
 

 

 
 ٔزارة انتؼهيى انؼاني ٔانبذث انؼهًي

 فرع يصراتت –األكاديًيت انهيبيت 

 

 

 

 

 

 

 

 يذرست انؼهٕو انتطبيقيت ٔانُٓذسيت 

 قسى إدارة انًشاريغ انُٓذسيت

 

 

 العاملني بشركات التشييذ احملليةواقع ممارسة التخطيط االسرتاتيجي لذى دراسة 
 تت"يصرا -"دانت دراسيت ػٍ شركت األشغال انؼايت 

  

 

  بذث يقذو استكًاالً نًتطهباث انذصٕل ػهى درجت

  اإلجازة انؼانيت ]انًاجستير[ في إدارة انًشاريغ انُٓذسيت

   

 

  ييالد انذٔكاني ييًٌٕ سؼذإػذاد: 

  جًال صانخ ياسيٍد.  أ.إشراف: 

   

   

  و 0241 – 0241
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 (114-طه)زدني علمـــــا بوقــل ر

 صدق اهلل العظيم

 

 

 

 (اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا مبا علمتنا، وزدنا علما)
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 اإلهداء

 إىل روح أبٌ وأمٌ الطاهزتني .

 رمحونا اهلل عزفانا بفضائلونا .

 أطال اهلل يف أعنارهه ٌوأبنائ إىل األحبة سوجيت

 عنوه ٌنشغالاالدين صربوا على 

 ٌ، وأخىات ٌإىل أخىان

 . ٌوسمالئ ٌىل أصدقائإ

هذه  احناس وكان صببا يف ٌصدقاء وكل من صاهه معإىل مجًع األهل واال

 الزصالة .

إلًوه مجًعا أهدى مثزة هذا اجلود املتىاضع راجًا املىىل عش وجل أن ينفعنا 

 مبا علننا وأن يشدنا علنًا .
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 الشكر والتقدير
 

كعمػ هللهللـهللعمػ هللشرػرؼهللالهر ػم فهللكمػمألـهللااى  ػمنهللى  ىػمهللهحهػدالحهػدهلل هللربهللالاػمله فهلل  هللكالةػوةهللكال ػو
هللآلًهللكةح ةهللشجها فهلل  هللشهمهلل اد 

هللشألكجًهلل ملركرهلل هلل  حمىًهللكألامل هللعم هللهمهلل  ريهللليهلل إألهمـهللٌذيهللالدرا ةهللثـهللشد فهلل ملفضؿهللكالارفمف
هللككجه ؿهللالثىم مهللإل هللكؿهللهفهللش ٍـهللك  رهللليهللهكاةمةهللالألام ـهللحأل هللٌذيهللالهرحمػةهللكالألكج ػًهللاله ػألهرهللىحػ

هللغدهللشفضؿهلل 
الهررؼهللعم هللٌذيهللالر ملةهللكالذمهللكمفهللهللياسينصالح جمال كهمهللشألقدـهلل جز ؿهللالركرهلللأل ألمذهللالدكألكر/هلل

هللالى رةهلللمكةكؿهللإل هللإألهمـهللٌذيهللالدرا ةهلل هللًلألكج ٍمألًهللال د دةهللكآرائ
هللكهمهللشألكجًهلل مملصهللالركرهللكالألقد رهلللمكمدرهللاإلدارمهلل ماكمد ه ةهللالم   ةهللهةراألًهللعم هللهمهللقدهكيهللكهم

هللهكفهللهفهللجٍكدهللهممةةهلللجه عهللال محث ف  قد
هللالاكفهللكلكهلل هركرةهللفيهللشعدادهللٌذيهللالر ملةهلل هلليكهمهللشألكجًهلل ملركرهللإل هللكؿهللهفهلل مٌـهللكقدـهللل

هللكشمصهلل ملذكرهللٌىمهللكؿهللهفهلل 
 السيد / د . أحمد حسنين .

 م . صالح محمد الزرقاني .         
 م . عمران جبر .         
 م . عمر الجراري .         
هللكاىمهللافهللالحهدهللا هللربهللالامله فهللكالةوةهللكال وـهللعم هلل  دهللااكل فهللكاآلمر فهلل  دىمكآمرهللدع

هللهحهدهللةم هللا هللعم ًهللك مـهللكآلًهللكةح ًهللشجها فهلل 
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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 فهرس المحتويات

 الةفحة الهكضكع رقـهللالهكضكع

 ا  ةهللالقرآى ةاآل -
 ب اإلٌدان -
 ج الركرهللكالألقد ر -
 د الهممص -

 ر العام لمدراسةالفصل األول : اإلطا
 1 الهقدهة 1 1
 1 هركمةهللالدرا ةهلل1 1
 1 فرض متهللالدرا ة 1 1
 3 شٌداؼهللالدرا ة 1 1
 1 شٌه ةهللالدرا ة 1 1
 1 هىٍج ةهللال حث 1 1
هلل1هللهجألهعهللكع ىةهللالدرا ةهلل1 1
هلل1هللحدكدهللال حثهلل1 1
هلل1هللالدرا متهللال م قةهلل1 1
هلل1هللعم هللالدرا متهللال م قةهللهممصهلل1 .1
هلل1هللثال حهلل ةٌ كمهلل1 11

 ستراتيجي وأىميتوالفصل الثاني : مفيوم التخطيط اال
هلل1هللهقدهًهلل1 1
هللالألمط طهللاالهلل1 1 هلل1هلل ألراأل جيهفٍـك
هلل1هللالألمط طهلل1 1 1
هلل11هللاال ألراأل ج ةهلل1 1 1
هلل11هلل ألراأل جيالألمط طهللاالهلل1 1
هلل11  ألراأل جيهألطم متهللألط  ؽهللىظمـهللالألمط طهللاال 1 1
هلل11  ألراأل جيشٌه ةهللالألمط طهللاال 1 1
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 الةفحة الهكضكع هكضكعرقـهللال

هلل11  ألراأل جيال همتهللالامهةهللالأليهللأله زهللالألمط طهللاالهلل1 1
هلل11هلل ألراأل جيالهككىمتهللالرئ   ةهلللاهم ةهللالألمط طهللاالهلل1 1
هلل11هللالر ملةهللكااٌداؼهللالرئ   ة 1 1 1
هلل11هللالألحم ؿهللالممرجيهلل1 1 1
هلل11هللالألحم ؿهللالدامميهلل1 1 1
 11هلل ألراأل جيكاالمأل مرهللاالهلل(Swotألحم ؿهلل)هلل1 1 1
هلل11هلل ألراأل جياالمأل مرهللاالهلل1 1 1
هلل11هلل ألراأل ج ةهللاله ألكمهللالكظ فيهلل)الألرغ مي(اهلل1 1 1
 11هلل ألراأل ج ةهلله ألكمهللالىرمطاهلل1 1 1
 11هللالامله ةهللاال ألراأل ج ةهلل1 1 1
هلل11هللعم هلله ألكمهللالهىظهةهللاال ألراأل ج ةهلل1 1 1
 11هللاال ألراأل ج ةألىف ذهللهلل1 1 .1
 11هللدكرهللالألغذ ةهللالاك  ةهلل1 1 11
هلل11هلل ألراأل جيٌداؼهللعهم ةهللالألمط طهللاالشهلل1 1
هلل.1هلل ألراأل جيهاكقمتهللالألمط طهللاالهلل1 1

هلل11هلل ألراأل جيش  مبهللاألجميهللالرركمتهللإل هللالألمط طهللاالهلل1 .1 1
هلل11هلل ألراأل جيٌؿهللالرركةهلله ألادةهللإل هللالألمط طهللاالهلل1 .1 1
هلل11هلل ألراأل جيه ألك متهللاالهلل1 11
هلل11هلله ألكمهللاإلدارةهللالام مهلل1 11 1
هلل11هللرةهللالك طيه ألكمهللاإلداهلل1 11 1
هلل11هلله ألكمهللاإلدارةهللالدى مهلل1 11 1
هلل11هللالام مهللاال ألراأل ج ةه ألكمهللهلل1 11 1
هلل11هللالكظ ف ةهللاال ألراأل ج ةه ألكمهللهلل1 11 1
هلل11هللالألرغ م ةهللاال ألراأل ج ةه ألكمهللهلل1 11 1

 الفصل الثالث : واقع صناعة التشييد في ليبيا
هلل11هللةىمعةهللالألر  دهلل1 1
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 الةفحة الهكضكع رقـهللالهكضكع

هلل11هللمةمئصهللةىمعةهللالألر  دهللهلل1 1
هلل11هللشىكاعهللالهرمر عهللفيهللةىمعةهللالألر  دهللهلل1 1
هلل11هللاإلدارةهللالٍىد  ةهللفيهللةىمعةهللالألر  دهللهلل1 1
هلل11هللراحؿهللشىجمزهللهرركعهللالألر  دههلل1 1
هلل11هللعكاهؿهللىجمحهللالهرمر عهلل1 1 1
هلل11هللهام  رهللىجمحهللالهرمر عهلل1 1 1
هلل11هللااٌداؼهللاا م  ةهلللمهرركعهللهلل1 1
هلل11هللتهللألر  دهللال ى ةهللاا م  ةهللفيهللألحق ؽهللالألىه ةهللاالقألةمد ةدكرهللهرركعمهلل1 1
هلل11هللةىمعةهللالألر  دهللفيهللل   مهلل1 1
هلل11هللهراحؿهللألطكرهللةىمعةهللالألر  دهللفيهللل   مهللهلل1 .1

 الفصل الرابع : الجزء العممي
هلل11هللهقدهةهلل1 1
هلل11هللى ديهللعفهللرركةهللاارغمؿهللالامهةهللهةراألًهلل1 1 1
هلل11هللالهكقعهللالجغرافيهلللمرركةهلل1 1 1
هلل11هللر ملةهللكشٌداؼهللالرركةهلل1 1 1
هلل11هللالٍ كؿهللالألىظ هيهلللمرركةهلل1 1 1
هلل.1هللالكحداتهللاإلىألمج ةهلللمرركةهلل1 1 1
هلل11هللهرمر عهللالرركةهلل1 1 1
هلل11هللهىٍج ةهللالدرا ةهلل1 1
هلل11هللهجألهعهللالدرا ةهلل1 1
هلل11هللع ىةهللالدرا ةهلل1 1
هلل11هللمةمئصهللالا ىةهلل1 1
هلل11هللاادكاتهللاله ألمدهةهللفيهللالدرا ةهلل1 1
هلل11هللأل مىة ةدؽهللاالهلل1 1 1
هلل.1هللالث متهلل1 1 1
هلل11هللالهاملجمتهللاإلحةمئ ةهلل1 1
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 الةفحة الهكضكع رقـهللالهكضكع

هلل11هللألحم ؿهللفقراتهللهحمكرهللالدرا ةهلل1 .1
هلل11هللهىمقرةهللفرض متهللالدرا ةهلل1 11

 الفصل الخامس : االستنتاجات والتوصيات
هلل11هللاال ألىألمجمتهلل1 1
هلل11هللالألكة متهلل1 1
هلل.1هللالهراجعهلل
هلل11هللالهوحؽهلل

هلل
هلل
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 فهرس الجداول
رقـهلل
 الجدكؿ

 الةفحة الجػػػدكؿ

 11 اال ألراأل ج ةه ألك متهلل 1 1
 11هللهرمر عهللالرركةهلل هلل1 1
 11هللالألكز عهللالألكرارمهللالى  يهلللهفرداتهللالا ىةهللح بهللالاهرهلل1 1
ؿهللالامهيهلل1 1  11هللالألكز عهللالألكرارمهللالى  يهلللهفرداتهللالا ىةهللح بهللالهٌؤ
 11 يهلللهفرداتهللالا ىةهللح بهلل ىكاتهللالم رةالألكز عهللالألكرارمهللالى   1 1
هلل11هللالكظ فيهلل الألكز عهللالألكرارمهللالى  يهلللهفرداتهللالا ىةهللح بهللاله ههلل1 1
هلل11هللشكزافهللا ألجم متهللالفقراتهللح بهللهق مسهللل كرتهللالمهم يهللهلل1 1
هلل11هللىألمئجهللق هةهللهامهؿهللاالرأل مطهلل  فهلل ىكدهللالهحكرهللالثملثهلل1 1
هلل.1هللالهحكرهللالر عىألمئجهللق هةهللهامهؿهللاالرأل مطهلل  فهلل ىكدهللهلل1 1
هلل11هللىألمئجهللامأل مرهللهامهؿهللشلفمهللكركى مخهلل1 1
هلل11هللىألمئجهللألحم ؿهللفقراتهللالهحكرهللالثمىيهلللمفقرةهللااكليهلل1 .1
هلل11هللىألمئجهللألحم ؿهللفقراتهللالهحكرهللالثمىيهلللمفقرةهللالثمى ةهلل1 11
هلل11هللىألمئجهللألحم ؿهللفقراتهللالهحكرهللالثمىيهلللمفقرةهللالثملثةهللهلل1 11
هلل11هلللثملثىألمئجهللألحم ؿهللفقراتهللالهحكرهللاهلل1 11
هلل.1هللىألمئجهللألحم ؿهللفقراتهللالهحكرهللالرا عهلل1 11
هلل11هللىألمئجهللامأل مرهللالفرض ةهللااكل هلللمجزنهللااكؿهلل1 11
هلل11هللىألمئجهللامأل مرهللالفرض ةهللااكل هلللمجزنهللالثمىيهلل1 11
هلل11هللىألمئجهللامأل مرهللالفرض ةهللالثمى ةهلل1 11
هلل11هللىألمئجهللامأل مرهللالفرض ةهللالثملثةهلل1 11
هلل11هلل اةىألمئجهللامأل مرهللالفرض ةهللالراهلل1 11

 

هلل

هلل
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 فهرس األشكال

 الةفحة الركػػػؿ رقـهللالركؿ

هللالألمط ط 1 1  .1 هفٍـك
هلل11  ألراأل جيالهككىمتهللالرئ   ةهلللاهم ةهللالألمط طهللاالهلل1 1
هللالألىظ هيهللله ألك متهللاإلدار ةهللالثوثةهلل1 1 هلل11 الٍـر
هلل11 هراحؿهللشىجمزهللهرركعهللالألر  دهلل1 1
هلل11 ااٌداؼهللاا م  ةهلللمهرركعهلل1 1
هلل11 ىظ هيهلللمرركةالٍ كؿهللالألهلل1 1
هلل.1هللكحداتهللإىألمجهللالمر مىةهللالجمٌزةهلل1 1
هلل.1هللهةىعهللألرك ؿهللحد دهللالأل م حهلل1 1
هلل.1هللكحدأليهللإىألمجهللالممطةهللاإل فمأل ةهلل1 1
هلل.1هللكررةهللحدادةهللكىجمرةهللهألكمهمةهلل1 1
هلل.1هللكحدةهللإىألمجهللالزلطهلل1 1
هلل.1هللكحدةهللإىألمجهللاا مسهللالح   يهلل1 1
هلل11 لاهرهللالألهث ؿهللال  مىيهلللهفرداتهللالا ىةهللح بهللاهلل1 1
ؿهللالامهيهلل1 1 هلل11 الألهث ؿهللال  مىيهلللهفرداتهللالا ىةهللح بهللالهٌؤ
هلل11 الألهث ؿهللال  مىيهلللهفرداتهللالا ىةهللح بهلل ىكاتهللالم رةهلل1 .1
هلل11هللالكظ فيهللاله ه الألهث ؿهللال  مىيهلللهفرداتهللالا ىةهللح بهللهلل1 11
هلل11هللالألهث ؿهللال  مىيهلللىألمئجهللفقرتهللالهحكرهللالثملثهلل1 11
هلل11هللىألمئجهللفقرتهللالهحكرهللالرا عالألهث ؿهللال  مىيهلللهلل1 11
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هللالممخـــص

 ألراأل جيهللفيهللرركمتهللالألر  دهللالهحم ةهللكذلؾهللهفهللمألارؼهللعم هللكاقعهللالألمط طهللااللٌذيهللالدرا ةهللهللتٌدف

هللالامهيهلللمألمط طهللاال رركةهللالامهم فهلل  ألراأل جيهللكشٌه ألًهلللدلهللموؿهللالألارؼهللعم هللهدلهللكضكحهللالهفٍـك

هللالفاميهللكالألط  ؽهللاإلرغمؿهللالامهةهللهةراألً،هللكهدلهللالههمر ةهلل ، هللالهفٍـك هللإل هلللٍذا هللألٍدؼهللالدرا ة كهم

اهللذهمهللإ ملرركةهللكهارفةهللاهم ةهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللالألارؼهللعم هللالةاك متهللالأليهللألكاجًهللاله ئكل فهلل 

هلل هلل  ف هللهرمركة هللٌىمؾهللكجكد هللال ه ألك متهللاإلدارهللالكمف هللفيهللكضع هلل هللكقدهلللمرركةهللاال ألراأل ج ةهللمططة  

فيهللالكةكؿهللإل هللاالٌداؼهللالهرجكةهللالهىٍجهللالألحم ميهللككذلؾهللهلل،يٌذاهللال حثهللعم هللالهىٍجهللالكةفشعألهدهلل

هللهىً هللكرؤ منهللهللثح ، هللاإلدارات هللكهدران هللكااعضمن هللرئ سهللهجمسهللاإلدارة هللهف هللالدرا ة هللهجألهع ألككف

ااق مـهللكالكحدات هللكقدهللألـهللاعألهمدهللع ىةهللالدرا ةهللعم هللامأل مرهللش مكبهللاله حهللالرمهؿهلللمدرا ةهلل ملرركةهلل

هللاال أل م هللكألكز ع هللألةه ـ هللألـ هللح ث هللثوثهلل، هللهف هللكالهككىة هللالدرا ة هللهجألهع هللعم  هللالهحكهة هللالامه ة ىة

هلللمألمط طهلل هللالفام ة هللكالههمر ة هللالألمط طهللاال ألراأل جيهللكشٌه ألً هحمكرهللألهثمتهللفيهللهدلهللكضكحهللهفٍكـ

اال ألراأل جيهلل ملرركةهللكالةاك متهللالأليهللألحدهللهفهللكفمنةهللالههمر ة هللكقدهللألـهللشأل معهللال رىمهجهللاإلحةمئيهلل

spss داـهللاالمأل مراتهللالهىم  ةهللكملى بهللالهئك ةهللكهامهؿهللارأل مطهلل  ر كفهللفيهللألحم ؿهللال  مىمتهللكا ألمهلل

هلل هللكمهللT-Testكامأل مر هللكامأل مر هللكاحدة هللع ىة هلل²لهألك ط هللثقً هللك درجة هللالفركضهلل95، هللامأل مر هللفي %

هلل هللشف هللالىألمئج هلل  ىت هللكقد هلللمدرا ة  هللغاإلحةمئ ة هلللمألمط طهللهللمنهللهكضٌىمؾ هللالامهي هللالهفٍكـ هللكضكح لادـ

الهرمركةهلل  فهللاله ألك متهلل،هللغ مبهللاٌه ألًهللكه زاألًةهللاله ؤكل فهللالقمدهللملرغـهللهفهللإدراؾ اال ألراأل جيهللهلل

هللانهللٌىمؾهللألأث رهللكهمهللشفهلل،هللهللاال ألراأل ج ةمططهللال(هللعىدهللكضعهللمالدى هلل-هلل الك طهلل-اإلدار ةهللالثوثةهلل)الام مهلل

أل جيهلل ى  ةهلل ألراههمر ةهللفام ةهلللمألمط طهللاالفهللٌىمؾهلل،هللكا هللالقراراتهللالفرد ةهللذألممالمهركز ةهللفيهللهللمنهللكاضح

هللالدامم ةهللكالممرج ةألهلل(هللرغـ%هلل66 مغتهلل) هللشفهللٌىمؾهللأث راتهللال  ئة هللاله داى ة هللشكضحتهللالدرا ة هللكهم ،

هلل ألراأل جيهلل ملرركةهلل عكائؽهللألحدهللهفهللكفمنةهللفامل ةهللالألمط طهللاال



 

 

 ك 

 

 

Abstract 

 

 

The objective of this study is to recognize the situation of the strategic 

planning in the local construction companies. This is done by taking the 

general works company in Misurata city as a case study to be educated 

about the awareness and importance of the strategic planning and its 

practical application by the staff of this company. In addition to that ,this 

study is to recognize the obstacles facing the managers in applying this 

type of planning, and to know how much is the coordination between the 

levels of the administration of the company. 

This study is carried out using the descriptive and analytical approach by 

developing a questioner to be used within the group of the study which 

consists of the head of the administration board with the other managers 

and heads of  the different departments. 

This questioner contained three categories represented by the extent of the 

clarity of the strategic planning concept, its importance , its application and 

the barriers facing implementing this type of planning  in the company. 

Different statistical methods such as spss,T-test and K
2
 have been used in 

the analysis of the findings of the questioners. 

The results of this study have shown that there is ambiguity in the concept 

of the strategic planning among the managers, and there is no coordination 

between the three levels (high ,medium, low) during planning. Also this 

study indicates that there is a centralized in singular decision making , and 

the real application for this planning is about 66%, without previous 

studies.   
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 المقدمة 1-1

إفهللالألطكرهللفيهللةىمعةهللالألر  دهللكضممهةهللحجـهللالهرمر عهللككثرةهللألاق داألٍمهللالفى ةهللكاإلدار ةهللألحألـهلل
هلل هللهىٍجهللحد ثهللإلدارة هللالهرركعمتهللكجكد هللفكرةهللٌذي هللهف هلل دا ة هللالهمألمفة هللالهرركع هللعهر هللهراحؿ موؿ

عدادهللكالأليهللألألككفهللهفهللالدرا متهللكالألةمه ـهللكالألمط ط،هللالهرركعهللكألحد دهللىطمؽهللالاهؿ،هللثـهللهرحمةهللاإل
ذلؾهللهرحمةهللألجٍ زهللكطرحهلله ألىداتهللككثمئؽهللالهىمقةةهللكالألر  ةهللكأل م ـهللهكقعهللالهرركع،هللكهعهللهلليثـهلل م
الألىف ذهللالفاميهلللمهرركعهللعفهللطر ؽهللالهقمكؿهللالهألمةصهللأل دشهللهرحمةهللالهراق ةهللكالهألم اةهللكاإلرراؼهللهللن د

هرحمةهللهٍمراتهللكم راتهللفيهللإدارةهللالاقكد،هللكشم رانهللك ادهللاالىألٍمنهللهفهللعم هللالألىف ذهللكهمهلل ألطم ًهللذلؾهللهفهلل
هللألرأل طهلل هللكهفهللالجد رهلل ملذكرهللشفهللكؿهللهرحمة هللالألرغ ؿهللكالة مىة  هللألأأل هللهرحمة هللالهرركعهللكأل م هً ألىف ذ

هلل  ملهرحمةهللال م قةهلللٍمهلل

فػيهللةػىمعةهلل القػرار ةػمىاي ق ػؿ هػف  ػألراأل جياإل الألمطػ ط اٌه ة كالكاضح ال م ـ الفٍـ فإ
 الهمألمفة شك،هللفيهللالىكاحيهللاإلدار ة ىرمط شك عهؿ ام اإلدار ة الاهم ة لىجمح ضركرة   د،هللشة حالألر
 شعهملٍػم، كألك ػع كهىظهػمتهللااعهػمؿهللالرركمت حجـ في الك  رة الز مدة هعق ؿ،هللف هف لٍم ُمّطط كهم
 إدارة فػي دةجد ػ ش ػمل ب لأل ىػي الحمجػة ف ػرزت عم ػً، ك  ػرانهلل إق ػمالنهلل  ألراأل جياإل الألمط طهللهفٍكـ رٍد

 إفهلل.اال ػألراأل جي الألمطػ ط مػوؿ هػف ا ػألراأل ج مت كا ػألمداـ كالكحػدات الفػركع الهألاػددةهللالهىرػتت
 كجػكد مػوؿ هػف إال  ػألـ ال ال ػىك ة المطػط ألألجػمكز الهدل  ا دة مطط كجكد ٌه ةا الهدران ؾادرهللإ

 الاهػؿ، فػي طػ طالألم هػف الىػكع ٌػذا اعألهػمد عمػ  ألقػكـ هىظهػة ش ػة فػي الهػد ر ف لػدلهللرا ػمة فم فة
 الهمل ػة شكضػمعٍم  غػضهللالىظػرهللعػف  ملهىظهػة الهح طػةال  ئ ةهللهللالظركؼ درا ةهللاالعأل مر في كاامذ
هلل هلل[1]االقألةمد ة كحملألٍم

عػداد اإلدار ػة الهٍػمرات  ىػمن فػي  ػألراأل جياإل الألمطػ ط اٌه ػة ىظػرانهلل الهألكقاػةهلل المطػط كا 
 رؤ ػة إدارةهللرػركمتهللالألرػ  دهللك ىػمن مره ػ كألغ  ػر لألطػك ر كػأداة كا ػألمداهً ااحػداث هػع لمألامهػؿ

 الهرػكوت قطػمعهللالألرػ  دهلللحػؿ فيهلل كألط  قٍم  د مة  ألراأل ج متإ ة مغة هف ه ألق م ةهلللمرركة،هللال د
هلل.القطمع ٌذا لٍم الأليهلل ألارض

دهللشٌه ةهللالألمط طهللفيهللرػركمتهللالألرػ  دهللعمػ هللضػكنهللالألغ  ػرهللالك  ػرهللالحمةػؿهللفػيهللال  ئػةهلل ألزاإفهللهللهللهلل
جاػػػؿهللهٍهػػػةهللضػػػهمفهلل قػػػمنهللرػػػركةهللالألرػػػ  دهللالهٍهػػػةهللااكلػػػ هللكالرئ  ػػػةهلللهػػػدرانهللالممرج ػػػةهلل كمفػػػةهللش امدٌػػػمهلل 

الهٍهػػػةهللااكلػػػ هللكااكثػػػرهللشٌه ػػػةهللألاأل ػػػرهلل ػػػألراأل جيهللهٍهػػػةهللالألمطػػػ طهللاالك ملألػػػمليهللفػػػإفهللرػػػركمتهللالألرػػػ  د،هلل
هلللهد رهللالرركة هلل

فيهلل كاىألرمرانهلل ا ألح مىمنهلل القت الألي اإلدار ة الهفمٌ ـ شٌـ هف  ألراأل جياال الألمط ط هفٍكـ  اد
شجػؿهلل مػكغهلل هػف حمرػد كىرػمط هألكقػع، ٌػك هػم لهكاجٍػة كا ػألاداد أَلح ػب إىػً ح ػث اام ػرة، كاتال ػى
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دارألًهلللةملح الألغ  ر  أل امبال الهكاأل ة الظركؼ ألٍ ئة  ألضهف شىً كهم  اىم ة، الهحددة ااٌداؼ  كا 
هلل [1]هللااٌداؼ ألمؾ
  ػألراأل جي،اإل ألط  ػؽهللالألمطػ ط كاقػع عمػ  لمألاػرفؼ الدرا ػة جػمنتهللٌػذيهلل ىػمنهللعمػ هللهػمهللألقػدـهللهللهلل

هللالامهػي كضػكح كألحد ػدهللهػدل الاػمهم فهلل رػركمتهللالألرػ  دهللهلل لػدل  ػألراأل جياإل لمألمطػ ط ال ػم ـ الهفٍػـك
 قطػمعهللالألرػ  د فام ػمهللفػي كهػدلهللا ػألمداهً الهحم ػػةهلل"حملػةهللدرا ػ ةهلللرػركةهللاارػغمؿهللالامهػةهلل هةػراألة"،

 االقألةػمد ة ااٌػداؼهللألحق ػؽ فػي فمعم ػة شكثػر فػيهللألىه ػةهللاالقألةػمدهللالػكطىي،هللكجامػً الك  ػر كدكري
هللكاالجألهمع ة 

 مشكمة البحث 1-2
هللاآلهلل هللفي مهللهللةكى رزت هللش رٌز هللهف هللكمف هللالهىظهمت هللإدارة هللهجمؿ هللفي هللهألقدهة هللدرا مت اام رة

هللالألمط طهللاال هلل، ألراأل جيهللالذلهلل ألطمبهللممف ةهللهألكمهمةهللكرمهمةهللعفهلله مدئهللاإلدارةهللكش امدٌمهللككظمئفٍم
 م ةهلللمهىظهةهللكهفهللثـهللر ـهللر ملألٍمهللكألحد دهللغم مألٍمهلل ألراأل جيهلل ى ىيهللعم هللالرؤلهللاله ألقفملألمط طهللاال

الهؤثرةهللهللاال ألراأل ج ةعم هللالهدلهللال ا دهلل،هللكألحد دهللالاوقةهلل  ىٍمهللك  فهلل  ئألٍمهلل،هلل ٍدؼهللشألممدهللالقراراتهلل
 ألراأل جيهللفيهللشمهللفيهللالهدلهللال ا دهللكهراجاألٍمهللكألق  هٍمهلل،هللهفهللموؿهللٌذاهللالهىطمؽهللاٌه ةهللالألمط طهللاال

ل   مهلل ألثهمر ةهلل مرزيهللفيهللاعم هللهدرانهللرركمتهللالألر  دهللكهىظهمتهللمده ةهللكهللهىظهةهللشكهللرركةهللكمفهلللزاهمهلل
هللالألمط طهللفيهللةىمعةهللالألر  دهللكاىاكم مألًهللاإل جم  ةهللعم هللألطك رهللاإلدارةهلل هللشٌه ةهللٌذا شفهلل اكاهللك درككا

هللالقطمعهلل،هلل  موؿ فهف كاالجألهمع ة، االقألةمد ة ألحق ؽهللااٌداؼ في فمعم ة شكثر كجامٍمفيهللٌذا
 حمجة عم  كالألارؼ الألىمف ي، الألفكؽ كألحق ؽ ألطك رهللهٍمراألً، القطمع لٍذا هكف  ال م ـ ا ألمداهً
هللمتفهفهللموؿهللهراجاةهللشد  متهللالدرا  شدائً، فمعم ة  ً،هللكز مدة  اهؿ الذم ال كؽ كشحكاؿ الاهون

أل  فهللشفهللألمؾهللالدرا متهللالهألامقةهلل ههمر ةهللكألط  ؽهللهفٍكـهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللفيهللةىمعةهللالألر  دهلل
هللالق مد ة هكاةفمت عف هامكهمت ألألكفر ال ح ث هحدكدة، زالت ال م  ركؿهلل فٍهٍـ كهدل ،هللككادٌر

ٌألهمـهلل ضركرةهللشجرانهللٌذيهللالدرا ةهللههمهللرداهلل مل محثهللإل هللاالهلل ألراأل جي،اال لمألمط طألط  قٍـهللكهللهألكمهؿهلل
بشركة األشغال القرار  ذيومتخ يلك من أجل الوصول بالفيم الجيد والتطبيق الممكن لصانعذو 

  ، وسبل تحقيقو بالفعالية المطموبة ؟ لمتخطيط االستراتيجي وبمصراتالعامة 
 فرضيات الدراسة: 1-3

 لمألمط ط الامهي مهفٍكـهلللالامهم فهلل رركةهللاارغمؿهللالامهةهللهةراألًهللهللل كجدهللفٍـهللكاضحهلللد  1
 .كشٌه ألً اال ألراأل جي

هلل كج  1 هللالمطط هللكضع هللعىد هللالثوثة هللاإلدار ة هللاله ألك مت هلل  ف هللالهرمركة هللغ مب هلل ج ةاال ألراألد
   ملرركةهلل

  ألكجدهللههمر ةهللفام ةهلللمألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل  1
 دهللهاكقمتهللكةاك متهللألحدهللهفهللفامل ةهللككفمنةهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل ألكج  1
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 دراسةأىداف ال 1-4
هلل:ألياآلإل هللهللألٍدؼهللالدرا ة

  ألراأل جي اإل الألمط ط كهزا م الألر  دهللاٌه ة شةحمبهللالقرارهلل رركمت إدراؾ هدل ألحد د  1
  ألراأل جيهلللدلهللالامهم فهلل رركةهللهةراألةهلللألرغمؿهللالامهة اال الألمط ط ألط  ؽ هدل حد دأل  1
 عمػ هللالهػكارد اإلدارة  ػ طرة ك ػ ف  ػألراأل جياال الألمطػ ط ألط  ػؽ  ػ ف الاوقػة ط  اػة ألحد ػد  1

 ا ألمداهٍم  هف الامئد كألاظ ـ الهألمحة
 دراسةأىمية ال 1-5

هللفيهللاآلألي:هللأل رزهللشٌه ةهللالدرا ةهللهلل
  ألراأل جي اال الألمط ط هزا ملهفٍكـهللكهللهللالهدران ؾإدرا هدل ألكضح  1
 المطط فيهللإعداد ملرركةهللاإلدار ةهلل اله ألك مت   ف كالألفمعؿ الهرمركة درجة ألكضح  1

 الهألمحة  الهكارد عم  اإلدارة   طرة كهدل اله ألق م ة،
 منيجية البحث 1-6

الهامكهػمتهلل جهػع عمػ  هػد األ الذم الألحم مي الكةفي الهىٍج ا ألمداـألـهللفيهللٌذيهللالدرا ةهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هلل عم هللالىحكهللالألمليهللهللال  مىمت ٌذي ألف  ركهللهللألحم ؿهللك ظمٌرة شم عف كال  مىمت

هللهةمدرهللجهعهللال  مىمتهلل.1
االعألهمدهللعمػ هللكػؿهللهػفهللالهةػمدرهللااكل ػةهللكالثمىك ػةهللفػيهللجهػعهللال  مىػمت،هللفملهةػمدرهللااكل ػةهللهللألـ

ألةػػه ـهللالق ػػمـهلل  ىػػة،هللكهػػفهللثػـهللالحةػػكؿهللعم ٍػمهللهػػفهللمػػوؿهللالز ػمراتهللكالهقػػم وتهللالرمةػػ ةهللافػرادهللالاهللألػـ
عمػػػ هللهػػػدرانهللكهٍىد ػػػيهللالهرػػػمر عهللهػػػفهللذكمهللالم ػػػرةهلل رػػػركةهللهةػػػراألةهلللألرػػػغمؿهللالامهػػػةهللهللكزعػػػتهللةا ػػػأل مى

هللهكضكعهللال حث  
الحةػكؿهللعم ٍػمهلل ػمالطوعهللعمػ هللالدرا ػمتهللال ػم قةهللفػيهللفقػدهللألػـهللشهمهلل ملى  ةهلللمهةػمدرهللالثمىك ػةهلل

هللامه ةهللكر كةهللالهامكهمت الكألبهللكالهجّوتهللكالهىركراتهللكالألقمر رهللالكهللٌذاهللالهجمؿ،هلل
 . تحميل البيانات2

 Statistical Package Forا ػألمداـهلل رىػمهجهللالرزهػةهللاإلحةػمئ ةهلللمامػكـهللاالجألهمع ػةهللهللألـهلل
Social Science (SPSSاإلحةػػمئي،هلللألحم ػػؿهللال  مىػػمتهللكذلػػؾهللال ػػألمداـهللاا ػػمكبهللاإلحةػػمئيهللهلل

دهللالاوقةهلل  فهللالهألك طمت،هللكهمهللالكةفيهللالهألهثؿهللفيهللح مبهللالى بهللالهئك ة،هللكالك طهللالح م ي،هللكا  جم
هللهألغ راتهللالدرا ة شٌـهللدرا ةهللالاوقةهلل  فهللهللألهت

هلل
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 مجتمع وعينة الدراسة 1-7
هللكألـ رركةهللاارغمؿهللالامهةهلل هةراألةهللهفهللهألمذمهللالقرار،هللالق مد  فهلل ألككفهللهجألهعهللالدرا ةهللهفهلل

الامهم فهللةهللهفهللألـهللامأل مرهللع ىةهللعركائ كهللـهللش مكبهللالحةرهللالرمهؿهللفيهللامأل مرهللع ىةهللالدرا ة هللا ألمدا
هلل مإلداراتهللكااق مـهللكالهكمألبهللالأليهلللٍمهللعوقةهلله مررةهلل هكضكعهللال حث 

 
       بحثحدود ال 1-8

 التالٍت: بالحدود تالحالٍدزاست ال مجال ٌتحدد

هللهللااكمد هي:انذذ انًٕضٕػي  هللدرا ة هلللدل هللاال ألراأل جي هللالألمط ط هللههمر ة هلل رركةهللكاقع هلل الامهم ف
هللهةراألةهلللألرغمؿهللالامهة 

 رركةهللهةراألةهلللألرغمؿهللالامهة هللعم  الدرا ة ألقألةر :ًكاَي نا انذذ
هلل 2114هلل–هلل2113هلل :انسياَي انذذ

 الدراسات السابقة 1-9
 .[1] 2007الخروبي،  .1

 الألحأل ة، ال ى ة لقطمع اال ألراأل جي لمألمط ط طكرةأله لطر قة اقألراحمنهلل الدرا ة ٌذي قدهت
 ألؤدم الألي المطكات هف الاد د عم  كألرألهؿ الألمط ط في الهممطر ألأث ر إدراج عم هللألاألهد
هللٌذي إل  الكةكؿ كألـ الىمه ة، ال مداف في الألحأل ة ال ى ة  قطمعمت الهألامقة الهرمكؿهللحؿ إل 

هللكع ك ٍم ه زاألٍم كهارفة الاملـ في اله ألمدهة لمطرؽ كا اة هراجاة  اد الهطكرة الطر قة
 الألي الا كب عوج كذلؾكهلل الفم ط ىي  ملكضع الر  ٍة لمحمالت هىٍم  ىفع  هم كاال ألامىة

 مطة عم  كألرألهؿ ال م ـ اال ألراأل جي الألمط ط ىألمئج عم هلل ؤثر عمئقمنهلل ألركؿ شفهلل هكف
 ألكةؿ الألي الىألمئج شٌـ كهفهلل1..1عمـهلل حأل  غزة هد ىة في اله مي هركمة لحؿهللإ ألراأل ج ة

 كقتل الهمألمفة الق كد هفألامىيهلل فم ط ف في الألحأل ة ال ى ة قطمعمتهللٌكهللإف ال محث إل ٍم
هللىقص ىدرة هثؿ طك ؿ،  كالىزاعمت كالغهكض كالهممطر الألهك ؿ كهحدكد ة الهكارد شك

هللالقرارات عهم ة في كالألىمقضمت  شفضؿ إ جمد الهطكرة الطر قة كألقألرح اآلمر ف، هع األممذ
 كاحدة عهم ة في الاكاهؿ عم  الألأث ر كؿ لر ط الألحأل ة حقكؿهللال ى ة في الهرمكؿ لحؿ طر ؽ
 كشكةت ااعهمؿ، شفضؿ شمذ في القرار ةمىاي ىظرهللكله معدة كجٍة شفضؿ  ممؽ لكي

هللالألمط ط ألككف شف  جب  أىً الدرا ة    ف ألفمعؿ ىأل جة الألحأل ة لم ى ة اال ألراأل جي عهم ة
 .كالهٍىد  ف الهمطط ف

 .[1] 2001مي، سمردلي، .2
 تا ألراأل ج م في الك ط  اإلدارة هد رم هرمركة ه ألكل   مفٌدفتهللٌذيهللالدرا ةهللإل هللأل

 كالممرج ة الدامم ة ال  ئة ألحم ؿ ألألهثؿهللفي ش امد مه ة موؿ هف ااردى ة ااعهمؿهللهىظهمت
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 ااد  مت هراجاة عم   ىمن كألق  هٍم اال ألراأل ج مت كألىف ذ مططكال كالألةكراتهللااٌداؼ ككضع
هللإل  الاوقة،هللذات هللالدرا ة  اال ألراأل جي كالألمط ط اال ألراأل ج ة اإلدارة شد  مت كألطرقت
م، اال ألراأل ج ة  ىمن في الك ط  اإلدارة كدكرهللف ٍهم، رمركةكاله  الألقم د ة كاادكار كألطك ٌر

 هف ألجى ٍم الألي كالفكائد الهرمركة، ٌذي عم  ألؤثر الألي كالاكاهؿ   ىٍهم،هللكالهقمرىة كالجد دة،
هللالىألمئجهللهللالدرا ة كألكةمت الهرمركة، هللهف هللالهد ر فألممةتهللفيهللإل هللهجهكعة  اله حكث ف شف
 الهألك طمت لها مرمهللالألحم ؿ كفقمنهلل هجمالألٍم  جه ع اال ألراأل ج ة في هألك طة  درجة ف رمرككهلل

 كدرجة اٌه ة ألىمزليهللكفقمنهلل ش مس عم  الهجمالت ٌذي ألرأل ب جمن كقد الهئك ة، كالى ب الح م  ة
هللااٌداؼ اال ألراأل ج ة ألىف ذ في الهرمركة هجمؿ هىٍم كؿ في الهرمركة  كألق  ـ ككضع

 ال دائؿ فيهللكضع كشم رانهلل كالممرج ة الدامم ة ال  ئة ألحم ؿ في الهرمركة جمؿكه اال ألراأل ج ة
 اال ألراأل ج ة ألىف ذهلل ألمألص الك ط  اإلدارة هرمركة شف إل  شظٍرتهللالىألمئج كالألةكرات هللكقد

 كألق  هٍم اال ألراأل ج ةألمؾهلل شٌداؼ كضع في هرمركألٍـ درجة كشف ااكل   ملدرجة الهكضكعة
مت كاقألراح ال  ئ ة الاكاهؿ ألحم ؿ في هرمركألٍـ درجة هف شعم   عم  الألةكراتهللكال  ىمر ٌك

هللال ألراأل ج مألٍم زالت هم ااردى ة ااعهمؿ هىظهمت شف عم   دؿ ههم ش م ٍم،  ىظرة ألىظر
 هف شكثر الألىف ذ ةهللكالألق  ه ة الجكاىب في الك ط  إداراألٍم عم  اعألهمدٌم في ألألجم  ألقم د ة،

 عدـظركؼهللهفهلل في الك  رة ااٌه ة ذات اامرل  ألراأل ج ةاال الجكاىب في اعألهمدٌمهللعم ٍـ
هلل.الث مت

 .[1]هلل1995والشيخ،  حمامي .3
 ااعهمؿ رركمت هد رك  راي كهم اال ألراأل جي الألمط ط الدرا ة ٌذي ألىمكلت كقد
هللعم  الاكاهؿ  اض ألأث ر لهارفة فيهللهحمكلة ااردى ة، هللكهم ٌذي الألىظ ه ة  ٌدفت الرؤ ة،
 الهركز ة،هللالاكاهؿ درجة هثؿ اال ألراأل جي الألمط ط ههمر مت  اض عم  الألارؼ إل  الدرا ة
 هف الىكع ٌذا ىحك الهد ر ف كاألجمٌمت المطط، كضع عىد االعأل مر  ا ف ألؤمذ الألي

(هلل111شفرادٌمهلل) عدد  مغ الهاى ة الرركمت هدران هف ع ىة عم  الدرا ة شجر ت الألمط ط،هللكقد
هللألكةمت هد را، هلل) لدل شف شٌهٍم الىألمئج هف كعةهجه إل  الدرا ة ٌذي كقد %(هلل11ى  ة

 الرركمت هد رم كاف اال ألراأل جي، الألمط ط هفٍـك في كاضح غهكض ااردى ة ااعهمؿ
هللفٍهم الحد ثة  هد رم كشف القد هة، الرركمت في ىظرائٍـ هف اال ألراأل جي لمألمط ط شكثر
  قكهكا كشىٍـ ،أل ج ةاال ألرا المطط كضع في الهركز ة إل  ااردى ةهلل ه مكا ااعهمؿ رركمت
م هف شكثر اال ألراأل جي الألمط ط عىد الة غةهللالهمل ة ذات الاكاهؿ عم   ملألرك ز  هف غ ٌر
 لدل شف إل   مإلضمفة كال كمى ة، االجألهمع ةهللكالألكىكلكج ة كالألغ رات الهىمف ة هثؿ الاكاهؿ
هللالألمط طهللاال ألراأل جي  ىحك إ جم  ة األجمٌمت الهدران ٌؤالن
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 .[1]هلل2005ب، نصيرات والخطي .4
هللةىمعةهللرركمتهللفيهلل ألراأل جيإلاهللالألمط طهللَاقعهللعم هللالألارفهللإل هللالدرا ةهللٌذيهللىدفت

هللهللااردى ةهللاادَ ة هللح ثهلل،الامهةاله مٌهة هللالههمر ةهللَدرجةهللالهفٍَنهللَضَحهللدرجةهللهو
هللال  ئ ةهللؿَالاَاههلل، ألراأل جيإلاهللالألمط طهللعهم ةهللفيهللالهرمركةهللَااطرافهللالهامَهمتهللَهةمدر

هلل  وهللالاوقةهللؿألحم هللألىمَلتكهمهللهلل، ألراأل جيإلاهللالألمط طهلل اهم ةهللالق منهللعىدهللرعأل مال مهللألؤمذهللالألي
هللاهللَاقع هللهقم مًهللااردى ةهللاادَ ةهللةىمعةهللرركمتهللفيهللالهؤ  يهللءانَاادهلل ألراأل جيإلالألمط ط

هلللمه  وهللال  مىمتهللؿألحم هللىألمئجهللَأظٍرتهلل الهضمفةهللال َق ةهللَ ملق هةهللؿااةَهللعم هلل ملامئد
هللالهللاادَ ةهللااردى ةهللةىمعةرركمتهللهللهد ريهلل%هللهو11وهللأهلل،الدرا ةهللهجألهعهلل ركمَوهللهد راً

هللالألمط طهللعهم ةهللأوهلل رَوهلل%هللهىٍن11َأوهللهلل، ألراأل جيإلاهلللمألمط طهللالةح حهللالهفٍَنهلل درككف
هللداللةهللذاتهللعوقةهللَجَدهللإث متهلل ألنهلللنهللح وهللفي هللفقطهللالام مهللاإلدارةهللؿهوهللموهللألألنهلل ألراأل جيإلا

هللدرجةهلل، ألراأل جيالاهللةهللالألمط طههمر هللدرجةفيهللالهألهثمةهللاله ألقمةهللهللالهألغ راتهلل  وهللإحةمئ ة
الدامم ةهللهلللم  ئةهلل ألراأل جيإلاهللؿالألحم هلل، ألراأل جيإلاهللالألمط طهللعىمةرهلل،الهفٍَنهللَضَح

هللال َق ةهللَالق هةهللؿااةَهللعم هلل ملامئدهللهقم مًهللالرركمتهلللٍذيهللالهؤ  يهللدانااهللَ  وكالممرج ةهلل
هللالألمط طهللضَع هَهللٌألهمنالاهللز مدةهللإل هللألٍدفهللألَة متهللألقد نهللإل الدرا ةهللهللَممةت هللالهضمفة

هللالدَائ ة هللهىظهمتهللالةىمعةهلللىجمحهللالرئ   ةهللالهكَىمتكأحدهللهلل ألراأل جيإلا
 .[1]هلل3991 درٔيش، .5

هللكالى  ج الغزؿ ةىمعة في ال رر ة لمهكارد اال ألراأل جي الألمط ط هركمة الدرا ة ألاملج
 عم هللقدرألٍم كألاظ ـ الهكارد ٌذي ال ألثهمر الضركر ة الك مئؿ شفضؿ ٌك الألمط ط ٌذا شف  معأل مر

   فهللالاوقة شٌه ة إل  ال محثة إل ٍم ألكةمت الألي الىألمئج كشٌـ الهىظهمت، كفمعم ة كفمنة رفع
 كشف ال رر ةهلل ملهكارد الممةة  ملهكارد الممةة الكظ ف ة اال ألراأل ج ةكهلل لمهىظهة الامهة اال ألراأل ج ة

 شث ألت كهمهللال رر ةهللدالهكارهلل ا ألراأل ج ة في الممؿ هف ىكعم  حدث الامهة اال ألراأل ج ة كضكح عدـ
   ف ممط فٍىمؾهللالام م، اإلدارة شفراد لدل الهمألمفة الألمط ط ة الهفمٌ ـ في ممطمنهلل ٌىمؾ شف الدرا ة
 كشٌداؼ الألرغ م ةهللكالمطط كال  م مت ااجؿ، طك ؿ كالألمط ط اال ألراأل جي الألمط ط هفٍـك

 الىظرة إل   ه مكفهلللهد ر فا غمل  ة شف إل  الدرا ة كألكةمت كا ألراأل ج ألٍم، كر ملألٍم الهىظهة
 ٌمهمنهلل ل س اال ألراأل جيهللالألمط ط  أف ممطئ اعألقمد ٌىمؾ كشف الرمهمة الىظرة هف شكثر الألمةة ة

 دامؿ ال رر ة الهكاردهللكفمعم ة كفمنة رفع شف ككذلؾ الهىظهة، شدان ألح  ف إل   ؤدم لف كشىً
 ألمألمؼ ال رر ة الهكاردهللراأل ج ة ألا كشف ككؿ، الهىظهة كفمعم ة كفمنة ز مدة عم   ىاكس الهىظهة
 .الهىألج ح مة دكرة  ممألوؼ
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6.  (Huang, & Brown, 1999)[11]هلل. 
ػم الةػغ رة الةػىمع ة الهىظهػمت ألكاجٍٍػم الألػي الهاكقػمت  م ألكرػمؼ الدرا ػة اٌألهػت  كألأث ٌر
 كجػكد إلػ  ألكةػمت (هللهػد رانهلل111إجم ػمتهلل) ألحم ػؿ ك اػد ا ػألرال م، غػرب جىػكب فػي عمػ هللاادان
ػي شدائٍػم، عمػ  كألػؤثر الةػغ رة الهىظهػمت ألكاجػً   ػ ةهرػكوتهللرئ  ػدناهلل شٌه ألٍػم  ح ػب هرأل ػة ٌك

الألمطػ طهلل عهم ػة فػي ال ػ هم الرػركمت إدارة  ػكنألػـهلل الهمل ػة، كالهرػكوت الأل ػك ق ة، لهرػكوت م
هلل.اال ألراأل جي

7.  (Baile, 1998)[11]هلل. 
فػيهلل ةػىمع ة هىظهػةهلل111هلللاػدد كاادان اال ػألراأل جي الألمطػ ط  ػ ف الاوقػة الدرا ػة ألىمكلػت

 ألػـهللق ػمس كقد الهىظهة، كشدان اال ألراأل جي الألمط ط   ف قك ة عوقة ككجدت  أهر كم، جكرج م كال ة
 الةػىمعةهللال ػمئد هاػدؿ هػع هقمرىػة اله  امت، حجـ في الىهك كهادؿ اال ألثهمر، عم   ملامئد اادان
 .اام رة  ىكات الثوث موؿ

8.  (Capon and others, 1984) [11] 
كاال ػألرال ةهلل ااهر ك ػة الةػىمع ة الرػركمت فػي الألمطػ ط ىظػـ عمػ  الألاػرؼ الدرا ػة ألٍدفتا ػ
 اال ػألراأل جيهلل  ػمعد الألمطػ ط شف  األقدكف الدكلأل ف في الرئ    ف الألمط ط هد رم شف إل  كألكةمكا
  ألػأث رهللالألمطػ ط  ألامػؽ ف هػم ح مد ػمنهلل كػمف رش ٍػـ كلكػف لمهةػمدر، ااهثػؿ اال ػألمداـ عمػ  الهؤ  ػة

 هػف ك  ػرانهلل  كجدهللقدرانهلل  ملهؤ  ة الممةة اال ألراأل ج مت  كضع  ألامؽ كف هم الر ح، عم   ألراأل جياال
 الذم اإلدارم الام مهللكاله ألكل اإلدارة   ف ف هم كىقمش ألفمكض  جرم ح ث الدكلأل ف، كو في الألرم ً
  ألامؽ كف هم مت،الهؤ   فيهللهاظـ الألىف ذم الهد ر ق ؿ هف كضاٍم ف ألـ الرئ   ة ااٌداؼ شهم  م ً،
 الهجمؿ، ٌذا في الألأث ر هف إالهللالقم ؿ لد ٍـ ل س شىً إل  الدرا ة ىألمئج ألر ر اإلدارة هجملس  ألأث ر
 الرػركمت فػي المطػط كضػع فػي اإلدار ػةهللالهمألمفػة اله ػألك مت هرػمركة شف القػكؿ  هكػف عمـ ك ركؿ

 لػد ٍـ اال ػألرال  ف الهػد ر ف شف  إلػ ألر رهللالدرا ػة كهم ااهر ك ة، الرركمت في هىٍم شكثر اال ألرال ة
هللالهممطر  ألجىب عم    معد الألمط طهللاال ألراأل جي  أف ااهر ك  ف زهوئٍـ هف شكثر اعألقمدانهلل

 السابقة  الدراسات عمى ممخص 1-10
 إل  شرمرت الدرا متٌذيهللهللشف القكؿ  هكف كااجى  ة، هىٍم ال م قةهللالار  ة الدرا مت  م ألقران

 إ ألراأل ج ة األممذهللقرارات شجؿ هف الهىظهمت في اال ألراأل جي الألمط ط كاقع عم  الألارؼ ضركرة
هللش ضمنهلل الهحمفظة شك ألىمف  ة، ه زة لٍم ألحقؽ هلللٍذي الارض ضكن في عم ٍم  ألـهلل الدرا مت ال م ؽ

 شف كهم حد ثمنهللفيهللاادبهللاإلدارم، زاؿ رركمتهللالألر  دهللال في اال ألراأل جي الألمط ط شف ا ألىألمجهلل
هللال ىمؾ الام م، اإلدارة في كرةهحة زالت ههمر ألً هللألىمكلت ٌك  اإلدارة هرمركة  اضهللالدرا مت

 الهىظهمت ٌذي فإف شمرل جٍة كهف قم مة، شىٍم إال ااعهمؿ، هىظهمت فيهللا ألراأل ج مت الك ط 
م في عرقمة ركؿ الذم ال  ئ ةهللااهر الهألغ رات هف ألألأثرهلل هجهكعة م ىهٌك مهللكا ألهراٌر   رفد كألطكٌر
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 الألمط ط ككاقع عفهللحق قة لمكرؼ الحمل ة الدرا ة جمنت ٌىم الهألكاةمة هللكهف  مإل داعمت الهجألهع
هللكهدل رركمت في اال ألراأل جي هللهةراألة هلل هد ىة هللالامهمة هللرركةهلل الألر  د هللك مامصهللفي ا ألمداهً

 الدرا مت كألىكع ألادد هف ك ملرغـ الهكضكع، ٌذا حكؿ كلىدرةهللالدرا مت اارغمؿهللالامهةهلل هةراألة،
 القطمعمت شٌـ هف  األ ر كالذم الألر  د قطمع في اال ألراأل جي الألمط ط لـهلل ألىمكؿ ٍمشى إال ال م قة،

   مٌـ ح ث الم  ي االقألةمد في الٍمهة ااىرطة هف  األ ر ممص ك ركؿ دكلة اقألةمدهللشم  ىمن في
هللفي  ركؿ هللالذلهلل كضخهلل اهؿال فرص االؼهللهفهللإ جمد كفي اإلجهملي الهحمي الىمألج فامؿ ااهر

هلل. ألراأل جيهللفيهللقطمعهللالألر  دهلليهللالدرا ةهلللمألارؼهللعم هللكاقعهللالألمط طهللاالشٌه ةهللالق مـهلل ٍذ
 ة البحثيىيكم 1-11

هلل:الألملي الىحك عم  فةكؿهللهللمه ة الدرا ة ٌذي ألضـ
هللالهقدهة،هللكألألامؽهلل مإلطمرهللالامـهلللمدرا ة هللاألول: الفصل

هللالألمط طهللاال ألراأل جيهللكشٌه ألً هللالفصل الثاني: هلل ألامؽهلل هفٍـك
هللمعةهللالألر  دهللفيهللل   م كاقعهللةىهللالفصل الثالث:

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل كألحم ؿهللكهىمقرة الدرا ة ع ىة مةمئص ألحم ؿ " لمدرا ة الاهمي  مإلطمر  ألامؽهلل:رابع الفصل ال
هلل"الفركض كامأل مر الدرا ة ش امد
هلل هللكالألكة مت  ملىألمئج  ألامؽهلل:الخامسالفصل 
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 الفصل الثاني

 أهنيتهو االسرتاتيجيمفهوم التخطيط 
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  مقدمة 2-1
هللهألغ رةظألا شهللالهى هلل  ئة هللفي هللاا مـ هللهمتهللٌذي هللالألاق د، هللهف هلل درجة هللألأل ـ هللالألغ راتهلل، هللرهمتهللٌذي كقد

ح ثهللألأثرتهلل،هللكالألكىكلكج ةهللكالألىظ ه ةهللجه اٍماالجألهمع ةهللكالثقمف ةهللكهللهللالهجمالتهللال  م  ةهللكاالقألةمد ة
ااهرهللالذمهلللـهللألادهللألةمحهللهاًهللهلل،ىمهللالذمهللىا شهللف ًهمتهلل ملألطكرهللالٍمئؿهللكالهأل مرعهللفيهللعملهظٌذيهللالهى

هللهللىظـهللكش مل بهللالألمط طهللالألقم د ةهللالهاألهدةهللعم هللالألى ؤهللكالم رةهللالهمض ةهلللمهمططهللفيهللألحم ؿهللااحداث
قمدرةهللعم هللهكاجٍةهللألحد متهللاله ألق ؿهللكالألك ؼهللهعهللالهألغ راتهللالامله ةهللهللهللافهللألككفهللكلـهللألادهللٌذيهللاآلل مت

هللالهألوحقةهلل
هللهفهللةكرهللالألمط طهللفيهللالهىظهمتهللهللةكرهللكهللال ألراأل جياهعهللظٍكرهللالألمط طهلل هللالىكعهللهفهللة شدلهللٌذا

هللالممةةهلل ٍمهللكألىف ذٌمهللهللت ألراأل ج ماالالألمط طهللإل هللألغ  رهللالك ف ةهللالأليهللألمططهلل ٍمهللالهىظهمتهلللكضعهلل
هللكألحق ؽهللشٌداؼهللالهىظهةهلل هللةكالكةكؿهلللمىألمئجهللالهطمك 

هللالألمط طهللاال  أله زهللهللكال همتهللالأليهللألًيهللكشٌه  ألراأل جكهفهللموؿهللٌذاهللالفةؿهلل كؼهللىألطرؽهللإل هللهفٍـك
ه ألك متهللكشم راهللإل هللهمألمؼهلل ألراأل جيهللكالهككىمتهللالرئ   ةهللكهألطم متهللألةى ؼهللىظمـهللالألمط طهللاالمهلل ٍ

هلل هللهللاال ألراأل ج ةاإلدارةهلل
 مفيوم التخطيط االستراتيجي  2-2

هللاال هللالألمط ط هللالألأقمـهلل ألراأل جي اد هللعم  هللالهؤ  ة هللأل معد هللالألي هللالحد ثة هللاإلدار ة هللالهفمٌ ـ هللشحد
فملألمط طهللاال ألراأل جيهلل هكفهللالهؤ  ةهللهفهللألحد دهللهللالدامم ةهللكالممرج ةكاال ألجم ةهلللمألغ راتهللفيهلل  ئألٍمهلل

هللال  ئ هللضهفهلل قدرألٍم هللشٌدافٍم هللألحق ؽ هللفي هللىجمح هلللٍم هلل ضهف هلل هم هللكاله ألق م ة، هللكالممرج ة هللالدامم ة ة
هلل[هلل 1اعأل مراتهللال  ئةهللالممرج ةهللالهألغ رةهلل]

 فمٌ ـهللاا م  ةهللالهرأل طةهلل ملألمط طهللاال ألراأل جي هللك  ألـهللالألطرؽهللفيهللٌذاهللالفةؿهللإل هلل اضهللاله
مهللك ملهقم ؿهللهللاال ألراأل ج ةالألمط طهللاال ألراأل جيهللٌكهللجزنهللهفهللعهم ةهللاإلدارةهلل كعىةرهللهٍـهللهفهللعىمةٌر

ٌيهللثهرةهلللألطك رهللهفٍكـهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللكألك  عهللىطمقًهللكألحم ؿهلل  ئألًهللهللاال ألراأل ج ةفإفهللاإلدارةهلل
هلل [هلل1كألحد دهلله مرهللكشٌداؼهللالرركة]

  التخطيط 2-2-1
االمأل مرهللااهثؿهلللىهكذجهللعهؿهللهحدد،هللكرمهؿهلللقراراتهللهألىم قةهللهفهللرأىٍمهللشفهللألؤدمهللإل هللعهم ةهللٌكهللهلل

هلل[هلل 1ألحق ؽهللشٌداؼهللها ىةهللموؿهللفألرةهللزهى ةهللهحددةهللفيهللاله ألق ؿ]
هلل[هلل .1الألمط طهللٌكهللالألد  رهللاله  ؽهللالذمهلل حددهلله مرهللالهؤ  ةهللفيهللاله ألق ؿ]

هللكر ـهللهاملـهللالألمط طهللٌكهللش مكبهللعمهيهللعهميهلللم ر طهلل  فهللااٌداؼهللكالك مئؿهللاله ألمدهةهلللألحق قٍم
هللإأل معهلل هللااحداث هللفي هللالألحكـ هللهحمكلة هللهع هللألىف ذٌم هللكك ف ة هللكال  م مت، هللالقرارات هلل حدد هللالذم الطر ؽ

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل[هلل 1  م متهللهدرك ةهللهحدكدةهللااٌداؼهللهللكالىألمئج]
هلل
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هللالألمط طهللالركؿهللاآل هللأليهلل كضحهللهفٍـك
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

هلل

هلل[25( مفيوم التخطيط ]1-2شكل )

لذاهلل،هللالهىظهةطيهللكمفةهللشىرطةهلل غك ىألجهللعفهللعهم ةهللالألمط طهللفيهللالهؤ  ةهللٌ كؿهللهألكمهؿهللهفهللالمططهلل
هلل[هلل 11]هللفإفهللالألمط طهلل ق ـهللإل هللشىكاعهللح بهللال ادهللالزهىيهللكهفهللشٌـهللٌذيهللااىكاعهلل

 ل ط طويمة األجيخطتال1- 
هللالزهى ةهلللٍذيهللالمططهللح ثهلل ألـهللفيهللٌذاهللالىكعهللهفهللالألمط طهللألق  ـهللالهجمؿهللالزهىيهللكألألراكحهللالهدةهللهللهللهللهللهلل
(هلل ىكاتهللشكهللشكثر،هللكألأل ى هللعم هللش مسهللهارفةهللاإلدارةهلل ملاكاهؿهللالزهى ةهلللألحق ؽهللشٌدافٍمهلل.1هلل-1هفهلل)هلل

هلللمططهللاامرل هدلهللال ا د،هللثـهللأل ا هلللألحق قٍمهللهرحم منهللفيهللإطمرهللألى  ؽهللكمهؿهللهفهللاالالكم ةهللعم هلل
 التخطيط متوسط األجل2- 

هللااجؿهلل هللطك مة هللالمطط هلل  ف هللالكةؿ هللحمقة هللكألاد هللالهرحم ة، هللالهؤ  ة هللشٌداؼ هلللألحق ؽ هللأل ا  ي ٌك
هلل(هلل ىكات هلل1-1كالمططهللقة رةهللااجؿهللك ألراكحهللهداٌمهللهفهلل  فهلل)

 التخطيط قصير األجل -3
يهللذاتهلل  مىمتهللألفة م ةهللى   منهلللهم ٍدؼهللألحق قًهللموؿهللأل هٌكهللهللغمل منهللهمهللألككفهللٌذيهللالمططهللال ىك ةهللٌك

هلل هللفألرةهللزهى ةهللالهللألألادلهلل ىةهلللألحق قٍم
 التخطيط العاجل -4

يهللالمط هللكلـهللهللطٌك هلللهكاجٍةهللظركؼهللطمرئةهللشكهللهركمةهللعمجمةهللالهللألحألهؿهللألأج ون الأليهلل جرمهللإعدادٌم
هللكفهللهدرجًهلل ةكرةهللفام ةهللفيهللالمطةهللاا م  ة أل
هلل
هلل
هلل

 يا ْٕ انتخطيظ

ػًهيت اتخار 

ذيذ قراراث  نتذ

 اتجاِ انًستقبم

 أيٍ َذٍ اآلٌ أيٍ َريذ انٕصٕل

 كيف َصم إنى يا َريذ
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 التخطيط التكتيكي  -5
هللٌدهلل هلللألحق ؽ هلل  ا  هللالذم هللالألمط ط ك هللالمطكاتهللٌك هلللذلؾ هللك حدد هللقر  ة هللفألرة هللفي هللهحدكد ؼهللهرحمي

هللالألىف ذ ة 
 االستراتيجية 2-2-3
هللهللهلل هللكمهة هللشةؿ هللالُكألمب هللعفهلل إلهللStrateggُ رجع هللال كىمى ة، هلللٍمهللهللالكمهة هللااةم ة الكمهة

دارةهللالهامرؾهلل]هللStratagosإ ألراأل جكس  ألراأل ج ةهلله ألهدةهللهفهللاككمهةهلل،هلل[11كألاىيهللفىكفهللالحربهللكا 
ة،هللكألاى هللفيهللٌذاهللاإلطمرهللألكك فهللالألرك وتهللكألكز عهللالهكاردهللال حر ةهلل ةكرةهللها ىة،هللالاهم متهللالا كر 

مرهللشكهلللوىقضمضهللعم هللػػػػػػػػػػػػػػػػػكألحر ؾهللالكحداتهللالا كر ةهلللهكاجٍةهللالادكهللكالمركجهللهفهللالهأزؽهللشكهللحة
 [هلل 11مغألألًهللشكهلللألح  فهللالهكاقع،هللشكهللالىألٍمزهللفرصهللضاؼهللالادكهلل]ػػػػػػػػػػػالادكهللكه 
هللق هللك ر ر هللإف هللإل  هللالهاداتهللهللاال ألراأل ج ةمهكسهللشكك فكرد هللكألحر ؾ هللألا ئة هللفي هللاله ألمدـ هللالفف ألاىي

 الحر  ةهلل همهلل هكفهللهفهللال  طرةهللعم هللالهكقؼهللكالادكهلل ةكرةهللرمهمة 
 أىٍمهللألحد دهلللألٌداؼهللكااغراضهللالرئ  ةهللطك مةهللااجؿهلللمرركةهللهللكما عرفيا ألفرد شارلز االستراتيجية

عدادهللعددهللهفهلل دائؿهللالألةرؼهللكأل ،هللشهمهلل)فيهلل[هلل11مة صهللالهكاردهللالضركر ةهلللألىف ذهللألمؾهللااٌداؼهلل]كا 
هللعرؼهلل11 هللفقد هللعم هللهللاال ألراأل ج ة( هللاإلدارة هللأل معد هللالألي هللالهكجٍة هللالمطط هللهجهكعة هللعف هللع مرة ٌي

هلل هللهف هللكاال ألفمدة هللامألمرألً هللالذم هللاله مر هللكالألٍد داتهللالألحق ؽ هللالق كد هللكهكاجٍة هلل ٍم، هللالهح طة فرص
هللشٌد هلللألحق ؽ هللألألارضهلللٍم هللالألي هللكالهممطر هللكال راهجهللهللاال ألراأل ج ةافٍم هللالمطط هللألىف ذ هللهف هللالألأكد هع

  هللالهحددة
هللهللالمططهللالأليٌيهللألمؾهللهلل. االستراتيجية هلل أىرطة هلللمق مـ هللاإلدارة هلل ضهفهللهلللهدالعم هللألادٌم هلل هم ال ا د

هللفاملةهللهلللهىظهةشٌداؼهللاهللمنالألق هلل طر قة هلل ٍم هللالهح طة هللال  ئة هللهع هللالهىظهة هللر ملة هللكالألقمن هللر ملألٍم، هع
هلل[هلل 11فيهللىفسهللالكقتهللهلل]كذاتهللكفمنةهللعمل ةهلل

عم هللشىٍمهللااىرطةهللكالمططهللالأليهللألقدهٍمهللالهىظهةهللعم هللالهدلهللهللاال ألراأل ج ةكهمهللعرفٍمهللألكهمسهللإل هلل
ال ا دهلل همهلل ألضهفهللكالألقمنهللشٌداؼهللالهىظهةهللهعهللر ملألٍمهللكالألقمنهللر ملةهللالهىظهةهللهعهللال  ئةهللالهح طةهلل ٍمهلل

 [هلل 11 طر قةهللفاملةهللكذاتهللكفمنةهللعمل ةهللفيهللىفسهللالكقتهللهلل]
 التخطيط االستراتيجي  2-3

شدبهللالهكضكعهللىذكرهللهىٍمهللعم هلل   ؿهللهللي ألراأل جيهللكردتهللفٌىمؾهللالاد دهللهفهللالألار فمتهلللمألمط طهللاال
هللالهثمؿهلل:

هللهللستراتيجيالتخطيط اال هللفيهللدٌفهللشةحمبهللالهىظهةهلل: هلللمألارؼهللعم هللهم هللهألكمهمة ٌكهللعهم ة
هلل[هلل 11ؼ(هلل] رأفهلله رراتهللإىرمئٍمهللك قمئٍم،هللكهمذاهلل ردكفهللألحق قًهللهفهللمولٍمهلل)هأل ،هللكك 

هللكالهكاردهللهللستراتيجيالتخطيط اال هللاله ألق م ة هللاله مرات هلل حدد هللالهدل، هللطك ؿ هللألمط ط ٌك
 [هلل 11الهطمك ةهلللمكةكؿهللإل هللااٌداؼهللالأليهلل ى غيهللالكةكؿهللإل ٍمهلل]
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ٌكهللع مرةهللعفهللالأل ةرهلل ملركؿهللالألملي،هلللمرركةهللفيهللاله ألق ؿهللكألحق ؽهللهللستراتيجيالتخطيط اال
 [هلل 11كهمهلل كضحهلل]ٌذاهللالركؿ،هللفملألمط طهللاال ألراأل جيهلل

 كرؼهللحجبهللاله ألق ؿهللالممصهلل ركؿهللالرركة 
 الأل ة رهلل هوهحهللالرركةهللفيهللاله ألق ؿ هلل
 ألةكرهللألكجٍمتهللكه مرهللالرركةهللفيهللاله ألق ؿ هلل
 رؤ ةهللر ملةهللكشٌداؼهللالرركةهلله ألق ون هلل
هللألم ؿهللهجمؿهللااعهمؿهللكااىرطةهللالأليهللألدمؿهللف ٍمهللالرركة هللهلل

لهجمالتهللالجد دةهلللألىرطةهللكاال ألثهمرهللكألحد دهللكهمهلل ارؼهللش ضمهلل ملاهم ةهللالأليهللألٍألـهلل ألحد دهللا
هللذاتهللط  اةهلل هللهامكهمت هللكألكفر هللفرصهللكألٍد دات هللهف هلل ٍم هلل رأل ط هللهم هللكألقد ر هللالى   ة هزا مٌم

 [ 11ا ألراأل ج ةهللعفهللالاكاهؿهللالدامم ةهللكالممرج ةهللكال  ئ ةهلللمهىظهةهلل]
 متطمبات تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي  2-4

هلل هلل جبهللالألفك ر هللاال ألراأل ج متهللمف ٌٍىمؾهللعىمةرهللرئ   ة هلل كضع هللال دن هللالاىهلل،هللق ؿ ةرهللألاأل رهللمٌذي
كهدموتهللٌمهةهللألؤثرهللفيهللفمعم ةهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللح ثهلل ألطمبهللالألط  ؽهللالفامؿهلللىظمـهللالألمط طهلل

ك هكفهللش رازهللشٌـهللهألطم متهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللألكفرهللعدةهللهقكهمتهللإلعدادهللالألمط طهللهللاال ألراأل جيهلل
هلل هلل[.1]هللاال ألراأل جيهللف همهلل مي

هلل ملألمط ط،هللهلل–هلل1 هللالهىمخهللالهرجعهلللمق مـهلل ملألمط طهللاال ألراأل جيهللق ؿهللألكافرهللهد ر فهللذكمهللم رة كجكد
كىظـهللالهامكهمتهللكاالألةمؿهللحأل هللألألكفرهللهامكهمتهللهألكمهمةهللعفهللال  ئةهللالدامم ةهللكالممرج ةهلللمرركةهللإل هلل

هللجمىبهللألكفرهللاال ألادادهللهفهللق ؿهللالهد ر فهللإلىفمؽهللكقتهللإضمفيهلللمألمط طهللاإل ألراأل جي 
هللالحككهة،هللهلل–هلل1 هللهثؿ هللالرركة هللفي هللااطراؼهللالهؤثرة هللكؿ هللإل هللهرمركة هللالألمط طهللاال ألراأل جي  حألمج

ـهللهفهللااطراؼهللالهؤثرة  هللالهكردكف،هللالامهمكف،هللشةحمبهللاا ٍـهللكاله ألٍمككفهللكغ ٌر
شمذهللألكج ٍمتهللاإلدارةهللكفم فألٍمهللفيهللالح  مفهللإفهللألرك  ةهللاإلدارةهللالام مهللهللهفهللالهد ر فهللهفهللح ثهللهلل–هلل1

ـهللكألام هٍـ كهمهللشىًهللهللاال ألراأل ج ةهٍمرألٍـهللدكافاٍـهللكش مكبهللعهؿهللألؤثرهلل درجةهللك  رةهللعم هللكضعهللهللشعهمٌر
،هللكعم ًهللكجبهللاال ألراأل ج ةالهلل هكفهللإىكمرهللدكرهللالففهللالرمةيهللكاال ألكمرهللالفردمهللهلللمهد ر فهللفيهللكضعهلل

هللشمذهللٌذيهللاالعأل مراتهللفيهللالح  مف 
عدادهللالمطةهللهلل–هلل1  ةهللكألحد دهللشعضمنهللكفؽهلللمهؤ هللاال ألراأل ج ةكضعهللآل ةهللألط  ؽهللىظمـهللالألمط طهللكا 

هلل عم ٍمهللهلل ؽهللهفهللالكحداتهللالألىظ ه ةهللكألحد دهللامألةمةمألٍـهللكألكز عهللاادكارىالألمط طهللاله
هللألكف رهللالهامكهمتهللالأليهلل ألطم ٍمهللىظمـهللالألمط طهللاال ألراأل جيهلللمألىف ذ هلل-1
كك ف ةهللهللاال ألراأل ج ةألكف رهللاادكاتهللكالك مئؿهلللمحةكؿهللعم هللهامكهمتهللاغراضهللإعدادهللالمطةهللهلل–هلل1

هللةهللهفهللٌذيهللالهامكهمتهللكهألم األٍم اال ألفمد
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درا ةهللر ملةهللكشٌداؼهللالهرركع،هللح ثهللإفهللااٌداؼهللالامهةهلللمهرركعهللألحددهللركؿهللالهرركعهللفيهللهلل–هلل1
،هللكدرا ألٍمهللج دانهللكذلؾهللاىٍمهللقدهللألرردهللالهد ر فهللإل هللألمؾهللًهللاله ألق ؿ،هللكألحددهللالكضعهللالهرغكبهللألحق ق

هللدهللألحق قٍمهلللىف ً رالأليهلل اكرةهللاال ألراأل ج متهللالأليهلل هكفهللإفهلل  معدهللالهرركعهللعم هللألحق ؽهللالة
هللالألمط طهللهلل–هلل1 هللألةه ـ هللفي هللهألمةة ف هلله ألرمر ف هللم ران هللعم  هللالهؤ  ة هللشك هللالرركة اعألهمد

هللاال ألراأل جيهللفيهللشمهللهجمؿهللألرغ ًهللالرركة 
هللألقألةرهللهلل-هلل1 هللكال هلللمهؤ  ة هللالحق ق ة هللاال ألثهمرات هللشٌـ هللح ثهلل هثؿ هللاال ألراأل جي هللالألفك ر ا ألهرار ة

ىهمهللألهألدهللاال ألراأل ج ةالهؤ  ةهللعم هللهرحمةهللإعدادهللالمطةهللألةكراتهللكهفمٌ ـهللكاٌألهمهمتهللشعضمنهلل ،هللكا 
هللالألمط طهلل هلل ىظمـ هلله ألهرة هللفٍي هللكااللألزاـ هلللمألفك ر هللكهىٍج هلله ألقرة هللش م  ة هللهفمٌ ـ هلللألة ح كألألاهؽ

هللاال ألراأل جي 
حرصهللاىض مطهللاإلدارةهللالام مهللعم هللألحهؿهللااع منهللكألكمفةهللكهممطرهللعهم ةهللهللالألمط طهللكقدرألٍمهللهلل–هلل.1

هللالألمط طهللاإل ألراأل جي عم هللألمة صهللالكقتهللالو هللـز
مهلللهقكهمتهللىظمـهللهلل[11]كف همهلل رلهللال محثهللفيهللالهرجعهلل شفهللٌىمؾهللالاد دهللهفهللالهألطم متهلل ألطمبهللألكف ٌر

هللالألمط طهللاال ألراأل جيهللالفامؿهللكالهألهثؿهلل مآلألي:
هلل  ألراأل جي هللألٍ ئةهللالهىظهةهلللمق مـهلل اهم ةهللالألمط طهللاال1
هلل ألراأل جي  هللألكف رهللالهامكهمتهللالأليهلل ألطم ٍمهللىظمـهللالألمط طهللاال1
هلل هللا ألهرار ةهللالألفك رهللاال ألراأل جيهلل 1
هلل هللهللاال ألراأل ج ة هللالألارؼهلل اهم ةهللالألمط طهللكهىٍجهللإعدادهللالمطةهلل1
  أىمية التخطيط اإلستراتيجي   2-5

 قمئٍمهللكىجمحٍمهللك هكفهللهللفيكالٍ ئمتهللالهمألمفةهللهلللمهىظهمتلمألمط طهللاإل ألراأل جيهللشٌه ةهللك  رةهلل ملى  ةهلل
هللهلل هلل[11]حةرهللٌذيهللااٌه ةهللف همهلل ميهلل

هللفيهللهلل-1 هللككضاٍم هللكالممرج ة هللالدامم ة هلل  ئألٍم هللعف هللالحق ق ة هللكالهامكهمت هلل مل  مىمت هللالهىظهة ألزك د
هللهكضعهللاله مدشةهلللمألامهؿهللهعهللشمهللألغ راتهلل  ئ ةهللغ رهللهألكقاةهلل 

الألارؼهللعم هللشهكمى ةهللالهىظهةهللالدامم ةهللكهمهلل ٍمهللهفهللىقمطهللهللهللقكةهلل هكفهللألكظ فًهللكشكجًهلل  معدهللفيهللهلل-1
هللكألقك هٍ هللهفهللفرصهلل هكفهللضاؼهلل جبهللهاملجألٍم هلل ٍم هللهم هللكألحد د هللالاهؿهللالممرج ة هلل  ئة هللكألحم ؿ هلل، م

مهللشكهللق كدهللكألٍد داتهلل جبهللالألامهؿهللهاٍمهللكهكاجٍألٍمهلل فامل ةهلل  هللا ألثهمٌر
طمرهللعمـهللهألكمهؿهلل حددهللشدكارهللكمفةهللالكحداتهللالألىظ ه ةهللكاله ألك متهللاإلدار ةهللإكضعهلل  معدهللفيهللهلل-1

همهلل  ىٍـهلل،هللك كجًهللجٍكدٌـهلللألحق ؽهللشٌداؼهللفيهللالهىظهةهللك كفرهللهقكهمتهللالألى  ؽهللكالاهؿهللالهرألرؾهللف 
هللالهىظهةهللكر ملألٍمهلل 
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هللح ثهلل ألحقؽهللذلؾهللهلل-1 هلل، هلللدلهللق مداتهللكهد رمهللالهىظهة هللكالههمر متهللاإلدار ة هللألجمىسهللالفكر  كفر
هللكشٌداؼهللالهىظهةهللكهدلهلل هللر ملة هللكفيهللة مغة هللالقمئـ هللفيهللألحم ؿهللكألرم صهللالكضع هللهرمركألٍـ ىأل جة

هللكال راهجهللالهاألهدةهلل هللكالمططهللاال ألراأل ج ةااللألزاـهلل ملألكجٍمتهلل
 معدهللفيهللالأليهللألالألمط طهللاال ألراألجيهللألألهثؿهلل ملألزكدهلل ملهامكهمتهللهللهزا مإليهللشفهللهللjonesكلقدهللشرمرهللهللهلل

شفهللشٌه ةهللالألمط طهللهللف همهلل ذكرهللر طهلل  فهللااٌداؼهللالقة رةهللكال ا دةهللالهدلهلل، هللالذلعهم ةهللاألممذهللالقرارهلل
هلل-:[11]هللاالأليهألهثمةهللفيهللهىمفعهلل هلليألألأألهللاال ألراأل جي

هللالفكرةهللٌكهللهفهللشٌـهلل زهللهلل-1 ذي هلل،ٌك كدهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهللالهؤ  متهللكالٍ ئمتهللالفكرهللالرئ  يهلللٍم
هللهفهللااٌداؼهلل،هللالمططهلل،هللال  م متهللهللالاىمةرهللدامؿهللالهؤ  ةهلللهمهلللًهللهفهللشٌه ةهللفيهللألكك فهللكألق  ـهللكؿ

  معدهللا ألمداـهللهدمؿهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهللعم هللألكقعهلل اضهللالقضم مهللالأليهلل هكفهللشفهللألحدثهللهلل-1
هللل  ئةهللالممرج ةهللشكهللالدامم ةهللككضعهللاإل ألراأل ج متهلللمألفمعؿهللهعهللهثؿهللٌذيهلللقضم مهلل دامؿهللا

هللموؿهللهلل-1 هللهف هللكدلؾ هللالام م هللاإلدار ة هلللمه ألك مت هللالككادر هللإعداد هللفي هللاإل ألراأل جي هللالألمط ط  ف د
هللهرمركألٍـهللكألدر  ٍـهللعم هللالألفك رهللكالهرمكؿهللالأليهلل هكفهللهكاجٍألٍمهلل 

هللتهللالٍمهةهلللوألةمؿهلل  فهللالامهم فهللفيهللالهىظهةهلل  األ رهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهللهفهللالقىكاهلل-1
  معدهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهللعم هللألمف ضهللالفمئضهللهفهللالهكاردهللفٍكهلل  معدهللعم هللألكقعهللالألكمفةهللهلل-1

هللكالامئدهلل 
  السمات العامة التي تميز التخطيط االستراتيجي   2-6

هلل-ىظهةهللكهفهلل  ىٍم:لمههلل[11]هلليالألمط طهللاال ألراأل جهلل هألمزهلل ٍمهلليال همتهللكالهزا مهللالألهللٌىمؾهلل اض

  ألراأل جيهلل قكـهللعم هللألكمهؿهللكألرا طهللكظمئؼهللالهىرأة الألمط طهللاال -1
هللالألأكدهللالألمط طهللاال -1 هلل اهؿهللفيهللظؿهللظركؼهللعدـ هللفٍك هللالهح ك ة هللعم هللالهممطرة  ألراأل جيهلل قكـ

  درجةهللعمل ة 
  ألراأل جيهلل قكـهللعم هللألكقعهللردكدهللفاؿهللالهىمف  فهللكاالحأل مطهللضدٌم الألمط طهللاال -1
 هؿهللعم هللالألك ؼهللهعهللالظركؼهللال  ئ ةهللالأليهلل اهؿهللف ٍم  ألراأل جيهلل االألمط طهللاال -1
الألمط طهللاال ألراأل جيهلل اهؿهللعم هللألكف رهللعددهللهفهللال دائؿهللالأليهلل  ألٍدؼهللالألأث رهللعم هللاآلمر فهلل -1

  طر قةهللألجاؿهللألحركمألٍـهللكألةرفمألٍـهللألألفؽهللهعهللةملحهللالهىرأة 
  ألراأل جيهلل ركزهللعم هللال ادهللالزهىيهلللمألطكرهللكألحد دهللشفؽهللزهىيهللهىم ب الألمط طهللاال -1
لألمط طهللاإل ألراأل جيهلل أأليهللفيهللالهقمـهللااكؿهللفيهللالاد دهللهفهللالهىرتتهللهألقدهمهللعم هللكمفةهللعىمةرهللا -1

 اإلدارةهللاامرل 
هللهفهلل -1 هللشكثر هللكااٌداؼ( هللألحق قٍم)الر ملة هللالهطمكب هللالهمرجمت هللعم  هلل ركز هللاإل ألراأل جي الألمط ط

 ألرك زيهللعم هللالهدموت 
 تهللالهد ر ف الألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ألأثرهللكث راهلل ملق ـهللالرمة ةهللكطهكحمهلل-1



 

 

16 

 

ر ةهللالأليهللهلل-.1 الألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ألامهؿهلل ةفةهللشةم ةهللهعهللالهركوتهللكااهكرهللاا م  ةهللكالجٌك
 ألهسهللهةملحهللالهىرأةهللكه ألق مٍم 

 الألمط طهللاإل ألراأل جيهلل حألمجهلللقدرهللك  رهللهفهللالهامكهمتهلل قعهللهاظهٍمهللممرجهللالهىرأة هلل-11
 ئ   ةهلللإلدارةهللالام م الألمط طهللاإل ألراأل جيهللٌكهللشحدهللالهٍمـهللاله ألهرةهللكالرهللهلل-11
هللالهألطم متهللهلل-11 هللالهىرأة هلللدل هلل ح ثهللألألكافر هللكعهم م هللههكىم هلل ككف هلل جبهللشف هللاإل ألراأل جي الألمط ط

 الوزهةهللهلللألىف ذي 
 الألمط طهللاإل ألراأل جيهلل قكـهللعم هللضركرةهللألكف رهللالألغذ ةهللالهرألدةهلل ملهامكهمت هلل-11
  المكونات الرئيسية لعممية التخطيط اإلستراتيجي  2-7

هللق ـهللعهم ةهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللإل هللمهسهللمطكاتهللرئ   ةهللكهمهللٌكهللهكضحهللفػػػػػيهلل هكفهللشفهللأل
هلل [11](هللهلل1-1ركؿهلل)

هللامأل مرهللر ملةهللالهىظهةهللكااٌداؼهللالرئ   ةهلللٍمهلل هلل-1
هللألحم ؿهلل  ئةهللالهىمف ةهللالممرج ةهلللمهىظهةهلللألحد دهللالفرصهللالهألمحةهللكعكاهؿهللالألٍد دهللالهحألهمةهلل هلل-1
هللمألارؼهللعم هللىقمطهللالقكةهللكالضاؼهلل ٍمهلل لهةهللظلهىألحم ؿهلل  ئةهللالألرغ ؿهللالدامم ةهللاهلل-1
هللهلل-1 هللقكة هللىقمط هللعم  هللألقكـ هللاإل ألراألج متهللالألي هللشجؿهللهللالهىظهةامأل مر هللجكاىبهللالضاؼهللهف كهاملجة

هللاغألىمـهللالفرصهللالممرج ةهللكهكاجٍةهللالألٍد داتهللالممرج ةهلل 
هللألىف ذهللاإل ألراألج ةهلل هلل-1
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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هلل
هلل

هللهلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هللألغذ ةهللعك  ة

 .  [38] المكونات  الرئيسية  لعممية  التخطيط االستراتيجي( 2-2شكل )
هلل

هللغ ميهلل)الكظمئؼ(ا ألراأل ج متهللاله ألكلهللالألر
هللا ألراأل ج متهلله ألكلهللالىرمط

هللا ألراأل ج متهللعم هللاله ألكلهللالاملهي
هللا ألراأل ج متهللعم هلله ألكلهللالهىظهة

 

 انرسانت ٔاألْذاف انرئيسيت

انتذهيم انخارجي 

انفرص انًتادت 

 ٔانتٓذيذاث 

SWOT 

 انخيار االستراتيجي

انتذهيم انذاخهي أٔجّ 

 انقصٕر ٔانضؼف 

تذقيق االَسجاو بيٍ  تصًيى َظى  انرقابت

 اإلستراتيجيت

 ٔانٓيكم َٔظى انرقابت

 تصًيى انٓيكم انتُظيًي

 إدارة انتغيير االستراتيجي

 تطبيق اإلستراتيجيت
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هلل هللكؿ هللالركؿ هثؿ هللفي هلل ظٍر هلل1-1)هللعىةر هللهألرأل ة( هللىأل جة هللشك هللالألمط طهللهللمطكة هللعهم ة عم 
الهىظهةهللكااٌداؼهللالرئ   ةهللهللكأل دشهللكؿهللدكرةهللهفهللدكراتهللعهم ةهللالألمط طهلل ألكض حهللر ملةهلل،اإل ألراأل جي

هللة مغةهللهلل،لٍم هللا ألراأل جيهللكألىألٍيهللعهم ة هللدامميهللكامأل مر هللألحم ؿهللممرجيهللكألحم ؿ ك اقبهللدلؾهللشجران
هلل ةهلللألىف ذهللاإل ألراألج ةهللالهمألمرةهللكىظـهللالرقم ةهللالضركرهللهلل،لٍ كؿهللالألىظ هيهلللمهىظهة ألةه ـهللااإل ألراألج ةهلل

 الرسالة واألىداف الرئيسية  2-7-1
ألهثؿهللهللكؿهلللاهم ةهللاإلدارةهللاإل ألراألج ةهلل، هثؿهللكؿهللهفهللالر ملةهللكااٌداؼهللالرئ   ةهلللمهىظهةهللهللالهككفهللاا

هللهللجرمهللة مغةهللاإل ألراألج ةهللهفهللمولًٌديهللالاىمةرهللال  مؽهللالذمهلل 
هللالهىظهةهللكهمهللالذمهلل جبهللشفهللألفامًهللهللش  مبهللكجكدٌيهللهللالرسالة

كألاهؿهلل،هللالهدلهللالطك ؿهللكالهألك طهللكالقة رهللهمهللالذمهللألأهؿهللالهىظهةهللفيهللاىجمزيهللعم هللاألىداف الرئيسية
ؽهللاادانهللح تهلل أل كشهللعىةرهللألحق هلل،ر حهللكفؽهلل م مةهللٌره ةهللهفهللااٌداؼهاظـهللالهىظهمتهللال مع ةهلللم

ذيهللهلل،الهألفكؽهللقهةهللااكلك مت هةهلل ملاد دهللهفهللااٌداؼهللااٌداؼهللالرئ   ةهلل ى غيهللشفهللألككفهللهدعٌك
هللالثمىك ةهلل

 التحميل الخارجي  2-7-2
كهللالهككفهللالثمىيهلللاهم ةهللاإلدارةهللاإل ألراألج ةهلل،هللك ألهحكرهللالٍدؼهللهفهللالألحم ؿهللالممرجيهللحكؿهللألحد دهلل ٌك

هللالفرصهللكالألٍد داتهللاإل ألراألج ةهللفيهلل  ئةهللالألرغ ؿهلللمهىظهةهلل 
 الداخمي التحميل  2-7-3

هللالقكةهلل هللهكاطف هللكألا ف هللألحد د هللفي هللك  معد هلل، هللاإل ألراألج ة هللاإلدارة هللعهم ة هللهف هللالثملث هللالاىةر ك ٌك
هللكالضاؼهللهثؿهللألحد دهللالهكاردهللالهألمحةهلللمهىظهةهللكهمهللكىكعمهللك ىمنهللكألدع ـهللالهزا مهللالألىمف  ةهلل 

 جي واالختيار اإلستراتي  swotتحميل  2-7-4
راألج ةهللشمدهللفيهللاالعأل مرهللىقمطهللالقكةهللكالضاؼهلل ألطمبهللٌداهللالهككفهللا ألحداثهلل م مةهللهفهللال دائؿهللاإل أل

الدامم ةهلللمهىظهةهلل،هللفضوهللعفهللالفرصهللكالألٍد داتهللالممرج ةهللالهحألهمةهلل،هللكألارلهللعهم ةهللهقمرىةهللىقمطهلل
(هللك ألهثؿهللالغرضهللهفهللٌداهللswotالقكةهللكالضاؼهللكالفرصهللكالألٍد داتهللالهحألهمةهللإليهللهمهلل ارؼهلل ألحم ؿهلل)

هلل هكاردهللكقدراتهللالهىظهةهلل،هللكدلؾهلل ملىظرهللشليهللهألطم متهللالألحم ؿهللفيهللألحد دهللاإل ألراألج متهللالأليهللألوـؤ
ال  ئةهللالأليهللألاهؿهللالهىظهةهللهفهللمولٍمهلل هللشكهلل هاى هللشمرهلل هكفهللالقكؿهللشفهللالغرضهللهفهللكضعهللال دائؿهلل

هلل هلل م ألمداـ هللالفرصهللهللswotاإل ألراألج ة هللالغألىمـ هلل غرضهللالألأٌب هللالهىظهة هللقكة هللألدع ـ هللشجؿ هللهف ٌك
هللجًهللالهىظهةهلل كهكاجًٍهللالألٍد داتهللكألةح حهللىقمطهللالضاؼهللالأليهللألكا

 االختيار اإلستراتيجي  2-7-5
هللهللswotٌكهللعهم ةهلللومأل مرهللهفهلل  فهللال دائؿهللالأليهللألـهللا ألمداـهللألحم ؿهلل ك ألا فهللعم هللالهىظهةهللشفهللألقـك

هللكىقألضيهلل هللعم هللألحق ؽهللااٌداؼهللالك رلهلل، هلل د ؿ هللكؿ هللقدرة هللهراعمة هللهع هللالهمألمفة هلللم دائؿ هللألق ـ  أجران
ا فهللاال ألراألج متهللالممةةهلل مله ألكمهللالكظ فيهللكه ألكلهللعهم ةهللاالمأل مرهللاال ألراأل جيهللق مـهللالهىظهةهلل أل
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الاهؿهللكاله ألكلهللالاملهيهللكه ألكمهللالهىظهةهلل،هللكالدمهللهفهللرأىًهللشفهلل هىحهللالهىظهةهللالقدرةهللعم هللال قمنهلل
كاال ألهرارهللكاالزدٌمرهللفيهللال  ئةهللالامله ةهلل ر اةهللالألغ رهللكالأليهللألأل ـهلل ملهىمف ةهللالامله ةهللالأليهللأله زهلل ٍمهلل

هللهاظـهللالةىمعمتهللالحد ثةهلل 
 الوظيفي )التشغيمي(  إستراتيجية المستوى 2-7-6

كألاىيهلل م ألراألج متهللاله ألكلهللالكظ فيهللألمؾهللاال ألراألج متهللالهكجًهللهفهللاجؿهللألح  فهللفامل ةهللالاهم متهلل
هللالهكاردهلل دارة هللكا  هللكالألطك ر هللكال حث هللالهكارد دارة هللكا  هللكالأل ك ؽ هللالألةى ع هللهثؿ هلل، هللالهىظهة هللفي الكظ ف ة

هللال رر ةهلل 
 لنشاط ا إستراتيجية مستوى 2-7-7

هللالألرك زهلل هللإلي هللالهىظهة هللألألجً هللكالألي هللعهكهم هلل ملهىمف ة هللالهرأل طة هللالهكضكعة هللاإل ألراألج ة هللألمؾ كألاىي
عم ٍمهلل،هللكالطر ؽهللالأليهللألضعهللالهىظهةهلل ٍمهللىف ٍمهللفيهللال كؽهللهفهللشجؿهللاكألرمؼهلله زةهللألىمف  ةهللككذالؾهلل

هللش هللالذمهلل اط ٍم هللالةح ح هللالهكقع هللإ جمد هللفي هللالهىظهة هللأل ألمدـ هللالألي هلل،هللاال ألراألج متهللاامرل فضم ة
هللكالأليهلل هكفهللا ألمداهٍمهللفيهللهجمالتهللةىمع ةهللهمألمفةهلل 

 اإلستراتجية العالمية  2-7-8
هللشدانهلل هلله ألكم هللكرفع هللالألىمف  ة هللاله زة هللألحق ؽ هللفإف هللالامله ة هللكالهىمف ة هللالحمضرة هللالامله ة هللال كؽ في
هللالهىظهةهللإليهللحدهللااقة هلل ألطمبهللشفهللألقكـهللالهىظهةهلل ملألك عهللفيهللعهم مألٍمهللإليهللممرجهللحدكدهللالكطفهلل،

هللك ىمنهللعم هللذلؾهلل ألا فهللعم هللالهىظهةهللشفهللألألد رهللا ألراأل ج متهللعمله ةهللهمألمفةهلل 
 المنظمة  عمى مستوى االستراتيجية 2-7-9

 ملى  ةهلللكث رهللهفهللالهىظهمتهلل،هللفإفهللالىجمحهللفيهللالهىمقرةهلل اى هللالألكمهؿهللالرش يهللااهمهيهللشكهللالممفيهلل
قك ةهللقدهللىكألرؼهللشىٍمهللألحةؿهللك موؼهللذلؾهلل،هللىجدهللشفهللالهىظهمتهللالأليهللألىجحهللفيهللممؼهلله زةهللألىمف  ةهلل

عميهللهكاردهللألفكؽهللهألطم متهللا ألهمراألٍمهللفيهللةىمعألٍـهللااكل ةهلل هللك وحظهللشفهللألاظ ـهللالر ح ةهللعم هللالهدلهلل
هللاالعألهمدهللعم هللالألىك عهللفيهللهجمالتهللىرمطهللجد دةهلل  هللالطك ؿهللقدهلل  ألمـز

  االستراتيجيةتنفيذ  2-7-10
هللاال ألراأل ج ةجبهللال دنهللفيهللكضعهللٌذيهلللألحق ؽهللشٌداؼهللالهىظهةهلل،هللعىدهللئدهلل هللاال ألراأل ج ةعقبهللامأل مرهلل

هللإليهللشر عهللهككىمتهللرئ   ةهلل هللاال ألراأل ج ةهكضعهللالألىف ذهلل،هللح ثهللألألق ـهللألىف ذهلل
هللألةه ـهللٌ مكؿهللألىظ هًهللهىم  ةهلل هلل-1
هللألةه ـهللىظـهللالرقم ةهلل هلل-1
هللالهكانهةهلل  فهللاال ألراأل جيهللكالٍ كؿهللكشىظهًهللالرقم ةهلل -1
هللإدارةهللالألغ رهللاال ألراأل جيهلل هلل-1
هلل
هلل
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 التنظيمي لممنظمة تصميم الييكل  -1
هلل الهمألمفةهللعم هللهللاال ألراأل ج ةألكز عهللاادكارهللكاله ئكل متهللالهألامقةهلل جكاىبهللهللاال ألراأل ج ة ألطمبهللألىف ذ

هللاله ئكل متهلل هللاادكار هللالألىظ هيهلللمهىظهة هللالٍ كؿ هللك كضح هللالهىظهة هللدامؿ الهدر فهللكالكحداتهللالفرع ة
هفهللموؿهللهللاال ألراأل ج ة جرمهللألىف ذهللهللًىإفككذلؾهللالاوقمتهللالهألامقةهلل ألقد ـهللالألقمر رهللككفؽهللٌذاهللالهاىيهلل،هلل

هللالٍ كؿهللالألىظ هيهلل 
 تصميم نظم الرقابة  -2

 ألا فهللعم هللالهىظهةهللكضعهللىظـهللرقم ةهللهىم  ةهلل،هللك جبهللعم ٍمهللهللًىإ مإلضمفةهللإليهللامأل مرهلللٍ كؿهلل،هللف
هللألقر رهللشفضؿهللك  مةهلللألقد ـهللاادانهللكالرقم ةهللعميهللألةرفمتهللالكحداتهللالفرع ةهلل 

 والييكل واألنظمة الرقابية  يةاالستراتيجالمواءمة بين -3
هلل  فهلل هللشفهللألحقؽهللألكافقم هلللٍم هللفو د هللإحرازهللالىجمحهلل، هللشرادتهللالهىظهة هللهم كالٍ كؿهللكىظـهللهللاال ألراأل ج ةإذا

هللالرقم ةهلل 
 العكسية  دور التغذية 2-7-11

هللٌكهللهكضحهللفيهللالركؿهلل هللكهم هللإ1-1)ألر رهللألمؾهللالدكرة هللالألمط طهللاال ألراأل جيهللألاأل رهلل( ليهللشفهللعهم ة
هلل هلل  هلله ألهرة هللعهم ة هللألىف ذ هللهف هللاالىألٍمن هللاال ألراأل ج ةك هجرد هللالهرأل طةهللهلل هللالاهم مت هللهراق ة هلل جب فأىً

 هللكألرألدهللألمؾهللالهامكهمتهللعم هلله ألكمهللهللاال ألراأل ج ة ألىف ذٌمهلللألحد دهللإليهللشمهللهدمهللألـهللشىجمزهللااٌداؼهلل
هلللة مغةهلل هللالألمل ة هللالدكرة هللشلي هللالهامكهمت هللألمؾ هللألهر هللألـ هلل  هللالاك  ة هللألغذ ة هللدكرة هللموؿ هللهف الهىظهة

هللشٌداؼهللهلل ةاال ألراأل ج هللعم  هللالألأك د هللشعمدة هللش ضم هلل دعـ هللااهر ذا هلل،ٌك هللالهىظهة هللعم هلله ألكم كألىف ذٌم
هللكعىدهلل هللالهثمؿ هلل   ؿ هللكعم  هلل، هلل ملألغ ر هللالهرأل طة هللكاالقألراحمت هللاال ألراأل ج مت هللكعم  هللالحمل ة الهىظهة

هلل هللفهللاال ألراأل ج ةكضع هلل، هللالألط  ؽ هللشأل ـهللهللًىإهكضع هللاال ألراأل جي هللالٍدؼ هللشف هلل ث ت هللشف هللالههكف هف
هللال هللالألاد ةهلل ملألفمؤؿ هللألظٍر هللكقد هلل، هللألحفظم هللشٌداؼهللشكثر هللكضع هللاله ألق ؿ هللفي هلل ألـ هللعم ً هللك ىمن هلل، ك  ر

هللكفيهللٌذيهللهللاال ألراأل ج ةالاك  ةهللشفهللااٌداؼهلل هللفق رة هلللألحق ؽهللكلكفهللكمىتهللعهم متهللالألىف ذ كمىتهللقم مة
هللالحملةهلل،هللفإىًهلل جبهللفيهللالدكرةهللالألمل ةهللالألرك زهلل ركؿهللشك رهللعم هللفمعم ةهللالألىف ذهلل 

  تخطيط االستراتيجي أىداف عممية ال 2-8
هلل هللااٌداؼهللالهمططةهللألٍدؼهللعهم ة هللكفؽ هللكاضحً هلللرؤ ة هللالهىظهة هللألكج ً هللإل  هللاال ألراأل جي الألمط ط

هلل [11]ك هكفهللحةرهللٌذيهللااٌداؼهللف همهلل ميهلل
 الألكة ؼهللكالألق  ـهللالهىٍجيهللل  ئةهللعهؿهللالهىظهةهللككضعهللا ألراأل ج متهللالألامهؿهللهاٍم  -1
الق كدهللكالألٍد داتهللكألحد دهللىقمطهللالقكةهللكشكجًهللألطك رهللإهكمى متهللالهىظهةهلللمألارؼهللكألحم ؿهللالفرصهللكهلل -1

 الضاؼهللكألقك هٍمهللككضعهلل  ؿهللالألامهؿهللالفامؿهللهاٍم 
 -ألحد دهللكألكج ًهللاله مراتهللاال ألراأل ج متهلللمهىظهةهللهفهللموؿ: -1

 ة مغةهللكألطك رهللر ملةهللالهىظهةهللكشٌدافٍم  -هللش
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 ألحد دهللكألكج ًهلله مرهللالاهؿهللفيهللالهىظهة هلل -هللب
 لمهىظهة هللراأل ج ةاال ألألحد دهللكة مغةهللالغم متهللكااٌداؼهللهلل-جهللهللهلل
 ألحد دهللكألكج ًهللقراراتهللاال ألثهمرهللفيهللالهىظهةهللهفهللموؿهلل -1

 الألارؼهللعم هللفرصهللاال ألثهمرهللالجد دةهللشهمـهلللهىظهةهللكألحد دهلل  ؿهللاال ألفمدةهللهىٍم  -هللش
 ألحد دهللشفضؿهلل دائؿهللألكف رهللهكاردهللالهىظهةهللكفؽهللاعأل مراتهللالألكمفةهللكالفكائد هلل -هللب

 ا متهللجدكلهللالقراراتهللكالألأكدهللهفهللفامل ألٍم ألاه ؽهللإح مسهللشعضمنهللالهىظهةهلل أٌه ةهللكحأله ةهللدرهللهلل-جهللهللهلل
 ألطك رهللالألىظ ـهللاإلدارم -1

 ألكف رهللالهىمخهللالألىظ هيهللالهوئـهلللألكل دهللاافكمرهللاإل ألكمر ة  -هللش
 ألحق ؽهللاالىجمزاتهللكااٌداؼهللالهمططة هلل -هللب
هللدامؿهللهلل-جهللهللهللهلل هللالألىظ ه ة هللكالكحدات هللالاهؿ هللكجهمعمت هللشعضمن هلل  ف هللاإلدار ة هللاالألةمالت أل   ر

 الهىظهة 
هللشدانهللالهىظهةهللهفهللموؿألطك رهللكألح  فهلل -1

 ألحد دهللالمةمئصهللالرئ   ةهللل  ئةهللالاهؿهللالدامم ةهللهلللمهىظهةهلل همهلل  معدٌمهللفيهللألحق ؽهللشٌدافٍم  -هللش
 ألدع ـهللاادانهللالهرألفعهللافرادهللكجهمعمتهللهللالاهؿهللفيهللالهىظهة هلل -هللب
 ألقك ـهللاادانهللالهىمفضهللكألكف رهللهألطم متهللألح  ىً هلل-جهللهللهللهلل
 ةهللهفهللموؿهللألدع ـهللكألطك رهللقدراتهللهللالهكاردهللال رر ةهللفيهللالهىظه -1

 ألاظ ـهللاإلح مسهلل ماهمفهلللدلهللشعضمنهللالهىظهة  -هللش
ألام ـهللكألدر بهللشعضمنهللالهىظهةهللعم هللشعهمؿهللالألى ؤهللكالألقد رهللكألحد دهللال دائؿهللكاألممذهللالقراراتهللهلل -هللب

 عم هللضكنهللهامكهمتهللك  مىمتهللدق قة 
   معوقات التخطيط االستراتيجي 2-9

هلل [11]ألألممصهللفيهللالىقمطهللالألمل ةهللهللقمتهللالأليهللألاكؽهللعهم ةهللالألمط طهللاال ألراأل جي،كهللاهٌىمؾهلل اضهللال
 عدـهللرغ ةهللالهد ر فهللكألرددٌـهللفيهللا ألمداـهللٌذاهللاا مكبهللكقدهلل رجعهللذلؾهلللم  مبهللالألمل ة:هلل-1
هللاعألقمدهللالهد رهلل ادـهللألكافرهللشكقتهللالكمفيهلللمألمط طهللاال ألراأل جي هلل-ش

هللاعألقمدهللالهد رهلل أىٍمهللل  تهلله ئكل ألً هلل-ب
هلل طهللاال ألراأل جي اعألقمدهللالهد رهلل أىًهلللفهلل كمفأهللعم هللعهم ةهللالألمطهلل-ج
هلل هللال  ئةهللالممرج ةهللهضطر ةهللههمهللقدهلل جاؿهللالألمط طهللهألقمدهمهللق ؿهللشفهلل  دشهللكذلؾهلللم  مبهللالألمل ة:1
هللألغ رهلل ر عهللفيهللعىمةرهللال  ئةهلل)القمىكى ةهللكال  م  ةهللكاالقألةمد ة( هلل-ش

هللارألفمعهللألكمفةهللهألم اةهللٌذاهللالألغ رهللعفهللقربهللك ةكرةهلله ألهرة هلل-ب
هلل-اىط معمهلل  ئمهللفيهللذٌفهللالهد رهللكذلؾهلللم  مبهللهللالألمل ة:هلل هللهرمكؿهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللألألرؾ1
هللهرمكؿهللكضعهللىظمـهلللمألمط طهللاال ألراأل جيهللكغهكضًهللالهللألجاؿهللالهد رهللهللهألق وهلللمفكرة هلل-ش
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هلللكضعهللالمططهللهلل-ب هللال  مىمتهللكألحم مٍم هللاٌه ةهللهللهللاال ألراأل ج ةهرمكؿهللجهعهلل الهللألجاؿهللالهد رهللهقدرا
هللالفكرة 

هلل جاؿهللالهد رهلل األقدهلل أفهللالفكرةهللغ رهللهجد ة هللج ةاال ألراأل كجكدهللمطأهللفيهللإدارةهللالمططهللهلل-ج
هلل هللضاؼهللالهكاردهللالهألمحةهللهللهثؿ:1
هللضاؼهللالهكاردهللالهمد ة هلل-ش

هللةاك ةهللالحةكؿهللعم هللهكادهللشكل ة هلل-ب
هللةاك ةهللجمبهللالألكىكلكج مهللكاا مل بهللالفى ة هلل-ج
هللىقصهللفيهللالقدراتهللاإلدار ة هلل-د
هلل ة: هللالألمط طهلل حألمجهللإل هللكقتهللكألكمفةهللك  رةهللكذلؾهلللأل  مبهللالألمل1
هللالهىمقرمتهللحكؿهللر ملةهللكشٌداؼهللالرركةهللأل ألغرؽهللكقألمهللطك وهللهفهللاإلدارةهللالام م هلل-ش

هللالألمط طهلل حألمجهللإل هللكـهللٌمئؿهللهفهللالهامكهمتهللكاإلحةمناتهللالهكمفة هلل-ب
 أسباب اتجاه الشركات إلى التخطيط االستراتيجي 2-10-1

هلل[هلل 11ألحألمجهللالرركمتهللإل هللأل ىيهللفكرةهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللكذلؾهلللادةهللش  مبهلل]
 هرركعمتهللالرركةهلللد ٍمهللشٌداؼهللطك مةهللالهدلهللكألر دهللشفهللأل دشهللافهللفيهللألحق قٍم  -1
  زكدهللالرركةهلل طرؼهللكش مل بهلللمألفك ر  -1
  جاؿهللالهد ر فهللعم هللكعيهلل همهلل حدثهللهفهللألغ رهللفيهللال  ئةهللكالألأقمـهللهاً  -1
   معدهللالرركةهللعم هللألمة صهللالهكاردهللالهألمحةهللكطرؼهللا ألمداهٍمهلل  -1
 ؼهللاله ألف دةهللهىٍم  كضحهللةكرةهللالرركةهللإهمـهللااطرا -1
هللالةح حهلل -1 هللالطر ؽ هللغم  هللكالألىف ذ ة هللاإلدار ة هللااىرطة هللاال ألراأل جيهللعم هللألكج ً هللالألمط ط   معد

 لمكةكؿهللإل هللالىألمئجهللالهطمك ة 
   معدهللالهد ر فهللعم هللاال ألكمر  -1
  ىل الشركة مستعدة لمتخطيط االستراتيجي   2-10-2

هللق ؿهللال د نهللفيهللكضعهللاال ألراأل ج مت،هللكألاأل رهللٌذيهللٌىمؾهللعىمةرهللكث رةهللكرئ   ةهلل جبهللهللالألفك رهللف ٍم
هلل [11مي]الاىمةرهللش م  ةهللفيهللألحد دهللكفمنةهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللكهفهللشٌهٍمهللهمهلل 

كجكدهللهىمخهللهرجعهللدامؿهللالرركةهلللم دنهللفيهللجٍكدهللالألمط طهللاال ألراأل جي،هللكهىٍمهللكجكدهللهد ر فهلل -1
همتهللهألكمهمةهللذكمهللم رةهللفيهللهجمؿهللالألمط طهللكشىظهةهللالهامكهمتهللكىظمـهللاالألةمؿ،هللكألكافرهللهللهامكهلل

هللالألمط طهلل هلللاهم ة هللإضمفي هللكقت هلللألمة ص هللالهد ر ف هللكا ألاداد هللالرركة هللككفمنة هللال  ئة، عف
 اال ألراأل جي 
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كجكدهللحهمسهللكمهؿهللهفهللق ؿهللرئ سهللهجمسهللاإلدارةهللكشعضمنهللالهجمسهللكالاضكهللالهىألدبهللكالهد ر فهلل -1
دنهللفيهللل ذؿهللالجٍدهللفيهللهجمؿهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللكشفهللهلل كاكبهللٌذاهللالحهمسهللهللألاٍدهللكهجٍكدهلللم 

 الألمط طهللاال ألراأل جيهللكألفٍـهللهللكمهؿهلللجذكرهللكمهؿهللفردهللف ً 
هللقمدر فهللهللعم هلل -1 هللالألمط طهللاال ألراأل جيهللهككفهللهللهفهللشفراد هلل اهم ة هللفر ؽهللعهؿهللهألكمهؿهلللمق مـ كجكد

 االضطوعهلل ه ئكل ةهللٌذاهللالألمط طهللكراغ  فهللف ً 
هللك ألككفهللٌذاهللالفر ؽهللهف:

 هجمسهللاإلدارةهلل)هللالرئ سهللكااعضمن( 
 ف)هللالاضكهللالهىألدب(هللككؿهللاله ألك متهللاإلدار ةهللالألىف ذ ة الهد ركفهللالألىف ذ كهلل

 هد رهللالألمط طهللكشمهللهامكى فهللهفهللدامؿهللالرركة 
 اال ألرمر كفهللكم رانهللالألمط طهللهفهللالممرج 

هلل غرضهللهلل-1 هللكهىمقرمت هللألار ف ة هللجٍكد هللإل  هللهرة هللاكؿ هلل ط ؽ هللالذم هللاال ألراأل جي هللالألمط ط  حألمج
هللالألدر بهللعم هللمطكاألً 

هللالألمط طهلل حألمجهللالألمط طهللاال ألراأل هلل-1 هللفيهللٌذا هللكالهؤثرة هللكؿهللااطراؼهللاله ألف دة جيهللإل هللهرمركة
هللكاله ألٍمك فهلل هللال ٍـ هللكشةحمب هللكالامهم ف هللكالهكرد ف هللالهمألةة هلل هللكالكزارات هللالحككهة هللشهثمألٍـ كهف

ـ  هللكغ ٌر
قدهلل ألطمبهللالألمط طهللاال ألراأل جيهللظٍكرهللالحمجةهللإل هللالألامقدهللهعهللم رانهللكه ألرمر فهللهألمةة فهللهلل–هلل1

هللاال  هللالألمط ط هللعهم ة هللعفهللفي هلل ألقمر ر هللالرركة هللكألزك د هللهامكهمت هللكجهع هلل حكث جران هللكا  ألراأل جي
هللالةىمعةهللكعفهللاالألجمٌمتهللالامل ةهللهللالحد ثة 

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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    االستراتيجيةمستويات  2-11
الممةةهلل ملهىظهةهللٌيهللمطةهللرئ   ةهللرمهمةهللألحددهللكألكضحهللر ملةهللكشٌداؼهللالهىظهةهللهللاال ألراأل ج ةشفهلل

اله زاتهللالألىمف  ةهللكألقم صهللاآلثمرهللال م  ةهلللمهممطرهللكاله مكمهللكذلؾهللهفهللموؿهللاال ألفمدةهللالقةكلهللهفهلل
مهللالهىمف ةهللككهمهللكضحٍمهلل فإفهللهؤ  ةهللالاهؿهللألرهؿهللعم هللثوثةهلله ألك متهللهلل،هلل[.1]هللال محثالأليهللألظٌٍر

هللالألىظ هيهلل،هللكالهألككىةهللهفهللاإلدارةهللالام مهللكهللاإلدارةهللالك ط هللكهلل إدار ةهلل ألضهىٍمهللعمدةهللهمهلل  هيهلل ملٍـر
هلل( 1-1فيهللالركؿهلل)اإلدارةهللالدى مهلل،هللكهمهلل

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

 ( يوضح اليرم التنظيمي لمستويات اإلدارة3-2الشكل )
هلل
هلل
هلل
هلل

 اإلدازة العلٍا
 

اإلدازة 

 الىسطى
 

 اإلدازة الدنٍا
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هللالألىظ هيهللهللاال ألراأل ج ة(هللف ألضهفهلله ألك متهللهلل1-1شهمهللجدكؿهلل)هلل الثوثةهللالهألكائهةهللهعهلله ألك متهللالٍـر
فيهللهللاال ألراأل ج ةمتهللالثوثةهللكهجمالتهللألط  قٍمهللكشٌدافٍمهلل هللكف همهلل ميهللررحهلللمه ألك متهللاإلدار ةهللكه ألك 

هللكؿهللهىٍمهلل م ألمداـهللالهامكهمتهللالأليهلل ألضهىٍمهللالجدكؿهللالألمليهلل 
هلل هللاال ألراأل ج ةه ألك متهلل
 االستراتيجية( مستويات  1-2جدول ) 
هللالٍدؼهلله ألكلهللالألط  ؽهللاله ألكم

هللكالألكجًهللهللاإلدارةهللالام مهللالام مهللاال ألراأل ج ة هللاإلىألمجي هللالهز ج ألحد د
هللاال ألراأل جيهلل

هللشدارةهللالهكقؼهللالألىمف يهللهللاإلدارةهللالك ط هللظ ف ةالكهللهللاال ألراأل ج ة
هللألاظ ـهللإىألمج ةهللالهكاردهللهللاإلدارةهللالدى مهللالألرغ م ةهللاال ألراأل ج ة

هلل
كالذمهلل ظـهللهجمسهللاإلدارةهللكالهد رهللالامـهللهللمستوى اإلدارة العميا )المدراء اإلستراتيجيين ( 2-11-1

هللكضع هلل ألـ هللح ث هلل، هللالهؤ  ة هللفي هللاله ألك مت هللشعمي هللعم  هللالامهؿ هللهللكالطمقـ هللاال ألراأل ج ةااٌداؼ
هللككضاٍمهللضهفهللاإلطمرهللالاهميهللالةح حهللهفهللق ؿهللٌؤالنهللالهدرانهلل هللاال ألراأل ج ةكة مغةهللالمططهلل

 هللكالذمهلل رهؿهللالدكائرهللالكظمئف ةهللاا م  ةهللفيهللالهؤ  ةهللكملهم ةهللمستوى اإلدارة الوسطي  2-11-2
مهلل  هللكالأل ك ؽهللكالهامكهمتهللكغ ٌر

هلل ألهللمستوى اإلدارة الدنيا  2-11-3 هللاله مررهللكالذم هللاله مس هللذات هللاإلدار ة هللالكحدات هللهف ككف
هلل ملألامهؿهللهعهللشدكاتهللاإلىألمجهللكملاهمؿهللكالفى  فهللكااجٍزةهللكاآلالتهلل هلل

هلل هللكفيهللكؿهلله ألكلهللهفهللٌذيهللاله ألك متهللٌىملؾهلله ألكلهللإ ألراأل جيهلل ى ثؽهللعىةهلل،هللكعم هللالكجًهللالألمليهلل 
 العميا  االستراتيجيةمستوى  2-11-4

اؿهللاال ألراأل جيهللالألمط طيهلللمهؤ  ةهللككؿهللهفهللق ؿهللاإلدارةهللالام مهلل،هللعم هللٌذاهللاله ألكلهلل ألـهللههمر ةهللالف
ك ألـهللالألرك زهللعم هللألطك رهللهز جهللهفهللالىرمطمتهللكاالألجمٌمتهللاإلدار ةهللالأليهللألألامؽهلل كؿهللهمهلل جرمهللفيهلل
هللذاتهلل هللالقرارات هللاألممذ هللعم  هللالألرك ز هلل ألـ هللكهم هلل، ىألمج ة هللكا  هللإدار ة هللكههمر مت هللىرمطمت هللهف الهؤ  ة

هللمألٍمهللكش كاقٍمهللالقمئهةهللكاله ألق م ةهلل الاوقةهلل اهؿهللالهؤ  ةهللكهىألج
 الوظيفية  االستراتيجية مستوى  2-11-5

 ألهحكرهللٌذاهللاله ألكلهللهفهللالىرمطهللاال ألراأل جيهللفيهللااق مـهللاإلىألمج ةهللالهمألمفةهللشكهللالفركعهللشكهللالمطكطهلل
،هللح ثهللهللاال ألراأل ج ةاإلىألمج ةهلللمهؤ  ةهللهألاددةهللالهىألجمتهلل،هللكأل هيهللٌذيهللااق مـهللعمدةهلل كحدةهللالاهؿهلل

ألـهللٌذاهللاله ألكلهللاإل ألراأل جيهللعم هللألح  فهللالهكقؼهللالألىمف يهلللهىألجمتهللالهؤ  ةهللفيهللش كاقٍمهلل،هللكشفهلل ٍ
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اإلدارةهللالام مهللألألامهؿهللهعهللٌذاهللاله ألكلهللككأىٍمهللهؤ  ةهللر ةهلله ألقمةهللكذلؾهلللألأل حهلللٍمهللالهجمؿهللالممصهلل
هلل ٍمهللضهفهللاإلطمرهللالامـهلللإل ألراأل ج ةهلل 

 التشغيمية  االستراتيجية مستوى 2-11-6
هللكالهكاردهللاامرهللفيهللطؿهللاال ألراأل ج متهللالأليهلل ألهحكرهللٌ هللاله ألكلهللعم هللألاظ ـهللإىألمج ةهللالألكىكلكج م ذا

هللشٌداؼهلل هلل مدـ هلل هم هللالهؤ  ة هللفي هللاادان هللفامل ة هللكز مدة هللالك ط  هللاإلدارة هلله ألكل هللعم  ألطكر
هللاال ألراأل ج متهللالأليهللألطكرهللعم هلله ألكمهللاإلدارةهللالك ط هللكالام مهلل 

اال ألراأل ج متهلل جبهللشفهللألألفمعؿهللهعهلل اضٍمهللال اضهللهللهفهللٌىمهللىوحظهللشفهللٌذيهللاله ألك متهللالثوثهللهف
 لمهؤ  ةهلل هللاال ألراأل ج ة ةكرةهللألكمهم ةهللهفهللشجؿهللألحق ؽهللااٌداؼهلل
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 صناعة التشييد . 3-1
مهللهفهللالةىمعمتهللإل هللشىأل مجهللهىألجهلل،هلللكفهللط  اةهللٌذاهللالهىألجهللألمألمؼهللعفهللألٍدؼهللةىمعةهللالألر  دهللكغ ٌر

هللط  اةهللشمهللهىألجهللفيهللغ ريهللهفهللالةىمعمتهللامرلهللح ثهللالهىألجهللٌىمهللٌكهللالهرركعهلل 
هلل ملألغ رهلل هلل أل ـ هللالذم هللهح طٍم هللهع هللكالألك ؼ هللالألوؤـ هللإل  هللدائهم هللالألر  د هللةىمعة هللهؤ  مت كأل ا 

هلل[هلل 11اله ألهرهللاىٍمهللةىمعةهللد ىمه ك ةهللألألأثرهلل مل  ئةهللالهألكاجدة]
مهللهفهللالةىمعمتهللاامرلهللهفهللح ثهللشفهللهرمر اٍمهللألأله زهلل دكرةهللح مةهللكألمألمؼهلل ةىمعةهللالألر  دهللعفهللغ ٌر

ذاتهلل دا ةهللكىٍم ةهللهحددأل فهلل،هللكهفهللح ثهللعدـهللكجكدهللهام  رهللألم تهلللإلىألمجهللحأل هللفيهللحملتهللالألقم ؿهللهفهلل
هللهككىمألٍمهلل هلل

قدهللألطكرتهللألمؾهللألادهللةىمعةهللالألر  دهللهفهللالةىمعمتهللالك  رةهللكالقد هةهللالأليهللعرفٍمهللاإلى مفهللهىذهللالقدـهلل،هللكهلل
هللكهمألمؼهلل هللالح مة هللكمفة هللفي هللكاالكألرمؼهللكالألقدـ هللاإل داع هلل هراحؿ هللهركرا هللاإلى مف هللألطكر هللهع الةىمعة

هلل[هلل 11ةىمعمألٍمهلل،هللكهفهللٌذيهللالةىمعمتهللكمىتهللةىمعةهللالألر  دهللكال ىمن]
كشفهللالألطكرهللال ر عهللفيهللةىمعةهللالألر  دهللكلمدهمتهللالز مدةهللالهضطرةهللفيهللحجـهللكألاق داتهللالهرركعمتهلل

هلل دهللهفهللشٌه ةهللإدارةهللهرركعمتهللالألر  دهلل اإلىرمئ ةهلل زهلل
هللعم هللالامهم فهللفيهللقطمعهلل هللشع منهللكه ئكل متهللج ه ة هلل ضع هللالألر  د هللالك  رهللفيهللةىمعة هللالألطكر ٌذا
ال ىمنهللكالألر  دهللهفهللرركمتهللألطك رهللعقمرمهلل،هللهقمكل فهلل،هللا ألرمر  فهلل،هللك فرضهللعم ٍـهلل ملضركرةهللهكاك ةهلل

الهمد ةهللكالفى ةهللكالقمىكى ةهللكالامهؿهللعم هللألىه ةهللهللٌذيهللالألطكراتهلل ملاهؿهللعم هللألح  فهللالقدراتهللكاإلهكمى مت
هللالقطمعهللكذلؾهلل هرمركةهللكه مٌهةهللجه عهللالامهم فهلل القكلهللالامهمةهللفيهللالهجمالتهللالهرأل طةهلل ىرمطهللٌذا

هللفيهللألحق ؽهللااٌداؼهلل 
 خصائص صناعة التشييد : 3-2

أقؿهللجٍدهللهلللـهلل زؿهللاإلى مفهللهىدهللكقتهلل ا دهلل طكرهللش مل بهللالألر  دهلل غرضهللالحةكؿهللعم هللشفضؿهللالىألمئجهلل 
هلل،هلل هللكألرا تهللا ألمداهمألً هللهرركعمتهللالألر  د هللحجـ هللزاد هللالحضمرمهللال ر ع هللالألطكر هللكهع هلل، هللألكمفة كشقؿ
هللألطك رهلل هللإل  هللالحمجة هللزادت هلل ح ث م هللعىمةٌر هللكألفرعت هلل، هللألاق دا هللشكألر هللالهرركعمت هللشة حت حأل 

هلل[هلل 11كألحد ثهللش مل بهللإدارألٍمهللكالألحكـهللف ٍم]
هللالةىمعمتهلل هللهف م هللعفهللغ ٌر هللالألر  د هللةىمعة هللزهى ةهللألمألمؼهللط  اة هلل ألطمبهللهدة هللالألر  د فيهللهرركع

طك مةهللإلىجمزيهلل،هللكشفهللالكحداتهللالهىألجةهللهفهللٌذيهللالةىمعةهللألاأل رهللضمهةهللالحجـهللإل هللدرجةهللكاضحةهلل
هقمرىةهلل هىألجمتهللالةىمعمتهللالدكر ةهللكاله ألهرةهلل،هللك األ رهللكؿهللهرركعهللهىفرداهللفيهللمةمئةًهللكظركفًهلل

هللضهى هلل اهؿ هللالذم هللالقمىكىي هللاإلطمر هللفي هللككذلؾ هلل، هللألىف ذي هللطر قة هللالط  اةهللكؼ هللٌذي هللكألؤدم هلل، ً
لهرركعمتهللالألر  دهللإل هللضركرةهللألط  ؽهللهفمٌ ـهللإدارةهللممةةهلل ٍمهلللمألغمبهللعم هللالألغ راتهللالأليهلل هكفهللشفهلل

هلل[هلل 11ألحثهللىأل جةهلللٍذيهللالمةكة ةهلللمهرركعهلل،هللكال ألهرارهللألىف ذيهلللفألرةهللزهى ةهللطك مة]
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كظٍكرهللعمكـهللجد دةهللكهعهللالألطكرهللالألكىكلكجيهللكالألقدـهللالامهيهللالك  رهللكممةةهللفيهللالامكـهللاإلدار ةهلل،هلل
كإدارةهللالألر  دهللكهمهلل ألفرعهللعىٍمهللهفهللعمكـهللشمرلهلل،هللشة حهلللزاهمهللاال ألفمدةهللهفهللٌذيهللالامكـهللفيهللةىمعةهلل
هللك ملألمليهللإعمدةهلل هلل، هللهألداممة هللكش مل بهللجد دة هلل، هللشدلهللإل هللظٍكرهللٌ مكؿهللألامقد ةهللجد دة هللههم هلل، الألر  د

هلل هللكالحةكؿ هللف ً هلللمهرمرك ف هللالهمألمفة هللالألقم دمهللكاادكار هللإدارةهللألرأل بهللالىظمـ هللفي هللالجد دة هللالىظـ عم 
هلل[هلل .1الألر  دهلل]

هللالقكهيهلل هلل ىاكسهلل ركؿهلله مررهللعم هللاالقألةمد هللالألر  د هللفإفهللشمهللألطك رهللفيهللةىمعة هلللذلؾهلل، كىأل جة
هلله ألكلهلل هللعم  هللعمهة هللكقمىكى ة هللكاجألهمع ة هللاقألةمد ة هلل  م ة هللكضع هلل اىي هللههم هلل، هللالهمألمفة كقطمعمألً

هللألىهك ةهلللٍمهللعم هللهجهؿهللاالقألةمدهللالكطىيهلل الدكلةهلل ٍدؼهللألطك رهللٌذيهللالةىمعةهلل،هللكرفعهللق هةهللاآلثمرهللال
هللممصهللألألةؼهلل هلل ركؿ هللالار  ة هللكالدكؿ هلل، هللعهكهم هللالىمه ة هللالدكؿ هللفي هللالألر  د هلل ةىمعة هلل ألامؽ كف هم

هلل-[هلل:11 ملمةمئصهللاآلأل ة]
هللالةحةهلل كهلله ميهللكةرؼهللةحيهللكمدهمتهللاإل كمفهللكالألام ـهللهفهللهللىقصهللال  ئةهللاا م  ةهلل-1
هلل  طرةهللالقطمعهللالامـهللعم هللهاظـهللالطمبهلل هلل-1
هللىقصهللهكادهللال ىمنهللاا م  ةهللكملحد دهللكاال هىتهلل هلل-1
هللىقصهللالم راتهللاإلدار ةهللكضافٍمهلل هلل-1
هللىقصهللاالٌألهمـهلل ملة مىةهلللمهىرمتهللكاآلالتهللالقمئهةهلل هلل-1
هللالقدراتهللالهحدكدةهلللمهقمكل فهللالهحم  فهلل هلل-1
هللىقصهلل راهجهللالألدر بهللكالألأٌ ؿهلللإلدار  فهللكالههمر  فهلللهٍىةهللالألر  دهلل هلل-1
 في صناعة التشييد نواع المشاريع أ 3-3

هللالهرمر عهلل هللح ثهللاالمألوؼهلل  فهللٌذي هللرئ   ة هللشق مـ هللإل هللشر اة هللالألر  د هللهرركعهللةىمعة هللألق  ـ  هكف
هللااىكاعهللهفهلل هللشمرلهلل،هللكعم هللش مسهللٌذي هللهفهللجٍة هللهفهللجٍةهللكحجهٍم هللكىكع ألٍم  األهدهللعم هللط  األٍم

ىقمطهللامألوؼهللالهرمر عهلل ألـهللألةى ؼهللالهقمكل فهللالامهم فهللفيهللقطمعهللالألر  دهلل،هللك هكفهللهوحظةهللكجكدهلل
هلل[:11كالألقمنهلل  فهللهمألمؼهللشىكاعهللالهرمر عهللك هكفهللألق  ـهللالهرمر عهللهفهللح ثهللط  األٍمهللإل هللااألي]

 المشاريع الضخمة أو الثقيمة  -1
هللكألرهؿهللالفركعهللاآلأل ةهلل:

هللالطرؽهللكالج كرهللكال كؾهللالحد د ةهللهلل-ا
هللال دكدهللكالقىكاتهللكألكل دهللالطمقةهللهلل-ب
هللفكؽهللكألحتهللاارضهللهللااىفمؽهللكه مراتهللالقطمراتهللكالهكاةوتهللهلل-ج
هللالهكاىئهللكحفرهللالقىكاتهللال حر ةهللكألاه ؽهللالهكاىئهللك ىمنهللككا رهللااهكاجهللهلل-د
هللهحطمتهللالضخهللكمطكطهللااىم  بهللالرئ   ةهللكالفرع ةهللهلل-ق
هللهحطمتهللألىق ةهللاله ميهللكهحطمتهللألىق ةهللالهجمرمهللكر كمتهللالهجمرمهلل هلل-ك
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 مشاريع الطاقة  -2
هللطمقةهللكألرهؿهلل:ألألككفهللٌذيهللالهرمر عهللهفهللهرمر عهللالىفطهللكالغمزهللكال

هللهحطمتهللألكل دهللالطمقةهلل/هللهثؿهللالهحطمتهللالحرار ةهللكالىكك ةهللهلل-ا
هللالامليهللكالهىمفضهللكالهحطمتهللهلل-ب هللالضغط هللر كمتهللكٍر من هللهثؿ هلل/ هللكألكز اٍم هللالطمقة هللىقؿ هرمر ع

هللالفرع ةهللكالهحكالتهلل
 المشاريع الصناعية  -3

هللهللألرهؿهللااىكاعهللاآلأل ة
هللةىمعةهللالحد دهللكالةمبهللكافرافهللالفكالذهلل-ا

مهللهفهللاآلل متهللالهألحركةهللهللةىمعةهلل-ب هللال  مراتهللكالطمئراتهللكال كامرهللكغ ٌر
هللالةىمعمتهللالك ه مئ ةهللهلل-ج
هللةىمعةهللااثمثهللالهىزليهللكالهكأل يهللهلل-د
مهللهلل-ق هللةىمعةهللاادكاتهللالهىزل ةهللكملثوجمتهللكال ممىمتهللكالألمفز كىمتهللكغ ٌر
هللةىمعةهللالىفطهللكهرألقمألًهللهلل-ك
هللةىمعةهللال ألرهللكك ه مئ متهلل-ز
هللى ك ةهللالةغ رةةىمعةهللاادكاتهللاله كمهلل-ح
هللالةىمعمتهللالكٍركه كمى ك ةهللهلل-ط
هللةىمعةهللهكادهللال ىمنهلل أىكاعٍمهلل-ؾ
 مشاريع المباني  -4

ٌذيهللالهرمر عهللألمألمؼهللحجهمهللكىكعمهلل ممألوؼهللالغرضهللالذمهللألىرأهللاجمًهلل،هللكألىق ـهللٌذيهللالهرمر عهللإل هلل
هللااق مـهللاآلأل ةهلل:

هللألاددةهللالطكا ؽهلله مىيهللاإل كمفهللكألرهؿهلل/هللالكحداتهللالهىفةمةهللكالهجهامتهللال كى ةهللههلل-ا
هلله مىيهللالمدهمتهللهثؿهللاله ألرفمتهللكالهدارسهللكالجمهامتهلل هلل-ب
هللااغراضهللكهرمر عهللالألرف ًهللهلل-ج هللهألاددة هللكالهحوتهللالألجمر ة هللهثؿهللاا كاؽهللالهركز ة ه مىيهللالألجمر ة

مهلل  هللكالأل م ةهللكه مىيهللالهةمرؼهللكغ ٌر
 دارة اليندسية في صناعة التشييد اإل 3-4

مةةهللهفهللىمح ةهللحجـهللالهرركعهللكط  األًهللكارألفمعهللالألكمفةهللكالأليهللقدهللالهرمر عهللالٍىد  ةهللذاتهللط  اةهللم
هللال ى فهللفيهلل اضهللالهرركعمتهلل هللإل هللعد د هللكالذمهلل هألد هللكزهفهللالألىف ذ ألةؿهللإل هللهو  فهللالد ىمراتهلل،

هللالامهةهلل 
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هللفيهلل هللفيهللالاكاهؿهللالهؤثرة هللألاى هللالألحكـ هلل أىٍم هلل، هللالألر  د هللفيهللةىمعة هللالٍىد  ة هللاإلدارة ك ألضحهللشٌه ة
هللكال هللكالزهف هللزهفهللالكمفة هللكف هللشفضؿ هللألكمفة هلل أقؿ هللالهرركع هللألر  د هللهف هللكذلؾهلل غرضهللاالىألٍمن هلل، جكدة
هللك أعم هللجكدةهلل 

فمإلدارةهللالىمجحةهلللمهرركعهللٌيهللالأليهللألحقؽهللالهألطم متهللال م قةهللشكهللهاظهٍمهللفيهللجه عهللاإلعهمؿهللالهككمةهلل
هللجدكلةهلل هللك راهج هللكالهألم اة هللالألمط ط هللش مل ب هللهف هللالحد ثة هللالك مئؿ هللإف هللف ً هللالرؾ هللكههم هلل  إل ٍم

هللٌذاهللاله هللفي هللكث را هللأل معد هللاآللي هللالحم ب هلل م ألمداـ هللالهةركفمت هللكهراق ة هللالهكارد هللكألكز ع رركعمت
هلل[ 11الهجمؿ]

هللكالهكادهلل هللكالهادات هلللألفراد هللااهثؿ هللكالألكظ ؼ هللالألى  ؽ هلل)فف هللٌي هللالهرمر ع هللإدارة هللإف هللالقكؿ ك هكف
هللالهمطط(] هللكاادان هللكالألكمفة هللالزهف هللفي هللالهرركع هللشعهمؿ هللإىٍمن هللكزهف هللكاٌهلل[41كااهكاؿ هللاافكمرهلل، ـ

هللهلل-:[11]الرئ   ةهللفيهللإدارةهللالهرمر عهللالٍىد  ةهللٌي
هللالألأكدهللهفهللكجكدهللكاعألهمدهلل)هجمؿهللكه زاى ةهللكجدكلةهللالهرركع(هلل هلل-1
هللفٍـهللهجمهللالهرركعهللكالألأكدهللهفهللعدـهللكجكدهللألغ رهللغ رهللهاألهدهلل هلل-1
هللالألأكدهللهفهللاله زاى ةهللكالجدكلةهللكهأل هللألـهللشعدادٌمهلل هلل-1
هللكلةهلل هجمؿهللالهرركعهلل الألأكدهللهفهللارأل مطهللاله زاى ةهللكالجدهلل-1
هللالألأكدهللهفهللكجكدهللمطةهللعهؿهلللق مدةهللىرمطمتهللالاهؿهلل ملهرركعهلل هلل-1
هللألق  ـهللالاهؿهلل ملهرركعهللإل هللكحداتهللعهؿهللهارفةهللكهاركفةهللكهقم ًهللكهحددةهلل هلل-1
هللالألأكدهللهفهللكجكدهللٌ كم ةهللإدار ةهللألكضحهللاله ئكل متهللكالةوح متهلل ملهرركعهلل هلل-1
هللمفألٍمهلل الألأكدهللهفهللألضه فهلل راهجهللالجكدةهللكألمف ضهللألكهلل-1
هللالألأكدهللهفهللالجدكؿهللالزهىيهلللمهرركعهلل همهلل اط هللألرأل بهللهىطقيهلللىرمطمتهللالاهؿهلل ملهرركعهلل هلل-1

هللالألأكدهللهفهللكجكدهللىظمـهللألحكـهللكهراق ةهلل  مٌـهللفيهللض طهللاىحراؼهللفيهللالكقتهللالهىم بهلل هلل-.1
هللالألأكدهللهفهللألكك فهللفر ؽهللعهؿهللذكهللكفمنةهلل اهؿهلل ركحهللجهمع ةهلل هلل-11
مهلل ألكز عهللالةوح متهللح بهللالقدرةهللكالهلل-11 هللكفمنةهلللحؿهللالهرمكؿهللحمؿهللظٍكٌر
هللاالٌألهمـهلل ألكث ؽهللالاهؿهللالفهللهمهلل  دكهلل ٍوهللفيهلللحظةهللقدهلل ككفهللهاقداهللف همهلل ادهلل هلل-11
هللالألأكدهللهفهللكجكدهللاألفمق ةهلل م قةهلل  فهللجه عهللااطراؼهللعىدهللكجكدهللألغ رهللفيهللشعهمؿهللالهرركعهلل هلل-11
هللالألأكدهللهفهللهكافقةهللكعمـهللالهملؾهلل كؿهللهمهلل جرلهللهفهللشعهمؿهللفيهللالهرركعهلل هلل11
 مراحل إنجاز مشروع التشييد  3-5

هللعم ةهلل هلل طمؽ هللهم هللشك هلل، هللالك  رة هللالهرركعمت هللك ممةة هللرئ  ة هللهراحؿ هلل ثوث هللالألر  د هللهرركع  هر
هلل،هلل هللالٍىد  ة هللكالهرحمة هللالجدكلهلل، هللدرا ة هللهرحمة هللالهراحؿهللالثوثهللٌيهلل: ذي هللٌك هلل، الهرركعمتهللالقكه ة

(هلل كضحهللألأث رهلل1-1 مىةهلل هللكالركؿهلل)كالأليهللألرهؿهللالألةه ـهللكالألىف ذهللكالأل م ـهلل،هللثـهللهرحمةهللالألرغ ؿهللكالة
هلل[ 11كؿهللهرحمةهللعم هللزهفهللالهرركعهلل،هللككذلؾهللألأث رهللكؿهللهفهللٌذيهللالهرحؿهللعم هللاقألةمد متهللالهرركع]
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هلل[ 11]هللهللهلل( مراحل أنجاز مشروع التشييد 1-3شكل )  

 
 مرحمة دراسة الجدوى  1

هللًهلل،هلل كانهللهفهللالىمح ةهللاالقألةمد ةهللٍمهللالألأكدهللهفهللشفهللالهرركعهلل كؼهلل حقؽهللالغرضهللهفهللإىرمئالغرضهللهى
شكهللهفهللالىمح ةهللالمده ةهلل،هللك ألـهللفيهللٌذيهللالهرحمةهللهفهللالهرركعهللألحد دهللحجـهللالهرركعهلل،هللكامأل مرهللهكمىًهلل

هلل[ 11،هللككذلؾهللاالحأل مجمتهللالرئ  ةهللالوزهةهلللمهرركع]
ىمؾهللثوثةهللجكاىبهلللدرا ةهللجدكلهللشمهللهرركعهللإ يهلل:هللٌك هللىرمئيهلل،هللٌك

كفيهللٌذاهللالجمىبهلل قكـهللالم رانهللكالهٍىد كفهلل درا ةهللإهكمى ةهللإقمهةهللالهرركعهللهفهللالىمح ةهللهللالجدوى الفنية
مهلل الفى ةهلل،هللكذلؾهلل ىمنهللعم هللظركؼهللالهكقعهللكالهىمخهللكالألضمر سهللكط  اةهللالهرركعهللكحملةهللالألر ةهلل،هللكغ ٌر

هللهفهللالهاط متهللالٍمهةهلل 
لهاقكؿهلل ذؿهللشمهللجٍدهللشكهللجٍدهللشكهللحأل هللالألفك رهللفيهللهرركعهللل سهللهفهللالحكهةهللكالهللهفهللاالجدوى المالية 

هللفإفهللكمفهللالهرركعهللل ىمنهلل هلل، هللٌمهة هللالجدكلهللالهمل ة هللكمىتهللدرا ة هللكهفهللٌىم ل سهلللًهللهةدرهلللألهك ؿهلل،
الهرركعهلل،هللشكهللشفهلل ككفهلللدلهللالدكلةهللالهمؿهللالكمفيهللالهاألهدهللفيهلله زاى ألٍمهللل ىمنهللالهرركعهلل،هللشكهللشفهلل ككفهلل
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هلل مال ألدا هللذلؾ هللألكفر هللا ألطمعألٍم هللهفهللفي هللاال ألداىة هللشك هلل، هللالةد قة هللالدكؿ هللهف هللالهاكىة هللطمب هللشك ىة
هللالهؤ  متهللالدكل ةهللالهةرف ةهلل 

 قكـهللالم رانهلل درا ةهللالألكمل ؼهللكالفكائدهللالىمجهةهللعفهللالهرركعهلل،هللكألألـهللٌذيهللالدرا ةهللالجدوى االقتصادية 
كهللالكضعهللالقمئـهللق ؿهلل ىمنهللاله رركعهلل،هللعمدةهلل  دائؿهلل ككفهللشحدٌمهللهمهلل  ه هللعمدةهلل مل د ؿهللالممصهلل،هللٌك

هللالطرؽهلل هلل إحدل هللال دائؿ هللهقمرىة هللك ألـ هلل، هللال د ؿ هللذلؾ هللهف هللالهألكقاة هللالفكائد هللالألكمل ؼهللككذلؾ كألح ب
يهللالألكمفةهللال ىك ةهلل الق ـهللالحمل ةهلللمألكمفةهلل،هللشكهللالق هةهللالحمل ةهلللمفكائدهللكالامئداتهللهطركحمهلل،هللالهاركفةهللٌك

هللهادؿهللالامئدهللاالقألةمدمهللعم هللالهمؿهللالهكظؼهلل هلل،هىٍمهللالألكمل ؼهلل
 مة اليندسية المرح -2

هللٌذيهلل هللأل دش هللألىف ذي هللجدكل هللهف هللكالألأكد هللالجدكل هللدرا ة هللك اد هلل، هللالهرركع هلل ةوح ة هللالقرار هللشمذ  هجرد
يهلل: هللالهرحمةهلل،هللك ككفهللالدكرهللالرئ  يهللف ٍمهللالهٍىدسهلل،هللح ثهللألألككفهللهفهللثوثةهللعىمةرهللرئ   ةهللٌك

ذ ةهللكالألفة م ةهلل،هللكألرهؿهللٌذيهللالهرحمةهللعهؿهللالألةه همتهللالهاهمر ةهللكاإلىرمئ ةهللكالألىف هللمرحمة التصميم 
هللإليهلل هلل مإلضمفة هلل، هلللمهرركع هللالوزهة هللكالهاداتهللكالاهملة هلللمهكاد هللكالممةة هللالامهة هللالهكاةفمت كألحد د

مهللألهٍ داهللإلجراناتهللالهىمقةةهلل  هللجداكؿهللالكه متهلل،هللكالأليهلل ألـهللألجٍ ٌز
هللمرحمة التعاقد  هللشك هلل اد هللالهرحمة هللٌذي هللح ثهللألككفهللكأل دش هلل، هللالألةه ـ هللهفهللهرحمة هللاام ر هللالجزن شثىمن

هلللح مبهلل هللألهٍ دا هلل، هللاالىألٍمنهللهىٍم هللألـ الر كهمتهللالهاهمر ةهللكاإلىرمئ ةهللكهاظـهللهمططمتهللالهرركعهللقد
هللالكه متهللكألجٍ زهللاله ألىداتهللالوزهةهلللاهؿهللالهىمقةةهلل،هللكامأل مرهللالهقمكؿهللالهىم بهلل 

هللشٌـمرحمة التشييد )التنفيذ(  هللهف هللالهرحمة هللٌذي هللهاظـهللهللألاأل ر هللأل ألغرؽ هللح ثهللشىٍم هللالهرركع هراحؿ
كالهقةكدهللألكمفةهلللمهرركع(هلل%هللهفهللالهلل11الزهفهلل،هللكهمهللشىٍمهللأل ألٍمؾهللالجزنهللااك رهللهفهللالألكمفةهلل)حكاليهلل

 ٍذيهللالهرحمةهلل:هللٌكهللألحك ؿهللهمهللألـهللألةه هًهللفيهللهرحمةهللالألةه ـهللهفهللر كهمتهللهاهمر ةهللشكهللإىرمئ ةهللشكهلل
هللفيهللإطمرهللالهكاةفمتهللكاالرألرهلل هللكذلؾهللألفة م ةهللإل هللكاقعهلل، هللفيهللالاقدهلل، هللاالألفمؽهللعم ٍم اطمتهللالأليهللألـ

هلل م ألمداـهللالهكاردهللالوزهةهللهفهللهكادهللكعهملةهللكهاداتهللكشهكاؿهلل 
 مرحمة التسميم  -3

هللكألاأل رهللٌذيهللالهرحمةهللامرهللهراحؿهللألر  دهللالهرركعهلل،هللألهٍ داهلللمألرغ ؿهللكاال ألفمدةهللهىًهللكألىق ـهللإل هللجزئ ف
لكمفةهللااعهمؿهللح بهللهمهللجمنهلل اقدهللالهرركعهلل،هللهللك اىيهللاال ألوـهللااكليالتسميم االبتدائي لممشروع 

هلل،هلل هللها ىةهللعم ٍم هللاال ألدائيهللح ثهللشفهللالهرركعهلل  ق هللألحتهللضهمفهللالهقمكؿهلللهدة هللالأل م ـ ك طمؽهللعم ً
كأل ه هللفألرةهللالضهمفهللكالة مىةهلل،هللكألككفهللغمل مهللفيهللحدكدهللعمـهللشكهللعمه فهللط قمهلللهمهلل ىصهللعم ةهللالاقدهلل،هلل

هللك ادٌمهلل  مـهللالهرركعهللأل م همهللىٍمئ مهلل 
هلل
هلل
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هللالضهمفهللميم النيائي لممشروع التس هللفألرة هللهضي هلل اد هللكمفة هلللألعهمؿ هللالىٍمئي هللاال ألوـ هلل اىي ذا ٌك
كالة مىةهلل،هللك األ رهللالهقمكؿهللقدهللشدلهلل ذلؾهللكؿهللكاج مألًهلل،هللك مم هللطرؼهللهفهللكؿهللاله ئكل متهلل،هللف همهللعداهلل
ه ئكل ةهللضهمفهلل وهةهللالهىرأهللهفهللالألةدعهللشكهللالألٍدـهللالجزئيهللشكهللالكميهلل،هللكالأليهللقدهللألهألدهللإل هللعررهلل

هلل[ 11ىكاتهللهمهلللـهلل ألـهللاالألفمؽهللعم هللغ رهللذلؾ] 
مهلل  هللكالأل م ةهللكه مىيهللالهةمرؼهللكغ ٌر

 عوامل نجاح المشاريع  3-6-1
هلل،هلل هللالهرركع هللهد ر هللم رة هلل ه ألكل هللالاوقة هللالمةمئصهللذات هللهف هللالاد د هللعم  هللالهرركع هللىجمح  األهد

هلل[ 11]ككذلؾهللا ألقرارهللفر ؽهللالهرركعهلل،هللكه ألكلهللجٍكدهللالألمط طهللكالرقم ةهللكال  طرةهللكالألحكـ
هللكألكث ؽهللالةمةهلل هللالىمجح هللعم هللشفهللمكاصهللالهرركع هللالهجمؿ هللفيهللٌذا هللال محث ف هللهف هللالاد د هللاألفؽ كلقد
هللكالألار ؼهلل هللالفى ةهلل، هللكالهىمف ة هللكألحف زهللفر ؽهللالاهؿهلل، هلل ملٍدؼهلل، هلللمألمط طهلل،هللكااللألزاـ هللالج دة  مإلدارة

هللٍذيهللالاكاهؿ هلل أعهمؿهللك راهجهللشىظهةهللال  طرةهلل ملهرركعهلل،هللك ملألمليهللفام هللالهملؾهللكضعهللاعأل مرهللممصهللل
 معايير نجاح المشاريع  3-6-2

ألكةمتهلل اضهللالدرا متهللاله داى ةهلل،هللالأليهللشجر تهلل ملمةكصهللإل هللألحد دهلل ألةهللهام  رهلللق مسهللىجمحهلل
هلل هللالألكمفة هللٌيهلل)شدان هللالهرمر ع هللالزهىيهللهلل-ألىف ذ هللالهملؾهللهلل-اادان هللالكظ فيهللهلل-رضمن رضمنهللهلل-اادان

هللرضمنهللهد رهللالهرركعهللكفر ؽهللالهرركعهلل( هلل-الهقمكؿهلل
شفمدتهللدرا متهللشمرلهللشفهللهق مسهللشٌداؼهللالهرركعهللٌكهللالهق مسهللااى بهلل،هللكشفهللدرجةهللىجمحهللالهرركعهللكهلل

 هكفهللألحد دٌمهلل ملدرجةهللالأليهلل هكفهللاإل فمنهللف ٍمهلل ماٌداؼهلل،هللك ملألمليهللاعأل رتهللااٌداؼهللكها مرهلللىجمحهلل
هفهللالهرركعهلل،هللكشضمفتهللإحدلهللالدرا متهللشفهللالهام  رهللااكثرهللر كعمهلللق مسهللهدلهللىجمحهللالهرركعهللألك

رضمنهللهلل-اادانهللالزهىيهللهلل-شدانهللالألكمفةهللهلل-شدانهللالهكاةفمتهللفيهللةكرةهللالجكدةهللهلل-فيهلل)رضمنهللالهملؾهلل
هللفر ؽهللالاهؿهللكالهقمكؿ( 

 األىداف األساسية لممشروع  3-7
هفهللش م  متهللإدارةهللالهرمر عهللشفهللامهللهرركعهللثوثهللشٌداؼهللرئ  ةهلل"شٌداؼهللالهملؾ"هللٌيهللالهدةهللكالألكمفةهلل

هلل هللالركؿهلل)كاادانهللالكظ فيهللشمهللالجكدة هلل كضحٍم هللكهم هللااٌداؼهللكذلؾهلل"ق كد" هلل،هلل1-1،هللكأل ه هللٌذي )
كىظراهلللاوقةهللالألدمؿهللكالألرا طهلل  فهللٌذيهللااٌداؼهللفهفهللالط  ايهللشفهلل كجدهلل  ىًهللجذبهللكردهللموؿهللهراحؿهلل

هلل[ 11الهرركعهلللألؤدمهللالز مدةهللشكهللالىقصهللفيهللشحدٌمهللإل هللز مدةهللشكهللىقصهللفيهللاآلمر فهلل]
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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هلل
هللاادانهلل

هللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمتالهكاةهللالزهفهلل
هلل

هللالجدكلةهلل
هللالألكمفةهللهلل

هللاله زاى ةهلل
هللهلل[ 11]هللاألىداف األساسية لممشروع(هلل1-1ركؿهلل)

هلل
هللهللجكدةاله ألكلهللك ههكىةهللقؿهللهدةهللههكىةهلل أقؿهللألكمل ؼك ٍدؼهللالهملؾهللدائهمهللإل هللا ألكهمؿهللالهرركعهللفيهللش

هللهفهللالىمدرهللألحق ،الهطمك ة ؽهللٌذيهللااٌداؼهللالثوثةهللهجألهاةهللهامهلل،هللح ثهللشىًهللعم هللكلكفهللعم هللالاهـك
هللالهملك فهلللمهرمر عهللالهكازىةهللفيهللااٌه ةهلل  فهللالألكمفةهللكالجكدةهللهدةهللالألىف ذهلل 

هلل أ امرهللهىم  ةهلل هللالج د هلل ملألىف ذ ك  ا هللجه عهللشةحمبهللالهرمر عهلللمحةكؿهللعم هللالهقمكؿهللالذمهلل قكـ
هلل"الألكمفةهللكالجكدةهللكالهدة هللهللموؿهللهدةهللهىم  ةهلللألحق ؽهللألكازفهللااٌداؼهللالرئ   ةهللالثوثة

 دور مشروعات تشييد البنية األساسية في تحقيق التنمية االقتصادية 3-8
مهللحأليهلل أل ىيهلللمدكلةهلل  ادهللاإل ألألهمرهللفيهللال ى ةهللاا م  ةهللكاحدهللهفهللالهألطم متهللاا م  ةهللالكاجبهللألكفٌر

لهركوتهللالز مدةهللهكاجٍةهللالألحد متهللكالألىك عهللالةىمعي،هللكز مدةهللهادالتهلللأل مدؿهللالألجمرم،هللكالألةدمهلل
هللالهىمفعهلل هللك هللهفهللالهزا م هلل ممؽهللالاد د هلللمدكلة هللاا م  ة هللكألح  فهللال ى ة هللعم هللالفقر، هللكالقضمن ال كمى ة

هللهلل[11]كالأليهللألألهألؿهللف همهلل مي
 زيادة معدالت النمو الصناعي  -1

ألؤدمهللالز مدةهللفيهللكه ةهللكىكع ةهللمدهمتهللال ى ةهللاا م  ةهللالهألمحةهللفيهللالدكلةهللإل هللالألأث رهللاله مررهللعم هلل
هادالتهللاال ألثهمرهللالهحميهللكااجى يهلللٍذيهللالدكؿهلل،هللااهرهللالذمهلل ادهلل دكريهللحجرهللالزاك ةهللفيهللألرج عهلل
الىهكهللالةىمعيهللشكهللالألىه ةهللالةىمع ةهلل،هللح ثهلل رلهللهاظـهللاالقألةمد  فهللشفهللكجكدهلل ى ةهللش م  ةهللألأل ـهلل

هللالفامل هللالهىمف ة هللعم  هللالقمئهة هللالهحم ة هللالةىمعمت هللقدرة هلللضهمف هللش م  م هللشهرا هلل اد هلل، هللفيهلل ملكفمنة ة
هللاا كاؽهللالامله ةهلل،هللككذلؾهللعم هللالهرمركةهللفيهللر كمتهللاإلىألمجهللالامله ةهلل 

 انخفاض عناصر التكاليف  -2
هللفيهلل هللككاضحة هللهألألمل ة هللز مدات هلللألحق ؽ هللكف ؿ هللشهر هللٌك هللالامل ة هلل ملجكدة هللألأل ـ هللش م  ة هلل ى ة هللألكفر إف

دةهللالارضهللالكميهللالهادالتهللاإلىألمج ةهلل،هلل قم ؿهللذلؾهللاىمفمضهللفيهللألكمل ؼهللاإلىألمجهلل،هلل مإلضمفةهللإل هللز م
هفهللال معهللكالمدهمتهلل،هللك ملألمليهللألح فهلله ألكلهللالها رةهلللألفرادهلل كجًهللعمـهلل هللفام هلل   ؿهللالهثمؿهلل هكىىمهلل
هللإل هللمفضهللألكمل ؼهللالىقؿهللكالألكز عهلل،هلل هللألح فهللر كمتهللالطرؽهللكالهكاةوتهلل ؤدمهلل ملضركرة القكؿهللش
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هللالط هللا ألمداـ هللمفضهللألكمل ؼ هللرأىً هللهف هللالطمقة هللألكل د هللهحطمت هللفي هللاال ألثهمر هللكألكمل ؼهللككذلؾ مقة
هللاإلىألمجهلل هلل ىاكسهللذلؾهللإ جم  مهللعم هللكؿهللهفهللالهىألج فهللكاله ألٍمك فهلل 

 انتعاش االقتصاد القومي   -3
 ؤدمهللاإلىفمؽهللاله مررهللعم هلل ىمنهللشكهللألح  فهللمدهمتهللال ى ةهللاا م  ةهللإل هللدعـهللالرركمتهللالأليهللألدعـهلل

هللااهرهللالذمهلل ؤدمهللإل هللح هللإل هللذلؾهلل، هللالهرركعمتهللكمل ىمنهللكالهقمكالتهللكهم دكثهللشثرهللالألضمعؼهللٌذي
هلل دكريهلل اكدهلللادةهللهىمفعهللغ رهلله مررةهللعم هللحدهلل ذا االقألةمدمهللعم هللاقألةمدهللالدكلةهللالهاى ةهللككؿهلل،هللٌك
ك  رهللعم هللالقطمعهللالذمهلل ألـهللإىفمؽهللاارةدةهللف ًهلل،هللفأعهمؿهللال ىمنهللكالهقمكالتهللعم هلل   ؿهللالهثمؿهللألأله زهلل

مدـهلله ألك متهللشكهللهادالتهللهرألفاةهلل محألكائٍمهللغمل مهللعم هللى  ةهللعمل ةهللهفهللالهككىمتهللالهحم ةهللك أىٍمهللأل أل
هللالدكؿهلل هللفي هللاا م  ة هللال ى ة هللهرركعمت هللشف هلل اىي هللالذم هللااهر هلل، هللالهحم ة هللكالاهملة هللالممـ هللالهكاد هف
الىمه ةهللكالأليهللألاألهدهلل ردةهللعم هللقطمعهللالهقمكالتهللالهحميهلل،هللٌيهللهرركعمتهللألاكدهلل تثمرهللإ جم  ةهللك  رةهلل

هللعم هللاقألةمدهللالدكلةهلل ركؿهللعمـهلل 
 يبيا صناعة التشييد في ل 3-9

اىطوقمهللهفهللهكقعهللل   مهللالهطؿهللعم هللحكضهللال حرهللالهألك طهللكالذمهلل ركؿهللهةدراهللهٍهمهللهفهللهةمدرهلل
الحضمرةهللال رر ةهلل،هللفقدهللجمنهللالف ى ق كفهلل،هللكالرهمفهللهىذهللالقد ـهللالزهمفهللإل هللل   مهللكعهركاهللحضمرةهللهمزلتهلل

م(هللكالأليهلل مهللقمئهةهللفيهللعدةهللهدفهللفيهللل   مهلل)ة راألًهلل،هللل ديهلل،هللرحمتهلل      كغ ٌر ظٍرتهللف ٍمهللهاملـهللشثمٌر
ىتهللعم هللشىٍمهللكث قةهللهاهمر ةهللكاضحةهللفيهللالألمر خهلللألمؾهللالاق ةهللالزهى ةهللهفهللعهرهلل الاهمرةهللكالٍىد ةهللك ٌر

هلل[هلل 11ل   مهلل،هللكذلتهللعم هللكجكدهللإدارةهللكألقدـهللفيهللةىمعةهللالألر  دهللكال ىمن]
ألرٍدهللهلل ح ثهلللا تهللةىمعةهللالألر  دهللفيهللل   مهللدكراهللٌمهمهللفيهللىهكهللاالقألةمدهللهىذهلل دا ةهللالمه  ىمتهلل،هللكهم

ل   مهللكمفةهللحملةهللهفهللالىٍضةهللالاهراى ةهللغ رهلله  قةهللفيهللالكقتهللالحمضرهلل،هللك رلهللم رانهللاالقألةمدهللفيهلل
هللكاإلىرمناتهلل هللالألر  د هللشفهللازدٌمرهللةىمعة هلل، هللال ود هللاقألةمد هلل كاقع هللكعوقألٍم هللالألر  د ألةى ؼهللةىمعة

هلل[هلل 11دل ؿهللىهكهللفيهللاالقألةمد]
هللاقألةمد  هللل   م هللالىٍضةهللهللمكعهراى هللمىمع كةهللمك ظٍكرهللكاكألرمؼهللالىفطهللازدادتهللىٍضة هللكألرهؿهللٌذي ،

الاددهللالك  رهللهفهللهرمر عهللالألر  دهللكالأليهللكمفهلللٍمهللدكراهللرئ يهللفيهللالألىه ةهللاالقألةمد ةهللفيهللل   مهللموؿهلل
القرفهللالهمضيهللح ثهللألطكرتهللٌذيهللالةىمعةهللموؿهللهىألةؼهللالقرفهللالهمضيهللهفهللىرمطمتهللهحم ةهللإل هلل

ضمهةهللاله ألمدهةهللهفهللق ؿهللالرركمتهللةىمعةهللضمهةهللعفهللطر ؽهللالم راتهللالألقى ةهللكرؤكسهللهللااهكاؿهللال
هلل[هلل 11الهحم ةهللكااجى  ةهللكقدهللةمحبهللٌذاهللالىهكهللىفقمتهللك  رةهلللق مـهللٌذيهللالهرمر ع]

ك اهؿهللفيهللالةىمعةهللعددهللك  رهللجداهللهفهللالاهمؿهللكالهٍى  فهلل،هللههمهلل ك بهللٌذيهللالةىمعةهللشٌه ةهللممةةهلل
ةهللكألىظ ـهللٌذيهللالةىمعةهللفيهللاالقألةمدهللالكطىيهلللمدكلةهلل،هللك جاؿهللهفهللٌذاهللالٍدؼهللز مدةهللالكفمنةهللفيهللإدارهلل

ٌدفمهللا ألراأل ج مهلل جبهللعم هللالدكلةهللشفهللألضاًهللىةبهللع ىمٌمهلل،هللممةةهللفيهللظؿهللالألحد متهللالك  رةهللالأليهلل
هللألفرضٍمهللالهألغ راتهللاالقألةمد ةهللالدكل ةهلل 
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هللعم هلل هللكاالعألهمد هللال ر ع هللالألطكر هلل   ب هللك  رة هللكةاك مت هللألحد مت هللل   م هللفي هللالألر  د هللقطمع ك كاجً
حمل ةهلللةىمعةهللالألر  دهللفيهللل   مهللالهللأل ألكعبهللاحأل مجمتهللالىٍضةهللالاهراى ةهللالم راتهللااجى  ةهلل،هللفملقدرةهللال

مهلل  هلللمدكلةهللهفهللإ كمفهللكهرافؽهللكك مرمهللك كؾهللحد د ةهلل     هللكغ ٌر
هللك األ رهلل هلل، هللالاةر هللٌذا هللفي هللالٍمهة هللالح ك ة هللالةىمعمت هللشٌـ هللاحد هللكالحد د هللاال هىت هللةىمعة كألاد

هكادهللال ىمنهللالهطمك ةهللفيهللهجمؿهللالألىه ةهللاال هىتهللكالحد دهللهمدةهللش م  ةهللألدمؿهللفيهللةىمعةهللالمر مىةهللكهلل
هللفيهللعهم ةهللال ىمنهللكالألر  دهللكالألىه ةهللالاهراى ةهلل هللاحدهللال معهللاا م  ةهللالأليهللالهللغى هللعىٍم الاهراى ةهللٌهم

هلل[هللهلل 11كاالقألةمد ة]
 مراحل تطوير صناعة التشييد في ليبيا  3-10

هلل ثوثهللهراحؿهللهفهللالمه  ىمتهللإل هللكقأل هللالحمضرهللعم هللٌذاهللهرتهللهرحمةهللةىمعةهللالألر  دهللفيهللل   م ىم
هلل-[هلل:11الىحك]

هللف ؿهلل( 1970-1950المرحمة األولى ) هللهم هللالهرحمة هللٌذي هللفي هللالألر  د هللةىمعة هللاعألهمد هللجؿ إف
هللكاله زاى ةهلل هللالهكارد هلل   ب هللكذلؾ هللالهحم ة هللكالاهمل ة هللالهحم ة هللالط ى ة هللالهكاد هللعم  هلللمدكلة اال ألقوؿ

طفهلل ىك مهللككمفهللا ألمداـهللهلل.1هلل1111الهحدكدةهللآىذاؾهلل هللككمفهللالهلل ألجمكزهللإىألمجهللاإل هىتهللفيهلل ىةهلل
هلل هلل[31]هلل1111%هللفيهللعمـهلل11همدةهللاال هىتهللفيهللعهم متهللال ىمنهللأل مغهللى  ةهلل

هلل (2000-1970المرحمة الثانية ) هللعمـ هلل دا ة هللهع هللالهرحمة هللألمة صهللهلل1111ألزاهىتهللٌذي هللكألـ ،
هلللألم  ةهلل هللكذلؾ هللالألر  د هللهرركعمت هللذلؾ هللفي هللكاإلىألمج ة هللالمده ة هللالقطمعمت هلللكؿ هللضمهة هةركفمت

هللالضركر ةهلللمهجألهعهللالهحميهلل،هللكمله مكفهلل،هللكالطرؽهلل،هللكالهدارسهلل،هللكاله ألرف متهللاالحأل مجمتهلل
كظٍرتهللألغ  راتهللجذر ةهللكازدٌمرهللكألطكرهللك  رهللفيهللةىمعةهللالألر  دهلل ٍذيهللالهرحمةهللهعهلل دا ةهللال  ا ىمتهلل

%هللفيهللشعهمؿهللال ىمنهللكالألر  دهلل11ألاألهدهللعم هللةىمعةهللاإل هىتهلل،هللح ثهلل مغهللا ألمداـهللهمدةهللاإل هىتهلل
هلل قمربهللعفهلل هللهفهللهلل1هم هللكألكظ ؼهللالاد د هللالألر  د هللرركمت هللكألىظ ـ هللألكج ً هللإعمدة هللكألـ هلل، هلل ىك م هم كف

دارةهللهرركعمتهللالقطمعمتهللالهمألمفةهلل،هللممةةهلل الرركمتهللااجى  ةهللفيهللعهم ةهللااعهمرهللك ىمنهللالدكلةهللكا 
هللذاتهللالطم عهللالألقىيهللالممصهلل  همهللالةىمعةهللالىفط ةهلل هللاال ألراأل ج ةالهرركعمتهلل

هللةىمعةهللاضر( الح قتالو -2000المرحمة الثالثة ) هللهرمر ع هللفي هللالدكالرات هللهم مرات هللحمل م أل ألثهر
هللكالطرؽهلل هلل، هللكال كؾهللالحد د ة هللكالهكاىئهلل، هلل، هللالكٍر مئ ة هللالطمقة الىفطهللكالغمزهلل،هللكهرمر عهللإىألمجهللكألكل د
هللالهألطم متهلل هللهف م هللكغ ٌر هللالألحأل ة هللال ى ة هللكهرمر ع هلل، هللكالهةم ؼهللال  مح ة هللكاله ألرف متهلل، كالفىمدؽهلل،

ةهللال  محةهللفيهللال ودهلل هللفقدهللألـهللألمة صهللفقطهلللهرمر عهللال ى ةهللالألحأل ةهلله مغهللالوزهةهلللألك  عهللرقاةهللةىمع
شلؼهللكحدةهلل كى ةهلل،هللكألطك رهللر كمتهللهلل.11،هلللألرهؿهللألىف ذهللهلل.1.1هم مرهللدكالرهللعمـهللهلل1 111كقدريهلل

هدر ةهلل،هللهلل..1الةرؼهللالةحيهلل،هللكشىظهةهللألمز فهلله ميهللااهطمرهللفيهللعهكـهللال ودهلل،هللكهمهللألرهؿهللإقمهةهلل
هللكالكم متهللكالهامٌدهللالهجٍزةهلل أحدثهللالهكادهللالألام ه ةهلل هللإضمف ةهللإليهلل ىمنهللالجمهامت
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كضاتهللال ودهلل رىمهجمهلللمطةهللألىهك ةهللمهم  ةهلللألطك رهللكؿهللالقطمعمتهللالٍدؼهللهىٍمهلل:هللألحر رهللاالقألةمدهلل
هفهلل  طرةهللالدكلةهللك ىمنهللال ى ةهللالألحأل ةهلللمدكلةهلل،هللكألاهؿهللعم هللألحف زهللكألطك رهللالاهؿهللالحرهلل،هللكألاألهدهلل

هلل ملكمهؿهللعم هللعمئداتهلل هللالمطة هللعم هللألحق ؽهللٌذي هللالقدرة هللك   بهللقمة هللااكليهلل  هلل ملدرجة الىفطهللكالغمز
شٌداؼهللٌذيهللالمطةهلللجأتهللالدكلةهللهرةهللشمرلهللإل هللجذبهللرركمتهللاال ألثهمرهللالامله ةهللفيهللركؿهللرراكمتهلل
هعهللرركمتهللالألر  دهللالهم ةهلللألىف ذهللهرمر عهللفيهللهمألمؼهللالقطمعمتهللكملىفطهلل،هللكال ى ةهللالألحأل ةهلل،هللكالزراعةهلل،هلل

هلل هلل[31]الألام ـهلل،هللكال ىمنهللكالألر  دكالةىمعةهلل،هللكالةحةهلل،هللكهلل
هلل
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 الفصل الرابع

  حتليل خصائص عيهة الدراسة 

 )انُتائج ٔيُاقشتٓا(
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  تمييد 4-1
ل ٍػػمهللهػػفهللمػػوؿهللجهػػعهللال  مىػػمتهللإفةػػونهلللمهراحػػؿهللالألػػيهللشهكػػفهللالألكةػػؿهلل ألضػػهفهللٌػػذاهللالفةػػؿهللعرضػػمنهلله

عػدادٌمهللكألحم مٍػمهللإكشداةهللالدرا ةهللهػفهللح ػثهللهلل،ؼهللهجألهعهللالدرا ةهللكع ىألٍمهللكهفهلل  ىٍمهللكةهلل،كالهامكهمتهلل
الػر طهلل ػ فهللكػؿهللهػفهللىألػمئجهللهلللغػرضكالهاملجةهللاإلحةمئ ةهلللم  مىػمتهللهلل، متهللثكا ألمراجهللهامهؿهللالةدؽهللكال

ألػمليهللألحق ػؽهللشٌػداؼهللالدرا ػةهللكالهألهثمػةهللملال حثهللكالألكة متهللك  فهللالغرضهللالذمهلل ى تهللعم ػةهللالدرا ػةهللك 
هللتهلل هللالفرض مهللألأك دفيهلل
  مصراتو العامة األشغال شركة عن مختصرة نبده 4-2-1

ألاػػدهللرػػركةهللاارػػغمؿهللالامهػػةهللهةػػراألًهللهػػفهللإحػػدلهللالرػػركمتهللالكطى ػػةهللفػػيهللهجػػمؿهللالهقػػمكالتهللالامهػػةهللكقػػدهلل
فهللهم ػػكفهللد ىػػمرهللل  ػػيهلل د ؿ(هللثوثػػهلل...0...1.0ككةػػؿهللرشسهللهملٍػػمهللإلػػ هلل)هلل1111ش  ػػتهللفػػيهلل ػػىةهلل

ػػػيهللرػػػركةهللكطى ػػػةهللعمهػػػةهللههمككػػػة لمدكلػػػة،هللك ػػػدشتهلل ألىف ػػػذهللالهرػػػمر عهللفػػػيهللهمألمػػػؼهللهللهدفكعػػػةهلل ملكمهػػػؿهللٌك
هجػػػمالتهللالهقػػػمكالتهللالامهػػػة،هللح ػػػثهلل ػػػمٌهتهللالرػػػركةهللفػػػيهللألىف ػػػذهللمطػػػطهللالألىه ػػػةهللالاهراى ػػػةهلللمقطمعػػػمتهلل

 .الهمألمفةهللكالأليهللألجمكزتهللالىطمؽهللالجغرافيهلللهد ىةهللهةراألً
 ػػذهللألحق ػػؽهللااغػػراضهللالألػػيهللشىرػػئتهللهػػفهللشجمٍػػمهللهػػفهللمػػوؿهللألىفهللعمػػ كهىػػذهلل دا ػػةهلله ػػ رألٍمهللكالرػػركةهللألاهػػؿهلل

الهرمر عهللالهألامقدهللعم ٍمهللهعهللهمألمؼهللالقطمعمتهللفيهللهجمؿهللالألىف ذهللكالة مىةهللكالطرؽهللكاله ػمىيهللكالهرافػؽهلل
الامهػػػة،هلللمرقػػػيهلل ه ػػػألكلهللال ى ػػػةهللالألحأل ػػػةهلل هػػػدفهللل   ػػػمهللالػػػذمهللاعألهػػػدهللعمػػػ هللاإلهكمى ػػػمتهللالذاأل ػػػةهللكالم ػػػراتهلل

مطػطهللالطهكحػةهللالألػيهللكفػؽهللال ػراهجهللكال،هللكالاىمةرهللالكطى ةهللكالاهؿهللفيهللكؿهللهجمالتهللالهقػمكالتهللالامهػةهلل
شعدألٍمهللالرركةهلللمرق هلل ه ألكلهللالألىف ذهللكفؽهللشحدثهللالهكاةفمتهللكالطرؽهللالامه ةهللالحد ثةهللفيهللإدارةهللكألىف ذهلل

 .الهرمر ع
 الشركة موقع 4-2-2 

الرك  ػمتهللعمػ هلله ػمحةهللأل مػغهللهلل–الهىطقػةهللالةػىمع ةهللهلل– قعهللالهقرهللالرئ  يهلللمرركةهللفيهللهد ىػةهللهةػراألًهلل
ىػػمجرهللككرشهللكهجهكعػػةهللهػػفهللالكحػػداتهلل(هللشثىػػمهللعرػػرهللٌكألػػمرهللألرػػألهؿهللعمػػ هلله11)  ىػػ هللإدارمهللكهمػػمزفهللٌك

ي  اإلىألمج ةهللكهطاـهللكه مكفهلللمامهم ف،هللكهمهلللمرركةهللالاد دهللهفهللالهكاقعهللٌك
 .هةراألًهلل–هكقعهللإدارةهللالهرركعمتهلل

 .هةراألًهلل–هكقعهللإدارةهللالة مىةهلل
 .هةراألًهلل–هكقعهللهجهعهللالىجمرةهللكالحدادةهلل

 .هةراألًهلل–هكقعهللموطةهللاإل فمتهلل
 .هةراألًهلل–امتهللهكقعهللهمزفهللالهرألج

 .هكقعهللإدارةهللهكألبهلل ىيهللكل د
 . ىيهللكل دهلل–هكقعهللإدارةهللهرركعمتهلل
 . ىيهللكل دهلل–هكقعهللموطةهللاإل فمتهلل
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 أْذاف ٔرسانت انشركت 4-2-1
 

 األْذاف

إل هللشفهللألة حهللالرركةهللالرائدةهللعم هلله ألكلهللرركمتهللقطمعهللهللاارغمؿهللالامهةهللهةراألًألٍدؼهللرركًهلل
ضمفةهللإل هللشفهللألككفهللهفهللك رلهللرركمتهللالهقمكالتهللف هلل هلل مالل   مهللهلل-الك ط هللالهقمكالتهللف هللهىطقةهلل

 .ف هللهجمؿهللةىمعةهللالألر  د
 

 انرسانت

هللرركةهلل  ألقد ـهلله ألكلهللعمليهللهفهللالمدهمتهللكالهىألجمتهللكط قمهلللهام  رهللهللاارغمؿهللالامهةهللهةراألًألمألـز
 أفهلللد ٍمهللم رانهللف هللجه عهللهللرركة رٍدهللألمر خهللال،هلل رركةهللعم هللإرضمنهللعهوئٍمالألحرصهلل،هللهللالجكدة

ألرجعهلل،هللهلللٍىد  ة هللح ثهللشفهللالٍدؼهللالرئ  يهلللمرركةهللٌكهللهكاك ةهللعةرهللالاكلهةالهجمالتهللا
وألٍـهللكال  م ةهللال رركةهللالامهم فهلل ٍمهلللمحةكؿهللعم هللشعم هللالهىمةبهللكالق مداتهللكذلؾهللأل امهلللهٌؤ

  هللاإلدار ةهللالرر دة

 الييكل التنظيمي لمشركة  4-2-4 
كمألػبهللكاحػدهللعرػرهللإدارة،هلل مإلضػمفةهللهػفهللهػد رهللالرػركةهلل مإلضػمفةهللإلػ هللشر اػةهللهالٍ كؿهللالألىظ هػيهلل ألككفهلل

هلل(1-1إل هللااق مـهللكالكحداتهللالألم اةهلللٍمهللكالهرمرهللإل ٍمهللفيهللالركؿهلل)
هلل
هلل
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هلل
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 الوحدات اإلنتاجية : 4-2-5
هللٌىملؾهللعدةهللكحداتهللإىألمج ةهللفيهللالرركةهلل،هللكف همهلل ميهللى ذةهللهمألةرةهللعفهللٌذيهللالكحداتهللاإلىألمج ةهلل

 
هللمصنع تشكيل حديد التسميح(هلل1-1ركؿهللهلل)                               هللوحدات إنتاج الخرسانة الجاىزة (هلل1-1ركؿهللهلل)

هلل

                                 
هلل

هللٌذاهللالهةىعهلل ألرك ؿهللكمفة                                    (هللموطمتهللمر مىةهللألز د1ألهمؾهللالرركةهللشر عهلل)  شىكاعهللكشحجمـ   قـك
 حد دهللالأل م حهللل دهللكمفةهللاحأل مجمتهللالهرمر عهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(هللهألرهللهكابهللفي.1عفهلل) قدرةهللإىألمجهللكؿهللهىٍمهللهلل

هللالرركةهلل ألىف ذٌمهلل هلل                                                                    ال معةهلل   الأليهللألقـك
 tcdccgf 

 
 ورشة حدادة ونجارة متكاممة     (1-1ركؿهللهلل)وحدتي إنتاج الخمطة االسمفتية                    (هلل1-1ركؿهللهلل)     

 

 هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
 

هللألألكل هللٌمألمفهللالكحدألمفهللكمفةهللشعهمؿهللالىجمرةهللكالحدادةهللالممةةألألهثؿهللفيهللموطأل فهللإلىألمجهللاإل فمتهللقدرةهللإىألمجهللكؿهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هللة،هللف ألـهللف ٍهمهللألةى عهللالهكادهللالمر  ةهللكالهكادهللالحد د ة ملرركطفهللفيهللال معة(هللكألألـهللهراق ةهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.11هىٍهمهللأل مغهلل)هلل
هلل هلللكمفةهللشىكاعهللالهرمر عهللالهمألمفةجكدةهللالممطمتهللالمر مى ةهللكاإل فمأل ةهللعفهللطر ؽهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

 همأل رهللهألكمهؿهللألهمكًهللالرركةهلل 
 

 الزلط ة(هللالح   ي)الألر ةهللاا مسهللألمجإىهللكحدةهلل(1-1ركؿهللهلل)هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل)ك مرة(هللالزلطهللإىألمجهللكحدة(1-1ركؿهللهلل)

 هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
 

يهللذاتهللقدرةهللإىألمج ةهللألةؿ هلل إىألمجهللالألر ةهللالزلط ةهللٌك هللٌذيهللالكحدةهلل ألكف رهللاحأل مجمتهللالهرمر عهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللألقـك هللح ثهللألقـك
يهللألكفرهلللمرركةهللاحأل مجمألٍمهلل1/ـ.11هللهفهللهمدأليهللالكمكل ىةهللكالزلطهلل همألمؼهللشحجمهًهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللإل )هلل هلل(هلل مل معةهللٌك

يهللذاتهللقدرةهللإىألمج ةهللأل مغهلل هلل مل معةهلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهفهللالألر ةهللالزلط ةهلل هلل1ـ..1 ٌك
هلل
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 المشاريع التي قامت بيا الشركة  4-2-6
 (هللهرمر عهللالرركة1-1جدكؿهلل)
هللهوحظمتهللالهرمر ػػػػػػػػعهللت
هللهللصراتوم مدينة داخل طرق عدة رصف مشروعهلل1

هلل1
 أطــراف تــربط التــي الطــرق مــن مجموعــة رصــف إعــادة مشــروع
هللالمدينة بمركز المدينة

هلل

هللهللمصراتو الثاني الدائري من جزء رصف إعادةهلل1
هللهللمصراتو السويحمي سعدون شارع من جزء رصف إعادة مشروعهلل1
هللهللمصراتو الرابع الدائري الطريق من جزء  رصف إعادةهلل1
هللهلللخردةا لشركة إداري مبنى تنفيذهلل1
هللهللالبحري لمصيد أحمد قصر ميناء صيانةهلل1
هللهللمصراتو الصابون مصنع مبنى تنفيذهلل1
هللهللمصراتو بمدينة (8) رقم الطريق تنفيذهلل1
  :ألر  ألٍمهللألهتهللالأليهللهلل ملهرمر عهلل  مفهلل ميهللكف هم

 إجدا  مهلل هد ىةهللالةحيهللالةرؼهللهحطةهللكألرغ ؿهللكألىف ذهللألةه ـهللهرركع
 هللالغر يهللالمهسهللهد ىةهللألقمطعهللج رهللإىرمنهللهرركع
 هللة راألًهلل هد ىةهللالممرجيهللالدائرمهللالطر ؽهللكهللال محميهللالطر ؽهلل  فهللالرا طهللالطر ؽهللألىف ذ

 منيجية الدراسة  4-3
 ةهللحػػكؿهللالهػػىٍجهللالكةػػفيهللالألحم مػػيهلللمكةػػكؿهللإلػػ هللالهارفػػةهللالدق قػػةهللكالألفةػػ مهللشأل ػػمعفػػيهللٌػػذيهللالدرا ػػةهللألػػـهلل

هلل كةػػػػػؼهللالظػػػػػمٌرةهللكهللهللإفهللهرػػػػػكمةهللالدرا ػػػػػةهلل،هللك معأل ػػػػػمر درا ػػػػػألٍمهللكجهػػػػػعهللال  مىػػػػػمتهللالهػػػػػىٍجهللالػػػػػذمهلل قػػػػػـك
قػػدهللألػػـهللجهػػعهللالهامكهػػمتهللفعىػػةهللك فػػمهللككهػػمهلل،هللهللكالهامكهػػمتهللالدق قػػةهلل،هلل األهػػدهللعمػػ هللدرا ػػةهللالكاقػػعهللكالألا  ػػر

كهػػػمهللألػػػـهللألحم ػػػؿهللكهاملجػػػةهللهمرجػػػمتهللاال ػػػأل مىةهللإحةػػػمئ مهللهلل،اال ػػػأل مىةهػػػفهللمػػػوؿهللمرهللالفرضػػػ متهلل ػػػكامأل
هللاإلحةمئ ةهلللمامػكـهللاالجألهمع ػةهللكا لألػيهلل رهػزهلللٍػمهللامألةػمراهلل ػملرهزهللكعرضٍمهللكهاملجألٍمهلل م ألمداـهللالحـز

(spssهللكقدهللألـهللجهعهللال  مىمتهللهفهللالهةمدرهللاآلأل ةهلل:هلل)هلل
ػيهللع ػمرةهللعػفهللا ػأل مىةهللهللهللالمصادر األوليةهلل ألـهللجهعهللال  مىػمتهللااكل ػةهلل م ػألمداـهللشداةهللال حػثهللالرئ  ػ ةهللٌك

هلل( 1 همحؽهللرقـهلل)ٌكهلله  فهللهةههةهلللمدهةهللشٌداؼهللالدرا ةهللكهمهلل
الهراجػػعهللالار  ػػةهللكااجى  ػػةهللكالهىرػػكراتهللكالػػدكر متهللكاإلىألرىػػتهللألألهثػػؿهللفػػيهللالكألػػبهللكهللهللهللالمصــادر الثانويــة 

هللالأليهللألىمكلتهللىفسهللالهكضكعهلل 
 



 

 

45 

 

 مجتمع الدراسة  4-4
هجألهػػػعهللالدرا ػػػةهللألكػػػكفهللهػػػفهللرئػػػ سهللهجمػػػسهللاإلدارةهللكااعضػػػمنهللكهػػػدرانهللاإلداراتهللكالهكمألػػػبهللكهللرؤ ػػػمنهلل

 م(هلل رػػػػركةهللاارػػػػغمؿهلللػػػػدىاإلدارةهللاهلل-اإلدارةهللالك ػػػػطيهللهلل-ااق ػػػػمـهللكالكحػػػػداتهللكالهرػػػػرف فهلل)اإلدارةهللالام ػػػػمهلل
هلل الامهةهللهةراألً

 عينة الدراسة  4-5
اإلدارةهللالػػدى م(هللفقػػدهللألػػـهللهلل-اإلدارةهللالك ػػطيهللهلل-ألهثػػؿهللالا ىػػةهللجه ػػعهللشفػػرادهلله ػػألك متهللاإلدارةهلل)اإلدارةهللالام ػػمهلل

عػددهللاال ػألهمراتهللالةػملحةهلللمألحم ػؿهللك اػدهللالفػرزهللكجػدهللإفهلل(هلل11اعألهمدهللش مكبهللاله حهللالرمهؿهللكألكز ػعهلل)
هلل%(هلل 11ةهللا ألرجمعهلل مغتهلل)(هللا ألهمرةهللك ى  11)
 خصائص العينة 4-6

كالجداكؿهللالألمل ةهللأل  فهللمةػمئصهللك ػهمتهللهللأله زتهللهفرداتهللالا ىةهلل هجهكعةهللهفهللالةفمتهللالد هكغراف ة،
هللع ىةهللالدرا ةهللكهمهلل ميهلل:

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب العمر:  -أ
هللر،هللكالرػػػػػػػكؿهلل(هلل  ػػػػػػػ فهللالألكز ػػػػػػػعهللالألكػػػػػػػرارمهللكالى ػػػػػػػ يهلللهفػػػػػػػرداتهللالا ىػػػػػػػةهللح ػػػػػػػبهللالاهػػػػػػػ1-1الجػػػػػػػدكؿهلل)

هلل(هلل   فهللالألهث ؿهللال  مىيهلللمألكز عهللالى  يهللالهئكمهلللٍذيهللالحملة 1-1رقـهلل)
هلل

 ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حسب العمر.2-4جدول )
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

ـهللهػفهلل)1 11(هلل أل  فهللشفهلل)1-1هفهللالجدكؿهلل) هلل.1شلػيهللهلل11%(هللهفهللهفرداتهللع ىةهللالدرا ػةهلل مػغهللشعهػمٌر
%(،هللهػػفهللالفئػػةهللالاهر ػػةهلل1 11فػػأكألر(،هللهلل مػػ ٍـهللك ى ػػ ةهلل)هلل11%(هلل)هللهػػفهلل1 11عمهػػم(،هلل مػػ ٍـهللك ى ػػ ةهلل)

فهللغمل  ةهللع ىةهللالدرا ةهلل،هللههمهلل دؿهللعم هللش%(هلل1 1فأقؿهلل(هللك ى  ةهلل)هلل11عمهم(،هللكشم رانهلل)هفهللهلل11-11)
هلل فيهللهجمؿهللالاهؿهللكلد ٍمهللالقدرةهللعم هللالاهؿهللكالاطمنهللكالهألم اةهللهفهللالفئمتهللالاهر ةهللالفاملةهلل

 النسبة العدد )السن(العمر
هلل111 1هلل1هللفأقؿهلل11هفهلل
هلل11. 11هلل11هلل11إل هللهلل11هفهلل
هلل111 11هلل11هلل.1شليهللهلل11هفهلل
هلل111 11هلل11هللفأكألرهلل11هفهلل

هلل%..1هلل11هللالهجهكع

 



 

 

46 

 

              
 ( التمثيل البياني لمفردات العينة حسب العمر.8-4شكل )

 
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المؤىل العممي: -ب
ػؿهللالامهػي،هللكالرػكؿهلل(هلل   فهللالألكز عهللالألكرارمهللكالى ػ يهلللهفػرداتهللالا1-1ؿهللرقـهلل)الجدكهللهلل  ىػةهللح ػبهللالهٌؤ
هلل(هلل   فهللالألهث ؿهللال  مىيهلللمألكز عهللالى  يهللالهئكمهلللٍذيهللالحملة 1-1)
هلل

 ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حسب المؤىل العممي.3-4الجدول )
 
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

 ػػػػػةهللكػػػػػمفهللهػػػػػفهللحهمػػػػػةهللدرجػػػػػةهلل%(هللهػػػػػفهللهفػػػػػرداتهللع ىػػػػػةهللالدرا1 11(هلل أل ػػػػػ فهللشفهلل)1-1هػػػػػفهللالجػػػػػدكؿهلل)
هػػفهللحهمػػةهلل%(هلل1 1،هللك مغػػتهللى ػػ ألًهلل)(هللهػػفهللحهمػػةهللالثمىك ػػة%1 11  ىهػػمهلل مغػػتهللى ػػ ألًهلل)ال كػػملكر كس،هلل
وتهللألػدرؾهللشٌه ػةهللالألمطػ طهللهللمدهللالا ىةهللذكهلل هللههمهلل دؿهللشفهللشفرا(همج أل رالدرجةهللالام مهلل) هللاال ػألراأل جيهٌؤ

هللج دهلل هللألًهلل ركؿهللكقمدرةهللعم هللههمر 
هلل

 النسبة% العدد المؤىل العممي
هلل1 11هلل11هللثمىكم
هلل1 11هلل11هللجمهاي
هلل1 1هلل1هللهمج أل ر
هلل%..1هلل11هللالهجهكع
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هلل
 .(، التمثيل البياني لمفردات العينة حسب المؤىل العممي9-4شكل )         

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب  عدد سنوات الخبرة:  -ج
ح ػػبهللعػػددهلل ػػىكاتهللالم ػػرة،هللكالرػػكؿهللكز ػػعهللالألكػػرارمهللكالى ػػ يهلللهفػػرداتهللالا ىػةهلل(هلل  ػػ فهللالأل1-1الجػدكؿهلل)

هلل(هلل   فهللالألهث ؿهللال  مىيهلللمألكز عهللالى  يهللالهئكمهلللٍذيهللالحملة .1-1)
هلل

 ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حسب عدد سنوات الخبرة4-4جدول )
 
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

-11 ػػىكاتهللالم ػػرةهلللٍػػـهللهػػفهلل)%(هللهػػفهللهفػػرداتهللع ىػػةهللالدرا ػػةهلل1 11(هلل أل ػػ فهللشفهلل)1-1هػػفهللالجػػدكؿهلل)
(هلل ىةهللككمىتهللى  ألًهلل11-11 ىكاتهللالم رةهلللٍـهللهمهلل  فهلل)هلل(% 1 11  ىهمهلل مغتهللى  ألًهلل)(هلل ىكات،.1
ههػػمهلل ػػػدؿهللشفهللشفػػػرادهللهلل فػػػأكثرهللهلل11%(هللهػػفهلل1 11(هلل ػػػىكاتهلل،هللككمىػػتهللى ػػػ ألًهلل).1-1%(هللهػػفهلل)1 11)

ػػػذاهللهؤرػػػراهللإ جػػػم يهللعمػػػ هللشهكمى ػػػةهللهكاك ػػػةهللالألطػػػكرهلل ػػػؿهللكم ػػػرةهللعمه ػػػةهللعمل ػػػةهللٌك ع ىػػػةهللالدرا ػػػةهللحهمػػػةهللهٌؤ
هللألكىكلكج مهللالحد ثةهلل هللالكهلل

 النسبة% العدد عدد سنوات الخبرة
هلل1 11هلل11هلل.1إل هللهلل1هفهلل

هلل1 11هلل11هلل11إل هللهلل11فهلله
هلل1 11هلل11هلل.1إل هللهلل11هفهلل
هلل1 11هلل11هللفأكثرهلل11هفهلل

هلل%..1هلل11هللالهجهكع
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         العينة حسب عدد سنوات الخبرة. (، التمثيل البياني لمفردات 10-4الشكل )     

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب  المسمى الوظيفي :  -د
هللةهللح ػػبهللاله ػػه هللالػػكظ في،هللكالرػػكؿهلل(هلل  ػػ فهللالألكز ػػعهللالألكػػرارمهللكالى ػػ يهلللهفػػرداتهللالا ىػػ1-1الجػػدكؿهلل)

هلل(هلل   فهللالألهث ؿهللال  مىيهلللمألكز عهللالى  يهللالهئكمهلللٍذيهللالحملة 1-11)
هلل

 يع التكراري والنسبي لمفردات العينة حسب المسمى الوظيفي .( التوز 5-4جدول )

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
ك مغػتهللهللهللهػفهللفئػةهللرؤ ػمنهللشق ػمـهلل،%(هللهفهللهفرداتهللع ىةهللالدرا ػةهلل1 11(هلل أل  فهللشفهلل)1-1هفهللالجدكؿهلل)

%(هللهػػفهللفئػػةهللهػػدرانهللإداراتهلل،هللكى ػػ ألًهلل1 11هػػفهللفئػػةهللالهرػػرف فهللككمىػػتهللى ػػ ألًهلل)هلل(% 1 11ى ػػ ألًهلل)
هلل %(هللهفهللكظ فةهللهدران1 1%(هللهفهللفئةهللكظ فةهللرؤ منهللكحداتهللك مغتهللى  ةهلل)1 11)
هللهلل

هللالى  ة%هللالاددهللالمسمى الوظيفي
هلل1 1هلل1هللشعضمنهللهجمسهللإدارة

هلل1 11هلل11هللهد رهللإدارة
هلل1 11هلل11هللرئ سهللق ـ
هلل1 1هلل1هللهد رهللهرركع
هلل1 11هلل11هللرئ سهللكحدة
هلل1 11هلل11هللهررؼ
هلل%..1هلل11هللالهجهكع
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ػػذاهلل ألفػػؽهللهػػعهلل  م ػػةهللالٍ كػػؿهلل1 1هرػػمر عهللك مغػػتهللى ػػ ةهلل) %(هللهػػفهللهجمػػسهللكشعضػػمنهللهجمػػسهللإدارةهلل هللٌك
هللالألىظ هيهلللمرركةهلل هلل

     
 (، التمثيل البياني لمفردات العينة حسب المسمي الوظيفي.        11-4الشكل )

 اسة األداة المستخدمة في الدر  4-7
فػيهللهللكهػمهللٌػكألا ئألٍػمهلل  ػٍؿهللألـهللألةه ـهللا أل مىًهلل،هللألألككفهللهػفهللش ػئمةهللهأل م ػمةهللكهىظهػةهلل طر قػةهللهىطق ػةهلل

هلل[هلل،هللكالأليهللألألككفهللهفهللشر عهللهحمكرهللهكزعةهللكهمهلل ميهلل 1الهمحؽهللرقـهلل]
هللهفهللح ثهامكهمتهللعفهللالرمصهللالذمهلل ألكل هللهؿنهللاإل أل مىةهللكألرهؿهلل:هللش ئمةهللعمهةهللهللالمحور األول

هللاله ه هللالكظ فيهللهلل- ىكاتهللالم رةهللهلل-هللاله ألكمهللالألام هيهلل-الاهرهللهلل
ــاني : هللالألمطػػ طهللاإل ػػألراأل جيهللكشٌه ألػػًهلللػػدلهللالاػػمهم فهللهللالمحــور الث ش ػػئمةهللألألامػػؽهلل هػػدلهللكضػػكحهللهفٍػػـك

،هلل(هللفقػرات1،هللكألحألػكلهللعمػ هلل)لمرػركة ملرركة،هللكهفهللالجٍةهللالأليهللألقػكـهلل ةػ مغةهللالألمطػ طهللاإل ػألراأل جيهلل
الثملثػػة(هللإجم ػػمألٍـهللهللة)الفقػرهللهللمالفقػػرةهللالثمى ػة(هللشهػػ-يهللكالألػيهللشعألهػػدهللف ٍػمهللعمػػ هللاالمأل ػمرهللالهألاػػددهلل)الفقػػرةهللااكلػ

 ،هلللو ألف مرهللعفهللشٌه ةهلله زاتهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل(ال)شكهللهلل)إل هللحدهللهم(شكهللهلل(ىاـ)شهمهلل
هلل11الرركةهللكألحألكمهللعم هللهللههمر ةهللالفام ةهلللمألمط طهللاال ألراأل جيهللفي ملش ئمةهللألألامؽهللهللالمحور الثالث :

هلللق مسهللا ألجم متهللشفرادهللالا ىةهلل هلل[11]م ي،هللكقدهللألـهللاعألهمدهللهق مسهللل كرتهللالمههللفقرة
ش ػػئمةهللألألامػػؽهلل ػػملاكائؽهللكالةػػاك متهللالألػػيهللقػػدهللألكاجػػًهللالألمطػػ طهللاال ػػألراأل جيهلل ملرػػركةهللهللالمحــور الرابــع :
كهػمهللٌػكهللفقراتهللكقدهللألـهللاعألهمدهللهق مسهللل كرتهللالمهم يهلللق مسهللا ألجم متهللشفرادهللالا ىةهللهلل1كألحألكمهللعم هلل

هلل( 1-1جدكؿهلل)ه  فهللفيهللال
هلل
هلل
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هللكزافهللا ألجم متهللالفقراتهللح بهللهق مسهللل كرتهللالمهم يهلل(هلل كضحهللش1-1جدكؿهلل)

  صدق االستبانة 4-8-1
ألكجػػدهللطػػرؽهللعد ػػدةهللً،هلل ػػأل مىةهللعمػػ هللق ػػمسهللهػػمهللكضػػاتهلللق م ػػهػػدلهللقػػدرةهللاالهلل ػػًهللةػػدؽهللاال ػػأل مىةهلل قةػػد

هلللمألأكدهللهفهللةدؽهللاال أل مىةهللهىٍمهلل:هلل
 صدق المحكمين  -1

ذكلهللم رةهللفػيهللهفهللهألمةة فهلل،هلل(هللشر اة1ألـهللعرضهللاال أل مىةهللعم هللهجهكعةهللهفهللالهحكه فهللعددٌـهلل)
هللهػػفهللحػػذؼهلل،هللهػػفهللال ػػمدةهللالهحكهػػ ف،هللك اػػدهللاامػػذهلل ملهوحظػػمتهللٌػػذاهللالهجػػمؿ ألػػـهللالق ػػمـهلل ػػأجرانهللهػػمهلل مػػـز

 ػػػملهمحؽهللهللؽ،هللكهػػػمهللٌػػػكهللهرفػػػةػػػكرألٍمهللالىٍمئ ػػػةعمػػػ هللاال ػػػأل مىةهللالهقألرحػػػةهللإلػػػ هللإفهللكةػػػمتهللإلػػػ هللكألاػػػد ؿهلل
هلل[هلل 1رقـ]
 االتساق الداخمي صدق  -2

 قةدهلل ةدؽهللاالأل ػمؽهللالػدامميهللهػدلهللاأل ػمؽهللكػؿهللفقػراتهللاال ػأل مىةهللهػعهللالهحػكرهللالػذمهللألىألهػيهللإل ػًهللٌػذيهلل
ألػػدرجهللالفقػػرةهلل،هللكقػػدهللألػػـهللح ػػمبهللاالأل ػػمؽهللالػػدامميهلللإل ػػأل مىةهللهػػفهللمػػوؿهللح ػػمبهللهاػػمهوتهللاالرأل ػػمطهلل ػػ فهلل

 ملألػمليهللألرػ رهللعمػ هللدلػؾ،هللاأل رهللق هةهللهامهؿهللاالرأل مطهللدالةهلل،هللكألألحألًهللكال ىكدهللالأليهللهحكرالدرجةهللالكم ةهلللم
ك ح ػػبهللهلل(1. .شقػػؿهللهػػفهلل)(هللP.valueإلػػ هللهؤرػػرهللةػػدؽهللج ػػدهللعىػػدهمهللألكػػكفهللق هػػةهلله ػػألكلهللالداللػػةهلل)

هلل هلل[11]االرأل مطهللهفهللموؿهللالهامدلةهللالألمل ةهامهؿهلل
هلل

 
هللح ثهلل:

rهللهامهؿهللاالرأل مطهلل هللهللهللهللهلل
هلل هللYفيهللهلل Xفهللألاىيهللهجهكعهللحمةؿهللضربهللكؿهللق هةهلله       

هلل هللXألاىيهللهجهكعهللق ـهللهألغ رهللهللهللهلل
هلل هللYألاىيهللهجهكعهللق ـهللهألغ رهللهللهللهلل
هلل هلل Xألاىيهللهجهكعهللهر عهللق ـهللهألغ رهللهللهللهلل
هلل هللXألاىيهللهر عهللهجهكعهللق ـهللهألغ رهللهللهلل
هلل هللYألاىيهللهجهكعهللهر عهللق ـهللهألغ رهللهللهللهلل

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
هلل1هلل1هلل1هلل1هلل1هللالدرجة
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هلل هللYهجهكعهللق ـهللهألغ رهللهللألاىيهللهر عهلل 
nهللح مبهللاالرأل مطهلل  ىٍهم(هلل هلل ـهللالدرا ةهلل)عددهللاازكاجهللالهطمكبعددهللقهللهلل

ع ىػػػةهلل(هللفػػػردانهللهػػػفهلل.1كلح ػػػمبهللةػػػدؽهللاالأل ػػػمؽهللالػػػدامميهللقػػػمـهللال محػػػثهلل ألكز ػػػعهللاال ػػػأل مىةهللعمػػػ هللعػػػددهلل)
-1كهػمهللٌػكهللهكضػحهلل ملجػدكؿهلل)ك ادهللدلؾهللألـهللألفر غهللاال ألجم متهللكح مبهللهاػمهوتهللاالرأل ػمطهللهللالدرا ة،

هلل كضحهللمطكاتهللالألحم ؿهللاإلحةمئيهلل هلل[1الهمحؽهلل](،هللكهلل1
هلل

الثالــث )الممارســة الفعميــة لمتخطــيط  محــور( قــيم معــامالت االتســاق الــداخمي ، لم7-4جــدول )
 اإلستراتيجي في الشركة(

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

هلل1

هللالرػػػركةهلل ألحم ػػػؿهللال  ئػػػةهللالممرج ػػػةهلل،هلللمألاػػػرؼهلل ألقػػػـك
 م ػ ةهلل،هللاقألةػمد ةهلل،هللعمػ هللالهألغ ػراتهللالهمألمفػةهلل) 

ثقمف ػػةهلل،هللاجألهمع ػػةهلل(هللالألػػيهلل هكػػفهللشفهللألػػؤثرهللعم ٍػػمهلل
هللالفهللكفيهللاله ألق ؿهلل ا

هلل... .هلل11 .

هلل1
الهىم ػػػػػ ةهلللألحق ػػػػػؽهللهللاال ػػػػػألراأل ج ةألمألػػػػػمرهللالرػػػػػركةهلل

ااٌػػػػداؼهلل هػػػػمهلل ػػػػألونـهللكالظػػػػركؼهللالألػػػػيهللألكاجٍٍػػػػمهلل
هللحمضراهللكه ألق وهلل 

هلل... .هلل11 .

هلل1

هللاإلدارةهلل ألحم ػػػؿهللعكاهػػػؿهللال  ئػػػةهللالدامم ػػػةهللفػػػيهلل ألقػػػـك
لرػػركةهلللمألاػػرؼهللعمػػ هللهػػمهللألهمػػؾهللهػػفهللهةػػمدرهللقػػكةهللا

كىقػػػػمطهللضػػػػاؼهلللو ػػػػألفمدةهللهىٍػػػػمهللفػػػػيهللالحمضػػػػرهللكهلل
هللاله ألق ؿهلل 

هلل... .هلل11 .

هلل1
 ػػألـهللاامػػذهللفػػيهللاالعأل ػػمرهللكجٍػػةهللىظػػرهللاله ػػألك متهلل
اإلدار ػػػػػةهللاامػػػػػػرلهللفػػػػػػيهللعكاهػػػػػؿهللال  ئػػػػػػةهللالدامم ػػػػػػةهلل

هللكالممرج ةهلل 
هلل1.. .هلل.1 .

ألهمػػػػػؾهللالرػػػػػركةهللر ػػػػػملةهللهللهكألك ػػػػػةهللككاضػػػػػحةهلللػػػػػدلهللهلل1
هللم مهلل اإلدارةهللالا

هلل... .هلل11 .

ألهمػػػػػؾهللالرػػػػػركةهللر ػػػػػملةهللهللهكألك ػػػػػةهللككاضػػػػػحةهلللػػػػػدلهللهلل1
هللالامهم فهللفيهللالرركةهللهلل 

هلل... .هلل11 .

هلل1
ألاهػػػؿهللاإلدارةهللعمػػػ هللىقػػػؿهللكىرػػػرهللكألكضػػػ حهللر ػػػملةهلل
الرػػركةهلللماػػمهم فهللكالفئػػمتهللاله ػػألٍدفةهللفػػيهللمػػدهألٍمهلل

هللعم هللحدهلل كانهلل 
هلل... .هلل11 .
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هللمستوى الداللةهللمعامل االرتباطهللالفقرةهللـ

هلل1
داؼهللكاضػػػحةهللأل ػػػا هلللألحق قٍػػػمهللألضػػػعهللالرػػػركةهللشٌػػػ

هللضهفهللاإلهكمى متهللكالظركؼهللالهألمحةهلل 
هلل

هلل... .هلل11 .

 همؾهللالهد رهللألةكراهللكاضحمهلللر ملةهللالرركةهلل اهػؿهللهلل1
هللعم هللإ ةملٍمهلللجه عهللالهاى  فهلل 

هلل... .هلل11 .

هلل.1
ال  م متهللالأليهللألأل اٍمهللالرركةهللكاضحةهللفيهللشذٌمفهلل
جه عهللالامهم فهللههمهلل  معدهللك ضهفهللألىف ػذهللشٌػداؼهلل

هللالهرركعهلل 
هلل... .هلل11 .

هلل11
ٌىػػػػمؾهللهارفػػػػةهللكفٍػػػػـهللهػػػػفهللق ػػػػؿهللالاػػػػمهم فهلل ر ػػػػملةهلل

هلل... .هلل11 .هللالرركةهللألهكىٍـهللهفهللااللألزاـهلل ٍمهلل 

هلل11
ألضػػػعهللالرػػػركةهلله زاى ػػػمتهللك ػػػراهجهللممةػػػةهلل جه ػػػعهلل
شكجػػػػػػػًهللشىرػػػػػػػطةهللالرػػػػػػػركةهلللػػػػػػػدعـهللكألطػػػػػػػك رهللالقػػػػػػػ ـهلل

هللكالهفمٌ ـهللكالهام  رهلللدلهللالامهم فهللهلل 
هلل... .هلل11 .

هلل11
عمدةهللهكألك ةهللهللال  م متهللالأليهللألأل اٍمهللالرركةهللألككف

هلل 
هلل... .هلل11 .

هلل11
كاجٍػػػػػتهللالرػػػػػركةهللألٍد ػػػػػداتهللكحمكلػػػػػتهللشفهللألألغمػػػػػبهلل

هللعم ٍمهلل ةكريهللعمه ةهللهدرك ةهلل 
هلل... .هلل11 .

هلل11
شأل حػػػػتهلللمرػػػػركةهللعػػػػدةهللفػػػػرصهللكحمكلػػػػتهللاال ػػػػألفمدةهلل

هللهىٍمهلل 
هلل... .هلل11 .

هلل11
ألاهػػػػػػؿهللالرػػػػػػركةهللكفػػػػػػؽهللرؤ ػػػػػػةهللكاضػػػػػػحةهلللمألطػػػػػػك رهلل
هلل... .هلل11 .هللكا ألثهمرهللىقمطهللالقكةهللكالألقم ؿهللهفهللىقمطهللالضاؼهلل 

هلل11
 ألـهللألق ػ ـهللكهألم اػًهلللإل ػألراأل ج متهللالهكضػكعةهللفػيهلل

هلل... .هلل11 .هللالرركةهلل ركؿهلله ألهر 

هلل
)الههمر ػػةهللالفام ػػةهلللمألمطػػ طهللهللهحػػكر(هلل ألضػػحهللشفهللقػػ ـهللهاػػمهوتهللاالرأل ػػمطهلل ػػ فهلل ىػػكدهلل1-1هػػفهللجػػدكؿهلل)

(هللههػمهلل1. .كمىتهللدالةهللعىدهلله ألكمهللداللةهللشقػؿهللهػفهلل)هللهحكراإل ألراأل جيهللفيهللالرركة(هللكالدرجةهللالكم ةهلللم
هلل هحكرهلللٍذاهللالهللةهامهوتهللةدؽهللاالأل مؽهللالدامميهللج دشفهلل ر رهللإل هلل

هلل
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الرابع:)العوائــق والصــعوبات التــي تواجــو  محــورمعــامالت االتســاق الــداخمي لمقــيم  (8-4جــدول )
 ممارس التخطيط  االستراتيجي(

هللمستوى الداللةهللمعامل االرتباطهللالفقرةهللـ
 ألطمبهللألكافرهللالكفمناتهللكالق مداتهللالهألمةةةهللفيهللهلل1

هلللألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل ا
هلل1.. .هلل.1 .

 حألػػػمجهللالألمطػػػ طهللاإل ػػػألراأل جيهللإلػػػ هللكقػػػتهللكألكمفػػػًهللهلل1
هللك  رةهلل 

هلل1.. .هلل11 .

 حألػػمجهللالألمطػػ طهللاإل ػػألراأل جيهللإلػػ هللشٌػػداؼهللطك مػػةهللهلل1
ااجػػؿهلل،هللكىظػػراهلللاػػدـهللا ػػألقرارهللااكضػػمعهللال  م ػػ ةهلل
كاإلدار ةهللكال  ئ ةهللممةةهلل،هللفإىًهللالهلل هكفهللالألمط طهلل

هلللفألراتهللطك مةهلل هلل

هلل... .هلل11 .

هلل... .هلل.1 .هللعدـهللكجكدهللقكاعدهلل  مىمتهللكهامكهمتهللحد ثًهلل هلل1
هلل... .هلل11 .هللقمةهللالألى  ؽهللعىدهللكضعهللالمططهللاإل ألراألج ةهلل هلل1
ضػػػاؼهللقىػػػكاتهللاالألةػػػمؿهلل ػػػ فهللاإلدارةهللالام ػػػمهللك ػػػ فهللهلل1

هللرؤ منهللااق مـهللكالهررف فهللكالامهم فهلل 
هلل... .هلل11 .

هلل... .هلل11 .هلل القراراتهللالأليهللألأمذهلل ركؿهللفردلهللهفهللق ؿهللاإلدارةهللهلل1
هلل... .هلل.1 .هللهمك ةهللالرركةهللكأل ا ألٍمهلللمدكلةهلل هلل1

(هلل ألضػػػػحهللشفهللجه ػػػػعهللال ىػػػػكدهللالهألامقػػػػةهلل ػػػػملاكائؽهللكالةػػػػاك متهللإلػػػػ هللألكجػػػػًهللالألمطػػػػ طهلل1-1هػػػػفهللجػػػػدكؿهلل)
ههػػمهلل،هلل(هلل1. .اإل ػألراأل جيهللكمىػتهللهامهػػؿهللارأل مطٍػمهلل ملدرجػػةهللالكم ػةهللدالػػةهللعىػدهلله ػػألكمهللداللػةهللشقػػؿهللهػفهلل)

هللىةهلل هامهؿهللةدؽهللج دهلللإل أل مإل هلل ر رهلل
 الثبات :   4-8-2

لألقػػد رهللث ػػمتهللاإل ػػأل مىةهللألػػـهللاالعألهػػمدهللعمػػ هللش ػػمكبهللالألىم ػػؽهللالػػدامميهلل م ػػألمداـهللهامهػػؿهللشلفػػمهللكرك ىػػمخهلل
كألاألهدهللفكرةهللٌذيهللالطر قةهللفيهللح مبهللث متهللاالمأل مرهللعم هللهدلهللارأل مطهللالكحداتهللشكهللال ىكدهللهعهلل اضػٍمهلل

مىةهللككؿهلل،هللكألاأل رهللق هةهللشلفػمهللهق كلػةهللال اضهللدامؿهللاإل أل مىةهللككذلؾهللارأل مطهللكؿهللكحدةهللشكهلل ىدهللهعهللاإل أل 
(هللككمهػمهللزادتهللالق هػةهللعػفهلل.1 .إلػ هللهلل.1 .(هللكشفضؿهللق هةهللألألػراكحهللهػفهلل).1 .(هللعىدهمهللألز دهللعفهلل))
هلل هللهلل[11] متهللاال أل مىةث(هللكمفهللذلؾهللهؤررهللج دهللل.1 .)
هلل
هلل
هلل
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 .  ( لمصدق والثبات( نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ )9-4جدول )     
هػػػػػػػػفهلل

(هلل،هلل ٍػػذاهلل11 .،11 .(هلل ألضػػحهللشفهللهاػػمهوتهللالأل ػػمتهلللهحػػمكرهللاال ػػأل مىةهللألراكحػػتهلل ػػ فهلل)1-1جػػدكؿهلل)
 هكػػفهللالقػػكؿهللشفهللقػػ ـهللهامهػػؿهللشلفػػمهللدالػػةهللكهرضػػ ةهللههػػمهلل رػػ رهللإلػػ هللث ػػمتهللج ػػدهلللو ػػأل مىةهللك ملألػػمليهلل هكػػفهلل

هللاالعألهمدهللعم ٍمهللفيهللق مسهللكألقد رهللالمةمئصهللالأليهللُ رادهللالألارؼهللعم ٍمهلل 
 المعالجات اإلحصائية : 4-9

(هللكألػػػػػـهللا ػػػػػألمداـهللSPSSةهللهػػػػػفهللمػػػػػوؿهلل رىػػػػػمهجهللاإلحةػػػػػمئيهلل)ى مألقػػػػػمـهللال محػػػػػثهلل ألفر ػػػػػغهللكألحم ػػػػػؿهللاال ػػػػػ
هللمراتهللاإلحةمئ ةهللالألمل ةهلل: االمأل

هللك ةهللكالألكراراتهلل ئالى بهللالههلل-1
هللهامهؿهللارأل مطهلل  ر كفهلل هلل-1
هلللهألك طهللع ىةهللكاحدةهلل هلل Tمر امألهلل-1
هلل هلل²ا ألمداـهللامأل مرهللكمهلل-1
مرهللالفػركضهللاإلحةػمئ ةهلللمدرا ػةهلل هػمهلل اىػيهللاحألهػمؿهللالمطػأهلل ػ%هللفػيهللامأل11قػًهللثألـهللا ألمداـهللدرجةهللهللكقد

يهلل1  مكمهلل) هلل هلل[11]الى  ةهللالهىم  ةهلللط  اةهللالدرا ة%(هللٌك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هللق هةهللهامهؿهللشلفمهللعددهللاا ئمةهللاا امد
درا ػػػػػةهللالههمر ػػػػػةهللالفام ػػػػػةهلللمألمطػػػػػ طهلل

هللاإل ألراأل جيهلل ملرركة
هلل11 .هلل11

الاكائػػػؽهللكالةػػػاك متهللالألػػػيهللقػػػدهللألكاجػػػًهلل
هللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل

هلل11 .هلل1

هلل11 .هلل11هللالهجهكع
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 تحميل فقرات محاور الدراسة . 4-10

 . الثانيتحميل فقرات المحور 
هللالألمط طهللاال ألراألهلل-1 هللجيهلل  كضكحهللهفٍـك

هللالألمطػػ طهللاإل ػػألراأل جيهلللػػدمهللشفػػرادهللالا ىػػةهلل،هللقػػمـهللال محػػثهلل ح ػػمبهلل لمألاػػرؼهللعمػػ هللهػػدلهللكضػػكحهللهفٍػػـك
هللد ؿهللهفهلل دائؿهللاال ألجم ةهللعم هللٌذاهللالهحكرهلل الألكراراتهللكالى بهللالهئك ةهلللكؿهلل 

هللك كضحهللالجدكؿهللالألمليهللىأل جةهللٌذيهللاإلجراناتهلل 
هلل

 ا يعني التخطيط اإلستراتيجي بالنسبة لك(ذنتائج المحور الثاني لمفقرة األولي )ما (10-4)جدول

هللالامهػيهللالهألكمهػؿهلل1 11(هللح ثهلل مغتهللى  ةهلل.1-1هفهللالجدكؿهلل) %هللهفهللشفرادهللالا ىػةهلل ممأل ػمرهللالهفٍػـك
الهفػػمٌ ـهللاامػػرلهللكالألػػيهللألاكػػسهللعػػدـهللكضػػكحهللهلل1 11لمألمطػػ طهللاإل ػػألراأل جيهللكفػػ هللحػػ فهللامأل ػػمرهللى ػػ ةهلل

هللالامهػػػيهلللمألمطػػػ طهلل هللالامهػػػيهللشمهللثمثػػػيهللشفػػػرادهللالا ىػػػةهللألقر  ػػػمهللالهلل همكػػػكفهللرؤ ػػػةهللكاضػػػحةهلللمهفٍػػػـك الهفٍػػػـك
هللاإل ألراأل جيهلل 

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

 النسبة المئوية التكرار مادا يعني التخطيط اإلستراتيجي بالنسبة لك
 حػػػػددهللاله ػػػػمراتهللٌػػػػكهللألمطػػػػ طهللطك ػػػػؿهللالهػػػػدلهلل

اله ػػػػألق م ةهللكالهػػػػكاردهللالهطمك ػػػػةهلللمكةػػػػكؿهللإلػػػػ هلل
ااٌداؼهللالأليهلل ى غيهللشفهللألةػؿهللشل ٍػمهللالهىظهػةهلل
هفهللموؿهللىظرةهللرمهمةهلللكمفةهللالهألغ راتهللال  ئ ةهلل

هللالدامم ةهللكالممرج ةهلل هلل

هلل1 11هلل11

قػػػػػػػدرةهللالرػػػػػػػركةهللعمػػػػػػػ هللالألى ػػػػػػػؤهلل محأل مجمألٍػػػػػػػمهلل،هلل
ىجمزاألٍػػمهلل،هللك ىػػمنهللمطػػةهللعهػػؿهلله ػػألق م ةهللألهألػػدهلل كا 

هلل(هلل ىكاتهلل هللهلل1هلل-هلل1هفهلل)

هلل1 11هلل11

لألػػػػػػػيهللاقػػػػػػػدرةهللالهؤ  ػػػػػػػةهللعمػػػػػػػ هللإدارةهللاازهػػػػػػػمتهلل
هللألكاجٍٍمهلل  فهللفألرةهللكشمرلهلل 

هلل1 11هلل11
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هلل ملألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل هللهفهلل-1 هللالذمهلل قـك
هلل

وية لمنتائج المحور الثـاني لمفقـرة الثانيـة )الـذي يقـوم ئ( يبين التكرارات والنسب الم11-4جدول )
 ستراتيجي بالشركة(بالتخطيط اإل

هلل
الػػػذمهلل قػػػكـهلل ػػػملألمط طهللا ػػػألجم متهللشفػػػرادهللالا ىػػػةهللعمػػػ هللالفقػػػرةهللالهألامقػػػةهللبهلل)فهللإ(هلل ػػػ11-1  ػػػ فهللجػػػدكؿهلل)

هػفهللشفػرادهللالا ىػةهلل ألفقػكفهللعمػ هللشفهللالهػد رهلل هفػردةهلل،هلل  ىهػمهللهلل1 11ى ػ ةهللكمىتهلل ،هللهلل(اال ألراأل جيهلل ملرركة
%هلل1 1لرركةهلل،هللككمىتهللى  ةهللهفهللشفرادهللالا ىةهلل ألفقكفهلل ممأل مرهللالهد رهلل هرمركةهللهكظفيهللاهلل1 11 ى  ةهلل

%هلل ممأل ػػػػمرهلل  ػػػػألا فهللالهػػػػد رهلل1 1 ممأل ػػػػمرهلل  ػػػػألا فهللالهػػػػد رهلل ه ألرػػػػمر فهللمػػػػمرج  فهللكجػػػػمنتهلل ى ػػػػ ةهلل
(هلل11 ه ألرػػمر فهللمػػمرج  فهللإلػػ هللجمىػػبهللهرػػمركةهللشعضػػمنهللهػػفهللالرػػركةهلل،هللشمهللثمثػػيهللشفػػرادهللالا ىػػةهللألقر  ػػمهلل)

ػ ذاهللهػػمهلل ػدؿهللعمػ هللغ ػػمبهلل رػ رهللإلػ هللامأل ػمرهللالهػػد رهلل هفػردةهللٌػكهللالػذمهلل قػػكـهلل ػملألمط طهللاإل ػألراأل جيهلل،هللٌك
لمرركةهلل،هللكػذلؾهللى ػألط عهللشفهللى ػألىألجهللهػفهللٌػذيهللهللاال ألراأل ج ةهرمركةهللهكظفيهللالرركةهللفيهللكضعهللالمطةهلل

دهللفػيهللاالعأل ػمرهللكجٍػةهللىظػرهللكهرػمركةهللمػالى بهللردةهللالهركز ةهللكاالعألهمدهللعم هللالقػراراتهللالفرد ػةهللدكفهللاا
هللاله ألك متهللاإلدار ةهللالثوثةهلل 

هلل
هلل
هلل
هلل

هللالفقرة
رار

لتك
ا

هلل
 النسبة المئوية

الػػػػػػػػػػػػػػػػذمهلل قػػػػػػػػػػػػػػػػكـهلل ػػػػػػػػػػػػػػػػملألمط طهلل
هللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل هلل

هلل1 11هلل11هللالهد رهلل هفردةهلل 
الهػػػد رهلل هرػػػػمركةهللهػػػػكظفيهلل

هللالرركة
هلل1 11هلل11

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألا فهللالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رهلل
هلل ه ألرمر فهللممرج  فهلل 

هلل1 1هلل1

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألا فهللالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رهلل
 ه ألرػػمر فهللمػػمرج  فهللشلػػيهلل
جمىػػػػػبهللهرػػػػػمركةهللشعضػػػػػمنهلل

هلللرركةهلل هفهللا

هلل1 1هلل1
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هلل
هللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل شٌه ةهلل-1
هلل

ــين التكــرارات والنســب الم12-4جــدول ) ــائج المحــور الثــاني لمفقــرة الثالثــة )أىميــة ئ( يب ويــة لمنت
 التخطيط اإلستراتيجي(

هلل

%هللهػػفهللشفػػرادهلل1 11 هللح ػػثهلل مغػػتهللى ػػ ةهللهلليســاعد فــي نمــو وتطــوير الشــركة االســتراتيجيالتخطــيط 
ػذاهللههػمهلل ػدؿهلل1 11غتهللى  ةهللالا ىةهلل ممأل مرهلل)ىاـ(هللك م شفهلل%هللهفهللشفرادهللالا ىةهلل ممأل مرهلل)إل هللحػدهللهػم(هللٌك

هلل%هلل 1 11 ى  ةهللهللاال ألراأل جيشغم  ةهللع ىةهللالدرا ةهللهكافقةهللكهدركةهللاٌه ةهللالألمط طهلل
%هللهفهللع ىػةهللالدرا ػةهلل11ح ثهلل مغتهللى  ةهللهلل هلليساىم في اتخاذ أفضل القرارات االستراتيجيالتخطيط 

%هللهػػفهللشفػػرادهللالا ىػػةهلل1 1 ممأل ػػمرهلل)إلػػ هللحػػدهللهػػم(هللككمىػػتهلل ى ػػ ةهللهلل%1 11 ممأل ػػمرهلل)ىاػػـ(هللك مغػػتهللى ػػ ةهلل
هلل ممأل مرهللالهللٌذاهللههمهلل دؿهللعم هللشفهللشغمبهللشفرادهللالا ىةهللهؤكدكفهللشىةهلل  معدهللفيهللاألممذهللشفضؿهللالقراراتهلل 

%هللهػػفهلل1 11ح ػػثهلل مغػػتهللى ػػ ةهلل هللهلليضــع الشــركة فــي موقــع تنافســي أفضــل االســتراتيجيالتخطــيط 
%هللهػفهللع ىػةهللالدرا ػةهلل ممأل ػمرهلل)إلػ هللحػدهللهػم(هللك ى ػ ةهلل1 .1ةهللع ىةهللالدرا ةهلل ممأل مرهلل)ىاـ(هللك مغػتهللى ػ 

%هللهػػفهللشفػػرادهللع ىػػةهللالدرا ػػةهلل ممأل ػػمرهلل)ال(هلل هللههػػمهلل ػػدؿهلل ػػأفهللشغم  ػػةهللشفػػرادهللع ىػػةهللالدرا ػػةهلل ؤكػػدكفهللشفهلل1 1
لػػًهللالقػػدرةهللعمػػ هللألحم ػػؿهللهامكهػػمتهللهىمف ػػةهللكك ف ػػةهللاال ػػألفمدةهللهىٍػػمهللك  ػػمعدهللفػػيهللهللاال ػػألراأل جيالألمطػػ طهلل

هللدرا ةهللال كؽهللالألىمف يهلل 
هلل

هللالفقرة

رار
لتك

ا
ك(

(
هلل

 ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك

هللشٌه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الألمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طهلل
هللهللاال ألراأل جي

هللاال ػػػػػػػػػػػػػػألراأل جيالألمطػػػػػػػػػػػػػػ طهلل
  ػػػػػمعدهللفػػػػػيهللىهػػػػػكهللكألطػػػػػك رهلل

هللالرركة
هلل.هلل.هلل1 11هلل11هلل1 11هلل.1هلل11

هللاال ػػػػػػػػػػػػػػألراأل جيالألمطػػػػػػػػػػػػػػ طهلل
  ػػػػػمٌـهللفػػػػػيهللاألمػػػػػمذهللشفضػػػػػؿهلل

هللالقرارات
هلل1 1هلل1هلل1 11هلل11هلل11هلل11هلل11

هللاال ػػػػػػػػػػػػػػألراأل جيالألمطػػػػػػػػػػػػػػ طهلل
 ضػػػػػػعهللالرػػػػػػركةهللفػػػػػػيهللهكقػػػػػػعهلل

هللألىمف يهللشفضؿ
هلل1 1هلل1هلل1 .1هلل11هلل1 11هلل.1هلل11
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 بالشركة : االستراتيجيالممارسة الفعمية لمتخطيط هللل فقرات المحور الثالث :تحمي
هللالح ػم يلمرركةهللألـهللح مبهللالى بهللالهئك ػةهللكالهألك ػطهللهللاال ألراأل جيلألحد دهللالههمر ةهللالفام ةهلللمألمط طهلل

هلل لكؿهللفقرةهللهفهللفقراتهللالهحكرهلل
   ائج تحميل فقرات المحور الثالث .( نت13-4الجدول )

هللالألرأل بهللالى  ةهللالهئك ةهلل م يالك طهللالحهللالفقرةهللـ
هللالرػػػػػػػػػػركةهلل ألحم ػػػػػػػػػػؿهللال  ئػػػػػػػػػػةهللهلل1 ألقػػػػػػػػػػـك

الممرج ػػػػػػػػػػػػػػػةهلل،هلللمألاػػػػػػػػػػػػػػػرؼهللعمػػػػػػػػػػػػػػػ هلل
الهألغ ػػػػػػػراتهللالهمألمفػػػػػػػةهلل)  م ػػػػػػػ ةهلل،هلل
اقألةػػػػمد ةهلل،هللثقمف ػػػػةهلل،هللاجألهمع ػػػػةهلل(هلل
الألػػػػيهلل هكػػػػفهللشفهللألػػػػؤثرهللعم ٍػػػػمهللشالفهلل

هللكفيهللاله ألق ؿهلل 

هلل1هلل111 11هلل1111 1

هللاال ػػػػػػػػػػػػألراأل ج ةألمألػػػػػػػػػػػػمرهللالرػػػػػػػػػػػػركةهللهلل1
الهىم ػػػػػػ ةهلللألحق ػػػػػػؽهللااٌػػػػػػداؼهلل هػػػػػػمهلل
 ػػػػػألونـهللكالظػػػػػركؼهللالألػػػػػيهللألكاجٍٍػػػػػمهلل

هللحمضراهللكه ألق وهلل

هلل1هلل111 11هلل1111 1

هللاإلدارةهلل ألحم ػػػؿهللعكاهػػػؿهللال  ئػػػةهللهلل1 ألقػػػـك
الدامم ػػةهللفػػيهللالرػػركةهلللمألاػػرؼهللعمػػ هلل
هػػػمهللألهمػػػؾهللهػػػفهللهةػػػمدرهللقػػػكةهللكىقػػػمطهلل
ضػػػػػػػػػػاؼهلللو ػػػػػػػػػػألفمدةهللهىٍػػػػػػػػػػمهللفػػػػػػػػػػيهلل

هللالحمضرهللكهللاله ألق ؿهلل هلل

هلل1هلل111 11هلل1111 1

 ألـهللاامذهللفيهللاالعأل مرهللكجٍةهللىظرهللهلل1
اإلدار ػػػػةهللاامػػػػرلهللفػػػػيهللاله ػػػػألك متهلل

هللعكاهؿهللال  ئةهللالدامم ةهللكالممرج ةهلل 

هلل11هلل111 11هلل1111 1

ألهمػػػػػػػؾهللالرػػػػػػػػركةهللر ػػػػػػػػملةهللهللهكألك ػػػػػػػػةهللهلل1
هللككاضحةهلللدلهللاإلدارةهللالام مهلل 

هلل

هلل1هلل111 11هلل1111 1

ألهمػػػػػػػؾهللالرػػػػػػػػركةهللر ػػػػػػػػملةهللهللهكألك ػػػػػػػػةهللهلل1
هللككاضحةهلللدلهللالامهم فهللفيهللالرركة

هللهللهلل

هلل.1هلل111 11هلل1111 1
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هللالألرأل بهللهئك ةالى  ةهللالهللالك طهللالح م يهللالفقرةهللـ
ألاهػػػػػػػؿهللاإلدارةهللعمػػػػػػػ هللىقػػػػػػػؿهللكىرػػػػػػػرهللهلل1

كألكضػػػ حهللر ػػػملةهللالرػػػركةهلللماػػػمهم فهلل
كالفئػػػػػمتهللاله ػػػػػألٍدفةهللفػػػػػيهللمػػػػػدهألٍمهلل

هللعم هللحدهلل كانهلل هلل

هلل11هلل111 11هلل11.1 1

ألضػػػػػػعهللالرػػػػػػركةهللشٌػػػػػػداؼهللكاضػػػػػػحةهللهلل1
أل ػا هلللألحق قٍػػمهللضػهفهللاإلهكمى ػػمتهلل

هللكالظركؼهللالهألمحةهلل 

هلل1هلل111 11هلل1111 1

 همػػػػػػػػؾهللالهػػػػػػػػد رهللألةػػػػػػػػكراهللكاضػػػػػػػػحمهللهلل1
لرػػػػػػػػػػركةهلل اهػػػػػػػػػػؿهللعمػػػػػػػػػػ هلللر ػػػػػػػػػػملةهللا

هللإ ةملٍمهلللجه عهللالهاى  فهلل 

هلل1هلل111 11هلل1111 1

ال  م ػػػػػػمتهللالألػػػػػػيهللألأل اٍػػػػػػمهللالرػػػػػػركةهللهلل.1
كاضحةهللفيهللشذٌمفهللجه ػعهللالاػمهم فهلل
ههػػمهلل  ػػمعدهللك ضػػهفهللألىف ػػذهللشٌػػداؼهلل

هللالهرركعهلل 

هلل11هلل.11 11هلل.111 1

ٌىػػػػػػػػمؾهللهارفػػػػػػػػةهللكفٍػػػػػػػػـهللهػػػػػػػػفهللق ػػػػػػػػؿهللهلل11
الاػػػػمهم فهلل ر ػػػػملةهللالرػػػػركةهللألهكػػػػىٍـهلل

هللهفهللااللألزاـهلل ٍمهلل 

هلل11هلل111 .1هلل.11. 1

ألضػػػػػعهللالرػػػػػركةهلله زاى ػػػػػمتهللك ػػػػػراهجهللهلل11
ممةػػػػػػػػةهلل جه ػػػػػػػػعهللشكجػػػػػػػػًهللشىرػػػػػػػػطةهلل
الرػػػػػػػػػركةهلللػػػػػػػػػدعـهللكألطػػػػػػػػػك رهللالقػػػػػػػػػ ـهلل
كالهفػػمٌ ـهللكالهاػػم  رهلللػػدلهللالاػػمهم فهللهلل

هلل 

هلل1هلل111 11هلل1111 1

ال  م ػػػػػػمتهللالألػػػػػػيهللألأل اٍػػػػػػمهللالرػػػػػػركةهللهلل11
هللألككفهللعمدةهللهكألك ةهلل

هلل1هلل111 11هلل1.11 1

كاجٍػػتهللالرػػركةهللألٍد ػػداتهللكحمكلػػتهللهلل11
عمه ػػػػػةهللهللشفهللألألغمػػػػػبهللعم ٍػػػػػمهلل ةػػػػػكري

هللهدرك ةهلل 
هلل

هلل11هلل111 11هلل1111 1
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هللالألرأل بهللالى  ةهللالهئك ةهللالك طهللالح م يهللالفقرةهللـ
شأل حػػػػػػػػػػتهلللمرػػػػػػػػػػركةهللعػػػػػػػػػػدةهللفػػػػػػػػػػرصهللهلل11

هللكحمكلتهللاال ألفمدةهللهىٍمهلل 
هلل1هلل111 11هلل1111 1

ألاهػػؿهللالرػػركةهللكفػػؽهللرؤ ػػةهللكاضػػحةهللهلل11
لمألطػػػػػػػك رهللكا ػػػػػػػألثهمرهللىقػػػػػػػمطهللالقػػػػػػػكةهلل

هللكالألقم ؿهللهفهللىقمطهللالضاؼهلل 

هلل11هلل111 11هلل1111 1

ق ػػػ ـهللكهألم اػػػًهلللإل ػػػألراأل ج متهلل ػػػألـهللألهلل11
الهكضػػػػػػكعةهللفػػػػػػيهللالرػػػػػػركةهلل رػػػػػػكؿهلل

هلله ألهر 

هلل11هلل111 11هلل1111 1

هللهلل111 11هلل1.11 1هللالهجهكعهلل
(هللشرلهللشفرادهللع ىةهللالدرا ةهللفيهللفقراتهللٌػذاهللالهجػمؿهللكهرأل ػةهلل رػكؿهللألةػمعدمهللح ػبهلل11-1   فهللجدكؿهلل)

هللالكزفهللالى  يهلللكؿهللفقرةهللكهمهلل ميهلل 
 رػػركةهللشٌػػداؼهللكاضػػحةهللأل ػػا هلللألحق قٍػػمهللضػػهفهلل(هللالهرأل ػػةهللااكلػػيهلل هللألضػػعهللال1ألمػػتهللالفقػػرةهلل)حش

 اإلهكمى متهللكالظركؼهللالهألمحةهلل 
 (هللالهرأل ةهللالثمى ةهلل هللألمألمرهللالرركةهلل1احألمتهللالفقرةهلل)الهىم  ةهلللألحق ؽهللااٌداؼهلل همهللهللاال ألراأل ج ة

  ألونـهللكالظركؼهللالأليهللألكاجٍٍمهللحمضراهللكه ألق وهلل 
 (هللالهرأل ةهللالثملثةهلل هللألمألمرهللالرركةهلل1احألمتهللالفقرةهلل)الهىم  ةهلللألحق ؽهللااٌداؼهلل همهللهلل ةاال ألراأل ج

هلل ألونـهللكالظركؼهللالأليهللألكاجٍٍمهللحمضراهللكه ألق وهلل 
 (هللاإلدارةهلل ألحم ػػؿهللعكاهػػؿهللال  ئػػةهللالدامم ػػةهللفػػيهللالرػػركةهلل1احألمػػتهللالفقػػرةهلل (هللالهرأل ػػةهللالرا اػػةهلل هللألقػػـك

لمألاػػػرؼهللعمػػػ هللهػػػمهللألهمػػػؾهللهػػػفهللهةػػػمدرهللقػػػكةهللكىقػػػمطهللضػػػاؼهلللو ػػػألفمدةهللهىٍػػػمهللفػػػيهللالحمضػػػرهللكهلل
 اله ألق ؿهلل 

 (هللالهرأل ػةهللالممه ػةهلل هللألضػعهللالرػركةهلله زاى ػمتهللك ػراهجهللممةػةهلل جه ػعهللشكجػًهلل11)احألمتهللالفقػرةهلل
 شىرطةهللالرركةهلللدعـهللكألطك رهللالق ـهللكالهفمٌ ـهللكالهام  رهلللدلهللالامهم فهللهلل 

 (هللالهرأل ػػػةهللال مد ػػػةهلل هللألهمػػػؾهللالرػػػركةهللر ػػػملةهللهللهكألك ػػػةهللككاضػػػحةهلللػػػدلهللاإلدارةهلل1احألمػػػتهللالفقػػػرةهلل)
هللالام مهلل 

 (هللالهرأل ةهللال م اةهلل11احألمتهللالفقرةهلل) هلل هللال  م متهللالأليهللألأل اٍمهللالرركةهللألككفهللعمدةهللهكألك ةهلل
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 (هللالهرأل ػةهللالثمهىػةهلل هلل همػؾهللالهػد رهللألةػكراهللكاضػحمهلللر ػملةهللالرػركةهلل اهػؿهللعمػ هلل1احألمػتهللالفقػرةهلل)
هللإ ةملٍمهلللجه عهللالهاى  فهلل 

 (هللالهرأل ةهللالألم اةهلل هللشأل حتهلللمرركةهللعدةهللفرصهللكحمكلتهللاال ألفمدةهللهىٍمهلل؟11احألمتهللالفقرةهلل)هلل
 (هللال1احألمتهللالفقرةهلل)هرأل ةهللالامررةهلل هللألهمؾهللالرركةهللر ملةهللهللهكألك ةهللككاضحةهلللدلهللالاػمهم فهللفػيهلل

هللالرركةهللهلل 
 (هللالهرأل ػػةهللالحمد ػػةهللعرػػرهلل هللألاهػػؿهللاإلدارةهللعمػػ هللىقػػؿهللكىرػػرهللكألكضػػ حهللر ػػػملةهلل1احألمػػتهللالفقػػرةهلل)

هللالرركةهلللمامهم فهللكالفئمتهللاله ألٍدفةهللفيهللمدهألٍمهللعم هللحدهلل كانهلل 
 (هللالهرأل ػػػةهللالثمى ػػػةهللعرػػػرهلل هللكاجٍػػػت11احألمػػػتهللالفقػػػرةهلل)الرػػػركةهللألٍد ػػػداتهللكحمكلػػػتهللشفهللألألغمػػػبهللهلل

هللعم ٍمهلل ةكريهللعمه ةهللهدرك ةهلل؟
 (هللالهرأل ػػػةهللالثملثػػػةهللعرػػػرهلل هللٌىػػػمؾهللهارفػػػةهللكفٍػػػـهللهػػػفهللق ػػػؿهللالاػػػمهم فهلل ر ػػػملةهلل11احألمػػػتهللالفقػػػرةهلل)

هللالرركةهللألهكىٍـهللهفهللااللألزاـهلل ٍمهلل 
 (هللالهرأل ةهللالرا اةهللعررهلل هللال  م متهللالأليهللألأل اٍمهللالرركةهللكاضحةهللفيهللشذٌمفهلل.1احألمتهللالفقرةهلل)

هللعهللالامهم فهللههمهلل  معدهللك ضهفهللألىف ذهللشٌداؼهللالهرركعهلل جه 
 (هللالهرأل ػػػةهللالممه ػػػةهللعرػػػرهلل هللألاهػػػؿهللالرػػػركةهللكفػػػؽهللرؤ ػػػةهللكاضػػػحةهلللمألطػػػك رهلل11احألمػػػتهللالفقػػػرةهلل)

هللكا ألثهمرهللىقمطهللالقكةهللكالألقم ؿهللهفهللىقمطهللالضاؼهلل 
 (هللالهرأل ػػةهللال مد ػػةهللعرػػرهلل هلل ػػألـهللألق ػػ ـهللكهألم اػػًهلللإل ػػألراأل ج متهللالهكضػػكعةهلل11احألمػػتهللالفقػػرةهلل)

هللركةهلل ركؿهلله ألهر هللفيهللالر
 (هللالهرأل ػػةهللال ػػم اةهللعرػػرهلل هلل ػػألـهللاامػػذهللفػػيهللاالعأل ػػمرهللكجٍػػةهللىظػػرهللاله ػػألك متهلل1احألمػػتهللالفقػػرةهلل)

هللاإلدار ةهللاامرلهللفيهللعكاهؿهللال  ئةهللالدامم ةهللكالممرج ةهلل هلل

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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هللىألمئجهللفقراتهللالهحكرهللالثملثهلل)الههمر ةهللالفام ةهلللمألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركة(هللهللهلل
هللهلل

هلل
هلل

)دراســة الممارســة الفعميــة لمتخطــيط اإلســتراتيجي  الــث( نتــائج فقــرات المحــور الث12-4شــكل )
 بالشركة(

ػػكهلل%(هلل1.11 1ك ةػػفةهللعمهػػةهللأل ػػ فهللالىألػػمئجهللشفهللالك ػػطهللالح ػػم يهلللجه ػػعهللالفقػػراتهللالهحػػكرهلل  ػػمكلهلل) ٌك
هاىك ػػةهللهلل%(هلل،هللك داللػػة111 11،هللكالػػكزفهللالى ػػ يهلل  ػػمكمهلل)(هلل1 ز ػػدهللعػػفهللالك ػػطهللالفرضػػيهللالهاألهػػدهلل)

ػػيهللشقػػؿهللهػػفهلله ػػألكمهلل... .هح ػػك ةهلل) (هللههػػمهلل ػػدؿهللعمػػ هللشفهللشفػػرادهللع ىػػػةهلل1. .)هللالداللػػةهللالهاألهػػد(هللٌك
الدرا ةهلل ألفقكفهللعم هللشفهللالرركةهللألهمرسهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهللكلكػفهلللػ سهلل ما ػمكبهللالامهػيهلل

هللالهألكمهؿهلل 
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هللأل جيهلل ملرركةالاكائؽهللكالةاك متهللالأليهللقدهللألكاجًهللالألمط طهللاإل ألراالمحور الرابع : 

لألحد دهللالاكائؽهللكالةاك متهللالأليهللقدهللألكاجًهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهللألـهللح ػمبهللالألكػرارهللكالى ػبهلل
هلل الهئك ةهللكالهألك طهللالفرضيهلللكؿهللفقرةهللهفهللفقراتهللالهحكرهلل

هلل

 ائج تحميل فقرات المحور الرابع .( نت14-4جدول )
 الرتب الوزن النسبيهللالوسط الحسابيهللالفقرةهللـ
رهللالكفػػػػػػػػػػػػػػػمناتهلل ألطمػػػػػػػػػػػػػػبهللألػػػػػػػػػػػػػػكافهلل1

كالق ػػػػػػػػػمداتهللالهألمةةػػػػػػػػػةهللفػػػػػػػػػيهلل
الألمطػػػ طهللاإل ػػػألراأل جيهلل ملرػػػركةهلل

هلل 

هلل1هلل111 11هلل1111 1

 حألػػػػػمجهللالألمطػػػػػ طهللاإل ػػػػػألراأل جيهللهلل1
هللإل هللكقتهللكألكمفًهللك  رةهلل 

هلل1هلل1.1 11هلل11.1 1

 حألػػػػػمجهللالألمطػػػػػ طهللاإل ػػػػػألراأل جيهللهلل1
إلػػػػػػ هللشٌػػػػػػداؼهللطك مػػػػػػةهللااجػػػػػػؿهلل،هلل
كىظػػػراهلللاػػػػدـهللا ػػػألقرارهللااكضػػػػمعهلل
ال  م ػػػػػػػػػ ةهللكاإلدار ػػػػػػػػػةهللكال  ئ ػػػػػػػػػةهلل

مةػػػػػػػػػػػػػػةهلل،هللفإىػػػػػػػػػػػػػػًهللالهلل هكػػػػػػػػػػػػػػفهللم
هللالألمط طهلللفألراتهللطك مةهلل هلل

هلل1هلل111 11هلل1111 1

عػػػػػػػػػدـهللكجػػػػػػػػػكدهللقكاعػػػػػػػػػدهلل  مىػػػػػػػػػمتهللهلل1
هللكهامكهمتهللحد ثًهلل 

هلل1هلل111 11هلل1111 1

قمػةهللالألى ػػ ؽهللعىػدهللكضػػعهللالمطػػطهللهلل1
هللاإل ألراألج ةهلل 

هلل1هلل111 .1هلل1111 1

ضػػػػػاؼهللقىػػػػػكاتهللاالألةػػػػػمؿهلل ػػػػػ فهللهلل1
اإلدارةهللالام ػػػػػػػػػػمهللك ػػػػػػػػػػ فهللرؤ ػػػػػػػػػػمنهلل
هللااق مـهللكالهررف فهللكالامهم فهلل 

هلل1هلل.11 .1هلل1.11 1

القراراتهللالأليهللألأمػذهلل رػكؿهللفػردلهللهلل1
هللهفهللق ؿهللاإلدارةهلل 

هلل1هلل111 11هلل1111 1

هلل1هلل.11 11هلل1111 1هللهمك ةهللالرركةهللكأل ا ألٍمهلللمدكلةهلل هلل1
هللهلل111 11هلل1111 1هللالهجهكعهلل
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(هللشرانهللشفرادهللع ىةهللالدرا ةهللفيهللفقراتهللٌػذاهللالهجػمؿهللكهرأل ػةهلل رػكؿهللألةػمعدمهللح ػبهلل11-1   فهللجدكؿهلل)
هللكؿهللفقرةهللكهمهلل ميهلل الكزفهللالى  يهللل

 (هللالهرأل ةهللااكليهلل هللالقراراتهللالأليهللألأمذهلل ركؿهللفردلهللهفهللق ؿهللاإلدارةهلل1احألمتهللالفقرةهلل) 
 (هللالهرأل ػػػػةهللالثمى ػػػػةهلل هلل ألطمػػػػبهللألػػػػكافرهللالكفػػػػمناتهللكالق ػػػػمداتهللالهألمةةػػػػةهللفػػػػيهلل1احألمػػػػتهللالفقػػػػرةهلل)

 الألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل 
 (هللالهرأل ةهللالثملثةهلل هللعدـهللكجكدهللقكاعدهلل 1احألمتهللالفقرةهلل)ًمىمتهللكهامكهمتهللحد ث  
 (هللالهرأل ةهللالرا اةهلل هللقمةهللالألى  ؽهللعىدهللكضعهللالمططهللاإل ألراألج ة 1احألمتهللالفقرةهلل) 
 (هللالهرأل ةهللالممه ةهلل هللضاؼهللقىكاتهللاالألةمؿهلل ػ فهللاإلدارةهللالام ػمهللك ػ فهللرؤ ػمنهلل1احألمتهللالفقرةهلل)

 ااق مـهللكالهررف فهللكالامهم فهلل 
 (هللالهرأل ةهللال مد ةهلل هللهمك ةهللالرركةهلل1احألمتهللالفقرةهلل) كأل ا ألٍمهلللمدكلةهلل 
 (هللالهرأل ةهللال م اةهلل هلل حألمجهللالألمط طهللاإل ػألراأل جيهللإلػ هللشٌػداؼهللطك مػةهللااجػؿهلل1احألمتهللالفقرةهلل)

،هللكىظراهلللادـهللا ألقرارهللااكضمعهللال  م  ةهللكاإلدار ةهللكال  ئ ةهللممةةهلل،هللفإىًهللالهلل هكػفهللالألمطػ طهلل
 لفألراتهللطك مةهلل هلل

 (هللالهرأل ةهللالثمهىةهلل هلل حألمجهللالألمط طهللاإل أل1احألمتهللالفقرةهلل) راأل جيهللإل هللكقتهللكألكمفًهللك  رةهلل 
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هللىألمئجهللفقراتهللالهحكرهللالرا عهللالاكائؽهللكالةاك متهللالأليهللقدهللألكاجًهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل
هلل

هلل
هلل

( يبين نتائج فقرات المحور الثاني )العوائق والصعوبات التي قد تواجو التخطيط 13-4شكل رقم )
 يجي بالشركة (اإلسترات

 
كهلل،هلل%(هلل1111 1ك ةفةهللعمهةهللأل  فهللالىألمئجهللشفهللالهألك طهللالح م يهلللجه عهللفقراتهللالهحكرهلل  مكمهلل) ٌك

%(هللككػػذلؾهلل مغػػتهللق هػػةهلل111 11كالػػكزفهللالى ػػ يهلل  ػػمكمهلل)،هلل(هلل1 ز ػػدهللعػػفهللالك ػػطهللالفرضػػيهللالهاألهػػدهلل)
ػيهللشقػؿهللهػفهلله ػألكم... .ه ألكمهللالهاىك ةهلل) شفهللشرادهللهلل(هلل،هللههػمهلل ػدؿهللعمػ 1. .)هللالداللػةهللالهاألهػدهلل(هللٌك

هللع ىةهللالدرا ةهلل ألفقكفهللعم هللشفهللٌىمؾهللعكائؽهللكةاك متهللفيهللألط  ؽهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل 
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هللمناقشة فرضيات الدراسة : 4-11
ألـهللا ألمداـهللال  مىمتهللالأليهللقمـهللال محثهلل ألجه اٍمهلللمكةكؿهللإل هللقرارهلل رأفهللرفضهللشكهللق كؿهلللمفرض متهلل،هلل

هلل(هلل ²كهلل)كمهلل(T- Test)ألمداـهللامأل مرهللالأليهللكضاتهلللألف  رهللالظمٌرةهللهكضكعهللال حثهلل م 
هللالألمطػ طهللالفرضية األولي  :هلل كجدهللفٍـهللكاضحهلللػدلهللالاػمهم فهلل رػركةهللاارػغمؿهللالامهػةهللهةػراألًهلللهفٍػـك

هللاإل ألراأل جيهللكشٌه ألًهلل 
كداللألٍػمهلللألاػرؼهللعمػ هللهلل²المأل ػمرهللةػحةهللٌػذيهللالفرضػ ةهللألػـهللح ػمبهللالألكػراراتهللكالى ػبهللالهئك ػةهللكق هػةهللكػم

هللالألمط طهللاإل أل هلل(هللىألمئجهللٌذيهللاإلجراناتهلل 11-1راأل جيهلل،هللك كضحهللجدكؿهلل)هدلهللكضكحهللهفٍـك
هلل

 لبنود المحور . ²( يوضح التكرارات والوزن النسبي وقيمة كا15-4جدول )
هللالفرضية

رار
لتك

ا
هلل

الوزن 
 النسبي

مستوى  ²قيمة كا
هللالداللة

 القرار

هػػػػػػػػػػػمداهلل اىػػػػػػػػػػػيهلل
الألمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طهلل
اإل ػػػػػػػػػػػػألراأل جيهلل

هلل ملى  ةهلللؾ

ٌػػػػكهللألمطػػػػ طهللطك ػػػػؿهللالهػػػػػدلهلل
ق م ةهلل حػػػػػددهللاله ػػػػػمراتهللاله ػػػػػأل

كالهػػػػكاردهللالهطمك ػػػػةهلللمكةػػػػكؿهلل
إل هللااٌداؼهللالأليهلل ى غػيهللشفهلل
ألةػػػػػػؿهللشل ٍػػػػػػمهللالهىظهػػػػػػةهللهػػػػػػفهلل
مػػػػػػوؿهللىظػػػػػػرةهللرػػػػػػمهمةهلللكمفػػػػػػةهلل
الهألغ ػػػػػراتهللال  ئ ػػػػػػةهللالدامم ػػػػػػةهلل

هللكالممرج ةهلل 

هلل1 11هلل11

هلل11 .هلل11 .
رفػػػػػػػػػػػػػضهلل

هللفرضهللال
قػػػػػػدرةهللالرػػػػػػركةهللعمػػػػػػ هللالألى ػػػػػػؤهلل
ىجمزاألٍػػػػػػػمهلل،هلل  محأل مجمألٍػػػػػػػمهلل،هللكا 
ك ىػػػمنهللمطػػػةهللعهػػػؿهلله ػػػألق م ةهلل

(هلل ػػىكاتهللهلل1هلل-هلل1ألهألػػدهللهػػفهلل)
هلل 

هلل1 11هلل11

قػػػػػػدرةهللالرػػػػػػركةهللعمػػػػػػ هللالألى ػػػػػػؤهلل
ىجمزاألٍػػػػػػػمهلل،هلل  محأل مجمألٍػػػػػػػمهلل،هللكا 
ك ىػػػمنهللمطػػػةهللعهػػػؿهلله ػػػألق م ةهلل

هللألهألد 

هلل1 11هلل11

هكفهللالقكؿهللشىًهللالهللألكجدهللفركؽهللداللًهللإحةمئ ةهللفيهللامأل مراتهللشفرادهللالا ىةهلللم ػدائؿهلل (هلل11-1هفهللجدكؿهلل)
هللالامهػيهللالهمألمفةهلللهفٍكـهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل،هللههػمهلل ػدؿهللعمػ هلل كجػكدهللممػطهللشكهللعػدـهللكضػكحهللالهفٍػـك
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هللالامهػيهللالهألكمهػؿهلللممطػطهلل1 11الهألكمهؿهلل،هللح ثهلل مغتهللى  ًهلل) %(هللهػفهللشفػرادهللالا ىػةهلل ممأل ػمرهللالهفٍػـك
(هللشمهللشك ػػػرهللهػػفهلله ػػػألكمهلل11 .(هللكه ػػألكلهللداللػػػةهللهح ػػك ةهلل)11 .)هلل²ك ى ػػػ ةهللق هػػةهللكػػػممهللاال ػػألراأل ج ة

ذاهللقهىػػمهلل إضػػمفةهللألكػػرارهللال ػػد 1. .الهاىك ػػةهللالهحػػددةهلل) ؿهللالثػػمىيهللهػػعهللال ػػد ؿهللالثملػػثهللىجػػدهللشفهللق هػػألٍـهلل(هللكا 
هللالامهػػػيهلل1 11زادتهللعػػػفهللألكػػػرارهللال ػػػد ؿهللااكؿهللشمهلل ى ػػػ ةهلل) %(هللههػػػمهلل ػػػدؿهللعمػػػ هللعػػػدـهللكضػػػحهللالهفٍػػػـك

هللالامهيهللالةح حهلل لمألمط طهللاإل ألراأل جيهلل،هللشمهللشفهللشغم  ةهللشفرادهللالا ىةهللالهلل همككفهللرؤ ةهللكاضحةهلللمهفٍـك
هلل 
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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هلللثمىيهللهفهللالفرض ةهللال م قةهللكالهألامقةهلل أٌه ةهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل،هللألـهللكلإلجم ةهللعم هللالجزنهللا
هلللم ىكدهللالهألامقةهلل أٌه ةهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهللك كضحهللهلل²ح مبهللالألكرارهللكالى بهللالهئك ةهللكق هةهللكمم

هلل(هللىأل جةهللٌذيهللاإلجراناتهلل 11-1دكؿهلل)ج
هلل

 ( أىمية التخطيط اإلستراتيجي16-4جدول )

(هلل   فهللشفهللشغم  ػةهللشفػرادهللالا ىػةهلل ألفقػكفهللعمػ هللشٌه ػةهللالألمطػ طهللاإل ػألراأل جيهللفػيهللكػوهلل11-1هفهللجدكؿهلل)
الفقػػرةهللالثملثػػةهللكدلػػؾهلل ممأل ػػمرهللى ػػ ةهللعمل ػػةهلل)ىاػػـ(هللكه ػػألكمهللداللػػةهللهلل-الفقػػرةهللالثمى ػػةهللهلل-هػػفهللالفقػػرةهللااكلػػيهلل

شغم  ػػةهللشفػػرادهللالا ىػػةهللهػػدرك فهللاٌه ػػةهللالألمطػػ طهللاإل ػػألراأل جيهللهلل(هلل،هللههػػمهلل ػػدؿهللعمػػ هللشف... .هح ػػك ةهلل)
هللفيهلل قمنهللكىهكهللالرركةهللككضاٍمهللفيهللهكقعهللألىمف يهللشفضؿهلل 

ك ملىظرهللإل هللالفرض ةهللااكل هللىجدهللعدـهللكجكدهللفركؽهللذاتهللداللةهللإحةمئ ةهلل  فهللاله حثػ فهللحػكؿهللكضػكحهلل
هللالامهػػػيهلللمألمطػػػ طهللاإل ػػػألراأل جيهللكشٌه ألػػػًهلل،هللح ػػػثهللىجػػػدهللشفهللثمثػػػيهللشفػػػرادهلل الا ىػػػةهللألقر  ػػػمهللعىػػػدٌـهللالهفٍػػػـك

هللالامهيهللالهألكمهؿهلللمألمط طهللاإل ألراأل جيهللكلكفهلل كجدهلللد ٍـهللإدراؾهللإلٌه ألًهللكهزا ميهلل  هللغهكضهلل ملهفٍـك
 
 
 
 

هللالفرضية

رار
لتك

ا
هلل

ايد نعم
مح

 
 ال

مستوى  ²قيمة كا
هللالداللة

 القرار

هللشٌه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الألمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طهلل
هللاإل ألراأل جيهلل

الألمطػػػ طهللاإل ػػػألراأل جيهلل
  ػػػػػػػػػػػػمعدهللفػػػػػػػػػػػػيهللىهػػػػػػػػػػػػكهلل

هللكألطك رهللالرركة
هلل... .هلل111 11هلل.هلل11هلل.1هلل11

ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿهلل
هللفرضهللال

الألمطػػػ طهللاإل ػػػألراأل جيهلل
  ػػػػػػػػػػمٌـهللفػػػػػػػػػػيهللاألمػػػػػػػػػػمذهلل

هللشفضؿهللالقرارات
هلل1هلل11هلل11هلل11

1.. 1.
هلل1

هلل... .

الألمطػػػ طهللاإل ػػػألراأل جيهلل
هلل ضػػػػػػػػػعهللالرػػػػػػػػػركةهللفػػػػػػػػػي
هللهكقعهللألىمف يهللشفضؿ

هلل... .هلل111 11هلل1هلل11هلل.1هلل11
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 كجػػػػدهللغ ػػػػمبهللالهرػػػػمركةهلل ػػػػ فهللاله ػػػػألك متهللاإلدار ػػػػةهللالثوثػػػػةهللفػػػػيهللكضػػػػعهللالمطػػػػطهللهللالفرضــــية الثانيــــة :

هلل ملرركةهلل هللاال ألراأل ج ة
هلل

 احد .( عينة و ²( قيمة اختبار )كا17-4جدول )
النسبة  هللالتكرارهللالفرضية

 المئوية
مستوى  ²قيمة كا

هللالداللة
 القرار

هلل الػػػػػػػػػػػذمهلل قػػػػػػػػػػػـك
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملألمط طهلل
اإل ػػػػػػػػػػػػألراأل جيهلل

هلل ملرركةهلل 

هللالهد رهلل هفردةهلل 
هلل1 11هلل11

هلل... .هلل.1 1.1
ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿهلل

هللفرضهللال

الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رهلل هرػػػػػػػػػػػػػػػػػػمركةهلل
هللهكظفيهللالرركة

هلل1 11هلل11

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألا فهللالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رهلل
هلل ه ألرمر فهللممرج  فهلل 

هلل1 1هلل1

هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رهلل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألا فهللال
 ه ألرػػػػػػػمر فهللمػػػػػػػمرج  فهلل
إلػػػػػػػػ هللجمىػػػػػػػػبهللهرػػػػػػػػمركةهلل

هللشعضمنهللهفهللالرركةهلل 

هلل1 1هلل1

(هلل هكػػفهللالقػػكؿهللشىػػًهللألكجػػدهللفػػركؽهللذاتهللداللػػةهللإحةػػمئ ةهلل ػػ فهللالألكػػراراتهلل11-1هػػفهللمػػوؿهللالجػػدكؿهللرقػػـهلل)
الهمألمفػػةهللل ػػدائؿهللاال ػػألجم ةهلل،هللككمىػػتهللٌػػذيهللالفػػركؽهللفػػيهللاألجػػميهلل،هللشفهللالػػذمهلل قػػكـهلل ػػملألمط طهللاإل ػػألراأل جيهلل

الهح ػػػػػك ةهللأل ػػػػػمكمهللهلل²ككمىػػػػػتهللق هػػػػػةهللكػػػػػم%(هلل1 11رهلل هفػػػػػرديهللشمهللكمىػػػػػتهلل ى ػػػػػ ةهلل) ملرػػػػػركةهللٌػػػػػكهللالهػػػػػد 
ػػيهللشك ػػػرهللهػػػفهللق هػػػةهللالداللػػػةهللالجدكل ػػػةهلل).1 1.1) (هلل... .هاىك ػػػةهلل)داللػػػةهللكه ػػػألكلهلل(هلل،هلل11 11(هللٌك

ػػػيهللشقػػػؿهللهػػػفهلله ػػػألكلهلل (هلل،هللههػػػمهلل ػػػدؿهللعمػػػ هللغ ػػػمبهللهرػػػمركةهلل ػػػمقيهللاله ػػػألك متهلل1. .الهحػػػددهلل)الداللػػػةهللٌك
هللاامرلهللك ملألمليهللألحقؽهللٌذاهللالفرضهلل 

هللألكجدهللههمر ةهللفام ةهلللمألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل هلللفرضية الثالثة :ا
هلل(هللT-Testلمألحقػػػػػػؽهللهػػػػػػفهللةػػػػػػحةهللٌػػػػػػذيهللالفرضػػػػػػ ةهللألػػػػػػـهللح ػػػػػػمبهللالهألك ػػػػػػطهللالفرضػػػػػػيهللكق هػػػػػػةهللامأل ػػػػػػمرهلل)

هلللما ىةهللالكاحدةهلل،هللك كضحهللالجدكؿهللالألمليهللىأل جةهللٌذيهللاإلجراناتهلل 
هلل
هلل
هلل
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 ( عينة الواحدة .T( قيمة اختبار )18-4جدول )
الوســـــــــط هللالفرضية

هللالحسابي
ـــــــــــــوزن  ال

 النسبي
مســــــــــتوى  Tقيمة 

هللالداللة
 القرار

ألكجػػػػػػػدهللههمر ػػػػػػػةهللفام ػػػػػػػةهلللمألمطػػػػػػػ طهلل
هلل... .هلل.11 1هلل111 11هلل1.11 1هللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهلل 

ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿهلل
هللفرضهللال

هلل
ـهلللما ىةهللالكاحدةهللكالىألمئجهللاله  ىةهلل ملجػدكؿهللرقػػػػػػػػػػػ(هللT-Testكالمأل مرهللٌذيهللالفرض ةهللألـهللا ألمداـهللامأل مرهلل)

كهلل ز دهللعفهللالك طهللالفرضيهللالهاألهدهلل(هلل1.11 1الك طهللالح م يهلل  مكمهلل)فهللشفهلل(هللكالذمهلل   1-11) ٌك
ػيهلل... .الهاىك ػةهللالهح ػك ةهلل)الداللػةهلل%(هللكه ألكلهلل111 11الكزفهللالى  يهلللٍذيهللالفقرةهلل)،هللهلل(1) (هللٌك

ههػػمهلل ػػدؿهللعمػػ هللق ػػكؿهللالفػػرضهلل،هللشمهللشفهللألكجػػدهللههمر ػػةهلل،هلل(هلل1.. .الهحػػددهلل)الداللػػةهللشقػػؿهللهػػفهلله ػػألكلهلل
هلل جيهلل ملرركةهلل فام ةهلللمألمط طهللاإل ألراأل

كجػكدهللهاكقػمتهللكةػاك متهللألحػدهللهػفهللفامل ػةهللككفػمنةهللالألمطػ طهللاإل ػألراأل جيهلل رػركةهللهللالفرضـية الرابعـة :
هللاارغمؿهللالامهةهللهةراألًهلل 

هلل(هللT-Testكق هػػػػػػةهللامأل ػػػػػػمرهلل)هللالح ػػػػػػم يلمألحقػػػػػؽهللهػػػػػػفهللةػػػػػػحةهللٌػػػػػػذيهللالفرضػػػػػػ ةهللألػػػػػػـهللح ػػػػػػمبهللالهألك ػػػػػػطهلل
هلللما ىةهللالكاحدةهلل،هللك كضحهللالجدكؿهللالألمليهللىأل جةهللٌذيهللاإلجراناتهلل 

هلل

 ( لمعينة الواحدة .T( قيمة اختبار )19-4جدول )
الوســـــــــط هللالفرضية

هللالحسابي
ـــــــــــــوزن  ال

 النسبي
مســــــــــتوى  Tقيمة 

هللالداللة
 القرار

كجكدهللهاكقمتهللكةاك متهللألحدهللهػفهلل
فامل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةهللككفػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنةهللالألمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طهلل
اإل ػػػػػػػػػػألراأل جيهلل رػػػػػػػػػػركةهللاارػػػػػػػػػػغمؿهلل

هللالامهةهللهةراألًهلل 

ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿهللهلل... .هلل111 1هلل111 11هلل1111 1
هللفرضهللال

ـهلللما ىةهللالكاحدةهللكالىألمئجهللاله  ىةهلل ملجػدكؿهللرقػػػػػػػػػػػ(هللT-Testمرهلل) ض ةهللألـهللا ألمداـهللامألأل مرهللٌذيهللالفرهللكالم
%(هلل111 11الػػكزفهللالى ػػ يهلللٍػػذيهللالفقػػرةهلل)(هلل،هلل1111 1الك ػػطهللالح ػػم يهلل)(هللكالػػذمهلل  ػػ فهللشفهلل1-11)

ػيهللشقػؿهللهػفهلله ػألكمهلل... .الهاىك ةهللالهح ػك ةهلل)الداللةهللكه ألكمهلل (هللههػمهلل1.. .)هللالهحػددهللالداللػة(هللٌك
،هللشمهللشفهللألكجػػػػدهللهاكقػػػػمتهللكةػػػػاك متهللألحػػػػدهللهػػػػفهللفمعم ػػػػةهللككفػػػػمنةهللالألمطػػػػ طهللهللمػػػػ هللق ػػػػكؿهللالفػػػػرض ػػػػذؿهللع

هللاإل ألراأل جيهلل رركةهللاارغمؿهللالامهةهللهةراألًهلل 
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 االستنتاجات : 5-1
هللالامهػيهلللمألمطػ طهللشكضحتهللالدرا ةهللاله داى ةهللشفهللٌىمؾهللغهكضمنهلللدلهللشغمػبهللشفػرادهللالا ىػةهلل ػملهلل-1 هفٍـك

كالػػذمهلل رػكؿهللحػػكاليهللالثمثػ فهللهػػفهللشفػرادهللالا ىػػةهلل،هلل ػملرغـهللهػػفهللإدراكٍػـهللاٌه ألػػًهللكه زاألػًهللفػػيهللهللاال ػألراأل جي
مهلل،هللكضاٍمهللفيهللهكقعهللألىمف يهللشفضؿهلل  هللالهحمفظةهللعم هلل قمنهللالرركةهللكىهٌك

هلل-الام ػمهللشكضحتهللالدرا ةهللاله داى ػةهللشفهللٌىػمؾهللغ ػمبهللالهرػمركةهلل ػ فهللاله ػألك متهللاإلدار ػةهللالثوثػةهلل)هلل-1
،هللك أل ػػػ فهللشفهللاالمألةػػػمصهللالرئ  ػػػيهللله ػػػئكل ةهللهللاال ػػػألراأل ج ةالػػػدى م(هللعىػػػدهللكضػػػعهللالمطػػػطهللهلل-الك ػػػط هلل

إعػػدادهللالألمطػػ طهللاإل ػػألراأل جيهللهقألةػػرةهللفقػػطهللعمػػ هللاإلدارةهللالام ػػمهلل)الهػػد رهلل هفػػردة(هلل،هللفكمهػػمهللكػػمفهللألفمعػػؿهلل
ألػـهللالحةػكؿهللعم ػًهللهللكهرمركةهلل  فهللاله ألك متهللاإلدار ةهللالثوثةهللزادهللا ألمداـهللالألمط طهللاإل ػألراأل جيهلل،هللهػم

فػػػيهللٌػػػذيهللالدرا ػػػةهلل)الممةػػػةهلل رػػػركةهللاإلرػػػغمؿهللالامهػػػةهللهةػػػراألً(هللالهلل ػػػألـهللالرجػػػكعهللإلػػػ هللالط قػػػةهللاإلدار ػػػةهلل
الهاى ػػػػةهللفػػػػيهللرػػػػراكألٍـهلل،هللكعىػػػػدهللحػػػػدكثهللألغ  ػػػػرهللفػػػػيهللمطػػػػطهللالهلل ػػػػألـهللاامػػػػذهللفػػػػيهللاالعأل ػػػػمرهللكجٍػػػػةهللىظػػػػرهلل

هللاله ألك متهللاإلدار ةهللاامرلهللفيهللعكاهؿهللال  ئةهللالدامم ةهللكالممرج ةهلللمرركةهلل 
يهللكجكدهللههمر ةهللفام ةهلللمألمط طهللاإل ألراأل جيهللشكضهلل-1 حتهللالدرا ةهللش ضمهللألحقؽهللالفرض ةهللالثملثةهلل،هللٌك

 ملرػػركةهلل،هللكذلػػؾهللح ػػبهللاإلهكمى ػػمتهللكالظػػركؼهللالهوئهػػةهللالهألمحػػةهلل ملرػػركةهلل،هللكاال ػػألفمدةهللهػػفهللالفػػرصهلل
هللالهألمحةهللكالألغمبهللعم هللالألٍد داتهللكهاملجةهللكألحم ؿهللال  ئةهللالدامم ةهللكالممرج ةهلللمرركةهلل 

ػػػيهللكجػػػكدهللعكائػػػؽهللكةػػػاك متهللألحػػػدهللهػػػفهللكهػػػمهللشكضػػػهلل-1 حتهللالدرا ػػػةهللش ضػػػمهللألحقػػػؽهللالفرضػػػ ةهللالرا اػػػةهللٌك
فامل ػػةهللككفػػمنةهللالألمطػػ طهللاإل ػػألراأل جيهلل ملرػػركةهلل،هللح ػػثهللكمىػػتهللهاظػػـهللاآلرانهلل ا ىػػةهللالدرا ػػةهللألؤ ػػدهللكجػػكدهلل

هلل-ةاك متهللألحدهللفامل ةهللككفمنةهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهللكألرجعهللإل هللاا  مبهللالألمل ةهلل:
هللالرد دةهللفيهللعهم ةهللاألممذهللالقرارات(هلل هللالقراراتهللالفرد ةهلل)الهركز ة

هللعدـهللألكفرهللالكفمناتهللكالق مداتهللالهألمةةةهللفيهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل 
 عدـهللكجكدهللقكاعدهلل  مىمتهللكهامكهمتهللحد ثًهلل ملرركةهلل 

  هللاال ألراأل ج ةقمةهللالألى  ؽهللكضاؼهللقىكاتهللاالألةمؿهلل  فهللاإلداراتهللالثوثةهللعىدهللكضعهللالمططهللهلل-1
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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 التوصيات : 5-2
ا ػػػألاراضهللىألػػػمئجهللالدرا ػػػةهلل هكػػػفهللكضػػػعهلل اػػػضهللالألكةػػػ متهللالألػػػيهلل هكج ٍػػػمهلل هكػػػفهللهاملجػػػةهللىقػػػمطهللهلل اػػػد

الضاؼهللكألاز ػزهللىقػمطهللالقػكةهللف هػمهلل ألامػؽهلل ألح ػ فهلله ػألكلهللشدانهللالرػركةهللكألكج ٍٍػمهللفػيهللألحق ػؽهللهللغم مألٍػمهلل
إلػػػ هللز ػػػمدةهللاالٌألهػػػمـهلل هكضػػػكعهللالألمطػػػ طهللاإل ػػػألراأل جيهللكأحػػػدهللالهككىػػػمتهللهللككػػػدلؾحمضػػػراهللكه ػػػألق وهلل،هلل

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل-همهلل ميهلل:هللألكةؿهللإل ٍمالهللثـهللجمحهللرركمتهللالألر  دهلل،هللكهفهللشٌـهللٌذيهللالألكة متهللالأليالرئ   ةهلللى
هللالامهػػػػػػيهللالهألكمهػػػػػػؿهلللمألمطػػػػػػ طهللهلل-1 ضػػػػػػركرةهللكعػػػػػػيهللاإلدارةهللالام ػػػػػػمهلللمرػػػػػػركةهلل أٌه ػػػػػػةهللكضػػػػػػكحهللالهفٍػػػػػػـك

مةهللكالهدر ةهلللمق مـهلل ٍذيهللالاهم ػةهللكفػؽهللهػىٍجهللعمهػ يهللةػح حهللاإل ألراأل جيهللهفهللموؿهللألكف رهللالككادرهللالهٌؤ
هلللمق مـهلل ٍذيهللالاهم ةهللعم هللشكهؿهللكجًهلل 

هللإ رازهللدكرهللكشٌه ةهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملرركةهللفيهللرفعهلله ألكلهللاادانهللكاألممذهللشفضؿهللالقراراتهللهلل-1
ألاز زهلله دشهللالهرمركةهللكاامذهلل كجٍػمتهللىظػرهللالاػمهم فهللكالهألاػمهم فهللهػعهللالرػركةهلل رػكؿهللاعأل ػمدمهللشكهللهلل-1

هللعىدهللكجكدهللشزهةهللهمهلل 
عمػػػ هللههمر ػػػةهللالألمطػػػ طهللاإل ػػػألراأل جيهلل هفٍكهػػػًهللالهامةػػػرهلل،هللىظػػػراهللالرأل مطػػػػًهللألرػػػج عهللالرػػػركمتهللهلل-1

هللالكث ؽهلل ىجمحهللكألطك رهللألمؾهللالرركمتهلل 
هللاال ػألراأل ج ةالوزهػةهللإلعػدادهللكألىف ػذهللكألق ػ ـهللالمطػطهللهللاال ػألراأل ج ةضركرةهللألػكف رهللىظػمـهلللمهامكهػمتهللهلل-1

هللفيهللرركمتهللالألر  د 
هللةهلل الهألم اةهللاله ألهرةهللكألقد ـهللالألغذ ةهللالراجاةهللالهف دهلل-1
هللالحدهللهفهللالهركز ةهللالرد دةهللفيهللعهم ةهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل هلل-1
هللالألرك زهللعم هللالألدر بهللكألطك رهللالهٍمراتهلللدلهللالامهم فهلل ملرركةهلل هلل-1
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

 عـــــاملراج
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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 المراجع العربية : -أوال
الىٍضػةهلل هجمػة ،اال ػألراأل ج ة لػإلدارة فاػمؿ ىهػكذج ىحػك هحهػد،هلل الرػمفي ع ػد ،العينـين أبـو -1

 .1111اإلدار ة،هلل لمامكـ ال مدات شكمد ه ة طىطم:هلل اإلدار ة،
لم ى ػةهللالألحأل ػة:هلل اال ػألراأل جي الألمطػ ط فػي الهمػمطر العأل ػمر هطكرة "طر قة عهراف،هلل ،الخروبي -2

  1..1اإل وه ة،هلل الجمهاة ،"همج أل ر ر ملة" ،"غزة هد ىة في اله مي لقطمع درا  ة حملة
 ااردى ػة هىظهػمتهللااعهػمؿ ا ػألراأل ج مت فػي الك ط  اإلدارة هرمركة "هجمالت هي، ،سمردلي -3

  1..1[،هلل11الهجمدهلل] [،هلل1الاددهلل] درا مت، ،هللهجمة"ه داى ة الهاى كف:هللدرا ة الهد ركف  راٌم كهم
 رػركمت هػد رم ىظػر كجٍػة هػف اال ػألراأل جي ىج ب،هلل"هللالألمطػ ط فؤاد كالر خ،  ك ؼ حمامي، -4

 [،.1الهجمػدهلل] [،1الاددهلل] ااردف، هؤألة، جمهاة كالدرا مت، لم حكث هؤألة ااردى ة"،هللهجمة ؿااعهم
  1111د  ه ر،هلل

ءهللالهؤ  ي:هللدرا ةهللألحم م ةهللاندال ألراأل جيهللَاإلالألمط طهللا" فر ػد،هللكالمط ػب،هللةػملح،هللنصيرات،  -5
هللاإلدار ة،هللالهجمدهلل]لقطمعهللةىمعةهللاادَ ةهللااردى ة"   1..1[،هلل1دهلل][،هللالاد11،هللدرا مت،هللالامـك

 ز ػمدةهللكفػمنة عمػ  كألػأث ري ال رػر ة:هللشىهمطػً لمهػكارد اال ػألراأل جي شهػمىي،هلل"الألمطػ ط ،درويـش -6
 .ـ 1993 رهس، ع ف جمهاة ،"دكألكراي ر ملة"،"كالى  ج الغزؿ قطمع كفمعم ة

إ ػألراأل ج ةهللالجػكدةهللفػيهللألحق ػؽهللاله ػزةهللالألىمف ػ ةهلللممػدهمتهللالهةػرف ةهلل،هللهلل- فهللحككهةهلل،هللالح ػىمكمهللهلل-1
هلل هلل1.11را مسهللدارهللالف  ف منهلللمىررهللكالألكز عهللط
دكرهللكظ فػػػػةهللالألمطػػػػ طهللاال ػػػػألراأل جيهللفػػػػيهللكفػػػػمنةهللإدارةهللالهرػػػػركعمتهلل،هللر ػػػػملةهللهلل-الك وىػػػػ هللهحهػػػػدهللهلل-1

هللطرا مسهلل هلل-همج أل رهللغ رهللهىركرةهلل،هللااكمد ه ةهللالم   ةهلل
عػػمتهللاله ػػمدئهللالامهػػةهللفػػيهللإدارةهللالقػػكمهللالامهمػػةهلل،هللالكك ػػتهللككملػػةهللالهط كهللهلل-هىةػػكرهللشحهػػدهللهىةػػكرهللهلل-1

هلل هلل1111
حػػػػمالتهللكىهػػػػمذجهللألط  ق ػػػػةهلل،هللعهػػػػمفهللدارهللهجػػػػدمهللالكلهللهللاال ػػػػألراأل ج ةاإلدارةهللهلل-شحهػػػػدهللالقطػػػػمه فهللهلل-.1

هلل هلل1..1لمىررهللكالألكز عهلل
هلل هلل...1عهمفهللهلل-،هللدارهللكائؿهللهللاال ألراأل ج ةاإلدارةهللهلل-فوحهللالح  فهللهلل-11
هلللهكاجٍةهلل هللاال ألراأل ج ةاإلدارةهللهلل-الهغر يهللع دهللالحه دهللهلل-11
ارةهللاله ػػػػمدئهللكالهٍػػػػمراتهلل،هللاإل ػػػػكىدر ةهلل،هللالػػػػدارهللالجمها ػػػػةهلللمىرػػػػرهللكالألكز ػػػػعهللاإلدهلل-شحهػػػػدهللهػػػػمٌرهللهلل-11

هلل هلل1..1
هلل هلل1111الألمط طهللاال ألراأل جيهلل،هللاإل كىدر ةهلل،هللشدارةهللالهارفةهللالجد دةهللهلل-ى ؿهللمم ؿهللهلل-11
فيهللقطمعهللااعهمؿهللكالمػدهمتهلل،هللالقػمٌرةهلل،هللدارهللالفكػرهللالار ػيهللهللاال ألراأل ج ةعمئدةهللمطمبهللاإلدارةهللهلل-11

هلل هلل1..1
هلل هلل1111دل ؿهللرجؿهللااعهمؿهللإلدارةهللالهرركعمتهللالةغ رةهلل،هللجمهاةهللالقمٌرةهللهلل-دهللالفألمحهللد مبهللع هلل-11
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هلل1111،هللإدارةهللاالف ػةهللالثملثػةهلل،هللاإل ػكىدر ةهللإدارةهللالجمهاػةهللهللاال ػألراأل ج ةاإلدارةهللهلل-ىمد ًهللالامرؼهللهلل-11
هلل 

لمط معػػػةهللش م ػػػ متهللالألىظػػػ ـهللكاإلدارةهلل،هللاإل ػػػكىدر ةهللهكأل ػػػةهللاإلرػػػامعهللهلل-ع ػػػدهللال ػػػوـهللش ػػػكهللقحػػػؼهللهلل-11
هلل هلل1111كالىررهلل

،هللالػدارهللالجمها ػةهلللمىرػرهللهللاال ػألراأل ج ةالألفك ػرهللاال ػألراأل جيهللكشعػدادهللالمطػةهللهلل-هةطفيهللش ػك كرهللهلل-11
هلل هلل...1

،هللاإل كىدر ةهللالدارهللالجمها ػةهللهللاال ألراأل ج ةدل ؿهللالهد رهللمطكةهلل مطكةهللفيهللاإلدارةهللهلل-شحهدهللهمٌرهللهلل-.1
هلل هلل1111لمىررهلل

هلل هلل1..1،هللاإل كىدر ةهلل،هللالدرهللالجمها ةهلللمىررهللهلل ج ةاال ألراألاإلدارةهللهلل-ىمد ةهللالامرؼهللهلل-11
الألمط طهللاإل ألراأل جيهلللػىظـهللالهامكهػمتهللاإلدار ػةهللكشثػريهللعمػ هللفمعم ألٍػمهللهلل-الةغ رهللعم هللالةغ رهللهلل-11

هللطرا مسهلل هلل-ر ملةهللهمج أل رهللغ رهللهىركرةهلل،هللااكمد ه ةهللالم   ةهلل
هركػػزهللالم ػػراتهللالهٍى ػػةهللالألفك ػػرهللاإل ػػألراأل جيهللالهٍػػمراتهللكالههمر ػػمتهلل،هللهلل-ع ػػدهللالػػرحهفهللألكف ػػؽهللهلل-11

هلل هلل1..1لإلدارةهلل،هللالط اةهلل
هلل هلل...1هفمٌ ـهللكحمالتهللألط  ق ةهلل،هللاإل كىدر ةهللهللاال ألراأل ج ةاإلدارةهللهلل-إ همع ؿهللال  دهللهلل-11
ألىظ هػػمتهللالألامقد ػػةهللفػػيهللهرػػمر عهللالألرػػ  دهللكالألكجٍػػمتهللالحد ثػػةهللىحػػكهللهلل-الح ػػىمكلهللهلل- ػػفهللحككهػػةهللهلل-11

هلل هلل1.11  ف منهلللمىررهللكالألكز عهلل(هللطرا مسهللدارهللالفB.O.Tألىف ذهللالهرمر عهلل أ مكبهلل)
درا ػػػةهللألطػػػك رهللىهػػػكذجهلللمطػػػةهللإدارةهللالهرػػػركعهللالهألكمهمػػػةهللفػػػيهللةػػػىمعةهللهلل-مملػػػدهللىةػػػرهللا هللمم فػػػةهللهلل-11

هلل هلل1.11طرا مسهللهلل-الألر  دهللفيهللل   مهلل،هللر ملةهللهمج أل رهللغ رهللهىركرةهلل،هللااكمد ه ةهللالم   ةهلل
   ػمهلل  ػ بهللااطػػراؼهللدرا ػةهللش ػػ مبهللالألػأم رهللفػيهللهرػمر عهللالألرػػ  دهللفػيهلللهلل- ك ػؼهللهحهػدهللةػكف ًهللهلل-11

هلل هلل1.11طرا مسهللهلل-الممرج ةهلل،هللر ملةهللهمج أل رهللغ رهللهىركرةهلل،هللااكمد ه ةهللالم   ةهلل
إدارةهللالهرػػركعمتهلل،هللهةػرهلل،هللدارهللالجمهاػةهلللمىرػػرهلل،هللالط اػةهللالثمى ػػةهللهلل-إ ػراٌ ـهللع ػدهللالررػػ دهللىةػرهلل-11

هلل هلل1..1
(هللفػػيهللألا ػػ فهللB,O,Tهمػػمطرهللا ػػألمداـهللىظػػمـهللال ىػػمنهللكالألرػػغ ؿهللكالألحك ػػؿهلل)هلل-ش ػػمهةهللعمػػ هلل ػػمدمهللهلل-11

هلل هلل.1.1طرا مسهللهلل-هرمر عهللالألر  دهلل،هللر ملةهللهمج أل رهللغ رهللهىركرةهلل،هللااكمد ه ةهللالم   ةهلل
ىحػكهلل ىػمنهللىظػمـهللهألكمهػؿهللال ػألمداـهللىظػـهللعقػكدهللال ىػمنهللكالألرػغ ؿهللكالىقػؿهللهلل-هحهدهللغػمزمهللالجولػيهللهلل-.1

هللهلل...1ةهللدكألكرايهلل،هللجمهاًهللع فهللرهسهللفيهللألر  دهللهرركعمتهللال ى ةهللاا م  ةهللفيهللالدكؿهللالىمه ةهللر مل
ر ػػملةهللدرا ػػةهللهاكقػػمتهللألط  ػػؽهللإدارةهللالجػػكدةهللالرػػمهمةهللفػػيهللرػػركمتهللالألرػػ  دهلل،هللهلل-عػػمدؿهللال ك ػػيهللهلل-11

هلل هلل1.11هةراألًهللهلل-همج أل رهللغ رهللهىركرةهلل،هللااكمد ه ةهللالم   ةهلل
دارةهللB,O,T ػػػه رهللهحهػػػدهللع ػػػدهللالاز ػػػزهللكآمػػػركفهلل،هللىظػػػمـهللال ىػػػمنهللكالألرػػػغ ؿهللكالىقػػػؿهلل)هلل-11 (هلللألهك ػػػؿهللكا 

هلل هلل1..1  ةهلل،هللالدارهللالجمها ةهللكألحد ثهللهرركعمتهللال ى ةهللاا م
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قر رهللال م حهلللدرا ةهللطر قةهللالألكم ؼهللاله مررهللفيهللشىرمنهللهرمر عهللالألر  دهلل،هللر ملةهللهمج ػأل رهللغ ػرهللهلل-11
هلل هلل1..1طرا مسهللهلل-هىركرةهلل،هللااكمد ه ةهللالم   ةهلل

هللع دهللالهىاـهللالدرد رهلل،هللاإلحةمنهللال مراهألرلهللكالو مراهألرلهلل،هللجمهاةهللالقمٌرةهلل هلل-11
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 ة استبانو خاصةاستمار 
 

 بدراسة واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي لدى العاممين بشركات التشييد المحمية
 

 األخوة : شركة اإلشغال العامة مصراتو .
هلل‘‘ ادهللالألح ةهلل

دراســة واقــع ممارســة التخطــيط ىأهػػؿهللألاػػمكىكـهللهاىػػمهلل ألا ئػػةهللاإل ػػأل مىًهللالهرفقػػةهللكالألػػيهللألألامػػؽهلل هكضػػكعهلل

ح ػثهللشىىػمهلل ةػددهللإجػرانهللدرا ػةهلله داى ػةهللهللبشـركة مصـراتو لغشـغال العامـة االستراتيجي لدى العـاممين

ااكمد ه ػػةهللهلل-ق ػػـهللإدارةهللالهرػػمر عهللالٍىد ػػ ةهللهلل-ألألضػػهفهللهألطم ػػمتهللالحةػػكؿهللعمػػ هللرػػٍمدةهللالهمج ػػأل رهلل

هللهةراألًهلل هلل-الم   ةهلل

كلقػػدهللكقػػعهللاالمأل ػػمرهللعمػػ كـهللآهمػػ فهلله ػػمٌهألكـهللالفاملػػةهللفػػيهللإثػػرانهللالجكاىػػبهللالامه ػػةهلل ٍػػدؼهللالكةػػكؿهللإلػػ هلل

هللمئجهلل هكفهللاال ألفمدةهللهىٍمهلله ألق وهللفيهلل ىمنهللالكطفهللعم هللشكهؿهللكجًهلل ىأل

ىركركـهلله  قمهللعم هللح ػفهللألاػمكىكـهللكىحػ طكـهللعمهػمهلل ػأفهللكػؿهللالهامكهػمتهللكال  مىػمتهللفػيهللٌػذاهللاال ػأل  مفهلل

هللأل ألمدـهللفقطهلللغرضهللال حثهللالامهيهلل 

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

هلل
هللال محثهلل:هلله ودهللالدككمليهلل ادهلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللق ـهلل:هللإدارةهللالهرمر عهللالٍىد  ةهلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
 
هلل
هلل
هلل
هلل
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هلل
هلل

 أوال : البيانات الخاصة 
 
هلل كضعهللشرمرةهلل)هلل هلل(هللفيهللالهكمفهللالذمهللألركىًهللهىم  مهلل √ىأهؿهللهىكـهللالألكـر
هلل
 العمر : -1
هلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل11 ىةهللشليهللشقؿهللهفهللهلل11هفهللهلل- ىةهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللبهلل11قؿهللهفهللشهلل-ش
هلل ىةهللفأكثػػرهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هلل.1هفهللهلل-دهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.1 ىةهللشليهللشقؿهللهفهللهلل11هفهللهلل-ج
هلل
 المستوى التعميمي : -2

هلليهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللا ألدائيهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللإعدادمهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللثمىكمهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللجمها
هللهمج أل رهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل،هللهللهللهللدكألكرايهلل

هلل
 المسمى الوظيفي : -3

هللرئ سهللهجمسهللإدارةهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهد رهللإدارةهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللرئ سهللق ـهلل
هللرئ سهللكحدةهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهررؼهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللشمرلهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هلل
 سنوات الخبرة : -4

هلل ىةهللهلل11إل هللهلل.1 ىكاتهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهفهللهلل.1ل هللإهلل1 ىكاتهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهفهللهلل1شقؿهللهفهلل
هلل ىةهللفأكألرهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هلل.1 ىةهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهفهللهلل.1إل هللهلل11هفهلل
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 ثانيا : حول التخطيط اإلستراتيجي .

 
هلل؟اهلل اىيهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ملى  ةهلللؾهللذهمهلل-1
هللالهطمهللهللهلل هللكالهكارد هللاله مراتهللاله ألق م ة هللالهدلهلل حدد هللألمط طهللطك ؿ هللٌك هلل( هلل هلل هلل هللإل هلل) هلللمكةكؿ ك ة

ااٌداؼهللالأليهلل ى غيهللشفهللألةؿهللشل ٍمهللالهىظهةهللهفهللموؿهللىظرةهللرمهمةهلللكمفةهللالهألغ راتهللال  ئ ةهللالدامم ةهلل
هللكالممرج ةهلل هلل

هلل،هللك ىمنهللمطةهللعهؿهلله ألق م ةهللألهألدهللهفهللهللهلل ىجمزاألٍم هلل،هللكا  هللهلل)هللهللهللهلل(هللقدرةهللالرركةهللعم هللالألى ؤهلل محأل مجمألٍم
هلل(هلل ىكاتهلل هللهلل1هلل-هلل1)

هللإدارةهللاازهمتهلللأليهللألكاجٍٍمهلل  فهللفألرةهللكشمرلهلل هلل)هللهللهللهلل(هللقدرةهللالهؤ  ةهللعم هللهللهلل
هللالذمهلل قكـهلل ملألمط طهللاإل ألراأل جيهللفيهللالرركةهلل؟هلل-1
هللالهد رهلل هفرديهلل)هللهللهللهلل(هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللالهد رهلل هرمركةهللهكظفيهللالرركةهلل)هللهللهللهلل(هللهللهللهللهلل

هلل  ألا فهللالهد رهلل ه ألرمر فهللممرج  فهلل)هللهللهللهلل(
هللعضمنهللهفهللالرركةهلل)هللهللهللهلل(  ألا فهللالهد رهلل ه ألرمر فهللممرج  فهللإل هللجمىبهللهرمركةهللش

هلله زاتهللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل هللهفهلل-1هلل
هللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل  معدهللفيهللىهكهللكألطك رهللالرركةهلل هلل-(1)

هللىاـهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللإل هللحدهللهمهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللالهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل  مٌـهللفيهللاألممذهللشفضؿهللالقراراتهلل؟هلل-(1)
هللالألمط طهللاإل ألراأل جيهلل ضعهللالرركةهللفيهللهكقعهللألىمف يهللشفضؿهلل؟هلل-(1)

هللىاـهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللإل هللحدهللهمهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللالهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
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 ثالثا : دراسة  الممارسة الفعمية لمتخطيط اإلستراتيجي في الشركة
هللٌذيهللالىقمطهللكفقمهلللمألدرجهللالهقم ؿهلللكؿهللفقرةهلل الرجمنهللألق  ـهللهدلهللهكافقألكـهللشكهللعدـهللهكافقألكـهللعم هلل

 البيان م
غير 
موافق 
 مطمقا

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

هلل1

هللالرػػركةهلل ألحم ػػؿهللال  ئػػةهللالممرج ػػةهلل،هلللمألاػػرؼهلل ألقػػـك
عمػػ هللالهألغ ػػراتهللالهمألمفػػةهلل)  م ػػ ةهلل،هللاقألةػػمد ةهلل
،هللثقمف ػػػػػةهلل،هللاجألهمع ػػػػػةهلل(هللالألػػػػػيهلل هكػػػػػفهللشفهللألػػػػػؤثرهلل

هللعم ٍمهللشالفهللكفيهللاله ألق ؿهلل 

هللهللهللهللهلل

هلل1
الهىم ػػػػ ةهلللألحق ػػػػؽهللهللاال ػػػػألراأل ج ةألمألػػػػمرهللالرػػػػركةهلل

ااٌػػػداؼهلل هػػػمهلل ػػػألونـهللكالظػػػركؼهللالألػػػيهللألكاجٍٍػػػمهلل
هللحمضراهللكه ألق وهلل 

هللهللهللهللهلل

هلل1

هللاإلدارةهلل ألحم ػػؿهللعكاهػػؿهللال  ئػػةهللالدامم ػػةهللفػػيهلل ألقػػـك
الرركةهلللمألارؼهللعم هللهػمهللألهمػؾهللهػفهللهةػمدرهللقػكةهلل
كىقػػمطهللضػػػاؼهلللو ػػػألفمدةهللهىٍػػمهللفػػػيهللالحمضػػػرهللكهلل

هللاله ألق ؿهلل 

هللهللهللهللهلل

هلل1
ـهللاامػذهللفػيهللاالعأل ػػمرهللكجٍػةهللىظػرهللاله ػػألك متهلل ػأل

اإلدار ػػػػةهللاامػػػػرلهللفػػػػيهللعكاهػػػػؿهللال  ئػػػػةهللالدامم ػػػػةهلل
هللكالممرج ةهلل 

هللهللهللهللهلل

هلل1
ألهمػػػػؾهللالرػػػػركةهللر ػػػػملةهللهللهكألك ػػػػةهللككاضػػػػحةهلللػػػػدلهلل

هللاإلدارةهللالام مهلل 
هللهللهللهللهلل

هلل1
ألهمػػػػؾهللالرػػػػركةهللر ػػػػملةهللهللهكألك ػػػػةهللككاضػػػػحةهلللػػػػدلهلل

هللالامهم فهللفيهللالرركةهللهلل 
هللهللهللهللهلل

هلل1
ألكضػػ حهللر ػػملةهللألاهػػؿهللاإلدارةهللعمػػ هللىقػػؿهللكىرػػرهللكهلل

الرركةهلللمامهم فهللكالفئمتهللاله ألٍدفةهللفيهللمػدهألٍمهلل
هللعم هللحدهلل كانهلل هلل

هللهللهللهللهلل

هلل1
ألضػػعهللالرػػركةهللشٌػػداؼهللكاضػػحةهللأل ػػا هلللألحق قٍػػمهلل

هللضهفهللاإلهكمى متهللكالظركؼهللالهألمحةهلل 
هللهللهللهللهلل

هلل1
 همػػػػؾهللالهػػػػد رهللألةػػػػكراهللكاضػػػػحمهلللر ػػػػملةهللالرػػػػركةهلل

هلل اهؿهللعم هللإ ةملٍمهلللجه عهللالهاى  فهلل 
هللهللهللهللهلل

هلل.1

ٍػػػػمهللالرػػػػركةهللكاضػػػػحةهللفػػػػيهللال  م ػػػػمتهللالألػػػػيهللألأل ا
شذٌػػػػمفهللجه ػػػػعهللالاػػػػمهم فهللههػػػػمهلل  ػػػػمعدهللك ضػػػػهفهلل

هللألىف ذهللشٌداؼهللالهرركعهلل 
هلل

هللهللهللهللهلل
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 البيان م
غير 
موافق 
 مطمقا

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة

هلل11
ٌىػػػمؾهللهارفػػػةهللكفٍػػػـهللهػػػفهللق ػػػؿهللالاػػػمهم فهلل ر ػػػملةهلل

هللالرركةهللألهكىٍـهللهفهللااللألزاـهلل ٍمهلل 
هلل

هللهللهللهللهلل

هلل11
ةػػةهلل جه ػػعهللألضػػعهللالرػػركةهلله زاى ػػمتهللك ػػراهجهللمم

شكجػػػػػػًهللشىرػػػػػػطةهللالرػػػػػػركةهلللػػػػػػدعـهللكألطػػػػػػك رهللالقػػػػػػ ـهلل
هللكالهفمٌ ـهللكالهام  رهلللدلهللالامهم فهللهلل 

هللهللهللهللهلل

هلل11
ال  م ػػػػػمتهللالألػػػػػيهللألأل اٍػػػػػمهللالرػػػػػركةهللألكػػػػػكفهللعػػػػػمدةهلل

هللهكألك ةهلل هلل
هللهللهللهللهلل

هلل11
كاجٍػػػػتهللالرػػػػركةهللألٍد ػػػػداتهللكحمكلػػػػتهللشفهللألألغمػػػػبهلل

هللعم ٍمهلل ةكريهللعمه ةهللهدرك ةهلل؟
هللهللهللهللهلل

هلل11
ةهللشأل حػػتهلللمرػػركةهللعػػػدةهللفػػرصهللكحمكلػػتهللاال ػػػألفمد

هللهىٍمهلل؟
هللهللهللهللهلل

هلل11
ألاهػػػػػؿهللالرػػػػػركةهللكفػػػػػؽهللرؤ ػػػػػةهللكاضػػػػػحةهلللمألطػػػػػك رهلل
كا ألثهمرهللىقمطهللالقكةهللكالألقم ػؿهللهػفهللىقػمطهللالضػاؼهلل

هلل 

هللهللهللهللهلل

 ػػػػألـهللألق ػػػػ ـهللكهألم اػػػػًهلللإل ػػػػألراأل ج متهللالهكضػػػػكعةهللهلل11
هللفيهللالرركةهلل ركؿهلله ألهر 

هللهللهللهللهلل

هلل
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 رابعا : العوائق والصعوبات التي قد تواجو التخطيط اإلستراتيجي 
هللألق  ـهللهدلهللهكافقألكـهللشكهللعدـهللهكافقألكـهللعم هللٌذيهللالىقمطهللكفقمهلللمألدرجهللالهقم ؿهلللكؿهللفقرةهلل الرجمنهلل

 البيان م
غير 
موافق 
 مطمقا

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة

هلل1
 ألطمػػػػػػػػػبهللألػػػػػػػػػكافرهللالكفػػػػػػػػػمناتهللكالق ػػػػػػػػػمداتهلل
الهألمةةػػةهللفػػػيهللالألمطػػ طهللاإل ػػػألراأل جيهلل

هلل ملرركةهلل 

هللهللهللهللهلل

هلل1
هلل حألػػمجهللالألمطػػ طهللاإل ػػألراأل جيهللإلػػ هللكقػػت

هللكألكمفًهللك  رةهلل 
هللهللهللهللهلل

هلل1

 حألػػػػػػػػػمجهللالألمطػػػػػػػػػ طهللاإل ػػػػػػػػػألراأل جيهللإلػػػػػػػػػ هلل
شٌػػػػػػداؼهللطك مػػػػػػةهللااجػػػػػػؿهلل،هللكىظػػػػػػراهلللاػػػػػػدـهلل
ا ػػػػػألقرارهللااكضػػػػػمعهللال  م ػػػػػ ةهللكاإلدار ػػػػػةهلل
كال  ئ ةهللممةةهلل،هللفإىًهللالهلل هكفهللالألمطػ طهلل

هلللفألراتهللطك مةهلل هلل

هللهللهللهللهلل

هلل1
عػػػػػدـهللكجػػػػػكدهللقكاعػػػػػدهلل  مىػػػػػمتهللكهامكهػػػػػمتهلل

هللحد ثًهلل 
هللهللهللهللهلل

هلل1
قمػػػػػػػػػةهللالألى ػػػػػػػػػ ؽهللعىػػػػػػػػػدهللكضػػػػػػػػػعهللالمطػػػػػػػػػطهلل

هلل ألراألج ةهلل اإل
هللهللهللهللهلل

هلل1
ضػػػػػػػاؼهللقىػػػػػػػكاتهللاالألةػػػػػػػمؿهلل ػػػػػػػ فهللاإلدارةهلل
الام ػػػمهللك ػػػ فهللرؤ ػػػمنهللااق ػػػمـهللكالهرػػػرف فهلل

هللكالامهم فهلل 

هللهللهللهللهلل

هلل1
القػمراتهللالألػيهللألأمػذهلل رػكؿهللفػردلهللهػفهللق ػػؿهلل

هللاإلدارةهلل 
هللهللهللهللهلل

هللهللهللهللهللهللهمك ةهللالرركةهللكأل ا ألٍمهلللمدكلةهلل هلل1
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 (2ممحق رقم )
 قائمة المحكمين

هلل
 مكان العمل التخصص اسم المحكم ر.م
هللفرعهللهةراألةهلل–ااكمد ه ةهللالم   ةهللهللإدارةهللهرمر عهللٌىد  ةهللدهللهحهدهللرمٌ فهللش هلل1
هللفرعهللهةراألةهلل–ااكمد ه ةهللالم   ةهللهللإحةمئيهلل مىي دهللض منهللالرهللش هلل1
هللجمهاةهللهةراألةهللعمـهللىفسهللشحهدهللد هللشحهدهللح ى فهلل1
هلللةرؼهللالةحيالرركةهللالامهةهلللمه ميهللكاهللإدارةهللهرمر عهللٌىد  ةهللةملحهللال  مأليهللـهللٌرمـهللإ هلل1
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

 (3الممحق رقم )
 نتائج التحلٍل اإلحصائً  

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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