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  منهجية الدراسة: المبحث األول

  مقدمة: أوالً

 العملية من مراحل مةومه أساسية مرحلة االستراتيجي التخطيط يعتبر

 العمل، وطرق أساليب بين التفكير والمفاضلة في أسلوبا يمثل باعتباره اإلدارية،

األهـداف   وطبيعـة  ناحية، من المتاحة لإلمكانات البدائل مالءمة أفضل الختيار
 حجمـه  مـن  أصبح أصغر عالم في وذلك أخرى، ناحية من تحقيقها المرغوب

  .والمعرفي التكنولوجي والتطور ت واالتصاالتالمعلوما ثورة بسبب الجغرافي

 تعقد إلى في المنظمات االستراتيجي التخطيط استخدام مبررات وترجع

 واالجتماعيـة  والـسياسية  المجاالت االقتـصادية  جميع في العالقات وتشابك

اليـوم   منظمات إن إذ العمل، أداء في تؤثر التي والتكنولوجية وغيرها، والثقافية
 ومن الخارجية، في البيئة خصوصا التأكد لعدم نتيجة المخاطر من لكثير تتعرض

 الظـروف  عليـه  سـتكون  بما للتنبؤ االستراتيجي ضروريا التخطيط يصبح ثم

 ظل األهداف في تحقيق تكفل التي والبرامج الخطط لوضع المستقبلية واالستعداد

  .المتوقعة البيئية الظروف

ظمة من خالل ثالث أبعاد أساسية      ويؤثر التخطيط اإلستراتيجي في المن    
البعد الهيكلي المتعلق بالهيكل التنظيمي للمنظمة، والبعـد البـشري المتعلـق            

  .بالعاملين، والبعد التقني المتعلق بالتكنلوجيا المستخدمة في العمل

وانطالقا من ذلك بات مـن الـضروري علـى المنظمـات العامـة              
ية بشكل جدي، وذلك مـن أجـل        والخاصة، األخذ بأسلوب اإلدارة اإلستراتيج    

زيادة قدراتها التنافسية وتطوير أدائها بل أضـحى الـسبيل الوحيـد لبقائهـا              
  .واستمرارها وخصوصاً بعد تزايد االتجاه نحو المزيد من االنفتاح والعولمة

  :إشكالیة الدراسة : ثانیًا

في ظل المنافسة الكبيرة التي أصبحت تحيط ببيئة العمل اإلداري في 
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اليوم، خصوصاً في ظل التنامي غير المسبوق في استخدام تكنولوجيا عالم 
المعلومات واالتصاالت والتي ادت إلى خلق العديد من التحديات لمنظمات 
األعمال خاصة في العالم العربي وهو ما يجعل التخطيط االستراتيجي يأتي 

 تطوير على رأس قائمة المفاهيم واإلجراءات اإلدارية، التي يعول عليها في
  .اداء المنظمات 

 مجال في المتقدمة الدراسات من اإلستراتيجية اإلدارة دراسة حيث تعد

 مبادئ عن وشاملة متكاملة خلفية ويتطلب اإللمام بها وجود المنظمات، إدارة

 اإلستراتيجية وأنشطتها، فاإلدارة وأسس المنظمات ووظائفها، وأبعادها اإلدارة

 وتحديد رسالتها رسم ومن ثم للمنظمة مستقبليةال على الرؤى تصور إال ماهي

 بهدف اتخاذ وذلك بيئتها، وبين بينها العالقات وتحديد البعيد، المدى على غاياتها

   .وتقويمها ومراجعتها البعيد المدى في المؤثرة اإلستراتيجية القرارات

 بأهمية اإلدارية العاملين بالمؤسسات من العديد إدراك من وعلى الرغم

التي  الصحيحة بالطريقة تطبيقه عن يغفلون أنهم إال االستراتيجي، طيطالتخ
 الناجمة المشكالت على الوقوف وعدم المتاحة، بالموارد المرجوة أهدافه تحقق

االستراتيجي ومن هنا تنبع مشكلة الدراسة  التخطيط أدوات وآليات تطبيق عن
 صحيح للتخطيط غير التطبيق عن الناتجة والمشالت التطبيق من إشكالية

  :اإلستراتيجي، ويمكن تلخيص المشكلة البحثية في التساؤل التالي

ما هو أثر التخطيط االستراتيجي على التطـوير التنظيمـي للمنظمـة            
  بالتطبيق على معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت؟

  :ومنه تتفرع التساؤالت التالية

ستراتيجي على التطـوير التنظيمـي للمنظمـة        ما هو أثر التخطيط اال    
  بالتطبيق على معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت؟

  :ومنه تتفرع التساؤالت التالية
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 ما هي العالقة بين رؤية ورسالة الرسالة الهيئة واألداء التنظيمـي لمعاهـد              -
  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووالتدريب؟

ما هو دور التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية لعمل الهيئة فـي             -
 تطوير أدائها؟      

 هل هناك أثر لدعم اإلدارة العليـا بـالتخطيط االسـتراتيجي علـى األداء               -
 التنظيمي للهيئة؟

 هل يؤثر تنفيذ االستراتيجيات المطبقة في الهيئة محل البحـث علـى األداء              -
 التنظيمي لها؟

 ما هو دو المتابعة والتقييم لالستراتيجيات المطبقة في الهيئـة علـي األداء              -
  التنظيمي لها؟

  : فروض البحث: ثالثاً

  :ينطلق البحث من الفرضيات األساسية التالية 

ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين رؤية ورسالة الرسالة الهيئـة            -
لعامة للتعليم التطبيقي والتـدريب     واألداء التنظيمي للمنظمات في معاهد الهيئة ا      

  بدولة الكويت

ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين التحليل االسـتراتيجي للبيئـة            -
الداخلية والخارجية واألداء التنظيمي للمنظمات في معاهد الهيئة العامة للتعلـيم   

  التطبيقي والتدريب بدولة الكويت

دارة العليـا واألداء  ال توجد فروق ذات داللة معنوية بـين دعـم اإل     -
  التنظيمي في معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت

ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين تنفيـذ االٍسـترتيجيات واألداء            -
  التنظيمي في معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت
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بين المتابعة والتقييم لالستراتيجيات    ال توجد فروق ذات داللة معنوية       -
واألداء التنظيمي في معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقـي والتـدريب بدولـة             

  الكويت

  :أهمية البحث: رابعاً

 يعتبر تطبيق المنظمات العامة في الكويـت وخاصـة المؤسـسات            -
ذلـك  التعليمية للتخطيط  اإلستراتيجي بمفهومه العلمي ضرورة ملحة وحتمية و       
  .ألهمية القطاع التعليمي السيما وأنه يشكل الركيزة األساسية للتنمية الشاملة

 تأتي أهمية تلك الدراسة من أنها تتناول موضوعاً من الموضوعات           -
 هذا يعتبر إذ فيه، المؤثرة االستراتيجي والعوامل التخطيط اإلدارية الحديثة وهو

إخـضاعه   فإن لذلك الكويت، منهاض ومن النامية في الدول العهد حديث المفهوم
 والمتغيرات ظل الظروف في خاصة األهمية من مزيدا يعطيه الميدانية للدراسة

 الكويتي، العام القطاع يشهدها التي والسياسية المتعددة، واالقتصادية التكنولوجية

لمواكبـة   تطبيقي منظور من االستراتيجي التخطيط مفهوم تستوجب تبني والتي
  .المتسارعة البيئية المتغيرات

 تناولت الميدانية التي الدراسات قلة الكويت من في العام القطاع  يعاني-

 تناولـت  المحليـة  معظم الدراسـات  ان حيث االستراتيجي، التخطيط موضوع

 البحـث  اهتمام من جانبا العام القطاع دونما ايالء رئيس بشكل الخاص القطاع

   .األهمية بالغ امرا يعتبر الذي االستراتيجي مجال التخطيط في العلمي

  

  :أهداف البحث: خامساً

  :يسعى البحث إلى تحقيق األهداف التالية

 المساعدة على تقديم تصور علمي واضح ودقيق لكيفية التعامل مـع          -
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معوقات اإلدارة اإلستراتيجية في دولة الكويت خاصة فـي اإلدارة التعليميـة            
  .والتدريب 

 التي تقف حـائالً أمـام تطـوير اإلدارة           الكشف عن أهم المعوقات    -
  .اإلستراتيجية في البيئة اإلدارية العربية بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص

 قياس درجة الوعي الذي يتمتع به العاملون في المؤسسات الحكومية           -
  .نحو اإلدارة اإلستراتيجية وكذلك معرفتهم للمعوقات التي تقف أمامها

ارسة الفعلية ألسلوب اإلدارة اإلسـتراتيجية       التعرف على شكل المم    -
في المنظمات محل الدراسة باإلضافة إلى معرفة مدى تـوفر أهـم متطلبـات           

  .التصميم الفعال لإلستراتيجيات فيها 

 التركبز بشكل أساسي على إظهـار الخطـوات العلميـة والعمليـة         -
خص خطـوات   الواجب اتباعها في إدارة استراتيجيات المنظمات الكويتية وباأل       

تصميم االستراتيجيات لكونها تسبق كل تصرف بـل تحكـم أي تـصرف أو              
  . سلوك

 التعرف على أثر تطبيق أسـلوب اإلدارة اإلسـتراتيجية علـى أداء     -
  المنظمات الكويتية 

  :الدراسات السابقة: سادساً

حاول الباحث مراجعةأهم الدراسات السابقة التـي تناولـت موضـوع       
  :  التاليالدراسة حيث توصل إلى

  :  الدراسات العربية-١

مدى توفر متطلبات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية      دراسة سلطين   تناولت  
في تلك المنظمات باإلضافة إلى توضيح العالقة بـين تطبيـق مفهـوم اإلدارة      

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن         اإلستراتيجية واألداء  فيها،   
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اء المنظمات  لديهم معلومـات عـن مفهـوم اإلدارة         عدد محدود جداً من مدر    
اإلستراتيجية ومكوناتها وقد حصلت هذه المعلومات مـن الـدورة التدريبيـة            
الوحيدة التي أرسلوا إليها وتتصف بأنها محدودة جـداً، كمـا تتـصف البيئـة           
الخارجية للمنظمات بتسارع التغيرات الكمية والنوعية وبتزايد حـدة المنافـسة     

جهها وبتأثير ذلك على أهدا فها واستراتيجياتها وكل ما سـبق  يعتبـر         التي توا 
دواٍع كافية لتطبيق أسلوب اإلدارة اإلستراتيجية، باإلضافة إلى  وجود قـصور        
كبير واضح في كيفية وضع الدعائم اإلستراتيجية في المنظمات عـن كيفيـة             

  )٢٠٠٧سلطين، ( .وضعها بالمفهوم العلمي والواجب تطبيقه

 التخطيط تطبيق على التعرف إلى راسة صيام  فقد هدفأما د )١-٢(
غزة،  قطاع في النسوية المؤسسات األهلية بأداء وعالقته االستراتيجي

 العليا اإلدارة دعم( من كالً بين ايجابية عالقة البحث وجود نتائج وأظهرت
 إستراتيجية توجهات وجود البيئي، التحليل االستراتيجي االستراتيجي، للتخطيط

 الخطة تنفيذ خطة إستراتيجية، وجود  -وأهداف ورسالة رؤية -
 األهلية أداء المؤسسات وبين )اإلستراتيجية الخطة وتقييم متابعة اإلستراتيجية،

أهمها  التوصيات من غزة، وقدمت الدراسة مجموعة قطاع في النسوية
 النسوية، المؤسسات قبل من االستراتيجي التخطيط بتطبيق االستمرار ضرورة

 التخطيط عملية تواجه التي الصعوبات تذليل على وضرورة العمل
 العليا لإلدارة التدريبية الدورات عقد مراحلها، وضرورة بكل االستراتيجي

 لنظم دائرة إنشاء االستراتيجي، وضرورة التخطيط في المؤسسات لهذه
 ةالنسوي تبني المؤسسات وضرورة النسوية، المؤسسات في اإلدارية المعلومات

 تقوم المؤسسات أن وضرورة ومالئمة، ومكتوبة واضحة وتقييم قابة ر لنظم
لتحديد  آلخر وقت من وقياسها بها الخاصة األداء مؤشرات بتحديد النسوية
  ) ٢٠١٠آمال صيام،  (.الفعلي المؤسسي األداء درجة

 فـي  التنظيمية العوامل أثر تعرف إلىدراسة الحسن والعفيف  هدفتو
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 الدراسـة اإلدارتـين   واستهدفت األردنية، الوزارات في اتيجياالستر التخطيط

 التخطـيط  فـي  وأثرهـا  العوامل هذه نحو اتجاهاتهما لتعرف والوسطى العليا

 للمديرين ومرتفعة ايجابية اتجاهات وجود إلى الدراسة االستراتيجي، وتوصلت

 للمتغيـرات  داللـة إحـصائية   ذي أثر وجود والى االستراتيجي، التخطيط نحو

 بتـوفير  الدراسة االستراتيجي، وأوصت التخطيط في ومنفردة مجتمعة المستقلة

 النظر وإعادة المؤهلة البشرية الكفاءات واستقطاب الالزمة المالية المخصصات

الحسن والعفيف، (االستراتيجي دراسة  التخطيط لخدمة التشريعات اإلدارية في
٢٠١٠(  

 للتخطيط الحرجة لعواملا عن الكشف إلى هدفت  فقد دراسة صبريأما

 أهـداف  األردنيـة ولتحقيـق   التجاريـة  البنوك على أداء وأثرها االستراتيجي

 أهميـة  مستوى أهمها أن كان النتائج من عدد إلى الدراسة الدراسة، وتوصلت

 ومستوى العليا، القيادة دعم أهمية وكذلك مستوى االستراتيجي، االتجاه وضوح

 فـي  األداء ومستوى التكنولوجيا، أهمية ومستوى االستراتيجية، المرونة أهمية

 معنويـة  داللة ذي أثر وجود النتائج بينت مرتفعا، كما األردنية التجارية البنوك

 البنوك أداء على ومنفردة مجتمعة للتخطيط االستراتيجي الحرجة النجاح لعوامل

 يتعلق افيم الدراسات من المزيد بإجراء الدراسة أوصت األردنية، وقد التجارية

 فـي  المنظمـة  بـأداء  االستراتيجي وعالقتها للتخطيط الحرجة النجاح بعوامل

 التخطـيط  بـأثر  تتعلـق  دراسـة  أخرى، وكذلك أوصـت بـإجراء   قطاعات

داليـا   (.أخـرى  قطاعات إنتاجية في الشركات وفاعلية كفاءة على االستراتيجي
  )٢٠١٠صبري، 

طبيـق التخطـيط    التعرف على مدى ت    إلى دراسة األمين    بينما هدفت 
اإلستراتيجي في شركة الخطوط الجوية السودانية ، ومعرفة أثر إنخفاض كفاية           
وفاعلية األداء الناتجة عن عدم اإلستقرار اإلداري علـى تطبيـق التخطـيط             
اإلستراتيجي، باعتباره أفضل الوسائل الضرورية الستثمار الموارد الموجـودة         
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ة المنظمات، وتوصلت الدراسة إلـى      بها وتعظيم قدرتها في رفع كفاءة وفاعلي      
النتائج التالية أهمها أن االخذ بالتخطيط اإلستراتيجي حتمـي كمـنهج تفكيـر             
وأسلوب عمل، كما أن هناك صعوبة في إرساء استراتيجية طويلة المدى فـي             
ظل الظروف التي تمر بها الشركة وتوجد الكثير من المعوقات التي أدت إلـى              

صة غير المدروسة، وخلصت الدراسة إلى عـدد        تراجع الخطط أهمها الخصخ   
القيام بدراسة وافية لتطبيق خصخصة مدروسة تهدف إلى        : من التوصيات منها  

النهوض بالشركة، ويجب أن تسعى إدارة الـشركة إلـى االحتفـاظ بالعمالـة            
األمـين،  . (المؤهلة والعمالء واالهتمام بشكواهم وايجاد الحلول المناسبة لهـم        

٢٠١١(  

 التخطـيط  مفهـوم  دراسـة أبونـصيب وأخـرين   ناولـت  في حين ت

 الخدمية،  وتم إجراء دراسـة  بالمؤسسات العاملين أداء في االستراتيجي وأثره

والتكنولوجيا، وقد توصـلت الدراسـة إلـى     للعلوم السودان جامعة في الحالة
 بمفـاهيم  ادراكٕو وعـي  لديهم بالجامعة العاملين مجموعة من النتائج أهمها إن

 واحتياجـات  اإلستراتيجية الخطة بين ربط وجود االستراتيجي، وعدم طالتخطي

 فضالً اإلستراتيجية الخطة إعداد في العاملين تشرك ال العاملين، كما أن الجامعة

 الفعال، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها أنـه  غير التدريب عن

 أن عليهـا  كما يجية،اإلسترات الخطة في العاملين تشرك أن الجامعة على ينبغي

 أجـل  مـن  الجديدة البرامج إدخال ورة ضر مع هذا المجال، في التدريب تُفِعل

  )٢٠١٣أبونصيب وأخرين، ( األداء تحسين

 فـي  اإلداريـين  الموظفين اتجاهات معرفة إلى  دراسة زعيبيوهدفت

 بـسكرة  جامعـة  أداء مستوى في التخطيط اإلستراتيجي أثر نحو بسكرة جامعة

 خصائـصهم الشخـصية   الخـتالف  تبعـا  االتجاهات تلك في الفروق واختبار

 المستقلين المتغيرين أن :أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت والوظيفية،

 اإلسـتراتيجي  للتخطـيط  التابعين )اإلستراتيجي الخيار اإلستراتيجي، التحليل(
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 وجود النتائج حتأوض كما الجامعة أداء في التابع والمتمثل المتغير على يؤثران

 التخطـيط  نحـو مفهـوم   المبحـوثين  اتجاهات في احصائية داللة ذات فروق

 وجود كذلك الحالية، الوظيفة ومجال العلمي المؤهل لمتغير تعزى اإلستراتيجي

 تعـزى  األداء مفهوم حول المبحوثين اتجاهات في احصائية ذات داللة فروقات

 إلـى  الدراسة فة الحالية، وخلصتالوظي ومجال العلمي المؤهل الجنس، لمتغير

 الخارجيـة  بيئتهـا  بتحليل تقوم أن الجامعة أهمها أنه على التوصيات من العديد

 في المستقل، أيضا عليها تؤثر أن يمكن التي المختلفة المتغيرارت للتعرف على

 عـن  األطراف المـسؤولة  جميع أهداف الجامعة صياغة في يشارك أن يجب

  )٢٠١٤زعيبي،  (.تحقيقها

  : الدراسات األجنبية-٢

 الهادفـة  غير للمنظمات اإلستراتيجي األسلوب دراسة ريبـون  تناولت

 فـي  األهلية للمنظمات االستراتيجي تطوير األسلوب على للربح حيث ركزت

 األهليـة  المؤسسات في ومتخذي القرارات المدراء تزويد بهدف أفريقيا جنوب

 التطبيق الفعلي إلنجـاح  إلى راتيجيةاإلست اإلدارة وعناصر مبادئ لتحويل بأداة

فاعلية، وقامت الدراسة  أكثر بصورة مؤسساتهم وإدارة األهلية، المنظمات إدارة
عمل  وأوراق دراسات من عليه الحصول تمكن ما كل لمحتوى وتحليل بمراجعة
 الدراسة وقد بموضوع عالقة ذات ومشاريع لبرامج وخطط إستراتيجية وخطط

 خالل من تدار األحوال من كثير في األهلية المؤسسات نأ إلى خلصت الدراسة

 رت أشا إدارتها، كما يسيئون يجعلهم مما الشخصية يستغلونها لمصالحهم أفراد

 لتلـك  القـرارات  ومتخـذي  المدراء لمساعدة لوجود إطار الحاجة إلي الدراسة

ملـي،  ع تطبيق إلى اإلدارة اإلستراتيجية وعملية مبادئ لتحويل بأداة المؤسسات
  )Rippon, 2002 (.ذلك في لمساعدتهم إداري نموذج وقدمت

 في االستراتيجي التخطيط  فقد تناولت دور فرينش وأخرينأما دراسة
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 الصغيرة، وقامت الدراسة بالتطبيق على منـشآت  المهنية الخدمات منشآت أداء

 وجوانـب  المنـشأة  أداء بين العالقة دراسة تم الصغيرة، حيث المهنية الخدمات

 مثل العالقة ذات العناصر من عدد تحديد االستراتيجي، حيث تم أوجه التخطيط

 وكـذلك  وسـوقية  تنافـسية  وتوجهات كامنة وطاقات واضحة، ورسالة، رؤية

 وغيـر  رسمي تخطيط ،)تخطيط بدون( تخطيط عشوائي إلى التخطيط تصنيف

 بين القةالع لتقييم متعددة مقاييس خالل استخدام ومن المتطور والتخطيط رسمي

 ال أنه إلى الدراسة المنشأة، وتوصلت وأداء التخطيط وتصنيفات السابقة العناصر
 أن إلى توصلت إال أنها السابقة والعناصر األداء قياس بين جوهرية عالقة توجد

 .خالل الدراسة من ظهرت الرسمي الغير والتخطيط الربح بين هامة عالقة هناك
)French& Other, 2004(  

 وتقنيات التخطـيط  أدوات على استخدامزت دراسة الغامدي بينما رك

الدراسـة   عينة تكونت السعودية وقد العربية المملكة منظمات االستراتيجي في
 الدراسة مجموعة السعودية، وتضمنت العربية المملكة في صناعية منظمة ٧٢

ضعف وال القوة تحليل المرجعية، المقارنة منها االستراتيجي التخطيط أدوات من
 المـصالح،  أصحاب المتعاملين تحليل المنتج، حياة دورة والتهديدات، والفرص

 الخارطـة  دلفي، طريقة القيمة، سلسلة وتحليل المحافظ، الخبرة، تحليل منحنى

 مـن  العديـد  إلى الدراسة توصلت الخمسة لبورتر، وقد القوى تحليل المعرفية،

 التخطـيط  ألدوات متوسطة جةإستخدام بدر هناك أن أبرزها من والتي النتائج،

  )Al Ghamdi, 2005( .التخطيطية االنشاطات في االستراتيجي

 باألداء، وعالقته االستراتيجي التخطيط عملية دراسة هوفمان ورصدت

 العاملين ثقافة وهل واألداء االستراتيجي بين التخطيط العالقة إلى تبيان وهدفت

 الـضروري  من أصبح لجنسياتبتعدد ا أنه وخاصة تؤثر، مختلفة جنسيات من

 المؤسسات أداء االستراتيجي يعزز التخطيط كان ما إذا يتعلموا أن المدراء على

 وجدت الدراسة الدولية المؤسسات من عينة الثقافات، وباستخدام تعدد حالة في
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 الدراسة أظهرت كما الثقافات، لكل مناسب العام االستراتيجي التخطيط نموذج أن

 الثقافـة  أن الدراسة وجدت حيث والتخطيط، الثقافة بين سيطةب عالقة أن هناك

 القـيم  بعـض  أن وجد ذلك على زيادة واألداء التخطيط بسيط على تأثير تؤثر

 .واألداء االسـتراتيجي  التخطـيط  الثقافـة فـي   اخـتالف  في تأثير لها الثقافية
)Hoffman, 2007(  

األداء حيـث  و االستراتيجي التخطيط دراسة رود وأخرين كما تناولت
 فـي  واألداء التخطيط االسـتراتيجي  بين العالقة بحث إلى الدراسة هذه هدفت

 التأثيرات تبحث في فهي المتحدة، المملكة في الحجم وكبيرة متوسطة المنظمات

المرونـة   (  وهـي  االستراتيجي التخطيط في المرونة من أنواع بأربع المتعلقة
 وعالقتهـا  )الهيكلية والمرونة التكنولوجية والمرونة المالية والمرونة التشغيلية

 التخطـيط  يولدها التي الجديدة والبدائل القرارات مرونة أن على اعتبار باألداء

،  المؤسـسة  صـعيد  علـى  إيجابية تغييرات تؤدي غلى أو تسمح االستراتيجي
 علـى  وإيجابي مباشر تأثير له االستراتيجي وتوصلت الدراسة إلى أن التخطيط

المـالي،   األداء على مباشر إيجابي لها تأثير المالية المرونة وأن لماليةا المرونة
 واألداء االستراتيجي بين التخطيط العالقة تتوسط المرونة أنواع من اثنين أن أي

 غير واألداء التخطيط االستراتيجي بين العالقة تتوسط اآلخرين واالثنين المالي،

  )Rudd & Others, 2007 (.المالي

تحليل أثر التخطيط االستراتيجي على     دراسة جاليستر    تناولت   وأخيراً
 بـين  السببية العالقة طبيعة إختبار الدراسة إلى اداء المؤسسات، حيث  هدفت

 عينـة  وتكونـت  التركية الشركات من في عينة واألداء االستراتيجي التخطيط

 لوبأس استخدام خالل اسطنبول، ومن في تركية شركة ٥٠٠  أكبر من الدراسة

 التخطـيط  إيجابية بين إرتباط عالقة هناك إلى الدراسة توصلت السببية النماذج

ــتراتيجي ــة  االس ــل الدراس ــسات مح ــي المؤس  ,Glaister (.واألداء ف

et..al,2008(  



– – 

 

  - ٥٥٦ -

  منهج الدراسة : سابعاً

الحالـة،   وصف على العتماده التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم
 الواقع في توجد كما الظاهرة الواقع أو دراسة الوصفي على المنهج يعتمد حيث

 البحـث  كميا ويتم تعبيرا أو كيفيا تعبرا ويعبر عنها دقيقًا وصفًا بوصفها ويهتم

 مـنهم  كبيـرة  عينة أو البحث مجتمع أفراد جميع خالل استجواب من الوصفي

  .جودتها ودرجة طبيعتها حيث من الظاهرة المدروسة وصف بهدف
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  :التخطيط اإلستراتيجي واألداء التنظيمي :يالمبحث الثان

  : التخطيط االستراتيجي: أوالً

والمتطـورة،   الحديثة اإلدارية المفاهيم من اإلستراتيجي يعتبر التخطيط
 والذي أصبح يلقى اهتماماً كبيراً من الباحثين خصوصاً مع ظهـور العولمـة  

بل المنظمـات،  الحديثة، والتي خلقت الحاجة إلى دراسـة مـستق   واالبتكارات
  المستقبل وتغيرات تطورات لمواكبة وإيجاد الحلول المالئمة

ويرجع مفهوم التخطيط االستراتيجي إلى منتصف الخمـسينيات مـن          
القرن العشرين عندما بدأت المنظمات الكبيرة في الدول المتقدمة تطوير أنظمة           

تخطيط التخطيط بعيد المدى لديها، حيث كان ذلـك إيـذاناً ببـدء االخـذ بـال               
 ذلك المميزة، ومنذ وخصائصه الحديث االستراتيجي، الذي بدأ يتبلور بمفهومه

 إلـى  أدى ممـا  بالتطور وأخذت وسائله وأدواته المفهوم ظهور هذا بدأ الحين

 دول مـن  وفي العديد أحجامها، باختالف المنظمات من العديد قبل من اعتماده

المهمـة   الموضـوعات  مـن  االسـتراتيجي  التخطيط موضوع العالم، وأصبح
 مـن  النـوع  هـذا  النتشار األسباب أهم أحد ولعل اإلدارة، علم في والمتجددة

 تقل تستخدمه التي المنظمات في الفشل نسبة أن إلى التي تشير الدالئل التخطيط

 المنظمـات  أن إلى الدراسات بعض كما تشير تستخدمه، ال التي تلك عن كثيرا

 ال التـي  تلـك  مـن  نجاحا وفاعليـة  أكثر جياالستراتي التخطيط تستخدم التي
  .تستخدمه

  : مفهوم التخطيط االستراتيجي-١

 يعني وهو اإلغريقي األصل إلى اللغوية للفظ اإلستراتيجية الجذور تعود

 نقـل  فـإن  لـذلك  الجنرال، هذا قيادة فن الحرب عند يعني كما الجنرال، علم

 أو اإلدارة ومن القيادة فنأنه  واضحة بصورة سيعني اإلدارة حقل إلى المصطلح

 اإلدارة مجـال  في الباحثين من الكثير اهتمام موضع اإلستراتيجية أصبحت هنا
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 دخولهـا  منذ األهمية من األولى المواقع اليوم تحتل إنها أصبحت بل ال عموما

  )٢٩، ص٢٠١٤زعيبي، (األعمال  منظمات إطار في المنهجي

 والمنـشأ  األصـل  نجليزيةإ أما من حيث اإلصطالح فإن اإلستراتيجية

 المخطط العسكري التحرك على أسلوب ابتداء أطلقت الصراط، بالعربية وتعني

 بمفهـوم  األخيـرين  العقـدين  خـالل  االهتمـام  ازداد الحرب وقد في بإحكام

 المناسـبة  والطـرق  صياغة الخطـط  ذلك في بما إدارتها وطرق اإلستراتيجية

 اإلدارة حيث غدت األعمال، منظمات اتوإمكان يتناسب بما اإلستراتيجية لتطبيق

اإلدارة  وتـستحوذ  المنظمـة،  إدارة أراكـان  مـن  رئيـسياً  ركناً اإلستراتيجية
 األسـاس  حيث من األعمال منظمات في العليا اإلدارة اهتمام على اإلستراتيجية

 وبـدرجات  أهمية أقل بدور الوسطى اإلدارة تهتم بينما ككل، التنظيمي للمنظمة

 فـي  تفاوت مع كافة المنظمات في اإلستراتيجية تطبيق اإلدارة مكنوي متفاوتة،

 اإلدارة وتغطـي  المنظمـات،  هـذه  العمل في وطبيعة واالهتمام التركيز شدة

 والقـوانين  ذلـك المـسؤوليات   فـي  بما التنظيمية الفعاليات كل اإلستراتيجية

  )٧ص: ٢٠٠٨الضمور، (.الفرعية والضوابط

 تحقيـق  على اإلدارة تساعد التي جهةالمو الخطط أيضا مجموعة وهي

 القيـود  ومواجهـة  بهـا،  المحيطة من الفرص واإلستفادة اختارته الذي المسار

 مع التأكد اإلستراتيجية، أهدافها لتحقيق لها تتعرض التي والمخاطر والتهديدات

  )٢٦ص :عثمان، (والبرامج المحددة  الخطط تنفيذ من

  المنظمة توجه على أنها تيجيةوعلى المستوى التنظيمي تعرف اإلسترا

 ضمن مواردها إدارة خالل من للمنظمة تنافسية ميزة لتحقيق الطويل المدى في

 & Johnson( .المـصالح  أصـحاب  توقعـات  تحقيـق  أجل من بيئة متغيرة،

Sholes, 2002, P. 10-16(  

 للمـشروع  الكليـة  الخطة بها يقصد اإلستراتيجية أن يري من وهناك
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 يـتم  وهنا المشروع، لمحيط فقط الخارجية العوامل فى ضوء األهداف إلنجاز

 يغطـى  األول أن حيث التكتيكي اإلستراتيجي والتخطيط التخطيط بين التفريق

 التخطيط يغطى حين األجل فى طويلة إلتزامات عليه ويترتب أطول زمنية فترة

 وإسـتخدام  توزيـع  علـى  عـادة  فيها التركيز يتم قصيرة، زمنية فترة التكتيكي
 بـصورة  األهـداف  لتحقيـق  وذلك المشروع، داخل والمادية البشرية الموارد

  ) ٧٣ : ١٩٨٧عسكر، (تفصيلية 

 Strategic Planning االستراتيجي التخطيط ومن حيث المفهوم يعد

 ظهر إذ األعمال، بمستقبل منظمات يرتبط الذي االستراتيجية اإلدارة مفاهيم أحد 

 فالمنظمة في اإلدارة، المفتوح للنظام األعمال ظماتمن لتبني انعكاسا المفهوم هذا

 ينعكس علـى  أن بد ال المتبادل التأثير وهذا المحيطة بالبيئة وتتأثر تؤثر ككيان

 البيئـة  فـي  الحاصل التغيير نتيجة االستراتيجي التخطيط استراتيجيات صياغة

 تيجياتواالسـترا  والبيئة المنظمة موارد بين وانسجام توافق يكون هناك بحيث

  )١٢ : ٢٠١٠صبري،. (المصاغة

 وكذلك األعمال، لمنظمة الرئيسية األهداف تحديد كما يعرف بأنه عملية

 واسـتخدام  تدبير وكذلك العمليات، تحكم التي واالستراتيجيات تحديد السياسات

  )Steiner, 1979, 32. (تلك األهداف لتحقيق الموارد

المستقبل  في للمنظمة مثاليال بالشكل التبصر عن عبارة وكذلك فهو فهو
 :طبقـاً لـذلك التعريـف يتـضمن     اإلستراتيجي فالتخطيط الشكل، هذا وتحقيق

  )٢٠٠٢العارف (

  .المستقبل في المنظمة بمالمح  التبصر-

 .المستقبل في المنظمة ومسار توجهات  تصور-

 .مستقبالً المنظمة رسالة  رؤية-
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  .المنظمة افيه تدخل التي واألنشطة األعمال مجال  تخيل-

عن  عبارة" هو اإلستراتيجي التخطيط بأن السابقة التعريفات من ويتضح
 ذهنية عملية

 فـي  الحاصـلة  للتغيرات تبعاً المستقبلي المنظمة موقع الختيار تحليلية

 دوراً بالمنظمـات  المحيطـة  البيئة تلعب وبالتالي" المنظمة معها وتكيف البيئة

 قوى نتيجة باستمرار ومتغيرة ثابتة البيئة غير هذه لكون العملية هذه في رئيسياً

  )٢٣-٢٢الضمور، ص (المنظمات   هذه على تؤثر متغيرة متحركة

 اإلسترتيجية، لإلدارة المهمة العناصر أحد اإلسترتيجي التخطيط يعتبر

 إتخـاذ  عمليـة "  أنهـا  هو اإلسترتيجية لإلدارة المفهوم اإلصطالحى أن وذلك

 المـدي،  بعيـدة  األساسـية  الشركة وأهدافها رسالة بتحديد المرتبطة القرارات

 وتوظيف اإلمكانيـات  تخصيص وخطط اإلسترتيجية، الخطط وتحديد وإختيار

 وكذلك البيئية، المتغييرات ومع أهدافها مع يتوافق بما للشركة المتاحة والموارد

 تطبيـق  على العمل ثم بالشركة، الداخلية واإلجراءات والنظم تطوير األوضاع

  ) ٢٧: ١٩٩٤العينين، " (القرارات واإلختيارات هذه

 االستراتيجي التخطيط  خصائص-٢

 وهـي  يـشهدها العـالم   التي المتسارعة والمتغيرات الظروف ظل في

 مـن  مزيـدا  معها يواجه أصبح العالم والمعلومات، االتصاالت وثورة العولمة

 الذي األمر .يراتالمتغ لهذه والتكيف من االستجابة مزيدا تفرض التي التحديات

االسـتراتيجي   التخطـيط  السـتخدام  المنظمـات  في بالخبراء والمختصين دفع
 من األخرى عن األنواع يميزه ما الخصائص من يمتلك لكونه وذلك كضرورة،

-١٢ربحي الحسن، أمجـد العفيـف، ص ص    (:باآلتي تتمثل والتي التخطيط،
١٣( 

 االسـتراتيجي  تخطيطال يقومحيث : القرارات اتخاذ في  المستقبلية-



– – 

 

  - ٥٦١ -

 بدائل تحديد ضرورة مع .الحاضر من بدءا بالمستقبل، واستقرائه االهتمام على

 طويلـة األمـد،   األهـداف  بتحديد يهتم أنه حيث مستقبالً، منها أي يمكن إتباع

  لتحقيقها المستخدمة والوسائل

ثـم   األهداف، تحديد من تبدأ االستراتيجي التخطيطفعملية :  العملية-
 مـن  للتأكد الخطط المستقبلية فتطوير السياسات، تحديد يتبعها تراتيجيات،االس

 في تؤخذ أن يجب التي التخطيطية الجهود العملية هذه وتشمل األهداف، تطبيق

 بالتنفيذ؟ سيقوم الذي من سننفذها؟ كيف سننفذها؟ هي؟ متى ما الحسبان،

 في المستقبل، وتأمل تفكير عملية االستراتيجي التخطيط يعد:  الفلسفة-

 من التنظيمية المستويات وفي جميع المنظمة، في والعاملين العليا لإلدارة بد ال إذ

في  األنشطة جميع في وممارسته وأهميته، االستراتيجي التخطيط بفوائد االقتناع
 ومنهاج كفلسفة التخطيط االستراتيجي اعتماد خالل من إال يتم ال وهذا المنظمة،

  حياة

 ككـل،  المنظمة يشمل نشاطًا االستراتيجي التخطيط يعد:  الشمولية-

 تحديد مجـاالت  خالله من يتم نظام أنه كما متعمد، بشكل يتم متكامل وهو نظام

 شـمولية  تعمل حيث في المستقبل، وأنشطتها أعمالها، وتحديد للمنظمة، التمييز

 مـستقبل  تحسين في الرغبة لديهم وتخلق فعالية  لعاملين، زيادة على النظام هذا

التـي   المنظمات أهداف تحقيق تجاه بالمسؤولية الشعور يولد المنظمات مما تلك
  بها يعملون

حيث  التأكد، عدم حالة على االستراتيجي التخطيط يبنى: التأكد  عدم -
 الكافية المعلومات لعدم توفر واألخطار الغموض يكتنفها المستقبلية المتغيرات إن

 ومـشاركة  تعـاون  يستلزم الذي األمر لمستقبلي لها،ا التنبؤ صعوبة مع بشأنها،

 المنظمة والفرص أداء في والضعف القوة نقاط لتحليل المستويات اإلدارية جميع

 لمواجهـة  االستراتيجي خالل التخطيط من إال ذلك يتم وال البيئية، والتهديدات
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  التأكد عدم حاالت

استراتيجية  من التحول على قادرة المنظمة تكون أن وهي: المرونة  -
 لتطـوير  المرونة االستراتيجية يتطلب وهذا البيئية الظروف تغيير عند ألخرى

  متعلمة المنظمة أن تكون ويتطلب وتنميتها، المختلفة الموارد

تـسعى   منظمـة  عمليـة  االستراتيجي التخطيط ذكرنا أن: الهيكلية  -
 الخطـط  روالـسياسات، وتطـوي   واالستراتيجيات األساسية، األهداف لتأسيس

 وأغراضها المنظمة أهداف وصوالً لتحقيق االستراتيجيات تلك لتنفيذ التفصيلية

 .الرئيسة

 مـن  أنواع  ثالثة يربط االستراتيجي وبالتالي يكن القول أن التخطيط

المدى، فالتخطيط  متوسطة والبرامج والخطط االستراتيجية وهي الخطط الخطط
 يتـضمن  بل واحدة دفعة يأتي ال يجياالسترات األمد قصيرة والبرامج والخطط

األنـواع   هذه كل ربط من بد ال ولذلك النهائي، شكله إلى حتى يصل عدة مراحل
 النهـائي للتخطـيط   الـشكل  إلـى  يصل حتى معينة هيكلية ضمن الخطط من

  االستراتيجي

 :اإلستراتيجي التخطيط  أهداف-٣

  :لتاليةا النقاط من جملة في اإلستراتيجي التخطيط أهداف تبلورت

 )٣٦، ص ٢٠١٤زعيبي، (

 .والمشاركات اإلتصاالت تسهيل على  يساعد-

 .األولوية ذات للموضوعات العليا اإلدارة  توجيه-

 .بوضوح واألهداف الرؤية  تحديد-

 .قرارات أفضل تتخذ بحيث العليا لإلدارة المعلومات  توفير-
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 .المؤسسة في العمل مسار وتوجيه  تحديد-

  المختلفة اإلسترايجية وأهدافها المؤسسة رسالة وتطوير  صياغة-

 :العام القطاع في اإلستراتيجي التخطيط إلى  الحاجة-٤

 تحقيـق  إلـى  يـؤدي  أنه في اإلستراتيجي، التخطيط إلى الحاجة تكمن

  )٥٥: ٢٠٠٠أبو بكر،  (:التالية األغراض

 .وأهدافها المنظمة رسالة وتطوير  صياغة-

 .المنظمة في العمل مسار وتوجيه  تحديد-

 .للمنظمة اإلستراتيجية واألهداف الغايات وصياغة  تحديد-

 .المنظمة وتقدم نمو وتحقيق األداء، تحسين متطلبات وتوفير  تحديد-

 أصـحاب  وأهداف لطموحات اإلستراتيجية األهداف ربط من  التأكد-

 واإلدارة األموال

 )تيجيةاإلسترا اإلدارة فعالية(  المنظمة أعضاء بمصلحة العليا

 .االقتصادية االستخدامات إلى واإلمكانات الموارد  توجيه-

 .التنافسي موقفها وتدعيم المنظمة أداء لتطوير البحثية الجهود  توجيه-

 وضعه يتم وما وأهدافها المنظمة، رسالة بين الترابط تحقيق من  التأكد-

 سياسات من

   .للعمل وأنظمة وقواعد

  :االداء التنظيمي: ثانياً

 المنشأة تميز التي الفريدة العناصر على التنظيمي التركيز ضي األداءيقت

 تـشمل  وبالتـالي  للتقييم محورا تكون والتي ألخرى، ا من المنشآت غيرها عن
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 الملموسـة،  وغير الملموسة الموجودات المالية وقياس وغير المالية المؤشرات

 والعمليـات  علـى اإلسـتراتيجية   المؤسسي لألداء العريضة الجوانب وتشمل

  ) ٤٤ص: ٢٠٠٨عايش،  (.البشرية والموارد

  : مفهوم األداء التنظيمي-١

 إلـى  النظـام  يسعى التي األهداف أو المخرجات األداء بمفهوم يقصد

 أنه أي لتحقيقها، الالزمة والوسائل األهداف من كال يعكس وهو مفهوم تحقيقها،

 إلـى  األنـشطة  هـذه  تسعى التي األهداف وبين أوجه النشاط بين يربط مفهوم

 باستخدام التنظيمية األهداف انجاز بأنه األداء عرف المنظمة، كما داخل تحقيقها

  ) ١١ص : ٢٠٠١خطاب، ( .وفاعلية بكفاءة الموارد

 مكانـة  ويحتـل  نظمة والم الفرد سلوك بكل من األداء مفهوم ويرتبط

 وذلك بها شطةاألن جميع النهائي لمحصلة الناتج باعتباره منظمة أية داخل خاصة

  )٧٣ص  ،٢٠٠٣ العثمان،. ( والمنظمة والدولة الفرد مستوى على

 والمقـاييس  المعايير اختالف من ينبع األداء مفهوم حول اإلختالف إن

 والمنظمات وعلى المديرون يستخدمها والتي وقياسه االداء في دراسة تعتمد التي

 خـالل  مـن  األداء عن يعبرون الباحثين أغلب هذا اإلختالف، فإن من الرغم

 الفكـر  فـي  العامة فالتوجهات تحقيق أهدافها، في المنظمة تحققه الذي النجاح

 : ٢٠٠٩إدريس والغالي، (شمولية  أبعاد ذو مفهوم األداء أن إلى تشير اإلداري
٣٠-٢٩( 

 لتغطـى  مفاهيميـة  ست أطر من تنطلق الحديثة التوجهات لذلك فإن 

  )  ٢٦-٢٥صبري، ص : ( وهي ،التكاملية للمفهوم الشمولية الصورة

 عـن  عبـر  هذا وفي أهدافها، تحقيق في المنظمة تحققه الذي  النجاح-

 ما وهو أهدافها، تحقيق على وقابليتها األعمال منظمة إنعكاس لقدرة بكونه األداء

 أهـدافها  تحقيق على المنظمة قدرة بكونه األداء عن يعبران من إذ كل عليه أكد
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 .األمد طويلة

 محصلة األداء أن تبين حيث الموارد، إلى المستندة النظرة ت منطلقا-

 المنـشودة،  األهداف تحقيق نحو وتوجيهها مواردها في إستغالل المنظمة قدرة

 والبـشرية،  الماديـة  لمواردهـا  إستخدام المنظمـة  لكيفية إنعكاس هو فاألداء

  .تحقيق أهدافها على قادرة تجعلها التي بالصورة وإستغاللها

 التوجه هذا وضمن :تحقيقها إلى المنظمة تسعى التي المرغوبة ئج النتا-

 إلـى  المنظمـة  تـسعى  التي المرغوبة النتائج إلى صوره في أبسط يشيراألداء

 يعـرف  ال نتائج تمثل بحيث المجردة األداء بصورته إلى ينظر ال وهنا تحقيقها،

 البدايـة  منـذ  ضامفتر األداء اإليجابي لنتائج الجانب على يركز وإنما مستواها،

 تفاعل نتيجة هو أن األداء وبما ألدائها، عال مستوى تحقيق على المنظمة قدرة

 ومحددات مختلفـة،  عوامل ضمن تمارسها التي المنظمة وأفعال أنشطة مختلف

 علـى  المنظمة قدرة ومدى فيه، المؤثرة العوامل نتيجة تتحدد مستواه درجة فإن

 .خالله من تحقيق أهدافها

 الداخليـة  البيئـة  علـى  البيئـي  البعد ويركز: للمنظمة البيئي  البعد-

 لتعزيز البعد ذلك عناصر تكييف على المنظمة مدى قدرة للمنظمة، والخارجية

 العوامل تفاعل نتيجة المتحققة هو النتائج فاألداء أهدافها، تحقيق بإتجاه أنشطتها

 المنظمة قبل من تغاللهاالخارجية واس والتأثيرات  أنواعها اختالف على  الداخلية

   .أهدافها تحقيق في

 بـه  تتمتع الذي المستوى هو األداء أن إلى يشير والذي :النظم  مدخل-

 مخرجـات  هـو  فاألداء مدخالتها، على العمليات بعد إجراء المنظمة مخرجات

  .داخل المنظمة يتشكل التي واألحداث األنشطة

 التـي  االنشطة نتائج مثليت األداء بأن يرى والذي الشمولي،  المفهوم-

  .الموضوعي تقابل االهداف أن يتوقع
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  : التنظيمي األداء مؤشرات -٢

 Macpherson:(يمكن تناول أهم مؤشرات االداء التنظيمي فيما يلـي 

&Pabari,2004:P8(  

تحقيـق   فـي  المؤسسة تنجح عندما تتحقق والتي: المؤسسة  فاعلية-
العامة  وأهدافها ورسالتها الداخلي نظامها في وردت التي و وجودها من الغرض

 .واإلستراتيجية

 الماليـة  للمـوارد  األمثـل  االستخدام في وتتمثل: المؤسسة كفاءة - 

 تنفـذ  المؤسـسة  كانت ما إذا السؤال يتم وهنا األهداف، إلى والبشرية للوصول

 والبـرامج  لألنـشطة  المخرجات وهل المخرجات، تتالءم مع بتكاليف أنشطتها

 يـذ  التنـف  كـان  ما إذا إلى باإلضافة في المؤسسة، العاملين جمح مع تتالءم

 .لتنفيذه له والكافي المحدد الوقت في يتم البرامج و لألنشطة

  عن العالقة وذوي المستفيدين رضا بمدي  وتتمثلالمالئمة/ االرتباط-
 بمـا  وأنشطتها برامجها تختار المنظمة هل بمعنى وكيفًا، كما المقدمة الخدمات

  .عليها رضاهم درجة وما المستهدفة، الفئات مع احتياجات ءميتال

لتنفيذ  الالزمة األموال تجنيد على المؤسسة قدرة  وتعكس: االستدامة-
 من تمكنها التي والبشرية المالية الموارد لديها وهل المختلفة، واألنشطة البرامج

 بـنفس  فيديهالمـست  خدماتها تقديم على القدرة لديها وهل عملها، االستمرار في

 وأنشطتها المؤسسة برامج كانت ما إذا تسأل أن االستدامة كما والفاعلية، الكفاءة

  .االجتماعي والثقافي الوضع مع تتناغم
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 النتائج والتوصيات: التحليل اإلحصائي: المبحث الثالث

  :األسس المنهجية: أوالً

ذي  يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي ال: منهج البحث -١
يعتمد على وصف الدراسة كما توجد في الواقع ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو 
كمياً فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويبين خصائصها بينما التعبير الكمي 

  .يعطينا وصفاً رقمياً لمقدار الظاهرة أو حجمها

  :  مجتمع البحث-٢

 ئة العامة للتعليم  يشمل مجتمع الدراسة العاملين في معاهد وإدارات الهي       
التطبيقي والتدريب من إداريين وأعضاء هيئة تدريس وأعضاء هيئـة تـدريب       

  .١٠٤٠ إداري ويصبح اإلجمالي ٢٤٠ مدرب، ٨٠٠وأعدادهم تقريباً 

 استمارة بشكل عشوائي )١٠٠(تم توزيع عدد :  عينة البحث -٣
لي من إجما% ١٠بحيث تكون ممثلة للمجتمع األصلي، وهي تمثل تقريباً 

  .  مجتمع الدراسة

  :   حساب الصدق والثبات-٤

اة لجمع البيانات الالزمة \للتأكد من مدى صالحية استمارة االستبيان كا
للدراسة الحالية، تم إجراء إختيار مدى االتساق الداخلي لفقرات المقياس 

  : باستخدام معامل ألفا كرونباج وكانت النتائج كالتالي
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  )١(جدول رقم 

  ق والثباتمعامل الصد

  معامل الثبات  معامل الصدق  المتغير  م
  ٠,٩٠٨  ٠,٩٤٩  التخطيط اإلستراتيجية  ١
  ٠,٨٩٤  ٠,٩٤٥  األداء التنظيمي  ٢
  ٠,٩٠١  ٠,٩٤٩  إجمالي المحاور  

قام الباحث باستخدام معامل ألفا كرونباخ للتحقق من صـدق وثبـات            
ات عالية جـداً    القائمة، ويتضح من الجدول أن القائمة تتمتع بدرجة صدق وثب         

  %.٩٠,١بينما بلغ معامل الثبات % ٩٤,٩حيث بلغ معامل الصدق 

   : التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة : ثانياً

  )X(التخطيط االسترتيجي: المتغير المستقل -١

  : ويتضمن خمسة مؤشرات يمكن عرضها فبما يلي

  :الرؤية والرسالة  - أ

  )٢(جدول رقم 
ــط   الفقرة  م الوسـ

  الحسابي
ــوزن  الـ

  المئوي
  الترتيب

 ٣ ٦٦,٤ ٣,٣٢  .لدى الهيئة رؤية ورسالة واضحة ومكتوبة  ١

يتم إعداد ونشر رؤية ورسالة الهيئة من خالل خبراء واستشاريون            ٢
  متخصصون

٧٨,٦ ٣,٩٣ 
١  

 ٢ ٧٧,٨ ٣,٨٩  أشعر بأن رؤية الهيئة ورسالتها تمثلني وتتوافق مع أرائي  ٣

 ٥ ٥٧,٤ ٢,٧٨  دة يسعى للوصول إليهالدى الهيئة أهداف مكتوبة بنتائج محد  ٤

 ٤ ٦٣,٢ ٣,١٦  تتصف رؤية الهيئة ورسالتها بالنظرة المستقبلية   ٥

  ٦٨  ٣,٤  المجموع
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إتجاهاً الخاص بمؤشر الرؤية والرسالة ) ٢(أظهرت نتائج جدول رفم 
عاماً نحو الموافقة ولكنها موافقة ضعيفة حيث كانت قيمة الوسط الحسابي 

  %. ٦٨لك بوزن مئوي حوالي  وذ)١( ٣,٤حوالي 

ومن نتائج الجدول نالحظ أن هناك بعض التساؤالت جاءت اإلجايبة 
لدى الهيئة أهداف مكتوبة بنتائج محددة يسعى للوصول عنها بالحياد وهي أن 

أن لديها رؤية ورسالة واضحة ومكتوبة  بينما جاءت باقي االجابات ، ، أإليها
ن االستجابات لهذا المؤشر جاءت بموافقة بالموافقة، ولكن يالحظ بشكل عام أ

  .ضعيفة

    تحليل البيئة الداخلية والخارجية-ب

  )٣(جدول رقم 
ــط   الفقرة  م الوسـ

  الحسابي
ــوزن  الـ

  المئوي
  الترتيب

 ٢ ٧٤,٨ ٣,٧٤  يتم تحديد نقاط الضعف والقوة لخطة العمل  ١

  ١ ٧٥,٨ ٣,٧٩  تقوم إدارة المعاهد بدراسة التجارب المشابهة في الدول االخرى  ٢
تحرص اإلدارة على معالجة أوجه القصور التـي تواجـه البيئـة              ٣

 ٦١,٤ ٣,٠٧  الداخلية
٥ 

 ٤ ٦٧,٦ ٣,٣٨  تحاول اإلدارة مواكبة التغيرات المستمرة في البية العالمية  ٤

 ٣ ٧١,٢ ٣,٥٦  يتم اشراك العاملين في تحديد رؤية ورسالة الهيئة  ٥

  ٧٠,٢  ٣,٥١  المجموع

                                         

) ١٫٧٩-١٫٠٠(یعبر عن حدود الموافقة وعدم الموافقة للمبحوثین حیث عند ) ١( )١-٢(
تمیل االستجابات ) ٢٫٥٩-١٫٨٠(، وعند )عدم الموافقة على االطالق(تمیل االستجابات إلى 

-٣٫٤٠(وعند ) الحیاد(تمیل االستجابات إلى ) ٣٫٣٩-٢٫٦٠(، ثم عند )عدم الموافقة(إلى 
تمیل االستجابات إلى ) ٥٫٠٠-٤٫٢٠(وأخیرًا عند ) الموافقة(تمیل االستجابات إلى ) ٤٫١٩

  ).تماماالموافقة (
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الخاص بمؤشر تحليل البيئة الداخلية ) ٣( جدول رفم أظهرت نتائج
والخارجية إتجاهاً عاماً نحو الموافقة ولكنها موافقة ضعيفة حيث كانت قيمة 

  %. ٧٠,٢ وذلك بوزن مئوي حوالي ٣,٥١الوسط الحسابي حوالي 

ومن نتائج الجدول نالحظ أن هناك بعض التساؤالت جاءت اإلجابة 
اإلدارة على معالجة أوجه القصور التي تواجه عنها بالحياد وهي أن تحرص 

 تحاول مواكبة التغيرات المستمرة في البية العالمية وأن اإلدارة البيئة الداخلية
  . جاءت باقي االجابات بالموافقة،وهي موافقة في غالبها ضعيفةوكذلك فقد

   دعم اإلدارة العليا-ج

  )٤(جدول رقم 

ــط   الفقرة  م الوس
  الحسابي

ــوزن  ال
  المئوي

  الترتيب

تحرص إدارة الهيئة على مناقشة العاملين حول معوقـات           ١
  العمل وسبل تطوير العمل 

٦٦,٨ ٣,٣٤ 
٤ 

  ٥ ٦٤,٦ ٣,٢٣  تتبنى اإلدارة عملية التخطيط االستراتيجي باستمرار  ٢
تهتم اإلدارة العليا بإقامة الـدورات والنـدوات العلميـة            ٣

 ٧٦,٤ ٣,٨٢  لتطوير الوعي بعملية التخطيط االستراتيجي
٣ 

 ١ ٨٥,٨ ٤,٢٩  تحرص اإلدارة على تطوير وتأهيل العاملين  ٤

 ٢ ٧٩ ٣,٩٥  تسعى اإلدارة باستمرار إلى جعل الهيئة في مكانة متميزة  ٥

   ٧٤,٥٢  ٣,٧  المجموع

الخاص بمؤشر دعم األدارة العليا إتجاهاً ) ٤(أظهرت نتائج جدول رفم 
حيث كانت قيمة الوسط الحسابي عاماً نحو الموافقة ولكنها موافقة ضعيفة 

  %. ٥٢٢ وذلك بوزن مئوي حوالي ٣,٧حوالي 
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ومن نتائج الجدول نالحظ أن هناك تباين كبير في األجابات حيث 
جاءت بعض التساؤالت بالحياد بعض التساؤالت جاءت اإلجابة عنها بالحياد 

ص مثل أن الهيئة تتبنى عملية التخطيط االستراتيجي باستمرار، وأنها تحر
على مناقشة العاملين حول معوقات العمل وسبل تطوير العمل، وفي المقابل 
فقد جاءت بعض اإلجابات بموافقة عالية وهي التي تتعلق بأن اإلدارة تحرص 
على تطوير وتأهيل العاملين وأنها تسعى باستمرار إلى جعل الهيئة في مكانة 

  .متميزة

   تنفيذ الخطة-د

  )٥(جدول رقم 

ــ  الفقرة  م ط الوس
  الحسابي

ــوزن  ال
  المئوي

  الترتيب

 ٣ ٧٠,٢ ٣,٥١  يوجد خطة تنفيذية سنوية تسعى الهيئة إلى انجازها  ١

  ١ ٧٨,٤ ٣,٩٢ تحرص الهيئة على تنفيذ الخطة طبقاً لرؤيتها ورسالتها  ٢
تقوم الهيئة بتطوير قدرات العاملين بما يساهم في تنفيـذ            ٣

 الخطة
٧٦,٨ ٣,٨٤ 

٢ 

ار كوادر بـشرية مؤهلـة لتنفيـذ        تستقطب الهيئة باستمر    ٤
  .خططها 

٤٤,٦ ٣,٦ 
٤ 

تعتمد االهيئة علـى التعـاون المـشترك بـين األقـسام              ٥
 واالدارات لتنفيذ الخطط

٤١ ٣,٩ 
٥ 

  ٧٥,١  ٣,٨  المجموع

الخاص بمؤشر بتنفيذ الخطة إتجاهاً ) ٥(أظهرت نتائج جدول رفم 
 وذلك بوزن ٣,٨لي عاماً نحو الموافقة حيث كانت قيمة الوسط الحسابي حوا

  %. ٧٥,١مئوي حوالي 
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ومن نتائج الجدول نالحظ أن جميع اإلجابات جاءت بالموافقة إال أن 
درجات الموافقة ليست عالية وكانت أعلى اإلجابات أن الهيئة تقوم بتطوير 

  .٣,٩٢قدرات العاملين بما يساهم في تنفيذ الخطة وذلك بوسط حسابي 

    المتابعة وتقييم االداء-هـ

  )٦(جدول رقم 

ــط   الفقرة  م الوسـ
  الحسابي

الوزن 
  المئوي

  الترتيب

 ٣ ٦٤ ٣,٢   لدى الهيئة نظام متابعة مكتوب ومحدد  ١

 تعتمد الهيئة على نظام للحوافز والعقوبات بنـاء علـى            ٢
  النتائج

٤٨,٢ ٢,٤١ 
٥  

 ٢ ٧٠,٦ ٣,٥٣   لدى الهيئة معايير واضحة للمتابعة والتقييم  ٣

التغذية الراجعة مـن المجتمـع لتلبيـة        تعتمد الهيئة على      ٤
 ٥٢,٤ ٢,٦٢  احتياجاته من خالل خطتها

٤  

تحرص الهيئة على معايير النزاهة والشفافية عند إجـراء           ٥
  التقييم

٨٢,٢ ٤,١١ 
١ 

  ٦٣,٤٨ ٣,٢  المجموع

الخاص المتابعة وتقييم االداء إتجاهاً ) ٦(أظهرت نتائج جدول رفم 
 وذلك بوزن ٣,٢ة الوسط الحسابي حوالي عاماً نحو الحياد حيث كانت قيم

  %. ٦٣,٤٨مئوي حوالي 

ومن نتائج الجدول نالحظ أن هناك تباين كبير في األجابات حيث 
جاءت اإلجابة على بعض التساؤالت بالرفض وهو ما يخص أن الهيئة تعتمد 
على نظام للحوافز والعقوبات بناء على النتائج ةوذلك بوسط حسابي قيمته 

اءت بعض اإلجابات بالحياد مثل أن الهيئة على تعتمد التغذية  كما ج٢,٤١
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، وأن  ٢,٦٢الراجعة من المجتمع لتلبية احتياجاته من خالل خطتها بوسط قدره 
  .٣,٢لدى الهيئة نظام متابعة مكتوب ومحدد بوسط قدره 

بينما جاءت بعض اإلجابات بالموافقة تحرص الهيئة على معايير 
 وأن لدى الهيئة معايير ٤,١١ إجراء التقييم بوسط قدره النزاهة والشفافية عند

  .٣,٥٣واضحة للمتابعة والتقييم بوسط قدره 

 Y): المتغير التابع(إجمالي التخطيط اإلستراتيجي 

من خالل  ) التخطيط االستراتيجي (يمكن تناول إجمالي المتغير المستقل      
  :الجدول التاليرصد نتائج إجمالي المؤشرات التي يتكون منها المتغير في 

  )٧(جدول رقم 

ــوزن   الوسط الحسابي  المحور  م الــ
  النسبي

  الترتيب

  ٤  ٦٨  ٣,٤ الرؤية والرسالة ١
ــة  ٢ ــة الداخلي ــل البيئ تحلي

 والخارجية

٣  ٧٠,٢  ٣,٥١  

  ٢  ٧٤,٥٢  ٣,٧ دعم األدارة العليا ٣
  ١  ٧٥,١  ٣,٨  تنفيذ الخطة  
  ٥  ٦٣,٤٨  ٣,٢  المتابعة والتقييم  

    ٧٠,٢٦  ٣,٥  االجمالي

أن إجمالي متغير التخطيط االستراتيجي يعبر عن موافقة في إجابات 
  . ولكنها موافقة منخفضة القيمة ٣,٥المبحوثين وذلك بوسط حسابي قيمته 

وبمقارنة المؤشرات الخمسة لمتغير التخطيط االستراتيجي يجد الباحث 
يليه  ٣,٨أن مؤشر تنفيذ الخطة هو األعلى في درجة الموافقة  بوسط قدره 



– – 

 

  - ٥٧٤ -

، بينما كان أقلها في درجة الموافقة ٣,٧مؤشر دعم األدارة العليا بوسط قدره 
  .٣,٢مؤشر المتابعة والتقييم بوسط  حسابي قدره 

  )y (األداء التنظيمي المتغير التابع -٢

  )٨(جدول رقم 

ــط   الفقرة  م الوس
  الحسابي

ــوزن  ال
  المئوي

  الترتيب

أديـة أعمـالهم    يقوم أعضاء هيئة التدريس والمدربين بت       ١
 بكفاءة وفاعلية

٨١ ٤,٠٥ 
٧ 

  ١ ٨٦,٦ ٤,٣٣  يتم العمل طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة  ٢
 هناك توافق بين مستوى أداء العضو أو المدرب واالداء           ٣

  المطلوب منه
٨٣,٣ ٤,١٩ 

٢ 

يمتاز أعضاء التدريس والمدربين بسرعة المالحظة وفهم         ٤
 ٨٢,٨ ٤,١٤  أهداف الهيئة

٤ 

ز أعضاء التدريس والمدربين بالتواصل الجيـد مـع         يمتا  ٥
  الطلالب

٨٢,٢ ٤,١١ 
٥ 

 ٦ ٨٢ ٤,١٠   يتقيد األعضاء والدربين بقواعد وإجراءات الهيئة   ٦

 لدى األعضاء القدرة على تطوير مهارتهم بمـا يواكـب        ٧
  أهداف الهيئة

٨٣ ٤,١٥ 
٣ 

يستطييع العاملون التواكب مع الجـدول زمنـي المحـدد          ٨
 ٨١ ٤,٠٥  فع مستوى األداءيؤدي لر

٨ 

 ١٠ ٧٨,٤ ٣,٩٢   يشعر العصض أو المدرب بدرجة عالية من الرضا عن العمل  ٩

 ٩ ٨٠,٢ ٤,٠١  هناك درجة كبيرة من التوافق بين األدارة والعاملين  ١٠

  ٨٢,١  ٤,١  المجموع
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الخاص بالمتغير التابع الخاص باألداء ) ٨(أظهرت نتائج جدول رفم 
 عاماً نحو الموافقة حيث كانت قيمة الوسط الحسابي حوالي التنظيمي إتجاهاً

  %. ٨٢,١ وذلك بوزن مئوي حوالي ٤,١

ومن نتائج الجدول نالحظ أن هناك توافق كبير في األجابات حيث 
جاءت جميع اإلجابات بالموافقة وكان بعضها بالمواففقة المرتفعة وكانت أعلى 

ر الجودة المطلوبة وذلك بوسط اإلجابات الخاصة ب يتم العمل طبقاً لمعايي
 وكذلك أن هناك توافق بين مستوى أداء الموظف أو ٤,٣٣حسابي قيمته 

 ، وأن  لدى لدى األعضاء ٤,١٩المدرب واالداء المطلوب منه بوسط قدره 
  .٤,١٥القدرة على تطوير مهارتهم بما يواكب أهداف الهيئة بوسط قدره 

     اختبار فروض الدراسة: ثالثاً

، ر هذا الفرض استخدم الباحث تحليل معامل إرتباط سـبيرمان         وإلختبا
ولقد تم إختيار معامل إرتباط سبيرمان ألن البيانات تراتبيـة حيـث اسـتخدم              
الباحث نموذج ليكرت الخماسي لدراسة العالقة بـين التخطـيط االسـترتيجي            

  : واالداء التنظيمي وكانت النتائج كالتالي

  : الفرض الرئيسي-١

  )٩(جدول رقم 

  r النتيجة  مستوى المعنوية  
  دالة ٠,٠١   **٠,٣٩٦ x, yاإلرتباط بين  معامل

ويتضح من التحليل أن هناك عالقة دالة بين التخطـيط االسـتراتيجي            
ومستوى األداء التنظيمي وهذه العالقة اإلرتباطية اتجاهها إيجـابي، أي أنهـا            

االيجاب فـي زيـادة     طردية فكلما زاد التخطيط االسترتيجي فإن ذلك ينعكس ب        
  .األداء التنظيمي، وتتميز هذه العالقة بأنها أقل من المتوسط
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  :  الفروض الفرعية-٢

  )١٠(جدول رقم 

  التخطيط االستراتيجي      األداء التنظيمي م
  ٠,٥١٥ الرسالة والرؤية ١
ــة   ٢ ــة الداخلي ــل البيئ تحلي

 والخارجية

٠,٤٢١  

   **٠,٣٤٢  دعم اإلدارة العليا ٣
   **٠,٣٨٣  ذ الخطةتنفي  ٤
   **٠,٢٨٥  المتابعة وتقييم االداء  ٥

  ٠,٠١مستوى المعنوية ** 

يتضح من نتائج الجدول أن هناك عالقة ارتباط إيجابية بين مؤشـرات          
 وأن تلك العالقة إيجابية وفـي       التخطيط االستراتيجي ومستوى األداء التنظيمي    

الرؤيـة  أعالها بـين    اإلتجاه الطردي، وتتقارب درجات اإلرتباط حيث كانت        
، بينما  %٥١,٥ وذلك بدرجة ارتباط نسبتها      والرسالة  ومستوى األداء التنظيمي    

  %. ٢٨,٥كانت أقلها في العالقة بين المتابعة والتقييم واألداؤء التنظيمي بدرجة 

  نتائج الدراسة : رابعاً

قامت الدراسة على فرض رئيس وخمـسة فـروض فرعيـة، وقـد             
 جميـع الفـروض الرئيـسة والفرعيـة حيـث           خلصت الدراسة إلى رفـض    

  : أثبتت الدراسة التالي

يوجد تأثير ذو دالله معنوية للتخطيط       ال   ه رفضت الدراسة الفرض القائل بأن     -
معاهد الهيئـة العامـة     االستراتيجي على االداء الوظيفي لدى موظفي ومدربي        

 هناك تـأثير    للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، حيث أثبتت الدراسة أن        



– – 

 

  - ٥٧٧ -

وأن ،  للتخطيط االستراتيجي على االداء الـوظيفي       ذو داللة إحصائية ومعنوية     
هناك عالقة إرتباط بينهما إتجاهها طردي، كما أثبتت الدراسة أن تلك العالقـة             

   .أدنى من المتوسط

 تم رفض الفروض الفرعية الخمسة للدراسة والتي كانت تقول بأنـه يوجـد              -
ئية ومعنوية بين مؤشرات التخطيط اإلسـتراتيجي واالداء        تأثير ذو داللة إحصا   

الوظيفي لدى موظفي ومدربي معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتـدريب           
 تحليـل البيئـة الداخليـة       -الرسـالة والرؤيـة   (بدولة الكويت والمتمثلة فـي      

  .)  المتابعة وتقييم االداء- تنفيذ الخطة- دعم اإلدارة العليا-والخارجية

وهو ما يعني أن هناك عالقة ارتباط ذو داللة إحصائية ومعنوية بـين             
مؤشرات التخطيط االستراتيجي الخمسة واالداء التنظيمـي وأن تجـاه هـذه            
العالقة طردي، وأثبتت الدراسة أن درجات اإلرتباط تتفاوت فهي متوسطة فيما           

ض يخص الرسالة والرؤية بينما هي ضعيفة فيما يخص عاليـة فيمـا يخـص             
  . المتابعة وتقييم االداء

  :التوصيات: خامساً

 يجب على إدارة معاهد الهيئة أن تهتم بعملية التخطيط اإلستراتيجي           -
وتضعها على قمة أولوياتها لما لها من أهمية في اإلدارة الحديثة، وقد            

 التخطـيط  فـي  العليـا  لإلدارة تم ذلم من خالل عقد دورات تدريبية

  .االستراتيجي

بتوضيح رؤية ورسالة الهيئة وشرحها لجميـع العـاملين         االهتمام   -
 وتقيـيم  رقابـة  وتوزيعها مكتوبة عليهم وكذلك تبني اإلدارة لنظم

  .ومالئمة ومكتوبة واضحة

 آلخـر  وقـت  من بالهيئة وقياسها الخاصة األداء مؤشرات تحديد -

 .الفعلي المؤسسي األداء لتحديد درجة
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 اجه البيئـة الداخليـة    الحرص على معالجة أوجه القصور التي تو       -
  .حاول مواكبة التغيرات المستمرة في البية العالميةوم

  . مناقشة العاملين حول معوقات العمل وسبل تطوير العمل-

   االعتماد على نظام للحوافز والعقوبات بناء على النتائج -

  . ضرورة النظر إلى التغذية الراجعة من المجتمع لتلبية احتياجاته -
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  :المراجع

  :الً المراجع باللغة العربية أو

 الخطة وأعداد اإلستراتيجي ، التفكير محمود مصطفى بكر،  أبو-

  ٢٠٠٠الجامعية،  الدار: اإلستراتيجية، القاهرة
 ، أثر مصطفى جبریل، یوسف، محمد  أبو نصب، عرفة- )١- ٢(
الخدمیة، مجلة العلوم  بالمؤسسات العاملین أداء في اإلستراتیجي التخطیط

جامعة السودان للعلوم : االقتصادیة، العدد األول، الخرطوماإلنسانیة و
  .٢٠١٣والتكنولوجیا، كلیة الدراسات التجاریة،

 األمین،  أمل أحمد محمد ، التخطیط االستراتیجى واثره على - )١- ٢(
دراسة حالة شركة الخطوط الجویة السودانیة فى : كفایة فاعلیة اداء المنظمات

جامعة السودان للعلوم : وراة، الخرطوم، رسالة دكت٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة من 
  .٢٠١١والتكنولوجیا، كلیة الدراسات التجاریة،

 في التنظیمیة العوامل  الحسن، ربحي و العفیف، أمجد ، أثر- )١- ٢(
میدانیة، مجلة دراسات،  دراسة: األردنیة الوزارات في االستراتیجي التخطیط

  .٢٠١٠، ١دد، الع٣٧عمان، الجامعة األردنیة كلیة األعمال، المجلد 

 الضمور، موفق محمد ، واقع التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في -
األكاديمية العربية للعلوم : القطاع العام في األردن، رسالة دكتوراة، األردن
  .٢٠٠٨المالية والمصرفية، كلية العلوم المالية والمصرفية، 

الدرار : فية الثالثة، القاهرإدارة األل:  العارف، ناديا، اإلدارة اإلستراتيجية -
 ٢٠٠٢الجامعية، 

 ماجستير غير رسالة األداء، كفاية على وأثره السلطة محمد، تفويض  العثمان،-

  .٢٠٠٣األمنية ،  للعوم العربية نايف جامعة: الرياض منشورة،

 العينين، عبدالشافي محمد، نحو نموذج فعال لإلدارة االستراتيجية، مجلة -
  ١٩٩٤، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، النهضة الغدارية

 اإلدارة صبحي، محمد منصور، وادريس، وائل محسن  الغالبي، طاهر-
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  ٢٠٠٧ للنشر، وائل دار: متكامل، عمان منهجي منظور: اإلستراتيجية

والعشرين،  الحادي للقرن المدخل :اإلستراتجية  خطاب، عايدة ، اإلدارة-
  ٢٠٠١ العربي، الفكر دار: القاهرة ديمية،األكا مكتبة الرابعة، الطبعة

 العالي التعليم مؤسسات أداء في رتيجي ا اإلست التخطيط  زعيبي، رحمة، أثر-

 محمد جامعة حالة دراسة) المتوازن األداء بطاقة منظور من( الجزائرية 

بسكرة، كلية العلوم  خيضر محمد بسكرة، رسالة ماجستير، جامعة خيضر
  .٢٠١٤ية وعلوم التيسير، االقتصادية والتجار

 سلیطین، سوما علي ، اإلدارة اإلستراتیجیة وأثرھا في رفع - )١- ٢(
دراسة میدانیة على المنظمات الصناعیة العامة في "أداء منظمات األعمال 

، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة "الساحل السوري
  .٢٠٠٧، ١دد، الع٢٩العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 

 صبري، داليا خالد، العوامل الحرجة في التخطيط االستراتيجي وأثرها على -
أداء المنظمة، دراسة تطبيقية على البنوك التجارية األردنية، رسالة ماجستير، 

  ٢٠١٠جامعة الشرق األوسط، كالية األعمال، : األردن

 بأداء هوعالقت االستراتيجي التخطيط حسن ، تطبيق نمر صيام، آمال -

غزة، جامعة االزهر بغزة، كلية االقتصاد  قطاع في النسوية المؤسسات األهلية
  .٢٠١٠والعلوم اإلدارية، 

: المؤسسي األداء على الشاملة دة الجو إدارة تطبيق شادي، أثر ،  عايش-
 رسالة ة،  غز قطاع في العاملة اإلسالمية المصارف على تطبيقية دراسة

  .٢٠٠٨المية، اإلس ماجستير، الجامعة

 عثمان، عاطف عبدالحميد عثمان، واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات -
  الجامعة اإلسالمية،: التعليم التقني في محافظة غزة، رسالة ماجستير، غزة

  ١٩٨٧دار القلم، :  عسكر، سمير، أصول اإلدارة ، دبي-
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   قائمة االستبيان 
  

فيما يلي قائمة تضم بعض العبارات، وفي مقابل كل عبارة خمسة خيـارات             
وفقاً لمقياس ليكرت ذو الخمس نقاط، برجاء مراعاة الدقة والموضوعية عند إختيـار             

موافق علـى اإلطـالق،     إلى غير   ) ١(قم الذي يعبر عن إجابتك حيث يشير الرقم         الر
موافـق  ) ٥(موافق، ورقم   ) ٤(غير متأكد، ورقم    )  ٣(غير موافق ، ورقم     ) ٢(ورقم  

  .على اإلطالق

  . عن إجابتك دقيق بشكلتعبراإلجابة التي  عالمة أمامبرجاء وضع 

 درجة الموافقة

غير   اراتــــالعب
موافق 

ى عل
 اإلطالق

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

 موافق
موافق 
على 
 اإلطالق

      التخطيط االستراتيجي: أوالً
 وضوح الرسالة والرؤية 

       . لدى الهيئة رؤية ورسالة واضحة ومكتوبة-١

 يتم إعداد ونشر رؤية ورسالة الهيئة من خـالل خبـراء      -٢
  واستشاريون متخصصون

     

ورسالتها تمثلنـي وتتوافـق مـع     أشعر بأن رؤية الهيئة    -٣
       أرائي

 لدى الهيئة أهداف مكتوبة بنتائج محددة يسعى للوصـول         -٤
  إليها

     

          تتصف رؤية الهيئة ورسالتها بالنظرة المستقبلية -٥

            تحليل البيئة الداخلية والخارجية
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 درجة الموافقة

غير   اراتــــالعب
موافق 

ى عل
 اإلطالق

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

 موافق
موافق 
على 
 اإلطالق

          يتم تحديد نقاط الضعف والقوة لخطة العمل-٦
 بدراسة التجارب المشابهة فـي الـدول   رة الهيئة تقوم إدا  -٧

  االخرى
      

 تحرص اإلدارة على معالجة أوجه القصور التي تواجـه          -٨
  البيئة الداخلية

     

 تحاول اإلدارة مواكبة التغيرات المـستمرة فـي البيـة           -٩
  العالمية

     

           يتم اشراك العاملين في تحديد رؤية ورسالة الهيئة-١٠
 

 تحرص إدارة الهيئة علـى مناقـشة العـاملين حـول            -١١
  معوقات العمل وسبل تطوير العمل 

     

        تتبنى اإلدارة عملية التخطيط االستراتيجي باستمرار-١٢

 تهتم اإلدارة العليا بإقامة الدورات والنـدوات العلميـة          -١٣
       لتطوير الوعي بعملية التخطيط االستراتيجي

       ة على تطوير وتأهيل العاملينتحرص اإلدار.-١٤

 تسعى اإلدارة باستمرار إلى جعل الهيئـة فـي مكانـة     -١٥
  متميزة

     

  تنفيذ الخطة ومتايعتها 
        يوجد خطة تنفيذية سنوية تسعى الهيئة إلى انجازها-١٦

        تحرص الهيئة على تنفيذ الخطة طبقاً لرؤيتها ورسالتها-١٧
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 درجة الموافقة

غير   اراتــــالعب
موافق 

ى عل
 اإلطالق

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

 موافق
موافق 
على 
 اإلطالق

تطوير قدرات العاملين بما يساتهم في تنفيذ        تقوم الهيئة ب   -١٨
 الخطة

     

 تستقطب الهيئة باستمرار كوادر بشرية مؤهلـة لتنفيـذ    -١٩
       .خططها 

 تعتمد االهيئة على التعـاون المـشترك بـين األقـسام       -٢٠
 واالدارات لتنفيذ الخطط

       

  المتابعة وتقييم االداء
            محدد لدى الهيئة نظام متابعة مكتوب و-٢١
 تعتمد الهيئة على نظام للحوافز والعقوبات بناء علـى          -٢٢

            النتائج

             لدى الهيئة معايير واضحة للمتابعة والتقييم-٢٣
 تعتمد الهيئة على التغذية الرجاعة من المجتمع لتلبيـة          -٢٤

  احتياجاته من خالل خطتها
          

فية عنـد    تحرص الهيئة على معايير النزاهـة والـشفا        -٢٥
  إجراء التقييم

          

     االداء التنظيمي: ثانياً
        والمدربين بتأدية أعمالهم بكفاءة وفاعليةااموظفين يقوم -٢٦

        يتم العمل طبقاً لمعايي الجودة المطلوبة-٢٧

      أو المـدرب    موظـف  هناك توافق بين مستوى أداء ال      -٢٨
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 درجة الموافقة

غير   اراتــــالعب
موافق 

ى عل
 اإلطالق

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

 موافق
موافق 
على 
 اإلطالق

  واالداء المطلوب منه
 والمدربين بسرعة المالحظـة وفهـم       ظفينالمو يمتاز   -٢٩

  أهداف الهيئة
     

        والمدربين بالتواصل الجيد مع الطلالبالموظفين يمتاز -٣٠

       دربين بقواعد وإجراءات الهيئة م والالموظفين يتقيد -٣١

 لدى األعضاء القدرة على تطوير مهارتهم بما يواكـب          -٣٢
  أهداف الهيئة

     

العاملون التواكب مع الجدول زمني المحـدد        يستطييع   -٣٣
       يؤدي لرفع مستوى األداء

 أو المدرب بدرجة عالية مـن الرضـا          يشعر الموظف  -٣٤
  عن العمل

     

        دارة والعاملينك درجة كبيرة من التوافق بين األ هنا-٣٥

 

 


