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 لتخطيطل المركز الوطني لبحوث الطاقة وهل االستراتيجي في التخطيط مستوى فةمعرإلى سة الداره ذهدف هت    

الشخصية  العاملين واختبار الفروق تبعاً الختالف خصائص المركز الوطني لبحوث الطاقة أداء في دور االستراتيجي

ركز، وكانت عدد االستبانات المسترجعة والصالحة لما يمن العاملين ف موظفاً  63والوظيفية، شملت الدراسة عينة من

 Analysis of) لالنحدارل بياناتها على مقاييس اإلحصاء الوصفي وتحليل التباين في تحليد عتم، وا57للتحليل اإلحصائي 

variance ) وتحليل التباين األحادي(One Away Anova،) واختبارT المستقلة. للعينات Independent-) 

Samples T-Test...)  ،أن المتغيرات المستقلة )الرؤية االستراتيجية، همها: ن أنتائج مدة عت االدراسة إلى صلوتإلخ

الرسالة االستراتيجية، األهداف االستراتيجية، التحليل االستراتيجي، الخيار االستراتيجي( التي هي عناصر التخطيط 

لمركز. كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في ا اءداالستراتيجي تؤثر على المتغير التابع والمتمثل بأ

 اتجاهات المبحوثين حول األداء تبعاً لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية.

ت اوخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: على المركز أن يقوم بتحليل بيئته الخارجية للتعرف على المتغير

 العاملين ومهارات لقدرات محفزة أهداف المركز لدى في المستقبل كما يتوجب أن يتوفر يهعل رالمختلفة التي يمكن أن تؤث

 مناسبة استراتيجية بدائل المركز أن تضع إدارةويجدرباألداء  مستوى وتحسين التطوير أجل من

 التخطيط االستراتيجي، األداء، المركز الوطني لبحوث الطاقة: الَكلَِمات الِمفتاِحيَة
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Abstract 

 

Name: Zain Alsakka Amini 

Title: The role of strategic planning in the performance of research centres (Case study National Energy 

Research Center). 

 

Syrian Virtual University                                                                                             Year: 2019 

Supervisor: Dr. Majd Sakkour 

 

This study aims to find out the level of strategic planning at the National Energy Research 

Center and whether strategic planning affects the performance of the center and the 

testing of differences depending on the different personal and functional characteristics of 

the workers, the study included a sample of 63 employees of the center, and was the 

number of Recovered questionnaires, valid for statistical analysis 57, based in their 

analysis of their data on descriptive statistics, variance analysis, one Away Anova 

analysis, and T testing for independent samples. The study reached several conclusions, 

the most important of which are that the independent variables (strategic vision, strategic 

message, strategic objectives, strategic analysis, and strategic choice) are elements of 

strategic planning that affect the dependent variable and are represented by the 

performance of the center. The results showed statistically significant differences in the 

trends of the respondents on performance depending on the change in years of functional 

experience. 

The study concluded with many recommendations, the most important of which is: the 

center should analyze its external environment to identify the different variables that can 

affect it in the future, as the center must have stimulating goals for the abilities and skills 

of workers in order to develop and improve the level of performance in addition to must 

To manage the center to develop appropriate strategic alternatives 
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 تمهيد: 1-1

اتخاذ القرارات في الوقت المناسب  ها منحيث يمكن عام، المنظمات بشكل سيلة ونهج لعملاالستراتيجي وعتبر التخطيط ي

كان القطاع البحثي  ولما، نوا أم مؤسساتكا لزيادة وتحسين الخدمات وتحقيق رضا أكبر من المواطنين والعمالء أفراداً 

ى إجراء راهن مقتصرة علية في الوقت الالمراكز البحثلم تعد وظيفة حيث  الوطنئم دعاواجهة البالد العلمية وأحد 

األبحاث العلمية التي تتصف بالترف العلمي، بل أصبحت وظيفتها تتمثل في إجراء األبحاث العلمية التي تؤثر بشكل مباشر 

اء الضوء على يتمكن من إلق مختلفة حتىال اهردمة المجتمع. فالباحث يستخدم المنهج والتفكير العلمي في دراسة الظوخ في

من  ومما الشك فيه أن التخطيط االستراتيجي  اع المنهج العلمي المناسب إليجاد الحل لهابالمشكلة واتب الجوانب الخاصة

 عامل هيف يدخل وابتكاري إبداعي تفكير ألنه يمثل أسلوبر أداء هذه المراكز، ويتطأهم الركائز التي يجب العمل عليها في 

إلى تحقيق الترابط بين يؤدي ، والمجتمع خدمة أسلوب في أو وجودته المنتج نوعية تحسين في سبيل معاً  والتنفيذ التخطيط

 التي ز إنجازه، أي أنه هو الطريقةاكمرما هو متوفر لدى المراكز البحثية من كوادر وأدوات وما هو مطلوب من هذه ال

ر العام للبحث صل سوف يتناول اإلطاهذا الف وهكذا إنه راضأغ لتحقيق ةيسرئلا أي مركز بحثي موارده بها يُخصص

يتضمن مجموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنبية تمهيداً لطرح مشكلة البحث وفرضياته ومن ثم تأتي حيث س

  ده.يراته وفرضياته متضمناً مجتمع البحث وعينته وحدوغلبحث وأهدافه ومتا يةمشكلة البحث وأهم

 :ت السابقةالدراسا 1-2

وأثره على أداء الجامعات والمراكز  عام بشكل التخطيط االستراتيجي موضوع تناولت التي الدراسات من العديد كالهن

  .تالدراسا هذه لبعض أمثلة يلي البحثية على وجه الخصوص، وفيما

 أوالً: الدراسات العربية:

 اليالع التعليم وزارة حالة اسةرد) المنظمة اءأد في اتيجيةرتساال القيادة ممارسات ثرأ"( 2018) حمودحال  -1

 :المركزية" اإلدارة

 هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات القيادة االستراتيجية في أداء وزارة التعليم العالي، وتوصلت الدراسة إلى

ر ألهمية التصصوجود أثر واضح كما بينت ورة وزاعة من النتائج التي بينت أثر الممارسات التي تتبعها القيادة في المومج

على تطبيقه كونه قادر على مواكبة جميع التطورات التي يمكن أن تطرأ في البيئة الداخلية  للوزارة والعملاالستراتيجي 

 ارةلوزة وجود رقابة استراتيجية تساعد القيادة العليا على تحقيق أهداف ااورضر والخارجية باإلضافة إلى التأكيد على

 

  :"الجزائرية العالي التعليم مؤسسات اءدأ في اإلستراتيجي التخطيط ثر" أ(  2013)بيرحمة زعي -2

 مستوى في يجيالتخطيط االسترات أثر نحو بسكرة جامعة في اإلداريين الموظفين اتجاهات معرفة إلى الدراسة هذه تهدف

 الدراسة شملت .يفيةوالوظ الشخصيةخصائصهم  فتالالخ تبًعا االتجاهات تلك في الفروق واختبار بسكرة جامعة أداء

 وكان زيارات ميدانية، عبر عليهم االستبانات تم توزيع حيث الجامعة، في العاملين من موظفًا (180بلغت ) ةائيعشو عينة

 اإلحصاء ييسمقا على بياناتها تحليل في واعتمد استبانة، (103اإلحصائي ) للتحليل ةحلوالصا المسترجعة اإلستبانات عدد

أن المتغيرين همها: ن أنتائج مدة عإلى سة ت الدراصلاألحادي. وتو ينالتبا لالنحدار، وتحليل نبايالت وتحليل فيالوص

 التابع والمتمثل المتغير على تراتيجي تؤثرساإل للتخطيط التابعين اإلستراتيجي( الخيار اإلستراتيجي، المستقلين )التحليل

 الجامعة. أداء في

 اإلستراتيجي تعزى التخطيط نحو مفهوم ثينبحوالم اتجاهات في احصائية لةالد ذات فروق ودوج النتائج حتأوض كما 

 حول حوثينبملا اتجاهات في احصائية ذات داللة فروقات وجود كذلك الحالية، الوظيفة ومجال العلمي المؤهل لمتغير

 التوصيات من العديد إلىالدراسة  خلصتو .ة الحاليةفيوظال ومجال العلمي المؤهل الجنس، لمتغير تعزى األداء مفهوم

 في عليها تؤثر أن يمكن التي المختلفة المتغيرات للتعرف على الخارجية بيئتها بتحليل تقوم أن الجامعة على :اأهمه

 تحقيقها. عن المسؤولة األطراف جميع أهداف الجامعة اغةيص يف يشارك أن يجب أيضا المستقبل،
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الفكر والدراسات في مراكز " دور " األردن –ة الهاشمية األسعد الجامعطارق " (.2012)ارسامي الخزند -3

 :البحث العلمي وصنع السياسات العامة"

في مجال البحث العلمي من  ةصاخال (Think Tanks) تتلخص هذه الدراسة في معرفة دور مراكز الفكر أو الدراسات

دور ل دراسة هذا اللعربية. ونتناوة أو البيئة ادور على الحاليز لهذا التركال الناحية النظرية كإطار عام، مع إعطاء بعض

من خالل منظور العلوم االجتماعية بشكل عام، ومنظور جماعة العلوم السياسية والعالقات الدولية والسياسة الخارجية 

 .صبشكل خا

 

ائف ي بمحافظة الطعليم العالالترس . "التخطيط اإلستراتيجي في مدا(2012) القرني، عبد الخالق محمد مانع -4

 :رح(")تصور مقت

 اإلستراتيجي لمدير المدرسة واإلدارة المدرسية، وإلى التخطيط مفهوم وضوح مدى على التعرف إلى الدراسة ههذ وتهدف

 معالا التعليم مدارس إدارة متطلبات اإلستراتيجي، وعلى التخطيط تطبيق اتبلطتبم ةسالمدر وٕادارة مدير اهتمام مدى

 العام التعليم مدارس اإلستراتيجي في التخطيط لمتطلبات ترحالمق التصور الى والتوصل .جياإلستراتي طيطالتخ لتطبيق

 .الطائف بمحافظة

 :الدراسة هذه نتائج بين ومن 

 للوصول  وادارتها المتاحة الموارد وتوظيف لرصد علمية أساليب اتباع ىلاإلستراتيجي ا التخطيط مفهوم يشير

 التفكير المستقبلية مرتكزاً على التوجهات دتحدي اإلستراتيجي إلى تخطيطلا دة، وإلى أنالمنشو هدافألا ىإل

مدرسة لا روتطو نمو في اإلستراتيجي يساعد التخطيط تطبيق وان ،لحاضراو بالماضيبالتفكير  التقيد دون الرحب

 .اتيجيترسإلا التخطيط عملية في ومساهماتهم العاملين بأراء ويجب االهتمام

مستمر على فاعلية المؤسسات المستقلة راتيجي والتحسين ال"أثر التخطيط االست( 2012) بيبي، عامر ذايالعت -5

 :في دولة الكويت"

الية المؤسسات المستقلة في دولة الكويت ، فع على التعرف على مدى تأثير التخطيط االستراتيجيتهدف هذه الدراسة إلى 

خلصت هذه  ة الكويت ، وقدلمستقلة في دولات المؤسسات افعالية المؤسسمستمر على ال سينر التحالتعرف على تأثي

 الدراسة إلى أن المؤسسات الكويتية المستقلة تعمل على مناقشة خطة التحسين والجودة باستمرار ضمن المراجعة

 وإدراك إدارة بشكل مستمرها شطتؤسسة، وتعطي أولوية لمشاريع التحسين، وتعمل على إعادة تصميم أنلمل يةجياالسترات

 االستراتيجية للمؤسسة . جية المؤسسة، وانسجام خطة التحسين مع الخطةفي دعم استراتيية دور الجودة المؤسسة ألهم

 

صفية تحليلية في دراسة و –الداء المؤسسي ا دةوج"دور التخطيط االستراتيجي في  (2011) الدجني، اياد علي -6

 ية:طينالجامعات النظامية الفلس

 أداء مؤشرات المؤسسي، تقديم األداء جودة تحقيق في تيجياالسترا التخطيط واقع على رفالتع إلى راسةالد وتهدف

 البيئة تناسب التي يةلووالمعايير الد المؤشرات بين من مكوناته لكافة الفاعل المؤسسي لألداء ومحددات واضحة

 .سيالمؤس العمل لمجاالت األداء لمؤشرات وفقا المؤسسي داءألا ةبجود لالرتقاء تطويرية مقترحات الفلسطينية، وضع

 :أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة خلصتو

األداء  دةوج أبعاد كأحد واألهداف والرسالة الفلسفة ومعيار االستراتيجي التخطيط دور مستوى بين عالقة وجود

 دور بين عالقة وجود رجية،والخا لداخليةا للبيئة ئيبيال التحليل بعديها في االستراتيجي التخطيط جودة المؤسسي، توافر

 .المؤسسي األداء وجودة االستراتيجي طيطتخال

( رسالة ماجستير بعنوان " العالقة بين التخطيط االستراتيجي وأداء 2008يعقوب، جاسر عبد الرازق ) -7

 :2008وحتى 2001مساهمة االردنية في الفترة مابين ت، حالة دراسية لبعض الشركات الساؤسملا

 عدد والتطبيق، لدى النظرية     بين األداء كفاءة وتنظيم االستراتيجي طيطتخال بين العالقة تحليل إلى سةالدرا هذه هدفت

 اعتماد بين المباشرة بالعالقة االيجابية يتعلق فيما ىلواأل الفرضية صحة الدراسة وأثبتت .األردنية المساهمة الشركات من

 اإليجابي األثر مع التعامل الثانية الفرضية وصحة .المختارة الشركات في األداء كفاءة مستوى ورفع جياتياالستر التخطيط
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 .األداء مستويات على هاريوتأث والخارجية، الداخلية من البيئات كل تحليل في التحليلية الحديثة العلمية التقنيات العتماد

 اآلتية: النتائج إلى الدراسة وخلصت

 القصور،  أوجه بعض وجود من رغملا على األكمل الوجه على تيجياالسترا تخطيطال األردنية تركاالش تمارس

 ،المالية عوائدها تحسين في وأدىإيجابية،  نتائج أعطى الشركات هذه جانب من االستراتيجي التخطيط اعتماد

 في التنظيمية اكللهيتحتوي ا الخارجية، ال التصدير أسواق في وبخاصة ،السوقية وحصصها ،يةاجتنواإل

 على يحتم هذا .األقسام أو اإلدارات وتنظيم بالتخطيط، خاصة امأقس أو وحدات على البحث ضوعوم الشركات

 .االستراتيجي التخطيط مسؤوليات تحمل العليا اإلدارة

دراساة تخطيطياة فاي األسا  -االساتراتيجي فاي مؤسساات المعلوماات يط تخطالا" (2009عبياد) محماد عصاام -8

 :"ع المعرفةرسالة في مجتمللرؤية والير عايوالم

ارة والتخطيط االستراتيجي في مؤسسات المعلومات والسمات المطلوبة في تنفيذ وتصميم اسة مفاهيم اإلدتناولت هذه الدر

 ات الرؤية والرسالة، وتبين من لدراسة افتقاررحة لها وصياغة خطومقتير ياوالرسالة بناء على أسس ومع وإعداد الرؤية

، التي تبنى عليها الرؤية والرسالةلسليمة ايير العلمية افة لألسس والمعنواعها المختلت السعودية بأت المعلوماسسامؤ

ؤسسات المعلومات ي مة فلالذاتحاول الدراسة وضع تخطيط مقترح لهذه األسس والمعايير لتصميم بيان الرؤية والرس

 العربية في مجتمع المعرفة

 

 ية :جنباألثانياً : الدراسات 

1- Kelman, Steven and Myers, Jeff (2009) Successfully Executing Ambitious 

Strategies in Government 

 تغييرا تتطلب طموحة يةؤر تنفيذ الحكوميين كبارالمسئولين يحاول كيف :منها األسئلة من مجموعة الدراسة وجهت هذه

 في تكون إستراتيجية رسم مكانهمإب كيف النجاح؟ تحقيق علىرة قاد المنظمات هذه تكون حتى اإلستراتيجية في كبيرا

 اإلستراتيجية؟ تلك لتنفيذ يستخدمونها والقيادية التي اإلدارية األساليب هي ما األول؟ المركز

 إدارتي مستقلون في خبراء حددها التي القادة من مجموعة تكياسلو ةإدار مقارنة خالل من األسئلة هذه فحص وتم

 إحداث في أخفقت الخبراء ولكنها مجموعة مع وحةالطم اإلستراتيجية تنفيذ عند ناجحة وكانت وبوش، كلينتون ينالرئيس

 العمل ورقة نأ ىلإ باإلضافة .إدارات مختلفة في نفسه الموقف لديها أخرى نجاحات مع مقارنة كبير استراتيجي تغيير

 أقل عدد وجود تنظيم، عادةإو األداء، ييسمقا ي، ورصديجراتاالست التخطيط )استخدام مثل االختالفات من عددا وجدت

 تحفيز نداءات أو المساءلة نظم )إنشاء مثل) التفريق في أخفقت تستخدم أو لم أخرى تقنيات أن حين في األهداف(، نم

 نالمعيني ييناسسيلا نسبة فيها كان استراتيجياتها تنفيذ في نجحت التي إدارة الوكاالت أن ةالورق ووجدت العامة.  الخدمة

 التقنيات استخدما والنجاح اإلخفاق أن هي المهمة النتائج أحد .الحكومية تالوكاال في إدارة السياسيين طمتوس من أقل

 إخفاق فإن وكذلك واإلخفاق النجاح بين تفرق ال اتينالتق هذه فان التغيير، وبذلك أو التحول إلدارة بها الموصى نفسها

  من أقل كان العام التنظيمي داءبتحسين األ طةبتمرال التقنيات استخدام

2-  Ayodele Bidemi Kolade, Olaoluwa Omotayo Olanipon, Olarewaju Michael 

Olumuyiwa (2018) The impact of strategic planning on performance in the university 

eduction: التخطيط ألن تهاوفعالي اإلدارة كفاءة على ذلك يجيتترااالس تأثير التخطيط كيفية بحث في هذه الدراسة تم 

 التخطيط ينب كبيرة إيجابية عالقة هناك أن الفرضيات نتائج الشركات، وكشفت مؤسسات في ضروري يجيتراتاالس

 ةالمحدد األهداف يقتحق في للمنظمات مفيد االستراتيجي التخطيط أن ىلإ صتلخ وبالتالي،. الشركات وأداء االستراتيجي

 تحسين أجل من االستراتيجي التخطيط في ركةمشابال سواء، حد على األخرى كاتالشر ومؤسسات الجامعات وصيتو

الشركات أداء . 

3- Robert Arasa, (2012) The Relationship between Strategic Planning and Firm 

Performance: 
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 شكل عمليةي تلفردية التبالخطوات ا اماالهتم مع ركةالش وأداء االستراتيجي التخطيط بين العالقة الدراسة هذه تناولت

 االستراتيجي طالتخطي من أعلى مستويات تظهر التي االستراتيجي وبعد التحليل اإلحصائي لوحظ أن الشركات طيطالتخ

 طالتخطي من منخفضة مستويات تظهر التي بتلك مقارنة المالية وغير ةاليالم المؤشرات من كل في أفضل بشكل تعمل

ستراتيجي.الا  

4- Nzewi, Ojiagu (2015) Strategic Planning and Performance Of Commercial Banks 

In Nigeria: 

 ،على وجه التحديد نيجيريا يفتم التطرق لمعرفة العالقة بين التخطيط االستراتيجي وأداء البنوك التجارية  في هذه الدراسة

، وكشفت لبنوك المختارةالضرائب من ا رباح بعد خصماألصول واأللي جماحددت طبيعة العالقة التي كانت قائمة بين إ

  .ج أن هناك عالقة إيجابية ضعيفة بين إجمالي الموجودات واألرباح بعد خصم الضريبة للبنوك التجارية المختارةالنتائ

ستراتيجي من التخطيط االات مليوك التجارية في نيجيريا يجب أن تضمن التنفيذ الشامل لعمجدية في البن ةيوبالتالي أي ربح

 ارية لف البنوك التجقبل مدراء مخت

5- Olanipon, Olumuyiwa, Akinola (2018) Strategic Planning and Corporate 

Performance in the Nigerian Banking Industry: 

 

صت لدولة. كما فحلبنوك في اه ابناالمختلفة التي تؤثر على اختيار التخطيط االستراتيجي الذي تت العوامل ةسقيمت الدرا

كات، وخلصت الدراسة إلى أن التخطيط االستراتيجي إذا تم اعتماده واتباعه  على أداء الشر يط االستراتيجيآثار التخط

ى أدائهم خلصت هذه الدراسة إلى أنه لكي تظل المؤسسة في لع ربشكل صحيح من قبل البنوك النيجيرية سيطرأ تحسن كبي

في األنشطة والعمليات يمكن راتيجي بسالسة التخطيط االست م ، ينبغي دمجلتنافسية اليوناميكية والديل ابيئة األعما

رين لكن ال خآلاللمؤسسات التي تتحرك مع الوقت تلبية األذواق المتغيرة باستمرار و طلبات العمالء وأصحاب المصلحة 

 عة التسليمدة الخدمة وسري تحسين جوي فتيجيمكن القيام بذلك بشكل فعال دون الدخول التخطيط االسترا

6- Kare et al (2013) Strategic Planning and Business Performance of Micro, Small 

and Medium-Sized Enterprises: 

ص، ولها تأثير مفيد على ستراتيجية والتخطيط االستراتيجي بشكل خاالاهدفت هذه الدراسة إلى دراسة قضايا اإلدارة 

والمتوسطة في  في قطاع الشركات الصغيرة 2013و  2012عام ه الدراسة في ، تم إجراء هذام للشركاتالعاء األد

اداء  ومعايير ياالستراتيجالدراسة إلى أن هناك ترابط بين مستوى التخطيط  السلوفاكية، وخلصت الجمهورية التشيكية و

ثير إيجابي واضح لى وجود تأالدراسة إ لصتود( أيضاً خعقال المؤسسات )الدوران والتكاليف والربح واالستثمارات وفترة

 عايير أداء الشركات.الستراتيجية على مل

 :ثالثاً: ما يميز هذه الدراسة عن الّدراسات السابقة

 القضايا تناول من االستفادة تم الحالية الدراسة بموضوع متعلقةلا السابقة الدراسات من مجموعة استعراض تم أن بعد

 كذلك الحالية، للدراسة النظري اإلطار إثراء أجل من وأدواته، دراسةال تساؤالت باطواستن تراتيجياالس بالتخطيط قةالمتعل

 عباراتها وصياغة دراسةال أداة ءابن وكيفية لها المناسب المنهج اختيار في السابقة الدراسات من الحالية الدراسة استفادت

 وتتفق. السابقة ساتالدرا إليها توصلت التي جتائالن مع ارنتهاومق الحالية ةراسالد إليها تتوصل سوف التي النتائج وتفسير

 ما أن إال. عام بشكل المؤسسي واألداء االستراتيجي التخطيط لموضوعي تناولها في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة

 رسالة،لا الرؤية،: )ةاآلتي بأبعاده جياالستراتي التخطيط متغير بين ربطت أنها في سابقاتها على الدراسة هذه يزيم

 .البحثية المراكز في وذلك الواقع أرض على بينهم العالقة ودراسة المؤسسي األداء وبين ،(خيارلا التحليل، األهداف،
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 :لدراسةمشكلة ا 1-3

تركز الطاقة(. وستث وحالمركز الوطني لبالستراتيجي في المراكز البحثية )ا التخطيط واقعاسة رد حولمشكلة تمحور الت

المركز الوطني لبحوث الطاقة. وتتبلور  أداء في  االستراتيجي التخطيط لعملية الممارسات المحتملة دور في بشكل أساسي

 في التساؤالت التالية: لدراسةامشكلة 

 " المركز الوطني لبحوث الطاقة "؟ يجي فيتراتساال طيطالتخ مستوى هو ما (1

 ث الطاقة؟لمركز الوطني لبحوا أداء على ييجتااالستر التخطيط يؤثر هل (2
 

  :لدراسةا فرضيات 1-4

 الفرضية األولى:

الرؤية االستراتيجية، الرسالة االستراتيجية، )ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعناصر التخطيط االستراتيجي  -

لطاقة ا لبحوث وطنيز الكعلى أداء المر( ستراتيجيتيجية، التحليل االستراتيجي، الخيار االستراالاف اهداأل

 :فرضيات فرعية وتتفرع منها

 أداء المركز الوطني لبحوث الطاقةللرؤية االستراتيجية على ائية ذو داللة إحصال يوجد أثر  -

 المركز الوطني لبحوث الطاقة اءدألى ة عللرسالة االستراتيجيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  -

 ني لبحوث الطاقةأداء المركز الوط يجية علىتراتاالس لألهدافال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  -

 أداء المركز الوطني لبحوث الطاقةللتحليل االستراتيجي على إحصائية  ر ذو داللةال يوجد أث  -

 المركز الوطني لبحوث الطاقة اءدألى ي عللخيار االستراتيجال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  -

 

 الفرضية الثانية:

حوث الطاقة تعزى الوطني لب في المركز حول مستوى التخطيطتجاهات المبحوثين ئية في اإحصالة الال توجد فروق ذات د

ت افرضيها وتتفرع عن للمتغيرات الديموغرافية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، الخبرة الوظيفية

 ية:فرع

ث لمركز الوطني لبحوطيط في االتختوى سال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول م -

 )الجنس( يموغرافيةتغيرات الدالطاقة تعزى للم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول مستوى التخطيط في المركز الوطني لبحوث  -

 )العمر( لديموغرافيةرات ايلمتغى لالطاقة تعز

 مركز الوطني لبحوثتوى التخطيط في الن حول مسحوثيالمب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات -

 )المؤهل العلمي( ات الديموغرافيةزى للمتغيرالطاقة تع

 لبحوث وطنيال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول مستوى التخطيط في المركز -

 )المستوى الوظيفي( الطاقة تعزى للمتغيرات الديموغرافية

ز الوطني لبحوث ط في المركتوى التخطيالمبحوثين حول مس حصائية في اتجاهاتداللة إ ذات فروق ال توجد -

 الطاقة تعزى للمتغيرات الديموغرافية )الخبرة الوظيفية(

 الفرضية الثالثة:

ت ااء المركز الوطني لبحوث الطاقة تعزى للمتغيرات المبحوثين حول أداتجاه ة فيائيال توجد فروق ذات داللة إحص

 ة( وتتفرع منها فرضيات فرعية:، الخبرة الوظيفيالمستوى الوظيفي ؤهل العلمي،العمر، الم الجنس،غرافية )ديموال
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عزى اقة تطث البحوال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول أداء المركز الوطني ل -

 للمتغيرات الديموغرافية )الجنس(

تعزى  حوث الطاقةالمركز الوطني لب لمبحوثين حول أداءتجاهات افي ائية اال توجد فروق ذات داللة إحص -

 غيرات الديموغرافية )العمر(للمت

 ىتعز اقةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول أداء المركز الوطني لبحوث الط -

 غيرات الديموغرافية )المؤهل العلمي(للمت

تعزى  حوث الطاقةالمركز الوطني لب لمبحوثين حول أداءتجاهات افي ائية اال توجد فروق ذات داللة إحص -

 غيرات الديموغرافية )المستوى الوظيفي(للمت

تعزى  لطاقةاحوث لب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول أداء المركز الوطني -

 للمتغيرات الديموغرافية )الخبرة الوظيفية(

 :راسةدلمتغيرات ا 1-5

 (لة األهداف التحليل الخيارالمتغير المستقل: عناصر التخطيط االستراتيجي )الرؤية الرسا -

  ابعاً اً ت: أداء المركز الوطني لبحوث الطاقة متغيرالمتغير التابع -

 (الوظيفية هل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرةمؤلر، العمس، اجنالات ديموغرافية )متغير -

 : لتاليعلى الشكل اسوف يكون  دراسةال هيّرات في هذالعالقة بين المتغسة ط درامخط فإن ارفي هذا اإلطو
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 :دراسةأهمية ال 1-6

مجتمعاتنا  تواجه التي فالتحديات. الراهن تقولا في هاأهمية وجود من المتميزة للمراكز البحثية والمكانة األهمية تنبثق

 التطور ومواكبة الحدث مستوى إلى واالرتقاء المواجهة ضرورة ناعلي تفرض ةجيارلخوا خليةالدا المستويات جميع على

 ردو لها أصبح والدراسات البحوث مراكز أن المستقبل، وذلك على اعتبار صناعة في المساهمة على القدرة وامتالك

 المشاركة أُطر رسم وتستطيع لة،الفاع ةاالستراتيجي المشاريع من العديد إلنتاج أداة العالم، وأصبحت قيادة يف اديير

يعتبر قطاع البحث العلمي والمراكز البحثية من ناحية الحجم والنوع قطاعاً مهماً  الً.وفاع حراً  إسهاما فيها امسهواإل

 هذبحاث المنجزة وعالقتها بمشاكل الوضع الراهن، لذلك تأتي أهمية هاأل ةيحن نال موأساسياً في سورية إال أنه قطاع خجو

اكز للقيام بالدور المطلوب منها، وتكمن ء هذه المرفاعلية أداراتيجي على زيادة أثر التخطيط االستل تحديد خال من الدراسة

 من خالل جانبين:

 قلة إلى نظراً  الجامعية الدراسات إلى تضاف أخرى دراسة دعي أنه في العلمية الموضوع أهمية تنبثق حيث :العلمية األهمية

 له الكافية التغطية أن إال  عوضموال الهذ الدراسات من ديدلعا تناول من الرغم لىفع الموضوع، هذا تناولت تيال الدراسات

 أنه حيث الموضوع ةثحدا إلى باإلضافة الميداني، الجانب في خاصة الباحثين قبل من وتدخل إثراء إلى تحتاج زالت ما

 .الحاضر توقال في مهمين متغيرين بين يجمع

من خالل التركيز على دراسة استخدام التخطيط االستراتيجي ومدى تطبيق الخطوات العملية ن تكم :مليةالع هميةاأل 

سة أهمية الدرا نمكت امك. والعلمية له في المراكز البحثية لحل المشكالت وإزاحة المعوقات التي تواجههم في هذا المجال

الستراتيجي واألداء في المراكز البحثية بالتخطيط االمتعلقة  ريةعلى األطر النظالتركيز  خالل منفكرية انبها الي جوف

 ة المنجزة في هذا المجال.لوالذي يعد إضافة لألبحاث القلي

 

  :دراسةال أهداف 1-7

 ف:ة، ومن أهم هذه األهدايملعالو ليةقيق مجموعة من األهداف العمإلى تح دراسةهدف الت

 الطاقةطني لبحوث المركز الومطبق في راتيجي التوى التخطيط االستمس سةدرا -

 وأداء المركز محل الدراسة. االستراتيجي التخطيط بين عالقة االرتباط إيجاد -

 لحمكز ب للمرطلوالم األداء تحقيق في التخطيط االستراتيجي أثر تقديم الدليل العملي اإلحصائي على -

 لدراسة.ا

 

 :دراسةلا هجيةمن 1-8

من خالل األبحاث النظريّة والّدراسة الميدانية،  البحثية اء المراكزأد فييجي لتخطيط االستراتادور  بدراسة تم االهتمام

 ما يأتي: اإلثبات فرضياته لدراسةنتهج اتو

 صة الخاالت اجع، والكتب، والمقالمرن اة مداوذلك باإلف ليّ الجانب النظرّي: االعتماد على المنهج الوصفّي التحلي

 .لدراسةاع بموضو

 بيانات عن العينة وذلك من خالل االعتماد على استبانة ة الميدانية لجمع الالعتماد على الّدراسلعملي: اا انبالج

 زيعتو متالسابقة، و ساتبتعريف المتغيرات والعبارات التي تقيسها اعتماداً على الدرا ةالباحث تبحثية حيث قام

 نامج الحزممن خالل برواختبار الفرضيات انات م تحليل البيوسوف يت، اسةالدرك االستبانة على عينة تل

 (.SPSSاإلحصائية االجتماعية )
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 :مجتمع وعينة الدراسة 1-9
 

في المركز  لينعاملا واإلداريينين الباحثين والفنيتشمل العاملين في اإلدارة العليا باإلضافة إلى كٍل من مجتمع الدراسة 

 اقة.الوطني لبحوث الط

 :ناتجمع البيامصادر  1-10

طار النظري للبحث من خالل جمع المعلومات من المقاالت وأطروحات اإل في لالثانوية: وتتمثر صادالم -

 الماجستير والدكتوراة 

 ث.المصادر األولية: وتتمثل في استبانة تغطي كافة أبعاد ومتغيرات البح -

 :ةراسدلحدود ا 1-11

طيط صر التختغير المستقل "عناالمأثر دراسة فقط سيتم  بهذه الدراسةالحدود الموضوعية األكاديمية:  -

 ستراتيجي على المتغير التابع أداء المركز الوطني لبحوث الطاقة". اال

 الطاقة. لبحوثالوطني  المركز- المراكز البحثية –الحدود المكانية: الجمهورية العربية السورية  -

 .2019 لزمانية خالل عامد احدولا -

 على اإلجابة تسهيل شأنها من التي ضياتالفر فيها وضع حيث اسة،درلل كاملة ةمنهجي عوض الفصل هذا في لنا تسنى

 البحث ونموذج المستخدمة اإلحصائية األساليب وضحنا أننا كما ، لدراسةا وعينة مجتمع بتحديد قمنا ثم ،لدراسةا مشكلة

 .اسةدرال هذه في المفاهيم بعض توضح التي السابقة الدراسات بعض راضاستع تم سليمة يةهجمن لجأ ومن رح،المقت

 

 :البحثمصطلحات  1-12

عملية تتضمن تحديد مختلف األهداف، والسياسات، واإلجراءات، والبرامج، وكذلك طرق العمل،  بأنهيعرف  التخطيط:

 (92ص  ،2002، زيها" )اللوالجتق مععة وطرالمتوقكل المشاومصادر التمويل، ومعرفة 

السلمي، النتائج " ) وارد المتاحة لها، وتحقيق أفضلارة لالستفادة من المالذي تختاره اإلدب لواألسهي  االستراتيجية:

 (120 .، ص2005

 سوقيالمركز الإليها، و لوصولهي المسار المستقبلي للمؤسسة الذي يحدد الوجهة التي ترغب في ا االستراتيجية:الرؤية 

 (.13، ص2008هالل، ) تها".لتنميتخطط  ت التيالقدرات واإلمكاناونوعية  يقه،تحق ي تنويالت

هي اإلطار المميز للمؤسسة عن غيرها من المؤسسات األخرى من حيث مجال نشاطها ومنتجاتها  الرسالة االستراتيجية: 

 .ص، 2007، للوحا )اساتهمماروعملياتها و تهاوهويسسة المؤوجود هري لوعمالئها وأسواقها، ويهدف بيان السبب الجو

22) 

لنهائية لنشاطات تتم بطريقة عالية التنظيم، وتعبر عن نية لدى المخطط، لإلنتقال من ائج االنت تراتيجية:االسداف هاأل 

ين، قطام)ال  ي.الحالوقف ن المالموقف الحالي إلى الموقف المستهدف، الذي يزيد نوعيا من حيث القدرة على االنجاز ع

 (..65ص ، 2002

ل من البيئة الخارجية بغرض ستراتيجي للبيئة مراجعة كالتحليل اال بعمليةيقصد  (:SWOTستراتيجي )التحليل اال 

التحديات التي تواجه المؤسسة، والبيئة الداخلية بغرض التعرف على أهم نقاط الضعف والقوة في    التعرف على أهم

 (.14. ، ص2010اني، القحط) ةالمؤسس

فاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية ي ضوء تمنظمة فال الاج أعملة لنتالمنظومة المتكام داء بأنهاأل يعرف أداء المنظمة:

 (.76 .ص ،2007 الدوري،والخارجية )
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 تمهيد

لى حد إؤسسات المل و فشتمد نجاح أويعات يسي لنجاح المؤسسالرئل بياسي والساألسل مالعابشكل عام يعتبر التخطيط 

 أغلب فأصبحت يجي،تراتـيط اإلسـم التخطـالمدى ومن ثل التخطيط طويت ؤسسات المـد مارسـوق، على دقة التخطيطر بيك

 رياختا وصخصال وجه ىعل هايف تتناول استراتيجية بخطة مزودة األمريكية الواليات المتحدة في الكبرى المؤسسات

 مع تطوراً عميقاً  المصطلح هذا ليشهد .اوتحقيقه أهدافها نجازإل سسةمؤال به تقوم سوف يما الذ وتحديد ط،النشا مجاالت

 المؤسسات أغلب في انتشار وسرعة نظري إثراء من االستراتيجي التخطيط شهده مما الرغم وعلى. السبعينات بداية

 التسعينات بداية يف أما .ممارسيه قبل من ىحت االنتقادات من العديد تلقى أنه إال ية،األمريك حدةمتلا الواليات في خصوصا

 وإقليمياً، محلياً  والمتغيرات من التحديات الكثير لوجود نظراً  أكبر، بشكل أهميته تزايدت االستراتيجي التخطيط أن ضحفات

 التي يرةالكب السرعة سيعك الذي األمر  .ةينيداالم والبحوث اتراسدال الكتابات، في كبيراً  تطوراً  عرف وقد وعالمياً،

 .التسيير علوم في بعدلا هذا ابه تطور

 التخطيط، بهذا يتعلق ما كل على التعرف خالله من ويمكن االستراتيجي للتخطيط العام اإلطار وسنقدم في هذا الفصل 

 :التالية المباحث إلى التطرق خالل من وذلك

 ي:يجاتسترتخطيط االل: الومبحث األال 2-3

 جياتياالستر طيطلتخمفهوم ا 2-1-1

 تراتيجيط االسالتخطي مزايا ومعوقات 2-1-2

 االستراتيجيلتخطيط عملية ا 2-1-3

 

 مفهوم التخطيط االستراتيجي: 2-1-1

وتهدف إلى اإلجابة عن بعض  ؤسساتتقوم بها الم منظمة متكاملة مليةعالتخطيط االستراتيجي بأنه  ( (2018عرف ديبو

سة وكيفية تقبلية للمؤسمسرؤية المدى والالعامة بعيدة ال ديد األهدافتحم بوتهت ة مستقبلياً مؤسسص الالتي تخ سئلةألا

 وصول إلى هذه األهداف وتحقيقها واإلجابة على سؤال كيف ستكون المؤسسة بعد فترة زمنية معينة.ال

ّوٍر تص قيقتسعى إلى تح ةٍ يّ هجٍة منعن عمليّ  عبارة فإن التخطيط االستراتيجي  Business Dictionary, 2017)) وفي

)  على سلسلة من الخطوات، وقد عرفه أهداٍف تعتمدوتحويله إلى ه ل ترجمتا من أجحول مستقبل شيء مواضح 

 س( أنه عملية مستمرة لصنع قرارات وتنظيم العمل في الوقت الحاضر بطريقة منهجية وقيا .23، ص2003،الخطيب

ه تخطيط بعيد بأن عرفهقد ( ف.25ص ، 2012 ،)العتيبي أماة، غذية العكسيتالق ريت عن طبالتوقعارات  انتائج هذه القر

 ه المنظمة نحو مواقع استراتيجية بين المنافسين.البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة يوج ى يعتمد على تحليل متغيراتالمد

 المؤسسة في ادةالق من عضاءألا اهب يقوم ونظامية هصلواتم عملية فعّرفوه بأنه (2007 ،، وزمالؤهالغالبي (أما

 لتحقيق المطلوبة اإلجراءات والعمليات إلى باإلضافة وتطورها، المؤسسة تلك بمستقبل متعلقةلا القرارات اتخاذب

  تحقيقه في النجاح مستوى قياس فيها يتم التي الكيفية وتحديد المنشود المستقبل ذلك

 بها: تي مرال طورتراحل الاتيجي ومإلستراظهور التخطيط  2-1-1-1

ارة الدفاع والخارجية وكان استخدامه خدمه كانت وزوأول من است دةت المتحالواليااإلستراتيجي في  علم التخطيطأ بد

وضع الخطط  في وضع خطة دفاعية لصد أي هجوم متوقع من أي دولة ضد الواليات المتحددة األمريكية وأيضاً  األول 

قل في منتصف تناة به اسيات وقواعد خاصجي ووضع أساتيستريط اإللتخطح انجا رى وبعددول األخلى العالهجومية 

لتطوير هذه المؤسسات على إلى الشركات والمؤسسات األقتصادية الكبرى وبدأ استخدامه  ( 1950تاسع عشر )القرن ال

سات لقي ؤسالم في بعض امه وتجريبهدتخاس، وبعد 1970-1960المدى البعيد، وبعد مرور عشر سنوات ما بين عام 

السياسات الدولية،بعد عالم اإلقتصاد واإلدارة و ؤسسات المختلفة فيالم بين داً يجي رواج كبيير جط اإلستراتخطيالت

ل أصبح التخطيط اإلستراتيجي مح 1980إعتراف المؤسسات والدولة بشكل عام بنجاح هذا العلم ومعرفة أهميته في 

لى منهج إ ا العلمحويل هذرة األعمال على تد كلية إدارفرها دت جامعةفرم وتالعال ىات على مستوسؤسلماهتمام جميع ا

الجامعة،  وتطور علم التخطيط اإلستراتيجي حتى أصبح في القرن الواحد والعشرين أحد أهم الركائز  للطالب داخل يدرس
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 بةل بالنسنجاح ككيها عملية العلد متعويمية صادية العالتقاإلالتي تقوم عليه عملية التطور داخل الدول الكبرى والمؤسسات 

 مؤسسات.لألفراد وال

ومما سبق نعرف أن التخطيط اإلستراتيجي يهتم بكتابة الخطة على المدى البعيد ويضع اإلطار العام لألهداف والرؤية 

 بةتاك ةعملي تحأصبعة يد السرغيير تفاصيل السوق بشكل شدرا لتوالوسائل المتاحة والوسائل المراد إكتسابها ونظ

عمل استراتيجية تخطيطية  مستحيل ومن هنا ظهر اإلحتياج إلى اتيجية شئفي الخطة اإلستر لمهامخاصة باالتفاصيل ال

 التشغيلي.خطيط أخرى تهتم بالتفاصيل وتعمل تحت اإلطار العام للخطة اإلستراتيجية وهذا اإلحتياج أنتج لنا مصطلح الت

 ( المنبثقةسنةمدى )أقل من خطط قصيرة الالكتابة  هدف إلىالتنفيذي وي يطخطلتصطلح امبضا اي لي يسميفالتخطيط التشغي

من الخطة اإلستراتيجية ويحدد فيه التفاصيل والخطوات التنفيذية للوصول إلى اهداف قريبة المدى تضمن تنفيذ خطوة 

 لى:شغيلي إتراتيجي والتساإلط التخطي ن مكال وينقسم امة والرؤية اإلستراتيجية.ف العجدية للتقدم نحو تنفيذ األهدا

 ادتشغيلي خاص باألفرتخطيط إستراتيجي و -

 تخطيط إستراتيجي وتشغيلي خاص بالمؤسسات -

 

 التخطيط التشغيلي التخطيط اإلستراتيجي

يستخدم عند كتابة خطة طويلة المدى متوسط 

 سنواتمن ثالثة سنوات إلى عشر 

ي فوير لقصالمدى ايستخدم في كتابة خطة على 

 دةيلة جديخطة تشغسات يتم وضع ؤسلما أغلب

 شهور 6كل 

يتم وضع الخطة اإلستراتيجية للمنظمة ككل 

 ليس قسم او إدراة

يكون لكل قسم داخل المؤسسة خطة تشتغيلية 

خاصة به بناء على مهام القسم والخدمات 

 المكلف بها

اتيجية تحت إشراف إلستريتم وضع الخطة ا

ن كووتط التخطي لمجافي ن تخصصيجيه موتو

 ستة أشهر ثة إلىن ثالطة مالخبة مدة كتا

يجب إشراك القسم أو اإلدارة التي سيتم وضع 

الخطة التشتغيلية الخاصة بها ويمكن وضع 

 يوم 15الخطة في مدة من اسبوع إلى 

يحتوي على مرونة كبيرة في التفاصيل وال 

المتغيرة من أحداث السوق  فاصيليخضع للت

عامة باألهداف ال تميهن ية ولكذيتنفال والمهام

نويا اجعة الخطة ساملة ويتم مرلشلرؤية اوا

لمتابعة وتقييم ما تم من أهداف وقياس نسبة 

النجاح في تنفيذ الخطة وإضافة أي تعديالت 

 خاصة بها وتكون خطة واحدة فقط

من كل لوبة يهتم بذكر التفاصيل والمهمات المط

 صةة الخادموالها ة تنفيذفرد في الفريق وكيفي

ومراجعة  ياا اسبوعمراجعتهفيذها ويمكن تنب

لتفاصيل بكل مرونة لتتناسب هام وتغيير االم

الواقع الحالي للمؤسسة ويمكن إضافة أكثر من 

 –خطة شهرية  – )خطة إسبوعيةخطة تشغيلية 

بناء على األهداف  .(…… سنويةخطة ربع 

 قتلوالمؤسسة تحقيقها في هذا ا تريد التي

 

 فه: وأهدا ياالستراتيج ططيتخال أهمية 2-1-1-2

ية ألنه يعد أساساً لهذه ستراتيجي على وجه الخصوص من أهم الوظائف اإلداروماً والتخطيط االيعتبر التخطيط عم

 خرى كالتنظيمف اإلدارة األوظائ ، فإذا لم توجد لدى اإلدارة خطة، فإن ذلك يعني أنها لن تستطيع ممارسةالوظائف

 أهمية للتخطيط وسنبرز(Ritson, 2011) قيام بهذه الوظائفي للساساأل يارط هو المعطيتخلاف ،ابةقرواليه والتوج

 األساسية  من النقاط جملة في للمؤسسة بالنسبة االستراتيجي

 :أهمية التخطيط االستراتيجي -أ

هم يلي عرض أل اموفيمنافع من المزايا والملياتها وأنشاطتها العديد يجي عتحقق المنظمات التي تهتم بالتخطيط االسترات

 االستراتيجي: نيها للتخطيطت من جراء تبماى المنظتعود علالتي  المزايا
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 الذي القرارات، اتخاذ عملية في مشاركتهم خالل من المنظمات في للعاملين الفرصة االستراتيجي التخطيط يوفر -

  لديهم. الرضا من عون قيقوتح بالمشاركة يشعرهم

ومجرد  الجارية لألحداث فعل رد عن رةعبا سسةالمؤ تقرارا تكون أن ال دة،ايقوال ثيرتأال على القدرة تحقيق -

 لها. مستجيبة

 اإلدارة. تضعها التي االستراتيجية باألهداف وااللتزام النشاط، أوجه مختلف بين التنسيق على القدرة تحقيق -

  لية.اعفوال اءةكفال زيادة على لتعم التي المحيطة للظروف ةسلبيلا اآلثار من التقليل -

 وتحديد القيود اإلدارة، حركة على آثارها وتشخيص الخارجية، البيئية للعوامل ةنسببال أكدالت مدع بظروف قعالتو -

 المؤسسة. فعالية تحقيق في يسهم بما المتاحة، والفرص تفرضها التي

 القرارات. ذاتخا في اإلدارة لترشيد إطار توفير -

 تيةللنقاط اآل أهميّته وفقاً ص وتتلخّ  داريّة،ات اإلهّم العمليالعمل من أ ةئبي ّي فيجيخطيط االستراتكما يعدُّ الت

(MOHR,2019)  مالي للعمل، والحرص على اء الالمساعدة في المحافظة على رأس المال من خالل ُمراجعة األد

لطريق الصحيح. ل يسير على امن أّن العم كد، والتأالنتائجأفضل  م في تحقيقمّما يُساهه، ة لمالدائفير التحديثات تو

الُمساهمة في تحديد إطاٍر زمنيٍّ لتطبيق العمل من خالل االعتماد على وضع خطة استراتيجيّة مناسبة تساهم في تصميم 

معرفة التحقيق  تى يتمّ طبيق حلقياس والتء قابلٍة لشياى أللها إعمال الُمخطّط ه. الُمشاركة في تحويل األّصة بالخطوات الخا

على النتائج المقبولة. صناعة الخدمات والوسائل الماليّة التي تُراعي التغيرات المؤثرة على العمل في ة في الحصول الكافي

ب ط في الجانبيق التخطيتط في قالدقييّة، واألسلوب االستعانة في الخبرة العملعلى  ظلِّ المناخ االقتصادي السائد. االعتماد

 لعمل.لي من االعم

 الستراتيجي: أهداف التخطيط ا -ب

 مسار وتوجيه تحديدو( 41 .، ص2003)برايسون،  والمشاركات على تسهيل اإلتصاالت االستراتيجي التخطيط يساعد

 واألهداف الرؤية ديدتح ىعل لميع أنهإلضافة إلى األولوية با ذات للموضوعات ياعلال اإلدارة المؤسسة، وتوجيه في العمل

 أفضل، ويعمل على صياغة قرارات تتخذ بحيث العليا لإلدارة المعلومات وتوفير (Simpson, 2012, p.46)بوضوح

 (126.، ص 2009 ،وحميد حسينة )االستراتيجية المختلف وأهدافها المؤسسة رسالة وتطوير

 تراتيجي:خطيط االستص الخصائ -ت

 (2012، هية: )تايلخصائص التالباراتيجي ط االستالتخطيأن يتميز  اتيجي البدسترالايط تخطوائد الل على فلكي نحص

يركز على البيئة الداخلية والخارجية على حد سواء ويعتمد على المعلومات الكمية والنوعية معاً، كما يحقق التخطيط 

ستقبل ( عن مالدنيا، سطىالو، العلياط )يخطلتفي ادارية الثالث ر البناء بين المستويات اإلالحوااالستراتيجي التفاعل و

 االستراتيجي يسهم التخطيط تخاذ القرارات في العملية اإلدارية.باالضافة إلى أن وره، ويرشد ابل نجاحه وتطوسلتنظيم ا

 ضلأف التخاذ لتوقعاو والتحليل على الدراسة ئمقا ميعل بشكل المؤسسة في القرارات المستقبلية اتخاذ أساليب دعم في

 فترة في المؤسسة في وهامة جوهرية تغيرات إحداث االستراتيجي إلى طيطتخال يهدفذ، نفيللت قابلية ات وأكثرهاارقرلا

 تملةالمح التغيرات مواجهة يستطيع كي االستراتيجي بالمرونة التخطيط مهمة، ويتميز وجهود كبيرة األجل وتكاليف طويلة

 .التنفيذ عند

 :يجيتارستاال التخطيطمعوقات مزايا و 2-1-2

 ي:تراتيجتخطيط االسمزايا ال 2-1-2-1

ى أساس الخطيط االستراتيجي العديد من المزايا والمنافع منها ما دارة عملياتها وأنشطتها علركات التي تهتم بإالش تحقق

 قتصادي وتخصيصية تحقيق الشركة للعائد االإمكانيرتبط بوضوح الرؤية المستقبلية وتفاعل الشركة مع بيئتها بجانب 

تجنب المخاطر المحيطة وتحجيم وة المتاحة ومن نقاط الق دةاالستفاممكنة وفرص الاستغالل الما يسهم ب وفق اهاردمو

 التي تعوديتسم التخطيط االستراتيجي بجملة من المزايا والفوائد   2007)وزمالءه بني،)وحسب ، عوامل الضعف الداخلية

جراء ن مؤسسة معلى ال ي تعودلمزايا التيلي بعض ا يماوف يجيتراستبالتخطيط االء اهتمامها المؤسسة من جراعلى 

 :جيالستراتيا بالتخطيط ااهتمامه

https://www.investopedia.com/contributors/471/
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مواجهة التغيرات الطارئة حيث أن التخطيط يتعلق بالمستقبل الذي يتصف بالتغير وعدم التأكد ومن ثم من خالل  -1

  عهاها قبل وقود لعداستالا زم لتالفيها أوالمتوقع حدوثها وعمل الال شكالتالتخطيط يمكن معرفة الم

 .ماعة العمل على تحقيقهاتطيع كل أفراد الجنشاة بوضوح حتى يسالم ط أهدافيالتخطيوضح  -2

يساعد التخطيط على توجيه كافة األنشطة الهادفة والمنظمة نحو تحقيق النتائج المرجوة مع تحقيق التتابع الفعال  -3

 .المبذولة لجهودل

 .لى أدنى حدا لتكاليفتخفيض اي الى حة مما يؤدنيات المتامكالإلل مثأللى االستغالل ايعمل التخطيط ع -4

 .يساعد التخطيط الجيد المشروع على مواجهة المنافسة والبقاء في حلبة السباق مع المشاريع األخرى -5

 .واإلدارات المختلفة قساميعمل التخطيط الجيد على زيادة فعالية التنسيق بين كافة األ -6

ة وان وظيفة خطيط والرقابثيقة بين التو ك عالقةأن هنا سابقا ه كما قلنارقابة، ألنلل وريضرالس خطيط األساالت يقدم -7

  الرقابة ال يمكن أن تتم دون أن يكون هناك تخطيط مسبق

 .لفاعلية اإلداريةءة وامن خالل المزايا السابقة الذكر يتضح لنا أن التخطيط يعمل على زيادة الكفا -8

  يدلجا خصائص التخطيط 2-1-2-2

استجابة للظروف التي تشكل بيئة ديناميكية لذلك يجب ل فضأار ما هو تيتضمن اخألنها  اتيجيةتخطيط استرتكون عملية ال 

  :ليةالتا الخطة جيدة وفعالة وتتمثل هذه الخصائص بالنقاط إن هذهتميز الخطة بعدد من الخصائص حتى نستطيع القول 

قت ليه مهما تفرإ ي جميعايث تنتهيات بحمال والعملكافة األع حوهز نكرتتد هائي واضح ومحدأن يكون للخطة هدف ن -1

 .أو اختلفت األساليب المستخدمة فيما بينها بهم السبل

ي وان لمنطقأن تتميز الخطة بالبساطة والوضوح واالبتعاد عن التعقيد بحيث تقوم في كافة مراحلها على التسلسل ا -2

 .فيذهاون بتنيع من يقوميفهمها جم حيثوب يدعقلتلى االرتباك واتتفادى كل ما يبعث ع

  الذي تعالجهومالئمة لظروف الموقف أن تكون الخطة واقعية  -3

ولة عن تنفيذ جزئيات الخطة حتى ال يحدث لها تضارب وازدواج األجهزة اإلدارية التي ستكون مسؤ أن يتم تحديد -4

 .في األعمال

 .رئةلطاف ارولظواابلة التغيرات ف الخطة بالمرونة لمقن تتصيجب أ -5

مختلفة داخل المشروع وذلك من خالل التنسيق والدوائر ال بين األقسام زنق التوالى تحقيلجيد عالتخطيط ا يساعد -6

 .الجيد والفعال بين هذه األقسام المختلفة

  تنفيذية اةأدة ومعاملتهم كبشر وليس كالخط الذي سيقوم بتنفيذ للعنصر البشريال بد من مراعاة الخطة  -7

اتهم واالستماع إلى وجهات تفادة من خبرؤدي الى االسي فإن ذلكالخطة  وتنفيذباإلشراف  المعنيينة اركمش د منب ال -8

 .نظرهم باإلضافة إلى إشعارهم بأهميتهم داخل المنظمة

 المشكالت والصعوبات التي تواجه التخطيط: 2-1-2-3

 كاتشرال في ييجتراتاالس تخطيطال استخدام علتج باتقع عدة فهناك الً هس أمراً  ليس االستراتيجي طتخطيلا استخدام إن

 : يمكننا تصنيف الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية التخطيط إلى نوعين رئيسيين هما عباً،أمراص والمؤسسات

 ليها:صعوبات تعود إلى األشخاص المعنيين بتطبيق الخطة أو القائمين ع -أ

 وأهمها:اد فرألف ارصناتجة عن سوء تحيث هناك بعض الصعوبات ال 

نه ال يوجد التزام حقيقي به على جميع بالتخطيط بشكل عام إال االرغم من االهتمام  لىفع خطيطم بالتلة االلتزاق  -1

لتفات إلى ن االالمستويات اإلدارية ولذلك نجد أن أغلبية المدراء يهتمون بحل المشكالت اليومية الروتينية دو

 .سليمخطيط الل التغالل من خالن استا أحسلهتغالسن اكملمستقبل التي يالمستقبل وفرص ا

أي أن هناك دراسات تخطيطية كثيرة ولكن ال تصل إلى تفريق بين دراسات التخطيط والخطط: العدم القدرة على  -2

 .المشروعمستوى الخطة الملزمة لجميع األفراد داخل 

ذا قام ة هي إلكن المشكلالتخطيط و في يرةبكة يمر الخبرة له أهال أحد ينكر أن عنص الخبرةعلى  االعتماد الكبير -3

أصر على وضع الخطة بحيث تكون مستمدة دون االهتمام بالعناصر األخرى و برته فقطلتركيز على خباالمدير 

 .فقط من خبراتهم السابقة
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ض بع فيت راغيإلى إحداث ت ل والتنبؤ ومن هنا قد يؤديمستقبنحن نعلم أن التخطيط يعتمد على ال : مقاومة التغيير -4

ومون هذا التغيير حفاظا على تلك العالقات ك أشخاصا يقامعروف أن هناالفراد وم أو األاألقساقائمة بين لعالقات الا

 .العملأو نمط معين من 

 :(19 .ص ، 2012،)العتبيبيا الصعوبات الناتجة عن تعقيد عملية التخطيط نفسه  -ب

ثل تلك رد وتتمدة الفرجة عن إراا وتكون خافسهط نطيالتخاتجة عن عملية الصعوبات التي تكون ن بعض هناك 

 :التاليةنقاط صعوبات في الال

صعوبة الحصول على معلومات دقيقة: إن حالة عدم التأكد الموجودة فيما يتعلق بالمستقبل تجعل الحصول على  -1

من على الرغم كن ول يرالتغب التنبؤ بهذا من العوامل تتغير ومن الصععديد المعلومات الدقيقة عملية صعبة ألن ال

ومن ثم نستطيع الحصول على المعلومات الدقيقة بصورة  هذه الصعوبة قيقة قد تقللد يب تنبؤام أسالاستخد ذلك فإن

  .فضلأ

كات ومن ثم تربك الشر مشكلة سرعة التغيير: إن سرعة التغيير التي قد تحدث في الصناعة قد تربك الكثير من -2

ا التغير ن اللحاق بهذسايع اإلنال يستطثم قد سريعة ومن طور بصورة ومتير تغلم مننا نعيش في عاالمخطط أل

 .المطلوبةصورة بال

في بعض األحيان قد يصعب على الخطة أن تواكب التغيرات وأن تستوعب التعديالت المطلوبة  عدم المرونة: -3

وك دوا على سلذا ما اعتاة إنظملمفي اشخاص العاملين اخلية وهي التي تتعلق باألة الدسواء كان ذلك يتعلق بالبيئ

تي تطبق في الشركة والتي تعود عليها الموظفين أو كان ذلك يتعلق اإلجراءات البالسياسات و لقيما يتعن، أو فمعي

تي ال تستطيع المنظمة كما ة والبالبيئة الخارجية وما تحتويه من عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجي

 .عليهايطرة السأو ر تأثيذكرنا سابقا ال

ولهذا فان المنطق يدعو إلى اإلنفاق ما دام  تاج إلى نفقات ليس لها حدودبعملية التنبؤ تحقيام إن ال :لنفقاتالوقت وا -4

 .السهولةهناك إيرادات مالئمة متوقع من هذا اإلنفاق إال أن األمر ليس بهذه 

اتخاذ  إلى مديرال ضطرد ياألحوال ق لكن في بعضن ومعيت ي وقيجب أن يتخذ ف جدا ألن القرارالوقت مهم  عامل يعتبر 

 .لضغوط معينة دون أن تتوافر لديه المعلومات الكافية قرار نتيجة

 عملية التخطيط االستراتيجي: 2-1-3

 بغيةبعة المت المراحل ثم المستويات تلفخم بذكر ابتداءً  االستراتيجي التخطيط عملية إلى المبحث هذا في سوف نتطرق

 كمنهج لمواجهة التخطيط االستراتيجي نحو اتجهت ما إذا سسةالمؤ هاتتبنا التي نماذجال ألهم ارةشاإل مع ته،ممارس

 .تنافسية ميزة إنشاء خالل من والمنافسين المنافسة

  :االستراتيجي التخطيط مستويات 2-1-3-1

 اسكاً تماً مكيان مؤسسةال من تجعل أن ولاحت يهو تنفذها التي اإلدارة على وتنفيذها اادهإعد يالخطة االستراتيجية ف تعتمد

( 2002ثابت ادريس ،(ميز األساس هذا وعلى األهداف تحقيق ألجل متناسقة ؤه بطريقةزاأج جميع تعمل تكامالً مو

 للتخطيط االستراتيجي: مستويات

 ضعيو وهو ي،الكل تراتيجيساال التخطيط عليه يطلق كما :ياعلال اإلدارة مستوى االستراتيجي على التخطيط -1

 ويركز .بها المشروع كله يتأثر وعليه كله، عشروالم أهداف على عينيها نصب تضع التي اإلدارة، سمجل بواسطة

 وبطبيعة ومستهلكين، وعمليات، وأسواق، منتجات، من المشروع عمل طبيعة على الكلي االستراتيجي التخطيط

 .لاألج طويلة يةراتيجاالست التحركات هذه غالبية تكون الحال

 من وحدة لكل خاللها من يمكن التي فيةكيال على التخطيط هذا كزير :مالاألع تلوحدا تيجياالسترا طيطتخال -2

  .ونجاحها للشركة الكلية االستراتيجية تعزيز في المساهمة االستراتيجية األعمال وحدات

 لهذه توضع حيث ةسسمؤلا داخل الوحدات في اماألقس بها وتختص :الوظيفي توىمسال على االستراتيجي التخطيط -3

 وذات األمد قصير بكونه المستوى هذا يميز وما الوحدات، راتيجيةستبا مسترشدة بها خاصة تيجياراتإست اماألقس

 .للقسم التشغيلي بالجانب عالقة
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 :االستراتيجي التخطيط مراحل عملية 2-1-3-2

احدات لواو ن المنظمة ككليجيات كل مراتتسا ةتيجي على صياغد عملية التخطيط االستراتمتع( 2008، هالل)وفق 

 مراحل وهي: ل التخطيط االستراتيجي بخمسر مراحبعة لها تمالتا

يتم تحديد الوجهة التي  هاوالتي من خاللها يتم تحديد المسار المستقبلي للمؤسسة ومن خالل الرؤية االستراتيجية: -1

ضافة إلى نوي تحقيقها باإلداف التي تألهوا ،هدرترغب في تص الوصول إليها والمركز الذيؤسسة ترغب الم

والرؤية ال يجب أن تتعارض مع بيان المهمة  (50 .ص ،2005، نميتها )عطاهللالتي تخطط لتواإلمكانات  دراتالق

 تحقيق أهدافها. )هالل ة عندوهدف المؤسسة، فهي تركز على صورتها وما تريد أن تحققه، وما هو شكل المؤسس

 وتحقيق بناء في زاويةلا حجر بمثابة يعد ومميزة ضحةاو استراتيجية ؤيةر وجود فإن لياتلاب(. و13 .ص ،2008،

 الجذابة والعبارات الشعارات اختيار في سباق مجرد ليست االستراتيجية الرؤية صياغة فعملية الفعالة، االستراتيجية

 متوقعةلا السوقية كانتهاوم المطلوبة اهتطشنأ نوعية ة،ؤسسالم بمستقبل المتعلق اتيجيسترالا الفكر في منهج ولكنها

 اإلدارة. به تلتزم فعال استراتيجي لمسار مؤسسةلا وضع في يساعد يوالذ

 (2009، مجيد الكرخي،) التالي بالشكل موضحة كماهي رئيسية عناصر ثالثة من االستراتيجية وتتكون الرؤية

 (:8 ص والتوزيع، لنشرل المناهج دار ن،داألر عمان ،"-يوتطبيق نظري عرض" – يراتيجاالست التخطيط

 يةئيسية للرؤية االستراتيجكونات الر(: الم1الشكل )

 

 

تحقيقاً للتميز عن  المستقبل في إليها الوصول إلى المؤسسة تسعى التي الطموحات تعكس االستراتيجية فالرؤية وعليه

 اآلخرين.

ساسية األ الة مقوماتهاسقها، وتستمد الرى إلى تحقيتسع نةيؤسسة برسالة معيرتبط وجود أي م تراتيجية:االس الرسالة -2

ها مؤسسوها ومن البيئة التي تعمل بها المؤسسة والمجتمع الذي تنتمي إليه، فالرسالة هي الغرض يم التي يحملمن الق

 اتريس لكافة القرادستور المؤسسة ومرشد الرئ تمثل أو سبب وجود المؤسسة في بيئة معينة، فهي وثيقة مكتوبة

طار المميز للمؤسسة عن غيرها من بأنها: "اإل يمكن تعريفهاد، وة طويلة األميي عادة فترة زمنجهود، وتغطوال

األخرى من حيث مجال نشاطها ومنتجاتها وعمالئها وأسواقها، ويهدف بيان السبب الجوهري لوجود   المؤسسات

صر نالرسالة كونها عوتكمن أهمية  (105.ص، 2007زهوده، ممارساتها" )موعملياتها و ويتهاالمؤسسة . وه

لمتخذي القرار، ويجب أن تكون الرسالة    ا تعد نقطة مرجعيةؤسسة كما أنهالغرض لكل م وضوحالتماسك و

 ،وزمالءه سريإد)عند الرسالة أهمية وتكمن االستراتيجي.مختصرة وعامة، فهي تعتبر دليل ومرشد عام للتخطيط 
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 أن جبوي القرار، تخذيمل مرجعية طةقن تعد أنها كما ةمؤسس لكل غرضلا حوضوو التماسك صرعن ( كونها2009

 االستراتيجي. للتخطيط عام ومرشد دليل تعتبر فهي وعامة، مختصرة الرسالة تكون

فاعل مع بيئتها، ولألهداف ى التوهي التي تعكس األهداف والغايات مدى قدرة المؤسسة عل األهداف االستراتيجية: -3

في تقييم أداء  تسهم األهدافة كل منها، وأهميأولوياتها و حتراتيجية، وتوضيرارات االسالق رادصدور كبير في ا

المؤسسة، والتعرف إلى معدالت نموها، ومن ثم فإن المؤسسة في حاجة إلى وضع أهداف موضوعية وواضحة 

نتائج على أنها: "ال (65.، ص2002 امينالقط)(. وقد عرفها 77.، ص 2008،)عبد العال. وعادلة وقابلة للتحقيق

ن نية لدى المخطط، لإلنتقال من الموقف الحالي إلى الموقف ظيم، وتعبر عة عالية التنطريقنشاطات تتم بلالنهائية 

ما يجب أن عادة المستهدف، الذي يزيد نوعيا من حيث القدرة على االنجاز عن الموقف الحالي، وتحدد األهداف 

 "متى هذا الفعل؟تفعل المدرسة؟ و

ئة وذلك بمراجعة كل من البيئة االستراتيجي للبي خاللها التحليل نمة التي يتم يوهو العمل تيجي:ليل االستراتحلا -4

التحديات التي تواجه المؤسسة، باإلضافة إلى تحليل البيئة الداخلية بغرض  الخارجية بغرض التعرف على أهم 

التحليل  ( 2009،حسين)وعرف  (،14.ص ،2010، نياالمؤسسة )القحطأهم نقاط الضعف والقوة في على  التعرف

أساسية للتخطيط االستراتيجي وعدم االعتماد على الماضي،  "ضرورة التحليل البيئي كضرورةنه: ستراتيجي بأاال

ط نقاط قوة قد يتحول إلى نق ما هوألن المتغيرات تتنامى بسرعة ديناميكية، وما هو فرصة اآلن قد يزول غدا، و

أو في بعض أحد أهدافها ؤسسة، أو في الم يير في رسالةغا التحليل إلى تأن يؤدي هذكن ميو ضعف وبالعكس،

 .، ص 2009،)يونس أنشطتها واستراتيجيتها، أو قد يعزز االستراتيجية القائمة للمؤسسة واإلبقاء على نفس رسالتها 

187.) 

والمترابطة  عملية المتسلسلةمرجع في الال يهو لتحليل البيئي،حلة التي تعقب عملية االمرهي  :الخيار االستراتيجي -5

بدائل االستراتيجية وتحديد األفضل من بينها وفقا لمعايير تحددها عملية الخيار فيها عرض ال ات والتي يتملخطوا

 االتي تحصل عليهالسابقة. ووفقا للمعلومات طوات ذاتها والتي تعتمد أساساً على نتائج التحليل البيئي الواردة في الخ

رتها الداخلية من جهة ومتطلبات البيئة المؤسسة وقد مة بين مواردموائيجية تحقق التئي لتحديد استراتحليل البيال من

 الخارجية من جهة أخرى.

 تكوينه في الداخلة عادباأل ددلتع نظراً  ومعقد واسع مفهوم االستراتيجي التخطيط بأن القول يمكن طرحه تم ما خالل من

 بيئته مع والتفاعل المستمر تغيرة الوسرع لديناميكيةاب التغير ةرعسو بالديناميكية يتسم الذي قبلتسملبا ارتباطه ذاكو

 .المستقرة غير الخارجية

 تخطيطلمصطلح ال قدمت التي التعاريف وتعدد اختالف عنه نتج مما المجال، هذا في الباحثين نظر وجهات تعددت

 بليةتقمس رؤية وضع ليةمع خالل من بلقبالمست أفضل وضع إلى بالمؤسسة لقتتن طريقة عن برتع أنها إال. االستراتيجي

 بأعلى النهائية وأهدافها تحقيق غاياتها إلى للوصول تتبناها والمستقبل بالحاضر تتعلق االستراتيجية القرارات اتخاذ بهدف

 .ستراتيجياال التخطيط زربيام وهو افسية،تنال ميزتها بإنشاء للمؤسسة تسمح التي والفعالية الكفاءة من درجة

 األهداف إلى تحديد االستراتيجية الرسالة مرحلة ثم االستراتيجية الرؤية بوضع دأتب عديدة مراحل ياالستراتيج طيللتخط

 يجي.تراتاالس الخيار تطبيق وأخيراً  والخارجية الداخلية البيئة وتحليل دراسة مع االستراتيجية

 

 اء:دأللنظري اإلطار ال الثاني المبحث 2-2

 عام لألداءاإلطار ال 2-2-1

 األداء قياس ةماهي 2-2-2

 ي وأداء المراكز البحثيةخطيط اإلستراتيجالعالقة بين الت 2-2-3

 

 تمهيد:

 ادازد العالمية األعمال بيئة لتطور ونظراً  تمارسه، الذي النشاط باختالف المؤسسات لجميع مهماً  األداء مصطلح يعد

 التي التحوالت من ملةجب تفسيره كنيم ما وهذا ادية،اإلقتص سساتمؤلل ةببالنس قياسه يةوكيف األداء بموضوع تمامهاال
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 دقيقة مؤشرات على تعتمد ألنها وهذا البالغة، باألهمية تحظى األداء قياس عملية أصبحت فقد وعليه .اليوم العالم يشهدها

 كفاءة فعر إلى مؤسسة لك ىعست حيث.أهدافها وبلوغ استراتيجاتها نجاح ىمد ازوإبر للمؤسسة الصحيح االتجاه لتحدد

 بعمق تفكر صارت وانما فقط، الحاضر الوقت في الربحية تحقيق مجاالت ىعل تقتصر نظرتها تصبح ال حتى اأدائه

 .فيها تنشط التي البيئة في قوة أكثر لتصبح المستقبل في وأعمالها أنشطتها في التغيير كيفية في أكثر وشمولية

 أحيان في ضعارالت حد إلى وصلت حادة فكرية اتنقاش شهدت التي المواضيع رزبأ نم المؤسسي األداء قياس يعد كما

 بهذا المتعلقة المفاهيم أبسط على اختلفوا الذين والمفكرين الباحثين أراء وتضارب تعدد إلى أساساً  أرجع وذلك كثيرة،

 مجال يف تستخدم التي الحديثة يبسالألا دكأح المتوازن ءاألدا بطاقة يعرف بما ظهر الفاتاالخت هذه إثر وعلى .الموضوع

  .األداء قياس في المتوازن األداء بطاقة استعمال إمكانية توضيح الباحثون ارتأى لذلك داءألا قياس

 وسيتم المؤسسة اءبأد ةالمتعلق الجوانب كافة إلى اإلشارة خالل من المصطلح هذا توضيح المبحث هذا في وسنحاول

 :يلماي خالل من كلذ معالجة

 

 لألداء:اإلطار العام  2-2-1

ل عام، ويحظى بأهمية كبرى في تسيير المؤسسات، ويمثل القاسم النسبة للمنظمات بشكرياً وهاماً بجوهاً اء مفهومديعد األ

يز مق في مفهوم األداء والتميالتع المشترك الهتمام الباحثين في علم اإلدارة بشكل خاص، لذلك سنحاول في هذا المبحث

 رة فيه.المؤثر والعوامل ييمستويات والمعابة منه والقريال تابين المصطلح

 

 األداء: تعريف 2-2-1-1

 الجوانب األداء متعدد فمصطلح له، المقدمة التعاريف واختلفت المؤسسة، أداء مفهوم إلى تطرقت التي الدراسات تعددت

 من ىخروأ للكفاءة الةد األداء من لعجت نم فهناك له، هةمتشاب ومفاهيم مصطلحات عدة مع هوتداخل القترانه واألبعاد

 والنتيجة واإلنتاجية كالمردودية أخرى بمصطلحات األداء عن تعبر من الدراسات من وهناك يةالفعال جانب من هل تنظر

  .كلياً  اختالفاً  المفاهيم هذه عن يختلف أنه رغم التنافسية وحتى

 والوسائل فاألهدا من الً ك يعكس مفهوم ووه لتحقيقها، ماظنلا يسعى التي افاألهد أو المخرجات" هو داءاأل نحيث أ

الغالبي، " )تحقيقها إلى المؤسسة تسعى التي األهداف وبين النشاط أوجه بين يربط مفهوم أنه أي ،"لتحقيقها مةالالز

" تامدخو سلع شكل في امالنظ ينتجها التي القيمة تذا اتالمخرج: "هو األداء نجد بينما   (.77، ص2007، سإدري

 مجموع عن يعبر أنه أي واالنجاز، السلوك بين التفاعل" بأنه( 2004 ،يقبزال) عرفه مايف (. .15 ، ص2003،درة) عند

 أو بفعل القيام أو تأدية" هو األداء أن يرى( 2006 ،بومدين) حين في(.  .30ص ،2004، الزبيق) معاً  والنتائج األعمال

 المادية الموارده المؤسسة استخدام فيةيكل انعكاس" أنه على( 2010، ويدالا) إليه وينظر" ينمع هدف أجل من جهد بذل

 تفاعل حاصل هو األداء فإن الشكل وبهذا أهدافها، تحقيق على قادرة تجعلها بصورة وفعالية بكفاءة واستغاللها والبشرية،

 اإلستخدام. ذلك من المحققة جتائنلاو الكفاءة لكذب ويقصد المؤسسة موارد مالاستع في الطريقة: هما أساسيين عنصرين

 من متابعتها يجري التي باألغراض يتعلق فيما المنفذة لألنشطة نتيجة أو حصيلة هو ألداءاو. "الفعالية ملاع بذلك عنيتو

 منظمة أن فكرة على تجارية شركة اءدأ مهومف يعتمد( لذلك،2005، )كورستين لهدفها المنظمات تحقيق درجة تعزيز أجل

 مشترك هدف تحقيق لغرض ،المال ورأس يةمادوال البشرية دوارالم ذلك في امب ،اإلنتاجية للألصو طوعية ةبطار في ما

Aichian et al, 2004)  ) 

  :أهمها من خصائص بعدة يتميز المؤسسة أداء أن يتضح تعاريف، من تقدم ما على بناء

 لمالكي بةفبالنس يستخدمونه، الذين فرادألاوأ الجماعات فالتباخ األداء مدلول يختلف :واسع مفهوم األداء -

 للفرد أما بالنسبة التنافسية، والقدرة المردودية يعني فقد اإلداري للقائد بالنسبة أما األرباح، يعني قد ةؤسسالم

 توالمنتجا تامدالخنوعية  للزبون بالنسبة يعني قد حين في الالئم، العمل مناخ أو الجيدة األجور يعني فقد العامل

 ومن ألخرى، جماعة ومن آلخر فرد من يختلف إدراك ألةسم األداء يبقى لذا المؤسسة، له توفرها تيال

 داخل الفاعلين جميع من معتمدة لمعايير وفقاً  وقبوله ضبطه صعوبة إشكالية يطرح ما وهذا مؤسسةألخرى،

 .معاييرالل ك على جيدة ةيوضع في تكون أن من مؤسسةلا ذلك يمنع قد كما المؤسسة، وخارج
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 أساسها سواء على األداء يتحدد التي المعايير أن إذ الزمن، عبر تتطور ءداألا مكونات إن :متطور مفهوم اءاألد -

 احجن تتحكم في التي فالعوامل متغيرة، تكون الخارجية البيئة تحددها التي تلك أو للمؤسسة داخلية معايير كانت

 تمر مؤسسة اءدأ لىللحكم ع ةمالئم غير تكون أن يمكن - طالقنالا -السوق لدخول ولىاأل المرحلة في مؤسسةلا

 األداء تجعل والتنظيمية المالية التقنية، البشرية، العوامل من معينة توليفة توجد قد أنه كما النضج، أو النمو بمرحلة

 دةدعتم التوليفات هذه نأل أخرى، ظروف أو موقف في كلذ يكون أن دون معين ظرف أو موقف في مرتفعاً 

 لتحقيق المناسبة التوليفة إيجاد هو القادة اإلداريين يواجه الذي اسياألس التحدي نفإ لذلك الزمن، عبر ومتغيرة

 .المرتفع األداء

القادة على  األداء مفهوم شامل: يفضل بعض الباحثين استخدام مدخل شامل عند دراسة األداء، لذلك يقترحون -

القة ت عي ذا، وها البعضضهبعقياسه، حيث يوضح المتكاملة ل اتشرعة من المؤساوعة اإلداريين مجمو

باألهداف العديدة للمؤسسة، إذ أن المعايير المالية وحدها غير كاملة وغير كافية للتعبير عن أداء المؤسسة، لذلك 

لتكملها،  يةاعية واالجتمرشبال مالية وخاصة المعايير ر غيرعلى القادة اإلداريين أن يستخدموا إلى جانبها معايي

 ضرورية عن األداء في مجاالت متعددة.لكونها توفر نظرة شاملة وقبل لمستي اف احي تشكل أساس النجوه

األداء مفهوم غني بالتناقضات: إن األداء تحدده مجموعة من العوامل منها ما يكمل بعضها البعض، ومنها ما  -

، نتاجليف اإلكات لى تحقيق هدف خفضاإلداريون إ دةقاما يسعى الدنع ويظهر هذا التناقض مثالً ضاً، يكون متناق

ي في نفس الوقت إلى تحقيق هدف تحسين النوعية في الخدمات والسلع، أو السعي لخفض تكاليف وأعباء لسعوا

اً ات األداء تتطلب تحكيممكون العاملين والحفاظ في نفس الوقت على الروح المعنوية العالية لهم، لذلك فإن

لذا على القائد اإلداري أخذ األولويات بعين  ية،لنسبية اس األهمنفا اء ليس لديها كلهمكونات األد أنا ديماً، وبمتسم

 االعتبار، إضافة إلى محاولة التوفيق بينها.

 كانت فإذا اإلداريين، القادة اتسلوكي على المؤسسة أداء يؤثر ( Akhtar et al ,2008 ):المؤسسة على رجعي أثر ذو األداء

 الخيارات في وحتى والخطط البرامج في النظر إعادة عليهم يتوجب نهإف ،المسطرة هدافاأل عن بعيدة ةحققملا النتائج

 األداء لبلوغ التصحيحية اإلجراءات اتخاذ إلى يهدف وتقييمه قياسه طريق عن األداء مستوى فمعرفة لذلك االستراتيجية،

 .دفمستهلا

 :معايير األداء 2-2-1-2

لموظف الذي يؤدي عمل ا اإليهيصل ي يتوقع أن يجة النهائية التلنتن مختصر يصف ااارة عن بيعب وه إن معيار األداء

والهدف من وضع معايير األداء هو مراقبة األداء بصورة مستمرة للتعرف على أي تذبذب أو تغيير في مستوى  معين "،

السلبيات رر ال تتك اء لكيتوجيه األددة اعت وأوجه القصور وإ قت المناسب وتصحيح السلبياي الواألداء للتدخل ف

 :(73، ص2006)بن مانع،  صعب تغييره. وتتمثل أهم معايير األداء فيما يليالعاملين يلدى يفي وتتحول إلى سلوك وظ

ي م في تقويم سلع وخدمات ترضة تسهتعبر عن مستوى أداء العمل ولذلك فهي "استراتيجية عمل أساسي الجودة: -1

معنيين معنى  حملدة تالجوالصريحة"، وقعاتهم الضمنية وتو من خالل تلبيةخارج وذلك وال لخالعمالء في الدا

، نسبة واقعي ومعنى حسي. فالمعنى الواقعي يعني االلتزام المنظمات باستخدام مؤشرات حقيقية كمعدل اإلنتاج

ى ها، أما المعنمتعارف عليال تافلمقاييس والمواصبات عايير والتزامات المنظمادام مالهدر، ومن ثم استخالفاقد، و

عن  فيد منها بمعنى اقتناعهم ورضاهميس متلقي الخدمة والمستحاسر وأمشاعيرتكز على  لحسي للجودة فإنها

م ويلبي قعاتهالخدمات التي يتم تقديمها وهل نجح العاملون في تقديم هذه الخدمات بمستوى جودة يناسب تو

 (Saner & Eijkman , 2005) احتياجاتهم.

ٕامكانات األفراد وفي الوقت نفسه ال يقل ت وقدرايتعدى  أال المنجز وهذا يجب عملصد بها حجم الحيث يق كمية:لا -2

 عن قدراتهم وٕامكاناتهم ألن ذلك يعني بطء األداء مما يصيب العاملين بالتراخي وقد يؤدي إلى مشكلة في المستقبل

ع لتحقيق لعمل المنجز كدافة اعلى حجم وكمي ضل االتفاقيف كلذلمعدالت األداء.  ل في عدم القدرة على زيادةتتمث

 النمو في معدل األداء بما يتناسب مع ما يكتسبه الفرد من خبرات وتسهيالت. من قبولدل ممع



20 
 

ا يحتم فهو رأس مال وليس دخال مم عويض،ترجع أهمية الوقت إلى كونه من الموارد غير القابلة للتجديد والت الوقت: -3

جعة "فالوقت أغلى ر رى غيي إلالدوام ويمضلوقت يتضاءل على ن امن حياتنا أل في كل لحظةيح حصلااستغالله 

 من الذهب ألنه ال يقدر بثمن".

ب وهي الخطوات التي يسير فيها أداء العمل وبمعنى آخر بيان توقعي للخطوات الضرورية الواج اإلجراءات: -4

ف حقيق األهدارح باستخدامها لتلمصلمسموح بها وااألساليب اق ورطلايجب االتفاق على اعها لتنفيذ المهام، لذلك إتب

ن كون اإلجراءات والخطوات المتبعة في انجاز األعمال المتوقعة والمدونة في مستندات المؤسسة وفق م مالرغوب

از انج يف إلجراءات المتبعةالرؤساء والمرؤوسين على ا ق بينقواعد ونظم وقوانين وتعليمات، إال أنه يفضل االتفا

تكون الصورة واضحة لجميع األطراف وحتى ال  حتىمها تسل تسليمها أو جاز المعامالت أوبانواء ما يتعلق العمل س

ه عتماديتأثر األداء بغياب أحد العاملين ولكن االتفاق والتفاهم على ما يريد المرؤوسين وتنفيذه مع رئيسه قبل ا

، ن. )بن مانعاللوائح والقوانيت ونظم والتعليمامخالفته للدم وع هعمل ولضمان اتفاقكأسلوب مفضل في انجاز ال

 (.73 .ص، 2006

 

 محددات األداء:  2-2-1-3

 من عناصر تضافر عدة من ينتج وهو الوظيفة، منها تتكون التي المختلفة والمهام باألنشطة القيام هو الوظيفي األداء إن

 Abu) المحددات هذه تتمثل األداء، اتمحدد العناصر هذه على يطلق ثيح ،ايجاباً  أو باً لس األداء هذا على تأثر أن شأنها

Mansor, 2011) 

 الفرد يبذلها التي والعقلية الجسمية الطاقات إلى (الحافز) التدعيم على الفرد حصول من الناتج الجهد وهو: الجهد -

 .مهمته ألداء

 زمنية رةفت عبرة القدرات هذه وتتقلب ر،غيتت وال الوظيفة ءداأل المستخدمة الشخصية صصائالخ يتعن :القدرات -

 .قصيرة

 خالله، من العمل في جهوده، توجيه الضروري من أنه الفرد يعتقد الذي االتجاه إلى يشير (:همةالم)الدور إدراك -

 مرضي مستوى قولتحقي الدور، إدراك عريفتب مه،مها أداء في بأهميتها الفرد يعتقد الذي والسلوك األنشطة وتقوم

 قدرات لديهم ويكون فائقة، جهود يبذلون ادمعن األفراد أن بمعنى تقان،إلا نم أدنى حد جودو من البد ،اءدألا من

 الجهود بذل من بالرغم اآلخرين نظر وجهة من مقبوال يكون لن أدائهم فإن أدوارهم يفهمون ال ولكنهم متفوقة،

 بجهد يعمل ذيلا للفرد لنسبةبا وكذلك ،حيحصلا قالطري في موجها يكون لن العمل هذه فإن مل،الع يف الكبيرة

 أن وهو أخير احتمال وهناك منخفض كأداء أدائه مستوى يقيم ما فعادة القدرات،  تنقصه ولكن عمله ويفهم كبير

 في يراً بك جهداً  يبذل وال كسول هكنول ،هب يقوم الذي للدور الالزم والفهم الالزمة القدرات لديه يكون قد الفرد

 المجاالت أحد في ضعيف و مجال يف ديج الفرد أداء يكون قد الحال يعةوبطب ،اً منخفض أيضا أداءه نكويف العمل،

 .األخرى

 

 أداء المنظمة: 2-2-1-4

ت ارفي التغي تتمثلة، وهذه التحديات تواجه المؤسسات المختلفة في الوقت الحاضر العديد من التحديات الداخلية والخارجي

األمثل ستخدام باالسسة األداء في المؤ ةوترتبط كفاءة، ل فيها المؤسسة التي تعمرجياخلوا لبيئة الداخليةالسريعة في ا

لتحقيق أهداف المؤسسة  طريق استخدام األساليب المناسبة، للموارد المالية والبشرية المتوفرة في المؤسسة وذلك عن

 ألداء.ى لوتسم فيذ لتحقيق أفضلواضحة وموضوعية قابلة للتنهداف والتي تكون مبنية على أ

ار األعوام، لما له من أهمية للعامل ين بشكل واسع على مدباحثم المن المفاهيم التي نالت اهتما مةمنظبر أداء اليعت

وم واالتجاهات العل والمؤسسة بشكل عام، ونال هذا المفهوم العديد من األبحاث والدارسات التي أشارت إلى تداخله مع

( ويمكن 2008-44يش،")عااءة وفعاليةخدام الموارد بكفاستف التنظيمية بجاز األهداإن "هنبأخرى عرف األداء الفكرية األ

 فعالية بصورة تجعلها تعريف األداء بأنه: "انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد المالية والبشرية واستثمارها بكفاءة و
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ية للجهود، هائ"المحصلة الن ؤسسي بأنه:الم ءاداألف (. كما يعر104 .ص،  2013 ،محاسنةدافها )الهيق أتحق قادرة على

هداف أو النتائج التي تسعى المنظمات إلى تحقيقها وذلك على ثالثة مستويات هي: المستوى باألعلق ي تتلوكيات والتأوالس

 ةدلبامتالبينية ال ككل في إطار من التأثيارت نظمة(الفردي، والوظيفي الجزئي )أداء الوحدات(، والكلي )أداء الم

 (. 2011ابعة،)رب

 النادرة لتحقيقهو قدرة المنظمة على استخدام مواردها الثمينة وممتلكاتها  ظمةالمنأداء  فإن (Griffin ,2006ل )اً ووفق

حددة وقيم تنظيمية م ومبادئ، ن،أركا التشغيلية وقد عرفه البعض بأنه تأدية إنجاز األعمال بنسٍق منظم ٍ و أهدافها

 ( هي:John.et al,2002:27) سية من خمس مكونات رئي نطمةلمء اأداى أسس ويتكون قائم عل (21 -2002 )العدلوني،

: ويقصد هنا مدى امتالك العاملين لعملية اتخاذ القرار على شتى المستويات، فمعظم المؤسسات تعتقد بأنه إشراك العاملين -أ

سات تعمل على مؤسدارة، وهناك اص اإلاختص من هي في أي أمور التدخلمل أن يقوم بعمله فقط دون العا ينبغي على

شاركة في اتخاذ القرار ولو بشكل ضئيل مثل وضع صناديق لالقتراح، وتشير أغلب للملين لعاماء الفرصة لإعط

 أدائه بشكل مستمر. حسين الدارسات أن إشارك العامل في اتخاذ القارر تعمل على زيادة إنتاجيته وت

التخطيط وسير أداء ة ليعمل القرار حوالعمل من اتخاذ  عاتن الفرق ومجمويقصد بها تمكي: لفريق ذاتياً عمل ا إدارة  -ب

 وتقييم عملهم كنمط من أنماط اإلدارة الذاتية، ويعود هذا التمكين إلى سببين هما:  ،العمل

 سة وتنظيمها. المؤسأهمية استثمار معرفة العاملين وخبارتهم في  -

  هفسية العالية لديتناتولد وتبني السهم والتي أنفب لة العمين إلى إدارحاجة العامل -

والتي تعمل على تقديم خدمات أفضل للعمالء،  سةويقصد هنا بالتكنولوجيا المستخدمة داخل المؤس وجية:كنولالت الموارد  -ت

ت حبصلين أنفسهم، حيث أك توفير اتصاالت بين العاموكذل وتوفير اتصاالت فعالة بين المؤسسة والمجتمع المحلي،

تمع بشكل عام على مدى امتالكه للتكنولوجيا لمجدم اى تقصبح قياس مدتح على العالم وأتف النافذة التي لتكنولوجياا

 وتسخيرها لفائدة المجتمع.

توافر المعلومات داخل بمدى تحدثت العديد من الدارسات حول أهمية "التعلم المنظمي يعرف  التعلم المنظمي:  -ث

ادل المعلومات بين تب خاللمن  هذه العمليةت الدائمة، وتتم يراومواجهة التغ ظروف العملفي  اهسسة، ليتم استخدامالمؤ

 ، ونتيجة لذلك ينكسر الروتين داخل المؤسسة وتصبح التقاليد ال معنى لها.أنفسهم المؤسسة والمجتمع والعاملين

عملية  رارة عالية واستمئج ذات جودنتا ىلاملة إلى الحصول ععملية إدارة الجودة الشدف ته ة:إدارة الجودة الشامل -ج

ن من أجل خدمتهم، حيث أصبحت المؤسسات تعتبر إدارة الجودة الشاملة مدخل يديمستفت الجمع احتياجاالتحسين و

  تكاملي؛ من أجل تحسين إدارة العاملين على اإلدارة العملية الذاتية لعملهم.

 

 ة قياس األداء: هيما 2-2-2

 خالل من األداء يقاس اهذ نم وانطالقا تحقيقه، إلى ةؤسسالم تسعى الذي ياألساس الهدف ةليوط ولفترة الربح براعت لقد 

 األداء، لقياس كأدوات المالية بالمؤشرات يقتنعوا لم المسييرين أن غير المؤسسة، حققتها التي والمحاسبية المالية النتائج

 وإبراز للمؤسسة حيحالص االتجاه ديدتح في عليها دمتعي التي استراتيجية أكثر مؤشرات وفق األداء اسقي ىلإ واتجهوا

 .أهدافها وبلوغ يجيتهاراتإست نجاح مدى

 

 :األداء قياس أهمية 2-2-2-1

 :النقاط في األداء قياس أهمية إيجاز يمكن

 هاالمؤسسة وعمالئ نيب الخارجية االتصاالت عن فضالَ  العاملين، بين الداخلية االتصاالت يحَسن األداء قياس إن -1

 .ومتعامليها

 تحقيق نحو التقدم إحراز خالل من المجتمع احتياجات جةعالمب المؤسسة قيام مدى يبين أن داءاأل لقياس نيمك -2

 .الغايات

 الالزمة تاقالطوا والموارد الوقت توفير على المؤسسات ويحث انجازه يجب ما على االهتمام القياس عملية تركز -3

 النتائج تكان ما وٕاذا الهدف نحو التقدم رسي مجريات حول العكسية التغذية فريو القياس أن كما األهداف، لتحقيق
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 وإجراء األداء في الموجودة الفجوات تحليل على تعمل أن المؤسسات بمقدور ليكون األهداف، عن تختلف

 .التعديالت

 أدائها، ينلتحس يدفعها بما فزوالحوا للمكافأت لعاد ونظام المماثلة، تداراواإل األقسام بين المنافسة من نوع ايجاد -4

 . المرجوة افهدألا لتحقيق العاملين إنتاجية عورف

 .العمل أثناء تحدث التي االنحرافات تقليل في يساعد األداء قياس -5

 .تنفيذها المطلوب التحسينات وتحديد العمليات أداء لتقييم القياس يستخدم -6

 

 :األداء قياس مؤشرات 2-2-2-2

 أن ويمكن. المالية غير راتومؤش تقليدية، مالية مؤشرات إلى ( Garad et al, 2015) وفق ءدااأل قياس مؤشرات متنقس

 عملها نتائج في التعتمد البحثية المراكز كون. المالية غير مؤشرات إلى البحثية المراكز في األداء قياس مؤشرات تقتصر

 :ةيثحبلا المراكز في اءداأل قياس مؤشرات أهم ومن يةالمال المؤشرات على

 من تمكنها تنافسية ميزة على الحصول من نهامكلت ةمؤسس ألي األولى الوظيفة ودةالج أصبحت: ودةالج مؤشرات -أ

 رالمستم األداء فلسفة على الجودة مدخل ويقوم والسريعة، المتالحقة البيئية المتغيرات ظل في واالستمرار البقاء

 .العمالء وٕارضاء وبعيال من خال نتاجوإ أقل وتكلفة ىلأع بوفرة والخدمات عللسل المطور لإلنتاج يزمتموال

 والتي المتقدمة البحثية والمراكز المؤسسات تميز التي الخصائص أهم من واحدة المرونة تمثل: ونةمرال تمؤشرا -ب

 على المؤسسة قدرة إلى باإلضافة صلة،حاال يةالعلم التطورات ومواكبة االستجابة سرعة على القدرة تتضمن

 .ونةالمر تحقيق في المؤسسة نجاح على الحكم يمكن وحتى والتجديد ركااالبت

 إلى النهاية في تقود التي والبحثية العلمية الجهود إلى والتطوير البحث عملية تشير :والتطوير البحث مؤشرات -ت

 دائالعو وزيادة لفةتكال تخفيض إلى والتطوير ثبحال يةعمل وتهدف .المؤسسة مخرجات في واإلبداع تحسين

 على المؤسسات تركز وبالتالي المجاالت فةاك في الحديثة التطورات اكبةوم نم المؤسسات وتمكن المالية،

 .واالستمرارية البقاء لضمان والتطوير البحث مؤشرات استخدام

ألداء ن امنهجية  مالئمة لتحسي طوير، لتة( مجموعة من الخطوات المقترح50 ،2010 ،صيام)وقد استعرضت 

 ل:  خال نم المنظمة

ك العوامل الخارجية، والعوامل الداخلية في ذلبما اء، تؤثر في األد ة للعوامل التييليبدراسات تفصالقيام  -1

 . المؤسسةأداء ايشتمل عليها  والقوانين التيوكذلك اللوائح واألنشطة، واإلجارءات، 

يا تشمل المزا ط القوة، والتياقن نعظيم االستفادة مضعف لدى المؤسسة، من أجل تط والتحديد نقاط القوة نقا -2

راتيجية واضحة للتغلب على نقاط الضعف بهدف تخفيض اآلثار ع استووض سسة،تمتع بها المؤالنسبية التي ت

 السلبية لهذه الجوانب على األداء المؤسسي.

اء المؤسسي، دألل بالمفهوم الحديث ى جميع المستويات اإلداريةسة علإعداد برامج تفصيلية لتوعية العاملين بالمؤس -3

 .ؤسسيالم الكلي لألداء اخلية بالمفهومة ددف خلق ثقافبه

 المختلفة.   لتي تواجهها المؤسسة في المجاالتتشكيل فريق من الخبراء لتحليل المشاكل المتنوعة ا -4

 ءادلمفهوم الحديث لأللمعلومات الالزمة لتطبيق اات واتطوير نظم المعلومات بالمؤسسة، من أجل توفير البيان -5

 المؤسسي. 

 ات التي تم التوصل إليها في الخطوة السابقة.  لمؤشرام استخديات القياس بابة للقيام بعملناسوير آليات م. تط -6

 إجراء مقارنات متعددة للحكم على كفاية األداء المؤسسي بما في ذلك  -7

 تحقق في الفترة السابقة الذي مقارنه األداء الحالي باألداء -

 باألداء المخطط  يلعارنة األداء الفقم -

 ما يعرف بمرجعية األداء تخدام باس اظرةالمؤسسات المن الفعلي بأداء داءمقارنة األ -
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 تحديد مجاالت التحسين والتطوير على ضوء المقارنات التي تمت في الخطوة السابقة  -8

تزام التام من لالا يره، استنادا إلىتحسين األداء المؤسسي وتطوددة لتطبيق برامج واضحة، والقيام بخطوات مح -9

 يره.وتطوسسي ن األداء المؤبالمؤسسة بتحسيين جانب العامل

 

 :المنظمة عالقة بين التخطيط اإلستراتيجي وأداءال 2-2-3

ق الصالح العام من لتحقييهدف التخطيط االستراتيجي لالستخدام األمثل لإلمكانيات المتاحة، ويسهم في دعم أعمال اإلدارة 

ى دراسة كز عليرت تيجيخطيط الالستراة وبالتالي التبلييرات المستقالظروف والمتغ عيمجلرة شمولية وعامة خالل نظ

 ألول الفجوة ( سد  Garad et al, 2015 تحليله، للوصول لألهداف الموضوعة، وقد حاول الوضع االقتصادي القائم و

 كاتشرال بعض في ذلك النامية البلدان يف التنظيمي واألداء االستراتيجية اإلدارة بين ةالقالع في التحقيق خالل من مرة

 .الصومال ةصمعا مقديشو في المختارة

 التخطيط وظيفة هما والبقاء التنظيمي األداء المقترحات بعض ((Akinyele ,Fasogbon, 2007دراسة وقدمت 

 موثق بيان ودجو  لمث االستراتيجي طالتخطي لعناصر االهتمام يةأولو تولي أن للمنظمات ينبغي ،وبالتالي االستراتيجي

 ، المنظمة سلوك قواعد أي ، األساسية القيم تحدد أن للمنظمات يبغين ، للمنظمة( رؤية) مستقبلية رةوصو ، المهمة نع

 عمللا خطط وتطوير( ومحددة للقياس قابلة تكون أن يجب) األجل طويلة أهداف ووضع ، واقعية أهداف ووضع

 فمن يجي،تراتاالس التخطيط على تؤثر ئيةبيال العوامل أن وبما ،أخيراً  .ةيافكال والمتابعة ذهاوتنفي( اإلستراتيجية)

 تحليل خالل من بذلك القيام ويمكن والخارجي، الداخلي التحليل من لكل مناسب بيئي تحليل إجراء للمنظمات الضروري

SWOT ظمةالمن في والتهديدات والفرص عفلضوا القوة نقاط إلى يشير الذي. 

 Impact of strategic planning on Management of Public: بعنوان ( (Salkic, 2014 ةاسرد وضحت وقد 

Organization in Bosnia and Herzegovina 

 بوسنةلا في العامة، المؤسسات في الدراسة إجراء تم حيث العامة، المؤسسات إدارة على االستراتيجي التخطيط أثر

 كفاءة ادةيز على يعمل العامة المنظمات في االستراتيجي التخطيط تخدامسا نأ ىإل الدراسة جائنت وأشارت والهرسك،

 مشاعر أو ذاتية تفضيالت أساس على الموارد تخصيص إمكانية من ويقلل عقالني، بشكل التنظيمية الموارد إدارة وفعالية

 .معينة سياسية غوطضل االستجابة من نوعاً  أو وطموحات

فه وتناول أهداته والتخطيط االستراتيجي وأهمي مفهوواستعرض مث ي لبحرطار النظإلا لاوتن ذا الفصل قدوهكذا فإن ه

تالي إلى اإلطار العملي الذي سيستعرض لمحة عن المركز من خالل الفصل ال نتقلوسن، هوم األداء ومحدداتهتعرف لمف

نتائج وأيضاً عرض ال تاضيرلفا واختبارصائي اإلح عرض التحليلالبحث ثم هجية الوطني لبحوث الطاقة وبيان من

 .اتترحوالمق
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 المبحث األول: التعريف بالمركز الوطني لبحوث الطاقة: 3-1

 التعريف بالمركز الوطني لبحوث الطاقة والهيكل التنظيمي له. 3-1-1

 لوطني لبحوث الطاقة.كز االمر مهام 3-1-2

 

 :الطاقة لبحوث الوطنى زكمربالف ريالتع 3-1-1

 االعتبارية بالشخصية الطاقة لبحوث الوطنى المركز ويتمتع دمشق مدينة فى ىسئيالر مركزه علمى طابع ذات مةاع ئةيه

 العلمية والبحوث اتراسالد ءجراإ عن مسؤوال المركز ويعتبر الكهرباء بوزير ويرتبط يدارإلوا يالمال واالستقالل

 قبل من المالئمة االستراتيجيات ادواعتم السياسات وضع على اعدست تىلا تجريبيةال الريادية يعرامشال يذنفوت يقيةتطبوال

 الطاقات مصادر استخدامات وتنمية المتاحة الطاقة مصادر من المثلى االستفادة لتحقيق العالقة ذات الوصائية الجهات

 المركز ادارة يتولى لفة،المخت القطاعات فى استهالكها ديرشوت قةطاال استخدام كفاءة وتحسين وتطويرها دةتجدلموا الجديدة

 النفط وزير معاون للرئيس، ونائبا عضوا الكهرباء وزير ،معاون رئيسا الوزير من االدارة مجلس عام،ويشكل رمدي

 كزرملل عاملا المدير ونىمعا ومقررا، عضوا للمركز مالعا ،المدير عضوا البيئة لشؤون الدولة وزير عن ،ممثل عضوا

 من ثالثة سنتين، كل دورى بشكل الوزير قبل من ارهماتياخ عضوين يتم المركز فى مقسااال ىمدير من ناثني اعضاء،

 .للتجديد قابلة سنتين لمدة الوزير يختارهم اعضاء الطاقة مجاالت فى الخبرة ذوى

 :للمركز التنظيمي الهيكل

 هيئة البحث العلمي: -1

 

 

 

 :الهيئة الفنية  -2

 
 

 

 المدير العام

الباحثين 

 المساعدين

الباحثين  الباحثين

 الرئيسين

 مديري البحوث

معاون المدير 

 اإلدارية شؤونلل

 ساماألقرؤساء 

معاون المدير 

 ميةللشؤون العل

 هيئة فنية

من حملة الشهادات 

 الجامعية االولى

 مال متمرنقائم باألع مالقائم باألع مشرف أعمال مديرأعمال
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 برية:هيئة مخ -3

 

 

 
 

 

 المركز فى العاملين باقى من وتتالف والخدمية االدارية الهيئة -4

 

 مهام المركز: 3-1-2

 طويلة والخطط ةسبالمنا اتيجيراتستواال السياسات وضع على اعدست تىلا المتكاملة والبحوث الدراسات عدادإ -1

 التنمية متطلبات يلبى بما المختلفة البدائل واقتراح المتاحة ةاقالط مصادر من المثلى تفادةساال يقلتحق المدا

 .قةالطا بشؤون العالقة ذات المعنية االخرى الجهات مع والتعاون بالتنسيق وذلك واالجتماعية االقتصادية

 اتالدراس واجراء استخدامها ميةلتن ةالالزم ططالخ واقتراح هاميقووت دةلمتجداو ةديدالج الطاقات مصادر مسح -2

 داخل فى العلمية الجهات مع بالتعاون او المركز قبل من سواء بذلك المتعلقة والبينية واالقتصادية الفنية والبحوث

 .وخارجه القطر

 مع االشتراكب وأ المركز قبل من سواء ةتجددوالم ةالجديد الطاقات مجال فى يةريبتجال الريادية المشاريع تنفيذ -3

 لتطويرها مايلزم واقتراح استثمارها ومتابعة القانون هذا حكامأل طبقا بعضها او هاكل بتنفيذها يعهد ان وله رغيال

 .واقتصادياً  فنيا

 جراءإو صوالً أ العتمادها ونظمها ددةمتجوال ةالجديد الطاقات لمعدات السورية القياسية المواصفات اقتراح -4

 .الصالحية شهادات صدارإو ةردتووالمس المحلية والنظم معداتلا هذه داءأ ويملتق العلمية اتراتباالخ

 الطاقة كلفة تقليل يحقق وبما والطلب التزويد يجانب فى الطاقة كفاءة بتحسين الخاصة والبحوث الدراسات عدادإ -5

 .تلوثلا من البيئة وحماية الوطنى تصاداالق على جماليةاإل

 ي فيالطاق داءاأل مؤشرات قبةراوم كافة االستهاك ماكنأو شأتالمن يف يالطاق داءباأل الخاصة يرمعايلا وضع -6

 .كافة المستوردة أو محلياً  المصنعة الكهربائية التجهيزات

 .وتشجيعها الطاقة استخدام كفاءة لتحسين واالرشادات الوسائل تطوير -7

 لمتجددةاو يدةالجد اقاتالط مصادر طويرتل ايلهشغوت بيةتجري ةبحثي ومحطات ووحدات تبراتخم مةاقإ -8

 .العالية الطاقية ةءفاالك ذات والتجهيزات

 االمكانيات تطوير لىإ تهدف التى والمؤتمرات والندوات والتدريبية الدراسية الدورات وعقد الخبراء استقدام -9

 ستخداما كفاءة وتحسين ةددلمتجاو ةديدالج اتالطاق مصادر من لالستفادة زمةالال الضرورية المحلية والخبرات

 .قةطاال

 هيئة محبرية

من حملة شهادة 

 المعاهد المتوسطة

ساعد مخبري م مساعد مخبري مخبري رئيسي مخبري

 متمرن
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 االخرى المعلومات منظومات مع وربطه والبحوث الدراسات جراءإ لتسهيل كلذو للطاقة معلومات بنك نشاءإ -10

 .المركز بأعمال العالقة ذات

 .العلمية تجاللموا الدورية النشرات صدارإو ونشرها العلمية بحاثاأل توثيق  -11

 .دوليةلا والمنظمات واالجنبية لعربيةاو ريةالسو لميةالع الهيئات مع ةاقالط ثبحو المج فى االتفاقيات عقد -12

 على المركز فى بحاثهمأ يجرون الذين العليا الدراسات طالب على شرافاإل في السورية الجامعات مع المشاركة -13

 .السورية جامعاتلا مةظني أف الواردة الشروط المشرفين يف تتوفر نأ

 

 التحليل: بيالت وأسأدوا :الثانيالمبحث  3-2

 :ة وفرضياتهالقة بالدراستعلمكافة األسئلة ا ة خاصة تتضمنستبانتصميم ا 3-2-1

البيانات األولية على توزيع االستبيان وتم استخدام عدد من األساليب المناسبة في تحليل البيانات اعتمدت الباحثة في جمع 

 اإلحصائية الرزمة سةالدرا ستخدم فيسن ت أو نفيها،ايرضت الفوإثبا تغيراتجاد ماهية العالقة بين المت إليوالمعطيا

(SPSS.25) التالية لألساليب اإلحصائية وفقاً  فرضياتها، اختبار لإلجابة البيانات معالجة في:  

 اختبار الثبات الصدق (cronbach's Alpha ) 

 وحساب ة،سادرال نةعي صائخص صفول المئوية ونسب من تكراراتلبحث اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات ا 

 .الدراسة أسئلة عن بةلإلجا المعيارية واالنحرافات ابيةالحس سطاتالمتو

 اختبار التباين األحادي (one Way Anova)  لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في

 وحن جاههمرفة اتذلك معحل التخطيط االستراتيجي وكة مرااتجاهات أفراد عينة البحث حول مستوى ممارس

 رات الديموغرافيةالف المتغيالخت تعزة التياألداء مستوى 

 بار تخاT المستقلة للعينات (Independent T-Test)  لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة

 في حول األداءذلك اتجاههم جي وكإحصائية في اتجاهات أفراد عينة البحث حول ممارسة التخطيط االستراتي

 عامل الجنس فالختال عزىز تمركال

 ضيات الفرعية المشتقة عنها رئيسة وكل من الفرالة الختبار فرضيات الدراس لبسيطدار ابار االنحاخت

 تابع  ويفيداالنحدار البسيط في معرفة شدة تأثير متغير كمي مستقل في متغير آخر كمي

  :وذج وهو تفسير هذا النم ةودس لجايبر مقر ويعتوذج االنحدام المؤشرات لنممن أهوهو واحد معامل التحديد

يدل على جودة  %100وكلما اقتربت قيمته من  1 و0اوح بين ترت بيرسون وقيمتهعامل االرتباط ربع مم

 توفيق النموذج

 

 : دراسةال وعينة مجتمع -1

 موظف (95دي )طاقة حيث يبلغ المالك العدوث الفي المركز الوطني لبح العاملين من الدراسة مجتمع يتكون    

 عينة بلغت حيث الدراسة، مجتمع من ئمةالم عينة أخذ تم ة،راسالد لمجتمع ملشاال الحصر أسلوب ةالباحث تخدمواست

 63 استرجاع وتم لعليا والوسطى في المركزاإلدارة ا استبانة 70 توزيع من خالل ،وموظفه موظف( 57) الدراسة

 .هماستبعاد تم ةدراسلا اتايلغ ةلحصا غير استبانات 6هناك  نتكا كنول استبانة،

 

 نات:ايالبأدوات جمع  -2

 ،دراسةال عينة من البيانات لجمع كأداة المقفل النوع من خاصة تبانةسا تصميم تم السابقة، دراساتلا من العديد استقراء بعد

 :قسمين من اإلستبانة وتتكون

 مجال مي،علال المؤهل العمر، س،جنال: )يوه ثينللمبحو والوظيفية الشخصية اتيانالب على يحتوي وهو: األول القسم

 (.الخبرة وسنوات الحالية ةفالوظي

 :نمحوري على ويحتوي: الثاني سمقال
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 ( عبارة تهدف إلى التعرف على ممارسة 14المحور األول: ويتمثل في متغير "التخطيط االستراتيجي، حيث تضمن ) 

بناءا على  اتيارهأبعاد تم اخسة د تم تحديد خمقث، والبحة يناد عأفر تيجي وذلك من وجهة نظرسترامراحل التخطيط اال

 ،  التخطيط االستراتيجي أهم مراحل  لالموضوع التي يعتقد أنها تشم مراجعة أدبيات هذا

 البحثية ء المراكزاى أدمستو على التعرف إلى تهدف عبارة( 16)  تضمن حيث األداء" متغير في ويتمثل: الثاني المحور

 

 ة وعدد العباراتبانستالور امحا (1جدول )

 المرجع تاراالعبعدد  المحور

التخطيط 

 يجاالستراتي

 3-1 الرؤية

 2016رعد الزبين، 

 6-4 الرسالة االستراتيجية

األهداف 

 االستراتيجية
7-11 

: االستراتيجي التحليل

 والضعف القوة نقاط

(SWOT) 

12-14 

 17-15 جيالستراتيا يارالخ

 األداء
 25-18 سيالمؤس

 34-26 البحثي

 

 ت:مقياس ليكر -3

 مقياس ليكرت (2ول )دجال

 افق بشدةمو غير غير موافق محايد موافق ةدموافق بش

(5) (4) (3) (2) (1) 

 

ثم  ، ومن4=1-5))ن خالل حساب المدى بين درجات المقياس محيث تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي 

إلى أقل قيمة ة وبعد ذلك تم إضافة هذه القيم ،(0.8=4/5)لخلية للحصول على طول ا مقياسفي ال ر قيمةتقسيمه على أكب

وهكذا أصبح طول الخاليا كماهو  الخلية،ة المقياس وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه ايفي المقياس )بد

 :موضح بالجدول

 ي مقياس ليكرتفئات فل الوط (3الجدول )

 افقةالو درجة هي المقابل لالنسبالوزن  لخليةطول ا

 قليلة جدا %36-%20من  1.8-1من 
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 قليلة %52 -%36أكبر من  2.6-1.8من ر اكب

 متوسطة %68 -%52أكبر من  3.4-2.6أكبر من 

 كبيرة %84-%68أكبر من  4.2-3.4أكبر من 

 جدا كبيرة %100-%84أكبر من  5-4.2أكبر من 

 (2005  ،)التميمي

 

 اة:داألصدق ات وبث -4

 :الصدق ومعاملباخ معامل ألفا كرون -

عبر عن متوسط االرتباط الداخلي بين العبارات التي يقيسها، يخ لقياس ثبات االستبيان حيث باتم استخدام طريقة ألفا كرون

 %60ة قيمر وتعب هابات األداة وصالحيترجة ثكلما ارتفعت د 1 حيث كلما اقتربت قيمته من 1-0بين  قيمته تتراوحو

 حيث مرتفعة الدراسة متغيرات لجميع ثباتال معامالت أن (4) رقم الجدول منيالحظ وللحكم على ثبات االستبانة  مقبولة

 .الدراسة إجراء ألغراض ومقبولة عالية ثبات نسبة وهي( 0.959=الفالكافة أسئلة االستبانة ) الثبات معامل بلغ

 اإلستبانةثبات لقياس  ( يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ4جدول )

ل ألفا كرونباخمعام عدد الفقرات المحور  معامل الصدق 

لرؤيةا  3 0.686 0.82 

 0.876 0.769 3 الرسالة

 0.82 0.676 3 األهداف

 0.88 0.79 3 التحليل

 0.92 0.852 4 الخيار

 0.93 0.867 7 األداء المؤسسي

البحثياألداء   9 0.879 0.93 

 0.97 0.959 33 المجموع

 

داقية ويمكن ستبانات تتمتع بالثبات والمصال( وبالتالي يمكن القول بأن ا%60محاور أكثر من لى ماسبق )كافة الاء عبن

 االعتماد عليها في تحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

 : one t-testاختبار التوزع الطبيعي  -5

ف سميرنو-خدام اختبار كولمجروفتم استيياً لذلك سوزع البيانات طبيعيكون ترط أن إن معظم االختبارات المعلمية تشت

 تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  0.05ر من فإذا كانت مستوى المعنوية أكب
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 (   اختبار التوزع الطبيعي5الجدول )

 

الطبيعي، ت ال تتبع التوزيع البياناوهذا يدل على أن  0.05( للمحاور أصغر من Asymp.sigيتضح من الجدول أن قيمة )

 نتيجة االختبار.ى وبالتالي ال يؤثر عل 30ر من ن حجم العينة أكبض عن هذا الشرط ألان يستعيمكن أ ولكن

 :نتائج االستبانةتحليل  3-2-2

 :خصائص العينة -

 دراسةة لمفردات اليحساب التكرارت والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخص

 نس:حسب الج دراسةمحل اللمركزلين في اي للعامالتوزع النسب -1

 جن ري لعينة البحث حسب التوزيع التكرا( ال6جدول )ال

ةالنسب التكرار الجنس  

 64.9% 37 ذكر

 35.1% 20 أنثى

مجموعال  57 %100 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

ؤيةالر  يةاألهدافاالستراتيج الرسالة  لالتحلي  جيراالستراتياالخي  ءالمركزأدا  حثياألداءالب   

N 57 57 57 57 57 57 57 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 3.5029 3.7018 3.8860 3.3041 3.5702 3.8947 3.8265 

Std. 

Deviati

on 

.75625 .64760 .52625 .77736 .78027 .57999 .61076 

Most Extreme 

Differences 

Absolut

e 
.130 .186 .117 .118 .100 .176 .155 

Positive .098 .130 .098 .110 .099 .077 .081 

Negativ

e 
-.130 -.186 -.117 -.118 -.100 -.176 -.155 

Test Statistic .130 .186 .117 .118 .100 .176 .155 

Asymp. Sig. (2-tailed) .017c .000c .049c .046c .200c,d .000c .002c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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 جن حسب ال لدراسةالتوزيع النسبي لعينة ا (3-1الشكل )

64.90%

35.10%

حسب الجنس دراسةالتوزي  النسبي لعينة ال

 كر

أن  

 

 

  بنسبة 20عددهم اإلناث  وأن  %64.9نسبة   فرد أي ب  37( أن عدد الذكور في العينة  3-1ل)( والشك7يبين الجدول)

35%. 

 مر:حسب الع دراسةمحل ال مركزفي ال للعاملينالتوزع النسبي  -2

 حسب العمر دراسةال( التوزيع التكراري لعينة 7الجدول )

 النسبة التكرار العمر

 5.3% 3 30أقل من 

 47.7% 27 40-31من 

 47.7% 27 50-41من

 100% 57 المجموع
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 حسب العمر دراسةالسبي لعينة يع النالتوز (3-2)الشكل 

5.30%

47.70%

47.70%

حسب العمر دراسةالتوزي  النسبي لعينة ال

سنة   أقل م   سنة  -   سنة  -  

 
 

 50-41، ومن %47هي سنة  40-31دراسة حسب الفئة العمرية إلى ن توزع عينة ال( أ3-2( والشكل)7يبين الجدول)

ل مختلف الوظائف ادر شاب لشغيعتمد على كهذا يدل على أن المركز و %5.3 سنة  بنسبة 30و أقل من  %47بنسبة 

 إلدارية.ا

 ل العلمي:حسب المؤه دراسةال محلمركزفي الالتوزع النسبي للعاملين  -3

 حسب المؤهل العلميدراسة التكراري لعينة ال ( التوزيع8الجدول )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 %7 4 تعليم ثانوي

سطمعهد متو  7 12.3% 

 %38.6 22 شهادة جامعية

يرماجست  13 22.8% 

 %19.3 11 دكتوراة

 %100 57 المجموع
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 المؤهل العلميحسب دراسة سبي لعينة التوزيع الن( ال3-3الشكل )

7%

12.30%

38.60%

22.80%

19.30%

التوزي  النسبي لعينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

تعلي   انو  مع د متوسط ماجستير  ادة جامعية دكتوراة

 

 

ن حملة الشهادة ألكبر متوزع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي حيث كان العدد ا (3-3( والشكل)8يبين الجدول)

 %19.3ة الدكتوراة ت نسبة حملثم كان %22.8حملة الماجستير بنسبة  المرتبة الثانية تالهم في %38.6جامعية بنسبة ال

من حملة الشهادة الجامعية فأعلى وهذا مؤشر هام على توفر عنصر المعرفة مما يزيد في ة هذا يبين أن معظم أفراد العينو

 لة إليهم.نجاز المهام الموكتابعة إكفاءة العاملين لم

 حسب الخبرة الوظيفية: الدراسة حلم مركزاملين في الالنسبي للع التوزع -4

 حسب الخبرة الوظيفية دراسةة الالتوزيع التكراري لعين( 9دول )الج

 النسبة التكرار الخبرة الوظيفية

 24.6% 14 5أقل من 

 19.3% 11 10-5من 

 21.1% 12 15-11من 

 35.1% 20 ثرفأك 16

 100% 57 المجموع
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 حسب الخبرة الوظيفية دراسةالنسبي لعينة ال ( التوزيع3-4الشكل )

24.60%

19.30%

21.10%

35.10%

التوزي  النسبي لعينة الدراسة حسب الخبرة الوظيفية

  ك ر     -  م    - م   أقل م  

 

دراسة حسب سنوات الخبرة الوظيفية حيث كان العدد األكبرألفراد عينة توزع عينة ال ( 3-4( والشكل)9ول)يبين الجد

سنة خبرة 15-11ن ين يملكوذالانت نسبة األفراد وك %35.1ق بنسبة فما فو سنة   16ذوي سنوات خبرة لدراسةا

ف لمام بالمعارباإلضافة إلى اإل يلحالمناسبة في مجال عملهم ان خبرة وهذا يدل أن أفراد العينة يمتلكو 21.1%

يدل على وهذا  5من  كانت سنوات خبرتهم أقل %24.6والمهارات الالزمة ألداءالعمل بطريقة صحيحة وبالمقابل فإن 

 ة. مباشرعيين بعد تخرجهم ريجين الجاملمركز يقوم بتوظيف الخأن ا

 ظيفي:حسب المستوى الو دراسةل المح مركزالتوزع النسبي للعاملين في ال -5

 حسب المستوى الوظيفي دراسةي لعينة ال( التوزيع التكرار10الجدول )

 النسبة التكرار المستوى الوظيفي

 7% 4 معاون مدير عام

مديريةمدير   4 %7 

 12.3% 7 رئيس قسم

يس دائرةرئ  9 %15.8 

 10.5% 6 رئيس شعبة

 21.1% 12 هيئة بحثية

 21.1% 12 هيئة فنية

 5.3% 3 موظف
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 100% 57 المجموع

 

 

 حسب المستوى الوظيفي دراسةلنسبي لعينة الالتوزيع ا (3-5الشكل )

7%
7%

12.30%

15.80%

10.50%

21.10%

21.10%

5.30%

حسب المستوى الوظيفي دراسةالتوزي  التكرار  لعينة ال

معاو  مدير  ا  مدير مديرية ر يس قس  ر يس دا رة ر يس  عبة هي ة بح ية هي ة  نية موظف

 

 

ضاء الهيئة ألكبرألعحيث كان العدد ا توى الوظيفيعينة الدراسة حسب المستوزع  (3-5) والشكل (10يبين الجدول)

هي دراسة ة ألفراد عينة الالمستهدف كانت النسبة األكبرومركز، م مع طبيعة العمل البحثي للنسجالبحثية والفنية وهذا ي

  .من فئة األعمال اإلدارية العليا

 :يةاألساس تحليل بيانات ومحاور الدراسة

لى أهمية عراسة والتي يتم من خاللها الوقوف م لمحاور الدذ صورة عن تقييمهالدراسة ألخيل نتائج إجابات عينة يهدف تحل

، من خالل اآلراء تجاه كل من هذه المتغيراتومدى توافق شحة التي وردت في محاور االستبانة كل من المتغيرات المر

وكذلك تلك المتغيرات،  سبية لمتوسطالحسابي واألهمية الن تماد المتوسطصفي باعاستعراض عام لنتائج التحليل الو

حصيلة  تجاه كل من متغيرات الدراسة وكانت تباين اآلراء بين أفراد العينة اف المعياري لمعرفة درجة توافق أواالنحر

 التحليل على النحو األتي:

 تحليل عناصر التخطيط االستراتيجي: -

 يةالرؤية االستراتيج -1

( بانحراف معياري 3.5كز بلغ ) راتيجية للمرنصر الرؤية االستبي العام لع( بأن المتوسط الحسا10من الجدول ) يتضح

  واضحاً ألفراد عينة البحث بنسبة اتفاق ) وهذا يعني أن عنصر الرؤية يعد( ،  %70وأهمية نسبية بلغت) (0.756)هقدر

 بكافة يات الخاصةاالستراتيج تلك رؤية شاملة لتطويرأن المركز يمين حول وبالتالي يتضح بأن  عينة الدراسة متفق 70%)

، وهذا يدل على أن 1.068ي كان ولكن االنحراف المعيار %74سبي ن( ووزن 3.7سابي )حبه بمتوسط  نوطةالم األعمال

أنه   تي أكدت على(ال2014 ،ات أفراد العينة مشتتة وغير متجانسة و بالمركزواتفقت  هذه النتائج مع دراسة )الزعيبيإجاب

كز تقود عملية رنوطة به باإلضافة إلى أن رؤية الماألعمال الم اتيجية تشمل كافةوضع رؤى استريجب على المركز 
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أفراد العينة محايدة حول أن رؤية المركز محددة بتاريخ مناسب  نحو الوضع المأمول ولكن كانت آراء التغيير اإلداري

 لتحقيقها.

 
  متعلقة تقييمعلى مستوى العبارات الات الوصفية اإلحصاء( 11) الجدول

 طيط االستراتيجين عناصر التخالرؤية كعنصر م

 العبارة
المتوسط 

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري

ن الوز

 النسبي

النتيجة وفق 

مقياس 

 ليكرت

ترتيب 

العبارة 

حسب 

 أهميتها

يمتلك االمركز رؤية 

شاملة 

اإلستراتيجيات  لتطوير

عمال افة األالخاصة بك

 ة بهالمنوط

 1 فقموا 74 1.068 3.7

ؤية المركز تقود ر

داري التغيير اإل عملية

 نحو الوضع المأمول
 2 موافق 69.8 0.928 3.49

ددة رؤية المركز مح

 3 محايد 66.4 0.89 3.32 بتاريخ مناسب لتحقيقها

  موافق 70 0.756 3.5 الرؤية االستراتيجية

 

 االستراتيجيةالرسالة  -2

( بانحراف معياري 3.7لغ )جية للمركز بسالة االستراتيلرلعام لعنصر ابأن المتوسط الحسابي ا( 12لجدول )ضح من ايت

  اً ألفراد عينة البحث بنسبة اتفاق )يعد واضح سالةهذا يعني أن عنصر الرو( ،  %74(وأهمية نسبية بلغت)0.64قدره) 

 وفقاً  متخصصة لمخرجات  تهدف للوصول المركز الةل أن رسوبالتالي يتضح بأن  عينة الدراسة متفقين حو 74%)

قة المستقصين بمتوسط موافأهدافه حازت على  لتحقيق اً سبب وجودها المركز رسالة رة تعتبركما أن العباعلمية،  لمعايير

 مركزال (التي أكدت على  أن رسالة2014 ،واتفقت  هذه النتائج مع دراسة )الزعيبي %74وزن نسبي ( و3.7حسابي )

 بالمركز. لعاملينا وجميع لعلياا اإلدارة لدى وقبول ةبمصداقي ظىتح

 رات المتعلقة تقييمااإلحصاءات الوصفية على مستوى العب( 12الجدول)

 نصر من عناصر التخطيط االستراتيجيالرسالة كع

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

النتيجة وفق 

مقياس 

 ليكرت

يب ترت

ارة العب

حسب 

 ميتهاأه

مركز وجودها تعتبر رسالة ال

 2 موافق 74 0.68 3.7 فهبباً لتحقيق أهداس
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تحظى رسالة المركز 

داقية وقبول لدى اإلدارة صبم

 ا وجميع العاملين بالمركزالعلي
 3 موافق 70.8 0.927 3.54

تهدف رسالة المركز للوصول 

لمخرجات متخصصة وفقاً 

 لمعايير علمية
 1 موافق 77.2 0.718 3.86

  موافق 74 0.64 3.7 يةالرسالة االستراتيج

 

 

 يجية:داف االستراتاأله -3

( بانحراف معياري 3.88داف االستراتيجية للمركز بلغ ) توسط الحسابي العام لعنصر األهم( بأن ال13يتضح من الجدول )

 يعد هداف االستراتيجيةاأل اتيجيةاالستر األهدافوهذا يعني أن عنصر ( ،  %77.6(وأهمية نسبية بلغت)0.526قدره)

 األهداف دوتحدي صياغة اسة متفقين حول أنرعينة الدوبالتالي يتضح بأن %77) بة اتفاق )د عينة البحث بنسواضحاً ألفرا

 زالمرك لدى المنظمة، بينما نالحظ أن عبارة يتوفر في االستراتيجي التخطيط في الجوهري صرهي العن تحقيقها وأساليب

( ووزن 3.53ا متوسط حسابي )ألداء كان لها مستوى وتحسين رالتطوي أجل من العاملين ومهارات لقدرات محفزة أهداف

راد العينة مشتتة وغير متجانسة وبالتالي وهذا يدل على أن إجابات أف 1.02ه  ولكن االنحراف المعياري قدر70.6نسبي  

ى األداء. تحسين مستوفزة لقدرات العاملين لاف أن تكون محع األهديجب على المركز أن يأخذ بعين االعتبار عند وض

 إلى يسعى المركز جلاأل طويلة على ضرورة توفرأهداف ( التي أكدتArasa, 2012مع دراسة ) النتائج هذه واتفقت

    تحقيقها المطلوب واألهداف الغايات بيان إلى يرمي المنظمة في االسترتيجي التخطيط نتحقيقها، كما أ

 

 متعلقة تقييمالعبارات الات الوصفية على مستوى ( اإلحصاء13)الجدول

 ن عناصر التخطيط االستراتيجيهداف كعنصر ماأل

 رةاالعب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 لمعياريا

الوزن 

 النسبي

النتيجة 

وفق 

مقياس 

 ليكرت

ترتيب 

العبارة 

حسب 

 أهميتها

 في االسترتيجي التخطيط يرمي

 تالغايا بيان إلى المنظمة

 تحقيقها لمطلوبا واألهداف
 4 وافقم 78.6 0.726 3.93

 يجيةاالسترات خطةال ستحقق

 للتطوير المرجوة األهداف

 المركز بأداء رتقاءواال
 3 موافق 79 0.833 3.95

 ألهدافا وتحديد صياغة تعتبر

 العنصر تحقيقها وأساليب

 التخطيط في الجوهري

 المنظمة في االستراتيجي

 1 وافقم 88.1 0.704 4.07

 2 موافق 80.4 0.834 4.02 المركزأهداف لدى ريتوف
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 تحقيقها إلى عىيس األجل لةطوي

 فاأهد المركز لدى يتوفر

 ومهارات لقدرات محفزة

 التطوير أجل من ينالعامل

 داءاأل مستوى وتحسين

 5 موافق 70.6 1.02 3.53

  موافق 77.6 0.6 3.91 األهداف االستراتيجية

 

 يجي:الستراتالتحليل ا -4

اري ي( بانحراف مع3.3تيجي للمركز بلغ )حليل االستراالعام لعنصر الت وسط الحسابي( بأن المت14الجدول ) يتضح من

يعد واضحاً ألفراد عينة البحث بنسبة  يل االستراتيجيتحلوهذا يعني أن عنصر ال، (%66لغت)(وأهمية نسبية ب0.77قدره) 

 وضع عند بالمركز يطةالمح هديداتوالت الفرص على الوقوفالعينة حول  ء أفراد،وذلك ألن كانت آرا %66)  اتفاق )

تفقت هذه القوة  في المركز محايداً وا ونقاط المتاحة الفرص بين الداخلية ةئالبي تحليل ستراتيجية ،ووجود فرقاال الخطط

 البيئة الداخليةطريق تحليل  عن ضعفحول أهمية تحديد نقاط  القوة و ال ( Arasa ,2012)، (2014 ،النتائج مع)الزعيبي

 

 ارات المتعلقة تقييمى مستوى العبصاءات الوصفية عل( اإلح14ول)الجد

 من عناصر التخطيط االستراتيجي الرؤية كعنصر

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

النتيجة 

وفق مقياس 

 ليكرت

ترتيب 

العبارة 

حسب 

 أهميتها

 الفرص ىعل الوقوف

 المحيطة والتهديدات

 الخطط ضعو عند بالمركز

 ستراتيجيةاال

 2 دمحاي 68 0.776 3.4

 في التخطيطية الجهود تعمل

 نقاط تقويم على ركزمال

 أنشطة في عفوالض القوة

 بليةوالمستق المركزالحالية

 1 موافق 68.4 0.905 3.42

 فرق المركز في يوجد

 بين الداخلية البيئة تحليل

 ونقاط لمتاحةا الفرص

 .القوة

 3 محايد 61.8 1 3.09

  محايد 66 0.77 3.3 ستراتيجيالتحليل اال

 

 الخيار االستراتيجي: -5
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( بانحراف 3.57لمركز بلغ ) العام لعنصر الخيار االستراتيجي ل ( بأن المتوسط الحسابي15جدول )ليتضح من ا

راد يعد واضحاً ألف راتيجيلخيار االستان عنصر وهذا يعني أ ( %71.4وأهمية نسبية بلغت) ( 0.78معياري قدره)

 على للحكم واضحة ومؤشرات اييرعم المركز إدارة حصلت العبارة تطبقحيث  %71)  )بحث بنسبة اتفاق عينة ال

(  0.92( وانحراف معياري قدره)3.7ولى من آراء العينة  بمتوسط حسابي )االستراتيجية على المرتبة األ الخطة

م ما أنها تلتزالموضوعة ك الخطط مع تنسجم ةإستراتيجي تتخذ قرارات المركز دارةلك أن إذ %74ووزن نسبي 

رة المركز تضع نت إجابات أفراد العينة حول أن إداأهدافها، ولكن كا لتحقيق تضعها التي الزمنية والجداول بالبرامج

ئل مناسبة في ز أن تضع بداة المركبدائل استراتيجية مناسبة مشتتة وغير متجانسة مما يعني أنه يجب على إدار

لضرورة توفر بدائل (Arasa ,2012) ،(  2014،الزعيبيسة )نتائج مع دراوقد اتفقت هذه الستراتيجية خططها اال

 سيمناسبة في حالة تغيير الخيار الرئياستراتيجية 

 ( اإلحصاءات الوصفية على مستوى العبارات المتعلقة تقييم التحليل15) الجدول

 ستراتيجيالتخطيط اال ن عناصركعنصر م

 العبارة
وسط المت

 الحسابي

االنحراف 

 ريالمعيا

الوزن 

 سبيالن

النتيجة 

وفق مقياس 

 ليكرت

 بترتي

العبارة 

حسب 

 أهميتها

 بدائل المركز رةإدا تضع

 4 محايد 67.8 1.06 3.39 مناسبة استراتيجية

 بالبرامج المركز إدارة تلتزم

 تضعها التي الزمنية والجداول

 هدافهاأ تحقيقل
 3 موافق 71.2 0.887 3.56

 معايير لمركزا إدارة طبقت

 لحكمل واضحة شراتومؤ

 االستراتيجية الخطة على
 1 موافق 74 0.925 3.7

 قرارات لمركزا إدارة تتخذ

 الخطط مع تنسجم إستراتيجية

 الموضوعة
 2 موافق 72.6 0.858 3.63

  محايد 71.4 0.78 3.57 الخيار االستراتيجي

 

 

 أبعاد على أفرادالعينة باتإلجا لحسابيةا المتوسطات أن( 16)رقم جدولال بين يط االستراتيجي:محور التخط تحليل

 الرسالة ،االستراتيجية ؤيةلراالمركز الوطني لبحوث الطاقة ) فيموظ نظر وجهة من  االستراتيجي طالتخطي

ستوى ملتالي فإن وبا مرتفعة، كانت  (جياالستراتي ارالخي ي،االستراتيج التحليل االستراتيجية، االهداف االستراتيجية،

 من  االستراتيجي خطيطلت الكلي المتوسط أن لجيد حيث وا يتراوح بين المتوسط مركز الوطنيستراتيجي في الالتخطيط اال

 سابيح متوسطب األولى المرتبة ااألهداف االستراتيجية بُعد احتل وقد ،(3.7)بلغ   المركز في املينالع نظر وجهة

 مرتبةال في وجاء ،(3.7) بلـغ حسابي متوسطب  الستراتيجيةا الرسالة بعد يةالثان مرتبةال في جاء حين في ،(3.88)بلـغ

تالها بعد الرؤية االستراتيجية بمتوسط  أيضا، مرتفعة درجةب( 3.57) بلغ حسابي تراتيجي بمتوسطاالس الخيار بعد الثالثة

 ايضاً، و رتفعةم بدرجة (3.3) ـغبل حسابي سطبمتو االستراتيجي تحليلال بُعد يرةاألخ بةالمرت في  (وجاء3.5حسابي )

تخطيط على أن هناك عالقة إيجابية بين ال التي أكدت (Olumuyiwa et al ,2018اتفقت  هذه النتائج مع دراسة )
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قق المنظمة أهدافها تيجي حيث تحاالسترااالستراتيجي وأداء المركز وأن كال من المنظمة والعاملين مستفيدين من التخطيط 

 .ي تحفيزالعمالدية أي تساهم فللمسؤوليات الفر وفر توضيحاً و ت

 

 

 

 

 تيجيات المتعلقة بعناصر التخطيط االسترااءات الوصفية على مستوى العبارحص( اإل16الجدول)

 البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوزن النسبي

ترتيب البعد 

 تهاحسب أهمي

 4 70 0.75 3.5 راتيجيةرؤية االستال

 2 74 0.64 3.7 ستراتيجيةالرسالة اال

 1 77.6 0.52 3.88 ف االستراتيجيةاألهدا

 5 66 0.77 3.3 التحليل االستراتيجي

 3 71.2 0.78 3.57 الخيار االستراتيجي

  74 0.549 3.7 التخطيط االسراتيجي

 ء:اتحليل محور األد -

 األداء المؤسسي: -1

 

 0.57راف معياري قدره ( بانح3.89غ )األداء المؤسسي بل العام لعنصرأن المتوسط الحسابي ب (17ن الجدول) يتضح م

وهذا يعني أن عنصر   %77اتفقا يعد واضحاً ألفراد عينة البحث بنسب وهذا يعني أن هذا العنصر  %77.8 ووزن نسبي 

ة من عينة الدراسوبناء على ما سبق فإن  %77)  فاق )نسبة اتيعد واضحاً ألفراد عينة البحث ب لخيار االستراتيجيا

 بالنفع تعود التي العلمية البحوث تقديم على تعمل  المركز ةام والموظفين متفقين على أن إدارورؤساء األقس معاوني المدير

( 0.714)بلغ معياري ( وانحراف %4.09كافة ، حيث احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ) المجتمع على والفائدة

 ال والتي ةريالضرو غير التشغيلية التكاليف يلتقل إلى لمركزا إدارة م  حول سعي(، واتفاقه%81.8) وبوزن نسبي قدره

( 3.98جعيها حيث احتلت المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )مرا إلى المقدمة الخدمة جودة تحسين في فعال بشكل تساهم

 الخدمات فاءةك بزيادة المركز رةإدا رة تقوم(، كما أن العبا%79.6دره)زن نسبي ق( وبو0.813وانحراف معياري بلغ)

، (77.6%( ووزن نسبي )0.657نحراف معياري)( وا3.88لثالثة بمتوسط حسابي )ا للمراجعين احتلت المرتبة المقدمة

لخدمات واألنظمة تطوير امل على أن المركز يع (,(Arasa, 2012 (2012 ،خزنداروقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة) ال

 بشكل جيد اإلدارية

 داء المؤسسي للمركزألمستوى العبارات المتعلقة تقييم االوصفية على  ( اإلحصاءات17) جدولال

 العبارة
متوسط لا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

وزن ال

 النسبي

النتيجة 

وفق مقياس 

 ليكرت

ترتيب 

العبارة 

حسب 

 أهميتها

 2 موافق 79.6 0.813 3.98تقليل كز إلى تسعى إدارة المر



41 
 

تكاليف التشغيلية غير ال

ال تساهم ضرورية والتي ال

 في تحسين جودةبشكل فعال 

 الخدمة المقدمة إلى مراجعيها

رة المركز بزيادة تقوم إدا

قدمة كفاءة الخدمات الم

 للمراجعين

 3 موافق 77.6 0.657 3.88

تحرص إدارة المركز على 

سب ما يتناتطوير خدماتها ب

 مهام المنوطة بهامع ال

 4 فقموا 77.2 0.639 3.86

م مركز على تقديتعمل إدارة ال

البحوث العلمية التي تعود 

والفائدة على المجتمع  فعبالن

 كافة

 1 موافق 81.8 0.714 4.09

المركز لتبسيط تسعى إدارة 

إجراءات المراجعات الطبيعة 

 من أجل إرضاء مراجعيها

 3 موافق 77.6 0.803 3.88

إدارة المركز إلى توفير تسعى 

 ص وكفؤكادر فني متخص
 6 موافق 74.8 0.856 3.74

توفر إدارة المركزالتقنيات 

والمتطورة الالزمة  ثةالحدي

 ومعدات من مختبرات

 5 موافق 76.8 0.992 3.84

  موافق 77.8 0.57 3.89 ألداء المؤسسيا

 

 األداء البحثي: -2

 0.61ره( بانحراف معياري قد3.82حثي بلغ )العام لعنصر األداء الب الحسابي المتوسطبأن  (18يتضح من الجدول )

 وبناء على ما سبق %67.5بنسب اتفقا  ألفراد عينة البحث يعد واضحاً  صروهذا يعني أن هذا العن %67.5سبي ووزن ن

 األهداف مع للمركز ثيالبح داءاأل افقفإن عينة الدراسة من معاوني المدير ورؤساء األقسام والموظفين متفقين على أن يتو

( 0.66معياري بلغ ) اف( وانحر3.98ى بمتوسط حسابي بلغ )المرتبة األولالشأن ، حيث احتلت  ذلك في موضوعةال

 أداء وفاعلية كفاءة على إيجابي تأثير له بالمركز الحالي البحثي داءاأل (، واتفاقهم  حول إن%79.6قدره) وبوزن نسبي

وبوزن نسبي ( 0.76ف معياري بلغ)( وانحرا3.94)ثانية بمتوسط حسابي بلغ تبة المرحتلت الالمركز حيث ا

 ركز احتلتالم عمل مجال في المجتمعية القضايا أهم أبحاثه تتناول أن على مركزال (، كما أن العبارة يعمل%78.8ره)قد

   ت هذه النتائج مع دراسةوقد اتفق(  78.6( ووزن نسبي )0.67( وانحراف معياري)3.9المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

 األداء ستوياتبم لالرتقاء تدريبية ارة على برامجل اعتماد اإلد( حو,(Arasa, 2012( 2012 ،خزندارال) 

 لمتعلقة تقييم األداء البحثي للمركزصاءات الوصفية على مستوى العبارات ااإلح( 18الجدول)

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 بيلنسا

النتيجة 

وفق 

مقياس 

 كرتلي

ترتيب 

العبارة 

حسب 

 أهميتها

 برامج على المركز إدارة تعتمد

 اتويبمست لالرتقاء تدريبية
 5 فقموا 77.6 0.781 3.88
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 األداء

 خالل من المركز إدارة تسعى

 لتقديم االستراتيجي تخطيطال

 أجل من عالية جودة ذات خدمات

 هاأداء في التميز في البقاء

 6 موافق 76.8 0.9 3.84

 التخطيط لمركزا يعتمد

 اً أمر ويعتبره تراتيجياالس

 أهدافه حقيقلت ضرورياً 
 8 موافق 74 0.844 3.7

 في االستراتيجي التخطيط يعزز

 لدى اإلبداعية الروح من المركز

 الضغوط مجابهة أجل من راداألف

 والنوعية الجودة تفرض التي

 التنظيمية الهياكل وسالمة

 .ةاإلداريو

 7 موافق 75 0.931 3.75

 مع للمركز ثيالبح األداء يتوافق

 ذلك في الموضوعة فاألهدا

 الشأن
 1 قمواف 79.6 0.668 3.98

 العلمي بالنشر المركز يقوم

 علمية دوريات في لألبحاث

 وعالمية يةمحل محكّمة
 4 موافق 77.8 0.976 3.89

 االستشهادات أعداد تزايد يالحظ

 عن لمنشورةا البحوث من

 المركز
 9 موافق 70.2 1.07 3.51

 تتناول أن على كزالمر يعمل

 في المجتمعية اياالقض أهم حاثهأب

 زالمرك عمل مجال
 3 موافق 78.6 0.678 3.93

 بالمركز الحالي البحثي ألداءا إن

 كفاءة على إيجابي يرتأث له

 المركز أداء وفاعلية
 2 موافق 78.8 0.766 3.94

  موافق 76.52 0.61 3.826 ياألداء البحث

 

ط توسم إلى قسمين األداء المؤسسي بمسقلطاقة الذي ينمركز الوطني لبحوث ا( أداء ال19الجدول)يبين 

ووزن  0.61معياري  انحرافو3.8  واألداء البحثي بمتوسط حسابي  0.57وانحراف معياري    3.89حسابي

دة إلى الزيادة مع زيا ينت أن أداء المركز يميلب يالت (Kare et al ,2013)النتائج، واتفقت هذه  % 76.52نسبي
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 المركزاد أداء اإلدارة االستراتيجية، زمارسة لم جية. وكلما ارتفع المستوى العامدارة االستراتيمستوى ممارسة اإل

 .المالي والبحثي

 

 

 

 

 

 ( اإلحصاءات الوصفية على مستوى العبارات المتعلقة تقييم الرؤية19) جدولال

 صر التخطيط االستراتيجيناصر من عكعن

 بيالمتوسط الحسا البعد
االنحراف 

 المعياري
 لوزن النسبيا

داء المؤسسياأل  3.89 0.57 77.8% 

اء البحثياألد  3.826 0.61 %76.52 

أداء المركز الوطني لبحوث 

 الطاقة
3.85 0.56 %77 

 

 اختبار الفرضيات: -

 الفرضية الرئيسية األولى:

 الرسالة ، تيجيةاالستراالرؤية )راتيجي عناصر التخطيط االستإحصائية ل داللة ذو أثر جديو ال : H0فرضية العدم 

الوطني لبحوث  على أداء المركز( االستراتيجي لخيارا ، االستراتيجي التحليل ، جيةراتياالست األهداف ، ةاالستراتيجي

  الطاقة

 ةالرسال الستراتيجية،ا الرؤية)ط االستراتيجي طيصر التخإحصائية لعنا داللة ذو أثر : يوجدH1الفرضية البديلة 

  ي لبحوث الطاقةعلى أداء المركز الوطن( راتيجيالستا الخيار االستراتيجي، التحليل االستراتيجية، األهداف االستراتيجي،

ي البسيط خطحدار الية يتوجب علينا اختبار الفرضيات المنبثقة عنها، من خالل استخدام نموذج االنوالختبار هذه الفرض

بيق لى متغير كمي تابع ولكن قبل تطغير مستقل كمي عا النموذج لقياس أثر متية فرعية ويستخدم هذالختبار كل فرض

 أكد من وجود عالقة بين المتغيرين.االنحدار الخطي البسيط يجب الت

 تفرع منها خمس فرضيات فرعية:ي

 الفرضة الفرعية األولى:

على أداء  ، الرؤية االستراتيجية) التخطيط االستراتيجيإحصائية لعناصر  داللة وذ أثر وجدي ال : H0فرضية العدم 

  كز الوطني لبحوث الطاقةالمر

على أداء المركز ( االستراتيجية الرؤية) إحصائية لعناصر التخطيط االستراتيجي داللة ذو أثر : يوجدH1لبديلة ية االفرض

  الوطني لبحوث الطاقة

ل "رؤية المتغير المستق فالزيادة في قيمة تابع،المتغير المستقل والأن هناك عالقة خطية بين ( 3-6كل )نالحظ من الش

 قيمة المتغير التابع "األداء"في  المركز" يرافقها زيادة

 

 ان العالقة الخطية للمتغيرين الرؤية االستراتيجية للمركز واألداءبي  scatter plot( مخطط 3-6الشكل )
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انية لمعرفة إمك  F  يل التباين على إحصائيةالذي يعرف بجدول تحل  ANOVAالنموذج من جدول ة ر معنويالختبا

 2R  = 0.619غت أن قيمة معامل التحديد بل  (20جدول)غيرات المتغير التابع، يبين الرح تاسخدام نموذج االنحدار لش

ارة أخرى يفسر ي المتغير التابع أي بعبف الحاصل من التباين %61.9وهذا يدل على أن نموذج االنحدار يفسر نحو  

 في أداء المركز من التباين % 61.9رؤية المركز بمقدار  عنصر 

 البسيط الخاص باختبار األثر معامل التحديد لنموذج االنحداريمة ( ق20الجدول )

متغيرين الرؤية االستراتيجية واألداءبين ال  

Model Summary 

Mode

l 
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .787a .619 .612 .35337 

a. Predictors: (Constant), الرؤية 

 

(، 0.05ر من )( وهي أصغ0.00مستوى داللة إحصائية )( عند 89.21والبالغة ) Fقيمة  (21)ويبين الجدول 

توجد عالقة أداء المركز، وبالتالي  فيودوره  وهذا يدل على أن أهمية عنصر رؤية المركز من الناحية اإلحصائية

 (20بالجدول ) موضحال    R=0.787االرتباط بيرسون حيث بلغ معامل  يدة بين هذين المتغيرينارتباط ج

 

 سيط الخاص باختباروذج االنحدار البمهمية اإلحصائية لن( األ21الجدول)

 األثر بين المتغيرين الرؤية االستراتيجية واألداء

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio

n 
11.140 1 11.140 89.212 .000b 

Residual 6.868 55 .125   

Total 18.008 56    

a. Dependent Variable: األداء 

b. Predictors: (Constant), الرؤية 
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ر وبالتالي كالهما أصغ( 0.00هي ) B0حد الثابت اللمعلمة و B1لمعلمة الميل  P-value( نجد أن قيمة 22ومن الجدول)

داللة إحصائية  يوجد أثر ذو بديلة التي تقول "ة القبل الفرضيونرفض فرضية العد ونلهذه النتائج  واستناداً    a=0.01من 

 االنحدار:ة ن معادلوتكوء المركز الوطني لبحوث الطاقة " تراتيجي )الرؤية االستراتيجية( على أدالعناصر التخطيط االس

 الرؤية. 0.59+ 1.79األداء = 

 0.59بمقدار  داءستراتيجية يرافقه زيادة في األعنصر الرؤية اال ن زيادة بمقدار واحد منأي أ

 

 

 

 

 

 

 

 خاص باختباربت معادلة االنحدار البسيط الثوا( 22الجدول )

 األثر بين المتغيرين الرؤية االستراتيجية واألداء

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 

1.790 .224 
 

8.005 .000 

 000. 9.445 787. 062. 590. الرؤية

a. Dependent Variable: األداء 

 

 الفرضية الفرعية الثانية:

ستراتيجية ، على راتيجي )الرسالة االية لعناصر التخطيط االستائلة إحصال يوجد أثر ذو دال : H0فرضية العدم 

 طاقة الوطني لبحوث الأداء المركز 

ستراتيجية( على خطيط االستراتيجي )الرسالة االر ذو داللة إحصائية لعناصر التد أث: يوجH1الفرضية البديلة 

 أداء المركز الوطني لبحوث الطاقة 

" ادة في قيمة المتغير المستقل فالزي ستقل والتابع،قة خطية بين المتغير المالهناك ع ( أن3-7نالحظ من الشكل )

 قيمة المتغير التابع "األداء"في  راتيجية للمركز" يرافقها زيادةالرسالة االست

 

 للمركز واألداء بيان العالقة الخطية للمتغيرين الرسالة االستراتيجية  scatter plot( مخطط 3-7الشكل )
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كانية لمعرفة إم  F  ةدول تحليل التباين على إحصائيالذي يعرف بج  ANOVAمعنوية النموذج من جدول ر الختبا

 2R  = 0.556حديد بلغت (  أن قيمة معامل الت23لجدول)تغيرات المتغير التابع، يبين اشرح اسخدام نموذج االنحدار ل

سر ع أي بعبارة أخرى يفالحاصل في المتغير التابن التباي من % 55.6وهذا يدل على أن نموذج االنحدار يفسر نحو  

 ين  في أداء المركزمن التبا%55.6  عنصر رسالة المركز بمقدار 

 

 

 

 األثر بين المتغيرين الرسالة االستراتيجية واألداءدار البسيط الخاص باختبار مة معامل التحديد لنموذج االنحقي (23)الجدول 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .745a .556 .548 .38144 

a. Predictors: (Constant), الرسالة 

 

 

(، وهذا يدل 0.05( وهي أصغر من )0.00) ( عند مستوى داللة إحصائية68.76والبالغة ) F( قيمة 24ل )ن الجدوويبي

د عالقة ارتباط جيدة بين وبالتالي توج لمركز،احصائية ودوره في أداء اإللناحية على أن أهمية عنصر رسالة المركز من ا

 (25بالجدول ) لموضحا =R 0.745 معامل االرتباط بيرسون المتغيرين حيث بلغ هذين

 

 ءواألدا ج االنحدار البسيط الخاص باختبار األثر بين المتغيرين الرسالة االستراتيجيةوذم( األهمية اإلحصائية لن24الجدول)
aANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

10.005 1 10.005 68.766 b.000 
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Residual 8.002 55 .145   

Total 18.008 56    

a. Dependent Variable: األداء 

b. Predictors: (Constant), الرسالة 

 

لتالي كالهما ( وبا0.00هي ) B0بت ولمعلمة الحد الثا B1يل لممعلمة ال P-value( نجد أن قيمة 25ومن الجدول)

أثر ذو  رضية البديلة التي تقول " يوجدقبل الفلنتائج ونرفض فرضية العد ونواستناداً لهذه ا   a=0.01أصغر من 

ة " اقحوث الطعلى أداء المركز الوطني لب ستراتيجي )الرسالة االستراتيجية(اصر التخطيط االداللة إحصائية لعن

 ار:وتكون معادلة االنحد

 الرسالة. 0.653+ 1.44األداء = 

 0.65ة في األداء بمقدار قه زيادالرسالة االستراتيجية يراف مقدار واحد من عنصرأي أن زيادة ب

 

 اءحدار البسيط الخاص باختبار األثر بين المتغيرين الرسالة االستراتيجية واألدثوابت معادلة االن( 25ول )الجد

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
1.440 .296  4.870 .000 

 000. 8.293 745. 079. 653. الرسالة

a. Dependent Variable: األداء 

 

 الفرضية الفرعية الثالثة:

على  ، األهداف االستراتيجية)يجي صر التخطيط االستراتإحصائية لعنا داللة ذو رأث يوجد ال : H0فرضية العدم 

  وطني لبحوث الطاقةأداء المركز ال

على ( األهداف االستراتيجية)تيجي ية لعناصر التخطيط االستراإحصائ داللة ذو أثر : يوجدH1ة البديل الفرضية

  أداء المركز الوطني لبحوث الطاقة

المتغير المستقل " فالزيادة في قيمة  ل والتابع،بين المتغير المستق ( أن هناك عالقة خطية3-8) ن الشكلنالحظ م

 ابع "األداء"قها زيادة في قيمة المتغير التز" يرافللمرك األهداف االستراتيجية

 داءألوامركز بيان العالقة الخطية للمتغيرين األهداف االستراتيجية لل  scatter plotمخطط ( 3-8الشكل )
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إمكانية اسخدام  لمعرفة F إحصائيةاين على يعرف بجدول تحليل التب الذي ANOVAلنموذج من جدول الختبار معنوية ا

وهذا يدل  2R  = 0.509ة معامل التحديد بلغت قيم ( أن26ع، يبين الجدول)دار لشرح تغيرات المتغير التابج االنحنموذ

رة أخرى يفسر عنصر األهداف تغير التابع أي بعبان التباين الحاصل في المم % 50.9 على أن نموذج االنحدار يفسر نحو

 المركز أداء فيالتباين من % 50.9بمقدار   ستراتيجية للمركز اال

 البسيط الخاص باختبار األثر بين المتغيرين األهداف االستراتيجية واألداء ل التحديد لنموذج االنحدار( قيمة معام26الجدول )

Model Summary 
Mo

del 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .713a .509 .500 .40094 

a. Predictors: (Constant), األهداف 

 

 

(، وهذا يدل على 0.05( وهي أصغر من )0.00مستوى داللة إحصائية )( عند 57والبالغة ) Fقيمة ( 27ويبين الجدول )

 عالقة ارتباط جيدة ي أداء المركز، وبالتالي توجدة اإلحصائية ودوره فاالستراتيجية من الناحي افر األهدأن أهمية عنص

 (26لموضح بالجدول )ا    R=0.713االرتباط بيرسون  غ معاملبين هذين المتغيرين حيث بل

 داءهداف االستراتيجية واألألاتغيرين ( األهمية اإلحصائية لنوذج االنحدار البسيط الخاص باختبار األثر بين الم27)الجدول

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

9.166 1 9.166 57.020 .000b 

Residual 8.841 55 .161   

Total 18.008 56    

a. Dependent Variable: األداء 

b. Predictors: (Constant), األهداف 
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الي كالهما أصغر ( وبالت0.00هي ) B0حد الثابت ولمعلمة ال B1الميل لمعلمة  P-valueأن قيمة د ( نج28)ومن الجدول

أثر ذو داللة إحصائية  البديلة التي تقول "  يوجدرفض فرضية العد ونقبل الفرضية تائج ونلهذه الن واستناداً   a=0.01من

 اقة "  وتكون معادلةالمركز الوطني لبحوث الطء على أدالعناصر التخطيط االستراتيجي )األهداف االستراتيجية( 

 االنحدار:

 راتيجيةاألهداف االست 0.627+ 1.224األداء = 

 0.627دار رافقه زيادة في األداء بمقن عنصر األهداف االستراتيجية يواحد م أي أن زيادة بمقدار

 

 ية واألداءيرين األهداف االستراتيجتغبين الم( ثوابت معادلة االنحدار البسيط الخاص باختبار األثر 28الجدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
1.224 .353  3.471 .001 

 000. 7.551 713. 089. 672. األهداف

a. Dependent Variable: األداء 

 

 عية الرابعة:فررضية الالف

على ( لتحليل االستراتيجيا)طيط االستراتيجي إحصائية لعناصر التخ داللة ذو أثر يوجد ال : H0م فرضية العد

  كز الوطني لبحوث الطاقةاء المرأد

ء على أدا( التحليل االستراتيجي)إحصائية لعناصر التخطيط االستراتيجي  داللة وذ أثر : يوجدH1ية البديلة الفرض

  الوطني لبحوث الطاقةز المرك

ل " المستق فالزيادة في قيمة المتغير ،ير المستقل والتابعأن هناك عالقة خطية بين المتغ( 3-9حظ من الشكل )نال

 المتغير التابع "األداء"ز" يرافقها زيادة في قيمة للمرك التحليل االستراتيجي

 واألداء للمركز رين التحليل االستراتيجيغيية للمتبيان العالقة الخط  scatter plot( مخطط 3-9الشكل )
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إمكانية اسخدام  لمعرفة F حصائيةإبجدول تحليل التباين على  يعرف الذي ANOVAول الختبار معنوية النموذج من جد

يدل وهذا  2R=0.585  قيمة معامل التحديد بلغت  ( أن29تغير التابع، يبين الجدول)االنحدار لشرح تغيرات الم نموذج

ر عنصر التحليل  أي بعبارة أخرى يفسين الحاصل في المتغير التابع من التبا % 58.5حو  ن نموذج االنحدار يفسر نأ على

 أداء المركز من التباين  في% 58.5ز بمقدار ي للمركاالستراتيج

 

 واألداء ليل االستراتيجيتحاليرين قيمة معامل التحديد لنموذج االنحدار البسيط الخاص باختبار األثر بين المتغ (29الجدول )
Model Summary 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .765a .585 .578 .36848 

a. Predictors: (Constant), التحليل 

 

 

(، (a=0.01صغر منأ كالهما ( وبالتالي(0.00( عند مستوى داللة إحصائية 77.62والبالغة ) F( قيمة 30دول )ويبين الج

تباط القة اراء المركز، وبالتالي توجد عحصائية ودوره في أدرسالة المركز من الناحية اإل ل على أن أهمية عنصروهذا يد

 (29الموضح بالجدول )    R=0.765رسون حيث بلغ معامل االرتباط بيجيدة بين هذين المتغيرين 

 

 التحليل االستراتيجي واألداءألثر بين المتغيرين البسيط الخاص باختبار ا اراالنحد وذجم( األهمية اإلحصائية لن30الجدول)
aANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio

n 
10.540 1 10.540 77.624 b.000 

Residual 7.468 55 .136   

Total 18.008 56    

a. Dependent Variable: األداء 

b. Predictors: (Constant), التحليل 

 

هما أصغر الي كال( وبالت0.00هي ) B0الثابت  ولمعلمة الحد B1يل لمعلمة الم P-valueد أن قيمة ( نج31ومن الجدول)

ة العد ونقبل الفرضية البديلة التي تقول "  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لهذه النتائج ونرفض فرضي واستناداً   a= 0.01من 

ما جاء قة " وهذا يتفق مع داء المركز الوطني لبحوث الطااالستراتيجي ( على أط االستراتيجي )التحليل طيصر التخلعنا

 ادلة االنحدار:تكون معو( في دراسة )الزعيبي 

 جياالستراتي التحليل 0.558+ 2.012األداء = 

 0.55بمقدار األداء أي أن زيادة بمقدار واحد من عنصر الرسالة االستراتيجية يرافقه زيادة في 

 

 تحليل االستراتيجي واألداءر بين المتغيرين الار البسيط الخاص باختبار األثثوابت معادلة االنحد( 31الجدول )

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
2.012 .215  9.364 .000 

 000. 8.810 765. 063. 558. التحليل

a. Dependent Variable: األداء 

 

 مسة:فرضية الفرعية الخاال

على ( الستراتيجيالخيار ا)طيط االستراتيجي إحصائية لعناصر التخ داللة ذو أثر وجدي ال : H0فرضية العدم 

  أداء المركز الوطني لبحوث الطاقة

على أداء ( الخياراالستراتيجي)تخطيط االستراتيجي إحصائية لعناصر ال داللة وذ أثر د: يوجH1الفرضية البديلة 

  ث الطاقةالمركز الوطني لبحو

ة في قيمة المتغير المستقل " فالزياد المستقل والتابع، ن هناك عالقة خطية بين المتغير( أ3-10نالحظ من الشكل )

 تغير التابع "األداء"يمة المللمركز" يرافقها زيادة في ق لخيار االستراتيجي

 

 ءواألدااالستراتيجي للمركز  ة للمتغيرين الخياربيان العالقة الخطي  scatter plot( مخطط 3-10كل )الش

 
 

إمكانية  لمعرفة F إحصائيةحليل التباين على الذي يعرف بجدول ت   ANOVAختبار معنوية النموذج من جدول ال

 وهذا 2R = 0.681بلغت التحديد قيمة معامل  ( أن32) تغير التابع، يبين الجدولرات الماسخدام نموذج االنحدار لشرح تغي

عنصر ي بعبارة أخرى يفسر ين الحاصل في المتغير التابع أن التبام %68.1االنحدار يفسر نحو  يدل على أن نموذج 

 من التباين  في أداء المركز% 68.1للمركز بمقدار    لخيار االستراتيجيا

 تيجي واألداءرين الخيار االستراخاص باختبار األثر بين المتغياالنحدار البسيط ال معامل التحديد لنموذجقيمة ( 32ل )الجدو

Model Summary 
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(، وهذا يدل 0.01من )( وهي أصغر 0.00( عند مستوى داللة إحصائية )117.4والبالغة ) Fمة ( قي33 ويبين الجدول )

في أداء المركز ، وبالتالي توجد عالقة  ن الناحية اإلحصائية ودورهر الخيار االستراتيجي المركز معنصمية على أن أه

 (32ل )الموضح بالجدو    R=0.825امل االرتباط بيرسون بلغ مع ارتباط جيدة بين هذين المتغيرين حيث

 

 اتيجي واألداءبين المتغيرين التحليل االستر ثرر األاالنحدار البسيط الخاص باختبا إلحصائية لنموذج( األهمية ا33الجدول)

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio

n 
12.266 1 12.266 117.486 .000b 

Residual 5.742 55 .104   

Total 18.008 56    

a. Dependent Variable: األداء 

b. Predictors: (Constant), راتيجيستاراالالخي  

 

 

( وبالتالي كالهما أصغر 0.00هي ) B0ولمعلمة الحد الثابت  B1ميل لمعلمة ال P-valueأن قيمة ( نجد 34ومن الجدول)

إحصائية أثر ذو داللة  ية البديلة التي تقول "  يوجدية العد ونقبل الفرضاً لهذه النتائج ونرفض فرضواستناد  a=0.01من 

 ة "  وتكون معادلة االنحدار:المركز الوطني لبحوث الطاقلخيار االستراتيجي ( على أداء ي )اتيجلعناصر التخطيط االسترا

 االستراتيجي الخيار 0.6+ 1.715األداء = 

 0.6فقه زيادة في األداء بمقدار لة االستراتيجية يرابمقدار واحد من عنصر الرسازيادة  أي أن

 

 لخيار االستراتيجي واألداءباختبار األثر بين المتغيرين اخاص ال ثوابت معادلة االنحدار البسيط( 34الجدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.715 .202  8.484 .000 

راالستالخيارا

 تيجي
.600 .055 .825 10.839 .000 

a. Dependent Variable: األداء 

 

 

Mode

l 
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .825a .681 .675 .32311 

a. Predictors: (Constant), جيالخياراالستراتي  
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إحصائية لعناصر التخطيط  داللة ذو أثر يوجد عدم الرئيسية التي تنص: " الد على ماسبق نرفض فرضية الباالعتما

 الخيار ي،االستراتيج ليلالتح االستراتيجية، األهداف ،ةاالستراتيجي لرسالةا االستراتيجية،الرؤية )ي ستراتيجاال

 " ز الوطني لبحوث الطاقةلمركء اعلى أدا( االستراتيجي

 يجية،االستراتالرؤية )إحصائية لعناصر التخطيط االستراتيجي  داللة ذو أثر :" يوجدالفرضية البديلة التي تنص ونقبل

ى أداء المركز الوطني عل( الستراتيجيا الخيار االستراتيجي، لتحليلا االستراتيجية، دافاأله ،ةاالستراتيجي لرسالةا

  "اقةلبحوث الط

من التباين الحاصل  %68.1ى في التأثير حيث يفسر بمقدار يجي قد احتل المرتبة األولنالحظ أن عنصر الخيار االستراتو

ة المرتبة الثالث، وجاء التحليل االستراتيجي ب%61.9بتفسير مقداره للمركز رؤية االستراتيجية عنصر التاله  ، ثمفي األداء

وأخيرا جاء 55.6% ين الحاصل في األداء بنسبةراتيجية للمركز فقد فسرت التباالستة االرسال أما %58.5بمقدار تفسير 

 %50.9عنصر األهداف االستراتيجية بتفسير قدره 

 

 الثانية: ئيسييةالفرضة الر

التخطيط في المركز الوطني ثين حول مستوى لة إحصائية في اتجاهات المبحوال توجد فروق ذات دال: H0فرضة العدم 

 لمي، المستوى الوظيفي، الخبرة الوظيفية(العمر، المؤهل الع الجنس،) تعزى للمتغيرات الديموغرافية طاقةال لبحوث

ط في المركز الوطني ثين حول مستوى التخطيحصائية في اتجاهات المبحوإداللة توجد فروق ذات  :H1الفرضية البديلة

 لخبرة الوظيفيةهل العلمي، المستوى الوظيفي، االمؤر، العم الجنس،)الديموغرافية يرات اقة تعزى للمتغلبحوث الط

 ذه الفرضية فرضيات فرعية:تتفرع عن ه

 الفرضية الفرعية األولى: -1

وى التخطيط في المركز الوطني ات المبحوثين حول مستت داللة إحصائية في اتجاهافروق ذ: ال توجد H0فرضة العدم 

 (جنسال) عزى للمتغيرات الديموغرافيةلبحوث الطاقة ت

اهات المبحوثين حول مستوى التخطيط في المركز الوطني ذات داللة إحصائية في اتج : توجد فروق  H1 فرضية البديلةال

 لديموغرافية)الجنس(اغيرات لبحوث الطاقة تعزى للمت

ان ذا كا إ( الذي يفحص نمIndependent-sample T-testقلة )للعينات المست Tتخدام اختبار ار هذه الفرضية تم اسالختب

 ستراتيجي عند اإلناثللذكور مساوياً للتخطيط االمتوسط التخطيط االستراتيجي 

إلناث تباين بين الذكور وا أنه تساوي في أي sig=0.659>0.05 ( نجد نتيجة اختبار تجانس التباين ليفين36من الجدول )

  tبار الخت  sig=0.611>0.05أن قيمة  نجد فيهجانس التباينات )السطر األول( وحال ت في tبار وعليه نستخدم نتيجة اخت

( 35) لالجدو وهري في مدى تطبيق التخطيط االستراتيجي بين الذكور واإلناث وهذا ما نجده فياي اليوجد اختالف ج

 2014)، يبيهذذه النتائج مع دراسة )الزع وقد اتفقت ت الحسابيةالذي يبين المتوسطا

 اتيجينسبة لمحور التخطيط االسترواإلناث بالت المعيارية للذكوررافانحية واال( المتوسطات الحساب35ول )الجد

Group Statistics 

 N Mean الجنس 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

يجيستراتاالتخطيطال  
 09320. 56690. 3.6735 37 ذكر

 11790. 52725. 3.7520 20 أنثى

 

 

 االستراتيجي حسب متغير الجن طيط لتخائج اختبار الختبار الفروق في ا( نت36الجدول )

Independent Samples Test 
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Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r 
Upper 

االتخطيط

يجالسترات

 ي

Equal 

variances 

assumed 
.197 .659 -.511 55 .611 -.07849 .15362 -.38636 .22938 

Equal 

variances not 

assumed 

  -.522 41.593 .604 -.07849 .15029 -.38186 .22489 

 

 

 الفرضية الفرعية الثانية: -2

خطيط في المركز الوطني جاهات المبحوثين حول مستوى التي اتة فال توجد فروق ذات داللة إحصائي :H0فرضة العدم 

 وث الطاقة تعزى للمتغير العمرلبح

كز الوطني مستوى التخطيط في المراتجاهات المبحوثين حول  فيائية : توجد فروق ذات داللة إحص  H1الفرضية البديل

 للمتغير العمرلبحوث الطاقة تعزى 

األحادي ابد من ( وإلجراء تحليل التباين One Way Anovaالتباين األحادي )ليل تح الختبار هذه الفرضية تم استخدام

 leveneباستخدام إحصائية  لكها وذالتأكد من تحقيق شرط تجانس تباين المجموعات التي تتم مقارنت

 تجان  مجموعات متغير العمراختبار  (37الجدول )

Test of Homogeneity of Variances 
 يجيراتالتخطيطاالست

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2.554 2 54 .087 

 بواسطة الباحثة  spssاإلحصائي باستخدام برنامج التحليل مخرجات :رالمصد

 

لة بأن القائ    leveneرضية العدم الخاصة باختبار لتالي ال يمكن رفض فوبا sig=0.087>0.05أن   (37دول)يبين الج

 .Anovaاص بتحليل لي تحقق شرط تجانس التباين الخالتاوب تباين المجموعات متجانس،

فروق ذات داللة  توجدال أي فرضية العدم نقبل وبالتالي    F=0.078<1( نجد أن قيمة معامل فيشر 38ول )ومن الجد

ت تفقوقد ا الطاقة تعزى لمتغير العمرالوطني لبحوث  حول مستوى التخطيط في المركز اتجاهات المبحوثين إحصائية في

 (2014 ،ذه النتائج مع دراسة )الزعيبيهذ

 

 العمر ( الختبار الفروق في التخطيط حسب متغيرOne Way Anovaحليل التباين األحادي )( نتائج ت38الجدول)

ANOVA 
 التخطيطاالستراتيجي
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Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
.049 2 .024 .078 .925 

Within 

Groups 
16.883 54 .313   

Total 16.932 56    

 

اربة جداً نها متقتوسطات الحسابية لمستوى التخطيط االستراتيجي نسبة لمتغير العمروالتي تظهر أ( يوضح الم39الجدول )

 م متقاربة جداً وهي قي 3.73و3.66ين وتتراوح قيمها ب

 

 عمرلل ابية للتخطيط االستراتيجي تبعاً المتوسطات الحس( 39الجدول )

Descriptives 

 التخطيطاالستراتيجي

 N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minim

um 

Maxim

um Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 3.96 3.20 4.6816 2.6517 23589. 40857. 3.6667 3 30أقل من 

 4.60 2.48 3.9820 3.4817 12168. 63224. 3.7319 27 40-31من 

 4.60 2.44 3.8666 3.4816 09364. 48658. 3.6741 27 50-41من 

Total 57 3.7011 .54986 .07283 3.5552 3.8470 2.44 4.60 

 

 

 الفرعية الثالثة:لفرضية ا -3

ني ل مستوى التخطيط في المركز الوطت المبحوثين حوذات داللة إحصائية في اتجاها : ال توجد فروقH0دم فرضة الع

 العلميث الطاقة تعزى للمتغير المؤهل لبحو

الوطني المركز توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول مستوى التخطيط في   H1 لةديالفرضية الب

 ميللمتغير المؤهل العللبحوث الطاقة تعزى 

( 40لنتائج موضحة بالجدول )نت اوكا( One Way Anovaتباين األحادي )تخدام تحليل الالختبار هذه الفرضية تم اس

دام ك باستخي ابد من التأكد من تحقيق شرط تجانس تباين المجموعات التي تتم مقارنتها وذلجراء تحليل التباين األحادوإل

 leveneإحصائية 

 موعات متغير المؤهل العلمياختبار تجان  مج (40جدول )

Test of Homogeneity of Variances 
 التخطيطاالستراتيجي

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1.287 4 52 .287 

 

 

القائلة بأن      levene ارة باختبوبالتالي ال يمكن رفض فرضية العدم الخاص sig=0.287>0.05( أن  40ن الجدول)يبي

  Anovaص بتحليل س التباين الخاجانس، وبالتالي تحقق شرط تجانباين المجموعات متت



56 
 

ي نقبل فرضية العدم التي وبالتال  sig=0.197>0.05و   F=1.567>1 ن قيمة معامل فيشرجد أ( ن41ومن الجدول )

طاقة ز الوطني لبحوث الول مستوى التخطيط في المركح مبحوثينتوجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات التنص"ال 

ية ( حيث أشارت التحليالت اإلحصائ2014 ،بيالزعي)النتيجة لم تتفق مع دراسةولكن هذه " لميالمؤهل الع تعزى للمتغير

 سب وجهةر لمتغير المؤهل العلمي في مستوى ممارسة التخطيط االستراتيجي بجامعة بسكرةحإلى وجود أثفي الدراسة 

 نظر المبحوثين.

 لميالعق في التخطيط حسب متغير المؤهل الختبار الفرو (One Way Anovaباين األحادي )( نتائج تحليل الت 41) الجدول

ANOVA 
 التخطيطاالستراتيجي

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
1.821 4 .455 1.567 .197 

Within 

Groups 
15.110 52 .291   

Total 16.932 56    

 

 

متقاربة جداً نها ر أيجي نسبة لمتغير العمروالتي تظهتخطيط االستراتالمتوسطات الحسابية لمستوى ال( يوضح 42الجدول )

 بة جداً وهي قيم متقار3.73 و3.66ن وتتراوح قيمها بي

 

 

 

 

 ميلؤهل الع( المتوسطات الحسابية للتخطيط االستراتيجي تبعاً للم42الجدول )

Descriptives 

 التخطيطاالستراتيجي

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean Minimu

m 

Maxim

um Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

عليم ت

 ثانوي
4 3.8800 .35327 .17664 3.3179 4.4421 3.48 4.32 

معهد 

 متوسط
7 3.9657 .39962 .15104 3.5961 4.3353 3.28 4.36 

شهادة 

عيةجام  
22 3.7291 .57754 .12313 3.4730 3.9852 2.44 4.60 

رماجستي  13 3.7323 .45910 .12733 3.4549 4.0097 3.12 4.60 

 4.36 2.48 3.8122 2.9369 19642. 65147. 3.3745 11 دكتوراة

Total 57 3.7011 .54986 .07283 3.5552 3.8470 2.44 4.60 

 

 

 

 ة الفرعية الرابعة:يالفرض -4
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لوطني ل مستوى التخطيط في المركز ااهات المبحوثين حوروق ذات داللة إحصائية في اتج: ال توجد فH0لعدم فرضة ا

 الوظيفي ث الطاقة تعزى للمتغير المستوىلبحو

لمركز الوطني اطيط في : توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول مستوى التخ  H1 الفرضية البديلة

 توى الوظيفيتعزى للمتغير المس لبحوث الطاقة

 ( One Way Anovaليل التباين األحادي )ضية تم استخدام تحالختبار هذه الفر

( وإلجراء تحليل التباين األحادي ابد من One Way Anovaم تحليل التباين األحادي )الختبار هذه الفرضية تم استخدا

 leveneتخدام إحصائية مقارنتها وذلك باس تباين المجموعات التي تتم سرط تجانالتأكد من تحقيق ش

 موعات متغير المستوى الوظيفي(اختبار تجان  مج43جدول )

Test of Homogeneity of Variances 
 التخطيطاالستراتيجي

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1.934 7 49 .084 

 

 

القائلة      leveneختبار ية العدم الخاصة باوبالتالي ال يمكن رفض فرض sig=0.084>0.05( أن    43يبين الجدول)

  Anovaين الخاص بتحليل لتباجانس امتجانس، وبالتالي تحقق شرط تتباين المجموعات  بأن

ق توجد فرووبالتالي ال يمكننا رفض فرضية العدم أي ال    F=0.223<1مل فيشر ( نجد أن قيمة معا44جدول )ومن ال

متغير وث الطاقة تعزى للالتخطيط في المركز الوطني لبحمبحوثين حول مستوى لة إحصائية في اتجاهات الالذات د

اإلحصائية في الدراسة  ( حيث أشارت التحليالت2014 ،الزعيبي) جة لم تتفق مع دراسةلنتيهذه ا ولكن، المستوى الوظيفي

 ثين.حسب وجهة نظر المبحواالستراتيجي بجامعة بسكرة التخطيطفي  ممارسة  المستوى الوظيفيإلى وجود أثر لمتغير 

 

 

 فيتخطيط حسب متغير المستوى الوظيي الفروق ف( الختبار الOne Way Anova) ل التباين األحادي( نتائج تحلي44الجدول)

ANOVA 

 التخطيطاالستراتيجي

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
.522 7 .075 .223 .978 

Within 

Groups 
16.409 49 .335   

Total 16.932 56    

 

متقاربة جداً لمتغير العمروالتي تظهر أنها  نسبةاتيجي سابية لمستوى التخطيط االستروضح المتوسطات الح( ي45الجدول )

 وهي قيم متقاربة 3.8و 3.5ا بينوتتراوح قيمه

 

 فياتيجي تبعاً المستوى الوظياالستر ( المتوسطات الحسابية للتخطيط45الجدول )

Descriptives 

 التخطيطاالستراتيجي
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 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minim

um 

Maxim

um Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ظفمو  3 3.7600 1.10923 .64042 1.0045 6.5155 2.48 4.44 

ةرئيس شعب  6 3.5267 .49923 .20381 3.0028 4.0506 2.80 4.20 

 4.16 2.44 3.9983 3.2194 16889. 50667. 3.6089 9 رئيس دائرة

 4.52 3.12 4.1286 3.4981 14324. 49619. 3.8133 12 هيئة فنية

ةة بحثيهيئ  12 3.6833 .65892 .19021 3.2647 4.1020 2.68 4.60 

 4.04 3.28 4.0645 3.5012 11509. 30451. 3.7829 7 رئيس قسم

 4.32 3.04 4.7276 2.8324 29777. 59554. 3.7800 4 مدير مديرية

 4.60 2.96 4.7615 2.4785 35870. 71740. 3.6200 4 معاون مدير

Total 57 3.7011 .54986 .07283 3.5552 3.8470 2.44 4.60 

  

 

 الفرضية الفرعية الرابعة: -5

في المركز الوطني حول مستوى التخطيط  ائية في اتجاهات المبحوثينلة إحص: ال توجد فروق ذات دالH0فرضة العدم 

 خبرة الوظيفيةة تعزى للمتغير اللبحوث الطاق

توى التخطيط في المركز الوطني اتجاهات المبحوثين حول مس وجد فروق ذات داللة إحصائية في: ت  H1 لةالفرضية البدي

 ةلبحوث الطاقة تعزى للمتغير الخبرة الوظيفي

حادي ابد من تحليل التباين األ( وإلجراء One Way Anovaادي )تحليل التباين األح ار هذه الفرضية تم استخدامالختب

 leveneية رنتها وذلك باستخدام إحصائتباين المجموعات التي تتم مقا جانسشرط ت التأكد من تحقيق

 الخبرة الوظيفيةاختبار تجانس مجموعات متغير  (46جدول )

 

 

 

 

 

 

القائلة بأن      leveneضية العدم الخاصة باختبار وبالتالي ال يمكن رفض فر sig=0. 623>0.05( أن  46يبين الجدول)

 .Anovaن الخاص بتحليل اينس التبتباين المجموعات متجانس ، وبالتالي تحقق شرط تجا

 لفرضيةونقبل افرضية العدم  رفضلي نوبالتا F=2.7>1   sig=0.054أن قيمة معامل فيشر ( نجد 47الجدول ) ومن

المبحوثين حول مستوى التخطيط في المركز الوطني داللة إحصائية في اتجاهات توجد فروق ذات ديلة التي تنص "الب

( حيث أشارت 2014 ،الزعيبي) مع دراسةالنتيجة  هذه وقد تعارضت "،الوظيفيةة ر الخبرلبحوث الطاقة تعزى للمتغي

ممارسة التخطيط في مستوى  وات الخبرة الوظيفيةسنر ر لمتغيوجود أثعدم في الدراسة إلى تحليالت اإلحصائية ال

 حسب وجهة نظر المبحوثين. ي بجامعة بسكرةاالستراتيج

 

 حسب متغير الخبرة الوظيفية ر الفروق في التخطيط( الختباOne Way Anovaدي )ن األحا( نتائج تحليل التباي47الجدول)
ANOVA 

 التخطيطاالستراتيجي

Test of Homogeneity of Variances 
 التخطيطاالستراتيجي

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

.592 3 53 .623 
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Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
2.253 3 .751 2.711 .054 

Within 

Groups 
14.679 53 .277   

Total 16.932 56    

 

تظهر تغير االمستوى الوظيفي والتي االستراتيجي نسبة لمالحسابية لمستوى التخطيط  متوسطات( يوضح ال48الجدول )

 يم متقاربةوهي ق 3.8و 3.3ة جداً وتتراوح قيمها بين أنها متقارب

 

 ستراتيجي تبعاً المستوى الوظيفيسطات الحسابية للتخطيط اال( المتو48الجدول )

Descriptives 

 التخطيط االستراتيجي

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minim

um 

Maxim

um Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 4.44 2.76 4.0977 3.5137 13515. 50569. 3.8057 14 5أقل من 

 4.52 3.28 4.0120 3.4717 12125. 40214. 3.7418 11 10-5من 

11-15 13 3.3415 .64943 .18012 2.9491 3.7340 2.44 4.60 

أكثرف 16  19 3.8463 .50969 .11693 3.6007 4.0920 2.80 4.60 

Total 57 3.7011 .54986 .07283 3.5552 3.8470 2.44 4.60 

 

 لثة:الفرضية الرئيسية الثا

الطاقة  ي لبحوثجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول أداء المركز الوطن: ال توH0فرضة العدم 

 ة الوظيفية(ى الوظيفي، الخبرالعمر، المؤهل العلمي، المستو الجنس،) ديموغرافيةتعزى للمتغيرات ال

لمركز الوطني لبحوث الطاقة اهات المبحوثين حول أداء افروق ذات داللة إحصائية في اتجتوجد  :  H1 الفرضية البديلة

 الخبرة الوظيفية العلمي، المستوى الوظيفي، المؤهل تعزى للمتغيرات الديموغرافية)الجنس ، العمر،

 عية:فرع عن هذه الفرضية فرضيات فرتت

 رعية األولى:الفرضية الف -1

كز الوطني لبحوث الطاقة ت المبحوثين حول أداء المرق ذات داللة إحصائية في اتجاهاجد فروال تو: H0فرضة العدم 

 الجنس() تعزى للمتغيرات الديموغرافية

ز الوطني لبحوث المبحوثين حول أداء في المرك إحصائية في اتجاهات : توجد فروق ذات داللة  H1 لبديلةالفرضية ا

 س()الجن رافيةلطاقة تعزى للمتغيرات الديموغا

( الذي يفحص نما إذا كان Independent-sample T-testستقلة )للعينات الم Tخدام اختبار الختبار هذه الفرضية تم است

 د اإلناثخطيط االستراتيجي عنراتيجي للذكور مساوياً للتط االستمتوسط التخطي

ه تساوي في تباين بين الذكور أن أي sig=0.848 > 0.05نس التباين ليفين نتيجة اختبار تجا( نجد 50من الجدول )

 sig=0.810 > 0.05حال تجانس التباينات )العمود األول( وفيه نجد أن قيمة  في tاختبار  اإلناث وعليه نستخدم نتيجةو

ناث وهذا ما نجده في ي بين الذكور واإلمدى تطبيق التخطيط االستراتيججد اختالف جوهري في اي اليو  t الختبار

 بين المتوسطات الحسابيةالذي ي( 49)الجدول 
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 واإلناث بالنسبة لمحور األداء واالنحرافات المعيارية للذكور ( المتوسطات الحسابية49ل )الجدو

Group Statistics 

 N Mean الجنس 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 األداء
 08874. 53978. 3.8429 37 ذكر

ىأنث  20 3.8813 .62825 .14048 

 

 

  في األداء حسب متغير الجن ( نتائج اختبار الختبار الفروق50ول )الجد

 

Independent Samples Test 

 

 األداء

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances 

not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

F .037  

Sig. .848  

t-test for Equality of 

Means 

t -.242 -.231 

df 55 34.306 

Sig. (2-tailed) .810 .819 

Mean Difference -.03834 -.03834 

Std. Error Difference .15872 .16616 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -.35643 -.37591 

Upper .27974 .29923 

 

 الثانية:الفرضية الفرعية  -2

ركز الوطني لبحوث مبحوثين حول األداء في المت داللة إحصائية في اتجاهات الروق ذاوجد ف: ال تH0فرضة العدم 

 الطاقة تعزى للمتغير العمر

 ألداء في المركز الوطني لبحوثهات المبحوثين حول اذات داللة إحصائية في اتجاد فروق : توج  H1 الفرضية البديلة

 تغير العمرالطاقة تعزى للم

التباين األحادي ابد من  ( وإلجراء تحليلOne Way Anovaام تحليل التباين األحادي )استخد ية تمالختبار هذه الفرض

 leveneصائية مقارنتها وذلك باستخدام إحتي تتم التأكد من تحقيق شرط تجانس تباين المجموعات ال

 تغير العمراختبار تجان  مجموعات م (51) الجدول

Test of Homogeneity of Variances 
 األداء

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1.030 2 54 .364 

 بواسطة الباحثة spssاإلحصائي باستخدام برنامج التحليل مخرجات : المصدر



61 
 

 

لة بأن القائ     leveneفرضية العدم الخاصة باختبار  لتالي ال يمكن رفضوبا sig=0.364 >0.05( أن  51جدول)يبين ال

 .Anovaبتحليل  تحقق شرط تجانس التباين الخاص التاليوب س،متجانتباين المجموعات 

توجد فروق ي ال أ ة العدموبالتالي ال يمكننا رفض فرضي   F=0.224<1( نجد أن قيمة معامل فيشر 52) ومن الجدول

 رالعم ني لبحوث الطاقة تعزى للمتغيرط في المركز الوطت المبحوثين حول مستوى التخطيإحصائية في اتجاهاذات داللة 

 (2014)الزعيبي،  قت هذه النتيجة مع نتائج دراسةواتف

 

 متغير العمر سبتخطيط ح( الختبار الفروق في الOne Way Anova( نتائج تحليل التباين األحادي )52الجدول)

ANOVA 
 األداء

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
.148 2 .074 .224 .800 

Within 

Groups 
17.859 54 .331   

Total 18.008 56    

 بواسطة الباحثة spssاإلحصائي باستخدام برنامج لالتحلي مخرجات:  المصدر

 

اوح قيمها تظهر أنها متقاربة جداً وتتر لمتغير العمروالتيسابية لمستوى األداء نسبة لحوسطات ا( يوضح المت53الجدول )

 وهي قيم متقاربة3.9 و 3.7بين 

 

 

 

 للعمرتوسطات الحسابية لألداء تبعاً ( الم53ول )الجد

Descriptives 

 األداء

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minim

um 

Maxim

um Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 4.00 3.25 4.7065 2.7102 23199. 40182. 3.7083 3 30أقل من 

 4.88 2.69 4.1439 3.6617 11730. 60950. 3.9028 27 40-31من 

 4.63 2.00 4.0441 3.6086 10593. 55044. 3.8264 27 50-41من 

Total 57 3.8564 .56707 .07511 3.7059 4.0068 2.00 4.88 

 اسطة الباحثةبو  spssحصائي باستخدام برنامجاإل التحليل مخرجات :المصدر

 

 

 فرضية الفرعية الثالثة:ال -3

األداء في المركز الوطني لبحوث  في اتجاهات المبحوثين حول  توجد فروق ذات داللة إحصائية: الH0 العدمة يفرض

 يالطاقة تعزى للمتغير المؤهل العلم
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لبحوث  في المركز الوطنيفي اتجاهات المبحوثين حول األداء  ذات داللة إحصائية: توجد فروق   H1 البديلةية الفرض

 يالعلم لمؤهلالطاقة تعزى للمتغير ا

( وإلجراء تحليل التباين األحادي ابد من One Way Anova) دام تحليل التباين األحاديالختبار هذه الفرضية تم استخ

 leveneوذلك باستخدام إحصائية لتي تتم مقارنتها تجانس تباين المجموعات ا شرطتحقيق  التأكد من

 

 مين  مجموعات متغير المؤهل العلاختبار تجا (54) جدول

Test of Homogeneity of Variances 
 األداء

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1.407 4 52 .245 

 

 

القائلة بأن      levene دم الخاصة باختبارلي ال يمكن رفض فرضية العلتاوبا sig=0.245>0.05 ( أن  54يبين الجدول)

 .Anovaليل اص بتحن الخالتالي تحقق شرط تجانس التبايموعات متجانس، وبتباين المج

وبالتالي نقبل فرضية العدم التي   sig=0.195>0.05و   F=1.57>1د أن قيمة معامل فيشر ( نج55ومن الجدول )

طاقة تعزى ل األداء في المركز الوطني لبحوث الاهات المبحوثين حوذات داللة إحصائية في اتجوق توجد فرتنص"ال 

ة في أشارت التحليالت اإلحصائي ( حيث2014 ،الزعيبي) فق مع دراسةلم تت نتيجةولكن هذه ال" المؤهل العلمي رللمتغي

 ثين.بسكرةحسب وجهة نظر المبحو بجامعة األداءالدراسة إلى وجود أثر لمتغير المؤهل العلمي في مستوى 

 

 

 

 

 ميؤهل العلالمار الفروق في األداء حسب متغير ( الختبOne Way Anova( نتائج تحليل التباين األحادي ) 55) الجدول

ANOVA 

 األداء

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
1.944 4 .486 1.574 .195 

Within 

Groups 
16.063 52 .309   

Total 18.008 56    

 

اً قاربة جدمت بة لمتغير العمروالتي تظهر أنهااالستراتيجي نسضح المتوسطات الحسابية لمستوى التخطيط ( يو56الجدول )

 وهي قيم متقاربة جداً  4.1و 3.8وتتراوح قيمها بين 

 

 ( المتوسطات الحسابية األداء تبعاً للمؤهل العلمي56جدول )ال

Descriptives 
 األداء
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 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minim

um 

Maxim

um Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

نويتعليم ثا  4 3.8906 .33994 .16997 3.3497 4.4315 3.44 4.25 

هد متوسطمع  7 4.1607 .47029 .17775 3.7258 4.5957 3.31 4.88 

عيةادة جامشه  22 3.8636 .61378 .13086 3.5915 4.1358 2.00 4.63 

 4.63 3.44 4.1874 3.7068 11028. 39762. 3.9471 13 ماجستير

 4.44 2.69 3.9831 3.0737 20407. 67683. 3.5284 11 دكتوراة

Total 57 3.8564 .56707 .07511 3.7059 4.0068 2.00 4.88 

 

 

 الفرضية الفرعية الرابعة: -4

الوطني لبحوث جاهات المبحوثين حول األداء في المركز داللة إحصائية في ات: ال توجد فروق ذات H0عدم فرضة ال

 يظيفلطاقة تعزى للمتغير المستوى الوا

المبحوثين حول األداء في المركز الوطني لبحوث  داللة إحصائية في اتجاهات : توجد فروق ذات  H1 ة البديلةالفرضي

 لمستوى الوظيفيمتغير االطاقة تعزى لل

يل التباين األحادي ابد من ( وإلجراء تحلOne Way Anovaم تحليل التباين األحادي )ه الفرضية تم استخداالختبار هذ

 leveneخدام إحصائية تي تتم مقارنتها وذلك باستشرط تجانس تباين المجموعات ال من تحقيقكد التأ

 لوظيفيمستوى ااختبار تجان  مجموعات متغير ال (57جدول )

Test of Homogeneity of Variances 
 األداء

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1.494 7 49 .192 

 

القائلة بأن     leveneلعدم الخاصة باختباروبالتالي ال يمكن رفض فرضية ا sig=0.192>0.05 ( أن 57يبين الجدول)

 .Anovaن الخاص بتحليل تبايجانس الوبالتالي تحقق شرط ت متجانس،تباين المجموعات 

ق فروتوجد أي ال  نا رفض فرضية العدملتالي ال يمكناوب   F=0.322<1د أن قيمة معامل فيشر ( نج58الجدول ) ومن

الوطني لبحوث الطاقة تعزى للمتغير المستوى في المركز  األداءثين حول لة إحصائية في اتجاهات المبحوذات دال

حليالت اإلحصائية في الدراسة إلى ( حيث أشارت الت2014 ،الزعيبي) فق مع دراسةم تتنتيجة لولكن هذه ال، الوظيفي

 حسب وجهة نظر المبحوثين رةامعة بسكبج األداءفي مستوى  لمستوى الوظيفياد أثر لمتغير وجو

 

 الوظيفي توىير المس( الختبار الفروق في األداء حسب متغOne Way Anovaباين األحادي )( نتائج تحليل الت58) جدولال
ANOVA 

 األداء

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
.791 7 .113 .322 .941 

Within 

Groups 
17.217 49 .351   
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Total 18.008 56    

 

ح قيمها راوداً وتتابية لمستوى األداء نسبة لمتغير العمروالتي تظهر أنها متقاربة ج( يوضح المتوسطات الحس59) الجدول

 م متقاربةوهي قي 4و 3.6بين 

 ظيفياً المستوى الو( المتوسطات الحسابية لألداء تبع59) الجدول

Descriptives 

 األداء

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minim

um 

Maxim

um Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 4.88 2.69 6.8754 1.1246 66829. 1.15752 4.0000 3 موظف

ةرئيس شعب  6 3.6771 .47831 .19527 3.1751 4.1790 2.94 4.31 

ئيس دائرةر  9 3.8056 .69065 .23022 3.2747 4.3364 2.00 4.31 

 4.56 3.44 4.2981 3.7957 11414. 39540. 4.0469 12 هيئة فنية

 4.63 2.69 4.2403 3.4472 18018. 62415. 3.8438 12 هيئة بحثية

 4.13 3.31 4.0626 3.5088 11317. 29943. 3.7857 7 رئيس قسم

ريةمدير مدي  4 3.8125 .78561 .39281 2.5624 5.0626 2.69 4.44 

ون مديرمعا  4 3.7656 .62786 .31393 2.7666 4.7647 3.19 4.63 

Total 57 3.8564 .56707 .07511 3.7059 4.0068 2.00 4.88 

 

 

 

 

 فرعية الرابعة:ال الفرضية -5

في المركز الوطني لبحوث  ين حول األداءق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوث: ال توجد فروH0 فرضة العدم

 ر الخبرة الوظيفيةزى للمتغيتعالطاقة 

ث بحولوطني لداللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول األداء  في المركز ا: توجد فروق ذات   H1 ديلةالفرضية الب

 برة الوظيفيةالطاقة تعزى للمتغير الخ

دي البد من اين األحاتب( وإلجراء تحليل الOne Way Anovaاين األحادي )تبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التبالخ

 leveneلتي تتم مقارنتها وذلك باستخدام إحصائية ط تجانس تباين المجموعات االتأكد من تحقيق شر

 ظيفيةالخبرة الومجموعات متغير  ان تبار تجاخ (60جدول )

 

 

 

 

 

 

القائلة      leveneية العدم الخاصة باختبار وبالتالي ال يمكن رفض فرض sig=0.104 > 0.05( أن 60) جدوليبين ال

 .Anovaبتحليل س التباين الخاص وبالتالي تحقق شرط تجان س،جانمتوعات بأن تباين المجم

Test of Homogeneity of Variances 
 األداء

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

2.154 3 53 .104 
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د أثر لمتغير الخبرة ر إلى وجوشيوهذا ما ي F=2.8>1   sig=0.054ر يمة معامل فيش( نجد أن ق61ومن الجدول )

داللة ات فروق ذ توجدالوطني لبحوث الطاقة و بالتالي نرفض فرضية العدم   "ال  في مستوى األداء في المركزالوظيفية 

برة الوظيفية"ونقبل ى للمتغير الخداء في المركز الوطني لبحوث الطاقة تعزالمبحوثين حول األإحصائية في اتجاهات 

في المركز الوطني لبحوث الطاقة هات المبحوثين حول األداء روق ذات داللة إحصائية في اتجا" توجد ف لةالفرضي البدي

حيث أشارت التحليالت ( 2014 ،الزعيبي) النتيجة لم تتفق مع دراسة هذهولكن  "تعزى للمتغير الخبرة الوظيفية

 حسب وجهة نظر بجامعة بسكرة داءاألمستوى  في الخبرى الوظيفيةجود أثر لمتغير و عدم  سة إلىاإلحصائية في الدرا

 المبحوثين

 

 يةء حسب متغير الخبرة الوظيفاي ااألد( الختبار الفروق فOne Way Anovaائج تحليل التباين األحادي )( نت61الجدول)

ANOVA 

 األداء

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
2.521 3 .840 2.876 .045 

Within 

Groups 
15.486 53 .292   

Total 18.008 56    

 

وى الوظيفي والتي تظهر تر االمسح المتوسطات الحسابية لمستوى التخطيط االستراتيجي نسبة لمتغي( يوض62الجدول )

 وهي قيم متقاربة 4و  3.6راوح قيمها بين ا متقاربة جداً وتتأنه

 

 

 

 

 

 الخبرة الوظيفيةلمتغير  ( المتوسطات الحسابية لألداء تبعاً 62الجدول )

Descriptives 
 األداء

الخبرة 

 الوظيفية
N Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Mini

mum 

Maxi

mum Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 4.88 3.13 4.2669 3.6884 13389. 50096. 3.9777 14 5أقل من 

 4.44 3.44 4.1479 3.7157 09699. 32168. 3.9318 11 10-5من 

11-15 13 3.4712 .71608 .19860 3.0384 3.9039 2.00 4.63 

 4.63 2.69 4.2418 3.7319 12134. 52893. 3.9868 19 فأكثر 16

Total 57 3.8564 .56707 .07511 3.7059 4.0068 2.00 4.88 
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 :والمقترحات نتائجالثالث: ال المبحث 3-3
 

 ج:النتائ 3-3-1

 راسةدالتحليل بيانات  أظهر، حيث األداء على إيجابي أثر له ستراتيجياال التخطيط أنتبين  هذه الدراسةمن خالل 

 نتائج من أهمها:لة من احصائي مجموعاإل

 جيدةلتخطيط االستراتيجي بصورة عملية امارس المركز الوطني لبحوث الطاقة ي -

ود رؤية المركز ال المنوطة به كما تقمافة األعالخاصة بكيات اإلستراتيج رؤية شاملة لتطوير زيمتلك االمرك -

 ر اإلداري نحو الوضع المأمولعملية التغيي

المركز تحظى بمصداقية  كما أن رسالة ،جات متخصصة وفقاً لمعايير علميةرول لمخالمركز تهدف للوص رسالة -

 ملين بالمركزعليا وجميع العاوقبول لدى اإلدارة ال

الخيار(  التحليل، ف،الرسالة، األهدا ده )الرؤية،غير التخطيط االستراتيجي بأبعاصائية لمتة إحهناك أثر ذو دالل -

 لطاقةكز الوطني لبحوث اعلى أداء المر
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للمتغيرات بحوثين حول مستوى التخطيط االستراتيجي تعزى  يوجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المال -

 غرافيةالديم

المؤهل  عزى للمتغيرات الجنس، العمر،تجاهات المبحوثين حول األداء تائية في اإحص ال يوجد فروق ذات داللة -

األداء تبعاً ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول  قجود فوبينما تأكدنا من و .العلمي، المستوى الوظيفي

ثين حول التخطيط ات المبحوتجاهد فروق ذات داللة إحصائية في ابالمقابل لم توجلمتغير سنوات الخبرة الوظيفية 

 الخبرة الوظيفية.المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي،  عزى للمتغيرات الجنس، العمر،االستراتيجي ت

ى لدمكتوبة لكنها غير معلومة ومعروفة وية محددة أهداف وغايات إستراتيجلدى المركز ن أالدراسة  ناتضح م -

المركز داف وغايات ن تكون أهأ لجأوتجتهد من  سعىتن ألمركز افي لذا يجب على اإلدارة العليا  ن.بعض العاملي

لين معرفة وإدراك بأهداف وغايات ورسالة مع العاجمي ىكلما كان لد وذلك ألنه فهومة لدى جميع العاملين.معلومة وم

ات مهارى المركز أهداف محفزة لقدرات ولد أن يتوفر وجبكما يت، ن ذلك سينعكس إيجابا علي أدائهمإم فشركاته

 اسبةالمركز أن تضع بدائل استراتيجية منى األداء أيضاً البد إلدارة ين من أجل التطوير وتحسين مستوالعامل

تي تستخدم عادة الل والذي يعد من أهم أنواع التحلي swotل ليتحضعف معرفة استخدام  ةالدراسأظهرت نتائج  -

ي تكثيف وهذا يتطلب مزيد من الجهد ف في البيئة الداخلية والخارجية التهديداترص ولمعرفة نقاط القوة والضعف والف

 .زالمركفي االستراتيجي ل ق أساليب التحليية وتطبمعرفى الدورات التدريبية المتخصصة لرفع مستو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقترحات: 3-3-2

 ببعضها لتحقيق البناء التراكميالبحثية  ل المراكزلتخطيط االستراتيجي من قبربط مخرجات عملية اي ينبغ  -

 .ى تبادل الخبرات ضافة إلباإل ألداء على المدى البعيد.جابياً على كفاءة ايبصورة شمولية والذي ينعكس إ

 .أدائها ينتحس اليوبالت االستراتيجي التخطيط تطوير إلى تؤدي التي الجوانب على زيتركتم الي أنينبغي  -

 المساهمة على الموظفين يعشجوت واألهداف لرسائلوا الرؤى الموظفين يفلتعر وتعريفية تدريبية دورات جراءإ -

 ،يقهاوتحق ايتهتنم في

 تعريفهم وكذلك الخطة، في مهم بدور يشعرون يثبح االستراتيجي التخطيط مليةع في ركزالم موظفي إشراك -

 أداء تحسين وبالتالي وجه، أكمل لىع أدوارهم بأداء االلتزام تحقيقها على تؤكد تيال دافهوأه ورسالته ورؤيته مركزبال

 كاراألف وتحديد الرؤى، وتبادل ،االستراتيجي التخطيط تنفيذل ينالموظف مع دورية اجتماعات عقدواالهتمام ب ،كزالمر

 . ركزالم في األداء توىمس حسينوت رفع في آرائهم من واالستفادة عنها، واإلعالن واعتمادها، الجديدة،

 :الحقة اتلدراس توصيات
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لبحثية  على الصعيد كز االمرا ي فيطيط االستراتيجط الضوء على التختسلبإجراء المزيد من الدراسات التي نوصي 

 ثل:م، تقديم الخدمات الهادفة إلى نشر الوعي والمعرفةوالبحوث العلمية تطوير كبيرة في من أهمية ذلك لما ل العام

  المراكز البحثية في المؤسسي األداء ينتحس على االستراتيجي التخطيط ألثر مقارنة راسةد -

 أخرى أبعاداً  لتشمل المؤسسي، داءاأل تحسين على المختلفة ادهأبع ذلك في بما االستراتيجي طالتخطي أثر دراسة -

 االستراتيجية االستراتيجي، التفكير اتيجي،االستر التحليل: )التالي النحو على الدراسة هذه في ورد عما مختلفة

  (.كذل إلى وما االستراتيجية، والخيارات ة،الخط تصميم

 أثر" مثل المؤسسي األداء تحسين على ىأخر مستقلة متغيرات مع جنب إلى جنبا تيجياالسترا لتخطيطا أثر دراسة  -

 المؤسسي داءاأل حسينت على البشرية الموارد وتخطيط االستراتيجي التخطيط بين التوافق
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 ) مكتبة االسكندرية: ديسمبر(  لةاكز المعلومات بالجودة الشامالحديثة إلدارة المكتبات ومرب األسالي ولح
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 االحترام ملؤها تحية

 لبحوث الوطني المركز حالة دراسة) البحثية راكزالم داءأفي  االستراتيجي التخطيط دور معرفة إلى تهدف بدراسة أقوم

 عمالاأل دارةإ تخصص الماجستير درجة على لصوالح لباتمتط الستكمال وذلك(  الطاقة

 البحث ألغراض ستستخدم الباحثة عليها ستحصل التي المعلومات بأن علماً  بدقة، االستبانه  هذه فقرات عبئةبت التكرم أرجو

 . تامة ريةبس عاملوست فقط العلمي

 

 قديرم والتوتفضلوا بقبول فائق االحترا

 

 

                                                                             :ةالشخصي المعلومات   

 : حالتك على ينطبق الذي المربع في( (X إشارة وضع يرجى: األول الجزء

  

 العمر : -1
 

 سنه فأقل 30
 

 نهس 31-40

  
 سنه 41-50

 
 سنه فأكثر 51

 

 الجنس -2
 

 ذكر
 

 أنثى

 

 ويم ثانتعلي  المؤهل العلمي : -3
 

 عهد متوسطم

  
 شهادة جامعية

 
 يرماجست

   دكتوراة  

 

 لخبرة الوظيفية :ا -4
 

 5أقل من 
 

 سنوات 5-10

  
 سنه 15 -11

 
 سنه فأكثر 16
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 المستوى الوظيفي : -5
 

 مدير عام
 

 معاون مديرعام

 عضو هيئة فنية  هيئة بحثية عضو  

  
 ةرئيس شعب

 
 فموظ

  

 

 :تكحال ىعل ينطبق الذي بعالمر أمام (X) رةإشا عوض يرجى: الثاني الجزء

  

 المعلومة الرقم
وافق م

 بشدة
 ارفض محايد موافق

ارفض 

 بشدة

 البعد األول : التخطيط االستراتيجي

1.  
 تيجياتاإلسترا  لتطوير شاملة رؤية االمركز يمتلك

 به المنوطة األعال بكافة الخاصة
          

2.  
 الوضع نحو ريدااإل يرالتغي عملية المركز رؤية قودت

 المأمول
          

           لتحقيقها مناسب خبتاري محددة المركز ؤيةر  .3

           أهدافه لتحقيق سبباً  وجودها المركز رسالة تعتبر  .4

5.  
 اإلدارة لدى وقبول بمصداقية المركز رسالة تحظى 

 ركزبالم العاملين وجميع العليا
          

6.  
 ةمتخصص خرجاتلم ولللوص المركز رسالة تهدف

 علمية لمعايير وفقاً 
          

7.  
 بيان إلى المنظمة في االسترتيجي طيطالتخ يرمي

 تحقيقها المطلوب واألهداف الغايات
          

      للتطوير لمرجوةا األهداف االستراتيجية الخطة ستحقق  .8
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 المركز بأداء واالرتقاء

9.  

 ايقهتحق بوأسالي األهداف وتحديد صياغة تعتبر

 في ياتيجالسترا التخطيط في هريالجو العنصر

 المنظمة

          

10.  
 إلى يسعى األجل طويلة المركزأهداف لدى يتوفر

 تحقيقها
          

11.  
 ومهارات لقدرات محفزة أهداف المركز لدى يتوفر

 األداء مستوى وتحسين التطوير أجل من نالعاملي
          

12.  
 عند بالمركز يطةمحال ديداتوالته الفرص على الوقوف

 يةاتيجالسترا الخطط وضع
          

13.  
 نقاط تقويم على المركز في التخطيطية الجهود لتعم

 والمستقبلية المركزالحالية أنشطة في والضعف القوة
          

14.  
 الفرص بين الداخلية البيئة تحليل قفر مركزال في يوجد

 .القوة قاطون احةالمت
          

           مناسبة تراتيجيةاس بدائل كزمرال إدارة تضع  .15

16.  
 التي الزمنية والجداول بالبرامج ركزالم إدارة تلتزم

 أهدافها لتحقيق تضعها
          

17.  
 للحكم واضحة ومؤشرات معايير المركز إدارة تطبق

 االستراتيجية ةالخط لىع
          

18.  
 مع تنسجم إستراتيجية قرارات المركز إدارة تتخذ

 وضوعةلما طالخط
          

 

 

 ي :األداء المؤسسيلثانبعد اال الرقم
موافق 

 بشدة
 ارفض محايد موافق

ارفض 

 بشدة
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19.             

 التشغيلية التكاليف تقليل إلى المركز إدارة تسعى

 في فعال بشكل ساهمت ال تيوال الضرورية غير

 مراجعيها إلى مقدمةال الخدمة جودة تحسين

          

20.            
 المقدمة دماتالخ ةكفاء بزيادة مركزال إدارة ومتق

  للمراجعين
          

21.  
 بما خدماتها تطوير على  المركز إدارة تحرص

 بها المنوطة المهام مع يتناسب
          

22.  
 العلمية البحوث يمتقد على المركز إدارة تعمل

 كافة المجتمع على فائدةوال بالنفع تعود التي
          

23.  
 اتمراجعال إجراءات تبسيطل المركز رةداإ ىتسع

 مراجعيها ءإرضا أجل من لطبيعةا
          

24.  
 فني كادر توفير إلى المركز إدارة تسعى

 وكفؤ متخصص
          

25.  
 تطورةوالم ثةالحدي المركزالتقنيات إدارة توفر

 ومعدات مختبرات من الالزمة
          

26.  
 لالرتقاء ةيبيتدر جبرام على المركز إدارة تعتمد

 األداء ستوياتبم
          

27.  

 التخطيط خالل من المركز إدارة تسعى

 من عالية جودة ذات خدمات لتقديم  االستراتيجي

 أداءها في التميز في البقاء أجل

          

28.  
 ويعتبره االستراتيجي خطيطالت ركزالم يعتمد 

 أهدافه قلتحقي ضرورياً  أمراً 
          

29.  

 من  المنظمة في ستراتيجيالا طلتخطيا يعزز

 مجابهة أجل من األفراد لدى عيةبدااإل وحالر

 وسالمة النوعية و الجودة تفرض التي الضغوط

 .واإلدارية التنظيمية الهياكل
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30.  
 األهداف مع للمركز البحثي األداء يتوافق

 الشأن ذلك في الموضوعة
     

31.  
 ياتورد يف حاثلألب العلمي بالنشر المركز ميقو

 ميةوعال محلية حكّمةم علمية
     

32.  
 البحوث من االستشهادات دأعدا تزايد يالحظ

  المركز عن المنشورة
     

33.  
 القضايا أهم أبحاثه تتناول أن على المركز يعمل

  ركزالم عمل مجال في المجتمعية
     

34.  
 إيجابي تأثير له لمركزبا الحالي البحثي األداء إن

  المركز ءداأ ةفاعليو كفاءة على
     

 

 :تهإضاف تود ما لديك هل

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

 المرجع عدد العبارات المحور

 

 12-10 الرؤية

 2016زين، رعد ال

 15-13 الرسالة االستراتيجية

هداف األ

 االستراتيجية
16-19 

 

 :الستراتيجيا ليلالتح

 عفوالض القوة نقاط

(SWOT) 

20-23 

 27-24 خيار االستراتيجيال األداء

 34-28 المؤسسي 
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 43-39 البحثي 

 

 :الجداول التكرارية

 

 جيات الخاصة بكافة األعال المنوطة بهستراتييمتلك االمركز رؤية شاملة لتطوير  اإل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  1.8 1.8 1.8 1 دةغير موا ق ب 

 19.3 17.5 17.5 10 قغير موا 

 31.6 12.3 12.3 7 محايد

 77.2 45.6 45.6 26 موا ق

 100.0 22.8 22.8 13 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 اري نحو الوضع المأمولر اإلدتقود رؤية المركز عملية التغيي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.8 1.8 1.8 1 ب دة غير موا ق 

 15.8 14.0 14.0 8 غير موا ق

 43.9 28.1 28.1 16 محايد

 89.5 45.6 45.6 26 موا ق

 100.0 10.5 10.5 6 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 احقيقهلمركز محددة بتاريخ مناسب لترؤية ا
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19.3 19.3 19.3 11 غير موا ق 

 57.9 38.6 38.6 22 محايد

 91.2 33.3 33.3 19 موا ق

 100.0 8.8 8.8 5 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 

 سبباً لتحقيق أهدافه وجودهاتعتبر رسالة المركز 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7.0 7.0 7.0 4 غير موا ق 

 28.1 21.1 21.1 12 محايد

 94.7 66.7 66.7 38 موا ق

 100.0 5.3 5.3 3 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 مركزة العليا وجميع العاملين بالاإلدارتحظى رسالة المركز بمصداقية وقبول لدى 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15.8 15.8 15.8 9 غير موا ق 

 43.9 28.1 28.1 16 محايد

 86.0 42.1 42.1 24 موا ق

 100.0 14.0 14.0 8 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  
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 ةعلمي مخرجات متخصصة وفقاً لمعاييرصول  لتهدف رسالة المركز للو

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5.3 5.3 5.3 3 غير موا ق 

 22.8 17.5 17.5 10 محايد

 86.0 63.2 63.2 36 موا ق

 100.0 14.0 14.0 8 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 لوب تحقيقهامطال هدافلمنظمة إلى بيان الغايات واألي في ايرمي التخطيط االسترتيج

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.5 3.5 3.5 2 غير موا ق 

 22.8 19.3 19.3 11 محايد

 80.7 57.9 57.9 33 موا ق

 100.0 19.3 19.3 11 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

في تيجي التخطيط االسترا الجوهري في صرلعنقها اوتحديد األهداف وأساليب تحقيصياغة تعتبر 

 لمنظمةا

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.5 3.5 3.5 2 غير موا ق 

 14.0 10.5 10.5 6 محايد
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 75.4 61.4 61.4 35 موا ق

 100.0 24.6 24.6 14 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 يقهاجل يسعى إلى تحقاف طويلة األهدكزأالمر يتوفر لدى

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7.0 7.0 7.0 4 غير موا ق 

 19.3 12.3 12.3 7 محايد

 71.9 52.6 52.6 30 موا ق

 100.0 28.1 28.1 16 ب دةموا ق 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

ر وتحسين مستوى تطويجل الات العاملين من أقدرات ومهارل فزةاف محيتوفر لدى المركز أهد

 داءاأل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.8 1.8 1.8 1 غير موا ق ب دة 

 17.5 15.8 15.8 9 غير موا ق

 45.6 28.1 28.1 16 محايد

 82.5 36.8 36.8 21 موا ق

 100.0 17.5 17.5 10 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 يدات المحيطة بالمركز عند وضع الخطط االستراتيجيةف على الفرص والتهدلوقوا
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.0 14.0 14.0 8 ا قغير مو 

 49.1 35.1 35.1 20 محايد

 96.5 47.4 47.4 27 ا قمو

 100.0 3.5 3.5 2 دة ق ب موا

Total 57 100.0 100.0  

 

 

لتخطيطية في المركز على تقويم نقاط القوة والضعف في أنشطة المركزالحالية تعمل الجهود ا

 والمستقبلية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19.3 19.3 19.3 11 غير موا ق 

 47.4 28.1 28.1 16 محايد

 91.2 43.9 43.9 25 قا مو

 100.0 8.8 8.8 5 ب دة موا ق

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 .يوجد في المركز فرق تحليل البيئة الداخلية بين الفرص المتاحة ونقاط القوة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.5 3.5 3.5 2  دةوا ق بغير م 

 35.1 31.6 31.6 18  قغير موا

 63.2 28.1 28.1 16 محايد

 89.5 26.3 26.3 15 موا ق

 100.0 10.5 10.5 6 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  
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 تضع إدارة المركز بدائل استراتيجية مناسبة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 28.1 28.1 28.1 16 غير موا ق 

 49.1 21.1 21.1 12 دايمح

 84.2 35.1 35.1 20 موا ق

 100.0 15.8 15.8 9 ب دةموا ق 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 هدافهاتلتزم إدارة المركز بالبرامج والجداول الزمنية التي تضعها لتحقيق أ

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.0 14.0 14.0 8 غير موا ق 

 42.1 28.1 28.1 16 يدمحا

 87.7 45.6 45.6 26 ا قمو

 100.0 12.3 12.3 7 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 تراتيجيةطة االستطبق إدارة المركز معايير ومؤشرات واضحة للحكم على الخ

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.0 14.0 14.0 8  قر مواغي 

 33.3 19.3 19.3 11 محايد

 82.5 49.1 49.1 28 موا ق
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 100.0 17.5 17.5 10 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 ط الموضوعةمع الخطتتخذ إدارة المركز قرارات إستراتيجية تنسجم 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10.5 10.5 10.5 6 قوا غير م 

 40.4 29.8 29.8 17 محايد

 86.0 45.6 45.6 26 موا ق

 100.0 14.0 14.0 8 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

ي ير الضرورية والتي ال تساهم بشكل فعال فغيلية غتسعى إدارة المركز إلى تقليل التكاليف التش

 هاراجعين جودة الخدمة المقدمة إلى متحسي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.8 1.8 1.8 1 غير موا ق ب دة 

 7.0 5.3 5.3 3 غير موا ق

 14.0 7.0 7.0 4 محايد

 78.9 64.9 64.9 37 موا ق

 100.0 21.1 21.1 12 ق ب دةموا 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 للمراجعين مات المقدمةخدال كفاءةتقوم إدارة المركز بزيادة 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.5 3.5 3.5 2 غير موا ق 

 21.1 17.5 17.5 10 محايد

 87.7 66.7 66.7 38 موا ق

 100.0 12.3 12.3 7 دةموا ق ب 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 هاالمهام المنوطة بيتناسب مع  ماا بدماتهص إدارة المركز  على تطوير ختحر

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7.0 7.0 7.0 4 غير موا ق 

 14.0 7.0 7.0 4 محايد

 93.0 78.9 78.9 45 موا ق

 100.0 7.0 7.0 4  ق ب دةموا

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 المجتمع كافةعلى ائدة تعود بالنفع والفعلمية التي الوث البح تعمل إدارة المركز على تقديم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5.3 5.3 5.3 3 غير موا ق 

 10.5 5.3 5.3 3 محايد

 75.4 64.9 64.9 37 موا ق

 100.0 24.6 24.6 14 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  
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 يهامن أجل إرضاء مراجعيعة الطب جراءات المراجعاتكز لتبسيط إمرال إدارةتسعى 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8.8 8.8 8.8 5 غير موا ق 

 21.1 12.3 12.3 7 محايد

 82.5 61.4 61.4 35 موا ق

 100.0 17.5 17.5 10 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 صص وكفؤمتخ ر فنيكز إلى توفير كادإدارة المر عىتس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.8 1.8 1.8 1 غير موا ق ب دة 

 10.5 8.8 8.8 5 غير موا ق

 26.3 15.8 15.8 9 محايد

 87.7 61.4 61.4 35 موا ق

 100.0 12.3 12.3 7 ب دةموا ق 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 رة الالزمة من مختبرات ومعداتات الحديثة والمتطوتقنيركزالتوفر إدارة الم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10.5 10.5 10.5 6 غير موا ق 

 29.8 19.3 19.3 11 يدمحا

 75.4 45.6 45.6 26 موا ق
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 100.0 24.6 24.6 14 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 تدريبية لالرتقاء بمستويات األداءالمركز على برامج  دارةتمد إتع

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.8 1.8 1.8 1 غير موا ق ب دة 

 5.3 3.5 3.5 2 غير موا ق

 21.1 15.8 15.8 9 محايد

 84.2 63.2 63.2 36 موا ق

 100.0 15.8 15.8 9 وا ق ب دةم

Total 57 100.0 100.0  

 

 

تسعى إدارة المركز من خالل التخطيط االستراتيجي  لتقديم خدمات ذات جودة عالية من أجل البقاء 

 في التميز في أداءها

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.8 1.8 1.8 1 غير موا ق ب دة 

 7.0 5.3 5.3 3 ير موا قغ

 29.8 22.8 22.8 13 ايدمح

 77.2 47.4 47.4 27  قموا

 100.0 22.8 22.8 13 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 أمراً ضرورياً لتحقيق أهدافهيعتبره يعتمد المركز التخطيط االستراتيجي و
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  1.8 1.8 1.8 1 موا ق ب دةغير 

 8.8 7.0 7.0 4 غير موا ق

 31.6 22.8 22.8 13 محايد

 87.7 56.1 56.1 32 موا ق

 100.0 12.3 12.3 7 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 إلبداعية لدى األفرادلروح از التخطيط االستراتيجي في المنظمة  من ايعز

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  1.8 1.8 1.8 1 ب دةغير موا ق 

 12.3 10.5 10.5 6 غير موا ق

 28.1 15.8 15.8 9 محايد

 82.5 54.4 54.4 31 موا ق

 100.0 17.5 17.5 10 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 الشأنوعة في ذلك وضالمهداف األداء البحثي للمركز مع األتوافق ي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.5 3.5 3.5 2 غير موا ق 

 15.8 12.3 12.3 7 محايد

 82.5 66.7 66.7 38 موا ق

 100.0 17.5 17.5 10 موا ق ب دة



88 
 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 محلية وعالمية لمية محكّمةع ياتي دورركز بالنشر العلمي لألبحاث فوم الميق

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12.3 12.3 12.3 7 غير موا ق 

 28.1 15.8 15.8 9 محايد

 70.2 42.1 42.1 24 موا ق

 100.0 29.8 29.8 17 ةا ق ب دمو

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 شورة عن المركزالبحوث المنن ت مشهادايالحظ تزايد أعداد االست

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.5 3.5 3.5 2 غير موا ق ب دة 

 21.1 17.5 17.5 10 غير موا ق

 40.4 19.3 19.3 11 محايد

 84.2 43.9 43.9 25 ا قمو

 100.0 15.8 15.8 9 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 في مجال عمل المركزالقضايا المجتمعية أهم حاثه على أن تتناول أبعمل المركز ي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.5 3.5 3.5 2 غير موا ق 
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 19.3 15.8 15.8 9 محايد

 84.2 64.9 64.9 37 موا ق

 100.0 15.8 15.8 9 ة ق ب دموا

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 ابي على كفاءة وفاعلية أداء المركزلمركز له تأثير إيجي باالحالن األداء البحثي إ

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7.0 7.0 7.0 4 غير موا ق 

 17.5 10.5 10.5 6 حايدم

 80.7 63.2 63.2 36 موا ق

 100.0 19.3 19.3 11 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 هداف المرجوة للتطوير واالرتقاء بأداء المركزة االستراتيجية األالخطتحقق س

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5.3 5.3 5.3 3 غير موا ق 

 26.3 21.1 21.1 12 محايد

 73.7 47.4 47.4 27  قموا

 100.0 26.3 26.3 15 موا ق ب دة

Total 57 100.0 100.0  
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