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 المستخلص

يمثلتت  .الدراسة إلى معرفة مدى استخدام التخطيط االستتراييي  فت  التطت ار ارداري تهدف 

مشكلة الدراسة ف  السؤال الرئيس  إلى أي مدى استخدم التخطيط االستراييي  كأداة للتط ار 

 والمعل مات استخدمت الدراسة المنهج ال صف  التحليل  واعتمدت ف  جمع البيانات ؟ارداري

 ،ة للتط ار ارداريادكأاستخدم  ي صلت الدراسة إلى أن التخطيط االستراييي . على االستبانة

واضحة  وأهداف وأن المنظمة يحقق متطلبات التط ار ارداري من خالل وضع رؤاة ورسالة

أن التحليل االستراييي  اساعد المنظمة  علتى استتلالل فترل التطت ار  اكم ،ف  استراييييتها

 ،لزاادة فعالية القترارات تبصقل مهارات المدراء ف  ايخاذ القرارا أوصت الدراسة  .المتاحة

لزاتادة فعاليتة التخطتيط و  الم ضت عة لحتل المشتكالت، ةوضرورة زاتادة البتدائل االستترايييي

 يشكيل فرق عمل من المختصين ف  وحدة إداراة مستقلة.االستراييي  على المنظمة 

 

 التخطيط، االسترايييية، التط ار وارداري.الكلمات المفتاحية: 

 
 

Abstract 

The study aimed to find out the extent of using strategic planning in 

administrative development.  

The study problem was represented in the main question to what extent strategic 

planning is used as a tool for administrative development?  

The study used the descriptive and analytical method, and it relied on collecting 

data and information on a questionnaire.  

The study found that strategic planning is used as a tool for administrative 

development, and that the organization fulfills the requirements of administrative 

development by setting a clear vision, mission and goals in its strategy, and that 

strategic analysis helps the organization to exploit the available development 

opportunities.  

The study recommended refining the skills of managers in decision-making to 

increase the effectiveness of decisions, and the need to increase the strategic 

alternatives developed to solve problems, and to increase the effectiveness of 

strategic planning. The organization must form working teams of specialists in an 

independent administrative unit. 

 

Key words: planning, strategy, development and administration. 
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 االطار العام للدراسة 

 اوال: االطار المنهجي للدراسة

 مقدمة

 االستتراييي ات قف نيتا  أو فشتل المنظمتات فت  ال قتت الحتال  علتى كفتاءة عمليتة التخطتيط 

 هلهتت  االستتتراييييةرحلتتة وضتتع الخطتتة م واعتمادهتتاحيتتت يستتبق عمليتتة يأستتيم أي منظمتتة 
المنظمتتة متتن ختتالل يقستتيا أعمالهتتا إلتتى مهتتام وأنشتتطة مختلفتتة وإعتتداد الخطتتط األوليتتة ويحداتتد 

فضتتالع عتتن إعتتداد هيكتتل يقستتيا األعمتتال وإعتتداد الهيكتتل  ،األستتاليا المناستتبة رنيتتاز الخطتتة

ونتييتة  ،بتات مرحلتة التخطتيط علتى أكمتل وجت التنظيم  للمنظمتة لضتمان يحقيتق جميتع متطل
ع على المنظمات  الشتداد بعملية التط ار ارداري  االهتمامالمنافسة ف  العصر الحال  كان لزاما

حت  يتمكن متن المحافظتة علتى مكانتهتا فت  الست ق متن ختالل يطت ار أداء العتاملين والمتدراء 

بمعااير الي دة ف  جميع مراحل العملية ارداراتة وال اتحقتق ذلتال إال  واالهتمامعلى حد س اء 
 االستتراييييةي ف  مرحلتة وضتع الخطتة ميع متطلبات التط ار اردارج استصحابمن خالل 

للمنظمتتة وبالتتتال  فتتحن نيتتا  عمليتتة التطتتت ار ارداري يعتمتتد بصتت رة أساستتية علتتى الخطتتتة 

بتتتالتط ار  االهتمتتامالخطتتة لضتترورة  هومتتدى إدراا القتتائمين علتتى وضتتع هتت  االستتترايييية
 ارداري.

 مشكلة الدراسة:

من االهمية الكبيرة للتط ار االداري اال ان اغلا المنظمات ي اج  خلل كبيتر عنتد على الرغا 
استتتتيعاب متطلبتتات التطتتت ار االداري داختتل الخطتتتة قتت  ولعتتتل ذلتتال ارجتتتع لعتتدم يستتعيها لتحق

ممتا ألهميتة التطت ار االداري. االسترايييية للمنظمة وعدم ادراا القائمين علتى اعتداد الخطتة 
: التتى أي متتدى استتتخدم التخطتتيط الدراستتة فتت  الستتؤال التترئيم التتتال ستتبق يتمحتت ر مشتتكلة 

 االستراييي  كأداة للتط ار االداري؟ 

 أهمية الدراسة :

الركيتزة األساستية التت  ات قتف  باعتبتاره االستتراييي ينبع أهمية الدراسة من أهميتة التخطتيط 

ظمتة ويحقيتق عليها نيا  أو فشل المنظمات من خالل مساعدي  ف  المحافظة علتى مت ارد المن

الم ارد إلى جانا  هل يحداد أوج  الصرف المالئمة له الم ارد من خال هاألمثل له  االستلالل
يحقيق التكامل بين أنشتطة  يحداد ارطار الزمن  رنياز األهداف المختلفة بيانا المساعدة ف 

يظهتتر األهميتتة العمليتتة للدراستتة متتن ختتالل كمتتا  المنظمتتة المختلفتتة فتت  ستتبيل يحقيتتق األهتتداف.

ف  يحقيتق  االستراييي من التخطيط  االستفادةعملها على الخروج بنتائج وي صيات يسها ف  
داختل رستالة التط ار ارداري داخل المنظمات من ختالل يضتمين متطلبتات التطت ار ارداري 

األهتداف يكت ن المنظمتة قتد قطعتت  هافها المختلفة ومن خالل يحقيق هت المنظمة ورؤاتها وأهد

ع ك مكتبتات بمعل متات جداتدة حت ل إضتافة إلتى إاتراء ال ،بيراع ف  يحقيق التطت ار ارداريش طا
 والتط ار ارداري. االستراييي التخطيط   م ض ع

 هداف الدراسة:أ

 : يهدف ه ه الدراسة الى

 التخطيط االستراييي  ف  عملية التط ار االداري.الكشف عن يأاير  .1

 .مدى استخدام التخطيط االستراييي  ف  المنظمات بيان  .2
 صع بات التط ار االداري ومحاولة ااياد الحل ل لها. على التعرف .3

 فرضيات الدراسة:

 التالية: ةيختبر الدراسة الفرضي
 .والتط ار االداري التخطيط االستراييي بين  احصائية .ي جد عالقة ذات داللة1
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 منهجية الدراسة: 

 ، المنهج ال صف  التحليل . الدراسة على المنهج التاراخ تعتمدا

 حدود الدراسة:

 .جامعة شندياوال: الحدود المكانية: 

 .2020-2019اانيا: الحدود الزمانية: يلط  الدراسة الفترة من 

 مصادر جمع البيانات والمعلومات:

 المصادر االولية: االستبانة.   : اوال

المصادر الثان اة: الكتا والدوراات والمنش رات والميتالت العلميتة والرستائل العلميتة 
 واالنترنت.

 :الدراسات السابقةثانيا: 

يناولت الدراسة العالقتة التبادليتة بتين التخطتيط االستتراييي  (: 2019دراسة )نجاتي،  .1
التنظيمتتت . هتتتدفت الدراستتتة التتتى وضتتتع يصتتت ر لتطتتت ار االداء ويحستتتين اداء الهيكتتتل 

المؤسستتت  وفقتتتا لمعتتتااير التخطتتتيط االستتتتراييي  ويشتتتخيي العالقتتتة بتتتين التخطتتتيط 

االستتراييي  واداء المؤسستتات. استتتخدمت الدراستتة المتتنهج ال صتتف  التحليلتت . يمثلتتت 
مختلفتة معتمتدة فت  ( فرد من القيادات االداراة امثل ن الكليات ال75عينية الدراسة ف  )

ي صتتتلت الدراستتتة التتتى اهمتتتال اليامعتتتات للتحليتتتل  ذلتتتال استتتل ب الحصتتتر الشتتتامل.

لتتدى اليامعتتات.  ةاالستتتراييي  فتت  البيلتتة الخارجيتتة وغيتتاب الت جهتتات االستتترايييي
اوصتتتت الدراستتتة بضتتترورة امتتتتالا اليامعتتتات لرؤاتتتة ورستتتالة واهتتتداف واضتتتحة 

  تها الكبيرة ف  عملية التخطيط االستراييي .ومتيانسة، واالهتمام بمرحلة التنفي  ألهم

التتى التعتترف علتتى التتدور  لدراستتةا تهتتدف (: 2019دراسةةة )ابةةراهيم وعبةةد الواحةةد، .2

. ال سيط للمرونة االسترايييية ف  العالقة بين التخطيط االستراييي  والميتزة التنافستية

المرونتتتة استتتتخدمت الدراستتتة المتتتنهج ال صتتتف  التحليلتتت . ي صتتتلت الدراستتتة التتتى ان 
ستتتراييي  والميتتزة التنافستتية. أوصتتت االستتترايييية يت ستتط العالقيتتة بتتين التخطتتيط اال

الدراسة باالهتمام بتحليل البيلة الداخلية للحص ل على نقاط الق ة  الت  يمكنها من يقليل 

     عماليها ال قائية للتف ق على المنافسين.

دور القيتادة االداراتة فت  التخطتيط هتدفت الدراستة التى معرفتة : (2018اتةيم، دراسة ) .3

االستراييي . ايبعت الدراسة المنهج ال صف  التحليل . ي صتلت الدراستة التى ان فاعليتة 

، ويعمتتل القيتتادة التخطتتيط االستتراييي  عمليتة القيتادة االداراتتة يستاها بصتت رة كبيترة فتت 
ممتا ازاتد كفتاءة االداراة على يحداد المفاهيا االساسية ف  عمليتة التخطتيط االستتراييي  

فت  ومستاعديها بالكفاءات القياداتة بالمصترف  االداء. اوصت الدراسة بضرورة االهتمام

يتتدعيا القيتتادة ، وضتترورة فتت  عمليتتة التخطتتيط االستتتراييي يحداتتد المفتتاهيا االساستتية 
فتت  عمليتتة التخطتتيط متتن ختتالل مشتتاركة كتتل االطتتراف المتتؤارة فتت  المؤسستتة االداراتتة 

  االستراييي .

 االستتراييي هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط  (:2017 دراسة )أحمد،  .4
الدراستتتة المتتتنهج ال صتتتف  التحليلتتت   استتتتخدمت, بتتت زارة العمتتتل وارصتتتال  ارداري 

( فترداع متن 90ف  جمع المعل مات حيت يا ي زاعها علتى عتدد ) استبانةعلى  واعتمدت

ي صتتلت الدراستتة إلتتى وجتت د رؤاتتة  ري،العتتاملين فتت  وزارة العمتتل وارصتتال  اردا
بتحليتل البيلتة الخارجيتة  اهتمتامواضحة لدى وزارة العمل وارصال  ارداري ووجت د 

لتنفيت  ليتة الالزمتة وأوصتت بضترورة يت فير المت ارد الماداتة والما الفترل، واستلالل

بتال زارة بكت ادر  االستتراييي الم ض عة ودعا فراتق التخطتيط  االستراييييةالخطط 
 ي اكا المستقبل. استراييييةمؤهلة يساعده ف  صياغة 
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متتن زوااتتا متعتتددة شتتملت التخطتتيط  االستتتراييي يناولتتت الدراستتات الستتابقة التخطتتيط      

والقيتتادة ارداراتتة  االستتتراييي ويحستتين أداء الهيكتتل التنظيمتت  والتخطتتيط   االستتتراييي
والميتتتتزة التنافستتتتية بينمتتتتا يناولتتتتت الدراستتتتة الحاليتتتتة التخطتتتتيط  االستتتتتراييي والتخطتتتتيط 

كت لال ركتزت الدراستات الستابقة فت  ي صتيايها علتى  تط ار ارداري،االستراييي  كأداة لل

والخارجيتة التت   ةشتملت الدراستة الحاليتة البيلتة الداخليت جانا البيلة الداخلية للمنظمة بينما
 . يؤار على التط ار ارداري والفكر ارداري

 

 االطار النظري للدراسة

 اوال: التخطيط االستراتيجي

 :االستراتيجيةمفهوم 

إلى الكلمة الي نانيتة إستتراييق و ويعنتى فنت ن الحترب  استراييييةارجع مصطلح كلمة         

 االستتتراييييةواعتترف قتتام و أوكستتف رد أي أن  (45، ل1999الملرب ،).وإدارة المعتتارا
يعن  الفن المستخدم ف  يعبلة ويحراال المعدات الحربية بمتا امكتن متن الستيطرة علت  الم قتف 

اعتتتتترف قتتتتتام و المتتتتت رد وكتتتتت لال  (345، ل1998)البعبلك ، .والعتتتتتدو بصتتتتت رة  شتتتتتاملة

 R-E).علتتت  أنهتتتا يعنتتت  علتتتا أو فتتتن الحتتترب وإدارة العمليتتتات العستتتكراة ةاالستتتترايييي
Ailen,1991) فيت  ، فهت  يخطتيط عتال  اع جتاجيعن  أصت ل القيتادة الت ي ال  فاالسترايييية

العستكراة أو السياستية التت  يضتمن لننستان يحقيتق األهتداف  االستراييييةالمست ي فمن ذلال 

، فهتت  علتتا وفتتن التخطتتيط  االستتتراييييةوستتائل معينتتة يعنتت  الطراتتق أو  استتتخدام متتن ختتالل 
، تعتددة فت  شتت  منتا  الحيتاة العامتةالكلمتة فت  الميتاالت الم استعملتوالتكتيال والعمليات ،اا 

لكنهتا األن يستتخدم بكثترة فت  ستياقات مختلفتة مثتل اع د أصل الكلمتة الت  التعبيتر العستكري و

وبهتت ا المفهتتت م وعلتتت  أستتتاو ميم عتتتة  ،التتت  الستتت ق .. استتتتراييييات ،العمتتتل استتتراييييات
فهتت  العمليتتة التتت   االستتتراييييةالتعتتاراف والمفتتاهيا التتت  أوردهتتا كبتتار المهتمتتين بم ضتت   

 د والت  يؤدي إل  بلت   المنظمتةالبعي األمديتضمن وضع ويصميا ومن اا ينفي  األهداف ذات 

هتت  ميم عتتة القتترارات والتصتترفات التتت  ينشتتأ عنهتتا  االستتتراييييةأن و ،أهتتدافها األساستتية
، 2011)الكرخت ،صياغة وينفي  الخطط الت  يحقق أهداف المنظمتة وطم حايهتا بالشتكل المرغت ب.

 (26ل

 :االستراتيجيمفهوم التخطيط 

بعدد من المراحل التاراخية  مر من حيت المفه م والمحت ي واألبعاد االستراييي التخطيط  ان

  (73ل ،2014)اب  صالح، :امكن يلخيصها فيما ال 

 . ق .م حت  األن ( 500)مفه م عسكري بحت من سنة  -
معتتة هارفتتارد ستتنة فتت  إدارة األعمتتال نمتت ذج جا االستتتراييي ظهتت ر أول نمتت ذج التخطتتيط  -

ست اء أعلنتهتتا أم لتتا يعلنهتتا  استتترايييياتية مفادهتتا أن ليميتع المنظمتتات ضتتفر انتشتارم 1920
 .م( 1955-1950)ب لال أم ال ، شعرت ب لال أم لا يشعر وذلال سنة اعترفتوس اء 

الت  يسع  المنظمتة متن خاللهتا ال صت ل إلت   االستراييييةالخطة البعيدة المدي يأخ  معن   -

 . م (0196-م 1955)ما نطمح إلي  وذلال الفترة 
متتن  كتتأداة فتت  جميتتع مؤسستتات األعمتتال فتت  القطتتا  الختتال االستتتراييي يبنتت  التخطتتيط  -

 م . 1980الحك مية القطا  العام عام م وأصبح كأداة لندارة 1960

كبتتتدال  االستتتتراييي وظهتتت ر التفكيتتتر  االستتتتراييي ظهتتت ر محتتتاوالت لتحتتتدات التخطتتتيط  -
عتن القيتادات والعقت ل  األفكتاروكمرحلة يسبق عملية التخطتيط وطتر   االستراييي للتخطيط 

 م .1996م حت  1992من سنة  ابتداء استراييييةالت  يفكر بطراقة 
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هتت  عمليتتة يهتتدف لتتدعا القتتادة لكتت  اك نتت ا علتت  وعتت  بأهتتدافها  االستتتراييي فتتالتخطيط  -

للتلييترات الحاداتة  الستتيابةاالمنظمة عل  أن يركز نظريها وأول اايهتا فت   ووسائلها واساعد
نفتم األهتداف فهت  اتتيح لتال  باييتاهف  البيلة من ح لها وأن اضمن أن أفراد المنظمتة اعملت ن 

ي جي  وبناء المستقبل وإداري  فه  وسيلة للتفكيتر والتصترف متن أجتل عمتل يلييتر معتين فهت  

 عملية مستمرة .
 الة المتدي يحتدد أستل با ومستارا ه  خطة شاملة ط االستراييي و اعرف على أن التخطيط  -

،منهاجتا  االستتراييييةمت ارد متاحتة ويشتكل هت ه الخطتة  باستتخداملبل   أهداف ط الة األجل 

يقدم  إليها أو  يسترشد ب  اردارة ف  صنع القرارات الرئيسية بشأن جمه رها أو عمالئها وما
 (73، ل2009)اب  النصر،يتفاعل ب  معها.

جميتع  االعتباره  فن يشكيل المستقبل ف  المدي البعيد مع ارخ  ف    االسترايييفالتخطيط  -

ا نحتتن وكيتتف نصتتل التت  متتالمتليترات الداخليتتة والخارجيتتة ومتتع ارجابتتة علتت  التستتاؤالت ااتتن 
 (42،ل 2005)المال،  ؟؟ إل  أان نراد أن نصلنراد

 :االستراتيجيأهمية التخطيط 
 –اتتد الرؤاتتا المنظمتتة )يحد اييتتاهتعلتتق بتحداتتد ا بك نتت  االستتتراييي التخطتتيط ة يتتتلخي أهميتت 

للمنظمات بنتتاء علتت  يحليتتل ال ضتتع الحتتال  والمستتتقبل  واعمتتل علتت  يرجمتتة الرستتالة األهتتداف(

 االستتراييي المختلفة، ورسا المستار  االستراييييةاألهداف إل  برامج وخطط عل  المست اات 

والتحتت ط لمتليرايهتتا  االستتتعدادؤ لهتتا فيستتاعد المنظمتتة علتتى بتتللمستتتقبل والتنبتتؤ بارحتتدان والتن
 .ارجراءات الكفيلة لم اجهتها وايخاذالقادمة 

( فتت  يحداتتد  االستتتراييي ر يتتالطراقتتة العقالنيتتة )التفك استتتخداماستتاعد المنظمتتات علتت  كمتتا  -

، واعمتل علت  يخصتيي اق األفضل لتحقيتق أهتداف المنظمتاتخيارايها ف  العمل وسل ا الطر
الم ارد والمحافظة عل  رأو المال من خالل مراجعة األداء المال  للعمل والحرل عل  ي فير 

اساها ف  يحقيق أفضل النتائج والتأكد من أن العمل استير حستا الطراتق  التحداثات الدائمة مما

 الصحيح .

ابلتة عل  المشاركة فت  يح اتل األعمتال المخطتط لهتا إلت  أشتياء ق االستراييي اعمل التخطيط  -
 .المرج ةللقياو والتطبيق حت  اتا يحقيق المعرفة الكاملة أو الكافية ف  الحص ل عل  النتائج 

علت  ينظتيا عمليتتة التسلستل فت  ميمتل اليهت د التخطيطيتة عبتتر  االستتراييي اعمتل التخطتيط  -

ا إضتتافة إلتت  مبادريتت  فتت  جميتتع المستتت اات ارداراتتة والعمتتل علتت  جعتتل المتتدار مبتكتترا وخالقتت
 حدان وليم يلقيها. صناعة األ

أنشتطة المنطقتتة وذلتال بححتتدان أنظمتة عمتتل  وايستتاقعلتت  يكامتل  االستتراييي استاعد التخطتتيط 

 (84، ل2011،،أالكرخ ).املة بعيدة عن التقاطع والتضاربمت ائمة ومتك

 :االستراتيجيخصائص التخطيط 

 (55، ل2009،،ب)الكرخ : االي بخصائي عدة امكن إجمالها ف   االستراييي اتميز التخطيط  

إل  إحدان يلييرات ج هراة وهامة ف   االستراييي اهدف التخطيط  :اآلثار طويلة المدي -1
ة المتد ويكتاليف كبيترة المنظمة وه ا ال اظهر ف  األجل القصير بل احتتاج إلت  فتترة ط الت

 .وجه د مهمة

 ابتداءمشاركة واسعة ف  وضع الخطط  االستراييي اتطلا التخطيط  :المشاركة الواسعة -2
 من اردارة العليا ونزوال إل  العاملين والمستفيدان واليمه ر وغيرها .

التلييترات المحتملتة  بالمرونة لك  استتطيع م اجهتة االستراييي اتميز التخطيط  :المرونة -3

 .عند التنفي 
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لحشتد طاقتات كتل العتاملين بالمنظمتة  االستتراييي اسع  التخطيط  :حشد الطاقات الكامنة -4

يههتا نحت  وم اردها المتاحة س اء ال ايية أو الت  امكتن ي فيرهتا متن ختارج المنظمتة وي ج
 .يحقيق األهداف المنش دة

إل  المستقبل ، فه  أستل ب مستتقبل  بتالرغا متن  االستراييي انظر التخطيط  :المستقبلية -5

أن  اعتمد عل  يحليل مؤشرات الماض  ومعطيات الحاضر ألغراض معرفة واقع المنظمة 
 .المستقبل للمنظمات واستشراقإذ أن  انطلق من هنا ليرسا أهداف 

أنتتت  اضتتتع  االستتتتراييي متتتن الخصتتتائي المهمتتتة للعمتتتل  :ترتيةةةأل اوولويةةةات والخيةةةارات -6

الخيارات أمام المنظمة الت  يسلكها ف  خطتها التنفي اة وأن  اريا البرامج التنفي اتة حستا 
 األول اة واألهمية.

 : االستراتيجيمقومات التخطيط 

، وهت ه المق متات يهتتدف مق متتات لتحقيتق أهتداف المنظمتتة االستتراييي اتطلتا التخطتيط  
  (57، ل1999)العب دي، :بصفة عامة ال  دعا كفاءة المنظمة ومنها

واقصتتد بهتتا يعتتدال بعتتد عناصتتر التخطتتيط لتتفتتق متتع الظتتروف اليداتتدة : المرونةةة الحركيةةة

ويتحقتق  ، والتت  يستتبعد ي قعهتا عنتد وضتعها،والمتليرات الت  حدات أاناء يطبيق الخطة 
، أما طة بدالة يتفق مع الظروف اليدادةمرونة التخطيط بتعدال بعض عناصره أو يقبل  لخ

، ويفاعلت  متع المتليترات بحيتت االستتراييي التخطتيط  استتمرارالحركة فيقصد بها عملية 

متع عمليتات متابعتة ومراجعتة ويفنتين مراحتل  يتتالءميظل عملية التخطيط ف  حالة حركتة 
 الظروف ل لال. اقتضت ينفي  الخطة وعمليات يبدالها ويعدالها متى ما

 وإنفتاذهبالمضتم ن  االهتمام االستراييي : اقصد بعمق التخطيط التشكيلةالعمق وعدم  أما
، واقصتتد بشتتكلية التخطتتيط ذلتتال التتنمط التت ي اشتتكل الخطتتة إلتت  أعمتتاق ستتائر المستتت اات

 .تمع بتحقيق أهداف  وإشبا  حاجاي عل  حساب مضم نها وال انف  إل  أعماق المي وهيكلها

واضتحة  االستتراييي ايتا أن يكت ن أهتداف التخطتيط : الوضوح والواقعية فةي اوهةداف
بحيتتت افهمتتا جميتتع العتتاملين والمنفتت ان للخطتتة فال ضتت   فتت  الخطتتة احقتتق ال ضتت   فتت  

، أما غم ض األهتداف عليةاقبال عل  العمل بكفاءة وفاألعمال المطل بة منها مما احقق ار

لتت  غمتت ض األعمتتال فيتستتبا فتت  عتتدم التتترابط بتتين المخططتتين والمنفتت ان ، كمتتا اتتؤدي إ
، واقصتتد لتأايتتد وينتتدن  فعاليتهتتا وكفاءيهتتاالمطلتت ب ينفيتت ها ممتتا ايعتتل الخطتتة ال يخطتت  با

بال اقعية أن اك ن التخطيط معتتدال فت  أهدافت  بحيتت ال ارهتق الميتمتع بتحميلت  أكثتر متن 

 .خطةة الزمنية المحددة لتنفي  ال، أو ف  المدف  الم ارد الطبيعية أو البشراة قدري  س اء
واتعتتتين أن يكتتت ن البيانتتتات : ت الصةةةحيحةعلةةةي البيانةةةات الدقيقةةةة والمعلومةةةا االعتمةةةاد

، فدقتتة البيانتتات وصتتحتها عتتن التتت  اعتمتتد عليهتتا التخطتتيط صتتحيحة والمعل متتات األساستتية

 .الم ارد وارمكانيات الماداة والبشراة المتاحة

لكتتل مرحلتتة متتن مراحتتل ايتتا يحداتتد برنتتامج زمنتت  محتتدد : دقةةة تحديةةد البرنةةامن ال منةةي

، وأن ال يكتت ن الفتتترة قصتتيرة يتتة مناستتبة اتتتا فيهتا ينفيتت  الخطتتةالخطتة بتحداتتد قتترارات زمن

إلتت  إهتتدار ال قتتت وزاتتادة  ، أو ط التتة يتتؤديلتت  عتتدم ال اقعيتتة وإرهتتاق المنفتت انيتتؤدي إ
 .الفترة مع المتليرات يتالءم، ل ا ايا أن يك ن التحداد مرنا وأن النفقات

جميتع المستت اات ارداراتة  اشتترااايتا : المستويات والتنسيق فيما بينها عجمي اشتراك

فتت  المستتت اات التنفي اتتة ويتتزداد  والمختصتتينفتت  التخطتتيط ألنتت  احتتتاج إلتت  خبتترة الفنيتتين 
أي متن اتأي ن فت  ستلا  ارداراتينالقتادة  واتت لىكلمتا صتعدنا ستلا التنظتيا  ارداراتينحاجة 

 .أي منها العتمادالبدائل بين  واالختيارالهرم التخطيط  

داة شتتاملة لكتتل المستتت اات ارداراتتة واقصتتد بالتنستتيق العمليتتات المنظمتتة التتت  أ فتتالتخطيط
 .األمثل للطاقات المتاحة االستثمار، وه ا احقق يتضمن عدم يكرار اليه د ويشتيتها
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أساستا لقيتاو معتدالت  االستتراييي ايتا أن اتضتمن التخطتيط : تحقيق المتابعة والرقابة

األداء حت  امكتن متابعتة ينفيت  الخطتة فت  مراحلهتا المختلفتة كمتا ايتا أن اتضتمن جهتازا 
األداء فت ر  انحرافرقابيا اراقا عملية التنفي  وصحة األداء ويخطر اردارة باي خلل ف  

 .استفحالهاحدوا  ليتا يدارك  ف  ال قت المناسا، وحل المشكالت الناجمة عن  قبل 

علتت  يكامتتل اليهتت د والتناستتق بتتين األداء  االستتتراييي أن اقتت م التخطتتيط : تكامةةل الجهةةود
 .اعلية المنش دة الت  يحقق أهداف ليتحقق للعمل التخطيط  والكفاءة ف  األداء والف

 :االستراتيجيخطوات التخطيط 

 (58ل، 1999)العب دي،  على النح  التال : االستراييي خط ات التخطيط  عرض امكن
يهتدف الشتركة إلت   : مراجعتة رستالة الشتركة وأهتداف الشتركة لمعرفتة متاالخطوة اوولةي

 .يحقيق 

لقت ة : عمتل يحليتل للبيلتة الداخليتة والبيلتة الخارجيتة للمنظمتة لمعرفتة نقتاط االخطوة الثانية
 .والضعف لتحقيق رسالة الشركة

المنظمة ف  ضت ء نتتائج يحليتل الخطت ة الثانيتة المتعلقتة  استرايييية: يحداد الخطوة الثالثة

المنظمة نقاط الق ة للتللا عل  المع قات ونقاط  استلاللبالبيلة الداخلية والخارجية وكيفية 
 الضعف وذلال لتحقيق أهداف ورسالة المنظمة.

: يحداتد ع امتل النيتا  الحرجتة التت  ايتا أن يتتا بشتكل صتحيح لتحقيتق الخطوة الرابعةة

 .ستراييييةاال
النيتتا   : يحداتتد األنشتتطة الحرجتتة التتت  ايتتا القيتتام بهتتا لتحقيتتق ع امتتلالخطةةوة الخامسةةة

 .الحرجة
يماما لمالئمتة  متهيلة: التأكد من أن الهيكل التنظيم  والعمليات واألنظمة الخطوة السادسة

  .االستراييييةيحقيق 

  :االستراتيجيمعوقات التخطيط 
ي اجت  عمليتتة التخطتيط فتت  المنظمتات الكثيتتر متن الصتتع بات والعقبتات رغتتا المميتزات التتت   

بطترق غيتر  استتخدام إال أن امة عدد متن المنظمتات ال يستطيع  االستراييي التخطيط  احققها

 (2010)كردي، باالي :علمية أو مهنية وذلال لألسباب المتعلقة 

ران بحيت اصتبح التخطتيط متقادمتا قبتل أن وج د بيلة يتصف بالتعقيد والتليير المستم -
ستتيلا عتتن هتت ا  انطباعتتااعطتت   االستتتراييي اكتمتتل وظهتت ر المشتتاكل أمتتام التخطتتيط 

 تخطيط ف  أذهان المدراء ومنها:ال

، فالتخطيط الفعال احتاج إل  وقت ويكلفة ويهدف عملية لية المتاحةاقص ر الم ارد الم -

 :االي خطيط ف  ه ا الميال إل  الت

 م اجهة عدم التأكد ف  بيلة المنظمة . -

التعامتل الفعتتال  استترايييياتالت صتيف والتقيتيا المنهيت  لبيلتتة عمتل المنظمتة ووضتتع  -

هتا ووضتع معها يط ار إمكانيتة المنظمتة للتعترف علت  الفترل والقيت د والتهداتدات ويق ام

عف لتتداها ، ويتتدعيا قتتدرة المنظمتتة فتت  يحداتتد نقتتاط وأوجتت  الضتتستتبل التعامتتل الفعتتال معهتتا
 .داد متطلبات التعامل الفعال معهاويح

 :االستراتيجيتواجه التخطيط التي الصعوبات 

مريبطتة بفتترات زمنيتة يتيتتاوز  االستتراييييةالخطتة  :تغييةر والتبةديل السةريع فةي البي ةةال -1
ال ضع خالل يلال الفترة ولكن التلييترات الستراعة فت   الستقرارخمم سن ات فحنها بحاجة 

 الخارجية ( يؤدي إل  م اجهة واقع جداد اؤدي إلى صع بة التنفي  . -البيلة )الداخلية 

هنالال بعض اردارات  :استراتيجيةيد اوهداف وبناء خطة عدم قدرة اإلدارة علي تحد -2
ويحداد أهدافها وخطتها التشليلية والتنفي اة  االستراييييةيمتلال القدرة عل  وضع الخطة  ال
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بتالتلير ختارج المنظمتة اصتعا  االستتعانة، وأن يتا الخطة يعبر عن إمكانيتات المنظمتة ألن

 عل  العاملين بالمنظمة ينفي ها 
ليترات فت  إحتدان ي االستتراييي أول مهام التخطتيط  :مقاومة البعض في المنظمة للتغيير -3

ول ا يعتمتد بعتض العناصتر إلت  مقاومتة ذلتال التلييتر والتمستال ، عمل المنظمة نح  األفضل

 بالسياسات القدامة الت  يع دت عليها وخ فا من التليير أن اطال وظائفها .
اعتبتر المت رد المتال  متن أهتا ع امتل نيتا  الخطتط ألنت  امتت ل : المةوارد الماليةة للمنظمةة -4

ال بد من التفكير من  بدااة وضع ، ل ا المال  اهدد واؤدي إل  فشل الخطةبراميها فالقص ر 

 .لها من الم ارد المالية المختلفةالخطة مصادر يم ا
عدم وج د هيكتل ينظيمت  ا ضتح المستؤوليات  :دم وضوح المسؤوليات وضعف الهياكلع -5

والصتالحيات علتت  المستت اات ارداراتتة فتت  المنظمتة اتتؤدي إلتت  ضتعف الخطتتة وعشتت ائية 

 .بالخطةقرارات ارداراة المتعلقة ال
ال خطتة بتدون معل متات وبيانتات وإحصتائيات للماضت   :المعلومات والبيانات اإلحصائية -6

، ل ا ال بد من ي فر   ذلال البيلة الداخلية والخارجيةودراسة للحاضر وينبؤ بالمستقبل بما ف

، ل ا فحن كم عل  وضع الخطة ومن اا ينفي هاالمعل مات والبيانات وارحصائيات ألن  انع
عف ومصداقية المعل متات والبيانتات اتؤدي إلت  الفشتل عتن طراتق ال صت ل الت  شح وض

 .ها وال عالقة لها بأهداف المنظمةنتائج غير صحيحة وغير مرغ ب في

 اركثتتارباألعمتتال الي ميتتة وعتتدم  واالنشتتلال االهتمتتامأن  :بالمشةةك ت الروتينيةةة االنشةةغا  -7
يعمتل علت  يط ارهتا وهت ا اعتبتر متتن التت  يتنهض بهتا المنظمتة و االستتراييييةبالمشتكالت 

 .االستراييييةيؤار عل  ينفي  الخطة  غير الضروراةاألعمال 
الكثيتر متن اردارات فت  المنظمتات يعتقتد أن  : اوزمةاتبفتةرة  االسةتراتيجيربط التخطةيط  -8

واقلتل متن أهميتة التخطتيط  خاطئ اعتقادوه ا  األزماته  لم اجهة  االستراييي التخطيط 

 واستتمرارهالكل الظروف واعمل عل  المحافظة ربحية المنظمتة  أسل بألن   االستراييي 
 الت  ي اجها.  األزماتوالحد من 

 

 ثانيا: التطوير اإلداري

 مفهوم التطوير اإلداري:

وهت  جداتد واستتيد أي التعدال اقتال هت  جتد ايتد تط ار اعن  التيداد و التحدات وف  الللة: ال

 (346، ل1987)الفيروز، .يحسين ب  االجتهاد ف  األمر و صيره جدادا واقصد
 أما ف  االصطال  يباانت الرؤى ح ل مفه م التط ار ارداري  ن رد بعض التعرافات التالية: 

ي بتالمعن  الميكتانيك  أو اعرف التط ار االداري على ان  اعن  التحسين ف  اليهتاز اردار -1

ع وغالبت ،الهيكل  ع متا واتضمن بعدا ستك نيا الفنت  فت  اليهتاز اركتز اهتمامت  علتى البعتد التقنت  وا
 (786، ل1986، )العدوان.ارداري

 (273، ل1988)س ادي، .كفاءة المنظمة أو االانين معاكما عرف بأن  يحسين فعالية و  -2

وعرف بأن  عملية متعددة الي انا يشمل البشر وال ستائل  األستاليا ولهتا أبعتاد إنستانية وفنيتة 
  (25، ل1982)عل  محمد، .ة واجتماعيةوينظيمي

 عرف التط ار ارداري بأن  يليير من كل: -3

 أ(  حيت عرف بأن  أعادة ي زاع الم ارد ويليير النايج النهائية. 
 المفاهيا واألفكار وممارسات الفرد.ب(  بأن  يليير أنماط السل ا و

ج(  كما عرفتت نشترات األمتا المتحتدة التطت ار ارداري بأنت  الميهت دات المصتممة خصيصتا 

لتحقيق يلييرات أساسية ف  نظام اردارة خالل عمليات نظراة أو عل  األقل خالل ارجراءات 
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)االعرج ، .ارجراءاتالرئيسة مثل الهياكل ارداراة وارفراد و لتحسين واحدا أو أكثر من مك نات

 (26، ل1995
 مام ويلير.عرف التط ار بأن  دفعة لأل  -4

حيتت عتترف التطتت ار ارداري بأنتت  دفعتتة إلتت  ارمتتام يعطتت  اليهتتاز ارداري بقصتتد يحقيتتق  -أ

 االهداف عن طراق دفع كفاءة اليهاز ونظم  وم ظفي .
ف   ن البيروقراطية و العناصر االخرىعرف بانة عملية سياسية صممت لتنظا العالقات بي-ب

تمتتع متتن جهتتة و بتتين عناصتتر البيروقراطيتتة نفستتها متتن جهتتة االختترى بمعنتت  ان التقراتتر المي

التطتتت ار االداري بعنتتت  الزاتتتادة  االداري اتضتتتمن بعتتتض مالمتتتح البيروقراطيتتتة فتتتان يأستتتيم
انشاء العالقات اليداد بين ال ظائف الهيكليتة الحك ميتة لزاتادة قتدرات البيروقراطيتة واالبدا  و

 لهدف النهائ  لبناء الدولة.من اجل ال ص ل ال  ا

عرف بأن   أحتدان نقلتة ن عيتة وكميتة فت  مستت ي الطاقتة التنظيميتة نحت  متن الكفتاءة فت   -ج 
  (7، ل2006)الت  ايري، .اردارة والكفااة ف  ارنتاج

 أهمية التطوير االداري: 

 (2017)كراا، :يكمن أهمية التط ار ارداري ف  االي 
البشتراة للمؤسستة متن اجتل ال صت ل القص ى من االمكانيتات الماداتة و يحقيق االستفادة -1

 لألهداف.

الترقية ادي ال  زاادة ا  حاجاي  االساسية من المعرفة وم اجهة متطلبات اليمه ر واشب -2
 اهمية التط ار ارداري للمؤسسة لم اجهة كل متطلبات جماهيرها.

 ت  يختلف عن قتيا االجيتالالل اليداد والت  احملها االجيا التح الت االجتماعية ف  القيا -3
 وسائل والية عمل المؤسسة.ق والمتفاوية مما اتريا علي  اعادة ف  طر

افة التنظيمية الخاصتة بالمؤسستة مساهمت  ف  يشييع االبتكار لألفراد ف  التأاير عل  الثق -4

داراتة سل كيات اال  يمكن والت  يليير ف  ايياهات والبحت عن افكار اداراة جدادة التو
  السائدة.

 أهداف التطوير اإلداري:

يختلف اهتداف التطت ار االداري يبعتا الختتالف حيتا ونت   المؤسستات وامكتن يلخيصتها فت   
  (48-47، ل ل2010)اروت، :االي 

 يط ار الم ارد البشراة من مدراين و اداراين و مستخدمين و فنيين.   -1

 يط ار االعمال و االشلال.   -2
 العالقات المتداخلة.التنظيمية ويقسيا العمل وهياكل فحي ال  -3

 يط ار االدارة العامة.  يط ار مفاهيا وقدرات الم ظفين   -4

 اعداد ال صف ال ظيف  بهدف يط ار الرقابة االداراة. -5
 التعليمات. يط ار االنظمة والق انين و  -6

 سائل التكن ل جيا. يط ار االساليا و -7

 يط ار وسائل االيصال.   -8
 د ف  العمل. يط ار االرشا  -9

 يط ار االهداف.  -10

 يط ار االسل ب ارشراف .   -11
 القدرات. يط ار التقييا و المهارات و -12

 يط ار العالقات االنسانية.   -13

 نظا المعل مات والهياكل التنظيمية. يط ار التخطيط والتق اا و  -14
 ينمية التفكير العلم  وينمية رو  الملامرة ويط ار الح افز.  -15
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 ري:عناصر التطوير االدا

ان عملية التط ار االداري يسع  ال  حدون يليرات ف  الهياكل التنظيمية وانماط االيصتاالت 
 (2013)روش، :وينمية والقيا االايابية اذ ان عناصر التط ار يتمثل ف  االي 

 الموارد البشري: -أ

االبعتاد االداراتة يعتبر الم ار البشراة اها جزء ف  بيلة التنظيا فه  اؤار واتأار بها عل جميتع 
والهيكليتتتة والفنيتتتة واهتتتدف التتت  يتتت فير العتتتدد المطلتتت ب متتتن المتتت ارد البشتتتراة ومتتتن جميتتتع 

وعل  مختلف المست اات وفقا للمؤهالت المطل بة وف  ال قت المناسا من اها تصاصات االخ

 التليرات الت  يتعلق بالعنصر االنسان  ه :

 محاولة يك ان قيا اايابية جدادة م ج دة. -
 العمل عل  ينظيا جداد ألساليا االيصاالت. -

 التخلي من قيا قدامة م ج دة. -

 الهيكل التنظيمي: -ب

يعد الهياكتل التنظيميتة متن اكثتر الميتاالت عرضتة للتليتر واحتدن ذلتال بتعتدال استم ومعتااير 
 واعداد الهيكل من خالل ح ف او دمج او استحدان وحدات جدادة.

 اجراءات وطرق العمل: -ج

 التط ار االداري ضمن ه ا العنصر ال  يحقيق االي : اهدف ه ا

 يبسيط االجراءات. -

 ادخال الن اقي.  -

 المرونة ف  الق انين والتشراعات. -

 االبتعاد عن المركز.ف اض السلطات للمست اات الدنيا وي -
 يخفيض نطاق االشراف ومنع االزدواجية. -

 تدريأل وتطوير العاملين: -د

ن بين التدراا والتط ار فالتدراا ه  اكساب المعرفة والمعل مات قد ال اميز الكثير من الباحثي
النظراتتة والمهتتارات العلميتتة المتتؤارة علتتى ستتل كيايها المستتتقبلية امتتا التطتت ار فيمثتتل اليهتت د 

المب ولة ال كسابها القابليات الت  احتاج ن مستقبال وفق التص رات البيلة والتكن ل جية ويتمثل 

  (2013روش، ):ف  اآلي  اهمية التدراا والتط ار

 يط ار العمل من خالل االبعاد )المعرفية والماداة والمعن اة(. -

 زاادة االلتزام التنظيم . -

 اسها ف  وضع المهارات الشخصية. -

 اساعد ف  يخفض التكاليف. -

 اساعد عل  يحسين واكساب المهارات الفنية. -

 خصائص التطوير االداري:

  (2008:)ال دح ان، الفها الصحيح ل  وه  كاالي للتط ار االداري خصائي يساعد عل  

. االهتمتتام بالمؤسستتة والنظتتام ككتتل فهتت  جهتتد شتتامل اتفاعتتل متتع مختلتتف اقستتام المنظمتتة 1 
ومك نايها الرئيسية ونشاط اعتمد علت  التخطتيط المستبق والهتادف الت  احتدان يلييتر ويطت ار 

 فه  اركز عل  كيفية حل المشكالت وايخاذ القرارات والمقارنة بين المضم ن والمحت ي.

لتليير عل  انها جه د مستمرة واهتا بالمشاركة اليماعية ف  ادارة فراق .  انظر ال  جه د ا2
العمل ك ن  ال حدة الرئيسية لتعليا االفراد واعتمد عل  مدخل النظا ف  العالقتات الداخليتة بتين 

ال حتتدات واقستتام المنظمتتة والميم عتتات واالفتتراد ب صتتفها انظمتتة فرعيتتة متداخلتتة ومتفاعلتتة 

  . ضمن نظام المنظمة الكل
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.  قيادة التط ار والتيداد حيت اعتبر التط ار االداري استرايييية مخططة يهدف ال  يحقيق 3

 التليير والتيداد ف  المنظمة وقيادي  والسهر علي .
. اعتبر التط ار االداري ايياها للمت ظفين فت  ايختاذ القترارات داختل المنظمتة واركتز علت  4

 .طرق معينة لتط ار ودعا االداء والي دة

. اعتمد عل  ميم عة من القيا االنسانية الت  يتناول االفراد والمنظمات لتحقيق استفادة اكبر 5
من االمكانات البشراة كما امثل ايياها منظا اتعلق بالعالقات المتبادلة بتين االقستام وال حتدات 

 االداراة واليماعات واالفراد.

عل  يشخيصها وحلهتا بتدال متن مناقشتتها . التأكد عل  عملية حل المشكالت ويدراا االفراد 6
كمتتا اعتمتتد علتت  القتتيا االنستتانية فتت  المعتقتتدات والقتتيا االايابيتتة حتت ل امكانيتتة ورغبتتة النمتت  

 والتط ار لدي االفراد وضرورة اياحة الفرل للفرد ف  التط ار والتعاون.

ير المعل متات ذات . اهتا التط ار االداري بالتل اة الراجعة المقدمة من االفراد من اجتل يت ف7
فائدة لها لبناء قرارايها عليها وااليياه الم قف  ال ي اتصف بالمرونة ويكيف  ضمن احتياجات 

 المؤسسة.

. التعلا عن طراق الخبرة والتيربة واعنت  ان االفتراد اتعلمت ن متن ختالل التيربتة والخبترة 8
 جهها خالل العمل.العلمية ف  بيلة التدراا عل  ان ا  المشكالت االداراة الت  ي ا

 مراحل التطوير اإلداري:

وفيما ال  ن رد لمحات أساسي  عن طبيعة ومراحل عملية التط ار ارداري وص ال إل  النتائج 
  (76-71، ل ل2010)اروت، المطل بة

 أوالع: مرحلة التشخيص  وجمع البيانات.
 اانيا: وضع خطة العمل ويمر.

 وينفي ه. االثا: التهيلة لقب ل التط ار ورعاات 

ع: مرحلة المتابعة والتقييا.  رابعا

 معوقات التطوير اإلداري:

  (57-56، ل ل2017)كراا، هنالال بعض المع قات الت  يح ل دون يحقيق التط ار ارداري

 عدم م اكبة الق انين للتط رات وصع بة م اجهة التليرات.  -1
 التليرات المتكررة لشاغل  ال ظائف القيادي ف  المنظمات.  -2

 غياب التشخيي السليا واالامان المفرط ف  االساليا االداراة القدامة. -3

 عدم القدرة عل  اختيار االفراد المناسبين وجعل مشاركتها غير فعالة. -4
 قي د الثقافة التنظيمية الت  ال يقبل بالتليرات االداراة. -5

اداراتة عتدم مالئمتة االمكانيتات وذاا ليمت د االفتراد وعتدم امتتالكها لخبترات ومعتارف  -6

 حداثة.
 مشكلة يباعد بين االهداف الفراة واهداف المنظمة. -7
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 الدراسة الميدانية

 اجراءات الدراسةأوالً: 

والتعتترف علتتى األداة المستتتخدمة ليمتتع  وعينتتة الدراستتة  ميتمتتع الدراستتة ستت ف اتتتا ي ضتتيح

 البيانات ومعرفة األساليا المتبعة ف  يحليلها.

المستتتهدف هتت  االداراتتين والمتت ظفين ذوي التتدرجات  الدراستتة ميتمتتعان  مجتمةةع الدراسةةة:
 .90القياداة بيامعة شندي  وبالغ عددها 

يتا استتخدام الصتيلة الرااضتة التاليتة لتقتدار حيتا العينتة متن ميتمتع الدراستة  عينة الدراسةة:

 المستهدف وه : 
 

 

 

 حيت أن:

N .حيا الميتمع المأخ ذة من  العينة : 

n .حيا العينة المطل بة : 
Z  90والت  يقابل مست ى الثقة  1.65: االنحراف الطبيع  المعياري ويا أخ ه بـ.% 

P  النسبة ف  الميتمع والت  اتراد يقتدارها إذا لتا يكتن هنالتال معل متات عنهتا ولت  علتى ستبيل :

 %.50التخمين امكن يقدارها بـ 
q   :1 – P 

d  6: وه  مست ى الدقة المطل ب ويا أخ ه  ف  حدود.% 

 ، من جحا ميتمع الدراسة40بعد يطبيق قان ن حيا العينة اعاله يبن حيا العينة المناسا ه  
 .90البالغ 

 

ويحليتل نتتائج الدراستة والتحقتق  من أجل التعرف على البيانات األولية للدراستة أداة الدراسة:
 .يا اختيار االستبانة كأداة أساسية ليمع الحقائق الميدانية من يحقق اهداف وفرضيات الدراسة 

حيت يا استخدام االستبانة ذات األسللة المللقة باستخدام التدرج الخماس  لنجابات عتن أستللة 

 محاور االستبانة )مقياو ليكرت الخماس  ( وه  : 
 ال أوافق بشدة – أوافق ال – محااد – أوافق –اوافق بشدة 

 المقياس الخماسي ل ستبانة ( 1جدو  )
 المستوى/ االتجاه المتوسط المرجح

 أوافق بشدة 5 – 4.20من 

 أوافق 4.19 – 3.40من 

 محااد 3.39 – 2.60من 

 ال أوافق 2.59 – 1.80من 

 بشدةال أوافق  1.79 – 1من 

 م .2020، من الدراسة الميدانية،انالمصدر : إعداد الباحث

بم ضت    يتعلتق ةمللقت ( أستللة 10( أسللة كبيانات شخصتية و)5)وقد اشتملت االستبانة عل  

 .الدراسة 

رجراء اختبار الثبات ألسللة االستبانة يا استخدام معامل الثبات )ألف  ثبات وصدق االستبانة:

ع يتراو  بين الصفر وال احد الصحيح، فتحذا لتا اكتن هنالتال  كرونباخ(، ومعامل الثبات اأخ  قيما

ابات ف  البيانات فحن قيمة المعامل يك ن مساواة للصفر وعلى العكم إذا كان ابات يتام يكت ن 

ع  قيمة المعامل يساوي ال احد الصحيح، وكلما اقتربت قيمة الثبات من ال احد كان الثبات مريفعا

)(

)(
22

2

pqZNd

pqNZ
n
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ع. ذلتال اعنت   0.5بر من واذا كانت قيمة الثبات أك وكلما اقتربت من الصفر كان الثبات منخفضا

 اابتة . أن عبارات االستبانة

 .بص رة طرداة إن زاادة قيمة معامل ألفا كرونباخ يعن  زاادة مصداقية البيانات 

( ، عن طراق حساب ج ر معامل الثبات، وه  اعرف Validityحساب معامل الصدق ) واتا

 .بصدق المحال

إن الثبات اعن  استقرار المقياو وعدم يناقض   مع نفست ، أي أن المقيتاو اعطت  نفتم النتتائج 

باحتمتتال مستتاو لقيمتتة المعامتتل إذا أعيتتد يطبيقتت  علتتى نفتتم العينتتة. أمتتا الصتتدق فيقصتتد بتت  أن 

 المقياو اقيم ما وضع لقياس .

Reliability statistics (  2جدو)( قيمة معامل ألفا كرونباخ )كل المحاور 

 قيمة معامل الصدق قيمة معامل الثبات عدد عبارات االستبيان

10 0.86 0.92 
 م2020، من  نتائج التحليل ارحصائ  للدراسة الميدانية،انالمصدر : إعداد الباحث

وذلال اعن  وه  مريفعة كثيراع 0.86اليدول أعاله ا ضح أن قيمة معامل ألفا كرونباخ يساوي 

أن اجابات المبح اين عل  عبارات االستتبانة يتميتز بدرجتة ابتات عتال  ، كمتا نالحتم أن قيمتة 

وه  مريفعة جدا وذلال اعن  أن اجابات المبحت اين  0.92معامل ألفا كرونباخ للصدق يساوي 

 ت االستبانة أاضا يتميز بدرجة صدق عالية.عل  عبارا

لقتد يتا استتخدام األستاليا ارحصتائية   :المستخدمة في الوصف والتحليلاوساليأل اإلحصائية 

ال صتتفية بشتتكل عتتام للحصتت ل علتت  قتترارات عامتتة عتتن خصتتائي ومالمتتح يركيبتتة ميتمتتع 

علت  إجابتات أفتراد يا استتخراج التكترارات والنستا المل اتة للتعترف حيت الدراسة وي زاع  

 عينة الدراسة عن جميع عبارات متليرات الدراسة .

نظراع الختالف أهميتة  Weightedيا استخدام المت سط الحساب  ) ال سط الم زون المرجح( 

كتل مفتتردة عتتن أهميتة المفتتردات األختترى ، أو كت ن هتت ه المفتتردات مقرونتة بتتأوزان مختلفتتة ، 

للتتتدرج الخماستت  رجابتتات أفتتراد عينتتة  ليكتترناو فيستتتخدم هتت ا النتت   فتت  حالتتة وجتت د مقيتت

 محاادالدراسة عن عبارات متليرات الدراسة األساسية )المحاور( مثل) أوافق بشدة / أوافق / 

، عتن أقتل درجتة 1أعلت  درجتة والترقا  عتن 5( حيتت اعبتر الترقا  بشدةال أوافق / ال أوافق  /

وذلتال لمعرفتة متدي اريفتا  أو انخفتاض ، ر من االعتماد عل  التكترارات فقتطوه ا أفضل بكثي

، متع العلتا ت الدراستة األساستيةإجابات أفراد عينة الدراسة عن كل عبارة من عبارات متليترا

اتتا استتتخدام االنحتتراف  رات حستتا أعلت  مت ستتط متت زون مترجح .بأنت  افيتتد فتت  يرييتا العبتتا

وهتت  متتن أفضتتل مقتتاايم التشتتتت للتعتترف علتت  متتدي   Standard Deviationالمعيتتاري 

ويا استتخدام  .انحراف إجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة عن مت سطها الم زون المرجح

 0.05" الختبار الداللة ارحصائية لفروض الدراستة عنتد مستت ي معن اتة اختبار مربع كاي" 

ذلال اعن  وج د فروق ذات داللة 0.05من  االحتماليةواعن  ذلال أن  إذا كانت قيمة مربع كاى 

احصائية بين اجابات المبح اين عل  العبارة أما اذا كانت قيمة مربع كاي االحتماليتة أكبتر متن 

ذلال اعن  عدم وجت د فتروق معن اتة ذات داللتة احصتائية بتين اجابتات  0.05مست ى المعن اة 

 المبح اين )االجابات متقاربة(.
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 االستبانة   ثانياً: عرض وتحليل عبارات

، كمتا ستيتا عترض اليتدول ور االستبانة وذلال ب صف البياناتس ف اتا عرض عبارات محا
 التكراري النسب  لكل مح ر من محاور االستبانة عل  حده.

 أوال : عرض ووصف البيانات الشخصية :
 العمر -1

 ( العمر3جدو  )
 النسبة الم وية العدد الف ة العمرية

 20.0 8 سنة 30أقل من 
 40.0 16 سنة 40سنة وأقل من  30
 32.5 13 سنة 50سنة وأقل من  40

 7.5 3 سنة فأكثر 50
 100.0 40 الميم  

 م2020، من  نتائج التحليل ارحصائ  للدراسة الميدانية،انالمصدر : إعداد الباحث

واقتل سنة  30غالبية افراد العينة المبح اة كانت فلتها العمراة ه  )( اتضح أن 1من اليدول)
 %.40فرد بنسبة  16سنة( حيت بلغ عددها  40من 

 المؤهل العلم  : -2

 ( المؤهل العلمي4جدو  )
 النسبة الم وية العدد المؤهل العلمي

 5.0 2 اان ي
 45.0 18 جامع 
 50.0 20 ف ق جامع 
 100.0 40 الميم  
 م2020الميدانية،، من  نتائج التحليل ارحصائ  للدراسة انالمصدر : إعداد الباحث

مؤهلها العلمت  هت  )فت ق جتامع (  البية افراد العينة المبح اة كانغ( اتضح أن 2من اليدول)

 %.50فرد بنسبة  18حيت بلغ عددها 
 الميال : -3

 (  المجا 5جدو  )
 النسبة الم وية العدد المجا 

 57.5 23 العل م التطبيقية
 37.5 15 العل م االنسانية واالجتماعية

 5.0 2 أخرى
 100.0 40 الميم  

 م2020، من  نتائج التحليل ارحصائ  للدراسة الميدانية،انالمصدر : إعداد الباحث

غالبية افراد العينة المبح اة كان ميال يخصصها هت  ميتال العلت م ( اتضح أن 3من اليدول)

 %.57.5فرد بنسبة  23التطبيقية حيت بلغ عددها 
 سن ات الخبرة  -4

 الخبرة( سنوات 6جدو  )
 النسبة الم وية العدد الف ة العمرية

 17.5 7 أقل من خمم سن ات
 35.0 14 سن ات 10سن ات وأقل من  5

 32.5 13 سنة 15سنة وأقل من  10
 15.0 6 سنة فأكثر 15

 100.0 40 الميم  
 م2020، من  نتائج التحليل ارحصائ  للدراسة الميدانية، انالمصدر : إعداد الباحث

 5غالبيتتة افتتراد العينتتة المبح اتتة كانتتت ستتن ات خبتتريها فتت  الفلتتة )( اتضتتح أن 4اليتتدول)متتن 

 %.35فرد بنسبة  14سن ات( حيت بلغ عددها  10سن ات وأقل من 
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 المسمى ال ظيف  : -5

 ( المسمى الوظيفي7جدو  )
 النسبة الم وية العدد المسمى الوظيفي

 62.5 25 مدار ادراة
 12.5 5 رئيم قسا
 22.5 9 م ظف
 2.5 1 أخرى
 100.0 40 الميم  
 م2020، من  نتائج التحليل ارحصائ  للدراسة الميدانية، انالمصدر : إعداد الباحث

ادارة( حيت اة كان مسمى وظيفتها )مدار غالبية افراد العينة المبح ( اتضح أن 5من اليدول)

 %.62.5فرد بنسبة  25بلغ عددها 
 الدراسة : : التكراري النسبي لمحاورثانيا

 فرضية الدراسة ( نتائن اتجاه 8جدو  )

 العبارة الرقا

أوافق 

 بشدة
 ال أوافق محااد أوافق

ال أوافق 

المت سط  بشدة

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 الترييا االيياه

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

1 

يستصحا المنظمة التط ار 

 ارداري ف  رسالتها.

 

5 24 2 9 0 

 2 اوافق 0.97 3.80
12.5 60 5 22.5 0 

2 
لدى المنظمة رؤاة واضحة 

 لمتطلبات التط ار ارداري.

6 22 7 5 0 
 2 اوافق 0.87 4.20

15 55 17.5 12.5 0 

3 

 ةاالسترايييييشتمل األهداف 

 على يط ار أداء العاملين.

 

11 13 11 3 2 
 2 اوافق 1.11 4.10

27.5 32.5 27.5 7.5 0 

4 

يدرا القيادات ارداراة ف  

المنظمة أهمية التط ار 

 ارداري.

9 17 9 5 0 

 2 اوافق 0.95 4
22.5 42.5 22.5 12.5 0 

5 

امتلال المدراء ف   المنظمة 

 .مهارات ايخاذ القرار

 

2 14 15 6 3 

 3 محااد 1.00 3.20
5 35 37.5 15 7.5 

6 

المنظمة التحليل يستخدم  

االستراييي   الستلالل 

 فرل التط ار المتاحة.

1 18 14 7 0 

 2 اوافق 0.79 3.50
2.5 45 35 17.5 0 

7 

يشتمل الخطة االسترايييية 

للمنظمة عل بدائل استرايييية 

 لحل المشكالت .

 

3 15 13 7 2 

 2 اوافق 1.00 3.40
7.5 37.5 32.5 17.5 5 

8 
استرايييية المنظمة ف  يساعد 

 .معالية نقاط الضعف

6 16 13 5 0 4 

 
 2 اوافق 0.90

15 40 32.5 12.5 0 

9 

يتبنى المنظمة األفكار 

االسترايييية  المتعلقة 

 بالتط ار ارداري.

 

4 20 12 4 0 

 2 اوافق 0.81 4.10
10 50 30 10 0 

10 
لدي المنظمة نقاط ق ة يسهل 

 ارداري.عملية التط ار 

9 13 9 9 0 
 3 محااد 1.00 3.20

22.5 32.5 22.5 22.5 0 

 اوفق  3.75  نتيجة المحور الكلية

 م2020، من  نتائج التحليل ارحصائ  للدراسة الميدانية، انالمصدر : إعداد الباحث
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وذلتال أن غالبية عبارات فرضية الدراسة يميل اجابايهتا نحت  الم افقتة ( ب6اتضح من اليدول )

من خالل يفسير قيا ال سط الحستاب  لكتل عبتارة حيتت يالحتم أن جميتع العبتارات كتان يفستير 

( كانتت يميتل نحت  المحااتدة ، وبعتد حستاب 10- 5قيمة وسطها ه  )اوافتق( ماعتدا العبتاريين )

ج ، نستتنتويميل ه ه القيمة نح  الم افقة 3.75قيمة ال سط العام المرجح وجد ان قيمت  يساوي 

 ال أن الفرضية بص رة عامة يتي  اجابايها نح  الم افقة.من ذل

مربتع كتاي  لتحليل فرضيات ه ه الدراسة ست ف اتتا استتخدام اختبتارتحليل فرضية الدراسة: 

 اين لي دة المطابقة لمعرفتة متا اذا كتان هنالتال فتروق ذات داللتة احصتائية بتين اجابتات المبحت

( الختبار مربع كاي أقتل متن sigة االحتمالية)فاذا كانت القيم ،عل  عبارات فرضيات الدراسة

فتتان نتييتتة االختبتتار معن اتتة أي أنتت  ي جتتد فتتروق معن اتتة ذات داللتتة  0.05مستتت ي المعن اتتة 

احصائية بين اجابات المبحت اين علت  العبتارة ولمعرفتة لصتالح متن ا جتد الفترق نحستا قيمتة 

 نستخدم اليدول التال  : ال سيط للعبارة

 الخماسي ل ستبانة ( المقياس 9جدو  )
 المستوى/ االتجاه المتوسط المرجح

 أوافق بشدة 5 – 4.20من 

 أوافق 4.19 – 3.40من 

 محااد 3.39 – 2.60من 

 ال أوافق 2.59 – 1.80من 

 بشدةال أوافق  1.79 – 1من 

 م .2020، من الدراسة الميدانية،انالمصدر : إعداد الباحث

 فتان نتييتة االختبتار 0.05( الختبار مربع كاي أكبر من مست ي المعن اتة sigاالحتمالية)أما اذا كانت القيمة 

غير معن اة أي أن  ال ي جد فروق معن اة ذات داللة احصائية بين اجابات المبح اين علت  العبتارة )اجابتات 

 المبح اين عل  العبارة متقاربة ( .

ات عاللوو  اائوو بي  اوويط الاالسوويس اال ووا اايج  : وجوووع قة وو   تنن ا فرضيةننعل    نن : تحليةةل الفرضةةية
 والاسوي  االعا ي.

 العبارات رقا

القيمة 

المحس بة 

الختبار مربع 

 كاي

القيمة 

االحتمالية 

الختبار مربع 

 (sigكاي )

 التفسير

ال سط قيمة 

 الحساب 

 للعبارة

 التفسير

1 

يستصحا المنظمة 

التط ار ارداري ف  

 رسالتها.
 

28.6 0.000 

بين ا جد فرق معن ي 

اجابات المبح اين عل  

 ةالعبار

3.80 
إجابات المبح اين 

 يميل نح  الم افقة

2 

لدى المنظمة رؤاة 

واضحة لمتطلبات 

 التط ار ارداري.

19.40 0.000 

بين ا جد فرق معن ي 

اجابات المبح اين عل  

 ةالعبار
4.20 

إجابات المبح اين 

 يميل نح  الم افقة

3 

 يشتمل األهداف

على يط ار  ةاالسترايييي

 أداء العاملين.

13.0 0.001 

بين ا جد فرق معن ي 

اجابات المبح اين عل  

 ةالعبار

4.10 
إجابات المبح اين 

 يميل نح  الم افقة

4 

يدرا القيادات ارداراة 

ف  المنظمة أهمية 

 التط ار ارداري.

7.6 0.06 

ا جد فرق معن ي ال 

بين اجابات المبح اين 

 ةعل  العبار
4.00 

اجابات المبح اين 

 متقاربة

5 

امتلال المدراء ف   

المنظمة مهارات ايخاذ 

 .القرار

18.7 0.001 

بين ا جد فرق معن ي 

اجابات المبح اين عل  

 ةالعبار

3.20 
إجابات المبح اين 

 المحاادةيميل نح  

6 

يستخدم  المنظمة التحليل 

االستراييي   الستلالل 

 فرل التط ار المتاحة.

17 0.001 

ا جد فرق معن ي بين 

اجابات المبح اين عل  

 ةالعبار
3.50 

إجابات المبح اين 

 يميل نح  الم افقة
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7 

يشتمل الخطة 

االسترايييية للمنظمة عل 

بدائل استرايييية لحل 

 المشكالت .

17 0.002 

بين ا جد فرق معن ي 

اجابات المبح اين عل  

 ةالعبار
3.40 

إجابات المبح اين 

 الم افقةيميل نح  

8 

يساعد استرايييية 

المنظمة ف  معالية نقاط 

 .الضعف

8.6 0.03 

بين ا جد فرق معن ي 

اجابات المبح اين عل  

 ةالعبار
4.00 

إجابات المبح اين 

 يميل نح  الم افقة

9 

يتبنى المنظمة األفكار 

االسترايييية  المتعلقة 

 بالتط ار ارداري.

17.6 0.001 

بين ا جد فرق معن ي 

اجابات المبح اين عل  

 ةالعبار
4.10 

إجابات المبح اين 

 يميل نح  الم افقة

10 

لدي المنظمة نقاط ق ة 

يسهل عملية التط ار 

 ارداري.

1.2 0.753 

بين ا جد فرق معن ي ال

اجابات المبح اين عل  

 ةالعبار

3.20 
اجابات المبح اين 

 متقاربة

 م2020ارحصائ  للدراسة الميدانية،، من  نتائج التحليل انالمصدر : إعداد الباحث

 من اليدول اعاله :

،  0.05( قيمها االحتمالية أقل من مست ى المعن اة 9-8-7-6-5--3-2-1نالحم أن العبارات )

، ذلال اعن  أن غالبية  0.05( قيمها االحتمالية اكبر من مست ى المعن اة 10-4وان العبارات )

د بهتتا فتتروق معن اتتة ذات داللتتة احصتتائية بتتين ( ا جتت9-8-7-6-5-3-2-1عبتتارات الفرضتتية )

-6-3-2-1اجابات المبح اين وبالنظر لقيا ال سط الحساب  لتلتال العبتارات نيتد أن العبتارات )

( يميتتل اجابايهتتا نحتت  الم افقتتة عليهتتا ونستتتنج متتن ذلتتال أن الفرضتتية متحققتتة ولصتتالح 7-8-9

 الم افقين.

 الخاتمة

 ويشتمل على:

 أوالً: النتائن:

 استخدم كأداة فعالة ف  التط ار ارداري. االستراييي الدراسة إلى أن التخطيط  بينت .1

 .من خالل وضع رؤاة واضحة ف  استراييييتهاالمنظمة متطلبات التط ار ارداري  يحقق  .2

  .ف  رسالتها وأهدافها االسترايييية  االداري التط ار ف  منظمةاليستند   .3

 .ات يساها ف  نيا  التط ار ارداريمهارات ايخاذ القرار امتالا المدراء   .4

 على بدائل استرايييية لحل المشكالت .يشتمل الخطة االسترايييية للمنظمة  .5

 .اردارة العليا على استمرار التط ار االداري  اساعد الفكر االستراييي  .6

 .يساعد استرايييية المنظمة ف  معالية نقاط الضعف  .7

 على استلالل فرل التط ار المتاحة.حليل االستراييي  اساعد المنظمة الت .8

 ثانياً: التوصيات

 ضرورة استمرار المنظمة ف  يبن  األفكار ارداراة المتعلقة بالتط ار ارداري .  .1

 البد من زاادة البدائل االسترايييية المستخدمة ف  حل المشكالت .  .2

 ذ القرارات لزاادة فعالية القرارات ارداراة.العمل على صقل مهارات المدراء ف  ايخا .3

 استمرار استخدام التخطيط االستراييي  ف  معالية نقاط الضعف داخل المنظمة.  .4

لزاادة فعالية التخطيط االستتراييي  علتى المنظمتة يشتكيل فترق عمتل متن المختصتين فت    .5

 وحدة إداراة مستقلة. 
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