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المستخلص:

 

  إذ المهنننننارات القيادينننننةتعزينننننز فننننني   االسنننننتراتيجي التخطنننننيط البحنننننث الحنننننالي   تكمنننننن اهمينننننة 

بأهميننننة متزاينننندة فنننني الو ننننت   المهننننارات القياديننننةاالسننننتراتيجي و التخطننننيط يحظننننض مو ننننو ي

الحا نننرك لكونهمنننا منننن الموا نننيع الحديثنننة نو نننا مننناك التننني لهنننا تنننأثير بنننال  فننني نجنننا  المنظمنننات.. 

 المهننننارات القياديننننةفنننني تعزيننننز  االسننننتراتيجي التخطننننيطدور  يهنننندا هننننذا البحننننث الننننض معرفننننة

 بننننين تننننأثير  القياديننننة المهننننارات تعزيننننز فنننني االسننننتراتيجي التخطننننيط دور ان .جامعننننة ميسننننان   فنننني

 التأكينننند أهمهنننا التوصنننيات منننن النننض البحننننث وتوصنننلك االسنننتراتيجي والتخطنننيط القيادينننة المهنننارات

 المهننننارات خلنننن  فنننني بننننال  تننننأثير لنننن  لمننننا الجامعننننة  فنننني االسننننتراتيجي التخطننننيط  أهميننننة  لننننض

 فنننني القياديننننة المهننننارات جميننننع اسننننتخدام بننننل أخننننر  دون مهننننارة  لننننض التركيننننز و نننندمك القياديننننة

 حننننول التدريبيننننة والنننندورات والمنننناتمرات الننننندوات  قنننند وتكثينننناك اإلداريننننة المسننننتويات جميننننع

 الخبننننرات تبننننادل اجنننل مننننن العمننننل فنننر   لننننض والتأكينننندك االسنننتراتيجي التخطننننيط   دور مو نننو ي

 والمهارات
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:منهجيةالبحثالفصلاالول

المبحثاالول

 

.

:البحثمشكلة

تفرض طبيعة البيئة التنافسية    المفتوحة التي تاثر بالبيئة المحيطة؛ حيث   األنظمة ماسسات التعليم العالي من  تعد  

القيادة   البحث  ن   مهارات  الماسساتاالدارية  تمكن  جديدة  التحديات    وآليات  ظل  في  المنافسة  من  الجامعية 

ي ن بوصف   ملية تحسين وتطوير مستمرة يادي  التعلم التنظيم  Crosse & Veraالداخلية والخارجية، وير    

 خالل االستجابة للظروا المتغيرة ويعزز من فرص استغالل الفرص المتاحة ن أساس   إلض التكيا مع البيئة من

إلض     Glassonالسيا  يشير    في المستقبل. وفي ذات  المهارات القياديةوالطري  للحفاظ  لض  االدارية    العملية  

الماسسة كبير  لض  درة  بشكل  تعتمد  الماسسة  تنافسية  البيئة    أن  في  التغييرات  مع  المستمر  التكيا   لض 

بدورها في تفعيل هذه    جديدة من الجامعات ومنها جامعة  ميسان  أن تقوم   المحيطة، وخل  منتجات أو خدمات. 

التعليمية  الخدمات  بمستو   واالرتقاء  التطلعات  وتحقي   الداخلية  و  الراية  البيئة  مع  والتكيا  المجتمعية 

الجامعية  الماسسة  مستو   و لض  تطوير    والخارجية،  االدارية    فإن  القيادة  استكشاا  مهارات  التكيفي  بنو ي  

مع التكيا  بهدا  بنجا     المعرفة  مرهون  جديدة  معرفة  وخل   توليد  بهدا  المعرفة  استغالل  والتوليدي  البيئة 

  ٣ درات التعلم  لض   ملية التعلم وكيفية حدوث  في الماسسة، والعمل  لض تطوير  في فهم  االستراتيجيةالقيادة  

والمخرجات الخدمات  تحسين  ي من  بما  المستويات؛  للجامعة    جميع  القيادية  المهارات  وفي  وء  وتحقي  

الدراسات  محدودية  بو و   الصلة؛   ذات  السابقة  التربوية  األدبيات  إلقاء    مراجعة  بهدا  أجريت  التي  البحثية 

 والتخطيط االستراتيجي  القيادة مهارات    المزيد من ال وء  لض طبيعة العالقة التي تربط بين

 



لبحث:نموذجا

 

 ، وفنني  نوء   االستراتيجياالدارية  والتخطيط     القيادة  مهارات   األدبيات الفكننري   اإلطارإلننض  باالستناد 

 المنطقية بين متغيرات   لعال ة  وأهدافنها؛  ننام البنناحث بتصميم نموذج فر نني يو ح االبحث   مشكلة 

 ، ويبين النموذج المستخدم في هذه الدراسة للمتغير المستقل المتمثل في القيادة  البحث   

 بأبعادها    اتيجيةاالستر

 و درات   االستكشاابنو يها  درات مهارة القيادة   التابع المتمثل في  درات  
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 ن في  صر التغيير و صر المعرفة ن في تطوير  درات    االستراتيجيةوأهمية القيادة 

 و لي  فإن أهمية هذه الدراسة تكمن فيما يلي:  

 .محدودية الدراسات التي أجريت بهدا إلقاء المزيد من ال وء  لض طبيعة العالقة التي تربط بين  

 إلض ندرة الدراسات العربية التي تناولت هذه   باإل افة،  االستراتيجيةالتعلم التنظيمي والقيادة 

   االستراتيجي و التخطيط  القيادة مهارات    ة؛ حيث تسعض الدراسة الحالية إلض ربط مو و ين مهمين هما الالع

 اهتماماً من  بل الكتاب والباحثين التنظيمي؛ والتي اكتسبت أهمية كبيرة في هذا العصر ونالت 

 الكافي ميدانياً وخاصة في بيئة التعليم العالي.  االهتمامنظرياً ولكنها لم تنال  

 من الجامعات   ميسان وغيرهافي جامعة  األكاديمية .يامل أن تفيد نتائج هذه الدراسة القيادات   5

 والتوليدي  االستكشاا التنظيمي بنو ي  التكيفي 

 وغيرها     جامعة ميسان في .يتو ع الباحث أن تكون نتائج هذه الدراسة بمثابة دليل  مل 4

 بهدا   االستراتيجيوالتخطيط   من أبعاد القيادة  األكاديمية لتفعيل دور القيادات  العرا ية  الجامعات من 

 ر  لض النحو الذي يّمكنها منباستمراتطوير  د ارت وتطوير أداء الجامعة 

 االختيار   رالتي تحدث في البيئة الداخلية والخارجية، وا تبار ذلك معياالتغيرات  التكيا مع

 وتدريب  يادات الجامعة، وتركيز اهتمام المسئولين في الجامعة بشكل أكبر  لض تطوير  درات  

 . واألكاديمية اإلدارية لض جميع المستويات  

 

 

:البحثأهداف

 التالية:  األهداا إلض تحقي  يهدا البحث 

 ،   اإلداريةبأبعادها:    االستراتيجيةللقيادة  المهارات   ممارسة  التعرا  لض درجة  ● 

 . التدريس هيئة وأ  اء  امن وجهة نظر القيادات   ميسان في جامعة 

 مفهوم  المهارات  للقيادة  في الماسسات ابراز  •

 االدارية  والتخطيط االستراتيجي  تبيان وا ع دور المهارا  •
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المبحثالثاني

السابقةالدراسات



اوال:

    في اإلداريين األ سام  وراساء بالمديرين اإلدارية المهارات ة بعنوان أهمي:   الز بي  محمد دالل دراسة

 .  2001 األردن، التطبيقية،   بلقاء جامعة اربد،  كلية  ميدانية،  دراسة  نظرهم، وجهة من األردنية  الجامعات 

    الجامعات في  اإلداريين  األ سام وراساء الدوائر   لمديري   اإلدارية المهارات   ن الكشا   إلض الدراسة هدفت

 .   نظرهم  وجهة من األردنية

    وكان التباين،  وتحليل معيارية  وانحرافات الحسابية  المتوسطات   بحساب الدراسة  النتائج  إلض التوصل  تم و د

    اتخاذ: كاآلتي تنازليا  ترتيبا   المرتبة الستة  للمجاالت العينة  أفراد   بل من  الية  أهمية  درجة إ طاء  أهمها

 .    االتصال األداء،  وتقييم الر ابة والتوجي  القيادة، التخطيط،   والتنسي ، التنظيم  القرارات، 

    في العلمي  الماهل و التخصص   و الوظيفي  المستو  ألثر إحصائية  داللة  ذات  فرو ا النتائج  تظهر ولم

 درجة   لض الخبرة  سنوات ألثر إحصائية داللة ذات  فرو   أظهرت  ولكنها اإلدارية،  المهارة  أهمية درجة

    التفا ل ألثر إحصائية  داللة ذات  فرو ا أظهرت كما األطول  السنوات ذوي  لصالح اإلدارية  المهارة أهمية

 .    الخبرة وسنوات  العلمي  الماهل بين

ثانيا:

    العام  األمن  طار فض الوسطض القيادات  لد  اإلدارية  المهارات تقويم :    أبو العال هللا  بد  محمود بن هاني دراسة 

    ،كلية األمنية للعلوم العربية   نايا أكاديمية  ، جدة  بمحافظة  العام  األمن  باط   لض  مسحية دراسة

   2001الرياض،  ، الشرطية  الدراسات 

 :   إلض   الدراسة تهدا

   تلك داخل  بها  تقوم  أن  يجب  التي المهام   تحديد  و األمنية  القطا ات في الوسطض  القيادة   ماهية معرفة 1- 

 .   القطا ات

    جهاز أفرع  في  الوسطض القيادات  لد  اإلدارية بالمهارات   اإللمام  و المعرفة  مستو   لض التعرا 2- 

    الر ابة   و ، االتصاالت  و ، القرارات  اتخاذ و  ،  التنسي   و التوجي  مجاالت في جدة بمحافظة   العام األمن

    من الوسطض  القيادات لد   اإلدارية  بالمهارات  الخاصة السلبيات  و اإليجابيات أهم   لض التعرا 3- 
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 .   بجدة   العام األمن  طاع  ألفراد الصغر   القيادة و العليا  القيادة   نظر وجهة

    ،  الدراسي التخصص   ، التعليمي   المستو  ،  الوسطض للقيادات   الوظيفي المستو  أثر   لض التعرا 4- 

    مكان في التدريبية  الدورات    دد ،(  المراوسين  دد)   اإلشراا نطا   ،  العلمية الخبرة  سنوات   دد  ، العمر

 .    الوسطض القيادات لد    اإلدارية المهارات   مستويات  لض  األمني العمل

 :    الدراسة  من نتائج

    حالة دراسة ، الوظيفي   األداء في ودورها القيادية  تبعنوان المهارا:    فارس أحمد بو مامة دراسة  3 -

     سنطينة  منتوري جامعة  منشورة غير االجتماع   لم في  ماجستير رسالة  للتوزيع،  الغاز ا سوون ماسسة

 .2010- 2009، الجزائر االجتما ية،  و  اإلنسانية العلوم   كلية

 :   إلض   الدراسة تهدا

 .    الفر يات اختيار 1-

    الحاصلة  المتغيرات  وء  لض  وذلك للماسسات  الحديثة اإلدارة  في القيادة   المهارات ودور أهمية  إبراز 2-

 .    القيادة  و اإلدارة   الم في

    الوظيفية   و الشخصية  متغيراتهم إلض بالنظر  الدراسة مجتمع   ينات  بين  الفرو  دالالت  ن الكشا  3-

 .    األداء  مستو  رفع في  للقائد  القيادية المهارات   يادي   الذي الدور مد   نحو 

    التي  و للتوزيع سونلغاز ماسسة  إطارات مهارات و كفاءة  بمستو  المرتبطة  المعو ات  أهم  كشا 4-

 .     موما الوظيفي  أدائها  و لزبائنها   تقدمها التي   الخدمات  مستو   لض تنعكس

    الذي وبالشكل الماسسة  مديرية إطارات لد   مهاراتها و  اإلدارية  القيادة  ن مو و ية نتائج تقديم 5-

 .   اإلداري  القيادي   العمل لمتطلبات جديدة  راية بناء و  المجال، هذا في بتطويرها يسمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

االطارالنظري:الفصلالثاني

المبحثاالول:



 التطور التاريخي :  لمفهوم القيادة 

وظهور الدولة   تأسيسمراحل وجر   لض المفهوم تغيرات جذرية منذ  بعددهلقد مرت مفهوم القيادة االدارية 

االولض وماسساتها وتوزيع السلطة بينها وتقسيم المجتمع الض طبقات تغيرت مع مرور الزمن حيث جارتها  

وباستمرار تغيرات مماثلة في الفكر االنساني السياسي واالجتما ي واال تصادي وكلما غاب  ن مسر  الحياة  

الطبقة الجديدة بتقاليدها وهكذا هو ديدن   وجاءتخذت معها االفكار والتقاليد والعادات وحتض اال راا طبقة ا

مع الجديد. من المجتمعات االنسانية االولض مرور  بر العصور التاريخية االولض الض   ويتالءمونالناس يتغيرون 

وء المنظمات العالمية وماسساتها ) صبة  نشوء االمبراطوريات وزوالها ومن ثم مجيئ الحربين العالميين ونش

االمم ك هيئة االمم المتحدة( ثم انتشار االفكار الديمقراطية الدا ية الض التعددية واحترام حقو  االنسان وحرية  

كان يرافها دوما تغيرات في هيكلة ادارة المجتمعات و ياداتها. نر  مثال ان طبقات المجتمع كانت   والمبدأالراي 

ا مع التغير الفكري والعقائدي في المجتمعات انظر مثال الض تقسيم المجتمعات الض طبقة )الحاكمك  تتغير دوم

رجال الدينك القادة العسكريين كالنبالء ك اال طا يين ك اصحاب راس المال ك العمالك الفالحينك الحزبيينك  

 (  54، ص  2002) الفراهيدي ،   المعلوماتيين ...(. 

هناك العديد من النظريات االدارية اولها تعتمد  لض البيرو راطية في االدارة من المدرسة الفرنسية في االدارة  

ومن ا الم  الفرنسي هنري فايول ومدرسة ماكس ويبر في السلم الهرمي االداري وتر  المدرستين ان السلطة  

تحت تسمية   االدارة   ةوالمعروفلض فردريك تايلر التي تنسب ا  ةالتيلورياساسي في االدارة. اما  كمبدأ والحكم 

المنظم للدراسات والبحوث والتجارب وتحليلها للتوصل الض اف ل الطر  لعمل ا لقيادة   ماالستخداالعلمية  حيث  

االدارية و ن طري  تقسيم العمل اليدوي الض مراحل يكرر فيها العامل نفس العملية متحوال الض خبير في اداء  

ية. لقد  ام الممثل الكوميدي الشهير شارلي شابلن في فلم  النقدي  العصر الحديث  بتصوير ذلك العامل  تلك العمل

الذي تحول بمرور الزمن الض جزء من الماكنة وااللة فا دا انسانيت  وتلك االلتفاتة الذكية تعتبر اليوم مفتا  النقد  

تاتوريات تلك هي نظرية كورت لوين في االدارة حيث ير   . الديمقراطية تبعد الدكةالتايلوريالموج  الض النظرية 
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ان الديمقراطية يسهل العال ة بين العامل ورب العمل وتحل االشكاالت بغياب الدكتاتوريات. ويعتقد ان ذلك  

سيادي الض تحسين اداء العامل و دم تكرار غياب  و لة المشاكل والخصام بين العاملين . هذه النظرية التي تعتمد  

بالجديد والتغير لمفهوم الفلسفة االساسية في القيادة االدارية   تأتيالعال ات االنسانية ير  نا دوها انها ال   لض

القديمة. لقد استمرت البحوث في االربعينيات والخمسينيات من نهايات القرن الما ي حول دور االنسان في  

حول النظريات االجتما ية هنا نر  دور العالم   الحياة العملية وخاصة فيما يتعل  بعلم النفس البشري وبحوث

ودراسات  حيث  اده الض نظرية  سلم الحاجة  فيها يقسم حاجات الفرد الض مراحل ولكل   سما سلوالنفساني 

 ائال ان االنسان منقاد  ن طري  احتياجات  و د انتقد هذه   ة الالحقمرحلة خاصية معينة مختلفة  ن المرحلة  

تها في العال ات البشرية او االنسانية التي تعتمد  لض سلوكية االنسان متناسية ان البشر  النظرية كذلك كسابق 

 نيتعلمون بصورة مستمرة في كفاحهم المستمر من اجل تحقي  االف ل والر ي نحو االحس

(154،ص1993)الماوردي،

مفهومالقيادة::اوال

 . (  مفهوم القيادة 440ص  ٢٠٠١العقيلي، ) ير   

توجيههم إلنجاز الهدا المطلوب.  ند المبادرة   بالقائد ومحاولةفي الناس المحيطين   محاول التأثيرالقيادة هي 

بتنظيم مجمو ة من اال ارب او االصد اء النجاز هدا معين مثل  مل تطو ي او تجهيز لرحلة مدرسية في  

مثل هذه الحاالت البد من وجود  ائد لهذه المجمو ة والقيادي الفعال البد من تحقي  الهدا المرجو والبد ان  

القيادة الفعالة، وأن يتعرا القيادي  لض األنماط المختلفة للقيادة وكيا ومتض تطب  كل  يتحلض القيادي بصفات  

 منها

 المهارات القيادية مفهوم  • ثانيا   

  ( ٤٢١، ص  ٢٠٠٦) حمداوي ، اشار الباحث : 

المهارات القيادية  ن المهارات التي تستخدمها في  ملية تنظيم اآلخرين والعمل معهم لتحقي  هدا   تعتبر

مشترك. سواًء كنت في منصب إداري أو مساواًل  ن مشروع ما، يجب  ليك أن تتحلّض بهذه المهارات التي  

الفترة الزمنية التي تّم تحديدها  ند  تتيح لك تحفيز اآلخرين وإثارة حماستهم إلتمام سلسلة معيّنة من المهام خالل  

 و ع مخطط المشروع. 

من الجدير بالذكر أّن المهارات القيادية كما يشير اسمها، ال تعبّر  ن مهارة واحدة، وإنّما مجمو ة من المهارات  

 المختلفة التي تعمل معًا جنبًا إلض جنب. 

 

 • انواع المهارات القيادية ثالثا 

 . (  دة مهارات للقيادة ٣١٧،ص١٩٩٩صالح،حرحوش  ) اشار 

 مهارات اتخاذ القرارات  -1  
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تعبر مهارة اتخاذ القرارات  ن القدرة  لض اتخاذ  رار حاسم وصحيح بسر ة، وبناًء  لض المعلومات المتوفرة.  

رة  لض  وتتطور هذه المهارة مع الو ت والخبرة، حيث أنّك وكلّما ا تدت  لض بيئة  ملك أكثر، أصبحت أكثر  د

 اتخاذ القرارات حتض وإن لم تمتلك جميع المعلومات ال رورية التخاذ هذا القرار. 

 تعتبر هذه المهارة إحد  أثمن المهارات القيادية، ألنها تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة الموظفين 

 النزاهة -2

والتعامل بمصدا ية، إاّل أنّها تعني أيً ا امتالك بل  يُنظر إلض النزاهة في الغالب  لض أنّها التحلّي بالصد ، 

والتشبّث بالقيم القوية. أّما في مجال العمل، فالنزاهة تعبّر  ن القدرة  لض اتخاذ  رارات أخال ية سليمة،  

ومسا دة الشركة للحفاظ  لض صورتها اإليجابية المشر ة. لذا تعتبر هذه الصفة من أهّم المهارات القيادية التي  

 بّد من امتالكها ل مان نجا  األ مال وازدهارها.ال 

 مهارة بناء العال ات  -٣

تحتاج القيادة إلض القدرة  لض بناء فري   وي متعاون يعمل  لض تحقي  هدا مشترك، بل والحفاظ  لض هذا  

بناء العال ات تحتاج  الفري ، من خالل تعزيز العال ات بين أفراده وتطويرها. وهنا البّد من التنوي  أّن مهارة 

 بدورها إلض مهارات أخر  كالتواصل الفعّال، والقدرة  لض فّض النزا ات

 مهارات حل المشكالت -٤

،  لي     البّد للقائد الناجح أن يكون  ادًرا  لض حّل المشكالت غير المتو عة التي تواجه  في  مل . وحتض يمتلك

 لض البقاء هادئًا، ومن ثّم تحديد المشكلة وا ترا  خطوات   اكتساب مهارات جانبية مسا دة تتمثّل في القدرة 

 وا حة ومحّددة لحلّها. 

تسا د هذه المهارة القادة  لض اتخاذ القرارات السريعة، وتجاوز العقبات سواًء كانت داخلية  من الفري  أو  

ام المشاريع في  خارجية مع فر   مل أخر . ليس هذا وحسب، إذ تعمل مهارات حّل المشكالت  لض  مان إتم

 الو ت المناسب وفقًا للشروط المحددة مسبقًا. 

 

 االستقاللية  -5

 ندما يمتلك القائد مهارات االستقاللية واال تماد  لض الذات، فإنّ  يصبح محّل ثقة اآلخرين ب . إذ تتيح هذه  

العال ات المبنية  لض يد  ائد مستقّل تسهم  المهارات لصاحبها متابعة الخطط والوفاء بالمواثي  والعهود. كما أّن 

 في خل  فري   وّي  ادر  لض تجاوز الصعاب والتحّديات غير المتو عة التي تظهر في أّي و ت في العمل. 

 

 مهارات اإلشراا والتعليم  -6

ة  لض تعليم  إحد  أهّم المهارات التي تميّز القيادة  ن غيرها من الكفاءات، هي مهارة التعليم واإلشراا. فالقدر

اآلخرين، أو مسا دتهم للنمّو والتطّور في وظائفهم، تسهم بدورها في تطوير الشركة. ولعّل أهّم متطلبات هذه  

 المهارة، أن يفّكر القائد في فريق  وكيفية إنجاح  وتطويره أكثر من تفكيره بنفس . 

 

 ( 189، ص ٢٠٠١) مدحت  • صفات القائد الناجح : رابعا 
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 فافية والصد ، النزاهة والش-١

 حيث تعطي هذه الصفات -٢

 االنطباع لآلخرين بالثقة بالقائد وطا ة أوامره. -٣

 االستماع لهموم الجمهور ومحاولة حل المشكالت.  -٤

  وة الشخصية.  -٥

 الذكاء وسر ة البديهة.  -٦

 الجرأة والقابلية للمخاطرة والمغامرة والشجا ة -٧

 امتالك الراية  -٨

 التجديد والتطوير  -٩

 تحمل المساولية  -١٠

 أن يكون متحدثاً لبقاً -١١

 االبتكار -١٢

 المنافسة  -١٣

الجدية في المظهر وطريقة الكالم ألن االستهتار والسخافة والسطحية تجعالن من الشخص أ حوكةً، فال   -١٤

 يستجيب ل  أحد وال 

 يطيع أمره أحد.   -١٥ 

 الخبرة في المهنة واإللمام بالتفاصيل الد يقة والكبيرة. -١٦ 

 القدرة  لض التخطيط وو ع الخطط البناءة والقوية. -١٧

 ( 189 ص  ،٢٠٠١ مدحت ) الحماس واإل بال  لض الحياة  -١٨
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المبحثالثاني:

التخطيطاالستراتيجي





   نشأة التخطيط وتطوره  

العلوم وتداخلها    تاريخياً في دراسة سبل النجا  في الحروب والمعارك ونظراً إلتساع  االستراتيجيةبدأ مفهوم 

وتسارع المتغيرات السياسية واال تصادية والعسكرية واالجتما ية في  المنا المعاصر فقد تطور مفهوم  

من حيث تحديده وتوسيع استثماره وامسض يُتداول في ميادين اخر  ال تمت بصلة لجذوره التاريخية   االستراتيجية

في مجال ادارة األ مال في بداية القرن العشرين مع نشر  العسكرية فدخل مفهوم في العلوم االدارية وخاصة 

 لض   االستراتيجيةواهتم  لم اال تصاد ب 1911( مبادئ االدارة العلمية الصادر في  ام  F. W . Taylorكتاب ) 

 & نظريتهما المعروفة Von Neumann  & O . Morgenstem  ندما  دم  1944المستو  الجزئي منذ  ام 

Games  Theory of Economic Behavior     و د ُربطت هذه النظرية بالبرمجة الخطية وذلك لبيان السلوك

األمثل للمشاركين في مباراة استراتيجية كٌل يعمل  لض تعظيم ارباح  ا تماداً  لض  رارات  و رارات المشاركين  

البرمجة الخطية لتحليل    اآلخرين اما يُعرا بصنع القرارات المتبادلة فا تُمدت نظرية األلعاب ، وباستعمال

، وفي بداية الستينات تعرض مفهوم التخطيط طويل االجل الذي استعمل لو ع الخطط طويلة   ( 1التوازن العام)

 االجل في فترة الخمسينات الض انتقادات منها تجاهل  الوسائل واألدوات الالزمة لتطبي  التخطيط . 

الض   1965د ا الرئيس االمريكي ليندون جونسون في  ام  ظهر مفهوم التخطيط االستراتيجي في امريكا  ندما 

اصدار توجيهات بتطبي  نظام التخطيط االستراتيجي في كل األجهزة الفيدرالية للحكومة االمريكية باسم نظام  

التخطيط االستراتيجي ، وبعد ان نجح نظام التخطيط االستراتيجي في وزارة الدفاع االمريكية وبنفس االسم في  

ومنذ ذلك الو ت بدأ هذا المفهوم وبوسائل  وادوات  بالتطوير مما اد  الض ا تماده من  بل   1965-1961 ام 

المنظمات  لض اختالفها ف الً  ن الدول ، و بل نهاية الستينات من القرن الما ي  بر التخطيط االستراتيجي  

الدول ماليزيا ، اذ ا تبرها مرحلة متقدمة    حدود الواليات المتحدة الض اوربا ثم الض بعض الدول النامية واهم تلك

من مراحل تطور نظام التخطيط بشكل  ام والذي يمثل نقلة نو ية بتركيزه  لض الق ايا الحرجة والمهمة وبذلك  

 .  (2فإن التخطيط االستراتيجي يتعامل مع المشاكل واإلشكاالت التي تخص النظام بصورت  الشمولية)
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ستراتيجي الشامل للدول  ن ظهور  دد من نماذج نظرية طفرات ا تصادية ُوصفت  و د أسفر تطبي  التخطيط اال 

بالمعجزات لما حققت  من نه ة شاملة في كثير من المجاالت فقد طبقت  مجمو ة من دول شر  آسيا التي  

في   اتخذت مطلع ستينات القرن الما ي مساراً تنموياً م طرداً حققت من خالل   فزة تنموية هائلة تم وصفها 

العديد من الكتابات بمعجزة الشر  آسيا بين مزايا التخطيط االستراتيجي في رسم منهاج د ي  لتحقي  غايات  

 (. 3) تنموية طويلة األجل

دولة بو ع خطط استراتيجية للتنمية الُمستدامة باالستعانة بخبراء ومحترفين في مجال   100و د  امت اكثر من 

دد من الدول  د استجابت لتحديات التخطيط االستراتيجي من اجل التنمية  التخطيط االستراتيجي ف الً  ن  

الُمستدامة بمختلا الوسائل اذ  ام بع ها بو ع خطط استراتيجية باستعمال  مليات  ائمة او سابقة مثل  

استراتيجية الترشيد الوطني وخطط  مل لحماية الغابات الوطنية بينما و ع آخر خطط  مل لحماية البيئة  

وطنية بد م من البنك الدولي الذي  دم مبادرة اخر  هامة مع صندو  النقد الدولي في  دد من الدول الفقيرة  ال

، وان الحديث  ن استراتيجيات التنمية   (4المثقلة بالديون ممثلة بالتخطيط االستراتيجي للحد من مستو  الفقر)

ساساً وسيلة ادارية تُستعمل ادارياً لغرض استعمال  ينطوي  ن التسليم بمحورية التخطيط االستراتيجي الذي يعد ا

رشيد كفوء يحق  أ صض  ائد مع ا ل  در من الهدر من اجل تحقي  اهداا مستقبلية   بأسلوب الموارد المتاحة 

 (. 15، ص  2009هوشيار معروا ،  منان ،    ) مرغوب فيها .

 

  : •  : التخطيط االستراتيجي

 (  ٤١٣، ص 2010  الجار هللاك  )االستراتيجي : مفهوم التخطيط اوال : 

  

هو  مليّة تحديد اتجاه شركتك من خالل تقييم مو عك الحالي والمو ع الذي ترغب  :   التخطيط االستراتيجي

وثيقة تت من رسالة الشركة، ورايتها، و يمها، وأهدافها  لض المد    االستراتيجيةبالوصول إلي . وتمثل الخطة 

  البعيد، وكذلك خططها التنفيذيّة األهداا. 

و جيّد، فسوا تلعب دوًرا أساسيًا في نمو شركتك، ألنها تخبرك،  معّدة  لض نح االستراتيجيةوإذا كانت الخطة 

 وتخبر موظفيك بكيفيّة التعامل مع الفرص ومواجهة التحديّات.

 

 

 ( ١٩، ص 2012 ،الحربي   )  اشاراالباحث:  • اهمية التخطيط االستراتيجي : ثانيا 

العامة لبيئة العمل، وتحديداً التي تحتاج إلض و ٍت  وأي اً يُعرا التخطيط االستراتيجّي بأنّ  و ع األهداا  ١

 طويل للوصول إلض نتائجها، ومن ثّم اختيار الَوسائل الُمناسبة لتنفيذها. 

ويُعّرا التخطيط االستراتيجي أي اً بأنّ  الوسيلة التي تسا د المساولين في الشركات والماسسات؛   ٢

ُمناسبة لتحقي  أف ل النتائج باال تماد  لض استخدام المواِرد  وخصوصاً التنفيذيين منهم في تحديد اإلجراءات ال

 المتاحة في بيئة العمل. 

أهميّة التخطيط االستراتيجي يعدُّ التخطيط االستراتيجّي في بيئة العمل من أهّم العمليات اإلداريّة، وتتلّخص   ٣

 أهميّت  وفقاً للنقاط اآلتية: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%20%D9%87%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF,%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8
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خالل ُمراجعة األداء المالي للعمل، والحرص  لض توفير  المسا دة في المحافظة  لض رأس المال من ٤

التحديثات الدائمة ل ، مّما يُساهم في تحقي  أف ل النتائج، والتأكد من أّن العمل يسير  لض الطري  الصحيح.  

الُمساهمة في تحديد إطاٍر زمنيٍّ لتطبي  العمل من خالل اال تماد  لض و ع خطة استراتيجيّة مناسبة تساهم في  

صميم الخطوات الخاّصة ب . الُمشاركة في تحويل األ مال الُمخّطط لها إلض أشياء  ابلٍة للقياس والتطبي  حتض  ت

يتّم تحقي  المعرفة الكافية في الحصول  لض النتائج المقبولة. صنا ة الخدمات والوسائل الماليّة التي تُرا ي  

  السائد. اال تماد  لض االستعانة في الخبرة العمليّة،     التغيرات الماثرة  لض العمل في ظِلّ المناخ اال تصادي
  

  (٨٧، ص ٢٠١٢ ، ) سليمان ير     : • خصائص التخطيط االستراتيجيثالثا 

 

 للتخطيط االستراتيجّي مجمو ة من الخصائص التي يتميّز بها، ومن أهّم هذه الخصائص ما يأتي: 

 االستراتيجّي إلض تحقي  التكامليّة بين  ناصر الُمنظَّمة كلّها. : حيث يهدا التخطيط  التكامليّة ●

 : حيث يهدا إلض التنبُّا بما يمكن حدوث  في المستقبل، واالهتمام ب .  التنبُّا للمستقبل ●

هاتها؛ ِوفقاً لُمتغيِّرات البيئة المحيطة بالُماسَّسة.    الديناميكيّة ●  : حيث يمكن  تغيير الخطط، وتوجُّ

: حيث يرتكز التخطيط االستراتيجّي إلض المداومة، واالهتمام بالتغذية الراجعة. الشموليّة:    االستمراريّة●

: الداخليّة، والخارجيّة جميعها، كما أنّ  يهتّم بها في مستوياتها   فالتخطيط االستراتيجّي يهتّم بعناصر البيئتين

 اإلداريّة المختلفة.  

)    مليّة صعبة تحتاج إلض ت افر الجهود، واتّفا ها، ووجود اإلمكانيّات المناسبة. : حيث إنّ  يُعتبَر  اإلجماع ●

 ( ٨٧، ص ٢٠١٢سليمان، 

 

 تكاملية  : فالتخطيط االستراتيجّي يهتّم بالمعلومات، والبيانات الالزمة بصورة .االرتكاز إلض المعلومات●

 

 ( ٢٧٦،ص  ١٩٩٣،) الهاشمي ● مراحل التخطيط االستراتيجي :رابعا   

 

 حتض يتم تطبي  التخطيط االستراتيجي بطريقة صحيحة يعتمد ذلك  لض مجمو ة من الَمراحل المهمة، وهي:  

هي المرحلة التي تهدا إلض و ع كافة األدوات، والوسائل، واألمور التي سيتّم استخدامها  بل  : مرحلة اإل داد  

الفري  المشرا  لض العمل داخل المنشأة بإ داد كافة    الخاصة بالتخطيط، فيقوم  االستراتيجيةالمباشرة في و ع 

 اإلجراءات التي سيستعين بها من أجل نجا  تطبي  العمل، وفقاً للخطة التي سيتم تنفيذها. 

هي المرحلة التي تحرص  لض و ع تو ّعات وتخمينات حول مد  نجا  اإل داد في توفير   :  مرحلة التحليل 

في التخطيط، وكلّما كانت النتائج المتو عة إيجابية دّل ذلك  لض   االستراتيجية ي   كافة الوسائل التي تساهم في تطب 

المتبعة مناسبة، أّما إذا كانت النتائج المتو عة سلبية أو ال تحق  األهداا المطلوبة  ندها يُفّ ل   االستراتيجية أّن 

 و ع استراتيجيات بديلة  من خطة  مل التخطيط.  
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 من بيئة العمل، فتهدا إلض تنفيذ كافة الخطوات   االستراتيجيةهي المرحلة التي يتم فيها تطبي   :  مرحلة التنفيذ

التي يحتوي  ليها التخطيط االستراتيجي، ويعتمد التنفيذ  لض فترةٍ زمنية يتم تحديدها مسبقاً، من  بل القائمين  

من خالل االستفادة من كافة الموارد    لض و ع الخطة  يد التنفيذ، ومن المهم أن يتم التطبي  بشكل صحيح

 المتاحة ل مان نجا  مرحلة التنفيذ. 

هي المرحلة األخيرة من مراحل التخطيط االستراتيجي، والتي تقوم بمتابعة ومرا بة العمل   : مرحلة الر ابة  

بعد تنفيذه وا عياً، ويهدا أي اً إلض معالجة أي أخطاء  د تحدث أثناء التنفيذ،    االستراتيجيةالمرتبط بالخّطة 

 ١٩٩٣:) الهاشمي ، يئة العمل.لتداركها في المستقبل أثناء العمل  لض تنفيذ خّطة استراتيجية جديدة في ب

 ( ٢٧٦،ص 



 (١٩ص  ٢٠٠٥)  بد الباري، الباحث  ير : ●مستوياتالتخطيطاالستراتيجيخامسا

 :   االستراتيجي ثالثة مستويات للتخطيط   ◇

 

  لض مستو  المنظمة  االستراتيجي التخطيط  -1

تميزها  ن المنظمات األخر     التيتحدد الخصائص المميزة للمنظمة و   التيو يعرا  لض أن  إدارة األنشطة 

المنظمة ك و ملية تخصيص الموارد وادارة مفهوم المشاركة بين وحدات األ مال   لهذهوالرسالة األساسية 

يحاول ان يجيب  لض األسئلة التالية ك ما   المنظمة  لض مستو   االستراتيجيتتبع  والتخطيط   التي  االستراتيجية

  هي أفراد المجتمع ؟ ما  بأذهانترغب المنظمة فض تركها    التيالصورة   ماهيللمنظمة ؟   األساسيهو الغرض 

الفلسفات والمثاليات التض ترغب المنظمة فض أن يامن بها األفراد الذين يعملون لديها ؟ كيا يمكن تخصيص  

 حق  اغرا هاالموارد المتاحة بطريق  ت

 

 االستراتيجية  لض مستو  وحدات األ مال  االستراتيجي التخطيط  -2

   استراتيجية النشاط  
 استراتيجية النشاط  وذلك حتض تتمكن المنظمة من العمل بفا لية   االستراتيجيوهض إدارة أنشطة وحدات العمل 

ع مسئولية استراتيجية النشاط  لض  فض مجال معين من مجاالت اال مال وتشارك فض اغراض المنظمة ككل ويق

  ات  المستو  الثانض من االدارة العليا فض المنظمة . 
الخدمة التض ستقوم المنظمة بتقديمها ؟ من   هيالتاليةك ما  األسئلة وهذا المستو  من االدارة يحاول أن يجيب  ن 

المنظمة وتساهم فض تحقي  اغرا ها   ان تلتزم بفلسفة ومثاليات للمنظمة هم متلقو الخدمة المحتملون ؟ كيا يمكن 

. 

 

  لض المستو  الوظيفي:  االستراتيجي التخطيط  -3

الض  دد من اال سام الفر ية التض تمثل كل منها جانبا وظيفيا محددا كومعظم   االستراتيجي تقسم  ادة وحدة العمل 

التمويل ن االفراد   وكل وحدة  المنظمات تميل الض وجود وحدات تنظيمية مستقلة لكل من   االنتاج نالتسوي  ن 

تنظيمية من هذه الوحدات تمثل أهمية بالغة سواء للوحدات او للمنظمة ككل ك و لض مستو  هذه الوحدات  

ال يهتم   الوظيفي ك هذا مع مالحظة ان التخطيط  لض المستو    الوظيفي   االستراتيجيالوظيفية يظهر التخطيط  

ظمة ولكن يتم و ع اطار  ام للتوجي  ك كما يتجدد أفكار أساسية يلتزم بها  بالعمليات اليومية التض تحدد داخل المن

 من يشرا  لض هذه العمليات وذلك من خالل و ع والتزام ادار  بمجمو ة من السياسات العامة . 
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●:العالقةبينالمهاراتالقياديةوالتخطيطاالستراتيجي

 (  ٩٨ص-٢٨٨ص  ٢٠١١العدوي فهمي والدليمي ،   ):  والتخطيط االستراتيجي االدارية  القيادة  

يهدا البرنامج إلض تزويدك بالمبادئ القيادية الجوهرية التي تحتاجها  ن طري  اإلسهاب العملي المعم  والفعل  

 المتأل  لتقنيات اإلدارة األساسية من خالل : 

 .   تنمية المهارات اإلدارية واإلبدا ية ألداء متميز

 إ داد وتأهيل المديرين للقرن الحادي والعشرين كي يتمكن من تحقي  فهم ذلك من خالل األهداا التالية 

  رض وتحليل االتجاهات والمفاهيم المعاصرة في خصائص ومقونات ومهمات المدير الفعال. 

 تعزيز مهارات المديرين الماثرة في فعالية اإلدارة في  الم متغير. 

 تركة وأهداا ولغة مشتركة للوصول إلض ذروة العمل الجما ي . إيجاد وخل   يم مش 

 بناء فري  من األفراد الماهلين ذوي الكفاءة الملتزمين بجودة العمل وتقديم خدمة متميزة  

 مرجعي مشترك وذلك بهدا تحسين جودة االتصاالت وتعزيز األداء  وإطار  ملتطوير أهداا مشتركة 

 الثقة للمشاركين بأنفسهم . اكتساب مزيد من الكفاءة وتعزيز 

 تطوير االلتزام بمفهوم العمل الجما ي . 

 تعزيز الوالء الموظفين لماسساتهم وتجاه بع هم البعض . 

 زيادة الو ي بتأثيرات الثقافة االيجابية مقارنة مع الثقافة التدميرية الموجهة وايجاد وسائل التحول. 

 السلوك القياديإدراك أبعاد الثقافات المقارنة التي تاثر  لض  

 زيادة الو ي بمعايير تطوير القيادة الناجحة . تعمي  فهم النمط القيادي 

 الفعالة .  االستراتيجية التخطيط اإلستراتيجي والقيادة  
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الثالث.الفصل

والتوصياتاالستنتاجات



  

  

النتائجاوال:

     لض  اإلداري اإلشراا  مجال في  معين شخص  يباشره الذي   اإليجابي النشاط   اإلدارية  القيادة

    بالقدر الرسمية السلطة   باستعمال  و االستمالة،  و التأثير بوسيلة  معين هدا لتحقي   اآلخرين

   ال رورة اال ت اء  و ند المناسب

    كما للمنظمة  موارد أهم با تبارهم األفراد ر اية و تدريب  و  تنمية في اإلدارية  القيادة   أهمية  وتتجسد  

 .    المستقبلية تصوراتها  و المنظمة  خطط وبين بينهم وصل خلقة تمثل

    من العاملين  األفراد مع  جيدة  ال ات بناء  في مهارت    لض الفعال اإلداري  القائد  نجا   يعتمد  

 .   اإلنسانية  للمهارات اكتساب   خالل

    واختيار المشكالت وتقييم  الموا ا تقدير في  تسا ده.   و فكرية مهارات  إلض اإلداري القائد يحتاج   

    المتاحة  المعلومات   واستثمار المتغيرات،  ورصد الموا ا إدراك  مهارة  في وتتبلور المناسبة  الحلول

 .  أسبابها   ن والكشا المشكالت  تحليل  بعد القرارات  اتخاذ  لد م وتوظيفها 

    وتقنيات  اآللية  الحاسبات   مع التعامل إجادة الفعال  اإلداري للقائد   المطلوبة  الجديدة المهارات ومن  

 .  الفنية  المهارة  في  المتمثلة األخيرة  وهذه. واالتصاالت المعلومات

     رارات اتخاذ  لض  تنطوي و األجزاء جميع  تشمل إدارية  ملية  هو االستراتيجي التخطيط  

    لتحديد  بيئتها  و الشركة  ن شاملة معلومات  من توفر ما   لض بناء  التنظيم  مستقبل تحديد 

 .    التخطيط  جهود لتقييم  معايير من تحديده  يتم لما  وفقا ، المرغوب اإلنتاج  متطلبات

     بل بها  والتنبا  المحيط  تغيرات  مع التكيا  لض للمنظمة مسا دت   في  التخطيط  أهمية  تكمن و  

    استغالل  خالل من منها  االستفادة   ومحاولة التغيرات  هذه تعالج المنظمة  يجعل  مما حصولها،

 البيئة  في  الموجودة المخاطر وتجنب الفرص 
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:التوصيات

   التوليندي والنتعلمالتخطيط االستراتيجي    وتحقين مهارات القيادات االدارية   لمفهنوم  الجامعنة  إدارة   تبنني.

  لنض  العمنل خالل  من المتاحة  الفرص  استثمار  لض  الجامعة  درات  وتوسيع اإلبداع    لض المبني 

   إلننض للتحننول الزمننة    نندرات با تبارهننا  االستغالل  االستكشاا، التنظيمنني  الننتعلم  نندرات  تطننوير 

 . متعلمة  جامعة  إلض ثم  ومن للتعلم   ابلة جامعة

   منن وذلنك  ؛االستراتيجية القينادة  أبعناد  كأحند السياسني بالبعد  الجامعة  و يادات إدارة اهتمام  رورة.

   وتفعيننل ،االستراتيجية  والتحالفننات  الشننراكات  وبننناء والخارجيننة، الداخليننة  العالقننات  تعزيننز خالل

 . المستقبلية  ورايتها  الجامعة أهداا  يخدم بما  التغيير؛ مقاومة مع  والتعامل التفاوض  استراتيجيات

   خالل منننن التنظيمننني النننتعلم    ننندرات بتطننوير األكاديمية  و يادتهنننا  الجامعنننة  إدارة  اهتمنننام تركينننز.

   مخرجننات وتطننوير العمننل أسنناليب  وتحسننين المشكالت حننل  فنني السننابقة التجننارب  مننن االستفادة 

   البيئنة  فني التطنور اسنتثمار  لنض  يسنا د بمنا التنافسنية  البيئنة   فني الجامعنة  مسنتقبل ورسنم  األداء،

 . وفا لية بكفاءة   األهداا وتحقي   نجاز

   فني االستراتيجية  للقينادة  واألثر العالقنة يو نح  والني الدراسنة   دمتن   النذي  المقتنر   النمنوذج تبنني . 3 

   بقنندرات االرتقاء  فنني االستراتيجية القيننادة  أبعنناد  توظيننا مننن واالستفادة التنظيمنني،   الننتعلم   نندرات

   فنني األكاديمي  العمننل  منظومننة مسننتويات  كافننة  لننض والتولينندي التكيفنني  بنو ينن    التنظيمنني الننتعلم 

 . الجامعة  وكليات أ سام

   بشنكل األكاديمية والقينادة   نام بشنكل الجامعنة   ينادات لند   االستراتيجية  القينادة  مهنارات  تطنوير. 2

 أبعاد  تربويناً  والمقنننة  الفعالنة السنلوكيات  توظينا بهندا نو ينة؛ تدريبينة ارمج  بن خالل منن خناص 

   ومخرجنات بقندرات االرتقاء  فني  والسياسنية  واألخال ية،  واإلدارية، التحويلية،  االستراتيجية   القيادة

   إيجننابي  نحنو   لننض المسنناندة  والمعادات والكليننات العلميننة  األ سام  مسننتو   لننض  التنظيمنني الننتعلم 

 . متعلمة منظمة إلض الجامعة  تحويل في  يسهم

 الب   لنض والتركينز االستراتيجية  القينادة  أبعناد  تفعينل أكثنر  با تبناره االستراتيجية للقينادة  التحنويلي   ند. 6

 التطوير   فني االستكشاا  التكيفني بنو ين  التنظيمني النتعلم ات  ار  تأتي  االستراتيجية القينادة  أبعاد
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