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سعع ذ ديععذي .سععر ر س ععم لاا المععي  اناععتمانج ح ايمععم الاتععي  المظمعع   ععج  سععظ  الما مععي  

بغذاد  : نلرة اندالة حانقتصيد : قسم سدالة  –/دلاسة استطال رة دت يحنةر )سطمح.ة دنتظلاه( ر 

 ر 7002ان مي  ، 

 

ونوعا  يطا، سالال النوعيام الماوارد الال اريم يعد تفوق المنظمات  ياا الو ا  الرت،ار س لايس النام ا نتات          
 الستراتيجيم التا تمتلك المعريمس المهترة سوالطدرة ذا  الطيمم والتفرد العتليين  .

إن مو،ااوا الدراساام ماان الموا،ااية الرديتاام التااا تنتولهاات الفناار ا دارد السااتراتيجا الراادي  سالااذد ي اا  يااا 
  لنااا ترطااق تفو هاات س ساايمت يااا ماات يتعلااق الاار س المااتل ترطيااق مسااتود ا داع العااتلا الااذد تن ااد  المنظماات

الال اارد السااتراتيجا الو ااف  موجااوداي  سااتراتيجيتي  لاا  تاايتير يااا ذلااكس ويتجلاا  لاارل الدراساام التطااديم الرلااول 
والمطتررت  ألدارة النليت  والمعتهد العرا يم المالروتم س وو،عهت مو،ة التنفيذ لغارل ا رتطاتع المساتود إدا هات 

ي تل  ا  ل  مستود التفوق الذد تن د  يا الالي م المتغّيرة.وا 

الدراساام سااع  الاادورهت الاا  ،اارف منظااورا  يلساافيم معريياام لمو،ااوعت  ينرياام تمتلاا  س الاار س المااتل الال اارد   
السااتراتيجا س عنت اار النجااتف الررجاام س وتفااوق المنظماات  س وعالاار ا ،اايا علاا   الاارز ا دالياات  المعت اارة ذا  

 رف عل  م،تمينهت.ال لم المالت رة والتع
نلياات  رنومياام  (6)نلياات   هلياام و (3)ماان المنظماات  التعليمياام توزعاا  الوا ااة   (11)  ااتمل مجتمااة الدراساام 

 ع،وا من الهي ت  التدريسيم وعمتدا  تلاك النليات  والمعتهاد (110)ومعهدين رسمّين. ونتن  العينم الميخوذة 
س الذين تم اختيترهم ع وا يتي لترديد من يمتل ر س متل ال رد ساتراتيجا والادور الاذد يمترسا  لترطياق التفاوق 

 المنظما .
س  (GAO)ويااااا ،ااااوع الدراساااات  الريتدياااام السااااتالطم التااااا تنتولاااا  المو،ااااوا سوالمتمتلاااام الدراساااام منظماااات  

(OPM)  س(NASA) سDOL) سو )(DOE)  جموعاام ماان المتغّياارا  س س التااا تنتولاا  المو،ااوا عالاار م
تو ل  هذ  الدراسم ال  تي  متغّيارا  ياا ت اميمهت هاا س ر س الماتل الال ارد الساتراتيجا س عنت ار النجاتف 
الررجااام س وتفاااوق المنظمااات  ( . وتااام ت اااميم  ساااتالتنتين  عتماااد  المتتالااام مطاااتييس لهاااذ  المتغّيااارا  والعي ااام 

ا وماانه  ترلياال المرتااود يااا دراساام المتغّياارا  ومرتورهاات التيتيرياام الينهاات. واعتمااد الماانه  الو اافا الترليلاا
 الفرعيم المتنوعم

 امم  ا ساتالتنتتن الت ساتنتد الا  مجموعام ماان المطاتييس العتلميامس والمرليام س  ذ  رتاو  ا ساتالتنم ا ولاا    
 (112)سااا ي  لارال  ياتس وجاود ر س الماتل الال ارد الساتراتيجا و دامتا س والتتنيام  رتاو  علا   (40)عل  

 ساا ي توزع  عل  متغّيرا  الدراسم التي  الستالطم الذنر س 
تو ل  الدراسم ال   ستنتتجت  نتيرة  الرزهات وجاود ر س ماتل ال ارد ساتراتيجا ياا النليات  والمعتهاد العرا يام   

وتام س الا  المالروتم س ي،يي عن تيتير ر س المتل الال رد الستراتيجا يا تفوق النليت  والمعتهاد العرا يام المالر
جتناا  ذلااك عاادم ميعماامالعل عنت اار النجااتف الررجاام للعماال نمتغّياار وسااي، مسااتطل مااة ر س المااتل الال اارد 

 الستراتيجا  لرال تفوق النليت  ا هليم والنليت  والمعتهدالرنوميم .



 
 


