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ي ف حكوميةالمنظمات غير الاستدامة  علىتهدف الدراسة للتعرف على واقع التخطيط االستراتيجي وأثره 

تيجي السترادراسة حالة مؤسسة اآلغا خان سورية، حيث ستبحث الدراسة في واقع التخطيط اسورية، وستتم 

ت في عمليا تدامة)الرؤية والرسالة، األهداف، التخطيط، التنفيذ، الرقابة، التقييم(، وواقع االس بعناصره

  .امتهااستدعلى  التخطيط االستراتيجي في تلك المنظماتأثر المنظمات غير الحكومية واختبار 

ريق فعضو يتألف مجتمع الدراسة من جميع المسؤولين اإلداريين في المنظمة على اختالف مناصبهم )

وتم  ،95دهم عد البالغ (أنشطة برامجية امج، مدير مشروع، مسؤولبرامج، مدير برناإلدارة العليا، منسق 

 62استرجاع و العينةميع مفردات وتم توزيع االستبانات على ج ،مفردة 62اختيار عينة عشوائية مكونة من 

 SPSSنامج المنهج الوصفي التحليلي باعتماد بر وتم استخدام% 100تبانة، أي بلغت نسبة االستجابة سا

تخطيط رس الالختبار فرضيات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن مؤسسة اآلغا خان تما للتحليل اإلحصائي

ية اللة إحصائد ذو االستدامة بدرجة عالية، كما تبين وجود أثر االستراتيجي بدرجة عالية كما أنها تتجه نحو

لق بواقع ما يتععدم وجود االختالفات بين المبحوثين فيللتخطيط االستراتيجي على استدامة المؤسسة، وإلى 

 .ديمغرافيةالمتغيرات للواالستدامة نسبة االستراتيجي  التخطيط

على وتدامة أبرزها تدريب جميع العاملين على االس راحاتاالقتوانتهت الدراسة بتقديم عدد من الحلول 

ي مراحله ف فينالموظالتنمية المستدامة وأهدافها، وكذلك تعزيز عناصر التخطيط االستراتيجي وإشراك جميع 

 وعناصره لما له من أثر كبير على تحقيق االستدامة للمنظمات غير الحكومية.
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 SPSS 93الجداول الخاصة بنتائج تحليالت  2



 

1 
 

 اإلطار المنهجّي للبحثالفصل األول:  1

 

 مقدمة: 1.1
 

تفكير ، وبدأ الماضيةمواضيع التنمية المستدامة باهتمام واسع على مستوى العالم خالل العقود القليلة ال حظيت

ً بهذا اإلطار  لتطرف واهر احتباس الحراري وظالمشاكل الجديدة التي بدأت تهدد العالم كاال نتيجةجديا

لدول اد من المناخي والفقر وقلة الموارد، فأصبحت االستدامة مدرسة فكرية واستراتيجية تبنتها العدي

 .والمنظمات العالمية

سبب بلكن و ،كانت سورية تعتبر من البلدان التي سارت باتجاه التنمية المستدامة وعلى كافة األصعدةو

عدالت فعت مارت، على بلدنا الحبيب سورية، والحصار االقتصادي المفروض عليها الحرب الكونية التي تشن

صار هذه الحرب وهذا الح كاهل المواطن السوري بتبعات خم إلى مستويات قياسية، كما أُثقلالتض

لت التي عمو الغير حكوميةالتنموية  وقد تدخلت نتيجة لذلك العديد من المنظمات، االقتصادي وآثارهما

حداث إت على هذه المنظما وقدرة دورى تنام وقدلت تعمل على النطاق اإلغاثي والمشاريع التنموية، والزا

ضمن وهو ما ي مستدامةلتحقيق أهداف التنمية اللالنتقال بعملها  تهاجحاازدادت و التنمية المجتمعية المستدامة

كار ، وابتافها واستراتيجيتهابرزت ضرورة إجراء مراجعة جذرية لرؤاها وأهدف ،استدامتها واستمرارها

نجاح  كأحد أهم عوامل االستراتيجي ، وهنا يبرز دور التخطيطالمجتمعخطط تنموية تستجيب لحاجات 

خدام ن لالستهو الضامفالفشل في التخطيط هو التخطيط للفشل، إن اإلدارة وأحد أهم وظائفها، وكما يقال 

( التخطيط هو 27، ص.2012كما يقول أبو النصر )ونشودة، األمثل للموارد المتاحة بغية تحقيق األهداف الم

 طلوبة.ف المبوصلة تحديد االتجاه المرغوب فيه إلنجاح األعمال وهو الدليل الواضح للوصول إلى األهدا

ه في وأثر ة استدامة هذه المنظمات من خالل دراسة واقع التخطيط االستراتيجيسيقوم هذه البحث بدراس

 ة الجانبودراس، وأهدافه، وأهميته، كما سيقوم البحث باستعراض مشكلة البحثت، استدامة هذه المنظما

 والميداني لمادة البحث الرئيسية.، النظري  

 

 الدراسات السابقة: 1.2
 

 الدراسات العربية: 1.2.1
 

ندسة ( بعنوان: "أثر عناصر التخطيط االستراتيجي في تعزيز عملية إعادة ه2018راسة )اإلبراهيم، د -

 ة سيريتل موبايل تيليكوم":كدارية، دراسة تطبيقية على شرالعمليات اإل

هدفت هذه الرسالة إلى تحديد أثر عناصر التخطيط االستراتيجي على تعزيز عملية إعادة هندسة العمليات 

اإلدارية لشركة االتصاالت سيريتل تيليكوم، من خالل استكشاف مدى عناصر التخطيط االستراتيجي 
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لشركة، األهداف الرئيسية للشركة، الخطط والسياسات( وتأثيرها على عملية الهندرة المتمثلة في )رسالة ا

بأبعادها المتمثلة في )التزام اإلدارة العليا بفلسفة الهندرة ودعم تطبيقها، االتصال، التمكين اإلداري، ثقافة 

 .المنظمة، االستعداد للتغيير(

تحليل ل SPSSف وتم استخدام أساليب إحصائية في موظ 100تم استخدام عينة ميسرة من الموظفين بلغت 

حصائية لة إالبيانات وقياس المتغيرات، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط موجبة وأثر ذو دال

خطط صر المعنوية لعناصر التخطيط االستراتيجي في تعزيز عملية الهندرة وكان أكبر عالقة تأثير لعن

ط ة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مدى تطبيق التخطي، كما توصلت الدراسوالسياسات

 ة(.االستراتيجي تعزى للمتغيرات الديمغرافية )المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبر

رية ( بعنوان: "دور االستثمار في تحقيق االستدامة في عمل الجمعيات الخي2017راسة )أبو سمرة، د -

 عن جمعيات محافظة غزة":في فلسطين، دراسة حالة 

 ة العاملةلخيريهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور االستثمار في تحقيق االستدامة في عمل الجمعيات ا

لجمعيات اموظف في  375في محافظات غزة، واعتمد على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام عينة من 

 في تحقيق تثماروتوصلت لنتائج أهمها أن دور االس يلها،عت عليهم استبانة لجمع البيانات وتحلزو الخيرية

تدامة بوزن %، وأن تطوير عمل الجمعيات الخيرية يساهم في تحقيق االس80.04االستدامة جاء بوزن نسبي 

حقيق %، واستمرارية تقديم الخدمات في عمل الجمعيات الخيرية العاملة في غزة يساهم في ت85.64

 .%81.06االستدامة بوزن 

 األقاليم ( بعنوان: "دور التخطيط االستراتيجي في عملية اقتراح مشاريع تنمية2017دراسة )موسى،  -

 في قضاء بعقوبة:

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور التخطيط االستراتيجي في عملية اقتراح مشاريع تنمية األقاليم لقضاء 

ة اختيار المشاريع التنموية لعدة أسباب منها في عمليبعقوبة حيث يعاني قضاء بعقوبة من إشكاليات واسعة 

االفتقار إلى رؤية وخطة استراتيجية واضحة تعزز من قدرتها التنموية والمكانية، اعتمدت الدراسة على 

واستخدام عينة من موظفي أقسام التخطيط وتنفيذ المشاريع في قضاء بعقوبة المنهج الوصفي التحليلي 

ى االستبانة لجمع البيانات وتحليلها وذلك الختبار الفرضية األساسية للبحث واعتمدت الدراسة عل 37وعددهم 

 ،"يمكن تحسين عملية اقتراح مشاريع تنمية األقاليم لمحافظة ديالى عن طريق التخطيط االستراتيجي"وهي 

ق تبني منهج واضح وسيال ذو داللة إحصائية أنه يوجد أثروتوصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها 

اختيار مشاريع تنمية األقاليم سواء على الكيفية أو األهمية واألولوية )إعطاء األولوية  عملية علىمعتمد 

تطبيق الخطة المرسومة من قبل الدوائر القطاعية يجب تحقيق التنمية المستدامة(، و –لمشاريع البنى التحتية 
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، أي أنه يوجد أثر كبير ألمد )غير االستراتيجية(االعتماد على الحلول الترقيعية والقصيرة اعدم المستفيدة و

 .عملية اقتراح المشاريع التنموية علىللتخطيط االستراتيجي 

تطوير ( بعنوان: "االستراتيجيات الموجهة باالستدامة ودورها في ال2017راسة )العابدي والجبوري، د -

 ة(":افظة النجف األشرف )دراسة ميدانية في ديوان المحافظالتنظيمي لمح

ظيمي التن هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االستراتيجيات الموجهة باالستدامة ودورها في التطوير

يات راتيجلمحافظة النجف األشرف، واستخدم الباحث متغيرين رئيسيين هما المتغير المستقل وهو االست

ظف في ديوان مو 172انة على الموجهة باالستدامة والمتغير التابع هو التطوير التنظيمي، ووزعت االستب

وتوصلت  لقياس االرتباط والتأثير بين المتغيرات، SPSSالمحافظة واستخدم األساليب اإلحصائية في 

 ىعل ستدامةة باالالستراتيجيات الموجهأثر ذو داللة إحصائية ل لعدد من االستنتاجات منها أن هناكالدراسة 

ة لموجهيوان محافظة النجف األشرف باالستراتيجيات اوهناك تقبل واضح من قبل د التطوير التنظيمي

التي  القتصاديةية واباالستدامة وما لها من دور كبير في التطوير التنظيمي من خالل االهتمام بالجوانب البيئ

 تعكس االستراتيجية المستدامة لعمل للمحافظة.

لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد  ( بعنوان: "قياس مدى فاعلية النهج التشاركي2015دراسة )العكشية،  -

 زة":البشرية في تحقيق استدامة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي في قطاع غ

ية في البشر النهج التشاركي لتخطيط وتقييم ورقابة المواردهدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى فعالية 

لباحث خدم اي القطاع الزراعي في قطاع غزة، وقد استتحقيق استدامة مؤسسات المجتمع المدني العاملة ف

ُوّزعت عليهم  عامل في منظمات المجتمع المدني 41المنهج الوصفي التحليلي، كما تكون مجتمع الدراسة من 

لمنظمات، اتدامة لدراسة أن وظائف التخطيط والرقابة والتقييم التشاركية تساهم في اسا، وأظهرت االستبانة

مات مة منظمع استداعالقة طردية بين كل وظائف التخطيط والرقابة والتقييم التشاركية كما تبين وجود 

كي لتشارالمجتمع المدني إضافة لوجود فروق في متوسطات إجابات المبحوثين حول مدى فعالية النهج ا

 المنظمة، ، عمرلتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية في تحقيق االستدامة تعزى لمتغيرات )عمر المبحوث

وات دد سنالمحافظة، عدد العاملين(، في حين عدم وجود فروق تعزى لمتغير )الجنس، المؤهل العلمي، ع

 .(الخدمة

يل األصغر وعالقته ( بعنوان: "التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التمو2014، وآخروناآلغا دراسة ) -

 اع غزة":ات قطثة، دراسة ميدانية على محافظبتحقيق األهداف اإلنمائية لألمم المتحدة في األلفية الثال

هدفت الدراسة للتعرف على أثر ممارسة التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التمويل األصغر وعالقته 

بتحقيق أهداف التنمية اإلنمائية لألمم المتحدة في األلفية الثالثة واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، 
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من المنتفعين من  321من العاملين في مؤسسات التمويل األصغر و 69من  حيث تكون مجتمع الدراسة

 .تم توزيع االستبانة عليهم المؤسسات كعينة طبقية عشوائية لمجتمع البحث

حصائية إاللة وأظهرت الدراسة أن التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التمويل األصغر يؤثر إيجابياً وذو د

تنفيذها جية وحقيق األهداف اإلنمائية، كما تؤثر صياغة الخطة االستراتيبشكل عام وبدرجة مرتفعة على ت

 والرقابة والتقييم تأثيراً إيجابياً وبدرجة مرتفعة جداً على تحقيق األهداف اإلنمائية.

( بعنوان: "أثر التخطيط االستراتيجي والتحسين المستمر على فاعلية 2012راسة )العتيبي، د -

 دولة الكويت"المؤسسات المستقلة في 

علية لى فاعهدفت الدراسة إلى بناء أنموذج مقترح لقياس أثر التخطيط االستراتيجي والتحسين المستمر 

 لمكونة مناسة االمؤسسات المستقلة في دولة الكويت، واعتمدت على االستبانة لجمع البيانات من عينة الدر

ك يل تلستقلة في دولة الكويت، وتم تحلمفردة حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المؤسسات الم 294

لباحث لعدد ، وتوصل اSPSSالبيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 مستقلة فيات المن النتائج ومن أهمها وجود أثر ذي داللة إحصائية للتخطيط االستراتيجي على فاعلية الجه

اتيجية، السترلة إحصائية للتخطيط االستراتيجي بأبعاده )تصميم الخطة ادولة الكويت، ووجود أثر ذي دال

 التحليل االستراتيجي للبيئة( على التعاون لتحقيق األهداف.

سسات األهلية ( بعنوان: "تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤ2010)صيام، دراسة  -

 النسوية في قطاع غزة"

 ة النسويةألهليف على تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات اهدفت هذه الدراسة إلى التعر

حيث اعتمدت  في قطاع غزة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة لجمع البيانات،

يرات دراء ومدممقابالت نوعية ومجموعة تركيز واحدة مع  5استبانة وكذلك قامت الباحثة بإجراء  67نتائج 

بين كل  جابيةالمؤسسات األهلية النسوية أو أعضاء مجالس اإلدارة، وتوصلت لنتائج أهمها وجود عالقة إي

ة "رؤية اتيجيمن: )دعم اإلدارة للتخطيط االستراتيجي، التحليل االستراتيجي البيئي، وجود توجهات إستر

ة ات األهليلمؤسستراتيجية( وبين أداء اورسالة وأهداف"، وجود خطة إستراتيجية، متابعة وتقييم الخطة اإلس

وقناعة  واضح النسوية في قطاع غزة، كما كشفت الدراسة أن إدارات المؤسسات األهلية النسوية لديها فهم

 .اتيجيبعملية التخطيط اإلستراتيجي وتشجع العاملين والعامالت على المشاركة في التخطيط اإلستر

 

 الدراسات األجنبية: 1.2.2
 

بعنوان: "تصورات قادة االستدامة حول الدوافع والحواجز التي  (Portela, et al, 2018)دراسة  -

 تحول دون دمج االستدامة في مؤسسات التعليم العالي في أمريكا الالتينية"
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“Sustainability Leaders’ Perceptions on the Drivers for and the Barriers to 

the Integration of Sustainability in Latin American Higher Education 

Institutions” 

وفي  لعالياهدفت هذه الدراسة إلى توصيف وتصنيف دوافع وحواجز التكامل المستدام في مؤسسات التعليم 

الت جراء مقابة، وإداخل هياكلها ووظائفها التشغيلية في أمريكا الالتينية، من خالل تحليل الدراسات السابق

مريكا الالتينية بلدان في أ 10مؤسسة تعليم عالي من  45ستدامة والخبراء المعنيين في قة مع قادة االمعمّ 

ة وضوعيالستخالص الدروس المستفادة من خبراتهم وتجاربهم، باإلضافة إلى ذلك تم تنظيم ورش عمل م

تدامة و/أو السامن علماء  23حول استدامة مؤسسات التعليم العالي لتسهيل إجراء مزيد من المناقشات  بين 

حاجز  15ديد دولة أمريكية التينية. وخلصت الدراسة إلى تح 11المنسقين الوطنيين لشبكات الجامعات من 

ت ه المعيقاين هذبمعيق إلضفاء االستدامة على الطابع المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي، وأيضاً العالقة 

ي التوجه ملة فتراتيجي الذي يوفر إجراءات متكاوتوصلت ألهمية التخطيط االس مع الدوافع نحو االستدامة،

 نحو االستدامة.

ير الربحية، غدور التخطيط االستراتيجي في المؤسسات بعنوان: " (Aqdas, et al, 2017)دراسة  -

 "باكستان

“Strategic Planning Role in Non-Profit Organizations” 

تسليط الضوء وستراتيجي في المؤسسات غير الربحية، التأكيد على دور التخطيط اال هذه الدراسة إلىهدفت 

نجاح في  ي أليعلى دور القادة في التخطيط االستراتيجي، باإلضافة إلى تقييم أهمية التخطيط االستراتيج

ه ت التي تواجإلى التحقيق في المشكال هدفتكما  والدراسات السابقة، األدبياتخالل تحليل  من المؤسسة،

 جي.التخطيط االستراتي

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 بكفاءة  دائهايساعد التخطيط االستراتيجي المؤسسات غير الربحية في الوصول إلى أهدافها وتحسين أ

 وفعالية.

 غة يساعد التخطيط االستراتيجي المؤسسات غير الربحية على العمل في تغيير البيئة وصيا

 جديدة.االستراتيجيات وفقاً للمجاالت ال

 هداف ق األيعمل التخطيط االستراتيجي على توفير فرصة للعاملين في المؤسسة غير الربحية لتحقي

 والغايات بفاعلية وكفاءة عالية.

"العالقة بين التخطيط االستراتيجي واألداء التنظيمي في المنظمات  :بعنوان (Julian, 2013)دراسة  -

 غير الحكومية"
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“Relationship between strategic planning and organizational performance 

non-governmental organization (NGO): A case study of Action Aid, Kenya.” 

اعتبار بظيمي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التخطيط االستراتيجي ودوره في رفع مستوى األداء التن

عاده اتيجي بأبالسترقري باإلدارة االستراتيجية وتفسير التخطيط اأن التخطيط االستراتيجي بمثابة العمود الف

لمقابالت دام ا)المسح البيئي، صياغة االستراتيجيات، اإلهداف(، أجريت هذه الدراسة في كينيا، وتم استخ

داء فع األللحصول على البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن التخطيط االستراتيجي يسهم بشكل كبير في ر

 ي.التنظيم

تنمية غير الحكومية في ال بعنوان: "دور المنظمات (Forhad and Hassan, 2013)دراسة  -

 المستدامة في بنجالدش"

“The role of NGOs in the Sustainable Development in Bangladesh” 

ى رف على مدالتع هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور المنظمة المستهدفة في عملية التنمية المستدامة، وكذلك

 تأثير هذه المنظمة على مبادرات التنمية المستدامة وتحليلها.

ً وتم اختيار منظمة اللجنة ا د طعة تاشاني مقافللدراسة واختيار قريتين  لتقدمية لتطوير ريف بنجالدش مكانا

مدت بور في بنجالدش، وهما مجال عمل المنظمة، واستخدمت الدراسة المنهج الكمي والوصفي، واعت

باشر مع مقابلة بشكل مباشر أو بشكل غير م 16دراسة على المقابالت النوعية، حيث نفذ الباحثان ال

 المستفيدين من خدمات المنظمة في القرية.

 وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

دامة مية المستالتن ن البرامج التي تنفذها المنظمات غير الحكومية قادرة أن تساهم إيجابياً في عمليةإ -

 إلى مستوى معين.

 إن نجاح تنفيذ البرامج يعتمد على كفاءة العاملين في تلك المنظمات. -

األداء التنظيمي، وبعنوان: "التخطيط االستراتيجي، مخرجات التخطيط  (Awino, et al, 2012)دراسة  -

 دراسة تجريبية في المصارف التجارية في كينيا"

“Strategic planning, planning outcomes and organizational performance: An 

empirical study of commercial banks in Kenya” 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التخطيط االستراتيجي ونتائج التخطيط على أداء الشركات، واستخدم عدة 

على المديرين، وتوصلت أبعاد للتخطيط االستراتيجي، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ووزعت 

هذه الدراسة إلى وجود عالقة بين التخطيط االستراتيجي بأبعاده المختلفة وأداء الشركة، وأن التخطيط 
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االستراتيجي يساهم في التغيير اإليجابي في أداء الشركة، ووجود عالقة بين التخطيط االستراتيجي 

 ومخرجات التخطيط وبين أداء الشركة.

وان: "دور المنظمات غير الحكومية في بعن (Nikkhah and Bin Redzuan ,2010)دراسة  -

 تشجيع التنمية المجتمعية المستدامة."

“The role of NGOs in Promoting Empowerment for Sustainable Community 

Development.” 

مستدامة، ة اللمجتمعيسعت الدراسة من الهند إلى توضيح مدى مساهمة المنظمات غير الحكومية في التنمية ا

لدان ي البفواعتمدت الدراسة على إطار نظري لربط وظائف المنظمات غير الحكومية بالتنمية المستدامة 

ائج وضحت النتر، وأالنامية في العالم الثالث، كما اعتمدت على تحليل الدراسات السابقة في تكوين هذا اإلطا

 التالية:

تمع على المج ديد من البرامج والوظائف واألدوار التي تساعدأن المنظمات غير الحكومية لديها الع -

 التمكين من أجل التنمية المستدامة.

 من خالل تدامةالحكومية لديها القدرة على تمكين المجتمع من تحقيق التنمية المس رأن المنظمات غي -

ة بناء أنشطة وتطبيق البرامج والوظائف المتعلقة بتمويل المشاريع الصغيرتخطيط االستراتيجي لال

ذا ل، وهالقدرات، واالعتماد على الذات من خالل خلق فرص عمل وتوليد الدخل على المدى الطوي

 التمكين االقتصادي يساهم في التنمية المستدامة على المدى الطويل.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 1.2.3
 

تغيرات ن المراسات تناولت عدداً ممن خالل مراجعة البحوث والدراسات السابقة، وجد الباحث أن هذه الد

فقاً راسته ودوجد الباحث في هذه الدراسات أن كل باحث تناول حيث التي تسعى هذه الدراسة إلى قياسها، 

 طاعاتقلرؤيته وأسلوبه البحثي من خالل المنهجية واألهداف والنتائج والتوصيات، حيث أجريت على 

ت مؤسسااع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمختلفة منها الشركات الكبرى والصغرى والقط

 ، وسيتم ذكر هذه النقاط فيما يلي:األهلية وفي بيئات وأماكن مختلفة

 

 أوجه التوافق: 1.2.4
 

من حيث األهداف: اتفقت معظم الدراسات في تناولها للتخطيط االستراتيجي ودوره في التطوير المؤسسي  -

توظيف التخطيط االستراتيجي في العديد من المستويات اإلدارية، وعلى الكيفية التي يمكن من خاللها 

والتعرف على دوره وأثره في نجاح المنظمات لبلوغ أهدافها وتخطي المعوقات، كدراسات )اإلبراهيم، 

، (Julian, 2013)و ،Aqdas, et al (2017) و (،2010(، و)صيام 2012(، و)العتيبي 2018
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لوغه من قبل المنظمة دراسات أخرى على االستدامة كهدف لب، وتحدثت (Awino, Et al,2012)و

 ,Portela، و(2015(، و)العكشية، 2017(، و)العابدي والجبوري، 2017كدراسات )أبو سمرة، المدروسة 

et al (2018)، و(Forhad&Hassan, 2013)و ،(Nikkhah and Bin Redzuan ,2010) وربطت ،

 ( بين التخطيط االستراتيجي وتحقيق االستدامة.2014ه، (، و)اآلغا وزمالؤ2017دراسات )موسى، 

يسية ن حيث أدوات الدراسة: اتفقت معظم الدراسات السابقة على استخدام االستبانة كأداة قياس رئم -

 باإلضافة للمقابالت المعمقة وذلك بهدف قياس مجاالت ومتغيرات الدراسة.

احث، بئج والتوصيات وذلك بحسب الهدف الرئيس لكل ينت النتامن حيث نتائج الدراسة وتوصياتها: تبا -

ت غير منظماولكن في مجملها ركزت على التخطيط االستراتيجي ودوره في إنجاح أداء المنظمة كما دور ال

 الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة.

 

 أوجه االختالف: 1.2.5
 

تيجي لتخطيط االسترامن حيث الهدف الرئيس: حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ا -1

ين لربط بتحقيق استدامة المنظمات التنموية غير الحكومية، في سورية، وذلك بهدف ا علىوأثره 

 متغيرين رئيسين هما التخطيط االستراتيجي واالستدامة.

ي قتصادآثار ومخلفات سنوات األزمة والحصار اال ت في سورية في ظلّ من حيث بيئة البحث: تمّ  -2

ة حكوميب السوري، والدور الكبير الذي تقوم به المنظمات التنموية غير الالمفروض على الشع

 ووكاالت األمم المتحدة لرفع مستوى الحياة وتحسينها.

مية تكون مجتمع البحث من العاملين في مؤسسة اآلغا خان للتنيمن حيث مجتمع البحث: حيث  -3

 سورية.

 (:2-1( و )1-1جداول )وتم تلخيص ما سبق من استعراض الدراسات السابقة في ال

 ( يوضح توزع الدراسات السابقة بحسب محاور الدراسة:1-1الجدول )

 الدراسات السابقة المحور

 التخطيط االستراتيجي
 Aqdas, et al (2017)،  Julian (،2010(، صيام )2012(، العتيبي )20018اإلبراهيم )

(2013)، Awino, Et al (2012) ، 

 االستدامة
 Portela, et al (2018)  (،2015(، العكشية )2017(، أبو سمرة )2017بوري )العابدي والج

Forhad& Hassan (2013) ،(Nikkhah and Bin Redzuan ,2010)، 

 ( 2014(، اآلغا ومالؤه )2017موسى ) المحورين معا  

 المصدر : من إعداد الباحث
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 دراسات السابقة( يوضح أوجه المقارنة بين الدراسة الحالية وال2-1الجدول )

 الدراسة الحالية البعد

 الدراسات السابقة

 التفاصيل المحور

ن
كا
لم
ا

 

 سورية

التخطيط 

 االستراتيجي
 ، باكستانسورية، الكويت، فلسطين، كينيا

 بنجالدش، الهند أمريكا الالتينية، فلسطين، العراق، االستدامة

 العراق، فلسطين المحورين معاً 

ع
طا
لق
 ا
ع
و
ن

 

مات غير المنظ

وبالتحديد  الحكومية

مؤسسة اآلغا خان 

 سورية

التخطيط 

 االستراتيجي

قطاع االتصاالت، المؤسسات المستقلة، المؤسسات األهلية، 

 ، مصارفالمنظمات غير الحكومية

 االستدامة
م عليالتالجمعيات الخيرية، القطاع العام، مؤسسات المجتمع المدني، 

 المنظمات غير الحكوميةالعالي، 

  
 القطاع العام، مؤسسات التمويل األصغر المحورين معاً 

سة
را
لد
 ا
اة
أد

 

االستبانة والتحليل 

 اإلحصائي

التخطيط 

 االستراتيجي

ات استحليل الدر االستبانة، التحليل اإلحصائي، المقابالت النوعية،

 مجموعات التركيز السابقة،

 كيز، مجموعات ترالنوعيةاالستبانة، التحليل اإلحصائي، المقابالت  االستدامة

 االستبانة، التحليل اإلحصائي، تحليل الدراسات السابقة المحورين معاً 

 المصدر: من إعداد الباحث

 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 1.2.6
 

 إغناء البحث في الجانب النظري لما تحتويه من معلومات. -1

 .SPSSاع األساليب اإلحصائية في ليلي واتبتحال اختيار منهج البحث وهو المنهج الوصفي -2

اسات الدر تصميم وتطوير االستبانة التي هي أداة الدراسة وذلك بالرجوع لألدوات التي استخدمتها -3

 السابقة التي تناولت التخطيط االستراتيجي واالستدامة.

 تحديد متغيرات البحث المناسبة للموضوع. -4

 سبة.تقديم التوصيات واالقتراحات المنا االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في -5

 

 ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 1.2.7
 

التي ركزت عليها الدراسة والتي  تعتبر الدراسة مميزة عن باقي الدراسات السابقة في مجال بحثها واألبعاد

هذه األبعاد ولكن لم تربط بينها  توصل لها الباحث من خالل المراجعة األدبية للدراسات السابقة التي تناولت

 بالشكل المطروح، وهذه الدراسة شملت أهم األبعاد المشتركة بين هذه الدراسات.
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، انغا خرؤية ورسالة مؤسسة اآلتركز هذه الدراسة على أثر التخطيط االستراتيجي بأبعاده وعناصره )

ة ذه الدراسهوركزت  وتأثيرها على االستدامة( ، التنفيذ، الرقابة، التقييم، الخططللمؤسسةاألهداف الرئيسية 

 ظراً لقلةن ريةوذلك بإجراء دراسة ميدانية في مؤسسة اآلغا خان سو على المنظمات التنموية غير الحكومية

تباه راسة االنا الدالدراسات التي تناولت هذا القطاع المهم لدوره ومساهمته في التنمية في سورية، وتوجه هذ

ً في كل خطوة وكل قرار لإلدارات العليا في المنظماتنحو جعل التفكير ب ر الغيموية التن االستدامة أساسيا

 عندما تقوم بالتخطيط االستراتيجي. حكومية

 

 مشكلة البحث: 1.3
 

وره ينطوي بد الذي التخطيط االستراتيجي كأحد أنواع التخطيط، يتعلق بتحديد اتجاه المنظمة في المستقبل إنّ 

ل من لي لكورسالة المنظمة وأهدافها بناًء على تحليل الوضع الحالي والمستقب على تحديد كل من رؤية

جب على ذلك يالبيئات الداخلية والخارجية وترجمة ذلك إلى خطط وبرامج على المستويات االستراتيجية، ل

 روفهاظدراسة  فهم وممارسة التخطيط االستراتيجي كأداة تمكنها من المنظمات غير الحكوميةإدارات 

لتتمكن  ،محتملةال لمخاطر المحيطةاالحتياط لالفرص ولتتمكن من استغالل  بالشكل األمثل مواردهاواستثمار 

 من النجاح واالستمرار.

ً وفي ظّل الوضع الراهن، بدأت تنحسر األعمال اإلغاثية للمنظمات  وجه نحو أ التوبد الغير حكوميةوحاليا

ً على المديري لذلكو ،مرحلة إعادة اإلعمار واألعمال التنموية  لمنظماتاهذه  والمسؤولين في نكان لزاما

حو أهداف نهها من خالل توج العمل والتوجه نحو استدامة هذه المنظمات واستدامة نتائج تدخلها في المجتمع

ا ، ومن هننمانحيالتنمية المستدامة والعمل على تحقيقها، وهذا سيكون مبرراً لوجودها وتمويلها من قبل ال

مة ق من أجل زيادة فرص استداأهمية فهم ووعي التخطيط االستراتيجي وممارسته بشكل خاّل تبرز 

لتنموي العمل المنظمات ونجاحها في تحقيق التنمية، ومن خالل خبرة الباحث وعمله واّطالعه على طبيعة ا

 ىعلثره وأع التخطيط االستراتيجي ق، ستحاول هذه الدراسة التعرف على واالمنظمات غير الحكوميةفي 

سة ول الدرامؤسسة اآلغا خان سورية وستحاميدانية في من خالل دراسة  المنظمات غير الحكوميةاستدامة 

 اإلجابة على السؤال التالي:

 ؟المنظمات غير الحكوميةاستدامة  علىما هو واقع التخطيط االستراتيجي وما هو أثره  -

 

 أهمية الدراسة: 1.4
 

 األهمية النظرية: 1.4.1
 

ية النظرية من أهمية التخطيط االستراتيجي في المنظمات إذ أن التخطيط االستراتيجي يحدد تنبع األهم -أ

رسم طريقها باتجاه االستدامة، وذلك يفرض يالتوجه االستراتيجي الواضح من قبل إدارات المنظمات و
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ً من  األبعاد االهتمام به كسلوك إداري أساسي يتوجب على المدراء ممارسته على اعتباره بعداً هاما

ً ينبغي قياسها لديهم عند تقييمهم وعند تقييم نجاح أو فشل المنظمات التي  والمهارات الشخصية لهم، وأيضا

 .يديرونها

ن نهجاً الستدامة مكانها في أهمية الدراسة النظرية، من حيث أن االستدامة يجب أن تكواتفرض أهمية  -ب

ة إيجابي ينتج عن ذلك من تأثيراتسالمنظمات، وما في عمليات التخطيط االستراتيجي وتوجه رئيسي في 

 على األصعدة االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 ميةالمنظمات غير الحكوالدراسات المتعلقة ب نقص لو بسيط منوجزء  سدّ  منقد تتمكن هذه الدراسة  -ت

 وري.والدراسات المتناولة لموضوع االستدامة وما له من أهمية في الواقع الحالي الس

 ية في سورية.في النهوض بواقع التنم المنظمات غير الحكوميةأهمية دور  -ث
 

 األهمية التطبيقية: 1.4.2
 

 منظمات غيرالتنتفع بها إدارة مؤسسة اآلغا خان و مقترحاتنبع أهمية هذه الدراسة التطبيقية في تقديم ت -أ

لتنموية مجهم اداءهم لمشاريعهم وبراوالتأكيد على أهمية التوجه نحو االستدامة في تخطيطهم وأ الحكومية

 وجعل التفكير باالستدامة أساسياً في كل خطوة.

ة ووضع ن تساعد الدراسة في رفع وعي الموظفين ألهمية التخطيط االستراتيجي واالستداممن الممكن أ -ب

 برامج تدريبية تساهم في رفع سوية العمل التنموي.

 

 مصطلحات البحث: 1.5
 

يجب أن  التفكير المتعمق والشامل للوضع المثالي الذي : Strategic Planningالتخطيط االستراتيجي

ن ستفادة ميط لاله المؤسسة في المستقبل البعيد ورسم سيناريوهات مختلفة لهذا المستقبل ثم التخطيتكون عل

 (.111، ص2006الفرص المتاحة وتجنب أو تقليل مخاطر هذا المستقبل )المغربي وغريبة، 

عني تاالستدامة :  Sustainability and Sustainable developmentالتنمية المستدامةاالستدامة و

لمقبلة ااألجيال  بقدرة ي احتياجات الحاضر دون اإلخاللالتنمية التي تلبّ  الديمومة، أما التنمية المستدامة فهي

 .(Egleston, 2012, p83)على تلبية احتياجاتهم 

ة هيئات ذات شخصية اعتبارية مستقل: Nongovernmental organizationsالمنظمات غير الحكومية

قتصادية اة أو ال تهدف لتحقيق الربح من مزاولة نشاطها، وإنما تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية أو علمي

 (.17، ص2005تنموية )الجديلي، 
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مل على هي مؤسسة عالمية غير ربحية وغير طائفية تع :Aga Khan Foundationمؤسسة اآلغا خان 

 Aga ، وهي إحدى وكاالت شبكة اآلغا خان للتنميةتحسين جودة الحياة في المناطق النائية الفقيرة بالموارد

Khan Development Network1. 

 

 أهداف البحث: 1.6
 

 ف:يهدف هذا البحث لتحقيق مجموعة أهداف عملية وعلمية، وفيما يلي استعراض ألهم هذه األهدا

 رسة التخطيط االستراتيجي في مؤسسة اآلغا خان سورية.الضوء على واقع مما إلقاء .1

 التعرف على مدى إدراك االستدامة والتوجه نحوها في مؤسسة اآلغا خان سورية. .2

 اختبار أثر التخطيط االستراتيجي على تحقيق االستدامة في مؤسسة اآلغا خان سورية. .3

غا خان داريين في مؤسسة اآلالمسؤولين اإل مدى تطبيق علىالمتغيرات الديمغرافية أثر دراسة .4

 .لتخطيط االستراتيجيل

ان نحو خآلغا دراسة تأثير المتغيرات الديمغرافية على مدى توجه المسؤولين اإلداريين في مؤسسة ا .5

 االستدامة.

 

 متغيرات البحث وفرضياته: 1.7

 

 متغيرات البحث: 1.7.1
 

ً  تم تحديد متغيرات البحث باعتبار التخطيط االستراتيجي متغيراً مستقالً  يتكون من  ، وهو(X) رئيسيا

 لعناصرارت هذه ، التنفيذ، الرقابة، التقييم، واعتبالخططالرسالة، األهداف، و الرؤيةالتالية:  العناصر

: الجنس، العمر، فهو االستدامة، والمتغيرات الديمغرافية (Y)فرعية، أما المتغير التابع  مستقلة متغيرات

 .عدد سنوات الخبرةالعلمي،  المؤهل

 

 فرضيات البحث: 1.7.2
 

ً  تمّ  البحث وهي  لبلوغ أهداف (α≤0.05)عند مستوى داللة  تحديد الفرضيات التي سيتم اختبارها إحصائيا

 كاآلتي:

 

H1 :" ان خاستدامة مؤسسة اآلغا على لتخطيط االستراتيجي عناصر الداللة إحصائية  أثر ذويوجد

 :"سورية

H1-1 :" يةاستدامة مؤسسة اآلغا خان سورعلى سالة لرؤية والرلداللة إحصائية  أثر ذويوجد". 

                                                           
1  https://www.akdn.org 

https://www.akdn.org/
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H1-2 :" استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريةعلى ألهداف لداللة إحصائية أثر ذو يوجد". 

H1-3 :" استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريةعلى ط خطللداللة إحصائية أثر ذو يوجد". 

H1-4 :" ا خان سوريةاستدامة مؤسسة اآلغعلى لتنفيذ لداللة إحصائية أثر ذو يوجد". 

H1-5 :" استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريةعلى لرقابة لداللة إحصائية أثر ذو يوجد". 

H1-6 :" استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريةعلى لتقييم لداللة إحصائية أثر ذو يوجد". 

 

H2 :" ان المسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآلغا خ تطبيق مدىتوجد فروق ذات داللة إحصائية في

 :"عدد سنوات الخبرة(العلمي،  المؤهلنسبة إلى )الجنس، العمر،  لتخطيط االستراتيجيلرية سو

H2-1: "غا خان المسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآل تطبيق مدىفي  توجد فروق ذات داللة إحصائية

 ."نسبة لمتغير الجنس لتخطيط االستراتيجيلسورية 

H2-2 :" غا خان المسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآل تطبيق ىمدتوجد فروق ذات داللة إحصائية في

 ."نسبة لمتغير العمر لتخطيط االستراتيجيلسورية 

H2-3 :" غا خان المسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآل تطبيق مدىتوجد فروق ذات داللة إحصائية في

 ."العلمي المؤهل نسبة لمتغير لتخطيط االستراتيجيلسورية 

H2-4 :"خان  المسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآلغا تطبيق مدىاللة إحصائية في توجد فروق ذات د

 ."نسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة لتخطيط االستراتيجيلسورية 

 

H3 :" ن سوريةالمسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآلغا خا مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 :"العلمي، عدد سنوات الخبرة( لالمؤهالستدامة نسبة إلى )الجنس، العمر، نحو ا

H3-1 :" يةا خان سوراريين في مؤسسة اآلغالمسؤولين اإلد مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 ."الستدامة نسبة لمتغير الجنسنحو ا

H3-2 :" يةا خان سوراريين في مؤسسة اآلغالمسؤولين اإلد مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 ."العمرنسبة لمتغير  تدامةالسنحو ا

H3-3 :" يةا خان سوراريين في مؤسسة اآلغالمسؤولين اإلد مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 ."المؤهل العلمينسبة لمتغير  الستدامةنحو ا

H3-4 :" يةا خان سوراريين في مؤسسة اآلغالمسؤولين اإلد مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 ."عدد سنوات الخبرةنسبة لمتغير  الستدامةانحو 



 

14 
 

 أنموذج البحث:

 ( أنموذج البحث1-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحث

 

 مجتمع البحث وعينته: 1.8
 

د ، تم تحديا خانعرضها، والتي تشمل المسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآلغ اعتماداً على الفرضيات التي تمّ 

 البحث وعينته على الشكل التالي: مجتمع

، فمجتمع فيها البحث بدراسة ميدانية في مؤسسة اآلغا خان سورية والتركيز على المسؤولين اإلداريين قام

مدير  امج،رنببرامج، مدير عضو فريق اإلدارة العليا، منسق )البحث هو المسؤولين اإلداريين في المؤسسة 

إدارة الموارد  بمساعدة قسم فرداً  62عينة عشوائية منهم تبلغ  اختيار وتم، (أنشطة برامجية مشروع، مسؤول

ستبانة ا 62 عاالبشرية في مؤسسة اآلغا خان سورية، وُوّزعت االستبانة على جميع مفردات العينة واسترج

 %100أي بلغت نسبة االستجابة 

ومن ثم  لغرض،ااصة مصممة لهذا أما عملية جمع البيانات إلتمام الدراسة الميدانية فستتم عبر استبانة خ

 .SPSSجمع البيانات، ومعالجتها وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية في 

 

 

 

               H2 

 

 

  H3 

 (X)المتغير المستقل 

 التخطيط االستراتيجي: 

 الرؤية والرسالة

 األهداف

 الخطط

 التنفيذ

 الرقابة

 تقييمال

 المتغيرات الديمغرافية:

 الجنس

 العمر

 المؤهل العلمي

 عدد سنوات الخبرة

 

 (Y)المتغير التابع 

 االستدامة

H1 
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 منهجية البحث: 1.9
 

ل من خال المنظمات غير الحكوميةم البحث بدراسة واقع التخطيط االستراتيجي وأثره على استدامة تيه

 لي:إلثبات فرضياته، سينتهج البحث ماياألبحاث النظرية والدراسة الميدانية لموضوع البحث، و

ن ستفادة ملك باالسيعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذ: ومصادر البيانات الثانوية الجانب النظري

 الخاصة بموضوع البحث. ورسائل الماجستير والدكتوراة والمقاالتالمراجع والكتب 

ن عينة ميانات حث على الدراسة الميدانية لجمع البابعتمد الا :ومصادر البيانات األولية الجانب العملي

رات لمتغي، حيث تم تعريف اتغطي متغيرات البحث الدراسة وذلك عن طريق االعتماد على استبانة بحثية

صميم تلك تي في وتم استخدام مقياس ليكرت الخماس والعبارات التي تقيسها اعتماداً على الدراسات السابقة

الل خرضيات من ار الفانات وتحليلها واختبيلجمع الب العينة المبحوثةتلك االستبانة على  ، وتم توزيعالعبارات

 .SPSSنامج التحليل اإلحصائي رب

 ت:ر الفرضيااختباحث باعتماد األساليب االحصائية اآلتية للوصول إلى نتائج الدراسة الميدانية واوقام الب

 ئيواختبار االتساق الداخلي والبنا، اختبار الوثوقية عن طريق معامل كرونباخ ألفا -

 االختبارات الوصفية والتوزيعات التكرارية -

 للعينة الواحدة t-testاختبار  -

 للعينات المستقلة t-testاختبار  -

 تحليل االرتباط الخطي عن طريق معامل ارتباط بيرسون -

  ANOVAتحليل التباين  -
 

 حدود البحث: 1.10
 

 :في في مؤسسة اآلغا خان سورية، في مدينة السلمية  تم تحديد ميدان الدراسة الحدود المكانية

 محافظة حماه وفي مدينة دمشق ومدينة طرطوس، حيث تقع مكاتبها.

 :ة الرؤي)ركز الباحث على دراسة واقع التخطيط االستراتيجي من خالل أبعاده  الحدود العملية

 اتيجي يط االسترلتخطا وأثر دامة،وواقع االست والرسالة، األهداف، التخطيط، التنفيذ، الرقابة، التقييم(

س، )الجن مع األخذ بعين االعتبار لبعض المتغيرات الديمغرافية مؤسسة اآلغا خان استدامةعلى 

 العلمي، عدد سنوات الخبرة(. المؤهلالعمر، 

 

 محددات البحث: 1.11
 

لعينة للوصول اة إمكانيب هذه المحددات تتعلقوالميدانية،  بالدراسة المحددات المتعلقة الباحث بعض واجه

تفرغهم وستبانة جابة على االوإمكانية إقناعه باإلتجاوب الكادر اإلداري مدى ، ووالتواصل معهم المدروسة

 ، بسبب ضيق وقتهم وكمية العمل والمجهود الذي يبذلونه.لذلك
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري للبحث 2

 

 مقدمة:
 

 يتحدد نجاحوها، المنظمات وتحقيق االستدامة لعملها ووجود يعتبر التخطيط األداة األساسية والسبيل لنجاح

ً ي خصوأو فشل المنظمات إلى حد كبير على دقة ومدى ممارسة التخطيط عموماً والتخطيط االستراتيج  صا

ث، أو الم الثالن العوبالنسبة للمنظمات غير الحكومية، والتي تُعنى بشؤون التنمية ورفع سوية الحياة في بلدا

ً على هذه المنظمات التفاعل المستمر مع معطياتالبلدان  ات هذه ومفرز التي تعاني من أزمات، كان لزاما

خطط واضحة ووضع سياسة  من خاللاألزمات، ومع التوجهات العالمية نحو االستدامة والتنمية المستدامة، 

 ها وتكويندامتحقيق استبعيدة األجل تهدف إلى تحقيق التنمية ومراعاة شروط وأهداف التنمية المستدامة لت

 سبب واضح لوجودها.

 لى العديدداً عفي هذه الفصل، يسعى الباحث إلى بناء اإلطار المعرفي والنظر في موضوعات الدراسة، اعتما

ي ذات هالتي والتي يزخر بها هذا الفصل  والمراجع والمؤلفات والتقارير والرسائل العلمية من األدبيات

تراتيجي، االس ، حيث سيتم البحث في التخطيطج الدراسة وتكوين مرتكز نظري لهاعالقة وفائدة لتحقيق نتائ

صة ل لخالوثم سيتم تناول موضوع االستدامة، ومن ثم سيتم التحدث عن المنظمات غير الحكومية، للوصو

 تتحدث عن استدامة المنظمات غير الحكومية واستراتيجية تحقيق ذلك.

 

 يجيالمبحث األول: التخطيط االسترات 2.1
 

 مفهوم التخطيط االستراتيجي 2.1.1
 

إن التخطيط االستراتيجي هو عملية منظمة تسعى إلى تحديد وضع المؤسسة اآلن التخطيط االستراتيجي: 

، وهو عملية ألخذ قرارات رئيسية (Namken &  Rapp, 1997, p2)وأين تريد أن تصل في المستقبل 

 ,Thomas)ن تكون عليه وماذا تفعل ولماذا تفعل ذلك والموافقة على أفعال ستقود المنظمة إلى ما تريد أ

2005, p44). 

لة لمحتمتم تعريف التخطيط االستراتيجي بأنه " منهج نظامي يستشرف آفاق المستقبيات التربوية واو

اذ ديلة واتخت البوالممكنة، ويستعد لمواجهتها بتشخيص اإلمكانيات المتاحة والمتوقعة وتصميم االستراتيجيا

 (.5، ص2009عقالنية بشأن تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ" )بني حمدان وإدريس، قرارات 

التخطيط االستراتيجي هو جهد ملتزم إلصدار قرارات أساسية وأفعال وسياسات تقود : " آخرتعريف   وفي

وتجسد ماهية المنظمة، ماذا تفعل؟ ولما تقوم بذلك؟ من خالل التالؤم بين مصادر المنظمة الخاصة 

 .(NDC, 2008, p7)هديدات والفرص الخارجية التي تعمل في ظلها المؤسسة" والت
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عملية التخطيط االستراتيجي الفعال تزود المؤسسة بإطار عملي فسة، هو عملية أساسية لتحقيق رسالة المؤسو

ملية التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد ومواجهة التحديات، واالستفادة من الفرص المتاحة. وهي ع

 ,Namken &  Rapp)أين تريد أن تصل في المستقبل عى إلى تحديد وضع المؤسسة اآلن ومنظمة تس

1997, p2)،  وهو عملية ألخذ قرارات رئيسية والموافقة على أفعال ستقود المنظمة إلى ما تريد أن تكون

 .(Thomas, 2005, p44)عليه وماذا تفعل ولماذا تفعل ذلك 

سم رف إلى أن التخطيط االستراتيجي هو عملية أو مجموعة من العمليات التي تهدومما سبق يمكن القول 

لمدى عيدة اوسياساتها، وتوجهاتها، ووضع معايير ومؤشرات وأهداف بوتحديد الخطوط الرئيسية للمنظمة، 

 ا.هدافهتسعى المنظمات من خاللها لوضع خطط متوسطة وقصيرة المدى تسعى من خالل تنفيذها لتحقيق أ

 

 أهمية التخطيط االستراتيجي: 2.1.2
 

 فيما يلي: تتجلى أهمية التخطيط االستراتيجيأن ( 2010يرى السكارنة )

 ضوح الرؤية المستقبلية واتخاذ القرارات االستراتيجيةو -1

 ي على المدى البعيدالتفاعل البيئ -2

 ائج االقتصادية والماليةتحقيق النت -3

 تدعيم المركز التنافسي -4

 لى إحداث التغييرالقدرة ع -5

 (.131، ص2010خصيص الموارد واإلمكانيات بطريقة فعالة )السكارنة، ت -6

هو يسمح فأن التخطيط االستراتيجي يحقق العمل المتكامل لجميع أجزاء المنظمة  Bryson (1990)ويرى 

سيق على التن العمل، وتحقيق التكامل بين هذه األجزاء ولمختلفة في المنظمةلإلدارة باالطالع على األجزاء ا

التي  زماتبينها فالتخطيط يقلل من الحوادث المفاجئة عن طريق التنبؤ بالمستقبل، ويمكن من تجنب األ

 .(Bryson, 1990, p15)تعترض عمل اإلدارة 

شابكها تليات والرائدة التخطيط االستراتيجي لتعقيد العالقات والمسؤوويعود المبرر الستخدام المنظمات 

الشكوك وخاطر امل والمتغيرات التي تؤثر في أداء العمل، فيخضع العمل الحديث للعديد من الموتعدد العو

ة وإعداد تقبليالمحيطة بالظروف المستقبلية، لذلك فإن التخطيط االستراتيجي ضروري للتنبؤ بالظروف المس

 الخطط والبرامج التي تضمن األهداف في ظل الظروف المتوقعة، ومن هذه المبررات:

ة مع كتشاف أخطاء في عمل المنظمة وتتمثل هذه األخطاء في اإلخفاق في الوصول إلى نتائج متطابقا -1

 األهداف الموضوعة.

ظهور فجوة الفتة للنظر في أداء المنظمة وذلك عندما تصبح نتائج األداء بعيدة عن التوقعات قياساً  -2

 باألهداف الموضوعة.
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ب قة مما يترتيختلف في أسلوبه وطريقة قيادته للمنظمة عن اإلدارة السابدارة المنظمة إلتولي مدير جديد  -3

 (.65، ص2002عليه إعادة النظر بالخطط والبرامج الموضوعة )القطامين، 

 

 معوقات التخطيط االستراتيجي: 2.1.3
 

 يدةة البعلمؤسساهناك العديد من المعوقات التي تواجه استخدام التخطيط االستراتيجي كمدخل لتحقيق أهداف 

 (:5، ص2009المدى، ومن أهمها )بني حمدان و إدريس، 

دة أسباب يري المنظمات أو ترددهم في استخدام التخطيط االستراتيجي وقد يرجع ذلك إلى ععدم رغبة مد -1

ام وعدم إلم تخطيطمن بينها عدم المباالة من جانب بعض المديرين في استخدام األساليب الحديثة في عملية ال

 هارات التي يتطلبها استخدام التخطيط االستراتيجي.البعض بالم

ن من مسيء الذي تتركه مشاكل التخطيط االستراتيجي لدى مدراء المنظمات وذلك للعديد االنطباع ال -2

حليلها ات وتجمع المعلومات والبيان األسباب منها صعوبة وضع نظام للتخطيط االستراتيجي، أيضاً صعوبة

 ة.لوضع الخطة االستراتيجي

 منظمة.ضعف ميزانية وموارد ال -3

حاجة الجميع بأنه لنجاح واالعتقاد أن هذا النجاح مستمر، وسوف يتكرر دائماً، وبالتالي يشعر الاالنبهار با -4

 للعمل األفضل باستمرار.

 لنشر الضعيف للخطة وعدم إيضاحها إلى جميع مفاصل عمل المنظمة.ا -5

 تجاهل ثقافة المنظمة. -6

 دير دقيق وصحيح للمنافسة.عدم تق -7

 تنظيم الداعم للخطط والمنفذ لها والتماشي مع طبيعة الخيارات الواردة فيها.االفتقار لل -8

 

 مراحل عملية التخطيط االستراتيجي: 2.1.4
 

وتتم على مراحل مترابطة،  إن التخطيط االستراتيجي في مجمله عملية تتضمن مجموعة من اإلجراءات

تحليل البيئة وتركز على ، سح البيئي، كخطوة للتحضير لعملية التخطيط االستراتيجيوالتي يسبقها عملية الم

، )SWOT2( البيئة الخارجية لمعرفة الفرص والتهديدات تحليل، والداخلية للكشف عن نقاط القوة والضعف

 ويشمل المسح البيئي الخطوات التالية: 

 تحليل البيئة الداخلية: -1

                                                           
2 SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis. 
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اصر تمثل العن (Strength)يل عوامل القوة والضعف، وأن عوامل القوة يعتمد بشكل رئيسي على تحل

جيدة  انياتالمتوفرة في المنظمة والتي تساهم بشكل إيجابي في عمل المنظمات والتي تعطي المنظمة إمك

هنا تتجسد و(، 155، ص 2005لتعزز عوامل القوة وتساهم في إنجاز العمل بمهارة وخبرة عالية )الدوري، 

 (:86، ص 2007لقوة باإلجابة على األسئلة المهمة التالية )توفيق، عوامل ا

 ما هو الشيء الجيد لنا؟ -

 كيف هي منافستنا؟ -

 ماهي مصادرنا؟ -

قدرات فهي بخالف عوامل القوة إذ تعزى إلى عدم توافر ال (Weakness)وامل الضعف عأما بالنسبة ل

ة متالك ميزاا من ية المنظمة على تحقيق أهدافها وحرمانهالداخلية التي قد يؤدي العجز فيها إلى عدم إمكان

 (:87، ص 2007استراتيجية محددة، وتتجسد عوامل الضعف باإلجابة على األسئلة التالية )توفيق، 

 ماهي مساوئنا؟ -

 ما هو أكثر شيء يزعج الفئات المستهدفة؟ -

 :(Hunger & Wheelen, 2006, pp114-116)وتشمل البيئة الداخلية على العناصر التالية 

 القيادة. االتصاالت، السلطة، سلسلة الهيكل التنظيمي: -أ

 منظمة.المعتقدات، التوقعات، القيم المشتركة بين أعضاء ال الثقافة: -ب

 شرية ومواهب إدارية.رات وقدرات بأصول الشركة من أصول مادية ومالية ومها الموارد: -ت

 

 تحليل البيئة الخارجية: -2

ؤثر ألنها ت اهاهاتبالفرص والتهديدات التي تحيط بها وتعمل على تحديد اتج للمنظمة لبيئة الخارجيةوتتمثل ا

الكيفية لداخلية وصها اعلى قدراتها سلباً أو إيجاباً بقدر متانة وقوة السياسات التي تضعها المنظمة لتطوير فر

 رين وهما:عنص منالبيئة الخارجية  وتتكون (،161، ص 2016التي تتعامل بها مع هذه العوامل )الكرخي، 

وتتضمن القوى الخارجية المؤثرة على القرارات التنظيمية والقصيرة والطويلة األجل،  البيئة العامة: -أ

 & Hunger)وتشمل القوى االقتصادية والتكنولوجية والثقافية واالجتماعية والسياسية والتشريعية 

Wheelen, 2006, p73) 
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وتشمل العناصر أو المجموعات ذات التأثير المباشر على عمليات التنظيم األساسية، البيئة الخاصة:  -ب

 ,Hunger & Wheelen, 2006)ومن بعض عناصرها المساهمين والحكومة والقوى العاملة والموردين 

p82) 

 

 صياغة الخطة االستراتيجية:حلة األولى: المر

ما بلفرص اللتهديدات المحيطة ومحاولة استغالل  أي رسم الخطوط العريضة والخطط طويلة األجل للتصدي

 :ت التاليةمكونايتناسب مع موارد ونقاط قوة المنظمة ونقاط ضعفها، وتتكون هذه الخطة االستراتيجية من ال

الرؤية بأنها "ما  Johnson & Scholes (2002)عّرف : Organization Visionرؤية المنظمة  -1

 (Johnson & Scholes, 2002, p12)، "قه من طموحات مستقبلية للمنشأةتحلم اإلدارة أو القيادة بتحقي

ا "أن الرؤية تمثل القيادة ودرجة بصيرته Pearce & Robinson (2005)فق مع تعريف اوهذا يتو

 ملون بشكل، ويعوتفاؤلها بالمستقبل، وقدرتها على أن تجعل كافة أفراد المنظمة يعيشون حقيقة هذه الرؤية

ا ويتطلب حقيقهحقيقها، وتتمثل الرؤية في التصورات والطموحات الكبرى التي تريد المنظمة تمتناغم على ت

 .(Pearce & Robinson, 2005, p27)أن تكون الرؤية واضحة وواقعية وشاملة وقابلة للتحقيق" 

إلى الغاية من وجود المؤسسة،  Mission يشير مصطلح :Organization Missionرسالة المنظمة  -2

ي بناء فساس ثم فهي األداة لتحديد هوية المؤسسة ومدى تميزها عن باقي المؤسسات المناظرة، وهي األ من

ياسات والس الغايات التي تسعى المؤسسة لتحقيقها والوصول إليها، والقاعدة التي تنطلق منها األهداف

رة عن بيان ( بأنها عبا2014، وعبّر عنها الجبوري )(464، ص 2008، والنعيم واالستراتيجيات )أبو بكر

 رسمي صريح يوضح سبب وجود المنظمة وطبيعة النشاط الذي تمارسه وتمثل الخصائص الفريدة في

 (.274، ص 2014المنظمة والتي تميزها عن غيرها من المنظمات المماثلة لها )الجبوري، 

لنشاطات تتم بطريقة أهداف المنظمة هي النتائج النهائية : Organization Goalsأهداف المنظمة  -3

عالية التنظيم، وتعبر عن نية لدى المخطط لالنتقال من الموقف الحالي إلى الموقف المستهدف، الذي يزيد 

ً من حيث القدرة على اإلنجاز عن الموقف الحالي )القطامين،  (، أي أن الهدف هو 65، ص 2002نوعيا

كون واضحة ومحفزة ولها خط نهاية واضح، كما رؤية طويلة المدى تسعى المؤسسة إلى تحقيقه، ال بد أن ت

، وال (Namken & Rapp, 1997, p26)أن األهداف يجب أن تشكل تحدي للمؤسسة ولكن يمكن تحقيقها 

، وقابل للقياس Specific: محدد SMARTبد أن يتوافر فيها شروط الهدف الجيد والتي اختصرت في كلمة 

Measurable وقابل للتحقيق ،Achievable ، وواقعيRealistic ومحدد بزمن ،Time ،(Bulter, 

2009, p32) . 

هي الخطة التي تعدها المنظمة لتوضح الصورة الكلية لها  :Strategic Planالخطة االستراتيجية  -4

وإطار العمل الخاص بها، وتوضح بيئة العمل التي تعمل بها المنظمة، واألهداف االستراتيجية التي تسعى 
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 & Pearce)هي خطة شاملة تسعى لتحقيق رسالة وأهداف المنظمة و( 10، ص 2005امي، إلى تحقيقها )ت

Robinson, 2005, p 112) وهي خطة موجهة ترتكز في األساس على دراسة العوامل الداخلية ،

والخارجية التي من شأنها إدارة عملية وضع األهداف وتوزيع الموارد لتحقيق نتائج فعالة بمرور الوقت 

 (.117، ص 2006 ،توفيق)

 

 المرحلة الثانية: تنفيذ الخطة:

ي طّورت في المرحلة السابقة تتضمن مرحلة التنفيذ وضع الخطط الت: Implementationالتنفيذ  -5

لمختلفة ذية اموضع التطبيق الفعلي من خالل البرامج التنفيذية والموازنات المالية واإلجراءات التنفي

لرؤى عملية تطبيق االستراتيجية من المراحل المهمة في ترجمة ا وتعد(، 318، ص 2014)الجبوري، 

طة ة المترابألنشطواألهداف العامة إلى واقع عملي، ويعّرف تنفيذ االستراتيجية بأنه "عبارة عن سلسلة من ا

، 2005مع بعضها البعض والتي تتضمن تكوين متطلبات االستراتيجية التي يتم اختيارها" )الدوري، 

ة، ذ المتبعتنفيتبط تنفيذ االستراتيجية بعدة عوامل مهمة منها، الهيكل التنظيمي، وأساليب ال(، وير293ص

 (.24، ص 2018ومدى توافر الموارد البشرية فضالً عن الثقافة التنظيمية )اإلبراهيم، 

 

 المرحلة الثالثة: الرقابة والتقييم:

، ا خطط لهامذ حسب أن األهداف االستراتيجية تنف للتأكد من وتقييمه أداء المنظمة رقابةتتضمن هذه المرحلة 

الجبوري، فيذ )وأن اإلجراءات التصحيحية يتم اتخاذها لتصحيح األخطاء وإحكام الرقابة الفعالة على التن

 .(319، ص 2014

وهي "التأكد أن التنفيذ قد تم وفق الخطط والمعايير المستهدفة، وأن الخطوات  :Monitoringالرقابة  -6

، وهي "عملية تتم (Holladay, 2006, p 98)يحية قد اتخذت لتصحيح التنفيذ أو تعديل الخطط" التصح

لتتبع ورقابة أنشطة المنظمة، ونتائج أدائها الفعلي في مقابل األداء المرغوب أو المخطط، ويقوم المديرون 

 Hunger)وحل المشكالت" في كل المستويات اإلدارية باالعتماد على المعلومات المرتدة التخاذ التصرفات 

& Wheelen, 2006, p 17). 

ييم هداف الموضوعة والمخطط لها، وتقوهو مقارنة األداء الفعلي ونتائجه مع األ:  Evaluationالتقييم -7

 (:362، ص2002االستراتيجية يتم من خالل الخطوات التالية )العارف، 

 الذي تقوم عليه استراتيجية المنظمة.حديد معايير لألداء من خالل دراسة وتحليل األساس ت -1

 .خطط لهعما هو م اتائج المتوقعة من تنفيذ االستراتيجية بالنتائج الفعلية وتقدير مدى االنحرافمقارنة النت -2

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ومعالجة االنحرافات، لكي يتناسب األداء الفعلي مع الخطط المرسومة  -3

 ومعايير األداء.
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زن التي لمتوايث عن التخطيط االستراتيجي وعناصره، فال بد لنا من التحدث عن بطاقة األداء اوعند الحد

مالية لتنفيذ ة وغير اللماليتعتبر أحد أهم المقاييس الحديثة لمراجعة األداء وتقييمه، من خالل االهتمام باألبعاد ا

 االستراتيجية.

 

 : BSC بطاقة األداء المتوازن 2.1.5
 

 ء المتوازن:مفهوم بطاقة األدا 2.1.5.1
 

ن بطاقة األداء المتوازن على أنها "مجموعة م (Kaplan and Norton, 1992, p 71)عرف كل من 

داء ألة عن صورة واضحة وشاممقاييس األداء المالية وغير المالية التي تقدم لمدراء اإلدارة العليا 

مل فعلي عإلى  جمة االستراتيجيةمنظماتهم"، كما عرفت بطاقة األداء المتوازن بأنها أسلوب يساعد على تر

قياس اف، ويبدأ من تحديد رؤية المنظمة واستراتيجيتها، وتحديد المقاييس التي تساعد على وضع األهد

 (.143، ص 2006تحقيقها بالنسبة لالستراتيجيات )عبد اللطيف وتركمان، 

 أهمية بطاقة األداء المتوازن: 2.1.5.2
 

ً ، وتما تمد اإلدارة بصورة شاملة عن عمليات المشروعتكمن أهمية بطاقة األداء المتوازن في أنه  كنها أيضا

هم وصيل فوتعمل على تسهيل وتحسن طريقة تدفق المعلومات وتمن إدارة متطلبات األطراف ذات العالقة 

قائق غير ل الحأهداف العمل لكل مستويات المنظمة وكذلك تحسن النظم التقليدية للرقابة والمحاسبة بإدخا

محمد و ي )ف(، فأهمية بطاقة األداء المتوازن تتمثل 355، ص 2010ألكثر نوعية )السكارنة، المالية وا

 :(6، ص 2018محمد، 

 ترجم االستراتيجية إلى أهداف قابلة للقياس.ت -1

 جمع بين أداء الفرد وأهداف المنظمة والعمالء والمجتمع.ت -2

ن ذا الفشل عهى شلل كامل في العملية، ويمكن تفادي لرغبة في إعداد بطاقة متكاملة منذ البداية يؤدي إلا -3

 طريق تحسين وتطوير بطاقة األداء المتوازن.

 

 أبعاد بطاقة األداء المتوازن: 2.1.5.3
 

 تتمثل أبعاد بطاقة األداء المتوازن في أربعة أبعاد مترابطة وهي:

حقيق األرباح والحصة السوقية البعد المالي: يهتم هذا المنظور باألهداف بعيدة المدى للمنظمة المرتبطة بت -1

(، وأما في حالة المنظمات غير 21، ص 2005وتوليد التدفقات المالية التي تحسن ربحية المنظمة )زويلف، 

الحكومية، فإن هذا البعد يهتم بجذب المانحين وإجراء الرقابة المالية والتخطيط على المدي البعيد لألمور 

 المالية وتخفيض النفقات والهدر.
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 ت العمالء فيبعد العمالء: تستلزم على المؤسسات في الوقت الحاضر وضع متطلبات وحاجات ورغبا -2

 استمراريةوائها صميم استراتيجيتها، لما يشكله من أهمية كبيرة تنعكس على نجاح المؤسسة مع منافسيها وبق

لمستفيدين ايهتم بجانب (، وفي حالة المنظمات غير الحكومية فإن هذا البعد 82، ص 2011نشاطها )محاد، 

 ووطرق تدخل المنظمة في المجتمعات واألمكنة المحتاجة الختيار طريقة التدخل المثلى.

 انب العميلهذا الجانب على العمليات الداخلية التي تؤيد كالً من من ج يعتمدبعد العمليات الداخلية:  -3

ار البتكز هذا الجانب على عمليات ا)المستفيد( عن طريق خلق قيمة العمالء، والجانب المالي، ويرك

 (.29، ص 2012والتشغيل والتحويل والخدمات المقدمة )بالسكة، 

بعد النمو والتعلم والتطوير: يعبر عن األسس التي يجب أن تتبناها المنظمة لخلق النمو والتحسينات  -4

ة في االستثمار في الموارد المطلوبة لتحقيق األهداف في األجل الطويل، كما يعكس هذا البعد قدرة المنظم

البشرية لتأهيلها تأهيالً علمياً وعملياً وتطوير تقنيات إنتاج المعلومات المساندة وتغيير اإلجراءات الروتينية 

 (.197، ص 2013التنظيمية )شعبان، 

 مكونات بطاقة األداء المتوازن 2.1.5.4
 

 Kaplan and)مل هذه البطاقة تضم بطاقة األداء المتوازن ثمانية عناصر تتبلور من خاللها ألية ع

Norton, 2000, p 43): 

 Future Visionالرؤية المستقبلية  .1

 Strategyاالستراتيجية  .2

 Perspectiveالبعد  .3

 Objectivesاألهداف  .4

 Measuresالمقاييس  .5

 Targeetsالمستهدفات  .6

 Cause and Effects Linkagesارتباطات السبب والنتيجة  .7

توازن ألداء الماطاقة من قدرتها على تقييم األداء التمويلي بأن تقوم بتطبيق ب البد للمنظمة ولكي تنجح وتزيد

مقاييس  ورة توفير، وضرواعتبارها أداة فاعلة لتنفيذ االستراتيجية واالهتمام بنفس الوقت باألبعاد غير المالية

اقة ربعة للبطد األاألبعامتكاملة تعمل على ربط العمليات قصيرة األجل باألهداف طويلة األجل، وإعادة هيكلة 

 .Donors بحيث يستبدل بعد العمالء ببعد المستفيدين أو المستهدفين، والبعد المالي ببعد المانحين
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 المبحث الثاني: االستدامة 2.2
 

أو  ساتيةسيتم في هذا المبحث تناول موضوع االستدامة من جهتين، الجهة األولى هي االستدامة المؤس

مفهوم  م بحثاستمرار وجود المنظمة وممارسة عملها، أما الجهة الثانية، فسيتالمنظماتية، أي ديمومة و

تعلقة وجودها م يمومة، وبالنسبة للمنظمات الغير حكومية، فاستدامتها ودالتنمية المستدامة وأبعادها وأهدافها

 بشكل كبير بسعيها تجاه التنمية المستدامة وتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 االستدامة: مفهوم 2.2.1
 

ج التي لبراماهي مفهوم حديث يشمل مخرجات حيوية تتعلق بالتنمية والتطوير، وقد أصبحت مظلة للعديد من 

لتوسع واالستجابة واالبتكار والنمو وا أصحاب المصلحةتهدف إلى الجودة والبيئة المالئمة ورضا 

ً عليها وبالنسبة للمنظمات الغير حكومية، أ واالستغالل األمثل للموارد، التنمية  تحقيقلالسعي صبح لزاما

ين الذي لممولالمستدامة والعمل على االستدامة وذلك لضمان الحصول باستمرار على المنح من المانحين وا

توقعون يادة عوالممولين  أصبحوا يشترطون التوجه نحو االستدامة لتقديم المنح والتمويل لهذه المنظمات،

ي تلقّ  مه فإن هي عملية مستمرة وليست خطوة واحدة، وعليوم نحو االستدامة التقد عملية وضع معايير تقيس

ك من ة وذلالدعم يسعون بشكل مستمر لتحقيق االستدامة وتوضيح الجهود المبذولة من خالل معايير واضح

 .أجل استمرار التمويل

املة استدامة شلذلك يجب على المسؤولين عدم التقليل من صعوبة الوصول لالستدامة، واعتماد خطط 

وفها ة وظرومتكاملة تغطي جميع أنشطة المنظمة وبرامجها وأنشطتها، مراعية مواردها المالية والبشري

 (.19، ص2015المجتمعية والفنية )العكشية، 

روع المش تطبيق استراتيجيات وأنشطة األعمال التي تحقق احتياجات أنها ويمكن تعريف االستدامة على

 ،2002ير، و الخليوم، مع حماية الموارد البشرية والطبيعية في المستقبل )السقا وأبوأصحاب المصلحة في ا

 (.320ص 

 

 استراتيجيات االستدامة: 2.2.2
 

مل ا يتم العجي كمتشمل استراتيجيات االستدامة القواعد األساسية لالستدامة، حيث يتم اعتماد منهج استراتي

 :(Ingle, 2005, p 10)ة المتعلقة باالستدامة، وهي على تحليل الفاعلية المؤسسية بالتزامن مع األنشط

اعات ذ استطالع وبحث واسع النطاق حيث يختلف في سياق االستدامة من حيث اتساع القطإعداد وتنفي -1

ييم د لتقالمشمولة، باإلضافة إلى اعتماد مناهج بحثية متعددة وتختلف من حيث اإلطار الزمني المحد

 االستدامة.
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 يم االستدامة.عالقة حيث يعتبر جزء مهم وأساسي في تقيتحليل ذوي ال -2

ً جزء مهم إضافي في عملية تقييم االستدامة وسيتم إدماتعتبر أ المشاركة المنظمة والتي -3 جه في يضا

 عملية التقييم من خالل إطار العمل المنطقي وخطة العمل.

ة، والتي لحكوميوبالنسبة للمنظمات غير اما سبق ركز بشكل موجز على االستدامة المؤسسية أو المنظماتية، 

ا من اماً عليهان لزتعتمد على التمويل بتلقي المنح من قبل المانحين، وتلك التي تعمل في مجاالت التنمية، ك

لتنمية احقيق جهة ثانية الستمرار حصولها على التمويل، أن تقدم مبررات ومؤشرات للمانحين عن سعيها لت

ح مقتر سبق للحصول على المنح، كأن ترفق مثالً دراسة تقييم أثر بيئي معالمستدامة، وذلك كشرط م

الجنسين  اة بينلمشروع تمكين المرأة والمساولمشروع ما وذلك سيقنع المانحين بتقديم التمويل، أو دراسة 

قف سيتوومرار )كأحد أهداف التنمية المستدامة(، فالمنظمات التي ال تعتمد هذا التوجه، ستفشل في االست

 مصدر تمويلها ودعمها وسبب وجودها.

 .ومؤشراتها فيما يلي سيتم البحث بموضوع التنمية المستدامة وأهدافها وأبعادها

  

 :Sustainable development مفهوم التنمية المستدامة 2.2.3
 

بعض الاتها، فتخدامعانت التنمية المستدامة من التزاحم الشديد في التعريفات والمعاني، وذلك يرجع لتعدد اس

ً إل ألخطاء اصالح يتعامل معها كرؤية أخالقية، والبعض اآلخر يراها نموذج تنموي بديل، أو ربما أسلوبا

لقوانين من ا والعثرات التي لها عالقة بالبيئة، وهناك من يتعامل معها على أنها قضية إدارية ومجموعة

 .(16، ص 2017قرعوش، ) والقرارات التي تعمل بوعي وتخطيط الستغالل الموارد بشكل أفضل

رسمي  واعتبر أول مصطلح Gro Harlen Bruntlandلقد عّرفت التنمية المستدامة ألول مرة من قبل  

ل بقدرة اإلخال في تقرير مستقبلنا المشترك على أنها: التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون 1987سنة 

ى الحفاظ على ولقد ركز هذا التعريف عل (Egleston, 2012, p83)األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم 

في تعريف واحد، وجتماعية، والبيئية في تعريف مستقبل األجيال القادمة، ودمج االحتياجات االقتصادية واال

أال وهي  التنمية، ودهج : "هي التنمية التي تأخذ باالعتبار القيود الثالث الرئيسية التي تفرضها البيئة علىآخر

د على تجدي درتهاقير في استخدام الموارد الناضبة، وااللتزام باستخدام الموارد المتجددة بحدود عدم التبذ

، ص 2015، نفسها، وعدم تجاوز قدرة البيئة على هضم مايلقيه فيها جهد التنمية من مخلفات" )بن عباس

ساب حولكن ليس على  إلنسان،اويمكن القول إن التنمية المستدامة تسعى لتحسين نوعية حياة  ،(96-95ص 

 (.27، ص 2007البيئة )غنيم وأبو زنط، 

 

 التنمية المستدامة أبعاد 2.2.4
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-28، ص ص 2015تتمحور أبعاد التنمية المستدامة في عدة أبعاد رئيسية يمكن تلخيصها كما يلي )شيخو، 

30:) 

ة نصيبه خالل زياد إلى تحسين مستوى الرفاهية لإلنسان من تسعى التنمية المستدامةالبعد االقتصادي:  -1

إلنتاج اناصر من السلع والخدمات الضرورية وفي ظل محدودية الموارد لن يتحقق هذا المسعى إال بتوافر ع

 نتاج.ت اإلالضرورية، ورفع مستوى الكفاءة والفعالية لألفراد، وزيادة معدالت النمو في مختلف مجاال

ود م به من جهة والعالقات الفردية والجماعية وما تقولبشرياويشمل المكونات واألنساق  البعد االجتماعي: -2

الحكم ويته، تعاونية أو ما تسببه من مشاكل أو تطرحه من احتياجات، وذلك عن طريق تمكين المجتمع وتوع

مة راكة إلقاوالش الرشيد للسياسات والقواعد والشراكة بين القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني، واالندماج

 تضامن في أهدافه ومسؤولياته.مجتمع موحد وم

حداث خلل إد الطبيعية وتوظيفها لصالح اإلنسان، دون ويركز على حسن التعامل مع الموارالبعد البيئي:  -3

بيئي التلوث الوزونة في مكونات البيئة وذلك باالهتمام بالتنوع البيولوجي والثروات والموارد المكتشفة والمخ

 الذي يخل بصحة الكائنات الحية.

التشريعات تكنولوجية من خالل األخذ بالتكنولوجيات المحسنة ووتتحقق االستدامة الالبعد التكنولوجي:  -4

 طبقة والعمل على الحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري ومكافحة تدهور الضابطة

 األوزون.

غ على شد أثر بالذي يبلوره مفهوم الحكم الراة المستدامة والإن غياب البعد السياسي للتنميالبعد السياسي:  -5

و هالسياسي  البعدفكافة األبعاد األخرى االقتصادية واالجتماعية والبيئية بصورة تعيق التنمية المستدامة. 

مي ارات وتناذ القراألساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خالل تجسيد مبادئ الحكم الراشد في اتخاالركيزة 

 ية للمجتمع بأجياله المتالحقة.الثقة والمصداق

 

 أهداف التنمية المستدامة: 2.2.5
 

إن أهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى هذه األهداف 

للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة 

االزدهار والسالم والعدالة. وفضالً عن ترابط األهداف، وللتأكد من أال يتخلف أحد عن الركب، فمن المهم و

 UN Sustainableوهي كما حددتها األمم المتحدة،  ،2030تحقيق كل هدف من األهداف بحلول عام 

Development Goals (2015): 

النمو االقتصادي شامالً للجميع بحيث يتيح وظائف البد من أن يكون :  No Povertyالقضاء على الفقر -1

 مستدامة ويعزز المساواة.
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يتيح قطاع الغذاء والزراعة حلوالً رئيسية للتنمية، وهما  :Zero Hunger القضاء التام على الجوع -2

 قطاعان محوريان في جهود القضاء على الجوع.

سليم وتعزيز ضمان أنماط العيش ال : Good Health and Well-Beingالصحة الجيدة والرفاه -3

 الرفاه للجميع هما أمران ضروريان لتحقيق التنمية المستدامة.

يشة الناس عسين مالحصول على التعليم الجيد هو األساس في تح : Quality Educationالتعليم الجيد -4

 وتحقيق التنمية المستدامة.

حقاً أصيالً من حقوق اإلنسان وحسب، وإنما هي ليست :  Gender Equalityالمساواة بين الجنسين -5

 كذلك ضرورة من ضروريات وجود عالم مستدام ينعم باالزدهار والسالم.

إمكانية حصول الجميع على  : Clean Water and Sanitationالنظافة الصحيةوالمياه النظيفة  -6

 المياه النظيفة هي مكون أساسي من مكونات العالم الذي نبغيه.

ي مسألة مركزية في هالطاقة :  Affordable and Clean Energyظيفة وبأسعار معقولةطاقة ن -7

 كل التحديات الماثلة والفرص المتاحة.

علينا أن نعيد النظر  : Decent Work and Economic Growthصادالعمل الالئق ونمو االقت -8

 لفقر.مية إلى القضاء على اوأدواته والسياسات االجتماعية الرا باألفكار السائدة في اقتصادنا

 : Industry, Innovation and Infrastructureة واالبتكار والهياكل األساسيةالصناع -9

 االستثمار في الهياكل األساسية هو شأن حاسم في تحقيق التنمية المستدامة.

 وفي ما الحد من التفاوت داخل البلدان:  Reduced Inequalitiesاةالحد من أوجه عدم المساو -10

 بينها.

التغلب  : Sustainable Cities and Communitiesن والمجتمعات المحللية المستدامةالمد -11

 على التحديات التي تواجهها المدن بطرائق تتيح لها مواصلة االنتعاش والنمو.

تستهدف  : Responsible Production and Consumptionج المسؤوليناالستهالك واإلنتا -12

 االستهالك واإلنتاج المستدامة، إنتاج المزيد بشكل أفضل وتكلفة أقل.أنماط 

ى حلول لتغير المناخ عدم تعثر التقدم المحرز يضمن التوصل إل:  Climate Actionالعمل المناخي -13

 بسبب تلك الظاهرة، وتمتع اقتصادات البلدان بالصحة والقدرة على التكيف.

إن محيطات العالم هي التي تقف وراء النظم العالمية التي :  Life Below Waterالحياة تحت الماء -14

 تجعل كوكب األرض صالحاً لسكن البشرية.
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غابات والتصحر تحديين رئيسيين يؤثران في معيشة تشكل إزالة ال:  Life On Landالحياة في البر -15

 جهود حثيثة في إدارة الغابات ومكافحة التصحر. بذلماليين الناس، وتُ 

تشجيع وجود  : Peace, Justice and Strong Institutionsالسالم والعدل والمؤسسات القوية -16

اضعة خعالة المجتمعات السلمية الشاملة للجميع، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء، وبناء مؤسسات ف

 للمساءلة.

امة يق التنمية المستديتطلب تحق : Partnerships for the Goalsاألهداف عقد الشراكات لتحقيق -17

 كة.مشتر تكوين شراكات ناجحة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تُبنى على أهداف ورؤى

 

 مؤشرات التنمية المستدامة: 2.2.6
 

ذه هكانت وتم وضع المبادئ التوجيهية والمنهجيات لمؤشرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، 

 (:2ص  ،2016ساسية وهي )اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، المؤشرات مؤلفة من فئات أ

 من المقاييس وهي: وتشمل مجموعة المؤشرات االقتصادية: -1

 الهيكل االقتصادي. -أ

ارين، (، )الجو3، ص2016آسيا،  صادية واالجتماعية لغربياإلنتاج واالستهالك )اللجنة االقتأنماط  -ب

 (.4-3، ص ص 2016

 وتشمل المقاييس التالية:شرات االجتماعية: المؤ -2

 الصحة العامة. -أ

 التعليم. -ب

 السكن. -ت

 ألمن االجتماعي وحماية المواطنين من الجرائم.ا -ث

 (.38، ص 2009(، )الهيتي، 61، ص 2012لسكان )النور، ا -ج

 تؤثر بشكل لبيئية والتيها متعلقة برصد ومتابعة التغيرات اوتكتسب أهمية خاصة كون المؤشرات البيئية: -3

 أو بآخر بباقي المعطيات واألهداف وتتمثل بالمؤشرات التالية:

 المياه العذبة. -أ

 لنهوض بالزراعة والتنمية الريفية المستدامة.ا -ب
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 بات والتصحر.مكافحة إزالة الغا -ت

 والمحيطات والمناطق الساحلية. البحار -ث

 (.6، ص 2016(، )الجوارين، 62-61، ص ص 2012البيولوجي )النور،  التنوع -ج

 التالية: من خالل المؤشراتالمؤشرات المؤسسية:  -4

 اإلطار المؤسسي. -أ

 .(25 -24، ص ص 2017قرعوش، القدرة المؤسسية ) -ب

 

 األطراف المشاركة في التنمية المستدامة: 2.2.7
 

 امة هي:األطراف المشتركة في التنمية المستد عضب ( أن47-46، ص ص 2008وترى )سويلم، 

 ارد.زيع الموتختص الحكومة بمستوياتها المختلفة بالنواحي السياسية وتوجيه تو الحكومة المركزية: -

 ذات االتصال المباشر مع السكان. اإلدارات المحلية: -

ياتها، ختلف مستووتشمل الهيئات والمنظمات التي التتبع األجهزة الحكومية بم المنظمات غير الحكومية: -

 شئت لتحقيق أهداف تنموية وتضم العديد من الخبراء والمتخصصين في شتى المجاالت.والتي أن

واطنين قبل الم نوع من المنظمات الرسمية وغير الرسمية يتم إنشاؤها وإدارتها من الجمعيات األهلية: -

نها تضم لمحلية ولكامية لتلبية حاجات اقتصادية أو اجتماعية أو مادية، وتفتقر للمهارات التخطيطية الفعالة للتن

 مجال واسع من األنشطة كالرياضة والصحة.

هات لهذه الجووهي الجهات الممولة لمشروعات التنمية سواء كانت محلية أو دولية،  الجهات المانحة: -

 ضوابط وشروط للتمويل.

 واقع التنمية المستدامة في سورية 2.2.8
 

حيث حققت إنجازات  المستدامة وعلى كافة األصعدة كانت سورية تعتبر من البلدان التي سارت باتجاه التنمية

ن التقرير وإدماج البعد البيئي في خططها الخمسية، حيث بيّ  في مجال التنمية المستدامة وسعت لتحقيق أهدافها

الوطني حول التنمية المستدامة المقدم لمؤتمر ريو دي جانيرو أن سورية سارت بخطى ال بأس بها لتحقيق 

ً للتقرير الوطني األول للتنمية المستدامة ) (14، ص 2017مة )قرعوش، التنمية المستدا (: 2019فوفقا

"كانت الجمهورية العربية السورية، قبل الحرب، من أقل الدول النامية المتلقية للمساعدات اإلنمائية 

، ولكن بسبب الحرب الكونية التي تشن على بلدنا الحبيب سورية، والحصار االقتصادي الرسيمة"

المفروض عليها، ارتفعت معدالت التضخم إلى مستويات قياسية، كما أُثقل كاهل المواطن السوري بتبعاتها، 
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"انعكس تضرر وهذا أدى إلى تدهور كبير في مؤشرات التنمية المستدامة، حيث جاء في نفس التقرير: 

بصعوبات استيراد القطاعات االقتصادية على الفوائض اإلنتاجية المخصصة للتصدير والتي اقترنت 

المستلزمات األساسية وارتفاع حجم تكاليفها الناجم عن انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية وارتفاع 

ة المخاطر المرتبطة باإلجراءات إلى الجمهورية العربية السورية نتيجة الرتفاع درج تكاليف الشحن

 .قتصادية القسرية أحادية الجانب ومفرزات الحرب"إلا

فة لى كااألزمة التي تعيشها سورية أثرت بشكل سلبي على كافة جوانب التنمية المستدامة وع أن حيث

نتاج م اإلض حجقتصادية وانخفمعظم المؤشرات اال تجتماعية والبيئية، وتراجعاألصعدة االقتصادية واال

 زايدة وتالواردات، إضافة للمؤشرات االجتماعي تمعظم الصادرات وتزايد توالناتج المحلي وتراجع

يث حصحية ر والبطالة إلى أعداد غير مسبوقة، وكذلك تدني مستوى الخدمات التعليمية والمعدالت الفق

 .(11، ص،2017ارتفعت نسبة األمية وانخفضت نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي )قرعوش، 
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 المنظمات غير الحكوميةالمبحث الثالث:  2.3
 

 مفهوم المنظمات غير الحكومية 2.3.1
 

ديد من التعريفات التي تناولت مفهوم المنظمات غير الحكومية، وكل تعريف من هذه التعريفات هناك الع

يعكس مرحلة تاريخية معينة أو يعبر عن ميزات وآليات ترتبط بهدف وطبيعة النشاط الذي تقوم به هذه 

استخدام ، وقد تم (19، ص 2014)صاعد،  ،المنظمات، األمر الذي زاد من صعوبة التحكم في المفهوم

 Privateالعديد من التسميات لوصف المنظمات غير الحكومية مثل: المنظمات التطوعية الخاصة 

Voluntary Organizations المنظمات ذات االهتمامات الخاصة ،Interest Group القطاع التطوعي ،

 Third Sector، منظمات القطاع الثالث Independent Voluntary Sectorالمستقل 

Organizations منظمات المواطنين ،Citizens Organizations .(Martens, 2002, p272)  

 تعريف المنظمات غير الحكومية:

 فيما يلي بعض التعاريف  التي تناولت ممفهوم المنظمات غير الحكومية:

حيث  عالميمنظمات غير وطنية والتنتمي لحكومة ما وهي تعبر عن الوعي العالمي والرأي العام ال هي -

 (Nye, 2007,p244)تقوم بالضغط على الحكومات من أجل تغيير سياستها 

ق الربح هي عبارة عن هيئات خاصة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وال تهدف لتحقي -

ماعية أو و اجتالمادي وال تكون ملكاً ألحد من الناس وليس لها رأس مالي بل تسعى لتحقيق أغراض علمية أ

، ص 2009م، ة بالمستوى العلمي أو االجتماعي أو الثقافي أو الديني أو الرياضي ألعضائها )درغاثقافي

119) ، 

ويتمحور  هي مجموعات طوعية ال تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي. -

ت خدماتنوعة من العملها حول مهام معينة ويقودها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة، وهي تؤدي طائفة م

ركة والوظائف اإلنسانية، وتطلع الحكومات على شواغل المواطنين، وترصد السياسات وتشجع المشا

الً لمبكر، فضذار االسياسية على المستوى المجتمعي. وهي توفر التحليالت والخبرات وتعمل بمثابة آليات لإلن

لشؤون  لمتحدةت غير الحكومية وإدارة األمم ا)المنظماعن مساعدتها في رصد وتنفيذ االتفاقات الدولية. 

 اإلعالم(

 لواجباوتجدر اإلشارة إلى أن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة عدد جملة من الشروط 

 :(Balis & Smithe, 2003, p437) توافرها لتحديد مفهوم المنظمات غير الحكومية وهي

  تحقيق أهداف األمم المتحدة.يجب أن تساعد المنظمات غير الحكومية على 
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 ين على ا سنتأن تكون هيئة ممثلة رسمياً، وبمقرات محددة وأعضاء دائمين وتستمر في أداء نشاطاته

 األقل.

 .أن ال تكون ربحية وأن تكون مصادر مواردها شفافة 

 .أال تستعمل العنف، وأن تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
 

 غير الحكوميةأهداف المنظمات  2.3.2
 

ً لل لتي افئات تختلف أهداف المنظمات غير الحكومية باختالف الغرض الذي أنشئت من أجله، وكذلك وفقا

ً تسعى إلى تحقيق المنفعة اإلنسانية وصوالً لمجتمع الكفاية في الت  الجتماعيةانمية تستهدفها، وهي عموما

 (:26، ص 2007واالقتصادية، ومن أهم أهدافها )هاللي، 

 دعم وتكامل وتوحيد الجهود في مجال التنمية.ال 

 لروتين.عن ا العمل على تنفيذ المشروعات واألنشطة بالسرعة التي تطلبها طبيعة النشاط واالبتعاد 

 .المساهمة في دفع التنمية في الريف والحضر 

 .المساعدة في إغاثة المنكوبين ومجابهة الكوارث في المجتمع 

 ديم برامج عملية.مساعدة المحتاجين من خالل تق 

 .التعاون مع الحكومات في تنمية المجتمعات 
 

 أهمية المنظمات غير الحكومية 2.3.3
 

لنفع ات اذنشاطات التعمل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق أهدافها من خالل قيامها ب

موعها ي مجتشكل ف العام في عدة مجاالت، خيرية وصحية وتعليمية واجتماعية وترفيهية ورياضية ودينية،

ً في إنتاج الس جو ال  لع فيالمجال الحيوي للنشاط التطوعي والخيري، حيث تنتج الخدمات وتساهم أحيانا

 رهم الخاصاختياتجاري وال ربحي، كما تؤمن هذه المنظمات بيئة منظمة للعمل اإلنساني، يعمل فيها الناس ب

 (73-72، ص ص 2012كومية. )الحلو، وأحياناً متطوعين بإرادتهم مستقلين عن اإلدارة الح

نها مدمات ختبرز أهمية المنظمات غير الحكومية من خالل الخدمات التي تقدمها، حيث تقوم بتقديم عدة 

 (:71، ص 2013)العشي، 

 توفير خدمات في مجاالت أساسية منها رعاية األيتام واألسر المحتاجة -

 إنشاء مدارس ورياض أطفال ومرافق تربوية -

 مهمعاقين والعجزة وإعادة تأهيلرعاية ال -

 تقديم خدمات صحية وزراعية واجتماعية على المستويات المختلفة -
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 إنشاء مشروعات إنتاجية وتوفير فرص عمل -

 متابعة وتوثيق الحقوق اإلنسانية المنتهكة -

 إيجاد نواد رياضية واجتماعية ومراكز ثقافية -

ة أيضاً، لحكوميمن مجاالت اهتمامات المنظمات غير اوكما رأينا في فصول سابقة، وباإلضافة لما ذكر، فإن 

ية ال اإلغاثألعم، واتمكين دور المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، واالهتمام بشؤون البيئة

 ونشاطات تتعلق بالتنمية المجتمعية بشكل عام.

 

 معوقات عمل المنظمات غير الحكومية 2.3.4
 

ذه هصنيف ة من التحديات والمشكالت التي قد تعيق عملها، ويمكن تتواجه المنظمات غير الحكومية جمل

هو يعتبر أكبر و( التمويل 17-16، ص ص 2006المشكالت بحسب أبعاد عدة، وهي كما يرى بن عطية )

رويج سويق والتج التتحديات هذه المنظمات، والبنية التنظيمية، والقيادة واإلدارة، والموارد البشرية، وبرام

( يوضح هذه 1-2منظمة، واألنظمة واللوائح وأساليب العمل، والمشكالت االستراتيجية، والجدول )ألنشطة ال

 المعوقات والمشكالت بحسب األبعاد المذكورة

 لمنظمات غير الحكومية( معوقات عمل ا1-2جدول )

 المشكلة البعد

 محدودية الموارد المالية. - التمويل

 حاجتها التشغيلية.عدم استثمار موارد المنظمة الفائض عن  -

ا عتمود عليهواعتماد الموارد المالية أساساً على التبرعات والهبات، وعدم السعي لتكووين أوقواف ت -

 المنظمة، في اإلنفاق الدائم وغير المشروط على أنشطتها من قبل المانحين.

 عدم توفر الخبرات الكافية في المجال المالي. -

 ضعف الرقابة المالية. -

 شفافية في التعامالت المالية.ضعف اتباع مبدأ ال -

 ضعف البناء المؤسسي بشكل عام وسيطرة بعض األفراد على األنشطة والتمويل. - البنية التنظيمية

 ضعف التوافق بين الهياكل اإلدارية وأهداف المنظمة. -

 المقرات غير المالئمة ألنشطة المنظمة. -

 عدم وجود فروع للمنظمة في المناطق الريفية والنائية. -

 وضوح المهام والصالحيات اإلدارية ألفراد المنظمة. عدم -

 المركزية وضعف مبدأ التفويض. -

 المنظمات.في دارة اإلضعف أهلية مجالس  - القيادة واإلدارة

 ضعف البرامج التدريبية لقيادات المنظمة. -

 التدخالت الخارجية في قرارات وأعمال المنظمة. -

 عن مسارها الحقيقي.تسييس عمل بعض المنظمات الخيرية وانحرافها  -

 ضعف الرقابة والتقويم المستمر ألعمال المنظمة. -

 ضعف المعايير الرقابية المرتبطة برسالة وأهداف المنظمة. -

 ضعف البرامج المتخصصة والمتنوعة. -

 القصور في معلومات البحوث الفنية المتعلقة بأنشطة المنظمة. -

 يانات.ضعف األرشفة والتوثيق واإلحصاء وعدم توفر قاعدة الب -

 ضعف التقنية وضعف استخدام الحاسب اآللي وبرامجه في أعمال المنظمة. -

 وجود المحاباة في صرف المساعدات للمحتاجين. -

 ضعف التنفيذ وكثرة الشكاوى ضد المنظمة. -

 انعدام التنسيق مع المنظمات األخرى. -
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 ل المنظمات غير الحكومية( معوقات عم1-2) تتمة الجدول

 م توفر الكادر المؤهل والمتخصص.عد - الموارد البشرية

 نقص الخبراء والفنيين. -

 قلة الدورات والبرامج التدريبية. -

 ضعف نظام األجور والمكافئات. -

 عدم اعتماد المكافئات والترقيات على كفاءة األداء. -

 قلة المتطوعين في العمل الخيري، وضعف االهتمام بهذا القطاع. -

برامج التسويق 

والترويج ألنشطة 

 مةالمنظ

 ضعف أساليب االتصال بالمجتمع. -

 ضعف الترويج اإلعالمي ألنشطة المنظمة. -

 عدم وضوح أهداف المنظمة لكثير من الجمهور الذي تتعامل معه. -

 الظهور الموسمي والركود بقية العام. -

األنظمة واللوائح 

 وأساليب العمل

 عدم تطور األساليب واللوائح الداخلية. -

 جراءات تنفيذ المشاريع.عدم وجود أدلة مكتوب توضح إ -

 غموض قيم وأهداف المنظمة عن أعضاء مجلس اإلدارة. - المشكالت االستراتيجية

 تبني أهداف قد تعجز المنظمة عن تحقيقها. -

 ضعف التخطيط ألنشطة وموارد المنظمة. -

لى عاسة ميدانية طوير، در( "البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية الواقع وآفاق الت2006بن عطية، محمد ناجي. )المصدر: )

-16 ية، ص صة، الجمهورية اليمن، الجامعة الوطنيرسالة ماجستيرالمنظمات الخيرية في أمانة العاصمة صنعاء". 

 الباحث بتصرف من (17

 

 المنظمات غير الحكومية في سورية 2.3.5
 

 ي تقوم بهل الذلتدخالعاملة في سورية بتنوع نشاطاتها وحجم تغطيتها ونوع ا المنظمات غير الحكوميةتتنوع 

دمات ع الخونوعها إن كانت جمعية أهلية أو منظمة محلية أو منظمة عالمية، ويمكن تصنيفها من حيث نو

ت ن الجمعياتنوع موبالتالي يمكن القول أن هذه المنظمات والجمعيات تالتي تقدمها واألنشطة التي تمارسها، 

 .مويمنظمات الدولية التي تحترف العمل التنالخيرية التقليدية التي تقدم أنشطة خيرية إلى ال

ة التي لتنمياقبل األزمة الحالية التي تشهدها سورية، كان للمنظمات غير الحكومية دور بارز في عملية 

عدتها هيئة تخطيط ( التي أ2010-2006اعتمدتها الحكومة السورية، حيث أكدت الخطة الخمسية العاشرة )

ق أجل تحقي ية منمم المتحدة على تعزيز دور المنظمات غير الحكومية والتنموالدولة بالتعاون مع منظمة األ

ى الربح، تتوخ التنمية المستدامة، وشهدت المنظمات غير الحكومية تطوراً هاماً، كونها جمعيات خيرية ال

وشهدت  ومنخرطة في نشاطات خاصة بالصالح العام، مستقلة عن الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية.

ختلفة ميادين م مة فيلجمهورية العربية السورية تنامياً في أعداد هذه المنظمات، والتي كانت تقوم بأدوار هاا

تنمية األدب، الولعلم )الصحة، التوعية، تنظيم األسرة، األعمال الخيرية، الطفولة، رعاية المسنين، الثقافة، ا

مهني، لتأهيل الأة، اين، النشاط النسائي، قضايا المرالريفية، اإلغاثة، البيئة، حقوق اإلنسان، رعاية المعوق

، 2011سين، لي وياوتتسم بالعمل اإلنساني واإلنمائي والتعاون المتبادل )المعلوالشباب، األنشطة الدينية( 

 .(101ص 



 

35 
 

ً تعمل العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات الوطنية غير الحكوم تي تعمل ية الوحاليا

لعمل إلى ا أصعدة تتنوع من األعمال اإلغاثية راكة مع المنظمات الدولية وبتمويل منها، على عدةبالش

 التنموي، ومن هذه المنظمات نذكر مايلي:

 ( بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في سورية2-2جدول )

 منظمات وطنية منظمات دولية أخرى منظمات األمم المتحدة

المتحدة لشؤون  المفوضية السامية لألمم

 UNHCRالالجئين 

الهالل األحمر العربي السوري  AKDNشبكة اآلغا خان للتنمية سورية 

SARC 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

UNRWA 

المنظمة الدولية لقرى األطفال المكتب 

 SOSاإلقليمي في الشرق األوسط 

 Syriaللتنمية األمانة السورية 

Trust for Development 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

FAO 

  GS1المنظمة الدولية للترميز بالخطوط 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في  UNDOFقوات الفصل الدولية 

 ICRDAالمناطق الجافة 

 

  ICRCحمر اللجنة الدولية للصليب األ UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  IOMالمنظمة الدولية للهجرة  UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان 

  ILOمنظمة العمل الدولية  UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة 

  OXFAMمنظمة أوكسفام  WHOمنظمة الصحة العالمية 

وكالة أدفنتيست للتنمية واإلغاثة  

ADRA 

 

المعهد األوروبي للتعاون والتنمية  

IECD 

 

المجلس الدنماركي لشؤون الالجئين  

DRC 

 

المجلس النرويجي لشؤون الالجئين  

NRC 

 

  SIFالفرنسية منظمة اإلغاثة اإلسالمية  

  MEDAIRمنظمة ميدير  

  PUIمنظمة اإلسعاف األولي الدولية  

والموقع الرسمي لوزارة الشؤون  http://www.mofa.gov.sy( 2019ة )المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السوري

 الباحث من إعداد،  http://msal.gov.sy( 6201االجتماعية والعمل )

 

 الخالصة: 2.3.6
 

http://www.mofa.gov.sy/
http://msal.gov.sy/
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ة أن في سوريالعاملة  المنظمات غير الحكوميةفي ضوء ماسبق استعراضه في هذا الفصل، ينبغي على 

 ا علىأي أن تبني خططها واستراتيجيته تضع نصب أعينها أهداف وأبعاد وشروط التنمية المستدامة،

خطيط مؤشرات االستدامة، فاالستدامة كما رأينا هي توجه استراتيجي، وعليه فإن جميع عناصر الت

ها على سبب وجود وذلك كي تبقي االستراتيجي يجب أن تتضمن وتراعي شروط ومتطلبات االستدامة،

 يما يلي:فيجية وتضمن استمرارية وديمومة واستدامة وجودها ونشاطاتها، ويمكن تلخيص هذه النقاط االسترات

ات عن راتيجيات، وتعني ديمومة وجود مصدر مالي لهذه المنظموهي من أهم االستاالستدامة المالية:  -1

التنمية دامة وشروط معينة، فبالنظر لموضوع االستطريق الدعم والمنح المالية من المانحين الذين لديهم 

أهداف  ا ضمنالمستدامة كمفهوم معاصر وحديث وذو أهمية بالغة، عندما تمارس المنظمة أعمالها ونشاطاته

 لياً.التنمية المستدامة، ستكون قد وفّرت للداعمين شرطاً وسبباً الستمرارية دعمها ومنحها ما

لمنظمة سعى اعلى ممّول واحد، أو على مصدر واحد للتمويل، بل يجب أن ت ويجب أيضاً أال تعتمد المنظمة

، فرادللوصول إلى مجموعة متنوعة وواسعة من مصادر التمويل، كالمؤسسات والشركات والحكومات واأل

ا، وهذا حقيقهوالقيام بالجهود الترويجية والعروض المفصلة عن سجالت نجاحاتها، واألهداف التي تسعى لت

 ظمة.المن ستمرارية وجود السيولة المادية واألموال الالزمة لتنفيذ المشروعات واستمرار عمليضمن ا

ً عن االستدامة المالية، وهي تشكل الهيكل التنظيمالتقل أهمية ماالستدامة المؤسسية:  -2 ي للمنظمة طلقا

يها. موظفوضوح عملها غير الربحية، وأهميتها المنعكسة على عمل وأنشطة المنظمة، من خالل رسالتها وو

قت بذلهم الوبملها عوتمتّع المنظمة بوجود قادة وكادر ملتزم بالمنظمة ومؤمن بأهدافها ومندفعين تجاه إدارة 

 حة إلدارةالصحيووالجهد، والتأكد باستمرار من وجود المهمة الواضحة والبرامج الفعالة والطريقة السليمة 

 مانحين،للتوجه لل كتخطيط المشاريع، والتخطيط ة للتخطيط الموارد، وهذا يتطلب أنظمة واضحة ودقيق

أنظمة حة، فوالخطط االستراتيجية العامة ووضوح الرسالة والرؤية واألهداف العامة لجميع أصحاب المصل

ً أالتخطيط تمكن المنظمة من توقع احتياجاتها والتعامل مع المتغيرات، ومن العوامل المهمة  لتمتع ايضا

يم التقيواقة االستراتيجية والتخطيطية والقدرة على مجابهة الظروف بسرعة وسالسة، بالمرونة والرش

وتها قاط قنالمستمر من أهم عوامل نجاح األنشطة والمنظمة بشكل عام، فهو يمدّ المنظمة بمعلومات عن 

 ومشاكلها وقصورها أثناء عمليات التنفيذ والعمليات التشغيلية.

هب نيد الموام وتجامل استدامة المنظمات هو التدريب المستمر لكوادرها والقياباإلضافة لما ذكر فمن أهم عو

لبيئة اة وتهيئة معين والكفاءات الجديدة وبناء مهاراتهم القيادية، وكذلك تحديد الحاجة من الخبرات في مجاالت

 الجاذبة لتلك الخبرات. 

جتمع المحلي والقطاع العام وباقي المنظمات أي عالقة المنظمة غير الربحية مع الماالستدامة السياسية:  -3

سواء كانت غير ربحية أو قطاع خاص، والمجموعات واإلفراد الذين لديهم اهتمام مشترك والجمعيات 
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بقضايا معينة، أو لديهم مصلحة بمخرجات نشاط أو مشروع أو برنامج معين، وهو مايمكن أن يُدعى 

معهم إلى خلق حلفاء للمنظمة ومناصرين ألهدافها قات أصحاب المصلحة الخارجيين، ويؤدي بناء العال

 وقضاياها، وهذا يخلق السمعة الجيدة عن المنظمة وهو ما يشكل بيئة جاذبة أيضاً للممولين.

 من رقابة لعليااوبالنهاية، فإن الرسالة والرؤية الواضحتين، والخطط الجيدة وتنفيذها وممارسات اإلدارة 

قيس شرات توتنعكس مخرجات أداء المنظمات غير الربحية في مؤامة المنظمة، وتقييم، تشكل ركائز الستد

 استدامة هذه المنظمات، وذلك من خالل قياس ما يلي:

 مة.زيادة مصادر تمويل المنظ -أ

 يادة المشاريع التنموية التي تسعى لتحقيق أهداف ورؤية التنمية المستدامة.ز -ب

 .ؤشرات التنمية في المنطقة التي تغطيها نشاطات المنظمةالمستفيدين وارتفاع م زيادة أعداد -ت

 ؤشر رضا العاملين في المنظمة، ومؤشر رضا المستفيدين.م -ث
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 الفصل الثالث اإلطار العملي للبحث 3

 

 3المبحث األول لمحة عن مؤسسة اآلغا خان 3.1
 

اجه ي توحديات التتعمل مؤسسة اآلغا خان إحدى وكاالت شبكة اآلغا خان للتنمية على مواجهة بعض الت

ية، ويتم ية والتقنالمالوالمجتمعات األكثر فقراً وتهميشاً في العالم من خالل استثمارها بجميع الموارد البشرية 

شكل بعيشة التركيز بشكل خاص على االستثمار في اإلمكانات البشرية، توسيع الفرص، وتحسين مستوى الم

ست مؤسسة ة وليمؤسسة اآلغا خان إلى حد كبير منظمة تنفيذي عام، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات. وتعتبر

مع جإلى  لتقديم المنح، وهي تتلقى تمويلها من وكاالت تنموية ومؤسسات خاصة وشركات متعددة، إضافة

ً عبر انتهاز فرص األحداث السنوية، على سبيل المثال في أمريكا الشمالية  ، ا الغربيةأوروبواألموال محليا

 مويالً من سمو اآلغا خان، إضافة إلى مساهمة الهبات في تكاليف التشغيل.وهي تتلقى ت

ة ات الشعبيلمنظماأما عندما تقدم مؤسسة اآلغا خان المنح أو تقوم بمتابعة التعاون، فهي تستهدف بشكل عام 

ت اهتماماب ن ُصلالتي تقوم باختبار المناهج المبتكرة، بهدف إيجاد حلول للمشاكل التنموية التي تُعتبر م

 .مؤسسة اآلغا خان

 

 المجاالت الموضوعية واألهداف 3.1.1
 

، والتعليم تصاديتعمل مؤسسة اآلغا خان في األساس في ستة مجاالت: الزراعة واألمن الغذائي، اإلدماج االق

 شطتها إلىل أنتنمية الطفولة المبكرة، الصحة والتغذية، إضافةً إلى مجال المجتمع المدني، وتهدف من خال

هل ، الجوية حياة المجتمعات المستفيدة، من خالل مساعدتها في مكافحة الجوع، المرض، األميةرفع س

 واإلقصاء االجتماعي.

 :وتبرمج مؤسسة اآلغا خان أهدافها لتشمل ما يلي

ليم هم وتعتمكين ذوي الدخل المحدود من التصرف بفاعلية تؤدي إلى تحسن طويل األجل في دخلهم وصحت• 

 إلى تحسين بيئتهم المحيطة. أطفالهم، إضافة

ادرات ات ومبتزويد المجتمعات بمجموعة أكبر من الخيارات، وبالفهم الضروري حتى يتولوا اتخاذ إجراء• 

 مستنيرة.

هم تسنى لتمكين المستفيدين من نشاطات المؤسسة من تطوير ثقتهم بأنفسهم، ورفع مستوى كفاءتهم لي• 

 نشطة التي تؤثر على نوعية حياتهم.المشاركة بفاعلية في تصميم وتشغيل األ

آلغا ؤسسة اموضع األسس المؤسساتية واإلدارية والمالية لضمان ديمومة األنشطة، حتى دون مساعدة من • 

 خان، وضمن إطار زمني معقول.

                                                           
3 https://www.akdn.org 

https://www.akdn.org/
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 نهج التنمية 3.1.2
 

درات من ق ساعدت مؤسسة اآلغا خان في إطالق نهج لتطوير المناطق متعددة المدخالت، األمر الذي يعزز

ان، خآلغا العديد من وكاالت شبكة اآلغا خان للتنمية )كما هو الحال بشكل عام بالنسبة إلى مؤسسة ا

صادية االقتومجاالت التركيز الموضوعية المتعددة داخل كل وكالة( بهدف تقديم التدخالت االجتماعية و

ً وتنظيمها في المناطق الجغرافية المستهدفة لتسريع عملي  قت. ويسمحر الوة التنمية مع مرووالثقافية معا

كزات ق مرتبرنامج تطوير المناطق متعددة المدخالت لجهود المؤسسة بالوصول إلى مرحلة االكتمال، وخل

 الخاص.ولعام الوصول إلى نمو مستدام في المناطق النائية، إضافة إلى بناء روابط مع شركاء القطاعين ا

لتي من اادات، في هذه الجهود، مع مرور الوقت، في توليد اإليروتُساهم المحفّزات االقتصادية المضّمنة 

 .شأنها تحقيق الفائدة للمجتمعات المحلية ما يسفر عن تحقيق مزيد من التنمية

و لمحدودة أاوارد تاريخياً، رّكزت برامج مؤسسة اآلغا خان على المناطق الريفية، ال سيما المناطق ذات الم

ها، ن إلين تمكين الناس في هذه المناطق من خلق الخدمات التي يحتاجوالمتدهورة أو النائية، حيث أ

سة لمؤس والحصول على الفرص التي يريدونها، يعتبران أمرين غاية في األهمية على نحو خاص بالنسبة

 اآلغا خان.

طق لمنافي ا وعادةً ما تقوم مؤسسة اآلغا خان على إنشاء روابط بين عدة عناصر مثل االدخار واالئتمان

عية وتنمية جية الزراإلنتااالريفية، إضافةً إلى إدارة الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية اإلنتاجية وزيادة 

 المهارات البشرية، مع التركيز على المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

مستنيرة لة وت فاعويتمثل الهدف االستراتيجي للمؤسسة تمكين أعضاء المجتمعات المحلية من اتخاذ إجراءا

غا رنامج اآلبعبر  لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة في مناطقهم، وقد بدأت الجهود األولى من هذه االستراتيجية

 ذات طبيعةووارد خان لدعم المناطق الريفية في مناطق باكستان الشمالية النائية، والتي تعتبر محدودة الم

 لتطورات الحاصلة في أماكن أخرى.وعرة، فضالً عن اإلهمال الذي عانته نتيجة ل

التي  والشاملة تدامةهذا وواجه برامج اآلغا خان لدعم المناطق الريفية تحدياً في تحقيق عمليات التنمية المس

لك نها تيمكن أن تشارك فيها المجتمعات المتنوعة بُغية إيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي تعاني م

ي تشاركية فهج المج اآلغا خان لدعم المناطق الريفية في اختبار المناالمجتمعات. ونتيجةً لذلك، نجح برنا

مانات فير االئتة، توتخطيط وتنفيذ التنمية في المناطق الريفية، بما في ذلك حشد المدخرات في المناطق الريفي

رات ة والقدسسالمؤ الصغيرة، تطبيق تنمية البنية التحتية الريفية الفعالة من حيث التكلفة، إضافة إلى بناء

 ونماذج الشراكات التنموية بين القطاعين العام والخاص.
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لتي هود اساعد النموذج الذي اعتمدته مؤسسة اآلغا خان في بناء أنشطتها في مناطق أخرى، وكانت الج

ة بتحديد لمحليابذلتها المؤسسة شاملة، فضالً عن تركيز نهجها للتنمية على المجتمع، حيث تقوم المنظمات 

 ويات وتنفيذ المشاريع بمساعدة من مؤسسة اآلغا خان.األول

 البرنامج توسيعبوفي الوقت الذي بدأت فيه المنظمات المجتمعية في تقديم الخدمات، قامت مؤسسة اآلغا خان 

مع  ربطهاوعبر إنشاء منظمات قروية في أماكن أخرى، ثم قامت مؤسسة اآلغا خان بتوحيد تلك الكيانات 

 ع األموالقة بجممن خالل التعاون في مجاالت التنمية، إضافة إلى تقديم المشورة المتعلالحكومات المحلية 

 واالتصاالت من خالل أنشطتها في المجتمع المدني.

ختبار الميةً يتم تنفيذ معظم أنشطة مؤسسة اآلغا خان من خالل منظمات محلية ذات إدارة فعالة، تولي أه

ل م. وفي حار دائإلى ضرورة تعلمها من التجارب السابقة لتحقيق تغيّ  حلول جديدة ومبتكرة باستمرار، إضافة

مهمة على يا العدم وجود أي مجموعة، تقوم مؤسسة اآلغا خان أحياناً بإنشاء منظمات جديدة لمعالجة القضا

 نحو خاص.

التالي ة، وبهذا وتحافظ مؤسسة اآلغا خان عادةً على مشاركة طويلة األجل في بناء المؤسسات االجتماعي

وكيات اقف والسلالمو فهي قادرة على االلتزام بتعهداتها للمجتمعات المحلية، إضافة إلى تحّملها التغييرات في

 والقدرات التنظيمية التي تتطلب أفقاً زمنياً أطول.

 

 مؤسسة اآلغا خان سورية 3.1.3
 

ية، عاية الصحفي مجاالت الر 1999تعمل شبكة اآلغا خان للتنمية في ست محافظات سورية منذ عام 

سة طريق مؤس كة عنالتعليم، التمويل الصغير، والتنمية الثقافية واالقتصادية. وقد مّكنت هذه التجربة الشب

ل لى التعامياً عحيث تركز حال اآلغا خان سورية من تقديم المساعدات اإلنسانية خالل االضطرابات األخيرة.

لحال في ليه اعي تمر بها سوريا. وبصورة  مماثلة لما مع األزمة اإلنسانية، في ضوء الظروف الحالية الت

االلتزام  لتزامن معد، باجميع البلدان التي تعمل فيها، تتبع شبكة اآلغا خان للتنمية رؤيةً مستقبلية طويلة األم

 .بمساعدة أبناء سوريا على تحسين جودة حياتهم

 

 المساعدات اإلنسانية 3.1.3.1
 

ية وغيرها من ، توزيع المواد الغذائ2011الع الحرب السورية عام بدأت مؤسسة اآلغا خان سورية، عند اند

 عة وتغذيةلزرا الضروريات لألسر المحتاجة في المناطق التي تعمل فيها. كما تم تزويد المزارعين بالبذور

 مواشيهم، ووضعت الشبكة مخصصات للمياه النظيفة في القرى.

طفال الصغار على االحتفاظ ببعض الشعور بالحياة الطبيعية وجرى إنشاء مراكز للتعليم االبتدائي لمساعدة األ

 خالل األزمات.
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ضافة إلى إطن متري من المساعدات الغذائية،  10.000سلمت مؤسسة اآلغا خان سورية حتى اآلن أكثر من 

كثر ية الوالدة ألمليون لتر، وتم توفير الطبابة األساسية ورعا 1.5تركيب خزانات للمياه تتسع ما يزيد عن 

لطفولة اطفل بخدمات تنمية  1500من األمهات الجدد، فضالً عن تقديم الدعم لما يقرب من  4.000من 

 من مزارعي المحاصيل بالمواد الضرورية. 6.000المبكرة، إلى جانب دعم ما يفوق 

 

 التعليم 3.1.3.2
 

لمعلمين يب اتدر انخرطت شبكة اآلغا خان للتنمية عبر مؤسسة اآلغا خان سورية مع وزارة التربية في دعم

نشاطات   ية منقبيل الوضع الحالي الذي تمر به سوريا. وفيما يلي وصف ما قامت به شبكة اآلغا خان للتنم

 في هذا المجال قبل اندالع األزمات الحالية.

 عليم قبيلم التعملت شبكة اآلغا خان للتنمية مع وزارة التربية على المستويين المحلي والوطني لدعم نظا

مية، لتعليالحالي التي تمر به سوريا. وتضمنت نشاطات الشبكة مجموعةً متنوعة من المبادرات ا الوضع

ة ان للتنميخآلغا اابتداًء من تنمية الطفولة المبكرة ووصوالً إلى تطوير المعلمين المحترفين. وعملت شبكة 

لغة يم الالمبكرة وتعل مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض ببرامج تعليم الطفولة

تبرات الحاسوبية بتوفير المخ 2002وبدأت الوكاالت التابعة لشبكة اآلغا خان للتنمية في عام ، اإلنكليزية

يا كز  لتكنولوجمدرسة تنتشر في جميع أنحاء سوريا. وقامت الشبكة بافتتاح مر 12والتدريب الستخدامها في 

 .2006ليزية في مدينة سلمية في عام المعلومات واالتصاالت وتعليم اللغة اإلنك

 

 الزراعة واألمن الغذائي 3.1.3.3
 

د على الزراعة لحل بالعمل مع المجتمعات المحلية التي تعتم 2003بدأ برنامج التنمية الريفية في سوريا عام 

فة احديثة، إضري المشكلة نقص المياه المستمرة. وكان تحسين إنتاجية المياه وكفاءتها من خالل تكنولوجيا ال

 إلى التنويع الزراعي وتحسين التقنيات أساس نجاح مؤسسة اآلغا خان في هذا المجال.

لتفاقم  دارةأدت الموارد المائية المحدودة في بعض المناطق السورية، إضافة إلى الضخ الزائد وسوء اإل

ان مع ة اآلغا خمؤسسل مشكلة نقص المياه. ولمعالجة هذه المشاكل المزمنة، عمل برنامج التنمية الريفية التابع

لحالي الوضع وقبل ا، المزارعين والمجتمعات المحلية على تطوير أساليب أكثر كفاءة في اإلنتاج الزراعي

ة الجة مشكلة لمعالذي تشهده البالد، عملت مؤسسة اآلغا خان مع المجتمعات المحلية التي تعتمد على الزراع

 ار.نقص المياه المستمرة وعدم انتظام سقوط األمط

استخدام بلعيش اونظراً للترابط بين الفقر ونقص الموارد الطبيعية، سعت مؤسسة اآلغا خان إلى تحسين سبل 

 الموارد المتاحة بكفاءة أكبر دون فرض ضغوط غير ضرورية على البيئة الطبيعية.
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ول إلى الوص وفي إطار تركيزها على إدارة المياه على مستوى المزرعة الواحدة، سّهلت مؤسسة اآلغا خان

ي إيصال فرعين تكنولوجيا الري الحديثة والمحّسنة، وسدت الفجوة بين مراكز البحوث الوطنية وصغار المزا

ل للجفاف، كما أظهرت أهمية وفوائد تقنيات جلب المياه، إضا ي فى شروعها فة إلبذور الشعير والقمح المتحّم 

 حد األقصىلى الإل على زيادة اإلنتاج )واإليرادات( إجراء أبحاث حول األنماط المحصولية المثلى التي تعم

 لكل وحدة من المياه المستخدمة.

تي غوبة، والالمر وتمثّل الهدف األسمى في هذا السياق الترويج ألنظمة استخدام األراضي ذات األسس البيئية

ودة محد قدرة استبدل المزارعون، الذين لديهمات لإلنتاج وفرص زيادة سبل العيش، وتعزز توفير خيار

اج ن وإنتوتعتبر زراعة الزيتو، بالحصول على مياه كافية للري، زراعة الشعير والقمح بزراعات أخرى

دأ يركز بالين الدواجن، واللتان تتطلبان كميات أقل من المياه مقارنة مع محاصيل الحبوب والخضروات، مج

 عليهما المزارعون.

قدمت  ا، كماإنشاء أول جمعية خاصة لمزارعي الزيتون في سوريبالنسبة للزيتون، سهلت مؤسسة اآلغا خان 

ينتجه  جودة الذيلي الدعماً تقنياً للجمعية التعاونية وحاولت تحديد األسواق المحتملة لزيت الزيتون البكر عا

 أعضاء الجمعية.

حيوي، من الوفيما يتعلق بالدواجن، ركزت مؤسسة اآلغا خان على ترويج أفضل الممارسات في إجراءات األ

 ل هذاوأنظمة مراقبة األمراض، إضافة إلى خدمات اإلرشاد من أجل خفض معدل الوفيات المرتفع داخ

 وريا،سالقطاع. كما قامت بتشغيل مختبر تشخيص طبي بيطري خاص مقابل أجر، وهو األول من نوعه في 

 وأول مختبر مرخص له في المديرية الوطنية للصحة الحيوانية.

قامت سبق ونتيجة التوسع الذي حصل في نشاطات وتدخالت المؤسسة توسعت نشاطاتها و باإلضافة لما

طلين عن للعا بالعديد من البرامج اإلغاثية والتنموية كافتتاح مركز تدريب مهني، وتصميم مشاريع تشغيل

فة لعامة، إضااائق العمل، وتركيب منظومات توليد كهرباء بالطاقات البديلة في األماكن العامة، وتأهيل الحد

 لمراكز تنمية الطفولة المبكرة.

 

 المبحث الثاني: التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات: 3.2
 

 مقدمة: 3.2.1
 

 ثبات أداةوصدق  سيتناول هذا المبحث منهجية البحث العملية وأداة االستقصاء المتبعة والمقياس واختبارات

لتحليل اجراء بانة كأداة لجمع البيانات، إلاالستقصاء، وخصائص مجتمع البحث المدروس، وتم تصميم االست

 اإلحصائي واختبار الفرضيات بغية التوصل لنتائج البحث.
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 مجتمع البحث 3.2.2
 

ولين المسؤ مفردة من 62عينة عشوائية مكونة من  تم تطبيق البحث في مؤسسة اآلغا خان سورية على

تبة رن من رج المسؤولين اإلداريياإلداريين في مكاتبها الواقعة في دمشق وطرطوس والسلمية، حيث يتد

عن  الستبانة لهمإرسال اتم قد صعوداً باتجاه المستويات اإلدارية األعلى، و (Officer) برنامج مسؤول نشاط

 .طريق البريد االلكتروني

 

 أداة الدراسة 3.2.3
 

لى حسب مة عمقس ( عبارة57مكونة من ) لقياس المتغيرات واختبار الفرضيات، قام الباحث بتصميم استبانة

الرئيسية  عناصر، كما قام بتقسيم المحاور للعبارات للخصائص الديمغرافية 4إضافة لـ  محاور الدراسة

ءم ة بما يالستبانالمكونة لها وذلك باالستعانة بالمراجع والدوريات والدراسات السابقة لتطوير عبارات اال

بارات لكل محور والمراجع التي تم ( يوضح محاور االستبانة وعدد الع1-3البحث وظروفه، والجدول )

 االعتماد عليها لقياس متغيرات الدراسة.

 تبانة( محاور وعدد عبارات االس1-3جدول )

 المراجع عدد العبارات المحور

 لتخطيط االستراتيجيا-1

 (2018)االبراهيم،  6 الرؤية والرسالة

 (2017)موسى، 

(Julian, 2013) 

 (2012)العتيبي، 

 (2010)صيام، 

 7 ألهدافا

 7 الخطط

 7 التنفيذ

 6 الرقابة

 9 التقييم

 15 االستدامة-2

 (2017) أبو سمرة، 

 (2015)العكشية، 

 (2015)بن عباس، 

 الباحث من إعدادالمصدر: 

 

 تم تقسيم االستبانة بحسب متغيرات الدراسة إلى ثالثة أقسام وهي:

 القسم األول: البيانات الديمغرافية. -

ان آلغا خودرجة ممارسة مؤسسة اثاني: يقيس المتغير المستقل )التخطيط االستراتيجي( القسم ال -

 تم تقسيمه إلى: دورهوالذي بللتخطيط االستراتيجي 

 الرؤية والرسالة 



 

44 
 

 األهداف 

 الخطط 

 التنفيذ 

 الرقابة 

 التقييم 

 .مةستدامدى توجه مؤسسة اآلغا خان نحو اال القسم الثالث: يقيس المتغير التابع )االستدامة( -

 42هي  المتغير المستقل )التخطيط االستراتيجي(( نجد أن عدد العبارات التي تقيس 1-3ومن الجدول )

 .عبارة 15عبارة، أما عدد العبارات التي تقيس المتغير التابع )االستدامة( هي 

ستجابة اعرفة وقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي في تصميم االستبانة بإعطاء رقم لكل إجابة، وذلك لم

-رجة إجابةأعلى داإلجابة عن طريق العالقة التالية: ) مدىالعينة المبحوثة لفقرات االستبانة، ويتم حساب 

و أن المجال األول المقابل لإلجابة )الأوافق أبداً(، ه ، أي0.8=5(/1-5) = (/عدد اإلجاباتأدنى درجة إجابة

كما يظهر في  0.8ن المدى الفاصل بين كل مجال هو ( وهكذا بالنسبة لباقي المجاالت حيث أ1.79 – 1)

 (.2-3الجدول )

 لترميز ومجاالت حاالت اإلجابة( درجات ا2-3جدول )

 ال أوافق أبداً  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابة

 1 2 3 4 5 درجة اإلجابة

 1 - 1.79 1.8 – 2.59 2.6 – 3.39 3.4 – 4.19 4.2 – 5 مجال اإلجابة

 20 - 36 36.1 – 52 52.1 – 68 68.1 – 84 84.1 – 100 النسبي )%( الوزن

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 

 

 :االستبانة ثباتاختبار صدق و 3.2.3.1
 

 أوال : صدق االتساق الداخلي:

هوذا يودل وأو الشويء الوذي صوممت ألجلوه، صدق االتساق الداخلي للتأكد مون أن األداة تقويس السومة يتم قياس 

ب حسوا عون طريوق على: ماالذي تقيسه، وكيف تنجح في قياسوه، وقود توم التحقوق مون صودق االتسواق الوداخلي

ون لمعرفوة والدرجة الكلية للبعد من خالل معامالت االرتباط بيرس محورمعامالت االرتباط بين عبارات كل 

التسواق اباالسوتبانة ككول لمعرفوة صودق  المحوورساب معامل ارتبواط ، وتم حصدق االتساق الداخلي لالستبانة

 :(3-3)وذلك حسب ما هو موضح في الجدول  البنائي،
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 4واالستبانة ككل العناصروبين  والعناصر( معامالت االرتباط بيرسون بين العبارات 3-3جدول )

 العنصر
معاموووووول ارتبوووووواط العبووووووارة  رقم العبارة

 بالعنصر

باالستبانة  صرالعنمعامل ارتباط 

 ككل

 رؤية ورسالة المؤسسة

1 0.619** 

0.701** 

2 0.698** 

3 0.574** 

4 0.489** 

5 0.614** 

6 0.792** 

 األهداف

1 0.301* 

0.752** 

2 0.783** 

3 0.769** 

4 0.6** 

5 0.66** 

6 0.705** 

7 0.483** 

 الخطط

1 0.742** 

0.766** 

2 0.786** 

3 0.783** 

4 0.572** 

5 0.52** 

6 0.581** 

7 0.688** 

 التنفيذ

1 0.651** 

0.856** 

2 0.519** 

3 0.619** 

4 0.835** 

5 0.896** 

6 0.588** 

7 0.66** 

 

 

                                                           
 أي أنها مقبولة إحصائياً. Sig<0.05)*( تعني أن االرتباط عند مستوى داللة  4

 أي أنها ذات داللة إحصائية قوية.>Sig 0.01)**( تعني أن االرتباط عند مستوى داللة 
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 تبانة ككلواالس العناصروبين  والعناصر( معامالت االرتباط بيرسون بين العبارات 3-3جدول )تتمة 

 الرقابة

1 0.747** 

0.762** 

2 0.728** 

3 0.771** 

4 0.573** 

5 0.748** 

6 0.752** 

 التقييم

1 0.715** 

0.808** 

2 0.791** 

3 0.848** 

4 0.814** 

5 0.624** 

6 0.734** 

7 0.449** 

8 0.748** 

9 0.784** 

 االستدامة

1 0.587** 

0.97** 

2 0.722** 

3 0.354** 

4 0.669** 

5 0.72** 

6 0.845** 

7 0.765** 

8 0.641** 

9 0.604** 

10 0.747** 

11 0.437** 

12 0.293* 

13 0.775** 

14 0.597** 

15 0.378** 

 SPSSرنامج ب وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 
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 العناصوور( علووى وجووود عالقووة ارتبوواط ذات داللووة إحصووائية بووين 3-3توودل قوويم معاموول بيرسووون فووي الجوودول )

انة االسووتبانة واالسووتبانة ككوول وهووذا يوودل علووى صووحة االسووتب عناصووروالعبووارات الخاصووة بهووا، وكووذلك بووين 

 وصالحيتها.

 : معامل ألفا كرونباخ ومعامل الصدق:ثانيا  

ث أن لكل محور من محاور االستبانة لقيواس الثبوات، حيو Alpfa Cronbachألفا كرونباخ  تم حساب معامل

لموا ن الواحد كمقيم هذا المعامل تنتمي للمجال من الصفر إلى الواحد الصحيح، وكلما اقتربت قيم هذا المعامل 

ونبواخ، مول ألفوا كرزادت مصداقية البيانات، كما تم حساب معامول الصودق الوذي يسواوي الجوذر التربيعوي لمعا

 (:3-3وسجلت النتائج في الجدول )

 ( معامل ألفا كرونباخ ومعامل صدق االستبانة4-3الجدول )

 معامل الصدق معامل ألفا كرونباخ المحور

 0.84 0.705 رؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان

 0.861 0.743 أهداف مؤسسة اآلغا خان

 0.893 0.798 التخطيط

 0.902 0.815 التنفيذ

 0.906 0.821 الرقابة

 0.942 0.888 التقييم

 0.939 0.883 االستدامة

 0.979 0.96 االستبانة ككل

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 

 

بوين  عامول ألفوا كرونبواخ كانوت مرتفعوة لكول محواور االسوتبانة وتتوراوح( أن قيموة م3-3يتضح مون الجودول )

، وبالنسبة 0.96، وكذلك كانت قيمة المعامل بالنسبة لجميع فقرات االستبانة 0.6ن مأي أكبر  0.705-0.888

بة لجميووع فقوورات االسووتبانة فقوود كانووت قيمتووه وبالنسوو 0.942-0.84لمعاموول الصوودق فكانووت قيمووه تتووراوح بووين 

 ، وما ذكر يؤكد ثبات وصدق االستبانة.0.979

 

 :Kolmogorov-Smirnov One t-testعي اختبار التوزيع الطبي 3.2.3.2
 

ختبوار اسوميرنوف وهوو -للتأكد من أن البيانات تتبوع التوزيوع الطبيعوي أم ال، توم اسوتخدام اختبوار كوولمجروف

كون توزيوع ضروري الختبار الفرضيات وذلك لتقرير إمكانية استخدام االختبارات المعلمية التي تشترط أن ي

 جووب أن يكووونون البيانووات تتبوع التوزيووع الطبيعووي بحسوب هووذا االختبووار فإنوه يالبيانوات طبيعيوواً، حيووث أنوه لتكوو

 (5-3وذلك بحسب الجدول ) 0.05مستوى المعنوية أكبر من 
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 Kolmogorov-Smirnovفي اختبار التوزيع الطبيعي  Sig( قيم 5-3جدول)

 االستدامة التقييم الرقابة التنفيذ التخطيط األهداف الرؤية والرسالة البعد

 Sig 0.015 0.001 0 0.001 0 0.002 0.008يمة ق

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 

 

ولكون بسوبب طبيعي  غير يعتبر التوزيع وبالتالي 0.05من  صغرأللمحاور  Sig( أن قيم 6-3يظهر الجدول )

)الفقوي  لمعلميوةازيع طبيعياً وبالتالي يمكن إجراء االختبارات ( يمكن اعتبار التو30كبر حجم العينة )أكبر من

 .(144، ص 2010وآخرون، 

 

 خصائص عينة الدراسة: 3.2.4
 

 تتمثل خصائص العينة المدروسة كاآلتي:

 

 : الجنسالتوزيع النسبي ألفراد العينة حسب  3.2.4.1
 

 الجنسغير بحسب مت وعددهم لتوزيع النسبي ألفراد العينةا (6-3والجدول ) (1-3يبين الشكل )

 ( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب متغير الجنس1-3الشكل)

 
 

 SPSSبواسطة برنامج  المصدر: من إعداد الباحث

 

 ( نسب وعدد أفراد العينة تبعا  لمتغير الجنس6-3الجدول )

 العدد % النسبة الجنس

 30 48.4 ذكر

 32 51.6 أنثى

 62 100 المجموع

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 
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 التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب العمر:  3.2.4.2
 

 بحسب متغير العمروعددهم ي ألفراد العينة التوزيع النسب (7-3والجدول ) (2-3يبين الشكل )

 ( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب متغير العمر2-3الشكل)

 
 

 SPSSلباحث بواسطة برنامج المصدر: من إعداد ا

 

 العمروعدد أفراد العينة تبعا  لمتغير  ( نسب7-3الجدول )

 العدد  % النسبة العمر

 6 9.7 24أصغر أو يساوي

 19 30.6 30حتى  24أكبر من 

 18 29 35حتى  30أكبر من 

 11 17.7 40حتى  35أكبر من 

 8 12.9 40أكبر من 

 62 100 المجموع

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالباحث  المصدر: من إعداد

 

 التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب المؤهل العلمي:  3.2.4.3
 

 ( التوزيع النسبي ألفراد العينة وعددهم بحسب متغير المؤهل العلمي8-3( والجدول )3-3يبين الشكل )

 

 مؤهل العلمي( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب متغير ال3-3الشكل)

 
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث بواسطة برنامج 
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 المؤهل العلميوعدد أفراد العينة تبعا  لمتغير  ( نسب8-3الجدول )

 العدد %النسبة  المؤهل العلمي

 5 8.1 ثانوي

 8 12.9 معهد

 36 58.1 جامعي

 13 21 دراسات عليا

 62 100 المجموع

 SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخداموفقا  لالمصدر: من إعداد الباحث 

 

 التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة في المؤسسة:  3.2.4.4
 

لنسبي ألفراد العينة وعددهم بحسب متغيور عودد سونوات الخبورة ( التوزيع ا9-3( والجدول )4-3يبين الشكل )

 في المؤسسة

 حسب متغير عدد سنوات الخبرة في المؤسسةراد العينة ( التوزيع النسبي ألف4-3الشكل)

 
 

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 

 

 دد سنوات الخبرة في المؤسسةوعدد أفراد العينة تبعا  لمتغير  ( نسب9-3الجدول )

 العدد % النسبة عدد سنوات الخبرة في المؤسسة

 10 16.1 3أقل أو يساوي 

 30 48.4 6حتى  3أكبر من 

 6 9.7 9حتى  6أكبر من 

 12 19.4 12حتى  9أكبر من 

 4 6.5 12أكبر من 

 62 100 المجموع

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 
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 نتائج اإلحصاء الوصفي 3.2.5
 

 االنحرافواتسوتبيان، حيوث توم إيجواد المتوسوطات الحسوابية وتم تحليل إجابوات العينوة المبحوثوة علوى أسوئلة اال

 بعاد االستبانة وفق مايلي:ألالمعيارية إلجاباتهم تبعاً 

 تحليل محور التخطيط االستراتيجي: 3.2.5.1
 

 رؤية ورسالة المؤسسة: عنصرتحليل  -1

نحراف بووا 4.13رؤيووة ورسووالة المؤسسووة بلووغ  لعنصوور( أن المتوسووط الحسووابي العووام 10-3يوضووح الجوودول )

سوبة واضوحاً بالن يعودرؤيوة ورسوالة المؤسسوة  عنصروهذا يعني أن  82.6وبوزن نسبي  0.45معياري قدره 

أنشوطة من مسوؤولي  ( فإن عينة البحث10-3%، بناًء على معطيات الجدول )82.6ألفراد العينة بنسبة اتفاق 

ؤسسوة سوالة المؤيوة وررب ؤمنوونهوم مأن علوى بشودة متفقوين مشاريع ومدراء برامج ومنسقين ومدراء برامجية

ي % وانحوراف معيوار91.2وبووزن نسوبي  4.56حيث احتلت المرتبة األولى باألهميوة بمتوسوط حسوابي بلوغ 

ة احتلوت المرتبوواضوحة ومكتوبوة، حيوث  رؤيوة، وهم متفقوون بشودة علوى أن مؤسسوة اآلغوا خوان لوديها 0.93

بشودة  ، وهم أيضاً متفقين0.54معياري قدره % وبانحراف 86.6وبوزن نسبي  4.33الثانية بمتوسط حسابي 

ووزن  4.25أنه لدى مؤسسة اآلغا خان رسالة واضحة ومدونة حيث احتلت المرتبة الثالثوة بمتوسوط حسوابي 

لتها وهم متفقين حول أن نشاطات المؤسسة تالئوم رؤيتهوا ورسوا، 0.81% وبانحراف معياري قدره 85نسبي 

، 0.735% وبوانحراف معيواري بلوغ 82.6وبوزن نسوبي  4.13حسابي حيث احتلت المرتبة الرابعة بمتوسط 

لي لواقع الحالكما أن المسؤولين اإلداريين المبحوثين متفقين على أن رؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان مالئمة 

% وبووانحراف 80.8وبوووزن نسووبي  4.04فووي سووورية حيووث جوواءت فووي المرتبووة الخامسووة بمتوسووط حسووابي 

توسووط ظهووروا أيضوواً اتفوواقهم علووى أن رؤيووة ورسووالة المؤسسووة متاحووة للمسووتفيدين بم، وأ0.58معيوواري قوودره 

 .0.93وبانحراف معياري قدره  69.6ووزن نسبي  3.48حسابي 

 رؤية ورسالة المؤسسة عنصر( المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية إلجابات المبحوثين على 10-3الجدول )

المتوسط  العبارة تسلسل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوووزن 

 النسبي

النتيجوووة وفوووق 

 مقياس ليكرت

ترتيب العبارة 

 حسب أهميتها

 2 موافق بشدة 86.6 0.54 4.33 لدى مؤسسة اآلغا خان رؤية واضحة ومدونة 1

 3 موافق بشدة 85 0.81 4.25 لدى مؤسسة اآلغا خان رسالة واضحة ومدونة 2

الئم رؤيتها إن نشاطات مؤسسة اآلغا خان ت 3

 ورسالتها
 4 موافق 83.2 0.65 4.16

إن رؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان مالئمة  4

 للواقع الحالي في سورية
 5 موافق 80.8 0.58 4.04

 1 موافق بشدة 91.2 0.59 4.56 أنت مؤمن برؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان 5

إن رؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان متاحة  6

 للمستفيدين
 6 موافق 69.6 0.93 3.48

 معدل عام موافق 82.6 0.45 4.13 رؤية ورسالة المؤسسة عنصر

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 
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 :االستراتيجية األهداف عنصرتحليل  -2

 0.48معيوواري قوودره بووانحراف  3.85 األهووداف بلووغ لعنصووروسووط الحسووابي ( أن المت11-3يوضووح الجوودول )

فوراد يعد واضوحاً ألمؤسسة اآلغا خان ل االستراتيجية هدافاأل عنصر%، وهذا يدل على أن 77ووزن نسبي 

ريوين متفقوين علوى أن نشواطات مؤسسوة اآلغوا ( أن المسوؤولين اإلدا11-3العينة المبحوثة، ويوضح الجودول )

ر وفق األهداف الموضوعة حيث أتوت هوذه العبوارة بالدرجوة األولوى بمتوسوط حسوابي  بووزن و 4.09خان تُقرَّ

ت ما عدا ، كما يظهر أن العينة المبحوثة متفقة حول كل العبارا0.71% وبانحراف معياري 81.8نسبي قدره 

عة بمتوسوط االستراتيجية يظهر فيها حيوادهم والتوي جواءت بالمرتبوة السوابأن إشراك العاملين بوضع األهداف 

سوبياً نوتدل قيمة االنحراف المعيواري الكبيورة  1.01وانحراف معياري  63.4ووزن نسبي بلغ  3.17حسابي 

لعواملين ا، وهذا طبيعوي، فوال يمكون إشوراك جميوع حول هذه العبارة وعدم انسجامهمالعينة على تشتت إجابات 

تلووف مناصووبهم ومراكووزهم الوظيفيووة فووي وضووع الخطووة االسووتراتيجية، حيووث يشووارك أغلووب المسووؤولين بمخ

ة فوي ذلوك اإلداريين المبحوثين في وضع الخطط االسوتراتيجية ولكون بالنسوبة لمرؤوسويهم ال يمكونهم المشوارك

 .على نطاق واسع وهذا ما أدى لتلك النتيجة اإلحصائية

 ةاألهداف االستراتيجي عنصرية واألوزان النسبية إلجابات المبحوثين على حرافات المعيار( المتوسطات واالن11-3الجدول )

المتوسط  العبارة تسلسل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوووزن 

 النسبي

النتيجوووة وفوووق 

 مقياس ليكرت

ترتيب العبارة 

 حسب أهميتها

تخطط مؤسسة اآلغا خان لتحقيق أهوداف بعيودة  1

 المدى
 2 موافق 81.6 055 4.08

يووووووتم إشووووووراك العوووووواملين بوضووووووع األهووووووداف  2

 االستراتيجية
 7 محايد 63.4 0.93 3.17

تنبوووع أهوووداف مؤسسوووة اآلغوووا خوووان مووون واقوووع  3

 المجتمع السوري واحتياجاته
 3 موافق 79 1.01 3.95

أهداف مؤسسوة اآلغوا خوان االسوتراتيجية تالئوم  4

 إمكاناتها
 6 موافق 76.6 0.77 3.83

لمتوسووطة وقصوويرة األموود بمووا توضووع الخطووط ا 5

 يالئم األهداف االستراتيجية
 5 موافق 77.6 0.62 3.88

تقوووورر نشوووواطات مؤسسووووة اآلغووووا خووووان وفووووق  6

 األهداف الموضوعة
 1 موافق 81.8 0.71 4.09

تقوووم مؤسسووة اآلغووا خووان بتحووديث أهوودافها فووي  7

 حال حصول أي متغيرات
 4 موافق 78.2 0.66 3.91

 معدل عام موافق 77 0.48 3.85 االستراتيجية غا خانأهداف مؤسسة اآل عنصر

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 

 

 ط:خطال عنصرتحليل  -3

% وبوانحراف 73.8وبووزن نسوبي  3.69الخطوط بلوغ  لعنصورأن المتوسوط الحسوابي  (12-3يُظهر الجودول )

الخطوط فوي مؤسسوة اآلغوا خوان واضوح  عنصريدل على اتفاق المبحوثين على أن وهذا  0.53معياري قيمته 
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بالنسبة لهم، وبمقارنة األوزان النسبية والمتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين على عبارات هذا البعد نجود 

اعي خطة أنهم موافقين عليها، حيث جاء بالمرتبة األولى أن خطط البرامج واألقسام في مؤسسة اآلغا خان تر

% وانحوراف معيواري 81.6ووزن نسوبي  4.08المؤسسة االستراتيجية وهم موافقون عليها بمتوسط حسوابي 

المؤسسة تقووم بالتحليول الوداخلي قبول وضوع الخطوط وهوم موافقوون  ن، وبالمرتبة األخيرة كانت عبارة أ0.68

حيث أن مؤسسة اآلغوا  ،0.88% وانحراف معياري بلغ 70.6ي ووزن نسب 3.53عليها بمتوسط حسابي بلغ 

خان تولي أهمية كبرى للتخطيط وذلك لتقديم مقترحات للمانحين للحصول على المونح، فعمليوة وضوع الخطوط 

يتم بمشاركة الموظفين وعلى أساس تحليل بيئة المؤسسة الداخلية والتحليل الخارجي للبيئة المحيطوة، ووضوع 

تغيرات التي حصلت بسببها من تغيور سوعر الصورف خطط مرنة وهو أمر ضروري في ظل نتائج األزمة وال

أو التغيرات الديمغرافية واالقتصادية وغيرها، لذلك كان البد من وضع خطط دقيقوة ومرنوة وتراعوي الخطوط 

االسووتراتيجية وهووذا مووا زاد موون قوودرة الموووظفين علووى تقووديم الخوودمات المطلوبووة موونهم وهووذا يتفووق مووع دراسووة 

(Aqdas, et al, 2017) وصلت إلى أن التخطيط يعمل على تووفير فرصوة للعواملين لتحقيوق األهوداف التي ت

 والغايات بفعالية وكفاءة عالية.

 الخطط عنصر( المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية إلجابات المبحوثين على 12-3الجدول ) 

المتوسط  العبارة تسلسل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوووزن 

 النسبي

تيجوووة وفوووق الن

 مقياس ليكرت

ترتيب العبارة 

 حسب أهميتها

يتم إشراك موظفي المؤسسة بالتخطيط  1

 االستراتيجي كل حسب موقعه
 5 موافق 71 0.89 3.55

تقوم المؤسسة بالتحليل الداخلي قبل وضع  2

 الخطط
 7 موافق 70.6 0.88 3.53

تقوم المؤسسة بالتحليل الخارجي قبل وضع  3

 الخطط
 4 موافق 71.2 0.84 3.56

تتصف خطط المؤسسة بالمرونة بحيث يمكن  4

 تحديثها
 2 موافق 76 0.78 3.8

تراعي خطط البرامج واألقسام خطة المؤسسة  5

 االستراتيجية
 1 موافق 81.6 0.68 4.08

يسهم التخطيط االستراتيجي في زيادة قدرات  6

 العاملين على تقديم الخدمات
 3 موافق 75.4 0.61 3.77

اقش إدارة المؤسسة موظفيها تحسين خطتها تن 7

 االستراتيجية
 6 موافق 70.6 0.78 3.53

 معدل عام موافق 73.8 0.53 3.69 في مؤسسة اآلغا خان الخطط عنصر

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 

 

 التنفيذ عنصرتحليل  -4

تنفيوذ الخطوة واضوح بالنسوبة للمسوؤولين اإلداريوين فوي مؤسسوة اآلغوا  عنصورأن  يتضح( 13-3من الجدول )

، 0.54% وبوانحراف معيواري قودره 75.6والووزن النسوبي  3.78 للعنصرخان، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
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وبالنظر لمعطيات الجدول نجد أن المبحوثين موافقين على كل عبارات هذا البعد، حيث جواء بالمرتبوة األولوى 

 4ارة أن مؤسسوة اآلغوا خوان تمتلوك الكوادر البشوري المؤهول لتنفيوذ خطتهوا االسوتراتيجية بمتوسوط حسوابي عب

مؤسسة اآلغا خان  ن، وبالمرتبة األخيرة كانت عبارة أ0.62 قدره % وانحراف معياري80وبوزن نسبي بلغ 

ووزن نسووبي بلووغ  3.56 قوودره تعتموود بوورامج تدريبيووة مالءمووة لتنفيووذ خطتهووا االسووتراتيجية بمتوسووط حسووابي

، وياُلحظ أن إجابات المبحوثين علوى عبوارة أنوه لودى مؤسسوة اآلغوا 0.91% وبانحراف معياري قدره 71.2

ووزن نسبي  3.69خان نظام اتصال بين األقسام مالءم لتنفيذ خطتها االستراتيجية قد جاءت بمتوسط حسابي 

هذه العبوارة  أن إجابات العينة المبحوثة حول وهذا يدل على 1.02% ولكن بانحراف معياري قدره 73.8بلغ 

 نه يجب على إدارة المؤسسة أن توضح نظام االتصال فيها لجميع موظفيها.أمشتتة وغير متجانسة، وهنا نجد 

 

 التنفيذ عنصر( المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية إلجابات المبحوثين على 13-3الجدول )

وسط المت العبارة تسلسل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوووزن 

 النسبي

النتيجوووة وفوووق 

مقيوووووووووووووووووواس 

 ليكرت

ترتيب العبارة 

 حسب أهميتها

تلتزم إدارات برامج وأقسام مؤسسة اآلغا  1

 خان بخطتها االستراتيجية
 3 موافق 76.2 0.64 3.81

تعتمد مؤسسة اآلغا خان هيكلية تنظيمية  2

 مالئمة لتنفيذ خططها االستراتيجية
 4 موافق 76.2 0.76 3.81

تمتلك مؤسسة اآلغا خان كادر بشري مؤهل  3

 لتنفيذ خططها االستراتيجية
 1 موافق 80 0.62 4

تعتمد مؤسسة اآلغا خان برامج تدريبية  4

 مالئمة لتنفيذ خططها االستراتيجية
 7 موافق 71.2 0.91 3.56

لدى مؤسسة اآلغا خان نظام اتصال بين  5

 يذ خططها االستراتيجيةاألقسام مالئم لتنف
 6 موافق 73.8 1.02 3.69

ت تدعم إدارة مؤسسة اآلغا خان العليا اإلدارا 6

 ةالوسطى والدنيا في تنفيذ الخطة االستراتيجي
 2 موافق 78 0.74 3.9

يمتلك الموظفون الدافع لتنفيذ خطة المؤسسة  7

 االستراتيجية
 5 موافق 74.4 0.73 3.72

 معدل عام موافق 75.6 0.54 3.78 ؤسسة اآلغا خانفي مالخطة تنفيذ  عنصر

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 

 

 الرقابة عنصرتحليل  -5

الرقابة واضح بالنسبة ألفراد العينة المبحوثة حيث بلغ المتوسط الحسابي  عنصرنجد أن ( 14-3الجدول )من 

، وقوود 0.5% بووانحراف معيوواري قوودره 78.8لوووزن النسووبي إلجابووات المسووؤولين اإلداريووين وا 3.94 للعنصوور

المبحوثون بشدة على أن مؤسسة اآلغا خان تعتمد على التقارير لمراقبة سير العمل حيوث بلوغ المتوسوط  وافق

ا أبودى وكانوت بالمرتبوة األولوى، بينمو 0.42% بانحراف معيواري قودره 84.4والوزن النسبي  4.22الحسابي 

المبحوثون موافقتهم على جميع العبارات األخرى وكانت في المرتبوة األخيورة أن الموظفوون يمتلكوون شوعور 

% وبوانحراف 73.4ووزن نسوبي  3.67بالرقابة الذاتيوة مون تلقواء أنفسوهم علوى أداء عملهوم بمتوسوط حسوابي 
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هناك قويم تسوترعي االنتبواه لهوا  يوجد ، وكانت االنرحافات المعيارية في مجملها مقبولة وال0.8معياري قدره 

، فالمؤسسة تمتلك نظام رقابة إدارية ومالية واضح ومعتمد على معايير ليتم مقارنوة النتوائج بهوا، بشكل خاص

وتعزز المؤسسة شعور موظفيها بضرورة قيامهم بالرقابة الذاتية على أدائهم والتعاون مع اإلدارات الكتشاف 

وف التي تؤدي إلى النتائج أو االنحرافات أثناء وبعد االنتهاء من تنفيذ خطة موا، مواقع القصور والخلل والظر

 بناء على مؤشرات دقيقة تقيس مدى اإلنجاز المحقق.

 الرقابة عنصر( المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية إلجابات المبحوثين على 14-3الجدول )

المتوسط  العبارة تسلسل

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

الوووزن 

 النسبي

النتيجوووة وفوووق 

مقيوووووووووووووووووواس 

 ليكرت

ترتيب العبارة 

 حسب أهميتها

تمتلك مؤسسة اآلغا خان نظام لمراقبة أداء  1

 عملها
 4 موافق 79 0.77 3.95

لدى مؤسسة اآلغا خان منهجية رقابة إدارية  2

 ومالية
 2 موافق 83.8 0.84 4.19

ية من يمتلك الموظفون شعور بالرقابة الذات 4

 تلقاء أنفسهم على أداء عملهم
 7 موافق 73.4 0.8 3.67

يشعر الموظفون أن الرقابة هي تعاون  5

 مشترك مع اإلدارة لضمان حسن سير العمل
 6 موافق 73.8 0.73 3.69

يشعر الموظفون أن الرقابة ضرورية لكشف  6

 مواقع القصور في العمل
 5 موافق 76.6 0.85 3.83

قابة تضع إدارات المؤسسة قبل القيام بالر 7

 معايير ومؤشرات دقيقة
 3 موافق 80.8 0.79 4.04

 معدل عام موافق 78.8 0.5 3.94 الرقابة في مؤسسة اآلغا خان عنصر

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 

 

 التقييم عنصرتحليل  -6

ر واضوح بالنسوبة للمبحووثين حيوث بلوغ المتوسوط الحسوابي التقيويم يعتبو نصرعأن ( 15-3يتضح من الجدول )

وافقين ، ويظهر أن المسؤولين اإلداريين مو0.6% بانحراف معياري قيمته 75والوزن النسبي  3.76 للعنصر

ء اخلية ألداعلى جميع عبارات البعد، حيث جاء في المرتبة األولى أن مؤسسة اآلغا خان تجري عملية تقييم د

، فوي حوين أن المؤسسوة 0.65% وانحراف معياري قدره 80.6ووزن نسبي  4.03موظفيها بمتوسط حسابي 

زن وو 3.45تجري عملية تقيويم خوارجي لقيواس رضوا المسوتفيدين جواءت بالمرتبوة التاسوعة بمتوسوط حسوابي 

ً  ،0.76% وانحووراف معيوواري يبلووغ 69بي نسوو ليووة مووع عم فمؤسسووة اآلغووا خووان تجووري تقييموواً مسووتمراً مترافقووا

من  ية الراجعةالرقابة لضمان تحقيق النتائج واألهداف المخطط لها، باالعتماد على مصادر البيانات من التغذ

 هوا وذلوك فويالمستفيدين والتقارير التي يرفعها المسؤولون والموظفون عن األنشطة واألعمال التي يقوموون ب

 جو  من النزاهة والشفافية.
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 التقييم عنصرنسبية إلجابات المبحوثين على ت واالنحرافات المعيارية واألوزان ال( المتوسطا15-3الجدول )

المتوسط  العبارة تسلسل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوووزن 

 النسبي

النتيجوووة وفوووق 

مقيوووووووووووووووووواس 

 ليكرت

ترتيب العبارة 

 حسب أهميتها

تقوم مؤسسة اآلغا خان بتقييم نتائج كل  1

 نشاطاتها
 3 موافق 77.4 0.88 3.87

 4 موافق 76.4 0.88 3.82 رةإن عملية التقييم التي تتبعها المؤسسة مستم 2

تنبع عملية التقييم من مقارنة النتائج مع  3

األهداف المخطط لها ضمن الخطة 

 االستراتيجية

 6 موافق 74.2 0.87 3.71

تعتمد المؤسسة على معايير واضحة لمقارنة  4

 النتائج بها في عملية التقييم
 7 موافق 72.6 0.85 3.63

تعتمد المؤسسة على التغذية الراجعة من  5

 المستفيدين لتقييم نشاطاتها
 8 موافق 72 0.89 3.6

تقوم عملية التقييم في جو من النزاهة  6

 والشفافية
 2 موافق 78.6 0.86 3.93

تجري المؤسسة عملية تقييم داخلية ألداء  7

 موظفيها
 1 موافق 80.6 0.65 4.03

ي المؤسسة عملية تقييم خارجية لقياس تجر 8

 رضا المستفيدين
 9 موافق 69 0.76 3.45

تستفيد المؤسسة من نتائج التقييم الكتشاف  9

 مواقع الخلل والقصور وتطوير عملها
 5 موافق 76 0.81 3.8

 معدل عام موافق 75 0.6 3.76 التقييم في مؤسسة اآلغا خان عنصر

 SPSSبرنامج   لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخداموفقا  المصدر: من إعداد الباحث 

 

 الستراتيجياتحليل محور التخطيط  -7

د التخطوويط االسووتراتيجي، البوود موون تحديوو عناصووربعوود أن تووم وصووف إجابووات العينووة المدروسووة علووى مسووتوى 

أكثور  اصورعنالوذلك للوقوف على اهتموام العينوة فوي مؤسسوة اآلغوا خوان وتحديود أي األهمية النسبية لكل بعد 

 أهمية وتأثيراً في االستدامة.

محور التخطيط االستراتيجي مون وجهوة نظور العينوة  عناصرلترتيب النسبي ألهمية ا( 16-3يظهر الجدول ) 

ي فوالرقابوة جواء  وعنصوررؤية ورسوالة مؤسسوة اآلغوا خوان المرتبوة األولوى،  عنصرالمدروسة، حيث احتل 

بووة الرابعووة، التنفيووذ فووي المرت وعنصوورتراتيجية فووي المرتبووة الثالثووة، األهووداف االسوو وعنصوورالمرتبووة الثانيووة، 

يجوب علوى  الخطط فجواء فوي المرتبوة السادسوة، وبنواًء عليوه، عنصرالتقييم في المرتبة الخامسة، أما  وعنصر

 إدارة المؤسسة أن تعطي اهتماماً لتوضيح الخطط للعاملين فيها مما يؤدي لتمكينها لديهم.
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 المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية إلجابات المبحوثين على بعد التقييم( 16-3الجدول )

المتوسط  العنصر تسلسل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوووزن 

 النسبي

ترتيب العبارة 

 حسب أهميتها

 1 82.6 0.45 4.13 رؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان 1

 3 77 0.48 3.85 أهداف مؤسسة اآلغا خان االستراتيجية 2

 6 73.8 0.53 3.69 خطط مؤسسة اآلغا خان 3

 4 75.6 0.54 3.78 التنفيذ 4

 2 78.8 0.5 3.94 الرقابة 5

 5 75.2 0.6 3.76 التقييم 6

 معدل عام 77.2 0.42 3.86 )المتغير المستقل( محور التخطيط االستراتيجي

 SPSSبرنامج  ائي باستخداموفقا  لمخرجات التحليل اإلحصالمصدر: من إعداد الباحث 

 

ع يتفق مو يجيإدراك المسؤولين اإلداريين لعناصر التخطيط االستراتوماسبق استعراضه من النتائج المتعلقة ب

قناعوة و( التي كشفت أن إدارات المؤسسات األهليوة النسووية فوي قطواع غوزة لوديها فهوم 2010دراسة )صيام، 

كة فوي عها في موضوع تشوجع العواملين والعوامالت علوى المشواربعملية التخطيط االستراتيجي ولكن تختلف م

فموون  التخطوويط االسووتراتيجي، فمؤسسووة اآلغووا خووان ونتيجووة لمكانتهووا كمؤسسووة عالميووة وليسووت كجمعيووة أهليووة

 الطبيعي عدم مشاركة جميع العاملين في التخطيط االستراتيجي كما أسلفنا الذكر سابقاً.

 

 تراتيجي في مؤسسة اآلغا خان سورية.واقع ممارسة التخطيط االسدراسة  3.2.5.2
 

للعينة  Tليل ، سيستخدم الباحث تحلدراسة واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي في مؤسسة اآلغا خان سورية

متوسط المتغير المستقل التخطيط االستراتيجي الكتشاف اختالف معنوي ل One sample t-testالواحدة 

 في االستبانة. القيمة الوسطى في مقياس ليكرت الخماسي المستخدم وهي 3للعينة المدروسة عن قيمة الحياد 

ير للعينة الواحدة، نجد أن المتوسط الحسابي لمتغ Tتبار ( الذي يتضمن نتائج اخ17-3وبمعاينة الجدول )

 سي وهذا يعنيوهو أكبر من القيمة المتوسطة )الحياد( في مقياس ليكرت الخما 3.86التخطيط االستراتيجي 

عند  tا أن قيمة %، كم78تخطيط االستراتيجي يميل ألن يكون إيجابياً ومتجه نحو الموافقة بوزن نسبي أن ال

 .Sig=0.000<0.05والقيمة االحتمالية  71.9هي  61درجة حرية 

 متغير التخطيط االستراتيجيل One sample t-test( نتائج اختبار 17-3الجدول )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 05370. 42287. 3.8619 62 االستراتيجي التخطيط

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

 3.9692 3.7545 3.86186 000. 61 71.909 االستراتيجي التخطيط

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 
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متجه نحو ابياً ويميل ألن يكون إيج أن واقع ممارسة مؤسسة اآلغا خان التخطيط االستراتيجي وهذا يدل على 

 بق مع الواقعوهذا يتطا %، أي أنه يشير إلى واقع جيد للتخطيط االستراتيجي78بوزن نسبي قدره  الموافقة

 في الفصل الثالث. 3.1.3الحالي لمؤسسة اآلغا خان ومع ما تم ذكره في الفقرة 

 

 تحليل محور االستدامة 3.2.5.3
 

ة للعينة المبحوثة، حيث بلوغ المتوسوط الحسوابي أن محور االستدامة يعتبر واضح بالنسب( 18-3يبين الجدول )

لوى ع، وهوذا دليول 0.51انحوراف معيواري يبلوغ % و76.6بووزن نسوبي مقوداره  3.83العام لمحور االستدامة 

لمدروسوة أفوراد العينوة اوضوح هذا المحور بالنسبة للمسؤولين اإلداريين فوي مؤسسوة اآلغوا خوان، وحيوث أن 

ة حيوث موافقين بشدة على أن مؤسسة اآلغوا خوان تسوعى مون خوالل أنشوطتها لتحقيوق أهوداف التنميوة المسوتدام

% وانحووراف معيوواري 86.2ووزن نسووبي بلووغ  4.31ى بمتوسووط حسووابي جوواءت هووذه العبووارة بالمرتبووة األولوو

، وأيضوواً هووم موافقووون بشوودة علووى علووى أن مؤسسووة اآلغووا خووان تعتموود علووى تنويووع مصووادر التمويوول 0.66

حوراف % وان86ووزن نسوبي  4.3)المانحين( حيث أن هذه العبارة جواءت بالمرتبوة الثانيوة بمتوسوط حسوابي 

حليوة بشدة أيضاً علوى أن مؤسسوة اآلغوا خوان تهوتم ببنواء شوراكات موع جهوات م ، وهم موافقون0.53معياري 

 % وانحووراف85.4ووزن نسووبي  4.27سووورية، حيووث جوواءت هووذه العبووارة بالمرتبووة الثالثووة بمتوسووط حسووابي 

تهوتم ببنواء  ، وفي المرتبة الرابعة وافق أفراد العينة المدروسة بشودة علوى أن مؤسسوة اآلغوا خوان0.7معياري 

، 0.64وانحراف معيواري  84.8ووزن نسبي  4.24ات طويلة األمد مع أطراف دولية بمتوسط حسابي شراك

وظفين تودريب المو وبالنسبة لباقي عبارات هذا المحور فقد وافق أفراد العينة على هذه العبارات ما عدا أنه يوتم

هوا لن بالنسوبة اد العينوة محايوديعلى متطلبات التنمية المستدامة، فقد جاءت بالمرتبة الخامسة عشورة وكوان أفور

ً  1.11% وانحووراف معيوواري 65.8ووزن نسووبي  3.29بمتوسووط حسووابي  وهووذه القيمووة  عووالي القيمووة نسووبيا

موا نالحوظ كلالنحراف المعياري تدل على عدم تجانس استحابة المبحوثين وتشتت إجاباتهم على هذه العبوارة، 

يمة نسبياً عالي الق 1.11 األمد قد كانت بانحراف معياريأن عبارة تعتمد مؤسسة اآلغا خان على منح طويلة 

لوى إدارة ثين لهوذه العبوارة وتشوتت إجابواتهم، لوذلك يجوب ععلوى عودم تجوانس اسوتجابة المبحوووهذا يدل أيضاً 

 ً اً ولي اهتماموتوريب الموظفين على متطلبوات التنميوة المسوتدامة، وكوذلك أن دلت أكبر المؤسسة أن تولي اهتماما

 عتمادها على منح طويلة األمد وتوضيح ذلك لموظفيها.لموضوع ا

 

 ن على محور االستدامة( المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية إلجابات المبحوثي18-3الجدول )

المتوسط  العبارة تسلسل

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوووزن 

 النسبي

النتيجوووة وفوووق 

مقيوووووووووووووووووواس 

 ليكرت

ترتيب العبارة 

 يتهاحسب أهم

تسعى مؤسسة اآلغا خان من خالل أنشطتها  1

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 1 موافق بشدة 86.2 0.66 4.31

تتسم مشاريع مؤسسة اآلغا خان  2

 باالستمرارية والديمومة
 13 موافق 70.6 0.8 3.53
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 دامةوثين على محور االست( المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية إلجابات المبح18-3)تتمة 

يتم تأسيس قنوات اتصال واضحة مع فئات  3

 المجتمع المحلي لبناء مشاركة مجتمعية فعالة
 5 موافق 82.6 0.63 4.13

يمتلك موظفي مؤسسة اآلغا خان وعي  4

 وإدراك لمتطلبات التنمية المستدامة
 12 موافق 70.6 0.78 3.53

رونة يتسم الهيكل التنظيمي للمؤسسة بالم 5

 وقابلية التطوير
 8 موافق 75.2 0.93 3.76

يتم تدريب الموظفين على متطلبات االستدامة  6

 والتنمية المستدامة
 15 محايد 65.8 1.11 3.29

تستفيد المؤسسة من خبرات ومعارف  7

 موظفيها
 6 موافق 81.6 0.85 4.08

 7 موافق 75.8 0.75 3.79 يوجد نظام شكاوى لدى المنظمة للعاملين 8

 10 موافق 71 0.72 3.55 يوجد نظام شكاوى في المؤسسة للمستفيدين  9

تقوم المؤسسة بإدارة مواردها المادية  10

 والبشرية ضمن رؤية واضحة
 9 موافق 73.2 0.92 3.66

تهتم مؤسسة اآلغا خان ببناء شراكات طويلة  11

 األمد مع أطراف دولية
 4 موافق بشدة 84.8 0.64 4.24

مؤسسة اآلغا خان ببناء شراكات مع تهتم  12

 جهات محلية سورية
 3 موافق بشدة 85.4 0.7 4.27

تعتمد مؤسسة اآلغا خان على منح طويلة  13

 األمد
 14 موافق 69.4 1.11 3.47

تعتمد مؤسسة اآلغا خان على تنويع مصادر  14

 التمويل )المانحين(
 2 موافق بشدة 86 0.53 4.3

حصول على التمويل يوجد استمرارية في ال 15

 من المانحين
 11 موافق 71 0.95 3.55

 معدل عام موافق 76.6 0.51 3.83 محور االستدامة في مؤسسة اآلغا خان

 SPSSبرنامج  وفقا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 

 

 :رية.مدى إدراك االستدامة والتوجه نحوها في مؤسسة اآلغا خان سو دراسة  3.2.5.4
 

يستخدم س، وهالدراسة مدى إدراك المسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآلغا خان سورية لالستدامة والتوجه نح

 التابعكتشاف اختالف معنوي لمتوسط المتغير ال One sample t-testللعينة الواحدة  Tالباحث تحليل 

ي المستخدم في مقياس ليكرت الخماس وهي القيمة الوسطى في 3للعينة المدروسة عن قيمة الحياد  االستدامة

 االستبانة.

للعينة الواحدة، نجد أن المتوسط الحسابي لمتغير  T( الذي يتضمن نتائج اختبار 19-3وبمعاينة الجدول )

 االستدامةوهو أكبر من القيمة المتوسطة )الحياد( في مقياس ليكرت الخماسي وهذا يعني أن  3.83 االستدامة

هي  61عند درجة حرية  t%، كما أن قيمة 76.6نحو الموافقة بوزن نسبي  ةومتجه ةيكون إيجابتميل ألن ت

توجه مؤسسة اآلغا خان نحو أن واقع وهذا يدل على  Sig=0.000<0.05والقيمة االحتمالية  59.4

 د%، أي أنه يشير إلى واقع جي76.6 بوزن نسبي قدره يميل ألن يكون إيجابياً ومتجه نحو الموافقة االستدامة
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عن توجه  3.1.3و  3.1.2االستدامة، وهذا يتفق مع ما ذكر سابقاً في الفصل الثالث في الفقرتين  للتوجه نحو

، كما تتفق مع دراسات مؤسسة اآلغا خان لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات والمناطق التي تستهدفها

 (Forhad and Hassan, 2013)، (Nikkhah and Bin Redzuan, 2010)(، 2017)أبو سمرة، 

القادرة على ن البرامج والوظائف واألدوار لديها العديد مالتي توصلت إلى أن المنظمات غير الحكومية 

 .المساهمة إيجابياً في عملية التنمية

 االستدامةمتغير ل One sample t-test( نتائج اختبار 19-3الجدول )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 06448. 50768. 3.8312 62 االستدامة

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 3.9601 3.7023 3.83118 000. 61 59.421 االستدامة

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  اإلحصائي باستخدام مخرجات التحليلالمصدر: 

 

 اختبار فرضيات البحث: 3.2.6
 

 :ألولىا الرئيسية الفرضية 3.2.6.1
 

آلغا اة مؤسسة لتخطيط االستراتيجي على استدامعناصر ا: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لH0فرضية العدم 

 خان سورية.

غا مة مؤسسة اآلتخطيط االستراتيجي على استدالعناصر ا: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لH1الفرضية البديلة 

 خان سورية.

للقيام باختبار هذه الفرضية، يجب اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عنها، ولتحقيق هذا الغرض تم استخدام 

، ويستخدم هذا النموذج لقياس أثر متغير نموذج االنحدار الخطي البسيط الختبار كل من الفرضيات الفرعية

متغير تابع كمي. ولكن قبل القيام بتطبيق االنحدار الخطي البسيط، يجب التأكد من وجود عالقة  كمي على

بين  وجبمطردي ( وجود عالقة ارتباط 20-3ونجد من الجدول )، بين المتغيرين )المستقل والتابع(خطية 

من  التابع )االستدامة( والمتغير من جهة التخطيط االستراتيجي( عناصركل من المتغيرات المستقلة الفرعية )

وذلك عند مستوى داللة  0.798حتى  0.581من  Pearsonجهة ثانية، حيث تراوحت قيمة معامل االرتباط 

5Sig<0.05 االنحدار من الشكل:بسيط، حيث ستكون معادلة وبالتالي يمكن تطبيق نموذج االنحدار الخطي ال 

                                                           
 أي أنها ذات داللة إحصائية قوية. Sig>0.01**( تعني أن االرتباط عند مستوى داللة ) 5
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Y=B0+B1X حيث ،Y ،المتغير التابع :Xتقل، : المتغير المسB0 ،الحد الثابت :B1.الميل : 

 ( معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع20-3جدول )

 التقييم الرقابة التنفيذ الخطط األهداف الرؤية والرسالة 

 **0.748 **0.732 **0.798 **0.653 **0.637 **0.581 االستدامة

 SPSSبرنامج  ا  لمخرجات التحليل اإلحصائي باستخداموفقالمصدر: من إعداد الباحث  

 

 الفرضية الفرعية األولى: -1

 رية.ا خان سواليوجد أثر ذو داللة إحصائية للرؤية والرسالة على استدامة مؤسسة اآلغ :H0فرضية العدم 

 ية.ا خان سورغيوجد أثر ذو داللة إحصائية للرؤية والرسالة على استدامة مؤسسة اآل :H1الفرضية البديلة 

ذلك و Fدعى جدول تحليل التباين على إحصائية الذي يُ  ANNOVAالختبار معنوية النموذج من جدول 

 F( قيمة 22-3) لمعرفة إمكانية استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير التابع. حيث يُظهر الجدول

ار لشرح مكن اعتماد نموذج االنحدأي أنه ي Sig=0 <0.05عند مستوى داللة إحصائية  30.653البالغة 

على  إحصائية وأثر جوهري لرؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان تغيرات المتغير التابع و يوجد أهمية

 استدامتها.

وذج االنحدار يفسر  وهذا يعني أن نم R²=0.338( نجد أن قيمة معامل التحديد 21-3ومن الجدول )

التغيرات  % من33.8ع، أي أن رؤية ورسالة المؤسسة تشرح % من التباين الحاصل في المتغير التاب33.8

 في قيم المتغير التابع االستدامة.

عند داللة  B0=1.124، وSig<0.01عند داللة إحصائية  B1=0.65( نجد أن 23-3وفي الجدول )

و داللة ذوجد أثر ، وباالستناد لهذه النتائج فإننا نرفض فرضية العدم القائلة بأنه "اليSig<0.05إحصائية 

ر ذو "يوجد أث بأنه إحصائية لرؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان على استدامتها"، ونقبل الفرضية البديلة القائلة

 داللة إحصائية لرؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان على استدامتها"، ومعادلة االنحدار هي:

 المؤسسةرؤية ورسالة ×0.65+  1.124االستدامة =

 

 ارتباط ومعامل التحديد لدراسة أثر رؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان على استدامته( معامل اال21-3جدول )

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .581a .338 .327 .41645 

a. Predictors: (Constant), خان اآلغا مؤسسة وسالة رؤية 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  اإلحصائي باستخداممخرجات التحليل المصدر: 
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 تهاة مؤسسة اآلغا خان على استدامالمعنوية اإلحصائية لنموذج االنحدار البسيط لدراسة أثر رؤية ورسالF ( معامل 22-3جدول )

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.316 1 5.316 30.653 .000b 

Residual 10.406 60 .173   

Total 15.722 61    

a. Dependent Variable: االستدامة 

b. Predictors: (Constant), خان اآلغا مؤسسة وسالة رؤية 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 خان على استدامتها يط ألثر رؤية ورسالة مؤسسة اآلغاثوابت ومعنوية معادلة نموذج االنحدار البس( 23-3جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.142 .489  2.338 .023 

 000. 5.537 581. 117. 650. خان اآلغا مؤسسة وسالة رؤية

a. Dependent Variable: االستدامة 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 :الثانيةالفرضية الفرعية  -2

 رية.على استدامة مؤسسة اآلغا خان سو لألهداف: اليوجد أثر ذو داللة إحصائية H0فرضية العدم 

 ورية.سهداف على استدامة مؤسسة اآلغا خان : يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألH1الفرضية البديلة 

ذلك و Fالذي يُدعى جدول تحليل التباين على إحصائية  ANNOVAالختبار معنوية النموذج من جدول 

 F( قيمة 25-3) لمعرفة إمكانية استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير التابع. حيث يُظهر الجدول

ار لشرح أي أنه يمكن اعتماد نموذج االنحد Sig=0 <0.05إحصائية عند مستوى داللة  41.009البالغة 

ن غا خاعلى استدامة مؤسسة اآل لألهدافتغيرات المتغير التابع و يوجد أهمية إحصائية وأثر جوهري 

 .سورية

هذا يعني أن نموذج االنحدار يفسر  و R²=0.406( نجد أن قيمة معامل التحديد 24-3ومن الجدول )

ات في قيم % من التغير40.6المؤسسة تشرح  أهدافاين الحاصل في المتغير التابع، أي أن % من التب40.6

 المتغير التابع االستدامة.

عند داللة   B0=1.252، وSig<0.01عند داللة إحصائية  B1=0.67( نجد أن 26-3وفي الجدول )

ائلة بأنه "اليوجد أثر ذو داللة ، وباالستناد لهذه النتائج فإننا نرفض فرضية العدم القSig<0.01إحصائية 
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"، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بأنه "يوجد أثر ذو على استدامة مؤسسة اآلغا خان سورية لألهدافإحصائية 

 "، ومعادلة االنحدار هي:على استدامة مؤسسة اآلغا خان سورية لألهدافداللة إحصائية 

  أهداف المؤسسة×0.67+  1.252االستدامة =
 

 على استدامتها اآلغا خان أهداف مؤسسةثرأدراسة ( معامل االرتباط ومعامل التحديد ل24-3جدول )

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .637a .406 .396 .39452 

a. Predictors: (Constant), االستراتيجية خان اآلغا مؤسسة أهداف 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدام المصدر:

 
 اآلغا خان على استدامتها مؤسسة أهدافالمعنوية اإلحصائية لنموذج االنحدار البسيط لدراسة أثر F ( معامل 25-3جدول )

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.383 1 6.383 41.009 .000b 

Residual 9.339 60 .156   

Total 15.722 61    

a. Dependent Variable: االستدامة 

b. Predictors: (Constant), االستراتيجية خان اآلغا مؤسسة أهداف 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 لى استدامتهامؤسسة اآلغا خان ع أهدافج االنحدار البسيط ألثر ( ثوابت ومعنوية معادلة نموذ26-3جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.252 .406  3.084 .003 

 000. 6.404 637. 105. 670. االستراتيجية خان اآلغا مؤسسة أهداف

a. Dependent Variable: االستدامة 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 :الثالثةالفرضية الفرعية  -3

 ية.يوجد أثر ذو داللة إحصائية للخطط على استدامة مؤسسة اآلغا خان سور : الH0فرضية العدم 

 رية.داللة إحصائية للخطط على استدامة مؤسسة اآلغا خان سويوجد أثر ذو : H1الفرضية البديلة 

وذلك  Fالذي يُدعى جدول تحليل التباين على إحصائية  ANNOVAالختبار معنوية النموذج من جدول 

 F( قيمة 28-3لمعرفة إمكانية استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير التابع. حيث يُظهر الجدول )
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أي أنه يمكن اعتماد نموذج االنحدار لشرح  Sig=0 <0.05د مستوى داللة إحصائية عن 44.619البالغة 

 .للخطط على استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريةتغيرات المتغير التابع و يوجد أهمية إحصائية وأثر جوهري 

هذا يعني أن نموذج االنحدار يفسر  و R²=0.426( نجد أن قيمة معامل التحديد 27-3ومن الجدول )

ت في قيم % من التغيرا42.6المؤسسة تشرح  خطط% من التباين الحاصل في المتغير التابع، أي أن 42.6

 المتغير التابع االستدامة.

عند داللة   B0=1.529، وSig<0.01عند داللة إحصائية  B1=0.624( نجد أن 29-3وفي الجدول )

و داللة ذوجد أثر ة العدم القائلة بأنه "الي، وباالستناد لهذه النتائج فإننا نرفض فرضيSig<0.01إحصائية 

 جد أثر ذوأنه "يو"، ونقبل الفرضية البديلة القائلة ب للخطط على استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريةإحصائية 

 "، ومعادلة االنحدار هي: للخطط على استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريةداللة إحصائية 

  خطط المؤسسة×0.624+  1.529االستدامة =

 هاعلى استدامت اآلغا خان خطط مؤسسة ثرأدراسة ( معامل االرتباط ومعامل التحديد ل27-3جدول )

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .653a .426 .417 .38766 

a. Predictors: (Constant), الخطط 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  ي باستخداممخرجات التحليل اإلحصائالمصدر: 

 آلغا خان على استدامتهامؤسسة ا خططالمعنوية اإلحصائية لنموذج االنحدار البسيط لدراسة أثر F ( معامل 28-3جدول )

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.705 1 6.705 44.619 .000b 

Residual 9.017 60 .150   

Total 15.722 61    

a. Dependent Variable: االستدامة 

b. Predictors: (Constant), الخطط 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 ااستدامته مؤسسة اآلغا خان على خطط( ثوابت ومعنوية معادلة نموذج االنحدار البسيط ألثر 29-3جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.529 .348  4.390 .000 

 000. 6.680 653. 093. 624. الخطط

a. Dependent Variable: االستدامة 

 بواسطة الباحث SPSSامج برن مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 
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 :الرابعةالفرضية الفرعية  -4

 ورية.يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتنفيذ على استدامة مؤسسة اآلغا خان س : الH0فرضية العدم 

 ورية.سيوجد أثر ذو داللة إحصائية للتنفيذ على استدامة مؤسسة اآلغا خان : H1الفرضية البديلة 

ذلك و Fالذي يُدعى جدول تحليل التباين على إحصائية  ANNOVAول الختبار معنوية النموذج من جد

 F( قيمة 31-3) لتابع. حيث يُظهر الجدوللمعرفة إمكانية استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير ا

دار لشرح أي أنه يمكن اعتماد نموذج االنح Sig=0 <0.05عند مستوى داللة إحصائية  105.343البالغة 

 .ن سوريةغا خاللتنفيذ على استدامة مؤسسة اآلمتغير التابع و يوجد أهمية إحصائية وأثر جوهري تغيرات ال

وذج االنحدار يفسر  وهذا يعني أن نم R²=0.637( نجد أن قيمة معامل التحديد 30-3ومن الجدول )

يم المتغير قي % من التغيرات ف63.7شرح ي التنفيذ% من التباين الحاصل في المتغير التابع، أي أن 63.7

 التابع االستدامة.

عند داللة   B0=1.006، وSig<0.01عند داللة إحصائية  B1=0.746( نجد أن 32-3وفي الجدول )

و داللة ذوجد أثر ي ، وباالستناد لهذه النتائج فإننا نرفض فرضية العدم القائلة بأنه "الSig<0.01إحصائية 

ة ثر ذو دالليوجد أ "، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بأنه "انة مؤسسة اآلغا خعلى استدام للتنفيذإحصائية 

 "، ومعادلة االنحدار هي:ة مؤسسة اآلغا خانعلى استدام للتنفيذإحصائية 

  التنفيذ×0.746+  1.006االستدامة =

 

 ة مؤسسة اآلغا خانعلى استدام التنفيذ ثرأدراسة ( معامل االرتباط ومعامل التحديد ل30-3جدول )

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .798a .637 .631 .30836 

a. Predictors: (Constant), التنفيذ 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 ؤسسة اآلغا خانة معلى استدامالتنفيذ ر البسيط لدراسة أثر المعنوية اإلحصائية لنموذج االنحداF ( معامل 31-3جدول )

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.017 1 10.017 105.343 .000b 

Residual 5.705 60 .095   

Total 15.722 61    

a. Dependent Variable: االستدامة 

b. Predictors: (Constant), التنفيذ 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 
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 انة مؤسسة اآلغا خعلى استدامالتنفيذ  ثرأل( ثوابت ومعنوية معادلة نموذج االنحدار البسيط 32-3جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.006 .278  3.620 .001 

 000. 10.264 798. 073. 746. التنفيذ

a. Dependent Variable: االستدامة 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 :الخامسةالفرضية الفرعية  -5

 ورية.ثر ذو داللة إحصائية للرقابة على استدامة مؤسسة اآلغا خان سيوجد أ : الH0فرضية العدم 

 ورية.سيوجد أثر ذو داللة إحصائية للرقابة على استدامة مؤسسة اآلغا خان : H1الفرضية البديلة 

ذلك و Fالذي يُدعى جدول تحليل التباين على إحصائية  ANNOVAالختبار معنوية النموذج من جدول 

 F( قيمة 34-3) لتابع. حيث يُظهر الجدولتخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير المعرفة إمكانية اس

دار لشرح أي أنه يمكن اعتماد نموذج االنح Sig=0 <0.05عند مستوى داللة إحصائية  105.343البالغة 

 ن سورية.خا غاللرقابة على استدامة مؤسسة اآلتغيرات المتغير التابع و يوجد أهمية إحصائية وأثر جوهري 

وذج االنحدار يفسر  وهذا يعني أن نم R²=0.536( نجد أن قيمة معامل التحديد 33-3ومن الجدول )

قيم المتغير  % من التغيرات في53.7شرح ت الرقابة% من التباين الحاصل في المتغير التابع، أي أن 53.6

 التابع االستدامة.

عند داللة   B0=0.918، وSig<0.01إحصائية عند داللة  B1=0.738( نجد أن 35-3وفي الجدول )

و داللة ذوجد أثر ي ، وباالستناد لهذه النتائج فإننا نرفض فرضية العدم القائلة بأنه "الSig<0.05إحصائية 

و وجد أثر ذي أنه "ب"، ونقبل الفرضية البديلة القائلة ى استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريةللرقابة علإحصائية 

 "، ومعادلة االنحدار هي:ى استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريةرقابة علللداللة إحصائية 

  الرقابة×0.738+  0.918االستدامة =

 ة مؤسسة اآلغا خانعلى استدامالرقابة  ثرأدراسة ( معامل االرتباط ومعامل التحديد ل33-3جدول )

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .732a .536 .529 .34850 

a. Predictors: (Constant), رقابة 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 
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 ؤسسة اآلغا خانة معلى استدامالرقابة المعنوية اإلحصائية لنموذج االنحدار البسيط لدراسة أثر F ( معامل 34-3جدول )

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.435 1 8.435 69.447 .000b 

Residual 7.287 60 .121   

Total 15.722 61    

a. Dependent Variable: االستدامة 

b. Predictors: (Constant), رقابة 

 طة الباحثبواس SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 
 انة مؤسسة اآلغا خعلى استدامالرقابة  ثرأل( ثوابت ومعنوية معادلة نموذج االنحدار البسيط 35-3جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .918 .352  2.604 .012 

 000. 8.333 732. 089. 738. رقابة

a. Dependent Variable: االستدامة 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 :السادسةالفرضية الفرعية  -6

 ورية.على استدامة مؤسسة اآلغا خان س للتقييميوجد أثر ذو داللة إحصائية  : الH0فرضية العدم 

 ورية.سعلى استدامة مؤسسة اآلغا خان  للتقييميوجد أثر ذو داللة إحصائية : H1يلة الفرضية البد

ذلك و Fالذي يُدعى جدول تحليل التباين على إحصائية  ANNOVAالختبار معنوية النموذج من جدول 

 Fمة ( قي37-3) لتابع. حيث يُظهر الجدوللمعرفة إمكانية استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير ا

ر لشرح أي أنه يمكن اعتماد نموذج االنحدا Sig=0 <0.05عند مستوى داللة إحصائية  76.15البالغة 

 ن سوريةغا خاعلى استدامة مؤسسة اآل للتقييمتغيرات المتغير التابع و يوجد أهمية إحصائية وأثر جوهري 

ذج االنحدار يفسر  نمووهذا يعني أن  R²=0.559( نجد أن قيمة معامل التحديد 36-3ومن الجدول )

قيم المتغير  % من التغيرات في55.9شرح ي التقييم% من التباين الحاصل في المتغير التابع، أي أن 55.9

 التابع االستدامة.

عند داللة   B0=1.475، وSig<0.01عند داللة إحصائية  B1=0.627( نجد أن 38-3وفي الجدول )

و داللة ذوجد أثر ي ئج فإننا نرفض فرضية العدم القائلة بأنه "ال، وباالستناد لهذه النتاSig<0.01إحصائية 

و وجد أثر ذي أنه "ب"، ونقبل الفرضية البديلة القائلة على استدامة مؤسسة اآلغا خان سورية للتقييمإحصائية 

 "، ومعادلة االنحدار هي:على استدامة مؤسسة اآلغا خان سورية للتقييمداللة إحصائية 
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  التقييم×0.627+  1.475االستدامة =

 ة مؤسسة اآلغا خانعلى استدامالتقييم  ثرأدراسة ( معامل االرتباط ومعامل التحديد ل36-3جدول )

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .748a .559 .552 .33982 

a. Predictors: (Constant), التقييم 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 
 ؤسسة اآلغا خانة معلى استدامالتقييم المعنوية اإلحصائية لنموذج االنحدار البسيط لدراسة أثر F ( معامل 37-3جدول )

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.793 1 8.793 76.150 .000b 

Residual 6.929 60 .115   

Total 15.722 61    

a. Dependent Variable: االستدامة 

b. Predictors: (Constant), التقييم 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 انة مؤسسة اآلغا خعلى استداميم التقي ثرأل( ثوابت ومعنوية معادلة نموذج االنحدار البسيط 38-3جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.475 .273  5.397 .000 

 000. 8.726 748. 072. 627. التقييم

a. Dependent Variable: االستدامة 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  ت التحليل اإلحصائي باستخداممخرجاالمصدر: 

 

حصووائية ال يوجوود أثوور ذو داللووة إ التووي تقووول " ولووىوبنوواًء علووى مووا سووبق، نوورفض فرضووية العوودم الرئيسووية األ

 " ونقبل الفرضية البديلة:لتخطيط االستراتيجي على استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريةعناصر ال

 "ةلتخطيط االستراتيجي على استدامة مؤسسة اآلغا خان سوريعناصر ائية ليوجد أثر ذو داللة إحصا"

نالحظ أن عنصر تنفيذ الخطط قد جواء فوي المرتبوة األولوى فوي توأثيره علوى االسوتدامة حيوث يفسور موا مقوداره 

% 55.9% من التباين الحاصل في االستدامة، وفي المرتبة الثانية عنصر التقييم حيث يفسر ما مقوداره 63.7

% مون 53.7من التباين الحاصل في االستدامة، يليه في المرتبوة الثالثوة عنصورالرقابة الوذي يفسور موا مقوداره 

 %42.6التباين الحاصل في االستدامة، وجاء بعده في المرتبة الرابعة عنصر الخطط حيوث يفسور موا مقوداره 
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 %40.6داف الذي يفسر ما مقوداره من التباين الحاصل في االستدامة، وفي المرتبة الخامسة جاء عنصر األه

من التباين الحاصل في االستدامة، أما المرتبة السادسة واألخيورة فقود احتلهوا عنصور الرؤيوة والرسوالة والوذي 

، وبالتالي لنجاح توجه المنظمة نحو االستدامة البد من التباين الحاصل في االستدامة %33.8يفسر ما مقداره 

 تخطيط االستراتيجي وممارستها بشكل فعال لضمان أفضل النتائج.لها من التركيز على عناصر ال

، (Julian, 2013)(، 2010(، )صويام، 2012(، )العتيبي، 2018تتفق هذه النتيجة مع دراسات )االبراهيم، 

(Awino, et al, 2012) نظمات التي أكدت على دور عناصر التخطيط االستراتيجي وتأثيرها على أداء الم

 مع دراسوات تالف أنواعها وتحقيقها لالتجاه االستراتيجي المطلوب، وكذلك تتفق هذه النتيجةوالمؤسسات باخ

التوي أظهورت  (Portela, et al, 2018)(، 2014(، )اآلغوا وآخورون، 2015(، )العكشوية، 2017)موسى، 

 لمستدامة.اة تنميأهداف الاالستدامة و تحقيق له أثر علىؤسسات نظمات والممالالتخطيط االستراتيجي في أن 

اتيجي وبالتووالي لنجوواح توجووه المنظمووة نحووو االسووتدامة البوود لهووا موون التركيووز علووى عناصوور التخطوويط االسووتر

 وممارستها بشكل فعال لضمان أفضل النتائج.

 

 :الثانية الرئيسية الفرضية 3.2.6.2
 

غا مؤسسة اآل المسؤولين اإلداريين في تطبيق مدىتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  ال :H0فرضية العدم 

 برة(.العلمي، عدد سنوات الخ المؤهلنسبة إلى )الجنس، العمر،  لتخطيط االستراتيجيلخان سورية 

 ي مؤسسة اآلغاالمسؤولين اإلداريين ف تطبيق مدىتوجد فروق ذات داللة إحصائية في : H1الفرضية البديلة 

 برة(.العلمي، عدد سنوات الخ المؤهلنسبة إلى )الجنس، العمر،  لتخطيط االستراتيجيلخان سورية 

 رعية.فسيتم اختبار هذه الفرضية من خالل اختبار الفرضيات ال

 الفرضية الفرعية األولى: -1

غا مؤسسة اآل المسؤولين اإلداريين في تطبيق مدىتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  ال :H0فرضية العدم 

 نسبة إلى الجنس. لتخطيط االستراتيجيلخان سورية 

 ي مؤسسة اآلغاالمسؤولين اإلداريين ف تطبيق مدىتوجد فروق ذات داللة إحصائية في : H1رضية البديلة الف

 نسبة إلى الجنس. لتخطيط االستراتيجيلخان سورية 

الذي  Independent samples t-testللعينات المستقلة  Tالختبار هذه الفرضية سيتم استخدام اختبار 

 ناث.ي لإلطيط االستراتيجي للذكور مساوياً لمتوسط التخطيط االستراتيجيفحص ما إذا كان متوسط التخ

أي أنه يوجد تساوي في تباين بين  Sig>0.05( نتيجة اختبار تجانس التباين ليفين 40-3نجد من الجدول )

مة في حال تجانس التباينات )السطر األول(، وفيه نجد أن قي tالذكور واإلناث، وعليه نستخدم نتيجة اختبار 
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Sig>0.05  الختبارt  أي أنه اليوجد اختالف جوهري في مدى تطبيق التخطيط االستراتيجي بين الذكور

 (39-3واإلناث وهذا مانجده في المتوسطات الظاهرة في الجدول )

 ت الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكور واإلناث بالنسبة لمحور التخطيط االستراتيجي( المتوسطا39-3جدول )

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس

 07340. 40202. 3.8891 30 ذكر االستراتيجي التخطيط

 07892. 44642. 3.8363 32 أنثى

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 
 

 t ( اختبار ليفين واختبار40-3جدول )

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 التخطيط

 االستراتيجي

Equal variances 

assumed 
.736 .394 .488 60 .627 .05280 .10814 -.16352 .26912 

Equal variances 

not assumed 
  .490 59.909 .626 .05280 .10777 -.16278 .26838 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 الفرضية الفرعية الثانية: -2

ا مؤسسة اآلغ المسؤولين اإلداريين في تطبيق مدى فروق ذات داللة إحصائية فيتوجد  ال :H0فرضية العدم 

 لتخطيط االستراتيجي نسبة لمتغير العمر.لخان سورية 

ا ي مؤسسة اآلغالمسؤولين اإلداريين ف تطبيق مدى: توجد فروق ذات داللة إحصائية في H1الفرضية البديلة 

 ر العمر.لتخطيط االستراتيجي نسبة لمتغيلخان سورية 

توسطات لفحص مساواة م One way ANOVAالختبار هذه الفرضية، تّم استخدام تحليل التباين األحادي 

ق تطبي ، وتم إرفاق جدول يوضح المتوسطات الحسابية لمدىإجابات المبحوثين المصنفة بحسب أعمارهم

 التخطيط االستراتيجي تبعاً لمتغير العمر.

ا، م مقارنتهتي تتالبد من التأكد من تحقيق شرط تجانس تباين المجموعات ال وإلجراء تحليل التباين األحادي

 .Leveneوذلك باستخدام إحصائية 
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 يمكن رفض فرضية العدم الخاصة باختبار ال، وبالتالي Sig=0.955>0.05نجد أن ( 41-3من الجدول )

Levene تحليللتباين الخاص بوالقائلة أن تباين المجموعات متجانس، وبالتالي تحقق شرط تجانس ا 

ANOVA. 

وبالتالي اليمكننا رفض  F(4,57)=0.423<1ي يساو F فيشر نجد أن قيمة معامل( 42-3ومن الجدول )

 ي مؤسسةفالمسؤولين اإلداريين  تطبيق مدى فيفرضية العدم أي أنه اليوجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .مرط االستراتيجي نسبة لمتغير العلتخطيلاآلغا خان سورية 

إلداريين في مؤسسة اآلغا خان المسؤولين ا تطبيق ( يوضح المتوسطات الحسابية لمدى43-3الجدول )

 3.76ين يمها بوالتي تظهر أنها متقاربة جداً وتتراوح ق لتخطيط االستراتيجي نسبة لمتغير العمرلسورية 

 .وهي قيم متقاربة 3.92و

 انس مجموعات متغير العمر( اختبار تج41-3جدول )

Test of Homogeneity of Variances 

   االستراتيجي التخطيط

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.166 4 57 .955 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 ات العمرسطات التخطيط االستراتيجي بين مجموعللفروق المعنوية لمتو ANOVA( نتائج اختبار 42-3جدول )

ANOVA 

   االستراتيجي التخطيط

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .315 4 .079 .423 .791 

Within Groups 10.593 57 .186   

Total 10.908 61    

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 عمرالحسابية لمدى تطبيق التخطيط االستراتيجي تبعا  لمتغير ال المتوسطات( 43-3جدول )

Descriptives 

   االستراتيجي التخطيط

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.17 3.13 4.2695 3.4144 16633. 40742. 3.8419 6 24 يساوي أو أصغر

 4.54 3.20 4.1409 3.7183 10056. 43834. 3.9296 19 30 حتى 24 من أكبر

 4.34 3.11 3.9821 3.5398 10481. 44468. 3.7609 18 35 حتى 30 من أكبر

 4.40 3.24 4.2047 3.6421 12623. 41866. 3.9234 11 40 حتى 35 من أكبر

 4.31 3.32 4.2031 3.5135 14581. 41242. 3.8583 8 40 من أكبر

Total 62 3.8619 .42287 .05370 3.7545 3.9692 3.11 4.54 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 
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 الفرضية الفرعية الثالثة: -3

 ؤسسة اآلغامفي المسؤولين اإلداريين  تطبيق مدى توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال :H0فرضية العدم 

 العلمي. المؤهل لتخطيط االستراتيجي نسبة لمتغيرلخان سورية 

ا ي مؤسسة اآلغالمسؤولين اإلداريين ف تطبيق مدى: توجد فروق ذات داللة إحصائية في H1الفرضية البديلة 

 العلمي. المؤهل لتخطيط االستراتيجي نسبة لمتغيرلخان سورية 

توسطات لفحص مساواة م One way ANOVAم تحليل التباين األحادي الختبار هذه الفرضية، تّم استخدا

مدى ابية ل، وتم إرفاق جدول يوضح المتوسطات الحسمؤهالتهم العلميةإجابات المبحوثين المصنفة بحسب 

 .العلمي المؤهلتطبيق التخطيط االستراتيجي تبعاً لمتغير 

ا، م مقارنتهتي تتق شرط تجانس تباين المجموعات الوإلجراء تحليل التباين األحادي البد من التأكد من تحقي

 .Leveneوذلك باستخدام إحصائية 

 يمكن رفض فرضية العدم الخاصة باختبار ال، وبالتالي Sig=0.135>0.05( نجد أن 44-3من الجدول )

Levene تحليلوالقائلة أن تباين المجموعات متجانس، وبالتالي تحقق شرط تجانس التباين الخاص ب 

ANOVA. 

، وقيمة F(3,58)=1.29>1يساوي  F( نجد أن قيمة معامل فيشر 45-3ومن الجدول )

Sig=0.286>0.05، يفائية وبالتالي اليمكننا رفض فرضية العدم أي أنه اليوجد فروق ذات داللة إحص 

هل مؤالتغير ط االستراتيجي نسبة لملتخطيلالمسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآلغا خان سورية  تطبيق مدى

 .العلمي

المسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآلغا خان  تطبيق ( يوضح المتوسطات الحسابية لمدى46-3الجدول )

يمها بين قتتراوح والتي تظهر أنها متقاربة جداً و المؤهل العلميلتخطيط االستراتيجي نسبة لمتغير لسورية 

 وهي قيم متقاربة. 4و 3.7

 المؤهل العلميتغير ( اختبار تجانس مجموعات م44-3جدول )

Test of Homogeneity of Variances 

   االستراتيجي التخطيط

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.931 3 58 .135 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 

 



 

73 
 

 ط االستراتيجي بين مجموعات المؤهل العلميسطات التخطيللفروق المعنوية لمتو ANOVA( نتائج اختبار 45-3جدول )

ANOVA 

   االستراتيجي التخطيط

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .682 3 .227 1.290 .286 

Within Groups 10.226 58 .176   

Total 10.908 61    

 سطة الباحثبوا SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 ؤهل العلميالمالمتوسطات الحسابية لمدى تطبيق التخطيط االستراتيجي تبعا  لمتغير ( 46-3جدول )

Descriptives 

   االستراتيجي التخطيط

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

نويثا  5 3.7291 .39826 .17811 3.2346 4.2236 3.13 4.14 

 4.31 3.73 4.2570 3.8795 07982. 22577. 4.0683 8 معهد

 4.54 3.11 3.9514 3.6490 07447. 44682. 3.8002 36 جامعي

 دراسات

 عليا
13 3.9566 .43270 .12001 3.6951 4.2180 3.24 4.40 

Total 62 3.8619 .42287 .05370 3.7545 3.9692 3.11 4.54 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 الفرضية الفرعية الرابعة: -4

ا مؤسسة اآلغ المسؤولين اإلداريين في تطبيق مدىتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  ال :H0فرضية العدم 

 سنوات الخبرة. لتخطيط االستراتيجي نسبة لمتغير عددلخان سورية 

ا ي مؤسسة اآلغالمسؤولين اإلداريين ف تطبيق مدى: توجد فروق ذات داللة إحصائية في H1الفرضية البديلة 

 لتخطيط االستراتيجي نسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة.لخان سورية 

طات توسلفحص مساواة م One way ANOVAالختبار هذه الفرضية، تّم استخدام تحليل التباين األحادي 

مدى ابية ل، وتم إرفاق جدول يوضح المتوسطات الحسعدد سنوات الخبرةإجابات المبحوثين المصنفة بحسب 

 .عدد سنوات الخبرةتطبيق التخطيط االستراتيجي تبعاً لمتغير 

ا، م مقارنتهتي تتوإلجراء تحليل التباين األحادي البد من التأكد من تحقيق شرط تجانس تباين المجموعات ال

 .Leveneباستخدام إحصائية  وذلك

 يمكن رفض فرضية العدم الخاصة باختبار ال، وبالتالي Sig=0.432>0.05( نجد أن 47-3من الجدول )

Levene تحليلوالقائلة أن تباين المجموعات متجانس، وبالتالي تحقق شرط تجانس التباين الخاص ب 

ANOVA. 
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وقيمة  ،F(4,57)=2.050>1ي يساو F( نجد أن قيمة معامل فيشر 48-3ومن الجدول )

Sig=0.099>0.05 فيئية وبالتالي اليمكننا رفض فرضية العدم أي أنه اليوجد فروق ذات داللة إحصا 

د عدتغير ط االستراتيجي نسبة لملتخطيلالمسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآلغا خان سورية  تطبيق مدى

 .سنوات الخبرة

المسؤولين اإلداريين في مؤسسة اآلغا خان  تطبيق لمدى لمتوسطات الحسابيةا( يوضح 49-3الجدول )

قيمها  وتتراوح متقاربة جداً والتي تظهر أنها  عدد سنوات الخبرةلتخطيط االستراتيجي نسبة لمتغير لسورية 

 وهي قيم متقاربة. 14.و 3.6بين 

 عدد سنوات الخبرة( اختبار تجانس مجموعات متغير 47-3جدول )

Test of Homogeneity of Variances 

   االستراتيجي التخطيط

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.968 4 57 .432 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 سطات التخطيط االستراتيجي بين مجموعات عدد سنوات الخبرةللفروق المعنوية لمتو ANOVA( نتائج اختبار 48-3جدول )

ANOVA 

   االستراتيجي التخطيط

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.372 4 .343 2.050 .099 

Within Groups 9.536 57 .167   

Total 10.908 61    

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 سنوات الخبرة عددلمدى تطبيق التخطيط االستراتيجي تبعا  لمتغير  المتوسطات الحسابية( 49-3جدول )

Descriptives 

   االستراتيجي التخطيط

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.17 3.13 3.9481 3.3490 13242. 41875. 3.6485 10 3 يساوي أو أقل

 4.54 3.11 3.9762 3.6467 08057. 44128. 3.8115 30 6 حتى 3 من أكبر

 4.28 3.30 4.2974 3.4469 16543. 40521. 3.8721 6 9 حتى 6 من أكبر

 4.40 3.32 4.2747 3.8411 09850. 34122. 4.0579 12 12 حتى 9 من أكبر

 4.31 3.77 4.5899 3.7494 13206. 26413. 4.1696 4 12 من أكبر

Total 62 3.8619 .42287 .05370 3.7545 3.9692 3.11 4.54 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 
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لعدم ضية ارفض فر ع، ال نستطيالثانيةومما سبق من نتائج تحليل الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية 

ن آلغا خااالمسؤولين اإلداريين في مؤسسة  تطبيق مدىق ذات داللة إحصائية في توجد فرو القائلة "ال

  ".المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة(نسبة إلى )الجنس، العمر،  لتخطيط االستراتيجيلسورية 

التي يتمتع بها المسؤولين  6والتوجه نحو الجندرة ويعود ذلك للتدريب واإلشراك والمسؤولية واإلنصاف

ريين والموظفين في مؤسسة اآلغا خان باختالف خصائصهم ومناصبهم الوظيفية، وهذا يتفق مع دراسة اإلدا

( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مدى تطبيق التخطيط 2018)االبراهيم، 

 رة(.االستراتيجي تعزى للمتغيرات الديمغرافية )المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخب

 

 :الثالثةالفرضية الرئيسية  3.2.6.3
 

 ؤسسة اآلغامالمسؤولين اإلداريين في  مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  ال :H0فرضية العدم 

 العلمي، عدد سنوات الخبرة(. المؤهلالستدامة نسبة إلى )الجنس، العمر، نحو اخان سورية 

 مؤسسة اآلغا المسؤولين اإلداريين في مدى توجهفي  توجد فروق ذات داللة إحصائية: H1الفرضية البديلة 

 العلمي، عدد سنوات الخبرة(. المؤهلالستدامة نسبة إلى )الجنس، العمر، نحو اخان سورية 

 سيتم اختبار هذه الفرضية من خالل اختبار الفرضيات الغرعية.

 الفرضية الفرعية األولى: -1

 ؤسسة اآلغامالمسؤولين اإلداريين في  مدى توجهائية في توجد فروق ذات داللة إحص ال :H0فرضية العدم 

 .الجنس لمتغيرالستدامة نسبة نحو اخان سورية 

 مؤسسة اآلغا المسؤولين اإلداريين في مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في : H1الفرضية البديلة 

 الجنس. لمتغيرالستدامة نسبة نحو اخان سورية 

الذي  Independent samples t-testللعينات المستقلة  Tم استخدام اختبار الختبار هذه الفرضية سيت

 ناث.لإلامة التوجه نحو االستدللذكور مساوياً لمتوسط  التوجه نحو االستدامةيفحص ما إذا كان متوسط 

أي أنه يوجد تساوي في  Sig=0.589>0.05اين ليفين ( نتيجة اختبار تجانس التب51-3نجد من الجدول )

سطر األول(، وفيه في حال تجانس التباينات )ال tاين بين الذكور واإلناث، وعليه نستخدم نتيجة اختبار تبال

بين امة التوجه نحو االستدأي أنه اليوجد اختالف جوهري في مدى  tالختبار  Sig>0.05نجد أن قيمة 

 (50-3المتوسطات الظاهرة في الجدول )الذكور واإلناث وهذا مانجده في 
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 االستدامة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكور واإلناث بالنسبة لمحور 50-3) جدول

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس

 09507. 52074. 3.8822 30 ذكر االستدامة

 08814. 49860. 3.7833 32 أنثى

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  ستخداممخرجات التحليل اإلحصائي باالمصدر: 

 

 t ( اختبار ليفين واختبار51-3جدول )

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances االستدامة

assumed 
.295 .589 .764 60 .448 .09889 .12946 -.16007 .35785 

Equal variances 

not assumed 
  .763 59.296 .449 .09889 .12964 -.16050 .35828 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 الفرضية الفرعية الثانية: -2

ا ؤسسة اآلغاريين في مالمسؤولين اإلد مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  ال :H0فرضية العدم 

 .العمرنسبة لمتغير  الستدامةنحو ا خان سورية

ؤسسة اآلغا ماريين في دالمسؤولين اإل مدى توجه: توجد فروق ذات داللة إحصائية في H1الفرضية البديلة 

 .العمرنسبة لمتغير  الستدامةنحو ا خان سورية

توسطات لفحص مساواة م One way ANOVAالختبار هذه الفرضية، تّم استخدام تحليل التباين األحادي 

جه التو إجابات المبحوثين المصنفة بحسب أعمارهم، وتم إرفاق جدول يوضح المتوسطات الحسابية لمدى

 تبعاً لمتغير العمر. ةنحو االستدام

ا، م مقارنتهتي تتوإلجراء تحليل التباين األحادي البد من التأكد من تحقيق شرط تجانس تباين المجموعات ال

 .Leveneوذلك باستخدام إحصائية 

، وبالتالي ال يمكن رفض فرضية العدم الخاصة باختبار Sig=0.336>0.05( نجد أن 52-3من الجدول )

Levene ن تباين المجموعات متجانس، وبالتالي تحقق شرط تجانس التباين الخاص بتحليل والقائلة أ

ANOVA. 
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لتالي اليمكننا رفض وبا ،F(4,57)=0.671<1يساوي  F( نجد أن قيمة معامل فيشر 53-3ومن الجدول )

 ي مؤسسةاريين فالمسؤولين اإلد مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  الفرضية العدم أي أنه 

 .العمرنسبة لمتغير  الستدامةنحو ا اآلغا خان سورية

 يةسسة اآلغا خان سوراريين في مؤالمسؤولين اإلد توجه ( يوضح المتوسطات الحسابية لمدى54-3الجدول )

وهي قيم  3.98و 3.67والتي تظهر أنها متقاربة جداً وتتراوح قيمها بين  العمرنسبة لمتغير  الستدامةنحو ا

 متقاربة.

 العمر( اختبار تجانس مجموعات متغير 52-3جدول )

Test of Homogeneity of Variances 

   االستدامة

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.164 4 57 .336 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 
 العمربين مجموعات  االستدامةت للفروق المعنوية لمتوسطا ANOVA( نتائج اختبار 53-3جدول )

ANOVA 

   االستدامة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .707 4 .177 .671 .615 

Within Groups 15.015 57 .263   

Total 15.722 61    

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 العمرتبعا  لمتغير  التوجه نحو االستدامةالمتوسطات الحسابية لمدى ( 54-3جدول )

Descriptives 

   االستدامة

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.33 2.80 4.5433 3.3234 23727. 58119. 3.9333 6 24 يساوي أو أصغر

 4.60 3.00 4.1084 3.6179 11675. 50892. 3.8632 19 30 حتى 24 من أكبر

 4.60 2.80 4.0418 3.4322 14447. 61292. 3.7370 18 35 حتى 30 من أكبر

 4.40 3.67 4.1890 3.7868 09026. 29936. 3.9879 11 40 حتى 35 من أكبر

 4.07 3.00 4.0464 3.3036 15708. 44428. 3.6750 8 40 من أكبر

Total 62 3.8312 .50768 .06448 3.7023 3.9601 2.80 4.60 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 الفرضية الفرعية الثالثة: -3

ؤسسة اآلغا اريين في مالمسؤولين اإلد مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  ال :H0فرضية العدم 

 .المؤهل العلمينسبة لمتغير  الستدامةنحو ا خان سورية
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ؤسسة اآلغا ماريين في المسؤولين اإلد مدى توجه: توجد فروق ذات داللة إحصائية في H1الفرضية البديلة 

 .المؤهل العلمينسبة لمتغير  الستدامةنحو ا خان سورية

توسطات لفحص مساواة م One way ANOVAألحادي الختبار هذه الفرضية، تّم استخدام تحليل التباين ا

مدى ابية ل، وتم إرفاق جدول يوضح المتوسطات الحسمؤهالتهم العلميةإجابات المبحوثين المصنفة بحسب 

 .المؤهل العلميتبعاً لمتغير  التوجه نحو االستدامة

ا، م مقارنتهي تتموعات التوإلجراء تحليل التباين األحادي البد من التأكد من تحقيق شرط تجانس تباين المج

 .Leveneوذلك باستخدام إحصائية 

مكن رفض فرضية العدم الخاصة باختبار ، وبالتالي ال يSig=0.44>0.05( نجد أن 55-3من الجدول )

Levene تحليلوالقائلة أن تباين المجموعات متجانس، وبالتالي تحقق شرط تجانس التباين الخاص ب 

ANOVA. 

، وقيمة F(3,58)=2.539>1يساوي  Fجد أن قيمة معامل فيشر ( ن56-3ومن الجدول )

Sig=0.065>0.05 صائية فيتوجد فروق ذات داللة إح ال، وبالتالي اليمكننا رفض فرضية العدم أي أنه 

 .لعلميؤهل االمنسبة لمتغير  الستدامةنحو ا اريين في مؤسسة اآلغا خان سوريةالمسؤولين اإلد مدى توجه

 اريين في مؤسسة اآلغا خانين اإلدالمسؤول مدى توجه ح المتوسطات الحسابية لمدى( يوض57-3الجدول )

 3.7بين  قيمها والتي تظهر أنها متقاربة جداً وتتراوح المؤهل العلمينسبة لمتغير  الستدامةنحو ا سورية

 وهي قيم متقاربة. 4.2و

 المؤهل العلمي( اختبار تجانس مجموعات متغير 55-3جدول )

Test of Homogeneity of Variances 

   االستدامة

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.914 3 58 .440 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 المؤهل العلميسطات االستدامة بين مجموعات للفروق المعنوية لمتو ANOVA( نتائج اختبار 56-3جدول )

ANOVA 

   االستدامة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.825 3 .608 2.539 .065 

Within Groups 13.897 58 .240   

Total 15.722 61    

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 
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 المؤهل العلميتبعا  لمتغير  ستدامةالتوجه نحو االالمتوسطات الحسابية لمدى ( 57-3جدول )

Descriptives 

   االستدامة

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.33 2.80 4.5210 3.0523 26449. 59142. 3.7867 5 ثانوي

 4.60 3.93 4.4704 4.0296 09322. 26367. 4.2500 8 معهد

 4.60 2.80 3.9045 3.5510 08706. 52236. 3.7278 36 جامعي

 4.40 3.00 4.1506 3.6033 12560. 45285. 3.8769 13 عليا دراسات

Total 62 3.8312 .50768 .06448 3.7023 3.9601 2.80 4.60 

 سطة الباحثبوا SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

 الفرضية الفرعية الرابعة: -4

ا ؤسسة اآلغاريين في مالمسؤولين اإلد مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  ال :H0فرضية العدم 

 .عدد سنوات الخبرةنسبة لمتغير  الستدامةنحو ا خان سورية

ؤسسة اآلغا ماريين في ن اإلدالمسؤولي مدى توجه: توجد فروق ذات داللة إحصائية في H1الفرضية البديلة 

 .عدد سنوات الخبرةنسبة لمتغير  الستدامةنحو ا خان سورية

توسطات لفحص مساواة م One way ANOVAالختبار هذه الفرضية، تّم استخدام تحليل التباين األحادي 

مدى ل ابية، وتم إرفاق جدول يوضح المتوسطات الحسعدد سنوات الخبرةإجابات المبحوثين المصنفة بحسب 

 .عدد سنوات الخبرةالتوجه نحو االستدامة تبعاً لمتغير 

ا، م مقارنتهتي تتوإلجراء تحليل التباين األحادي البد من التأكد من تحقيق شرط تجانس تباين المجموعات ال

 .Leveneوذلك باستخدام إحصائية 

دم الخاصة باختبار مكن رفض فرضية الع، وبالتالي ال يSig=1.25>0.05( نجد أن 58-3من الجدول )

Levene تحليلوالقائلة أن تباين المجموعات متجانس، وبالتالي تحقق شرط تجانس التباين الخاص ب 

ANOVA. 

وقيمة  ،F(4,57)=1.074>1يساوي  F( نجد أن قيمة معامل فيشر 59-3ومن الجدول )

Sig=0.378>0.05  ئية في ت داللة إحصاتوجد فروق ذا الوبالتالي اليمكننا رفض فرضية العدم أي أنه

ت سنوا عددنسبة لمتغير  الستدامةنحو ا اريين في مؤسسة اآلغا خان سوريةالمسؤولين اإلد مدى توجه

 .الخبرة
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 اريين في مؤسسة اآلغا خانين اإلدالمسؤول مدى توجه ( يوضح المتوسطات الحسابية لمدى60-3الجدول )

 3.6مها بين اوح قيوالتي تظهر أنها متقاربة جداً وتتر عدد سنوات الخبرةنسبة لمتغير  الستدامةنحو ا سورية

 وهي قيم متقاربة. 14.و

 عدد سنوات الخبرة( اختبار تجانس مجموعات متغير 85-3جدول )

Test of Homogeneity of Variances 

   االستدامة

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.889 4 57 .125 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  باستخدام مخرجات التحليل اإلحصائيالمصدر: 

 
 وات الخبرةعدد سنللفروق المعنوية لمتوسطات االستدامة بين مجموعات  ANOVA( نتائج اختبار 59-3جدول )

ANOVA 

   االستدامة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.102 4 .276 1.074 .378 

Within Groups 14.620 57 .256   

Total 15.722 61    

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 ت الخبرةعدد سنواتبعا  لمتغير  التوجه نحو االستدامةالمتوسطات الحسابية لمدى ( 60-3جدول )

Descriptives 

   االستدامة

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.33 2.80 4.1019 3.2181 19537. 61780. 3.6600 10 3 يساوي أو أقل

 4.60 2.80 3.9558 3.5687 09464. 51838. 3.7622 30 6 حتى 3 من أكبر

 4.60 3.20 4.5063 3.4270 20994. 51424. 3.9667 6 9 حتى 6 من أكبر

 4.40 3.00 4.2978 3.7578 12267. 42494. 4.0278 12 12 حتى 9 من أكبر

 4.07 3.73 4.2485 3.7181 08333. 16667. 3.9833 4 12 من أكبر

Total 62 3.8312 .50768 .06448 3.7023 3.9601 2.80 4.60 

 بواسطة الباحث SPSSبرنامج  مخرجات التحليل اإلحصائي باستخدامالمصدر: 

 

لعدم ارضية ، ال نستطيع رفض فلثالثةا سبق من نتائج تحليل الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية اومم

ن سورية آلغا خاالمسؤولين اإلداريين في مؤسسة ا مدى توجهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  القائلة "ال

 ".(العلمي، عدد سنوات الخبرة المؤهلالستدامة نسبة إلى )الجنس، العمر، نحو ا

( التي استنتجت وجود فروق في متوسطات إجابات المبحوثين 2015وهذا يختلف مع دراسة )العكشية، 

تعزى للمتغير الديمغرافي )عمر المبحوث(، واتفقت معها في عدم وجود فروق تعزى لمتغيرات ديمغرافية 

 أخرى )الجنس، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة(.
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 :ات المستقبليةوالدراس النتائج والمقترحات 3.3
 

 النتائج: 3.3.1
 

 يما يلي:صها فتوصل اختبار الفرضيات وما قام به الباحث في الدراسة اإلحصائية إلى عدد من النتائج نلخ

 تقييم( تعدتخطيط االستراتيجي )الرؤية والرسالة، األهداف، الخطط، التنفيذ، الرقابة، الإن عناصر ال -1

 مؤسسة اآلغا خان سورية.واضحة بالنسبة للمسؤولين اإلداريين في 

ن أليميل  راتيجيأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن واقع ممارسة مؤسسة اآلغا خان التخطيط االست -2

 .طيط االستراتيجي%، أي أنه يشير إلى واقع جيد للتخ78بوزن نسبي قدره  يكون إيجابياً ومتجه نحو الموافقة

ي فين اإلداريين بالنسبة للمسؤول واضح ستدامة يعتبرمحور االأن أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي  -3

 .مؤسسة اآلغا خان

يجابياً إيل ألن يكون يم توجه مؤسسة اآلغا خان نحو االستدامةأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن واقع  -4

 .االستدامة للتوجه نحو إلى واقع جيد ، حيث أشارت النتائجومتجه نحو الموافقة

ي على لتخطيط االستراتيجعناصر اداللة إحصائية ل يوجد أثر ذوحليل اإلحصائي أنه أظهرت نتائج الت -5

 الستدامة،على ا وقد جاء عنصر تنفيذ الخطط في المرتبة األولى في تأثيره استدامة مؤسسة اآلغا خان سورية

رابعة لمرتبة الافي  هوفي المرتبة الثانية جاء عنصر التقييم يليه في المرتبة الثالثة عنصرالرقابة، وجاء بعد

ها عنصر احتل عنصر الخطط، وفي المرتبة الخامسة جاء عنصر األهداف، أما المرتبة السادسة واألخيرة فقد

 الرؤية والرسالة.

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمدى تطبيق المسؤولين  -6

لتخطيط االستراتيجي باختالف خصائصهم، ويعود ذلك للتدريب ل في مؤسسة اآلغا خان سورية اإلداريين

التي يتمتع بها المسؤولين اإلداريين والموظفين في  7والتوجه نحو الجندرة واإلشراك والمسؤولية واإلنصاف

 مؤسسة اآلغا خان باختالف خصائصهم ومناصبهم الوظيفية.

إلداريين المسؤولين ا داللة إحصائية لمدى توجهظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أنه ال يوجد فروق ذات أ -7

 .الستدامة باختالف خصائصهمنحو افي مؤسسة اآلغا خان سورية 

 

 المقترحات: 3.3.2
 

ط يز التخطيى تعزفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم المقترحات التالية التي تسعى إل

 ت غير الحكومية:االستراتيجي وتعزيز التوجه نحو استدامة المنظما

حتى والتخطيط االستراتيجي لما لها من دور في تحقيق أفضل النتائج بعيدة ومتوسطة  تعزيز عناصر -1

 قصيرة المدى، ولما لها من دور مهم في تحقيق استدامة المنظمة.

                                                           
 أي المساواة بين الجنسين 7
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 ناسبإشراك جميع العاملين في وضع األهداف االستراتيجية بحسب إمكاناتهم وبطرق تت التركيز على -2

 معها وتوضيح الخطط على جميع األصعدة لجميع أصحاب المصلحة.

 د بين جميعر نظام االتصال الداخلي لما له دور مهم في تحقيق أفضل النتائج وتنسيق الجهوتعزيز وتطوي -3

 األقسام والمستويات للوصول ألفضل مستويات أداء.

تدامة هذه األهداف وأبعاد التنمية المسدريب جميع العاملين على أهداف التننية المستدامة وشرح ت -4

 للوصول إلى قناعة ذاتية ودافع حقيقي نحوها.

لدراسة لمؤسسة تعتمد على توافر مصادر تمويل ومنح متعددة وطويلة األمد، لذلك توصي ااإن استدامة  -5

يع التي مشارلبالتوجه نحو المنح طويلة األمد وذلك عبر تعزيز التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة وا

 تستهدف تحقيق هذه األهداف إلقناع المانحين والممولين وجذبهم.

تصبح عزيز التخطيط االستراتيجي ودمج االستدامة في عناصره ومراحله ومراحل العمل لوبشكل عام ت -6

 توجه عام لدى الموظفين والمستفيدين ونشر هذه الثقافة في المجتمع.

 

 دراسات مستقبلية مقترحة: 3.3.3
 

 االً لما تم بحثه وطرحه في هذه الدراسة فإن الباحث يقترح إجراء الدراسات التالية:استكم

ن الستدامة أصبحت توجهاً عالمياً وعلى جميع األصعدة، لذلك يقترح الباحث إجراء دراسات عنظراً ألن ا -1

 االستدامة في جميع قطاعات األعمال األخرى.

يجي فووي مواجهووة أزمووات يشووهدها العووالم علووى صووعيد البيئووة اسووات عوون دور التخطوويط االسووتراتإجووراء در -2

تنميوة والتغيرات المناخية وسبل التصدي لها وإدماجها فوي توجهوات منظموات األعموال وهوي إحودى أهوداف ال

 المستدامة.

ت عن دور التخطيط االستراتيجي في التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة وسبل نشر إجراء دراسا -3

لمسوتدامة افة في المجتمع وفي توجهات منظمات األعمال ودور ذلوك فوي تحقيوق عودة أهوداف للتنميوة اهذه الثق

وموون جهووة ثانيووة دورهووا فووي تحقيووق ازدهووار اقتصووادي وكوودور ترويجووي لهووذه المنظمووات فووي ظوول التوجهووات 

 العالمية.

 أنواعها في تحقيقها. راسات مفصلة عن أهداف التنمية المستدامة ودور منظمات األعمال على اختالفد -4
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 المراجع 4

 أوال  المراجع العربية:

 الكتب العلمية: -1

ي المنظمات فاإلدارة االستراتيجية وجودة التفكير والقرارات ( 2008هللا ) أبو بكر، مصطفى محمود. و النعيم، فهد عبد -

 464، االسكندرية، مصر، ص 2. الدار الجامعية، طالمعاصرة

اهرة، موعة العربية للتدريب والنشر، الق.المجمقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميز( 2012أبو النصر، مدحت. ) -

 .27الطبعة األولى، ص 

لبازوري ا. دار االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي منهج معاصر( 2009)بني حمدان، خالد محمد. و إدريس، وائل محمد.  -

 .5العربية، عّمان، األردن، ص  ، الطبعة1العلمية للنشر والتوزيع، ط

عة ركز الخبرات المهنية لإلدارة )بيمك(، الطب. مالتخطيط االستراتيجي للجمعيات األهلية( 2006توفيق، عبد الرحمن. ) -

 .117األولى، القاهرة، مصر، ص 

ولى، ت المهنية، الطبعة األ. مركز الخبراالنتائج اإلدارة باألهداف، السهل الممتنع لتحقيق( 2007توفيق، عبد الرحمن. ) -

 .87-86القاهرة، مصر، ص ص 

، عمان، األردن، 1. دار صفا للنشر، طؤسسات العامةالتخطيط االستراتيجي في الم( 2014الجبوري، حسين محمد جواد. ) -

 .319-318-274ص  ص

داد، االقتصاديين العراقيين، بغ لدراسات، شبكةمركز العراق لالتنمية المستدامة في العراق. ( 2016الجوارين، عدنان. ) -

 .6-3العراق، ص ص 

 .119لطبعة األولى، غزة، فلسطين، ص . مكتبة آفاق، االمحاسبة المالية المتخصصة( 2009درغام، ماهر موسى. ) -

دار اليازوري العلمية للنشر  حاالت دراسية.واإلدارة االستراتيجية مفاهيم وعمليات ( 2005الدوري، زكريا مطلك. ) -

 .293-155 ص ، عّمان، األردن، ص1والتوزيع، ط

، مطابع غياشي، الطبعة األولى، القاهرة، مشاكل معاصرة في المراجعة( 2002السقا، السيد أحمد. وأبو الخير، مدثر طه. ) -

 .320مصر، ص 

ن، طبعة األولى، عّمانشر والتوزيع والطباعة، الدارة المسيرة لل التخطيط االستراتيجي.( 2010السكارنة، بالل خلف. ) -

 .355 - 131األردن، ص 

ية، ، االسكندر1لطباعة والنشر والتوزيع، ط. الدار الجامعية لالتخطيط االستراتيجي والعولمة( 2002العارف، نادية. ) -

 .362مصر، ص 

دار صفاء للنشر ا. ة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهالتنمية المستديم( 2007غنيم، عثمان. وأبو زنط، ماجدة. ) -

 .27والتوزيع، الطبعة األولى، عّمان، األردن، ص 

 ، الرياض،1ط . العبيكان للنشر،SPSS-WINخدام التحليل اإلحصائي للبيانات باست( 2010الفقي، اسماعيل وآخرون. ) -

 .144السعودية، ص 

، عّمان، 1مجدالوي للنشر والتوزيع، ط . دارالتخطيط االستراتيجي حاالت ونماذج تطبيقية( 2002القطامين، أحمد. ) -

 .65األردن، ص 

 .161ج للنشر، عمان، األردن، ص . دار المناهالتخطيط االستراتيجي عرض نظري وتطبيقي( 2016الكرخي، مجيد. ) -

 .10. مادة تدريبية، مركز شؤون المرأة، غزة، فلسطين، ص التخطيط (2005معهد اإلدارة والمحاسبة التدريبي "تامي" ) -
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. )د.ط(. القاهرة: المكتبة االستراتيجي بقياس األداء المتوازن التخطيط( 2006المغربي، عبد الحميد وغريبة، رمضان. ) -

 .111العصرية، ص 

، موذجا  لعام والتطبيقات، دولة اإلمارات العربية المتحدة أنالتنمية المستدامة اإلطار ا( 2009الهيتي، نوزاد عبد الرحمن ) -

 .38مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ص أبو ظبي، 

 ، األردن،الطبعة العربية، عّمان، 1توزيع، ط. دار اليازوري العلمية للنشر والاإلدارة االستراتيجية( 2010ياسين، سعد. ) -

 . 18ص 

 

 الرسائل الجامعية: -2

دراسة  –عزيز عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية صر التخطيط االستراتيجي في ت( "أثر عنا2018اإلبراهيم، جمال. ) -

لجامعة ا، برنامج ماجستير إدارة أعمال تأهيل وتخصص، رسالة ماجستيرتطبيقية على شركة سيريتل تيليكوم". 

 .77 - 76االفتراضية السورية، ص ص 

 –لسطين ت الخيرية العاملة في ف( "دور االستثمار في تحقيق االستدامة في عمل الجمعيا2017سن. )أبو سمرة، حسام ح -

ا ت العلي، برنامج الدراسارسالة ماجستير في تخصص القيادة واإلدارةدراسة حالة عن جمعيات محافظات غزة". 

 .110 - 109المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة، فلسطين، ص ص 

". ة الجزائريةة لتقييم االستراتيجية في المؤسسة االقتصاديتطبيق بطاقة األداء المتوازن كأدا( "قابلية 2012بالسكة، صالح. ) -

 .29 صزائر، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، الج

حالة  عكاساتها على التنمية المستدامة، دراسةيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات وان( "تطب2015بن عباس، شامية ) -

قسنطينة،  د مهري،، كلية العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميرسالة دكتوراةالجزائر". 

 .96-95الجزائر، ص ص 

ة على دراسة ميداني( "البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية الواقع وآفاق التطوير، 2006، محمد ناجي. )بن عطية -

-16 ية، ص ص، الجامعة الوطنية، الجمهورية اليمنرسالة ماجستيرالمنظمات الخيرية في أمانة العاصمة صنعاء". 

17. 

رسالة ( "دور الموازنة كأداة تخطيط مالي في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة". 20015لجديلي، محمد. )ا -

 .17فلسطين، ص  –زة غ –سالمية ، كلية التجارة، الجامعة اإلماجستير

يق التنمية ( "دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة في تحق2012لحلو، أحمد فتحي. )ا -

 .73-72، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، ص ص رسالة ماجستيرالمستدامة". 

نابلس".  قليدية، حالة دراسية "خان التجار" في مدينةيات استدامة الشوارع التجارية الت( "استراتيج2008سويلم، سهير. ) -

 .47-46، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ص ص رسالة ماجستير

محافظات  ( "دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة في2015يخو، أشرف. )ش -

 .30-28، الجامعة اإلسالمية، غرة، فلسطين، ص ص رسالة ماجستيرة وسبل تطويرها". غز

، كلية ستيررسالة ماج( "دور المنظمات غير الحكومية الدولية في ترقية األمن اإلنساني". 2014د، فاطمة الزهراء. )صاع -

 .19، الجزائر، ص 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف

ة". ت األهلية النسوية في قطاع غز( "تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسا2010حسن. )صيام، آمال نمر  -

 - 139، ص ص ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، غزة، فلسطينرسالة ماجستير في إدارة األعمال

141. 

ويت". المستمر على فاعلية المؤسسات المستقلة في دولة الكالستراتيجي والتحسين ا( "أثر التخطيط 2012العتيبي، عامر. ) -

 .116 – 113، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، ص ص رسالة ماجستير في إدارة األعمال
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 جالالعاملة في م ( "أثر التفكير االستراتيجي على أداء اإلدارة العليا في المنظمات غير الحكومية2013لعشي، نهال شفيق. )ا -

 .71، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، صرسالة ماجستير التأهيل في قطاع غزة".

 (HR-PPME)( "قياس مدى فعالية النهج التشاركي لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية 2015لعكشية، أدهم محمود. )ا -

جامعة ، اليررسالة ماجستع الزراعي في قطاع غزة". في تحقيق استدامة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطا

 .121 - 118 - 19 اإلسالمية، غزة، فلسطين، ص ص

صناعات ( "دور بطاقة األداء المتوازن في قياس وتقييم األداء المستدام بالمؤسسة المتوسطة لل2011حاد، عريوة. )م -

 .82 زائر، صمة، جامعة فرحات عباس بسطيف، الج، قسم إدارة األعمال للتنمية المستدارسالة ماجستيرالغذائية، 

رسالة ". ( "دور التخطيط االستراتيجي في عملية اقتراح مشاريع تنمية األقاليم لقضاء بعقوبة2017وسى، محمد نجم. )م -

 .105 - 104، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة القادسية، العراق، ص ص دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

جنة نسان )دراسة حالتي الل( "دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق اإل2007ي، هالة السيد اسماعيل. )هالل -

، ة القاهرةة، جامع، كلية االقتصاد والعلوم السياسيرسالة ماجستيرالدولية للصليب األحمر ومنظمة العفو الدولية(". 

 .26مصر، ص 

 

 المجالت والدوريات: -3

ي في مؤسسات التمويل ( "التخطيط االستراتيج2014) وحجاج، خليل جعفر. وأبو عيشة سميرة محمد. .، مروان سليماآلغا -

زة". غفظات قطاع لى محااألصغر وعالقته بتحقيق األهداف اإلنمائية لألمم المتحدة في األلفية الثالثة: دراسة ميدانية ع

، غزة، 347 – 319ص  لمجلد الثامن عشر، العدد األول، ص، امجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(

 فلسطين.

قويم األداء، ( "أهمية ومدى استخدام بطاقة العالمات المتوازنة في ت2005ويلف، إنعام محسن حسن. و نور، عبد الناصر. )ز -

 .21، جامعة األردن، المجلد األول، العدد الثاني، ص المجلة األردنية في إدارة األعمال

زاوية، قتصاد، جامعة ال( "تقييم األداء من مظور استراتيجي". المجلة الجامعية بكلية اال2013شعبان، عبد المجيد الطيب. ) -

 .197(، ص 1)15ليبيا، 

ي ف( "االستراتيجيات الموجهة باالستدامة ودورها 2017لعابدي، علي رزاق جهاد. و الجبوري قاسم هادي عزوز. )ا -

تصادية مجلة الغري للعلوم االقراسة ميدانية في ديوان المحافظة". د –حافظة النجف األشرف التطوير التنظيمي لم

 .15 - 14(، ص ص 2، المجلد الرابع عشر، العدد )واإلدارية

امعة تشرين مجلة ج( "بطاقة التصويب المتوازنة كأداة لقياس األداء". 2006بد اللطيف، عبد اللطيف. و تركمان، حنان. )ع -

 .143(، ص 1) 28، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، كلية االقتصاد: والبحوث العلمية تاللدراس

، العدد 39، المجلد مجلة جامعة البعث( "واقع التنمية المستدامة في سورية في ظل األزمة". 2017)قرعوش، عائشة حسن.  -

 .25-24-16-14-11 ص ، حمص، سورية، ص67

ي قة األداء المتوازن في تقويم األداء المال( "أثر استخدام بطا2018محمد، لقمان معروف فضل. )محمد، عمر السر حسن. و  -

ال المجلة الدولية لألعملسودان". ا -بالمؤسسات غير الربحية، دراسة حالة مؤسسة البصير الخيرية العالمية

 .6، الطبعة األولى، ص 4، المجلد واالقتصاد

المنظمات غير الحكومية في التربية من أجل التنمية  ( "دور2011ياسين، أحالم عبد الهادي. )المعلولي، ريمون فضل هللا. و -

دراسات حوث والمجلة جامعة تشرين للبالمستدامة )دراسة ميدانية للمنظمات غير الحكومية في محافظة الالذقية(". 

 .101ذقية، سورية، ص (، الال4(، العدد )33، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، المجلد )العلمية

سودان، ، جامعة السودان، الخرطوم، ال361، العدد مجلة األمن والحياة". ( "التنمية المستدامة2012النور، مأمون أحمد. ) -

 .62-61 ص ص
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 المنشورات الرسمية -4

ية العربية شق، الجمهور( التقرير الوطني األول للتنمية المستدامة )الملخص التنفيذي(، دم2019مجلس الوزراء. ) رئاسة -

 السورية.

نطقة العربية. ( تقرير: مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في الم2016للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. )ا -

 .3-2األمم المتحدة، بيروت، ص ص 
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 .25/6/2019 تاريخ الدخول: 

، http://www.mofa.gov.sy( المنظمات الدولية واالتحادات المعتمدة في سورية، 2019وزارة الخارجية والمغتربين، ) -

 .26/06/2019تاريخ الدخول: 

، تاريخ الدخول: http://msal.gov.sy/ngo( الجمعيات والمؤسسات األهلية، 2016وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ) -

26/06/2019. 

- UN. (2015), Sustainable Development Goals, https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs, 
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agencies/aga-khan-foundation, Access date: 23/05/2019. 
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 المالحق 5

 نموذج االستبانة: 1الملحق رقم

 

 وزارة التعليم العالي

 الجامعة االفتراضية السورية

 تخصص في إدارة األعمالماجستير التأهيل وال

 

ر أيديكم إلجراء بحث بعنوان ف للباحث وضع هذا االستبيان بي   : من دواعي الرسور والرسر

 

  استدامة 
ز
اتيج   وأثره ف  المنظمات غي  الحكوميةواقع التخطيط االسير

  مؤسسة اآلغا خان سورية
ز
 دراسة ميدانية ف

 

ي وأثره عىل استدامة بعنوان "واق س إلجراء بحث علمي هذا االستبيان مكر   إن اتيج  ع التخطيط االستر

ي ميدادراسة  -المنظمات غت  الحكومية 
ر
 لمتطلبات نيل درجة  مؤسسة اآلغاخان" نية ف

ً
وذلك استكماال

اتكم  MBAماجستت  إدارة األعمال التخصصي  اضية السورية، لذا أرجو من حضر التفضل من الجامعة االفتر

ي تتقاطع مع رأيكم وتسؤال وذلك بوضع إشارة )بعد قراءة كل  باإلجابة عىل األسئلة
ي الخانة التر

ر
مثل ( ف

ي وذلك وفق تدرج خماسي )موافق بشدة 
غت   –محايد  –موافق  –وجهة نظركم نحو ماهو واقعي وحقيقر

ي ، حيث سيتم  مالستخدام إجاباتك وذلك بموضوعيةغت  موافق بشدة(  –موافق 
للتحليل اإلحصاب 

ولن تتم مشاركة أي  ية تامة وسيتم استخدامها فقط ألغراض البحث العلمي التعامل مع المعلومات برس 

 . معلومات شخصية

ي دقة النتائج، و 
ر
ى وتأثت  كبت  ف  إلجاباتكم أهمية كت 

ً
 ...  لتعاونكم شكرا

  : معلومات عامة:القسم األول

 :الجنس -1
 ذكر
 )  ( 

   
  أنثى
)  ( 

 :العمر -2
 وأقل 24
 )  ( 

 30حتى  24أكبر من
 )  ( 

 35حتى  30أكبر من 
 )  ( 

 40حتى  35أكبرمن 
 )  ( 

 40أكبر من 
 )  ( 
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خر مؤهل آ -3

 علمي:

 ثانوي
 )  ( 

 معهد
 )  ( 

 جامعي
 )  ( 

 ماجستير
 )  ( 

 دكتوراة
 )  ( 

دد سنوات ع -4

 الخبرة:

 3أقل أو يساوي
 )  ( 

 6حتى  3أكبر من 
 )  ( 

 9حتى  6أكبر من 
 )  ( 

 12حتى  9أكبر من 
 (  ) 

 12أكبر من 
 )  ( 

 

 

 : التخطيط االستراتيجيالثانيالقسم 

 الرؤية والرسالة -1

 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق أبدا   السؤال تسلسل

      لدى مؤسسة اآلغا خان رؤية واضحة ومدونة 5

      لدى مؤسسة اآلغا خان رسالة واضحة ومدونة 6

      ا خان تالئم رؤيتها ورسالتهاإن نشاطات مؤسسة اآلغ 7

8 
إن رؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان مالئمة للواقع 

 الحالي في سورية
     

      أنت مؤمن برؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان 9

      إن رؤية ورسالة مؤسسة اآلغا خان متاحة للمستفيدين 10

 األهداف -2

      عيدة المدىتخطط مؤسسة اآلغا خان لتحقيق أهداف ب 11

      يتم إشراك العاملين بوضع األهداف االستراتيجية 12

13 
تنبع أهداف مؤسسة اآلغا خان من واقع المجتمع 

 السوري واحتياجاته
     

      هاأهداف مؤسسة اآلغا خان االستراتيجية تالئم إمكانات 14

15 
توضع الخطط المتوسطة وقصيرة األمد بما يالئم 

 الستراتيجيةاألهداف ا
     

16 
تقرر نشاطات مؤسسة اآلغا خان وفق األهداف 

 الموضوعة
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 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق أبدا   السؤال تسلسل

17 
تقوم مؤسسة اآلغا خان بتحديث أهدافها في حال 

 حصول أي متغيرات
     

 الخطط -3

18 
يتم إشراك موظفي المؤسسة بالتخطيط االستراتيجي 

 كل حسب موقعه
     

      ل وضع الخططتقوم المؤسسة بالتحليل الداخلي قب 19

      تقوم المؤسسة بالتحليل الخارجي قبل وضع الخطط 20

      تتصف خطط المؤسسة بالمرونة بحيث يمكن تحديثها 21

22 
تراعي خطط البرامج واألقسام خطة المؤسسة 

 االستراتيجية
     

23 
 يسهم التخطيط االستراتيجي في زيادة قدرات العاملين

 على تقديم الخدمات
     

24 
تناقش إدارة المؤسسة موظفيها تحسين خطتها 

 االستراتيجية
     

 التنفيذ -4

25 
 تلتزم إدارات برامج وأقسام مؤسسة اآلغا خان بخطتها

 االستراتيجية
     

26 
يذ تعتمد مؤسسة اآلغا خان هيكلية تنظيمية مالئمة لتنف

 خططها االستراتيجية
     

27 
در بشري مؤهل لتنفيذ تمتلك مؤسسة اآلغا خان كا

 خططها االستراتيجية
     

28 
ذ تعتمد مؤسسة اآلغا خان برامج تدريبية مالئمة لتنفي

 خططها االستراتيجية
     

29 
 لدى مؤسسة اآلغا خان نظام اتصال بين األقسام مالئم

 لتنفيذ خططها االستراتيجية
     

30 
 سطىتدعم إدارة مؤسسة اآلغا خان العليا اإلدارات الو

 والدنيا في تنفيذ الخطة االستراتيجية
     

31 
يمتلك الموظفون الدافع لتنفيذ خطة المؤسسة 

 االستراتيجية
     

 الرقابة -5

      تمتلك مؤسسة اآلغا خان نظام لمراقبة أداء عملها 32
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 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق أبدا   السؤال تسلسل

      لدى مؤسسة اآلغا خان منهجية رقابة إدارية ومالية 33

35 
م فسهالرقابة الذاتية من تلقاء أنيمتلك الموظفون شعور ب

 على أداء عملهم
     

36 
يشعر الموظفون أن الرقابة هي تعاون مشترك مع 

 اإلدارة لضمان حسن سير العمل
     

37 
يشعر الموظفون أن الرقابة ضرورية لكشف مواقع 

 القصور في العمل
     

38 
قبل القيام بالرقابة تضع إدارات المؤسسة معايير 

 ت دقيقةومؤشرا
     

 التقييم -6

      تقوم مؤسسة اآلغا خان بتقييم نتائج كل نشاطاتها 39

      إن عملية التقييم التي تتبعها المؤسسة مستمرة 40

41 
تنبع عملية التقييم من مقارنة النتائج مع األهداف 

 المخطط لها ضمن الخطة االستراتيجية
     

42 
ها حة لمقارنة النتائج بتعتمد المؤسسة على معايير واض

 في عملية التقييم
     

43 
تعتمد المؤسسة على التغذية الراجعة من المستفيدين 

 لتقييم نشاطاتها
     

      تقوم عملية التقييم في جو من النزاهة والشفافية 44

      تجري المؤسسة عملية تقييم داخلية ألداء موظفيها 45

46 
خارجية لقياس رضا  تجري المؤسسة عملية تقييم

 المستفيدين
     

47 
 خللتستفيد المؤسسة من نتائج التقييم الكتشاف مواقع ال

 والقصور وتطوير عملها
     

 القسم الثالث: االستدامة

48 
تسعى مؤسسة اآلغا خان من خالل أنشطتها لتحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة
     

49 
مرارية تتسم مشاريع مؤسسة اآلغا خان باالست

 والديمومة
     

50 
يتم تأسيس قنوات اتصال واضحة مع فئات المجتمع 

 المحلي لبناء مشاركة مجتمعية فعالة
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 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق أبدا   السؤال تسلسل

51 
يمتلك موظفي مؤسسة اآلغا خان وعي وإدراك 

 لمتطلبات التنمية المستدامة
     

52 
يتسم الهيكل التنظيمي للمؤسسة بالمرونة وقابلية 

 التطوير
     

53 
ة دريب الموظفين على متطلبات االستدامة والتنمييتم ت

 المستدامة
     

      تستفيد المؤسسة من خبرات ومعارف موظفيها 54

      يوجد نظام شكاوى لدى المنظمة للعاملين 55

56 
 يوجد نظام شكاوى في المؤسسة للمستفيدين 

     

57 
 تقوم المؤسسة بإدارة مواردها المادية والبشرية ضمن

      ؤية واضحةر

58 
 تهتم مؤسسة اآلغا خان ببناء شراكات طويلة األمد مع

 أطراف دولية
     

59 
تهتم مؤسسة اآلغا خان ببناء شراكات مع جهات محلية 

 سورية
     

      تعتمد مؤسسة اآلغا خان على منح طويلة األمد 60

61 
تعتمد مؤسسة اآلغا خان على تنويع مصادر التمويل 

 ين()المانح
     

62 
يوجد استمرارية في الحصول على التمويل من 

 المانحين
     

 

 في حال كان لديكم أي شيء تودون إضافته:

....................................................................................................................... 

 

 .تفضلوا بقبول فائق االحترام..
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 SPSS( الجداول الخاصة بنتائج تحليالت 2الملحق رقم )

 نتائج تحليالت االتساق الداخلي. -

Correlations 

 

 الرؤية

 واضحة

 الرسالة

 واضحة

 النشاطات مالءمة

 والرسالة للرؤية

 الواقع مالءمة

 والرسالة للرؤية

 بالرؤية اإليمان

 للمستفيدين متاحة والرسالة

 مؤسسة وسالة رؤية

 خان اآلغا

 **Pearson Correlation 1 .546** .304* .051 .264* .318* .619 واضحة الرؤية

Sig. (2-tailed)  .000 .016 .694 .038 .012 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .546** 1 .229 .112 .239 .460** .698 واضحة الرسالة

Sig. (2-tailed) .000  .074 .387 .061 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 النشاطات مالءمة

 والرسالة للرؤية

Pearson Correlation .304* .229 1 .278* .184 .244 .574** 

Sig. (2-tailed) .016 .074  .029 .152 .056 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 الواقع مالءمة

 والرسالة للرؤية

Pearson Correlation .051 .112 .278* 1 .252* .316* .489** 

Sig. (2-tailed) .694 .387 .029  .048 .012 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 بالرؤية اإليمان

 والرسالة

Pearson Correlation .264* .239 .184 .252* 1 .477** .614** 

Sig. (2-tailed) .038 .061 .152 .048  .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .318* .460** .244 .316* .477** 1 .792 للمستفيدين متاحة

Sig. (2-tailed) .012 .000 .056 .012 .000  .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 وسالة رؤية

 خان اآلغا مؤسسة

Pearson Correlation .619** .698** .574** .489** .614** .792** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 62 62 62 62 62 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 

 مؤسسة وسالة رؤية

 االستبيان خان اآلغا

يةرؤ  **Pearson Correlation 1 .701 خان اآلغا مؤسسة وسالة 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 62 62 

 Pearson Correlation .701** 1 االستبيان

Sig. (2-tailed) .000  

N 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 

 أهداف

لمدىا بعيدة  

 إشراك

 العاملين

 من تنبع

 الواقع

 مالئمة

 لإلمكانات

 القصيرة الخطط

 والمتوسطة

 مالئمة النشاطات

 لألهداف

 تحديث

 األهداف

 اآلغا مؤسسة أهداف

 االستراتيجية خان

 *Pearson Correlation 1 .035 .300* -.084 .215 -.061 .153 .301 المدى بعيدة أهداف

Sig. (2-tailed)  .785 .018 .515 .093 .636 .235 .018 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .035 1 .685** .291* .286* .390** .476** .783 العاملين إشراك

Sig. (2-tailed) .785  .000 .022 .024 .002 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .300* .685** 1 .241 .273* .457** .141 .769 الواقع من تنبع

Sig. (2-tailed) .018 .000  .059 .032 .000 .275 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation -.084 .291* .241 1 .568** .531** .071 .600 لإلمكانات مالئمة

Sig. (2-tailed) .515 .022 .059  .000 .000 .586 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 القصيرة الخطط

 والمتوسطة

Pearson Correlation .215 .286* .273* .568** 1 .532** .175 .660** 

Sig. (2-tailed) .093 .024 .032 .000  .000 .174 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 مالئمة النشاطات

 لألهداف

Pearson Correlation -.061 .390** .457** .531** .532** 1 .190 .705** 

Sig. (2-tailed) .636 .002 .000 .000 .000  .140 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .153 .476** .141 .071 .175 .190 1 .483 األهداف تحديث

Sig. (2-tailed) .235 .000 .275 .586 .174 .140  .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 اآلغا مؤسسة أهداف

 االستراتيجية خان

Pearson Correlation .301* .783** .769** .600** .660** .705** .483** 1 

Sig. (2-tailed) .018 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

 

 اآلغا مؤسسة أهداف

 االستبيان االستراتيجية خان

 **Pearson Correlation 1 .752 االستراتيجية خان اآلغا مؤسسة أهداف

Sig. (2-tailed)  .000 

N 62 62 

 Pearson Correlation .752** 1 االستبيان

Sig. (2-tailed) .000  

N 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 الخطط الخطة تحسين القدرات زيادة األقسام خطط المرونة الخارجي التحليل الداخلي التحليل الموظفين إشراك 

 **Pearson Correlation 1 .453** .321* .338** .246 .497** .579** .742 الموظفين إشراك

Sig. (2-tailed)  .000 .011 .007 .054 .000 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .453** 1 .759** .317* .308* .318* .437** .786 الداخلي التحليل

Sig. (2-tailed) .000  .000 .012 .015 .012 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .321* .759** 1 .341** .403** .251* .531** .783 الخارجي التحليل

Sig. (2-tailed) .011 .000  .007 .001 .049 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .338** .317* .341** 1 .060 .555** .117 .572 المرونة

Sig. (2-tailed) .007 .012 .007  .643 .000 .366 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .246 .308* .403** .060 1 .122 .377** .520 األقسام خطط

Sig. (2-tailed) .054 .015 .001 .643  .343 .003 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .497** .318* .251* .555** .122 1 .118 .581 القدرات زيادة

Sig. (2-tailed) .000 .012 .049 .000 .343  .361 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .579** .437** .531** .117 .377** .118 1 .688 الخطة تحسين

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .366 .003 .361  .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson Correlation .742** .786** .783** .572** .520** .581** .688** 1 الخطط

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 االستبيان الخطط 

 **Pearson Correlation 1 .766 الخطط

Sig. (2-tailed)  .000 

N 62 62 

 Pearson Correlation .766** 1 االستبيان

Sig. (2-tailed) .000  

N 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 التنفيذ الدافع اإلدارة دعم االتصال نظام التدريب البشري الكادر التنظيمي الهيكل االلتزام 

 **Pearson Correlation 1 .055 .322* .573** .554** .370** .302* .651 االلتزام

Sig. (2-tailed)  .669 .011 .000 .000 .003 .017 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 الهيكل

 التنظيمي

Pearson Correlation .055 1 .342** .182 .470** -.092 .521** .519** 

Sig. (2-tailed) .669  .007 .157 .000 .479 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 الكادر

 البشري

Pearson Correlation .322* .342** 1 .399** .462** .424** .144 .619** 

Sig. (2-tailed) .011 .007  .001 .000 .001 .266 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .573** .182 .399** 1 .681** .589** .506** .835 التدريب

Sig. (2-tailed) .000 .157 .001  .000 .000 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 نظام

 االتصال

Pearson Correlation .554** .470** .462** .681** 1 .461** .571** .896** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 دعم

 اإلدارة

Pearson Correlation .370** -.092 .424** .589** .461** 1 .072 .588** 

Sig. (2-tailed) .003 .479 .001 .000 .000  .580 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .302* .521** .144 .506** .571** .072 1 .660 الدافع

Sig. (2-tailed) .017 .000 .266 .000 .000 .580  .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson Correlation .651** .519** .619** .835** .896** .588** .660** 1 التنفيذ

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 62 62 62 62 62 62 62 62 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 االستبيان التنفيذ 

 **Pearson Correlation 1 .856 التنفيذ

Sig. (2-tailed)  .000 

N 62 62 

 Pearson Correlation .856** 1 االستبيان

Sig. (2-tailed) .000  

N 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 رقابة معايير الرقابة ضرورة اإلدارة مع التعاون الذاتية الرقابة رقابة منهجية الرقابة نظام 

 Pearson الرقابة نظام

Correlation 
1 .837** .368** .117 .186 .691** .747** 

Sig. (2-tailed)  .000 .003 .366 .148 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson رقابة منهجية

Correlation 
.837** 1 .382** -.008 .248 .568** .728** 

Sig. (2-tailed) .000  .002 .948 .052 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson الذاتية الرقابة

Correlation 
.368** .382** 1 .549** .711** .331** .771** 

Sig. (2-tailed) .003 .002  .000 .000 .009 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson اإلدارة مع التعاون

Correlation 
.117 -.008 .549** 1 .702** .388** .573** 

Sig. (2-tailed) .366 .948 .000  .000 .002 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson الرقابة ضرورة

Correlation 
.186 .248 .711** .702** 1 .421** .748** 

Sig. (2-tailed) .148 .052 .000 .000  .001 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson معايير

Correlation 
.691** .568** .331** .388** .421** 1 .752** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .009 .002 .001  .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson رقابة

Correlation 
.747** .728** .771** .573** .748** .752** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 62 62 62 62 62 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 االستبيان رقابة 

 **Pearson Correlation 1 .762 رقابة

Sig. (2-tailed)  .000 

N 62 62 

 Pearson Correlation .762** 1 االستبيان

Sig. (2-tailed) .000  

N 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 االستمرارية النتائج تقييم 

 المقارنة

 معايير بالمخطط

 التغذية

 الراجعة

 النزاهة

 والشفافية

 التقييم

 الداخلي

 التقييم

 الخارجي

 نتائج

 التقييم التقييم

 **Pearson Correlation 1 .629** .655** .592** .454** .312* .007 .408** .490** .715 النتائج تقييم

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .013 .955 .001 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .629** 1 .785** .567** .324* .567** .296* .441** .498** .791 االستمرارية

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .010 .000 .019 .000 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 المقارنة

 بالمخطط

Pearson Correlation .655** .785** 1 .753** .392** .537** .361** .446** .558** .848** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .002 .000 .004 .000 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .592** .567** .753** 1 .380** .433** .405** .539** .642** .814 معايير

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .002 .000 .001 .000 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 التغذية

 الراجعة

Pearson Correlation .454** .324* .392** .380** 1 .410** -.005 .608** .423** .624** 

Sig. (2-tailed) .000 .010 .002 .002  .001 .967 .000 .001 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 النزاهة

 والشفافية

Pearson Correlation .312* .567** .537** .433** .410** 1 .555** .542** .470** .734** 

Sig. (2-tailed) .013 .000 .000 .000 .001  .000 .000 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 التقييم

 الداخلي

Pearson Correlation .007 .296* .361** .405** -.005 .555** 1 .168 .322* .449** 

Sig. (2-tailed) .955 .019 .004 .001 .967 .000  .191 .011 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 التقييم

 الخارجي

Pearson Correlation .408** .441** .446** .539** .608** .542** .168 1 .739** .748** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .191  .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .490** .498** .558** .642** .423** .470** .322* .739** 1 .784 التقييم نتائج

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .011 .000  .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson Correlation .715** .791** .848** .814** .624** .734** .449** .748** .784** 1 التقييم

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

 االستبيان التقييم 

 **Pearson Correlation 1 .808 التقييم

Sig. (2-tailed)  .000 

N 62 62 

 Pearson Correlation .808** 1 االستبيان

Sig. (2-tailed) .000  
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N 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 
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ل
 التموي

ستدامة
ال
 ا

فأهدا  

 التنمية

 المستدامة

Pearson 

Correlation 
1 .424** .251* .185 .462** .343** .444** .393** .157 .198 .625** .411** .334** .425** .092 .587** 

Sig. (2-

tailed) 
 .001 .049 .151 .000 .006 .000 .002 .223 .123 .000 .001 .008 .001 .475 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 استمرارية

 المشاريع

Pearson 

Correlation 
.424** 1 .215 .454** .610** .560** .509** .379** .538** .623** .001 .085 .524** .149 .340** .722** 

Sig. (2-

tailed) 
.001  .094 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .997 .510 .000 .247 .007 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 قنوات

 مع اتصال

 المجتمع

Pearson 

Correlation 
.251* .215 1 .090 .245 .224 .310* .160 .272* -.091 .201 -.007 .006 .316* .393** .354** 

Sig. (2-

tailed) 
.049 .094  .488 .055 .080 .014 .214 .032 .480 .117 .957 .963 .012 .002 .005 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 الوعي

 بالتنمية

 المستدامة

Pearson 

Correlation 
.185 .454** .090 1 .514** .764** .424** .500** .377** .594** .130 -.031 .538** .311* .064 .669** 

Sig. (2-

tailed) 
.151 .000 .488  .000 .000 .001 .000 .003 .000 .313 .810 .000 .014 .622 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 مرونة

 الهيكل

 التنظيمي

Pearson 

Correlation 
.462** .610** .245 .514** 1 .560** .558** .534** .274* .569** .262* .127 .505** .218 .041 .720** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .055 .000  .000 .000 .000 .031 .000 .040 .325 .000 .089 .752 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 التدريب

 على

 االستدامة

Pearson 

Correlation 
.343** .560** .224 .764** .560** 1 .564** .509** .354** .660** .313* .169 .793** .572** .157 .845** 

Sig. (2-

tailed) 
.006 .000 .080 .000 .000  .000 .000 .005 .000 .013 .188 .000 .000 .222 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 خبرات

 ومعارف

 الموظفين

Pearson 

Correlation 
.444** .509** .310* .424** .558** .564** 1 .641** .515** .472** .469** -.037 .408** .703** .206 .765** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .014 .001 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .774 .001 .000 .107 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
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 شكاوى

 الموظفين

Pearson 

Correlation 
.393** .379** .160 .500** .534** .509** .641** 1 .339** .441** .310* -.014 .356** .576** -.089 .641** 

Sig. (2-

tailed) 
.002 .002 .214 .000 .000 .000 .000  .007 .000 .014 .917 .005 .000 .492 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 شكاوى

 المستفيدين

Pearson 

Correlation 
.157 .538** .272* .377** .274* .354** .515** .339** 1 .434** .134 -.010 .331** .240 .585** .604** 

Sig. (2-

tailed) 
.223 .000 .032 .003 .031 .005 .000 .007  .000 .300 .936 .009 .060 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 إدارة

 الموارد

Pearson 

Correlation 
.198 .623** -.091 .594** .569** .660** .472** .441** .434** 1 .002 .246 .796** .249 .234 .747** 

Sig. (2-

tailed) 
.123 .000 .480 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .986 .054 .000 .051 .068 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 شراكات

 مع

 المجتمع

 الدولي

Pearson 

Correlation 
.625** .001 .201 .130 .262* .313* .469** .310* .134 .002 1 .356** .160 .594** -.033 .437** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .997 .117 .313 .040 .013 .000 .014 .300 .986  .004 .215 .000 .801 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 شراكات

 مع

 الجهات

 السورية

Pearson 

Correlation 
.411** .085 -.007 -.031 .127 .169 -.037 -.014 -.010 .246 .356** 1 .377** .035 .065 .293* 

Sig. (2-

tailed) 
.001 .510 .957 .810 .325 .188 .774 .917 .936 .054 .004  .003 .789 .614 .021 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 منح

 طويلة

Pearson 

Correlation 
.334** .524** .006 .538** .505** .793** .408** .356** .331** .796** .160 .377** 1 .364** .234 .775** 

Sig. (2-

tailed) 
.008 .000 .963 .000 .000 .000 .001 .005 .009 .000 .215 .003  .004 .068 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 تنويع

 المانحين

Pearson 

Correlation 
.425** .149 .316* .311* .218 .572** .703** .576** .240 .249 .594** .035 .364** 1 .084 .597** 

Sig. (2-

tailed) 
.001 .247 .012 .014 .089 .000 .000 .000 .060 .051 .000 .789 .004  .518 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 استمرارية

 التمويل

Pearson 

Correlation 
.092 .340** .393** .064 .041 .157 .206 -.089 .585** .234 -.033 .065 .234 .084 1 .378** 

Sig. (2-

tailed) 
.475 .007 .002 .622 .752 .222 .107 .492 .000 .068 .801 .614 .068 .518  .002 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson االستدامة

Correlation 
.587** .722** .354** .669** .720** .845** .765** .641** .604** .747** .437** .293* .775** .597** .378** 1 
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Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .021 .000 .000 .002  

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 االستبيان االستدامة 

 **Pearson Correlation 1 .970 االستدامة

Sig. (2-tailed)  .000 

N 62 62 

 Pearson Correlation .970** 1 االستبيان

Sig. (2-tailed) .000  

N 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 ألفا كرونباخنتائج تحليل  -

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.705 6 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.743 7 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.798 7 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.815 7 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.821 6 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.888 9 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.883 15 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.960 57 

 

 لطبيعي كولمجروف سميرنوفتحليل التوزيع ا -
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 وسالة رؤية

 خان اآلغا مؤسسة

 اآلغا مؤسسة أهداف

 االستدامة التقييم رقابة التنفيذ الخطط االستراتيجية خان

N 62 62 62 62 62 62 62 

Normal Parametersa,b Mean 4.1371 3.8502 3.6912 3.7857 3.9470 3.7599 3.8312 

Std. Deviation .45421 .48285 .53151 .54306 .50374 .60598 .50768 

Most Extreme Differences Absolute .127 .151 .268 .153 .203 .148 .133 

Positive .090 .087 .123 .098 .108 .107 .111 

Negative -.127 -.151 -.268 -.153 -.203 -.148 -.133 

Test Statistic .127 .151 .268 .153 .203 .148 .133 

Asymp. Sig. (2-tailed) .015c .001c .000c .001c .000c .002c .008c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 تحليل وصف العينة -
 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 48.4 48.4 48.4 30 ذكر 

 100.0 51.6 51.6 32 أنثى

Total 62 100.0 100.0  

 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 6 24 يساوي أو أصغر 

 40.3 30.6 30.6 19 30 حتى 24 من أكبر

ىحت 30 من أكبر  35 18 29.0 29.0 69.4 

 87.1 17.7 17.7 11 40 حتى 35 من أكبر

 100.0 12.9 12.9 8 40 من أكبر

Total 62 100.0 100.0  
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 العلمي المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8.1 8.1 8.1 5 ثانوي 

 21.0 12.9 12.9 8 معهد

 79.0 58.1 58.1 36 جامعي

 100.0 21.0 21.0 13 عليا دراسات

Total 62 100.0 100.0  

 

 الخبرة سنوات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16.1 16.1 16.1 10 3 يساوي أو أقل 

 64.5 48.4 48.4 30 6 حتى 3 من أكبر

 74.2 9.7 9.7 6 9 حتى 6 من أكبر

 93.5 19.4 19.4 12 12 حتى 9 من أكبر

 100.0 6.5 6.5 4 12 من أكبر

Total 62 100.0 100.0  

 

 الجداول التكرارية -

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 54151. 4.3387 62 واضحة الرؤية

 80847. 4.2581 62 واضحة الرسالة

 65770. 4.1613 62 والرسالة للرؤية النشاطات مالءمة

 58471. 4.0484 62 والرسالة للرؤية الواقع مالءمة

 59011. 4.5645 62 والرسالة بالرؤية اإليمان

 93637. 3.4839 62 للمستفيدين متاحة

 45421. 4.1371 62 خان اآلغا مؤسسة وسالة رؤية

Valid N (listwise) 62   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 55215. 4.0806 62 المدى بعيدة أهداف

 93255. 3.1774 62 العاملين إشراك

 1.01509 3.9516 62 الواقع من تنبع

 77234. 3.8387 62 لإلمكانات مالئمة

 62998. 3.8871 62 والمتوسطة القصيرة الخطط

 71768. 4.0968 62 لألهداف مالئمة النشاطات

 66031. 3.9194 62 األهداف تحديث

آلغاا مؤسسة أهداف  48285. 3.8502 62 االستراتيجية خان 

Valid N (listwise) 62   
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 89950. 3.5484 62 الموظفين إشراك

 88183. 3.5323 62 الداخلي التحليل

 84195. 3.5645 62 الخارجي التحليل

 78592. 3.8065 62 المرونة

 68469. 4.0806 62 األقسام خطط

 61189. 3.7742 62 القدرات زيادة

 78339. 3.5323 62 الخطة تحسين

 53151. 3.6912 62 الخطط

Valid N (listwise) 62   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 64880. 3.8065 62 االلتزام

 76477. 3.8065 62 التنظيمي الهيكل

 62725. 4.0000 62 البشري الكادر

 91653. 3.5645 62 التدريب

 1.01769 3.6935 62 االتصال نظام

 74017. 3.9032 62 اإلدارة دعم

 72811. 3.7258 62 الدافع

 54306. 3.7857 62 التنفيذ

Valid N (listwise) 62   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 77729. 3.9516 62 الرقابة نظام

نهجيةم  84618. 4.1935 62 رقابة 

 80519. 3.6774 62 الذاتية الرقابة

 73749. 3.6935 62 اإلدارة مع التعاون

 85303. 3.8387 62 الرقابة ضرورة

 79810. 4.0484 62 معايير

 50374. 3.9470 62 رقابة

Valid N (listwise) 62   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 87748. 3.8710 62 النتائج تقييم

 87823. 3.8226 62 االستمرارية

 87567. 3.7097 62 بالمخطط المقارنة

 85380. 3.6290 62 معايير

 89552. 3.5968 62 الراجعة التغذية

 86595. 3.9355 62 والشفافية النزاهة
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 65205. 4.0323 62 الداخلي التقييم

 76131. 3.4516 62 الخارجي التقييم

 81255. 3.7903 62 التقييم نتائج

 60598. 3.7599 62 التقييم

Valid N (listwise) 62   

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 45421. 4.1371 62 خان اآلغا مؤسسة وسالة رؤية

 48285. 3.8502 62 االستراتيجية خان اآلغا مؤسسة أهداف

 53151. 3.6912 62 الخطط

 54306. 3.7857 62 التنفيذ

 50374. 3.9470 62 رقابة

 60598. 3.7599 62 التقييم

 42287. 3.8619 62 االستراتيجي التخطيط

Valid N (listwise) 62   

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 66748. 4.3065 62 المستدامة التنمية أهداف

 80404. 3.5323 62 المشاريع استمرارية

 63977. 4.1290 62 المجتمع مع اتصال قنوات

 78339. 3.5323 62 المستدامة بالتنمية الوعي

 93538. 3.7581 62 التنظيمي الهيكل مرونة

 1.10716 3.2903 62 االستدامة على التدريب

 85504. 4.0806 62 الموظفين ومعارف خبرات

 74958. 3.7903 62 الموظفين شكاوى

وىشكا  71695. 3.5484 62 المستفيدين 

 92228. 3.6613 62 الموارد إدارة

 64492. 4.2419 62 الدولي المجتمع مع شراكات

 70523. 4.2742 62 السورية الجهات مع شراكات

 1.11205 3.4677 62 طويلة منح

 53066. 4.3065 62 المانحين تنويع

 95261. 3.5484 62 التمويل استمرارية

ةاالستدام  62 3.8312 .50768 

Valid N (listwise) 62   
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 ات المستقلة والمتغير التابعتحليل االرتباط بين المتغير -

Correlations 

 االستدامة 

 وسالة رؤية

 خان اآلغا مؤسسة

 اآلغا مؤسسة أهداف

 التقييم رقابة التنفيذ الخطط االستراتيجية خان

 **Pearson Correlation 1 .581** .637** .653** .798** .732** .748 االستدامة

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .581** 1 .720** .721** .659** .312* .501 خان اآلغا مؤسسة وسالة رؤية

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .014 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 خان اآلغا مؤسسة أهداف

 االستراتيجية

Pearson Correlation .637** .720** 1 .675** .728** .400** .561** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .001 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .653** .721** .675** 1 .664** .458** .586 الخطط

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .798** .659** .728** .664** 1 .622** .520 التنفيذ

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 **Pearson Correlation .732** .312* .400** .458** .622** 1 .742 رقابة

Sig. (2-tailed) .000 .014 .001 .000 .000  .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 

 Pearson Correlation .748** .501** .561** .586** .520** .742** 1 التقييم

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 62 62 62 62 62 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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7 Abstract 
Name: Shadi Istanboli 

Title: The reality of strategic planning and its impact on the sustainability of 

non-governmental organizations 

A Field study in Aga Khan Foundation-Syria 

Syrian Virtual University                                                                    2019 

Supervised by: Dr. Majd Sackour 

 

 

The study aims at identifying the reality of strategic planning and its impact on the 

sustainability of NGOs in Syria and the case of the Aga Khan Foundation Syria 

will be studied. The study will search the reality of strategic planning in its 

elements (vision & mission, objectives, planning, implementation, monitoring and 

evaluation) and the reality of sustainability at those organiztions and examine the 

impact of strategic planning of those organaizations on their sustainability. 

The study community consists of all different management officers (senior 

management team, program coordinator, program manager, project manager, 

operational officer) and their number is 95. A random sample of 62 individuals 

was selected and the questionnaires were sent to all sample items and 62 

questionnaires were retrieved, i.e., the response rate was 100%. The analytical 

descriptive method was used by using the SPSS program for statistical analysis to 

test the hypotheses of the study. The study found that the Aga Khan Foundation 

has a high degree of strategic planning and is highly sustainable. It also shows that 

there is a statistical impact of strategic planning on the sustainability of the 

institution and the absence of differences between the respondents regarding the 

reality of planning and sustainability relative to the demographic variables. 

The study ended with a number of solutions and suggestions, including the 

training of all employees on sustainability and sustainable development and its 

objectives, as well as strengthening elements of strategic planning and the 

involvement of all staff in its stages and elements, which has a significant impact 

on the sustainability of non-governmental organizations. 
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