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 المستخمص
في العمميات وقرارات تصميم المخرجات ودورىا الفاعل  ،تيجيات المعتمدة لمطاقة االنتاجيةاتعد االستر   
وتحقيق النجاح والتفوق في سوق تشيده  لممنظمات الصناعية التنافسية االىداففي تحقيق  عامال ميمااالنتاجية 

تطبيق المفاىيم  عمىالمنظمات  شجعوىذا ما ،حالة من التنافس الشديد في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة
وجاءت ىذه الدراسة لتأكيد ذلك وتعزيزالقدرة التنافسية المطموبة تحقيق المردودات ل ،االداري الفكرالحديثة في 

 لممنظمات الصناعية .
أنطمقت الدراسة من مشكمة ضعف العالقة بين أعتماد استراتيجيات الطاقة االنتاجية وقرارات تصميم 

تيدفت اسو  ،انخفاض مستوى نجاح شركة ديالى العامة لمصناعات الكيربائيةوأنعكاس ذلك عمى المخرجات 
قدرة ، و الطاقة االنتاجية الفعالة والتطبيق الميداني ليا اتالدراسة ابراز اىمية الدور الذي تمعبو صياغة استراتيجي

       الشركة عمى صياغة                                                                                                             
 .وتحقيق النجاح أذواق الزبائن بالشكل الذي يصب تأثيره في أالداء المنظمي الذي يمبيلجيد التصميم ا

لمحصععول عمععى البيانععات و  دراسععة ميدانيععة وقععع أالختيععار عمععى شععركة ديععالى العامععة لمصععناعات الكيربائيععة 
 لمدراسعة موقعع  ،درةموأختيعار معممعي عمعمعل محعوالت التوزيعع م و عمعمعل محعوالت القع ،المتعمقة بموضوع الدراسعة

العالقععات بععين متتيععرات الدراسععة بأسععتخدام عععدد مععن االسععاليب االحصععائية بأسععتعمال البرنععام   وقععد جععرى اختبععار
أسععععموب االنحععععدار  ،Personمعامععععل االرتبععععاط  ،النسععععب المئويععععةبععععين ىععععذه االسععععاليب، ومععععن  (SPSS)الجععععاىز 
 ،T-Test أختععبار ،Analysis of Varianceن  تحميعل التععباي  ،Simple Regression  Analysisالبععسيط

وعمعى ضعوء النتعائ  التعي تعم ، "b"معممة ميل االنحعدار و  ،Coefficient of Determinationمعامل التحديد 
 الحصول عمييا توصمت الدراسة الى مجموعة استنتاجات من اىميا:

النتاجية الذي يتوافق مع الطمعب عمعى الستراتيجية المالئمة لتحديد حجم الطاقة ا دراسةعدم تبني عينة ال 
قمة ، و كون الستراتيجية تعمل كمرشد او دليال يحدد االتجاه العام الذي ستتحرك نحوه المنظمة ،منتوجات المعممين

او تتوافعق  منتجعات تالئعم العى تقعديمبالشعكل العذي يع دي  ،اىتمام المعممين بأعداد تحسينات جديعدة عمعى منتجاتيعا
 يتم بموجبيا قياس مستوى أداء المنظمة. ،معايير محددة وقياسية ، فضال عن عدم وجودنمع متطمبات الزبائ

التوصيات التي يمكن ان تسيم بشكل أو بأخر في االرتقاء بمنظماتنا وقد اختتمت الدراسة بمجموعة من        
 كان ابرزىا:الى مستوى أالداء المطموب 

المتزايد بأعداد تصاميم متطورة لمنتجاتيا  ، واالىتمامنتاجية المالئمةضرورة استخدام استراتيجية الطاقة اال       
ايجاد المعايير القياسية ليتم بموجبيا قياس  ، والعمل عمىتتالئم مع التطورات الحديثة والمتسارعة ضمن البيئة
 االداء لمشركة بشكل عام ولعينة البحث بشكل خاص.

 
 

 


