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باجلامعة  أثر التخطيط االسرتاتيجي على أداء املوظفني

 األمسرية

 مدراء اإلدارات ورؤساء األقسامبالتطبيق على اإلدارة العامة 

 حممد سامل مفتاح كعبار .د

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ                             ظ  47   :     غٜٛصف  

                                                              إذا نٓج ختطط يض١ٓ، فاغزظ بذر٠، ٚإذا نٓج ختطط يعغز صٓٛاح فااسر    =
                                     فعٓامَا تاشر  باذر٠ َاز٠ ٚاضام٠        ،                        ِّ           ذا نٓج ختطط ملا١٥ ص١ٓ فعًِّاِ ايٓااظ          عسز٠، ٚإ

ً       ً فإْو حتصم ستصٛاًل ٚاضمًا    ّ(  .  م     479-   555  ،          )نٕٛا تضٛ   . +            

 املستخلص

                                                                           تٓااٍٚ ايااضاذ َوٗاّٛ ايثدطاٝط االصاذلاتٝسٞ ٚعخازٙ اًا٢ عظا٤ املاٛ و         

                             ا٢ً اإلظار٠ ايعا١َ يًساَع١.     ل                      بادتاَع١ األزلز١ٜ بايثطاٝ

                                    آيٝاااح تطاٝاال ايثدطااٝط ٚاملغااانٌ   ّ                 َعزفاا١ اصااثدما      ضااٍٛ                 تاامٚر املغااه١ً 
                                                                                   ايٓامج١ أ ايثطاٝال غارل ايضاًِٝ يًثدطاٝط االصاذلاتٝسٞ، رغاِ إظراى ايعمٜام َأ         

                                             اصاثٗمفج ايمراصا١ اياطدٝا١ زتثُاب اياطاذ                                         ايعاًَ  بأ١ُٖٝ ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ.
  ،          اإلصام١َٝ                                                 ايٛضاماح اإلظارٜا١ باإظار٠ ادتاَعا١ األزلزٜا١              ٚإظارٜٞ               املثُدٌ يف َمرا٤ 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
   ،ٕشا١ٜٚ        زاَع١ اي                     ن١ًٝ االقثصاظ، صزَا     .  
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                                                                        ٚاصثدمّ ايااضذ عصًٛة االصثكصا٤ أ طزٜل اصثدماّ املٓٗش ايٛصاوٞ ايثطًًٝاٞ   
                                                                                   ألِٖ َاا زاا٤ يف ايمراصااح ايضاابك١ املثعًكا١ بأظبٝااح ايمراصا١، ٚعصاًٛة مجاب          
                                                                          املعًَٛاح بٛاصط١ اصثاا١ْ ٚساج ا٢ً ا١ٓٝ ايمراص١، ٚايذٟ بًغ زتثُب اياطذ فٝا٘  

                                    َاأ األظة اإلظارٟ املثعًاال عٛتااٛااح                   ٚمجااب املعًَٛاااح            ( َواازظ٠،   599    إىل )
                                                                             ايمراص١ ٚحتًٌٝ آرا٤ اياااضد  ٚاملوهازٜٔ اإلظارٜا  ضاٍٛ املٛتاٛ . ٚاصاثٗمفج       
                                                                              ايمراص١ ايثعزف اًا٢ عصاًٛة تطاٝال ايثدطاٝط االصاذلاتٝسٞ بادتاَعا١ األزلزٜا١        

             ٚايثٛصاٌ إىل    ،                                                              اإلصم١َٝ، َٚعزف١ ايعٛاٌَ املؤخز٠ ا٢ً تطاٝل املوّٗٛ قٝم ايمراصا١ 
                                                                     قم تضاِٖ يف َعادت١ اآلخار ايضًا١ٝ ايٓامج١ أ عخطا٤ ايثطاٝال يًُوٗاّٛ يف         ضًٍٛ

                ادتاَع١ املمرٚص١.

                                  ٚزا٤ح ايوزٚض ايثاي١ٝ ضٍٛ ايمراص١:
 ا٢ًٚعخزٖا  اإلصذلاتٝس١ٝضصا١ٝ٥ ب  ارتط١ إامق١ ارتااط ذاح ظالي١  ٚزٛظ 

 عظا٤ ايعاًَ .
 ٚعخزٖا  اإلصذلاتٝس١١ٝ ضصا١ٝ٥ ب  ارتطإامق١ ارتااط ذاح ظالي١  امّ ٚزٛظ

 عظا٤ ايعاًَ . ا٢ً

                                  ٚخًصج ايمراص١ إىل ايٓثا٥ش ايثاي١ٝ:
 .ال ٜٛزم اٖثُاّ عهثب ايثدطٝط 
  ٖٓاى تعف يثطاٝل ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ عؤصضاح ايثعًِٝ ايعايٞ ٜٚززب

 ذيو إىل ق١ً ٚاٞ ٚإظراى يًعاًَ  بزصاي١ ٚعٖماف ادتاَع١.
 ا٠٤ بدلاَش ايثدطٝط.ال ٜثِ اْثكا٤ خدلاح ااي١ٝ ايهو 
  مما ٜعٛم ا١ًُٝ  اإلصذلاتٝس١ٝال ٜٛزم تمرٜب يًكا٥ُ  بإاماظ ارتطط

، ٚاضثٝازاح اإلصذلاتٝس١ٝايثطاٝل ايضًِٝ، نُا ال ٜٛزم ربط ب  ارتط١ 
 ايعاًَ .

                     فٝٛصٞ ايااضذ عا ًٜٞ:  ،             عَا ايثٛصٝاح

باضثٝازاح ، ٚربطٗا اإلصذلاتٝس١ٝايكٝاّ بثمرٜب ايكا٥ُ  ا٢ً إاماظ ارتطط  .5
 ايعاًَ  يف املؤصض١.
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، ٚتٛاٝثِٗ اإلصذلاتٝس١ٝتوعٌٝ ظٚر ايعاًَ  يف نٝو١ٝ ٚتب ارتطط  .2
 ْٚظِ تطٜٛز األظا٤. عواِٖٝ ايثدطٝط

إااظ٠ اشلٝه١ً اإلظار١ٜ ٚاخثٝار املٛارظ اياغز١ٜ املؤ١ًٖ ٚاملمرب١؛ ملٛانا١  .3
 يًعاًَ . ايثطٛراح اذتمٜد١، ٚايضعٞ ٚرا٤ ايدلاَش ايثمرٜا١ٝ املضثُز٠

ايثٓاؤ باملضثكاٌ يف ايع١ًُٝ ايثع١ًُٝٝ ٚإرعاظ ايكٝاظاح ايعًٝا إىل تاين  .4
 بزْاَش ايثدطٝط.

ختصٝص املٛارظ املاي١ٝ يًكٝاّ بع١ًُٝ ايثدطٝط ادتٝم ٚمجب املعًَٛاح  .5
 ٚايثوزغ ايثاّ يًكا٥ُ  ا٢ً ا١ًُٝ ايثدطٝط. 

 ٤ ايعاًَ .ايعٌُ ا٢ً ايثمرٜب ٚايثطٜٛز املضثُزٜٔ َٔ عزٌ رفب عظا .6

 املقدمة

                                   ٚاسظٜاظ امظ ايضهإ، ٚندز٠ اإلقاااٍ     ،                                 إٕ َٔ َضًُاح ايعصز  ٗٛر ايثعكٝماح
                                                                    ا٢ً ايثعًِٝ ايعايٞ، ضٝذ عصاطج اذتاز١ تزٚر١ٜ يًثدطٝط االصذلاتٝسٞ رتمَا١  

                      املؤصض١ ٚحتكٝل عٖمافٗا.

                                                                  ال عو عٕ ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ قم بمع زل١ يهٌ عَز ٜزاظ اإلاماظ ي٘، َٚأ  
                                    ألْا٘ ٜضاثدمّ َأ قااٌ املؤصضااح        ؛                                        ٘ تعٛظ ا١ًُٝ ايث١ُٝٓ ا٢ً ايمٚي١ ٚاألفزاظ   خمي

ٚا يف ا ااٙ                     ٚبثطاٝك٘ ٜثأنم                           يثطكٝل عٖمافٗا بصٛر٠ زٝم٠،                                        َٔ عٕ ايعااًَ  قام صاار
                                      ، إتاااف١ إىل تكااِٜٛ ٚتعاامٌٜ ا اااٙ              اإلصااذلاتٝس١ٝ                               حتكٝاال ْوااط عٖااماف األْغااط١  

                                      املؤصض١ اصثساب١ يًثغرلاح ايا١ٝ٦ٝ احملٝط١.

                                                                    عو عٕ ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ َزض١ً عصاص١ٝ َُٚٗا١ اتوال اًٝٗاا اًُاا٤        ال
                                                                           ٚعار اإلظار٠ عْٗا املزض١ً األٚىل َٔ ايع١ًُٝ اإلظارٜا١، ٚعصااطج َعكام٠ يف  اٌ     
                                                                                 ايعٛمل١ ٚايثهٓٛيٛزٝا اذتمٜد١، يذا ٜعم ايثدطاٝط االصاذلاتٝسٞ عظا٠ إظارٜا١ تضاثدمّ     

                                   ، ٚيًثأنام َأ عٕ ايعااًَ  قام                                                    بغ١ٝ تٓوٝذ األاُااٍ يف املغازٚااح بصاٛر٠ زٝام٠    
                     ، إتاااف١ إىل تكااِٜٛ             اإلصااذلاتٝس١ٝ                                               صااارٚا يف ا اااٙ حتكٝاال ْوااط عٖااماف األْغااط١ 
                                            ٚتعمٌٜ ا اٙ املؤصض١ اصثساب١ يًثغرلاح ايا١ٝ٦ٝ.

                                                                          صااأتطزم يف ٖااذٙ ايمراصاا١ املدثصااز٠ لاااٍ ايثعًااِٝ ايعااايٞ َاأ خاامٍ: 



 مسريةباجلامعة األ أثر التخطيط االسرتاتيجي على أداء املوظفني

                  جملة اجلامعة األمسرية
444 

                        َعااٜرل ادتاٛظ٠ يف زتااٍ                                                        ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ يًثعًِٝ ايعايٞ نزافم يا٘ يثماُ    
                                                                          ايثدطٝط ي٘ يًثعزف ا٢ً ظٚرٙ يف حتكٝل ادتٛظ٠ ٚايثطمٜاح ايا  تٛازا٘ ايعااًَ     
                                                                                 يف ٚتاب ارتطااط ملٛاناا١ ايثطااٛراح ايعًُٝا١ اذتمٜداا١، حتامٜذ َٓظَٛاا١ ايثعًااِٝ     

                                                         إىل ضًٍٛ قم تضاِٖ يف َعادت١ اآلخار ايضًا١ٝ ايٓامج١ أ عخطاا٤    ٌ              ايعايٞ ٚايثٛص
                ادتاَع١ املمرٚص١.                   ايثطاٝل يًُوّٗٛ يف

 مشكمة الدراسة
                                                                                 ٜعم ايثعًِٝ ايعايٞ ايٓٛا٠ ايز٥ٝض١ يثطٛر اياًامإ ٚعاعٛبٗا، َٚأ عزًا٘ تااذٍ      
                                                                         ناف١ ادتٗٛظ ٚتٓول األَٛاٍ يثطكٝل عفمٌ املدززااح ايا  حتكال األٖاماف ٚفال      

                     ايثطاٝكاح يف ادتاَعاح.  ٌ            ادتٛظ٠ يثوعٝ      َعاٜرل 

                       يثدطااٝط االصااذلاتٝسٞ يف                                                  تثطاامظ َغااه١ً ايمراصاا١ يف ايثعاازف اًاا٢ ظٚر ا 
                                                                              حتكٝل ادتٛظ٠ ٚعخزٙ ا٢ً املٛ و  ٚايامٚر اياذٟ تًعاا٘ اإلظار٠ ايعاَا١ يف تطاٜٛز      
                                                                         عظا٤ َٛ وٝٗا َٔ خمٍ ايثضاؤي  اآلتٝ : َا ٖٞ ايثطمٜاح اي  تٛاز٘ ايعااًَ  يف  

                                       ؟ َٚا ٖٞ عِٖ املغانٌ ايٓا ١ أ ذيو؟         إصذلاتٝس١ٝ        ٚتب خط١ 

 أهمية الدراسة
                                                               باتاا  اصذلاتٝسٝاح ايثدطاٝط يًثعًاِٝ ايعاايٞ َأ خامٍ َاا                   ٜضع٢ ايااضذ 

:ًٜٞ     
 ايثدطٝط ايعًُٞ املضثُز ملٛانا١ ايثطٛراح ايع١ًُٝ ٚايثهٓٛيٛز١ٝ. -
 حتمٜم عصايٝب َٚثطًااح حتمٜذ َٓظ١َٛ ايثعًِٝ ايعايٞ يثطكٝل عٖماف٘. -

 أهداف الدراسة
                     تٗمف ٖذٙ ايمراص١ إىل:

ذلاتٝسٞ بادتاَع١ األزلز١ٜ ايثعزف ا٢ً عصًٛة تطاٝل ايثدطٝط االص -
 اإلصم١َٝ، َٚعزف١ ايعٛاٌَ املؤخز٠ ا٢ً تطاٝل املوّٗٛ قٝم ايمراص١.

ايثٛصٌ إىل ضًٍٛ قم تضاِٖ يف َعادت١ اآلخار ايضًا١ٝ ايٓامج١ أ عخطا٤  -
 ايثطاٝل شلذا املوّٗٛ فٝٗا.
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ايعٌُ ا٢ً إظتاظ تطاٝل اًُٞ ٚذيو بٛتب خط١ قصرل٠ املم٣ بايثٓضٝل َب  -
ادتٛظ٠ بٗا يثضٌٗٝ ناف١ اإلززا٤اح ٚاملغارن١ بٗا يف املؤمتز ايضاظظ إظار٠ 

يمُإ ادتٛظ٠ اي  تٓظُ٘ ٚتغزف اًٝ٘ زاَع١ ايضٛظإ يًعًّٛ ٚايثهٓٛيٛزٝا 
 بارتزطّٛ.

 مجتمع وعينة الدراسة
                                                                            يكم اصثٗمفج ايمراصا١ اياطدٝا١ زتثُاب اياطاذ املثُداٌ يف َامرا٤ ٚإظارٜاٞ        

                زتثُب ايمراص١.                 ٚادتمٍٚ ايثايٞ ٜا      ٗا،     ٚضمات

 (1زمٍٚ رقِ )

 ايهاظر ايٛ ٝوٞ بإظار٠ ادتاَع١

           امظ املٛ و                   َمرا٤ اإلظاراح ّ 

     إْار     ذنٛر      ايعمظ              ايصو١ اإلظار١ٜ 
   5            ر٥ٝط ادتاَع١  5
   5            ٚنٌٝ ادتاَع١  2
  5 5             ايهاتب ايعاّ  3
  6 5                 ايغ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ  4
  9 5            املضسٌ ايعاّ  5
  2 5                     َهثب ع٦ٕٛ زتًط ادتاَع١  6
  5 5               ايغ٦ٕٛ اإلظار١ٜ  7
 2 54 5              ايغ٦ٕٛ املاي١ٝ  8
  2 5               املزازب ايماخًٞ  9

   5                   َهثب ارتمَاح ايعا١َ   51
  4 5          قضِ اذتزن١   55
  2 5             َهثب ايثدطٝط   52
  2 5                        َهثب ادتٛظ٠ ٚتكِٝٝ األظا٤   53
                                             اإلظار٠ ايعاَااا١ يغاااؤٕٚ عاماااا٤ ٦ٖٝااا١      54

  ط      ايثمرٜ
5 7  
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  4 5             ٝا ٚ ايثمرٜب                   إظار٠ ايمراصاح ايعً   55
  6 5                      إظار٠ ايٓغاط ايطمبٞ     56
  2 5                       إظار٠ ايثٛخٝل املعًَٛاح   57
  34 5                       إظار٠ املهثااح ايعا١َ     58
  9 5            قضِ ايصٝا١ْ   59
  2 5         ادتاَع١       زتًط           َهثب ع٦ٕٛ   21
  2 5                         ْكاب١ عاما٤ ١٦ٖٝ ايثمرٜط   25
  5 5                                َزنش اياطٛر ٚايمراصاح ايع١ًُٝ     22
  52 5        يطمبٞ          اإلصهإ ا   23
  55 5                       إظار٠ املٛارظ ايذات١ٝ     24
  6 5         ايو١ٝٓ                          إظار٠ املغزٚااح ٚايغ٦ٕٛ   25

 املصمر: )َهثب ايغ٦ٕٛ اإلظار١ٜ(

 (2زمٍٚ رقِ )

 تٛصٝف إظار٠ ادتاَع١

   52      َمرا٤
    611       إظارٜ 

    696      الُٛ 
 2112، املصمر: ايمراص١ ايثطاٝك١ٝ يًااضذ

 عينة الدراسة
         يًعٝٓا١           املضثٗمف      سلًج             زتثُب اياطذ              ١ٝ اغٛا١ٝ٥ َٔ               مت صطب ا١ٓٝ طاك

                                             ، ٚادتمٍٚ ايثايٞ ٜا  تٛصٝف يًع١ٓٝ املضثٗمف١.          االصثوثا٤
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 (3زمٍٚ رقِ )

 تٛصٝف ايع١ٓٝ

       ايٓضا١                 امظ عفزاظ ايع١ٓٝ          املضثٗمفٕٛ 
   .    %   52      َمرا٤  5
   .    %  2      َٛ و   2
       %   59      الُٛ  

 2112، ضذاملصمر: ايمراص١ ايثطاٝك١ٝ يًاا

 منهجية الدراسة
                                                                      اصثدمّ ايااضذ عصًٛة االصثكصاا٤ اأ طزٜال اصاثدمّا املآٗش ايٛصاوٞ       
                                                                                   ايثطًًٝٞ ألِٖ َا زا٤ يف ايمراصااح ايضاابك١ املثعًكا١ بأظبٝااح ايمراصا١، ٚعصاًٛة       
                                                                                 مجااب املعًَٛاااح بٛاصااط١ اصااثاا١ْ ٚساااج اًاا٢ اٝٓاا١ ايمراصاا١، ٚعصااًٛة مجااب  

                                        عٛتٛااح ايمراص١، ٚحتًٝاٌ آرا٤ اياااضد                                   املعًَٛاح َٔ األظة اإلظارٟ املثعًل 
                               ٚاملوهزٜٔ اإلظارٜ  ضٍٛ املٛتٛ .  

 ض الدراسةو فر 
 الفرض األول

         ٚعخزٖاا                اإلصاذلاتٝس١ٝ                      ضصاا١ٝ٥ با  ارتطا١     إ                       امق١ ارتااط ذاح ظاليا١        ٚزٛظ
              عظا٤ ايعاًَ .     ا٢ً

 الفرض الجاني

    ١ٝ          اإلصااذلاتٝس                     ضصااا١ٝ٥ باا  ارتطاا١  إ                           امقاا١ ارتااااط ذاح ظالياا١               ااامّ ٚزااٛظ
              عظا٤ ايعاًَ .     ا٢ً       ٚعخزٖا 

 مصطمحات الدراسة
 : حتمٜم خطٛاح ٜؤظٟ تطاٝكٗا يًٛصٍٛ إىل عٖماف ستمظ٠. ايثدطٝط .5
: ٖٞ ايطزٜك١ اي  تضثدمَٗا اإلظار٠ ايذلب١ٜٛ يمصثواظ٠ َٔ اإلصذلاتٝس١ٝ .2

 (.5999َٛارظٖا املثاض١؛ يثطكٝل عفمٌ ايٓثا٥ش )ايضًُٞ، 
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ً  زٜا  ٖٚاَا  بايٓضا١ ملٓظُاح األاُاٍ، فمم                 ً     ٜعم األظا٤ َوَٗٛا  زٖٛ: األظا٤ .3                            ً      ً  
أ نْٛ٘ اياعم األندز ع١ُٖٝ، ٚايذٟ ٜثُطٛر ضٍٛ ٚزٛظ املٓظ١ُ َٔ 

ٖٛ اْعهاظ يكمر٠ َٓظ١ُ األاُاٍ ٚقابًٝثٗا ا٢ً = امَ٘، ٜٚعزف بأْ٘
 (.2119)إظرٜط  +حتكٝل عٖمافٗا

 الدراسات السابقة
                         ١ إْغا٤ ْظااّ يًثعًاِٝ                    (: اصثٗمفج ايمراص    Meassen, Potman  2154       ظراص١ )  . 5

                ً               ً                                                 ايعايٞ عندز تٓٛااًا َٚزْٚا١ ٚتهٝواًا، فزناشح ايمراصا١ اًا٢ حتكٝال ايثدطاٝط         
                                                                     االصذلاتٝسٞ يف َؤصضاح ايثعًِٝ ايعايٞ، َٔ خمٍ مناذص َضاثك١ً عٚ َثُٝاش٠،   
                                                                       ٚخًصج إىل عِٖ ايٓثا٥ش ٖٚاٞ َوٗاّٛ املؤصضا١ ٜضااام اًا٢ توضارل بعا         

    .             إصذلاتٝسٝثٗا          اٍٚ صٝاغ١                                    املغانٌ اي  تٛازٗٗا املؤصضاح، آمَا حت

ٕ   :  (    Werko2007  2154       ظراص١ )  . 2                                      ايثصاٛراح اإلْضاا١ْٝ اأ ايثدطاٝط        :        بعٓاٛا
                                                          ،  زب١ ض١ٝ ظاَع١ اياطذ الثُعاٞ عٝضاْٛا، ٚقام اصاثٗمفج              االصذلاتٝسٞ

                                                                                ايمراصاا١ اصثهغاااف اًُٝاا١ ايثدطااٝط االصااذلاتٝسٞ يف ايثعًااِٝ ايعااايٞ، ٚقاام   
                          ثوهرل االصااذلاتٝسٞ ٜااأتٞ يف                                                خًصااج إىل زتُٛااا١ ْثااا٥ش َاأ عُٖٗااا: عٕ اياا

                                                                               املكم١َ يعًُٝا١ ايثدطاٝط االصاذلاتٝسٞ، ٚعٕ َاامع ايثاٛاسٕ ٚاملغاارن١، ٜعثادل        
      ً                                                                  َزنشًٜا، فايكٝاظ٠ األناظمي١ٝ ظتب عٕ تهإٛ َٓمزتا١ بغاهٌ َثهاَاٌ َٚضاثُز      

                        ، ٚايثوااٌ ب  األفزاظ.           االصذلاتٝسٞ         يف ايثوهرل 

                    ١ تطاٝاال ادتااٛظ٠ يف                              ايثدطااٝط االصااذلاتٝسٞ ٚعُٖٝاا  (     2154                   ظراصاا١ )عبٛسقٝاا١   . 3
                                                ، تمٚر املغه١ً ضٍٛ تٛ ٝاف ايثدطاٝط االصاذلاتٝسٞ                         َؤصضاح ايثعًِٝ ايعايٞ

                                                                    يف ادتاَعاح ايًٝا١ٝ تُٔ زتاٍ رصاي١ ادتاَع١، ٚخاص١ َا ٜثعًال باالٖثُااّ   
                                                           بالثُب احملًٞ، ٚايذلنٝش ا٢ً ايثمرٜب املضثُز. َٔ عبزس ايثٛصٝاح:

ِ    . ع                                        ايعاايٞ قابًا١ يًثغاٝرل ٚايثطاٜٛز                                               عٕ تهٕٛ اصذلاتٝسٝاح ايثدطاٝط يف ايثعًاٝ
                                                                        ٚايثكِٝٝ ٚاملثابع١ ٚاملزاقا١، َٚٓضس١ُ َب عٖماف ايثعًِٝ ايعايٞ يهٌ ايامٍٚ  

         ايعزب١ٝ.

                                                             تزٚر٠ ٚزٛظ تغزٜعاح ًَش١َ تٓص ا٢ً املضاٚا٠ يف اذتكٛم ٚايٛازاااح    . ة  
                                                                        ٚاملضااؤٚيٝاح، ٚايصاامضٝاح ٚاالصااثكمي١ٝ يًساَعاااح يف اياامٍٚ ايعزبٝاا١   
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           ِٝ ايعايٞ.                  يًٓٗٛض عضث٣ٛ ايثعً

                 : َٔ عِٖ ايٓثا٥ش                   )ايٓظز١ٜ ٚايثطاٝل(                    ب١٦ٝ ايثدطٝط ايعاّ    ّ(    2116       )خغِٝ       ظراص١  . 4
                                                                           إٕ اتضاّ ارتطط ايعا١َ بايهوا٠٤ ٚايواا١ًٝ ٜثطًب بايمزٚر٠ ب١٦ٝ صٝاصا١ٝ  ضام   
                                                                          ظٚي١ املؤصضاح ٚايمميكزاط١ٝ ٚايغواف١ٝ ٚاملضؤٚي١ٝ، ٚبايثايٞ ٜثِ االبثعااظ اأ   

                                                  اٝعا١ اذتااٍ حتكٝال املصاًط١ ايعاَا١. طاملاا إٕ                                 ارتطط ايعا١َ ايا  تعاين بط  
                                                                             ارتطط ايعا١َ ذاح ايهوا٠٤ ٚايواا١ًٝ ايعايٝا١  ضام املضاثكاٌ املكاذلٕ باايعًِ      
                                                                          ٚايثطًب إىل األفمٌ، اًٝ٘ فإٕ حتكٝل ايث١ُٝٓ اياغاز١ٜ ايا  تأخاذ يف اذتضااإ     
                           ً       ً                               ً         ايزفب َٔ َضث٣ٛ ايثعًِٝ نًُا ٚنٝوًا، ٚحتض  األٚتاا  ايصاط١ٝ تعثادل َطًاااً    

      ً                    ً                  عصاصًٝا يًدطط ايعا١َ، خصٛصًا يف ايمٍٚ ايٓا١َٝ.

                                                 تكِٜٛ األظا٤ اإلظارٟ يف املؤصضاح َأ َٓظاٛر اإلظار٠       ّ(    2151  :     )اامل       ظراص١  . 5
                                                                       : َاأ عٖااِ ايٓثااا٥ش اياا  تٛصااٌ إيٝٗااا ايااضااذ: عظ٣ ايثدطااٝط                اإلصااذلاتٝس١ٝ

                                                                         االصااذلاتٝسٞ باملؤصضاااح َٛتااٛ  ايمراصاا١ إىل ايثاصاارل بايغااهٌ املدااايٞ   
                                                               املضااثكاٌ ٚحتكٝاال ٖااذا ايغااهٌ. ٚيااذيو ٜااؤظٟ ايثدطااٝط                يًُؤصضاااح يف

                                                                          االصااذلاتٝسٞ ادتٝاام يف املؤصضاااح ايثعًُٝٝاا١ إىل حتكٝاال األٖااماف ايهًٝاا١    
                        يًُؤصض١ بصٛر٠ إظتاب١ٝ.  

 اسة الحالية مع الدراسات السابقةعالقة الدر 
                                                                        تمٚر َواِٖٝ ايمراصاح ايضابك١ نًٗا ضٍٛ ٚااٞ املامرا٤ عوااِٖٝ ايثدطاٝط     

                              ٚاملغانٌ اإلظار١ٜ ايٓامجا١ اأ     ،                                  ٚعُٖٝث٘ بايٓضا١ يًُؤصضاح ٚعٖمافٗا           االصذلاتٝسٞ
                                             ٚاامّ ٚزاٛظ اصاذلاتٝسٝاح ٚاتاط١ يًُؤصضا١        ،          االصذلاتٝسٞ                 امّ ٚزٛظ ايثدطٝط 

                                                                                  يثٓظِٝ اًُٗا. ٚاًٝ٘ فإٕ َواِٖٝ ٖذٙ ايمراص١ تامٚر ضاٍٛ تطاٝال آيٝااح ايثدطاٝط      
                          مجا١ اأ ذياو ايثطاٝال                                                     االصذلاتٝسٞ يف املؤصضاح ايثع١ًُٝٝ َٚا ٖٞ األخطا٤ ايٓا

            بصٛر٠ اا١َ.

 م(9111: مفهوم التخطيط )بعرية

                                                                        إٕ ايثدطٝط َٔ ب  عِٖ ايٛ ا٥ف اإلظارٜا١ ستًٝا١ ناْاج عّ ظٚيٝا١، ٚميهأ      
                                                                          تعزٜف ايثدطٝط بأْ٘: ااار٠ أ زتُٛا١ األْغط١ اإلظار١ٜ ايا  تٗامف إىل تهٝٝاف    
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                   مخمح تضااام اًا٢                                                            املٓظ١ُ َب املضثكاٌ، ٚايثأنم َٔ عٕ ايكزاراح املثعًكا١ باملا  
                                    إظتاظ ايٓٛاتش املطًٛب١ يثطكٝل األٖماف.

                                           إٕ ايثدطٝط يف ايٛاقب ٜغٌُ ايثٓاؤ عا صاٝهٕٛ   =    (:    5949               ٜكٍٛ )ٖٓزٟ فاٌٜ
                             إٕ ايثدطٝط ٖٛ ايثكزٜاز ملاا    =                                               اًٝ٘ املضثكاٌ َب االصثعماظ ملٛازٗث٘ ٜٚكٍٛ نْٛثش:

  . +   عٌُ                 َٚٔ ايذٟ ٜكّٛ باي  ،              َٚث٢ ميهٔ اًُ٘  ،                       ظتب اًُ٘، ٚنٝف ميهٔ اًُ٘

                                                                      ٚتأتٞ األ١ُٖٝ ايهدل٣ يٛ ٝو١ ايثدطٝط بايٓضا١ يًُمٜزٜٔ يف عْٗاا تضااامِٖ   
                           شلاا؛ ناإٔ ٜاذٖب عاماا٤        ط                ميهآِٗ االضثٝاا                                  ا٢ً ايثٓاؤ بايثغرلاح املثٛقع١ عٝذ 

                                                                          ١٦ٖٝ ايثمرٜط يف بعد١ يًدارص بغ١ٝ ايمراص١، َٔ صٝطٌ ستاٌ ٖاؤال٤؟ عٚ مت قااٍٛ    
                                   ٕ إىل قاااح ظراص١ٝ ٦ٖٝٚا١ تامرٜط،                                      طمة زمظ عندز َٔ ايعمظ املطًٛة، عتثازٛ

    اخل.  .   ..                        عٚ اصثطمار َعاٌَ ضمٜد١

                                                                        ٜٚكضِ ايثدطٝط إىل عْٛا  َثعمظ٠ َٓٗا ايثدطاٝط االصاذلاتٝسٞ اياذٟ ٜثعًال     
                                                                              باألٖماف ايعا١َ يًُؤصضا١ ٜٚثٛزاب اًا٢ املؤصضااح اْثٗازا٘ يثوااظٟ املغاانٌ        

                                          اإلظار١ٜ املثعًك١ بايضٝاصاح ايعا١َ يًُؤصض١.

                      ٚٚتاعٗا بغاهٌ زٝام                اإلصذلاتٝس١ٝ                   املمرا٤ بأ١ُٖٝ ارتطط                 يذيو فإٕ َعزف١
                                               ٜؤظٟ إىل حتكٝل ْثا٥ش عندز فاا١ًٝ؛ يثطكٝل األٖماف.

                         ( بأْاا٘: َاآٗش ْظاااَٞ     5993                                              َوٗااّٛ ايثدطااٝط االصااذلاتٝسٞ: ٜعاازف )ساٖااز 
                                                                                ٜضثغازف آفاام املضاثكاًٝاح ايذلبٜٛاا١ ٚاحملثًُا١ ٚاملُهٓا١، ٜٚضاثعم ملٛازٗثٗااا       

                                                     ٚاملثٛقعا١ ٚتصاُِٝ االصاذلاتٝسٝاح ايامًٜا١، ٚاختااذ                              بثغدٝص اإلَهاْاح املثاض١
                                               قزاراح اكم١ْٝ بغإٔ تٓوٝذٖا، َٚثابع١ ايثٓوٝذ.  

                                         إٕ ايثٛصااب يف إْغااا٤ املؤصضاااح ارتمَٝاا١   :                              عُٖٝاا١ ايثدطااٝط االصااذلاتٝسٞ
                                                                                ايثعًُٝٝاا١ يف نافاا١ املاامٕ ٜضااثٛزب ايكٝاااّ بمراصاااح ٚ ااارة اًُٝاا١ يف زتاااٍ 

                              ١ ممارص١ ٖذا الاٍ ألصااة عُٖٗا:                             ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ، ٚتأتٞ عُٖٝ
                                     َٛاز١ٗ ايثغرلاح اي  حتمر َٔ ض  إىل آخز.  . 5

                      صعٞ املؤصض١ إىل ايٓساح.  . 2

                                                                      ٜعثدل َٔ عِٖ ايٛصا٥ٌ اي  تضاام ايعاًَ  يف ايذلنٝش اًا٢ األٖاماف، ٚاًا٢      . 3
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                          ايٛصا٥ٌ املٓاصا١ يثطكٝكٗا.

                                    ٜضٌٗ ا١ًُٝ ايزقاب١ ا٢ً األظا٤ بٓساح.  . 4

 راتيجي في المؤسسة الجامعيةستأهم ما يميز التخطيط اال
                                                      يثدطٝط االصذلاتٝسٞ يًساَع١، أ منٛذص ايثدطٝط االصاذلاتٝسٞ         غتثًف ا

   (:    2154                                          ملؤصضاح األاُاٍ َٔ ضٝذ ايعٓاصز اآلت١ٝ )َزاٞ: 
     َأ                اإلصاذلاتٝس١ٝ                                                     اذتٛن١ُ: تضثطٝب ادتاَع١ سٜاظ٠ املغارن١ يف ا١ًُٝ تطاٜٛز    . 5

                    خمٍ ضٛن١ُ َهْٛاتٗا.

                      يف َؤصضاح األاُاٍ ملام٠              اإلصذلاتٝس١ٝ               ٠ َا تٛتب ارتطط                 اإلطار ايشَين: ااظ  . 2
                                                    صٓث  يدمر صٓٛاح بُٝٓا تٛتب يًساَع١ يف ضمٚظ مخط صٓٛاح.

                                                                                  االيثشاّ: َأ ايمازٚرٟ عٕ ًٜثاشّ مجٝاب عاماا٤ ٦ٖٝا١ ايثامرٜط بآاا٤ َاااظ             . 3
               َٛضم٠ يًساَع١.

4 .    ٌ   يف                                                                      ايٓظاّ ايكُٝٞ يًُؤصض١: تثُدٌ َااظ  ادتاَع١ يف االصثدُار، طٜٛاٌ األزا
                                                                       تعًِٝ األفزاظ، ٚذيو غتثًف أ َؤصضاح األاُااٍ، ٜٚآعهط ايٓظااّ ايكُٝاٞ     

                               يًساَع١ ا٢ً ا١ًُٝ ايثدطٝط بٗا.

                                                                  املضثوٝمٕٚ: ال ٜٛزم يًساَع١ َضثوٝم ستمظ، فكم ٜهٕٛ املضثوٝمٕٚ ايطامة،    . 5
                                  عٚ األصز٠، عٚ صٛم ايعٌُ، عٚ الثُب.

                           ْا٘ ال ٜثوال َاب طاٝعا١                                                    ااظ٠ َا ٜهٕٛ َٔ ايصعب قاٍٛ ايثغٝرل يف ادتاَعا١؛ أل   . 6
                                                     ادتاَعاح ايدابث١، ٚاألفهار املثأص١ً يم٣ عصاتذ٠ ادتاَعاح.

                                ادتٗاٛظ ٚإااماظ بزْااَش زٝام              تماافز                                     ٚيهٞ ْامع بع١ًُٝ ايثدطٝط البام َأ   
                              ً                                                      ٚتغااهٌٝ فزٜاال َثهاَااٌ، َااماّٛ َاظٜااًا دتُااب اياٝاْاااح ٚاملعًَٛاااح، ٚظراصاا١    

                            صٝاصااح ٚعٖاماف ايثعًاِٝ                                                      الثُب احملًٞ َٚثطًاات٘ ٚايثٓااؤ باملضاثكاٌ، ٚرصاِ    
                                                ادتاَعٞ بغهٌ زٝم، ضث٢ ٜثطكل صتاح ا١ًُٝ ايثدطٝط.  

 بيئة التخطيط الشامل أو العام
                                                                                إٕ اًُٝاا١ ايثدطااٝط يف اياامٍٚ َدًااٗا َدااٌ غرلٖااا َاأ ايعًُٝاااح اإلظارٜاا١   
                                                                                        األخااز٣، تثااأخز بايعٛاَااٌ ايا٦ٝٝاا١ احملٝطاا١ بأبعاظٖااا احملًٝاا١ ٚايمٚيٝاا١ ٚظٛاْاٗااا  
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                                                                 ١ٜ ٚاالزثُااٝا١ ٚايدكافٝا١. فٓظااّ ايثدطاٝط ال ميهأ عٕ ٜهإٛ                          ايضٝاص١ٝ ٚاالقثصااظ 
                                                                             ععشٍ أ ب٦ٝث٘ احملٝط١ َُٗا ناْاج املمبضااح، ٖٚاذٙ ايظازٚف ايا٦ٝٝا١ احملٝطا١       

                                                        ٚاي  تمِ ايا١٦ٝ ايماخ١ًٝ ٚايا١٦ٝ ارتارز١ٝ ٚاي  تثهٕٛ َٔ:

 العوامل البيئية السياسية:     أوال 

    ّ(:    5979        )ااعٛر:     ١ٝ                                   ميهٔ عٕ تكضِ بمٚرٖا إىل ايعٓاصز ايثاي

                                                    ايمصثٛر ٚايكٛاْ  ٚايًٛا٥ع املعٍُٛ بٗا يف إطار ايمٚي١.  . 5

                                      املؤصضاح ايضٝاص١ٝ ٚطاٝع١ ايعمق١ بٝٓٗا.  . 2

                                                    امق١ َٓظُاح اإلظار٠ ايعا١َ بايظزٚف ايا١ٝ٦ٝ ايضٝاص١ٝ.  . 3

                       منط األٜمٜٛيٛز١ٝ ايضا٥م.  . 4

                                    ايدكاف١ ايضٝاص١ٝ ٚاملغارن١ ايضٝاص١ٝ.  . 5

                          ايعٛاٌَ ايضٝاص١ٝ ايمٚي١ٝ.  . 6

                                                     تأخرل ادتٛاْب غرل ايززل١ٝ يًظزٚف ايا١ٝ٦ٝ ايضٝاص١ٝ ٚتغٌُ:  . 7

                                                 تأخرل األضشاة ايضٝاص١ٝ ا٢ً ا١ًُٝ ايثدطٝط يف ايمٚي١.  . ع  

                                             تأخرل مجاااح املصاحل ا٢ً ا١ًُٝ ايثدطٝط يف ايمٚي١.  . ة  

                                             تأخرل ايزعٟ ايعاّ ا٢ً ا١ًُٝ ايثدطٝط يف ايمٚي١.  . ص  

                                             تأخرل ٚصا٥ٌ اإلامّ ا٢ً ا١ًُٝ ايثدطٝط يف ايمٚي١.  . ظ  

                               يا : العوامل البيئية االقتصاديةانث

          ٚتكضِ إىل:

                         )اقثصاظ سرااٞ عٚ صٓااٞ(:                                                ايا١ٝٓ اشلٝه١ًٝ يًٓظاّ االقثصاظٟ ايضا٥م يف ايمٚي١  . 5

                                 )اقثصاظٜاح َثكم١َ ٚعخز٣ َثدًو١(.                               َضث٣ٛ اشلٝه١ًٝ يًٓظاّ االقثصاظٟ  . ع  

                    إمجايٞ ايمخٌ ايكَٛٞ.  . ة  

                 َثٛصط ظخٌ ايوزظ.  . ص  

        ايمٚي١:                               طاٝع١ ايٓظاّ االقثصاظٟ ايضا٥م يف   . 2
                 ايٓظاّ ايزعزلايٞ.  . ع  
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                ايٓظاّ االعذلانٞ.  . ة  

               ايٓظاّ املدثًط.  . ص  

                                                         ايا١٦ٝ االقثصاظ١ٜ ايمٚي١ٝ، ٚعخز األسَاح االقثصاظ١ٜ ايمٚي١ٝ.  . 3

 مل البيئية االجتناعية              ثالجا : العوا

          ٚتكضِ إىل:

                                                                  طاٝع١ ٚعمناط ايعاظاح ٚايثكايٝم ايضا٥م٠ يف ايمٚي١ )ستافظ١ عٚ َثطزر٠(:  . 5
      افظ١.                    ايعاظاح ٚايثكايٝم احمل  . ع  

                           ايعاظاح ٚايثكايٝم املثطزر٠.  . ة  

                           ايعاظاح ٚايثكايٝم املعثمي١.  . ص  

                                       ايا١ٝٓ اشلٝه١ًٝ يًٓظاّ االزثُااٞ ايضا٥م:  . 2
                                     ايثٓظُٝاح األٚي١ٝ ٚالثُعاح ايثكًٝم١ٜ.  . ع  

                                     ايثٓظُٝاح ايدا١ْٜٛ ٚالثُعاح املثكم١َ.  . ة  

                                ابعا : العوامل البيئية الجقافيةر

                                                            ايا١ٝٓ اشلٝه١ًٝ يًٓظاّ ايثعًُٝٞ ايضا٥م َٔ ضٝذ ايهِ ٚايهٝف يف:  . 5
               ايمٍٚ ايٓا١َٝ.  . ع  

               ايمٍٚ املثكم١َ.  . ة  

                              ْٛا١ٝ ايثعًِٝ ايضا٥م يف الثُب:  . 2
  .                         ايذلنٝش ا٢ً ايثعًِٝ ايٓظزٟ  . ع  

                             ايذلنٝش ا٢ً ايثعًِٝ ايثطاٝكٞ.  . ة  

                                                                      ٜٓثش أ ذيو َعزف١ املؤصض١ يعًُٝا١ ايثدطاٝط االصاذلاتٝسٞ ادتٝام اياذٟ      
ً      ً            ً       ً                                            ًا ًَُٗا، ٜٚؤخز تأخرلًا َااعزًا يف ايا١٦ٝ احملٝطا١، نازبط شتززاتٗاا بضاٛم             ًٜعب ظٚر

                                                                           ايعٌُ، ٚاصثطمار املٓاٖش ايع١ًُٝ اي  تثُاع٢ َب ايٛقج اذتايٞ، َٚٛانا١ ايثطاٛر  
        ذاح رؤ٣              إصاذلاتٝس١ٝ                                                           ايعًُٞ ٚايثهٓٛياٛزٞ، ياذا ظتاب عٕ تهإٛ إلظار٠ ادتاَعا١      

                                         ١ ٚايذلبٜٛا١ يف املضاثكاٌ ٚفال رؤٜثٗاا،                                                    َضثكا١ًٝ ملا صاثؤٍٚ إيٝا٘ ايعًُٝا١ ايثعًُٝٝا    
                                                                                 ٚتٓطًل ٖذٙ ايزؤ١ٜ َٔ ايٛاقاب اياذٟ ْعٝغا٘ يف ايٛقاج ايازأٖ، ٚتصااغ يف عاهٌ        
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                                                                             خطط ٚصٝاصاح ٚبزاَش تعطٝٗاا األصااك١ٝ يف ايثعاَاٌ َاب املاثغرلاح االقثصااظ١ٜ       
            ٚاالزثُاا١ٝ.

              اإلصاذلاتٝس١ٝ                                     إٕ غٝاة عٚ تاعف اياٛاٞ ٚاملُارصا١      :  (    2154       )َززإ       عفاظ
                  ظراصاا١ ايدلٜاامٟ  ٘            تعزتااج ياا     ملااا   :                                              صضاااح ايثعًااِٝ ايعااايٞ باياامٍٚ ايٓاَٝاا١     يف َؤ

           يف َؤصضاااح               اإلصااذلاتٝس١ٝ                                            ( إعااهاي١ٝ غٝاااة عٚ تااعف ممارصاا١ اإلظار٠      2117 )
                                                                                    ايثعًِٝ ايعايٞ، ٚاصثٗمفج بغاهٌ ر٥ٝضاٞ اإلصاٗاّ يف بًاٛر٠ إزابا١ َام٥ٝا١ يضاؤاٍ        

                   َؤصضااح ايثعًاِٝ      يف              اإلصاذلاتٝس١ٝ                            ٌٖ ٜعٛظ غٝاة عٚ تعف اإلظار٠    :           ر٥ٝضٞ َواظٙ
                                                            إىل اٛاٌَ خكاف١ٝ عٚ عد١ٝ؟ َٚٔ خِ فايمراصا١ ازثٗامح يثضاِٗ      -      نُٓٛذص-        ايعايٞ

                                                                       يف حتمٜم األصااة ايز٥ٝض١ يثًو اإلعهاي١ٝ اي  َٔ عأْٗا تٛيٝم امظ َٔ األَازاض  
                                                                               ذاح ايطااابب ايوًضااوٞ ٚاإلظارٟ ٚايثٓظُٝااٞ ٚايارلٚقزاطااٞ يف زٓااااح َؤصضاااح    

                                            ( عٕ ايمراص١ تٓاٚيج بٓظز٠ حتًًٝٝا١ فزتاٝث        2154   إ                           ايثعًِٝ ايعايٞ، ٚععار )َزز
          اخٓ  ُٖا:

                                                      فزت١ٝ غٝاة ايٛاٞ باملضثكاٌ يم٣ اإلْضإ يف ايمٍٚ ايٓا١َٝ.  . 5

              اإلصاذلاتٝس١ٝ                                                        فزت١ٝ املهٕٛ ايدكايف صاب ر٥ٝضٞ إلعاهاي١ٝ تاعف املُارصا١      . 2
                 يف ايمٍٚ ايٓا١َٝ.

   اح                                                                   ٚيف خمِ ظراصا١ تًاو ايوزتاٝاح ععاارح ايمراصا١ إىل بعا  املوازظ       
                                                                           ٚاملضا٥ٌ ايدكاف١ٝ اي  رعا تكٛظ إىل حتمٜم عِٖ ايعٛاَاٌ ايا  زازظح املٓظُااح     
                                                                                يف ايمٍٚ ايٓا١َٝ َٔ اإلميإ عث١ُٝ ايثٓاؤ ايذنٞ باملضاثكاٌ، ٚاالصاثعماظ ادتٝام يا٘     

    .            اإلصذلاتٝس١ٝ                                                       َٔ خمٍ بًٛر٠ رؤ٣ َضثكا١ًٝ طُٛض١ ٚزذاب١ ٚإاماظ ايمراصاح 

                                         طاٝط االصاذلاتٝسٞ، ٚايثدطاٝط اياٛ ٝوٞ،                                   ٜز٣ ايااضذ عٕ تاين عصاًٛة ايثد 
                                                                       بهم َضثٜٛاتُٗا ٚا اٖاتُٗا ظتب عٕ ٜٛز٘ يف َزاضً٘ األٚىل ضتٛ بٓاا٤ ايكامراح   
                                                                                  ايذات١ٝ )ايكمراح اياغز١ٜ، ايكمراح ايثك١ٝٓ( ٚايثدطٝط يآا٤ ايكمراح اياغز١ٜ ظتاب عٕ  

                      ٜثا٢ٓ األٖماف ايثاي١ٝ:
                        ظاراح ٚفاال ايثدصصاااح                                                           إااااظ٠ ٖٝهًاا١ ٚتٛسٜااب املااٛارظ اياغااز١ٜ بهافاا١ اإل     . 5

         املطًٛب١.

                                                                           رفب َضث٣ٛ ايثأٌٖٝ يًعاًَ  بٛضاماح اإلظار٠، ٚخًال َٗااراح زمٜام٠ يامِٜٗ        . 2
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                                                                     عا ميهِٓٗ َٔ ايثعاٌَ َب ناف١ املضثسماح ذاح ايعمقا١ بارتامَاح املكمَا١    
        يألفزاظ.

                                                                        ايثٓضٝل ب  املؤصضاح ذاح ايعمق١ باالصاثدُار يف املاٛارظ اياغاز١ٜ، ٚحتمٜام       . 3
  ً      ً                         ًُا ْٚٛاًا عا ٜثم٤ّ َب الثُب احملًٞ.         شتززاتٗا ن

                                                             تعشٜش ٚتك١ٜٛ اإلميإ بايعٌُ االصذلاتٝسٞ يف َؤصضاح ايثعًِٝ ايعايٞ.  . 4

                                                                 ٚيهٞ ٜصٌ ايثدطٝط ا٢ً َضث٣ٛ ادتاَع١ إىل حتكٝل تًاو األٖاماف، فإْا٘    
                                      ظتب عٕ ٜثمُٔ ايضٝاصاح ٚايدلاَش ايثاي١ٝ:

                       ح اإلظارٜا١ ٚايوٓٝا١،                                                    ظتب عٕ تهٕٛ تًو ايضٝاصاح عاا١ًَ ملدثًاف املضاثٜٛا     . 5
                                           ٚتمب َامع ايثدصص نكاام٠ يآا٤ تًو ايكمراح.

                                                                  حتمٜم االضثٝازاح ايثمرٜا١ٝ، ٚإاماظ بزاَش قصرل٠ املام٣، تأخاذ طاابب      . 2
                                                                              االصااثُزار١ٜ يف إاااماظ ايهااٛاظر اإلظارٜاا١ ٚايوٓٝاا١ ٚفاال َثطًااااح إظار٠    

  .      ادتاَع١
               رل ااي١ٝ ادتٛظ٠.                                                  متٌٜٛ ٖذٙ ايدلاَش ٚايذلنٝش ا٢ً املمرب  األنوا٤ ٚفل َعاٜ  . 3

                                                           ٚايثدطٝط يآا٤ ايكمراح ايثك١ٝٓ ظتب عٕ ٜثا٢ٓ األٖماف ايثاي١ٝ:
                                                                           إظراى َثدذٟ ايكزار عٕ يًثكمّ ايثكين عٚيٜٛاح ظتاب اصاثٝواؤٖا قااٌ ايغازٚ        . 5

                                                        يف تطاٝل بزْاَش ٜؤصط صتاضٗا ا٢ً فاا١ًٝ ايثكٓٝاح املضثدم١َ.
                          ضاثٜٛاح ايثكٓٝا١، َداٌ                                                            تٛفرل ايآٝا١ ايثطثٝا١ ٚايا  ختامّ شتثًاف األْاٛا  ٚامل        . 2

                                                         عاهاح االتصاٍ َٚزانش املعًَٛاح، ٚاملؤصضاح اي  تعين بايثمرٜب.

 نتائج التحليل اإلحصائي

                            األصايٝب اإلضصا١ٝ٥ املضثدم١َ  

                                                                             يثطكٝاال عٖااماف ايمراصاا١ ٚيًثطكاال َاأ فزتااٝاتٗا، مت اصااثدماّ األصااايٝب  
                اإلضصا١ٝ٥ اآلت١ٝ:

                          ايثٛسٜب ايثهزارٟ يإلزاباح. -
              ايٓضب امل١ٜٛ٦. -
                    َعاٌَ ارتااط صارلَإ -
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 تحميل البيانات الشخصية لمعينة       أوال : 
 املؤهل. 9

  :                  ٜثمع يًااضذ َا ًٜٞ   ( 2                         بمراص١ بٝاْاح ادتمٍٚ رقِ )

         ايٓضا١ %        ايثهزار       اياٝإ

   .  62  8            ظبًّٛ َثٛصط

   .  62   71           َؤٌٖ زاَعٞ

   .  72  6              َا فٛم ادتاَعٞ

    733   03     مجايٞ  اإل

 .2112، املصمر: احملًٌ اإلضصا٥ٞ

                           %( َأ املاطاٛخ  يف اٝٓا١     7 .  51                                     ٔ ادتمٍٚ عامٙ ٜثماع عٕ َاا ْضااث٘ )   َ 
        %( ٖاِ   7 .  21                                                                     ايمراص١ ِٖ َٔ ايذٜٔ َضثٛاِٖ ايثعًُٝٞ ظبًاّٛ َثٛصاط، َٚاا ْضااث٘ )    

                            %( ٖاِ َأ اذتاصاً  اًا٢      7 .  61                                             َٔ َضثٛاِٖ ايثعًُٝٞ ادتااَعٞ، َٚاا ْضااث٘ )   
      .                  َضثٜٛاح فٛم ادتاَعٞ

 التخصص. 2

  :                  ٜثمع يًااضذ َا ًٜٞ   ( 2                         بمراص١ بٝاْاح ادتمٍٚ رقِ )

         ايٓضا١ %        ايثهزار       اياٝإ

   .  86   62      إظارٟ

   .  71  6           ر٥ٝط قضِ  

    733   62       اإلمجايٞ

 .2112، املصمر: احملًٌ اإلضصا٥ٞ

                           %( َاأ املاطااٛخ  يف اٝٓاا١   .  86              َااا ْضاااث٘ )  ٕ  ع        عااامٙ               ٜٛتااع ادتاامٍٚ 
      قضاّ.                        %( َٔ املمرا٤ عٚ رؤصا٤ األ 5 .  67                       اإلظارٜ ، ٚعٕ َا ْضاث٘ )               ايمراص١ ِٖ َٔ

 العنر. 3

  :                  ٜثمع يًااضذ َا ًٜٞ   ( 6                         بمراص١ بٝاْاح ادتمٍٚ رقِ )
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         ايٓضا١ %        ايثهزار       اياٝإ

       71  6    ص١ٓ    66-  78   َٔ 

       22   70    ص١ٓ    06-  62   َٔ 

       01   77    ص١ٓ  66-  02   َٔ 

    733   62       اإلمجايٞ

 .2112، املصمر: احملًٌ اإلضصا٥ٞ

       اٝٓاا١                     %( َاأ املاطااٛخ  يف   .  71                                        ٜٛتااع ادتاامٍٚ عااامٙ عٕ َااا ْضاااث٘ ) 
        %( َأ    .  22           َٚا ْضاث٘ )     ص١ٓ    66- 8                                       ايمراص١ ِٖ َٔ ايذٜٔ عاُارِٖ تذلاٚح َا ب 

                     %( تاذلاٚح عاُاارِٖ     .  01             َٚا ْضااث٘ )      ص١ٓ    06- 2      َا ب                       ايذٜٔ تذلاٚح عاُارِٖ
  .   ص١ٓ  66-  02       َا ب 

                                                           ( ٜاا  ايثٛسٜاب ايٓضامل امل٦اٟٛ إلزابااح َوازظاح اٝٓا١         7              ٚادتمٍٚ رقاِ ) 
                                                بايوزت١ٝ ٚظرزاح املٛافكا١ اًٝٗاا ضضاب عصاًٛة                                  ايمراص١ ا٢ً ايعااراح املثعًك١ 

               ايثٛسٜب ايٓضمل.

                               فُٝا ٜثعًل بايثدطٝط االصذلاتٝسٞ:

  ال          ايعاار٠ ّ 
      عٚافل 
     ً متاًَا

  ال 
        عٚافل  

        عٚافاال         عٚافل       ستاٜم
     ً متاًَا

          ظرزاااا١  
        املٛافك١

             ٜٛزاااااااام   5
               اٖثُاااااااااّ 
            عهثاااااااب 
             ايثدطاااااٝط 

  .       بادتاَع١

       َٓدوم١  3  5  5   55   55        ايثهزار
 
 
 
 
 

  7 . 9  2 . 3  2 . 3  4 .  48  5 .  35        ايٓضا١%

2   
                 ٜاااثِ اْثكاااا٤ 
            خااااااادلاح 

       َٓدوم١  3  2  2   54   51        ايثهزار
  7 . 9  5 . 6  5 . 6  2 .  45  3 .  23        ايٓضا١%
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               اايٝااااااااا١ 
               ايهواااااااا٠٤ 
              باااااااادلاَش 

        ايثدطٝط
              تعُاااااااااٌ   3

             ادتاَعاااااا١ 
           بإاماظ خط١ 
              إصاااذلاتٝس١ٝ
             قصاااااااارل٠ 
            َٚثٛصااااط١ 
             ٚطًٜٛاااااا١ 

     املم٣

       َٓدوم١  4  2  5  8   55        ايثهزار
  3 .  53  7 . 6  7 .  56  7 .  26  7 .  36        ايٓضا١%

              تعُاااااااااٌ   4
             ادتاَعاااااا١ 
              اًاااااااااا٢ 
          حتضاااااا  
             ٚتااااامرٜب  
              ايكااااااا٥ُ  
              اًا٢ بازاَش   

        ايثطٜٛز

       َٓدوم١  3  2  3   54  8        ايثهزار
  1 .  51  7 . 6  1 .  51  7 .  46  7 .  26        ايٓضا١%

             ٜضااااااااِٖ   5
          ايطاامة يف 
           إاماظ ارتط١ 
            اإلصذلاتٝس١ٝ

        يًساَع١

      ااي١ٝ             ايثهزار
  9 .  52  8 .  25  8 .  25  1 .  29  5 . 6        ايٓضا١%

                          فُٝا ٜثعًل بأظا٤ ايعاًَ :
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  ال          ايعاار٠ ّ 
      عٚافل 
     ً متاًَا

  ال 
        عٚافل  

      عٚافل         عٚافل       ستاٜم
     ً متاًَا

          ظرزاااا١  
        املٛافك١

            تؤخز ارتطا١    5
            اإلصذلاتٝس١ٝ

             يف ايزفاااااب 
               َااااااأ عظا٤ 

         ايعاًَ .

      ااي١ٝ  5  5   52  8  5        ايثهزار
  5 . 6  5 .  56  7 .  38  8 .  25  5 .  56  %      ايٓضا١

                ٜاااثِ ايااازبط   2
               باااااااااااا  
             اضثٝازاااااح 
              ايعاااااااًَ  
            ٚارتطااااااط 

        املٛتٛا١

      ااي١ٝ  2  5  6   51  8        ايثهزار
  5 . 6  5 .  56  4 .  59  8 .  32  8 .  25  %      ايٓضا١

            ال ٜٛزااااام   3
               اٖثُاااااااااّ 
              باااااااادلاَش 
              ايثاااااامرٜب 
              يًكااااااا٥ُ  
           ا٢ً َهثاب  

        ايثدطٝط

      ااي١ٝ  5   55  8  5  2        ايثهزار
  5 .  56  5 .  35  8 .  25  5 .  56  5 . 6  %      ايٓضا١

            ٜٛزم َثابع١   4
            ٚتٓضٝل َاب  
             َهثااااااااب 
              ادتااااااااٛظ٠ 

        بادتاَع١

       َٓدوم١  5  5  6   52  3        ايثهزار
  5 .  56  5 .  56  4 .  59  7 .  38  7 . 9  %      ايٓضا١

       َٓدوم١  3  2  5   55   51        ايثهزار              ٜغااااااااارى   5
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               ايعااااااإًَٛ 
           بٛتب رصاي١ 
              ٚصٝاصاااااا١  

       ادتاَع١

  7 . 9  5 . 6  5 .  56  5 .  35  3 .  32  %      ايٓضا١

 .2112، املصمر: احملًٌ اإلضصا٥ٞ

                                            ( ْمضا  عٕ ظرزااح املٛافكا١ اايٝا١ اًا٢       7                ادتمٍٚ عامٙ رقِ )       َٔ خمٍ 
                  ايعااراح ايثاي١ٝ:

  يف ايزفب َٔ عظا٤ ايعاًَ .       تٝس١ٝ     اإلصذلا          تؤخز ارتط١                         

 ٜثِ ايزبط ب  اضثٝازاح ايعاًَ  ٚارتطط املٛتٛا١                                            

 ال ٜٛزم اٖثُاّ بدلاَش ايثمرٜب يًكا٥ُ  ا٢ً َهثب ايثدطٝط                                                    .  

  يًساَع١            اإلصذلاتٝس١ٝ                         ٜضاِٖ ايطمة يف إاماظ ارتط١       .  
 ٜٛزم َثابع١ ٚتٓضٝل َب َهثب ادتٛظ٠ بادتاَع١                                         

  :                    ا٢ً ايعااراح ايثاي١ٝ                          ظرزاح املٛافك١ َٓدوم١ زما

  ثدطٝط بادتاَع١  اي                 ٜٛزم اٖثُاّ عهثب             .  

 .ٜثِ اْثكا٤ خدلاح ااي١ٝ ايهوا٠٤ بدلاَش ايثدطٝط                                             

  قصارل٠ َٚثٛصاط١ ٚطًٜٛا١                 إصاذلاتٝس١ٝ                        تعٌُ ادتاَع١ بإاماظ خط١                          
      املم٣.

 .تعٌُ ادتاَع١ ا٢ً حتض  ٚتمرٜب ايكا٥ُ  ا٢ً بزاَش ايثطٜٛز                                                      

 ٝاص١ ادتاَع١                             ٜغارى ايعإًَٛ بٛتب رصاي١ ٚص           

 سبيرمان االرتباط معامالت اختبار باستخدام التحميل نتائج:         ثانيا   
  ؟           ظا٤ ايعاًَ  ع                                             ايضؤاٍ أ ٌٖ ٖٓاى امق١ ب  ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ ٚ       إزاب١

  :                                           يإلزاب١ أ ٖذا ايضؤاٍ ْضثدمّ ايوزت١ٝ ايثاي١ٝ
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 ّظا٤ ايعاًَ ع                           امق١ ب  ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ ٚ          امّ ٚزٛظ   :           فزت١ٝ ايعم             
  :ظا٤ ايعاًَ    ع                           امق١ ب  ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ ٚ      ٚزٛظ                 ايوزت١ٝ ايام١ًٜ              

 ِ        ( صتام   8 )                                                        ٚباصثدمّا اخثاار َعاَمح ارتااط صارلَإ ٚضضب ادتمٍٚ رقا
  ٕ  ع       ٌ صتام       عاَ ا                         م   ٖٚٛ طزظٟ ٚباخثاار ٖاذا املم      275 . 0                       َعاٌَ ارتااط صارلَإ ٖٛ     عٕ

   % 2                َضثٟٛ املعٜٓٛا١          صغز َٔ ع      ( ٖٚٛ    006 . 0                             َضثٟٛ املع١ٜٛٓ املغاٖم٠ ٜضاٟٚ )
               ظا٤ ايعاًَ .   عٚ             اإلصذلاتٝس١ٝ                           ْ٘ تٛزم امق١ طزظ١ٜ ب  ارتط١  ع  ٟ  ع

 اآلتية وخمصت الدراسة إلى النتائج
                            ال ٜٛزم اٖثُاّ عهثب ايثدطٝط.  . 5

                                                                    ٖٓاى تعف يثطاٝل ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ عؤصضاح ايثعًاِٝ ايعاايٞ ٜٚززاب      . 2
        ادتاَع١.                                             ذيو إىل ق١ً ٚاٞ ٚإظراى يًعاًَ  بزصاي١ ٚعٖماف

                                               ال ٜثِ اْثكا٤ خدلاح ااي١ٝ ايهوا٠٤ بدلاَش ايثدطٝط.  . 3

                        مما ٜعٛم ا١ًُٝ ايثطاٝال              اإلصذلاتٝس١ٝ                                 ال ٜٛزم تمرٜب يًكا٥ُ  بإاماظ ارتطط   . 4
                     ، ٚاضثٝازاح ايعاًَ .          اإلصذلاتٝس١ٝ                               ايضًِٝ، نُا ال ٜٛزم ربط ب  ارتط١ 

     س١ٝ         اإلصااذلاتٝ                                                              نااذيو ال ٜٛزاام إعاازاى فعًااٞ يًعاااًَ  آاام ٚتااب ارتطاا١     . 5
         بادتاَع١.

                                             ال تعٌُ ادتاَع١ بإاماظ خط١ َثٛصط١ ٚط١ًٜٛ املم٣.  . 6

          ايثٛصٝاح:

                   ٜٛصٞ ايااضذ باآلتٞ:
              اإلصاذلاتٝس١ٝ                 ، ٚرباط ارتطا١             اإلصذلاتٝس١ٝ                                  ايكٝاّ بثمرٜب ايكا٥ُ  بإاماظ ارتطط   . 5

                                        قٝم ايثٓوٝذ باضثٝازاح ايعاًَ  يف املؤصض١.
                      ، ٚتاٛاٝثِٗ عوااِٖٝ      س١ٝ         اإلصاذلاتٝ                                      توعٌٝ ظٚر ايعاًَ  يف نٝو١ٝ ٚتب ارتطاط    . 2

                                    ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ ْٚظِ تطٜٛز األظا٤.

                                                                                    إااظ٠ اشلٝهًا١ اإلظارٜا١، ٚاخثٝاار املاٛارظ اياغاز١ٜ املؤًٖا١ ٚاملمربا١؛ ملٛاناا١           . 3
                                                               ايثطٛراح اذتمٜد١، ٚايضعٞ ٚرا٤ ايدلاَش ايثمرٜا١ٝ املضثُز٠ يًعاًَ .
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                           ايعًٝاا إىل تااين بزْااَش                                                          ايثٓاؤ باملضثكاٌ يف ايع١ًُٝ ايثع١ًُٝٝ ٚإرعاظ ايكٝااظاح    . 4
         ايثدطٝط.

                                                                         ختصٝص املٛارظ املايٝا١ يًكٝااّ بعًُٝا١ ايثدطاٝط ادتٝام ٚمجاب املعًَٛااح          . 5
                                           ٚايثوزغ ايثاّ يًكا٥ُ  ا٢ً ا١ًُٝ ايثدطٝط.  

                                                             ايعٌُ ا٢ً ايثمرٜب ٚايثطٜٛز املضثُزٜٔ َٔ عزٌ رفب عظا٤ ايعاًَ .  . 6

             ٜا١ َامرا٤                                                             ٚيف خثاّ ٖاذا اياطاذ عاهزٟ ٚتكامٜزٟ إلظار٠ ادتاَعا١ األزلز     
                                                     َوثاح سٜٚم باإظار٠ اياطاٛر ٚايٓغاز لًا١ ادتاَعا١         . ع  :                   َٚٛ و  ٚعخص بايذنز

                       رنثِٗ ٚذياو بايثوماٌ                                                     األزلز١ٜ الٖثُاَ٘ عثابع١ اياطار، فٗذا اياطذ عصتش عغاا 
                                                                     صثاا١ْ ارتاص١ با٘، ٚاصاثهٌُ اياطاذ عُام اض ٚفماً٘ بعام عٕ قااّ                    ا٢ً إزاب١ اال

    ً        ً                    ً                 اًًُٝا ٚيغًٜٛا، فايااضذ ال ٜاز٣ َاْعاًا يف َٓاقغا١                                 طتا١ َٔ ايعًُا٤ األزم٤ بثكُٝٝ٘ 
                                عد٘ ٚقاٍٛ آرا٤ ايكزا٤ ٚاملضؤٚي .
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 املراجع

            أوال : الكتب

  ،             ظار ايٓٗما١   :                              َامخٌ ب٦ٝاٞ َكاارٕ، بارلٚح      :              اإلظار٠ ايعا١َ  :        عمحم صكز  ،      ااعٛر  . 5
5979    .  

  ،                                                                     عبٛبهز: اإلظار٠ يف ايا١٦ٝ ايمٚي١ٝ، َٓغٛراح ادتاَعا١ املوثٛضا١ طازابًط     ،     بعرل٠  . 2
  . 2    ّ، ط    5999

ٔ    ،    ساٖز  . 3              ، ظار صاعاظ      5993   ، 5                                      تعًاِٝ ايهااار َٓظاٛر اصاذلاتٝسٞ، ط       :            تٝا٤ ايامٜ
                ايصااح، ايهٜٛج.

  ّ .    5949  ،        صرل الصاى  :     يٓمٕ  ،                        اإلظار٠ ايعا١َ ٚايصٓاا١ٝ  :           فاٌٜ، ٖٓزٟ  . 4
                    ْٜٝٛاٛرى ا يًٓغاز     ،  5                                     َااظ  اإلظار٠: حتًٌٝ ايٛ ا٥ف اإلظار١ٜ، ط  :       ٖارٚيم  ،      نْٛثش  . 5

   (.    5955          ٚايثٛسٜب، 

 علنيةلرسائل الا :      ثانيا 

                                             ايثاامرٜب يف رفاب نوااا٠٤ ايعااًَ ، زاَعاا١                إصاذلاتٝس١ٝ                       نعااار، ستُام صااامل:     . 6
                                           ظنثٛراٙ َٓغاٛر٠ زتًا١ ايعًاّٛ ٚايثكاْا١             عطزٚض١                             ايضٛظإ يًعًّٛ ٚايثهٓٛيٛزٝا، 

  .    2155                                  زاَع١ ايضٛظإ يًعًّٛ ٚايثهٓٛيٛزٝا 

    ار٠                                                                اااامل آظّ: تكااِٜٛ األظا٤ اإلظارٟ يف املؤصضاااح َاأ َٓظااٛر اإلظ     ،       اذتاااص  . 7
                                                                                   اإلصااذلاتٝس١ٝ، زاَعاا١ ايضااٛظإ يًعًااّٛ ٚايثهٓٛيٛزٝااا، رصاااي١ ظنثااٛراٙ غاارل    

  ّ .    2151  ،       َٓغٛر٠

                                     يألاُاٍ اإلْثازٝا١ ٚارتمَٝا١، زاَعا١                اإلصذلاتٝس١ٝ                         اذتانِ، اًٞ ااماض: اإلظار٠   . 8
  ّ .    2116                                                          ايضٛظإ يًعًّٛ ٚايثهٓٛيٛزٝا، َطابب ايع١ًُ احملمٚظ٠، ارتزطّٛ، 

      ، ظار  5   ، ط    2119                                   ألظا٤ ٚبطاقا١ ايثكٝاِٝ املثاٛاسٕ،                 : عصاصاٝاح ا         ٚإظرٜاط         ايغايمل،   . 9
                 ٚا٥ٌ يًٓغز اُإ.

 ثالجا: املؤمترات والهدوات

                                                      ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ ٚعُٖٝا١ تطاٝال ادتاٛظ٠ يف َؤصضااح        :             عبٛسق١ٝ، خمظت١  .  51
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                                                                         ايثعًِٝ ايعايٞ، املؤمتز ايعًُٞ ايمٚيٞ األٍٚ: صٝاصاح ختطٝط ايثعًاِٝ ايعاايٞ   
-  55                                    ٚبزاَش ٚصاٌ ايثصطٝع ٚايٓساح ايواذل٠             ٚايصعٛباح          اإلخواقاح   ،       يف يٝاٝا

  ّ .    2154      ْٛفُدل     57

                                           )ايٓظزٜا١ ٚايثطاٝال( َاؤمتز َوٗاّٛ ٚظٚر                                      خغِٝ، َصطو٢: ب١٦ٝ ايثدطٝط ايعاّ  .  55
  ّ .    2116  - 7-  59-  58                ايثدطٝط، طزابًط 

                                                                          ازفاا١، ٚ ٜٛصااف عخااز ايثدطااٝط االصااذلاتٝسٞ يف عظا٤ ايعاااًَ  باملؤصضاااح    .  52
  .    2153   ، 5      ، امظ         اإلْضا١ْٝ                   ارتم١َٝ، زت١ً ايعًّٛ 

                                                             ايثدطٝط االصذلاتٝسٞ دتٛظ٠ َٓظَٛا١ ايثعًاِٝ ايعاايٞ يف يٝاٝاا        :         َزاٞ، عمحم  .  53
                                                                      حتمٜات٘ ايزا١ٖٓ َٚغهمت٘، املؤمتز ايعًُاٞ ايامٚيٞ األٍٚ: صٝاصااح ختطاٝط     

                                      ٚايصااعٛباح ٚباازاَش ٚصاااٌ ايثصااطٝع             اإلخواقاااح   ،                            ايثعًااِٝ ايعااايٞ يف يٝاٝااا
  ّ .    2154      ْٛفُدل     57-  55              ٚايٓساح ايوذل٠ 

                                                                ُإ: ايثصااطٝع االصااذلاتٝسٞ ٚادتااٛظ٠ يًثعًااِٝ ايعااايٞ املوٗااّٛ               َززااإ، صااًٝ  .  54
                                                                      ٚاإلخواقاح ٚايصعٛباح ٚبزاَش ٚصاٌ ايثصاطٝع ٚايٓسااح، املاؤمتز ايعًُاٞ     

             اإلخواقااااح   ،                                                                  ايااامٚيٞ األٍٚ: صٝاصااااح ختطاااٝط ايثعًاااِٝ ايعاااايٞ يف يٝاٝاااا 
  ّ .    2154      ْٛفُدل     57-  55                                            ٚايصعٛباح ٚبزاَش ٚصاٌ ايثصطٝع ٚايٓساح ايوذل٠ 
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 قاملالح

Correlations 

                    ارتطاااااااااااااا١ 

         صذلاتٝس١ٝ  اإل

        ايعاًَ      ظا٤ ع

Spearman's rho 

                 ارتطااااااااا١

         صذلاتٝس١ٝ  اإل

Correlation 

Coefficient 
          ** 

Sig. (2-tailed) .      

N       

        ايعاًَ      ظا٤ ع

Correlation 

Coefficient 
    **       

Sig. (2-tailed)      . 

N       

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Statistics 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

N 

Valid                               

Missing                     

Mean                                                                       

Median                                                                       

Std. 

Deviation 

                                                                                

 

  



 مسريةباجلامعة األ أثر التخطيط االسرتاتيجي على أداء املوظفني

                  جملة اجلامعة األمسرية
444 

Frequency Table 

x1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ٛافل                    م٠بغ َ

ٛافل َ                   

                ستاٜم

                لغرل َٛاف

                 بغم٠ لغرل َٛاف

Total                 

 

 

x2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ٛافل                    بغم٠ َ

ٛافل َ                   

                ستاٜم

                لغرل َٛاف

                 بغم٠ لغرل َٛاف

Total                 

 

  



 حممد سامل مفتاح كعبارد. 

 31السنة    العدد 
444 

x3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ٛافل                    بغم٠ َ

ٛافل َ                  

                  ستاٜم

                لغرل َٛاف

                   بغم٠ لغرل َٛاف

Total                

Missing System         

Total            

 

 

x4 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ٛافل                   بغم٠ َ

ٛافل َ                   

                 ستاٜم

                لغرل َٛاف

                  بغم٠ لغرل َٛاف

Total                

Missing System         

Total            

  



 مسريةباجلامعة األ أثر التخطيط االسرتاتيجي على أداء املوظفني

                  جملة اجلامعة األمسرية
444 

x5 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ٛافل                بغم٠ َ

ٛافل َ                  

                  ستاٜم

                  لغرل َٛاف

 لغرل َٛاف

 بغم٠
                  

Total                 

 

 

x6 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ٛافل                       بغم٠       َ

ٛافل َ                       

                       ستاٜم

ٛاف                    ل       غرل َ

ٛافااا     ل              غااارل َ

     بغم٠
                

Total                 

  



 حممد سامل مفتاح كعبارد. 

 31السنة    العدد 
444 

x7 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ٛافل                       بغم٠       َ

ٛافل َ                        

                      ستاٜم

ٛاف   غرل                     ل    َ

ٛاف                      بغم٠   ل       غرل َ

Total                 

 

 

x8 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ٛافل                    بغم٠       َ

ٛافل َ                       

                      ستاٜم

ٛاف                     ل       غرل َ

ٛافااا       غااارل    ل       َ

     بغم٠
                  

Total                 

 

  



 مسريةباجلامعة األ أثر التخطيط االسرتاتيجي على أداء املوظفني

                  جملة اجلامعة األمسرية
444 

x9 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ٛافل                    بغم٠       َ

ٛافل َ                        

                      ستاٜم

ٛاف                    ل       غرل َ

ٛاف                        بغم٠   ل       غرل َ

Total                 

 

 

x10 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ٛافل                        بغم٠       َ

ٛافل َ                        

                      ستاٜم

ٛاف                  ل       غرل َ

ٛاف                      بغم٠   ل       غرل َ

Total                 

 


