوج هذه الشروط  لن حي ق الت ايس االسلاتيدي أهداف  كما ال يساعد ت اجنا  املرسسة. 

ةض والت ديد يور جودة الت ايس االسلاتيدي على أدات الشركاو ت ال يئة التشادألذا جيت هذه الدراسة لتل ي الضوت على 
ل لدراساو هذه الدراسة كمدخأهداى وجيت  .للك راتت شركد وموعة ال دي لالستثمار والشركة الوابنية الشادية 

 -مست  لية وامتداد لعدة دراساو ساب ة ت هذا السياق اعرض من ا ال احلصر الدراساو اآلتية:

ضوع : الت ايس االسلاتيدي وأوره على ترقية أدات تناولت الدراسة مو اليت  ( ,Hammed ,2015  p16 دراسة: )
متثلت مشكلة  الدراسة ت مشكلة قصور أو تدهور مرسساو اجملتمع املدين للتمكد ما لةا  ، ومرسساو اجملتمع املدين

كاج هذا الدشل أو ال صور انجتام عن عدم تا يق آلية الت ايس االسلاتيدي أو  ياب الوعي أبمهية الت ايس 
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تيديض وت كلتا حالتر فاج املشكلة س   ا سوت الت ايس بعيد املدري للمرسسةض هذا هو ما حياوة ال    لج االسلا
يعااب  ويعيد على أةهاج ال ائمر على مرسساو اجملتمع املدين وأبمهية دوره احليوي لج أرادوا االسلداد والتالع ل  

علي مدي اهتمام مرسساو اجملتمع املدين الت ايس  هدفت الدراسة ل  التعرىو ت دمي خدماو جبودة عالية.
االسلاتيدي و أمهيت  كمسلوب علمي للو وة ل  أهداى املرسسةض وف م ال يئة الد تعمل ت لابارها و الكش  عن 

 العالقة بر الت ايس االسلاتيدي وترقية أدات املرسساو.

 املن ج الو ديض االست رائي. است دمت الدراسة: املن ج االستنتاجيض واملن ج التارخييض

تناولت الدراسة موضوع: أور تا يق معايد لدارة اابودة الشاملة ت اإلدارة املدرسية ، و(, Al-Waly2012 p25,)دراسة: 
 متثلت أهداى الدراسة ت: التعرى على مدري تا يق معايد لدارة اابودة الشاملة تو ضاملدارع الثااوية بوالية اخلرابوم

املدرسية املدارع الثااوية بوالية اخلرابومض والتعرى علي املشكالو الد تواج  تا ي  ا مث معرفة ااعكاساو ةلك  اإلدارة
التا يق على اإلدارة املدرسيةض والتعرى علي مدري لملام مديري املدارع الثااوية وفوائد تا يق معايد لدارة  اابودة الشاملةض 

ت دمت الدراسة  اسض كما وة دوج تا يق معايد لدارة اابودة ت اإلدارة املدرسيةوأيضا التعرى علي املشكالو الد ي
 املن ج الو دي الت ليلي.

تناولت الدراسة موضوع: مشكالو الت ايس والرقابة ت شركاو ، واليت (  ,Abdal-wahid 2004p32, دراسة:) 
يئة اإلعماة مل الد ترور على الت ايس والرقابة ت بمتثلت أهداى الدراسة ت: التعرى علي العواو ضاإلاشاتاو املداية

السودااية املتمثلة ت شركة شرايج الشماة و بيئة ا عماة التشادية املتمثلة ت شركة ال اي ةض ودراسة مشكالو الت ايس 
صلة الن ائيةض حملوالرقابة على أدات الشركاو  ناعة امل اوالو وحماولة التعرى على أس اب احنراى الد تشكل خلال على ا

والتعرى على املشكالو واملعوقاو الد تواج  شركاو امل اوالو وحماولة لجياد حلوة واقلاحاو يستديد من ا الدارسوج 
 است دمت الدراسة:  املن ج التارخييض ومن ج امل اراة. ض كما وامل تموج لصناعة امل اوالو

 اثنياً/ املنهجية:

  -وتشتمل على اآليت:

 راسة مشكلة الد -1
تتمثل مشكلة الدراسة ت معرفة مدري جود جودة الت ايس االسلاتيدي على أدات شركد وموعة ال دي لالستثمار 

 والشركة الوابنية الشادية للك راتض لتت لور مشكلة ال    من خالة اإلجابة عن ا سئلة التالية:
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 ؟وابنية للك رات( بصيا ة اخلاس االسلاتيديةل  أي مدري ت وم الشركتاج وموعة ال دي لالستثمار والشركة ال -أ
 ما مدري التزام الشركتر ب واعد اابودة الشاملة ت أاشات ما؟  -ب
 ما مدري ت  ل مدرات الشركتر ملد وم التدويض وتوزيع الصالحياو بر العاملر  وعدم التمسك املركزية ت اجاة ال راراو؟ -ج

 ديثة ت واة التدريب واجاة ال راراو الالمركزية؟ل  أي مستوري تت ين الشركتاج الت نياو احل -د
 فرضيات الدراسة: -2

 للتو ل لت لجااو  سئلة الدراسة يدرض ال    الدرضياو اآلتية:
 ت وم الشركتاج ثجرات يو  لت ديد ما ير    العميل  الزبوج( مما يردي لت لجنا  مشروعاسما. -أ

 ايس االسلاتيدي لدري الشركتر.هناك مشاركة فاعلة للعاملر ت عملية الت  -ب
 لدري الشركتر اسلاتيدية واض ة للتدريب وترقية أدات العاملر. -ج

 أهداف الدراسة :   -3
 ميكن حصر أهداى الدراسة ت الن اط التالية:

 التعرى علي مدري جود جودة الت ايس االسلاتيدي على أدات الشركاو .  -أ
 ة وجناعة الت ايس االسلاتيدي ت بعض املرسساو التشادية.التو ل لت اتائج علمية  ت ر مدري أمهي -ب
 قياع مدري است دام الت نياو احلديثة ت واة الت ايس االسلاتيدي إلدارة اابودة الشاملة لدي الشركاو.  -ج
 قياع مدري مشاركة  العاملر ت عملية اجاة ال راراو االسلاتيدية ت الشركاو التشادية.  -د
 ياانو ا ساسية الالزمة إلعداد اخلاس االسلاتيدية للدودة الشاملة ت الشركتر.قياع مدي توفر ال   -ه

 أمهية الدارسة: -4
تن ع أمهية الدراسة من أمهية جودة الت ايس االسلاتيدي على أدات الشركاوض والد فرض االهتمام هبا كسلوك  -أ

 أساسي يستوجب علي املدرات ت اإلدارة العليا ممارست . 
 احملوري وامل م الذي تلع   عملية جودة الت ايس االسلاتيدي.  ابراز الدور -ب
 تعري  وتمع  الدراسة أبمهية جودة الت ايس االسلاتيدي  ولمكااية تا ي   ت الشركاو. -ج

 : منهج الدراسة  -5
ة ممت االعتماد على املن ج الو دي الت ليلي ت س يل اإلجابة على تساؤالو ال    وي يق أهداف ا اعرا ملالئ

هذا املن ج   راض ال   ض لة يُعد من أفضل ا ساليب املتعل ة السلوك اإلاساينض ويعتمد على العاهرة كما هي ت 
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( فرضياو 3لى  ع منالواقع.  وقد اُست دم هذا املن ج لتو ي  متغداو ال    من خالة االعتماد على است ااة تتض
 ى علي ا.ليل ا واخلروج االستنتاجاو حسب اخلاواو العلمية املتعار ( ع ارةض ض ومت تو ي  النتائج امل تلدة وي16و 

 حدود الدراسة :  -6
 قسمت حدود الدراسة لت احلدود اآلتية:

 . (SNE)والشركة الوابنية للك رات ، (AL-BDEY)حلدود املكااية : شركة ال دي احملدودةاا -أ

 م2020مايو  10م  وحىت 2020يناير  10خالة املدة من احلدود الزمااية:   -ب

 حدود املوضوعية: اور جودة الت ايس االسلاتيدي على أدات الشركاو.  -ج
 مفاهيم الدراسة:  -7
  -اجلودة: -أ

 (.2015ض al-hiyari  : بلوغ شيت ما درجة عالية من النوعية اابيدة وال يمة اابيدةاجلودة لغة

 اجلودة يف االصطالح تعين: 

 ةاو جودة عالية لةا كاات متدوقةالدائ ية: يعتم املنتج أو اخلدمة   -1
 (.al-hiyari ،2015)التصنيع: يكوج املنتج ةو جودة عالية لةا كاج مااب ام للموا داو الد وضعت عند بدت تصميم  -2

 -التخطيط: -ب

 -يعرى الت ايس على أا :
 الت ايس هو: نا سيكوج علي  املست  ل. -
 الت ايس ا اة ال داية  ي عملية. الت ايس هو: فن التعامل مع املست  لض كما يعتم -
يعةةةةةةةةةةةةرى الت اةةةةةةةةةةةةيس أيضةةةةةةةةةةةةام علةةةةةةةةةةةةى أاةةةةةةةةةةةة : االختيةةةةةةةةةةةةار املةةةةةةةةةةةةرت س احل ةةةةةةةةةةةةائق ووضةةةةةةةةةةةةع اسةةةةةةةةةةةةت دام الدةةةةةةةةةةةةروض املتعل ةةةةةةةةةةةةة  -

 .(Robaye ،2019)املست  ل عند تصور وتكوين ا اشاة امل لحة لت  يق النتائج املنشودة
 -جودة التخطيط: -ج

اابيد  س عم يديد معايد اابودة ةاو الصلة املشروع وكذلك الت ايستعرى جودة الت ايس على أهنا: عملية للت اي
 .(Muhammad ،2015)لكيدية ارضات الزائن املست دفر
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 -التخطيط االسرتاتيجي: -د
عرى الت ايس االسلاتيدي على أا : الت ايس بعيد املدري الذي أيخذ ت االعت ار  يع املتغداو الداخلية واخلارجية  

كما يعرى الت ايس االسلاتيدي  .(Al-halaiqa ،2018)املشروع  وحيدد  يع الشرائح وال ااعاو املست دفة للمرسسة أو
أيضا على أا : عملية لدارية خا ة بوضع اخلاس املدروسة واقامة العالقة بر أهداى املنعمة وتالعاسا حنو ا فضلض 

، AL-Dujani)دمنو وأرا  املرسسة ت املنعورين ال ريب وال عي واعادة ترتيب ا اشاة الشكل الص يح واملدروع نا حي ق

2011 ،3p). 

 -األداء:  -ه 
 يعرى ا دات لغة على أا : اعاات الكلية أو الكماة لشيت ما على الشكل الكامل أو التام.

اعلية بصورة داتة وفويعرى ا دات ا االحام على أا : ااعكاع لكيدية است دام املرسسة ملواردها ال شرية واملالية بك
 .(Zoibi, 2014, 54p)جتعل ا قادرة على ي يق أهداف ا

 احملور الثاين: إجراءات الدراسة امليدانية وعرض ومناقشة النتائج واثبات صحة الفرضيات

 كتناولت الدراسةةةةةة ت هذا امل    و ةةةةةدام للاري ة واإلجراتاو الد ات ع ا ال اح  ت تنديذ هذه الدراسةةةةةةض ويشةةةةةمل ةل
و ةةةةةدام جملتمع الدراسةةةةةة وعينت ض وابري ة لعداد أداساض والاري ة الد ات عت لتا ي  اض واملعاابة اإلحصةةةةةائية الد مت نوج  ا 

 يليل ال ياانو واست راج النتائج.

 : إجراءات الدراسة امليدانيةأوالً 

  -:: جمتمع وعينة الدراسة واألداة املستخدمة -1
  جمتمع وعينة الدراسة: -أ

: اجملموعة الكلية من العنا ر الد يسعى ال اح  أج يعمم علي ا النتائج ةاو العالقة املشكلة جتمع الدراسةيقصد مب
املدروسةض ويتكوج وتمع الدراسة ا  لي من  يع عماة شركد ال دي والشركة الوابنية للك رات ندينة أجنمينا عا مة 

  (2016ض Hassan    ورية تشاد.

العينة الد اختارها ال اح  باري ة عشةةةةوائية من العينة الكلية من وتمع الدراسةةةةة ال ال  عددها  :اسدددةويقصدددد نعينة الدر 
 ( فردام من  ل ا  العماة الشركتر.30ض وقد بل  أفراد هذه العينة فرداً ( 433 
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( فردام 13اب ( اسةةةةةةتمارة اسةةةةةةت ياج على املسةةةةةةت دفر من عماة شةةةةةةركة ال دي وقد اسةةةةةةتد15قام ال اح  بتوزيع عدد  
( 15( من املسةةةةةةةةةةت دفرض وعدد %86.6حي  أعادوا االسةةةةةةةةةةت ياانو بعد ملئ ا بكل املعلوماو املالوبةض أي بنسةةةةةةةةةة ة 

( فردام حي  أعادوا االست ياانو 15استمارة است ياج على املست دفر من عماة الشركة الوابنية للك رات وقد استداب 
( 28( من املسةةةةةت دفرض أي قد اسةةةةةتداب من العينة امل تارة  %100سةةةةة ة بعد ملئ ا بكل املعلوماو املالوبةض أي بن

( ع ارةض ابلب في ا من أفراد العينةض على أج 23( فرضياو و 4( واحتوو استمارة االست ياج على  93.3أي بنس ة  
 ام مل ياع فحيددوا لجااسم على ا سةةةةةةةئلة هبدى التعرى على اور جودة الت ايس االسةةةةةةةلاتيدي على أدات الشةةةةةةةركاوض و 

 أوافق ال –ال أوافق  –حمايد  –أوافق  –ليكرو اخلماسةةةةةةةي املتدرج والذي يتكوج من وسةةةةةةةة مسةةةةةةةتوايو أوافق بشةةةةةةةدة 
 بشدة(.

وامل دميغرافية عدة ع ولل روج بنتائج دقي ة قدر اإلمكاج حرص ال اح  على تنوع عينة الدراسةةةة من حي  اوعا على
  -:حسب اابداوة اآلتية

 التوزيع التكراري  فراد عينة الدراسة حسب متغد اابنس (1/1 : جدوة
 النس ة املئوية التكرار اابنس
 %67.9 19 ةكر
 %32.1 9 أاثى

 %100 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

( فردام 19ورض حيةةةةة  بل  عةةةةةددهم ( أج  ةةةةةال يةةةةةة أفراد عينةةةةةة الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هي من جنس الةةةةةذك1/1يع ر اابةةةةةدوة رقم 
 (%32.1( فردام بنس ة 9(ض والعدد املت  ي من عينة الدراسة من اابنس النسائيض حي  بل  عددهن %67.9بنس ة 

 التوزيع التكراري  فراد عينة الدراسة حسب متغد العمر (2/1جدوة رقم 
 النس ة املئوية التكرار العمر

 %7.1 2 سنة  25أقل من
 %75 21 نةس 26-25من 
 %17.9 5 سنة45-36من 

 %100 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
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(سةةةةةةةنةض حي  بل  عددهم ت العينة 35-26أج  ال ية أفراد عينة الدراسةةةةةةةة  من الدئة العمرية من  (2/1ي ر اابدوة رقم 
( أفراد 5سةةةةةةةةةنة( حي  بل  عددهم  45-36  العدد الدئة العمرية من (ض ويلي م من حي%75( فردام وبنسةةةةةةةةة ة  21 

سةةنة(ض حي  بل  25(ض مث أييت ت املرت ة الثالثة  وا خدة  أفراد عينة الدراسةةة الذين أعمارهم أقل من %17.9وبنسةة ة 
 (.%7.1( فرداج وبنس ة  2عددهم  

 غد املرهل العلميالتوزيع التكراري  فراد عينة الدراسة حسب مت (3/1جدوة رقم 
 النس ة املئوية التكرار املرهل العلمي

 %7.1 2 اثاوي
 %28.6 8 جامعي

 %64.3 18 ماجستد أو دكتوراه
 %100 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

وي املرهل العلمي ماجسةةةةةةةةةةةةتد أو دكتوراهض حي  بل  ( أج  ال ية أفراد عينة الدراسةةةةةةةةةةةةة هم من ة3/1يت ر من اابدوة رقم 
(ض مث يلوهنم من حي  العدد أفراد عينة الدراسةةةةةة من ةوي املرهل العلمي اابامعيض %64.3( فردام وبنسةةةةة ة 18عددهم 

( من العينة الكليةض وأخدام أفراد عينة الدراسة من محلة الش ادة %28.6( فرداض وميثلوج ما اس ت  8حي  بل  عددهم 
 ( من العينة الكلية.%7.1( فرداج وبنس ة 2الثااويةض حي  بل  عددهم 

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب متغري املركز الوظيفي (4/1جدول رقم)
 النس ة املئوية التكرار املركز الوظيدي
 %35.7 10 عامل عادي

 %3.6 1 سكرتد
 %17.9 5 رئيس قسم

 %28 8 مدير

 %14.3 4 آخر
 %100 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

( أج  ال ية أفراد عينة الدراسةةةةةةةةةةةة من أ ةةةةةةةةةةة اب املراكز الوظيدي موظ  عاديض حي  بل  عددهم 4/1يع ر اابدوة رقم 
لوظيدي مةةةدير حيةةة  بل  ( من العينةةةة الكليةةةةض ويلي م ت العةةةدد أ ةةةةةةةةةةةةةة ةةةاب املركز ا%35.7( أفراد وبنسةةةةةةةةةةةةةة ةةةة  10 
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( أفراد من ةوي املركز الوظيدي رئيس قسةةةةةةةةةةةةةم 5(ض وتضةةةةةةةةةةةةةمنت عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةة على %28( أفراد وبنسةةةةةةةةةةةةة ة 8عددهم 
(من %14.3( أفراد من ةوي املراكز الوظيدية ا خرري وبنسةةة ة 4(ض كما تضةةةمن عينة الدراسةةةة على %17.9وبنسةةة ة 

 (.%3.6واحد يشغل منصب سكرتد وبنس ة  ( فرد1العينة الكليةض كما الت عينة الدراسة على 
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربة (5/1جدول رقم)

 النس ة املئوية التكرار سنواو اخلمة
 %64.3 18 اقل من سنواو 5  
 %35.7 10 سنة 10-6من

 %100 28  اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23 اعتمادام على اتائج املصدر: لعداد ال احثاج 

( أج  ال ية أفراد عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة عم سةةةةةةةةةةةةةةنواو خمة أكثر من  4/2/5( والشةةةةةةةةةةةةةةكل رقم 4/2/5يت ر من اابدوة رقم  
(ض والعدد املت  ي من عينة الدراسةةةةةةةةةة من الذين %64.3( فردام وبنسةةةةةةةةة ة  18سةةةةةةةةةنة(ض حي  بل  عددهم ت العينة  10

 (.%35.7( فردام وبنس ة  10عددهم حي  بل   سنواو( خمةض 10-6لدي م من  

 صدق أداة البحث )االستبانة( -ب
 -وللتمكد من  دق وو او االست ااةض است دم ال اح  الصدق العاهري والصدق التمييزي:

حمك م من ةوي ( 4 االسةةت ااة بصةةورسا ا ولية على وموعة من احملكمر وعددهم أوالم: الصةةدق العاهريض وةلك بعرض
 تصةةةةةةةةةةةةةادوا  لدارة ا عماة واالقووموعة من ا كادميير اخلمات ت ت عدة جامعاو تصةةةةةةةةةةةةةاص ت اابامعة اخلمة واالخ

للت  ق من  ةةةةةةةةةدق احملتوري  داة االسةةةةةةةةةت ااة من خالة التمكد من مدري قياع كل ف رة للدااب املراد قياسةةةةةةةةة ض ومدري 
ى احملتوري ديالو الد يتم اقلاح ا من ق ل م علوضةةةو  الد راوض وسةةةالمة الصةةةيا ة اللغويةض لضةةةافة لت املالحعاو والتع

 (3 راوض وحةذىف  (7 تعةديةلالعةام لدداة. وبعةد  ع آرات احملك مر ومراجعت ةا وا خةذ نالحعةاسم وتو ةةةةةةةةةةةةةةيةاسمض مت 
صةةةةةةةةةةةةيغت ا الن ائية ب حمكمةال    احلا ض فم ةةةةةةةةةةةة  ت اسةةةةةةةةةةةةت ااة  فرضةةةةةةةةةةةةياوض واإلب ات على ب ية الد راو جبميع ف راو

 ف رةم.      (16 ض تتمل  منا الثال بدرضياسو 
ويعةةةةةةةةةةةةين الصةةةةةةةةةةةةدق اثايةةةةةةةةةةةةام: الصةةةةةةةةةةةةدق التمييةةةةةةةةةةةةزي وةلةةةةةةةةةةةةك اسةةةةةةةةةةةةت دام اخت ةةةةةةةةةةةةار معامةةةةةةةةةةةةل ألداكروا ةةةةةةةةةةةةاا ض 

االسةةةةةةةةةةةت ياج للمدتمةةةةةةةةةةةع املةةةةةةةةةةةدروع بشةةةةةةةةةةةكل جيةةةةةةةةةةةد وأج اإلجةةةةةةةةةةةااو الةةةةةةةةةةةد حنصةةةةةةةةةةةل علي ةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةن  التميةةةةةةةةةةةزي متثيةةةةةةةةةةةل
و االسةةةةةةةةةةةت ياج ت حةةةةةةةةةةةةاة أسةةةةةةةةةةةئلة االسةةةةةةةةةةةت ياج تعاينةةةةةةةةةةةا املعلومةةةةةةةةةةةاو الةةةةةةةةةةةد وضةةةةةةةةةةةةعت مةةةةةةةةةةةن أجل ةةةةةةةةةةةاض وي صةةةةةةةةةةةد بث ةةةةةةةةةةةا

قيامنةةةةةةةةا ثعةةةةةةةةةادة توزيةةةةةةةةةع ادةةةةةةةةس أسةةةةةةةةةئلة االسةةةةةةةةةت ياج قيةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى عينةةةةةةةةة أخةةةةةةةةةرري بةةةةةةةةةندس حدةةةةةةةةم العينةةةةةةةةةة فةةةةةةةةة ج 
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النتةةةةةةةةةةائج تكةةةةةةةةةةوج قري ةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةدام مةةةةةةةةةةن النتةةةةةةةةةةائج الةةةةةةةةةةد يصةةةةةةةةةةلنا علي ةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن العينةةةةةةةةةةة ا وت أسةةةةةةةةةةئلة االسةةةةةةةةةةت ياج قيةةةةةةةةةةد 
 الدراسة(.

 (Reliability Statistics معامل الث او  لدا كروا اخ   (: 6/1جدوة 

n of items   cronbach’s alpha 

16 0.964 

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

وعليةةةةةةةةةةة  ميكةةةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةةةوة أج االسةةةةةةةةةةةت ياج  0.964( االحةةةةةةةةةةةع أج قيمةةةةةةةةةةةة معامةةةةةةةةةةةل الث ةةةةةةةةةةةاو 6/1مةةةةةةةةةةةن اابةةةةةةةةةةةدة رقةةةةةةةةةةةم 
الصةةةةةةةةةةةةة يح. وللتمكةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةن اثبةةةةةةةةةةةةةت بدرجةةةةةةةةةةةةةة عاليةةةةةةةةةةةةةة حيةةةةةةةةةةةةة  أج قيمةةةةةةةةةةةةةة معامةةةةةةةةةةةةةل قري ةةةةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةةةةدام مةةةةةةةةةةةةةن الواحةةةةةةةةةةةةةد 

مصةةةةةةةةةةةةةداقية االسةةةةةةةةةةةةةت ياج ا ةةةةةةةةةةةةةوم أبخةةةةةةةةةةةةةذ اابةةةةةةةةةةةةةذر اللبيعةةةةةةةةةةةةةي ل يمةةةةةةةةةةةةةة معامةةةةةةةةةةةةةل الث ةةةةةةةةةةةةةاو فن صةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةى معامةةةةةةةةةةةةةل 
وعليةةةةةةةةةةةةة  ميكةةةةةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةةةةةوة أج االسةةةةةةةةةةةةةت ياج ميثةةةةةةةةةةةةةل عينةةةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةةةة ويتصةةةةةةةةةةةةة   %98الصةةةةةةةةةةةةةدق والةةةةةةةةةةةةةذي يسةةةةةةةةةةةةةاوي 

 الث او والصدق.

 (اختبار ألفا كرونباخ ألسئلة االستبيان)(: 7/1جدول رقم)             

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

 959, 896, 124,470 58,8929 1ع

 969, 256, 143,041 58,3214 2ع

 958, 966, 126,624 58,5714 3ع

 959, 933, 123,476 58,9286 4ع

 959, 906, 127,127 58,6429 5ع

 980, 813,- 162,967 58,3214 6ع

 960, 904, 131,619 58,7143 7ع

 961, 856, 134,522 58,8214 8ع

 959, 942, 130,618 58,3929 9ع
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 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

مل Cronbach's Alpha if Item Deleted   العمود ا وة الع اراو ت قيم  يع ( االحع أج7/1من اابدوة أعاله رقم  
وبنات على  عدري الع ارتر الثااية والسادسةض 0.964( الد تساوي6/1تتداوز قيمة معامل الث او الواردة ت اابدوة 

 ( ميكن ال وة أج ع اراو أسئلة االست ياج تتص  الث او والصدق.7/1اتائج اابدوة رقم 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة   -2
النسب ض و ااوتوزيع التكراري لإلجض والا شكاة ال يااية :سة وللت  ق من فرضياساض مت است داملت  يق أهداى الدرا

 اخت ار مربع كآي لداللة الدروق بر اإلجااو.ض و الوسيسض و املئوية

والذي يشةةد اختصةةارام لت احلزمة  SPSSولل صةةوة على اتائج دقي ة قدر اإلمكاجض مت اسةةت دام المانمج اإلحصةةائي 
ض وةلك هبدى معرفةض هل Statistical Package for Social Sciencesحصةةةةةةةةةةةائية للعلوم االجتماعية اإل

التكراراو والنسةةةةةب املئوية إلجااو امل  وور ت االجتاه السةةةةةلا أم ت االجتاه اإلجياخ؟ كما اسةةةةةت دم مربع كمي ابودة 
 مث م ارات ا ب يمت  االحتمالية.التاابقض واخت اران ملربع كمي حنصل على قيمت  احملسوبة ومن 

كما أج ال يم االحتمالية هي الد يدد ما لةا كاج هناك فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةائية بر التكراراو املتوقعة والتكراراو 
ف ذا دليل على أا  توجد  0.05(ض ف ةا كاات أقل من 0.05املشةةةةةةاهدةض وةلك ن اراة ال يمة احلالية نسةةةةةةتوري معنوية 

 تكراراو املشاهدة والتكراراو املتوقعة.فروق بر ال

 

 

 960, 902, 132,004 58,6786 10ع

 960, 858, 130,851 59,5357 11ع

 958, 952, 123,884 58,5714 12ع

 958, 960, 122,508 58,7143 13ع

 960, 923, 131,951 58,3929 14ع

 959, 923, 127,619 58,2857 15ع

 958, 946, 125,952 58,7857 16ع
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة وإثبات صحة الفرضيات اثنياً:

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة -1
 الفرضية األوىل: تقوم الشركة إبجراء حبوث يف حتديد ما يرغبه العميل مما يؤدي إىل إجناح مشروعاهتا

  ية ت ميداج العمل ابمع املعلوماو عن العميلت وم الشركة ثجرات يو  تسويالعبارة األوىل: 
  التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة ا وت(: 1/2جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %14.3 4 ال أوافق
 %14.3 4 حمايد
 %46.4 13 أوافق

 %25 7 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 .م2020مايو،  ،spssv23اعتمادًا على نتائج  لباحثان المصدر: إعداد ا

ت وم الشركة ثجرات أنه ( مواف وج على %46.4( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة  13أج   (1/2)يت ر من اابدوة رقم 
(ض  %25( أفراد وبنسةةةةة ة  7يو  تسةةةةةوي ية ت ميداج العمل ابمع املعلوماو عن العميلض كما وافق بشةةةةةدة على ةلك 

 (.%9.1( أفراد وبنس ة 4( حمايدوج خبصوص ةلكض ت حر وافق على ةلك %14.3(أفراد وبنس ة 4وكاج هناك 
 يعتم قياع مستوري رضا العمالت  م ما جدا للشركة العبارة الثانية:

 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الثااية(2/2)جدوة رقم
 بة املئويةالنس التكرار اإلجانة

 %7.1 2 ال أوافق

 %3.6 1 حمايد

 %46.4 13 أوافق

 %42.9 12 أوافق بشدة

 %100.0 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
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سةةةةةةةتوري قياع مأن ( مواف وج على %46.4( فردام ت عينة الدراسةةةةةةةة وبنسةةةةةةة ة  13أج   ( 2/2)يت ر من اابدوة رقم 
(ض  ت حر مل يوافق %42.9( فردا وبنسةةةة ة  12رضةةةةا العمالت  يعتم م ما جدا للشةةةةركةض كما وافق بشةةةةدة على ةلك 

 ( حمايد خبصوص ةلك.%3.6(فرٌد واحٌد  وبنس ة 1(ض وكاج هناك  %7.1(فرداج وبنس ة 2على ةلك 
 جت وم الشركة ب  و  ميدااية ت يديد ما ير    الزبو  العبارة الثالثة:

 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الثالثة(3/2)جدوة رقم   
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %10.7 3 ال أوافق
 %14.3 4 حمايد
 %39.3 11 أوافق

 %35.7 10 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م2020مايوض  ضspssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

ت وم  أن الشدددددددركة( مواف وج على %39.3( فردام ت عينة الدراسةةةةةةةةة وبنسةةةةةةةة ة  11أج   ( 3/2)يت ر من اابدوة رقم 
(ض وكةةاج %35.7( أفراد وبنسةةةةةةةةةةةةةة ةةة  10ب  و  ميةةداايةةة ت يةةديةةد مةةا ير  ةة  الزبوجض كمةةا وافق بشةةةةةةةةةةةةةةةةدة على ةلةةك 

 (.%10.7( أفراد وبنس ة 3 مل يوافق على ةلك ( حمايدوج خبصوص ةلكض ت حر%14.3(أفراد وبنس ة 4هناك 

 تتعامل الشركة نرواة  مع العمالت العبارة الرانعة:

 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الرابعة(4/2)جدوة رقم

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %7.1 2 ال أوافق بشدة

 %3.6 1 ال أوافق
 %35.7 10 حمايد
 %25 7 أوافق

 %28.6 8 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
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تتعامل أن الشددددركة ( حمايدوج على %35.7( أفراد ت عينة الدراسةةةةةة وبنسةةةةة ة  10أج   (4/2)يت ر من اابدوة رقم 
(مواف وج بشةةةةةةةةةةةةةةةدة خبصةةةةةةةةةةةةةةوص ةلكض  كما وافق على %28.6اد وبنسةةةةةةةةةةةةةة ة  ( أفر 8نرواة  مع العمالت ض وكاج هناك 

(ض   %7.1( فرداج وبنس ة 2( حمايدوج خبصوص ةلكض ت حر مل يوافق بشدة على ةلك %25(أفراد وبنس ة 7ةلك 
 (.%3.6( فرٌد وبنس ة 1كما مل يوافق على ةلك 

 ابيايرص الشركة آج يكوج االاا اع ا وة للعميل لجي العبارة اخلامسة:
 : لتوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة اخلامسة(5/2)جدوة رقم

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %17.9 5 حمايد
 %53.6 15 أوافق

 %28.6 8 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

يرص آج أن الشركة ( مواف وج على %53.6( فردام ت عينة الدراسةة وبنسة ة  15أج   (5/2)ن اابدوة رقم يت ر م
(أفراد 5(ض وكاج هناك %28.6( أفراد وبنسةةةةةةةةةةةة ة 8يكوج االاا اع ا وة للعميل اجيابياض كما وافق بشةةةةةةةةةةةةدة على ةلك 

 ( حمايدوج خبصوص ةلك.%17.9وبنس ة 

 لت اللكيز على العمالت ودراسة احتياجاسم والعمل على تل يت اتسعى الشركة  العبارة السادسة:
 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة السادسة(6/2)جدوة رقم

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %14.3 4 حمايد
 %46.4 13 أوافق

 %39.3 11 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  ال احثاج  املصدر: لعداد
لت  أن الشركة تسعى( مواف وج على %46.4( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة  13أج   (6/2يت ر من اابدوة رقم  

( فردا وبنسةةةةةةةةةةةةةة ةةة 11اللكيز على العمالت ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةة احتيةةاجةةاسم والعمةةل على تل يت ةةاض كمةةا وافق بشةةةةةةةةةةةةةةةةدة على ةلةةك 
 ( حمايدوج خبصوص ةلك.14.3(أفراد وبنس ة 4(ض  وكاج هناك 39.3% 
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 الفرضية الثانية: هناك مشاركة فاعلة للعاملني يف عملية التخطيط االسرتاتيجي إلدارة اجلودة الشاملة
 هناك مشاركة للعاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودة. العبارة األوىل:

 راري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة ا وت: التوزيع التك(7/2جدوة رقم  
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %7.1 2 ال أوافق
 %17.9 5 حمايد
 %57.1 16 أوافق

 %17.9 5 أوافق بشدة
  %100 28  اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج  
هناك مشةةةةةةةةةاركة  أن( مواف وج على %57.1( فردام ت عينة الدراسةةةةةةةةةة وبنسةةةةةةةةة ة  16أج   (7/2 يت ر من اابدوة رقم 

(ض  %17.9( أفراد وبنسةةةةةةةة ة  5للعاملر ت وضةةةةةةةةع اخلاس االسةةةةةةةةلاتيدية ت واة اابودةض كما وافق بشةةةةةةةةدة على ةلك 
( فرداج 2 ( حمايدوج خبصةةةةةةةةةةةةةةوص ةلكض ت حر مل يوافق على ةلك%17.9(أفراد أيضةةةةةةةةةةةةةةةا وبنسةةةةةةةةةةةةةة ة 4وكاج هناك 

 (.7.1وبنس ة 

 لدي الشركة معرفة وممارسة ساب ة ت تا يق اسلاتيدية انج ةالعبارة الثانية: 
  : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الثااية(8/2جدوة رقم 

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %7.1 2 ال أوافق
 %17.9 5 حمايد
 %67.9 19 أوافق

 %7.1 2 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
لدي الشركة معرفة أن ( مواف وج على %67.9( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة  19أج   (8/2يت ر من اابدوة رقم  

( حمايدوج خبصوص ةلكض بينما مل %17.9( أفراد وبنس ة 5وممارسة ساب ة ت تا يق اسلاتيدية انج ةض وكاج هناك 
 (.%7.1( فرداج وبنس ة  2يوافق على ةلك 

 ت وم الشركة بتوفد متال او الت ايس االسلاتيدي من اجل يسر ا دات العبارة الثالثة:
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 التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الثالثة: (9/2جدوة رقم 
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %3.6 1 ال أوافق
 %14.3 4 حمايد
 %42.9 12 أوافق

 %39.3 11 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
ت وم  بتوفد  الشركةأن ( مواف وج على %42.9( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة  12أج   (9/2ن اابدوة رقم  يت ر م

(ض  %39.3( فردا وبنسةةةة ة  11متال او الت ايس االسةةةةلاتيدي من اجل يسةةةةر ا داتض كما وافق بشةةةةدة على ةلك 
( فرٌد واحةةةٌد 1يوافق على ةلةةةك  ( حمةةةايةةةدوج خبصةةةةةةةةةةةةةةوص ةلةةةكض ت حر مل%14.3(أفراد وبنسةةةةةةةةةةةةةة ةةةة 4وكةةةاج هنةةةاك 

 (.%3.6وبنس ة 
 لدي الشركة ال ناعة الكاملة لتا يق اسلاتيدية انج ةالعبارة الرانعة: 

 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الرابعة(10/2جدوة رقم 
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %3.6 1 ال أوافق
 %25 7 حمايد
 %50 14 فقأوا

 %21.4 6 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
لدي الشركة ال ناعة أن ( مواف وج على %50( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة  14أج   (10/2يت ر من اابدوة رقم  

( حمايدوج خبصةةةةةةوص ةلكض كما وافق بشةةةةةةدة %25( أفراد وبنسةةةةةة ة 7هناك  الكاملة لتا يق اسةةةةةةلاتيدية انج ةض وكاج
 (.%3.6( فرٌد واحٌد وبنس ة 1(ض  بينما مل يوافق على ةلك %21.4( أفراد وبنس ة  6على ةلك 

 يوجد توازج ت تا يق لدارة الشركة ابميع ال ضااي االسلاتيديةالعبارة اخلامسة: 
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 جااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة اخلامسة: التوزيع التكراري إل(11/2جدوة رقم 
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %32.1 9 ال أوافق
 %35.7 10 حمايد
 %28.6 8 أوافق

 %3.6 1 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
يوجد توازج ت أنه ( حمايدوج على %35.7( أفراد ت عينة الدراسةةةة وبنسةةة ة  10أج   (11/2يت ر من اابدوة رقم  

( مل يواف وا على ةلكض  بينما %32.1( أفراد وبنسةةة ة  9تا يق لدارة الشةةةركة ابميع ال ضةةةااي االسةةةلاتيديةض وكاج هناك 
 (.%3.6بنس ة (فرٌد واحٌد و 1(ضكما وافق بشدة على ةلك %28.6(أفراد وبنس ة 8وافق على ةلك  

 الفرضية الثالثة: لدى الشركة اسرتاتيجية واضحة للتدريب وترقية أداء العاملني

 تتم عملية يديد االحتياجاو التدري ية ت الشركة بشكل موضوعي العبارة األوىل:
 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة ا وت(12/2جدوة رقم 

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %3.6 1 ال أوافق بشدة

 %3.6 11 ال أوافق
 %17.9 5 حمايد
 %39.3 11 أوافق

 %35.7 10 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
تتم عملية يديد أنه ( مواف وج على %39.3  ( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة11أج   (12/2يت ر من اابدوة رقم  

(ض  وكاج %35.7( أفراد وبنسةة ة  10االحتياجاو التدري ية ت الشةةركة بشةةكل موضةةوعيض كما وافق بشةةدة على ةلك 
(ض  كما %3.6( فرٌد واحُد وبنسةةةة ة 1( حمايدوج خبصةةةةوص ةلكض بينما مل يوافق على ةلك %19.7(أفراد وبنسةةةة ة 5 

 (.%3.6( فرٌد واحد وبنس ة 1لك مل يوافق بشدة على ة
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 ت وم الشركة بتنمية وتدريب العنصر ال شري العبارة الثانية:
 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الثااية(13/2جدوة رقم 

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %3.6 1 ال أوافق بشدة

 %10.7 3 ال أوافق
 %21.4 6 حمايد
 %25 7 افقأو 

 %39.3 11 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

الشةةركة ت وم  أن( مواف وج بشةةدة على %39.3( فردام ت عينة الدراسةةة وبنسةة ة 11أج  (13/2يت ر من اابدوة رقم 
(أفراد 6(ض وكاج هناك %25( أفراد وبنسةةةةةةةةةةةةةة ة  7لى ةلك أيضةةةةةةةةةةةةةةةام بتنمية وتدريب العنصةةةةةةةةةةةةةةر ال شةةةةةةةةةةةةةةريض كما وافق ع

(ض  كما مل يوافق %10.7( أفراد وبنسةةةةة ة 3( حمايدوج خبصةةةةةوص ةلكض ت حر مل يوافق على ةلك %21.4وبنسةةةةة ة 
 (.%3.6( فرٌد واحٌد وبنس ة 1بشدة على ةلك 

 او اابديدةت وم الشركة بتدريب العاملر على ا ساليب واإلجراتالعبارة الثالثة: 

 : التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة(14/2 جدول رقم
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %3.6 1 ال أوافق
 %10.7 3 حمايد
 %50 14 أوافق

 %35.7 10 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

الشةةةةةةةةةةركة ت وم بتدريب  أن( مواف وج على %50( فردام ت عينة الدراسةةةةةةةةةةة وبنسةةةةةةةةةة ة 14أج  (14/2يع ر اابدوة رقم 
(ض وكاج هناك %35.7( أفراد وبنسةةة ة  10العاملر على ا سةةةاليب واإلجراتاو اابديدةض كما وافق بشةةةدة على ةلك 

 (.%3.6( فرٌد واحٌد وبنس ة 1ت حر مل يوافق على ةلك  ( حمايدوج خبصوص ةلكض%10.7(أفراد وبنس ة 3 
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 هناك اهتمام من ق ل الشركة بعملية التدريب العبارة الرانعة:
 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الرابعة(15/2جدوة رقم 

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %7.1 2 ال أوافق
 %14.3 4 حمايد

 %21.4 6 وافقأ
 %57.1 16 أوافق بشدة

 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

هناك أنه ( مواف وج بشةةةةةةةدة على %57.1( أفراد ت عينة الدراسةةةةةةةة وبنسةةةةةةة ة  16أج   (15/2يت ر من اابدوة رقم  
(أفراد 4(ض  وأج هناك %21.4( أفراد  وبنسةةةةةةةةةةةةةة ة  6ا وافق على ةلك اهتمام من ق ل الشةةةةةةةةةةةةةةركة بعملية التدريبض كم

 (.%7.1( فرداج وبنس ة 2( حمايدوج خبصوص ةلكض بينما مل يوافق على ةلك %14.3وبنس ة 

 يتم تدريب العاملر بنات على االحتياجاو التدري ية العبارة اخلامسة:
 الدراسة على الع ارة اخلامسة: التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة (16/2جدوة رقم 

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %14.3 4 ال أوافق
 %21.4 6 حمايد
 %35.7 10 أوافق

 %28.6 8 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

  .م2020املصدر: لعداد ال اح  من واقع الدراسة امليداايةض مايوض 

يتم تدريب أنه ( مواف وج على %35.7نة الدراسةةةةةةةةةة وبنسةةةةةةةةة ة  ( أفراد ت عي10أج   (16/2ت ر من اابدوة رقم  ي
(ض  وكةةاج %28.6( أفراد  وبنسةةةةةةةةةةةةةة ةةة  8العةةاملر بنةةات على االحتيةةاجةةاو التةةدري يةةةض كمةةا وافق بشةةةةةةةةةةةةةةةةدة على ةلةةك 

( مل يواف ا %7.1( فرداج وبنسةةةةةةة ة 2( حمايدوج خبصةةةةةةةوص ةلكض ت حر كاج هناك %21.4(أفراد وبنسةةةةةةة ة 6هناك 
 على ةلك.
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 ومناقشة نتائجها صحة الفرضيات إثبات  -2
لإلجابة عن تسةةةاؤالو الدراسةةةة والت  ق من فرضةةةياسا سةةةيتم حسةةةاب الوسةةةيس لكل ع ارة من ع اراو االسةةةت ياج والد 

(  5ت الدرجة  ض حي  مت لعاا)أثر جودة التخطيط االسرتاتيجي على أداء الشركات(ت ر آرات عينة الدراسة خبصوص
(  ك  وزج(  لكل لجابة  " 3( كوزج لكل لجابة " أوافق "ض والدرجة  4دة"ض والدرجة  كوزج لكل لجابة " أوافق بشةةةةةةةةة

( كوزج لكل لجابة  " ال أوافق بشةةةةةةةةةدة ". لج كل ما 1( كوزج لكل لجابة " ال أوافق "ض والدرجة  2حمايد "ض والدرجة  
د ةلك سةةةةةةةةيتم غداو كميةض وبعسةةةةةةةة ق ةكره وحسةةةةةةةةب متال او الت ليل اإلحصةةةةةةةةائي هو يويل املتغداو اال ية لت مت

 است دام اخت ار مربع كاي والوسيس ملعرفة داللة الدروق ت لجااو أفراد عينة الدراسة على ع اراو كل فرضية.

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل: 

 تنص الدرضية ا وت من فرضياو الدراسة على اآليت:

 ميل مما يؤدي إيل إجناح مشروعاهتاتقوم الشركة إبجراء حبوث يف حتديد ما يرغبه الع

ال تعىن أج  يع امل  وور متد ر على مةةا ورد ت (6/2وحىت اابةةدوة   (1/2النتةةائج أعاله  الواردة ت اابةةدوة من  
ع اراو الدرضةةةةةةةةةةةية ا وتض والخت ار وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةةةةةائية بر أعداد ا فراد املواف رض واملواف ر بشةةةةةةةةةةةدة ض 

ض والغد مواف رض والغد مواف ر بشةةةةةةةةدة( مت اسةةةةةةةةت دام مربع كمي لداللة الدروق بر اإلجااو على كل ع ارة واحملايدين
 يل ص اتائج اخت اراو الدرضية ا وت: (17/2من ع اراو الدرضية ا وتض واابدوة  

 نة على ع اراو الدرضية ا وتالوسيس واتائج اخت ار مربع كاي لداللة الدروق بر لجااو أفراد العي (17/2جدوة رقم 

 ال يمة االحتمالية مربع كمي الع اراو
 ملربع كاي

 قيمة الوسيس
 

 تدسد قيمة
 الوسيس

ت وم الشةةةةةةةةةةةركة ثجرات يو  تسةةةةةةةةةةةوي ية ت ميداج العمل ابمع 
 املعلوماو عن العميل.

 أوافق  4 0.05 7.71

 أوافق 4 0.001 17.4 يعتم قياع مستوري رضا العمالت  م ما جدا للشركة.

 أوافق 4 0.06 7.14 ت وم الشركة ب  و  ميدااية ت يديد ما ير    الزبوج.

 أوافق 4 0.02 10.9 تتعامل الشركة نرواة  مع العمالت .

 أوافق 4 0.06 5.6 يرص الشركة آج يكوج االاا اع ا وة للعميل لجيابيا .
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م ستسةةةةةةةعى الشةةةةةةةركة لت اللكيز على العمالت ودراسةةةةةةةة احتياجا
 والعمل على تل يت ا.

 أوافق 4 0.091 4.7

 أوافق 4 0.000 106 اجملموع

  م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

 كاآليت:  (17/2ميكن تدسد اتائج اابدوة أعاله 

 و 7.71ت الع ارة ا وت   بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات )
( واعتمادام على ما ورد %5( وهذه ال يمة االحتمالية تسةةةاوي متامام قيمة مسةةةتوي املعنوية  0.05ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد %5ف ج ةلك يشةةةةةةةةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةةةةائية وعند مسةةةةةةةةةةتوري   (1/2ت اابدوة   
 ر على  أج الشركة ت وم ثجرات يو  تسوي ية ت ميداج العمل ابمع املعلوماو عن العميل.الدراسة ولصاحل املواف 

   و 17.4بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثااية )
( واعتمادام على ما ورد ت %5توي املعنوية  من قيمة مس أقل( وهذه ال يمة االحتمالية 0.001ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد الدراسةة %5ف ج ةلك يشةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةائية وعند مسةتوري   (2/2اابدوة   
 قياع مستوري رضا العمالت  يعتم م ما جدا للشركة. أنلصاحل املواف ر على 

 و 7.14 أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثالثة  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر )
( واعتمادام على ما ورد ت %5( وهذه ال يمة االحتمالية أكم من قيمة مسةةةةةةةتوي املعنوية  0.06ال يمة االحتمالية عا  

او أفراد ( بر لجا%5فروق ةاو داللة لحصةةةةةةائية وعند مسةةةةةةتوري   عدم وجودف ج ةلك يشةةةةةةد لت  (3/2اابدوة   
 هذه النتيدة لت كما تشةةةةةةد، الدراسةةةةةةة لصةةةةةةاحل املواف ر علي أج الشةةةةةةركة ت وم ب  و  ميدااية ت يديد ما ير    الزبوج

 .ب  و  ميدااية ت يديد ما ير    الزبوجق وة فرض العدم ال ائل: ال ت وم الشركة 
 و 10.9دراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الرابعة  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد ال )

( واعتمادام على ما ورد ت %5من قيمة مسةةةةةةةةةةةةةةتوي املعنوية  أقل( وهذه ال يمة االحتمالية 0.02ال يمة االحتمالية عا  
( بر لجااو أفراد الدراسة %5فروق ةاو داللة لحصائية وعند مستوري   وجود ف ج ةلك يشد لت (4/2اابدوة   

 الشركة تتعامل نرواة  مع العمالت. أن املواف ر على لصاحل
   و 5.6بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةة على ما جات ت الع ارة اخلامسةةةةةة )

ما ورد ت ( واعتمادام على %5من قيمة مسةةةةةةتوي املعنوية   أكرب( وهذه ال يمة االحتمالية 0.06ال يمة االحتمالية عا  
( بر لجااو أفراد %5فروق ةاو داللة لحصةةةةةةائية وعند مسةةةةةةتوري   عدم وجود ف ج ةلك يشةةةةةةد لت (5/2اابدوة   
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الشةةةةةركة يرص على آج يكوج االاا اع ا وة للعميل لجيابياض كما تشةةةةةد هذه النتيدة  أنالدراسةةةةةة لصةةةةةاحل املواف ر على 
 لى أج يكوج االاا اع ا وة للعميل لجيابيا.لت ق وة فرض العدم ال ائل: ال يرص الشركة ع

   و 4.6بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةة على ما جات ت الع ارة السةةةادسةةةة )
( واعتمادام على ما ورد ت %5من قيمة مسةةةةةةتوي املعنوية   أكرب( وهذه ال يمة االحتمالية 0.91ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد %5فروق ةاو داللة لحصةةةةةةائية وعند مسةةةةةةتوري   عدم وجود ف ج ةلك يشةةةةةةد لت (6/2ابدوة   ا
الشةةةةركة تسةةةةعى لت اللكيز على العمالت ودراسةةةةة احتياجاسم والعمل على تل يت اض كما  أنالدراسةةةةة لصةةةةاحل املواف ر على 

 ل يت ا..للكيز على العمالت ودراسة احتياجاسم والعمل على تتشد لت ق وة فرض العدم ال ائل: ال تسعى الشركة لت ا
  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةةةةةةةة على ما جات جبميع ع اراو الدرضةةةةةةةةةةةةةةية

عتمادام ( وا%5( وهذه ال يمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية  0.000( وال يمة االحتمالية عا  106ا وت 
( بر %5ف ج ةلك يشةةةةةةةةةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةةةةةائية وعند مسةةةةةةةةةةةتوري   (17/2على ما ورد ت اابدوة  

 لجااو أفراد الدراسة ولصاحل املواف ر علي ما جات جبميع ع اراو الدرضية ا و .
عميل مما يؤدي إيل يرغبه ال " الشدددددددددركة تقوم إبجراء حبوث يف حتديد ماوعلي  ف ج الدرضةةةةةةةةةةةية ا وت الد تنص على أج

ج أوهذه النتيدة جاتو متد ة متامام مع اتيدة الدراسة الساب ة ا وت الد تو لت لت:  " قد ي  ت.إجناح مشروعاهتا
 جنا  عمل مرسساو اجملتمع املدين تتوق  على سياسة وفاعلية الدراسة اابيدة للت ايس االسلاتيدي

 نية: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثا
 تنص الدرضية الثااية من فرضياو الدراسة على اآليت:         

 هناك مشاركة فاعلة للعاملني يف عملية التخطيط االسرتاتيجي
ال تعىن أج  يع امل  وور متد ر على ما ورد ت (11/2وحىت اابدوة   (7/2النتائج أعاله  الواردة ت الدوة من  

ار وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةةةةةائية بر أعداد ا فراد املواف رض واملواف ر بشةةةةةةةةةةةدة ض ع اراو الدرضةةةةةةةةةةةية الثاايةض والخت 
واحملايدينض والغد مواف رض والغد مواف ر بشةةةةةةةةدة( مت اسةةةةةةةةت دام مربع كمي لداللة الدروق بر اإلجااو على كل ع ارة 

 الثااية: يل ص اتائج اخت اراو الدرضية (18/2من ع اراو الدرضية الثاايةض واابدوة  

 الوسيس واتائج اخت ار مربع كاي لداللة الدروق بر لجااو أفراد العينة على ع اراو الدرضية الثااية (18/2جدوة رقم 

الةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةة  مربع كمي الع اراو
 االحتمالية
 ملربع كاي

قةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةة 
 الوسيس

 

 تدسد قيمة
 الوسيس

 أوافق 4 0.001 16.2 دة.و هناك مشاركة للعاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة ااب
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 أوافق 4 0.000 28.2 لدي الشركة معرفة وممارسة ساب ة ت تا يق اسلاتيدية انج ة.

ت وم الشةةةةركة بتوفد متال او الت ايس االسةةةةلاتيدي من اجل يسةةةةر 
 ا دات.

 أوافق 4 0.006 12.2

 أوافق 4 0.006 12.2 لدي الشركة ال ناعة الكاملة لتا يق اسلاتيدية انج ة.
 حمايد 3 0.06 7.14 يوجد توازج ت تا يق لدارة الشركة ابميع ال ضااي االسلاتيدية.

 أوافق 4 0.000 47.77 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

 كاآليت:(18/2ميكن تدسد اتائج اابدوة أعاله 

 و 16.2لة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة ا وت  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لدال )
( واعتمادام على ما ورد ت %5( وهذه ال يمة االحتمالية اقل من قيمة مسةةةتوي املعنوية  0.001ال يمة االحتمالية عا  

لجااو أفراد الدراسةةةةةة  ( بر%5ف ج ةلك يشةةةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةائية وعند مسةةةةةتوري  (7/2اابدوة 
 هناك مشاركة للعاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودة. أنولصاحل املواف ر على 

   و 28.2بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثااية )
( واعتمادام على ما ورد ت %5االحتمالية اقل من قيمة مسةةةتوي املعنوية  ( وهذه ال يمة 0.000ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد عينة %5ف ج ةلك يشةةةةةةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةةائية وعند مسةةةةةةةةتوري   (8/2اابدوة  
 لدي الشركة معرفة وممارسة ساب ة ت تا يق اسلاتيدية انج ة.أن الدراسة ولصاحل املواف ر على 

 و 12.2ت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثالثة  بلغ )
( واعتمادام على ما ورد ت %5( وهذه ال يمة االحتمالية اقل من قيمة مسةةةتوي املعنوية  0.006ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد عينة %5اللة لحصةةةةةةةةائية وعند مسةةةةةةةةتوري  ف ج ةلك يشةةةةةةةةد لت وجود فروق ةاو د (9/2اابدوة  
 الدراسة لصاحل املواف ر على أج الشركة ت وم بتوفد متال او الت ايس االسلاتيدي من اجل يسر ا دات.

   و 12.2بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الرابعة )
( واعتمادام على ما ورد %5من قيمة املسةةةةةةةةةةةةةةتوي املعنوية   أقل( وهذه ال يمة االحتمالية 0.006ل يمة االحتمالية عا  ا

( بر لجااو أفراد عينة %5فروق ةاو داللة لحصائية وعند مستوري   وجودف ج ةلك يشد لت  (10/2ت اابدوة  
 الكاملة لتا يق اسلاتيدية انج ة. الدراسة لصاحل املواف ر علي أج لدي الشركة ال ناعة
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  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة اخلامسةةةةةةةةةةةةةةة
( واعتمادام %5من قيمة مسةةةةةةةةةةةتوي املعنوية   أكرب( وهذه ال يمة االحتمالية 0.067( و ال يمة االحتمالية عا  7.14 

( %5وعند مسةةةةةةتوري   عدم وجود فروق ذات داللة إحصدددددائية ف ج ةلك يشةةةةةةد لت (11/2 على ما ورد ت اابدوة 
 يوجد توازج ت تا يق لدارة الشةةةةةةةةةةةةةةركة ابميع ال ضةةةةةةةةةةةةةةةاايأنه بر لجااو أفراد عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ولصةةةةةةةةةةةةةةةاحل احملايدين علي 

ارة الشةةركة ابميع ال ضةةااي لد: ال يوجد توازج ت تا يق وهذه النتيجة تشددري إىل قبول فرض العدم القائلاالسةةلاتيديةض 
 االسلاتيدية.

  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةةةةةةةة على ما جات جبميع ع اراو الدرضةةةةةةةةةةةةةةية
( %5( وهةذه ال يمةة االحتمةاليةة أقةل من قيمةة مسةةةةةةةةةةةةةةتوي املعنويةة  0.000( وال يمةة االحتمةاليةة عةا  47.77الثةاايةة 

( %5ف ج ةلك يشةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةائية وعند مسةةةتوري   (18/2ورد ت اابدوة   واعتمادام على ما
 بر لجااو أفراد عينة الدراسة ولصاحل املواف ر على ما جات ت  يع ع اراو الدرضية الثااية.

" قد  يط االسددددرتاتيجيط"هناك مشدددداركة فاعلة للعاملني يف عملية التخ وعلي  ف ج الدرضةةةةةية الثااية الد تنص على أج
وأج هذه الدرضةةةةةية أتت مدعمة  حدري اتائج الدراسةةةةةة الثالثة الد تو ةةةةةلت لت أج اكسةةةةةاب املوظدر خماو   ي  ت.

 كافية يردي لت اجنا  عملية الت ايس االسلاتيدي.
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

 تنص الدرضية الثالثة من فرضياو الدراسة على اآليت: 

 دي الشركة اسرتاتيجية واضحة للتدريب وترقية أداء العاملنيل

ال تعىن أج  يع امل  وور متد ر على مةا ورد (16/2وحىت اابةدوة    (12/2النتةائج أعاله  الواردة ت الةدوة من  
واف ر بشةةةةةةةدة ض ملت ع اراو الدرضةةةةةةةية الثالثةض والخت ار وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةائية بر أعداد ا فراد املواف رض وا

واحملايدينض والغد مواف رض والغد مواف ر بشةةةةةةةةدة( مت اسةةةةةةةةت دام مربع كاي لداللة الدروق بر اإلجااو على كل ع ارة 
 يل ص اتائج اخت اراو الدرضية الثالثة: (19/2من ع اراو الدرضية الثالثةض واابدوة   

 ة الدروق بر لجااو أفراد العينة على ع اراو الدرضية الثالثةالوسيس واتائج اخت ار مربع كاي لدالل (19/2  جدول رقم
 ال يمة االحتمالية مربع كاي الع اراو

 ملربع كاي
 قيمة الوسيس

 
 تدسد قيمة

 الوسيس
 أوافق 4 0.003 16.2 تتم عملية يديد االحتياجاو التدري ية بشكل موضوعي.

 أوافق 4 0.03 10.5 ت وم الشركة بتنمية وتدريب العنصر ال شري. 
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 أوافق 4 0.001 15.7 ت وم الشركة بتدريب العاملر على ا ساليب واإلجراتاو اابديدة.

 أوافق بشدة 5 0.001 16.5 هناك اهتمام من ق ل الشركة بعملية التدريب.

 أوافق 4 0.414 2.8 يتم تدريب العاملر بنات على االحتياجاو التدري ية.

 قأواف 4 0.000 75.35 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

 كاآليت:(19/2ميكن تدسد اتائج اابدوة أعاله  

   و 16.2بلغت قيمة مربع كاي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة ا وت )
( واعتمادام على ما ورد ت %5ة االحتمالية اقل من قيمة مسةةةتوي املعنوية  ( وهذه ال يم0.003ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد الدراسةة %5ف ج ةلك يشةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةائية وعند مسةتوري  (12/2اابدوة  
 عملية يديد االحتياجاو التدري ية تتم بشكل موضوعي. أنولصاحل املواف ر على 

  و 10.5ع كاي احملسةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثااية  بلغت قيمة مرب )
( واعتمادام على ما ورد ت %5( وهذه ال يمة االحتمالية اقل من قيمة مسةةةتوي املعنوية  0.003ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد عينة %5ئية وعند مسةةةةةتوري  ف ج ةلك يشةةةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةا (13/2اابدوة  
 ت وم الشركة بتنمية وتدريب العنصر ال شري.أن الدراسة ولصاحل املواف ر على 

   و 15.7بلغت قيمة مربع كاي احملسةةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثالثة )
( واعتمادام على ما ورد %5ال يمة االحتمالية اقل من قيمة مسةةةةةةةةةةةةةتوي املعنوية  ( وهذه 0.00.1ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد عينة %5ف ج ةلك يشد لت وجود فروق ةاو داللة لحصائية وعند مستوري   (14/2ت اابدوة  
 ديدة.الدراسة لصاحل املواف ر على أج الشركة ت وم بتدريب العاملر على ا ساليب واإلجراتاو ااب

   و 16.5بلغت قيمة مربع كاي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الرابعة )
( واعتمادام على ما ورد %5من قيمة مستوي املعنوية   أقل( وهذه ال يمة االحتمالية 0.0.001ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد عينة %5فروق ةاو داللة لحصائية وعند مستوري   ودوج ف ج ةلك يشد لت (15/2ت اابدوة  
 الدراسة لصاحل املواف ر بشدة على أج هناك اهتمام من ق ل الشركة بعملية التدريب.

   2.8بلغت قيمة مربع كاي احملسةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةة على ما جات ت الع ارة اخلامسةةة )
( واعتمادام على ما ورد %5من قيمة مسةةةةةةةةةةتوي املعنوية   أكرب( وهذه ال يمة االحتمالية 0.41حتمالية عا  و ال يمة اال
( بر لجااو %5وعند مسةةةةةتوري   عدم وجود فروق ذات داللة إحصددددائيةف ج ةلك يشةةةةةد لت  (16/2ت اابدوة  
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هذه النتيجة تشددري و على االحتياجاو التدري يةض يتم تدريب العاملر بنات أن أفراد عينة الدراسةةةة ولصةةةاحل املواف ر على 
 : ال يتم تدريب العاملر بنات على االحتياجاو التدري ية.إىل قبول فرض العدم القائل

بلغةةت قيمةةة مربع كةةاي احملسةةةةةةةةةةةةةةوبةةة لةةداللةةة الدروق بر أعةةداد أفراد الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة على مةةا جةةات جبميع ع ةةاراو الدرضةةةةةةةةةةةةةةيةة 
( %5( وهةذه ال يمةة االحتمةاليةة أقةل من قيمةة مسةةةةةةةةةةةةةةتوي املعنويةة  0.000عةا  ( وال يمةة االحتمةاليةة 75.35الثةالثةة 

( %5ف ج ةلك يشةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةائية وعند مسةةةتوري   (19/2واعتمادام على ما ورد ت اابدوة  
 بر لجااو أفراد عينة الدراسة لصاحل املواف ر على ما جات ت  يع ع اراو الدرضية الثالثة.

" قد ني"لدي الشددددركة اسددددرتاتيجية واضددددحة للتدريب وترقية أداء العامل علي  ف ج الدرضةةةةةية الثالثة الد تنص على أجو 
رسساو املج جنا  عمل أوأج النتيدة تتدق ضمنيام مع النتيدة ا وت للدراسة الساب ة ا وت الد تو لت لت:  ي  ت.

 .يس االسلاتيديتوق  على سياسة وفاعلية الدراسة اابيدة للت اي
 النتائج والتوصيات  -3

 من خالة الدراسة النعرية وامليدااية تو ل ال    لت النتائج والتو ياو التالية:
 لنتائجا -أ

هناك اور ابودة الت ايس االسةةةةةةةةلاتيدي على أدات كل من شةةةةةةةةركة وموعة ال دي لالسةةةةةةةةتثمار والشةةةةةةةةركة الوابنية  -1
 للك رات.

     العميل  الزبوج( مما يردي لت لجنا  مشروعاسما.ما ير ديدت وم الشركتاج ثجرات يو  ت ي  -2
 تتعامل الشركتاج  نرواة خا ة مع العمالت.  -3
 هناك مشاركة فاعلة للعاملر ت عملية الت ايس االسلاتيدي ت الشركتر.  -4
 ت وم الشركتاج بتوفد املتال او اخلا ة الت ايس االسلاتيدي من اجل يسر ا دات.  -5
 اك مشاركة للعاملر الشركتر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودة.هن  -6
 يعمل الت ايس االسلاتيدي على التامر واالست دام ا مثل للموارد املتاحة جبودة عالية ت شركاو الدراسة. -7
 لدري الشركتاج اسلاتيدية واض ة للتدريب وترقية أدات العاملر.  -8
 دريب العنصر ال شري من أجل يسر أدائ ا.ت وم الشركتاج بتنمية وت -9
 -التوصيات :  -ب
 -يو ي ال اح  االيت:و
 احملافعة على مشاركة العاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودة. -1
 احملافعة على توفد متال او الت ايس االسلاتيدي من اجل يسر أدات الشركاو.  -2
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 ج ت تا يق  يع ال ضااي االسلاتيدية .ضرورة اهتمام لدارة الشركاو التواز   -3
 على الشركاو اخلا ة أج تسعى لت اللكيز على العمالت ودراسة احتياجاسم والعمل على تل يت ا. -4
أج تكوج اابودة ت كل مراحل الت ايس بدتا من اشةةةةةةةةةةةةةةر الث افة ومرورا الرسةةةةةةةةةةةةةةةالة وا هداى واات ات الرقابة  -5

 والت ييم.
 ة ا دات وف ا ملعايد اابودة.ضرورة الت  ق من مااب  -6
 ين غي أج تكوج م ادئ اابودة حاضرة عند  يا ة كل من الرسالة وا هداى. -7
 ضرورة يسر مستوري اابودة والكداتة واالستدابة إلش اع ر  او العمالت. -8
   ضةةةةةرورة لجياد م اييس جديدة لددات التشةةةةةغيلي للشةةةةةركاو حىت تتالتم مع ا هداى الصةةةةةناعية احلديثة مثل  -9

 واالبتكاراو (. –املرواة  –اإلاتاجية  –أدات امل زوج  –اابودة 
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