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واقع مسارسات اإلدارة أالستخاتيجيو في مؤسدات التعميم التقشي بميبيا 
دراسة ميجانية عمى السعيج العالي لمعمهم والتقشية بالداوية 

 
مهههههههههخوى مربهههههههههههاح الذهشان نجاح محسهههج السحسجي       سيهام إبخاىيهم البخشهو 

 السعيج العالي لمعمؾم والتقشية الداوية
sehaming@yahoo.com 

 
 :مدتخمهص الجراسهة

تشاولت ىحه الجراسة مؾضؾع واقع اإلدارة اإلستخاتيجية في مؤسدات التعميؼ   
في أن واقع اإلدارة اإلستخاتيجية وتؼ تحجيج مذكمة الجراسة , التقشي بميبيا

بالسعيج العالي لمعمؾم والتقشية يذيخ إلى وجؾد قرؾر في قجرة اإلدارة العميا 
عمى تظبيق أسمؾب اإلدارة اإلستخاتيجية األمخ الحي اثخ عمي أدائو بذكل 

وتشبثق أىسية .    سمبي بدبب عجم وجؾد استقخار ندبي في البيئة السحيظة
الجراسة في إثخاء البحث العمسي مؽ خالل اإلضافة التي تقجميا إلى الجيؾد 

وفي استفـادة السؤسدات التقشية السختمفة مؽ معخفة , الدابقة في ىحا السجال
وذلػ مؽ خالل التأكيج عمى أىسية الجور الحي , والحـج مشيا, أسباب القرؾر

واعتسجت الباحثات في , تمعبو عسمية اإلدارة اإلستخاتيجية في السؤسدات التقشية
باستخجام , ه الجراسة عمى التحميل الؾصفي والكسي في دراسة الغاىخةذه

وبعج , استسارة االستبيان كأداة لجسع البيانات ثؼ تؾزيعيا عمى مجتسع البحث
إخزاع البيانات الستحرل عمييا لمتحميل اإلحرائي الختبار الفخضيات التي  

 .تست صياغتيا ثؼ التؾصل إلى مجسؾعة مؽ الشتائج اليامة
 

ABSTRACT 

This study addressed the issue of the strategic management in 

the technical education institutions in Libya. The problem of the 

study was identified in the fact that the reality of strategic 

management at the Higher Institute of Science and Technology 
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indicates that there is a shortcoming in the senior management 

ability to implement strategic management method, which 

negatively affect its performance because of absence of relative 

stability in the surrounding environment.                     .                 

The importance of study derive to the enrichment of scientific 

research through the addendum provided by the earlier efforts in 

this area, and to make the technical institutions realize the 

causes of shortcoming and to overcome it by emphasizing on the 

importance of the role that strategic management process plays 

in the technical institutions.                                                                                                          

The researchers in this Study to analyze the descriptive and  

quantitative Study of the phenomenon, using a questionnaire 

tool to collect data and then distributed to the research sample, 

after subjecting the data obtained for analysis to test the 

hypotheses that were formulated , the study concluded with a set 

of results 

 

 :السقجمة: 1 
حيث تيتؼ , والتظبيق,    ُتعج اإلدارة اإلستخاتيجية قسة اليخم اإلداري في الفكخ

كسا تعشي , ورفع الكفاءة, والسدتقبل في أن واحج وتيجف إلي اإلبجاع, بالحاضخ
وصشع القخارات , والتحميل اإلستخاتيجي, والقجرة عمى التفكيخ, تكؾيؽ البريخة

وذلػ , أو التأثيخ فيو, , والسدتقبل, اإلستخاتيجية في مخحمة استكذاف الحاضخ
, ياسين), والتؾسع في ميجان األعسال, أو الشسؾ, لمتأكج مؽ فخص البقاء

 فاإلدارة العميا الؾاعية تدتؾعب أساسيات السسارسة (. 34-33ص, 2002
وتحاول االستفادة مؽ تظبيق مفاىيؼ اإلدارة اإلستخاتيجية في , اإلستخاتيجية

بحيث تكؾن قادرة عمى استخجام مؾارد السشغسة سؾاء لتؾليج قاعجة , عسمياتيا
عامة تداىؼ في مشحيا خرائص مسيدة تدتخجميا لمحرؾل عمى ميدات 

 . (296 : 2009الغالبي , )تشعكذ إيجابيًا عمى األداء الذامل ليا
وبالتالي فإن اإلدارة اإلستخاتيجية ىي التي أعادت الرؾرة الحقيقية لجور القيادة 

, التخبؾية في أذىان اإلدارييؽ نغخًا لسا تسمكو مؽ قجرة في تدميط األضؾاء
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وإذا ما تؼ تظبيقيا بذكل جيج , والزعف في السؤسدة, وتذخيص جؾانب القؾة
فدؾف تؤدي إلي تحقيق الشجاح االستخاتيجي عمى السدتؾى السحمي والجولي 

   (.28ص, 2012, حشا)
:  الجراسةمذكمههة: 1-2

في أن واقع اإلدارة اإلستخاتيجية يذيخ إلى وجؾد    تتسثل مذكمة الجراسة 
قرؾر في قجرة اإلدارة العميا عمى تظبيق أسمؾب اإلدارة اإلستخاتيجية بالسفيؾم 

العمسي الرحيح األمخ الحي اثخ عمي أدائو بذكل سمبي بدبب عجم وجؾد 
وعميو يسكؽ تمخيص مذكمة الجراسة في , استقخار ندبي في البيئة السحيظة

:- الدؤال التالي
مها ىه واقع  مسارسات اإلدارة اإلستخاتيجية في السعيج العالي لمعمهم والتقشية 

بالداوية ؟ 
: فخضيهات الجراسة: 1-3

:-    تشظمـــــــق الجراسة مــــــؽ الفخضيــــــات التاليـــــــــة
 وجؾد عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ عسمية اإلدارة :الفخضية األولى

وبيؽ عسمية اإلدارة اإلستخاتيجية , اإلستخاتيجية السظبقة في السعيج محل الجراسة
  .بالسفيؾم العمسي الؾاجب تظبيقيا

 وجؾد عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ عسمية اإلدارة :الفخضية الثانية
وبيؽ الستظمبات الستؾفخة لمقيام , اإلستخاتيجية السظبقة في السعيج محل الجراسة

  .بيا
 وجؾد عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ عسمية اإلدارة :الفخضية الثالثة

 .وأدائو االستخاتيجي, اإلستخاتيجية السظبقة في السعيج
:  أىهجاف الجراسهة: 1-4

 :تدعـى الجراســـــة إلـــــى تحقيــــــق األىـــــجاف التاليـــــة
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تذخيص السسارسة الفعمية لإلدارة اإلستخاتيجية في مؤسدات التعميؼ  - أ
  .التقشي مؽ خالل دراسة حالة السعيج العالي لمعمؾم والتقشية بالداوية

وأىسية اإلدارة اإلستخاتيجية في مؤسدات التعميؼ التقشي , أبخاز دور - ب
  .بميبيا

, رصج السعؾقات التي تؾاجو اإلدارة اإلستخاتيجية في السعاىج التقشية - ج
  .وسبل مؾاجيتيا, وأسبابيا الحقيقية

وتظبيقيا , محاولة الؾقؾف عمي أسباب القرؾر في أداء اإلدارة - د
واالستفادة مشيا في معخفة اآلثار الستختبة عمي ذلػ فيسا , لمسفيؾم العمسي ليا

, يتعمق بخجمات قظاع التعميؼ التقشي لتحقيق التشسية عمي مدتؾي السؤسدة
 .والسجتسع

: أىسيهة الجراسهة: 1-5
وكيفية , تبخز أىسية الجراسة مؽ أىسية مسارسة أساليب اإلدارة اإلستخاتيجية

ومقجار الفائجة السسكؽ تحقيقيا أثخ التظبيق الدميؼ لسخاحميا السختمفة , تظبيقيا
في قظاع التعميؼ التقشي العالي السشاط بو إنجاح الكثيخ مؽ السذخوعات التقشية 

, وعمى درجة عالية مؽ األىسية, السختمفة مؽ خالل تخخيج كؾادر فشية شابة
كسا تأتي أىسية الجراسة في تعسيؼ الشتائج والتؾصيات التي تؼ , والكفاءة

والتي ليا عالقة بأداء السعيج بسا يداىؼ مؽ الخفع مؽ مدتؾى , التؾصل إلييا
 . تقجيؼ خجماتو داخل السجتسع
: اإلطار الشظخي لمجراسة -1

 :-مفيهم اإلدارة اإلستخاتيجية: 1-2
وتذابيت فقج ,    تعجدت السفاىيؼ التي تشاولت تعخيف اإلدارة اإلستخاتيجية

وأنذظة السشغسة التي يتؼ , خظط"عخفيا بعض الكتاب في مجال اإلدارة بأنيا 
, وأىجافيا, وضعيا بظخيقة تزسؽ خمق درجة مؽ التظابق بيؽ رسالة السشغسة

"  وذات كفاءة عالية, والبيئة التي تعسل فييا برؾرة فعالة, وبيؽ ىحه الخسالة
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ومتكاممة تخبط بيؽ , خظة مؾحجة شاممة" وْعخفت بأنيا (.2ص,2012,الديج)
وىي مرسسة لزسان تحقيق , وتحجيج البيئة, السدايا اإلستخاتيجية لمسشذأة

ودور واضعؾ , مؽ خالل السدايا والبيئة الستغيخة السؾاجية ليا, أىجاف السشذأة
 (.11ص,2009,الريخفي)"  اإلستخاتيجية في التؾفيق بيشيا

والتي تذتسل , والسخاحـــــــــل الستخابظـــــة, مجسؾعــــــــة مــــــــؽ الخظــــــــؾات"    وأنيا 
والقيؼ السؤسديـــــة الحاكســــــة , ورؤيتيا, وصياغة رسالة السشذأة, عمي  تحجيج

واألىجاف اإلستخاتيجية لمسشغسة في , ووضع مجسؾعـــــــة مؽ الغايات, ألعساليا
والخارجية , عل جسيع الستغيخات البيئية السحيظة بيا الجاخمية

(. 120ص, 2007,السخسي)".
:-  أىسية اإلدارة اإلستخاتيجية:  انياًا  :  2-2
تتسثل أىسية اإلدارة اإلستخاتيجية في كيفية مقجار الفائجة الستحقق مؽ   

 (:-40ص, 2008,والشعيؼ, أبؾ بكخ)استخجاميا وىي 
والتظؾيخ مؽ خالل , تشسية القجرة لجي السؤسدة عمي أحجاث التغييخ - أ

والقجرة عمي مؾاجية , االستخجام الفعال لمسؾارد البذخية ذات الفكخ االيجابي
والخغبة في تظؾيخ واقع السؤسدة إلي األفزل لتحقيق األىجاف مؽ , التحجيات
واألزمات , والقيؾد, وتشسية القجرة الحاتية في التعامل مع السذكالت, اجل بشاء

 .التي تؾاجييا
والتغييخ بحيت تداىؼ , أو إزالة أسباب مقاومة التظؾيخ, تقميل - ب

وفي إعجاد الخظة اإلستخاتيجية عمي , السذاركة في مسارسة اإلدارة اإلستخاتيجية
وبشاء االلتدامات األخالقية , واالقتشاع لحي أعزاء السؤسدة, تحقيق الفيؼ

, وتيديخ مجاخل, والتعيج بالتشفيح يداعج في تأييج عسميات التغييخ, لجييؼ
والحافد لحي , وأنغسة عسل ججيجة لمسداىسة في بشاء العالقة بيؽ اإلنتاجية

 .واالنجاز, العامميؽ بسا يشيخ دافعتييؼ لمعسل
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وتفاعيل القخارات الجساعية بسا , أو سياسة التسكيؽ,تعسيق مشيج  - ج
وفعالية الخظط , تداىؼ في تحقيق اختيار أفزل البجائل اإلستخاتيجية بجؾدة

ويحدؽ , والتفاعل الجساعي الحي يؾلج بجائل إستخاتيجية جيجة, اإلستخاتيجية
, وتؾجيو مؾاردىا بظخيقة فعالة, فخص االختيار اإلستخاتيجي لمسؤسدة

والتغمب عمي نؾاحي الزعف في اإلدارة اإلستخاتيجية , واستغالل نؾاحي القؾة
 .أو التيجيجات , والتعامل الفعال مع القيؾد, لتؾليج السديج مؽ الفخص

تشسية قجرة السؤسدة عمي تحقيق التفاعل البيئي في السجى الظؾيل  - د
يداعج مشغسات األعسال عمي تحقيق التأثيخ السمسؾس في عل الستغيخات 

أو ثقافية مؽ خالل , أو تكشؾلؾجية, أو اقترادية, البيئية سؾاء كانت سياسية
, القخارات اإلستخاتيجية الدميسة التي تداعجىا عمي استغالل الفخص الستاحة

 .وخمق فخص ججيجة
 يتسثل اليجف العام لإلدارة اإلستخاتيجية في  :- أىجاف اإلدارة اإلستخاتيجية : 2-3

والحي , ونقاط الزعف والقؾة بالذكل الدميؼ, والتيجيجات, وإدارة الفخص, معخفة
إال ,واألداء الستسيد, مؽ خاللو تدتظيع السشغسة تحقيق الشجاح االستخاتيجي

أنو يؾجج العجيج مؽ األىجاف الفخعية األخخى ليا والتي تدعي إلي تحقيقيا  
  :-(24ص,2009,الشاطهري )نحكخ مشيا األتي 

, تييئة السشغسة داخميًا بإجخاء التعجيالت في الييكل التشغيسي - أ
والقؾي العاممة بالذكل الحي يديج مؽ قجرتيا , واألنغسة, والقؾاعج, واإلجخاءات

 .وفعالية , عمي التعامل مع البيئة الخارجية بكفاءة
بحيث يتؼ وضع األىجاف طؾيمة , واألىسية الشدبية, تحجيج األولؾيات - ب

وإجخاء عسميات تخريص السؾارد , والدياسات, واألىجاف الدشؾية, األجل
 .باالستخشاد بيحه األولؾيات

, وزيادة فاعمية, إيجاد السعيار السؾضؾعي لمحكؼ عمي كفاءة اإلدارة - ج
وترحيح , واكتذاف, والخقابة, والتشديق, وكفاءة عسميات إتخاد القخارات

 .االنحخافات لؾجؾد معاييخ واضحة تتسثل في األىجاف اإلستخاتيجية
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وخظؾات معيشة , إيجاد نغام لإلدارة اإلستخاتيجية يتكؾن مؽ إجخاءات - د
ُيّذِعخ العاممؾن بأىسية السشيج العمسي الحجيث في التعامل مع السذكالت بعيجًا 

 .عؽ أساليب اإلدارة التقميجية
:- مخاحهل اإلدارة اإلستخاتيجيهههة : 4- 2

 تتسثــل مخاحـــــــل اإلدارة اإلستخاتيجيــــــة فـــــــي الخظــــــــــؾات التاليــــــــــة
( :-  14-12ص ,2010,أحسيجة)

وتؾزيع السعمؾمات التي , وتقييؼ, وىؾ استعخاض: التحميل والخصج البيئي : أوالًا 
والجاخمية إلي السجيخيؽ اإلستخاتيجييؽ , تؼ الحرؾل عمييا مؽ البيئة الخارجية

ويشحرخ ىجف التحميل اإلستخاتيجي في التعخف عمي العؾامل , في السشغسة
وأبدط طخيقة إلجخاء مثل ىحا , اإلستخاتيجية التي سؾف تحجد مدتقبل السشغسة

والتيجيجات في البيئة , وذلػ لتحجيج الفخص, "SWOT"التحميل ىؾ تحميل
. والزعف في البيئة الجاخمية لمسشغسة, لتحجيج عؾامل القؾة, الخارجية لمسشغسة

  ويقرج بيا وضع خظط طؾيمة األمج لتسكؽ :صياغة اإلستخاتيجية:  انياًا 
ونقاط القؾة والزعف بأسمؾب , والتيجيجات, اإلدارة العميا مؽ إدارة الفخص

وتتزسؽ عسمية الرياغة اإلستخاتيجية التحجيج الجقيق لكل السجاالت , فعال
 :                      اآلتية
 تحجيــــــــــج رسالــــــــــــــــــــــــــــــــة السشغسة      . 
 تحجيج األىجاف القابمة لمتحقيق    . 
 وتظؾيخىا,  وضع اإلستخاتيجيات      . 
 واإلستخاتيجيات ضسؽ إطار , وضع الدياسات الكفيمة بتحقيق األىجاف

 .رسالة السشغسة
 وىي العسمية التي بؾاسظتيا يتؼ وضع :تشفيح اإلستخاتيجية:  الثاًا 

, والسيدانيات, مؽ خالل البخامج, والدياسات مؾضع التشفيح, اإلستخاتيجيات
, واإلشخافية, ويتؼ تشفيح ىحه العسمية مؽ قبل اإلدارة الؾسظي, واإلجخاءات

, ويذار إلييا أحيانا بالتخظيط التذغيمي, ولكشيا ُتخاجع مؽ قبل اإلدارة العميا
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وقج تتزسؽ ىحه العسمية تغييخًا , وىي تيتؼ بالسذكالت اليؾمية لتؾزيع السؾارد
 .ونغام اإلدارة , والييكل التشغيسي, في ثقافة السشغسة

  ويقرج بيا عسمية مخاقبة يحجد فييا مجيخو اإلدارة :التقييم االستخاتيجي:رابعاًا 
, وغاياتيؼ, العميا مجي تحقيق التظبيق اإلستخاتيجي الختيارىؼ ألىجاف السشغسة

ومدتؾى وحجات , ويتؼ التقؾيؼ عمي مدتؾى السشغسة, ومجي نجاحيؼ في ذلػ
 .األعسال

   ويدتخجم السجراء في جسيع السدتؾيات اإلدارية السعمؾمات الستؾفخة عؽ 
وبالخغؼ مؽ أن , وحل السذكالت, األداء مؽ أجل اتخاذ اإلجخاءات الترحيحية

فإنيسا , والخقابة يسثالن السخحمة الشيائية في اإلدارة اإلستخاتيجية, التقؾيؼ
يخجمان اإلدارة اإلستخاتيجية في تحجيج نقاط الزعف في عسمية تشفيح 

. وىجا يحفد اإلدارة عمي عسمية الترحيح, اإلستخاتيجية الدابقة
: الجراسة التظبيقية -2

:- مشيجية الجراسة: 3-1
: بيئهة ومجتسهع وعيشهة الجراسهة:  3-1-1

أما مجتسع , والتقشيــــة بالداويـــة, تتسثـــل بيئة الجراسة فـــي السعيــج العالـي لمعمؾم
ورؤساء األقدام , ورؤساء األقدام اإلدارية, الجراسة فيتسثل في مجيخي السكاتب

وتتسثل عيشة الجراسة في , والتقشيــــة بالداويــة, العمسية بالسعيــــج العالـي لمعمؾم
ورؤساء األقدام العمسية , عيشة قرجيو حكسية لكل السجيخيؽ العامميؽ بالسعيج

إضافة إلي , والقخارات السختمفة في السعيج, لكؾنيؼ يسثمؾن صشاع اإلستخاتيجية
واتخاذ اإلجخاءات الترحيحية لالنحخافات الحاصمة , وتقييسيا, قياميؼ بتشفيحىا

. عشيا
: حههجود الجراسههة : 3-1-2

:    تتسثــــــــــل حــــــــــــجود الجراســــــــــة فـــــــــي األتـــــــــــي
وتحميل األساليب العمسية ,  يقترخ البحث عمى دراسة:الحجود السهضهعيهة - أ

. وتذخيص مجي السسارسة الفعمية ليا, السدتخجمة في اإلدارة اإلستخاتيجية
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,  تقترـخ الجراسـة عمـى حالة السعيـــــــج العالــــــي لمعمؾم:الحهجود السكانيههههة - ب
 .والتقشيــــة بالداويـــــــــة

 تقترخ عمي دراسة الفتخة الدمشية التي تؼ فييا تؾزيع :الحههجود الدمشيهة - ج
.  م2017استسارات االستبيان وىي سشة 

: مرهادر جسهع البيانهات: 3-1-3

   تؼ تغظية ىحه الجراسة مؽ خالل البيانات التي قامت الباحثة بجسعيا مؽ 
وكحلػ مؽ مجتسع , والسشذؾرات الستاحة, والسخاجع, والجوريات العمسية, الكتب

والسقابالت , أو االستقراء, والستسثمة في إعجاد صحائف االستبيان, الجراسة
الذخرية مع السدئؾليؽ في مجتسع الجراسة لتغظية بعض االستفدارات التي 

والتي مؽ شأنيا إثخاء مجال , ال تؾجج إجابات عمييا في صحائف االستبيان
 .البحث

: قياس الستغيخات: 3-1-4

وباعتساد ترسيؼ االستبيان لجسع البيانات ,    تؼ بشاء مؤشخات مقياس الجراسة
ومؽ أجل التحقق مؽ ثبات وصجق األداة , الزخورية لسعالجة مذكمة الجراسة

لمؾصؾل إلى معامل الثبات الكمي  (ألفا كخنباخ)السدتخجمة تؼ استخجام اختبار 
, وتؼ اعتساد أسمؾب ليكارت الخساسي لقياس تبايؽ آراء السبحؾثيؽ, لالستبيان
 :واشتسل االستبيان عمى أربعة أقدام رئيدة كسا يمي, وإجاباتيؼ

, أسئمـة حؾل الخرائص العامة لسفخدات العيشة (4)القدؼ األول يتزسـؽ - أ
سشؾات , السدتؾى التعميسي, الجشذ, العسخ)وتتسثل ىحه الخرائص في 

 .(الخبخة
فقخة تتعمق بسـجى بسجى مسارسة  (11) القدؼ الثاني مؽ االستبيان يتزسؽ  - ب

 .عسمية اإلدارة اإلستخاتيجية بالسعيج محل الجراسة
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فقخة تتعمق بسجى تؾفخ  (11) القدؼ الثالث مؽ االستبيان يتزسؽ -ج 
و نجاحيا بالجياز , الستظمبات األساسية لسسارسة عسمية اإلدارة اإلستخاتيجية

. محل الجراسة
 بسؤشخات أداء فقخة تتعمق (10)القدؼ الخابع مؽ االستبيان يتزسؽ  - د

 . بالسعيج محل الجراسةاإلدارة اإلستخاتيجية
: اإلحرائية السدتخجمة في تحميل البيانات األساليب : 3-1-5

والتحقق مؽ صحة فخضياتيا تؼ استخجام , لإلجابة عمى أسئمة الجراسة
األساليب اإلحرائية بعج إدخال البيانات لمحاسؾب باستخجام البخنامج 

( . Spss)اإلحرائي 
اختبار الفخضيات وتحميهل درجهة االرتبهاط بيهن متغيهخات :  3-1-6

 : الجراسهة
:   بالسعيج محل الجراسةمسارسة اإلدارة اإلستخاتيجيةمدتهى : أوالًا 

يهضح الستهسظات الحدابية واالنحخاف السعياري وتختيب فقخات مسارسة  ( 1 )الججول رقم 
اإلدارة اإلستخاتيجية 

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــخة م .ر

ط 
هس

لست
ا

ي 
داب

الح

ف 
حخا

االن
ي  ر

عيا
الس

خة 
لفق

ب ا
ختي

ت
فخ 

لته
ب ا

حد

 7 0.58 2.81يستمك السعيج إستخاتيجية واضحة السعالم - 1
 9 0.64 2.66لجى السعيج رؤية مدتقبمية يدعى لتحقيقيا - 2
تعتبخ الخسالة السخشج واإلطار العام ألعزاء - 3

اإلدارة اإلستخاتيجية في اتخاذ القخارات 
2.79 0.61 8 

يتم تشفيح األىجاف اإلستخاتيجية في تهقيت - 4
محجد مدبقا 

2.52 0.66 10 

تتسثل نقاط ضعف وقهة السعيج في الييكل - 5
التشظيسي والثقافة التشظيسية واإلمكانات 

الستهفخة 
3.18 0.42 1 
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تقهم اإلدارة اإلستخاتيجية بهضع خظهات - 6
محجده لتظبيق اإلستخاتيجية 

2.92 0.55 6 

تقهم اإلدارة اإلستخاتيجية بالسعيج بستابعة - 7
التظبيقية لإلستخاتيجية -الخظهات 

2.19 0.71 11 

تدتخجم إدارة السعيج أساليب فعالة في - 8
تحقيق الخقابة والتقييم اإلستخاتيجي وبرهرة 

مدتسخة 
2.97 0.52 5 

تيتم اإلدارة اإلستخاتيجية بتغييخ إستخاتيجيتيا - 9
عشج التأكج من عجم ججوى تشفيحىا 

3.14 0.44 2 

10
 -

تخاعي اإلدارة اإلستخاتيجية الثقافة التشظيسية 
بالجياز عشج وضع اإلستخاتيجية 

3.11 0.47 3 

11
 -

نظام اإلدارة اإلستخاتيجية الستبع بالسعيج 
يدتخجم نساذج كثيخة متعمقة بإجخاءات العسل 

2.98 0.51 4 

 
تختيب فقخات مسارسة اإلدارة اإلستخاتيجية لعيشة  ( 1)   يؾضح الججول رقؼ 

الجراسة حدب درجة السسارسة حيث تبيؽ أن أكثخ الفقخات مسارسة مؽ وجية 
تتسثل نقاط ضعف وقؾة السعيج في الييكل " نغخ عيشة الجراسة كانت 

حيث بمغ متؾسط ىحه الفقخة  " التشغيسي والثقافة التشغيسية واإلمكانات الستؾفخة
,  مسا يجل عمى درجة مسارسة كبيخة حدب السقياس الخساسي السدتخجم 3.18

تيتؼ اإلدارة اإلستخاتيجية بتغييخ إستخاتيجيتيا عشج " تمييا الفقخة التي تشص عمى 
مسا يجل أيزا عمى 3.14بستؾسط حدابي بمغ " التأكج مؽ عجم ججوى تشفيحىا 

والفقخة ذات , امتالكيا لجرجة مسارسة كبيخة حدب إجابات عيشة الجراسة 
تخاعي اإلدارة " التختيب الثالث في مجى السسارسة كانت الفقخة التي تشص عمى 
بستؾسط " اإلستخاتيجية الثقافة التشغيسية بالجياز عشج وضع اإلستخاتيجية 

 مسا يجل أيزا عمى مسارستيا بذكل كبيخ حدب السقياس 3.11حدابي قجره 
أما الفقخة التي كانت في السختبة الخابعة كانت لمفقخة التي .الخساسي السدتخجم 
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نغام اإلدارة اإلستخاتيجية الستبع بالسعيج يدتخجم نساذج كثيخة " تشص عمى 
 وكانت درجة مسارستيا 2.98بستؾسط حدابي قجره  " متعمقة بإجخاءات العسل

تقؾم " أما أقل الفقخات مسارسة مؽ وجية نغخ عيشة الجراسة كانت , متؾسظو 
بستؾسط " اإلدارة اإلستخاتيجية بالسعيج بستابعة الخظؾات التظبيقية لإلستخاتيجية 

 مسا يجل عمى أن درجة مسارستيا متؾسظو حدب السقياس 2.19حدابي قجره 
يتؼ تشفيح " عمى  وتمييا في قمة السسارسة الفقخة التي تشص , السدتخجم 

 2.52بستؾسط حدابي بمغ  " األىجاف اإلستخاتيجية في تؾقيت محجد مدبقا
. حيث كانت درجة مسارستيا متؾسظو أيزا

:   بالسعيج محل الجراسةمسارسة اإلدارة اإلستخاتيجيةمتظمبات مدتهى :  انياًا 
يهضح الستهسظات الحدابية واالنحخاف السعياري وتختيب فقخات  ( 2 )الججول رقم 

متظمبات اإلدارة اإلستخاتيجية 

 

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــخة م .ر

ط  
هس

لست
ا

ي 
داب

الح

ف  
حخا

االن
ي  ر

عيا
الس

خة  
لفق

ب ا
ختي

ت
فخ 

لته
ب ا

حد

1 -
اإلمكانيات  السادية واإلدارية الالزمة 

لمقيام بعسمية تقييم اإلستخاتيجية 
2.75 0.59 9 

2 -

تدتعين اإلدارة العميا في بعض األحيان 
ببعض الخبخات الالزمة لمقيام بالسيام 

التخظيط  
االستخاتيجي من خارج السعيج 

3.42 0.35 3 

3 -
يستمك الجياز الخبخات والكفاءات الالزمة 

لمقيام بعسمية التقييم 
3.45 0.32 2 

4 -
العاممهن بالجياز مؤىمهن وذوو خبخات 
عالية وعمي درجة عالية من التخرص 

3.11 0.47 5 

 4 0.39 3.24يتهفخ لجى اإلدارة بالسعيج االلتدام الحاتي - 5
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النجاز األىجاف السخجهة 

6 -
يدعى السعيج إلى تظهيخ أداء العاممين 

برهرة مدتسخة 
2.92 0.55 7 

7 -
رجال اإلدارة العميا عمي وعي وإدراك تام 

بأىسية الخبط بين األداء التذغيمي  
والشتائج السظمهب الهصهل إلييا 

2.75 0.59 10 

8 -
قهاعج العسل مهضهع بظخيقة تداعج عمي 

سخعة االستجابة والتكييف مع البيئة 
السحيط 

2.67 0.63 5 

9 -
لجي اإلدارة اإلستخاتجية القجرة عمي 
السبادرة واإلبجاع في وضع تظهيخ 

أنذظتيا 
2.89 0.57 8 

10 -
تعتسج اإلدارة اإلستخاتيجية أسمهب البحث 

والتظهيخ السدتسخ الكتذاف مفاىيم 
ججيجة من شأنيا تحقيق ميدة تشافدية 

2.94 0.54 6 

11 -

يعاني السعيج من الشقص في الكهادر 
البذخية السجربة لمقيام بعسمية صياغة 

وتشفيح وتقييم ورقابة أداء السشظسة 
وقياسو 

3.69 0.27 1 

 
تختيب فقخات متظمبات اإلدارة اإلستخاتيجية لعيشة الجراسة  ( 2 )يؾضح الججول 

حدب درجة تؾفخىا حيث تبيؽ أن أكثخ الفقخات تؾفخا مؽ وجية نغخ عيشة 
يعاني السعيج مؽ الشقص في الكؾادر البذخية السجربة مؽ اجل " الجراسة كانت 

حيث بمغ  " القيام بعسمية صياغة وتشفيح وتقييؼ ورقابة أداء السشغسة وقياسو
 مسا يجل عمى درجة تؾفخ كبيخة حدب السقياس 3.69متؾسط ىحه الفقخة 

يستمػ الجياز الخبخات " تمييا الفقخة التي تشص عمى , الخساسي السدتخجم 
مسا يجل 3.45بستؾسط حدابي بمغ   " والكفاءات الالزمة لمقيام بعسمية التقييؼ
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أما أقل .أيزا عمى امتالكيا لجرجة تؾفخ كبيخة حدب إجابات عيشة الجراسة
رجال اإلدارة العميا عمي " الفقخات تؾفخا مؽ وجية نغخ عيشة الجراسة كانت 

وعي وإدراك تام بأىسية الخبط بيؽ األداء التذغيمي والشتائج السظمؾب الؾصؾل 
 مسا يجل عمى أن درجة تؾفخىا متؾسظو 2.75بستؾسط حدابي قجره  " إلييا

" وتمييا في قمة السسارسة الفقخة التي تشص عمى , حدب السقياس السدتخجم
بستؾسط  " اإلمكانيات  السادية واإلدارية الالزمة لمقيام بعسمية تقييؼ اإلستخاتيجية

 حيث كانت درجة تؾفخىا  متؾسظو 2.75حدابي مداويا لمفقخة الدابقة  بمغ 
. أيزا
:   بالسعيج محل الجراسة اإلدارة اإلستخاتيجيةأداءمدتؾى : ثالثاً 
يهضح الستهسظات الحدابية واالنحخاف السعياري وتختيب فقخات أداء  (3  )ججول رقم ال

اإلدارة اإلستخاتيجية 

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــخة م .ر
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حد

تهجج مؤشخات ندتخجميا اإلدارة اإلستخاتيجية - 1
في قياس فاعمية السعيج 

2.33 0.62 8 

تهجج إدارة خاصة لته يق السعمهمات الستعمقة - 2
بسؤشخات اإلدارة لمسعيج ونذخىا لجوي الذأن 

من العاممين والجيات ذات السرالح السذتخكة 
2.21 0.74 10 

تهجج صعهبات تؤ خ عمي تظبيق خظهات - 3
اإلستخاتيجية بالسعيج ومن  م عمي أدائو 

2.84 0.61 5 

يفتقخ الجياز إلي الكفاءات الفشية لستابعة - 4
تقييم أداء السعيج 

3.42 0.43 3 

يفتقخ السعيج إلي وجهد اآلليات الالزمة - 5
لالستخجام في عسميات تقييم األداء 

2.46 0.52 6 

 7 0.69 2.42مسارسة أسمهب اإلدارة اإلستخاتيجية بالسفيهم - 6
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العمسي سبب مباشخ في زيادة السدتهي األداء 
وبالتالي تحقيق الشجاح االستخاتيجي لمسعيج 

مسارسة أسمهب اإلدارة اإلستخاتيجية بالسفيهم - 7
العمسي سبب مباشخ في انخفاض مدتهي 
األداء وبالتالي تحقيق الفذل في الشجاح 

االستخاتيجي لمسعيج 

3.49 0.40 1 

 4 0.46 3.23مؤشخات أداء السعيج مختفعة وبرهرة مدتسخة - 8
الظخوف البيئة السحيظة سبب مباشخ في - 9

انخفاض مدته أداء السعيج 
3.46 0.41 2 

نتائج األداء بالشدبة لإلدارة العميا مخضية ججا - 10
عمي جسيع األصعجة 

2.23 0.72 9 

 
تختيب فقخات أداء اإلدارة اإلستخاتيجية لعيشة الجراسة  (3)يؾضح الججول رقؼ 

حيث تبيؽ أن أكثخ الفقخات التي تؤثخ عمى أداء اإلدارة اإلستخاتيجية مؽ وجية 
مسارسة أسمؾب اإلدارة اإلستخاتيجية بالسفيؾم العمسي " نغخ عيشة الجراسة كانت 

سبب مباشخ في انخفاض مدتؾي األداء وبالتالي تحقيق الفذل في الشجاح 
 مسا يجل عمى درجة 3.49حيث بمغ متؾسط ىحه الفقخة " االستخاتيجي لمسعيج 

تمييا الفقخة التي تشص عمى , مؾافقة كبيخة حدب السقياس الخساسي السدتخجم 
" الغخوف البيئة السحيظة سبب مباشخ في انخفاض مدتؾ أداء السعيج " 

مسا يجل أيزا عمى امتالكيا لجرجة مؾافقة كبيخة 3.46بستؾسط حدابي بمغ  
أما أقل الفقخات مؾافقة  مؽ وجية نغخ عيشة , حدب إجابات عيشة الجراسة

تؾجج إدارة خاصة لتؾثيق السعمؾمات الستعمقة بسؤشخات اإلدارة " الجراسة كانت 
" لمسعيج ونذخىا لجوي الذأن مؽ العامميؽ والجيات ذات السرالح السذتخكة 

 مسا يجل عمى أن درجة مؾافقة متؾسظو حدب 2.21بستؾسط حدابي قجره 
  "وتمييا في قمة السؾافقة أداء الفقخة التي تشص عمى , السقياس السدتخجم 
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بستؾسط " نتائج األداء بالشدبة لإلدارة العميا مخضية ججا عمي جسيع األصعجة 
 حيث كانت درجة السؾافقة عمى ىحه 2.23حدابي مداويا لمفقخة الدابقة  بمغ 

. الفقخة متؾسظو أيزا
:-  الخئيدهههةنتائج اختبار الفخضيات: 7-1-3

العالقة بين مدتهى عسمية اإلدارة اإلستخاتيجية ومجى مسارستيا - أوالًا 
:- بسفيهميا العمسي

    لتحجيج نؾع ودرجة العالقة بيؽ مدتؾى اإلدارة اإلستخاتيجية ومجى مسارستيا 
 لبيان صحة الفخضية األولى t-testاختبار تؼ استخجام ,  بسفيؾميا العمسي
وجؾد عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ عسمية اإلدارة : "والتي تشص عمى

وبيؽ عسمية اإلدارة اإلستخاتيجية , اإلستخاتيجية السظبقة في السعيج محل الجراسة
 : فكانت الشتائج كسا في الججول اآلتي, "بالسفيؾم العمسي الؾاجب تظبيقيا

 
لسجى مسارسة عسمية اإلدارة  ) t-testيهضح إحتبار   (4 )الججول رقم 

 (اإلستخاتيجية بسفيهميا العمسي بالسعيج

95 %
confidence Me

an
 

 d
iff

er
en

ce
 

Si
g(

2t
ail

e)
 

t S.
TD

 ME
AN

 

N 

هر 
هههههههه

سح
ال

Up
pe

r
 

low
er

 0.
87

 0.
00

0
 12

.2
5

 0.
51

 2.
96

 11 

مجى 
مسارسة 
عسمية 
 اإلدارة

اإلستخاتيجية  1. 4 3 1. 0 2 

 
 2.96مؽ الججول الدابق يتزح أن الستؾسط الحدابي الفعمي لمفخات يداوي 

وىحا يجل عمى أن غالبية السبحؾثيؽ  (2)وىؾ أكبخ مؽ الستؾسط الفخضي وىؾ 
يؾافقؾن عمى صحة الفخضية ولكؽ بجرجة متؾسظو كسا مبيؽ بالتجرج الخساسي 
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 وىحا يجل 0.05أي أصغخ مؽ  (0.000) كانت sigكحلػ درجة السعشؾيو , 
 .عمى وجؾد داللة إحرائية 

والستظمبات الستهفخة العالقة بين مدتهى عسمية اإلدارة اإلستخاتيجية -  انياًا 
 :-لمقيام بيا

والستظمبات الستهفخة اإلدارة اإلستخاتيجية لتحجيج نؾع ودرجة العالقة بيؽ     
  لبيان صحة الفخضية الثانية والتيt-testاختبار تؼ استخجام , لمقيام بيا
وجهد عالقة ذات داللة إحرائية بين اإلدارة اإلستخاتيجية ": تشص عمى

 : فكانت الشتائج كسا في الججول اآلتي "والستظمبات الستهفخة لمقيام بيا  
الستظمبات الستهفخة لسسارسة  ) t-testيهضح إحتبار ( 5 )الججول رقم 

 (اإلدارة اإلستخاتيجية بالسعيج
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الستظمبات 
الستهفخة 
لسسارسة 
اإلدارة 

إلستخاتيجية 

1.
53

 1.
21

 

 
 2.64مؽ الججول الدابق يتزح أن الستؾسط الحدابي الفعمي لمفخات يداوي 

وىحا يجل عمى أن غالبية السبحؾثيؽ  (2)وىؾ أكبخ مؽ الستؾسط الفخضي وىؾ 
يؾافقؾن عمى صحة الفخضية ولكؽ بجرجة متؾسظو كسا مبيؽ بالتجرج الخساسي 

 وىحا يجل 0.05أي أصغخ مؽ  (0.000) كانت sigكحلػ درجة السعشؾيو , 
 .عمى وجؾد داللة إحرائية

:-  لمسعيجواألداء اإلستخاتيجيالعالقة بين مدتهى اإلدارة اإلستخاتيجية -  الثاًا 
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 واألداء اإلستخاتيجي  لتحجيج نؾع ودرجة العالقة بيؽ اإلدارة اإلستخاتيجية 
 تشص  لبيان صحة الفخضية الثانية والتيt-testاختبار تؼ استخجام , لمسعيج
وجؾد عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ عسمية اإلدارة اإلستخاتيجية : " عمى

فكانت الشتائج كسا في الججول , " وأدائو االستخاتيجي, السظبقة في السعيج
:  اآلتي

 (األداء اإلستخاتيجي لمسعيج) t-testيهضح إحتبار   (6  )الججول رقم 
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أداء اإلدارة 
اإلستخاتيجية 

بالسعيج 

1.
32
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 2.32مؽ الججول الدابق يتزح أن الستؾسط الحدابي الفعمي لمفخات يداوي 

وىحا يجل عمى أن غالبية السبحؾثيؽ  (2)وىؾ أكبخ مؽ الستؾسط الفخضي وىؾ 
كسا مبيؽ بالتجرج " متؾسظو"يؾافقؾن عمى صحة الفخضية ولكؽ بجرجة 

 0.05أي أصغخ مؽ  (0.000) كانت sigكحلػ درجة السعشؾيو , الخساسي 
ومسا سبق يتزح أن ىشاك تتظابق بيؽ . وىحا يجل عمى وجؾد داللة إحرائية

 ونتائج تحميل الستؾسظات واالنحخاف السعياري لسحاور الجراسة Tنتائج اختبار 
حيث بيشت الججاول أن غالبية الفقخات لكل محؾر كانت الستؾسظات تتخاوح 

  وىي درجة مؾافقة متؾسظو حدب السقياس الخساسي 3 إلى أقل مؽ 2مؽ 
السعتسج ليحه الجراسة  
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:- الشتائهههههههههههج
واختبار الفخضيات التي انظمقت مشيا الجراسة , وفقًا لمبيانات التي تؼ تحميميا   

 :تؾصمت الجراسة إلى 
عسمية اإلدارة اإلستخاتيجية بيؽ مدتؾى  (سالبة )وجؾد عالقة طخدية  -1

وبيؽ عسمية اإلدارة اإلستخاتيجية بالسفيؾم العمسي الؾاجب , السظبقة في السعيج
أن اإلدارة العميا ال تقؾم بستابعة خظؾات عسمية اإلدارة بحيث , تظبيقيا

اإلستخاتيجية بالسعيج وفق السفيؾم العمسي حدب وجية نغخ عيشة الجراسة 
 .عؽ باقي فقخات السحؾر (11)حيث كان تختيب ىحه الفقخة 

بيؽ مدتؾى اإلدارة اإلستخاتيجية السظبقة في  (سالبة)وجؾد عالقة طخدية  -2
كمسا قّل مدتؾى استخجام عسمية اإلدارة : وأدائو االستخاتيجي أي, السعيج

 حيث أن السبحؾثيؽ مؽ ,اإلستخاتيجية السظبقة في السعيج قّل أداؤه اإلستخاتيجي
عيشة الجراسة ال يخون أن نتائج األداء بالشدبة لإلدارة العميا مخضية ججًا فكانت 

 .درجة السؾافقة عمى ىحه الفقخة متؾسظو
بيؽ مدتؾى الستظمبات الؾاجب تؾفيخىا  (مؾجبة)وجؾد عالقة طخدية  -3

ومدتؾى الستظمبات , لسسارسة سياسات اإلدارة اإلستخاتيجية بالسفيؾم العمسي
بحيث كمسا , الستؾفخة لسسارسة سياسات اإلدارة اإلستخاتيجية السظبقة في السعيج

زاد مدتؾى الستظمبات في السعيج زاد مدتؾى مسارسة عسمية اإلدارة 
والقؾة في , فسؽ وجية نغخ عيشة الجراسة أن نقاط الزعف, اإلستخاتيجية فيو

واإلمكانات الستؾفخة , السعيج تتسثل في الييكل التشغيسي والثقافة التشغيسية
حدب رأي عيشة الجراسة وكانت درجة السؾافقة  (1)حيث كان تختيب ىحه الفقخة 

 .حدب التجرج الخساسي السدتخجم" كبيخة " 
يعاني السعيج مؽ الشقص في الكؾادر البذخية السجربة مؽ اجل القيام  -4

 .بعسمية اإلدارة اإلستخاتيجية وصياغة وتشفيح وتقييؼ والخقابة عمى األداء وقياسو
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:- التهصيهههههههههههات
بشاًء عمى مجسؾعة الشتائج التي خمرت إلييا الجراسة يسكؽ تقجيؼ التؾصيات    

 :اآلتية
ضخورة إدراك القيادات اإلدارية في السعيج أن تظبيق عسمية اإلدارة  -1

اإلستخاتيجية في السعيج بسفيؾميا العمسي ذات تأثيخ إيجابي كبيخ عميو عمى 
. السدتؾى السحمي والجولي

وعمى السدتؾى الؾعيفي إلى , إخزاع جسيع السجيخيؽ عمى مدتؾى السعيج -2
دورات تجريبية متخررة في مجال القيادة وتحجيج سياسات اإلدارة 

 يدتؾجب استقظاب خبخاء لحياإلستخاتيجية بجسيع مكؾناتيا ومخاحميا األمخ ا
 .في مجال اإلدارة اإلستخاتيجية مؽ أجل الحرؾل عمى أفكارىؼ السعخفية

ضخورة تؾفيخ الكؾادر البذخية السجربة مؽ اجل القيام بعسمية اإلدارة  -3
اإلستخاتيجية والستعمقة برياغة وتشفيح وتقييؼ والخقابة عمى األداء السؤسدي 

 .وقياسو
زيادة كفاءة نغام السعمؾمات لسا لو مؽ تأثيخ عمى زيادة فاعمية الخقابة مؽ  -4

خالل تفعيل مكتب التؾثيق والسعمؾمات ميستو تؾفيخ السعمؾمات السيسة في 
 .الؾقت السشاسب لجعؼ عسمية اتخاذ القخارات عمى أفزل وجو
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 .(سؾرية, الالذقية, مجمة جامعة تذخيؽ
 :-الخسائل العمسية:  الثاًا 
متظمبات استخجام التخظيط ,  م2010, كؾثخ عمى, أحسيجة  -1

, طخابمذ, أكاديسية الجراسات العميا, رسالة ماجدتيخ ),اإلستخاتيجي بالسشظسة
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